מדיניות כלכלית ולאומיות  -פיתוח ענף הטקסטיל
בישראל בשנות החמישים והשישים
דוד לוי  -פאור

ביוני

פרסם משרד המסחר והתעשייה את תכנית פיתוח התעשייה לשנים

1957

. 1961 - 1957

היתה זו

ההזדמנות הראשונה שבה יכול היה הציבור הרחב ללמוד על תכנית פיתוח מיוחדת של משרד זה
לענף הטקסטיל .

ן

התכנית השאפתנית  ,פרי רירנים ממושכים במשרד שבראשו עמד השר פנחס

ספיר  ,הוצאה לפועל במהירות  .בהנהגת ספיר התחולל שינוי מואץ בענף הטקסטיל  ,שינוי שהביא
למהפכה מבנית  ,גאוגרפית וטכנולוגית בהתפתחותו  .תכנית הפיתוח של ענף הטקסטיל היא אחת
מאותן פרשיות המעצבות את התודעה הקולקטיבית של החברות שבהן הן מתרחשות  .מחירה הגבוה
של התכנית הביא לדיון רחב ומקיף בציבור הישראלי  ,בביורוקרטיה הממשלתית ובקהיליית

התעשיינים אודות העלות והתועלת של מעורבות המדינה בתחום הכלכלי  2 .חלק מהאירועים שליוו
את תכנית הפיתוח של הענף  ,דוגמת ההקמה של ' פולגת ' ושל ' כיתן  -דימונה ' ולחילופין פרשת ג ' ימי

לוי  ,היו למילות צופן המשמשות עד היום בוויכוח על תפקידה של המדינה בתחום הכלכלי  .הסרת
מגבלות הסודיות על חלק ניכר מהמקורות בגנזך המדינה מאפשרת גיבוש פרספקטיווה מעמיקה
יותר על האירועים שליוו את תכנית הפיתוח .
מאמר זה מבקש להאיר את המדיניות הכלכלית של הממשלה באור הלאומיות רלקשור בין
ההכרעות הכלכליות לבין תהליכי בינוי אומה ובינוי מדינה הנובעים מהאידאולוגיה הלאומית .

"

3

תודת
הישראלית
מהאגודה; 1965
בשנים - 1948
אריאלי
למדינה
לאריאל
תעשייה
המחבר
גומלין בין
יחסי מודה
כמו כן
שעניינה
העבודה .
דוקטור
מעבודתמנחת
יעל הרי
פרק
לפרופ '
מבוסס על
המחברזהנתונה
מאמר
לטקסטיל על הערותיו לגרסה מוקדמת של המאמר  ,שפורסמה בשני חלקים בכתב  -העת ילקוט לטקסטיל גליון
 ( 132אפריל  ) 1993וגליון  ( 135ינואר

1

עד

. ) 1994

אז התנהלו הדיונים בתוך משרד המסחר והתעשייה  ,בלי שניתן להם פומבי ובלי שהושגה הכרעה ברורה

בדבר כיווני הפעולה  .ההתחבטות במשרד נמשכה מאז ינואר

1956

 ,זמן קצר לאחר שספיר מונה לשר המסחר

והתעשייה .
2

עלותה

של התמיכה בענף היתה נושא עבודת הדוקטור של בני תורן  ,שהיה מנהל אגף הטקסטיל במשרד המסחר

והתעשייה  .תורן מצא כי התמיכה למיקום בענף הטקסטיל בין השנים
שלוש מאות ושבעה  -עשר מיליון
 , ' 1965 - 1958עבודת דוקטור ,

ל" י .

ראה

:

1965 - 1958

עמדה  ,במחירי

1962

 ,על

ב ' תורן  ' ,התמיכה למיקום מפעלי הטקסטיל בערי הפיתוח ,

האוניברסיטה העברית בירושלים  , 1979 ,עמ '  . 163על מנת לקבל מושג על גודלו

של  :תון זה יש לחשב את העלות השנתית של התמיכה במפעלים שעמדה על קרוב לארבעים מיליון ל " י ( שוב
במחירי

. ) 1962

תקציב זה מייצג כעשרה אחוזים מהתקציב שהופנה לבטחון בשנת התקציב

אחוזים מתקציב המדינה  .מקור נתוני התקציב
3

:

שנתון סטטיסטי לישראל  ,כד ,

 , 1963עמ '

 , 1961 / 62או 1 . 6

. 575

)
ראה בהקשר זה את התיאוריה של הלאומיות הכלכלית
] 1 . Seers , The Political ::: Economic :
 ; Economy ofNationalismכמו כן ראה  :ג ' אוזר וו ' בלאנשפילד  ,תולדות המחשבה הכלכלית ,
Odord 1983

,

תל  -אביב תשל " ח  ,עמ ' London 1983 ; ; 191 - 176
 ( , New Jersey 1991ה01א100

.

- Political Economy

The National System of

,

0

. ldem ,

1 . ]151 , The Natural System

בהקשר הישראלי ראה  :י ' מצר ,

' לאומיות כלכלית ומבנה סקטוריאלי במשק היהודי בתקופת המנדט '  ,רבעון לכלכלה ,

. 231 - 221

98

( תשל " ט )  ,עמ '

ק ץ :ן

~

ם

,

ש

סמלים מסחריים של

.

טקסטיל משנות
החמישים
מפעלי

-

.

מז

)

.

וי  , 7 .יג ,

.
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NILLS

.

,

ט

~
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4 ,אוזישאש

,

"ש

המאמר דן בארבעה אירועים של הקמת מפעלי טקסטיל במסגרת פעולת הפיתוח של המדינה  .על
סמך אירועים אלה נבחן כוח ההסבר של שלושה הסברים חלופיים לפעולה הכלכלית של המדינה

:

הסבר כלכלי  ,הסבר כוחני והסבר אידאולוגי  .יתרונו של ההסבר האידאולוגי  -הלאומי בניתוח
המדיניות הכלכלית וכהצגת מעורבות המדינה בכלכלה מודגש במסקנות המאמר .

מעולת המיתוח של ענף הטקסטיל
באמצעות סקירת ארבעה מקרים של הקמת מפעלי טקסטיל בגיבוי ובתמיכה של המדינה בוחן חלק
זה של המאמר את מדיניות הפיתוח של הממשלה ואת העלויות של מדיניות זו .
140
הקמת ' כיתן -

דימונה '

תכניות ראשונות להקמת דימונה שורטטו כבר בראשית שנות החמישים  ,אך חוסר היכולת להניח

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל
בסיס

כלכלי לעיר מנע את ביצוען עד ספטמבר

העיר  ,ובסוף אותה שנה מנתה

1955

4.

בתאריך זה החליטה הממשלה על הקמת

נפש  ' .משהתקבלה ההכרעה על הקמת העיר החלה הביורוקרטיה

311

המדינתית לבחון תכניות שונות לביסוס המבנה הכלכלי שלה  .ענף הטקסטיל היה אחד הפתרונות
האפשריים  ,ואכן תכנית פיתוח התעשייה  ,שפורסמה ביוני

על  -ידי חטיבת התעשייה במשרד

1957

המסחר והתעשייה  ,הזכירה את דימונה כאחד משישה מרכזי טקסטיל ארציים  6 .יום שישי  ,ה -

ביוני

, 1957

21

הוא נקודת ציון בהיסטוריה של ענף הטקסטיל ודימונה  .בצהרי אותו יום הגיעו לחולות

דימונה פנחס ספיר ומשלחת של תעשיינים ויזמים מענף הטקסטיל שאורגנה בעזרת התאחדות בעלי

התעשייה  .שבעה בעלי מפעלי טקסטיל היו במשלחת ובראשם אריה שפיגל  ,יושב  -ראש סקציית

הטקסטיל בהתאחדות  7 .במהלך הסיור הכריז ספיר על הכוונה לגייס את ענף הטקסטיל ואת יזמיו
למשימה של פיזור התעשייה  .תיעושה של

הטקסטיל " .

על

הענף ,

דימונה ,

הוכרז באותו

סיור ,

יוטל על ראשי ענף

קבע ספיר  ,הוטלה ' משימה חלוצית חשובה של כיבוש השממה הדרומית

וקליטת אלפי עולים חדשים ' .

9

באותה הזדמנות הביע ספיר את בטחונו בחלוציותם של תעשייני

הטקסטיל שהצטרפו לסיור והבטיח כי עזרת המדינה מובטחת למשקיעים בהלוואות בשיעור של

ארוכות " .

שישים  -שבעים אחוזים לתקופות

ן

עשרת מפעלי הטקסטיל שתוכננו להיבנות בדימונה

של העיירה  .יי

אמורים היו לספק תעסוקה לכאלף משפחות ולהיות הבסיס להתפתחותה הכלכלית

למשימת הפיתוח גויסו גם בעלי מפעל הטקסטיל ' כיתן '  ,שפעל בהדר יוסף בתל  -אביב  .בסיוע
נדיב של המדינה הם לקחו חלק בתיעושה של דימונה באמצעות הקמת תשלובת הטקסטיל ' כיתן -
דימונה '  .ההשקעה הראשונית בהקמת המפעל החדש היתה אמורה לעמוד על ארבעה  -עשר מיליון
ל " י  .בהסכם שנחתם

ב 29 -

ביוני

1958

נקבע כי הממשלה תעמיד לרשות המשקיעים הלוואה לזמן

ארוך בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים מההשקעה הכוללת  .כעבור מספר חודשים אישר ספיר
הגדלה

של שיעור ההלוואה לסך של שמונים אחוזים " .

כשלוש שנים מאוחר יותר נחשפה מעל במת

הכנסת העובדה כי שיעור ההלוואה טיפס אף מעבר לשמונים האחוזים

המובטחים  ' .י

הלוואות אלו הבטיח ספיר להעמיד לרשות המשקיעים אשראי לצורכי הון חוזר

מלבד

:

הנני לאשר לכם בזאת כי מתוך האמצעים הכספיים שיעמדו לרשות משרד המסחר
והתעשייה לצרכי מתן הלוואות להון  -חוזר למפעלים חיוניים  ,יועמד לרשות

במידה האפשרית  ,אשראי לצרכי

4

ראה מאמר המערכת של עיתון הארץ ,

מעריב ,
5

6

7

22

באפריל

 , 1953עמ '

4

הון  -חוזר ,

בדצמבר

, 1965

וכמו  -כן אנו נעשה את מיטב מאמצינו

עמ ' 2

וכן

;

:

ר ' בן  -עדי  ' ,סוללים כביש חדש בנגב ' ,

.4

עירית דימונה  ,סקר רמת הפיתוח  ,תכנון  ,ייערן ומחקר  ,ד ' זסלבסקי  ,דימונה דצמבר
משרד המסחר והתעשייה  ,תוכנית פיתוח התעשייה
הארץ 23 ,

ביוני

 , 1957עמ '

: 1961 - 1957

 , 1957עמ '

.5

.5

8
9

שם .

10

שם  .סיכום ההקלות שהוצעו למפעלי תעשייה אשר יוקמו בדימונה עד

מתאריך  7באוקטובר

. 1969

קווים ראשונים  ,ירושלים

שם .

1957

מפעלכם ,

 ,ראה

:

' הקמת מפעלים '  ,אמ " י ,

ל  31 -בדצמבר 1960

מפורט במסמך

 / 4216 / 941ג .
141

.5

11

האוץ  23 ,ביוני  , 1957עמ '

12

כיתן אל נ ' וידן  ,מנהל חטיבת התעשייה  ,נ 2בספטמבר

13

ספיר לא הכחיש את הטענות ואף כרך את מ ' בנטוב בהסכמה לסבסד את עשרים האחוזים הנוספים של ההשקעה

, 1959

אמ " י ,

 / 6000 / 44111גל .

