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·˘±πμ∂ ˙
מבוא
·˘∫¯Ó‡Ó‰ ¯Ú
היחסים המעמדיים שהתגבשו בין המעמד הבינוני הפרופסיונלי–האקדמי לפרולטריון המזרחי או
ÌÈ‡Ó„˜‡‰
˘·˙˙È
'שכבות המצוקה המזרחיות' בשנות החמישים הם מסוגיות היסוד של החברה הישראלית 1.מטרתנו
˙ÂÁÈ˙Ó‰Â
 ˙ÈÈ„Ó–˙ÈÂÁËÈ·‰במאמר זה לבדוק את מעורבות השליטים הפוליטיים דאז — מנהיגי מפא"י — ביחסים אלה ,לאחר
·˜¯Ï˘ ‰¯ÂË˜È
היחלשות מסוימת בכוחה של מפלגתם בבחירות  2.1955בדיוננו נצא מן ההנחה שהממשלה
˜¯˘Â„¯‚ Ï‡È
©„¨ß·È¯ÚÓß ¨®˘Â
∂ Æ±πμוההסתדרות ,מנגנוני השלטון הדומיננטיים שהיו בידי מפא"י ,היו גורם אוטונומי רב השפעה ולעתים
∑¯‡Â¯·Ù· ±
©·‡„ ≠ÂËÒ ‰Ï‡È„ ˙Â·Èבעל יכולת הכרעה בעיצוב היחסים הבין–מעמדיים ,ושאי אפשר לתאר מנגנונים אלה ככלי שרת של
‚¯„®˘Â„¯‚ Ï‡ÎÈÓÂ ˘Â
·¯˜ ÂÓÂ‡ ÁÒÂ ∫Úהמעמד הבינוני האשכנזי הוותיק .על סמך הנחה זו ננתח את האסטרטגיה של ההנהגה הפוליטית
˘ÔÂÈ¯Â‚–Ô· Ï
והכלכלית של מפא"י — שמירה על פערים מצומצמים בין שני המעמדות באמצעות ריסון השכר
·„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È
של המעמד הבינוני הפרופסיונלי במגזר הממשלתי וההסתדרותי .נברר אסטרטגיה זו באמצעות עיון
¨ß¯·„ß ¨ÏÚÂÙ‰
≤±πμ∂ ¯‡ÂÈ· ±
בשיח הפוליטי במפא"י בחודשים שקדמו לשביתה הכללית של האקדמאים שהחלה ב– 7בפברואר
©¯‡®±∂∂≠±∂± ßÓÚ Â
.1956
דיוננו ביחסי הכוחות המעמדיים בשנותיה הראשונות של המדינה והנחתנו שהממשלה וההסתדרות
בהנהגת מפא"י היו גורם אוטונומי ומשפיע בעיצובם של יחסים אלו נשענים על המסגרת התאורטית
והמושגית של הפרדיגמה המדינתית .פרדיגמה זו נוקטת גישה הממוקדת במדינה )state-centered
 ,(approachכלומר ממקדת את ניתוח התהליכים הכלכליים והפוליטיים בשאלת האוטונומיה של
המדינה וסוכנויותיה וביחסיה עם מוקדי כוח שונים בחברה .היא יוצאת מן ההנחה כי המדינה היא
גורם עיקרי ,בעל יכולת תמרון גבוהה ,בעל יכולת להגדיר את מדיניותו באופן עצמאי ובעל יכולת
פעולה אפקטיווית בעיצוב יחסי המעמדות .תפיסה זו מנוגדת לגישה הממוקדת בחברה )society-
 ,(centered approachגישה הממעיטה בחשיבותה ובעצמתה של המדינה כגורם אוטונומי .גם תומכי
הגישה הממוקדת בחברה מדגישים את השפעתה של הפעילות המדינתית כגורם רב עָצמה ,אולם
1

א' כהן' ,האוניברסיטה העברית והריבוד המעמדי–עדתי בעשור הראשון' ,א' בראלי ,ד' גוטוויין וט' פרילינג )עורכים(,
חברה וכלכלה בישראל :מבט היסטורי ועכשווי ,א )עיונים בתקומת ישראל ,סדרת נושא ,(4 ,ירושלים וקריית שדה–
בוקר תשס"ה ,עמ' A. Bareli, ‘Mapai and the Oriental Jewish Question in the Early Years of the State’, ;262233
JSoS, n.s. 16, 1 (Fall 2009), pp. 54–84; idem & U. Cohen, ‘The Middle Class versus the Ruling Party during
the 1950s in Israel: The “Engine-Coach Car’ Dilemma”’, MES, 44 (2008), pp. 489–510; eidem, ‘Distributive
Justice and a Rising Middle Class: Conflict between MAPAI and White Collar Professionals before the 1955
General Elections in Israel’, Israel Affairs, 14, 2 (2008), pp. 255–276

2

ארבעים המנדטים שקיבלה מפא"י בבחירות  1955היו תוצאות הבחירות הגרועות ביותר בחמש מערכות הבחירות
שהמפלגה השתתפה בהן לבדה ,ללא שותפות — ) 1949ארבעים ושישה מנדטים() 1951 ,ארבעים וחמישה(1955 ,
)ארבעים() 1959 ,ארבעים ושבעה() 1961 ,ארבעים ושניים(.
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לדעתם פעילות זו היא פועל יוצא של מנגנון מעמדי המפעיל אותה או תולדה של מעורבותן של
קבוצות אינטרס שמחוץ למנגנון המדינה — תאגידים ,אנשי עסקים ויזמים ,איגודים מקצועיים — כך
שהמדינה אינה נתפסת כגורם העומד בפני עצמו )אוטונומי( .הגישה הממוקדת במדינה אינה מבטלת
את חשיבותם של לחצים שמקורם בחברה ,אך היא מבקשת להמשיג את חשיבותם של שיקולים
אחרים המנחים פוליטיקאים וביורוקרטים בפעולתם בסוכנויות המדינה .השקפה זו גורסת כי בתנאים
מסוימים — ולענייננו במיוחד בזמן בינוי אומה אינטנסיווי שנכרך במשברים מורכבים ,מקיפים
ותכופים ,כדוגמת בינוי האומה של ישראל בשנות החמישים — מדינות יכולות לבודד את עצמן
מאינטרסים רבי עָצמה שמקורם בחברה .במאמר זה נ ַראה כי הפוליטיקאים והביורוקרטים של מפא"י
הונעו בין היתר מתפיסות עולם ,ממשימות ביורוקרטיות ומאינטרסים מוסדיים ,ובתוך כך בודדו את
עצמם מלחצי החברה האזרחית לשם קידום מטרותיהם3.
בשנות החמישים שרר בישראל ניגוד אינטרסים חריף בין שני מעמדות מרכזיים ,שהתרחבו באותן
שנים במהירות עקב העלייה הגדולה וצורכי קליטתה .מצד אחד התגבש המעמד הבינוני הפרופסיונלי–
האקדמי מקרב הרופאים ,המהנדסים ,המשפטנים ,אנשי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה
והפקידים הבכירים במִנהל המדינה וההסתדרות .לאלה נספחו בעלי מקצועות אחרים ,שהיו ציבור
גדול יותר ,כגון מורים בעלי תארים אקדמיים שלימדו בבתי ספר תיכוניים ,מיקרוביולוגים ,כימאים,
רוקחים ,הנדסאים ,מודדים ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים וכן פקידים זוטרים בעלי הסמכה אקדמית
במדעי הרוח והחברה 4.בני מעמד זה דרשו לעצמם משאבים ,יוקרה והנהגה חברתית ופוליטית בזכות
התארים האקדמיים שרכשו 5.במעמד הבינוני נכללו לא רק הקבוצות הפרופסיונליות–האקדמיות
האלה אלא גם סוחרים ,מתווכים ,בעלי בתים ,בעלי מלאכה ומעסיקים זעירים ובינוניים .דיון מקיף
בסוגיית היחסים המעמדיים במדינת ישראל באותן שנים צריך לכלול כמובן גם את הקבוצות האלה,
אבל אנחנו מתמקדים כאן כאמור במעמד הבינוני הפרופסיונלי–האקדמי 6.מצד אחר התרחב באותן
3

4
5

6

P.B. Evans, D. Rueschemeyer & Th. Skocpol (eds.), Bringing the State Back In, Cambridge 1985; E.A.

 .Nordlinger, On the Autonomy of the Democratic State, Cambridge 1981ראו גם :ת' סקוצ'פול' ,החזרתה של
המדינה לתמונה :אסטרטגיות ניתוח במחקר העכשווי' ,ב' זיסר )עורך( ,מדע המדינה לגווניו :אסכולות וגישות בחקר
הפוליטיקה ,תל–אביב תשנ"ג ,עמ' .542521
על צמיחת השירות הציבורי ובעלי המקצועות החופשיים בתוכו ראו :י' גלנור ,מינהל ציבורי בישראל :התפתחות,
מבנה ,תפקוד ורפורמות ,ירושלים  ;2007ג' שפר' ,שירות המדינה' ,א' בן–רפאל וי' שטרנברג )עורכים( ,אליטות חדשות
בישראל ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .7971
צמיחת המעמד הבינוני הפרופסיונלי באה לידי ביטוי בגידול עצום במספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה;
רבים מהם הועסקו לימים בשירות הציבורי .מהקמת המדינה ועד סוף שנות החמישים גדל מספר הסטודנטים פי 5.7
)מ– 1,635בשנת  1948/9ל– 9,275בשנת  .(1959/6עד שנות השבעים גדל מספרם פי  37,343) 22.8בשנת .(1967/70
ראו :שנתון סטטיסטי לישראל  ,1971ירושלים  ,1971עמ'  ,563לוח כ :22תלמידים ומקבלי תארים במוסדות האקדמיים;
א' כהן ,ההר והגבעה :האוניברסיטה העברית בירושלים בתקופת טרום–העצמאות וראשית המדינה ,תל–אביב תשס"ז,
עמ' .310287
על קבוצות אלו ראו :א' בן–פורת ,היכן הם הבורגנים ההם? תולדות הבורגנות הישראלית ,ירושלים תשנ"ט,
עמ'  .129101לדברי בן–פורת במפקד שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת  ,1948נמצא כי מעט יותר מ–22
אחוזים מן המפרנסים הגברים היו בעלי רכוש ועצמאים .בן–פורת הכליל קבוצות אלה תחת הכותרת 'בורגנים' ,ואילו
לדעתנו יש להכלילם במושג הרחב מעמד בינוני ,הכולל כאמור גם את הקבוצות הפרופסיונליות–האקדמיות .מפא"י
קיימה בשנות החמישים דיונים לא מעטים על האסטרטגיה הנאותה ביחסיה עם בעלי הרכוש והמעסיקים הזעירים.
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שנים הפרולטריון התעשייתי והחקלאי ,שהיה מורכב מהמוני עולים חדשים ששולחו להתיישבות
בסְּפר או שוכנו במעברות ובשכונות עוני עירוניות .אנשי המעמד הבינוני הפרופסיונלי–האקדמי
השתייכו רובם ככולם לקבוצת הוותיקים יוצאי מזרח אירופה ומרכזה
והתגוררו במרכזי הערים הגדולות .לעומתם אנשי הפרולטריון היו רובם
עולים שבאו לאחר הקמת המדינה ,בעיקר מאסיה ומצפון אפריקה .בין
שני המעמדות הללו היו הבדלים משמעותיים ברמת ההשכלה ובכישורים
המקצועיים7.
במאמר זה נבחן את השיח הציבורי של מפא"י בסוגיות השכר והיחסים
הבין–מעמדיים .שיח זה שיקף ויכוחים על הדפוסים הראויים לבינוי אומה
ולהכלת המוני העולים המזרחים בחברה הריבונית החדשה 8.נעיין כאן
בכלי הביטוי העיקריים של אנשי מפא"י — העיתון היומי של ההסתדרות
'דבר' ,שבועון המפלגה 'הפועל הצעיר' וכתבי–העת העצמאיים 'מולד'
ו'בטרם' — 9וכן בדיוניהם של חברי מפא"י בוועד הפועל של ההסתדרות
החל בספטמבר  ,1955עם החלטת הממשלה לאמץ את עיקרי ההמלצות
של ועדת גורי ,ועד פרוץ השביתה הכללית של האקדמאים במגזר הציבורי
בראשית פברואר .1956
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ראו למשל :דיון בוועדת הארגון של מפא"י 18 ,ביוני  ,1950אמ"ע ;2–21–1950–32 ,דבריהם של צ' לבון )בעד צירוף
מעסיקים למפא"י( וא' שפיר )נגד צירופם( בכינוס המוני חשוב של המפלגה' ,הכנוס להתחדשות המפלגה' ,הכפר
הירוק ,ישיבה ב 17 ,בפברואר  ,1951אמ"ע .2–15–1951–44 ,דוגמה נוספת להתנגדות לצירוף מעסיקים :א' פרדקין,
'נימנע משגיאות' ,הפועל הצעיר 17 ,באפריל  ,1951עמ'  .24ראו עוד :ד' בן–יוסף' ,הארגון העממי של הסוחרים
בישראל — המרכז ,הצעת תוכנית–פעולה )ראשי–פרקים(' ,ללא תאריך ,אמ"ע ,ב ;2–932–1951–59מרכז הארגון העממי
של הסוחרים בישראל אל חברי הארגון 16 ,בפברואר  ,1953אמ"ע ,א .(2–932–1953–62לגישה תאורטית חיובית
במפא"י כלפי מעמדות הביניים ראו :ש' קנצלר' ,דגמים לכלכלה סוציאליסטית' ,הפועל הצעיר 22 ,בספטמבר ,1953
עמ'  .109וראו עודP.Y. Medding, Mapai in Israel: Political Organization and Government in a New Society, :
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Cambridge 1972, pp. 53–54, 59–63
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8
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מ' ליסק ,העלייה הגדולה בשנות החמישים :כשלונו של כור ההיתוך ,ירושלים תשנ"ט; הנ"ל"' ,ארץ–ישראל הראשונה"
ו"ארץ–ישראל השנייה" :תהליכים מואצים של קיטוב חברתי–תרבותי בשנות החמישים' ,ד' עופר )עורכת( ,בין עולים
לוותיקים :ישראל בעלייה הגדולה ,19531948 ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' .191
השיח הציבורי לווה בדיונים פנימיים במוסדות מפא"י וההסתדרות ,וגם מהם עולה כי מפא"י ראתה עצמה גורם
אוטונומי לקביעת מדיניות שיטתית של ריסון המעמד הבינוני הפרופסיונלי משיקולים חברתיים ותקציביים .ראו
לדוגמה התייעצות מצומצמת )ראש הממשלה בן–גוריון ,מזכיר ההסתדרות מ' נמיר ,שני מזכירי המפלגה י' כסה ור' בש
ועוד ארבעה נציגים בכירים של המפלגה בכנסת ובהסתדרות( 23 ,בינואר  ,1956אמ"ע .2–402–1956–62 ,ההתייעצות
התקיימה במשרד ראש הממשלה בירושלים ,אחרי נאומו של בן–גוריון בוועד הפועל של ההסתדרות ב– 5בינואר )ראו
להלן( ולקראת נאומו בוועידת ההסתדרות הקרובה .חבר הכנסת ע' גוברין הציע שם שבן–גוריון יקרא גלויות למעמד
הבינוני הפרופסיונלי להתייצב לצד העובדים ולא להתעמת עמם ,שכן 'לולא העזרה ההדדית של ההסתדרות ולולא
פעולות הפיתוח של הממשלה ]הפועלית[ ] [...לא הייתה עבודה לאינטליגנציה העובדת .יש טעם להגיד להם זאת' .בכך
קבע גוברין למעשה כי ראוי ששיקוליה של מפא"י יהיו גלויים ופומביים.
בראשית שנות החמישים כתבו לא מעטים מאנשי מפא"י בכתב–העת 'בטרם' ,אם כי הוא מתח ביקורת על המפלגה
מנקודת מבט חברתית–כלכלית ימנית' .בטרם' בעריכת א' ליבנה )ליבנשטיין( היה ביטאון לא רשמי של האקטיוויסטים
במפא"י בשנות הארבעים .ליבנה היה חבר כנסת מטעם מפא"י ,אך התרחק מהמפלגה בהדרגה בשנים 19571953
בעקבות ביקורת על אורח חייו ,שנתפס כבורגני ,ולא נבחר ביולי  1955לכנסת השלישית.
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10,1955

