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הקדמה

עטהכלכליהממדשילובתוךהישראלי'המשקשלבראשית'ימיאתלתארבאהזומסה

אחדלכלשניתןוהמשקלהנושאים,מבחרהיריעה,היקףוהפוליטי.החברתיהממדים

היסטוריתלעבודהתרומההמסהשלהיותהאתמשקפיםההצגה,צורתובמיוחדמהם,

הישראליתהלאומיתהאקדמיהבהוצאתלהופיעהעומדת-היישובי'תולדות-מקיפה

למדעים.

1954ב-מסתיימתהיישובי,׳תולדותשלג'לכרךשנקבעההנסקרתהתקופה

טל)הזמנית(שהייתובתקופתכאחת,והחוץהפניחבמדיניותהמיםפרשתקושהיא

,5619לשנת1954משגתהסיוםנקודתהחזהבמסתנובשדה-בוקר.בן־גוריון

התייחסותמחייבתזוהכלכלית.ההיסטוריהשלהראותבנקודתנעוצהלכךוהסיבה

היועדיין9541וב-החדשה,הכלכליתהמדיניותהנהגתעםשהחלולתהליכים,

בעיצומם.

ארץ־ישראלשלהמשקביןהמגשרתהתקופהחלוקתאתמכתיבגםהכלכליהממד

'משקתקופות-משנה:לשלוטישראלמדינתשלהכלכליתוהמערכתהמנדטבתקופת

וראשיתהשנייההעולםמלחמתתוםביןהמנדט,תקופתשלהישלהתקופה-במעברי

ההמונית;והעלייההשחרורמלחמתשנותעםהמזוהה-מלחמה''משקהשחרור;מלחמת

עלההכרזהעם,1952ב-שראשיתהבתקופההאירועיםאתהמתאר-בצמיחה'וימשק

בשנתייםישראלשלהמאמץמוקד.1956ב-וסופההחדשה,הכלכליתהמדיניותהפעלת

סיני,למבצעשהוליכהוהבטחוןהחוץבמדיניותאמנםהיה,1956-1954המאוחרות,

המשקאתשאיפייניהמהירהכלכליתצמיחהשללנתיבזינוקגטחלאלובטניםאך

עשורים.שניבמשךוהחברה

שלולניתוחלסקירההכרחיתנאיהיאכמותימידעשלועקביתמגוונתתשתית

הנתוניםסידרותמוצגותשבהם,7-1לוחותוחברתיות.כלכליותהתפתחויות

תודהחבאניזו.תשתיתשלעיקרהאתמהוויםהדיון,מבוסםעליהןהעיקריות

והדייקניתהשקדניתעבודתהעלשטיינרלדליהובמיוחדמאיויוסףהמחקרלעחרי

חדש.כמותימחקרשלתוצאהאינןהללוהנתוניםסידרותהנתונים.מערךבהכנת



שלוהמונטרייםהריאלייםהממדיםעלהמידעאתלמצותהבאהזו,תשתיתשלייחודה
לתקופתהמנדטתקופתביןהמגשרתרציפה,נתוניםכסידרתבהצגתההואהמשק,

לתיחוםמתייחסותהיסטורית,ראותמנקודתבמהותןשונותאלותקופותהמדינה.
מידעשלבאיכותוומשתנהשונהמסדעלמבוססעליהןוהמידעשונה,טריטוריאלי

קשהוטכניתמושגיתבעיהמציבהעתיותסדרותביןהיתפר'יצירתבסיסי.כמותי
מתקיימיםאינםאלהתנאיםגיאוגרפית.ואחידותהיסטורירצףקיימיםכאשרגם

שהבעייתיותלצייןראוימהרגיל.קשההסדרות׳'תפרשלהבעיהולכןשלנו,במקרה
גטמתגלההיא.1951-1947שביןהתקופהלגבירקלאהיאהנתוניםרצףשל

החשבונותבנתוניהמופיעהשנה(שלושיםמזהבנושאהעוסקיםלכל)המוכרתבמדרגה
חדשהבסיםשנתרבהבמידהשהיא,1954לשנת1953(1952)ביןבמעברהלאומיים
זומדרגה(.3לוחובעיקר2)לוחהישראליהמשקעלהמצרפייםהנתוניםלסידרת
שנתוןב)שפורסמהלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשלהיטתוקנת'בסידרהגםמופיעה
החשבונותשלונשניםחוזריםתיקוניםשל'האחרונה'המהדורהשהיא(,1975

מהן.הנגזרותולסדרותהתוצרלסידרותכבסיסזומסהלצורךושאומצההלאומיים,
שאכןהמשקשלהפעילותברמתמרחיק-הלכתהשינויאתבחלקהמשקפתהאמורההמדרגה

ובמיוחדהנתוניםמאיכותלנבועעשויההיאלפחותנחלקהאבלשנה.באותהאירע
שלהמעברבשנותהרשמייםבמחיריםהדרסטייםהשינוייםתולדתשהםאומדן,מקשיי

החדשה.הכלכליתהמדיניות

ההיסטוריהעללמחקרמקוריתתרומהכאמור,מהווה,אינההנתוניםסידרת
עבודתםבשיטתיותולהציג-זומסהלצורך-לסכםבאההיאישראל.שלהכלכלית
מידעשלמצעים-הואמחקרולצורךאחדכל-שהכינוכלכלנים,דורשלהמאומצת
מכינהשאותןלסדרותבסיסמכןלאחרשימשוהללוייחודיים.בתחומיםכמותי
מגווןאתמדגישהשנביבליוגרפיההמקורותרשימתלסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכה
מעבודותניכרשחלקהעובדה,אתממחישהוהיאהשנים,כמשךשבוצעהכלכליהמחקר

פאלק.מוריסעל-שםכלכלילמחקרהמכוןעל-ידיופורסםבוצעאלה
לסכםנסיוןכאןנעשהבפרטים.לעסוקיכולהאיננההדבריםמטבעזוסקירה

הדבריםשלשילובםואתנפתוליה,עלהכלכליתההיסטוריהמהלךאתרטרוספקטיבית



אתהאיטית,גישתיאתכמובןמשקפיםהדבריםוהחברתיות.הפוליטיותהמגבלותעם

עלנסמכיםהםיודעין,בלאוגםביודעין,אבלהערכותי.ואתהעדפותימערכת

מונוגרפיותעבודות,טלגדולבמכלולשהוצגוקודמי,טלוגישהניתוח,מידע,

א.געתון,א״לאוטנזוסר,א.שלעבודותיהםאתבמיוחדלהזכירישבעיקרן.

עלהמקיפהעבודתםאתשרטבסקי;ר.קליימן,א.פטינקין,ד.מיכאלי,מ.מורג,

ד.שלהאוטוביוגרפיהואתקלינוב-מלול,ור.הלוינ.שלהישראליהמשק

מהןשאבתיהמלאכה;לביצועלגשתכלליכלתילאאלהעבודותבלעדיהורוביץ.

הללוהדבריםהמקומות.במראילציין(ניתן)ואףצויןמאשריותרבוודאי

שלדבריהםמסתיימיםהיכןולזהותלהבחיןלמחברלוקשה-ימימהמימיםידועים

יביעלחוקר[]וחוקרלדור"דורכן,כיהנההוא.דבריומתחיליםוהיכןאחרים

והטעויותמהעיקר,הסטיותההשמטות,התוכן,עלהאחריותזאת,עםיחדאומר".

בלבד.שליאחריותיכמובןהיא

ב.ח.
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א1בס

להבחיןניתןסינימבצעערבועדהשנייההעולםמלחמתתוםשביןהשניםבעשור
שלתקופהופוליטית:חברתית,כלכלית,מבחינהמזוזושונותתקופות-משנהבשלוש
היאהראשונהבצמיחה'.'משקשלותקופהבמלחמה','משקשלתקופהבמעברי,'משק

מלחמתשלוראשיתההשנייההעולםמלחמתתוםביןמשנתיים,למעלהקצתשלהתקופה
מחירים,עליותמלאה,תעסוקהגבוהה,פעילותרמת-בגיאותשאופיינההעצמאות,
ברובמעיוןבנקללזהותהשניתןהשנייה,תקופת-הטשנהביבוא.ניכרוגידול
הערביהמשקבניתוקראשיתה.1951עדנמשכתהרלבנטיות,הסטטיסטיותהסדרות

ב-כברשפרץהצבאימהמאבקכתוצאההיהודיהיישובשלהמשקימהמערךבארץ־ישראל
טלסיומהאבלתש״ח.שנתשלהמובהקהמלחמהבמשקוהמשכה,1947בנובמבר30

המגבלותאתשינולא1949בראשיתהנשקשביתתהסכמימשטרוהקמתהלחימה
העלייהאדרבא:שנים.באותןבהןלעמודחייביםהיווהחברהשהמשקוהמטלות
אדירהמעמסההטילהעולים,מיליוןלכרבעהגיעה(1949)השיאשבשנתההמונית,

מלחמה.ממצבהנובעלנטללהשוותהשניתןהכלכלית,המערכתעל
היהודיתמהמגביתהריאלייםהמשאביםזרםגבורועםהעלייהגלישוו־לאחר
גםיותר)ומאוחרארצות-הבריתממשלתמסיועהעצמאות,מלווהממפעלהמאוחדת,
בתקופת-המשנהצמיחהשלנתיבעלהמשקעלהמגרמניה(אישייםופיצוייםמשילומים
(.1952)החדשה'הכלכלית'המדיניותעטמזוההזותקופהשלראשיתההשלישית.

אלהבשניםסיני.מבצעלאחרכשנהלראותניתןכלכלית,ראותמנקודתסופה,את
למשךהישראליהמשקשלהחברתי-מדיני,המבנהמזהפחותולאהענפי,המבנהעוצבו
המנגנוןבמעורבותניכרבצמצוםמתבטאזומדיניותשלעיקרהדור.שנות

מנגנוןועלהשוקעלוהולכתגדלהובהסתמכותהכלכליתבפעילותהממשלתי
שלביותרהחשובהמאפייןשהיההחיים,וברמתבייצורהמואץהגידולהמחירים.

הראשוניםבימיהכברמיידיביטוילידיבאהבאות,השנים15במשךהישראליהמשק
התעשייה,הענפי.המבנהבתחוםבדגשהשינויגםנלווהלזאתהתקופה.של
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אזעדהיההכלכליתהמדיניותשלוהקדימויותהחברהשלהערכיתבמערכתשמעמדה

לפרוץומתחילהבהלכה,גםולבסוףבמעשה,עדיפותמקבלתהחקלאות,שלאהמשני

הענפים.ביןוראשוןראששללמעמדדרכהאת
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המנדטתקופתישלוזבמעבר:משק.1

א'פרק

המאבקתקופתשלהגיאות

בזכרוןנחרתההשחרורמלחמתוראשיתהשנייההעולםמלחמתסוףשביןהתקופה

תקופהזוהיתר,המדיני,׳והמאבקהמתחלמרותאךבבריטים.המאבקכתקופתהיישוב

הכלכלית,ההנהגהובמיוחד^מים,אותםשלהמדיניתההנהגהכלכלית.גיאותשל

דן,רמז,הורוביץ,בארט,הופיין,אשכול,כקפלו,דמויותע□בדרך־כללהמזוהה

בגללרקלאבמשק,ההתפתחויותלקראתבחששציפתהוברנשטיין,!ספיר,י'שנקר,

המעברבתהליךהקשוריםמשיקול"□אלאלדאגה,מקורכמובןשהיווההמדיני,המצב

למשק-שלום.ממשק-מלחמה

המנדטתקופתשלוהמציאותהחששות.1

אפשריתדרסטיתירידהמפניחששהיההשנייה,העולםמלחמתשלהישלאלהבימים

היתר,השפעתוזה,חששבעקבותיה.הצפויההאבטלהומפניהכלכליתהפעילותברמת

שלוהממושךהחריףהכלכליהמשברשלהטראומהאהבשרועלשחווהמיכלעלרבה

להישנותלחשושמקוםהיההארץ־ישראליהמשקשלהמיוחדבמצבוהשלושים.שנות

שאיפשרההיאהשנייההעולםמלחמתשנותשלשהגיאותידעוהמשקאנשיהאירועים.

במיגזר)ובמיוחדבארץ־ישראלובציודבכוח-האדםהגלוםהייצורכושרמיצויאת

הנושאלחיוהתעשייההאינטנסיביתהחקלאותהפכושבזכותהזו,גיאותהיהודי(;

התיכון.במזרחהבריטיתהמלחמהמכונתשלהאדירהביקושעלהתבססהעצמו,את

בירידתאותותיואתלתתלכן,היה,עשויבאזורהבריטיהצבאבהוצאותצמצום

-התעשייהשללתוצרבביקושובמיוחדמקומיים,ושירותיםלמוצרי□הביקוש

היםנתיבישלהצפויהפתיחתםצורכה.כלהתבססהלאשעדיין-בעיקרההיהודית

היםדרכיטלניתוקןתולדתהמשק,שללמעשההאוטרקיהאתלחסלהיתר,עשויה



התעשייהאתלהעמידהיתהעשויהבינלאומילסחרההיחשפותאוניות.בנפחוהמחסור
1ענהשחורות(רואישניבאו)כפיסיכויחסרתבתחרות-אחדיםחקלאותענפיוכן-

המיצרפיבביקושהצפויההירידהעקב-האבטלהסכנתמהמערב.תעשייהמוצרי
הגידוללאורובמיוחדביותר,רציניתנראתה-יבואמוצריבזרםהחזויוהגידול
אהח13כ-שהיוומגוייסים,27,000שלמהצבאשחרורםהאדם:בכוחהצפוי

המצומצמת)במתכונתלשנהעוליםאלף20-15שלובואם1946ב-היהודיםמהמועסקים
העבודהדורשילמספרנכבדהתוספתהיוואכןהבריטי(השלטוןעל-ידישנקבעה
היהודי.במיגזר

הןרבים,ערביםעובדיםהן.גםמשמעותיותהיוהערביבמיגזרההתפתחויות
הבריטי.הצבאעל-ידיהועסקוומעבר-הירדן,מסוריהמהגריםוהןהארץתושבי

בוודאיהיומהצבא,ושחרוריםהתקציבצמצוםבגללאלה,מערביםחלקשלפיטוריהם
תעסוקהמקורשהיההיהודי,במיגזרהעבודהשוקעלבעקיפיןלהשפיעצפויים
מהמהגריםשחלקאףהיהודי.בפועלהתחרוהםובוהמלחמהלפגילערביםמקובל
פועליםועימםשחלקם,הרילבתיהם,לחוורהיועשוייםהירדןומעברממוריה
מזו,יתרההיהודי.במיגזרולעבודלחזורמנסיםבוודאיהיומקומיים,ערביים
גםלצפותהיהניתןטרי,למזוןהבריתבנותצבאותשלבביקושהירידהבגלל

שלהשווקיםעלהשכנותובמדינותבארץ־ישראלהערביתהחקלאותמצדגוברתלתחרות
היהודי.היישוב

דוברשעליהןאלה,חששותנתבדוכימראה,המקרו-כלכלייםבנתוניםעיון
השנייההעולםמלחמתתוםשביןהחודשים30אדרבא,.1946ובראשית1945ב-רבות
פעילותשלתקופההיו1947בנובמברהשחרורמלחמתופרוץהאירופיתבזירה
תעסוקהוהתוצר.התעסוקהנתונישממחישיםכפימהירה,צמיחהוטלרבהכלכלית
עלמעידהאינה(1)לוחהיהודיבמיגזרלשנהאחתים4עלהעולהבשיעורהגדלה

גודלהיהודיבמיגזרהאבטלהשיעוריהיו1947וב-1946ב-רווי:עבודהשוק
עלהםגםמצביעים(2)לוחהלאומיוהתוצרהייצורממדיעלנתונים2זניח.
מוטהזהאומדןאםגםאחת.15כ-שלממוצעשנתיבשיעור-ביותרמהירהצמיחה
שידעהגבוהיםאחדהיהשניםבאותןהצמיחהשקצבדפליגמאןליתמעלה,כלפי
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לשניםהיבואובעודףביבואהמהירהגידולמעודו.והישראליהארץ-ישראליהמשק

גידולובעוצמה.בכווןדומהמגמהמשקףהביקוש,רמתעלהמצביעים(,6)לוחאלה

מוצרים(,)שלהיבואבעודףכמעטשלושהפיוטלהמוצרים,ביבואשנייםפיטל

עלהפחיותההגבלותהסרתתהליךשלראשיתועלמלמדהמלחמהמתוםשנתייםתוך

עלוהגבלותהאוניותבנפחקיצובבאמצעותההגבלותהופעלוהמלחמהבמשךהיבוא.

ההגבלותשלביטולןהברית.בנותבמדינותאזרחייםלצרכיםמוצריםיצוא

העצוםהגידוללולאביבואכאלהבממדיםגידולגוררהיהלאהיבואעלהפיסיות

בארץ־ישראל.הייצוררמתשלובהתאמתההמיצרפיהביקושברמת

השנייההעולםמלחמתימישלהגואההמוכריםששוקכמובן,אומרת,זאתאין

ימימדדהמלחמה.לאחרשמידהמעברבתקופתענפי-המשנהלכלאופייניהיה

לעומתאחחים7טלירידהעלמצביע1946שלהראשונהבמחציתבתעשייההעבודה

התעשייתיהייצורבממדיזוהאטההתעשייתית.בתעסוקההשיאשנתשהיתר.,1945

'משברבדבראיכותימידעעםאחדבקנהועולההחשמל,צריכתבנתוניגםמשתקפת

ולזרוםלשובשהחליבואשלהתחרותתולדת,1946ב-הטכסטילבתעשייתקצרהתאמה'

שלהרוחבמשבלעמודנאלצההטכסטילתעשייתשדווקאמקרה,זהאין5ארצה.

□הנאציבידיהכבושותאירופהבמדינותזהענףשלהתאוששותוהיבוא.עםההתחרות

האיבהפעולותתוםעםמידכמעטהתבטאהולכןיחסית,קלההיתר.באנגליה()וכן

במשךשהוקמההיהלומיםבתעשייתגטארץ־ישראל.שללשווקיהגםשזרםביצוא

ובמיוחדהחדשה,למציאותבהתאמה,1947ב-הפעילותצומצמההשנייההעולםמלחמת

אנטוורפן.-ביהלומיםוסחרלעיבודהמסורתיהמרכזשלהמחודשתהשפעתובגלל

גורם,1946ב-שהוכרזהציוני','היצואעלהערביהחרםבהפעלתהרואיםיש

'הטבעי'השוקהיוהמלחמהשנותשבמשךהמזרח-ר,תיכון,לארצותהיצואאתשצמצם

הסהרלאזורהיצואבממדיירידההלהכיואףהארץ־ישראליה.התעשייהשללכאורה

ופתיחתםמחר,הבריתבנותצבאותשלהביקוששירידתדומהולמצרים,הפורה

הביקושעלהשפיעומאידך,אירופהמדינותשלליצואאלהשווקיםשלהמחודשת

שגםלהזכיר,ישלבסוףהחרם.הכרזתמאשריותרהיהודית,התעשייהשללמוצרי□

ב-קשייםלהתגלותהחלוהעולם,מלחמתשלהחממהבתנאישצמחההמתכת,בתעשיית
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לנשקחילוףחלקי)מוקשים,צבאייםלצרכיםבביקושהגדולהתלותהבגלל1946
וכיוצא-באלה(.ולרכב,

ןוהכניההדריםבענפיהפעילותחידוש.2

התבטאהלאבתעשייהסכציפייםענפי-משנהשללמוצריםבביקושהטבעיתהירידה
נפחשלגוברבקצבהשחרורובמיוחדהים,נתיביפתיחתהכולל.בביקושבירידה
אתמחדשפתחוגםאךביבוא,ניכרגידולאמנםאיפשרואזרחיים,לצרכיםאניות

ענף-המנדטוריתארץ־ישראלשלהמסורתיתהיצואלתעשייתואירופהאנגליהשוקי
תמריץונוצרלקיצה,קרבהשהמלחמהברורהיה1945שלהחורףבשלהיההדרים.
מזעריותמיםמנותעלהתקיימואזשעדבפרדסים,האינטנסיביהעיבודלחידוש
חודששנהאותהשלוהקיץהאביבבחודשיכברואכן,ביותר.מצומצםוטיפול
אתקלטוובאירופהבאנגליהלפירות()ובמיוחדלמזוןהרעביםהשווקיםעיבודם.

1946וב-ההדרים,ענףשלעטרתולישנהשבהמהרהעדטובים.במחיריםהיבולכל
ביקושהיוצרגדול,בקנה-מידהעובדותידייםבמישריןהדורשענףלהיותחזרהוא

הדרושיםלוואיומוצריונמל,הובלהשירותיעץ,גייר,במפעלילעובדיםבעקיפין

לתעשייתגלםחומרשימשליצואשנפסלוהפריהיבול,הוכפלשנהתוךלתפעולו.
רזוןשנותבאותןהעולם.מלחמתבימימחיתוליהיצאהאשרוהשימורים,המיצים
באירופה.מובטחיםרווחייםשווקיםאלהלמוצריםהיוהשנייההעולםמלחמתשלאחר

הבנייהענףהיההשחרורומלחמתהשנייההעולםמלחמתתוםשביןבתקופה
בבנייהכמעטמוחלטתהפסקהלאחרהגיאות,בתהליךהמובילהגורם-למגורים
עלהמינהליותההגבלותהוקלוכאשר,1945ב-המלחמה.שנותבמשךלמגורים
לדיורהאזרחיהביקוש.1939שללרמהדיורבמבניההשקעהממדיווזזוהבנייה,

גדולהבמגוריםההשקעההיתה1947וב-אחת,שנהתוךבמבניםההשקעהלהכפלתהביא
בהשקעותהשיאשניתשהיתר,,1935בשנתשהושגלשיאוקרובה1945ב-מאשרשלושהפי

והענפיםהבניןענף4לארץ.אזשהגיעההממדיםרבתהעלייהעקבלמגורים,בבנייה
ששוחררהענףשלהייצורוכושרהאדםכוחאתהןבנקללספוגאפואיכלוהנלווים
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בענףהעובדיםמספרלענף.שנוסךחדשאדםכוחוהןצבאיים,לצרכיםהבנייהמשוק

אלהשנתייםתוךגדלהענףשלוהתוצר,1945לעומתשנייםפיגדולהיה1947ב-

(.3)לוחשלושהפיכמעט

התנאיםאחיצרהוההדרים,הבנייןענפישליחסיתהגדולההעבודהעתירות

תוךאחוזים3.9ב-המועסקיםמספרגדלהיהודיבמיגזרבתעסוקה:מהירלגידול

קובעותשניםבאותןמלאהתעסוקהגבהובטחהוכך,1947ב-המסתיימותהשנתיים

ענףשלהייצורלכושרשהביקושבעודארץ־ישראל.ושלהיישובשלבהיסטוריה

מקומיביקושזההיהאירופה(,ומדינותאנגליה)שלחיצוניביקושהיהההדרים

לדיור.הגואההשוקאתשיצר

התוצרשלהמהירהצמיחהלקצבשהביאההיאזהביקוששלשעוצמתוספקאין

,2)לוח1947ב-נוספיםאחחים10וב-,1946ב-אחח18ב-גדלאשרהלאומי,

שרשבסקי,ר.שלמסדרותשנגזרוצמיחה,שיעורישלאלהאומדנים(.4ו-2טורים

רקהיוהגידולששיעורינניחאטאףאולםיתר,אומדנילהיותאמנםעשויים

בשיעורימדובראוגםבהתאמה(,לשנה,אחתים5ו-9)אלומשיעוריםמחצית

-העולםמלחמתסוף-בצמיחהלזינוקהמוצאשנקודתעודמהמאד.בולטיםגידול

לאומי.תוצרשלביותרגבוההברמהמלכתחילההיתה

הפרטיוהמיגזרהציבוריהמיגזרשלהניקוש.3

הצבאיהמערךעדייןהיהשניםבאותןולשירותיםלסחורותבביקושחשובמרכיב

והעברתהבסיסים,פירוקאנשי-הצנא,שלשחרורםתהליךבמזרח-התיכון.האנגלי

הבריטיהצבאשלהמרכזי)הבסיססואץתעלתלאזוראוהמאוחדתלממלכההציוד

חקלאייםלמוצריםהצבאיהביקושהובטחבינתייםממושך.היהבמזרח-התיכון(

בארץ־ישראל,הגוברתוהבטחוניתהפוליטיתהמתיחותעבודה.ולשירותיותעשייתיים

,1947ונ-1946ב-גדוליםצבאייםכוחותהחזקתחייבוהיישוב,פתחבווהמאבק

הגדולהביקושעודףהמקומי.לשוקביקושיםהזריםלהחזקתםמההוצאותניכרוחלק

והקיצוב,הפיקוחממערכתניכרחלקלקייםשניםב^ותןשהוסיפההמאזחדת,בממלכה
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הבריטיהצב?(עבורריאלייםלמשאביםהביקושאתלהפנותבריטניהממשלתאתהמריץ

השטרלינג,גוששלהמנגנוןפעל.הואבהןהמדינותאללבריטניהמהוץהחונה

וכךמקומי,למטבעהלי״שהמרתאתהבטיחהפלשתינאית,המטבעועדתבאמצעות
החלטהבסיםעלארץ־ישראליותבלירותבארץהצבאיותההוצאותמימוןאתאיפשר

הצבאמהוצאותבחלקהמנדטממשלהשללחיובהבריטניה.ממשלתשלחד-צדדית
דברשלבעיקרוהשנים,באותןלפיכך,היההבטחוןהוצאותבגיןבארץ־ישראל

שבכךכיוןכלכלית,משמעותלזאתהיתההארוךבטווחרקבלבד.רישומיתמשמעות

ארץ־ישראל.שלהשטרלינגיתרותממדיצומצמו
התקציביםהיוהציבוריהמיגזרשלהגוברהביקוששלנוסףחשובמרכיב

אלהשלגידולם5היהודית.הסוכנות-בדרךהיהודיתהממשלהשלוהולכיםהגדלים
בארצות-המאוחדתהיהודיתהמגביתבהכנסותהגדולההדרךפריצתשלתולדההיה

הגברהוהקליטה,העלייהלמימוןנועדואלהכספיםהמלחמה.שנותבמשךהברית

נקודות13הקמתעםלדרך'שייצאהנגב,)מפעלבהתיישבותהפעילותשלנמרצת
הוצאותלמימוןובמיוחדלכך(,המובהקהביטויהואתשייו,הכיפוריםיוםבמוצאי
ליתיקהאחריותאתעצמועלקיבלשבן־גוריוןלאחרהוחלטעליהןגדולות,בטחון

ההחזקה,המימון,הוצאותאתרקלאכללוהבטחוןהוצאות.1946ב־הבטחון'
עצמאית.בטחוניתתעשייהשלוהפעלתההקמתהאתגםאלאההגנה,שלוהאימונים

ולהשקעה.לצריכההפרטיהמיגזרשללביקושספק,ללאהיתה,מכרעתהשפעה
מלחמתבימיהכלכליותבהתפתחויותנעוצותזהביקוששלהרבהלעוצמתוהסיבות

הבטיחה(1945באמצע)המסתיימותשניטהמשבאותןהגבוהההפעילותרמתהעולם.

הריאליהלאומיבתוצרהעצוםמהגידולגםללמודשניתןכפיגבוהה,שוטפתהכנסה
6ו-1940ביןאחה80עד70שלבשיעורארץ־ישראלשל הצריכהממדי1945.

מוחלטתעלייהחלהמקביל,בשיעורגדלואםאףאולםהם,גםכמובןגדלוהשוטפת
ולחסכוןבני-קיימאצריכהנכסילרכישתלהפנותניתןשאותםהמשאביםבממדי
פרטי.

גםבוודאימתבטאתהיתר,המלחמהשנותבמשךהריאליתבהכנסההגדולההעלייה
סיפוקועלבאלאזהשביקושאלאהדיור,בתנאילשיפורבביקושבו-זמניתבעלייה



ניכרחלקממשלתי.צועל-פיהפרטית,הבנייהשלכמעט,המוחלטת,הפסקתהככלל

תוםועםפיננסי,לחסכוןלפיכךהופנהבדיורלהשקעהמופניםשהיומהמשאבים

ניכרים.בממדיםנזיליםמשאביםוהעסקיםהביתמשקילרשותעמדוהמלחמה

משאביםשלומציאותםשנים,חמשבמשךסיפוקועלבאשלאלדיורהביקושהצטברות

הדירותבשוקלגיאותלהביאכשלעצמן,היו,עשויותמימונואתשאיפשרופיננסיים

באותןהיהודיתבאוכלוסייההמהירוהגידולהעלייהשלהדיורצורכיללאגם

שנים.

מלחמתוראשיתהעולםמלחמתתוםשביןבשנתייםהדיורבשוקהביקושעוצמת

האינפלציוני,התהליךהואהאחדנוספים.גורמיםשניעל-ידיהוגברההשחרור,

מחירים,במונחיביטויולמלואלהגיעלוניתןלאהשנייההעולםמלחמתשבשנות

לעליותהביאזהפיקוחטלראשון,בשלבהחלקי,ביטולווהקיצוב.הפיקוחבגלל

טלהשוקמחירהיינו,המפתח',ביומיניכרתלעלייהובכללןניכרות,מחירים

בכך7הדייר.הגנתחוקבתוקףהוגבלשלהןששכר-הדירהישנותדירותאותן

חדשות.לדירותהביקושוגברהדיור,במחירינוספותלעליותהציפיותנתחזקו

בשוקהביקושיםאתשהאיץהשניהגורםהיתר■לעיל,שצוינהבמשק,הגדולההנזילות

בסוףומעלהאחח80כ--נזילותעתודותטלניכריםעודפיםהיולבנקיםהדיור.

עתודות3הבנקים.ויציבותמסחריסיכוןשלמשיקוליםלנדרשומעברמעל,1945

וכמובןהיבואלמימוןשהופנההבנקאיהאשראישלביותרמהירגידולאיפטרואלה

הבנייה.למיגזר

1945ל-בהשוואה1946ב-בבנייההנקיהתוצרלהכפלתהביאלדירותהביקוש

הושלטהעולם,מלחמתמתו□כשנתייםתוך.1947ב-אחה50כ-שלנוסףולגידול

במקצתנמוךאמנם,היה,1947שלהתעשייתיהתוצרהבנייה.ענףשלהתוצראפוא

חקלאילתוצרבביקושהעלייהאבל,1945שללזהבממדיוושווה,1946שלמזה

לדיורבביקושהעצוםהגידולהתעשייה.למוצריבביקושזוקטנהירידהעלפיצתה

לרמתכמעט1947ב-כברחזרוהגדוליםהיחסייםשממדיוהבנייה,ענףשלובפעילות

שלהגבוהההרמהאתלפיכךהמסבירהוא,1935-1953ב-החמישיתהעלייהשלהשיא

המלחמות.שביןבתקופההארץ־ישראליבמשקהגיאיחואתה־כלכליתהפעילות
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הכלכליתההתפתחותשלהפוליטיותההשלכות.4

כןלאהפוליטי.במישורקשהתקופהספקללאהיתההבריטיבשלטוןהמאבקתקופת
זולאבמשק,הגיאותאווירתובמיוחדמלאה,תעסוקהשלהמציאותהכלכלי:במישור
זותחושהעוצמה.שלתחושהלההוסיפואףאלאההנהגה,מלבדאגהשהסירובלבד
האנגלו-אמריקאיתהחקירהועדתבפניהיהודיהצדשלבהופעותיוביטוילידיבאה

דודובמיוחדהיישוב,נציגי.1947ב-האו״טשלהחקירהועדתובפני,1946ב-
עלהצביעוהיהודית,הסוכנותשלבטיעוניההכלכליההיבטאתשהציגהורוביץ

הבריתבנותשלהמלחמהלמאמץגםתרומתושתרםהיישוב,שלהניכרהייצורכושר

המיגזרשהיההיהודי,היישובכלכלתעלבגאווההצביעוהםבמזרח-התיכון.

המודרנית,המעורבתהחקלאותעלארץ־ישראל;שלבמשקוהדומיננטיהמוביל

לאוכלוסייתעתיר-החלבוניםהטרימהמזוןניכרחלקלהבטיחיכולתהאתשהוכיחה

ששוקיההדריםענףעלהמלחמה;שנותבמשךבמזרח-התיכוןהבריטיולצבאהארץ

,1945ל-1938ביןמאין,ישכמעטשצמחההתעשייהעללמוצריו;רעביםהיצוא
הבריתבנותשלהאדירהצבאיהמערךשלהעיקריהתעשייתיהבסיסאתוהיוותה׳׳׳

בתחומיהמודרניהשירותיםמערךועלצמזרח-התיכון;המלחמהבשנותוהופעלשהוקם

והכספים.התקשורתהתובלה,
והמתקרבגבוההחייםרמתהמבטיחויעיל,צומחמשקשלזהשדימויספקאין

בסיסהיווהבאירופה,מתקדמיםתעשייתייםמשקיטשללזהשלוובפוטנציאלבמבנהו

יריביםבעינירבהחשיבותהיתר!לזאתהיישוב.שלהעמידהוכושרהעוצמהלהערכת
במאבקקשות,החלטותבפנישעמדההמדיניתההנהגהובעיניכאחד,ואוהדים
אחדהיווההכלכליהממדארץ־ישראל.טלגורלהעלשניםבאותןשהתנהלהאיתנים

במציאות.והןבדימויהןהיהודיהיישובשלהעוצמהממרכיבי
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א'לפרקהערות

טלהראשוןהאוצרשרולאחר-מכןהיהודית,הסוכנותנזכרהיהקפלןאליעזר.1

מחלקתמנהלולאחר-מכן'מקורות'מנהלהיהאשכוללויישראל.מדינת

במטךהאוצרשר1952ומאמצעהחקלאות,שרהיהודית,בסוכנותההתיישבות

שלהמדיניתהמחלקהעלימיםבאותםנמנההורוביץדודמעשור.למעלה

ומאזהאוצרשלהראשוןהמנכ״להיההמדינההקמתלאחרהיהודית;הסוכנות

יו״רהיההופייןז.ישראל.בנקשלהראשוןהנגידשנה,20ובמשך1954

לישראל(.לאומיבנק)לאחר-מכןאנגלו-פלשתינהבנקשלהמנהליםמועצת

דודזה.בנקשלהמנהליםמועצתיו״רולאחר-מכןהטנכ״להיהבארסאהרן

הבחירותלאחרהממשלההקמתועםההסתדרות,שלהכלליהמזכירהיהרמז

ולאחר-מכןבונה׳סוללמראשיהיהדןהללהתחבורה.שר-הראשונהלכנסת

באותםהתעשייהבעליהתאחדותיו״רהיהשנקריוסףהשילומים.חברתמנהל

המנדט,בתקופתבחקלאותהפרטיוהמיגזרהפרדסניםמראשיספיר,יוסףימים.

הכללייםהציוניםממנהיגיארוכה,תקופהבמשךפתח-תקוהעירייתראש

השלישיתהקואליציוניתבממשלההתחבורהושרהליברלית(המפלגה)לאחר-מכן

בתקופת,הכללייםהציוניםממנהיגיהיהברנשטייןפרץ.1952בסוףשהוקמה

השלישית.הקואליציוניתבממשלהוהתעשייההמסחרשרולאחר-מכןהמנדט,

.1ולוח,282עמי)תש״ח(,הורוביץד.ראה.2

להלן.3-1ולוחות,276עמי)תש״ח(,הורוביץד..3

.83עמי,4לוח(,1968)שרשבסקיעל-פיהםבבנייהההשקעהנתוני.4

וממשלתהלאומייםהמוסדותותקציביהציבוריהמיגזרשלכיקושמדדיראה.5

להלן.5ו-4בלוחותהמנדט

.9לוח,62עמי(,1968)שרשבסקי.6

לאחר-מכן.1940לפנישנבנובבתיםדירותאותןכלהיו'ישנות'דירות.7

יותר.מאוחרשנבנובתיםעלגםהחוקהוחל

לאומילבנקמתייחסיםשהנתוניםלמרות.209-207עטי(,1977)קליימןראה.8

הבנקאית.המערכתבכלהמצבאתמייצאיםשהדבריםספקאיןבלבד,
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ההמוניתוהעלייההלחימהתקופתהמלחמה:משק.11

ב׳פרק

הכלכליתהריבונותוהחלתהמלחמה

כאשר,1947שלוהסתיוהקיץחודשיבמשךגםנשמרהכלכליתפעילותשלגבוההרמה

שלהדיו-וחשבוןהגשתלאחרלשיאוהתקרבארץ־-ישראלשלהמדיניעתידהעלהמאבק

האו״ם,במסדרונותהמיקוחהתנהלעודכלהארץ.חלוקתעלשהמליצההאו״םועדת

הלאומייםהמוסדותהיום־יומית.הכלכליתהפעילותעלהשפעהלכךהיתהלא

בנקשלהדירקטוריוןובמיוחדוהכלכלית,הפיננסיתבמערכתוגורמיםהיהודיים

עלקדחתנייםבדיוניםאמנםעסקולישראל(,לאומיבנק-)לימיםאנגלו-פלשתינה

המלצתלפיארץ־ישראל.בתחומיהמוצעותהמדינותשתיהקמתשלהכלכליתהמשמעות

ולקייםלשתיהןמשותףמטבעשלמשטרלקייםאמורותהמדינותשתיהיוהאו״םועדת

אתלהבטיחכיצדהיתה,בכךהעוסקיםבפנישניצבההבעיהמכם.איחודביניהן

אלה.מגבלותשתיאףעלהיהודית,המדינהריבונות

בדברנתממשה,שלאההנחהעלמבוססיםשהיוהעקרוניים,לדיוניםמעבראולם

צעדיםמספרחודשיםבאותםבוצעואיתה,כלכליואיחודמקבילהערביתמדינההקמת

ועלביוזמתואנגלו-פלשתינה,בנקהיהודי.המשקעלמיידיותהשלכותבעלי

חוקיהילךשהיההמטבע-ארץ־ישראלייםכסףשטרישלגדולמלאיאגרחשבונן,

ואוחסנומלונדוןהובאוהשטרותעבר-הירדן(.)כוללהמנדטוריתבארץ־ישראל

המוצריםטלאיעלנתוניםריכזההיישובשל,המצב'ועדתהבנק.במרתפי

תכניתגםעובדהלבהמות.ומזוןשמן,חיטה,גרעיניקמח,דלק,-החיוניים

תפעולםשהמשךוהרכבת,נמלים,וטלפונים,דוארכגוןציבורייםשירותיםלהפעלת

לעבוראלהעמדוהמנדטממשלתשלהתכניתלפיהכלכלית.לפעילותחיוניהיה

שלהיציאהלקצבבהתאםמקומה,אתשיתפסוהרשויותאוהרשותלידיבשלבים

נקבעלאהשוניםהארץמאזוריהיציאהעיתויהשונים.הארץמאזוריהבריטים

היתוהוממדיניותכחלקבדבר,הנוגעיםלידיעתנמסרלא-נקבעכאשרוגםמראש,



18

התכניתמטרתארץ־ישראל.עלהסמכויותלהעברתבאשרבריטניהממשלתשלובוהו'
אי-ודאותטלזהיסודעללהתגברהיתר■החיונייםהשירותיםלהפעלתהיישובשל

ההעברה.בעיתוי

1947בנובמבר29ב-האו״םהחלטתלמחרתשהתחילוהלחימהחודשיעשרחמישה
עבר-עם)ההסכם1949בפברוארמצריםעםהנשקשביתתהסכםחתימתעםונסתיימו

כיאףהכלכלי,בתחוםביותרחשוביםאירועיםרביהיו(1949באפרילנחתםהירדן
והמדיני.הצבאילתחוםשהקדישתשומת-לבאותהלוהקדישלאהציבור

הערבימהמיגזרהיהודיהכלכליהמיגזרשלההינתקותתהליך.1

נפרדות,כלכליותמערכותלשתיההינתקותתהליךהיהאלהבאירועיםהראשון
ביןמסועפתקשריםמערכתקוימההמנדטוריתארץ־יטראלשלבמשקוערבית.יהודית
בחקלאות;ובעיקרהיהודי,במשקעבדוערביםפועליםוהערבי.היהודיהמשק
וגםוחיפהכירושליםהמעורבותבעריםבשווקיםנמכרההערבי,המשקתוצרת

מתוצרתההיהודיתהתעשייהשיווקהשני,מצדהיהודיות.ובמושבותבעריםבשווקים
שלהמסועפתהפיננסיתהמערכתהשכנות.ערבלמדינותחדרהואףהערביים,לשווקים
שימשושלווהטכנולוגיתהטכניתוהמערכתשלו,הבריאותשירותיהיהודי,היישוב

-הטלפוניםומערכתהדוארהרכבת,הכבישים,הנמלים,ערניים.לקוחותגם
ארץ־ישראלשלהמשקשלוהיעילותהתחכוםברמתמשקלתפעולהכרחיותמערכותכולן

לתפעולחיוניותוהשקהמגענקודותויצרוכאחד,המיגזריםשניאתשימשו-
המשולבת.המשקיתהמערכת

הערביהמשקא.