באמצעות קניית איגרות חוב של נשר  ,שהיה בבעלות החברה המרכזית שפעלה ב ' כיתן דימונה '  ,ראה
הכנסת  ,לד  ,עמ '  18 , 2772ביולי

. 1962

:

דברי

דוד לוי  -פאור

שהבנקים יעמידו לרשות המפעל אשראי לצרכי הון  -חוזר מתוך הכספים המופרשים על -

ידי הבנקים למטרה זו .

4ן

בהמשך סייע ספיר בדרכים שונות למשקיעים ב ' כיתן  -דימונה ' להתמודד עם הבעיות הכספיות
שליוו את הקמת המפעל  .כבר בשלב מוקדם התברר כי עלות ההשקעה תגיע לעשרים מיליון

ל "י ,

במקום ארבעה  -עשר המיליון המתוכננים  .משרד המסחר והתעשייה ניאות להגדיל את השתתפותו
כך שיישמר היחס של הלוואת מדינה בשיעור שמונים אחוזים מההשקעה הכוללת 5 .י כשנדרשו עוד
כספים הצטרפה למשקיעים  ,בלחצו של ספיר  ,החברה הישראלית המרכזית למסחר

שנוהלה על  -ידי אברהם פרידמן .

6ן

בהמשך  ,כאשר נזקק

המפעל לאמצעים

והשקעות ,

נוספים ,

כספיים

הצטרפה גם החברה הישראלית למימון והשקעות שבבעלות בנק דיסקונט וקבוצת משקיעי

ישראל ,

שבראשות סם רוטברג  .גם כאן היתה זו תוצאה של פעולתו של ספיר לפתרון בעיותיו של המפעל .
הדעת נותנת כי הצטרפותם של גורמים אלה למפעל לבקשת ספיר היתה מלווה במחויבויות של
האחרון למי שנענו לבקשתו  .לקראת סוף

1964

המיר הבנק לפיתוח התעשייה  ,שעמד תחת מרותו

של ספיר  ,הלוואות שנתן למפעל למניות  ,וכך הצטרף גם הוא למשקיעים

הקמת ' טקסטיל

במפעל " .

בית  -שאן '

לבית  -שאן  ,שקמה על חורבות יישוב ערבי  ,נשלחו עולים רבים שהועסקו בעבודות יזומות  .הצורך

בהסדרת אמצעי קיום יציבים וכלכליים יותר הביא את ספיר לבקש מאריה שפיגל  ,יושב ראש
סקציית הטקסטיל בהתאחדות בעלי התעשייה  ,להקים מפעל בבית  -שאן  .היה זה לאחר

ששפיגל ,

אשר עמד בראש משלחת התאחדות בעלי התעשייה לדימונה  ,ביקש להקים מפעל בעיירה הדרומית .

כיוון שדומה היה שתיעושה של דימונה מובטח באמצעות הקמת מפעל הטקסטיל ' כיתן  -דימונה '
ומפעל נוסף

בשם ' סיבי  -דימונה '  ,הפנה אותו ספיר להקמת המפעל בבית  -שאן  ' .י

כיוון שלשפיגל לא

היו המשאבים הכספיים הדרושים הפגיש אותו ספיר עם ויליאם רובינסון והלה הצטרף כשותף אל
שפיגל .

9ן

כמו במקרה של ' כיתן  -דימונה ' גם כאן הועמדו לרשות המפעל והשותפים אמצעי סיוע חריגים .
בהסכם שערך שפיגל בספטמבר

עם משרד המסחר והתעשייה נאמדה ההשקעה בהקמת

1958

המפעל בשבעה מיליון ל " י  .כתנאי לקבלת הלוואות מדינה בסך של שבעים וחמישה אחוזים
מההשקעה התחייבו המייסדים להשקיע

מיליון ל " י .

20

3.2

מיליון ל " י בהון המניות ולהלוות לחברה סך של

להעמידו על רגליו והוא נקלע לקשיים כספיים  .מבקר המדינה קבע כי בסוף מארס
ההשקעה הכוללת בהקמת המפעל על סכום של

היו הלוואות מהבנק לפיתוח

14

 42ך

~

התעשייה ,

ספיר אל כיתן ואל החברה המרכזית ,

30

14 . 6

והשקעת הבעלים היתה כשמונה אחוזים מההשקעה

באפריל

, 1958

אמ " י  / 6000 / 4412 / 111 ,גל .

לבני  ' ,מגמות בהתפתחותו התעשייתית של הנגב '  ,תעשייה ומסחר ,

( אוגוסט

15
)1

ראיון עם אברהם פרידמן ,

17

ראה תשובת ספיר לשאילתה פרלמנטרית של בנטוב  ,דברי הכנסת  ,מא  ,עמ '

12

בדצמבר

באפריל

24

 , ) 1961עמ '

1

15 , 631

בדצמבר

א ' אבנרי ספיר  ,גבעתיים תשל " ו  ,עמ '

19

הארץ ,

20

8

1960

. 1964

ביוני . 1992

מבקר המדינה  ,דו " ח על הביקורת במפעלי טקסטיל בית  -שאן  -נצרת  ,ירושלים ינואר . 1971

 ,עמ ' 7

.3

. 1990

ראיון עם עמוס שפיגל  ,הבן שהועסק במפעל ,
;

1962

עמדה

מיליון ל " י  .תשעים ושניים אחוזים מסכום זה

מ'

18

1 . 02

גם האמצעים הנדיבים שהועמדו לרשות המפעל על  -ידי המדינה לא הספיקו על מנת

על רובינסון ראה עוד

:

111 - 103

הכוללת  .השקעת הבעלים בסך של

1.2

מיליון ל " י היתה נמוכה מסכום התחייבותם  .שפיגל לא היה פנחס ספיר באחד

מסוגל לגייס את הכסף הנדרש למפעל  .רובינסון  ,שאולי יכול היה לגייסו לא היה מעוניין לעשות

במפעל
מביקירןי כנראה
טקסטיל ,

, 1964

 ,כיתן

קיבלו שפיגל ורובינסון על עצמם את הצלת ' טקסטיל  -נצרת '  .גם כאן היה זה באמצעות תמיכה

ברעם

כן  .המפעל קרטע במשך תקופה ארוכה ללא יכולת לעמוד בכוחות עצמו  .מאוחר יותר  ,ביולי

,

לידו

נדיבה של המדינה  .דרך הבנק לפיתוח התעשייה מימנה המדינה את קניית המפעל באמצעות הלוואה

בלתי צמודה בסך אחד  -עשר מיליון ל " י  .המדינה הצטרפה גם לבעלי המניות ורכשה שליש מהון
המניות של התשלובת החדשה שנקראה מעתה

' טקסטיל

בית  -שאן  -נצרת '  .י

?

למרות הראורגניזציה

בבעלות ובארגון שליוותה את הקמת התשלובת החדשה לא הצליח שפיגל לבסס את מפעלו מבחינה
כלכלית  .בסוף

1966

פעל ספיר לשינוי נוסף בבעלות על התשלובת שעמדה בסכנת קריסה .

באמצעות כלל  ,חברה שהוקמה ביוזמתו של ספיר  ,ובאמצעות אהרון דברת  ,מנהל כלל  ,שהיה קודם
לכן מנהל חטיבת התעשייה במשרד המסחר והתעשייה  ,נרכשו מניותיו של רובינסון  .לאחר מכן
ריכזה כלל בידיה גם את שליש המניות שהיו בידי המדינה  .מעמדה זו  ,כשבידיה שני שליש ממניות
הבעלות  ,לא התקשתה חברת כלל לדחוק את שפיגל מניהול המפעל .
21

שם .

22

ראיון עם עמוס שפיגל ( לעיל  ,הערה

. ) 18

22

143

:

משה

דוד לוי  -פאור
הקמת ' טקסטיל  -נצרת '

הקמת

' טקסטיל  -נצרת ' ,

המדינה בשנת

, 1957

היתה אף היא חלק מתכנית הפיתוח המדינתית  .נצרת עילית הוקמה על  -ידי

והדבר עלה בקנה אחד הן עם מדיניות פיזור האוכלוסייה והן עם הרצון לבסס

יישוב יהודי לצדה של העיר הערבית הגדולה בישראל  .מכיוון שהמדינה הקימה את נצרת
ומכיוון ששלחה לשם עולים  ,נדרשה גם לספק

תעסוקה : 3 .

עילית ,

בד בבד עם הקמתה של העיר החל הנסיון

לאתר מקורות תעסוקה לתושביה ובמסגרת זאת נוצר הקשר בין משרד המסחר והתעשייה ליום ג ' ימי
לוי .
גם לשם הקמת

' טקסטיל  -נצרת ' נתנה

המדינה בהלוואה כשבעים אחוזים מההשקעה

שנאמדה בעת הקמת המפעל בתשעה מיליון ל " י .

24

הכוללת ,

הסיוע הנדיב לא סיפק את לוי והוא ניסה להוציא

מהמדינה כספים רבים ככל האפשר  .בחינת האירוע מעלה כי מגעים ראשונים בקשר להשקעה

התקיימו כנראה כבר במהלך  . 1957במגעים אלה הביע לוי נכונות להקים מפעל טקסטיל גדול
בתנאי שיינתן לו הסיוע

המקובל  .מלכתחילה היה ברור לאנשי משרד המסחר והתעשייה כי מדובר

בטיפוס מפוקפק  .ריחפו שמועות על מעשי נוכלות שונים של לוי ועל היותו מבוקש על  -ידי ממשלת
תורכיה והאינטרפול בעוון הונאה  .בכל זאת משפנה לוי למשרד המסחר והתעשייה לא הופלה לרעה
וככל יזם נדרש לעמוד במספר קריטריונים לקבלת תמיכה ממשלתית .

ב 27 -

באוגוסט

1957

כתב רמי

טייבר  ,מנהל חטיבת התעשייה במשרד  ,אל לוי  ,כי המשרד נכון לאשר עקרונית הלוואה בשיעור
שלא יעלה על שישים וחמישה אחוזים מן ההשקעה ובתנאי שהמפעל יוקם באזור
מכתבו של טייבר הועבר לספיר וזה טרח וכתב לו מכתב קצר ובו האזהרה הבאה

פיתוח ' .
:

:

העתק

' קראתי העתק

מכתב אל מר לוי מס '  959 / 374מיום  27 . 8 . 57בנדון  .כאמור  ,יש להזהר לא ליפול בפח  ,עם האיש
שלדעתי הוא

מהמפוקפקים ' : 6 .

תצא אל הפועל .

טייבר עצמו הביע בשלב זה ספקנות לגבי הסיכויים שתכנית המפעל

בשלב זה היה אמור המפעל לקום באחד משלושה אתרים שעליהם המליץ

27

המשרד  -בית  -שאן  ,אופקים או דימונה  .לוי נתקל ביחס צונן שהבהיר את ההסתייגות מן הכוונה
להגיע להסכם עימו  .שינוי ביחס אליו חל רק כאשר מגעים שניהל המשרד עם קבוצת משקיעים
אחרת להקמת מפעל טקסטיל בנצרת עילית

נכשלו : 8 .

בינואר

1958

פנה משרד המסחר והתעשייה אל

לוי  ,שהודיע על נכונות להשקיע מ כס פו ומכספי שותפיו הא יסלק ים והשווייצרים .
האיטלקים ,

המשרד התברר כי השותפים

29

מבדיק ה שערך

המייצגים שלושה בתי  -חרושת לייצור ציוד לתעשיית

הטקסטיל באיטליה  ,וחברה שווייצרית נוספת התחייבו להשקיע כשבעה  -שמונה אחוזים מן הסכום
הנדרש  ,והיתרה היתה צריכה להיות השקעתו של לוי .

30

המלצות על השותפים האיטלקים קיבל

משרד המסחר והתעשייה מהשגרירות האיטלקית  ,ועל השותפים השווייצרים  -מבנק לאומי .