ועדת גורי מונתה בשלהי כהונתה של ממשלת משה שרת וערב הבחירות הכלליות בקיץ
בדין
בתגובה על המתיחות ,סכסוכי העבודה ושביתות האזהרה שהתחוללו במהלך
וחשבון שהוגש אחרי הבחירות קראה הוועדה
להעלות את שכר האקדמאים והפקידים הבכירים
במגזר הציבורי ,ובכך להרחיב את פערי השכר בינם
ובין שאר העובדים במגזר זה ,משום ששכרם נשחק
משמעותית בהקפאת השכר הכללית שנמשכה
כשלוש שנים ,מאז הנהגת המדיניות הכלכלית
החדשה בראשית  .1952ממשלת המעבר בראשות
שרת אימצה את מסקנות הוועדה בספטמבר 12,1955
אולם ממשלתו החדשה של דוד בן–גוריון התנערה
מהן .שביתת האקדמאים פרצה בעקבות החלטת
ראשי מפא"י בממשלה ובהסתדרות בראשית
ינואר  ,1956כחודשיים לאחר שהורכבה ממשלת
בן–גוריון ,לסגת חד–צדדית מאימוץ ההמלצות של
ועדת גורי וזאת אף על פי שכבר הוחל ביישומן.
ברקע המבאר להחלטת ממשלת בן–גוריון
התפתח איום צבאי מצרי על מדינת ישראל,
שחייב בין היתר שידוד מערכות כלכלי .בעיצומה
של הרכבת ממשלתו החדשה של בן–גוריון החלו
להגיע ידיעות על עסקת נשק גדולה בין מצרים
לצ'כוסלובקיה ,שהייתה אז גרורה סובייטית .פירוש
הדבר היה כניסה של ברית–המועצות למרוץ חימוש במזרח התיכון .ב– 27בספטמבר  1955הודיע
נשיא מצרים גמאל עבד א–נאצר על העסקה ,שהפרה את הריסון שכפו מעצמות המערב על חימוש
האזור 13,והצהיר כי קבלת הנשק תהיה צעד חשוב לקראת הקרב המכריע להשמדת ישראל14.
11.19551954

10
11
12

13
14

‰ÏÂ„‚‰ ˜˘‰ ˙˜ÒÚ
·Â˙Â˘‡¯· ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ
˘„·Ú Ï‡Ó‚ Ï
‡–®Ï‡Ó˘Ó© ¯ˆ‡
‰È˜·ÂÏÒÂÎßˆÏ
·˜¯‰¯ÂË˜È
בוועדה שבראשות יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת ,י' גורי ,היו חברים ד"ר ו' אבלס ,א' גילת ,מ' ברעם ,חברת הכנסת ˘‰ÓÒ¯Ù˙‰
ח' למדן ,חבר הכנסת מ' חזני ,ב' ויינשטיין ,ש"ז אברמוב .הוועדה הגישה את מסקנותיה לממשלה ב– 7באוגוסט ¨ß¯·„ß ÔÂ˙ÈÚ· .1955
∑ ·‡±πμμ ¯·ÂË˜Â
בראלי וכהן ,המעמד הבינוני )לעיל ,הערה  ;(1הנ"ל ,צדק חלוקתי )לעיל ,הערה .(1
לפקידים בארבע דרגות השכר הגבוהות במנגנון המדינה הובטחו תוספות שכר גדולות :שכרו של פקיד רווק בדרגה 2
שקיבל  340ל"י הועלה ל– 530ל"י )גידול של יותר מ– 55אחוזים(; שכרו של פקיד רווק בדרגה  3הועלה מ– 310ל–445
ל"י )גידול של יותר מ– 43אחוזים(; שכרו של פקיד רווק בדרגה  4הועלה מ– 285ל– 370ל"י; ושכרו של פקיד רווק
בדרגה  5הועלה מ– 263ל– 310ל"י .לעומת זאת הפקידים בדרגות שכר נמוכות כמעט לא זכו להעלאת שכר .למשל
שכר פקיד בדרגה  8הועלה ב– 13ל"י בלבד ,מ– 201ל– 214ל"י .ראו' :הממשלה קבעה לוח–שכר לעובדי המדינה' ,דבר,
 12בספטמבר .1955
מ' בר–און ,שערי עזה :מדיניות הביטחון והחוץ של מדינת ישראל ,19571955 ,תל–אביב תשנ"ב ,עמ' .1413
ח' הרצוג' ,הרקע הצבאי למערכת סיני' ,מ' שמש וא' טרואן )עורכים( ,מבצע קדש ומערכת סואץ  :1956עיון מחדש,
קריית שדה–בוקר תשנ"ד ,עמ' .4
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¨·Â‚¯‡ ‰ÈÓÁ
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·Ï·˜Ó ¨ÔÂÈ¯Â‚–Ô
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˙ÔÈÈ·˘¯È‰ ÈÓ
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©ˆ¨ÔÈÈ·˘¯È‰ È„‡ ∫ÌÂÏÈ
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‡·Ô‰Î È¯Â‡Â ÈÏ‡¯· È

היקף העסקה לא נודע בתחילה ,אך ברור היה שמדובר בהרעה קיצונית של מאזן הכוח בין ישראל
למצרים .זו הייתה עסקה רחבה ,שכללה חימוש מתקדם ,לרבות טנקים בינוניים וכבדים ,מטוסי קרב
והפצצה ,תותחים וכמויות גדולות של תחמושת,
והממשלה החלה להתרים ל'קרן המגן' למימון רכישת
נשק לישראל 15.המטה הכללי של צה"ל העריך כי
'למצרים לבדה תהיה עתה כמות חימוש גדולה פי
שלושה מן הכמות שהיתה לישראל או שישראל
יכלה לצפות לרכוש בעתיד הקרוב' 16.הפרתו של
מאזן הכוח בסתיו  1955הצטרפה לאסטרטגיה
ולרטוריקה פן–ערביות ואנטי–ישראליות בוטות של
נאצר למן  1954ולפשיטות ההדדיות שהתחוללו
בגבול הישראליהמצרי מתחילת  .1955ההסלמה
בגבול ,עסקת הנשק מפרת האיזון ובעקבותיהן
החרפת הרטוריקה האנטי–ישראלית בתקשורת
המצרית חוללו אווירת חירום בישראל17.
באמצעות עיון בשיח הציבורי הער של מפא"י
בסוף  1955ובראשית  1956אנחנו מבקשים
לבדוק את המניעים להפרת ההבטחות לאקדמאים
ולפקידים הבכירים .האם הן הופרו רק מפאת
הצורך להתמודד עם האיום המצרי–הסובייטי ,או
שההתנערות מהן הייתה לא רק תגובה מידית על האיום אלא גם תוצאה של תפיסה חברתית–כלכלית
רחבה של בן–גוריון וראשי מפא"י וההסתדרות? הטענה שנבסס במאמר היא שהצרכים שנבעו משעת
החירום הצבאית בראשית  1956השתלבו בצרכים החברתיים–הכלכליים הדחופים שהתעוררו עם
גל העלייה הגדולה בשנים  18,19521948ושהתחדשו בעָצמה רבה עם התחלת העלייה הגדולה
מצפון אפריקה בשנת  19.1954צורכי הקליטה וצורכי ההתעצמות הצבאית — וכן החשש מהתפרצות
אינפלציונית כתוצאה מהגדלת התקציבים לקליטה ולהתעצמות במציאות של מקורות תקציביים
מוגבלים — כל אלו הניעו במשולב את ממשלתו החדשה של בן–גוריון לדחות בינואר  1956את
דרישות האקדמאים והפקידים הבכירים .החלטת הממשלה הייתה מעוגנת באתוס שוויוני ,שמקורותיו
15
16
17
18
19

בר–און )לעיל ,הערה  ,(13עמ' .3029 ,2413
שם ,עמ' .31
שם ,עמ'  .2724ראו עוד :מ' גולני ,תהיה מלחמת בקיץ :הדרך למלחמת סיני ,19561955 ,אב ,תל–אביב ;1997
מ' בר–און ,אתגר ותגרה :הדרך למבצע קדש —  ,1956קריית שדה–בוקר תשנ"א.
ד' הכהן ,עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל ,19531948 ,ירושלים תשנ"ד.
א' פיקאר"' ,רכבת מקזבלנקה למושב או לאזור פיתוח" :קליטת עולי צפון אפריקה ואכלוס הפריפריה הישראלית,
 ,'19561954בראלי ,גוטוויין ופרילינג )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .614581
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‰¯„˙˜ ±μπ

בתפיסה ממלכתית סוציאל–דמוקרטית ובחתירה לטיפוח סולידריות חברתית בין העולים החדשים
לוותיקים20.

‰ÈˆÈÏ‡Â˜‰ È·Â˘ÈÁ
˘ÔÂÈ¯Â‚–Ô· Ï
·˜¯ÍÂ˙Ó ‰¯ÂË˜È
Ï‡ ÌÈÙß ÔÂÚÂ·˘‰
ËÒÂ‚Â‡· ±∞ ¨ßÌÈÙ
±πμμ

א .בן–גוריון מוביל להכרעה נגד האקדמאים
תוצאות הבחירות הכלליות של יולי  1955היו מאכזבות מבחינתה של מפא"י .היא ירדה מארבעים
וחמישה חברי כנסת לארבעים ומ– 37.3ל– 32.2אחוזים ממספר הקולות הכשרים 21.איש ה'ציונים
הכלליים' שלמה זלמן אברמוב קבע במאמר בכתב–העת 'בטרם' כי המאורע החשוב בבחירות אלו היה
עלייתה של מפלגת 'חרות' משמונה חברי כנסת לחמישה–עשר .התפתחות זו הייתה לדבריו 'הסנונית
הראשונה לעלייתה הפוליטית של שכבה המהווה כיום קרוב למחצית האוכלוסייה הישראלית
ומשקלה הכמותי בעתיד יהיה בסימן עלייה' — העולים מארצות המזרח 22.להבחנה זו היה שותף
הרצל ברגר ,מעורכי 'דבר' ,במאמרו בירחון מולד ביולי  .1955לדבריו מפא"י איבדה קולות ל'חרות'
 20לביטוי מעשי של תפיסה זו במדיניות השכר ראו למשל דבריו של המזכיר הכללי של ההסתדרות פ' לבון בשנת
 ,1960שנים אחדות אחרי המאבק הנדון :פ' לבון' ,קווי הפעולה של ההסתדרות' ,הנ"ל ,חברת עבודה ,תל–אביב ,1968
עמ'  .200183ראו עוד :א' בקר ,עם הזמן ובני הדור ,תל–אביב תשמ"ב ,עמ' .112103
 21אתר הכנסתhttp://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_res3.htm :
 22ש"ז אברמוב' ,הימין הישראלי לאחר הבחירות' ,בטרם 1 ,בספטמבר  ,1955עמ' .1211
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עקב התמרמרותם של עולים חדשים ותושבי שכונות העוני של תל–אביב וירושלים על כך ש'מפעל
הפיתוח ,המעשיר לעיניהם את הארץ ,עדיין לא הספיק להעלות את רמת חייהם הם לשלבים שהם
רואים אותם בחלקים גדולים מן היישוב ][...אין קצב העשיה מספיק כדי לעקור מן הלב את הרגשת
הקיפוח והזרות למשטר במדינה' .הפתרון הוא 'שיפור רמת החיים ,סלילת דרכים ,השכלה והעלאה
חברתית של בני העדות המקופחות'.
אבל ברגר לא הסתפק בקריאה למפא"י להדק את בריתה עם הפרולטריון המזרחי באמצעות
הגברת הפיתוח והחינוך .לטענתו אמנם בסיס כוחה של מפלגה סוציאליסטית הוא בזיקתה לציבור
העובדים המאורגן ,אבל יכולתה לרכוש הגמוניה לרעיונותיה ולדרכה תלויה במידה מכרעת
בקשירת רשת בריתות ענפה עם קבוצות מגוונות מקרב המעמד הבינוני .ברגר סבר אפוא שמפא"י
לקתה בשתי חזיתות אלקטורליות :זו של הפרולטריון המזרחי וזו של המעמד הבינוני האשכנזי23.
היא הייתה נתונה במלכודת בין שני מעמדות בעלי אינטרסים מנוגדים 24.ברגר ואחרים מחוגי
מפא"י טענו כי העלאת שכר לאינטליגנצייה העובדת ,בלשון התקופה ,מוכרחה לבוא על חשבון
עובדי הכפיים במגזר הציבורי ,עולים חדשים ברובם ,או על חשבון תקציב הפיתוח שנועד לקליטת
עולים אלה 25.ואכן מסקנות ועדת גורי קידמו קו ברור :הרחבה ניכרת של פערי שכר בין שני
המעמדות.
26
בין מוצאי הבחירות בקיץ  1955לינואר  1956נראָה כי מפא"י אימצה קו זה .אבל האינטרסים
המעמדיים הסותרים המשיכו להתבטא בשני קולות בשיח הציבורי של מפא"י 27.מצד אחד התייצבו
מי שצידדו בהיענות לתביעות האינטליגנצייה העובדת ,כהמלצות ועדת גורי ,ושראו 'צורך חיים
במתן הפיצוי הגבוה ביותר לאלה העוסקים בעבודת המוח המורכבת והמסובכת ביותר' 28.מהצד
האחר הובעה עמדה ששללה את ההתבדלות של האינטליגנצייה העובדת ,ושראתה בה מגמה הרת
אסון 29.אברהם עופר ,מראשי הקבוצה של 'צעירי מפא"י' ,ביטא תפיסה זו בבהירות ומתח ביקורת
חריפה על 'אידיאולוגיה הדוגלת ב"פער לשם פער" ] [...המנסה לחלק את צבור השכירים למקצועות
מיוחסים ונחותים .במקום התביעה הצודקת וההכרחית להנהגת פער מתאים בין חרט מעולה
23
24