שלמלאלניתוקמהרהעדהביאההיהודיוהיישובארץ־ישראלערבייביןהלחימה
מכרהאחרונות,בשנותיוובמיוחדהמנדט,שנותכלבמשךהמשקים.שניביןהקשרים

הערבי,למיגורמכרהיהודישהמשקממהיותרהיהודי,למשקמתוצרתוהערביהמשק
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יתר-על-כן,הלחימה.בחודשילפחותיותר,גדולהיההקשריםמניתוקנזקוולכן

ולמפעליםלצרכניםהערביהמשקטיפקשאותםהעיקרייםוהשירותיםהמוצריםלסוגי

אלטרנטיבישימוטהיהלא-שכיריםועובדיםטרייהחקלאיתתוצרת-יהודיים

מקורשהיהעבודהמקוםהערביהפלאחאיבדהניתוקעקבלכך,ובמקבילמיידי.

הכנסותיו.להשלמתחשוב

פרדסניםכולה.העונהעל-פניונמשכההקטיף,עונתבראשיתפרצההלחימה

לנמלשהגישהמשוםלחוץ־לארץ,ההדריםבשיווקיותררביםבקשייםנתקלוערבים

ניהלושאותההדרכים''מלחמתעלבתגובההיהודיים,הכוחותעל-ידינותקהיפו

גםהיקשההחוףבשפלתיהודייםישוביםשלהגדולהריכחהיהודיס.נגדהערבים

המרכזבאזורהערביםמהיישוביםבמיוחדחיפה,לנמלהערביתהתחבורהעל

העיקרי,הערבילנמלעזהנמלהפךהדרוםבאזורוצפונה(.טול-כרם,)קלקיליה,

)כמעט('חופשי'יהודיכנמלתיפקדתל-אביבשנמלבעודליבוא,והןליצואהן

והרשויותהצבאפינויהתנהלשדרכוחיפה,נמלהמנדט.ממשלתשלמפיקוחה

אתגםכמובןשימשהוא;1948יוליעדהבריטיםשלהדוקבפיקוחהיההבריטיות,

אליוהגישהדרכיאתלעצמוהבטיחצדשכלבמידהרקאךהיהודים,ואתהערבים

וממנו.
החלוקהתהליךאתליווהאשרהמשקים,שגיביןההינתקותתהליך

היהכיאףבין־לילה,אמנםהתרחשלאהצבאיות,להתפתחויותבהתאםהטריטוריאלית

בסוףבחיפה,הזיקוקבבתייהודייםפועליםעשרותשלרציחתםפרשתלמדי.מהיר

במסגרתערבית-יהודיתמשותפתשבפעילותהמעשיותחוסראתהמחישה,1947דצמבר

הזיקוק,בבתיהדבריםפנישהיוכפיהבריטים,שלהדוקבפיקוחאפילואחת,

חדלו194!׳בינוארכולה.הבריטיתלאימפריהראשונהממדרגהחיונילמפעלשנחשבו

אבלות,היוהמסחרודרכייהודית,שבשליטהבאזוריםלעבודהלבואערביםלמעשה

והצטמצמוהלכוהללוהבריטים.על-ידיישירותנשלטושעדייןאזוריםלהוציא

ירושלים,שללמרכזההראשיים,התנועהלציריהוגבלוטהרהועדליום,מיום

זהאחרבזהנמסרואלהוגםהארץ.רחביבכלהמשטרהולבנייניחיפה,נמללאזור

הבריטית.הנסיגהבמהלך-ערביםאויהודים-המקומיים'•הכוחותלידי
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היהודיחטסקב.

אבל-וברכושבנפש-פיזיותמפגיעותסבלהערבי,המשקכמוהיהודי,המשק
למרותלתפוקתו.גואיםלביקושיםנתוןהיההואהנצורה,ירושליםאתלהוציא
האתהיצוא,ואתהקטיףאתלהשליםהיהודיםהפרדסניםהצליחוהלחימהתנאי
הפרדסיםנחותה:היתר.צבאיתראותשמנקודתטריטוריאליתמציאותבשלדווקא

ישירהגישההיתר,ולפרדסניםהחוף,ושפלתהשרוןבאזורימרוכזיםהיוהיהודים
וחיפה.תל-אביבלנמלי

בין-במהירותגדלהיהודיםהמשקיםשלהחקלאיתולתפוקהלמזוןהביקוש
לרבבות,מאלפיםמהרגדלשמספרםהלוחמים,הכוחותשלהגובריםהצרכיםבשלהיתר

בגללבעיקראך-אלףהמאהאתעבר,1943בקיץהשנייה,ההפוגהתוםולקראת
עוליםאלפיעשרותארצההגיעוהבריטיהפינוילאחרבאוכלוסייה.המהירהגידול
אלהוכלמאירופה,הפליטהושאריתקפריסיןעוליהיובהםשהראשוניםלחודש,
הערביתהחקלאיתהתוצרתשלהיעלמהחיפה.בנמלרדתםמרגעהחללמזוןנזקקו

מקומישוקהיהודיתלחקלאותסיפקוחקלאיתלתוצרתהגוברוהביקושמהשווקים
הביקוש,אתלספקהצליחהלאהיא(3)לוחבייצורהמרשיםהגידולולמרותגואה,
שבאותןאירופה,של,הירעביםהשווקיםמחסור.נוצרהמקומייםהמזוןובשוקי
היצואלמוצרמוכריםשוקיצרושיקום,שלראשונהלתנופהנתונההיתר,שנים

החקלאותטלהריאליבתוצראחה15שלהגידולהדרים.-תקופהאותהשלהעיקרי
-יכלהכולוהענףשלשתפוקתוהעובדה,אתמשקף(3)לוח1948ל-1947בין

שלו.הייצורכושרמיצויעדלגדול-השוקתנאימבחינת
ניכרתבמידהירדההבנייהבענףהפעילותהענפים.כלאתפקדהלאהגיאות

במקצתנפגעהוכמו-כן(,1946שללזודומהייצוררמתקוימה1948נ-גםכי)אם
רבהגיאותהיתר,לקשיים,נקלעלמשל,הטכסטיל,שענףבעודאולםהתעשייה.

מצורכיבמישריןנבעהזוגיאותלרכב.המלאכהובבתיוהחשמל,המתכתבענפי
לפעולוהוסיפהבמחתרת,שהוקמהההגנה,שלהנשקתעשיית-תע״שמפעליהמלחמה:

שיכלוכמותכללספקנדרשו-1948שלהראשונהבמחציתחלקייםמחתרתבתנאי
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לאוטובוסים,לרכב,בשריוןהצורךותחמושת.'דוידקות'סטנים,מרגמות,לייצר

גדולביקושיצרהפרימיטיביים,",ה״סנדוויץומשוריינימשאיותשלהנהגיםלתאי

הביגודצורכיגםוכיוצא-באלה.מוסכים,מלאכה,מפעלישללשירותיםביותר

הדבריםהטכסטיל.ובענףהעורבמפעליביקושיצרוהבטחוןכוחותשלוההנעלה

גויסהתובלהמכושרניכרחלקלמשל:כתחבורה,שירותיםענפילגביגםאמורים

מאותשלריכחחייבודבר,לשםשהפכולירושלים,השיירותהצבא;לצורכי

ביקושבפניעמדואחריםשירותיםענפיגםאזרחי.רכבעל-ידיובוצעומשאיות,

גואה.
היהודי.המשקשלהתוצרגידולעלבנתוניםביטוילידיבאהזומציאות

המדינההקמתביוםהיישובמאוכלוסייתששיתכמעטוכאשרהמלחמה,תנאילמרות

1943ב-הלאומיהתוצרגדלהלוחמים,בכוחותמשרתתאיש(,100,000מ-)למעלה

היאאךמעולה,איננהאמנםזהסטטיסטיאומדןשלאיכותואחוזים.4ל-בקרוב

ימים.אותםשעברמישלהתחושהעםוגםהאחר,הכמותיהמידעעטאחדבקנהעולה

הייצורמערכתהופעלהתש״חמלחמתשלוהמריםהקשיםשבימיםהיא,הקובעתהעובדה

להצלחההכרחיתנאיהיתר,זופעילותביותר.גבוההבעוצמההיהודיהמשקשל

המשקטלגיוסםאתשדרשוהחומרייםלצרכיםומעברמעלאולם1המלחמתי.במאמץ

חשיבות(80311ןי£55)03013)11).כרגיל'•עסקיםשלזולמציאותהיתר,החברה,ושל

'האזרחי'במישורלמתרחשמדאגהההנהגהאתשחררההיאביותר.גדולהפסיכולוגית

החיוניתהתחושה,אתגטיצרההיאבעתבההמוראל.בתחוםוהןהחומריבתחוםהן

היהשניתן)במידהועורףחזיתהמשלבלאומימאמץשלמלחמה,בימותכךכל

ביניהם(.להבחין

התשלומיםומנגנוןהחליפיןמערכת.2

רקלאכמובןמותניתהיתר,המלחמהבשעתהייצורמנגנוןבהפעלתההצלחה

חשמל,אספקה,גלם,חומרי)ציוד,חומרייםומשאביםעבודהכוחשלבהימצאות־ם
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עלהמושתתהחליפין,מערכתשלויעילהרציפהבפעילותגםאלאבאלה(,וכיוצא-
לסוחר.עוברמטבעכוללמקיפה,כספיםמערכת

זה:רגישבתחוםמיידיתהשלכההיתההמנדטוריוהחוקהשלטוןשללביטולם
עו״ס(פקדונות-אחריםתשלוםלאמצעי)ובסיסתשלוםאמצעיששימשהחוקיההילך

שמושבההמנדטורית,המטבעמועצתשהנפיקה)לא״י(,הארץ־ישראליתהלירההיה
צפויההיתההבריטיהמנדטמשטרשלהצפויסיומועםבלונדון.כמקובל,היה,

ההנהגההלא״י.שלההנפקההפסקתגםולכןהמטבעמועצתטלפעילותההפסקת
הקדישובארט,וא.הופייןז.אפ״ק,בנקראשיובמיוחדהיישוב,שלהכלכלית
כדילהתפנותאףיכלהלאהפוליטיתשההנהגהזה,לנושארביםומאמץיזמהמחשבה,
הנושא,עלדיוניםנוהלו,1947בקיץהאיבה,פעולותפרצובטרםעודבו.לעסוק

אבלהמנדטורי.המטבעבמקוםשיבואהחדש,המטבעבדברהצעההוכנהאףובדצמבר
שתייכילארץ־ישראלשלהפוליטישהמבנהההנחהעלהתבססואלהראשונותתכניות

הנחהאחיד.מכסואזורמשותףמטבעשמשמעותוכלכלי','איחודהמקיימותמדינות
מהרה.עדכידוע,נתבדתה,זו

קרובהשנראתה-מהאפשרותמודאגיםהיוהכספיםואנשיהכלכליתההנהגה
בדרך־כלל,מתחילה,כזאתתופעהבמטבע.אימונואתיאבדשהציבור-ביותר

אנשישלעיניהםלנגדשעמדכזאתהתפתחותשלהדגםמהבנקים.פקדונותבמשיכת
בעתבארץ־ישראלשהתרחשולבנקים,והיריצה'הבהלהשלהדגםהיהוהמשקהכספים
הקרבותהשנייה.העולםמלחמתפרוץעם1939ב-וטוב1936ב-איטליה-חבשמלחמת
המדיניתואי-הוודאותנחשון,מבצעעדהיישובשלהקשההצבאיהמצבהמרים,
ללאיצרוהחלוקה,בתכניתמתמיכהארצות-הבריתשל)הזמנית(נסיגתהעםשגברה
כזאת.לבהלהמתאיםפסיכולוגירקעספק

במסגרתלמדורה.שמןהוסיפההמנדטממשלתשלובוהו'היתוהומדיניות
כשלושההיינו,1948בפברוארכברהשטרלינג,מגושארץ־ישראלהוצאהזומדיניות
2לחלוטין.בלתי-צפויהיהזהצעדשל)לפחות(העיתויהמנדט.תוםלפניחודשים

משמעותלוהיתהולאוהיבואהיצואעסקותעלמיידיתהשפעההיתר,לאזהלצעד
בעיקרו,הפגנתיצעדבולראותישלכןהמטבע.מועצתטלהפעילותהמשךלגבי
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-המבוכהאתולפיכך-אי-הוודאותאתבירלההיתההמיידיתהפוליטיתשמטרתו

אםלחול,היועשויותכלכליתהתנהגותעלהצפויותהשפעותיוהכלכלי.בתחום

הכספיםבתחוםישותושרהמודרני,היהודיהכלכליהטיגזרעלבעיקרבכלל,

הערבי.המיגזרשלמזובהרבהגדולההיתהוהמטבע

הבנקאיתהמערכתחרוץ.כשלוןנחלהואזה,צעדשלמטרתוהיתר,זואכןאם

לאהבנקיםאל'ריצה'מפניהחששכלל.נפגעולאתשלוםכאמצעיבלא״יוהאימון

ספוריםימיםהתמידוהןאולםמרגיל,רבותהיואמנםמזומניםמשיכותנתממש.

)אבלבארץהמטבעמועצהפעילותהופסקהכאשרמהרה.עדשכךהמשיכותוגלבלבד

להמשיךיכולהאיננההיאהבטחוןתנאיש״בגללבטענהמאי,בראשיתבלונדון(,לא

עתודתכלשהו.זעזועללאהדבריםעברובהודעתה(,)כנאמרבארץ"מזומניםולספק

ברשותשהיומהמזומניםכחמישית-אפ״קבנקעל-ידישהוכנההגדולההמזומנים

לידיבאהלא-יהודית(לריבונותהנתונים)בשטחיםהבנקיםומערכתיריייבור

ברציפותלתפקדהמשיכוהמשקשלהתשלומיםומערכתהפיננסיתהמערכת3מימוש.

האיבה.פעולותתקופתכלבמשךמסודרתובצורה

ישראלימטבע.3

מועצתשלפעילותההפסקתהשטרלינג,מגושההוצאה-דרמטיתאירועיםשרשרת

שהתרחשה-לאזורערבצבאותשלהמיידיתופליטתהמדינה,הכרזתבארץ,המטבע

פיננסיתבבהלהמלווההיתר,לאחודשים,משלושהפחותשלקצרזמןפרקתוך

ציפולהןאשרבארץ,החליפין()וכמובןהתשלומיםמנגנוןשלובהתמוטטותו

ומנגנוןהחליפיןמערכתהיהודיים.הכספיםחוגיחששוומפניההאויבים
מכן.לאחרוגםהחודשיםאותםכלבמשךלתפקדהמשיכוהתשלומים

בוטלושלאהמנדטחוקיכלכישקבעהמעבר,חוקנתקבלהמדינהקוםעם

מדינתשטחיבכלהחוקילהילךהלא״יאתאמנםהפךהחוקבתוקפם,יישארובמפורש

ארעיהואזהשסידורברורהיהאךצה״ל(.לשליטתהנתוניםהשטחים)למעשהישראל

להנפקתאחרתרשותאותהשתירשבליהמטבע,מועצתטלפעילותההפסקתבלבד.
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כיון4והבנקים.הציבורשבידיהמזומניבלכמותתקרהלמעשהקבעהמזומנים,

הנזילההעתודהאתאזהיווההבנקיםבידישהיההמזומניםממחזורחלקשאותו

בלעדי(לאכי)אדביותרחשובגורםזועתודהשלממדיההיושלהם,העיקרית

לכן,פירושה,מנפיקת-מזומניםרשותשלהיעדרהבבנקים.הפקדונותממדילקביעת

יוכלולאהעו״שפקדונותמימדיגםאלאקבועה,במשקהמזומניםכמותרקשלא

בכלל.אםמסוים,לגבולמעברלגדול

כדיבווהיההבנקאותלמערכתקשייםבחובוצפןמנפיקהרשותשלהיעדרה

לרשותמרשותהמעברבתקופתהממשלה.מימוןשלבתחוםכמעטנסבלבלתימצבליצור

לשאתערוכההיתר,לאממילאאשרמערכתהמנדטורית,המסיםמערכתלמעשההתמוטטה

המכסהיההעיקריהמסמלחמה(.משקשללא)ובוודאימתפתחמשקשלהצרכיתבנטל

הןביעילותלתפקדיכללאהגבייהמנגנוןהיבוא.צמצוםעקבנש־הקוהואוהבלו,

לריבונותהנתוניםבאזוריםמחדשלהתארגןהצורךכגללוהןהמלחמהתנאיבגלל

חודשי14במשךשינוישלרצוףלתהליךנתוןהיההגיאוגרפישתיחומםישראלית,

האיבה.פעולות

עבר-בממלכתחוקיהילךלהיותהמשיכהשהלא״יהעובדהאתלהזכירעודיש

ועל-עבר-הירדןעל-ידישנתפסוארץ־ישראלבשטחיגםתשלוטאמצעיושימשההירדן

גורמיםביןבמטבע,כזושותפותשלקיומהבהמשךהגיוןכלהיהלאהמצרים.ידי

להנפיקממשיךהארץ־ישראלית(המטבע)מועצתשלישיצדכאשרבזה,זההלוחמים

בלונדון()מוקפאיםלי״שומנפיקמטבעמקבלאולי״ש()תמורתהמטבעאתבלונדון

גםהתחייבהישראלימטבעשלהנפקתוולבסוף,5דולרים.להשמציעמילכל

ישראלית.ריבונותהמחשתשלמשיקולים

מוסדהקמתעלהחלטהבהקדםלקבלדחוףצורךהיההללוהשיקוליםכלבגלל

כןללא״י.ביחסשלוהחליפיןשעראתולקבועההנפקהעלשיופקדמונופוליןבעל

וכיוצא-הדפסתם,השטרות,צורתהמטבע,שםכגוןטכניותבעיותלפתורצורךהיה

היהזההפיננסית.המערכתרגישותבגללהיתרביןקריטי,היההזמןגורםבאלה.

הציבוראימוןאפ״ק.בנקעלהמטבעהנפקתשלהמשימהאתלהטיללהחלטההרקע

כאמצעיבהנהגתולהצלחהביותרחשובתנאיהיההחדשהמטבעשלב'סולידיות'
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לורכששהציבורוהאימוןאפ״קבנקשלמעמדונכסים.להחזקתוכאמצעיתשלום

העולםמלחמתשלהקשותהשניםכולל-בארץפעילותושנותלחמישיםקרובבמשך

הציוניתההסתדרותהנהלותשלהישירהלהשפעתןנתוןוהיותו-והשנייההראשונה

המטבעשלליהתקבלותו'מכרעתתרומהלתרוםלפיכךיכלוהיהודית,והסוכנות

בעלאדםכוחעמדלאהחדשההמדינהשלהנסיוןחסרהמנגנוןלרשותהחדש.

רבונסיוןפיננסיידעעםהאנשיםשמיטבבעודוהפיננסים,המטבעבתחוםמומחיות

אפ״ק.בבנקספקללאהיושנים

העריכההמטבע,בעייתשלמיידיבפתרוןהצורךאתשהבינההבנק,הנהלת

ולאזהבנושאהמדינההנהגתתעסוקלאהפוליטיתואי-הוודאותהלחימהשבתנאי

מאולתר,בפתרוןצורךשיהאלמסקנהלכןהגיעההיאהדרושה.במהירותעליותחליט

כסףשטרישלסידרה,היאאחריותהעלבארצות-הברית,הזמינהולפיכךמיידי,אך

ואתאפ״קהשםאתנשאהזוסידרה6המנדטוו-דל□,הכסףלשטריזהיםבערכים

שלהכלליוהמנהלהמנהליםמועצתיו״ר-ברטוא.הופייןז.שלחתימותיהם

נאמר:ועליהם-אפ״קבנקשלהתחייבותשטריהיינו,-בנקשטריאלההיוהבנק.

ארצהלהגיעהחלוהשטרותמשלוחישהוא".חשבוןבכללתשלוםהשטראתיקבל"הבנק

(.,הימים׳עשרת)קרבות,דני'מבצעבמהלךיולי,בראשיתכבר

היוכבראפ״קשלשהשטרותהעובדהולנוכחלעיל,שהובאוהשיקוליםלאור

בדברהסכםלגבשאפ״קבנקוהנהלתהזמניתהממשלהנציגיביקשוארצה,בדרכם

ונציגיהבנקהנהלתביןהדיוניםאפ״ק.לבנקמטבעלהנפקתהמונופוליןמסירת

מתל-תותחבמטחויעדייןהיההלגיוןכאשרהראשונה,ההפוגהבימיהחלוהממשלה

לאוגוסט.16ב-שנחתמהאפ״ק,ובנקהממשלהביןאמנהלניסוחהביאווהם7אביב,

ארץ־ישראלשלגורלהעלהאסטרטגיתההכרעהלאחרהשנייה,ההפוגהימיהיואלה

והפוליטיהצבאימצבהאתששינובצפון,דקל'ויטבצעבמרכז,,דני'מבצעבעקבות

החתימהביוםלתוקפהנכנסההאמנההבינלאומי.מעמדהאתוביססוהמדינהשל

עלברדיו,הראשונהבהופעתולציבור,האוצרשרבישריוםאותושלובערבועליה,

שלהנפקתו-היהודיתהריבונותבגיבושכאחד,וסמוימוחשינוסף,מכריעשלב

המדינהשםאתולאמסחריבנקשלשמואתאמנםנשאוהמטבעשטרי ישראלי.מטבע
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השטרותעלשהוטבעכפיהמטבעשלושמוהשטרות(,שהתמנובעתידועהיה)שטרם

המשפטגםמוטבעהיההשטרותעלאבל8א"י.לירההמנדטורי,השםלפיכךנשאר
בשטרותהודפסושכברלאחרהוסף,זהמשפטשהוא".כלסכוםלתשלוםחוקי"מטבע

אתקבעזהמשפטהעצמאות.הכרותלאחרשנתקבלההממשלההחלטתבתוקףאפ״ק,בנק

המדינה.שלהחוקיכמטבעהלא״ישלמעמדה

להוצאתמחלקהאפ״קבמסגרתהוקמהשנים,לשלוטהיהשתוקפהלאמנה,בהתאם
ז.ד״רהועמדבראשההבנק.עסקימשארנפרדתכיחידהלפעולאמורהשהיתר!מטבע,
הממשלה.נציגיהשתתפוובהנהלתהבאפ״ק,העובדיםומבכירימוותיקילהמן,
ההוצאהמחלקתהמדינה.לאוצרמועבריםלהיותאמוריםהיוזומחלקהשלרווחיה
מועצתשלכסףשטריטטבע-חוץ,לזהב,בתמורהמזומנים,להנפיקהסמכותאתקיבלה
נכיון־משנה.שנוכוושטרותאוצרשטרילבתמורהוכןארץ־ישראל,שלהמטבע

אותםהנכסיםביןאוצר,שטריובמיוחדהאחרונים,הנכסיםשנישלבהכללתם
חידושמשוםהיההנפיק,שאותםהכסףלשטריבתמורהלרכושהמטבעמחלקתרשאית

הכללתםהמנדטורית.המטבעמועצתשלהפעולהלכלליבהשוואהומרחיק-לכתעקרוני
ללוותישראללממשלתשאיפשרמנגנוןשיצרההיאהנכסיםביןאוצרשטרישל

מחלקתטלעתודהיחםשלהכלליםלפי.כסףלהדפיס-היינוההוצאה,ממחלקת

לקבליכלהשהממשלההאשראיממדיעלהגבלהאמנםהיתר!ימיםבאותםשנקבעוהמטבע
לפישניתנהבזכותגם'ההדפסה'.עלהגבלהלכאורההיתר!ולפיכךהמטבע,ממחלקת
בהשוואהעקרוני,שונימשוםהיהמסחרייםשטרותשלנכיון־משנהלביצועהאמנה

השניםחמשכלבמשךזואפשרותמומשהלאלמעשהאולםהמנדט.ימיטללנוהלים

ובשלבאוצר,לשטריבתמורהמזומניםהנפקתשלההלכהההוצאה.מחלקתפעלהשבהן

מקרקעין','שטריהממשלה,שלאגרות-חובטלנוסףלסוגבתמורהגםיותרמאוחר
מרחיקות-לכת.כלכליותהשלכותבעלתלמעשההיתר!

המטבעאתלהחליףיהיהאפשרהחתימהמיון!ימיםחודששבמשךנקבע,באמנה
הדעותחלוקותהיושבההמפתחשאלתלאחד.אחדשלבשערהחדש,במטבעהמנדטורי

כברוהיישוב-הציבורשלהנכונותמידתהיתר!בנושאשעסקההמצומצמתבקבוצה
ההצלחהאימונו.אתבוולתתהחדשהמטבעאתלקבל-העוליםראשוניאתאזכלל
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לירותמיליון27כ-הציבורהמירחורטתוךמהמצופה.בהרבהגדולההיתר.

למעשהיצאהמנדטשלוהמטבע-החדשותהארץ־ישראליותבלירותמנדטוריות

שםאתשנשאבמטבעהאמוןמזו,יתרה.1948ספטמברשלהשלישיבשבועמהמחזור

ניסוצה״ללשליטתנתוניםהיושלאבאזוריםשגםכך,כדיעדגדולהיהאפ״ק

9ישראל.מדינתשלהחדשבמטבעמנדטורימטבעלהמירערביםתושבים

מטבע-המדינההקמתלאחרחודשיםשלושה-מידלהנפיקהנועזתההחלטה

בארגונומכרעתהיתר.שחשיבותההשנייה,ההפוגהמלאה.בהצלחהבוצעהעצמאי,

מכריעצעדבהצלחהבוצעשבההתקופהגםלפיכך,היתה,צה״ל,שלובהגדלתו

10המטבע.החלפת-הכלכליבתחוםהריבונותלהמחשת

והמחיריםהפיסקלית,המערכתהחליפין,שער.4

מהמטכעהחלקהמעברטלהגדולההחשיבותאתהימיםבאותםתפסלאהציבורשלרובו

עלעמדהלאוהפיננסיתהכלכליתהצמרתשגטדומהאבלישראלי.למטבעהמנדטורי

הכרחיוחלקטכניתהחלטההיתר.שלכאורהנוספת,החלטהשלמרחיקת-הלכתהמשמעות

שלההמרהתנאיעלההחלטה-והיאהמטבע,בתחוםהמנדטמורשתהיסולשלמהמכלול

המטבעשלההמרהתנאינקבעוהממשלההחלטתלפיהחדש.במטבעהישןהמטבע

תמורתאפ״ק()שלחדשהלירה-היינולאחד,אחדשלביחסהחדשבמטבעהמנדטורי

המומחיםלכל'טבעית'הימיםבאותםנראתהזוהחלטה)מנדטורית(.ישנהלירה

ביצירתהצורךשבגלללומר,ניתןלאחורבמבטהרחב.לציבורגםוכמובןבתחום,

עללחשובהיהניתןלאהציבור,שלשליליתמתגובהוהחששהישראלי,במטבעאימון

קבעההמטבעותשניביןההמרהתנאיעלההחלטהפנים,כלעלאחרים.המרהתנאי

ההמרה,לכלליבהתאםבדיעבדשנקבעהחליפין,שערהחדש.למטבעחליפיןשעראת

נגזרור.משערלי״ש.תמורתחדשה)ארץ־ישראלית(לירהשלחליפיןשערהיה

היה1948באוגוסטאחרים.מטבעותושלהדולרטל)הרשמי(החליפיןשערגםכמובן

גוששל)והמטבעותהלי״שלגביאףמדינמוךשערלאחדאחדשלהחליפיןשער

בארץ-אשר,1943-1939בשניםהאינפלציהשיעורב^נללאליה(הקשורותהשטרלינג
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היינו,-סיבהמאותה.1948ו-1939ביןבאנגליהמאשרבהרבהגבוההיהישראל
במונחיימים,באותםהלי״ששערהיה-האינפלציהשיעוריביןהניכרההפרש
התאיםלאלדולרביחסהחדשהישראליהמטבעשלהחליפי!שערמדי.גבוהדולרים,

למטבעהדולראתהפכההנייר,העולםמלחמתלאחראשרהכלכלית,למציאותלפיכן־
ערכהביןסתירהיצרההחליפיןשערשלזוקביעה11הידיעה.בר,'אהבינלאומי
במונחים)הנמדדהפנימיוערכהאחריט(מטבעותבמונחי)הנמדדהלירהשלהחיצוני

לקשייםהחשוביםהגורמיםלאחדמהרהעדהיתר,זוסתירהסחורות(.מחירישל

החליפיןשערהיהשבובמטבע-חוץ,שחורי'שוקלהתהוותוגרמההתשלומיםבמאזן
העיקשתוההחלטההחליפיןשערשלזוקביעהשלתוצאותיהמהרשמי.בהרבהגבוה

בשלבביטוילידיבאוהתאמה,איפשרו1949ב-הנסיבותכאשרזהלשערלהיצמד

יותר.מאוחר

בתחוםלמעשההריבונותוהחלתהייצור,מערכתשלהגבוהההפעילותרמת

המלחמה.ימיבעצםמרשימיםהישגיםהושגושבהםמרכזייםתחומיםשניהםהמטבע,
ממשלתשלובור,ו'היתוהומדיניותנכשלהאלהמכריעיםשבתחומיםלומר,ניתן

בהפעלתוההצלחהלמצופה,ומעברמעלעשתההייצורמערכתחרוץ.כשלוןהמנדט

מדיניותנחלהאחריםתחומיםבשניאולםטובות.בישרהעצמאיתמוניטריתמערכת
וחוסרהלחימהתנאיהפיסקלי.התחוםהיההאחדמסוימת.הצלחהובור,ו'ר,'תוהו
שניתןמסיםאותםבתקבוליופגעויחדיוהברוהחדשההאדמיניסטרציהשלהנסיון

מערכתכילהדגיש,ישאךהמנדט.ירושתהפיסקליתהתחיקהעל-בסיסלגבותםהיה
היתר,לאומבלו,ממכםתקבוליםעלבעיקרהמבוססתשהיתר,המנדטורית,המסים

זורמתשהחלההמוניתעלייהושלכוללתמלחמהמימוןשלבנטללעמודמסוגלת
יעילהיההגבייהמנגנוןאילוגםהמדינה,הקמתלמחרתומאירופהמקפריסין

יותר.

המדינה,במועצתבדיעבדשאושרהממשלה,תקציבעלשהוטלהמיידיהנטלעל
בצה״להאדםכוחמנה(,1948וספטמבריואב''מבצעשלקראתמהעובדה,לעמודניתן
ואף־על-פיגילאיה.כלעלמהאוכלוסייהאחחכעשריםהיינואיש,אלף130-120כ-

המיידית,הקליטהבעולנשאההגולה(יהדותמתרומות)הממומנתהיהודיתשהסוכנות
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לאחרהגיעועולי□אלףמאההממשלה.תקציבעלנפלהעלייהקלימתשלמהעולחלק

(;1)לוחשנהחציתוךאחה17בכ־היהודיתהאוכלוסייהאתוהגדילובמאי,15ה-

היהודית.והסוכנותהממשלהתקציביעלהעלייהנטלעלמצביעזהנתון

אתהכריחוהעלייהולקליטתהמלחמהלמימוןענקוהוצאותקטןמסיםזרם

הראשוןהגלוימהתקציבאחח70כ-ניכר.בהיקףגרעונילמימוןלפנותהממשלה

זהמשיעור)ולמעלה1949-מר׳\1948מאילתקופהבטחון(הוצאותכלל)שלא

על-ידילמעטה,-פניםמלוותעל-ידימומנוהבטחון(,הוצאותכוללמהתקציב

-לבדההממשלהשלהביקושעודףבידינו,המצוייםהאומדניםלפיכסף.הדפסת

הגיע-מסיםעל-ידימומנושלאושירותיםסחורותעלהממשלההוצאותהיינו,

הביקושעודףאתכוללשאינושיעורהלאומי,מהתוצראחח25לכדיזובתקופה

שלאבארץהיהודיתהסוכנותהוצאותאתהיינוהיהודית,הסוכנותשלדומהבשיעור

מועצתיו״רהופיין,ז.מתח1948ביוניוכברחוץ.מטבעהמרתעל-ידימומנו
21 התקציב.למימוןאוצרבשטריהמופרזהשימושעלביקורתאפ״ק,שלהמנהלים

ערעורהיההמנדטממשלתטלובוהו'היתוהומדיניותשלביותרהגדולההישג

עדממשוהופעלההשנייההעולםמלחמתבראשיתשהוקמההמחירים,עלהפיקוחמערכת

אחה27ב-עלה-1948-המלחמהבשנתהמחיהיוקרמדדהאחרונים.המנדטימי

מלחמתאת13בהתאמה.אחד,ובאחחאחחים5ב-עלה1947ו-1946שב-בעוד

בתחוםימים,אותםטלבתנאיםהיטב,מתפקדכשהואהישראליהמשקסייםהשחרור

יצרהבזמןבואולםבינלאומיות.ובעסקותמוניטרית,ריבונותבהחלתהייצור,

ללחציםשנתווספוניכריםאינפלציונייםלחציםוהרופפתהחדשההפיסקליתהמערכת

מערכתשיצרהתלולה,מחיריםבעליתביטוילידיבחלקםבאואלהלחציםהקיימים.

שלאחר-מכן.בטניםלהתמודדהמשקנאלץשאיתןאינפלציוניותציפיות

נטושורכושערביםפליטים.5

הראשוניםבחודשיםמזהיותרואף,1947בדצמברהלחימה,טלהראשוניםבחודשים

יי"מיי־הזמן.עםוהתעצמושהלכואוכלוסייהתנועותבארץ־ישראלהחלו,1948של



חיפה,)ירושלים,'מעורבים'ביישוביםארעוהראשוןשבשלבהאיבה,מעשיתחילת

ובשכונותבאזוריםועסקיםמגוריםממקומותתושביםשלעזיבההחלהיפו(
עסקיםובעלישבחיפה,בחליסהביפו,מעורבותשכונותתושבייהודים,מעורבות.
המוגןהיהודיהאזורללבעברובירושליםהחדשהמסחריבמרכזיהודיםותושבים
באזוריםהערביתבאוכלוסייהגםהתרחשדומהתהליךההגנה.כוחותעל-ידי

רוב.בהםהיושהיהודים

הכפריים.מהאזוריםערביםתושביםשלעזיבהכמעטהיתר,לאהראשוןבשלב
מעמדבמונחיהערבית,העיליתעלהנמנותמשפחותשלליציאתואמנםהביאההלחימה
זעם.יעבורעד-זמניתהיתר■שכוונתהביציאההיההמדובראולםוהכנסה,
היעדהיוהערבי,העולםשלהקוסמופוליטיתהעירביירות,ובמיוחדלבנון,
יסודישינויהיותר.לכלאלפיםעשרותלמספרהגיעשמספרםהיוצאים,שלהעיקרי

האחריםהגדוליםוהמבצעים■אפריל,בראשיתנחשון,ומבצעהקסטלכיבושעםחל

עלומתהדקהולךולמצורוצפת,טבריה,חיפה,עלההגנהכוחותלהשתלטותשהביאו
ערביםשטחיםעללהשתלטההגנהכוחותהחלובונחשון,מבצעראשיתמאזיפו.

עזבובחיפה,כמואחרים,במקרים14ערבים.טלהמוניתבריחההחלהמיושבים,
בהתאםזאתעשוהםההגנה.שלהנצחוןלאחרבתיהםאתהערביםהתושביםרוב

שלובכתבבעל-פהההפצרותולמרותהמופתי,שלבראשותוהערביתההנהגהלהנחיית
במקומם.להישארהיהודיותהרשויות

הערביברחובמכסימליתתהודהשקיבלבאפריל(,9)ב-דיר-יאסיןלטבח

רביםערביםשלהחלטתםעלהשפעהספקללאהיתר,הערביות,השידורתחנותבאמצעות
וחצישלושהבמשךהקרבות.מזירת׳זמנית'ולהסתלקהנדודיםמקלאתבידםליטול

נטשו(1948יולי)אמצעדנימבצעשלוסיומונחשוןמבצעראשיתשביןהחודשים

את-ארץ־ישראלערביימיליון1.2שלאוכלוסייהמתוך-אישאלףמאותכשש

בצד(1949ב-מכן)לאחרנכללוהנשקשביתתהסכמישלפיבשטחיםמושבםמקום
'הפליטיםבאוכלוסייתאחר-כךהוגדרהזואוכלוסייההירוק.הקוטלהיהודי

מרכזיפוליטיולנושאקלהלאומוסריתאנושיתלבעיהמידהפכההיאהערבים'.

.15 היהודי-ערביבסכסוך
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תחומיםבשניהתבטאהזוהמוניתנטישהשלהמיידיתהכלכליתמשמעותה

ערביותשכונותשליפו,שלנטישתןעקבחקלאית.וקרקעמגוריםשטחיעיקריים:

שלהערביותוהשכונותעכו,חיפה,שלורמלה,לודשלובדרומה,ירושליםבמערב

שלוכן,1948שלוהקיץהאביבבמרוצתשוניםכפרייםישוביםושלוצפת,טבריה

התגוררובהםמגוריםמבניהתפנויואב,מבצעלאחררקשננטשוואשדוד,אשקלון

המגוריםמבתירביםהעירוניים.באזוריםערביםיותר()אומיליוןכרבעלפני-כן

נמוך׳בתקןאמנם,היו,שננטשווהניקוז(החשמל,המים,מתקני)ולא-כל-שכן

גג.קורתלספקכדיבהםהיהאךבארץ,היהודייםבישוביםמהמקובלבהרבה

נטישתולרמלה,ללודמזרחהאונוובבקעתבשרוןהכפרייםמהישוביםהבריחה

יהודה,הרישלהמערבייםוהשיפוליםעזה,רצועתבואכההדרומיתהשפלהיישובי

ללאקרקעדונםמיליון2.5-0הותירהוגינין,מגידובואכהיזרעאלעמקומרכז

כללוהםאךבלבד.חלקיעיבודעובדווחלקםבעל,שטחיאלההיוברובםמעבדיה.

אחרים.ומטעיםפרדסיםמהםניכרחלקשלחין,שטחידונםאלף50כ-גם

הדרוזים(הישובים)וכמובןנצרתערבייוכןבגלילהכפריתהערביתהאוכלוסייה

שטחינטשהולאוהצפוני,המרכזיהגלילאתשחררצה״לכאשרבתיהאתעזבהלא

העיקרייםהמוחשייםההוןנכסיהיומגוריםומבניקרקעבגליל.גדוליםקרקע

והאספקההייצורבמערכתמידלשלבהיהניתןואותםהערביים־הפליטיםנטשושאותם

רכב,ציוד,-אחריםהוןנכסישלממדיהםהישראלי.למשקצריכהשירותישל

היוהערביים,הפליטיםנטשואותםלייצור,תרומהשלפוטנציאלבעלי-וכיו״ב

זניח.גודל
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בילפרקהערות

שלהפוטנציאלאתלרתוםיכולתוחוסרהיתר,הערביהצדלכשלוךהסיבותאחת

זו.למטרההערביהמשק
עלגםהמטבעעלהפיקוחתקנוההחלתהיתר.זהצעדשלהטכניתמשמעותו

הוחלולכןשקודםבעודהשטרלינג,ושומדינותלביןארץ־ישראלביךעסקות

ארצות-)כוללהשטרלינגגושעלנמנושלאמדינותעםעסקותעלרקהתקנות

במטבע-חוץהשוטפיםהתקבוליםעלישירההשלכהלכךהיתר.שלאכיוןהברית(.
שלהמיידיתהמשמעותהיתר.שוטפות,עסקותעלולפיכךהיהודי,היישובשל

גםהתבטאההשטרלינגמגושארץ־ישראלשלהוצאתהביותר.קטנהזהצעד

מועצתשלהיתרותושלהמלחמהבזמךשנצברושטרלינגיתרותשלבהקפאה

מיידית(.משמעותהיתר,לאלכךם)ו,המטבע
המטבע,מועצתעל-ידישנורסמוהמטבע,מחזורעלהנתוניםהשוואתמאידך,
במטבעהלא״יהמרתבדברוהנתוניםהישראליים,הבנקיםמאזנישלנתונים
על-גדולהמזומניםמשיכתעלמצביעהלהלן(,)ראה1943באוגוסטישראלי,

רבהבמידההתבטאהזהבמיגזרהכיננמית''הבהלההערבי.המיגזרידי
שלהחורףבחודשיכברהיהודיבמגזרהורגשבהןשהמחסורמעות,באגירת

.288-237בעמי23ו-22מסיוהערות,227עמי(,1977)קליימןראה.1948

הבעלותסידוריבתוקףאבלדבר,לכלמסחריבנקאמנםהיהאפ״קבנק
ההנהלהעל-ידיחיום,ועד1902ב-הקמתומאזהבנק,הנהלתמתמנית

לרשותשעמדוכספיםמטבעבענייניהידעמיטבהיהלהנהלתוהציונית.
רשותטלאחריותלמעשה,עצמה,עלקיבלהוהיאבארץ,היהודיהיישוב

ניירות-ערךהחזקתבמקוםהבנק,במרתפיהמזומניםעתודתהכנתמוניטרית.
כךלנהוגההנהלהאתשהנחוהשיקוליםהריבית.בהפסדלבנקעלתהבטטרלינג,

למדינה-שבדרך.שירותשלשיקוליםאלאעסקייםשיקוליםהיולא
תמורתארץ־ישראליותלירותולהנפיקלהמשיךמוכנההיתר,המטבעמועצת

דולריםלהמירישראלייםגופיםעללכפותהגיוןהיהשלאכיוןאךלי״ש,
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המטבע,ממועצתכסףשטרילקבלכדי-בלונדוןמידשיוקפאו-לל״יש

ישראל.שלבשטחההמזומניםלכמותתיקרהקביעתהיתההדבריםשלמשמעותם

יכלבמטבעהשיתוף)בפברואר(,הוקפאוהמטבעמחלקתשלהלי״ששיתרותמאחר.5

להשתמשיוכלוהמערביתוהגדהעבר-הירדןתושבישבולמצבלהלכהלגרום

באנגליה.מוקפאתמטבעתמורתישראלייםושירותיםמוצריםלרכושכדיבמטבע

תיאורטיתאפשרותהיתר■זוהמסחר,אתממילאמנעוהאיבהשפעולותכיון

מקצועניםבידימנוצללהיותהיהעשויזהמעיןהסדרכיאםגרידא,

זריזים.פיננסיים
ששההאפ״ק,טלהמנהליםמועצתיו״רשהופיין,העובדהאתלהדגישיש.6

אתהזמיןבתל-אביב(,שישבהההנלהאישורקבלת)לאחרבארצות-הברית

המדינה,הקמתעלההכרזהלפניעודבארצות-הבריתבמטבעההשטרותהדפסת

ארצות-במדיניותשינויבגללבספקנתונההיתר,ההכרזהעצםשבהטובימים

והנהלתהסוכנות,גזברקפלן,שלבידיעתםנעשתההשטרותהזמנתהברית.