ן

'

בשלב זה קיבלה העיתונות מידע על המשא  -ומתן שניהל המשרד עם לוי  .השערוריה שהתעוררה

23

אוכלוסיית נצרת עלית מנתה בסוף
סואן ומ ' תמיר  ,נצרת עלית

1 44

בינואר

24

הארץ ,

25

טיבר אל לוי ,
ספיר אל טייבר ,

26
27

26

26

1957

אלף תושבים

ניתוח חברתי  ,חיפה

:

 , 1958עמ ' 22 ; 5

במאי

באוגוסט  , 1957אמ " י ,
 28באוגוסט , 1957

;

בסוף

1960

. 1970

 , 1958עמ '

.5

 / 6000 / 4412 / 111גל .

שם .

על  -פי הערה בכתב ידו בתגובה על המכתב ששלח לו ספיר ,
ספיר במסיבת עיתונאים  ,הארץ  22 ,במאי

שם .

.5

28

עדות

29

שם ,

30

' תכנית הקמת מפעל לטקסטיל בנצרת '  ,אמ " י  / 6000 / 4412 / 111 ,גל .

31

האו

26

,

 , 1958עמ '

בינואר  , 1958עמ ' . 5

 22 ,במאי  , 1958עמ '

.5

חיו בה שלושת אלפים תושבים  .ראה

:

ד

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

בעקבות המגע עם היזם המפוקפק הביאה את המשרד לבחון שוב את ההסכם ובמקביל פעל לפיקוח

על תכניותיו של לוי  .טייבר  ,ששהה אותה עת באירופה  ,בדק את הציוד שאמור היה לוי להזמין
באיטליה .

32

ספיר הבטיח פומבית כי ' ננקטו כל הצעדים כדי למנוע גרימת נזק למשק המדינה

ולממשלה . . .

השר הוסיף  ,כי פקפוקים ביחס לאישיותו של יוזם התכנית  ,ג ' לוי  ,גורמים לבדיקות

נוספות וקפדניות של התכניות ' .

3

'

שלושה ימים מאוחר

יותר  ,ב 4 -

ביוני

, 1958

כינסו אשכול וספיר

ישיבה יחד עם תשעה מפקידי משרד המסחר והתעשייה ומשרד האוצר לדיון בגורל המפעל  .עשרה

מתוך אחד  -עשר משתתפי הישיבה חייבו את הקמת המפעל  ,בכללם היה מי ששימש תדיר כמצפן
מוסרי  ,סמנכ " ל האוצר  ,מרדכי זגגי .

34

הדבר החמור ביותר העלול לקרות  ,טען אשכול  ,הוא שלוי

יברח  .אבל את המכונות והמפעל לא יוכל לקחת איתו .

רוב מכריע של המשתתפים תמכו בהקמת

35

המפעל  ,והישיבה סוכמה בנכונות המשרד לסייע בהקמתו למרות החששות מג ' ימי לוי  .למחרת

הפגישה הודיע מיכאל צור  ,מנכ " ל המשרד  ,לטייבר על מספר תנאים להקמת המפעל

:

א.

שנמנה מפקח שילווה את המפעל בכל שלביו עם הקמתו .

ב.

שהכספים שאנו ניתן יהיו להשקעות נכסיות בלבד  ,דהיינו להוציא החזקת

משרד ,

נסיעות וכדומה .

שנתבע ערבויות שיש ברשותו של מר

ג.

ג'.

לוי כספים לממן את ההתיקרות  ,במידה

שתחול  ,וכן הון חוזר להפעלת המפעל כאשר יקום  .בהעדר ערבות כזאת  ,יש להבטיח
 אם באמצעות מכשיר חוקי קיים או בצורה חוזית  -שבמידה שמר לוי לא יוכללהפעיל את המפעל בין מסיבות פיננסיות ובין מסיבות טכניות  ,תוכל הממשלה
להכנס לנעליו ולהפעיל את המפעל  .וזאת כדי למנוע שרכוש לאומי יהיה משותק
ובלחי מופעל .
תוכנית הבניה ושטחה במידה שאנחנו מסמנים אותה מוגבלת לשטח האפקטיבי

ד.

הדרוש לבצוע התכנית שהוגשה לנו  .במידה שמר לוי ירצה לבנות שטח בנין יותר
גדול תוך צפיה להגדלה בעתיד  ,עליו לבנות תוספת זאת ללא השתתפותנו  .נקודה זו
יש להבהיר גם לקבלן .

36

במקביל שלח גם ספיר מכתב לטייבר ובו ביקש להקפיד על קיום התנאים שצוינו במכתבו של צור .

37

כבר בשלב ההקמה התגלה כי חשבונות שהגיש על ריצוף המפעל במרצפות מיוחדות מתוצרת
איטליה היו מנופחים .

לב .
32

39

38

יחד עם המפעל האיטלקי שסיפק את החשבוניות טען לוי לטעות בתום

מבקרי החשבונות במרכז ההשקעות שבמשרד המסחר והתעשייה  ,הקדישו מעתה ואילך
שם  .טייבר העביר למסו " ת חוות דעת חיובית על המכונות שהתעתד לוי לרכוש באיטליה  ,ראה
 , 1958עמ '

.5
.5

33

שם ,

34

מעמדו זה של זגגי התברר לי מתוך ראיון עם אהרון דברת ,

22

:

שם  3 ,ביוני

במאי

1958

 ,עמ '

1

כאפריל

אשכול החולה השתתפו מלבד ספיר ואשכול גם טייבר  ,צור  ,י '

. 1992

בישיבה שהתקיימה בביתו של

ארנון  ,מ ' זגגי .

גוטליב  .מראיון עם טיבר עולה שארנון היה המתנגד היחיד להקמת המפעל עם
35

ראיון עם טייבר ,

36

צור אל טייבר ,

5

10

ביוני

לוי .

. 1992

כיוני  , 1958אמ " י ,

ביוני

י ' גליקמן  ,צ ' דינשטיין וש '

145

 / 6000 /4412/ 111גל .

שם .

37

ספיר אל טייבר ,

38

ניפוח חשבונות הוא שיטת רמייה על  -ידי הגשת חשבונות ציוד גבוהים מהעלות הריאלית למרכז ההשקעות כדי

10

, 1958

שיעלה שיעור הסבסוד הממשלתי של
39

ההשקעה .

ראיון עם אהרון גילת שכיהן אז כראש מרכז ההשקעות ,

13

באפריל

. 1992

דוד לוי  -פאור

תשומת לב יתרה לחשבונות המפעל אולם המשיכו לסייע בהקמתו .
בנוכחותו של ספיר .

40

ב 28 -

ביולי

1960

נחנך המפעל

כבר במועד זה פיגר לוי בתשלום הריבית על הלוואה שקיבל מכספי המדינה .

ן4

בחודשים הבאים התברר כי לא רק שלוי פיגר בתשלומים למדינה אלא שאין בידו גם הון מספיק על
מנת לעמוד בתשלומי שכר  .בעיות היו גם בתשלומים שהתחייב להעביר לקופות התגמולים של
העובדים וכן לקופת החולים  .באפריל

הגיעו הדברים לידי משבר  .המפעל הושבת בתחילת

1962

אפריל על  -ידי פועליו בשל אי  -תשלום שכר חודש פברואר .

42

חברת החשמל ניתקה את אספקת הזרם

בשל אי  -תשלום חוב  .המשבר נפתר זמנית בעזרת משרד המסחר והתעשייה  ,אשר העניק ללוי
הלוואה להון חוזר בסך של שש מאות אלף ל " י  .התנאי שהועמד לקבלת ההלוואה היה כי לוי יגייס
כספים מקבילים  .כשלא עלה בידו לגייס את הכספים הללו נקלע המפעל שוב למשבר בתחילת יולי
, 1962

ופועלים רבים פוטרו .

43

הפעם החליט ספיר לפעול להפקעת המפעל מידי לוי  .לאחר שלוי

סירב למכור את המפעל לבעלים חדשים החליט ספיר לפנות לדרך משפטית  .בתחילת יולי הגיש

הבנק לפיתוח התעשייה תביעת פירוק לבית  -המשפט המחוזי בתל  -אביב  .התביעה התבררה במשך
מספר חודשים עד שהתקבלה הכרעה סופית על פירוק המפעל

נוהל המפעל על  -ידי מפרק עד סוף דצמבר

, 1963

ב 20 -

בנובמבר

1962

44 .

מכאן ואילך

ואז נמכר לשפיגל ולרובינסון  .כשסולק לוי

מהמפעל התברר כי למרות אמצעי הזהירות והפיקוח הצליח להונות את המדינה  .הסכומים
המדויקים לא התבררו אף לאחר חקירה משטרתית בעניין  .בהערכות שהתפרסמו בעיתונות דובר על

סכום של כשלוש מאות אלף דולר ( תשע מאות אלף ל " י
חשבונות ציוד .

1

"

בעת

הפרסום )

שהושג באמצעות ניפוח

סך ההונאה לפי הערכות אלו הגיע לכדי עשרה אחוזים מסכום ההשקעה הכולל .

בעקבות התערבות נציגי ממשלת ישראל פוצתה המדינה על  -ידי חברה איטלקית לייצור מכונות
טקסטיל לפחות בחלק מהסכום .

הקמת ' תעשיות

6

"

רוגוזין '

' תעשיות רוגוזין ' הוקמו לאחר שאשכול וספיר גייסו פילנתרופ ואיש עסקים יהודי מארצות  -הברית
לפתרון בעיותיה הכלכליות של אשדוד .

7

"

השקעתו של ישראל רוגוזין בסך של כתשעה מיליון דולר

הפכה אותו למשקיע הפרטי הגדול בישראל  .את הכסף הזה השקיע ללא מלווה ממשלתי ובעקבות
40

41

ז ' שיף  ' ,רשות הדיבור לג ' ימי
ספיר כתב אל לוי

ב7-

ביוני

לוי '  ,הארץ  16 ,בספטמבר  , 1960עמ '

: 1960

.3

' אין לי מה להוסיף על כל מה שנאמר בנוכחות ה " ה גיל  ,חיימוב וגור אריה .

אני עומד בתוקף על כך שתעשו את הפעולות הבאות ללא כל דיחוי נוסף

:

א ) שתשלמו לפנק את כל הפיגור של

הריבית  .ב ) שתפעילו את המפעל כנקבע בחוזה ותביאו אישור המומחים על כך  .ג ) שתשלימו הבאת הציוד

והרכבתו .
 / 6000 / 4122גל .

אי קיום התנאים הנ " ל יהוה להפרת

42

באפריל

הארץ 17 ,

בעלי

 , 1962עמ '

 , 1962עמ '

החוזה .

אל תאלצונו לאחוז באמצעים נגדכם '  ,אמ " י ,

.7

.7

43

נטם 9 ,

44

לפירוק המפעל קדם מאבק חרז בק לף ועורך  -דעו מ ' כספק יטשימ1ט גם כעעכ ראש מועצת המנהלים של

המפעל  ,לבץ ספיר1טביקע1לדחוק אתלוימהמפעל  .ראה

;) ; ;

באוגוסט  , 1962עמ '

2

45

מעריב .

46

הארץ ,

47

מספר מקומות

12

6

בפברואר

במאי

15 ; 7

:

.

הארץ 9בזלי , 1962עמ ' 11 ; 7בעלי , 1962עמ ' 5 ; 5

באוגוסט  , 1962עמ ' . 8

 , 1964עמ '

 , 1964עמ ' 25 ; 4

, 1

.3

באוקטובר

, 1964

עמ '

.7

נשקלו להקמת המפעל  ,ובסרו של דבר נמרו על כנן שתי אפשרתות

אוטכול וספיר הקים רוגודן את המפעל באוטדוד .

:

חדרה ואשדר  .לבקשת

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

פניות ושתדלנות מצד שר האוצר ושר המסחר והתעשייה  .בבעלותו של רוגוזין היתה בארצות -

הברית חברת טקסטיל גדולה שעסקה בתחום הזהורית .

48

אליעזר קפלן ובחן לראשונה אפשרויות השקעה בארץ .