25
26
27
28
29

הציטטות מתוך :ה' ברגר' ,מאזן הבחירות' ,מולד ,יג) 84 ,יולי  ,(1955עמ'  ;261259ראו עוד :הנ"ל' ,תוצאות הבחירות
להסתדרות' ,שם) 8281 ,מאי  ,(1955עמ' .133129
לניתוח ירידתה של מפא"י בקלפיות בארבעה אזורים בירושלים — מעברת תלפיות ,ריכוז עולים טיפוסי ,שכונת
מקור–חיים ,שכונה אופיינית של יוצאי מזרח אירופה ,שכונת בקעה ,שכונת עולים מארצות אסיה ואפריקה ,ושכונת
בית–הכרם ,שהייתה מאוכלסת בוותיקים — ראו :א' רענן' ,עיון בתוצאות הבחירות' ,מולד ,יג) 84 ,יולי ,(1955
עמ' .247262
ראו למשל :מ' גרצברג' ,בעית האינטליגנציה העובדת' ,הפועל הצעיר 30 ,באוגוסט  ,1955עמ'  ;10ר' בלום' ,לבעית
ה"פער"' ,שם 6 ,בספטמבר  ,1955עמ' .98
ז' כרמי' ,לפרשת השכר במקצועות האקדמיים' ,הפועל הצעיר 12 ,ביולי  ,1955עמ' .4
להבחנה זו בפיצול בשיח הציבורי של מפא"י ראו נ' בן–נתן' ,אחרי ההכרעה בועד הפועל של ההסתדרות' ,הפועל
הצעיר 17 ,בינואר  ,1956עמ' .5
ר' בלום' ,לבעית ה"פער"' ,הפועל הצעיר 6 ,בספטמבר  ,1955עמ'  .8ראו עוד ברוח זו :ש' בלאס' ,שכרם של המהנדסים',
שם 6 ,בדצמבר  ,1955עמ'  ;87ח' נעמן' ,מעוט הלוחם לזכיותיו' ,שם 29 ,בדצמבר  ,1955עמ' .7
ראו למשל :מ' בראלי' ,הזיקה בין האינטליגנציה וצבור הפועלים' ,הפועל הצעיר 4 ,באוקטובר  ,1955עמ' ;9
ש' סבוראי' ,המוכיח בשער מ"בטרם"' ,שם 8 ,בנובמבר .1955
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לבין פועל–תעשיה מתחיל ,בין פועל–בניין מומחה לבין פועל פשוט ,בין מהנדס ותיק ולבין מהנדס
מתחיל — החלה להישמע התביעה לקביעת הבדלי–שכר גדולים וקבועים בין המקצועות השונים'.
תפיסה סוציאליסטית של בינוי אומה הניעה אותו לשלול אידאולוגיה זו ולפתח שיח לוחמני נגדה:
'אם נקבל דעה זו ,תהיה חברתנו בנויה שכבות שכבות ,שכל אחת מהן חיה ברמת–חיים שונה בלי
שתתמזגנה .הפרדה מעין זו ,בין שכבות האינטליגנציה והמקצועות "המיוחסים" מחד גיסא לבין צבור
הפועלים העוסק במקצועות של עבודת–כפיים מאידך ,אינה בריאה ,היא עלולה לערער את אשיות
חברתנו ולחבל במשקנו הלאומי' 30.זו הייתה עמדת הרוב בשיח הציבורי של מפא"י .ראש הממשלה
החדש–ישן ושר הביטחון בן–גוריון ביטא אותה בתקיפות ועמו ראשי האיגוד המקצועי אהרן בקר
וירוחם משל :העדפת ריסון פערי השכר והפניית תקציבים לביטחון ולפיתוח .בדיון שלהלן נ ַראה כי
לפחות מבחינת מדיניות השכר שלה ,לפני שביתת האקדמאים ,הכריעה מפא"י לטובת הפרולטריון
המזרחי .כדי להשיג הישגים במאבקי השכר באמצע שנות החמישים ולתרגם לפער כלכלי–חברתי
את מעמדם החיוני לכלכלת הקליטה של המשק הישראלי ,היה על האקדמאים והפקידים הבכירים
להתגבר על נטייתה של מפא"י לרסן פערי שכר בין הפועלים לאקדמאים.
ההתנגשות החזיתית בין מפא"י למעמד הבינוני הפרופסיונלי החלה ב– 4בינואר  ,1956עם פרסום
הדיונים של מרכז מפא"י במדיניות השכר במגזר הציבורי לאחר שלוש שנות ההקפאה של שכר
היסוד בשירות המדינה ובהסתדרות .הסוגיה שעמדה לדיון הייתה באיזו דרך לסגת מהעלאת שכרם
של עובדי המדינה האקדמאים והפקידים הבכירים .כאמור ועדת גורי המליצה על העלאת השכר,
והממשלה אימצה את ההמלצה בספטמבר  .1955בהצבעה הראשונה היה שוויון בין שתי הצעות
שעלו במרכז המפלגה .הצעה אחת גרסה שיש להקפיא את שכר כל העובדים ,לרבות שכר האקדמאים
שנכלל בהמלצות ועדת גורי ,ותמכו בה שלושים ושישה חברי מרכז; ואילו שלושים ושבעה סברו
שאין לבטל כליל את ההעלאות ,אלא לדחותן עקב מצב החירום ,ובמקום זאת להתיר העלאת שכר
מצומצמת ומדורגת לכלל עובדי המדינה31.
בשלב הזה התערב ראש הממשלה ושר הביטחון בן–גוריון .הוא דרש לכנס ישיבה מיוחדת של
הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית וב– 5בינואר  1956נשא שם נאום בן שעה וחצי על המצב
המדיני והביטחוני ועל השלכותיו על החברה והכלכלה בישראל 32.כעבור כשבוע הובא הנאום במלואו
בעיתון היומי של ההסתדרות 'דבר' 33.בן–גוריון חזר על אזהרתו התקיפה בכנסת שבתקופת החירום
שהמדינה נתונה בה אסור להעלות את רמת החיים של 'האוכלוסיה הוותיקה בארץ אלא יש לרכז
את כל המאמצים לשיפור תנאי חייהם של העולים החדשים' 34.זה היה מוקד טענתו בנאום :החובה
של הממשלה בראשותו לצמצם את הפער בין היישוב הוותיק והמבוסס לבין העולים החדשים בכפר
ובסְּפר .החרה אחריו המזכיר הכללי של ההסתדרות ,מרדכי נמיר .אגב דבריו על 'חובה מקודשת'
30
31
32
33
34

א' עופר' ,גבולות ה"פער"' ,הפועל הצעיר 20 ,בפברואר  ,1955עמ' .676
'דעות שקולות במרכז מפא"י על ענייני השכר' ,על המשמר 5 ,בינואר .1956
'בן–גוריון הרצה על מצב הבטחון במליאת הועה"פ' ,דבר 6 ,בינואר .1956
'ד' בן–גוריון :ניכון! )דברים בישיבת הועד הפועל והארגונים המקצועיים בתל–אביב ,'(5.1.56 ,דבר 12 ,בינואר .1956
'הוועה"פ דחה את הדיון על השכר ליום ה' הבא' ,על המשמר 6 ,בינואר .1956
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המוטלת על כל עובד במדינה לתרום ל'קרן המגן' שישה ימי עבודה לפחות ,מתח נמיר ביקורת חריפה
על 'החוגים האמידים' ,שברובם הגדול 'לא עמדו במבחן תביעות השעה' 35.בהמשך נחזור לנאומו
של בן–גוריון ,שכן הוא היה קריאה לכוננות צבאית אך גם קריאת קרב חברתית–כלכלית פנימית רבת
משמעות .נוסחה בו התפיסה הפוליטית והחברתית הנחרצת שהובילה את הנהגת מפא"י לעימות עם
האקדמאים והפקידים הבכירים בשירות המדינה.
למחרת נאומו של בן–גוריון בוועד הפועל התכנסה ב– 6בינואר  1956ישיבה שלא מן המניין של
מזכירות מפא"י בשיתוף נציגי המפלגה בממשלה ,בוועדה המרכזת ובמחלקה לאיגוד מקצועי של
ההסתדרות הכללית .דובר מפא"י מסר כי הוחלט פה אחד לדחות את העלאת השכר של האקדמאים,
הפקידים הבכירים בשירות המדינה ועובדים במוסדות ציבור כדוגמת המרצים במוסדות להשכלה
גבוהה .מהחלטת הדחייה נפגעו גם פועלי הבניין והמתכת ,שאף להם הובטחה העלאת שכר .במקום
זאת החליטה מפא"י לתמוך בהעלאת שכר מצומצמת ומדורגת לכל העובדים .משמעות ההחלטה
הייתה קיצוץ של יותר ממחצית מהתוספת שהובטחה לאקדמאים בוועדת גורי והימנעות מתיקון מהותי
של השחיקה בהפרשי השכר בינם ובין שאר העובדים 36.לצד הידיעה על החלטה זו דווח בהבלטה
לקוראי 'דבר' על פריקת משלוח של חמישים ואחד טנקים מעודפי הצבא הבריטי בנמל אלכסנדריה37.
ביטאון מפ"ם 'על המשמר' הוסיף כי הצעתו של משל ,חבר הוועד הפועל של ההסתדרות ויושב ראש
איגוד פועלי התעשייה בשנים  ,19601950הייתה זו שהתקבלה בישיבה של ראשי מפא"י .טבלת
השכר שאומצה כהצעת משל נועדה לשמור על רמת פערי השכר בין פועלי התעשייה לעובדים
האקדמאים38.
35
36
37
38

'בן–גוריון הרצה על מצב הבטחון' )לעיל ,הערה .(32
'מרכז מפא"י מתכנס הערב להכרעה בענייני השכר :תוגש הצעה שנתקבלה פה אחד במזכירות' ,דבר 8 ,בינואר .1956
' 51טנקים "ואלנטיין" הגיעו אתמול למצרים' ,דבר 8 ,בינואר .1956
'מפא"י החליטה על העלאת שכר זעומה' ,על המשמר 8 ,בינואר .1956
˜˙„¯‰

≥ ± ∏ ¥ ≠ ± μ ≥ ß Ó Ú ¨ · ¢ Ú ˘ ˙ Ô Ò È  ¨± ¥

±πμ∂ ˙˘· ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ˙˙È·˘ ˙‡¯˜Ï È¢‡ÙÓ· È¯Â·Èˆ‰ ÁÈ˘‰

כעבור יומיים חזר ונדרש מרכז מפא"י לסוגיית השכר שפילגה אותו בהצבעה הקודמת לשני חלקים
שווים .עתה הוא אימץ בהחלטת רוב — שלושים ותשעה תומכים לעומת שלושה–עשר מתנגדים
ותשעה נמנעים — את הקו שנקבע בנאום בן–גוריון בוועד הפועל של ההסתדרות ב– 5בינואר,
ובעקבותיו בהחלטה פה אחד של שרי מפא"י ,ראשי ההסתדרות וחברי המזכירות ב– 6בינואר .על פי
טבלת שכר שאומצה במרכז מפא"י ,עתיד היה שכר היסוד לעלות ב– 72.5אחוזים ,כך שהעובדים
האקדמאים והפקידות הגבוהה היו צפויים לקבל רק כמחצית מהתוספת שהבטיחה להם ועדת גורי.
ואפילו תוספות השכר הזעומות שהוחלט עליהן הניעו את שר האוצר ,לוי אשכול ,להודיע כי יפעל
'להצבת סכר יעיל נגד מגמות אינפלציוניות בעקבות העלאת השכר' 39.בעמדה זו ביטא אשכול
נחישות לבלום את דרישות השכר של האקדמאים והפקידים הבכירים.
לקראת כינוס המחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות בראשות בקר עלו קולות ביקורת מצד
העובדים ,ששכר היסוד שלהם הוקפא כאמור זה שלוש שנים .הרופאים והמהנדסים היו הקיצונים
ביותר .הם הזהירו שלא ישלימו עם קיצוץ בדיעבד בתוספות השכר שכבר אישרה להם הממשלה
באופן רטרואקטיווי מ– 1ביולי  .1955פנחס רוזן ,שר המשפטים ומנהיג ה'מפלגה הפרוגרסיבית',
תמך בעמדת הרופאים והמהנדסים ואיים להתפטר אם לא יקבלו את מלוא התוספות שהובטחו
להם40.
את נחישותם של בן–גוריון ,שרי מפא"י וראשי ההסתדרות והמפלגה לסכל את תוספות השכר
המובטחות לבעלי המקצועות החופשיים ולפקידות הבכירה יש להבין כמובן גם על רקע האיום
שנשקף אז ממצרים המתעצמת .לא זו בלבד שזמן חירום אינו מתאים להעלאות שכר ,אלא שהוא
גם המחיש את הצורך שלא להעמיק את הפערים החברתיים בין השכבות המבוססות ובין אוכלוסיית
העולים החדשים ,ואת החובה לחזק אוכלוסייה זו .על כך נוסף השיקול שייצגו אנשי משרד האוצר
ובנק ישראל ,ושביטא שר האוצר אשכול — ההכרח להימנע מהוצאות החורגות מהמקורות הכספיים
העומדים לרשות המדינה ,הכרח בקימוץ שהוחרף ,לגרסת הכלכלנים ,עם הגידול בהוצאות חיוניות
לביטחון ולקליטה .הוספת הוצאות עוררה חשש מהתפרצות אינפלציונית דומה לזו שהתכנית
הכלכלית של  1952נועדה למנוע41.
' 39מפא"י החליטה על העלאת השכר' ,דבר 9 ,בינואר  — 1956למרות כותרת הידיעה ,משמעות ההחלטה הייתה נסיגה
משמעותית מן ההבטחות לתוספת שכר' .מרכז מפא"י אישר ההחלטה על העלאת שכר מסויגת' ,על המשמר 9 ,בינואר
.1956
' 40המחלקה לאיגוד מקצועי תכונס היום לקראת ישיבת הוועה"פ' ,על המשמר 11 ,בינואר .1956
 41מנסח בולט של עמדה זו היה ד' הורוביץ ,נגיד בנק ישראל ,שנוסד כשנתיים קודם לכן .ראו :ד' הורוביץ :194555' ,בין
יציבות לפיתוח' ,הנ"ל ,הלכה כלכלית ומדיניות כלכלית בישראל ,תל–אביב תשי"ח ,עמ'  .8437תכנית  1952הייתה
תכנית מוניטרית ופיסקלית ששר האוצר א' קפלן הכריז עליה בכנסת בפברואר  1952אך הופעלה כבר מנובמבר .1951
מטרתה הייתה לבלום את האינפלציה שהתפתחה עקב העלייה הגדולה בשנים  19511949ואמצעי הכלכלה המרחיבה
שהופעלו לשם קליטתה .על התכנית ראו :ח' ברקאי ,ימי בראשית של המשק הישראלי ,ירושלים תש"ן ,עמ' ;6954
א' אלכסנדר' ,כלכלת הקליטה בעשור הראשון למדינת ישראל' ,עיונים בתקומת ישראל) 2 ,תשנ"ב( ,עמ' ;9379
נ' גרוס' ,המשטר הכלכלי בישראל :העשור הראשון' ,הנ"ל ,לא על הרוח לבדה :עיונים בהיסטוריה הכלכלית של
ארץ–ישראל בעת החדשה ,ירושלים תש"ס ,עמ'  ;346344וראו עוד :הנ"ל' ,המדיניות הכלכלית בישראל:19511948 ,
בעיות ההערכה המחודשת' ,שם ,עמ' .341325
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ראייה משולבת זו באה לידי ביטוי בנאומו הנזכר של בן–גוריון בוועד הפועל של ההסתדרות
ב– 5בינואר ,נאום שכאמור פורסם במלואו כעבור שבוע ב'דבר' 42.בן–גוריון הנגיד בדבריו בין
הגדלת השכר והעלאת רמת החיים של הקבוצות החזקות ובין שלוש משימות לאומיות–חברתיות
שהיו משולבות בעיניו :התעצמות צבאית שנכפתה על ישראל עקב התעצמותה של מצרים ,ושחייבה
להגדיל את תקציב הביטחון )תקציב ששר הביטחון בן–גוריון עצמו קיצץ מאוד שנים ספורות קודם
לכן ,למען קליטת העלייה ולמרות התנגדותו הנחרצת של הרמטכ"ל יגאל ידין( 43ולא להגדיל את
ההקצאה לשכר; חיזוק וביסוס של ההתיישבות החקלאית החדשה ,שהרוב הגדול של אנשיה היו עולי
אסיה ואפריקה; טיפוח סולידריות חברתית באמצעות ריסון פערים חברתיים בין פועלי הכפיים לבין
בעלי המקצועות החופשיים והפקידים הבכירים.
הכותרת שניתנה ב'דבר' לנאומו של בן–גוריון' ,ניכון!' ,משקפת את אווירת החירום שיצר האיום
מכיוון מצרים .במרכז הכתבה אף שילב העיתון בהבלטה ידיעה מן השבועון האמריקני 'טיים' בדבר
חששו של בן–גוריון כי הזמן קצר לנוכח האיום .בן–גוריון ציין כי עסקת הנשק בין מצרים ובין
ברית–המועצות באמצעות צ'כוסלובקיה מספטמבר  1955הפרה את האיזון בין ישראל למדינות ערב
גם בכמויות הנשק שעתיד לזרום למצרים וגם באיכותו' :הסובייטים סיפקו למצרים נשק בעל איכות
גבוהה שאינו בידינו :סילוני קרב ,סילוני מפציצים וטנקים משובחים ,ויש אומרים גם צוללות'44.
בן–גוריון הזכיר כי מנהיג 'חרות' האופוזיציונית מנחם בגין והדובר הביטחוני הבולט של מפלגת
'אחדות העבודה' הקואליציונית יגאל אלון אמרו בכנסת כי ישראל נמצאת כבר בעיצומה של מלחמה.
הוא לעומתם אמנם ראה סכנת מלחמה ממשית וקרובה ,אך סבר שאפשר למנעהּ והסתייג מן הששון
אלי קרב שייחס לאלון ולבגין .מניעת המלחמה הייתה מותנית לדעתו בכך שישראל תקבל נשק שלא
ייפול באיכותו מהנשק שהזרימו ברית–המועצות ,צ'כוסלובקיה ואף בריטניה למצרים .רק בתנאי
זה יירתע נשיא מצרים נאצר' ,העומד בראש כת צבאית שיש לה אמביציות אימפריאליסטיות'45,
ולא יתקוף את ישראל .לא היה ספק בעיניו שהנשק החדש מיועד לחיסול מדינת ישראל ,ושנותרו
חודשים ספורים בלבד עד שיטמיע הצבא המצרי את הנשק החדש בחילותיו השונים בסיוע המומחים
הצ'כוסלובקים .על סמך כל זאת הצהיר ראש הממשלה ושר הביטחון דאז' :נתחייב בנפשנו ונאבד את
עצמנו לדעת אם לא נראה סכנת המלחמה ולא נתכונן במלוא יכולתנו לקראת המבחן האיום והנורא,
אם–כי יש עוד סיכויים למניעת הסכנה'46.
42
43
44
45