השטרות,צורתההזמנה,עלההחלטהואולםדעתם.ועלהיהודית,הסוכנות

בלבד,אחריותםועלאפ״קמנהלידעתעלנעשועליהם,המופיעוהנוסח

שטריעללהכריזתסכיםאכןשהממשלהבטחוןכלללאזאתהבנק.שלובמימונו

במדינה.חוקיהילךשישמשמטבעכעלאפ״קבנק

המסחר)שרברנשטייןהאוצר(,)שרקפלןהיובמשא-ומתןהממשלהנציגי.7

ימים(.באותםהאוצרשר)סגןוהורוביץוהתעשייה(,

סירבההמנדטממשלת'ארץ־ישראל'.השםשלהרשמיהקיצורהיתר,א״י.3

למרותהכסף,שטריכוללמסמכיה,בכלהמלאהעבריבשםלהשתמטעקרונית

הארץשלהעבריהשםהיהלפיכךהרשמיות.הלשונותמשלושאחתהיתר,שעברית

המנדטוריים.הכסףשטריעלמקוצרתבצורר,נקוב

באפרילבמחזורשהיהממטבעאחח60מ-שלמעלהמעידיםההמרהעלהנתונים.9

הבנקים.ומערכתעסקים,משקי-בית,-היהודיהציבורעל-ידיהוחזק1948

היושלאהמערביתבארץ־ישראלאזוריםבאותםערביםעל-ידיהוחזקההיתרה

והבנקיםהערבייםהבנקיםועל-ידיבעבר-הירדן,צר,"ל,לשליטתנתונים
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בריטייס.בנקיםככולםרובםמזרים,
פרק(,1977)קליימןעל:היתר,ביןמבוססת,המטבעהנהגתעללעילהסקירה.10

.115-108עמי(1955)אוטנזוסרגםראה.245-216עמי,3חלקב',

ההוכחהאתסיפק,1949בספטמבראחוזים,44ב-לדולרביחסהלי״שפיחות.11

הזההגבוההשערדולרים.במונחיהשטרלינגשלהיתרהערכתבדבר)בדיעבד(

הפיקוחמנגנוןבאנגליה.המטבעעלפיקוחמנגנוןבאמצעותכאמור,קוים,

המנדטמורשתהיוהדולרכלפיהלא״ישלוהערכת-היתרישראלשלהמטבעעל
ישראל.ממשלתעל-ידישאומצה

קלינוב-מלולור.הלויונ.;247-246עמיג',פרק(,1955)קליימןראה.12
.61לוח(,1963)

וכן;73עמי(,1968)שרשבסקיידיעלשהוכןזולתקופההמחיריםמדדראה.13
לעיל.2לוח

תושביה70,000מתוך3,000כ-רקבהנותרואפריל,בסוףנכנעה,יפוכאשר.14

מרץבחודשיםבמיוחדהלחימה,חודשיחמשתבמשךנמלטויתרםהערבים.
ואפריל.

במידעממחסורהנובעיםקשייםובגללהדברים,שלהפוליטיתהמשמעותבגלל.15
בארץ־ישראל(,אוכלוסייהמיפקדנערךלא1931)מאזמשביע-רצוןדמוגרפי

הערבייםהמקורותהפליטים.מספרעלדעותחילוקיומתמידמאזהיו
נקבועל-ידו,שהוקמההערבייםהפליטיםסוכנותובמיוחדהאו״ם,ומוסדות
הנתוניםעםאחדבקנהעלולאשהללואףלמיליון,יותרהקרוביםבמספרים

)מיפקדבארץ־ישראל.הערביתהאוכלוסייהממדיבדברהמנדטוריתהממשלהשל
הואגםהעידהימים,ששתמלחמתלאחרשנערךהפליטים,במחנותהאוכלוסייה

מ-יותרקצת-בטכסטהמובאהאומדןהאו״ם.(נתונישלהמימנותחוסרעל
ביותרוהמהימניםהמפורטיםהאומדניםשניעלמתבסס-נפשאלף600

נספח.(,1978)בקישלוספרו(,1956)סיקרוןשלעבודתוכיום:המצויים
שנצברהרבהמידעגםעמדבקישללרשותוכיאףלמדי,דומיםהאומדניםשני

.1968ב-עזהורצועתשומרוןביהודה,שנערךהאוכלוסיןבמיפקד
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ב'פרק

ההמוניתהעלייהשלוהחברתיהכלכליהאתגר

והחכרההמשקעלשהעמיסהוהנטלממדיהההמונית:העלייה.1

□ממאגריהזר□ניווןבהתחלהעולים.טלאדירזר□להגיעהחלהמדינהקו□עם

לארץ.לעלותלאפשרותוציפוארחותמזוודותעלשישבובכוח,עוליםשלקיימים

באירופהבמחנותיהודיםוכןבקפריסין,העצוריםבמחנותמעפיליםאלההיו

,1943שלהשנייהבמחציתארצה.העלאתםלקראתלעלייה""המוסדעל-ידישאורגנו

האוכלוסייהאתוהגדילולארץ,יהודי□אלףממאהלמעלההגיעוהמלחמה,כדיתוף

240הגיעוהמלחמה,לאחרהראשונההשלמההשנה,1949ב-אחח.17ב-היהודית

לשנה.אלף175לכ-העולים,מספרקמעאירדמכןשלאחרבשנתייםאלף.עולים.

ירדהעוליםמספרכאשר,1952בראשיתלסיומוהגיעזהההמוניתהעלייהעידן

עוליםאלף690כ-שלזה,זרםבלבד.לאלפייםאלף15כ-שלממוצעתחודשיתמרמה

ודאיהבאים,שלמזהקטןהמקורישגודלהלאוכלוסייההמצטרףחודשים,42תוך

.,'רגילההגירהכתנועתלראותושאין

ככולםרובםבקפריסין,המעצרמחנותיושביהמעפילים,היוהבאיםראשוני

האניהמסיפוןרדתםעםלצה״לגויסושבהםשהצעיריםמאירופה,הפליטהשארית

העלייהושנותהמלחמהימיבמשךבעקבותיהםשבאוואלההאחרים,בחיפה.

נטשאותםהגדוליםבמחנותשהופעלוהעוליםבתידרךהראשוןבשלבעברוההמונית,

וכןבחיפה,לשעברבריטיצבאיבמחנההופעל,העלייהישערמחנההבריטי.הצבא

בירושלים.ובתלפיותהחוףבשפלתהבריטיהצבאבסיסיבמרביתעוליםמחנותהוקמו

שהותםהעולים.להמוניראשונהגגקורתמתןאיפשרהאלהמחנותשלמציאותם

והפעלתאוכלבחדרילעוליםמרוכזתמזוןאספקתשלשיטההפעלתאיפשרהבמחנות

לקליטההמינימוםתנאיהיומזוןואספקתגגקורתמתןוגנים.בתי-ספרמערכת

וראתהשלאכמו-צבאית,במתכונתאורגנההללוהצרכיםאספקתהעולים.שלראשונית

המלחמה.ימיההם,הימיםרקעעלכללמחרה



להוציאהיתר.וכוונהזמני,פתרוןלהיותאמורההיתר.במחנותהעוליםשהיית

אתולהקיםלפרנסתםלדאוגלהםולאפשרמהמחנותהאפשריתבמהירותהעוליםאת

לאוכלוסייתראשונהגגקורתמתךהמשק.שלהייצורבמערכתולשלבםביתם,
הציבהמנדס,תקופתבסוףהיישובשלגודלועלעלה1951בסוףשגודלההעולים,

חורב''מבצעכאשרהיינו,-1949לינואר1ב-כברכיאכור,ישקלה.לא-בעיה
שהגיעועוליםאלף120לכ-קבועהגגקורתלספקהיהצריך-בעיצומוהיהעדיין

מתושביהםשהתרוקנוהעירונייםהרובעיםאיכלוסהיההמיידיהפתרון.1948במשך

מקרר.לאאךמאולתר,פתרוןזההיה.1948שלוהקיץהאביבחודשיבמשךהערבים

פוליטיתמשמעותבעלשהיהזה,בצעדראולעוליםהדאגהבעולשהנושאיםהוא

סוףשעדבירושלים,שדווקאגם,מקרהזהאיןמאליו.!המתבקשצעדמרחיקת-לכת,

המאורגןהצעדנעשההארץ,אזורימשארמסוימתבמידהמנותקתעדייןהיתר.1948

העירמפוניהעתיקה.העירפינוילאוורקיהודים,נטושותדירותלמסירתהראשון

מכל.1948בקיץכברובקטמון,הגרמנית,במושבהבבקעה,בבתיםשוכנוהעתיקה

והזרםמחד,הראשוניםהחורףגשמיבנידון,פוליטייםהיסוסיםהיואםגםמקום,

פרץלחודש,נפשאלף20שללשיאהגיע1949שבראשיתמאידך,העוליםשלהגובר

והעריםהמעורבותבעריםהערבייםהרבעיםכאלה.היואםהפוליטיים,המחסומיםאת

אלההפכו1949אמצעעדהעולים.על-ידימהרהעדאוכלסוהנטושותהערביות

הרכושעלוהאפוטרופוסהיהודיתהסוכנות-המאכלסהגורםכאשרעולים'ליערי

מגורים.מקומותבהקצאתפעולהמשתפיםהנטוש,

מאזוריםבאהישראלשבידיהשטחיםאתשנטשוהערביםאלף600מ-כמחציתרק

אפילומגוריםמקומותלספקאלהבאזוריםהמבניםיכלולאולכןעירוניים,
רחוקיםהיוכולם,לאאםאלה,טמבניםרבים.1949ו-1948ב-שהגיעולעולים

התקניםלפיאףמודרנית,תעשייתיתלחברההאופייניתחייםלרמתמלהתאים

מערכותהעולם.מלחמותשתישביןבתקופהביישובמקובליםשהיור.'צנועים'
הערביםמהרובעיםובחלקהערביותבעריםכבישים(חשמל,ביוב,)מים,התשתית

ששוכנהמשפחהלכלהיקצוהאיכלוסכלליפרימיטיביות.היוהמעורבותבערים
אלאהנטושיםהמבניםסיפקולאזאתובכלרבה.צפיפותשיצרוצנועיםשטחים
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הצבא,במחנותבארץ,הקייםהמבניםטלאיהמגורים.לבעייתבלבדחלקיפתרון

העלייהצורכיאתלספקיכללאהיהודיים,וביישוביםהנטושים,ביישובים

ביותררציניתמשאביםהקצאתחייבהמונית,עלייהשלהמדיניותהמשךההמונית.

חדשה.לבנייה

להןשהיולהשפעותדומהבאופןהמזוןשוקיעלהשפיעווהלחימההעלייה

היהודי.במיגזרהשוטףהחקלאיבייצורפגעוהלחימהחודשיעשריםהדיור.בתחום

היהודיים,השווקיםאלהערבימהמיגזרהחקלאיתהתוצרתזרםפסקאחתובעונהבעת

גידולחלזאתלעומתצה״ל.לשליטתנתוניםשאינםהשטחיםעםהקשרניתוקבגלל

גידולולמרותהיהודית.באוכלוסייההתלולמהגידולשנבעלמזון,בביקושניכר

100וב-60ב-הייצורגדלובחרושתבחקלאות-הלחימהתוםעםבייצורמאדמהיר

המזון:סוגיבכלמחסורנוצר-(3לוח)ראה1949לעומת1950ב-בהתאמה,אחה,

ובשר.ביצים,חלב,פירות,ירקוס,

המגויסהכוההמשאבים.עלעצוםנטלהעמיסוצה״לשלהגדוליםהצרכים

אלף.130עד120כ-היה1943שלהשנייהבמחציתחלקיאומלאצבאיבשירות

יובאוורכבתחמושתנשק,ורכב.תחמושתנשק,ביגוד,מזון,אספקתחייבתפעולו

ובעיקרהמקומית,התעשייהגםשם.שגויסומכספיםמומנהורכישתםמחוץ־לארץ

סיפקומהמחתרת,שיצאוההגנהשלהנשקמפעלי(,,הצבאית'התעשייה)לימיםתע״ש

המקומיתהחקלאותואילווהנעלה,ביגודוכמובןנשק,ופריטיחילוףחלקי

במחציתמהאוכלוסייהכששיתשהיהלצבא,מזוןאספקתהמזון.אתסיפקו)והיבוא(

במזון,'המחסורלהתהוותהרבהתרמהתש״ט,שלראשונהובמחציתהתש״חשלהשנייה

הצריכה.בשוקי

המיידיותלהשלכותמעברכמובןחרגההמלחמהמאמץשלהכלכליתהמשמעות

מהמשאביםניכרחלקשלהקצאהוחייבוענקיים,היוזהמאמץשלממדיובשווקים.

יצרוהעלייהלקליטתוהמאמץהמלחמהמאמץ2ומיבוא.מייצורהמשקלרשותשעמדו

חלוקתעמדהשבמרכזהכלכליתלמדיניותהרעיונית,ההצדקהאתונתנוהצורך,את

המלא.סיפוקםעללבואכמובןיכלושלאלסוגיהם,והצרכניםהצרכיםביןהיש

עלהפיקוחמדיניותחידושאתהכתיבוההמוניתוהעלייהשהמלחמהלומר,ניתן
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העולםמלחמתתקופתמורשתהיתר.הבסיסיתשמסגרתההמצרכים,וקיצובהמחירים
באנגליה.שפותחושיטותבסיסעלהמנדטממשלתעל-ידיושגובשההשנייה

וקיצוב'אספקה1שלכלכליתמדיניות.2

יוצאפועלהיתר.במצרכיםוקיצובהמחיריםעלפיקוחמערכהלהפעילהנטייה
החודשים30במשך.1940מאזהארצישראליהמשקנתוןהיהבהומהמציאותמהנסיבות

שונתהלא(,1947)נובמברבארץ־ישראלהלחימהופרוץהעולםמלחמתסיוםשבין
.1942ראשיתמאזניכרבהיקףשהופעלוקיצובושיטתפיקוחשלהתפיסהכמעט

הצבאטלבגודלוהניכרתוהירידהמוגמרים,ומוצריםגלםחומריביבואהגידול
גדלותבכמויותטרייהתוצרתהפנייתאיפשרובמזרח-התיכון,החונההבריטי
לכןוהנעלה.ביגודבמיוחדמוגמרים,במוצריםהוא-הדיךהאזרחיים.לשווקים

ביטלהלאאבללמעשה,והפשירההקיצובחומרתאתרבהבמידההמנדטממשלתהקלה
המחירים.עלהפיקוחאתלהלכה,

הנעשהעלהמנדטשלטונותטלהשליטהונעלמההלכהואילך1947מדצמבר
ממשלתייםמשרדיםשללמעשהחיסולםעםארץ־ישראל.טלוהולכים*דליםבאזורים
המחיריםעלהפיקוחשלהביצועסמכויות,1948בפברוארעברו,אלהבאזורים
1948שלהראשונהבמחציתהיתר.לאלהלכהשגםאומרת,זאתהמקומיות.לרשויות

זר.תהליךשלתוצאותיואתמודדיםאםקיצוב.ועלפיקוחעלממונהמרכזיתרשות
מדיניותנחלהלפחותזהשבתחוםלומרניתןבמחירים,השינוייםשלבמונחים
תש״חבמשךהמחיריםעלומוסמךאומדןלפיהצלחה.הבריטי□שלובוהו'היתוהו
גאחח.30בכ-

טלהמנדטוריתהחוקיתהמסגרתאתישראלמדינתירשההמעבר,חוקבתוקף
העולםמלחמתבשנותשהוקםמחיריםעללפיקוחנוןשר.מנומאחרוקיצוב.פיקוח
שבאמצעותוהמנגנוןשלשלדלפחותהזמניתהממשלהלרשותעמדפורק,לאהשנייה
ראשוניםצעדיםמצרכים.וקיצובמחיריםעלפיקוחמדיניותלהפעילהיהניתן

עםהזמנית.הממשלהבימיכברננקטווהקיצובהפיקוחמערכתטלמחודשתלהפעלה
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לפחות,בדיעבדזו,מדיניותהפכה,1949במרץהראשונה,הנבחרתהממשלההקמת

משרדמיוחד,משרדבראשבשטח.והמבוצעתהמוצהרתהכלכליתהמדיניותלמוקד

הצבאיכמושלהיוסף.דבהשרהועמדהממשלה,כינוןבעתשהוקםוהקיצוב,האספקה

והמזוןהמיםחלוקתמנגנוןאתוהפעילשהקיםהאישיוסף,דבהיהירושליםשל

למאהקרובשללאוכלוסייההקשהבמערכההעמידהאתשאיפשרהנצורה,בירושלים

הפסקהכאשרהשחרור,מלחמתשלהישלהתחושהגםספקוללאהמציאות,יהודים.אלף

עםושלמדינהשלהיתר,ברודוס,מתמשךהנשקשביתתהסכםעלוהמיקוחרופפתהאש

באנגליה)ושהופעלוהנצורהבירושליםשהצליחווהשיטותהתפיסהיישוםבמצור.

וביגוד,מזוןשללאספקהדאגהמאליו.מובןנראהכולהלמדינההמלחמה(בימות

המעטשל'צודקת'וחלוקההחדשים,העוליםכוללכולה,לאוכלוסייהצנועה,ברמה

נתקבלהימיםשבאותםקיצובמדיניותשלהעיקריתמטרתהלפיכךהיובנמצא,שהיה

הציבור.דעתעלוהןהממשלהדעתעלהן

גםלהתייחסצורךהיההמוקצבתהמנהאתלרכושמשפחהלכללאפשרכדיאבל

היווהימים)ובבאותםהיסודמצרכישלמחיריהםעלייתהמצרכים.שללמחירם

1948במשךאחח30ב-המחיה(,יוקרמדדשלבסלעיקרימרכיבהיסודמצרכי

אולםבאמצעותו.התייקרותומניעתקשיחפיקוחשחייבההגישהעלבמישריןהשפיעה

ריסוןשלמדיניותלנהלבבואההממשלהאתהדריכויצדק'שלשיקוליםרקלא

ולא-כל-שכןהמחירים,עלייתשלהפסקתהוקיצוב.פיקוחבאמצעותגםמחירים

דבוהקיצוב,האספקהשרובראשםזו,מדיניותמעצבירובעל-ידינחשבההורדתם,

שלהגיונהבאינפלציה.למלחמהעיקריכמכשירגםבן־גוריון,הממשלהוראשיוסף,

בשתיואשר-יוסףדבעמדשבראשולמשרדשניתןבשםביטוילידיבאהזותפיסה

-הכלכליתהמדיניותבעיצובהמכריעהגורםהיההמדינהלהקמתהראשונותהשנים

והקיצוב.האספקהמשרד
בפתח.העומדותהסכנותטלחריפותןלמלואשניםבאותןמודעהיהלאהציבור

מאחרהפה.אלמהידממשהלאומיהמשקחי1952ו-1949שביןידעומעטיםרק

היולאפם,קרוביםשניםאותןבכלהיוהחוץמטבעויתרותהדלק,המזון,שמלאי

)מנכ״להורוביץשלבהצלחתותלוייםהיווהחיטההדלקאספקתשבהםוחנדשיםימים
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מדיניות4גרעינים.מטעןאודלקמיכליתלמימוןאשראילקבלימים(באותםהאוצר
מזוןלהבטיחנועדהיוסף,דבשלוהקיצובהפיקוחמדיניותשכונתהכפיהיצנע',
בכךנמוכה.הכנסהרמתהתואמיםבמחיריםגםולפיכךצנועים,ובתקןברמהוביגוד

היתר.היאאךהעבודה,תנועתשלהמסורתיתהאידיאולוגיהאתשיקפהאמנםהיא

הדולרים.מגבלת-החוץמןהמשאביםמגבלתשלהמציאותכורח
הרחוקהמחיריםרמתלקייםנסיוןובמיוחדהמחירים,עלפיקוחשלמדיניות

,1949ב-הראשון,בשלבנרחב.קיצובחייבהפיקוח,בהיעדרמתהווהשהיתר,מזו

עלגסוהוחלההקיצובשיטתהורחבה1950ביולימזון.לגביזומדיניותהופעלה
בימיאחרותובמדינותבאנגליהשפותחהנקודותשיטתבאמצעותוהנעלהביגוד
בקבוצתשנכללושוניםמוצריםביןבחירהאיפשרהזושיטההשנייה.העולםמלחמת
לקראתנוסףצעדהמשקאתהצעידההקיצובמערכתתחולתשלההרחבהנתונה.•מוצרים
מכלולטלמחיריהםאתלקבוע•הבאהמדיניותאוניברסלית.וקיצובפיקוחמערכת
-התשומותמחיריאתלקבועגםבמאוחר,אובמוקדםחייבת,מוצריםשלגדול
אתגםכלומרתפוקה,ליחידתהתשומהממדיאתוכן-ועבודהציוד,גלם,חומרי

בקביעתלצורךכלומר,-כולללתכנוןמוליךהדבריםשלהגיונםהייצור.טכניקת
רשותעל-ידי-ייצורענפישלופיתוחםמפעליםבהקמתמוצרים,בייצורעדיפויות

היובהםשהחשוביםמפתח,גורמימספרעלשליטהנדרשוזאתלבצעכדימרכזית.
התשומות.שלפיזיתלהקצאהומנגנוןסמכותוכןהעבודה,ושכרהגלםחומרימחירי

מלחמתמימיעודלמעשה,גםאלאלהלכהרקלאקיימות,היואלהסמכויות

שנחקקווהפיקוחהקיצובשתקנותמאחרמחדש,להפעילםהיהניתןהשנייה.העולם
הייצורעלהפיקוחמערכתשלהארגוניהשלדבוטלו.לאמעולם1945ל-1942בין

שבהתאםהחליפין,שערעלוהשליטההמטבעעלהפיקוחמערכתחוסל,לאוהשווקים

המעבר(חוק)לפיבמישריןעברוהממשלה,בסמכותהיוהמנדטמימילנוהלים
האספקהמשרדבידישנתנוהעיקרייםהמכשיריםהיוהאחרוניםשניישראל.לממשלת
יעדיםביןהקצאתםהשקעה(,)ונכסיהגלםחומרייבואעלהשליטהאתוהקיצוב
היבואשלהמכרעתחשיבותובגלל5אלה.תשומותשלמחיריהןועלשונים,ויצרנים
לביצועחשובמנוףאלהסמכויותשימשוהיחסיים(,ממדיושל)במונחיםאלהבטנים
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ושמניםסוכר,ולחי,לאדםגרעינים-בסיסייםמזוןמוצרייבואהצנע.מדיניות

על-ידיכמובןנעשה-ממשלתיתיחידהבידיהיההשנייההעולםמלחמתשמאז-

ובמימונו.המשרד

הנכונותהיהאלהביצועמכשיריבאמצעותהמערכתלהפעלתדרוששהיהכל

היתריזונכונותממשלתית.בהכוונהצווים,באמצעותהמשקאתולהפעיללנסות

המוסכמהאת-היינוהתקופה,רוחאתרבהבמידהשיקפהוהיא,1949ב-קיימת

שבאההשיקוםתקופתוגםהעולם,מלחמתבישראל.רקולאימים,אותםשלהחברתית

ביןאירופה,מערבבמשקיהממשלותבפעילותניכרגידולבעקבותיהןגררולאחריה,

באנגליהפעלועדייןקיצובומנגנונימחיריםעלפיקוחבעקיפין.וניןבמישרין

שנותשלהכלכליהמשבר6המאוחרות.הארבעיםבשנותאירופהארצותוברוב

ספקללאשימשהשוק,כלכלתשלהתמוטטות,עללאא□חולשה,עלשהעידהשלושים

היתר.לאידיאולוגיה,ומעברבמשק,הממשלהשלרבהמעורבותלטובתחזקהטענה

העלייהמדינית.עצמאותשלהראשונותבשנתייםממטמלחמהבתנאימשקשלהמציאות

הקרבות.שין־שלאחרבשנתייםגםמלחמהלמצבדומיםתנאיםבמשקיצרהההמונית

תאמהב1וקיצפיקוחבאמצעותוהצריכההייצורשלכוללתהכוונהשלמדיניות

תאמהבוודאיהיאהשחרור.מלחמתלאחרמידהציבורמרביתעלהמקובלאתלפיכך

שלמושגיםהיוכלכלייםבענייניםשמושגיהםיוסף,ורבבן־גוריוןשלגישתםאת

מפלגתשלקואליציהשהיתר.הממשלהחברימרביתדעתעלונתקבלהמלמעלה,הכוונה

שר-האוצרשראשילומר,ישזאת,עםיחדדתיות.ומפלגותארץ־ישראלפועלי

מרחיק-לכתריסוןשלבתבונהספקהטילו-הורוביץהכלליומנהלוקפלן,האוצר

המשקשלכולללניהולהנסיוןושלריאלי,לאחליפיןשערבאמצעותמחיריםשל

ב-ולא-כל-שכן,1949ב-כברהכלכלית.במציאותמתחשבשאינופיקוחבאמצעות

מקרו-כלכליים:למשתניםחשיבותייחסהשלאמדיניותשלבתבונהפיקפקוהם,1950

התשלומים.מאזןשלהשוטףהחשבוןומצבהמונטריות,ההתפתחויותהתקציב,מצב

קוםלאחרהראשונותבשנתייםהמשקשלתפעולועלומשרדוהאוצרשרהשפעתאולם

7והקיצוב.האספקהמשרדשלמזוקטנהובוודאיקטנה,היתר.המדינה

הציבורמצדפעולהבשיתוףכמובןמותניתהיתר,המדיניותשלהצל.חתר,
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כאילונראההראשוניםבימיה)היצרנים(.העסקיהמיגזרומצד)כצרכנים(,
המחירים,יוצבו1949ב-שכברכךעללהצביעיכלומעצביההצלחה.קצרההמדיניות

השנהשהיא,1950וב-8ימים,אותםשללצרכןהמחיריםמדדעל-ידישנמדדוכפי

אחחים7בכ-המחיהיוקרמדדירדאףהקשיחה,הצנעמדיניותלהפעלתהשנייה

מחיריעלייתבעקבות1951ב-להשתנותההלאמנםהמדדכוון(.9טור,2)לוח
היתר.השנהשלהראשוניםהחודשיםבששתעלייתואבלקוריאה,מלחמתבגיןהיבוא

שהיתר.,1948דצמברשלמזונמוכהעדייןהיתר.1951ביונירמתויחסית.מתונה

יוסף.דבשלהריסוןלמדיניותהמוצאנקודת
הרוכשיםהביתמשקיבהימנעותלהתבטאהיהצריךהציבורמצדהפעולהשיתוף

מהמחיריותרמלשלםהשקעה,ונכסיגלםחומריהרוכשיםוהמפעליםצריכה,מוצרי

פחותקוייםזהתנאילהם.המוקצבתמהכמותיותרשבפיקוחמוצריםומלקנותהרשמי

שלוהיחסייםהמוחלטיםממדיווגדלוהלכומהרהעדאולם,1949במשךיותראו

להלבשההקיצובתחולתהרחבתלאחר,1950שלהשנייהבמחציתכברהשחור.השוק

חשובלגורםהשחורהשוקנעשהבעקבותיה,שבאההקניותובהלת)ביולי(ולהנעלה

חומריבמיוחדהגלם,חומריובשוק-והנעלהביגודמזון,-הצריכהמוצריבשוק

התרחשהוהיאהביקושלחציאתשיקפהבציבורזותופעהברזל.עץ,מלט,-הבנייה

הדימויאךארוכה.תקופהבמשךוקיצובהמחיריםעלפיקוחקיימהאשרמדינהבכל

באמצעיםבתופעהלהילחםהמאמץבגללהיתרביןמהמציאות,גרועאףאוליהיה.שלה

הפיקוח,תקנותעלבעבירהחשודיםבבתיחיפושגםשכללואלה,אמצעיםחריפים.
קישוטיים׳.ידוןרטרוספקטיבית,נראים,

בדירבוןההצלחה.1950בראשיתכברלהתערערהחלההציבוריתהמוסכמה
לביקוששגרמההמרחיבההפיסקליתוהמדיניותהציבור,הכנסותאתשהגדילההייצור

והקיצוב.הפיקוחמערכתאתלשחוקשהחלוהביקושלחציאתיצרווהולך,גובר
בהלתה,מל.גבאתששברהקשהיתר.והלבשההנעלהמוצריעלוהקיצובהפיקוחהחלת

)וגםצריכהלמוצריטחוריםלשווקיםוהולכתגדלהפנייהמסחר,שביתתהקניות,
שביתתמשטרהתבססותלאחרבמצור''עםשלהתחושהוהקטנתייצור(,אמצעישל

המערכתתגובת.1949שלמזושונהפוליטיתמציאותמהרהעדיצרוהנשק,
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חקירהועדתהוקמהלבוא,בוששהלאהציבורביחסזהשינויעלהפוליטית

איטיהיהשלכאורהשינוי,הוצע1950באוקטוברהשחור.השוקעלפרלמנטרית

החקלאות,תיקאתלידיוקיבללממשלה,שצורףלבון,פנחסהממשלה;בהרכבבלבד,

הפיקוחאתשביצעההמזון,חטיבתוהקיצוב;האספקהמשרדחומלאחתובעונהובעת

החקלאילייצורהאחראיוהמטרדהחקלאות,למשרדהועברהלמעשה,הלכהוהקיצוב

לשנותהנטייהגםביטוילידיבאהבזאתוהקיצוב.הפיקוחסמכויותאתגםקיבל

-בציבורפופולרייםופחותפחותשנעשו-וקיצובמפיקוחולהעבירוהדגשאת

לאומהבנאוםהציבורי,למאבקבן־גוריוןשלהאישיתהתגייסותולמרותלייצור.

שלבזכותהיוסףודבלבוןשלוהצהרותיהם(,1950)נובמברהשחורהשוקנושאעל

מדיניותנגדהרוחלהלכיהפוליטיתהמערכתנענתהוהקיצוב,הפיקוחמדיניות

בשלבאמנםהשתנתהלאהמוצהרתהמדיניותהפיקוח.רצועתלמעשהוהוקלההצנע,

שונים.היובשטחהדבריםפניאבלזה,

השווקיםאתיצרוהרשמיים,במחיריםלרתבטאיכלושלאהביקוש,לחצי

לממשלהאיפשרושלאהחיצונייםהאילוציםהיויותרעודחשוביםאולםהשחורים.

טלברמהוייצובםמוקצביםמוצריםשלמחיריהםבהורדתשהתבטאהבמדיניותלהמשיך

קוריאהמלחמתבעקבותהעולמיבשוקהגדולותהמחיריםעליות.1950ו״1949

חיטה-בסיסייםמזוןמוצרישלהיבואשלניכרלייקורגרמו(1950בקיץ)שפרצה

שלייצובוהמשךגםוהלבשה.מזוןלייצורהגלםחומריושלבשר,לחי,וגרעינים

לירות,במונחיזוליבואשאיפשרלמטבע-חוץ,)והמלאכותי(הרשמיהחליפיןשער

שנבעובקיצוב,המוצריםשלהתייקרויותלמנוע,לאאולםבמקצת,לדהותהיהיכול

החלו1950שלהאחרוןהרבעמאזואכן,העולמיים.בשווקיםהמחיריםמעליית

שנתישיעורכדיעד,1951במשךוגברהלךעלייתםקצבלעלות.הרשמייםהמחירים

ימים.אותםבמושגימאדגבוהשיעוראחח,14כ-של

לפיכךהיוהמדינה,בראשעמדהשהנהגתהארץ־ישראל,פועליומפלגתהממשלה

המשאביםעלהמגבלותחייבואחד,מצדמוצא.נראהלאשממנובמילכודנתונים

מאידךהיבוא.נפחהגבלתאת-חוץבמטבעהמחסורובמיוחד-המשקלרשותשעמדו

במשימהלעמודכדיולהשקעהלצריכהבמשקהביקושיםאתלהגבילהיהצריךגיסא,
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לביטולאפשרותנראתהלאזובמציאותההמונית.העלייהשלקליטתההמשךשל
חיכוךויצרהמקומי,הייצורבכדאיותפגעהפיקוחהמשךאבלהמחירים.עלהפיקוח

האילוץכאשרזאת,כלהוותיק.העירוניהיישובעםבעיקרהציבור,עםוהולךגדל
מחיריהעלאתחייבקוריאה,מלחמתבעקבותבעולם,מחיריםעלייתשלהחיצוני

ההגיוןשאריתאתמיניה-וביהערערהזוהתפתחות.1950בסוףהמוקצבותהמנות
בעיניהם,וקיצובפיקוחבצדמחיריםעליות-הציבורבעיניהצנעשבמדיניות

תרתי-דסתרי.לפחות,הפשוטהאדם

ענייני7עהמפד״לעםסכסוךבגלל,1951בפברוארהממשלההתפטרהכאשר
במערכתמשניתחשיבותהדתילנושאהיתר.השנייה,לכנסתהבחירותערכו1וחינוך,

עמדה,1951ביוני-יולישהתנהלהזו,נחירותמערכתשלבמוקדההבחירות.
אליה.הנלוויםהשחוריםהשווקיםעלוהקיצובהפיקוחומערכתהצנע•מדיניות
המפלגהשל)קודמתההכללייםהציוניםמפלגתשלבבחירותהמפתיעההצלחתה

ובהופעותיהבמצעהושתבעהמושבים,20ל-7מ-גדלבכנסתשייצוגההליברלית(,
הממשלהנושבת.הרוחלאןהראתהחופשי,שוקשלמדיניותוהנהגתפיקוחיםביטול

שלהקודמתהקואליציהבמתכונתאמנםהיתר.הבחירותמערכתלאחרמידשהוקמה

הפיקוחאגףלקואליציה.מידנכנסהלאהכללייםהציוניםומפלגתודתיים,מפא״י

ובכוונתווהתעשייה,המסחרתיקאתשקיבליוסף,דבשללידיוהוחזרהמחיריםעל
ניסהאףהואאדמיניסטרטיביים.באמצעיםהמחיריםריסוןמדיניותאתלשקםהיה

זומדיניותשלהכלכלישהגיונהלמרות,1951שלהאחרוניםבחודשיםזאתלעשות
הכלכלייםלאילוציםמוחלטתבסתירהעמדההיאתקופהובאותהמזמן,כברנעלם
"(.1951של"המשברלהלן:)ראהלהתמודדהמשקהיהצריךשאיתם

השנייה.לכנסתבבחירותנשחקזומדיניותשלהפוליטיהגיבוילכל,מעל
שלהחדשההגדולההסיעהישבובההאופוזיציהספסליבחיזוקהתבטאהזושחיקה

מיוצגתשהיתר•יותר,הקטנההפרוגרסיבית,המפלגהסיעתוגםהכללייםהציונים

אותהלממשלההצטרפהלאאבלבן־גוריוןשלהראשונהובממשלההזמניתבממשלה
השותפיםהפרוגרסיבים,שלסירובם9.1951בסתיוהבחירתלאחרבן־גוריוןהקים

במדיניותכווןלשנותשישנטענהנומקלממשלה,להצטרףלקואליציה,הימסורתיים'
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והםהפרוגרסיבים,שלתביעתםנתקבלהלאלכאורה,בקואליציה.הכללייםהציונים

רקלאהחלוהורוביץ,קפלןשלבהנהגתםהאוצר,משרדאבללממשלה.מחוץנשארו

לביצועהמוחשייםצעדיםמספרנקטאלאאחרת,כלכליתלמדיניותתכניתבגיבוש

1952בפברוארהכנסתבפניזותכניתהוצגהכאשרהבחירות.מערכתתוםלאחרמיד

אתלזנוחכוונהמבטאתזושתכניתבפרהסיה,נאמרולאשהדבריםלמרותברור,היה

מקרו-כלכלית.מדיניותשלחדשדףלפתוחובאהיוסף,דבשלהצנעמדיניות

יזומה'ו'עבודהתעסוקה.3

ראשוןהכרחישלבהיתר,העוליםלהמוניראשונהוקורת-גגביגוד,מזון,הבטחת

שיבטיחהייצורבמערכתשילובחייבהבמשקהעוליםקליטתאבלהקליטה.בתהליך

היאמלאהחברתיתשקליטההוכיחה,המציאותכלכלית.מפעילותהכנסהלעולים

ההליךלהתחלתהכרחיתנאיאבלדור.משנותיותראףלהימשךהעלולממושך,תהליך

תעסוקהשלבמסגרותבעבודהקליטה-היינוהכלכלית,במערכתקליטההואכזה

יצרנית.

מקומותהיצעמתרחבשבהכלכלית'סביבה'ובמיוחדלעולים,עבודהמתן

לחציםנוצרולאאילוגםהמשקשלהעדיפויותסולםבראשניצבהיהתעסוקה,

מהרה,עדכמובןהתפתחוכאלהחברתייםשלחציםעוד,מהמיידיים.חברתיים

רצוולאיכלולאהעוליםצפופים.במחנותהמתגודדיםעוליםרבבותשלבתנאים

חייםרמתהשגתכיהעולים,במחנותעדייןהנמצאיםלכלברורהיהבטל.לשבת

ותנאיציבורייםממטבחים)מזוןהיהודיתהסוכנותעל-ידיהמובטחלמינימוםמעבר

עבודה.מקוםבמציאתתלויהמחנה(שלמגורים

כאשר,1949ביולילסיומושהגיעתהליךהנשק,שביתתהסכמיחתימתעם

חדשים,עוליםכוללמגויסים,אלפיעשרותלשחררצה״לעמדעוצמתה,בשיאהעלייה

חומרתובכלהתעסוקהנושאהוצבזהבמצבארצה.שהביאתםטהאפיר!ברדתםשגויסו

חיישלבקשייםהנעוציםהקצר,הטווחטלשיקוליםההנהגה.שלהיוםסדרעל
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אפשרריאליתשהכנסההאומריםהארוךהטווחשלושיקוליםהעולים,במחנותהחברה

היתהלאמקום,מכלפתרון.שלכווןאותועלהצביעולייצור,מתרומהרקלספק

הארוך.לטווחהמשקצורכילביןתעסוקהלהבטחתהמיידייםהלחציםביןסתירה
כמותייםבמונחיםממחיש(1)לוח1949ב-אחה10ל-קרובשלאבטלהשיעור

הבאותהשניםבשתיאמנםירדהאבטלהשיעורחסר.אומדןהואזהואףהמציאות,את

כולו,העבודהלכוההמתייחםזה,אומדןאולם10,1951ב-אחחים6כ-עלועמד
לפנישעלואלההוותיקים,לרובהעולים:בקרבהתעסוקהבעייתאתמבטאאינו

אוישושמתוכההמיומנתהעתודההיוגםוהםמכבר,עבודהמקומותהיו,1948

הסוכנות,שלהקליטהמנגנוןשלהצעירה,המדינהשלהמתרהביםוהשירותיםהמינהל
הפרטי,העסקי,במגזרוהיזמותהניהולעמדותושלהמקומיות,הרשויותשל

העוליםבקרבערוךלאיןגדוליםלפיכך,היו,ועומקההאבטלהעוצמתוההסתדרותי.