49

בשנת

1951

בשנים

נפגש עם שר האוצר דאז

 1953ו 1954 -

ניהל שיחות על

אפשרות השקעה בארץ  .הבדיקות שארכו זמן הובילו לבסוף להחלטה על הקמת המפעל  .היה זה
לאחר נסיונות שכנוע שיזם
אוקטובר

, 1955

אשכול  ,אשר

בביקורו בארצות  -הברית נפגש עם רוגוזין .

בסוף

50

בפגישה שערך עם אשכול במשרד האוצר בירושלים  ,הודיע רוגוזין על נכונותו

להקים מפעל זהורית בהשקעה של עשרים מיליון דולר  .י 5כמחצית מתוצרתו יועדה לתעשיית

הצמיגים  ,וחלקה האחר  -לענף הטקסטיל  .בשלב הראשון היה אמור חומר הגלם לייצור החוטים

הסינתטיים להגיע מחוץ  -לארץ  .בשלבים מאוחרים יותר תוכננה העמקת הייצור כך שלפחות חלק
ממרכיבי חומר הגלם ייוצרו בארץ  .ההסכם עם רוגוזין קבע כי ההשקעה בפרויקט תנוע בין עשרים
ושניים לעשרים וארבעה מיליון דולר  .השקעה זו אמורה היתה להתבצע במספר שלבים  .בשלב
הראשון התחייב רוגוזין להשקיע שישה מיליון דולר מכספו שלו  .וכן נקבע שההלוואות שיקבל
מהמדינה לא יעלו על חמישים אחוזים מכלל ההשקעה הדרושה להקמת המפעל .

52

עם זאת הבטיח

רוגוזין בפומבי כי ישתדל עד כמה שניתן לגייס הון בחוץ  -לארץ למפעל כולו ולהשתמש מעט ככל
האפשר בכספי תקציב הפיתוח .

53

בחינת האירועים שליוו את הקמת המפעל מגלה כי פעמים רבות גרמו רוגוזין ואנשיו לפקידי
המדינה ולשריה טורח ויגיעה רבה על מנת לסלול להם דרך חלקה וללא שיבושים להשלמת
הפרויקט  .דומה כי היחסים בין שרי הממשלה לבין רוגוזין היו כיחסים שבין נתין לשליטו  .המכתב
הבא של שר האוצר אשכול אל מנכ " ל משרד המסחר והתעשייה ואל ראש חטיבת התעשייה במשרד
זה רומז על מתכונת היחסים בין הצדדים

זהירות

ן

מוקשים ,

:

' לוטה מכתבו של מר רוגוזין אלי מיום

: 20 . 3 . 1958

שימו לב וטפלו בכל תשומת הלב בזמן ובמרץ לבלי חת אמתלאות ונימוקים

לטענות ומענות  .האיש חשוב המפעל גדול ויש לתת לו העזרה המקסימלית במהירות וביעילות ' .

4

'

מכתבו של אשכול נכתב לאחר שרוגוזין חולל שערורייה ציבורית בהודיעו על ביטול התכנית
להקמת המפעל  .ההודעה לוותה בשורה של תלונות על יהדות אמריקה  ,על ההסתדרות הכללית  ,על

ממשלת ישראל  ,על הטכניון  ,על מכון וייצמן ועל עובד בן  -עמי מקבוצת בוני ערים ( חברה פרטית

שבנתה את אשדוד ) .

5

'

ההודעה על ביטול הקמת המפעל מצאה את ספיר בפיליפינים  .במברק בהול

ומפציר ששלח אל רוגוזין כותב ספיר  ,בלשון השמורה למתרימי כספים לצורכי הציבור
48

פרופיל קצר של רוגוזין ניתן למצוא במאמר ללא חתימה ' תכניות מפעלי רוגוזין בישראל '  ,ילקוט ,
 , ) 1958עמ '

49
50

שם .

51

סיכום פגישה מה -

52

הארץ ,

( יוני  -יולי

. 33 - 32

ש ' טבת  ' ,סיפור רוגוזין בארבע נוסחאות '  ,האוץ ,

24

14

:

במאי

31

באוקטובר

, 1955

3

במארס  , 1961עמ '

.9

אמ " י  / 6000 / 4412 / 11 ,גל .

 , 1957עמ ' . 7

53

שם .

54

אשכול אל גליקמן וטייבר ,

55

האשמה התחלקה לדברי רוגוזין כדלקמן  :ארבעים אחוזים מן האשמה רבצו על יהדות אמריקה  ,עשרים אחוזים

30

במארס  , 1958אמ " י ,

 / 6001 / 44121גל .

על ההסתדרות הכללית  ,עשרים אחוזים על יהדות ישראל ועשרים אחוזים על ממשלת ישראל  .יהדות אמריקה
איכזבה את רוגוזין בשל חוסר נכונותם של ראשיה לסייע בידו להמיר איגרות מלווה העצמאות והפיתוח

( בונדס )

במניות המפעל שלו  .עשרים האחוזים של ההסתדרות הכללית נזקפו לחובת הקשיים שהיו לו במשא  -ומתן עם

מפעל הצמיגים של כור  ,אליאנס  ,שהיה אמור לקנות את תוצרתו  .עשרים האחוזים של יהדות ישראל יוחסו לאי -
הנכונות של חברת קב " ע להיכנס להשקעה

במפעל .

147

דוד לוי  -פאור

זועזעתי לשמוע מאשכול על כוונתך להפסיק הקמת המפעל באשדוד ולחסל התכנית
כליל  .מכות רבות קיבלתי בחיי אך זו עולה על כולן  .זכורני הנחת אבן  -הפינה באשדוד
והתחיבותך כלפי הילדים הרכים שבאו מגלויות שונות לבנות מולדת  .מותר לי להזכירך

ידידי

הזקן  ,שזלגו דמעות מעיניך והצהרת שתבנה מפעל לפרנסת הוריהם וקיומם

המפעל יביא גם רווח

לבעליו  -יוזמיו ,

,

הם .

ואנו מצדנו התחייבנו לעשות הכל כדי להקל

המלאכה  ,גם אמצעים לא מעטים הובטחו  .אני מבקשך חזור בך ותקים המפעל שיהווה
משענת לכלכלתנו  ,וגלעד חיים לך  .שוב בקשתי לך  ,גבור על קשיים  ,מצבי  -רוח
יש ,

אם

ותן יד להקמת המפעל המשותף .

ומרירות ,

56

לאחר שיחה שניהל אשכול עם רוגוזין התרצה איש העסקים והודיע על הסכמתו להקים את
המפעל .

57

פרשה זו היתה רק אחת בסדרת פרשות שבהן איים שוב ושוב על מקבלי ההחלטות לסגת

מתכניתו להקים את המפעל  .כך למשל בפברואר

, 1955

מיד לאחר ששוחרר מבית  -החולים בלינסון

,

נזעק ספיר למסיבת יום הולדתו של רוגוזין בניו  -יורק ובמעמד חגיגי זה שכנע אותו לחזור בו

מהחלטת הביטול ' .

5

לפחות עוד פעם אחת נשמעו איומי ביטול מצד רוגוזין  .היה

כאשר בעת ראורגניזציה של ניהול המפעל סירבו הפועלים להוריד משכרם .

9

'

לה באוגוסט , 1961

במהלך הקמת המפעל

נדרש ספיר לפעול אישית להסרת מכשולים ותקלות  .תיקי המפעל במשרד המסחר והתעשייה
גדושים בדוגמאות שבהן נדרש המשרד לסייע בעניינים מעניינים שונים
ואיטליה

60 ,

בסלילת כביש גישה למפעל שהיתה כרוכה בסילוק נפלי הפצצות

שהכביש עבר במרכז מטווח לשעבר של חיל האוויר ,
המפעל ,

בלתי

62

:

בהשגת ויזות לשווייץ

ן6

מהאתר ,

מאחר

בהשגת דחייה משירות מילואים למהנדס

בתשלום עבור חשבון התקנת הטלפון שהמפעל סירב לשלם מפני שהחשבון נראה לו

סביר ' ,

6

בקבלת אישור מנציב המים לחפירת באר מים לצורכי המפעלת ואפילו בעריכת

מסיבת יום הולדת לרוגוזין במלאת לו שבעים

ושלוש שנה בהשתתפות אשכול וספיר ' .

6

במקרה של

חשבון התקנת הטלפון שילם המשרד את ההפרש בין הסכום שנראה להנהלת המפעל כהוגן לבין
הסכום שהיה נקוב בחשבון של חברת הטלפונים  .במקרה אחר ביקש רוגוזין להעניק לקרובי

משפחתו בארץ מניות של המפעל  ,ומשרד המסחר והתעשייה הפך כתובת לקרובים שביקשו למכור
את המניות  ,שלא היו רשומות בבורסה .

66

יתרה מזאת  ,רוגוזין הצליח לגרום לספיר לכפות על שני מפעלי הצמיגים

בארץ ,

שמשון

ואליאנס  ,לרכוש את תוצרת מפעלו  .לרוגוזין הובטחה אמנם חסימת השוק בפני ייבוא

שהובטח למשקיעים

56

טבת

57

58

141

~

אולם מכאן ואילך היה עליו לבוא במשא  -ומתן עם שני המפעלים

( לעיל  ,הערה . ) 49

הארץ  7 ,במארס
טבת

אחרים ;

,

כפי

 , 1958עמ '

( לעיל  ,הערה

.7

. ) 49
.7

59

הארץ  8 ,באוגוסט  , 1961עמ '

60

מנהל המפעל נ ' לוין אל א ' הרשברג ממשרד המסחר והתעשייה ,

61

ב ' בסין  ,מנהל מע " ץ  ,אל ספיר  8 ,ביוני , 1959

62

ביולי

ספיר אל אלוף ג ' שוקן  ,ראש אכ " א ,

15

14

באפריל

, 1959

אמ " י  / 6001 / 44121 ,גל .

- OW

, 1959

שם .
ביולי

שם .

63

מנהל המפעל לוין אל משרד המסחר והתעשייה ,

64

לוין אל ספיר ,

4

65

תשובת משרד

המסחר והתעשייה אל גלבר ממפעלי רוגוזין על הנכונות לערוך ארוחת ערב חגיגית לכבוד

66

רוגוזין  20 ,בינואר  , 1960אמ " י  / 6001 / 44121 / 1 ,גל .
לוין אל ספיר  3 ,בדצמבר  , 1959אמ " י  / 6001 / 44121 ,גל .

בדצמבר

 , 1959שם ;

15

, 1959

ספיר אל מנהל תה " ל  8 ,בדצמבר

, 1959

שם .

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

שלו  .שני מפעלי הצמיגים גילו התנגדות בשל חשש מטיב התוצרת ובשל

לרכישת תוצרת המפעל

מחירה  .הם התקוממו גם נגד המונופול שדרש רוגוזין על ייבוא הזהורית לארץ  ,ייבוא שנעשה עד אז
על  -ידי המפעלים עצמם .

67

לדרישתו של רוגוזין התערב ספיר בעניין

;

הוא לחץ על המפעלים ,

שייבוא עצמאי נמנע מהם  ,ואף הורה לפקידי משרדו לא לטפל בשום עניין הקשור למפעל הצמיגים
שמשון  ,וכך כפה על שני מפעלי הצמיגים את דרישותיו של רוגוזין .

68

הפתרון שהושג היה במידה

מסוימת על חשבון קופת האוצר  .על דעתו של ספיר חתמו מנכ " ל תעשיות רוגוזין ומנכ " ל שמשון
על הסכם שקבע כי המדינה מתחייבת לפצות את מפעל הצמיגים בהפרש המחירים בין המחיר
ששילמו תמורת חומר הגלם של הזהורית קודם להקמת המפעל ובין המחיר שבו מוכן למכור אותו
רוגוזין  .ההסכם קבע גם כי הממשלה תביא על חשבונה שני מומחים  -האחד ממפעלו של רוגוזין

בארצות  -הברית והאחר מחברת ג ' נרל שבארצות הברית  ,חברת האם של שמשון  -שיבדקו את

הדרך שבה יוכל מפעל הצמיגים שמשון להשתמש בבד הזהורית המיוצר על  -ידי רוגוזין .