46

'ד' בן–גוריון :ניכון!' )לעיל ,הערה .(33
התביעה להתעצמות צבאית לא הייתה עמדה מובנת מאליה של בן–גוריון או עמדה מגזרית של מי שמופקד על מערכת
הביטחון .למשל בדצמבר  ,1952בנסיבות ביטחוניות וחברתיות שונות ,קיצץ בן–גוריון עמוקות בתקציב הביטחון והביא
להתפטרותו של הרמטכ"ל דאז י' ידין.
'ד' בן–גוריון קורא למשטר של כוננת' ,על המשמר 12 ,בינואר .1956
בן–גוריון הסתמך בדבריו על חיבור שפורסם בשמו של נאצר בסוף  ;1954החיבור תורגם באותה שנה בידי אנשי אגף
המודיעין של צה"ל ,ומאוחר יותר יצא לאור בעברית .ג' עבד אל–נאצר ,הפילוסופיה של המהפכה ,תרגמו ח' ארביב וש'
בוקאי ,תל–אביב תשי"ט .וראו :בר–און )לעיל ,הערה  ,(13עמ'  .3736מחברו האמתי של הספר היה כנראה מֻחמד חסנין
הַיכל .ראו :שם ,עמ'  ,421הערה .33
'ד' בן–גוריון קורא למשטר של כוננת' )לעיל ,הערה .(44
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בהמשך דבריו התמקד בן–גוריון בחברה הישראלית הצעירה ,במידת גיבושה וביכולתה לעמוד
בתנאי מלחמה ,ובמיוחד ביחסי הגומלין בין העולים החדשים מאסיה ומאפריקה ובין הוותיקים
יוצאי אירופה .יחסים אלו נראו בעיניו קריטיים ליכולת העמידה של החברה הישראלית במלחמה
אפשרית ,והם שקבעו את עמדתו בשאלת הפרשי השכר בין הקבוצות השונות .הוא הצביע על
חולשתה של החברה הישראלית בת הזמן ,לעומת החברה היהודית שלחמה שבע שנים קודם לכן
במלחמת העצמאות .אז מנה היישוב היהודי  650,000איש ,ואילו עד שנת  1956צמחה אוכלוסיית
ישראל פי שניים וחצי ,אולם הרכבו של העם השתנה בתכלית ו'אנחנו מהווים עם אחד בכוח
ולא בפועל' 47.הדברים כוונו להרכב העדתי של העם .בן–גוריון חשש שביום פקודה לא יעמדו
יישובי העולים חדשים במשימה כפי שעמדו יישובי ה ְסּפר במלחמת העצמאות .לכן קבע כי יש הכרח
לאומי ,חברתי וביטחוני עליון לחזקם מיד בצוותים של מדריכים חקלאיים ,חיילים מנוסים ,מורים,
רופאים ואחיות מבני היישוב הוותיק .עם זאת הוא הדגיש את 'היכולת היוצרת הגנוזה' במתיישבים
העולים וקבע כי כיום הם הכוח העיקרי בהתיישבות ובסְּפר' :למעלה משמונים ושלושה אחוזים
של כל היישובים החקלאיים שנוסדו אחרי הקמת המדינה נבנו על ידי עולים חדשים ,רובם הגדול
מעולי ארצות אסיה ואפריקה ,וכך יהיה הדבר גם להבא' .המתיישבים המזרחים היו אפוא בעיניו
החלוצים החדשים ,ואילו הוותיקים האשכנזים היו מושא להתקפה חריפה שנמסרה בלשון 'אנחנו':
 47שם.
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'ויהיה בנו הכוח המוסרי להכיר באשמתנו הקשה! חטאנו חטא כבד לעליה החדשה ] [...התנכרנו אליה
ועזבנו אותה לנפשה'48.
מתוך השקפה זו מתח בן–גוריון ביקורת על התובענות האנוכית של היישוב הוותיק ובמיוחד על
תביעות השכר של בעלי המקצועות החופשיים והפקידים הבכירים ועל דרישתם לקבֵּע פער ברור
בינם לבין עובדי הכפיים' :יהא זה חטא אשר לא יכופר ,אם בשעה זו ננסה להעלות רמת–החיים בתוך
היישוב הוותיק המרוכז בערים ובמושבות הגדולות ] [...השאלה העומדת לפנינו היא :הגדלת השכר
והעלאת רמת–החיים — או עלייה והתיישבות חדשה' .אסור להיענות לתביעות השכר של עובדי
המדינה המבוססים' ,כי בזאת נגדיל הפער המסוכן ,הפער החמרי והרוחני ,בין היישוב הוותיק המרוכז
בערים ובמושבות ,ובין העולים החדשים' ,ובכך תתערער ההתיישבות בסְּפר49.
תקציב הביטחון לעת חירום לא היה אפוא המניע היחיד להתנגדות שהביע בן–גוריון לתביעות
השכר של האקדמאים והפקידים הבכירים או של פועלי הבניין .חשובים לא פחות ממנו היו ההכרח
למנוע התרחבות של הפער החברתי וההכרח לפנות את המעברות ולהמשיך במפעל ההתיישבות עם
התחדשות העלייה ההמונית מצפון אפריקה ביולי  50.1954ההתנגדות התקיפה של בן–גוריון להרחבת
הפער ומחויבותו להתיישבות עולים המונית היו לקו המחייב שהוביל את מפא"י לעימות עם ארגוני
האקדמאים.

ב .ההסתדרות מול האקדמאים
בשנות החמישים צברה הסתדרות העובדים הכללית עָצמה רבה והתחזקה מאוד לעומת השנים
שלפני הקמת המדינה 51.מספר חבריה שולש ליותר ממיליון והגיע לכ– 60אחוזים מכלל האוכלוסייה
היהודית במדינה 52.הרכב החברים בהסתדרות מבחינת ארצות המוצא השתנה מהותית — שליש
48
49
50

51
52

'ד' בן–גוריון :ניכון!' )לעיל ,הערה .(33
שם .ראו עוד :ד' בן–גוריון' ,מה לפנינו' ,מולד ,יג) 83 ,יוני  ,(1955עמ' .204
על פי דו"ח של משרד העבודה ,החל מראשית  1954ביצעו הממשלה והסוכנות פינוי נרחב של יושבי המעברות
והפחונים לשיכוני קבע .בינואר  1954נמנו  18,170משפחות במעברות ובפחונים ,ובתוך שנתיים ,עד ינואר  ,1956עברו
יותר ממחצית מהם 9,700 ,משפחות )כ– 40,000איש( ,ממעברות לשיכוני קבע .ראו 85%' :מהעולים החדשים נקלטו
בהתישבות ובאזורי הפיתוח' ,דבר 18 ,בינואר  .1956על התיישבות העולים ראו :ד' הכהן ,הגרעין והריחיים :התיישבות
העולים בנגב בעשור הראשון למדינה ,תל–אביב תשנ"ט; נ' לוטן' ,מדיניות הקליטה של העלייה הצפון–אפריקנית
בהתיישבות נוכח הדה–קולוניזציה במרוקו ובתוניסיה  ,'19561954עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל–אביב ,תשנ"ה.
לתפיסה הפוכה ,שעל פיה העשור הראשון היה תקופה של 'כרסום רב שחל בעוצמה הפוליטית ,הכלכלית והתרבותית
של הסקטור ההסתדרותי' ,ראו :ד' הורוביץ ומ' ליסק' ,ההסתדרות במעבר מיישוב למדינה' ,י' גורני ,א' בראלי
וי' גרינברג )עורכים( ,מחברת עבודה לארגון עובדים ,קריית שדה–בוקר  ,2000עמ'  ,569556הציטטה מעמ' .567
אוכלוסיית ההסתדרות וחלקה ביישוב היהודי ):(19601950
בראשית
שנת

אוכלוסיית
ההסתדרות

כל האוכלוסייה
היהודית במדינה

אחוז אוכלוסיית ההסתדרות מכלל
האוכלוסייה היהודית במדינה

1950

372,328

1,013,871

36.7

1955

789,540

1,526,009

51.7

1960

1,100,000

1,858,841

59.2
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מהם היו יוצאי אסיה ואפריקה 53.גם מבחינה כלכלית התעצמה ההסתדרות מאוד בשנות החמישים.
באמצעות האיגוד המקצועי וחברת העובדים שלה היא חלשה על מאות אלפי עובדים ועל פיתוח
הסְּפר 54.לפיכך הצטרפותה של ההסתדרות לעמדה שנקט בן–גוריון הייתה גורם מכריע בדרך לעימות
בין האקדמאים למפא"י.
הוועד הפועל של ההסתדרות התכנס ב– 12בינואר  ,1956שבוע אחרי נאומו הפרוגרמטי של בן–
גוריון וכחודש לפני העימות החזיתי עם האקדמאים .הוועד הפועל סמך את ידו על ההחלטה של מרכז
מפא"י ואימץ את הצעת המחלקה לאיגוד מקצועי לעכב את מילוי הבטחות השכר שאושרו לאקדמאים
ולפקידים הבכירים .במקום זאת הוחלט לצדד בתוספת שכר כללית ומדורגת לכל העובדים ,וכך
למנוע את הגדלת פערי השכר כתביעת האקדמאים .הדיון פורסם תחת הכותרת 'מדיניות השכר לשנת
 '1956על פני שני עמודים ב'דבר' ב– 9בפברואר  ,1956יומיים אחרי תחילת השביתה.
מזכיר ההסתדרות נמיר קבע בדיון כי הפיקוח הקפדני על השכר ,שעמד במוקד המדיניות הכלכלית
חדשה שהונהגה בשנת  ,1952נחל הצלחה בריסון האינפלציה .הושגה יציבות במטבע ובמחירי
המצרכים ,הוגדלה אספקת המזון והמצרכים החיוניים ,ובתוך כך חוסל בהדרגה קיצוב הסחורות
והמצרכים )הצנע( .לדבריו המשק החל להראות סימנים של גידול בפריון ,בייצור וביצוא וראשית
שיפור במאזן המסחרי .הצלחה יחסית זו סייעה לקליטת גל העלייה המתחדש בשנת  1954ולצמצום
הירידה ,והיא גם הובילה את ההנהגה לשקול הפשרה של מדיניות השכר ,שהייתה כהודאתו 'מרוכזת
ומרסנת ,לפעמים מרסנת במידה חמורה למדי' .בעקבות ההתחייבות להעלאת שכר ניכרת לאקדמאים
הטבלה מתוך :ח' הרפז' ,תמורות דמוגרפיות וסוציאליות באוכלוסיית ההסתדרות' ,י' גוטהלף וצ' ארד )עורכים( ,מועד:
ארבעים שנה להסתדרות ,תל–אביב  ,1960עמ' .584
 53הרכב חברי ההסתדרות לפי יבשת לידה ):(19581937
ארצות הלידה