הוותיקים.בקרבמאשר
40כ-היוו1948מאזשהעוליםומהעובדה,1בלוחהמוצגיםהאבטלהמשיעורי

עוליבקרבהאבטלהששיעורללמודניתן,1950ב-היהודיתמהאוכלוסייהאחה
שימשהזומציאותמזה.יותראףוכנראה,1950ב-אחה14לפחותהיה950-19481

העוליםעלללחץקיצוניביטוילעולים.ותיקיםביןמתחיםלהתהוותפורהקרקע

משמרותהפעלתהיההישראלי,העבודהבשוקולקשייםזמנית,ולותעסוקה,למצוא

כדיפתח-תקווה,פועלימועצתעל-ידי,1949/50שלבחורףותיקים,עובדיםשל
בראש-העין.תימןעולישלהענקהעוליםממחנהעוליםשלבקטיףהעסקהלמנוע
שכרתמורתעבודה,ומצאוחיפשוהעבודהלשכתעל-ידינשלחושלאאלה,עולים

לאלהרקתינתןשתעסוקהלהבטיח,היתההמשמרותמטרתהלשכה.שקבעהמהשכרנמוך
כילציין,ישהלשכה.על-ידישנקבעושכרובתנאיהעבודה,לשכתעל-ידיהנשלחים

,1949ו-1943עולימביןאותםגםנכללוהלשכהעל-ידישנשלחוהעובדיםבין

העולים.ממחנותיצאושכבר
אכןכימלמדיםבתעסוקה,המהירהגידולעלהמצביעים,3-1בלוחותהנתונים

בשנתכברמהרצוי.איטיבקצבגדלההתעסוקהכיאםהתעסוקה,לאתגרתשובהניתנה

האחרונה,המנדטבשנתמאשראחה11ב-גדולהיהודיםהמועסקיםמספרהיה1949
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זר,מדהיםגידול;שיעור.1949ב-מאשראחה70ב-גבוההיההוא1951וב-,1947

ל-)שהגיעהאזרחיהאדםכוחשלהגידולשיעורעלעלהשנים,שלושתוךבתעסוקה,

האוכלוסייה.ושלאחה(65

דומה.מגמהעלמצביעיםהשוניםהמשקבענפייהודייםעובדיםעלהנתונים

מספר;1951ל-1947ביןשנייםמפייותרגדלובחקלאותבבניוהמועסקיםמספר

ב-גדלבשירותיםהעובדיםומספר(;3)לוחאחה70בכ-גדלבתעשייההמועסקים

ענפיםלפיהתעסוקהושל(2)לוחהכולליםהתעסוקהנתונישלהסוואהאחח.165

התעסוקההתעסוקה.ובמדיניותבמשקהמגמותעלמלמדת(3)לוחואילך1950מ-

שלהאחרונההסנה,1951בשנתאחח19שלמרשיםבשיעורגדלהובתעשייהבחקלאות

חלקאחה.22ב--מכךיותרמעטעלתההכוללתהתעסוקהואילוההמונית,העלייה

שלהמדיניותאתמשקפתבוהמואצתשהפעילותהבנייהלענףלייחסניתךמההפרש

זה,ענףשלהיחסייםממדיואולםולדיור.!!לשיכוןביותרגבוההעדיפותמתך

אינםלממוצע,מעלהיהבוהתעסוקהגידולשקצבהשירותים,ענףשלממדיווגם

במספרהגידוללביןהכוללתבתעסוקההגידולביןהפערעיקראתמסבירים

תעסוקה,מדיניותשלבמונחיםבעיקרמוסברזההפרשהייצור.בענפיהמועסקים

יזומה'.'עבודהניצבהשבמיקדה

יכלושלאהעוליםמןלאלהעבודהספקלהיתר,היזומה''העבודהשלמטרתה
מסגרתשלהמיידיתהמטרההציבורי.בסקטוראוהעסקיבמיגזרבענפיםלהיקלט

לאשמפרנסיהןעוליםמשפחותאלפילעשרותמינימליתהכנסהלאפשרהיתר,העבודה

להקצותהיהוניתןהמדינה,מתקציבמומנהזועבודה׳רגילה'.בעבודהנקלטו

חייבההתומר,העבודהשיטתאבטלה.דמישלבצורהישירהתמיכהלמתןכספיםאותם

לביצועהדרושיםגלםוחומריציוד,רכיסתלםטןכדימהתקציבחלקהפניית

למטרתולשמשהיהיכולמהתקציבחלקרקלכן,התומר,.התעסוקהטלהפרוייקטים

טלשיטהלהפעלתיתרוןאפוא,היה,ראשוןממבטלעולים.פרנסהמתן-המיידית

חברתיים-משיקוליםהסףעלנדחתהאבטלהדמישלהסיטההפעלתאולםאבטלה.דמי

כושרבעללאדםכעלבוןכל,קודםנראתה,בעבודהתמורהללאהכנסהמתןמוסריים.

העסקיםמחזורתולדתבאבטלההיהלאהמדוברזר.שבמקרהעודמהעבודה,
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למצואיכלושלאהמפרנסיםשלרוב□ותיקות.תעשייתיותלמדינותהאופיינית
אותםלקלוטמסוגלהיהלאעדייןוהמשקמאחרבעבודהלהשתלבהצליחולאתעסוקה

לשנההמפרנסיםאלףממאהיותרשלכלכליתשקליטהברורהיהיצרנית.בעבודה

לפתורהיהניתןלאזאתאת12מיידי.לביצועניתנתאיננה(4טור,1)לוח
אבטלהדמיתשלוםשלמדיניותמהפעלתההסתייגותולכןשבועות,שלקצרבזמן

היתר.זוראייהלעבודה.)מצטבר(שליליתמריץמפניהחששעלםומבוססתהיתר.

עםגםעקביתוהיתר.הפוליטית,ההנהגהעלוהןהציבורעלהןמקובלת
לפיכך,נקטה,לאההסתדרות.כערךהעבודהבדברהפועליםתנועתשלהאידיאולוגיה

תומה'ביעבודהתעסוקהשלבמדיניותתמכהוהיאאבטלה,דמיהמחייבתעמדה
מיוחדות.ציבוריותעבודותלבצעהיתר,שאמורה

•עבודההופעלהשבהןהמיוחדות,הציבוריותהעבודותבזכותכלכליטיעון

כבישילאורךשדרותונטיעתייעורזו:בדרךשבוצעובפרוייקטיםקשורתומה',

שאיןברורהיהארכיאולוגיים.אתריםושחזורוחפירותקרקע,הכשרתהארץ,
נכסיםמייצריםאינםוהםהמשק,שללתוצרמיידיתתרומהמשוםאלהבימוצרים•

הייצורלכושרכלשהיבדרךתורמיםהםכיהורגשאךעלותם,למלואהשווי□
מהעובדהללמודשניתןכפיאחיזה,היתר.זולטענההארוך.בטווחולרווחה
שניתןמהרהעדלמדומקומיות,רשויותבמיוחדהציבורי,המיגזרשלשיחידות

מעללאזרחים,שירותיםולמימוןתשתיתמערכותלבנייתאלהעבודהתקציבילנצל
שלהרגילותומההקצבותאזרחיהןעלמסיםמהטלתלממןיכלואות□לתקציביםומעבר

הממשלה.

למפרנסאלטרנטיביתעסוקהפתרוןרקלשמשנועדהחומה'•העבודהמנגנון
בענפיועבודהחומה'•עבודהביןתחרותלמנועבכדי•רגילה',עבודההשיגשלא

מקוםשבאותוקרהקרובותשלעתיםאףיותר,נמוךחומהבעבודההשכרהיההמשק,
כמו-כןזה.לצדזהמוטה'•עבודהועובדי'רגילים'עובדי□הועסקועבודה
המשפחה.גודללפיהיתרביןלמפרנס,חומה''עבודהלימיחודשיתתיקרהנקבעה

סידורבהלראותחומה'ביעבודהלעובדיםתמריץלשמשהיתר.אלהכלליםשלמטרתם
13הרגילה.הייצורבמסגרתבהקדםלהשתלבכדימאמץכללעשותולעודדםבלבדארעי
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ניתן.,היזומההיעבודהשלהידיעהבהיאהתקופההיוההמוניתהעלייהשנות

(,1)לוח1952ב-מאשרנמוכיםהיו1953ב-התעסוקהשממדיבעובדה,זאתלראות

בסך־כללגידולבהשוואהובתעשייהבחקלאותהעובדיםמספרבגידולהניכרובפיגור

גדלהבהבתעשייה,התעסוקהשלובדריכה-במקום,1951ו-1948ביןהתעסוקה

(.3ו-2)לוחות1953ו-1950ביןבלבדאחחים7ב-התעסוקה

צורהייוכושרההתיישבות.4

אחה20כ-שלקפיצהלאחר,1952ב-בחקלאותהמועסקיםבמספראחח10שלהגידול

שלנוסףממדמשקףאחה,20ב-בחקלאותהמועסקיםמספרגדלבה,1951ב-

שנותשלהגדולההתיישבותמאמץתעסוקה:מדיניותגםהיתר,שבדיעבדמדיניות,

כשלושהבמשךהציוניתהתנועהשלהמסורתיתההתיישבותמדיניותההמונית.העלייה

-הבריטיהשלטוןשנות20כ-במשךכמותיים()במונחיםבעיקרהשבוצעה-דורות

בקנה-חקלאיתהתיישבותההמונית.העלייהלקליטתהאופטימליתכטכניקהנחשבה

חקלאייםיישוביםשלוהקמתםהיותביותר.גבוההעדיפותלפיכךקיבלהגדולמידה

הציעההזמניים,העוליםמבתיהעוליםשלהמהירההוצאתםאתגסאיפשרהחדשים

שיכוןביותר:המעיקותהבעיותלשתיפתרוןאחת,ובעונהבעתזו,מדיניות

עלופיקוחבמזוןקיצובנהגובוהמשק,שלהמיידייםצרכיוגםותעסוקה.

לתפוקההמקומי.בשוקהחקלאיהייצורכושרשלמהירהלהגדלהזעקוהמחירים,

הצביעוהמיידייםהפוליטייםהצרכיםצנע.שנותבאותןמובטחשוקהיההחקלאית

השטחתפיסתאתחייבההנשקשביתתבהסכמישנקבעוהגבולותהבטחתכוון:לאותו

ריקלמעשה)שהיהבנגבחקלאיים,ישוביםשלמהירהפריסהרקלמעשה.הלכה

יזרעאל,עמקשלהדרום־מזרחייםבשוליוירושלים,בהריהדרום,בשפלתמתושבים(,

הערבייםהכפריםתפיסתזו.מטרההשגתלהבטיחיכלוהלבנון,גבולבואכהובגליל

השיקוליםשוטף.בטחוןשלצורךעלענושלהםהקרקעשטחיועיבודהנטושים

הפוליטיים,הצרכיםעםאחדבקנהלפיכך,עלו,הלוחצים,והחברתייםהכלכליים

גדול.ובהיקףמזורזבקצבהתיישבותחייבוהםשגם•
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שטחהציונית,התנועהשלהמסורתיתאבן-הבוחןעל-פיכימלמד2בלוחעיון

)למעשה1949בשנתכברתאמן.שלאבמהירותהדבריםבוצעו,ישוביםומספרמעובד

גדוליםשטחיםברובו,אינטנסיבילעיבוד,הוכנסו(1948/49-היינובתש״ט,
הדברהמנדט.תקופתבשלהייהודיםעל-ידישעובדהשטחאת,מכןויותרשהכפילו,

המנדט,בימיעודקיימיםשהיויהודיותומושבותמושבים,קיבוצים,על-ידיבוצע
התנועותגרעינישהקימווההיאחזויותמושבים,הקיבוציים,היישובים30ועל-ידי
בתנאילעיבודגדוליםשטחיםקיבלוהוותיקיםהיישוביםובתש״ט.בתש״חהחלוציות

ב-כברמשלהם.קרקעיותמשבצותהוקצוהחדשיםליישוביםואילוזמניים,הכירה
מושביכמאההוקמושבמהלכוההמוניההתיישבותמבצעשלשנתייםלאחר,1951

(.1טור,2)לוחלמירבויהודיםעל-ידיהמעובדהשטחהויעעולים,
השחרורמלחמתשנתאתהכוללותהשניםבארבעחקלאייםיישוביט270הקמת

ועודחדשיםעוליםאלף70כ-התיישבובהם(,1951)ספטמברבתשי״אוהמסתיימות
אלהעירימןוהתנועההחלוציתהתנועהגרעיניעלהנמניםהארץילידיאלף15כ-

מבצעאתאנושייםובמונחיםבשטחביטאההחמישים,שנותבראשיתשקמההכפרי
ומוסדותהציוניתהתנועהשלהעיקריהמאמץאתמיקדזהמבצעהגדול.ההתיישבות

היישוביםמספרמרשימים:היוהכמותייםהגדליםההמונית.העלייהבשנותהמדינה

□היישובילמספרכמעטשווההיהובתש״י,בתש״טבעיקרוו,קצרהבתקופהשהוקמו

הגידוללה;שקדמוהציוניתההתיישבותשנות70במשךשהוקמוהיהודייםהחקלאיים

ממדאתמציג,1951בהתיישבות,השיאבשנתבחקלאותהמועסקיםבמספראחה20של

היהודייםהמועסקיםמספרהוכפל1951ו-1943השניםבין(;3)לוחהתעסוקה

אחח65בכ-שניםבאותןגדלבתעשייההיהודיםהעובדיםשמספרהעובדהבחקלאות.
14החקלאית.להתיישבותשניתנההעדיפותאתמשקפת'בלבד'

בהשלמהלייצור.הדרושיםהיחידיםהגורמיםכידוע,אינם,וקרקעעובדים

וחשמל,השקיהמתקנימיכני,ציודחיים,בעליעדריהכוללהון,מלאידרושלכך

ופילוססיקול,ניקח,באמצעותהכשרהעל-ידיקרקע'המייצרות'תשתיתומערכות

הכשרתמגורים.במבניגדולההשקעהגםהצריכההחדשהההתיישבותהקמתדרכים.

היהודיתהסוכנותשלההתיישבותמחלקתעל-ידיבוצעוהיישוביםוהקמתהקרקע
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-תשתיתמערכות;בהתקנתהתרכזההממשלהפעילותואילולישראל,הקיימתוהקרן

במידהפיגרהפיזיההוןבמלאיההשקעהקצבאולםומים.חשמל,דרכים,בעיקר

הם1949ב-היהודים:שבידיהטלחיןשטחיבדברהנתוניםמעידיםזאתעלניכרת.

שלמרשיםבשיעורגדלוהם1951ל-1949ובין,1947ב-השטחיםעלאחח50ב-עלו

מנייותריהודיםבידיהמעובדהשטחודלתקופהבאותהאבלנוספים.אחוז55

ההון.מלאיבגידולהפיגוראתיותרעודממחישותהציודמלאישלהסדרותשניים.

עתירותהגדלתעל-ידימאופייןהראשונותהחמשיםשנותשלההתיישבותמאמץ

גםנכוןהדברהייצור.בתהלין־המשמשההוןלמלאיביחסהאדםכוחועתירותהקרקע

תנאישלהתקניםלדיור.מבניםהואבוהעיקרישהרכיבהצרכני,ההוןמלאילגבי

בהתיישבותכאשרלמשפחה(ט״ר24)נמוכי□היולמתיישביםשהוקצבוהדיור

הניכרהפיגורנפשות.7-6האופייניתהמשפחהמנתההחדשיםהעוליםשלהמושבית

לנפש,המגוריםבשטחלירידהגרםתקציבאושרשעבורםדיורמבניאותםבהקמת

בחקלאותההוןבעתירותזו)זמנית(ירידה!5החיים.רמתשלביותרחשובמרכיב

הגורםהיהבענףהייצורגורמיבכלהגידולאולםהעבודה,פריוןעלהשפיעה

זוהיתר,הלאומיהמשקולגבי.1952ו-1949ביןהחקלאיהתוצרשלהכפלהשאיפשר

המדינה.ראשיתשלהגדולהההתיישבותשלהחשובההתוצאה

החייםוברמתבתוצרמגמות.5

טלהייצורבכושרלגידולביטויניתןענפיםלפיוהתוצרהלאומיהתוצרבסידרות

הגולמיבתוצראחוז80כ-שלהגידול(.3ו-2)לוחותזותקופהבמשךהמשק

המלאהוהשגה,1947המנדט,תקופתשלהאחרונההמלאההשנהביןהמגשרותבשנתיים

עברימשניהתוצרמדדיאליתר.אומדןלהיותעשויישראל,מדינתשלהראשונה

שונותתקופותלשתיהאופיינייםגדליםכאלאפואלהתייחסיש(1948)שלהיגשר'

הגיעלאלחימה,שנותשהיו,1949ו-1948ב-התוצרגידולאםגםאבלבמהותן.

אזגםאחה,55עד50ל-ירקינניחאלאמהנתונים,שנובעכפיאחת,80לכדי

כלכליתליסביבה'אחתבקפיצההמשקדילגכלכליתמנקודת-ראותכילומךאפטר



מעמדהיהודיהמיגזרקיבלהחדשבעידןהמנדט.ימישלמזובתכליתשונה

הערביוהמשקנפש,אלף100כ-בתהערביתהאוכלוסייההישראלי.במשקדומיננטי

תרמומלחמה,בגללבמלואונוצללאייצורוושכושרישראלבתחומישנשארהזעיר

שלהתרומהאתלפיכךמשקףשנהאותהשלהתוצר.1949שללתוצרמאדמעטבוודאי

והפריון,1947ב-מאשראחח12ב-גדולההיתר.בושהתעסוקההיהודי,המ\זר

הערבי.במיתרמאשרוכמהכמהכיגדולומתמידמאזהיהבולעובד

אתבעיקרמשקף1949ו-1947ביןלנפטבתוצראחהיב7כ-שלהגידול

היהודיליישובמתייחסים3ו-2בלוחות1947)נתוניהיהודיבמיתרההתפתחויות

שלבממדיוהעצוםהגידוללאורמרשיםהואלנפשבתוצרהגידולעצםבלבד(.

אחתים7טלשצמיחהנעריךאםגםהשנתיים(.במשךאחח50)ב-היהודיהיישוב

לנפשבתוצראחתים3-2טלגידולאפילויתר.אומדןהואזובתקופהלנפשבתוצר

ייצורבמערכתנקלטוהחדשיםשהעוליםלעובדה,ברורהעדותהואאלהבשנתיים

שלהערביבמיתרמאשרערוךלאיןגבוהיםהיווהידעההוןעתירותשבהמתקדמת,

לפיהנקיהתוצרמנתוניתימוכיםמקבלתהנתוניםטלכזוקריאההמנדט.ימי

(.3)לוחענפים

הלחימההפסקתלאחרהראשונההמלאההשנהשהיא,1950ב-הייצורהתאוששות

אחת,40ב-בתעסוקההגידולמרשימה.היתר.צה״ל,מכוחותניכרחלקושחרור

עוליםשלקליטהובחלקהוהסדנאהשדהאלהמגוייסיםשלשובםאתבחלקההמשקפת

כזומהירהצמיחהאחת.27כ-הלאומיהתוצרלצמיחתתרםיצרנית,בתעסוקהחדשים
20ב-האוכלוסייהגדלהשבהבשנהאחתים9ב-לנפשבתוצרהגידולאתאיפשרה

המשקאשרהמונית,הגירהקולטתארץלגניביותרגבוהיםשיעוריםהסאלהאהה.

!6'מהפכנית'.למציאותהתאמהתהליךעוכרשלה

התוצר.בנתוניהגדוללזינוקהסברמספקותענפיםלפיהנקיהתוצרמידרות

הייצורכושרשלהמלאההפעלתואתהןמשקנתהחקלאיבייצוראחח50שלהקפיצה

אפילולעתיםאיפשרלא1948)שכ-הבטחוןתנאיובגללגיוסבגללמנוצלהיהשלא

להכניס1949טלוהאביבהחורףבחודשישנעשההגדולהמאמץאתוהןסדיר(,קטיף

ישבמנוסתם.הערביםנטשואותםהגדוליםהחקלאייםהקרקעשטחיאתלעיבוד
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מטוקמים,הדריםשטחישלמלאלפריוןשובםאתגםכללהבחקלאותשהצמיחהלהעריך

מלחמהשלשנתייםכמעטהיו)שמתוכןהעולםמלחמתמאזשעברוהשנים4לאחר

בחוץ-והןבארץהןפרי-ההדר,בשוקיהמצבאתמשקפיםהייצורנתוניבארץ(.

למזון.רעביםעדייןהיוהמלחמהשלאחרהשניםבאותןאשרלארץ,

ייצורכושרשללמציאותולייחסיששנהתוךהתעשייתיהייצורהכפלתאת

ענפי-במספרשנתגלוהשיווקקשייבגללוהןוהמלחמה,הגיוסבגיןהןלא-מנוצל,

אחה65כ-שלהניכרתהתוספתשעיקרלהעריך,יש.1946ב-עודתעשייתייםמשנה

שנייםפיהגידולמכבר.קיימיםבמפעליםנקלט(3)לוחהתעשייתיתבתעסוקה

לענףשנכנסהחדשהאדםכוחשלהפעילותאתמשקףבחקלאותהמועסקיםבמספר

,1948-1946ב-שהוקמווביישובים1950וב-1949ב-שהוקמוהחדשיםביישובים

השחרור.מלחמתלאחררקלייצורהתורמיםליישוביםהפכושרובם

מצבואתמשקפתאינה1950ב-גדלהלאהבניןענףשלתפוקתושדווקאהעובדה

מבנייהלדירותהןאדירפוטנציאליביקושהיהזהבשוקהדירות.שוקשל

והןהגדולה,העוליםלאוכלוסייתמזעריתקורה-גגלפחותלספקשנועדוציבורית,

שצבירתהוותיקים,שללדיורהביקושלסיפוקוציבוריתפרטיתמבנייהלדירות

אתלשפרלהםאיפשרהההמוניתהעלייהושנותהעולםמלחמתבימישלהםהחסכון

דברשלבעיקרומשקףזובשנהבענףהתפוקהבגידולהפיגורשלהם.המגוריםתנאי

קרקע,הקצאתבנייה,אזוריאיתורבדברהחלטותלקבלתהדרושהזמן-טכניפיגור

זהפיגורהעבודה.ביצועלקראתהקבלניםבהערכותהקשורופיגור-תכנוןשלבי

שבהן,1952וב-1951ב-הבנייהבפעילותהניכרתהקפיצהאתהמסבירהואבביצוע

האחריםבענפיםההאטהלמרות,1950שלמזואחח50ב-גדולההענףתפוקתהיתר,

במשק.

והתוצרהתוצרבמונחיהמרשיםהצמיחהוקצבבתעסוקה,אחה22שלהגידול

מהמגמהרקלאזובשנהגםהדבריםהושפעולכאורה.1951בטנתגםנמשכולנפש,

הכלכלי.בתחוםרבההתקדמותשגילומיידיות,מהתפתחויותגםאלאארוכת-הטווח,

מתגליםענפים,לפייותר,גדולהפירוטברמתהמתרחשאתבוחניםכאשראולם

1951ב-אחח,7בכ-לעובדוהתוצראחה,30בכ-התוצרצמיחתאתקשיים.סימני
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ו7 הציבוריים.ובשירותיםהבנייהבמגזרבפעילותהגדולהזינוקבעיקרמסבירים
)תוצרה,בחקלאות־הייצורבענפיבמקוםדריכהשנת1951שנתהיתר.גיסא,מאידך

שהיושהשווקיםלציין,למותרובתעשייה.קמעה(ירדאףבצורת,מתנאיגםשהושפע

ייצורענפישללמוצריהםדווקארעביםהיומחיריםעלולפיקוחלקיצובנתונים
ולמוצרילמזוןהביקושעודפיאתהגדילהבהםבייצורבגידולההאטהאלה.

6)לנפשבצריכהניכרתעלייהעלמצביעיםהפרטיתהצריכהשנתוניואףתעשייה;

איןורודה.פחותתמונהעלמצביעיםאחריםריאלייםאינדיקטוריםאחתים(,
מגמתשנעצרהברוראךזו,בתקופההריאליהשכרעלמהימניםנתוניםבידינו
מסוימת.ירידהאףבוחלההנראהוכפיהריאלי,בשכרהעלייה

1951שנתשלהמשבר.6

בשנתהמסתיימותהשנתייםתוךאחח70ב-התעסוקהבהגדלתהרבהההצלחהלמרות

נתוניהעבודה.מכוחאחחים6כ-שלבשיעורניכרת,אבטלהבמשקשררה,1951
בשוקהמצבכילומר,אפשרולכןהיזומה','העבודהאתכולליםאינםאלהאבטלה

מנותשלהרשמייםבמחיריםהעלייההאבטלה.בנתוניהמשתקףמןקשההיההעבודה
וממדיו,1951שלהראשונהבמחציתאחה14כ־שלשנתיבשיעורוהביגוד,המזון

באותההבחירותלמערכתשנקראהרחב,לציבורגםהמחישוהשחור,השוקשלהגדלים

קוםמאזהשניםבשלוששהושגמהכללמרותלקשיים,נתונההכלכליתשהמערכתשנה,
המדינה.

אלף200-0הצטופפו)בהםובמעבדותהעוליםבמחנותהדיורותנאיהאבטלה

משטרשלהפיקוחמערכתאתלמוטטועמדטובהחלקהכלשאכלהשחור,והשוקעולים(

ההנהגההשטח.על-פניועלהצףשנהשבאותההכלכליהמשברמסממניהיוהצנע,
החוץ,ולמדיניותלבטחוןעליונהעדיפותהעניקה1949-1948-0אשרהפוליטית,

שלוהקשייםהבעייתיותמלואעלהכלכלי.בנושאלטיפוללהיחלץחייבתהיתר.

קפלן,-והפיננסיתהכלכליתבהנהגהמצומצמתקבוצהרקאוליעמדההנושא
הציבור,נחלתהיהשלאעובדתימידעעמדשלרשותם-והופייןאשכול,הורוביץ,
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שיכלוהעברית,האוניברסיטהאנטיהאקדמית,מהמערכתכלכלניםשלמאדקטןומספר

שלהם.המושגיהידעמכוחהצפויותוההתפתחויותהתהליכיםשלעיקרםאתלהבין

הדילמה,שללעיקרהמודעתהיתר!בן־גוריוןשלבראשותוהפוליטיתההנהגה

עלו1949ועדהמדינההקמתשמאזלכימותוהניתנתהבסיסיתבעובדהשהתבטאה

וציבוריתפרטיתלצריכהששימשוהמשאביםסךהיינו,-במשאביםהשימושים

ייצרשהמשקמהביןזה,גדולהפרשאחח.52בכ-המשקשלהתוצרעל-ולהשקעה

יחסיתענקייבואלעודףהודותרקנתאפשרולהשקעה,לצריכהשהוקצהמהלבין

למימונוחוץבמטבעמקורותלמצואהיהצריך(.7טור,4)לוחהמשקשללגודלו

לפיכךהיוהחיצוניותבהתחייבויותיולעמודהמשקשלוכושרוהיבוא,עודףשל

ב-זהחיונימיגזרנתוןהיהבוכמעטהבלתי-אפטריהמתחהמסוכן.הבקבוקצוואר

לאחר-1951בסוףמטבע-החוץ.יתרותבמצבהתבטא*1951בסוףובמיוחד,1950

הן-וגרעינים()דלקחיונייבואלמימוןששימשוהשטרלינג,יתרותכלהפשירת

18.אפסלמעשההיו

הבלתי-התשלומיםלמשברשהביאההמציאותאתממחישיםהתשלומיםמאזןנתוני

היבוא,עודףשלמהמימוןכמחצית,היותרולכלאחה,40כ-רק.1951שלנמנע

ממקורותנבע,1951ב-דולרמיליון362ל-1949ב-דולרמיליון220מ-שגדל

ועוליםפרטיםוהעברותהעצמאות,מלווההמגבית,-יחסית'בטוחים'יהודיים

יתרותמשיכתעל-ידיההפרשמומןאלובשנים(.1ו-ב-3א-שורות,6)לוח

1948ב-בריטניהממשלתהקפיאהושאותןהארבעיםשנותבמשךשנצברוהשטרלינג

ממשלתשלהסכמתהקצר.לזמןבעיקראשראיקבלתועל־ידי(,4א-שורה,6)לוח

)במקצת(בהלחזורניסתהזו-בדרךמהירבקצבהשטרלינגיתרותאתלשחרראנגליה

שלהקריטיתבתקופהרבלעזרהיתה-השחרורומלחמתהמאבקבשנותהעוינתמעמדתה

ישראלים,בבעלותזריםניירות-ערךוכןהללו,היתרותההמונית.העלייהשנות

התשלומים,כלאתלממןהספיקולאשהיתרותכיון.1951במשךסופיתלמעשהחוסלו

נתקבלזהאשראישנים.באותןחשובמימוןכמקורקצרלזמןאשראיגםשימש

סירבומסחרי,סיכוןשללגיטימייםמשיקוליםהדלק.ומחברותמסחרייםמבנקים

לרשותשהעמידולסכומיםמעברהאשראיאתלהגדילהדלקוחברותהזריםהבנקים
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שיממנוארוכי-טווחמקורותנראולאהערכתםשלפימאחר,1951סוףלקראתישראל

לשנה.דולרמיליון300מ-למעלהשלבסכוםהשוטףבחשבוןגרעו!
ביצירתחשוביםגורמיםספקללאהיוהבטחוןוהוצאותהעלייהקליטתצורכי
הנסיוןהיהלכךאחרגורםהיחידים.לאאךלמטבע-חוץ,הגדוליםהביקושים
חליפין)ושערישטרלינגהלירהלגבילאחדאחדשלחליפיןשערולקייםלהמשיך
שנותמראשיתהמהירההאינפלציהלמרותאחרים(,ולמטבעותלדולרתואמים

הלירהשלזוהערכת-יתרשנים.באותןבעיקרההכבושהוהאינפלציההארבעים,

ביותרהנדירהגורםשללבזבחלכן,גרמה,הרשמיהחליפיןשערבמונחיהישראלית

מטבע-חוץ.-הישראליבמשקהשניםבאותן
לגבילאחדאחדשלחליפיןשערקיוםהמשךשלהפוליטי-פסיכולוגיההגיון

השחרור,מלחמתבאמצעישראליבמטבעהמנדטוריתהלירההומרהכאשרהלי״ש

היתר.לאכלכליתראותמנקודת(.4סעיףב׳,)פרקלעילהוסבר,1948באוגוסט

היחסיהקנייהכוחאתשיקףלאזהחליפיןושערמאחראז,גםבמקומהההחלמה

הערכתהיינו,-מטבע-החוץשלמדיהנמוךהמחירהישראלי.המטבעשלהפנימי
הפערשלתולדהבעיקרוהיה-1943באוגוסטלדרך'שייצאההחדשהמטבעטלהיתר
ביןוארצות-הברית.האחרונהוביןובאנגליה,בארץ־ישראלאינפלציהשיעוריבין

ועל-באנגליה,מאשרבהרבהגבוהבארץ־ישראלהאינפלציהשיעורהיה1948ו-1940
עלו1948ו-1933שביןשבתקופהבעודבארצות-הברית.מאשראחת-כמה-וכמה

בסיסעלארבעה.פיבארץ־ישראלעלוהםשניים,מפיפחותבאנגליההמחירים

לביןהל״יביןהחליפיןשעראתלקבועאפוא,היה,צריךבלבדהמחיריםנתוני
שנקבע,כפילאחד,אחדשלהשערבמקוםלאחדשנייםליותרהקרובבשיעורהלא״י

אחרים.ולמטבעותלדולריותרהגבוההשערלהיקבעהיהצריךלזאתובהתאמה
הדולר,שלהרשמישהשערלמרותמסוימת:התאמהאמנםנערכההדולרלגבי

לדולר,אגורות50.2להיותהיהצריךלי״ש,תמורתאחתל״ישללשערהתואם
בכללדולרהאפקטיביהחליפיןששער,1948באוגוסטעודישראל,ממשלתהסכימה
תמורתהמנדטמממשלתהיהודיתהסוכנותבשעתוקיבלהאותוהשעריהיההעסקות

היהפירושוזהסידורהרשמי.מהשעראחח33ב-גבוהשהיהשערהקרנות,כספי
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התוצאהשונו?.לאהרשמיהחליפיןששערשעההדולר,לעומתהל״ישללמעשהפיחות

אפקטיביים,חליפיןשערישללא-עקביתמערכתיצירתהיתר!זוהחלטהשלהמיידית

רקבכלל,א□כזו,מערכתלקייםהיהניתןהמטבעות.ביןלמניפולציותפתחשנתנה

ישראלממשלתירשהשאותוהמנגנוןבאמצעותמטבע-החוץעלחמורפיקוחעל-ידי

רחוקהיההדולרכלביאחח33כ-שלזהטפיחותברוריתר-על-כן,המנדט.מממשלת

מהרה,עדהוכחהזועובדההאחרון.המטבעכלפיהל״ישלהיתרהערכתאתמלתקן

אתלפחת,1949בספטמברהחליטה,ודחיות(היסוסים)אחריאנגליהממשלתכאשר

ספקללאשהיהאנגליה,טלזהצעדהאחח.44שלבשיעורלדולר()ביחסהשטרלינג

והמרכזיתהמערביתאירופהמדינותלרובמיידיתמריץנתןמרחיק-לכת,צעד

לשטרלינג,ביחסהמטבעשעראתפיחתאףמהןחלקשלהן.החליפיןשעריאתלהתאים

אחח.44שלטפיחותגדולאףהיהוזדולרלגבישלהןהפיחותולפיכך

לערוךנוחההזדמנותישראללממשלתגםנתן1949בספטמברהשטרלינגפיחות

אותולנקוטלממשלהאיפשרהואהל״י.שלהחליפיןבשערמכברהדרושהההתאמהאת

להקמתהראשוניםהחודשיםשלמובניםפוליטיים־פסיכולוגייםמשיקוליםאשרצעד

יחסיושלבינלאומייםשיקוליםובגלל,1948באוגוסטמלעשותונמנעההמדינה

אנו,6ו-5שורות,7בלוחמעיוןהקרבות.שוךאחריגםמזאתנמנעההיאציבור

פוחתההדולר,כלפיאחח44ב-הלי״שפוחתהבוביוםנעשה.לאזהשצעדלמדים

19הדולר.כלפיבלבדאחתים8כ-שלאפקטיביפיחותהל״י

)יום1949בספטמבר18ב-מיוחדתלילהבישיבתשנתקבלההממשלה,החלטת

היתר!לשטרלינג,הל״יבי!לאחדאחדטליחסולקייםלהמשיךהבריטי(,הפיחות

שרלהוציאהממשלה,שריכלתמכוזובעמדה20מרחיקות-לכת.השלכותבעלתהחלטה

בזכותבן-גוריוןשלהנחרצתעמדתוהורוביץ.האוצר,ומנכ״לקפלן,דאז,האוצר

וברט,הופייןאפ״ק,בנקראשישניעל-ידינתמכההדולרכלפיזעירפיחות

הצעירה,המדינהשלהפיננסייםהמומחיםכבכירימעמדםלישיבה.שהוזמנו

שלתוקףלעמדתםהעניקוהמרכזי,הבנקכראשילהלכה(לאכי)אםלמעטהותיפקודם

נבעהלפחות,רטרוספקטיביבמבטהתמוהה,עמדתםפוליטית.ולאמקצועיתעמדה

נבעשנים(באותןבונתוןהיה)שהמשקהאינפלציוניהתהליךשלפיה-מהתפיסה
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היבואמחיריאתבהתאמהמעלההיהיותרגדולשפיחותוכיוןבעלויות.משינויים
פיחותמניעתשעל-ידיסברוהב-הולםוחומריהמזון,הדלק,מחיריאתהיינו,-

אתבמלואהכמובןתאמהזוגישה21האינפלציה.אתלשכךיהיהאפשריותרגדול

להילחםשביקשההממשלה,שלהצנע''מדיניותמבוססתהיתר.שעליההתפיסה
היבואמחיריעלייתמניעתוקיצוב.מחיריםעלפיקוחבאמצעותבאינפלציה
זוממדיניותבלתי-נפרדחלקכבר,שצויןכפיהיתה,נמוך(חליפיןשער)באמצעות

(.2סעיףלעיל,)ראה

בעלפיחותלבצעלא,1949בספטמברהממשלה,שהחלטתלומר,לכןניתן
הצנע','מדיניותשלמחדשאישורבדיעבדהיתר.הל״י,טלהחליפיןבשערמשמעות
מחדשנתנהגםהיאשנה.אותהשלבמרץהקמתה,לאחרמידהממשלההחליטהשעליה

הפוליטייםהשיקוליםמבוססת.היתר.היאשעליההמושגיתלתפיסהמחודשתגושפנקא
זובשעהעמדתםאםגםולהורוביץ,לקפלןכוון.לאותוהצביעוהםגםהמובהקים

סיכויכלהיהלאבנפרד(,לבחוןישזאת)ואתונחרצתלעצמםברורההיתר,כבר
לגביהאוצר'כיעמדתוהתגבשהלך,1951וב-1950ב-יותר,שמאוחרמהאתלבטא

למרותכולה.הממשלהשללמדיניותההפךמאוחריותרועודהחליפין,שערמדיניות
עמדותביןעימותלכדיהגיעואכןשהדבריםלומרשניתןבמידה-העימותשעיתוי
החליפיןשערמדיניותעל-ידיהוכתב-בממשלההרובעמדתוביןוהורוביץקפלן
המדיניותחד-משמעית.היתר.הדיוןתוצאותשלמשמעותןאנגליה,ממשלתשל

והקיצוב''האספקהמדיניותהיתר.ישיבהבאותה)בדיעבד(הממשלהשאישרההכלכלית
'הלוקתשיקוליעל-ידיכידוע,הוכתבה,והיאהאוצר.שלזוולאיוסף,דבשל

ועלהתשלומיםמאזןעלהחליפיןשערשלההשלכותבדברשיקוליםעל-ידיולאהיש'
הייצור.מערכת

שעראתלפחות,להלכהלקיים,הממשלהניסתר,לאחר-מכןוחצישנתייםבמשך
יבוא,עודדזהנמוךחליפיןשער.1949בספטמברסופיתשנקבעהמלאכותיהחליפין

הביקושאתהגדילולפיכך׳זול',היהלמטבע-חוץהרשמיהמחירשלשבמונחים

היועבודה()במיוחדהמקומייםהייצורלגורמישהמחיריםכיוןלמטבע-חוץ.
הןגדול)קנס(מסלמעשהזהחליפיןשערהטילהמקומית,המחיריםלרמתמותאמים
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אשראילמקבליפרסהעניקהואמאידך,לארץ,הוןשהעבירמיעלוהןהיצואניםעל

ב-שכברתעשייהומפעליבחקלאות,ומפעליםיישוביםנמנושעליהםארוך,לטווח

הבנקשלהמלוותמשנידולרמיליון135בסךאשראישלהקצבותלקבלהחלו1949

ליבואהתמריץשלכמעט,המיידית,התוצאה22ארצות-הברית.שלוליבואליבוא

מעביריועלהיצואניםעללהלכה(לאכי)אםלמעשהוהקנסמחד,זולאשראיוקבלת

ומשבריםהתשלומים,מאזושלהשוטףהחשבוןעלוהולךודללחץהיתר.ההון,

עתודותאזילתכדיעדוהחריפוהלכוהללוחוץ.תשלומיבביצועונשניםתחרים

מערכתבמבנהפגיעההיתר.יותרהארוךלטווחהתוצאה.1951סוףלקראתהחוץמטבע

ייצורוענפיהמפעליםבפניהדרךאתחסמוליבואהנמוכיםהחליפיןשעריהייצור.

חליפיןבשעריהעולמייםובשווקיםהמקומיבשוקחוץ־לארץעםלהתחרותשיכלו

למציאות.יותרותואמיםיותרגבוהים)ריאליים(

היתר.לאהחליפיןלשערבנוגעלחלוטיןהמוטעיתשהמדיניותלהדגיש,יש

ביקושמגורמיגםנבעזר,עודף23למטכע-חוץ.הגדולהביקושלעודףהיחידהגורם

והקיצובהפיקוחומדיניותמחד,הפיסקליתהמדיניותתולדתמובהקים,)מיצרפי(

עלייהקליטתועלהמלחמה,בשנותבטחוןעלהממשלהשלהגדולותההוצאותמאידך.

אחה48שלאומדןאםגםהמשאבים.עלעצוםנטלהעמיסומכןשלאחרבשנים

יחסבמקצת,מופרזהוא1949ב-המקומיותוהרשויותהממשלההוצאותעבורמהתל״ג

גבוההוא,1949ב-בלבדהממשלההוצאותעבוראחח44טלהיחסולא-כל-שב,זה,

המשק,משאביעלהלחץאתשהקלהממשלה,בהוצאותריסוןחל1951שב-ואףביותר.