69

הגורמים למעורבותה של המדינה בענף הטקסטיל
שלושה הסברים נבחנים כאן למעורבותה של המדינה בפיתוח ענף הטקסטיל  :הסבר כלכלי  ,הסבר
כוחני והסבר אידאולוגי .

הסבר כלכלי
לענף הטקסטיל היו יתרונות כלכליים שגרמו למדינה להתערב בו ולהפוך אותו ליעד לפיתוח ,
וחסרונות כלכליים שמעורבות המדינה נועדה לפצות עליהם  .בצד היתרונות הכלכליים של הענף
ניתן למנות את המיומנות היהודית

בענף ,

ובעולם ,

בארץ

אשר אמורה היתה להקל על רכישת

מיומנויות הייצור ועל תהליך השיווק ולספק יתרון יחסי בתחרות הכלכלית הבינלאומית  .ההגיון
הכלכלי בפיתוח הענף התבסס גם על ההצלחה בגידול הכותנה  ,הצלחה שניזונה מהנסיונות
העקשניים של היהודי האמריקאי סם המבורג .

70

דומה היה באותה תקופה כי מציאותו של חומר גלם

זמין  -כותנה ישראלית  -תתן לענף יתרון יחסי אל מול המתחרים בעולם  .ביסוס הענף בעיירות
הפיתוח  ,שבהן היתה אבטלה  ,אמור היה לספק כוח עבודה זול יחסית  .במשרד ובענף רווחה הערכה
כי אף  -על  -פי שהשוק המקומי לא יוכל לקלוט את התוצרו  ,ניתן יהיה לשווקה בחוץ  -לארץ .

ןל

על

הבסיס הכלכלי להרחבת הענף ניתן ללמוד גם ממגמת הגידול שקדמה לכניסתו של ספיר למשרד

67

,

רוגוזין דרש גם מונופול על ייבוא חוטי הניילון לאו
ההשקעות  ,אל טייבר ,

18

בדצמבר

, 1957

שם .

68

מנכ " ל שמשון אל מנכ " ל מסו " ת  19 ,במאי

69

מנכ " ל שמשון אל מנכ " ל רוגוזין ,

70

71

16

אבל בעניין זה לא נענה  .ראה

:

ש ' הורן  ,נציג מרכז

, 1959

במאי , 1958

שם .
שם .

על פעולתו של המבורג ראה  :י ' שביט  ,חרושת הטקסטיל באתן  -ישראל  : 1956 - 1854מתעשייה חלוצית
לתעשייה מובילה  ,תל  -אביב  , 1992עמ '  . 148 - 147יבול הכותנה עלה במהירות מיבול שנתי של עשרים טונות

סיבים בשנת

, 1953 - 1952

. 1962 - 1961

ראה

:

ליבול של ארבעת אלפים ומאה טון בשנת

שנתון סטטיסטי לישראל  ,בג ,

 , 1962עמ '

 1957 - 1956ועד

ליבול של  16 , 070בשנת

. 200

יתרון חשוב של ענף הטקסטיל היה לכן הערך המוסף הפוטנציאלי שלו  .בעיני אנשי משרד המסחר והתעשייה
יכול היה ענף הטקסטיל לייצא כמעט בלי לצרוך ייבוא לשם כך  .ראה  :מ ' צור  ' ,מקומו של ענף הטקסטיל בייצור
וביצוא '  ,ילקוט ,

16

( דצמבר  - 1958ינואר  , ) 1959עמ '

. 31

קן1 , 4
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המסחר והתעשייה  .הדין  -וחשבון השנתי של התאחדות בעלי התעשייה לשנת

1955 - 1954

מסר כי

בתוספת לשישים ושניים אלף הפלכים הקיימים בארץ צפויה הזמנת פלכים במסגרת השילומים
להעמיד את הענף על מאה וארבעה  -עשר אלף פלכים ולהגדיל את ייצור החוטים במאה אחוז .

בפברואר

, 1956

שלושה חודשים לאחר מינויו של ספיר לשר המסחר

יעד הפיתוח לענף הטקסטיל הוא מאה ושלושים אלף פלכי כותנה .

73

והתעשייה  ,הודיע אשכול

72

כי

כושר הייצור של הענף גדל

אפוא עוד קודם להצגת מטרות הפיתוח השאפתניות של ספיר  .תהליך זה התנהל על בסיס בחירה

אוטונומית שהיתה מבוססת על שיקול כלכלי  -עסקי של היזמים  ,להבדיל מהתהליך של חיפוש

ופיתוי של יזמים להשקיע  ,שהחל בו ספיר במהלך שנת  . 1957אולם גם כשהוקמו מפעלי הטקסטיל
באזורי הפיתוח השונים הובא בחשבון הצד

הכלכלי  .כך למשל במקרה של המפעל של רוגוזין

באשדוד  ,שהוקם ממניעים פילנתרופיים  .במסיבת עיתונאים שנערכה ב 23 -

במאי

1957

טען רוגוזין

שלא הקים את המפעל לשם רווחים אישיים אולם כל מפעל צריך להיות מתוכנן כך שיהיה כדאי
מבחינה כלכלית .

74

כשנחנך שלב א של המפעל  ,בתחילת דצמבר

בשלב זה הרוויח רוגוזין די על מנת לכסות את השקעתו .
הישראלי והאמריקאי היתה

()ע12

באפריל

72

מעריב ,

73

דברי הכנסת  ,כ  ,עמ '

74

הארץ ,

75

שם ,

76

שם 8 ,

2

7

, 1959

:

' יש רווחים בישראל ' .

עמ ' , 3

14 , 1071

 24במאי 957נ  ,עמ ' . 7
בדצמבר  , 1958עמ ' . 5
בפברואר  , 1960עמ ' . 1

.4

בדצמבר

. 1956

76

75

, 1958

השתבח ספיר בעובדה שכבר

אחת הבשורות של רוגוזין לציבור

גם לגבי המפעל של לוי היתה במשרד המסחר

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

והתעשייה הערכה חיובית של הבסיס הכלכלי להקמתו  .הערכה זו העמידה את ההכנסות המשוערות
על

7.3

מיליון ל " י לעומת הוצאות ייצור של

6.5

מיליון ל " י  .הערך המוסף של תוצרת המפעל אמור

היה להיות שישים אחוזים  .הרווח המשוער היה אמור להגיע לשמונה מאות אלף ל " י  ,שהם כשנים -
עשר אחוזים מהמחזור וכשבעה אחוזים מההשקעה  .חישוב זה היה מבוסס על מחירי ייצוא שהיו
נמוכים ממחירי השוק המקומי  .כלכלני המשרד קבעו כי מכיוון שחלק מהתוצרת תופנה בוודאי
לשוק המקומי ניתן לשער שהמפעל ישיג רווחיות גבוהה אף יותר .

77

ההסבר הכלכלי מקבל חיזוק גם מהערכת החולשות הכלכליות של הענף שרווחה במשרד

המסחר והתעשייה  .המשרד היה מודע לחולשותיו הכלכליות  ,דוגמת המבנה המפוצל של

הענף ,

ולהשפעתה של ההגנה היקרה מפני תוצרת חוץ על פריחת הענף  .להערכת החולשות הכלכליות
הללך של הענף היתה השפעה על נכונותו של המשרד להתערב בהתפתחותו ולפעול לשינוי מבני בו .
דו " ח המחלקה הטכנולוגית במשרד המסחר והתעשייה

מה 15 -

ביולי

1949

מציין את ' ההרכב המפגר

של תעשיית הטקסטיל '  .במיוחד מתעכב הדו " ח על מספרם הגדול של המפעלים הקטנים המגיע
בתת  -ענף האריגה לשמונים ושניים אחוזים  ,בתת  -ענף הסריגה לשבעים אחוזים  ,בתת  -ענף הגרביים

לשישים ושניים אחוזים ובתת  -ענף הטריקו לחמישים ושישה אחוזים  .עוד מזכיר הדו " ח את המספר
הניכר של מכונות ישנות שאינן ראויות

לעבודה " .

7

מבחינתו של משרד המסחר והתעשייה היה זה

ביטוי לבעיה שהקיפה את התעשייה כולה ואשר אופיינה על  -ידי

י ' ליינקרם  ,מנהל חטיבת התעשייה

במשרד המסחר והתעשייה  ,ולימים מנכ " ל התאחדות בעלי התעשייה

:

במקרים נדירים בלבד התעשיינים שלנו הם תעשיינים בני תעשיינים  ,דור שני או שלישי .

רובם  ,תשעים אחוז מהם  ,הם דור ראשון לתעשייה  ,ולאו דווקא כאלה שקיבלו את ההכנה
הטכנית ואפילו זו המסחרית  . . .לרוב מדובר בבעלי מלאכה קטנים שעלו והיו לבעלי
תעשייה  ,או פועלים שעלו  ,ובמקרה הטוב ביותר  -מהנדסים ששאלת האדמיניסטרציה

אינה ידועה להם  . . .ההנהלה בנויה בעיקר על קשרי משפחה  ,ולאו דווקא על הבנים שחיו
באווירה של תעשייה מילדותם  . . .בבית חרושת ממוצע בעל בית החרושת הוא גם המנהל

הטכני  ,גם מנהל

העבודה  ,גם המפקח על המשלוחים ,

גם הקופאי וגם הגזבר .

דימוי שלילי זה של התעשייה הפרטית לא פסח גם על ענף הטקסטיל .

1

79

מנקודת מבטה של המדינה

היו למפעלים קטנים בעלי ציוד מיושן  ,שנוהלו בצורה חובבנית  ,מגבלות קשות  .מפעלים כאלה לא
היו מסוגלים להתחרות בשוק העולמי ולספק את הדרישה לייצוא  .מגבלות התעשייה הפרטית
סיפקו  ,לכן  ,הצדקה למעורבות המדינה  ,שכללה הזרמת אשראי זול לחידוש פני הענף ולהקמת
תשלובות טקסטיל גדולות שימצו

את יתרונות הגודל ואת יתרונות השילוב האנכי  .י '

יותר מכל מקום

אחר בלטה השפעת חסרונותיו הכלכליים של הענף בתכנית שנודעת בכינוי ' תכנית צור '  .התכנית
המיוחסת למיכאל

77

78
79
80

81

צור ,

שכיהן כמנהל החטיבה לסחר חוץ ולאחר מכן כמנכ " ל משרד המסחר

ראה לעיל  ,הערה . 30
דו " ח המחלקה הטכנולוגית  15 ,ביולי  , 1949אמ " י . 5613 / 9 / 5 / 2 ,
ועדת הכספים  17 ,בינואר  , 1955אמ " י  ,כ . 81 /
נ ' גליה  ' ,תעשית הטקסטיל '  ,ספר התעשייה  ,תשי " ח  ,עמ ' . 175
שילוב אנכי

) ( vertical integration

מבטא את מידת השליטה של חברה בשלבים רציפים של הייצור  ,למשל

מידת השליטה של יצרן בירה בשלבי ייצור של הזכוכית ובקבוקי הזכוכית המיועדים לבירה או שליטה של
חברת בנייה במפעלי תעשייה המייצרים את חומרי

הבנייה .

1 51

דוד לוי  -פאור

והתעשייה  ,נועדה להגדיל את כושר הייצור באמצעות מודרניזציה של המפעלים ובאמצעות עידוד
הצטרפותם של גורמים חדשים לענף הטקסטיל  .לשם כך הועמדו לרשות בעלי התעשייה הלוואות
נוחות אשר איפשרו גידול כושר הייצור בממדים שחייבו אותם לאחר מכן להגיע לייצוא  .צור סבר

כי משיוקמו המפעלים יושג גם היתרון היחסי  ,אם על  -ידי יתרונות הגודל

שיושגו  ,אם על

צמצום הוצאות הייצור והניהול עד למינימום ואם על  -ידי ידע טכני עדיף .