1937

ראשית שנת 1956

ראשית שנת 1958

ארצות אירופה

84.5

58.3

53.8

ארצות אסיה ואפריקה )פרט לתימן(

4.2

24.3

27.5

תימן

2.9

4.2

3.9

ארצות אמריקה ואוסטרליה

0.3

1.0

1.2

ילידי הארץ

8.1

12.2

13.6

סך הכול

100.0

100.0

100.0

הטבלה מתוך :הרפז )שם( ,עמ' .602
 54בין תאגידי חברת העובדים של ההסתדרות אפשר למנות את החברה לבניין ולעבודות ציבוריות 'סולל בונה'' ,בנק
הפועלים'' ,הסנה'' ,אמפל'' ,שיכון עובדים' ו'הזרע' .התאגיד התעשייתי 'כור' השתייך אז ל'סולל בונה' ובבעלותו היו
מפעלים גדולים כמו 'אליאנס'' ,מפעלי צינורות הפלדה'' ,סולתם'' ,יובל גד'' ,טלרד'' ,המגפר'' ,חסין אש'' ,מרכבים',
'גמיד'' ,יזרום'' ,תדיר' ו'פניציה' .נוסף על כך חברת העובדים הייתה הבעלים של תאגיד 'תיעוש' ושותפה בחברות
גדולות כמו 'מקורות'' ,אל על'' ,צים' ו'יכין–חק"ל' .על חברת העובדים ראו :נ' גרוס וי' גרינברג ,בנק הפועלים :חמישים
השנים הראשונות ,19711921 ,תל–אביב  ;1994י' גרינברג' ,הכלכלה המרחיבה של משק העובדים ,'19881948
בראלי ,גוטוויין ופרילינג )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;364327הנ"ל' ,חברת העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות
החמישים' ,עיונים בתקומת ישראל) 2 ,תשנ"ב( ,עמ' .11594
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ולפקידים הבכירים ,הוסיף ,היה בדעת מפא"י לאשר 'הוספה כוללת לשכר העובדים בשאר המקצועות
בערך במסגרת של  5אחוזים מינימום ו– 15אחוז מכסימום ,בדירוגים שונים בין מקצועות שונים ובתוך
כל מקצוע ומקצוע פנימה' — הוספה זו הייתה אמורה למתן את פערי ההכנסה שהיו נוצרים אחרי
העלאת שכרם של האקדמאים והפקידים 55.לטענת נמיר
תכניות אלו נעשו לא מעשיות עקב האיום הצבאי שנשקף
מן העסקה הצ'כוסלובקית .הוא הציע אפוא להשעות
אותן ותבע מנפגעי ההשעיה 'אחריות לאומית' .מדברי
נמיר עולה כי ראשי מפא"י שקלו עוד לפני מצב החירום,
וללא קשר אליו ,לשמור על הפרשיות שכר מצומצמת
בין האקדמאים לפועלים.
יושב ראש איגוד פועלי התעשייה ירוחם משל היה
קרוב יותר בדבריו לבן–גוריון והדגיש הרבה יותר מנמיר
את השיקולים החברתיים–הכלכליים :הצורך להשקיע
תקציבים ניכרים בפיתוח ,לשם מניעת אבטלה ולשם
קליטת פועלים עולים לא מיומנים 56,והצורך לרסן
את הפער החברתי בין שכבות השכירים השונות .שני
שיקולים משולבים אלו הניעו את ראשי מפא"י לסגת
מהבטחותיהם לאקדמאים ולפקידים הבכירים .הם
שהניעו אותם ,עוד לפני העסקה הצ'כוסלובקית ,גם
לתכנן העלאת שכר בשיעור  155אחוזים לכלל פועלי
הייצור ,כדי למתן את הפרשיות השכר .משל טען כי
מתקיים משחק סכום אפס בין הצורך למנוע אבטלה של
פועלים לא מיומנים ובין העלאת שכר לבעלי המקצועות
החופשיים' :עלינו ] [...לקרוא להגברת תקציב הפיתוח
שבו תלויים אלפי משפחות .המגמה לשכר מוגדל ][...
]על חשבון[ תקציב הפיתוח עלולה להכרית מפי אלפי
 ¯ÈÓ ÈÎ„¯Ó ∫‰ÏÚÓÏמשפחות פועלים ועולים את פת–לחמם ולדון אותם לניוון ולמחסור' .הנגדה ברורה זו לא הייתה
©∑®±π¥
דווקא תולדה של שעת החירום הביטחונית.
©ˆ®¯‚ÂÏ˜ ÔËÏÂÊ ∫ÌÂÏÈ
משל הסביר כי משנת  1953ועד סוף  1955גדל באופן משמעותי שכר הפועלים מתגמולים שקיבלו
Ï˘Ó ÌÁÂ¯È ∫‰ËÓÏ
©®±π∑μ
תמורת הגדלת הייצור ולאו דווקא באמצעות הגדלת שכר היסוד — כלומר הודות לשיטה של פרמיות
©ˆ®¯ÚÒ ·˜ÚÈ ∫ÌÂÏÈ
 55מ' נמיר' ,העיסקה הצ'כית–מצרית טרפה תכניות מוסכמות להעלאת שכר' ,דבר 9 ,בפברואר .1956
 56ראו עוד במאמר שהתפרסם ערב הבחירות :ה' ברגר' ,יתר תנופה או יתר רפיון :הפיתוח כבעית גורל' ,מולד ,יג) 83 ,יוני
 ,(1955עמ'  .210208חברת העובדים של ההסתדרות הכללית הייתה סוכנות חשובה לביצוע מדיניות הפיתוח .ראו:
גרינברג ,חברת העובדים )לעיל ,הערה .(54
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ייצור .דבריו חשפו קו חשוב במדיניות השכר של מפא"י :צמצום פערי שכר באמצעות מנגנוני פיצוי
מחוץ לשכר היסוד של הפועלים .נגד קו זה בדיוק התקוממו האקדמאים והפקידים הבכירים .משל
קבע כי מדיניות השכר והפיתוח של הממשלה וההסתדרות חוללה 'במשך שלוש שנים ] [...מהפכה
תעשייתית בישראל ,ואלפי פועלים הגיעו לרמת חיים גבוהה יותר ,בלי להעלות את שכר היסוד .עלה
שכרם וגם המשק נהנה .עלינו להמשיך בדרך זו ולטפח את הרעיון של שכר עידוד ]על פי הפריון[,
שהצעיד קדימה את משקנו הלאומי' .המשימה המרכזית לדעתו הייתה השקעה נרחבת בהכשרה
מקצועית לפועלים ,כדי להעלות רבים ככל האפשר מהם מִדרגת עובדים בלתי מיומנים לדרגת בעלי
מקצוע .בישראל התהווה לדבריו מצב פרדוקסלי :אלפי פועלים בלתי מיומנים מבקשים עבודה ,ובו
בזמן מורגש מחסור חמור בבעלי מקצוע .בשוק העבודה הציבורי נוצרו שלוש קבוצות :קבוצה גדולה
במיוחד של פועלים לא מיומנים ולכן חסרי כוח מיקוח בשוק העבודה ,רובם עולים חדשים יוצאי
אסיה ואפריקה ,נתונים לסכנת אבטלה ואינפלציה ודלי שכר — קבוצה שהתרחבה יתר על המידה וכך
נוצר ריבוד שעלול לשבש את התפתחותו של משק מודרני ,ושהתמדתו עלולה לסכן את המשק ואף
להכריעו; קבוצת הפועלים המיומנים ,רובם יוצאי אירופה וותיקים יחסית; קבוצת בעלי מקצועות
חופשיים ופקידים ,אף הם יוצאי אירופה ותיקים .מבנה זה של שוק העבודה ,פועל יוצא של העלייה
ההמונית ,אִפשר לעובדים הוותיקים בעלי המקצוע שאחזו בעמדת מיקוח משופרת לתבוע ששכרם
יוגדל ,ושיורחב הפער בינם ובין הפועלים העולים הבלתי מיומנים ,המזרחים ברובם הגדול.
משל סבר כי מדיניות השכר צריכה לחתור נגד הזרם — כלומר נגד המבנה של שוק העבודה
כפי שעיצבה אותו העלייה ההמונית מארצות האסלאם ומאירופה — שכן בלי פעולת נגד שלטונית,
הפער החברתי החמור ממילא עלול להתרחב מצד אחד והאבטלה עלולה להתגבר מצד אחר .הוא דגל
אפוא בארבעה עקרונות פעולה :השקעה גדולה בפיתוח כדי לקדם תעסוקה מלאה ויצרנית; הכשרה
מקצועית נרחבת לפועלים ,שתקטין משמעותית את מספר הפועלים הלא מיומנים; תוספת שכר
תמורת הגדלת פריון לצד תוספות יוקר אחידות; טיפוח הפרשי שכר מתונים בלבד על פי ההתמחות
המקצועית .הוא הזהיר מפני אימוץ הדגם הסובייטי של 'מעמדות בתוך ציבור הפועלים' ושלל את
הפער של  1:50ששרר בין שכרו של פועל פשוט לבין שכרו של אקדמאי בכיר בברית–המועצות' ,אם
כי יש חיוב בהפרשיות'57.
בנימוקיו המעשיים והעקרוניים היה משל דובר בולט ויעיל של ההסתדרות הכללית למול
תביעותיהם של האקדמאים והפקידים הבכירים .דבריו של בן–גוריון בישיבת הוועד הפועל הקודמת
היו בבחינת רוח גבית למשל ,נציג פועלי התעשייה ,והוא הציג תפיסה סוציאל–דמוקרטית שחתרה
לצמצם את אי השוויון החריף שהתפתח בעקבות העלייה הגדולה בשנות החמישים .חתירה כנגד
הזרם של התפתחות אי שוויון בחברת הגירה באמצעות ריסון המעמד הבינוני ובאמצעות טיפוח
פועלי הייצור הייתה לקו שהגדיר את מדיניות מפא"י בעשור הראשון למדינה.

 57י' משל' ,העלאת שכר מרוסנת — לטובת הפועל ומשק המדינה' ,דבר 9 ,בפברואר  .1956ראו עוד' :הועה"פ של
ההסתדרות החליט על תיקוני שכר לשנת  ,'1956שם 13 ,בינואר .1956
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התביעה לרסן את שכר האקדמאים עלתה גם בדברי משתתפים אחרים בישיבה .יוסף אלמוגי,
מזכיר מועצת פועלי חיפה ואחד ממנהיגי השטח המרכזיים במפא"י ,קבע כי אמנם נדחו המלצות
פקידי האוצר והכלכלן פרופ' אבא לרנר להמשיך במדיניות הכלכלית המרסנת שננקטה משנת ,1952
ואמנם בהנהגה הכירו בצורך העקרוני ל'יישור הקו שנתעקם קמעה בזמן האחרון' ,ושפגע באקדמאים
ובפקידים הבכירים; אולם לנוכח האתגר של עסקת הנשק ברור היה לדעתו שיש לתבוע 'קורבנות
מסוימים מצד המשתכרים יותר ,למען נוכל להוסיף מעט למשתכרים פחות' 58.יושב ראש ועדת
העבודה של הכנסת עקיבא גוברין היה חריף יותר בדבריו על 'המשתכרים יותר' וכרך אותם יחד עם
המעסיקים הפרטיים ,יריבי ההסתדרות ותנועת העבודה' :הבורגנות הישראלית ועִתונותה וכן כמה מן
הצמרת באינטליגנציה העובדת מנסים להבקיע הפעם חומה זו' של הממשלה וההסתדרות ,הפועלות
לרסן את האינפלציה שעלולה לפרוץ עקב צירוף של המלחמה שבפתח והעלאות שכר59.
ההסתדרות ראתה עצמה נציגת הפועלים יותר מאשר נציגת האקדמאים והפקידים הבכירים ,ומכאן
נבעה דרישתה להגביל את הפערים המעמדיים .משה ביתן ,דובר נוסף של המגמה הפועלית שבלטה
בדיון ,הסביר העדפה זו כמדיניות ארוכת שנים .הוא קרא לאמץ את הצעת משל ל'העלאה לא–גדולה
של שכר הפועלים וקיצוץ התוספות לאינטליגנציה שכבר אושרו' ,מפני ש'אין מענייננו לאשר פער
כה עצום' בין הפועלים לאקדמאים .בהציגו את האקדמאים כמי שניצבים חזיתית למול אינטרסים
מובהקים של הפועלים ביטא ביתן מגמה של חוגים בהסתדרות שדגלו במדיניות חברתית שוויונית,
ושלכן ביקשו לבלום את דרישת האקדמאים למעמד חברתי–כלכלי ייחודי .תביעתם של האקדמאים
להפרשיות בשכר נראתה בעיניהם איום על עקרון האחריות החברתית ההדדית 60.עיקרון סוציאליסטי
זה הוא שהניע את המועצה הראשונה של ההסתדרות לאסור הבדלי משכורות במוסדותיה על בסיס
מקצועי או לפי סוג העבודה; אחר כך ,בשנת  ,1924הונהגה השיטה השוויונית של דרגת השכר
המשפחתית ,וזו הוחלפה רק בשנת  1954בדירוג שכר מקצועי61.
ביתן הכריז בגאווה כי 'צודקים המאשימים את ההסתדרות באוטופיזם' שוויוני ,אולם מעבר
לשאיפה זו לאחרית הימים הוא הסתפק בריסון הדוק ככל האפשר של הפערים בשכר והסתייג מן
'המטיפים לקדושת הפער' .לדבריו השאלה האמתית שצריכה להישאל היא אם שכר האינטליגנצייה
העובדת מספיק לקיומה ,ומאחר שדי בו ,עליה להסיר את תביעותיה .סוגיית שכר עידוד לשם הגברת
58
59
60
61

י' אלמוגי' ,חיים עדיפים מרמת–חיים' ,דבר 9 ,בפברואר .1956
ע' גוברין' ,בנאמנות למדינה ולעובד' ,דבר 9 ,בפברואר .1956
על האידאולוגיה השוויונית שבבסיס רעיון ההסתדרות ראו :י' קולת' ,האידאה של ההסתדרות — התהוות והשתנות
) ,'(19481929גורני ,בראלי וגרינברג )לעיל ,הערה  ,(51עמ' .275
משנת  1924חושבו המשכורות על בסיס הבטחת תנאי קיום ותוספת שכר לפי גודל המשפחה של העובד ,שני עקרונות
שלא היו תלויים במיומנות מקצועית או בהשכלה .נוסף על כך נקבעה תקרת שכר מרבי והוחלט שלא לכלול את הרכיב
המקצועי בחישוב המשכורת .שיטת שכר זו הייתה קשה ליישום ,ומוסדות ההסתדרות עקפו אותה באמצעות הלוואות
ומקדמות שכר .בשנת  1945נעשתה רפורמה בשיטה זו ושולבו בה גמולי השכלה ,השתלמויות עובדים ותוספות
למועסקים בתנאים מיוחדים .רפורמה זו לא הצליחה להפסיק את עקיפת השיטה ,ובשנת  1954הוחלט לבטל כליל את
שיטת המשכורת המשפחתית .ראו :י' גרינברג ,שכר שוויוני בהסתדרות :גלגולי דרגת המשכורת המשפחתית בשנים
 ,19541924רמת–אפעל  ;1988צ' זוסמן ,פער ושוויון בהסתדרות :ההשפעה של האידיאולוגיה השוויונית והעבודה
הערבית על שכרו של העובד היהודי בא"י ,רמת–גן .1974
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התפוקה היא עניין לא רק לאקדמאים ,אלא לכל המקצועות .בניגוד לכל הדוברים שקדמו לו בדיון
לא ציין ביתן כלל את עסקת הנשק כסיבה לקיצוץ בשכר שהובטח לאקדמאים ,אלא קבע נחרצות
כי החברה הישראלית מתחילה עתה להתהוות מתוך שילוב של תרבויות רבות ,ולכן הפער שדרשו
האקדמאים מסכן אותה' .בשורה ראשונה ומטעמים חברתיים על ]אנשי[ האינטליגנציה העובדת
להוכיח שהם ראויים להיות מנהיגים ומדריכים לדעת הקהל ,ועליהם לתרום תרומה לחינוך השכבות
המפגרות של עמנו המתהווה .אל להם לתבוע תביעות אגואיסטיות–אגוצנטריות'62.
את קולם של האקדמאים והפקידים הבכירים בדיון זה בהסתדרות השמיע יהודה שערי מסיעת
'העובד הציוני' ,הסיעה הקטנה של ה'מפלגה הפרוגרסיבית' בהסתדרות .הוא אמר כי הצעת משל היא
נסיגה של אנשי מפא"י מההבנה המוקדמת שנחוץ להגדיל את הפרשי השכר בין
דרגות שכר ובין מקצועות .הוא תקף את הדבקות בשיטת תוספת היוקר ,המונעת
הפרשיות בשכר .לדעתו בעיית הפרשי השכר נוגעת לא רק לאינטליגנציה אלא
לעידוד המקצועיות ,ההשכלה וההתמחות בכל ענפי המשק' .אך במובן של
הפרשיות קופחה האינטליגנציה העובדת פי–כמה מיתר העובדים' ,שכן 'ההסתדרות
לא עשתה די להגנה על ענייניהם של בעלי המקצועות החופשיים ,ובין אם עלתה
רמת החיים של הפועל ובין אם לאו — לדעתי עלתה — לא נשמר הקצב המתואם
לגבי בעלי המקצועות החופשיים' .שערי הביא נתונים על הפער בין פועל לרופא
בבריטניה וסיכם כי הוא עומד על  1:9או  .1:10לדבריו שכר המינימום של פועל
בריטי היה בשנת  260 1951ליס"ט לשנה ,ואילו שכר המינימום השנתי של רופא
עצמאי היה  670ליס"ט; המקסימום השנתי בדירוג הרופאים הגיע ל– 2,500ליס"ט
ונוספה על כך תוספת מיוחדת עד  1,000ליס"ט; שכר מהנדס הגיע ל– 2,000ליס"ט
בשנה .לדעתו ההפרשים הנהוגים בבריטניה מורים על הדרך הנאותה לתיקון
המעוות בשכרם של בעלי המקצועות החופשיים בישראל .הוא הציע לשלם מחצית מן התוספות
שאושרו בהחלטת הממשלה בספטמבר  ,1955ואת היתרה להבטיח בהתחייבויות כספיות או לשלם
בניירות ערך שייפרעו בתוך שנהשנתיים63.
שר האוצר אשכול ראה לנגד עיניו את שמירת הקופה הציבורית .הוא קרא מעל בימת הוועד
הפועל של ההסתדרות לדבוק בהקפאת שכר היסוד במגזר הציבורי ,שלל תוספות שכר לכלל העובדים
ונמנע מהתייחסות ישירה למחלוקת עם האקדמאים והפקידים הבכירים .הוא הצביע על מחסור חמור
במטבע חוץ מפני שכסף שיועד לרכישת מכונות ייצור הועבר להעלאת משכורתם של פועלים
עולים חדשים' :ובכן לפועלי דחק הוסיפו מכספי המדינה כמובן ,או בלשון אחר :דולארים שנשלחו,
במפורש ,לקליטת העליה הגוברת ]במפעלי פיתוח[ — נפרטו ללירות ישראליות' .אשכול התנגד
להגדלת שכר היסוד ,מחשש מאינפלציה ומהידלדלות נוספת במקורותיה הכספיים של הממשלה ,שיש
 62מ' ביתן )מפא"י(' ,המקצועות החפשיים חייבים לשמש מופת לריסון עצמי' ,דבר 9 ,בפברואר .1956
 63י' שערי )העובד הציוני(' ,לשלם  55%50%מההוספות והשאר בלגרות ]צריך להיות :באגרות[ חוב' ,דבר 9 ,בפברואר
.1956
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להקדישם לפיתוח .עמדה זו גרמה לו לשלול תוספות שכר משמעותיות גם לפועלי הדחק ,העולים,
וגם לפועלי הבניין המקצועיים .בעניין שכרם של האקדמאים והפקידים הבכירים בשירות המדינה
סתם אשכול ולא פירש דבר מעבר להתנגדותו
הכללית לתוספות שכר שאינן מעוגנות בהגדלת
הייצור ,שכן רק בייצור ובגידולו טמונה הדרך
אל 'עצמאות כלכלית' ,קרי הגדלת היצוא ויתרות
מטבע החוץ64.
בדיון הציבורי של מפא"י בסוגיות השכר
וההוצאה הממשלתית על ביטחון ,פיתוח,
קליטה ושכר ,ייצג אשכול את עמדת הכלכלנים
במשרד האוצר ובבנק ישראל הצעיר שבראשות
דוד הורוביץ .בעימות המתפתח בין ממשלת
מפא"י לבין האקדמאים והפקידים הבכירים
במגזר הציבורי השתלבו שלוש עמדות :בן–גוריון
וראשי ההסתדרות כמו משל הדגישו את ההכרח
במימון הפיתוח והקליטה; בן–גוריון ואנשיו גם
ביטאו בתקיפות הכרה גוברת בצורך להגדיל את
הוצאות הממשלה על ביטחון לנוכח אתגר העסקה
הצ'כוסלובקית; אשכול ,הורוביץ ,הכלכלנים
הבכירים עובדי המדינה ותומכיהם במפא"י דרשו
למנוע התפרצות אינפלציונית שעלולה להתרחש
עקב הגדלת ההוצאה על ביטחון ,פיתוח וקליטה.
ובכל זאת אפשר להבחין בין העמדות המשתלבות.
בן–גוריון אמנם הכיר בהכרח למנוע התפרצות
אינפלציונית והידרדרות במאזן התשלומים של
הממשלה; הכרה זו הניעה אותו לתת ידו למדיניות
מרסנת בסוף  1951ובתחילת  ,1952לאחר שעמד
על דפוסים של כלכלה מרחיבה בשנות המדינה הראשונות לשם קליטת העלייה .אבל בעשור הראשון
לקיומה של המדינה התהוו בממשל הישראלי שתי מגמות :הרחבת הקליטה והפיתוח ,מגמה שהוביל
בן–גוריון בתמיכת ההסתדרות; ריסון הקליטה והפיתוח ,כדי למנוע התמוטטות כלכלית .את מגמת
הריסון הובילו שני שרי האוצר ,אשכול וקודמו אליעזר קפלן ,ומנכ"ל משרד האוצר שהיה לנגיד בנק
ישראל ,הורוביץ .תפיסתו הכלכלית הדינמיסטית והמרחיבה של בן–גוריון נראתה בעיני הורוביץ
 64ל' אשכול' ,מחצית הדרך מאחורינו — המחצית השניה קשה שבעתיים' ,דבר 9 ,בפברואר .1956
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'טרנסצנדנטית ואירציונלית'' ,שורשיה בעבר הרחוק ]היישובי? הקדם–מודרני?[' ,ו'היא מתגלמת
ברצון לאנוס את העובדות' 65.המגמה שדגלו בה הנגיד הורוביץ ,כלכלנים אקדמאים בראשות דן
פטינקין ופקידים בכירים במשרד האוצר הציבה את המושג עצמאות כלכלית למול כלכלת העלייה
והפיתוח המרחיבה שקידם בן–גוריון 66.אף על פי כן שני האגפים החזקים שהובילו שתי מגמות
מנוגדות בממשל בעשור הראשון חברו זה לזה בעימות עם האקדמאים והפקידים הבכירים במגזר
הציבורי באמצע שנות החמישים .להשלמת התמונה ראוי להעיר כי שרת ,ראש הממשלה בשמונה–
עשרה החודשים הראשונים של התפתחות המשבר בין מפא"י לאקדמאים ,בחן סוגיות אלו מנקודת
השקפה אנטי–אינפלציונית .עמדתו הייתה קרובה לזו של אנשי משרד האוצר ובנק ישראל ולא לזו
של בן–גוריון67.