,5לוח)ראהבנידוןהקובעיםבלבדהםלאמהתוצר,אחה36ל-עדירדומשקלם

(.7טור

ישבמשקההתפתחויותלגביהממשלההוצאותשלמשמעותןעללעמודכדי

למדיםאנו(5)לוחהמסיםמסידרתהמסים.-המטבעשלהטנילצדלהתייחס

גרעו!נוצרוכךמהתוצר,אחה12עלעלולאאלהבשניםממסיםהממשלהשתקבולי
חח1ז52לכ-1949ב-מהתוצראחח32מכ-אמנםירדהגרעוןהממשלה.בתקציבאדיר

המייזרשלעצוםביקושעודףמשמעותוזהאחרוןשיעורגםאך,1951ב-ממנו

ירידהעל-ידימקוזזשאיננוביקוש-היינוולשירותים,לסחורותהציבורי
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הקמתשלאחרהשניםבשלושבמשקהביקושלחציוהעסקים.הביתמשקישלבביקוש

שלתולדהובראשונהבראשלפיכךהםקיצוב,על-ידילרסןניסואותםהמדינה,

מציאותעל-ידירבהבמידההוכתבהשזולהדגיש,יששננקטה.הפיסקליתהמדיניות
והוצאותהמלחמההוצאותמאד:מעטהשליטהלממשלההיתר.שעליהאובייקטיבית,

זהבהקשרלאומית.מוסכמהשהיתר.מאורגנת,המוניתעלייהשלומדיניותהבטהון,

עלהולאהתארגנות,שלראשוניםבשלביםהיההמסיםגבייתשמנגנוןלציין,יש
)אשרהמנדטורייםהחוקיםלפילגבותםהיהשצריךהמסיםמלואאתאףלגבותבידו

החדשה(.למציאותכמובןהתאימולאממילא
1948השניםביןהדפוס.מכבשאלהממשלהפנתהבתקציבהגרעוןאתלממןכדי

1951ו-1950מהשניםאחתובכל(7)לוחאחח41ב-התשלוםאמצעיגדלו1949ו-

שלרשותהריאלייםובמשאביםבתוצרהגידולעלהעולהקצבלערך,בשלישגדלוהם

סכוםהיה,1951באמצעישראלי,למטבעהמעברלאחרשניםכשלושלכן,המשק.
אלהגדולותכסףכמויות.1948באוגוסטמאשרכמעט2.5פיגדולהתשלוםאמצעי
הגדילהזוועובדהבמשק,העסקיהמיגזרושלהביתמשקיטלגדולהנזילותיצרו

גרעונואתלצמצםהחלהציבוריהמיגזרכאשרגםריאליים.למשאביםהביקושיםאת
בשווקים.אותותיהאתלתתחייבתהמצטברתהנזילותהשפעתהיתר.,1951במשך

שלוהולכתגוברתבהופעהשהתבטאהוהפיקוח,הקיצובמערכתשלההתמוטטות

זו.צבורהנזילותשלהעצומיםמהלחציםספקללאנבעהושחורים,אפוריםשווקים
נמוכיםמחיריםנקבעולפיה-הצנעמדיניותהגבירהאלהשבנסיבותלהדגיש,יש

מוקצביםיסודמצרכיעלהוצאשלאהכסףבשווקים.הלחציםאת-המוקצבותלמנות
עלהמפתח''דמי)וביניהםנכסי-דלא-ניידימחיריועלייתאחרים,אפיקיםלומצא

זו.להתפתחותמובהקתדוגמההיאישנות(דירות
שליטההיתר.לאשלממשלהגורמיםשלתולדהגםהיה1951שלשהמשבראף
הפוליטילמשברהמוחשיהרקעהיהשנהאותהשלהכלכלישהמשברספקאיןעליהם,
טלתולדהגםרבהבמידההיההכלכליהמשברהשנייה.לכנסתלבחירותשהוליך
הגיוןאולילהשהיהוהמונטרית,הפיסקליתוהמדיניותהחליפיןשערמדיניות
זאת,עטיחד.1951ב-במקומההיתר.שלאבוודאיאבל,1948שלבנסיבותפוליטי
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על-ידיוהמשקהחברהעלשהוסללנטלהתייחסותללאהמשבראתלהסבירשאיןדומה

מ-למעלההעלתהשני□4מ-פחותשלתקופהבמשךאשרההמונית,העלייהמדיניות

המשברהכרזתה.ביוםבישראלשהיוהיהודיםממספריותר-לארץיהודיםאלף800

הצרכיםעלשתענהחדשהכלכליתלמדיניותמסגרתוגיבושהדבריםעלתהייהחייב

-לעילשתוארומהגורמיםאחדבכלטיפולחייבהזומדיניותהחדשים.והנסיבות

החליפין.ובשערבמחירים,והמונטרית,הפיסקליתבמדיניותהעלייה,בממד
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גילפרקהערות

אינםמגוריהםמקומותאתשנטשוהערביםשהתושביםההנחהכילהדגיש,יש.1

עלמקובלתלהיותיכלהולאמקובלת,עדייןהיתהלאאליהם,לחזורעשויים

לודשלהפינוילמרותזאת.1943שלהשנייהבמחציתהפוליטיתההנהגה
הדרךאתשפרץיואב,מבצעשלההצלחהלאחרוגםדני,מבצעבמהלךורמלה

ולנגב.לבאר-שבע

תש״ח-תש״טהתקציבבשנתהמלחמההוצאותהגיעוקפלן,שלאומדנולפי.2

אחח25כיאםהלאומית,ההכנסהמחציתלכדי(1949-מרץ1948)אפריל

שלתרומותעל-ידימומנוהלאומית(מההכנסהאחח13)כ-אלהמהוצאות

(.7.11.1949ב״הארץ",שדווחוכפיבדבריומובאזה)אומדןהגולה.יהודי
איננהאמנםהימיםאותםשלהמלחמהוהוצאותהלאומיתההכנסהאומדניאיכות

מהמציאות.רחוקהאיננהזוכמותיתשהערכהדומהאבלהמעולות,מן

,1949ב-שהוקםוהקיצוב,האספקהבמשרדהמחירים''אגףשלהאומדןזהו.3

עלהפיקוחעלהדיוו(.3הערה,42עמי,1964)וייסשלבעבודתוומובא

הנוכחית.במסה2לוחגםראהזו.עבודהעלבעיקרמבוססלהלןהמחירים

כיגמילותהאחרוןברגעממשמימוןהשגתשלהדרמהאתהממחישמאלף,תיאור.4
מנכ״לשלדיברתו'יעלאשראילהעניקשניאותואמצעים,בעלימיהודיםחסדי

,80עמיבמיוחד,1975)הורוביץשלהאוטוביוגרפיבספרומצויהאוצר,

107-103,121-188.)

החליפיןושערבאנגליה,המטבעעלפיקוחעדייןקויםהחמשיםשנותבראשית.5

גםהימיםבאותםהיולהן,דומותאואלה,סמכויותהממשלה.על-ידינקבע

ומרכזה.אירופהמערבממשלותרובבידי

העממיות,הדמוקרטיותמשקיושלהסובייטיהמשקשלהמהותיתחולשתו.6

החמשים,שנותבשלהילהתגלותשהחלהכוללני,מרכזיתכנוןעלהמבוססות

אלהשלבציבוראמינותםבמערב.מומחיםלקומץרקומובנתאזידועההיתה

הריכוזיהמשקשלהדימויבספק.מלכתחילהמוטלתהיתר.ימיםבאותם
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הימיםבאותםביותרחזקהיה,שוויוןתוןצמיחהלהבטיחהמצליחהמתוכנן,

יותר.רחביםבחוגיםגםאלאהפוליטית,הקשתשלהשמאלבחוגירקלא

המוצגתהימיםאותםטלמעדותללמודניתןהאוצרשלומעמדועמדותיועל.7

-126עמי(,1975)]הורוביץהורוביץ"מרשל"התפטרותוב״הארץ":במאמר

עשוריםכשנישנתפרסמההורוביץ,שלספק,ללאהסובייקטיביתעדותו,[.127

הואמעמדה.עלהאוצרהנהגתשללפחותהתחושהאתהיסבממחישהמעשה,לאחר

אתקובעשאינוכסףכספקהאוצרטלתפקידואתראה"בן־גוריוןכי:כותב,

בן-שלאלהתפיסותמאחורייעדיה.עלמעטההשפעהלוושישההוצאהממדי
טלבעיקר,הסמויהלהתנגדות,שמולועצום,ופוליטיאיטיכוחעמדגוריון

(.96)עמימועט"משקלהיהוקפלן,שרת

מצומצמתמקבוצהמורכבהיהוהוא,1939ב-עודנקבעהמדדחוטבלפיוהסל.8

מלשקףרחוקהיהזהסלבסיסיים.צריכהמוצריבמיוחדמוצרים,שליחסית

גבוההחייםרמתשיקףאשר,1947ב-יהודיותמשפחותשלהצריכהסלאת

הטובשבמקרההעובדה,זהבהקשריותרחשובהאךקודם.עשורשלמזובהרבה

המוקצבות,המנותעבורבפועלהצרכניםשילמואותםהמחיריםאתהמדדשיקף

בלבד.ועבורן

שלבשיעורירדוקיצובפיקוחשלבמדיניותשתמכוהשמאלמפלגותשלייצוגן.9

מזערי.בשיעורירדהדתיותהמפלגותשלייצוגןואילואחחים,2כ-

עלהלחץאתמשקףאינוולכןהאזרחי,העבודהלכוחמתייחסהאבטלהשיעור.10

השנייה.במחציתהושהשתחררושנהבאותהבצה״לששירתואלהשלהעבודהשוק

שלהפוטנציאליהעבודהכוחכלאתגםכוללהואאיןסטטיסטיותסיבותבגלל

במחנות.ישבושעדייןהעולים,

כגוןהערים,בעיבורישהוקמוובמעבדות,במחנותביותרהקשיםהדיורתנאי.11

בירושלים,תלפיותמעברתאויהודה'(יאור)לימיםוסקייהחירייהמעברות

מאמציהאכותלזקוףישהביצועממדיאת!ובזולמהרלבנותהלחץאתיצרו

-זולמשימהשרתמהימים,אותםשלוהשיכוןהעבודהשרתמאיר,גולדהשל

הפוליטית.עוצמתהמלואאת-העיקראתבהראתהכדרכה,אשר.
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שנהתוךכזהעובדיםלמספרתעסוקהלמצואהצורךשלהכמותיתהמשמעות.12

)ראהבלבדאלף253היה1947ב-היהודייםהמועסקיםשמספרבעובדהמתבטאת

(.1לוח

חסרי-עובדיםשלשכבההחמישים,שנותסוףלקראתנוצרה,זאתלמרות.13
עובדישנשארו-הרגילותהייצורבמסגרותלקליטהקשיםולפיבך-מיומנות
תנאירבות.שניםלעתיםממושכת,תקופהזובמסגרתושהויזומה''עבודה

ציבורימתקציבבאלתעסוקהשהמימוןהעובדיםשלוהידיעההנחותים,העבודה
במקומותאלה,במסגרותיצרולייצור,לתרומההכרחיקשרוללאלכךהמיועד

הכישורים,בעליהעובדיםרובסמויה.אבטלהבכולם,לאכיאםמסוימים,
זו,ממסגרתלהיחלץמאמץכלעשויותר,הגדולוהתמריץהמיומנויות,

בלבד.קצרהמעברלתקופתבאמצעותהוהועסקו

בספרומצויהמדינהימיראשיתשלההתיישבותמבצעעלמפורטעובדתיתיאור.14

ההתיישבותמפתגםראה.39,54-45־33עמיב',כרך)תשמ״א(,גבתישל

המצורפתתש״מ(,אדרהיהודית,הסוכנותשללהתיישבות)המחלקהבארץ־ישראל

זה.לספרכנספח

הואזאתהמייצג)המודדהיהודיהיישובשלהממוצעיםהדיורבתנאיההרעה.15

מצביעהאיננהבממוצעזוירידהאבליחסית.גדולההיתהלנפש(מגוריםשטח

ב-שהחלהבעיקרהפרטיתהבנייהאדרבא,הוותיקים.שלהדיורתנאיהרעתעל
הדינרתנאילשיפוררבהבמידהיועדה,1951ב-גבוהלהילוךונכנסה1950

פרטיים.אמצעיםלהםשהיו-הוותיקיםשל

לעוררהצמיחהשיעורישלאלהאומדניםעשוייםהבלתי-רגיליםממדיהםבגלל.16
המדינהשנותשלהכלכלייםהנתוניםשאיכותספקאיןואכן,פקפוק.

שאיכותםתוצר,באומדניבעיקרהמדובררצון.מלהשביערחוקההראשונות

בגללמפוקפקתשמשמעותםהמחירים,ובמדדיואילך,1954ט-ביותרמשתפרת
החדשה,המציאותאתמלשקףהיהרחוקחושבוהםבסיסםשעלשהסלהעובדה

ואילך1949מ-הסדרותשאיכותספקאיןזאת,עםיחדהפיקוח.תנאיבגלל

ביןהיגישור'היאהיסודיתהבעיההמנדט.תקופתשלהנתוניםמאיכותטובה
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בצורהאןתר,לפתורניתןהמצויהמידעבאמצעותאםשספקהתקופות,שתי

בוודאיומשקפתטובההיאהסדרותשלשהעקביותלומרישאךרצון.משביעת

בעוצמתן.אולימפריזההיאכיאםהמגמות,את

התוצרנתוניעטהתוצרסך־כלנתונימהשוואתבעקיפיןללמודניתןזאתעל.17

החינוך,שירותיהרחבת(.3)לוחובנייןחרושת,חקלאות,-ענפיםלפי

העולים,אלפימאותקליטתבתהליךהכרחיתשהיתר.והסעד,הקליטה,הבריאות,

המינהליהמנגנוןשלהמהירההקמתובשירותים.מהגידולניכרחלקמסבירה

נוסף.גורםהיאהציבוריבמיגזר

מימוןמקורותבמציאתאחתלאתלויההיתר,ולחילאדםוגרעיניםדלקאספקת.18

העובדות,עלחיטה.טעונהאניד,אודלקמיכליתעבורחסדגמילותבצורת

ביןראה,בציבור,אוידועיםהיולאשכמובןשבדברים,והדרמההמתח,

.78-68,80,107-98עמיבמיוחד(,1975)הורוביץאצלהיתר,

ל״י/לי״ש,החליפיןשעריביןאי-העקביותאתאמנםביטלהזוהתאמה.19

הסוכנותלהעברותהמיוחדהשערתחולתכאשר1948מאזשנוצרהל״י/דולר,

אחח44ב-שהפיחותנובע,מזאתהדולריות.העסקותלכלהורחבההיהודית

בשניבוצעהדולר,כלפיישראלעל-ידיהלי״שטפיחותשהתחייבהדולר,כלפי

הדולרשלהאפקטיביהשערכאשר,1948באוגוסטבוצעהראשוןהשלבשלבים.

ל״י0.25שלהרשמיהשערבמקוםלדולרל״י0.33ל-נקבעהעסקותלכל

בוצעאחחים,8כ-שלבשיעורהדולר,כלפיהפיחותשלהשניהשלבלדולר.

.1949בספטמברהשטרלינגפיחותביום

הפיחותושיעור1938מאזהמחיריםביחסהשינוייםבדברהשיקוליםבסיםעל.20

כ-שלהשערבמקוםלדולר,ל״י0.70כ-שלשערלקבועמקוםהיההבריטי,

למעטה.שנקבעל״י,0.35

.43עמי(,1975)הורוביץעל-פיהואהממשלהבישיבתהדיוןעלהדיווח.21

בן-שלעמדתםעלהורוביץשלוסובייקטיביתרטרוספקטיביתעדותזוהי
העלותשללהם()הסמויההתיאוריהעלובמיוחדהממשלה,שריושלגוריון

הפוליטיתההנהגהרובשלהתנגדותהגםבוססהשעליהלאינפלציה,כגורם
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אין־ספורבמסמכיםזולעדותתימוכיםמצוייםהחליפין.בשערניכרתלהעלאה

ישיבתשלפרטיכלרקאךבכנסת,ובן־גוריוןיוסףרבנאומיאתהכוללים

הורוביץ.שלזולעדותוישיריםתימוכיןלתתעשוינמצא,הואאםהממשלה,

העלותאתראוובארטשהופייןלפחות,אחתמשכנעתעדותקיימתזאת,עם

לכןתמכולאהםוכיהאינפלציוני,לתהליךמכריע,לאאםמאד,חשובכגורם

הבנקאישדה-יונג,מרשלתזכירהוגש1949בשנתיותר.גדולבפיחות

הציע,זהמומחהובארט.הופייןהצעתלפילארץשהוזמוהולנד,שלהמרכזי

החלתעל-ידיבאינפלציהלהילחםכדיהלירהאתלייסףיותר,ולאפחותלא

כיעולהאפ״ק,שלבארכיוןהמצויהזה,לתזכירהקשורהמההתכתבותהיבוא.

,246עטי(,1977)קלייטן]ראהזו'מחרה'בהצעהתמכוובארםהופיין

[.291בעמיג'לפרק48והערה
אתהרואיםלחטים'טבעית'אכןהיאהאינפלציהלהסבר'העלות'גישת

על־כזוגישהאימוץאולםבודדת.ייצוריחידתשללמשקפייםמבעדהדברים

לבחוןשבכדיעוד,מהתמוהה.נראיתהפיננסיםבעולםהמצוייםאנשיםידי

היולא1949ב-הישראליהחליפיןשעראתלשנותהיהצריךבוהכווןאת

מחיריביןלהשוואהרקאלאהמשק,שלמיצרפילמודלנזקקיםאפ״קראשי

עלשטרלינג()אודולריםבמונחיובחוץ־לארץבישראלמסויימיםמוצרים

הרשמי.החליפיןשערבסים

הממשלהישראלי;מטבעשלבמונחיםנקובהיהבישראלהאשראימקבלישלהחוב.22

הדולרים.שללפרעוןערבההיתר.

עסקותלסוגיהל״ישלפיחותהיתר.המעשיתשמשמעותןעקיפה,שלטכניקות.23

ביותרהחשובההטכניקה.1949שלההחלטהלאחרמידכמעטהופעלומסוימות,

היהודיתלסוכנותאיפשרושבאמצעותה)כביכול(,תשלום׳ללאייבואהיתר.

בשערמסבע-חוץלמכוראחרים(מטבעלמעביריגםמכןולאחרהראשון,)בשלב

שלהפעלתהמסוימים.יבואסוגישלליבואניםהרשמימהשערגבוהחליפין

החמורהלטעותמובהקתעדותהיתר.,1951ב-ובמיוחד,1950ב-זוטכניקה

.1949ב-הוחלטשעליההחליפיןשערבמדיניות
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צומחלמשקהתשתיתהקמתבצמיחה:משק.111

דיפרק

החדשההכלכליתהמדיניות

חדשה.פלנליתמדיניותעלבכנסת,בנאוםקפלן,האוצר,שרהכריז1952בפברואר

החליפין׳לשערהמתייחסיםאמצעיםשלמכלולכאלזומדיניותאללהתייחסמקובל

לטפלהיהאלהאמצעיםשלייעודם1הפיסקלית.ולמערכתהמונטרילממדולמחירים,

השטח:פניאלרבהבעוצמה1951שלהמשברהעלהשאותםעיקריותבעיותבשתי

גואים.שחוריםבשווקיםשהתבטאוהאינפלציונייםוהלחציםבמטבע-חוץהמחסור
למדיניותאחרתוגישההחליפין,בשערשינוייםומונטריים,פיסקלייםאמצעים
שאמצעיםלחשובהיאטעותאךזו,מדיניותשלמהמכלולחשובחלקהיוהמחירים

פברוארשלהזיהויגםיתר-על-כן,החדשה.הכלכליתהמדיניותאתהיוולבדםאלה

חדשה',כלכלית'מדיניותבדברבכנסתהממשלההודעתנמסרהשבוהמועד,1952

האופרטיבישהחלקהאוצר,שרהודעתמדויק.איננובהפעלתההוחלשבוכמועד

להמחשתדרמטיאמצעיהיתר.החליפין,בשערהשינויהיההציבורלגבישלההמיידי

כללוהחדשה'הכלכלית'המדיניותאתהיווהשלהםשהמכלולהאמצעיםהגישה.שינוי
במיוחדמהם,חלקהממשלה.והוצאותהמיסוי,הכספים,המחירים,בתחוםצעדים

הממשלההרכבתלפניועודלכנסתהבחירותלאחרמידהופעלהפיסקלי,בתחום

תנאישהיואמצעיםנקיטתחייבהחדשההמדיניותטלהמכיןהשלב.1951בנובמבר

עודברובובוצעזהשלבהון.ויבואעלייה-מפתחתחומיבשנילביצועההכרחי
דבריו.אתלשאתקםהאוצרששרלפני

בעלייהאתנחתא.1

השחור.השוקהתפשמותהיה1951שללמשברהבוסר.הביסויהציבור,ראותמנקודת

מערכתאתומומסההמחסומיםכלאתפרצהשנתייםבמשךלכובשהשניסוהאינפלציה
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שלבאזילתןלמשברהביטויאתראוהמשרדשלהכלליוהמנהלהאוצרשרהפיקוח.

ראוהםאךהאוצר.שלהיום־יומיתהפעילותעלעצמהשכפתההחוץ,מטבעיתרות

שלבראשותוהפוליטית,ההנהגהאתלהניעניתןשבאמצעותומנוףהיתרותבדלדול

ביותר.הגבוהההעדיפותאתבכלכלהלטיפוללהעניקבן־גוריון,

שלישירהכתולדההכלכליתהמערכתעלהנטלהיוהמשברשלומוקדומקורו

הוכתבושממדיהןהבטחוןוהוצאותהמונית,לעלייההפתוחיםהשעריםמדיניות
המדינה.שלקיומהעםלהשליםערבמדינותשלסירובןעל-ידימכרעתבמידה

רובאבלשנים,שלושתוךויותרשנייםפיאמנםגדלההיהודיתהאוכלוסייה
ששוכנוהבאים,ראשונישלהדיורותנאיובמעברות,במחנותעדייןהצטופףהעולים

ביישובמהמקובלרחוקההיתר.שלהםהצריכהרמתביותר.קשיםהיוהנטושות,בערים

טרםיותר,אףואוליכשלישהעולים,מןניכרחלק-מכלשחשובומההוותיק,

היתר.עולים,אלף650אותםשלהחומרייםהתנאיםלשיפוריצרנית.בעבודהנקלט

היתר.ההנהגההבטחון.צורכישלזועלאףאולישעלתהגבוהה,עדיפותלפיכך

העוליםשלכלכליתקליטהשלמהירלתהליךסיכויישהאםהשאלה,עללתהותחייבת

העלייהתימשךאם-לעיןנראולאלכךהדרושיםהמשאביםכאשר-הגיעושכבר

שחלפו.השניםבשלושמאשריותרקטניםבממדיםאףולוההמונית,

בצורר.נוסחולאשהדבריםאףשליליתהיתר,זושאלהעלשניתנההתשובה

בוצעהכזומדיניותההמונית,העלייההפסקתעלהוצהרלאאםגטאךמפורשת.

,1)לוח1954-1952השניםבשלושהעלייהמנתונילמדיםאנחנוזאתעללמעשה.

בלבדאחח30כ-היהשניםשלושבאותןארצהשהגיעהכוללהעוליםמספר(.1טור

אמנםהיוההמונית.העלייהשנותמשלושאחתבכלבממוצע,שהגיע,העוליםממספר

ניכרתלירידהשהביאוההנהגה,לשליטתנתוניםהיושלאחיצוניים,גורמיםגם

מעפיליםאלףממאהלמעלהשלעתודההיתר,בהןקפריסין,מחנותהעולים.במספר

הראשוןבגלעודנסגרוהבריטים,על-ידיונלכדוב'עלייהבמסגרתלארץשחתרו

הםגםהתרוקנוהמערביתבאירופההפליטהשאריתמחנות.1948ב-העלייה,טל

הקשוריםשיקוליםבגלללקיצה,הגיעהכמו-כן.1950ו-1949במשךמיושביהם

הליברליתהמדיניותלשיאה(,הגיעהקוריאהמלחמת)שבימיהמערבעםהקרהבמלחמה
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הסובייטי.הגוששלהעממית'הידטוקרטיהבמדינותליהודיםעלייההיתרימתןשל

בולגריהיהודיכלשלארצהעלייתםהותרההסובייטיתבמדיניותזהשינוילפני

'כנפימבצעוציכיה.פולין,הונגריה,מרומניה,יהודיםושללצאת,שרצו

לארץשהביאונחמיה'׳עזראומבצעתימן,יהודיכלאתכמעטארצהשהעלהנשרים',

סיום.בשלביהיוהםגםעיראק,יהדותשלרובהאת

לאפשראוממש,נפשותלהצילשנועדההמצוקה','עלייתקליטתשלהלחץהקלת

אוכלוסייהטלחופשיתתנועהמותרתהיתהלאשבהןממדינותלצאתליהודים

שלמחדשבחינהאיפשרהערביות(מדינותומספרהברזללמסךשמעבר)המדינות

יהודיםשלבנכונותםרקלאמותנההיהשניםבאותןהעלייהקצבהעלייה.מדיניות

ויכוחנפתח1950ב-כבר2היהודית.הסוכנותשלהארגוניבמאמץגםאלאלעלות,

יהודיותשקהילותהטענהוהועלתהבעלייה,'סלקציה'שנקראמהעלציבורי

בזכותהטועניםוחברתית.כלכליתמבחינהחלשיםיסודותלארץשולחותמסוימות

לארץהמגיעיםיהודיםכניסתשתימנעלהציעדעתםעלכמובןהעלולאהסלקציה

הזקוקיםהעוליםאתלארגןבבואההיהודית,שהסוכנותביקשוהםעצמם.בכוחות

העוליםשלסיכוייהםמה-היינוהדברים,שלזהלהיבטגםתתייחסלתמיכתה,

עללמעמסהליפולולאעלייתם,לאחרקצרהתקופהתוךבארץ,עצמםאתלקיים

סלקציהשלמדיניותלהנהיגההצעותאתדחוהפוליטיוהמימסדהקהלדעתהציבור.

"להגביל)גם(הוחלטאולםהיהודית,הסוכנותעל-ידיהמאורגנתבעלייהקיצונית

לדאוגהמדינהשלליכולתהבהתאםבגופם...הלקוייםשלעלייתםאתבמידת-מה...

3להם."

ושלחופשית''עלייהשלמדיניותביןהבחנהומתמידמאזהיתר.במציאות

ההחלטההציונית.התנועהמוסדותעל-ידיוהממומנתהמאורגנתחופשיתעלייה

המאורגנת.העלייהבתחוםהעלייהמוסדותטללמאמץהתייחסהשנתקבלה,המסייגת

קלותביתרלהפעילההיהשניתןעלייה,לארגןבמאמץ׳אתנחתא'טלזומדיניות

גורםספקללאהיתר,לעיל,עמדנושעליהןהאובייקטיביותהנסיבותהשתנותבגלל

עלו1953שב-כך,כדיעדהידלדלזהזרםואילך.1952מ-העוליםזרםאתשהקטין

עלעלהלאיורדים(בניכוי)עוליםנטוהעוליםומספרבלבד,נפשאלף11ארצה
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רבזמןשתבעההכלכלית,ההנהגהשללתביעההיענותבכךלראותניתןאלפי□•כמה
במטבעבמיוחדאמצעים,שיחררהעלייהממדיצמצוםהעלייה.בקצבמסוימתהאטה
עלהמיידיהלחץאתהקטיןהוא-יותרעודשחשובומהההתיישבות,למימוןחוץ,

החברלאהעלייהשנושאלמרותואילך.1952מ-המשקשלהריאלייםהמשאבים
מרכיבהיוותההעלייהשהאטתהריהחדשה,הכלכליתהמדיניותעלבהכרזהבמפורש

המשק.משאביעלהנטלאתלהקטיןמאמץכללהאשרזו,במדיניותמשמעותבעל

שילומיםחוץ,סיועהעצמאות,מלווה.2

על-ידינתקבלההיאמובהקת.פוליטיתהחלטההיתר.בעלייההאתנחתאבדברההחלטה
אליו,הקרובההמצומצמתוהקבוצהבן־גוריוןדודעל-ידיההנהגה,שלהבכירהדרג

עלבתחילהנפלוהאוצראנשישלטענותיה□4אשכול.לויאתכללהכברזושבתקופה
ההנהגה,אתלבסוףשכנעהמטבע-חוץיתרותאזילתשלהמציאותאךאטומה,אוזן

מידלמצואהצורךשבורה.לשוקתנמשלהתשלומיםשמאזןהמאוחר,לכל1951בראשית
שהסכומיםברורהיהממנו.להימלטשאיןלכורחהיהנוספיםיציביםמימוןמקורות

מיהודותכספיםבאיסוףהמסורתייםהמנגנוניםשלידםבהישגאינםהדרושים
5הגולה.

היהודי.לציבוראמנםמכווןהיהמטייחתקבוליזרםלהגדלתהראשוןהצעד
-העצמאותמלווהמפעל-כספיםלגיוסנוספתמערכתהקמתעלהוחלט1950בשנת
המגביתעםתחרותמפניהחששלנוכחפנים-יהודיותבבעיותכרוךהיהשהדברלמרות

חוףאלמחוףלמסע1951ב-ויצאלמשימהנחלץעצמוכו-גוריון.המאוחרתהיהודית
קובעגורםהיתר.בשיאה,היתר.שני□שבאותןהאישית,יוקרתובארצות-הברית.

במלווה.היהשהמדוברלהדגישישהמלווה.מפעל-החדשהמפעלשלהקמתובהצלחת
צריךאותםמהמלווה,התקבוליםאתלהשוותמקוםאיןכלכלית,ראותמנקודת
בתחוםקשותשניםבאותןאבללהחזיר.צורךאיןאותםמהמגבית,לתקבוליםלפרוע,

שלכמעטהבלעדייםהשיקוליםהנזילותשיקוליהיו(,1953-1951)מטבע-חוץשל
אתלפרועעצמםעלשנטלוההתחייבותאתהמשק.טלהחוץתשלומילניהולהאחראים
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הקרובכמועדלוודאיקרובראוהםשנים15-10בעודהמלווהשלהחובאגרות

ב-כיללמוד,ניתןהתשלומיםמאוןשלהתקבוליםבנתונימעיוןהמשיחי.ליימות

6א(.1בשורה,6)לוחיהודייםממקורותהכספיםזרםאתהמלווההכפיל1951

היה,במטבע-החוץהמשקשללמצבוקריטיכהבעיתויהתקבוליםבממדיזהגידול

מכרעת.משמעותבעללפיכך,

כברהורגשומטייח,תקבוליזרםבמונחיהיהודי,במיגזרההצלחהשלפירותיה

עללענותיכלהלאדולר,מיליון65כ-שלאלה,ממקורותהתוספתאבל.1951ב-

נעהראשונותהחמשיםבשנותאשריבוא,עודףלממןכדידרוששהיהלמט״חהביקוש

תודותהניכרתהעלייהלאחרגם(.3שורה,6)לוחדולרמיליון300בסביבות

ביןיהודייםממקורותהשוטפיםהתקבוליםאתהכפילהשכמעטהעצמאות,למלווה

לכלדולרמיליון140-130כ-שלשנתילזרםלצפותמקוםהיה,1951ל-1950

הגרעוןבממדיאפשריתירידהבדברביותראופטימיאומדןאלה.ממקורותהיותר,

לכתמרחיקישינוייםבעקבות-היבוא()עודףהתשלומיםמאזןשלהשוטףבחשבון

מגרעוןירידהמאשרליותרלצפותיכללא-להלן()ראההחליפיןשערבמדיניות

דולרמיליון250כ-שללממדים1951ו-1950לשניםבממוצעדולרמיליון325של

צריךזהאופטימיאומדןלפיגםאולםהבאות.השניםבשלוש-ארבעבממוצעלשנה

עלהעוליםבממדיםלפחות,שניםלמספרנוספים,קבועיםמימוןמקורותלמצואהיה

המשקלגביעתקסכומישניםבאותןהיואלהסכומיםלשנה.דולרמיליון100

גםהכרחימינימוםהיההיבואעודףשלשוסףלמימוןכזהסכוםמציאת7הישראלי.

מיליון40כ-שלבסכוםהיתרות)שאריתהשטרלינגיתרותאזילתשעםהעובדהלאור

עודףטלדולרמיליון100כ-שמימןמקורלגמריייעלם(1951במשךנמשכהדולר

הבריטיהאוצרשרגייטסקל,שלהבוטהשאלתו.1951ו-1949השניםביןיבוא

-?"1952ב-תעטומה1951ב-היתרותכלאתנשחרר"אם-(1950)סוףעתבאותה

8מיידי.פתרוןלהלמצואהיתר.חייבתישראלשממשלתהבעיהאתמיצתה

סלהחוץסיועמקבליבקבוצתולהיכלללנסותהממשלההחליטה1950בסוף

זניחגודלהיולבקשישראלהיתר.שעשויההסיועשממדיכיוןארצות-הברית.

שהצדלהעריךהיהניתןימים,באותםארצות-הבריתשלהחוץסיועכ.ללבמונחי
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הקונגרסושלהממשלשלבשיקוליםמישניתחשיבותבעליהיההבקשהשלהפיננסי
בסיועאבותבכדילהתגברצריךהיהשעליוהמכשול9לסיוע.בבקשהשידונונשעה
יחסיבגללדווקאלאוחאתפוליטיים,משיקוליםהתנגדותהיההמבוקשהחוץ

שלשיקוליםבגללאלאחשיבות(היתהלכךגםכי)אםהערביםעםארצות-הברית
גלובלית.פוליטיקה

לאחרוברית-המועצות,ארצות-הבריתביןהקרההמלחמהשיאימיהיוהימים
להתערבשהחליטהארצות־הברית,במדיניותמפורשתתמיכהלכלקוריאה.מלחמתפרוץ
ארצות-ממשלתבעיניביותררבהחשיבותהיתר•האו״ם(דגל)תחתבקוריאהצבאית
מכשפות',יצירתקופתהיתר,הפוליטיתשבעגהתקופהגםהיתר,התקופההברית.

בעתהכרעה,נדרשהכאשר.,לצרינו?אואתר,'הלנושלהיתר,בקונגרסוהאווירה

בן-גוריוןנקטוקוריאה,לגביארצות-הנריתהצעתעלאו״םבעצרתההצבעה
התנגדותלמרותזאת,ארצות-הברית.במדיניותתמיכהשלתקיפהעמדהוהממשלה

וכןבהצבעה,הימנעותשהציעהציונית,העבודהבתנועתהשמאלשלביותרחזקה
שהשתתףהראשון,הנשיאוייצטן,חייםמפיאפילושבדברהתבונהעלפקפוקים
הממשלההחלטתבעצרת.ישראלבעמדתלדוןכונסהאשרהממשלהטלהמיוחדתבישיבתה

לסיועהבקשהשסיכוייספקאיןבמפורש,נאמרולאהדבריםכיואטקלה.היתר,לא
בעמדתחד-משמעיתתמיכה-לבסוףהחליטהשעליהבעמדהחשובגורםהיוהחוץ

האפשרותאתלהבטיחכדילשנה,דולריםמיליוניבהשגתהצורףארצות-הברית.
קבלתהמשךעל-פניעדיפההממשלהחברילרובנראתהעולים,אלפימאותלקלוט
וגםהשחרור,מלחמתתוםלאחרממילאשנחלשהמברית-ר,מועצות,הפוליטיתהתמיכה
משם.העלייהלאפשרותבמיוחד-ברית-ר,מועצותליהדותהקשוריםשיקוליםעל-פני

ישראלנתקבלה1951ומאמצעכוחה,אתהוכיחהבקונגרסהיהודיתהשדולה
מתכונתהשונות.לצורותיוארצות-הבריתשלהחוץ'סיועמקבליבימועדוןכחברה
מיליון55-45שלבסכוםוממדיו,-חקלאות'ויעודפימלוות,מענקים,-הסיוע
לנוהליבהתאם10.1951שלהראשונהבמחציתלמעשהנקבעובממוצע,לשנהדולר

לשנה,1951/52)האמריקאית(התקציבלשנתלראשונהשניתןהסיוע,אושרהתקציב,
הנהנותלימועדון'קבלהשלהתקדיםאולםשנה.מדילחדשוהיהוצריףבלבד,אחת
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תוכלויז׳תר(כעשורהראשוןבשלבה)שנמשכהארוכהלתקופהכיתקוהנתןמסיוע

דולרמיליון50שבסביבותבסכומיםארצות-הבריתשלחוץמסיועליהנותישראל

היבואכאשר,1951בסתיוההנהגהעלמקובלתהיתר.המפהשלכזאתקריאהלשנה.

המדיניותונתגבשההלכהוכאשרארצה,להגיעהחלזהסיועעל-ידיהממומן

השונים.מרכיביהעלהחדשההכלכלית

חוץלסיועבקשהלהגישההחלטהמאשריותרהרבהקשהפוליטיתהכרעה

,1951שלבגרמניההיההמדוברמגרמניה.שילומיםבדברההכרעההיתר.אמריקאי,

שלרובוושבהבאירופה,היהודיהעםבהשמדתעסקהעדייןלכןקודםשניםשששרק

בימימלאהואחריותפעילותשלבגילעתבאותההיוהפוליטיתההנהגהוכלהעם

זוארץהמערבי,בגושגרמניהשלמעמדהאתשחיזקההקרה,המלחמהלמרותהשואה.

ולא-כל-אליה,ישירהפנייההעולם.עמירובבעיני"מנודה"בחזקתעדייןהיתר.

מרחיקת-לכתמשמעותבעלתהיתר.ישראל,מדינתעל-ידיאיתר.משא-ומתןניהולשכן

היהודיהעםאתלפצותלתביעהלהיענותאותההמריצהולפיכךגרמניה,שלמבחינתה

אלאשלה,המוסריהממדבגיןרקלאתוקףבעלתהיתר.זותביעהלו.עוללהאשרעל

אתושימשהנאציהשלטוןעל-ידישהוחרםופרטי,ציבוריהיהודי,הרכושבגיןגם

הגרמנים.

'פיצויים'לקבלתמעשייםצעדיםלביצועוהיחסהדוחףהיההורוביץ

שרשלהרטוריתשהשאלההיטבשידעכיוןלראשונה,הוגדרשהמושגכפימגרמניה,

תביעת11האכזרית.המציאותאתשיקפה?",1952ב-תעשו"מההבריטי,האוצר

המערביתמגרמניהאחדמיליארד)מהםדולרמיליארד1.5בסךישראל,שלהפיצויים

תגובתן.1951במרץהכיבושלמעצמותרשמיתהוגשההמזרחית(,מגרמניהוהיתרה

כיוןהמערב-גרמנית,הפדרליתהרפובליקהעםלנהלישהמשא-ומתןשאתהיתה,

לשלטונותהתביעההגשתשעלבעודלמרותו.נתונההיתר.לאכברזועתשבאותה

חזקההיתר.גרמניהעלולהסכםלמשא-ומתןההתנגדותדעות,חילוקיהיולאהכיבוש

שללמצבלהסכיםצריכהישראלשאיןהיההמשא-והמתןמחייבישלהטיעוןביותר.

מאמץכלמצדיקיםהמדינהוקיוםבישראלהשואהפליטיושיקוםירשתי,וגם'הרצחת

נטעןכמו-כןבנמצא.אינםאלטרנטיבייםמקורותכאשרלכך,כספייםמקורותלהשגת
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בגרמניההכרהאףאומחילהפירושהאיןהפיצוייםשקבלתהמחייבים,על-ידי
היחידההדרךהכיבוש,בשלטונותתלויהאיננהכברשגרמניהכיוןאבלהמערבית.