82

 -ידי

הסבר כוחני
הסבר המדגיש את העוצמה כגורם לפעולת המדינה בענף הטקסטיל חייב לקשור בין גורמים בעלי
עניין החותרים לחיזוק עוצמתם הכלכלית או השלטונית לבין הפעולה בענף הטקסטיל  .באמצעות

בחינת גורמים פוטנציאליים ברמת המנהיגות  ,הביורוקרטיה  ,המפלגה וקבוצת האינטרסים נבחן
כאן כוח ההסבר של החתירה לעוצמה כגורם למעורבות המדינה בטקסטיל .
ההסבר הכוחני יכול לייחס את מעורבות המדינה בענף לחתירתו של ספיר לעוצמה  .אך טענה זו
היא בעלת כוח הסבר חלש  .המאפיין העיקרי של מדיניות ספיר בענף מטוויות הכותנה היה הרחבה
מודעת ומתמשכת על פני זמן של הענף  .הרחבה זו נמשכה למרות ספקות שהועלו באשר ליכולת

לייצא את התפוקה  ,עקב העדר תחרותיות של הענף בשוק העולמי  ,ולמרות ביקורת ציבורית  .אי -
אפשר להאשים מי שנקט מדיניות זאת באופורטוניזם פוליטי  .כל הפעולות בתחום הטקסטיל היו
כרוכות בסיכון ובביקורת  ,לעתים גם בתוך המשרד  .טייכר  ,ראש חטיבת התעשייה ומעוזריו
הקרובים של ספיר  ,התנגד בחריפות להקמת מפעלי הטקסטיל בדימונה  .הוא העדיף את פיתוח
המקום על בסיס מחצבי הנגב  ,וסירב להשתתף בסיור המפורסם לדימונה .

83

הקמת מחלקת האשפרה

הצורכת מים רבים בלב הנגב הצחיח היתה גם היא נושא לביקורת  ,ובכל זאת הכריע ספיר כזכות

הקמתם  ' 4 .מנחם מאיר  ,ראש לשכת התכנון במשרד המסחר והתעשייה  ,שיזם מחקר מקיף על תת -
 על -ענף מטוויות הכותנה  ,הציג את הדו " ח הספקני לגבי עתידו הכלכלי של הענף בפני ספיר  ,ואף

פי  -כן המשיך ספיר לתמוך בפיתוח הענף .

85

ההכרעה הקשה ביותר היתה במקרה של לוי שבו נחרתה

בתודעה הציבורית דווקא העובדה שיזם מפוקפק הצליח לשטות במדינה  ,מעין גולת כותרת לכל

אותם מקרים  -ידועים יותר או ידועים פחות  ,שהתגלו ושלא התגלו  -שבהם מרומות רשויות
המדינה העוסקות בחלוקת כספים  .השיח הציבורי בעניין התעלם מהמצב שבו מצאו עצמם אשכול
וספיר אשר מצד אחד ידעו על עכרו המפוקפק ומצד אחר היו מודעים לצורך הדחוף לבנות את

82

83
84

י ' אליצור  ' ,פצעי ההתבגרות של התעשייה הישראלית '  ,מעריב ,
ראיון עם טייבר ( לעיל  ,הערה

17

בפברואר

1959

 ,עמ ' , 3

.9

. ) 35

ראיון עם טייבר ( שם )  .על הוויכוח בנושא מפעל האשפרה סיפר ש ' גור אריה  " ' :למה דווקא דימונה  .הרי במפעל
משולב יש צורך במחלקת אשפרה הצורכת מים רבים  ,מהיכן תיקח כמויות גדולות של מים לדימונה ? "  .התריס
ספיר לעומת הדובר  " :אם כך  ,מה אתה מציע לדימונה ? " והתשובה

:

" מפעל זכוכית "  .אמר לו ספיר  " :אני מוכן

לכך  .תקים גם מפעל זכוכית "  .המציאות היא שבדימונה קם מפעל טקסטיל גדול  .מפעל זכוכית  -אין  .אמנם
לדימונה לא הגיעו בן לילה  .תחילה היתה קרית גת  .היה יותר קל לשכנע בדבר הקמתו של מפעל כקרית גת

2נו12

הרחוקה כדי
ראה

85

:

50

ק " מ מתל אביב  .אחר כך היתה אופקים  -הקרובה לה  .ואם כבר אופקים אפשר גם

א ' פז  ' ,ראשיתה ופיתוחה של תעשית הטקסטיל '  ,ילקוט  , ) 1982 ( 97 ,עמ ' . 18

ראיון עם מנחם מאיר  28 ,באפריל

. 1992

בדימונה ' .

 1גשנ aanb
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הארץ ולספק מקומות עבודה  .לא פחות משחיזקה מעורבות המדינה בענף הטקסטיל את ספיר היא פנחס ספיר מבקר
חשפה אותו לביקורת .
ן

( פברואר

) 1956

1

כל גישה המפרשת את פעולותיו של ספיר במונחים של חיפוש אחר עוצמה צריכה גם להתמודד
עם הקריירה של האיש הרצופה במקרים שבהם סירב למלא תפקידים מרכזיים  .ספיר הגיע לארץ

' והסתתר בכפר  -סבא ' .

86

לאחר מכן סירב לכהן כמנכ " ל משרד האוצר עד שנכנע בסופו של

כעבור שנה  ,ללחצו של אשכול .

87

דבר ,

גם באשר למינויו לתפקיד שר המסחר והתעשייה היה צורך

ללחוץ עליו קשה על מנת שיסכים לקבלו על עצמו .

88

ספיר סירב בשלבים מאוחרים יותר להיות

ראש הממשלה  ,ותמך בגולדה מאיר ואחר כך ביצחק רבין למילוי התפקיד  .ספיר היה ללא כל ספק
86

לדברי נאור ספיר מילא תפקיד בכיר ב ' החלין ' בפולין ויכול היה להשתמש בתפקידו זה כנקודת זינוק נוחה
לחיים הפוליטיים כארץ אלא שהוא בחר ב ' נפילה
 , 1949 - 1930תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '

87

לאלמוניות ' .

מ ' נאור  ,צמיחתו של מנהיג

:

פנחס ספיר

. 45 - 42

א ' קפלן היה מוכן לקבל את ספיר כמנכ " ל האוצר

כבר במארס . 1952

ראה  :יומני בן  -גוריון ,

18

במארס

, 1952

אב " ג  .אלא שלפי עדות טייבר וכן לפי יומני בן  -גוריון סירב ספיר לעזוב את מינהל הפיתוח לטובת האוצר  .ראה

:

שם  6 ,ביוני  . 1952נראה כי מאוחר יותר  ,כשמונה אשכול לתפקיד שר האוצר  ,נכפה עליו מינויו של א ' אבריאל

למנכ " ל  .לזכותו של אבריאל עמדה העובדה שהיה ' איש העולם הגדול '  ,דרישה שנתפסה כחיונית לאור הנורמה
שעיצב המנכ " ל הקודם ד ' הורוכ " ן .
88

.

פרשת המינוי של ספיר מתוארת במחקר של א ' עופר שלא פורסם ועומד לרשותי פרשה זאת מלמדת כי הסירוב
של ספיר היה יותר מאשר צעד טקטי או ביטוי לנורמות שהיו נהוגות אז  ,דוגמת דין

התנועה .

הננוף ן

דוד לוי  -פאור

בעל עוצמה גדולה מאוד  .בפי אהוד אבריאל תואר כבר בשנת

1957

כרודן הכלכלי של הארץ .

9

'

לעתים  ,כמו במקרה של הקצאת כספים מתקציב פיתוח התעשייה להקמת בריכה לקיבוץ במבואות
ירושלים ,

ניצל את עוצמתו בצורה שאינה עולה בקנה אחד עם מינהל תקין .

לשנאותיו ולאהבותיו האישיות בפעולתו הפוליטית .

ן9

90

לעתים נתן ביטוי

אבל קיומה של עוצמה אצל אדם  ,ואפילו

שימוש לרעה בחלק מהמקרים בעוצמה זו  ,אינו מבסס את הטענה כי המניע לפעולתו הוא החתירה
לעוצמה  .במקרה הנדון דווקא המחיר של הפעולה והפרופיל האישי  -וספיר נטה להמעיט בערך

עצמו  -הם המעידים יותר על מניעי הפעולה .
הסבר כוחני נוסף יכול לייחס את מעורבות המדינה בענף לחתירה של הביורוקרטיה המדינתית
לעוצמה  .נראה שלביורוקרטיה היתה השפעה גדולה מאוד על התפתחות הענף  -החל בקביעה מי
יקבל סיוע ומי לא וכלה ביכולת לקבוע את גודל יחידת הייצור האופטימלית  .הכלים שהעניקו
לביורוקרטיה את היכולת הזו היו רשיונות הייבוא מצד אחד וחלוקת כספי ההלוואות מצד אחר .
אולם העובדה שלביורוקרטיה היתה עוצמה אינה מהווה כשלעצמה הוכחה לכך שהחתירה לעוצמה
הניעה את ההחלטה לפתח את ענף הטקסטיל או עמדה מאחורי המעורבות האינטנסיווית הגבוהה
של המדינה  .מטבען של הכרעות של תכניות פיתוח ביורוקרטיות שהן נעשות בצמוד להקמת מבנים

ארגוניים  ,סוכנויות  ,אשר לכשעצמן הן כלים לגיוס משאבים ועוצמה  -מבנים כאלה לא נמצאו
בהקשר של תכנית הפיתוח של ענף הטקסטיל  .שניים מבכירי המשרד ומבעלי ההשפעה בו  ,המנכ " ל

יוסף גליקמן וראש חטיבת התעשייה אברהם ( רמי ) טייבר  ,לא היו ביורוקרטים ' מקצועיים ' אלא

ביורוקרטים ' מושאלים ' ( מהסקטור הפרטי ) הנוטים פחות לרכז עוצמה במבנה המדינתי  .כך ניתן
הטקסטיל  ,יוסף עמי מ ' אתא ' ואמיר

לטעון גם לגבי שניים משלושת חברי הוועדה לפיתוח ענף

שפיץ מחברת השילומים  .קשה למצוא עדויות שיעזרו לאשש את הטענה כי חתירתה של
הביורוקרטיה לעוצמה היא העומדת מאחורי הפיתוח המהיר של ענף הטקסטיל  .בתקופה מאוחרת
יותר  ,כאשר החל תהליך עליית כוחם של הכלכלנים המקצועיים בקרב הביורוקרטיה של משרד

המסחר והתעשייה  ,גברה נטייתה להוביל מהלך שיתרום לצמצום מעורבותה של המדינה בתהליך
הכלכלי .

הסבר אידאולוגי
שלושה הסברים אידאולוגיים ניתן למנות למעורבות המדינה בענף הטקסטיל  :ההסבר הראשון הוא

ההסבר הסוציאליסטי שייחס לה קווי פעולה בהתאם לאידאולוגיה סוציאל  -דמוקרטית שבמרכזה
רצון לחלוקה הוגנת יותר של משאבים כלכליים  :ההסבר השני הוא ההסבר המרקסיסטי שינתח את
מעורבות המדינה ככלי לקידום האינטרסים של בעלי ההון

;

וההסבר האידאולוגי השלישי הוא

ההסבר הלאומי או הציוני שיתאר את מעורבות המדינה כפעולה העולה בקנה אחד עם הגשמת
התהליך של בינוי אומה בהתאם לציווי הציונות .

89

4נ
(

~

מ ' שרת  ,יומן אישי  ,ח  ,תל  -אביב תשל " ח  ,עמ '

. 2272

המדינה  ,דו " ח שנתי מספר  , 11ירושלים  , 1959 / 1960עמ '

. 134

90

מבקר

91

כך בפרשת ה ' דן ; ראה עדותו של ד ' הכהן  ,עת לספר  ,תל  -אביב תשל " ד  .וכן בפרשת יחסיו עם מ ' לוי  ,מפעילי
התאחדות בעלי התעשייה  ,שעורר עליו את חמתו של ספיר  .ספיר נקם בלוי באמצעות פנייה לשותפיו לפרוש
מהמפעל המשותף  .שותפים אלה  ,שהצטרפו למפעלו של לוי לפי בקשת ספיר  ,פרשו מהשותפות והביאו את

המפעל לכינוס נכסים ( ראיון עם משה לוי ומשה וייסגלס פעילי התאחדות בעלי

התעשייה ) .