ג .הוויכוח סביב עמדת הממשלה וההסתדרות
היישוב היהודי בארץ–ישראל התאפיין בשפע יחסי של בעלי השכלה גבוהה ,שרובם עלו לארץ
בשנות השלושים והארבעים .מצב זה השתנה דרמטית עם קום המדינה .צורכי הקליטה של העלייה
הגדולה הגבירו את הביקוש לעובדים בעלי השכלה אקדמית' .בעוד שבתקופת המנדט יכלה העלייה
לספק שירותי מקצועות חפשיים לא רק לעצמה אלא גם לתושבים הוותיקים ,הרי שלאחר קום המדינה
נתהפך המצב :היישוב הוותיק חייב היה לספק שירותים אלה לעצמו וגם לעולים החדשים' 68.המחסור
שנוצר בבעלי מקצועות חופשיים היה ארוך טווח ,עקב הצורך בשנות הכשרה לא מעטות למקצועות
אלה )בין שלוש לשמונה שנים ,וכן השנתיים האחרונות בבית הספר התיכון(.
נסיבות אלו בשוק העבודה בשנות החמישים הקנו לאקדמאים עמדת מיקוח חזקה מול הממשלה
וההסתדרות ,שכן הן נזקקו לאקדמאים לשם מילוי המשימות הממלכתיות :קליטת העולים ,פיתוח
תעשייתי וחקלאי והתעצמות צבאית .כוחם של האקדמאים לא היה אפוא רק פועל יוצא של האינטרס
הפוליטי של מפא"י לקבל את תמיכתם .היו להם מקורות כוח כלכליים–חברתיים בבואם להתמודד
עם הממשלה וההסתדרות בסוגיית השכר .יתר על כן ,חיוניותם לצורכי המשק וצמיחתם כמעמד
65

66
67
68

ד' הורוביץ ,חיים במוקד ,רמת–גן  ,1975עמ'  .125הורוביץ כתב כי התפטר מניהול משרד האוצר דווקא לאחר שאומצה
התכנית הכלכלית של  1952ולאחר התפטרותו של שר האוצר קפלן מחמת מחלה .ראו :שם ,עמ'  .126125אפשר
להבין מדבריו שהתפטרותו נבעה בין היתר מן העובדה שלמרות אימוץ התכנית הכלכלית של  ,1952שלטון מפא"י לא
נטש מעיקרה את דרך הכלכלה המרחיבה ולא אימץ את תפיסתו של הורוביץ .גם מינויו של הורוביץ לנגיד המייסד של
בנק ישראל לא ביטא שינוי בעמדתו היסודית של ראש הממשלה דאז ,אבל אפשר לראות בו ביטוי לעצמה ממסדית
מסוימת של תפיסת הורוביץ.
על המושג עצמאות כלכלית ועל תפקידו בשיח הכלכלי במדינת ישראל בעשור הראשון ראוN. Halevi, ‘The :
 ;Development in Israel of the Concept of Economic Independence’, IER, 4, 1 (2006), pp. 7–11א' קרמפף' ,כינונו
של מושג העצמאות הכלכלית בשיח הישראלי ,'19661948 ,עיונים בתקומת ישראל) 19 ,תשס"ט( ,עמ' .341
ראו למשל דברי שרת בדיון בכנסת ב– 22ביוני  ,1955בשלהי כהונתו בראשות הממשלה :דברי הכנסת ,יח,
עמ' .19901986
ה"ו מיוזם בשיתוף עם ג' חנוך ור' קלינוב–מלול ,היצע בעלי מקצועות חפשיים :מתוך מערכת החינוך בישראל ,ירושלים
תשי"ט ,עמ' .1
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מוביל — בחסות הממשלה וההסתדרות — 69השפיעו על השיח הפוליטי במפא"י עצמה .כאמור
בעיתונות מפא"י נשמעו קולות תמיכה באקדמאים ובמנהלים הבכירים.
מבחינת האקדמאים והפקידים הבכירים משמעות החלטת הוועד הפועל של ההסתדרות הייתה
סטירת לחי מצלצלת .ראשית ,ההחלטה צידדה בקיצוץ מחצית מהתוספת לשכר היסוד ,תוספת
שנועדה לפצות אותם על שחיקת ההפרש בין שכרם לשכר
שאר העובדים; שנית ,לפי החלטת ההסתדרות אפילו
מחצית זו לא תשפר את מעמדם היחסי לעומת פועלי כפיים
מקצועיים ,כמו פועלי הבניין ,שכן ההסתדרות תמכה במתן
תוספת דומה לפועלים אלה; שלישית ,מס הכנסה שיוטל על
התוספת המקוצצת יקטין אותה עוד ב– 15אחוזים לערך;70
רביעית ,הכלים העיקריים של הממשלה וההסתדרות לריסון
ההפרשיות בין קבוצות העובדים השונות ,למגינת לבם
של האקדמאים ,נותרו בידיהן :שיטת הפרמיות ,תוספות
שכר על פי גודל המשפחה ותוספת יוקר אחידה לכלל
המשתכרים .על כל אלה יש להוסיף את תקציב הפיתוח
הגדול של הממשלה שיועד למניעת אבטלה ולהגברת
הייצור 71ואת תקציב ההתעצמות הצבאית .כאמור בן–גוריון
הנגיד בין תקציב הפיתוח ותקציב הביטחון מצד אחד ובין
מימון העלאת שכר לשכבות המבוססות מצד אחר .הנגדה
זו הייתה מכשול בדרך להעלאות שכר עתידיות לשכבות
המבוססות .באותם שבועות הלך והתברר אפוא שמפא"י
חותרת ליצירת אווירה ציבורית עוינת באמצעות הנגדה
בין צורכי הפיתוח וצורכי הביטחון לבין מילוי הבטחותיה לאקדמאים ולפקידים הבכירים להעמיק
את ההפרשיות בשכר לאחר כרסומה בשנים האחרונות .מגמת עימות זו ניכרה באזהרה של מחבר
מאמר המערכת של 'דבר' בעקבות ההכרעה על מדיניות השכר' :אם יתמרדו הרופאים ואם ייכנעו להם
הממשלה וההסתדרות — נעמוד בפני התמרדות האינטליגנציה העובדת על כל ענפיה ושכבותיה'72.
העיתון 'דבר' התגייס לתת ביטוי לקו שהציגו בן–גוריון וראשי מפא"י וההסתדרות ולהגן על
הנסיגה מן ההבטחות לאקדמאים ולפקידים הבכירים .וכך באותו העמוד שהובא בו נאומו הנזכר של
69