משא-ומתךשאפילוטענו,המתנגדיםאיתה.משא-ומתןניהולהיאהמשאביםלהשגת
שללדידםמהם.פיצוייםקבלתלא-כל-שכןריהביליטציה,מתןמהווההגרמניםעם

1951ב-הפיצוייםתביעתהגשתבעתשבוטאהבעמדהלהתמידצריךהשוללים,
והבטיחהההכרעהאתאיפשרהבן-גוריוןשלהאישיתסמכותורקהכיבוש.לשלטונות

בינוארהיסטורית,בהצבעהגרמניה.עםרשמימשא-ומתןלניהולהכנסתאישוראת
נגדה.כנסתחברי50ו-ההצעהבעדכנסתחברי61הצביעו,1952

ומורדותעליותבווהיוחודשים,9כ-נמשךהשילומיםעלהרשמיהמשא-והמתן
שלפיובהסכםנסתייםהואמדובר.שבהםהסכומיםגודלעלקשהמיקוחבגלל

700שנים.12על-פנידולר,מיליון820בסךשילומיםלשלםגרמניההתחייבה
יהודייםלארגוניםוהיתרהישראל,לממשלתישירותהוקצבוזהמסכוםדולרמיליון
אובישראלהואגםהוצאהללולארגוניםשהועברהכסףרוב.,היגיוינטכגון
ההסכםשלהאופרטיביתהמשמעות12בחוץ-לאו־ץ.בעוליםלטיפולבמישריןהופנה
דולרמיליון65כ-שלקבועזרםהבטחתהיתר,,1952בספטמברבלוכסמבורג,שנחתם
רקסופיתאמנםסוכמוהדבריםמגרמניה.יבואלמימון,עשורשללתקופהלשנה
התחיללמעשהוהביצועבלוכסמבורגהשילומיםהסכםחתימתעם,1952שלבסתיו
משא-ניהולבדברההצעהעלבכנסתהחריףהוויכוחאחריכאשראבל.1953בשנת
החליטהירושלים,בחוצותבאלימותמלווהשהיהגרמניה,עםשילומיםעלומתן

היההחדשה',הכלכלית'המדיניותביצועעלשנה(אותהשל)בפברוארהממשלה
זה.ממקורלהםלצפותשאפשרהסכומיםהםמהיותר,אופחותידוע,

והמונטרייםהפיסקלייםוהצעדיםהחליפיןשער.3

שלבמוקדהיווהמונטריהפיסקליבתחוםתומכיםוצעדיםהחליפיןבשערהשינויים

בכנסת,האוצרשרעל-ידישנמסרההחדשה'הכלכלית'המדיניותעלהממשלההודעת
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1951גמשךשננקטולצעדיםהתייחסותתוךעוצבהזומדיניות.1952בפברואר12ב-

זה,תאריךלפניבלבדימיםחודשהשילומים,עלההיסטוריתבהצבעהלשיאםוהגיעו

ההערכה,עלמבוססתהיתר.היאמטבע-חוץ.שליציבזרםלהבטיחהיתר,שמטרתם

כ-יהודיים,ממקורותמיליון140)כ-לשנהדולרמיליון250כ-שלבסךשתקבולים

יבואעודףלמימוןמשילומים(מיליון65וכ-ארצות-הברית,מממשלתמיליון50

המדיניותשתבוצעגם,הניחההתכנית1לפחות.גשניםלעשרמובטחיםכזהבהיקף

החלואכןאותםפיסקלייםריסוןאמצעיזשיופעלובעלייה׳,'האתנחתאבדבר

.1951שלהבחירותלאחרמידלהפעיל

התחוםהפיסקלי,התחום-תחומיםלשלושהדבריואתהאוצרשרייחדבכנסת

החליפין:ושערהמונטרי,

התחייבההמסים,וגבייתהתקציבאתהכורךהראשון,התחוםלגביא.

היאישראל,מדינתטלהראשונותהתקציבשנותבשלושלנוהגהשבניגודהממשלה,

ימומןזר.שתקציבהובטחכסף.הדפסתעל-ידיהרגילהתקציבממימוןתימנע

לאהדברכיאםגם,נבעמכךומהיטלים.ממסיםהממשלהשלשוטפותמהכנסות

)מלווהבמטייחמתקבוליההפיתוחתקציבאתלממןמתכוונתשהממשלהבמפורש,נאמר

בחסכוןשמקורםמהציבורארוךאמןוממלוותארצות-הברית(ממשלתוסיועהעצמאות

אחר.וחסכוןביטוח(וחברותפנסיה)קופותחחי

הממשלההמונטרי.בתחוםהתחייבותהיתר,זופיסקליתלמדיניותהמקבילהב.

למכורנהגהשאותםהמקרקעין,ושטריהאוצרשטרישלההנפקהאתלהפסיקהתחייבה

האוצרשרמזומנים.תמורתאפ״קבנקשלמטבעלהנפקתלמחלקה1951ו-1948בין

מרסןצעדעלהודיעלאזהבשלבאבלהבנקאי,האשראילריסוןצעדיםעלגםהודיע

מכןלאחרחודשיםכארבעהבוצעטכניותמסיבותאשר-המונטריבתחוםנוסף

14בבנקים.ופקדונותמזומניםעלאחח10שלמסהטלת-(1952)ביוני

ר,ציבור,לפחות,כצעדבתודעת)ונשאר(נתקבלבמטבעהגדולהפיחותג.

הממשלההצעתלפיהחדשה.הכלכליתהמדיניותשלהאמצעיםבמכלולביותרהדרסטי

ל״י0.35שלהיחידהרשמימהשערמעברעל-ידי)הממוצע(החליפיןשערהועלה

חליפיןשערישלזהסידורחליפין.שערישלושהכללהראשוןשבשלבלמערכתלדולר
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הוגדרלא)שאורכה'קצרה'מעברלתקופתלהתקייםהיהאמורהעסקותסוגילפי

יותר,הנמוכיםהשעריםשנייבוטלוהקרובשבעתידברור,היהאולםבהצעה(.
הדברמשמעותביותר.הגבוהאחד,שערבסיסעליופעלשלוחותיוכלעלוהמשק
התהליךסיוםועםהממוצע.החליפיןבשערכמעט,שנייםפי,מיידיתהעלאההיתר.

שלשערלהעלאתהתכניתציפתה-השלושהמביןהגבוה-יחידחליפיןלשערוהמעבר
המדיניותעלההכרזהביוםבתוקףשהיההרשמילשערבהשוואהלערך2.8פי

15החדשה.

עודףלמימוןחוץמטבעשליציביםמקורותלהשגתהממשלהצעדישאתבעוד
ניתןהתשלומים,מאזןשלההוןבחשבוןלטפלושנוערכצעדיםלראותישהיבוא
בראששמסרתםכצעדיםבעלייה,האתנחתאואתהללו,הצעדיםמכלולאתלתאר

אתניכרבאורחלהעלותובאמצעותוהשוטףבחשבוןהגרעוןאתלהקטיןובראשונה

היואחתובעונהבעתשננקטווהמונטרייםהפיסקליםהאמצעיםהחליפין.שער
היעדלמימושהכרחיהיהוהפיסקליהמונטריהריסון-משלימיםצעדיםבעיקר□
החליפין.שערשלריאליתהעלאהוהעיקרי:המיידי

הממשלהשלהסתלקותהביותר:חשובהיבטאמנםהודגשלאהאוצרשרבדברי

מחיריםלרסןהנסיוןנטישת-היינוכבושה,אינפלציהטלמהמדיניותלמעשה
חליפין,שערישלושהשלמערכתהפעלתאוניברסליים.וקיצובפיקוחבאמצעות
ולמנועהמכה,אתלרכךאמנםנועדהמעבר,לתקופתהקודם,השערהיהבהםשהנמוך
פשרההיתר.זאת(.7)לוחהיסודמוצרימחירישלביותרגדולהמיידיתהעלאה
המדיניותשלהצעדיםמכלולאישוראתלהשיגשנועדההאוצר,בהסכמתזמנית,

שרעל-ידימכברשיוצגההעמדהטללנצחונהמובהקביטוישהיההחדשההכלכלית

דבעל-ידיבממשלהיוצגההאחרונההצנע'.'מדיניותאתוכלמכלושנגדההאוצר,
מפלגתבממשלה,הדומיננטיתבמפלגהבלתי-מסויגתפוליטיתלתמיכהחכתהיוסף
מפ״םהשמאל,מפלגותאתגםשכללהבכללה,העבודהובתנועתארץ־ישראל,פועלי

ואחדות-העבודה.

כברהפיסקליהריסוןמדיניותשלהראשוניםצעדיהננקטודברשללאמיתו
עלוההכרזהההחלטהלפניולא-כל-שכןהדיוןלפניעודהיינו,1951בספטמבר
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אלהבבחירותהשנייה.לכנסתהבחירותלאחרמידאבלהחדשה,הכלכליתהמדיניות

בהישגיםולפיקוח,לקיצובשהתנגדההכלליים,הציוניםמפלגתכידועזכתה

לקואלי¬זומפלגהאמנםהצטרפהלא,1951סוףלקראתהממשלה,הרכבתעםניכרים.

החדשההפרלמנטריתהמציאותאבלהממשלה.בהרכבמוחשישינויחללאולכןציה

ממחישהלקואליציהמהצטרפותהפרוגרסיביםשהימנעות,1951ביוניהבחירותלאחר

הראשוןבשלבשכללההחדשה,בממשלהגםהכוחותשלהמשקלשוויאתשינתהאותה,

איפשרהזופלרמנטריתמציאות16בלבד.והדתייםארץ־ישראלפועלימפלגתאת

מפורטת,תכניתלהכנתלגשתוגםתקציביריסוןשלבצעדיםמידלפתוחלאוצר

החוגים1נציגיזהבשלבנעדרושממנהממשלהלכנסתהגישהואותההחליטהשעליה

האזרחיים'.

בסידרתהנתוניםהביקוש.לריסוןמובהקאמצעיכידועהיאמסיםהעלאת

ריאליים,במונחיםמסיםבתקבוליניכרתעלייהעלמצביעים(4)לוחהמסים

תחולתאתהמרחיבהחקיקה.1953ל-1951ביןאחח25עלהעוליםבשיעורים

גורםהממשלה.בספיגתזובעלייהחשובגורםהיתהההכנסה,מסבמיוחדהמסים,

הניכרתהעלייהבגללהאפקטיבייםהמסבשיעוריהעלייההיהלכךשתרםאחרחשוב

הקפיצהבגללוכןהעקיפיםהמסיםשלהנומינלייםובתקבוליםהנומינליתבהכנסה

שלהתהליךהחדשה.הכלכליתהמדיניותשלישירהתולדהשהיתר.במחירים,הניכרת

,1949ב-בחיתוליועדייןשהיההגבייה,מנגנוןשלנסיוןובעיקרידע,צבירת

המסים.בתקבוליהניכרלגידולהואגםתרם

שלהשנייהבמחציתשהחלפיסקלי,לריסוןהמאמץשעיקרמלמדים,הנתונים

דיתהיהוהסוכנותהממשלההוצאותההוצאות.לצדהתייחס,1951/52התקציבשנת

3ב-כולההציבוריתהצריכהירדהלכךובהתאםבמקצת,שנהבאותהירדובארץ

בשנת.1952ב-נוספיםאחחים2ובכ-(5ו-4)לוחות1950ל-בהשוואהאחחים

לכאורה.1950שלמזואחוזים5ב-נמוכההציבוריתהצריכהלפיכך,היתה,1952

עםאותהמשוויםאםיותרמשמעותיתנעשיתהיאאולםבלבד,קלבריסוןמדובר

.1950ו-1949ביןהציבוריתבצריכהכשליששלהקפיצה

הוא-המצרפייםבנתוניםרקלאמתבטאהממשלההוצאותלריסוןהניכרהמאמץ
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בתקציבמוחשיצמצוםלאפשרכדיהבטוזין־.בתקציבביותרהמוחשיביטויועלבא
.1952/53שלהבטחוןמתקציבאחה20קיצוץעלבך־גוריון,הבטחון,שרהחליט

איש,6,000ב-הקבעצבאשלהתקןהקטנתהיתר.כזהקיצוץשלהמעשיתמשמעותו

מתפקידוהתפטרידיך,דאז,הרטטכ״ל17המילואים.שירותבהיקףניכרוצמצום

בעיקרמשקףהואפיסקלי;לריסוןהגדולהמאמץאתרקלאממחישזהאירועבמחאה.
וממדיהתשלומיםבמאזןהמשברשביןהקשרמשמעותאתתפסהממשלהשראשהעובדהאת

מיגורשלההוצאותבממדיניכרצמצוםלאפשרוכדיהציבורי,המיגזרשלההוצאות
בהשוואההבטחוןמערכתלפעילותמבעבריותרנמוכהעדיפותלתתהסכיםאףזה

מסעיפיאחדשבאףמהעובדה,כףעלללמודניתןהאזרחית.במערכתהממשלהלפעילות

עםאכן,הבטחון.בתקציבשנעשהלזהדומהבשיעורקיצוץבוצעלאהאחריםההוצאה

קפלןעםלבן־גוריוןשהיולעתים,המריםוהויכוחים,הדעותחילוקיכל
גםאלאלהלכהרקלאגיבוי,להםנתןהואההכרעהשעתהגיעהכאשרוהורוביץ,

שנים.באותןעשייתומוקדאתראהושבוישירותממונההיהשעליובתחום-במעשה
גיבוילונתןהוא(,1952)ביוניהאוצרלשרמונו;אשכוללויכאשרלאהר-מכן,

שלם.עשורבמשןהכלכליתהמדיניותבביצועמוחלט
צעדמקרקעין.ושטריאוצרשטריהנפקתהפסקתהיהלריסוןהמונטריהביטוי

גושפנקאשקיבלההכוונהמומשהבזאת.1951שנתשלהשנייהבמחציתכברבוצעזה
להשתמשלהפסיק(1952)בפברוארבכנסתהאוצרשרבדברימוצהרתמדיניותשל

מתאיםלסעיףבהתאםהמטבע,מחלקתשלנכונותההתקציב.למימוןהדפוסבמכבש

המקרקעיןשטריואתהאוצרשטריאתונמוךקבוענכיוןבשערלקנותבחוק,
ישראלממשלתשלולזמן־-ארוךלזמן־קצרהחובאגרות;;תעשתההממשלה,שהנפיקה

הכסףבסיסגדלשבאמצעותומנגנון,יצרההיאבכךהבנקים.טלביותרנזיללנכס
בכמותלשנהאחה30עלהעוליםבשיעוריםהגידולבמשק.הכסףכמותובעקבותיו

פיהתשלוםאמצעיכמותאתשהגדיל,1952בפברוארהמסתיימותהשניםבשלושהכסף

זהמגידולחלק(.7)לוחבתקציבהגרעוןשלהמונטריהמיטדאתבעיקרמשקף,2.5

ההשפעותאתלמנועבכדיבית.ולמשקילעמקיםבאשראימהגידולאמנםנבע
הגבוההלנזילותהודותשהתאפשרהלייצור,האשראישלניכרתהגדלהשלהמרחיבות
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ביותרגבוהיםנזילותשיעוריקיוםעללהקפידהבנקיםנתבעוהבנקים,מערכתטל

הוחלהלאזוהנחיהולשירותים.למסחרהאשראיאתולהקפיאפקדונות,תוספתלגבי

והתעשייה.החקלאות,הייצור,לענפיהאשראיעל

)קפלן-האוצרשלהראשוןהצוות,1952ביוניביצע,שאותוהאחרוןהצעד

מזומניםעלמםהטלתהיההחדשה,הכלכליתמהמדיניותבלתי-נפרדכחלקהורוביץ(

נדחה-'כסף'עלכמםלתארושניתן-זההיטלשלהעיתויעובר-ושב.ופקדונות

)ההיסטורי(השםאתשנשאוהכסףשטרישלההמרהבשעתבוצעהואטכניות.מסיבות

)בנקטלוהישראליהשםאתהנושאיםכסףלשטריאפ״ק()בנקהמנפיקהבנקשל

שלדרסטיצעדגםהיההואבמהותו,פיסקליהיהזהשצעדאף18לישראל(.לאומי

המדינההקמתמאזלראשונהמאד־מוחשיותהיוהמיידיותהתוצאותמונטרי.ריסון

היתריהיאההמרה,ביצועסיוםלאחר,1952יוניובסוףלגדול,הכסףכמותחדלה

הכסףכמותאמנםחזרהואילךמיולישנה.אותהשלבמרץהכסףמכמותנמוכהאף

האינפלציהלתקופתהאופיינימהקצבלגמרישונהבקצבאולםלעלות,הנקובה

כלבמטךהנקובההכסףבכמותהגידולשיעור.1952וראשית1949ביןהכבושה,

הכסףבכמותהגידולשיעורינעומכןשלאחרהשניםובכלאחה,10היה1952

השנתיהגידולשיעורממחציתפחות-היינובלבד,אחה6-5שלבתחוםהנקובה

כמותשלהגידולבשיעורזהשינויהשפעת.1952וראשית1948שביןהכסףבכמות

ראשון,במבטהנראיתמזורבההיתההאינפלציוניהתהליךשלעוצמתועלהכסף

בעלייהביטוילידישבאשנים,באותןהמשקסלהייצורבכושרהמהירהגידולבגלל

במקורותהגידולהמשק.שלהריאליבתוצרלשנהאחחים8כ-טלצמיחהנתיבעל

והגיעיותר,עודגבוההיהזה,בהקשרהרלבנטיהמשתנההמשק,שלהריאליים

לשנה.אחח10שללשיעורים

הכלכליתהמדיניותבמוקדלמעשהעמדההריאליהחליפיןבשערניכרתהעלאה

בזבחהמשךלמנועכדיהכרחי,היהזהצעדנופלת.אוקמההיאשעליה-החדשה

יבואמחיריבאמצעותבית,ומשקיעסקיםשלסמויסיבסודעל-ידיחוץמטבע

המשקעמדלולאכלכלי.הגיוןכללוהיהשלאחליפיןשערבסיםעלהמחוטבים

היתההפוליטיתשההנהגהייתכןריקה,מטייחקופתשלהמציאותבפני1951בסוף
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היתרותירידתשלהמציאותהזאת.הקשוחההמדיניותביצועבדברמהחלטהנרתעת

הממשלהראשאתלשכנעהאוצרצוותבידיסייעה(4שורה,6)לוחהאפסלקומתחת

הכלכליתהמדיניותשללסמלהשהפךצעדהישראלית,בלירההגדולהפיחותאתלאשר

החדשה.

מערכתבאמצעותבשלביםיבוצעשהפיחותהוצע,הגלולהאתלהמתיקבכדי

נקבעו,1952בפברוארשבוצעהפיחות,שלהראשוןבשלבשערים.שלושהשל)זמנית(
נשארלהלכהאשר-אי()שערלדולרל״י0.35שלנוספיםחליפיןשערישני

ל״י1.00ושלבי(;)שערלדולרל״י0.71שלהרשמי;החליפיןשערבינתיים

לאדםגרעיניםשלהיבואמחירילחישוברק1952ב-שימשאישערגי(.)שערלדולר
בשני1952במשךכברבוצעוהשוטףבחשבוןהאחרותהעסקותכלדלק.ושלולחי

לדולרל״י1.80שליותר,גבוהחדש,שערנוסף1953באפרילהגבוהים.השערים
הגבוהים,לשעריםהנמוכיםמהשעריםעסקותהעברתתהליךנמשךומאזדי(,)שער

בינוארלהלכהגםבוטלוו-ב'()איהנמוכיםהשעריםשנימשנתיים.למעלהבמשך
19 .1954

מחיריםבאמצעותדיסאינפלציה.4

פיבמשקהכסףכמותגדלה1952פברוארעדהמדינהמהכרזתשחלפוהשניםבארבע

שעמדמחיריםריסוןעל-ידיהוגברהבנזילותזה*ידולשלעוצמתווחצי.שניים

השווקיםאתליבההשווקיםעלהכסףמלאישלהלחץהצנע.מדיניותשלבמרכזה

התקציביהריסוןכליל.להתמוטטשעמדוהפיקוחמערכתאתושחקהשחורים
הישירהלחץאתלצמצםיכלהחדשה,הכלכליתמהמדיניותכחלקבושהוחלוהמונטרי,

ביצועגםאךהמשק.בנזילותנוסףגידוללמנועוגםהשווקים,עלהממשלהשל
אתלחסליכללאמונטריריסוןושלהממשלהבהוצאותריסוןמדיניותשלקפדני

במשךשנצברההנזילותתולדתלמשאבים,הביקושאת-היינוהשווקים,עלהלחץ

שחלפו.השנים

מלווההכבושה.האינפלציהבלחצילטיפולנוספיםאמצעיםלפיכךנדרשו



זו•מטרהלהסגתהאמצעיםאחדהיהעו״טופקדונותמזומניםעלאחח10טלהחובה

הקיימות,הפוליטיותבמגבלותהאפשריבמכסימוםאמנםשנחשבאלה,בממדיםהיטל

הכסף,בכמותאחח250טלגידולעקבשנגרמוהנזילותלחציאתמלקזזהיהרחוק

שהיאכיוןאבלהחובה.ממלווההתקבוליםאתלהקפיאהממשלההחליטהאילוגם

עלהמלווהשלהשפעתורגילה,הכנסהכאלהחובהממלווהלתקבוליםהתייחסה

ומאחרבלבד.זמניתהיתר.התשלום,אמצעיבגידולהצמצוםשלבמונחיםהנזילות,

)הנקובה(הכמותצמצוםעל-ידיבמישריןהנזילותעודףאתלצמצםהיהניתןשלא

הנזילותלחצישחרור-אלטרנטיביתבשיטהלנקוטהיהצריךהתשלום,אמצעישל

-המדיניותהיתר.אכןזאתמשמעותיות.מחיריםעליותהתרתעל-ידיהצבורה

המדיניותממרכיביכאחדשהופעלה-יוסףדבטלהצנעמדיניותשלהגמורהיפוכה

החדשה.הכלכלית

עלייתאתבדבריומלכלולהאוצרמשראמנםמנעוציבוריחסיטלשיקולים

ותומכיו,הואהחדשה.הכלכליתהמדיניותלהצלחתהדרושיםמהצעדיםכאחדהמחירים

הכרחי,רעכאלהמחיריםברמתהכוללתלעלייההתייחסוהציבור,בפניבהופעותיהם

למחיריםיחסיתויצואיבואמחיריבהעלאתהצורךאתהדגישוהנושאעלובדברם

אתלהשיגכדידבר,שללאמיתואבלהתשלומים.מאזןשלהצרכיםבגללהמקומיים

שלחיסול(לא)אםניכרוצמצוםהשוטףהחשבוןשלהמצבשיפור-המדיניותמטרות

עלייהגםאלאהמחירים,ביחסישינוירקלאהיהדרוש-האינפלציוניהלחץ

ערכיהםכאשרנזילותהמנקזמכשירהיאמחיריםעלייתהמחירים.רמתבניכרת

כיוןדומה,בשיעורעוליםאינםבנקאי,ואשראיכסףבמיוחדהנכסים,טלהנקובים
מייצגים.שהםהקנייהכושראת-היינוהריאלי,ערכםאתמקטיןכזהשתהליך

עלההחלטהלפניעוד,1951בראשיתכברלמעטההחלההמחיריםעליית

קוריאה,מלחמתבגללבעולם,המחיריםעלייתבעקבותהחדשה.הכלכליתהמדיניות

אותהשלהראשונהבמחציתלצרכן(המחיריםמדדעל-ידישנמדדו)כפיהמחיריםעלו

הגבוהזה,שיעורמזה.כפולבשיעורכולה1951שנתובמשךאחוזים,7ב-שנה

'מהפכתאתשעשוהמחיריםעליתמשיעוריבהרבהנמוךעדייןהיהכשלעצמו,

ניכרחלקהעברתהחדשה.הכלכליתהמדיניותבביצועביותרחשובלגורםהמחירים'
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בתוקףשהיההרשמי,מהשערשלושהופישנייםפיה\בוהימלשעריםהיבואמעסקות
היבואמוצרימחיראתמידייקרההחדשה,הכלכליתהמדיניותעלההכרזהלפני

היבואשלהריאלישמשקלוכיוןלפחות.תואמיםבשיעוריםאלהבקבוצותשנכללו
לצפותהיהניתןבמיוחד,גבוהשניםבאותןהיההמשקלרשותשעמדוהסחורותבסך

גורמיםפעלו^לאאילוגםבמשק,המחיריםרמתעלוחזקהמיידיתהשלכהלכךשתהיה
במשק,פעלואכןכאלהשגורמיםעוד,מההמחירים.עלייתלתהליךשתרמונוספים

ברמתהיקפיצהימימושאתאיפשר(גם)וכמובןשחייבהנזילות,עודףעמדובמרכזם

המחירים.

שלבמונחיםהמחירים''רמתושלהיבוא,מחירישלהחליפין,שערשלהמדדים

שביןביחסהן-המחירים''מהפכתאתממחישים(,7)לוחלצרכןהמחיריםמדד
הפעלתבעקבותשאירעה-כשלעצמההמחיריםברמתוהןהמחירים,ורמתיבואמחירי

שלההתאמהותהליךאחח,58ב-המחיריםעלו1952ב-החדשה.הכלכליתהמדיניות
עדייןאבלבהרבה,נמוכיםשנתייםבשיעורים,1954וב-1953ב-גםנמשךהמחירים
הסופילשלבהגיעההתאמהתהליךכאשרבהתאמה.לשנה,אחח12ו-29של-גבוהים

"מדדעל-ידינמדדתשהיאכפיהמחיריםרמתהיתה,1954שלהשלישיברביעשלו,
המדיניות.הפעלתערב,1952בינוארמאשרשנייםפיגבוהההמחיה",יוקר

אחוזים,6ו-5שללשיעוריםהמחיריםעלייתקצבירדמכןשלאחרבשנתיים
שללקיומההראשונותהשנים25על-פניהרב-שנתילממוצעהקרוביםשיעורים

המדינה.

לצרכן,המחיריםבמדדהשינוייםאתמבטאתלעילשתוארההמחיריםעלייה
שנותבסוףהעירוניהיהודיליישובהאופייניצריכה'ל0'עלמבוססשהיה

לצרכןהאופייניוהשירותיםהמצרכיםסלאתעודשיקףלאסלאותוהשלושים.
לאגםהואקיצובשלקיומוועקבהחמשים,שנותשלהראשונהבמחציתהישראלי

המיושן.בסלשנכללוהמצרכיםבעבורהצרכניםששילמוהמחיריםאתנכונהביטא
תת-אומדן,היההצנע,בתקופתזהמדדעל-ידישנמדדכפיהמחירים,עלייתשיעור
התכניתביצועבעתזהמדדבאמצעותשנמדדבמחיריםהעלייהששיעורנראהולפיכך

20אומדן־יתר.הואהחדשההכלכלית
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שנייםפיול^,1954ו-1931ביןשנייםפי"רק"עלוהמחיריםאםגםאבל

לעלייתרקלייחסהואיןמאדתלולהעלייהזוגםהמדד,מנתונישנובעכפיוחצי

האינפלציוניהתהליךשלמיסודוהחליפין,בשערהעלייהבעקבותהיבואמחירי

נוספים,כוחותהפעיל-השנייההעולםמלחמתבתקופתלמעשהשראשיתו-הממושך

מלחמתבימישהופעלההצמדה,מנגנוןהיהביותרהחשובהגורםאותו.שהאיצו

אורק,הופעלשניםושבאותןהמדינה,לקיוםהראשונותובשניםהשנייההעולם

שולמההתעשייה,בעליוהתאחדותההסתדרותביןהסכםלפיהשכר.בתחוםבעיקר,

הנקובהשכרהותאםוכךחודשים,לשלושהאחתהמדדבסיסעלשחושבהיוקר,תוספת

עלמלאפיצוישמנעהתקרה,היתר.היוקרלתוספתלמהירים.אמנם()בפיגור

מעלייתנמוכההיתר.הנקוב,השכרעלייתולכןגבוה,שכרלבעליההתייקרויות

אותה'לגלגל'העסקיהסקטורניסהבשכרהעלייהמיספיגת'להימנעכדיהמחירים.

החקלאיתהתוצרתממחיריניכרשחלקכיוןמחירים.העלאתבאמצעותהצרכניםעל

בעלותבעלייההכירוהפיקוחרשויותואילולפיקוח,עדייןנתוןהיהוהתעשייתית

השפעתוהורחבהזוובדרך)הרשמיים(,במחיריםתואמתהעלאההותרהכהוצאה,השכר

שלמימושםבמשק.גדולמיגזרעלבעקיפיןוהופעלההשכרעלההצמדהמנגנוןשל

)חלקיתהתאפשרהצרכנים,בביקושגםכמובןמותנהשהיהיותר,הגבוהיםהמחירים

מהשכיריםכרבעשלשכרםאתשמימנוהציבורייםשהתקציביםהעובדה,בגלללפחות(

יוקר.תוספותלתשלוםהקצבהכללו
שערימהעלאתרקלאאפוא,נבע,1954-1952בשניםהמחיריםהתאמתתהליך

מנגנוןשלקיומוההצמדה.מנגנוןבאמצעותנגררותשכרמעליותגםאלאהחליפין,

עלהקשוהיוקר,לתוספתומעברמעלשכרהעלאותלהשיגההסתדרותשלוהצלחתהזה,

המחירים.ביחסשינויהחדשה:הכלכליתהמדיניותשלהחשובותהמטרותאחתהשגת

באותויעלולאשכר,כוללהנקובות,שההכנסותחייבוהתשלומיםמאוןשלשיקולים

משכר.שלאהריאליתההכנסהואתהריאליהשכראתלהורידבכדיהמחירים,כמויחס

צריכיםיצוא,תמורתמקבליםישראלייםשיצרניםוהמחיריםמיבואסחורותמחירי

ליצואניםתמריץלתתכדיהאחרים,מהמחיריםיותרלעלותזה,שיקוללפיהיו,

היבוא.כדאיותאתולהקטין
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במחיריםלשימושסייעובכךהמחירים,עליותאתהאיץההצמדהמנגנון
ריסוןשלבו-זמניתהפעלהמחייבכזהתהליךהאינפלציוני.הלחץלספיגתכמנגנון
משיעורהקטןבשיעוראבלהנקובההכסףבכמותגידוללאפטראמנםהעשוימונטרי,

שאכןמראות,(7)לוחוהמחיריםהכסףכמותשלהעיתיותהסדרותהמחירים.עליית

אחח10ב-אמנםגבוהההנקובההכסףכמותהיתר,1952ב-הדברים.פניהיואלה

הדבר,פירושבקירוב.אחת58ב-עלההמחיהיוקרמדדאבל,1951שב-מזולערך
המחיה,יוקרמדדאחת.שנהתוךאחת40מ-בלמעלהירדההריאליתהכסףשכמות

משמשולפיכךהמחירים,עלייתבשיעוראמנםמפרחהרשמיים,המחיריםעלהמבוסס

הירידהשיעוראםאףאולםאוטדן-יתר.הריאליתהכסףבכמותהירידהשלזהאומדן

ברורבלבד,אחת,25אפילואואחה,30היתר.זושנהתוךהריאליתהכסףבכמות
הריאליתהכסףכמותירדהשבה1953בטנתוגם,1952בשנתהמונטריתשהמדיניות

רבה.בעוצמהשהופעלהמרסנת,מדיניותהיתר.אחת,10ל-בקרוב

מונטרי,ריסוןעלהיאגםמעידה1954ב-הריאליתהכסףבכמותהיציבות
על21שנה.באותהבמשקשהחלההמהירההצמיחהאתבחשבוןלוקחיםאםבמיוחד
אתאחתובעונהבעתהמבטאתההכנסה,שלהמחזורממהירותגםללמודניתןעוצמתה

,1952ב-המחזורבמהירותאחת60כ-שלהקפיצההריאלי.הממדואתהמונטריהממד

דיס-מדיניותמשקפת,1955ב-התייצבותהעדטלאחר-מכן,בשנתייםעלייתהוהמשך
מראים7בלוחהנתוניםואכן,יותר.לנדירהכסףאתשעשתהחזקה,אינפלציונית

הכסףכמותהמונטרי,הרימוןעוצמתנחלשהשבה,1956סיני,מבצעבשנתכי

.1951השיא,בשנתהגיעהאליהמהממדיםלערךאחה20ב-נמוכההיתר.הריאלית

)ותוצר(ריאלייםמקורותעמדושלרשותומשקלשמשצריכההיתר.זוכסףוכמות
.1951ב-לרשותושעמדומאלהכמעטאחח40ב-גדוליםשהיו

כסףכמותבעלהיה,1956שלמזהבהרבהקטןשהיה,1951שלשהמשקהעובדה
האינפלציוניהלחץשלהאדירההעוצמהאתממחישה,1956טלמזוגדולהריאלית
קצרה,לתקופהרקהחדשה.הכלכליתהמדיניותלהתמודדהיתר.צריכהשאיתוהצבורי

מזומניםעלאחה10טללמעשה()מסהמלווהבוצעשבה,1952לספטמברמרץבין

שלהנטלשעיקרכךהנקובה,הכסףבכמותהגידולרוסןבבנקים,עו״שופקודות
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שנותבשלושהגבוהיםעלייתםשיעוריהמחירים.עלהועמסהצבורההנזילותניקח

שיקפולאאחה(12ו-,58,29כ-שלהיורדיםובשיעורים1954-1952'ההתאמה',

ימישלהכבושההאינפלציהבתקופתמאשריותרגדולאינפלציונילחץכלללפיכך

באההדיס־אינפלציהמדיניותשלהצלחתהבו.הדרגתיתירידהדווקאאלאהצנע,

6-5כאמורשהיו,1956ו-1955שלהמחיריםעלייתבשיעורימובהקביסוילידי

בשווקים,המציאותאתיותרהרבהששיקףמדדשלבמונחיםחאתבלבד,אחתים

העלייההמחירים.עלבפיקוחמרחיק-לכתוצמצוםהקיצובשללמעשהחיסולולאחר

המדיניותאתמשקפתסיניבמבצע)לערך(המסתיימותאלה,בשנתייםהמחיריםברמת

המחיריםאתלרסןמנסיונהלמעשההרפתההממשלהבעבר.שננקטהאוהנוגדת

גםלהתבטאריאלייםלמשאביםביקושלעודףואיפשרהוקיצוב,פיקוחבאמצעות

1954שלהשנייהממחציתהההתאמה,תקופתלאחרהאינפלציוניהתהליךבמחירים.

המזערייםלשיעוריםוהלכה,שככההיאשגםפתוחה','אינפלציהלפיכךהיהואילך,

.1958ו-1957ב-אחהים2כ-של

1955שלהנוסףוהפיחותמחירים,שכר,מיתון,.5

שלמההשלכותהחששבגללקלים,היולאהחדשההכלכליתהמדיניותשלהלידהחבלי

הצפויההניכרתמההעלאהוהחששהתעסוקהעלהציבוריהסקטורשלהביקושריסון׳

ויהשיועלהתכניתעל1952בפברוארהוכרזכאשראמנםנפלהפורבמחירים.

ונאמנותהתמדהחייבההפועלאלהתכניתשלהוצאתהאבלהחליפין.בשערהמיידי

בשעררצופותהתאמותטלמהנתיבלסורלאכדיבלחציםעמידהולפיכך,ליעדים,

עלהוטלהזומשימהוהמונטרי.התקציביהריסוןעלהקפדהכדיתוךהחליפין

.1952ביונילתפקידושנכנסאשכול,לויטלבהנהגתוהאוצר,שלהחדשהצוות

רמתעלהמדיניותשלהמיידיותההשלכותעםלהתמודדגםהיהחייבזהצוות

והשכר.התעסוקהועלהכלכליתהפעילות

עקיפההשפעההיתההמרסנת,המונטריתלמדיניותובמיוחדהפיסקלי,לריסון

בממדיצמצוםהיתהאלהשנישלמשמעותםהפרטי.הסקטורטלהביקושרמתעל
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בצורהביתולמשקיהייצורבענפיהשקעותלמימוןלעסקיםהזרימהשהממשלההאשראי
והירידההנזיליםהנכסיםעלהחובהמלווהלהשפעתבנוסףזאתהלוואות.של

האשראילצמצום22ריאליים.במונחיםהבנקאיהאשראישלבממדיוביותרהניכרת

בענפיההוןמלאיבמשק.ההשקעהממדיעלהשפעההיתר.ריאליים,במונחיםהבנקאי,
.1951ו-1949ביןמאשריותראיטיבקצבאך,1952ב-לגדולאמנםהמשיךהייצור

1953ב-נוספיםאחח15וב-1952ב-מחמישיתביותרההשקעהמירידתנבעהזוהאטה

23(.4לוח)ראה

הציבוריהסקטורביקושהציבורית.הצריכהבירידתהתבטאהתקציביהריסון
בשיעור-היינואחתים,2בכ-וירדהוסיףהוא1952וב-,1951ב-כברלקטוןהחל

לצריכהבביקושהגידולנמשךזאתלעומתבהשקעה.שחלהמהירידהבהרבהנמוך
בשיעורביותר,מהירבקצבלגדולהמשיךהיצואהואט.הגידולקצבכיאםהפרטית,

ממטרותאחתאתהגשיםובכך,1953ו-1952בשניםבממוצעאחת30ל-שהתקרב
אתהמגבירגורםהואהיצואכילזכוריששני)מצדהחדשההכלכליתהמדיניות

במשק(.הביקושים
ממנההמתחייבותהלוואיתוצאותהיוהקשוחההדיס-אינפלציוגיתלמדיניות

קפאהוא1953וב-הלאומי,בתוצרהגידולביותרהואט1952ב-כברהייצור.בתחום

עודףהחקלאי.בתוצרלקפיצהאמנםהביאה1951ו-1950ב-היישוביםהקמתבמקומו.
1953ב-הגדלה.לתפוקהשוקוסיפקעדייןקייםהיהאבלצומצם,למזוןהביקוש

שנה.באותהקשיםטבעמתנאיגםשנבעההחקלאי,בייצורבגידולהפסקהחלה

בייצור.מזעריתעלייההיתר.1953בשנתוגם,1952ב-כברההאטההחלהבתעשייה
20ב-גדלהבהשהתעסוקההתעשייה,התעסוקה.עלמיידיתהשלכהכמובןהיתר.לזאת

עובדיםלקלוטכמעטחדלה(,1950ב-גםניכרתעלייה)לאחר1951ב-כמעטאחח
הבאותהשניםבשלושבתעשייהבתעסוקההגידולשלהשנתיוהממוצע,1952ב-חדשים

הסקטורבתקציביהצמצוםבמקצת.קר.התעסירדהבחקלאותבלבד.אחחים3כ-היה
מאזלעובדיםניכרביקושיצרהציבוריהמנגנוןהקמתתהליךשבגללהציבורי,

הבנייהענףרקלעובדים.הביקושבמיתוןובראשונהבראשהתבטאהמדינה,הקמת

הקודמות.בשניםמאשריותרקטןבשיעורכאןגםכיאם,1952ב-עובדיםיותרקלט
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התעסוקה׳בגידולהאטהבעקבותיוגררשוניםבענפיםהתעסוקהבגידולהמיתון

האבטלהגדלהבמקבילכיאףאחתים,6בכ-ודלהעדייןהיא1952ב-גםאךהכוללת

המרוסניםלביקושיםהתעסוקהממדישלהמלאההתאמתםהעבודה.מכוחאחתים7ל-

לשיעורהגיעהמובטליםושיעורבתעסוקהירידהחלה1953וב-שנה,שלבפיגורבאה

אחת.11מ-למעלהטלשיא

הגדולהמובטליםמספרקשות.חברתיותהשלכותהיוכאלהבממדיםלאבטלה

העלייה.לממדישווהכמעטהיתר,1953שבשנתהארץ,מןהירידהעלכנראההשפיע

מלכתחילהנקלטהשלאאושנפלטהעובדיםקבוצתאותהשלבהכנסותקשהפגעההיא

טווי-אתולערערחיכוכיםליצורהיתר,עשויההיאחדשים.עוליםרובם-בעבודה

חקלאיםותיקים,לעומתעולים-השוניםהחברתייםהמיגזריםביןהעדיןהמשקל

כמייצגתההסתדרות,ביןומתחחיכוךיצרהזומציאותעירוניים.שכיריםלעומת

להאטההישירהגורםלכאורההיתר,המרסנתשמדיניותההממשלה,לביןהעובדים,

עולים-החלשהבקבוצהפגעהשבעיקרההגוברת,האבטלההגואה.ולאבטלהבייצור

קשים.במבחניםהכלכליתההנהגהאתהעמידה-חדשים

שהנהגתהההסתדרות,עםמהתמודדותהאפשרככללהימנעמאמץעשתההממשלה

היאואכן,הגדולה.האבטלהלמרותהמחירים,עליותבעקבותשכרהעלאותתבעה

הנתונים.1953וב-1952ב--הריאליהשכריוצבבדיעבד-השכרטלמשחיקהנמנעה

ממדיהיומהלקבועבשעתו(,איפשרולא)וגםכיוםמאפשריםאינםאמנםשבידינו

במחיריםהניכרתהעלייהכאלה.היואםשנים,באותןהריאליבשכרהשינוי

)ובפיגורההתייקרותעלבלבדחלקיפיצוינתנההיוקר׳"הוספתוהעובדההרשמיים

הריאלי.בשכרניכרתירידהשחלההרושםאתבציבוריצרוחודשים(,שלושהטל

השינוייםטליותרטוביםבמורדיםושימושבתעשייההשכרעלמידעמאידך,

אתלהוהיףישלזאתהפוכה.מגמר,עלמצביעיםלצרכןהמחיריםמדדמאשרבמחירים

הפעלתערב)ממש1952בינוארניתנהההסתדרותטלהלחץשבעקבותהעובדה,

זועלייהבמשק.השכיריםלכלאחח13שלשכרתוספתהחליפין(,בשערהשינויים

זחילתשלתהליךויצרהאזשהופעלהדירוג,שינויישלוהטכניקההנקוב,בשכר

בענפיכהוצאההוכרואלהשכרשהעלאותכיוןהריאלי.השכררמתעלהשפיעושכר,
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חקלאיים,מוצריםבמיוחדבפיקוח,מוצריםמחיריהתאמתאופשרהולפיכךהייצור,

להוציאמקום,מכלמהעצמאיים.חלקשלוההכנסותהמחיריםעלהשלכהגםלכךהיתר.
בשכרזמניתירידהחלהשבה-1952ויוניפברוארבין-ביותרקצרהתקופהאולי

ניתןלכן.1951שללזודומהלפחותהיתר,1953בראשיתזהשלרמתוהריאלי,

הפעלתבעקבותהורעלאעבודתםממקומותנפלטושלאשכיריםשלשמצבםלומר,

שלהמוצהרותהמטרותעלנמנתהלאהריאליבשכרירידההחדשה.הכלכליתהמדיניות

שלייצובואולםארוך.לטווחמטרהלהיותיכולהשאיננהובוודאיזו,מדיניות

מטרותיהעםלאאחדבקנהעלהלא1953ו-1952שלבמציאותהריאליהשכר

חברתייצדק'שלשיקוליםעםלאוגםהתכניתשלהמוצהרות

באה1953ו-1952ב-הריאליבשכרממשיתשחיקהמניעתשלהמיידיתההשלכה

שהיהג',שערחליפין.מחירים/שערויחסחליפין,שכר/שערביחסיביטוילידי

גבוההיה,9521בפברוארשנקבעדולר(,=ל״י1.00)ביותרהגבוההחליפיןשער

תקופתלאחרזה,לשערהעסקותכלהעברתהפיחות.לפניהרשמימהשער2.8פי

אחתובעונהובעתהיצוא,אתלהגדילליצואניםתמריץלספקאמורההיתר,מעבר,

בתחוםההתפתחויותאולםגידולו.אתלמתןולפיכךהיבואמחיריאתיחסיתלהעלות

ההיענותגםהייצור.עלויותשלמעלהכלפיניכרדחףיצרולעיל,שתוארוהשכר,

ביןהחזקותהלחץקבוצותשתי-והתעשייניםהחקלאיםנציגילתביעותהחלקית
גידולאתלגלגלוסייעההביקושיםאתהגבירההאשראי,אתלהגדיל-היצרנים
מחיריה.להעלאתהעלויות

והשכרהמחיריםעלוהחדשההכלכליתהמדיניותהפעלתמתחילתשנהתוך

הדבריםמשמעות25ר,שלושה.מביןהגבוהלשערביחסהפיחותלשיעורדומהבשיעור

החליפיןבשערההעלאהשלכמעטמוחלטתשחיקההיתר,1953שלהראשוןברביע

כיוןהתשלומים.מאזןאתלשפרשנועדוהתמריציםשלשחיקההיינו,הריאלי,
שכבר-זהוהישגהמדיניות,שלהעיקריתהמוידיתהמטרההיההיבואעודףשצמצום

בסכנה,עמד-1952שלהיבואבעודףובמיוחדביבוא,אחח10שלבירידההתבטא

ועדהמונתהבאפרילבשער.ולעמודלחזוראשכול,בהנהגתוהפעםהאוצר,נחלץ
דו״חפורסם1953ביוליכבר26ר,חליפין.ושערהתשלומיםבמאזןהמצבלבדיקת
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איחודועללדולר,ל״י1.80שלדי()שערנוסףשערקביעתעלשממליץהוועדה,

נוסףפיחותהיהפירושההוועדה,רובהמלצתשהיתר!זו,המלצההשערים.שלמהיר

שליותרמהירההעברהובגללדילשערגימשערהמעבר)בגללאחח80מ-למעלהשל

על-ידיאושרהההמלצההגבוה(.לשער־ו-ב׳אישערים-הנמוכיםמהשעריםעסקות

באפריל.הוועדהמינוילאחרמידובוצעההממשלה

והישגיםיעדים.6

הסחרחרתנעצרהאילו1953ב-הנוסףמהפיחותניכרחלקלמנועהיהשניתןספקאיך

אילומתקצרהיהההתאמהתקופתשלאורכהיותר.מוקדםמחירים־שכר-מחיריםשל

השניםשבאותןיותר,מרסנתואשראישכרמדיניותנקיטתהפוליטיתהמערכתאיפשרה

הנוסף,הפיחותשגםהיהברורהכנסה.חלוקתשלבמונחיםיותר.צודקתגםהיתר!