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל
הסבר

סוציאל  -דמוקרטי למעורבות הפעילה של המדינה בענף יכרוך את הפיתוח המזורז של ענף

הטקסטיל במלחמה באבטלה ובנסיון לספק תעסוקה בערי הפיתוח  .אלא שהסבר זה עומד בפני שתי
בעיות מרכזיות  .הבעיה הראשונה היא שעצם שליחת העולים החדשים  ,בין אם עולי צפון אפריקה
ובין אם עולי רומניה  ,נעשתה במכוון על חשבון רווחתם  .העולים נשלחו לאותם מקומות שהקושי
להתבסס בהם היה מכריע  .לפחות בטווח הקצר ריחוקם ממרכזי הפעילות הכלכלית  ,התרבותית
והפוליטית היה בו כדי לפגוע ברווחתם ולא לקדמה  .יתרה מזאת  ,הבחירה בענף הטקסטיל היתה
בחירה בענף שבו ההשקעה לעובד היתה נמוכה  ,ענף עתיר עבודה אשר כבר אז לא נחשב למקצוע
שהכנסה נדיבה בצדו  .הבעיה המרכזית השנייה שעימה צריך להתמודד ההסבר הסוציאליסטי היא
פרטית ,

העובדה שהאסטרטגיה המרכזית ליצירת מקומות עבודה היתה תמיכה נדיבה מאוד בבעלות

תוך הימנעות עקרונית  -עד לשלבים מתקדמים של תכנית הפיתוח  -מבעלות מדינה  .גם
משקיבלה המדינה על עצמה בעלות על מפעלי טקסטיל  ,כמו במקרה של ' המטוויות

המאוחדות ' ,

' תעשיות רוגוזין '  ,מפעל הטקסטיל של לוי ו ' טקסטיל בית  -שאן '  ,היא פעלה להעברתם המהירה
לידיים פרטיות  .ההסבר הסוציאל  -דמוקרטי נתקל אם כן בקשיים לקשור בין העקרונות המוצהרים
של הסוציאליזם הדמוקרטי לבין הפעולה בענף הטקסטיל  .גם ההסבר האידאולוגי המרקסיסטי
מתקשה להתמודד עם הגורמים לפיתוח ענף הטקסטיל  .לפי הסבר זה המדינה שבויה בידי
הקפיטליסטים  .התמיכות הנדיבות לייצור ועידוד היזמים הפרטיים  ,מקומיים וזרים  ,סייעו לבניית
דומיננטיות של הקפיטל והקפיטליזם בכלכלה ובחברה הישראלית  .הטענה שספיר עודד התפתחות
שבבסיסה היא יזמות פרטית ותרם להתפתחות זו היא אכן טענה נכונה לכעצמה  ,אך עדיין אין היא
מסבירה מדוע נהג כפי שנהג .
ההסבר האידאולוגי  -הלאומי הוא בעל כוח הסבר עדיף בניתוח פעו תה של המדינה כמו גם

~ המדינה כורך את פיתוח
בניתוח פעולתם של השחקנים האחרים  .ההסבר הלאומי  -הציוני למעורבות
ענף הטקסטיל בציווי האידאולוגי  -הציוני של קליטת מהגרים ( ' עולים ' )  ,בהמשך תנופת הפיתוח של
הארץ באמצעות הקמת עיירות הפיתוח והשגת עצמאות כלכלית  .המחויבות הגדולה של ראש

הממשלה בן  -גוריון לפיתוח הנגב מעניקה משנה תוקף להסבר זה  .הנימוק הלאומי  -הציוני שימש את
ספיר בנאומו בפני חברי אגודת טכנאי הטקסטיל בדצמבר

1957

בדבריו על פיתוח הענף

עלינו להקים מפעלים נוספים גם מפני שאנו חייבים ליישב את המחצית השניה של
המחצית

השוממה

;

:

הארץ ,

גם בלי לרצות לחזות שחורות אפשר לראות שעננים שחורים

מתחילים לכסות את שמינו  .שומעים דיבורים על תיקון

גבולות  ,וסכנה זו עלולה

להיות

מוחשית  ,אם מחציתה השניה של הארץ תישאר שוממה  .היא תחלוף רק אם ניישבה  .אין
כוח שיוציאנו ממקום שאנו יושבים בו  ,וכך ייראה הדבר גם בעיני העולם לכשנשב באותה
מחצית ~ .
תיעוש ערי הפיתוח היה חלק מקווי היסוד של הממשלה החדשה שאליה הצטרף ספיר במהלך
נובמבר

. 1955

ברצועת החוף

קווי היסוד של הממשלה הללו קבעו כי
המרכזית

נושא

:

' ריכוז התעשייה ורוב גדול של האוכלוסין

בחובו סכנות חמורות  ,בטחוניות וכלכליות  ,לעתיד המדינה ,

והממשלה רואה בפיזור האוכלוסין והתעשייה והמלאכה בכל חלקי הארץ כצו קיומנו ' .

92

פ ' ספיר  ' ,תכניות פיתוח תעשית הטקסטיל בישראל '  ,ילקוט  , ) 1957 ( 11 ,עמ '

93

דברי הכנסת  ,יט  ,עמ '

2 , 228

בנובמבר

. 1955

. 30 - 29

93

ן1ן11

דוד לוי  -פאור

בשל השימוש התדיר במלה הכתוכה והמדוברת כמכשיר למניפולציה אין בכוחם של נאומים
ומאמרים של פוליטיקאים לשמש אבן בוחן מרכזית לבחינת ההקשר שבו מבוצעת ומיושמת
המדיניות  .אבל הטיעונים הפוליטיים יכולים לשמש מכשיר לבחינת האידאולוגיה הדומיננטית  ,אם

ישנה כזאת  ,בחברה מסוימת  .הציונות והציוויים הציוניים טבעו את חותמם על השיח הפוליטי

בישראל בתקופה הנדונה במחקרנו והכשירו את הקרקע להכרעות מדיניות  ,כלכלית ותעשייתית
שבמרכזן יישום אידאולוגיה זו  .תוקפו של ההסבר הציוני מתחזק כאשר נבחן הפיזור הגאוגרפי של
המפעלים החדשים  .מתכניות משרד המסחר והתעשייה לגבי הקמת מטוויות כותנה עולה כי
התוספת הגדולה של פלכי וכותנה  ,שהעלתה את מספר הפלכים ממאה ושלושים אלף בתחילת
 1955עד לכמאתיים וארבעים אלף ביוני  , 1965נעשתה כערי הפיתוח

נצרת עילית
( 12 , 300

( , ) 20 , 000

קריית  -גת

( , ) 18 , 000

בית  -שאן

( , ) 29 , 000

:

דימונה

באר  -שבע

( 55 , 800

פלכים ) ,
 -שמונה

קריית

( , ) 15 , 300

) 94 .

מנקודת מבט ציונית היו לענף מספר יתרונות נוספים

:

הוא היה עתיר עבודה  ,נדרש לכוח אדם

בלתי מיומן  ,וניתן היה להקים בו יחידות ייצור גדולות במהירות רבה  .יתרונות אלה היו בולטים

במיוחד בהקשר של קליטת גל העלייה של יהודי צפון אפריקה  ,שהגיע לשיא במהלך שנת . 1956
הצורך לספק מקומות תעסוקה יצרניים  ,טען משרד המסחר והתעשייה בסיכום עשור של פיתוח
 95כבר בתחילת
מואץ  ,היה אחד הגורמים המרכזיים בהחלטה על פיתוח נרחב של ענף הטקסטיל .
תהליך הפיתוח קבע ספיר כי ההשקעה הנדרשת על מנת ליצור מקום עבודה בענף הטקסטיל היא
נמוכה יותר מאשר בכל תעשייה אחרת  .משרד המסחר והתעשייה היה מוכן לסייע לכל מפעל
שההשקעה לעובד בו לא תעלה על

100 , 000

ל "י .

96

יתרון נוסף של ענף הטקסטיל היה כאמור בכוח

האדם הבלחי מיומן שניתן להעסיק בו  .על רקע ההרכב ההשכלתי והמקצועי של העלייה והמרחק
שלה ממסורת של תעסוקה תעשייתית בלט הענף בכך שאיפשר קליטת עובדים תוך פרק זמן קצר
יחסית  ,מה שתרם לתמיכה בו בקרב מקבלי ההחלטות  .ואכן בדיקת התפלגות המועסקים בענף בשנת
1968

מעלה כי ענף הטקסטיל וההלבשה התבסס יותר מענפי תעשייה אחרים על פועלים בלתי

מקצועיים .

97

עוד יתרון היה כאמור טווח הזמן הקצר יחסית שבו ניתן לספק עבודה בתעשיית

הטקסטיל  .קצב ההקמה בענף זה  ,בניגוד לענפים אחרים  ,וכמיוחד בתת  -הענף של המטוויות  ,הוא
מהיר יחסית  ,שכן ניתן להקים מטוויות על בסיס תכניות הנדסיות ומערך ציוד קיימים שהוצעו על

ידי ספקי הציוד .

98

בשל מצוקת העבודה בעיירות הפיתוח החדשות היתה לשיקול זה חשיבות רבה

בהחלטה על פיתוח מואץ של הענף .
מרכזיות השיקולים הלאומיים מזדקרת לעין בכל האמור במשקיעים הזרים

;

ישראל

פולק ,

ישראל רוגוזין ואחרים הגיעו לכאן בשמם של מניעים ציוניים או לפחות מחויבות ליהדותם  .העזרה

94

הוועדה לבירור בעיות תעשית הטקסטיל  ,דין וחשבון הוועדה  ,תל  -אביב ינואר

95

משרד המסחר והתעשייה  ,התעשייה

96

ספיר ( לעיל  ,הערה

97

12 ( 6

 , ) 92עמ '

:

עבר ועתיד  ,ירושלים  , 1965עמ '

.8

. 30

ושלושה
שתי קבוצות אלו היו שבעים אחוז מכלל המועסקים בענפי הטקסטיל וההלבשה  ,בהשוואה לחמישים אחוזים
אחוזים בלבד בממוצע בתעשייה כולה  .ראה  :תורן ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  . 9ויינשל טען כי רק שמונה
מהעולים לישראל לאחר הקמת המדינה היו פועלי תעשייה בעבר  .ראה  . ]( . Weinshall , 'The :ז
 .א  - Israel ' ,צ ] ) תטסכ ) Industrialization ofa Rapidly Developing
 Workק  , Handbookן4 .ט) Dubin

,

80ח  and soחOrganh241 ] 0
(
 . 949 - 989קק ~ Chicago 1976 ,
98

1970

 ,עמ '

. 137

תורן ( לעיל הצרה  , ) 2עמ '

. 10

פנחס ספיר חותם עם
ישראל פולק על הסכם
להקמת ' פולגת '
( ) 1961

הכספית הנדיבה שקיבלו חלק מיזמים אלה אינה עומדת בסתירה לקביעה זו אלא משלימה אותה .
רוגוזין הצהיר שאינו ציוני  .אך עם זאת ציין בראיונות עיתונאיים שהוא רואה עצמו מחויב לעתידה
של ישראל  .מחויבות זו באה לידי ביטוי בחיזוק מערכת הייצור הכלכלית והטכנולוגית בארץ .

99

רוגוזין טען כי אינו מקים את המפעל לשם רווחים אישיים  ,אולם הוסיף  ,כל מפעל צריך להיות
מתוכנן ומופעל על בסיס כלכלי .