70
71
72

בשנות החמישים סייעה הממשלה להגדלת מספרם של בעלי ההשכלה הגבוהה בארץ באמצעות תמיכה רבה מאוד
במוסדות להשכלה גבוהה .בין היתר מימנה את פתיחתם של הפקולטות למשפטים ,לרפואה ולחקלאות ואת בתי
הספר למדעי החברה ,לרפואת שיניים ולרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים .ראו :כהן )לעיל ,הערה ,(5
עמ' .200171
נ' בן–נתן' ,הפשרה במדיניות השכר' ,דבר 13 ,בינואר .1956
תקציב הפיתוח צמח מ– 67.4מיליון ל"י ב– 1950/1ל– 260מיליון ל"י ב– .1954/5לוח הארץ לשנת תשט"ו ,19551954
תל–אביב תשט"ו ,עמ' .259
'דבר היום' )מאמר המערכת( ,דבר 15 ,בינואר .1956
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בן–גוריון נמצאו שתי התקפות ישירות על האקדמאים' .הימצא רופא לצפת?' ,שאל אחד הכותבים
במדור 'בשולי דברים' ,מדור פופולרי של מאמרים קצרים .שני רופאים בלבד שירתו כ– 6,000נפש
בעיירת העולים הגלילית ,וההסתדרות הרפואית לא הצליחה לשלוח לשם רופא נוסף משורותיה.
הכותב השווה בין כישלונה לבין ההתנדבות של אנשי ההתיישבות העובדת לעזרת יישובי העולים.
מאמר נוסף באותו מדור תקף את האינטליגנצייה העובדת' ,אנשי המנהל והמקצועות החופשיים' ,על
תביעותיהם לפער בשכר73.
עקבות התפיסה הכוללת שביטא בן–גוריון ניכרו גם בנאום שנשא איש אמונו ועוזרו הבכיר באותן
שנים ,מנכ"ל משרד הביטחון שמעון פרס ,במועצה הארצית של עובדי התעשייה הצבאית .פרס קבע
כי מדינות ערב ,בפעם הראשונה מאז  ,1948רואות סיכוי ממשי להגשים את מזימתן להשמיד את
מדינת ישראל על יסוד החימוש המוגבר מברית–המועצות ומבריטניה .מסקנתו הייתה שיש להעדיף
ייצור מוגבר של נשק על פני העלאת שכר ,והוא תקף את הקבוצות המבוססות בציבור באמרו כי
'הבורגנים נותנים כסף לקרן המגן בקצב יותר מדי אטי'74.
לאחר ההכרעה במפא"י ובוועד הפועל של ההסתדרות עבר הנושא ב– 15בינואר  1956לזירת
ההכרעה העיקרית ,לממשלה .רוזן ,מנהיג ה'מפלגה הפרוגרסיבית' ושר המשפטים ,איים כאמור
שמפלגתו תפרוש מן הממשלה אם לא תוגשם ההחלטה הקודמת של הממשלה לתת את תוספות
השכר .עמדתו זכתה לתמיכת שרי 'הפועל המזרחי' ו'המזרחי' ,שתי המפלגות הדתיות שעמדו אז
להתאחד ולהקים את המפד"ל 75.ב– 15בינואר הכריזה ועדת התיאום של ארגוני העובדים האקדמאים
והמנהליים בשירות המדינה כי החלטת מפא"י 'בשעה שהוחלט על העלאת שכר כללית' פירושה
הורדת שכרם,שכן תימשך הפגיעה במעמדם היחסי בסולם השכר ויימשך צמצום ההפרשיות בינם
לשאר העובדים; מבחינתם פגיעה בהפרשיות הייתה בגדר הורדת שכר .הם ראו בהחלטה זו 'סיכון
הבסיס הכלכלי של משק המדינה' ודחו את טענת בן–גוריון שהעלאה ייחודית של שכרם תפגע
בביטחון המדינה .ועדת התיאום החליטה על אספות כלליות לשם היערכות לשביתה76.
אנשי מפא"י ידעו היטב שלפניהם מאבק קשה ,ועובדה זו הייתה גורם חשוב ברקע פרסום המלצותיה
של ועדה מיוחדת של המפלגה להכנת המשק לשעת חירום ,המלצות שרובן פגעו ישירות בתנאי
התעסוקה ובמעמדם של האקדמאים ושל הפקידים הבכירים .יושב ראש הוועדה היה שר הביטחון
לשעבר פנחס לבון וחבריה היו בכירים במפלגה 77.הוועדה המליצה לגייס לאלתר  15001,000איש
בגיל שלושים וחמש עד ארבעים וחמש לשנת שירות מכוח חוק שירות הביטחון ,להרכיב מהם צוותים
של שישה עד עשרה אנשים ולהציבם ביישובי העולים החדשים .הגיוס נועד למלא מחסור חמור
באחיות ,רופאים ,מורים וגננות — אותה אוכלוסייה שהייתה עכשיו בדרכה לעימות עם ממשלת
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'היימצא רופא לצפת?' ,דבר 12 ,בינואר ' ;1956שכר ופער' ,שם.
'עובדי צה"ל מוכנים לעבוד יומם ולילה ,כדי לספק נשק לצבא' ,על המשמר 12 ,בינואר .1956
'הממשלה תדון בשכר האקדמאים' ,דבר 15 ,בינואר .1956
'הממשלה תחליט בעניין השכר בשבוע הבא' ,דבר 16 ,בינואר .1956
חברי הוועדה היו פ' לבון )יושב ראש( ,ב' אידלסון ,י' אלמוגי ,ע' אסף ,ל' אשכול ,א' בהיר ,ע' גוברין ,ג' יוספטל,
מ' נמיר ,פ' נפתלי ופ' ספיר.
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מפא"י .עוד הומלץ להקדים את מועד בחינות הבגרות לכיתות יב כדי לגייס את התלמידים לשישה
חודשי שירות ביישובי העולים שבסְּפר.
המלצות נוספות של הוועדה נגעו לאקדמאים ולפקידות הבכירה :הפסקת נוהל המכוניות הצמודות
לשימוש מנהלים ופקידים בכירים; הארכת שבוע העבודה של הפקידים בשירות המדינה ושל המורים;
איסור שביתות והנהגת בוררות חובה בשירות המדינה ובענפים חיוניים; פיקוח הדוק על מתן היתרי
יציאה מן הארץ לאנשים שחל עליהם חוק שירות ביטחון ,עד כדי הפסקת מתן היתרים; צמצום היקף
המשלחות הציבוריות הפועלות מחוץ למדינה; הפסקת ייבוא מכוניות אמריקניות ואנגליות גדולות
למוסדות ציבור ולשוק הפרטי והמרתו בייבוא מכוניות קטנות מאירופה.
ועדת לבון המליצה עוד להטיל מס מגן וכן מס על דירות גדולות מ– 80מ"ר .המסים נועדו למימון
רכש צבאי ,ביצורים ,התגוננות אזרחית ומלאי חירום ולחיזוק יישובי העולים ויישובי הסְּפר ,שמרבית
העולים בגל העלייה שהחל בשנת  1954יושבו בהם 78.הוועדה המליצה גם לקצץ  108אחוזים מכוח
האדם במנגנון המדינה ,בסוכנות ,בעיריות ובהסתדרויות ,שכן בכל אלה 'ישנם אלפים רבים של
עובדים מיותרים העולים מיליונים כבדים ומשבשים ע"י עצם נוכחותם את תהליך–העבודה היעיל
והתקין' 79.המלצות המיסוי והפיטורים היו אף הן בין היתר עוקץ שכוון אל האקדמאים והפקידים
הבכירים.
יושב ראש הוועדה לבון הסביר בריאיון ליואל מרקוס כי כמעט כל הסעיפים בתכנית החירום
נוגעים לפעולות הכרחיות גם בימים שאינם שעת חירום .לבון חשף אפוא את העובדה שהמדיניות
החברתית–הכלכלית שהובילה את מפא"י לעימות ישיר עם האקדמאים והפקידים הבכירים לא הייתה
מותנית כלל ועיקר בשעת החירום הביטחונית ,אם כי היא נעזרה בה 80.הוועדה המדינית של מפא"י
וסיעתה בכנסת אימצו את ההמלצות של לבון וחבריו81.
הסתדרות המהנדסים ,האדריכלים ,האגרונומים והכימאים ,שסרה למשמעת ההסתדרות הכללית,
החליטה ב– 18בינואר כי בהתחשב בתנאי החירום היא מקבלת את החלטות הוועד הפועל של
ההסתדרות הכללית ומסכימה לעיכוב זמני של שנה בביצוע מעשי של התעריף החדש של הסתדרות
המהנדסים 82.לעומת הסכמה זו הודיעו עובדי השירות המשפטי במדינה כי יפתחו בשביתה כללית
אם בתוך חודש ימים לא יבוצעו החלטות ועדת גורי על העלאת שכרם .באספה זו השתתפו כשמונים
פרקליטים ,יועצים משפטיים ועובדים משפטיים אחרים מכל הארץ .הם בחרו ועד פעולה ,והוא נדרש
לתאם את פעולתו עם עובדי הממשלה האקדמאים האחרים83.
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' 85%מהעולים' )לעיל ,הערה  .(50בדו"ח על פיזור האוכלוסייה שהכין אגף השיכון במשרד העבודה שבראשות מאיר
נקבע כי בהתיישבות נקלטו כמחצית מ– 48,986העולים שהגיעו ארצה מארצות צפון אפריקה מיולי  1954ועד סוף
דצמבר  ,1955ועוד  37אחוזים מכלל עולים אלה שוכנו באזורי פיתוח .רק  10אחוזים השתכנו בערים או בסביבותיהן.
 5אחוזים שוכנו במעברות.
'ועדת מפא"י מציעה להכריז משטר כוננות' ,דבר 17 ,בינואר .1956
י' מרקוס' ,תכנית משטר הכוננות תכליתה יתר שוויון בנטל הבטחוני' ,דבר 18 ,בינואר .1956
'מפא"י קבלה תכנית החירום' ,דבר 19 ,בינואר .1956
'המהנדסים קבלו החלטות הועה"פ' ,דבר 19 ,בינואר .1956
'המשפטנים מאיימים' ,דבר 19 ,בינואר .1956
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אף שמפלגת השלטון וההסתדרות הכריעו על מדיניות השכר שלהן וחזרו בהן מאימוץ המלצותיה
של ועדת גורי ,עדיין נשמע בשיח הפוליטי של מפא"י קולם של המצדדים בפתיחת פערי שכר בין
הפועלים לאקדמאים .למשל יהודה חורין ,אחד מראשי משק העובדים ומנהל חברת 'יכין–חק"ל'84,
נסמך על אי השוויון השורר במערכת השכר בברית–המועצות כדי להצדיק את התנגדותו
למדיניות שכר שוויונית .לטענתו ישראל קולטת המוני עולים בלתי מקצועיים ומחוסרי אמצעים,
ולכן היא נאלצת לקבל עליה את היזמה לקידום תעסוקה ,הכשרה ,שיכון ופיתוח .כתוצאה מכך
רוב הישראלים ,ותיקים ועולים ,מקבלים שכר או הכנסה ישירות מסוכנויות הנשענות על קופת
הציבור .במצב עניינים זה נודעת חשיבות רבה למדיניות השכר של השלטון .חורין חלק על המדיניות
שאומצה וסבר כי היא עלולה לגרום 'כשלון חמור בכל מערכת עבודה' .במקום שיטה של שכר יסוד
שתכליתו הבטחה של רמת חיים הוגנת לעובד ללא זיקה לתפוקה ,המליץ על העמקת ההפרשיות
בשכר בין המקצועות ובתוך המקצועות ועל הגדלת משקלן של פרמיות הייצור בשכר .לעומת זאת
על פי המדיניות שננקטה בישראל נקבע השכר בעיקר לשכבה הבינונית ,שנכללו בה רוב מקבלי
השכר — פקידים ,עובדים קבועים ופועלי מקצועיים בתעשייה — והאחרים קיבלו אך מעט יותר או
פחות משכר ממוצע זה .וכך לצד הפער הבין–מקצועי הקטן התקיים כמעט שוויון בטבלאות השכר
בתוך כל שכבה מקצועית .כנגד זה צידד חורין בעמדה שרווחה לדבריו בברית–המועצות ,ששוויון
בשכר פוגע בהגברת הייצור85.
הממשלה אימצה ברוב קולות את מדיניות השכר של מפא"י והחליטה לקצץ בחצי את התוספות
שהובטחו לאקדמאים ולפקידים הבכירים .דובר הממשלה הודיע כי תקציב המדינה יבוסס על החלטה
זו ,וכי לא ידוע מתי תינתן המחצית השנייה של תוספות השכר .עקב ההחלטה חזר שר המשפטים
ומנהיג ה'מפלגה הפרוגרסיבית' רוזן על איומו להתפטר .הממשלה החליטה שנציבות שירות המדינה
היא שתנהל משא ומתן עם נציגות האקדמאים והפקידים הבכירים ,והנציב דוד רוזוליו הציג במסיבת
עיתונאים את עיקריה של מדיניות השכר הממשלתית .רוזוליו טען כי פער השכר בין הדרגות השונות
בשירות המדינה בישראל הוא  ,1:2.4הפער הקטן ביותר בעולם — בבריטניה הפער הוא  1:25ואילו
בברית–המועצות הוא 86.1:55
למרות פער השכר הקטן ,שהיה ביסוד העימות המסתמן ,ניסו נציגי הממשלה וההסתדרות להפיס
את דעתם של נציגי האקדמאים ,ובייחוד הרופאים 87,וכן את דעתם של אנשי ה'מפלגה הפרוגרסיבית',
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חברה לעיבוד תוצרת חקלאית שהקימה הסתדרות העובדים הכללית בשנת  1952באמצעות איחוד של 'יכין' ,חברת
הפרדסנות של ההסתדרות )משנת  ,(1927ושל חק"ל ,חברה משותפת להסתדרות העובדים הכללית ולסוכנות היהודית
להעסקה קבלנית של פועלים חקלאיים )משנת  .(1942חורין ניהל את חברת 'יכין' למן הקמתה והיה מזכיר כללי של
המרכז החקלאי.
י' חורין' ,שכר ופער בססס"ר' ,דבר 20 ,בינואר .1956
' 30872עובדי מדינה בשנת  40 — 1954/55אחוז מהם עולים חדשים' ,דבר 24 ,בינואר .1956
רופאי קופת חולים כללית דרשו להפריד את הדיון בשכרם מהדיון בשכר של כלל העובדים .הם טענו כי הפרת הבטחות
הממשלה כלפיהם נעשתה מנהג של קבע ,וקבלו כי קודם לוועדת גורי ועדה ציבורית בראשות השר ז' ארן החליטה
פה אחד על דירוג חדש לרופאי קופת חולים .על בסיס דירוג זה שולמה להם מפרעה של  200ל"י ,והובטח שאחרי כן
יקבל כל רופא תוספת חודשית בת  80ל"י ,וכך שכרם היה אמור להגיע ל– 660540ל"י .אולם למעט המפרעה לא
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שטענו בתוקף כי הממשלה מגשימה את מדיניות ההסתדרות ולא את החלטותיה שלה 88.ניסיונות אלה
לא צלחו .מועצת ההסתדרות הרפואית וארגוני הרופאים השכירים )רופאי המדינה ורופאי 'הדסה',
עיריית תל–אביב' ,מלבן' וקופת חולים כללית( הודיעו כי יפתחו בשביתה ב– 7בפברואר אם לא יקבלו
את תוספת השכר המלאה שהובטחה להם 89.הפקידים הבכירים הודיעו שישתפו פעולה עם ועדת
התיאום של ארגוני העובדים האקדמאים כנגד החלטה הממשלה90.
בחזית האיגוד המקצועי ניסתה מפא"י להפעיל ארגוני אקדמאים שסרו למרות ההסתדרות הכללית,
כמו הסתדרות המהנדסים ,האדריכלים ,האגרונומים והכימאים 91.התא הארצי של רופאים חברי מפא"י
הכריז על התנגדותו לעמדה של הר"י )ההסתדרות הרפואית הישראלית( ושל ארגון רופאי קופת חולים
בשאלת שביתת הרופאים ,וקבע כי 'אין כל הצדקה מוסרית וציבורית להשבית את הרפואה הציבורית
במדינה' 92.ב– 29בינואר התקיימו שני כינוסים ארציים מתחרים של המהנדסים :האחד של נציגות
המהנדסים בהסתדרות הכללית )הסתדרות המהנדסים ,האדריכלים ,האגרונומים והכימאים( ,שכבר
פרסמה את הסכמתה למדיניות השכר החדשה; והאחר — כנס ארצי של ועדי המהנדסים ,האדריכלים,
האגרונומים והכימאים השכירים במוסדות הממשלתיים ,העירוניים ,הציבוריים והפרטיים — החליט
להוביל את ציבור המהנדסים לשביתה ,לפרוש מההסתדרות הכללית ולהקים איגוד מקצועי חדש של
המהנדסים 93.הרופאים החלו להיערך מעשית לשביתה ופרסמו כללי שביתה להפעלת חירום של בתי
חולים .הם החליטו כי מרפאות לכל סוגיהן יהיו סגורות ,מבוטחי קופות החולים יוכלו לקבל טיפול
רפואי רק תמורת תשלום במזומן לרופאים ,וכל מגע בין הרופאים להנהלות המוסדות הרפואיים
ייפסק94.
לקראת השביתה ניסו הממשלה וההסתדרות הכללית לפצל בין הארגונים השונים ולשאת ולתת
עמם בנפרד .הן לא היו מוכנות להכיר בוועדת התיאום של ארגוני העובדים האקדמאים ,שהרחיבה
את שורותיה ,ושכללה עתה גם את הפקידים הבכירים .בכך הן ביטאו הסתייגות ממתן לגיטימציה
לארגוני–על של המעמד הבינוני הפרופסיונלי שפגעו במעמד ההסתדרות .מנגד ועדת התיאום החליטה
כי החל מ– 7בפברואר תתקיים שביתה מלאה של העובדים חברי הארגונים המיוצגים בה .גם ברמה
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קיבלו הרופאים דבר ,ולכן איימו בשביתה .ראו' :רופאי קופ"ח מאיימים בשביתה' ,דבר 25 ,בינואר ' ;1956הפרוגרסיבים
דורשים מילוי ההתחיבות בענין השכר' ,שם 26 ,בינואר ' ;1956הצעת הועד הפועל לארגון רופאי קופ"ח' ,שם1 ,
בפברואר .1956
'רוב הפרוגרסיבים בעד עזיבה' ,דבר 24 ,בינואר ' ;1956אשכול מבהיר הצעת השכר' ,שם 25 ,בינואר ;1956
'הפרוגרסיבים דורשים מילוי ההתחייבות בענין השכר' ,שם 26 ,בינואר ' ;1956בן–גוריון לא איים להפעיל חוקי חירום',
שם 29 ,בינואר .1956
'העלאות השכר של עובדי המדינה במחצית השיעור שאושר בספטמבר ] ,'[1955דבר 23 ,בינואר ' ;1956הרופאים
החליטו לשבות' ,שם 27 ,בינואר .1956
'המינהליים דוחים החלטת השכר' ,דבר 25 ,בינואר .1956
מודעה' :כנוס ארצי של חברי המפלגה' ,דבר 3 ,בפברואר .1956
'מועצת רופאים נגד השביתה' ,דבר 3 ,בפברואר .1956
'הועד המרכזי של המהנדסים דן בשאלת ביצוע השכר החדש' ,דבר 30 ,בינואר  .1956עוד על עמדת המהנדסים תומכי
ההסתדרות הכללית ראו' :מועצת המהנדסים מתנגדת לשביתה בלתי–מוסמכת' ,שם 3 ,בפברואר .1956
'הרופאים החליטו על כללי שביתתם' ,דבר 31 ,בינואר .1956
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הפוליטית נעשו ניסיונות למנוע את השביתה הקרבה ,בעיקר במגעים עם ה'מפלגה הפרוגרסיבית',
הדוברת הבולטת של השובתים בתוך הממשלה .נשיא המדינה יצחק בן–צבי הצטרף למאמץ למנוע
זעזוע קואליציוני ונפגש לשם כך עם שר המשפטים רוזן .שרת העבודה גולדה מאירסון )מאיר(
הציעה לכנס ישיבה ייצוגית של שרים מכל הסיעות עם שר המשפטים לדיון בעניין השכר .נקבעה
פגישה בין נציגי הפרוגרסיבים לנציגי מפא"י שבה ישתתפו שרי האוצר והמסחר והתעשייה 95.המגעים
הפוליטיים לא צלחו ,וכך גם הניסיונות לשאת ולתת עם הארגונים השונים96.
האקדמאים והפקידים הבכירים המשיכו להיערך לשביתה .הוועד הארצי של רופאי קופת חולים דן
בהצעות פשרה של הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית והחליט פה אחד לדחותן 97.עיתון 'הארץ',
שבעליו היה חבר הכנסת גרשום שוקן מה'מפלגה הפרוגרסיבית' ,פרסם מודעה מטעם ועד הפעולה
' 95הצעת הועד הפועל לארגון רופאי קופ"ח' ,דבר 1 ,בפברואר .1956
' 96הוגשה הצעת פשרה לעובדי המדינה' ,דבר 2 ,בפברואר  .1956בין ההסתדרות לנציבות שירות המדינה התנהל משא
ומתן לקביעת תעריף חדש של המהנדסים ,האגרונומים והכימאים .בתעריף החדש היו שמונה דרגות מקצועיות של
המהנדסים ,והוא אושר במליאת הוועד הפועל של ההסתדרות .שכר היסוד התחיל בדרגה הנמוכה ביותר ב– 120ל"י
לחודש )שמשמעו בחישובי הצמדה  1,610ש"ח בדצמבר  (2010והסתיים ב– 415ל"י ) 5,570ש"ח בדצמבר  (2010בדרגה
הגבוהה.
' 97מועצת רופאים נגד השביתה' ,דבר 3 ,בפברואר .1956
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המרכזי של הסתדרות הרופאים בישראל לקראת השביתה .במודעה נאמר כי החלטות הממשלה
החדשות למעשה מפחיתות את שכר הרופאים ,ולכן הם אינם מאמינים עוד להבטחותיה לשפר את
שכרם בינואר  .1957ב– 7בפברואר  1956תחל אפוא שביתה כללית שתימשך עד שיקוימו החלטות
הממשלה מספטמבר  .1955השביתה תקיף את בתי החולים ואת המרפאות בכל קופות החולים.
הרופאים חתמו את המודעה בהכרזה כי 'אמצעי ההפחדה והאיומים בסנקציות לא ירתיעו את ציבור
הרופאים במלחמתם להבטחת זכויותיהם .הרופאים ידחו כל זלזול בכבודם ,בכבוד מקצוע הרפואה
ובעמדתם בחברה ויעמדו כאיש אחד איתנים במאבקם .לא יתכן כי ממשלה דמוקרטית ,הנזקקת
לאימון הציבור ,לא תכבד את התחייבויותיה ותפר אותן .כל האחריות לזעזועים הקשים בשירותי
הבריאות במדינה תחול אפוא על הממשלה בלבד'98.
בימים שקדמו לשביתה פורסמו בביטאון ההסתדרות 'דבר' מכתבי קוראים שהביעו התנגדות
לשביתה 99.חיים רובין ,מורה בתיכון ,אקדמאי וחבר ב'מפלגה הפרוגרסיבית' ,כתב נגד תביעת
מפלגתו ל'עדיפות בשכר לאינטליגנציה העובדת' ונגד 'חיץ כלכלי וממילא רוחני' בינה ובין
'הפועלים הגופניים' 100.ד"ר מורגנשטרן פנה בקריאה נרגשת לאקדמאים 'לבל יצטרפו בשעת חירום
זו לשביתה בלתי–רשמית שתביא הרס למשק ולמדינה כולה' .הוא אמנם גילה אהדה למניעי העומדים
לשבות ,אבל בשם הנאמנות למדינה ולהסתדרות קרא להם להיכנע למרות המוסדות המוסמכים101.
יעקב קרמר כיוון את ביקורתו כנגד הנהלת ה'מפלגה הפרוגרסיבית' וטען כי מפלגה זו מעדיפה את
האינטרס הפרטי והמעמדי על פני האינטרס הלאומי .לדעתו בנכונותה לעמוד לימינם של העובדים
בדרגות הבכירות והאקדמאים ה'מפלגה הפרוגרסיבית' מתעלמת מסבלם של אלפי מחוסרי העבודה
ומשפחותיהם — 'הרי רבבות משפחות שוכנות עדיין לצערנו במשכנות עוני ,מעברות ופחונים'' .אין
לי ספק ,כי מצב זה מדאיג גם את לבותיהם של הפרוגרסיבים' ,כתב בלעג .אמנם מצבם של אנשי
האינטליגנצייה העובדת איננו מזהיר ,אבל הם נהנים מתנאי קיום משביעי רצון' ,ולכן נבצר ממני
להבין את הלהיטות המלחמתית להגנת העובדים האלה דווקא'102.
בדיון הציבורי בעיתונות מפא"י סביב ההתנגדות ליצירת פער מעמדי באמצעות מדיניות שכר לא
נשמע קול של הפרולטריון המזרחי או של קבוצות אזרחיות מיוצאי אסיה ואפריקה 103.מי שביטאו
שאט נפש כלפי האקדמאים והפקידים הבכירים היו כותבי מכתבים כמו אלה שהובאו כאן וכן אנשי
דרג השטח של מפא"י; אלה ואלה היו מיוצאי אירופה .כך למשל 'הגוש' ,התארגנות של עסקני שטח
' 98מדוע הוכרזה שביתת הרופאים' ,הארץ 6 ,בפברואר .1956
' 99דבר' פרסם כאמור מאמרים שתמכו בפערי שכר ,אך לא מכתבי קוראים ,ועובדה זו מבטאת את עמדת העיתון,
שהושפעה באותן שנים במידה רבה מעמדתם של ראשי ההסתדרות.
 100ח' רובין ,רמת–גן' ,את אשר כתבתי למפלגתי' ,דבר 31 ,בינואר .1956
 101ד"ר ש' מורגנשטרן' ,קול קורא לחברי באינטליגנציה העובדת' ,דבר 1 ,בפברואר .1956
 102י' קרמר' ,לא ייאמן כי יסופר' ,דבר 1 ,בפברואר .1956
 103בעשור הראשון לקיומה של המדינה הקשה הממסד הפוליטי ,לרבות מפא"י ,על שילובם של עולים חדשים בתפקידים
פוליטיים משמעותיים .העיליות הפוליטיות היו מבוצרות היטב ולא היה קל לחדור אליהן ,והעולים היו זרים למערכת
הפוליטית ,לא דיברו בשפתה ,והיו טרף קל למניפולציות .ראו דיון על יוצא מהכלל חשוב ,השתלבותם הפוליטית של
המתיישבים במושבי העולים :הכהן )לעיל ,הערה  ,(50עמ'  .336316וראו עוד להלן ,הערה .108
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במפא"י שמרכזה בתל–אביב 104,היה מוקד של ביקורת חריפה ברוח זו .אחד מאישיו ,מזכיר מועצת
פועלי תל–אביב אליעזר שכטר ,קרא לאקדמאים לוותר מרצון ומהכרה על גידול בשכרם עקב שעת
החירום הביטחונית ובשל הצורך להימנע מ'פעירת תהום ביניהם לבין שאר העובדים ] [...אין ציבור
הפועלים מוכן לקבל מצב שבו ירוסנו תביעותיו של רוב מעמד הפועלים ,בעוד שחלק מסוים לא ישא
בכל קרבן ויבוא על סיפוקו המלא' .חוגי ההסתדרות ו'הגוש' — ששכטר היה דובר אופייני שלהם —
דרשו לרסן לא רק את השכר של העובדים ה'חזקים' אלא גם את המעבידים הפרטיים ,ו'לערוך
מלחמה עד–חרמה בתופעות ההרסניות של קארטלים ,רווחים מופרזים והתעשרות קלה'105.
רוח לוחמנית זו שררה גם בקרב הנהגת ההסתדרות הכללית .הוועדה המרכזת של ההסתדרות
החליטה פה אחד בישיבה מיוחדת להזהיר את חברי ההסתדרות כי השביתות ואיומי השביתות סותרים
את עמדת ההסתדרות ומפרים את חוקתה 106.שוב ושוב נחשף ההיגיון החברתי–הכלכלי שהניע את
 104האישים המרכזיים ב'גוש' היו אז ש' נצר ,י' רבינוביץ' )לימים ראש עיריית תל–אביב ושר האוצר( ,ד' נצר ,א' שכטר,
ז' ויינר ,מ' זילברמן ,א' אלפרט וי' קזנצ'יי .קבוצה זו הייתה קשורה הדוקות למנהיגים במפא"י ,בייחוד לבן–גוריון,
מאיר ,ארן ונמיר ,וכן לאשכול ובפרק זמן מסוים ללבון .ראו :ש' נצר ,רשימות מפנקסי ,תל–אביב תש"ם; א' בראלי,
מפא"י בראשית העצמאות ,19531948 ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .209208 ,5554
' 105מועצת פועלי ת"א דנה בשאלת השכר' ,דבר 1 ,בפברואר .1956
' 106הועד הפועל אוסר שביתות לא–מוסמכות' ,דבר 5 ,בפברואר ' ;1956איגוד הרופאים מתנגד להשבתת הרפואה במדינה',
שם 6 ,בפברואר  .1956החלטת הוועדה המרכזת לא הייתה הצהרתית בלבד .לאחר שביתת אזהרה של רופאי קופת
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ההנהגה הפוליטית ערב השביתה — פעולה נחרצת לריסון הפער החברתי שנוצר כתוצאה מגל העלייה
אדיר הממדים ששטף את הארץ .דרגי השטח של מפא"י ,כמו ההנהגה ,ששו אפוא אלי קרב.