לאאםוחצי,שנהעדשנהתוךישחק(,7)לוח1953באפרילהוועדהבהמלצתשבוצע

הופעלההאוצרשרשלבאישורוואכן,אלה.תחומיםבשנימסייעתמדיניותתינקט

כמעטהמוחלטתהקפאתוכדיעדמועדפים,ענפיםלגביגםאשראיריסוןשלמדיניות

בתחוםלמאבקגםאשכולהאוצרשרנחלץשנהאותהשלסופהלקראת.1954בראשית

,1955לשנתהשכרהסכמיעללדיוןשהוקדשפוליטי,בפורוםתקיףבנאוםהשכר.

בגידולקשורותהןאםרקשכרלהעלאותוהיענותהיסוד,שכרהקפאתאתתבע

במציאות,גםביטוילידיבאהההסתדרות,על-ידיגםשאושרהזו,עמדה27בפריון.

התוצרשלהגידולבקצבניכרתקפיצהחלהשנהבאותהמהנתונים.ללמודשניתןכפי

בלבד.מתוןבאופןעלההריאליהשכרואילוהלאומי,

המשקכאשרושבוצעבשעתו,חזויהיהשלאהמטבע,פיחותשלזהנוסףשלב

ובמדיניותמונטריבריסוןולווהלעיל(,5סעיף)ראהמיתוןשלבמצבכברהיה

הכלכליתהמדיניותהצלחתאתדברשלבסופוקבעהואמכריע;צעדהיהמרסנת,שכר

שלשערהוספתעל-ידישבוצע-1953שלהניכרהריאליהפיחותלזכותהחדשה.

משנהלמעלהקצתבמשךהנמוכיםהשעריםשלהדרגתיוביטולבמאילדולרל״י1.80

זוהצלחה28.םימהתשלומאוןשיפור-העיקריהיעדבהשגתההצלחהאתלזקוףיש־
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260כ-שללממדים1953ב-השוטףבחשבוןהגרעוןובצמצוםהיבואבירידתהתבטאה
שחיקתמניעת-היינוהתמדה,שחייבהליעד,הנאמנות(.6)לוחדולרמיליון

ב-גבמבוקשה.אתהשיגה-1953שלהתיקוןלאחרהריאליהחליפיןבשערהעלייה
עלהעולהבשיעור,1951ב-מאשרנמוךהיבואהיה,1953ול-1952ל־בדומה,1954

הריאליהחליפיןבשערהניכרתההעלאהאבללכאורה,קטנהירידהזוהיאחח.10
הצדלגביגםמלאכתםאתאחתובעונהבעתעשוהמשקשלהייצורבכושרוהגידול

40בכ-גדולהיה1954שב-ביצוא,המקבילהוהעלייהביבואהירידההיצוא.-השני

ב-דולרמיליון362מ-התשלומיםבמאזןהגרעוןאתהקטינו,1952ב-מאשראחת
חזרוהמשק,שלהמהירגידולועםכאשר,וגם.1954ב-דולרמיליון241לכ-1951
שהגרעוןביצואהנוסףהגידולהבטיח,1951שללרמה1955ב-היבואממדיוהגיעו

תקבולילאורבו,לעמודיכולהישראלישהמשקגרעוןהיהזהזה.מתחוםיחרוגלא
ארצות-הברית,ממשלתמסיועהעצמאות,וממלווהמהמגביתהצפוייםהמטייח

דולר.מיליון300לכ-הגיעהעשורבאמצעשכברעולים,וטהעברותמשילומים,
מטבע-חוץ.יתרותבצבירתהיההתשלומיםמאזןבתחוםזולהצלחההכמותיהביטוי

150עלעלוהןהעשורסוףלקראתאפס;בסביבותשצוין,כפיהיו,הן1952ב-
דולר.מיליון

היתר,(,1954וראשית1952פברואר)ביןכשנתייםשנמשכהההתאמה,תקופת

שיעורהיהעדיין1954שב-ולמרותוהחברתי.הכלכליבתחוםביותרקשהתקופה

)שהיהבקירובאחת10ב-בתוצרהגידולהצביעואחתים,9ל-0ביןהאבטלה

באינפלציה,לשנהאחת10כ-טללשיעורההאטהבתעסוקה(,קטןבגידולמלווה
השגתעלאדיר,לזמןמימוןמצויהיהשעבורםלממדיםהשוטףבגרעוןוהצמצום

המחיריםעלייתבקצבהניכרתההאטההחדשה.הכלכליתהמדיניותטליעדיהעיקר

שללנתיבהחזרהלפתרון.התקרבותישהאינפלציהבתחוםשגםלציבור,המחישה

מוחשיתלעובדההיתר,והתוצר,התעסוקהמנתוניללמודניתןשעליהמהירה,צמיחה

שלביכולתובטחוןשללתחושהותרמההאווירהאתשינתהוהיא,1954במהלךכבר

המדיני.באופקהסערהענניועלוסבושבהבשעהבדיוקהמשק
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דילפרקהערות

על-ידישנטבע(,11£>£0011011101?0£10)צ?£אלמושגהעבריבמונחהשימוש

המדיניותשלבכוונהמוחלטשינוילהדגישכדיהעשריםשנותבראשיתלנין

בכדי.היהלאהכלכלית,

עלתהשלפתעכיוןמהמתוכנן,ניכרתבמידהחרגו1950ב-העלייהממדי

עיראק,ממשלתשהעמידההתנאיםובגללעיראק;יהודיהעלאתשלהאפשרות

(,1958)אשכולראהבלבד.כשנהשלוזקופהתוףהיהודיםיציאתאתשחייבה

.218עמי

.249עמישם,

עדזיקהלקייםהמשין;שאליהב',מדגניההשנייההעלייהאישאשכול,לוי

לאחרשהוקמהלממשלהצורףהראשון,ומנהלה'מקורות'שלמקימהימיו,סוף

ראשגםשימשאחתובעונהבעתהחקלאות.שרבתפקיד1951ב-לכנסתהבחירות

היה1951ו-1950ב-פעילותומוקדהיהודית.הסוכנותשלההתיישבותמחלקת

בנושאיםמעורבותוהעולים.מושביהקמתמבצעבמיוחדהחדשה,ההתיישבות

שלמובהקתגישהזה,לנושאוגישתוהתקופה,כלבמשךוגדלההלכהכלכליים

הקשוריםמשיקוליםבעיקרמושפעתהיתר.ימימה,מימיםההתיישבותאיש

שהיתר.היש','חלוקתשלמשיקוליםולאלייצר,ובתמריציםהייצורבמערכת

לפרושקפלןנאלץבריאות,מסיבותכאשר,היצנע'.מדיניותשלהמסד

,1964ועדומאזבמקומו,אשכולמונה(,1952)יוניהאוצרכשרמתפקידו

לענייניםהממשלה'ראשלמעשההיההממשלה,ראשתפקידאתעליוקיבלכאשר

שלהשיאבשנותהישראליהמשקשלהתפתחותותהליךאתועיצבכלכליים'

הכלכלית.הצמיחה

המאוחדתהיהודיתהמגביתשלוהבלתי-צפויההגדולהההצלחהאתלצייןיש

בהגברתאמריקה,ודרוםאירופהבמדינותלהמקביליםוגופיםבארצות-הברית,

השחרור.מלחמתימימאזלארץ־ישראלהתרומותזרם

מהןובחלקשנים,15-10שללתקופההיוהעצמאותמלווהשלהחובאגרות
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החובאגרותהאגרות.טלהפדיוןבעתרקלפיכךונפרעהמצטברתהריביתהיתה

הריביתטערהיהלאהמוקדמותהחטטיםבשנותאחחים.3.5טלריביתנשאו

חובאגרותטלריביתמשעריבמקצתגבוהלמעטההיההואנמוך;שערהזה

ניתןלפחות,ראשון,ממבטארצות-הברית.טלהכספיםבשוקארוכות-טווח

כמובןמניחזהאולםתרומה.מתןשליסודהיהלאהאגרותשברכישתלומר,
שניםבאותןהיהארצות-הבריתשלהכספיםבשוקישראלממשלתשלשמעמדה

כמובןשהיאהנחהשם,גדולותופירמותמקומיותרשויותשללמעמדןדומה
היההאגרותרוכשטללישראלהעזרהשמרכיבלומר,ניתןמהמציאות.רחוקה

האמוןעלהעולהבמידהבעתיד,ישראלשלהתשלוםבכושראמוןלתתבנכונותו

לה.להעניקהיהמוכןהכספיםששוק

המגביתושלהעצמאותמלווהשלהפעילותהיקףשליותרמפורטתהצגה

עמי(,1963)מיכאלישלבספרומצויה
.30-24.

מהתוצרלערךאחתים5-4כ-1951ב-היודולרמיליון100ש-להעריך,יש.7

ישראל.שלהלאומי

בסוףשהתנהלמטא-ומתןבשעתהבריטיהאוצרשרעל-ידינאמרואלהוברים.3

הורוביץראה:השטרלינג.יתרותשחרוראתלהחישישראלבקשתעל1950

.73עמי(,1975)

במערבארה״בשללבנות-בריתההסיועתכניותמביןהחטובהמרשל,תכנית.9

ישראלשלסיועבקשתלשנה.דולרמיליארד4כ-שלבהיקףהיתהאירופה,

זניח.גודללפיכך,היתה,מיליוניםעשרותמספרטלבהיקף
ארצות-הברית(ממשלתבבעלות)בנקוליצואליבואהבנקטלמלוותשני.10

לכניסהראשוןצעדהיודולר,מיליון135בסך,1950וב-1949ב-שאושרו

חשובמקורהיואלהסכומיםארצות-הברית.שלחומריתמעזרההנהניםלקבוצת

ממקורותהסיועאישורשלפניהשניםבשלושמארצות-הבריתישיריבואלמימון

שלהמלוותהחמשים.שנותבסוףרקנתקבלזהמבנקנוסףאשראיתקציביים.

הכספיםשוקשלהריביתמשערבמקצתרקהנמוכיםריביתבשעריהיוזהבנק

ותנאיהם,1953ב-כברהתחילהמלוותעלהחובפרעוןבינוני;לטווחוהיו
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ממשלתשלהתקציבייםמהמקורותהסיועשלמאלהנוחיםפחותהרבהלכןהיו

ארצות-הברית.

כרוביםשהיוהנפשייםהקשייבעללהתגברלאחרים,כמולו,איפשרזהאילוץ.11

ישראלשגרירועלעליוכאחת:אישיתומבחינהציבוריתמבחינהבדברים

)שקוימהוהגורליתהראשונההפגישהאתלקייםהמשימההוטלהפישר,בצרפת,

היחידשנושאהדאז,גרמניהממשלתראשאדנאואר,עם(1951ביוניבחשאי

.38-86ובמיוחד,94-79עמי(,1975)הורוביץראההשילומים.תביעתהיה

ישראללממשלתגרמניהמממשלתשהועברוסכומיםכאמור,היו,היטילוטים'.12

גרמניתחקיקהלפי-זכאיםהיולהטאשרהאישייםהפיצוייםבמקוםבאוולא

על-ידישנכבשואחרותמדינותועוליואוסטריהגרמניהעולי-אחרת

אחרות.למדינותשהיגרוואוסטריהמגרמניהיהודיםגםוכמובןהנאצים,

סחורותשלרכישהשחייבארצות-הברית,שלהחוץסיועבדברלהסכםנדומה

סחורותברכישתהיאגםקשורההשילומיםהעברתהיתר.ארצות-הברית,מ

ששימשושטרלינג,בלירותאחתים,6-5עלעלהשלאסכוםלהוציאמגרמניה,

תעמודאכןאםשפקפקוהיוהראשונותשבשניםלהדגישישדלק.יבואלמימון

התחייבויותיה.במלואגרמניה

מהתוצראחת15לכ-המגיעיםבממדיםיבואעודףמימוןשאיפשרזה,בסכום.13

מנוחנתנהשלאהחוץמטבעבעייתלפתרוןמכרעתתרומהלראותניתןהלאומי,

המדינה.הקמתמאז

המעברעם,1948באוגוסטלשימוששנכנסוהכסףשטריכאשרהוטלזהמס.14

בשטרותהומרואפ״ק,הבנק,שלהלועזישמואתונשאוהישראלי,למטבע

בנק-ישראליתכחברהשנרשם-הבנקשלהישראלישמואתנשאואשרחדשים

היולאבפברואר,החדשה,הכלכליתהמדיניותעלההכרזהבעתלישראל.לאומי

מזומנים,עלהמסהטלתאתלבצעהיהניתןלאולכןבנמצא,החדשיםהשטרות

עת.באותהזאתלעשותרצואילוגם

בדימויכלכלית''תכניתהמונחהפךהחדשההכלכליתהמדיניותביצועמאז.15

שחזרואלה,לציפיותכסף.מחזיקיעלמסוהטלתלפיחותנרדףלשםהציבדרי
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עלהטלכותכמובןחיומכן,שלאחרהשניםשלושיםבמשךפעםמדיוהשפיעו

הציבור.שלהתנהגותו
הצטרפולאהםיוסף.דבממדיניותמאושריםמעולםהיולאהפרוגרסיבים.16

כדיהכלליים,הציוניםלתביעותהיענותשתבעוכיוןהחדשהלקואליציה
תמידשהשתתפוהפרוגרסיבים,נציגהיעדרלקואליציה.יצטרפושהללו

חיזקהמוקדמת,הקואליציהעלגםונמנוהעבודהתנועתעםבקואליציה

יוסף.דבבגישתשתמכהבממשלההקבוצהאת-לכאורהרקאבל-לכאורה
.236עמי(,1976)ושיףהברראה:.17

שטרישלההמרהלעיתויהקשורההטכניתהמגבלהקיימתהיתר.לאאילוגם.18

תגובותלמנועברצוןהקשוריםששיקוליםלהניחישבחדשים,הישניםהכסף
הכלכליתהמדיניותלביצועהאחראיםאתמניעיםהיוהציבורשלחריפות

מזומניםעלוהמסהחליפיןשערהעלאתבין)קצר(זמןפסקלאפשרהחדשה

ופקדונות.
בארץשמחיריהםדלק,יבואולמימוןולחי,לאדםגרעיניםיבואלמימון.19

כספישימשולדולר,ל״י0.35שלהחליפיןשערבסיסעל1952ב-נקבעו

מקורותשלממדיהםהעצמאות.מלווהוכספיארצות-הבריתממשלתשלהמענק
בדרךסמויבאופןלסבסדהיהשניתןהיבוא,ממדיעלהמגבלהאתקבעואלה

המענקכספיעבורהנמוךהחליפיןשערשביישוםבעודכילציין,ראויזו.
לצרכניםארצות-הברית,ממשלתעל-ידישניתנהסובסידיההעברתלראותניתן

העצמאותמלווהכספיעבורהנמוךהחליפיןשערשלמשמעותוהישראליים,

הלאומי.החובהגדלתחשבוןעלהישראלייםלצרכניםסובסידיהמתןהיתר.
במיכאלימצויהגבוהלשערהמעברותהליךהחליפיןשעריעלמפורטתיאור

.23-21עמי(,1968)

ומחיריהםבקיצובמצרכיםטלהרשמייםהמחיריםביןביחסשחלהניכרתירידה.20

נותנת,1952פברוארלפניזהליחסבהשוואה,1953בינוארהשחור,בשוק
ואת,5לוח,49עמי(,1956)פטינקיןראהזאתעלזו.לטענהתימוכין
(.26,29-27)עמיהמחיריםביחסישםהדיון
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ברורז/יהוימאפשריםהמחיריםועלהנקובההכסףכמותעלחודשייםנתונים.21

הגיעההריאליתהכסףכמותמחירים.באמצעותהריסוןתהליךעיתוישליותר

ברביעשהתחילההמדד,שליותרהמהירההעלייה.1951בספסמברלשיאה

חמשתבמשךאחוזים7בכ-הריאליתהכסףכמותאתצמצמה,1951שלהשלישי

הריסוןשלעיקרואבלהחדשה.הכלכליתהמדיניותהפעלתשלפניהחודשים

אותהשלבספטמבר.1952שלהראשוניםהחודשיםשמונתבמשךבוצעהמונטרי

ראה:לפני-כן.שנהמממדיהאחח60כ-רקהריאליתהכסףכמותהיתר,שנה

.4לוח,47עמי(1956)פטינקין

אבל,1952ופברואר1948ביןכמעטשלוטהפיגדלנקוביםבמונחיםהאשראי.22

במחירים;הגדולההקפיצהלמרותקבוענשארהוא1952ליוני1952מרץבין

עלוהמחיריםכאשרואתבלבד.אחה20ב-גדלהוא1953ומרץ1952מרץבין

ב-גםנמשכהריאלייםבמונחיםהאשראיבממדיהירידהשניים.לפיקרוב

1953.

ארוך-מימוןשלמציאותולולאיותר,אףלרדתהיועשוייםההשקעהממדי.23

לענפיציודיבואלמימוןששימשוויבוא,ליצואהבנקממלוותמחו״ל,טווח

למפעליםאלההלוואותניתנושבהםביותרהנוחיםוהתנאיםהייצור,

בלירותנקובהיהזהאשראיבגיןעצמםעלקיבלושהםהחובהעסקיים.

המחיריםעלוהחדשההכלכליתהתכניתביצועבגללכאשרזאתישראליות,

המיתוןשלאורלמרותבציודלהשקיעשכדאילכלברורהיהניכרים.בשיעורים

ההוןרווחמיידי.שימוטבויהיהשלאייתכןהכלכליתבפעילותהצפוי

1953וב-1952ב-ההשקעהנתונילכדאית.הפעולהאתשעשההואהאינפלציוני

העסקי.המיגורשלאלהשיקוליםגםלבטחמשקפים

יגרוםלאאחח10כ-שלאבטלהשוררתשבועבודהשבשוקלצפותשאיןכיון.24

באותהזהבשוקשהתנאיםלומרניתןהשכר,עלללחץעבודהמחפשישלהלחץ

הקצרהטווחשלשיקוליםהריאלי.בשכרלירידהלהביאצריכיםהיותקופה

התבטאווהפריוןהשכרשרמתכיוןכוון,באותוכןגםהצביעולפחות

ותחליפיהיצואענפישלהתחרותבכושרשפגעוגבוהותייצורבעלויות
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להצלחתהלפיכךלייחסישזובמציאותהריאליהשכרשלייצובואתהיבוא.

זאתלהט.הביקושלביןעובדיםשלההיצעביןהפרדהליצורההסתדרותשל

;127-119עמי(,1975)הורוביץד.ראההפוליטייב.הכוחותליחסיהודות

.33-32עמי(,1956)פטינקיןוכן

ינוארבסיסעללצרכן,המחיריםבמדדהעלייהשיעורהיה1953באפריל.25

בי.שערשלולא-כל-שכןביותרהגבוההשערשלהעלייהלשיעור.קרוב,1952

שיקףשצוייןשכפיהרשמי,המחיריםמדדשלמאמינותוההסתייגויותכלעם

איןהשכר,נתונישלומהאיכותשנים,באותןמחיריםעלייתשלאומדן־יתר

העלייהאחריקטןבשיעורהטוב,במקרהפיגרה,והשכרהמחיריםשעלייתספק

החליפין.בשער

המכינההוועדהכראשכיהןתקופהשבאותההורוביץ,דודהיההוועדהיו״ר.26

ויתקון,א.השופטעליהנמנוכןישראל.בנק-המרכזיהבנקהקמתאת

ולבטלניידחליפיןשערלהנהיגהיתר.המיעוטהמלצתפטינקין.דןופרופסור

.134עמי(,1975)הורוביץראההחוץ.מטבעעלהפיקוחאתניכרתבמידה

עמי(,1975)הורוביץוכן:;352,373,383-374עם'(,1958)אשכולראה.27

119-117,135,141-140.

ליבואהרשמיהחליפיןשערשלוהמדדיםהמחיהיוקרמדדנתוניכיןהשוואה.28

שחלההשחיקהאת,1952ב-הריאליהחליפיןבשערהעלייהאתממחישה(7)לוח

ד'שערהנהגתלאחרבוהנוספתהעלייהואת,1953שלהראשוןהרביעעדבו

שערשלוביטולו1953במשךו-ב'()אי,הנמוכיםהשעריםוחיסול1953במאי

ולפני,246היה1952ב-ליבואהרשמיהחליפיןשערמדד.1954באמצעג'

המחיריםמדדאבלזה.משערבהרבהגבוהלהיותעשויהיהלאהוא1953מאי

המדדיםשניביןוהמרחק,522בסביבותכברהיה9531באפריללצרכן

בהשוואהאחוזים,8לכ-לפיכךהצטמצםהריאליהפיחותממדיאתהמשקפים

שערתוספת.1952בפברוארהראשוןהפיחותביצועלאחרמידאחחיםלעשרות

50ל-המתקרבלשיעורהפעראתוהגדילהחזרההרביעיהחליפין

ממדיאת1953במשךהגביראףד'לשערהעסקותכלהעברתתהליךאחח.
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יוקרומדדליבואהחליפיןטערמדדביןהיחסשבמונחיהריאליהפיחות

טאמנםהאינפלציוני,בתהליךהניכרתההאטהאחה.90ל-אףהגיעהמחיה

חליפיןטערבכל-זאתהבטיחההבאות,בשנתייםהפיחותממדיאתלשחוקהמשיך

הקובע.הגורםהיההה,1951ב-מאשר1956ב-יותרהרבהגבוהריאלי
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ה'פרק

צמיחהמשקשלוהחברתיתהכלכליתהמתכונת

הצמיחהנתיב.1

הכלכליתהמדיניותהפעלתעלההכרזהלאחרויותרשנתיים,1954שלהשניברביע

שלהגידולשיעורהייצור.ענפיכלשלבפעילותהתאוששותסימנינראוהחדשה,

סיני,מבצעעםהמסתיימותהבאות,ובשנתייםאחחים,10ל-זינקהלאומיהתוצר
ניתךאבללאחר-מכן,במקצתירדואלהשיעוריםיותר.גבוהיםאףהשיעוריםהיו

תכונהשיא,בשיעוריהצומחמשקשלהמתכונתנתגבשהאלהשניםשלוששבמשךלומר

הבאות.השניםעשריםבמשךהישראליהמשקאתשאיפיינה

ובפריוןבתעסוקה,ההון,במלאיבגידולהתבטאההצמיחהנתיבעלהעלייה

במלאילשנהאחה11ל-קרובשלהגדלהאיפשרבהשקעותהמהירהגידולהייצור.

אחתובעונהבעתבמשק.ההוןבעתירותתואםוגידולהבאות,השניםחמשבמשךההון

1הכולל.בפריוןניכרוגידולבייצורחדשותטכנולוגיותיישובאיפשרהוא

לגדול,חזרההתעסוקההעבודה.בשוקישירההשלכהכמובןהיתר.בייצורלהתאוששות
ולקראת1952ראשיתשלהגבוהההרמהאתהדביקה1954שלהראשונהבמחציתוכבר

בשיעוריםשלאחר-מכן,בשניםגםלגדולהמשיכההיאאותה.השיגהאףהשנהסוף

בשוקהאווירהאתשינהבתעסוקההרצוףהגידולאחוזים.3.5כ-שלשנתיים

תעסוקהשלמצבאמנםזההיהלאאחחים.8-7ל-ירדוהאבטלהשיעוריהעבודה,

הניכרהגידולשלתולדהרקלאהיואלהאבטלהשממדילהדגישישאךמלאה,

האוכלוסייה.בגידולהמחודשתההאצהאתגםשיקפואלאהייצור,בפריון)והרצוי(

הכפלתה(,)ואף1955ב-ניכרבקנה-מידההעלייהחידוששלתוצאהגםהיתר,זאת
המהירהגידול2בעבודה.והקליטהלארץהכניסהעיתוישביןההכרחיוהפיגור

כאחד,ערביםושליהודיםשלהגבוההסבעיולריבוילעלייההודותבאוכלוסייה,

שיעורי3הממוצעת.החייםרמתהעלאתואתלנפשהתוצרשלגידולואתבמקצתריסן

זהושיעור,1956ו-1954ביןבממוצעאחתים6כ-היולנפשהתוצרשלהגידול
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שיעוריספק,ללאאלה,היושניםבאותןדור.לשנותקרובבמשךהמשקאתאיפיין

עולמי.בקנה-מידהגםשיא
מ-יותרשלהקפיצה(.3)לוחהמשקענפיבכלכאמור,התרחש,הצמיחהתהליך

מתנאיבחלקהנבעה,1953ב-במקו□דריכהלאחר,1954ב-החקלאותבתוצראחח20

במלאיובשימושבתעסוקה)הנגזר(ולגידוללהתאוששותרקלייחסהואיןהטבע,

אחח50ב-גידולחלסיניבמבצעהמסתיימותהשניםשלושתוךפנים,כלעלההון.

הארץ,בשוקימרחיקות-לכתהשלכותבעלהיהזהוגידולבחקלאות,הנקיבתוצר

הדרים.להוציאהחקלאות,שלהתפוקהכלכמעטנועדהשאליהם

אחח17כ-שלבשיעורקפיצהלאחרהתעשייתי:בייצורגםניכרהההתאוששות

ןצב7אמנםהואטהמקומי,בביקושהגיאותהתחדשותאתבעיקרששיקפה-1954ב-

לייחסישזוהתאוששותלשנה.אחחים4שליציבגידולהתקייםעדייןאךהגידול

תעסוקה.המחפשיםעובדיםכוללייצורכושרשלולמציאותובשווקיםבמצבלשינוי

ענףשלהפעילותברמתהגידולהמשךאתמנעלאההתאמהתקופתשלשהמיתוןלמרות

1954ב-הצמיחהלנתיבהעלייהגידולה.קצבאתניכרתבמידההאטהואהבנייה,

הפרטיתהבנייההגברתבענף.הפעילותברמתהגידולבהאצתלפיכך,התבטאה,

עליהשהוטלוהמגבלותבהדרגה,שהותרו,לאחרלדיור,הגואההביקושעלבתגובה

שלזהמובילבענףהגיאותביצירתחשובגורםהיתההגלם,חומריקיצובעל-ידי

המשק.

מכוונת.מדיניותפריגםהיוהייצורבגידולהבין־ענפייםההבדלים
ההבדלגםהדיור.ממצבבמישריןנבעהציבורייםשיכוניםלבנייתשניתנההעדיפות

השניםבאותןשניתנההעדיפותאתמשקףוהתעשייההחקלאותטלהצמיחהבקצבהגדול

בהכרחנתןלעיל(גי)פרקהחדשהההתיישבותלהקמתהמאמץהחקלאות.*'לפיתוח

שלהכוונותלהערכתביותרהטובהמודדשהםההשקעה,ונתונילחקלאות,עדיפות

ביןאחוז52ל-16מ-עלהבהשקעההחקלאותשלשחלקהמראיםהמדיניות,מבצעי

לשיאו,הגיעיהודיםבידיהמעובדשהשטחלאחרואילך,1953מ-.1955ל-1950

מספרושלההוןמלאישלמזורזבגידולהענףשלהייצורכושרלפיתוחהמאמץרוכז

העובדים.
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במיגזרההוןהיוויקצבהואץהחדשההכלכליתהמדיניותטלהאתנחתאלאחר

ב-מאשראחח70ב-גדוליםהיו1956ב-השקיה,מתקנילהוציאממדיו,החלקאי.

והאזורית,הארציתההשקיהמערכתאתבחשבוןמביאיםאםשנייםמפיולמעלה,1950

מהמאמץכמתחייבבמהירותהיאגםגדלההתעסוקה5החקלאות.אתבעיקרשירתהאשר

מקצבאיטיבקצבאבלעולים,מושביבהקמתמוקדהחמשיםשבשנותההתיישבותי
.1950ב-מאשראחוז56ב-גבוהבחקלאותהמועסקיםמספרהיה1956ב-ההון.היווי

העוליםמיישוביבחלקששררהסמויהבאבטלהבהתחשבהערכת-יתר,אוליזוהי

כוחכללהפעלתהדרושינזהחייטובעליהציודמיכסתמלואאתקיבלולאשעדיין

הניכרתהעלייהחקלאי,משקבהפעלתידעחסריגםוהיולרשותם,שעמדהאדנז

הקיבוציתהוותיקה,ההתיישבותאתבמיוחדאיפיינהבחקלאותההוןבעתירות
(,1953עד)והקרקע,ההוןבעתירותהגידול.1948לפנישקמהכאחד,והמושבית
ההדרכהושירותמחקרמערכתעל-ידישטופחחקלאיידעטלוהצבירההרכישהותהליך

הפריוןהגדלתבחקלאות.הייצורבפריוןביותרמהירגידולהבטיחוהחקלאית

כאשרהתקופה,אתהמסיימותהשניםבשלושהצמיחהלנתיבהעלייהעםביותרהוחשה

אחח20בכ-גדלהבענףשהתעסוקהבעודכמעט,אחח60ב-גדלהחקלאותטלהתוצר

אתשינתהאליוהמשאביםוהזרמתהענףשלהכוללהפריוןבהגדלתההצלחהבלבד.

דרכיםלפרסתהענףהגיע1956ב-שינוי.תכליתבישראלהמזוןבשוקיהמציאות

מלחמתבימישראשיתו'המחסור',עידןהמקומיים.בשווקיםהמצבראותמנקודת

לעידןנכנסההישראליתוהחקלאותוחצי,מעשורלמעלהלאחרנעלםהשנייה,העולם

ה'עודפים'.
הקמתמאזבעוצמהשבוצעהלחקלאות׳,הפנים'עםמדיניותשלמשמעותה

נמוכהעדיפותמתןהיתר■החמשים,שנותשלהראשונההמחציתכלובמשךהמדינה

וגז(מים)חשמל,תשתיתובענפיבמכרות,בתעשייה,ההשקעהמשקלואכן,לתעשייה.
בתעסוקה.התעשייהשלחלקהגםירדתקופהובאותה6,1955עד1952ביןכמעטקפא

)לוחהחמשיםשנותשלהראשונהמהמחציתהתעשייתיהתוצרבגידולהניכרהפיגור

משלישלמעלהשלגידולהענף.שלהייצורכושרבהגדלת)היחסי(מהפיגורנבע(3

קצבבדרך־כללהואאחחים(5שלשנתי)שיעור1956-1950בתקופההנקיבתוצר
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כאיטי.לראותוניתןשניםאותןשלהמהירההצמיחהרקעעלאולםרצון,משביע

השפעהספקללאהיתר.החדשההכלכליתהמדיניותהפעלתאתשליווולמיתוןלריסון

לפיכןמתבטאתהצמיחהלנתיבהעלייה(.3)לוח1953וב-1952ב-הפעילותרמתעל

שלהראשונהשהמחציתברור,זהעםיחדהתעשייתי.בייצורהגידולבחידושגם

קצבטלבמונחיםרקולאבתעשייה,פריחהתקופתמלהיותרחוקההחמשיםשנות

צמיחה.וענפיטכנולוגיה,המוצרים,מגווןשלבמונחיםגםאלאבייצורהגידול

בשנותעודשנקבעומהדפוסיםחרגהלאאלהבשניםהענףשלאמנם()המרשיםגידולו

פנחסכאשרהחמשים,שנותשלהשנייהבמחציתרקהתחילהתעשייהעידן7הארבעים.

עיקרילאתגרהתעשייהפיתוחאהעשה,1955ב-והתעשייההמסחרלשרשמונהספיר,

8המשק.שלהעדיפויותסולםבראשאותהוהציב

בעקבותהפוליטית.בזירהקשהתקופההיתר.1956ל-1953שביןהתקופה

המנהיגלמעמדנאצראתהעלתהשניםשלושתוךאשר(,1952)ב-במצריםההפיכה

שינתהזועיסקההציכית'.הנשק'עיסקתביצועאתוגררההערבי,העולםשלהמוכר

שוערו.שלאבממדיםחימושלמירוץוגרמהבמזרח-התיכוןהצבאיתהמציאותאת

בגבולות,מתמידמתחשלמצביצרההטרדהשלכמדיניות'פדאין'הפעלת

התגמול'פעולותישנותאלה,בשניםצה״ל.שלתגמולפעולותגררוותקיפותיהם

שלמזורזתיילידוהחלצמיחהנתיבעלהמשקעלההמקובל,איצבר.פוליטי־במינוח

כלכליתצמיחהוחלהגדול,בקנה-טידההעלייהחודשהזובתקופהכלכלית.התעצמות

מוצריםשלגוברזרםבהופעתלחושהיהניתןיום־יוםבחייביטויהשאתמהירה,

וההאטההדיורבתנאיהרצוףהשיפורהקיצוב.שאריתחיסולאתשאיפשרובשווקים

בטחוןשלתחושהיצרואחחים6-5שלשנתייםלשיעוריםהמחיריםעלייתבקצב

תנאיתקופה.באותהלעיןבולטיםהיושבוודאיהקשייםלמרותהכלכלי,בתחום

עלעלהשהמשקופשטה,שהלכהלתחושהתורפה.נקודתספקללאהיווהתעסוקההדיור

היאמדיניות.השלכותכמובןהיוהכלכליתעוצמתושלמהירגידולהמבטיחנתיב

ישראל,שלהבינלאומימעמדהאתוחיזקהההנהגה,שלהעצמיהבטחוןאתהגבירה

סיני׳.מבצעכיערבלהגדירניתןשאותןבשנתיים
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,יההטניישראלויהכנסהחלוקתמשאבים,הקצאת.2

תרםהחדשה,הכלכליתהמדיניותשלההתאמהשנותלאחרבתוצר,המואץהגידול

בהשקעה,הגידולהתחדשהמשק.לרשותהעומדיםהמשאביםכללשלמזורזלגידול

כדישניםמספרנדרשוכיאםהמוחלטים,בממדיהניכרתירידהשלשנתייםלאחר
ההשקעהשלמשקלה.1951שנתטלהגולמיתההשקעהשלזזו()עדהשיאלממדילהתקרב

רבע.עלהעולהלשיעורועלהחזרבמקורותהשימושיםבכלל
1953ב-הארוך.בטווחרבהמשמעותהיתר.הציבוריתהצריכהבממדילזינוק

17בכ-גדלההיא,1955ב-אולם,1951ב-מאשרבמקצתנמוכהעדייןהיתר.היא

1957ב-קחזממנה)חלקבממדיהנוסףזינוקכמובןחלסינימבצעובהשפעתאחה,

שלמחודשתלהגברהלייחסישהציבוריהסקטורבצריכתמהגידולחלקואילך(.

בכללהסוכנותשלמשקלהאולםהעלייה.חידושבעקבותהיהודיתהסוכנותפעילות
עיקרומזה.אףקטןהציבוריתבצריכהוחלקהבלבד,כטשיתהיההציבוריתההוצאה

והרשויותהממשלהשלהפעילותהגברתשלתולדהך.ואבהוצאותהזינוקשל

ישראלביןהחימושמירוץאתשפתחהמצרים,שלהציכיתהנשקעיסקתהמקומיות.

גבוהותהבטחוןהוצאותהיו1955ב-הבטחון:בתקציבאותותיהאתנתנהושכנותיה,

גידולשקצבללמוד,אפשר(4)לוחמהנתוניםאבל.1954ב-מאשראחח30ב-

שבתחוםזווהןהממשלהשלהפעילותשבתחוםזוהן-האזרחיתהציבוריתהצריכה.