] 00

הוא ביקש להוכיח שיש רווחים בישראל ועל  -ידי כך להמריץ

השקעות הון על בסיס עסקי  .ן0י כשנבנה השלב השני של המפעל שכלל מכונות לייצור סיב סיתנטי

חדיש בשם פופיפלורפילאן  ,הצהיר רוגוזין כי ' לישראל תנתן ההזדמנות לייצר את החוטים
הסינטטים החדישים ביותר  .כך שתוכל להתחרות בתוצרתה זו בשוקי העולם עם כל מדינה
שהיא ' .

%

י

רוגוזין בא לישראל כיהודי עתיר נכסים שבתמורה לכספו דורש כבוד והכרת טובה ללא

גבול 03 .י אולם ניתן לראות בו גם מי שגויס לתכנית המדינתית לפיתוח ענף הטקסטיל ולאספקת
תעסוקה בעיירות הפיתוח  .משנפטר הוריש בצוואתו שבעים אחוזים ממניות המפעל למדינה .
שלושים האחוזים הנותרים הועברו למוסדות ציבוריים ולמקורבים .
את מניות המפעל לקבוצת משקיעים

04ן

בשנת

1969

מכרה הממשלה

פרטיים 05 .י

בדצמבר  , 1958עמ ' . 5
בפברואר  , 1960עמ ' . 5

99

האוץ  24 ,במאי  , 1957עמ ' . 7

101

שם 2 ,

100

שם .

102

שם ,

103

אישיותו הקשה של רוגוזין בלטה גם בשתי פגישות שקיים עם בן  -גוריון  .בן  -גוריון כתב ביומנו  ' :רוגוזין  -איש
לא סימפטי  ,אם כי ליטווק [ שמוצאו

יומני בן  -גוריון ,

 5במארס ו 4 -

מליטא ] ' ,

7

ובפגישה השנייה  ' -בדרך כלל  -אדם לא סימפטי '  .ראה

:

.

בדצמבר  , 1958אב " ג כשבא רוגוזין לביקור בארץ  ,באפריל  , 1957טרח מ ' שרמן ,

נציג משרד האוצר ומשרד המסחר והתעשייה בארצות  -הברית  ,להזהיר את ספיר להכשיר את הקרקע לקראת
הביקור ולהכין לרוגוזין ' שומר ראש אשר יעמוד לימינו בביקורו בארץ  ,על מנת לשחרר אותו מהרבה פגעים

קטנים פה ושם במחלקות ממשלתיות  ,עיקריות וכו '  .תפקיד זה ידרוש את כל זמנו של האיש הזה  -כי רוגוזין
מוכשר לשגע גם חצי תריסר אנשים '  .שרמן אל ספיר ,
104

הארץ ,

105

שם .

1

בינואר

1969

 ,עמ '

. 16

8

באפריל

1957

,

אמ " י  / 6001 /44121 ,גל .

) 7מ
~

ג

י
~

אריה שנקר
( ) 1959 - 1874

הציונות מסבירה גם את העמדה הפסיווית של

התעשיינים ,

שלקחו חלק בפעולת הפיתוח

המהירה למרות ההשפעה השלילית שהיתה לה על יציבות הענף  .כאשר הוסיפו ספיר וצור יזמים
חדשים למשק הישראלי יצרו בהכרח תחרות שפגעה בתעשיינים הוותיקים  .אולם אלה היו מוכנים

לסייע לפיתוח לפחות על  -ידי הימנעות מהתארגנות לפעולה ממשית שתבלום את מאמצי הפיתוח

.

של המדינה בענף  .בחלק גדול מהמקרים סייעו גם בתמיכה פעילה אם על  -ידי נכונות להתגייס

לפעולות הפיתוח ואם על  -ידי מתן פומבי לתמיכתם במדיניות הממשלה  .למרות המטרות
השאפתניות של תכנית הפיתוח ואף  -על  -פי שאריה שנקר ידע שהיא מכוונת להכתיב תנאי שוק
חדשים אשר יחייבו את בעלי התעשייה לייצא את תוצרתם וימנעו מהם את מותרות הייצור לשוק
המקומי הוא נתן את ברכתו לתכנית  .במכתב ששלח אל ספיר ב  28 -ביוני  , 1957כתב שנקר  ' :בסיפוק
רב אני מציין את היחס החיובי של הממשלה להקמת מרכזי חרושת בדימונה ,

ז  .א  .יצירת מקורות

פרנסה לאלפי אנשים ופועלים נוספים באזורים האלה  . . .אין ספק שבחוטים מכותנה וצמר סרוק
אפשר לפתח יצוא גדול ' .

; 06

לתמיכתו של שנקר בתכנית ניתן פומבי 07 .י הוא אף נענה לפנייתם של אשכול וספיר ועשה צעדים
ראשונים להקמת סניף של מפעל הטקסטיל שלו בדימונה  .על היענותו של שנקר לפנייתם של
אשכול וספיר ניתן ללמוד ממכתבו לספיר מן

ה 22 -

באוגוסט

, 1957

שבו הוא מוסר כי מועצת

המנהלים של לודז ' יה החליטה להקים בדימונה בית  -חרושת לטקסטיל אשר יהווה שלוחה של
ע1251
106

107

שנקר אל ספיר ,
על

28

ביוני

, 1957

אמ " י ,

 / 6000 / 441228 / 111גל .

תמיכתו של שנקר ניתן ללמוד מדיווח של עיתון הארץ ,

בוועדת הכספים של הכנסת ,

30

בינואר

, 1962

אמ " י ,

30

כ. 139 /

ביוני

 , 1957עמ '  ; 5ראה עוד עדותו

של ספיר

פיתוח ענף הטקסטיל בישראל

החברה .

בעידודו של שנקר הביעו ארבע מטוויות כותנה נכונות לקחת חלק בפעולת הפיתוח

08ן

בדימונה .

09ן

סיכום
לכל אחד מההסברים שנבחנו היה כוח הסבר מסוים  .ניתן להתייחס אליהם כאל הסברים המשלימים

זה את זה  ,אולם בחינה מעמיקה יותר תלמד כי ההסבר האידאולוגי  -הציוני נהנה ממספר יתרונות
המעניקים לו עדיפות .
השיקול הכלכלי או המשקי הובא בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות על כיווני
לראות בו תנאי מאפשר ולא תנאי הכרחי .

0ון

הפיתוח  ,אולם נטו

במקרים שבהם השיקול הלאומי עמד בסתירה לשיקול

הכלכלי ניתנה לשיקול הלאומי עדיפות  .כך למשל הקמת מחלקת האשפרה ב ' כיתן  -דימונה '  ,שלשם
מים ,

הפעלתה נדרשה כמות גדולה של

היתה מנוגדת לשיקול כלכלי בשל מיעוט המים בנגב .

המשקיעים דרשו לקבל את המים במחיר שווה למחיר במרכז הארץ ובכך לבטל את הקשר הכלכלי
שבין ביקוש להיצע  .טייבר סירב לסבסד את המחיר המוזל ויחד עם ספיר הביא את העניין לפני
אשכול  ,אך אשכול אישר את בקשתם של מקימי ' כיתן  -דימונה ' .
השיקול הכוחני אינו מסוגל לספק תשובה למניעי הפעלת תכנית הפיתוח כמו גם לנכונות לשלם
את המחיר הכרוך ביישומה  .הנכונות של ספיר ואשכול לבוא לידי שותפות עם לוי למשל היתה
בבחינת העזה שסופה היה ביקורת ציבורית שהוטחה בהם  .העובדה שסייעו לתכנית המפעל של לוי
תוך שהם מודעים לסיכונים הפוליטיים הכרוכים בה מציגה אותם כמדינאים בעלי חזון ולא כמי
שחותרים לתגמולים כוחניים  .הנכונות של ספיר ואשכול לרצות את רוגוזין ולהיענות לתביעותיו
מלמדת על נכונות לספוג בסובלנות פגיעות והשפלות מצד הפילנתרופ היהודי לטובת המפעל
באשדוד  .נכונות זאת מטילה צל על פירושים כוחניים לפעולתם  ,מערערת את היכולת להשתמש

בהסבר הכוחני ובהסבר הלאומי כמשלימים זה את זה  ,ומחזקת את ההסבר הלאומי בדיון על פיתוח
ענף הטקסטיל .
מדיניות הפיתוח התעשייתי של ישראל עוצבה תוך מעורבות רבה של המדינה  .מההתחקות אחר
הנסיבות שבהן נוצרה מעורבות זו עולה כי לפחות במקרה של ענף הטקסטיל היה הגורם המרכזי
לכך אידאולוגיה ציונית ולא גורמים כוחניים או סוציאליסטיים  ,המוגדרים תדיר כמעצבים את
פעולת המדינה והפוליטיקה .

חן

יש להדגיש לכן כי גישה ביקורתית כלפי מעורבות המדינה בחיים

הכלכליים בישראל היא לא רק ביקורת על החתירה הבלחי נלאית של הפוליטיקאים לעוצמה או על
התפיסות הסוציאליסטיות של חלק מהם  ,אלא גם על מקומה של האידאולוגיה הלאומית בעיצוב

108

התכנית לא יצאה אל הפועל  ,ראה
מטוויות הכותנה אל שנקר ,

שנקר אל ספיר ,

:

109

אגוד

110

השווה לדבריו הבאים של קימרלינג

ביולי

11
:

, 1957

22

באוגוסט

, 1957

אמ " י  / 6000 / 4412 / 111 ,גל .

שם .

' רווחיות כלכלית לכשעצמה לא נדחתה בדרך כלל אפריורי  ,ונחשבה

כרצויה  -בתנאי שלא התנגשה באלמנטים שונים בתהליך של בינוי אומה  .במקרה שכזה קונפליקט התקיים ,
או נחשד

3
111

[

כקיים .

התמיכה בדרך כלל ניתנה לפעילות אשר נחשבה כתורמת לתהליך של בינוי אומה ' 8 . .

.

 .ק Kimmerling , Honism and Economy Cambridge , Mass . 1983 ,

על הנטייה להתעלם מההשלכות הכלכליות של הלאומיות ראה למשל  :ג ' רובינסון  ,פילוסופיית הכלכלה  ,תל -

אביב תשכ " ה  ,עמ '
אחראי

לכך .

. 162

ייתכן כי היחס השלילי ללאומיות  ,הרווח בחלקים שונים של האינטליגנציה המערבית ,

קנ15

דח  -לוי  -פאור

המציאות החברתית והכלכלית בישראל  .דומה שחלק גדול ממבקרי המעורבות הרבה של המדינה
בכלכלה נמנעו מלהתמודד עם הגורם המרכזי להיווצרותה .

יש לשים לב גם לעובדה שהאידאולוגיה הלאומית  -הציונית הזינה את התהליך שבו התעצמה
מעורבותה של המדינה בפיתוח התעשייתי ולכן תרמה לחולשתם של הסקטור הפרטי והחברה
האזרחית  .נדרשת אם כן התייחסות מתמדת של החברה הישראלית ליחסי העלות  -התועלת הנובעים

מיישומה של האידאולוגיה הציונית לתחומי החיים הכלכליים  ,אך גם התרבותיים והפוליטיים  .יכול
אולי הקורא להגיע מכאן למסקנה המבקשת לחזק את החברה האזרחית ואת הסקטור הפרטי על
חשבון החלשת השפעתה של הציונות על החיים הכלכליים בישראל  .זוהי לעניות דעתי גישה חד

ממדית  .גישה רב  -ממדית חיטה לראות במתח בין אידאולוגיה קולקטיביסטית כמו

הלאומיות ,

ומעורבות המדינה בפיתוח הכלכלי שהיא גוררת עימה  ,לבין בנייתה של חברה אזרחית עוד אחד
משורה של מתחים שהחיים הקולקטיביים מציבים בפנינו  .במצב זה יש לבנות מערכת שתמזג את
הטוב משני העולמות  ,סולידריות לאומית מצד אחד וחיזוק החברה האזרחית מצד אחר .

o