סיכום
בחודשים שקדמו לעימות עם האקדמאים בפברואר  1956התגבשה בשיח הציבורי של מפא"י תפיסה
חברתית–כלכלית דומיננטית שראתה במדינה ובהסתדרות גורם אוטונומי שתפקידו לרסן את פערי
השכר בין הפרולטריון המזרחי לבין המעמד הבינוני הפרופסיונלי האשכנזי במגזר הציבורי .תפיסה
אקטיוויסטית זו חתרה נגד המבנה הריבודי–העדתי שהתהווה בשנות החמישים והתנגשה ברצונם של
אנשי המעמד הבינוני הפרופסיונלי להעמיק את פערי השכר .על פי תפיסתם של אנשי מפא"י ,מנגנוני
המדינה וההסתדרות לא היו זרוע הביצוע או 'ועד פועל' של הוותיקים ושל השכבות המבוססות למול
העולים החדשים.
יריביה הפוליטיים של מפא"י חששו ,לטענת משה ליסק ודן הורוביץ ,שהמפלגה תנסה לממש את
האוטופיה של חברת עובדים שוויונית ,דבר שלא הצליחה לעשות לפני הקמת המדינה 107.המציאות
החברתית בישראל בשנות החמישים שללה אפשרות זו .שרר אז אי שוויון חריף בתעסוקה ,בהכנסה,
בדיור ובהשכלה בין העולים החדשים לבין הוותיקים ,והייתה סכנה שהוא יתקבע ,יתרחב וישועתק
בדורות הבאים .על כל אלה יש להוסיף את החולשה הפוליטית של העולים החדשים לצד סגירותה
של הזירה הפוליטית בפניהם 108.לנוכח הסכנה של הנצחת אי השוויון עקב ההיקף והקצב של העלייה
הגדולה בשנות החמישים והרכבה החברתי ,קבע הזרם המרכזי של מפא"י בהנהגת בן–גוריון שמפלגת
השלטון תייצג את האינטרסים הכלכליים של הפועלים–העולים ותדבק בריסון אי השוויון .תפיסה
ממלכתית–חברתית אקטיוויסטית במשולב עם אינטרסים מפלגתיים הניעו אותה לפרושׂ את חסותה
על הפרולטריון המזרחי .תפיסה זו אומצה למרות ביקורת פנימית שהושמעה בתוך מפא"י על הגיונה
הכלכלי והפוליטי .הנהגת מפא"י ומרבית דובריה היו מוכנים לשלם על כך מחיר פוליטי ולהתנגש
עם תומכים של המפלגה מקרב המעמד הבינוני הפרופסיונלי ,וזאת גם לאחר שהוכתה בבחירות
קיץ .1955
במחצית השנייה של  1955נקלעה מדינת ישראל למשבר ביטחוני חמור בעקבות עסקת הנשק
המצריתהצ'כוסלובקית .לכאורה חִייב המשבר את מפלגת השלטון לשכך עימותים פנימיים בשוק
החולים בשנה הקודמת ,1955 ,הועמדו חברי הוועד שלהם למשפט ההסתדרות ,ונגזרה עליהם הרחקה מן ההסתדרות,
אך ההרחקה בוטלה עם סיומו הזמני של הסכסוך.
 107הורוביץ וליסק )לעיל ,הערה  ,(51עמ' .567
 108לדיון בסוגיית סבילותם הפוליטית של העולים החדשים מארצות אסיה ואפריקה וסגירותה של המערכת הפוליטית בפניהם
ראו :בראלי )לעיל ,הערה  .(1בדיונים פוליטיים שהתקיימו מיד לאחר מהפך  1977טענו רבים מן האינטלקטואלים של
תנועת העבודה ,אישים כגון ד' הורוביץ ,י' אריאלי ,מ' ברינקר ,ז' שטרנהל וי' יובל ,כי הסבילות הפוליטית והתרבותית
של העולים המזרחים הייתה בעוכרי תנועת העבודה וסייעה רבות לימין .ראו :א' כהן וא' אורקיבי' ,אוניברסיטה ושלטון —
משותפות לעימות :האליטה האקדמית וניסוח הביקורת למהפך  ,'1977אלפיים) 33 ,תשס"ט( עמ'  .188149וראו גם
לעיל ,הערה .103
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העבודה וללכד את השורות ולו לפרק זמן קצר אל מול האתגר הביטחוני .אבל מפא"י בחרה בדרך
אחרת .בן–גוריון ,לבון ,נמיר וראשי האיגוד המקצועי בקר ומשל עודדו עימות עם האקדמאים גם
במחיר שביתה של כלל המעמד הבינוני הפרופסיונלי במגזר הציבורי .שיקולים חברתיים מבניים
בדבר הצורך לקלוט את העלייה שהתחדשה בשנת  ,1954ליישב אותה בסְּפר ולהמשיך בפינוי
המעברות ,במשולב עם אינטרס חברתי וביטחוני לטפח לכידות חברתית ,הובילו את מפא"י לעימות
עם האקדמאים.
לסיכום ,מדיניות ריסון פערי השכר על חשבון המעמד הבינוני הפרופסיונלי נתפסה בשיח הציבורי
של מפא"י כמדיניות ארוכת טווח .בשנת  ,1960חמש שנים לאחר האירועים שעסקנו בהם ,קבע
מזכיר ההסתדרות לבון בגאווה כי מפא"י הצליחה לרסן את פערי השכר הבין–מעמדיים במגזר
הציבורי .לדבריו בראשית שנות השישים היה הפער בין הפועלים והפקידים הזוטרים לבין האקדמאים
והפקידים הבכירים קטן מן הפער בשנות הארבעים והוא התייצב על יחס של  ,1:3ואם משקללים את
מס ההכנסה ,היחס הראלי הוא ' :1:2.5אלה הן עובדות .אני מכיר את ארצנו מלפני שלושים שנה
ומלפני עשרים שנה ,ואני מרשה לעצמי לחזור על דברי כי היום הפער הוא יותר קטן מכפי שהיה
אי–פעם בתולדות הישוב'109.

 109הדוגמה שהביא לבון לפני חבריו היא משכורתו של רופא מומחה בשיא הוותק שלו — אחרי שצבר לפחות עשרים
שנות התמחות וניסיון מקצועי — ומנהל מחלקה מרכזית בבית חולים גדול .רופא זה השתכר  930920ל"י ברוטו
) 10,72010,600ש"ח במחירי דצמבר  ,(2010ואילו משכורתו של פועל ממוצע בתעשייה הייתה  300ל"י )3,460
ש"ח במחירי דצמבר  .(2010לטענת לבון רק שלושיםארבעים רופאים במדינה משתכרים שכר דומה לזה של הרופא
המומחה האמור ,אך הרוב המכריע של הרופאים אינם מגיעים למשכורת כזאת ואף אינם עובדים בעבודה מכניסה
נוספת ,אם כי חלק מהרופאים הבכירים עובדים בעבודה נוספת במקביל לעבודתם במוסדות הציבוריים .ראו :לבון
)לעיל ,הערה  ,(20הציטטה מעמ' .192191
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