הסקטורשלבמשקלוהעלייהדומה.בשיעורעלה־המקומיותהרשויותשלאחריותן
האופיינילשיעורשנעשהמהתל״ג,אחח17-16לכדיבמקורותבשימושיםהציבורי
היאהסקטור.שלהפעילותתחומילכלאופייניתהחמשים,שנותשלהשנייהבמחצית

גורמיםעל-ידיבעיקרהוכתבושממדיוהבטחון,בנטלהגידולאתאמנםמשקפת
רווחה.מדינתשלמודעתמדיניותגםאבלחיצוניים,

לנפש)התוצרהריאליתבהכנסהמקבילהבעלייהכמובןהתבטאההמהירההצמיחה

-הציבורשכבותכ־לאתשהקיפה(,1956ו-1954ביןבממוצעלשנהאחתים7ב-גדל
חלוקתעלהכמותיהמידעועולים.ותיקיםועירונים,חקלאיםועצמאים,שכירים

אומדני9קלוש.הואחברתיתוקבוצהאזורלפיגודלהועלהכנסהסוגלפיההכנסה



10ל

1953ביןלנפש'ההכנסהאחריפיגרהריאלישהשכרמלמדים,2בלוחהריאליהשכר

העצמאייםהכנסותשלהיחסיבמשקלךעלייהוחלה(,1950ל-בהשוואה)וגם1956ל-

מקום,מכלוקיבוצים(.מושביםחבריגםנמניםשעליהםהחקלאיםרובאת)הכוללים

באי-השוויוןגידולעלמצביעההריאליובשכרהעצמאייםשלבהכנסתםזועלייה

המדיניותשלההתאמהשנותבעקבותהמובסלים.וביןהמועסקיםביןבהכנסה

אותוביןההכנסהבחלוקתהפערמשמעותיבאופןגדל,1954-1952החדשה,הכלכלית

אותולביןהייצור,במערכתכברנקלטאומלכתחילהמעורהשהיהבאוכלוסייהחלק

בה.להשתלבעדייוהספיקושלאעוליםבעיקרנמנושעליוחלק

ובראשונהבראשמתבטאתההכנסה,עלייתתולדתהרווחה,ברמתהמהירההעלייה

זינקהשנים,שלושבמשך׳שקפאה(,2)לוחלנפשהפרטיתהצריכההצריכה.בנתוני

מהירהצמיחהשללנתיבהמשקשלהעלייהאתהןמשקפתזוקפיצה.1954ב-מעלה

העוליםזרםהכפלתשנה.באותהעדייוקטניםשהיוהעלייהממדיאתוהןבייצור

רמתבעלייתההאטהאתמסבירותוהמלחמהנפש(אלף60כ-של)עלייה1956ב-

אחוזים6שלממוצעשנתיבשיעורלנפשהצריכהעלייתמכן.לאחרלנפשהצריכה

ולא-כל-שכןזו,תקופהשבמשךמראה,סינימבצעעםהמסתיימותהשניםבשלוש

שלהממוצעתהחייםברמתניכרתעלייהחלהלמדינה,הראשונותלשניםבהשוואה

האוכלוסייה.
תהליךלכולה.לאאךהאוכלוסייה,למרביתמתייחסיםהללוהנתונים

שרמתלהעריך,מקוםישולכןזמן,מחייבובייצורבעבודהעוליםשלההשתלבות

הוותיקים,קבוצתטלמזונמוכההיתר.כקבוצה,העולים,שלוהצריכהההכנסה

לכלאופייניתכזומגמהגידולה.בקצבאחריהפיגרהאףואולימוחלטים,במונחים

היתר,ביןהמתבטא,-ידעשליתרוןמבטיחכשלעצמו,ותק,הגירה.שלארץ

קלות.ביתרלהשתלבלוותיקהמאפשר־ובחברהבמשקובהתמצאותהשפהבידיעת

המדינה,שלוהציבוריהממלכתיהמנגנוןהוקםהחמשיםשנותשלהראשונהבמחצית

מתאימים.כישוריםעםסגלשחיפשוחדשיםומסחרייםיצרנייםמפעליםוקמו
המקומיים;בנוהליםובהתמצאותהשפהבידיעתובראשונהבראשהתבטאואלהכישורים

היהמיתרונותיהםשאחתוליומיםלעובדיםבביקושגיאותשנותאלההיולפיכך,
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1948שנתביןשהורעוותיקים,שלהמקצועיבהרכבהניכריםהשינוייםשלהם.הוותק

משלח-ידלפיהתעסוקהבמבנהוההבדליםאלה,לתהליכיםברורההוכחההם,1954ל-

אצלעלייתהוקצבההכנסהשרמתכך,עלמצניעיםלעוליםותיקיםביןוענפים

10יותר.גבוהההיתההוותיקים

ניגודליצורמלכתחילההיהעשויועוליםותיקיםטלההכנסהרמתביןהפער
תקופה.אותהשלבפולקלורגטביטוילידיישבאניגודוחדשים,ותיקיםבין

צמצוםאתמבטיחיםאינםהחברתיוהמנגנוןהכלכלייםשהגורמיםלפחות,הדימוי,

הפכוהדבריםהללו.הקבוצותביןהקיטובאתלהדביראףהיועשוייםבעתידהפער

ההבדליםונשלעצמם,העוליםבקרבההטרוגניותבשליותרעודוקשיםלמסובכים

מקצועית,מיומנותהשכלה,שלבמונחיםהוותיקהיישובוביןככללהעוליםבין

בין־עדתייםהבדליםהיוהמנדטתקופתשלהיהודיביישובגטהמשפחה.וגודל
שלשונותארצותיוצאייהודיםבין.טקיימיםהיוהללואולםאלה,בתחומים

ועוליהשלושים,בשנותבהמוניהםשהגיעוגרמניה,עוליביןהניגוד-אירופה

.■להמפורסמות.מןהואהעשרים,בשנותכנרהגיעמהםניכרשחלקאירופה,מזרח

שרמתגדולה,אוכלוסייהקבוצתלארץהביאומאסיהאפריקהמצפוןהגדולהעלייה

היתהמודרניתתעשייתיתבחברהתיפקודלצורךטלההמקצועיתוהמיומנותההשכלה

היישובשלמזווהןומאמריקהמאירופההעוליםשלמזוהןניכרתבמידהנמוכה

במשלח-שהשינוילכך,העיקריהגורםספקללאהיתהזומציאות11בישראל.הוותיק

אתהוליךלארץ,העוליםמכלאחח60כ-לעבורנאלצואותוהפעילות,וענףהיד

ושירותיםמלאכה,ותעשייה,במסחרמעיסוקמחליפי-משלח-הידהעוליםשלמחציתם

12בארץ.ובחקלאותבתעשייהמיומניםלאכעובדיםלפעילותבחו״ל,עסקובהם

וצפון־אפריקה.אסיהארצותיוצאיעלרבהבמידהחלזהתהליך

קצבוגםמלכתחילה,נמוכהלפיכךהיתר.זהציבורשלהיחסיתההכנסהרמת
אירופהעולישללזהבהשוואהאיטיהךראהכפיהיהזוהכנסהשלעלייתה

כמפרנסהתלוייםמספר-המשפחהגודללוותיקים.בהשוואהולא-כל-טכןואמריקה,

ויוצאיישראלילידיאצלמאשרשנייםפיגדולהיהואפריקהאסיהעוליאצל-
מתבטאתשהיאכפיברווחההפערביצירתביותרחשובגורםוהיהואמריקהאירופה
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הכנסה,כיוצריאירופה-אמריקהויוצאיישראלילידישליתרונםלנפש.בהכנסה

ניכרפערהחמשיםשנותבראשיתכברלכןיצרבמפרנם,יותרהקטןהתלוייםומספר

)במונחיםהמוצאארץהשפעתאתובחלקוהוותקהשפעתאתבחלקוששיקףבהכנסות,

שהתבטאהחברתיהמבנהשלובמונחיםהפעיליםהעובדיםשלומיומנותהשכלהשל

המשפחה(.בגודלבעיקר

לכינויזכתהמהרהשעדחברתיתקבוצהשללהתהוותההרקעהיואלהגורמים
המחנותיושבתלישראלוממצהקצרתיאורלכאורההיהזההשנייה','ישראל

יוצאימהאוכלוסייה,יחסיתגדולחלקההמשיםשנותבאמצענמנהעליהוהמעברות,

כיוןותימן.צפון־אפריקה,פולין,הונגריה,רומניה,בולגריה,-הגלויותכל

הזרםושלההמוניתהעלייהקליטהתהליךשלתולדההיתההזאתהחברתיתשהתופעה

כאלאליהלהתייחסלכאורההיהאפשר,1955מ-להגיעשהחלהעוליםשלהגדול

הוצאתםאתואיפשרהחמשים,שנותבראשיתשהחלהגדולהבנייהמאמץחולפת.תופעה

עירונייםביישוביםשהוקמולשיכוניםוהמעברותהמחנותמןעוליםויותריותרשל

מהרהעדלחסלצריכיםלכאורההיובעבודה,וקליטתםהארץ,רחביבכל)וכפריים(

-עיירלאיןשופרוהוותיקיםושלהעוליםשלהמווריםשתנאיאףאולםהפרשה.את

והבנייההגדולות,העריםבעיבורישקטוהעממייםוהשיכוניםהעוליםשיכוני

לתופעההזרעימיםבאותםנזרע-לכךראייההםהחדשהבהתיישבותהגדולה

13ארוכות-טווח.שליליותהשלכותבעלתופוליטיתחברתית,כלכלית,

החברתייםוהתהליכיםהכלכליתההתפתחותשלהפנימיוההגיוןהיסודעובדות

אתהמייחדתתופעה-בלבדמעברתופעתנותרהלאהשנייה'שיישראללכך,תרמו

במשקהעוליםהשתלבותשלההכרחיתהמעברתקופתואתההמוניתהעלייהתקופת

זונוסחהלפייותראופחותפעלאירופהארצותיוצאישלהקליטהתהליךובחברה.
למגורייצאוהםויותר,שנתייםגםלהימשךהיתר.שעשויהמעברתקופתאחרי-

שוניםהיוהדבריםפנילכן.קודםעודקבועהבעבודהנקלטומהםרביםכאשרקבע,

עםהשנייה''ישראלהמושגזוההמהרהעדהאחרות.הגלויותמיוצאיסלקלגבי

הידע,צפון־אפריקה.יוצאיבעיקר-האיסלםארצותמעוליהמורכבתחברתיתקבוצה

כלכלית-חברתיתמסביבהשבאואלה,מעוליםניכרחלקשלההשכלהדרמתהמיומנות,
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אלף80כ-שלאירופה-אמריקה,עולירובשללאלההגיעולא'טרום־תעשייתית',

שלככולורובוושלעירק,מעולי-רובואולי-ניכרחלקשלממצרים,העולים

ולעיסוקיםלמשלחי-ידלכןנותבמהםגדולחלקעדותיו.כלעלהוותיקהיישוב
לחברהאופייניעדייןשהיההמשפחה,גודלמהממוצע.בהרבהנמוכההכנסהשסיפקו

שהתקךכיוןקבע,למגוריהעוליםממתנותהיציאהתהליךעלגםהיקשהמסורתית,

מותאםהיהוהממשלההיהודיתהסוכנותעל-ידימומנהשבנייתןדירותשלהבסיסי

ניכרשיפורחלזאתשלמרותספק,איןאירופה.ליוצאיהאופייניתקטנהלמשפחה
הגדולההמוחלטתהצפיפותאבלקבע.למגוריעברהכאשרזוקבוצהשלהדיורבתנאי

נמוכההיתר.צפון־אפריקהעוליקבוצתשלבדיורהרווחהשרמתלכךגרמהיותר
ואפילומגורים,שטחאותושקיבלוהמערב,מארצותעוליםשלמזוניכרתבמידה

למשפחה.יותרקטןמגוריםשסח

ב-אשרלנפשפרטיתממוצעתצריכהברמתשהתבטאהחיים,ברמתהרבהשיפור
זו.קבוצהעלגםפסחלא,1950ב-מאשרכמעטאחח40ב-גבוהההיתר.1956
ברמתהעלייהקצבאולם(.2)לוחניכרהיהזוקבוצהשלבצריכההמוחלטהגידול

היישובשלמזהאיטיהיההשנייה''ישראלקבוצתעלשנמנוהעוליםשלהחיים

גדליתרוןנתנההמהירההצמיחההמערב.ארצותעולישלמזהואףכולו,הוותיק

מותאמיםהיושלווההתמצאותהידע,שהמיומנות,באוכלוסייה,מיגזרלאותווהולך

שתישלהחומריבמצבןהמתרחבלפערתעשייתית.חברהשלליסביבה'מלכתחילהיותר

הפוליטית.ובמערכתבמשקבחברה,והמעמדהתיפקודעלהשלכותהיוהקבוצות

וגדלהגדולהכלכליתעצמההציבורי:הסקטור.3

עלהציבוריוהסקטורהממשלהבפעילותכאחדויחסייםמוחלטיםבמונחיםגידול

הישראלי.המשקשלהתפתחותובתהליךהחשוביםמהמאפייניםאחדהואשלוחותיו

בארץ-היהודיתההתיישבותלתהליךאופייניאמנםהיהיחחיחגדולציבוריסקטור
הגולה,יהודישלמתרומותיהםנהנתההציבוריתהקופהימימה.מימיםישראל
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שלוכספיםרוטשילד,והברוןמונטיפיוריכמשהגדוליםפרטייםנדבניםשלתרומות

אתמעונואלהתרומותשבהם.ומהעשיריםיהודיםמהמונישנאספוהציונית,התנועה

שירותיםשלמסועפתרשתשלהקמתהאתולאחר-מכןהיישוביםלהקמתהקרקעותרכישת

בטנותבדרן־.המדינהטלוסמלמכשירשהיווובריאות*חינוךובעיקרציבוריים,

הלאומי,הוועדהיהודית,הסוכנותותקציביהפעולות,התמסדווהארבעיםהשלושים

בהתיישבות,הפעילותעיקראתמימנוהיהודיות,המקומיותוהמועצותהעיריות

שלאחריםעירונייםושירותיםוסעדבריאותחינוך,שירותיובמתןבבטחון,

-מאדרחביםהיוהיהודיתהסוכנותשלהפעולהממדי14היהודי.הציבוריהמיגזר

ממדינה-המעברואף־על-פי-כן,המנדט.ממשלתעל-ידישסופקולשירותיםבהשוואה

היהודית.הסוכנותפעולותשלניכרתבהרחבהכרוךהיהבפועללמדינהבדרך

שנותובאמצע,1947-1945ב-מאשרויותרשלושהפיגבוההיה1949ב-תקציבה

בקירובאחח50ב-גדולתקציבההיההפעילות,בהיקףלשיאהתקרבהשבהןהחמטים,

(.5לוח)ראהההמוניתהעלייהבשנותלתקציביהבהשוואה

ולרשויותלממשלהמהרחישעברהציבוריהמיגזרשלבפעילותוהכובדמרכז

הגורמיםוביןהיהודיתהסוכנותביןהכוחות'בייחסיהדרסטיהשינויהמקומיות.

בשנתתקציביהם.טלהיחסייםבממדיםבשינוייםמשתקףהציבוריבמיגזרהאחרים

ההוצאותתקציבהגיעבמיוחד,גבוהותבטחוןעלהממשלההוצאותהיושבה,1949

והרשויותהממשלהמתקציבלרבעהמתקרבלשיעורבארץהיהודיתהסוכנותשל

לירידתתרמהזווירידהאחה,15ל-השיעורירדהחמשיםשנותמאמצעהמקומיות.

שלפעילותובהיקףהגידולהפוליטי.הכוחותבמערךהיהודיתהסוכנותטלמעמדה

והרשויותהממשלהבפעילותגידולאפוא,משקף,החמטיםבטנותהציבוריהמיגזר

ולהשקעהלצריכהבהוצאותיהובראשונהבראשמתבטאתהממשלהפעילותהמקומיות.

עובדיםהמעסיקייצורכמנגנוןפועלתהיאמסים.'סופגת'וכמערכתציבוריות
הנמניםמפעליםשלוכמנהלכבעליםגםמתפקדתאבלמובהקים,ממשלתייםבשירותים

הדומיננטימעמדהאתלהזכירישלבסוףבתעשייה.הייצורמערךעלמובהקתבצורה

שליטההפיתוח,תקציבבאמצעותהשקעותוהמווסתהמכווןכמנגנוןישראלממשלתשל

ההון.שוקשלהרישויומרונוןהמוסדי,החסכוןזרמיעל
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פעילותהיקףאתלאפייןאפשראיוגווניההפעולהתחומיריבויבגלל
וממדיההוצאותתקציביעלמסתמךהמודדיםאחדיחיד.מודדבאמצעותהממשלה

אחח48ל-המקומיותוהרשויותהממשלההוצאותשיעורהגיע1949ב-הספיגה.

אתאאתנוסיףאם(.5)לוחלמשאביםביקוששלביותרגבוההרמהחוהימהתל״ג,

שנהבאותהלמשאביםהציבוריהסקטורביקושעולההיהודית,הסוכנותהוצאות

אחח.50עלבהרבה

במודדימשתקףהחדשה,הכלכליתמהמדיניותחלקשהיההתקציבי,הריסון
ב-הציבוריתוהצריכההממשלהתקציב(.4)לוחהתקציבובנתוניהציבוריתהצריכה
שלהגוברתוהזרימה1954ב-הצמיחהחידושעם.1951ב-מאשרגבוהיםהיולא1953

הסקטורפעילותאתלרסןהמאמץנחלשומהשילומים(,ארה״ב)מממשלתמחו״למשאבים

נוספתקפיצהיש1955וב-בשליש,כמעטאחתבשנהעלההממשלהתקציבהציבורי.
אחח60בכ-הגבוההלרמהכולוהציבוריהמיגזרושלהממשלהשלהציבוריתבצריכה

במונחיםהטיגזרשלההוצאהבתקציבירקלאהמדובר(.4)לוח1950שלמזו
הוצאותביןהיחסעלה1955ו-1953ביןפעילותו.בהיקףגםאלאמוחלטים,
1956וב-אחה,57שלמפליגלשיעורהגולמיוהתוצרהמקומיותוהרשויותהממשלה

האטהשהיתר■ואףשנה.באותהשהיוהחריגותהבטחוןהוצאותעקבנוסףגידולחל

העלייהתוםלאחרשגםלומרניתןהיהודית,הסוכנותפעולותבגידולמסוימת
המשק.לרשותהעומדיםהמקורותעלהציבוריהמיגזרשלהנטלוגדלהלךההמונית

המסיםמערכתשלהקמתההמסים.בנטל-היינוביספיגה',גידולחלבמקביל

היתר■התחומיםבשניהמנדטמורשת-גבייהמנגנוןועלתחיקהעלהמושתתת

היולמדינההראשונותבשניםשיעורםוגטהמסיםתקבוליזמן.הצריכה-מיזערית
הממשלהשלרבהמעורבותשלולמדיניותההוצאהלממדיבהשוואהביותרקטנים

לייחסאפשר1953ו-1950ביןריאליים()במונחיםהמסיםגבייתהכפלתאתבמשק.
ואתהתחיקהאתעדייןהמאפיינתהמיסוי,ממדישלהנמוכההמוצאלנקודתבעיקר

אתולמעשה.להלכההמםתחולתבהרחבתולהצלחההמנדט,תקופתשלהגבייהיעילות

הרחבתשלמכוונתלמדיניותובראשונהבראשלייחסישואילך1954ט-ההתפתחות

ממסים.-לפחותהשוטףבתקציב-הפעילותאתלמטןולכוונההממשלה,פעילות
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היא(4)לוחסיניבמבצעהמסתיימותהשניםשלושתוךמסיםבגבייתההכפלה

שאומצהרווחה',וימדינתוהתיישבות'עלייה'מדינתשללמדיניותמובהקביטוי

רמתאתבמהירותשהגדילההצמיחה,הציבור.עלמקובלתוהיתר.הממשלהעל-ידי

זאת,עםיחדזה.בהקשרחשובגורםהיאגםהיתר.היבוא,ואתהכלכליתהפעילות

בהפיכתוובראשונהבראששהתבטאהמודעת,מיסוימדיניותמשקףזהמרשיםגידול

חזקספיגהמנגנוןיצרהזוובדרךהמסיט,מערכתשלהתווךלעמודההכנסהמסשל

אחח16שלספיגהמשיעורהקפיצהאהאינפלציה.ושלצמיחהשלבמציאותביותר

כמעטעלתהלאהריאליתההכנסהכאשר,1953ב-אחה21שללשיעור1952ב-מהתוצר

שיעורישלבלבדחלקיתהתאמהשלבמונחיםבעיקרלהסבירניתןירד,אףוהיבוא

אחרהמסיםשיעוריבהתאמתהמתמידהפיגורבהכנסות.האינפלציוניתלעלייההמסים

5-4ל-הואטהאינפלציוניהתהליךכאשרלאחר-מכן,גטשנמשךבמחירים,השינוי

ההכנסה,מסשלהריאליהנטלאתהמגדילכמנגנוןלשמשהמשיךלשנה,אחתים

הגולמית.להכנסההמסביןהיחסאת-היינו

אחת30מ-ליותרהגיעו1956ב-אשר-הגבוהיםהספיגהשיעוריגםאבל

ותשלומיהממשלההוצאותכלאתלממןמכדיקטניםהיוכשלעצמם,-מהתל״ג

והשירותיםהסחורותבשוקיהציבוריהסקטורבקניותהמתמידהגידולההעברה.

גרעונותיצרההממשלהבספיגה.המקבילהגידולעלבממדיועלהההעברהובתשלומי

נמוכיםהיוהללוהגרעונותאבלהצמיחה.נתיבעלעלהשהמשקלאחרגםבתקציביה

ההמונית,העלייהתקופתשלמאלההיחסיים()ובמיוחדהמוחלטיםבממדיהםבהרבה

המקומיבשוקהממשלהקניותביןההפרשמהתל״ג.ספוריםלאחחיםאלאהגיעוולא

באינפלציההתבטאהואילך1953מ-אשרמונטרית,הרחבהעל-ידימומןהמסיםלבין

מסוישיעוריבעלמשקשלזהאיפיוןלשנה.אחתים6כ-שלבשיעוריםפחותה

אחרות,תעשייתיותבמדינותמהמקובלגבוהיםשהםתואמים,ספיגהוממדיגבוהים

מהתכונותלאחתהיהיותר,עודהגבוהיםההוצאהתקציביאתלממןמכדיקטניםאבל

החמשים.שנותשלהראשונהבמחציתבראשיתו,כברהישראליהמשקשלהמובהקות

שהיאהפיסקלית,המדיניותמתחוםכידוע,חרגה,במשקהממשלהמעורבות

בעצמהשהופעלהוהקיצוב,הפיקוחמדיניותממשלתית.פעילותשלהמסורתיהתחונו
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שלבפעילותוהולכתגדלהישירהמעורבותחייבהיוסף,רבבתקופתוהולכתגוברת

זה,בתחוםשינויחוללההחדשההכלכליתהמדיניותוהשיווק.הייצורמערכת

הללווהפיקוח.הקיצובמוסרותאתהסירהמעורבותה,אתלהקטיןבבקשהוהממשלה,

)והששים(.החמשיםשנותכלעל-פנישנמשךבתהליךזהאחרבזהוחוסלוהוחלשו
יחסית,גדולות,ציבוריותפירמותשלמיגזרהשניםבאותןקםגיסא,מאידך

ישראליתלבעלותהעברהשלתולדההיהזהתהליךהממשלה.שלישירהבבעלות

אבלפרטית,בבעלותהמנדטבימישהיוחברותמספרשלהממשלה(בעלות)למעשה,

וחברתהחשמלחברתרכישתמונופוליסטית.עמדהלהןשהקנהזכיוןבתנאיפעלו

קוהקמתזה.בתחוםביותרהחשובהצעדהיתר.ים-המלח'('מפעלי)לימיםהאשלג

ניכרבקנה-מידההשקעהדרשההארצי,המיםמובילשלהראשוןכשלבירקון־נגב,

היהודיתמהסוכנות"מקורות"חברתעלהבעלותעיקרהעברתאתוחייבהביותר,

הלאומיתהתעופהוחברתבים,הלאומיכמוביל"צים",הקמתלממשלה.וההסתדרות

הבינלאומית.התחבורהלתחוםהממשלהשלהפעילותתחוםאתהרחיבה'אל-על',
המשיכואוהוקמו,הןהציבורי;השירותשללמנגנוןסופחו.לאאלהיחידות

ומועצותהנהלותיהןלידינמסרההפעלתןהממשלה.בבעלותבע״מכחברותלפעול,
היתר.הממשלהבעלותשלהמשמעותהממשלה.על-ידימונואשרשלהן,המנהלים

מעלאלה,ליחידותפוטנציאליפיננסיגיבוימתןלהלכה,לאלרובכיאםלמעשה,

החשמלמפעלילגביערבויות.טלבצורההמפורשותהפיננסיותלהתחייבויותומעבר

איןכיאםמחיריהם,בקביעתישירהמעורבותגםהיתר.הדבריםשלפירושםוהמים

שלמחיריהםבקביעתמתערבתהממשלההיתר.לאהמפעליםבעלתהיתר.שלולאלומר

כאלה.מובהקיםציבורייםשירותים

הסיועכספיחיצוניים.ממקורותלממשלההגיעזולפעילותהמימון

הממשלהאלהזרימומגרמניההשילומיםוכספיהעצמאות,מלווהתקבוליהאמריקאי,

שלחלקאותוגדול.בקנה-טידההשקעהלמימוןמלכתחילהשנועדוגדולים,משאבים

-ואוויריימיציומים,חשמלמפעלי-תשתיתבמפעלילהשקעותשהופנההמשאבים

שהיו-ו״אל-על""צים","מקורות",החשמל,חברתעצמן:לחברותישירותהועבר

עליחדיו.הללוהגופיםשניבבעלותאוהיהודית,הסוכנותאוהממשלהבבעלות



111

בתוקףישירפיקוחלממשלההיהויעילותה,כדאיותהאלה,בתחומיםההשקעהממדי

זה,ממימוןחלקשלהכוונהגםהתחילהמהרהעדאבלהללו,המפעליםעלבעלותה

לענפיארצות-הברית(,)שלויבואליצואהבנקמלוותמכספיהמימוןגםוכמובן

הללושהמשאביםוכיוןבדיור.השקעותולמימוןלתעשייה,לחקלאות,-הייצור

מרחיקת-לכתהשפעהבהשקעהעדיפויותבדברלהחלטותיההיוהממשלה,על-ידיהוקצו

ספציפיות.פירמותשלורווחיותןצמיחתןעלואףבמשק,הענפיםשלההתפתחותעל
עדיפויותשנתנהתחיקה,באמצעותגםניתןביקרםחפצהשהממשלהלמפעליםהסיוע

השקעותלעידודהחוקבמיסוי.גםאלאאחר,אוזהלמפעלשהפנתהבכספיםרקלא

לכך.מובהקתדוגמאהואתקופה,באותהשנחקקהון,
בתחוםרקולאבעיקר,היצרניבתחוםהציבוריהמיגזרשלעצמתוחיזוק

מימיםהעבודהתנועתשלגישתהואתהסוציאליסטיתהמסורתאתתאמההפיסקלי,

להקיםהמבקשתמדיניותשליוצאפועלבעיקרההיתר.שהיאלהדגישישאבלימימה.

שלוהחברתיתהכלכליתלמדיניותאופייניתכידוע,היתר.,זו.,רווחה'מדינת

שלניכרתבהרחבההתבטאההיאהמלחמה.שלאחרהראשוןבעשורכולןהמערבמדינות

הגז,החשמלמפעלי-מונופוליסטימעמדבעלימפעליםשלהאטהלרבהרווחהשירותי

המתבטאתלייצור,הציבוריהמיגזרבתרומתהעלייההתחבורה.ושירותיהמים,

גבוהבוודאיושהיהכשלעצמו,)הגבוה1953ב-אחח19כ-שלמשיעורבגידול

המגמהואתהגישהאתמשקפת,1957ב-אחה21כ-שללשיעור(1947ב-מאשרבהרבה

15המדיניות.שללמעשה

,הרווחה'מדינתתפיסתשלואימוצההסוציאליסטיתהמסורתרקלאאבל

למשקהישראליהמשקאתהפכוהאירופיתוהציביליזציההמסורתבעלותבמדינות

החמשים.שנותשלהראשונהבמחציתהממשלהשלוגדלהגדולהלמעורבותהנתון

שליטה.)כמעט(היתר.לאעליהםאובייקטיבייםגורמיםמספרגםהיולאלהבנוסף

להקמתהשהתנגדוערבמדינותבקרבהיושבתישראל,מדינתשלהפוליטיתהמציאות

הגיע1955ב-לבטחון.כברמשאביםשלניכרתהפניההכתיבהקיומה,עםהשלימוולא

תקציבשללמעטהומשמעותוהלאומימהתוצראחחים7.5שללשיעורהבטחוןתקציב

16הלאומי.במשקהממשלהשליחסיתגדולהמעורבות.היא'גדולכהבטחון
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הכלכליתבפעילותהממשלהשלגדולהמעורבותבהכרחשיצרנוסףחשובגורם
לרשותשעמדוהריאלייםמהמשאביםרבעעדכחמישיתמהחוץ.המשאביםשלמשקלטהיה

מומךזהעודףיבוא.עודףהיהמקורטהחמשיםשנותשלהראשונהבמחציתהמשק

מאשראיובחלקומהחוץ,שנתקבלוושילומיםמענקים,תרומות,באמצעותבחלקו
באמצעותבחו״לממשלתיותחובאגרותומהפצתהממשלה,בערבותאו,לממשלהשניתך
הקצאתםאתחייבאלהכספיםשלהמובהקהציבוריאופיים17עצמאות.מלווהמפעל

הגוףלהיותלפיכן־חייבתהיתר.הממשלהציבוריים.וגופיםהממשלהבאמצעות
במשאביםמדוברוכאשרייעודם.עלבהחלטותרבההשפעהבעלגוףלפחותאוהקובע,
אםוביןבכךרצתהאםביןלממשלה,ניתן׳הלאומי,מהתוצראחח20עלהעולים

שלעתידועל-דהיינוההשקעה,כווניעלההחלטהבתחוםדומיננטימעמדלאו,

באותןוהלךשהתגבשהמשקשללאיפיוןנוסףחשובגורםהיתר.זומציאותהמשק.
גטמהלכיועיקראתמכתיבהממשלה,ובמיוחדהציבורי,שהמיגזרכמשקשנים,

הכלכלי.בתחום

יצרנירגזוכמימקצועיכאיגודההסתדרות.4

השלושיםמשנותובמיוחדמהרהעדהיתר.,1920ב-שהוקמההעובדים,הסתדרות

הראשוניםבשלביםך.דרהמדינה-בובמוסדותהיהודיביישובמרכזילארגוןואילך,
מקצועיכאיגודפעילותההיתר,השלושים,בשנותואפילוהעשריםבשנותלקיומה,
ביותרהמובהק)הבסיסהקיימיםהחרושתמפעלימספרמשנית.חשיבותבעלפעילות

ומספרמועטהיההתעשייתיות(במדינותהקלסיהמקצועיהאיגודולפעילותלהתהוות
שנותבראשיתיהודיםאלף200כ-שמנהביישובגטביותר,קטןבהםהעובדים

בענפיבעיקרמוקדוהשלושיםבשנותההסתדרותשלהמקצועייםמאבקיההשלושים.
היעדכאשרשכירים,עובדיםשלגדולמספרהועסקשבהםובפרדסנות,הבנייה
היהודי.במשקיהודיםלעובדיםתעסוקהמקומותהבטחתהיהפעילותהשלהמרכזי

האידיאולוגיהאתשתאמההעבודה,תנועתהנהגתשלהקונסטרוקטיביתהתפיסה
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הסוציאל-בתנועהלפחותאחדזרםשלגישתוואתהציוניתהתנועהשלההתיישבותית

לאהקלפיהמקצועישהאיגודבתחוםלפעילותהאידיאולוגיהרקעהיתר,דמוקרטית,

ובחקלאות.הבנייהבענפיובעיקרעובדים,ש^משקהקמת-מלכתחילהבועכק

'חברתשלישירהבהפעלהחברותההסתדרותשלהמשקיהמיגזרהקיםלאלהבנוסף

פעילותשלזו,לשיטהמובהקתדוגמהשכירים.עובדיםבעיקרשהעסיקוהעובדים',

היההראשוןשבשלבבונה','סוללהיאהייצור,בתחוםהעובדיםחברתטלישירה

ההסתדרותכתעשייה.גםלפעולהחלהשלושיםשנותובסוףבניןלקבלנותחברה

שבמדינותעבודה,לשכותוהפעלתהקמתכגוןנוספים,תפקידיםעצמהעלנטלה

ביטוחאחרות(,ציבוריותרשויותשל)אוהממשלהשלמובהקותמטלותהןאחרות

חינוך'בתישנקראוחינוך,מוסדותשלרשתוהקמתקופת-חולים,באמצעותבריאות

עובדים'.לילדי
השונים.המוסדותביןהעבודהחלוקתהיסודמךהשתנתההמדינהקוםעם

ותפקידיההמובהק,והבטחוניהפוליטיבתחוםלתפקדחדלההיהודיתהסוכנות

גטבמאוחר,אובמוקדםלהתרחש,היהחייבזהתהליךלממשלה.עברואלהבתחומים

קשההואפונקציותהעברתשלכזהתהליךמובהקים.וכלכלייםחברתייםבתחומים

והישגים,מסורתבעלגדול,ארגוןשללהנהגתוטבעתייםקשהוהואארגון,לכל

אחההסתדרותהפעילההמנדטבתקופתכוח.באובדןכרוכההתפקידיםשהעברתמאחר

עמדותהיובתעסוקה,קשהומצבעלייהקליטתשלשניםשבאותןהעבודה,לשכות

במקבילהעבודה.משרדשללסמכותועברזהתפקידוהפוליטי.החברתיבתחוםמפתח

רשתפורקהההסתדרות(,מפלגות)ביןהעבודהתנועתבתוךנוקבויכוחלאחרלכך,

אלה,לעומתהכללית.החילוניתהחינוךרשתעםומהגר,ההסתדרותשלהחינוך

היהופירושהבן־גוריון,תמךשבהממלכתית,בריאותביטוחמערכתלהקיםההצעה

ולאעזהבהתנגדותנתקלהממלכתית,לרשותההסתדרותשלהחוליםקופתהעברת

ביצוע.לכללר,\יעה
הנטייהאתחיזקממשלתייםלגופיםההסתדרותשלמתפקידיהחלקהעברתתהליך

שבהםתחומיםבאותםלחזקו,ואףמעמדה,עלמשמרמכללשמורההסתדרותהנהגתטל

שלהמהירההצמיחההמקצועי.והאיגודהמשקיהמיגזרהיוהללולתפקד.המשיכה
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חברותקמוובהןהתיעוש,שלהראשוןהגלגאהשבהןהארבעים,בשנותהמשק
שלההתעצמותשנותגםהיוהציבוריות,והעבודותהבניןבענפיגדולותקבלניות

הגידולעובדים,אלפיהמעסיקיםגדוליםגופיםשלהופעתםהמקצועי.האיגוד

אתמיקדומלאה,תעסוקהשהבטיחוהמלחמהותנאיוהבנייה,החרושתבענפיבתעסוקה

העקרוןאימוץ18הסוציאליים.והתנאיםהשכרבתחוםהמקצועיהאיגודשלפעילותו
היוקרתוספתהסכםראשונה.ממדרגהמקצועיהישגנחשבלמחיריםהשכרהצמדתשל
כלכנציגתההסתדרותשלמעמדהאתמיסדהתעשייהבעליוהתאחדותההסתדרותבין

היקביעות'עקרוןאתלהחילמאמץשניםבאותןנעשהכמו-כןהשכירים.העובדים

שלבמקרהיוצא'ראשוןנכנם'אחרוןשלהכללנגזרגםממנו-העבודהבמקום

ולאחר-ההסתדרותשלהמשקיובמיגזרבמוסדותלראשונההופעלהעקרוןפיטורים.
בחרושת,הפרטיהמשקבמפעליהיהודיות,ובעיריותהיהודיתבסוככותגםמכן

היהשבהן(1941ב-)החלגיאותשינותמשבעלמעלההשירותים.ובענפיבבנייה,

המיגזרעלהקביעותעקרוןבהחלתמאדסייעועובדים,להשיגקרובות,לעתיםקשה,

19אוניברסלית..לנורמהובהפיכתוהפרטי

המציאותשינוי.תכליתהעבודהבשוקהמצבאתשינוההמוניתהעלייהשנות

11עלהעולהלשיעורהגיעה(1953)ב-שבשיאהניכרת,אבטלהשלמציאותהיתה

שלמרמההאבטלהירדהלאבמשקהמהירההצמיחההחלהכאשרגםהעבודה.מכוחאחוז

היתר.שניםבאותןההסתדרותשלהסוציאלייםוהתנאיםהשכרמדיניותאחחים.7

שלהגדולהמחנההתדפקשעריושעלהעבודה,שוקשלאלובתנאיםלהתחשבחייבת

שלהורדהלכאורהחייבהזומציאותהלאומי.במשקנקלטלאשעדייןבכוח,עובדים

לשוליבדרך־כללנכנסיםהמהגריםהגירה.מדינתבכלכמקובלבמשק,הריאליהשכר

הנמוכיםהשכרשיעוריהריאלי.השכרעלמטהכלפילחץויוצריםהעבודה,שוק

ואתעבודהעתיריבענפיםמפעליםשלרווחיותםאתמגדיליםלקבלמוכניםהםאותם

שישבועולים-בארץגםהופיעוזותופעהשלניצניםבהם.התעסוקהסיכויי

לשכותבאמצעותשלאבחקלאות,בעיקרזמנית,עבודהומצאוחיפשועוליםבמחנות

אתלהגדילהריאליהשכרהורדתהיתר.עשויהלפחותקצרשלטווחאף20העבודה.

ותנאישכרלגביביותרקשוחהעמדהההסתדרותהנהגתנקטההמועסקים,מספר
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הנתוןנושאאיננההעבודהבתנאי'הרעהלפיהבנוסחהמוצתהזועמדהעבודה.

ובפוליטיקהבחברה,במשק,וקדשיראהליכזההימיםברבותהפכהחו-למיקוח'

להורדתההסתדרותלפיכך,התנגדה,החמשים,שנותבראשיתזהכלללפיהישראלית.

לוותרמוכנההיתר.ולאהקשה,האבטלהלמרותהעבודה,תנאיולהרעתהריאליהשכר

החדשיםהעובדיםאתלרעהמפלהשהואלמרותלפיטורים,והתורהקביעותעקרוןעל

הפליההיתר.הכללהפעלתשלהמשמעותההמוניתהעלייהובימיעבודה,מקוםבכל

השכרברמתירידהמניעתשלמדיניותעלגםכמובןחלזההחדשה.העלייהשללרעה

שיקפה(1947)המנדטשלהאחרונהבשנהשהושגההריאליהשכרשרמתלמרותהריאלי,

היתר.זוגישהשלהתוצאהגיאות.שלבמציאותלעובדיםביקושעודףשלתנאים

כלקודםנמנועליהםקבועים,עבודהבמקומותשעבדולאלההריאליהשכרשמירת

החדשים.העוליםשלהמיידייםהתעסוקהסיכוייהקטנתשלבמחירזאתהוותיקים.

במקומותהמסודריםהעובדיםשלהאינטרסיםאתמדגישההדבריםשלזוהצגה

מתעלמתהיאאבלההסתדרות.עמדתלקביעתשהוליכובשיקוליםקבועים,עבודה

אותר.והביאשניםבאותןההסתדרותאתשהדריךהארוך,לטווחנוסף,חשובמשיקול

ריאלילשכרהתביעהבתעסוקה.קשהמצבלמרותהשכרבתחוםקשוחהעמדהלנקיטת

השנייההעלייהמימיעודהעבודהתנועתשלהמסורתיתהגישהעםעקביתהיתר.גבוה

רמתהבטחתשרקאמרה,זאתהשלישית.העלייהבימיבמושבותהעבודהכיבושותקופת

הציוני,המפעלשלעתידואתלהבטיחעטויהלעובדיםגבוההחיים
אםרקזו,תפיסהלפיתובטח,בארץ־ישראלהיהודיהיישובטלופרודוקטיביזציה

שכר-מפותחותבמדינותהעבודהלשכרהאופיינישכריקבלוהיהודיםהפועלים

בשכרירידהשמנעההמדיניותימים.באותםהמקובלבמינוח'אירופי'עבודה

היאאבלבעבודה,העוליםקליטתעלאמנםהקשתההחמשיםשנותבראשיתהריאלי

גבוה,שכרעלהמבוססיםענפיובהרכבייצורבשיטותלבחורהמשקאתהכריחה

לטענה,מקוםישהעולים,שלהמיידייםהצרכיםאתתאמהלאזושגישהואףיחסית.

בעתידיותרהגבוההשכרהארוך.בטווחשלהםהאינטרסיםעםאחדבקנהעלתהשהיא

עמדהשעליוגבוההתחלתישכרבגללבעבודהבקליטתםהדחייהעללפצותםהיהעשוי

שנותעוליאתלקלוטהמשקהצליחדברשלבסופוכילציין,יש•ואכןההסתדרות.
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אופייניתשהיתר.מזוגבוההאףשהיתר.ריאלישכרברמתהייצור,במערכתהחמשים

החמשים.שנותוראשיתהארבעיםשנותבסוףלמשק

המוצהרת.במשימתהבדרך־כללהצליחהאכןשההסתדרותאומריםהשכרנתוני

ולאחר-מכן,,1953ו-1951ביןהריאליהשכרירדלא2בלוחהמוצגהאומדןלפי
מגמתעלדומההערכהניכרת.במידהעלהואףההתאמה,תקופתשחלפהלאחרובמיוחד

לאחר-מכן,מידשנעשובעבודותמוצגת,1953וב-1952ב-במיוחדהריאלי,השכר
הריאליתוכהכנסהבשכרזויציבות21החדשה.הכלכליתהמדיניותביצועתוך־כדי

שחלהבטענהההסתדרות,על-ידישהושגויסודלשכרתוספותעל-ידיהובטחהבמשק

למחירים.השכרשלמלאההצמדההבטיחהלאהיוקרשתוספתהעובדהעקבבשכרשחיקה

העבודה,בשוקהמציאותאףעל-הריאליבשכרירידהלמנועההסתדרותשלהצלחתה
וחדשים,ותיקיםביןצדקי'עשייתושלהתשלומים,מאזןשללשיקוליםובניגוד

מספרשלתולדההיתר.הממשלהשל-אמנםהלא־מוצהרת-למדיניותובניגוד

כלאתכמעטשכללארגוןההסתדרותשלהיותההואלכךחשובאחדהסבר22גורמים:
אותועל-ידיהונהגהשההסתדרותהעובדה,לכךתרמהפחותלאאבלבמשק;השכירים

כולה,העבודהותנועתארץ־ישראלפועלימפלגת-המדינהאתשהנהיגפוליטיכוח
)שהיהלבוןהכנסת(,יו״ר)לאחר-מכןכשפרינצקביו״רבכיריםמנהיגיםובראשה

ובקר.הבטחון(,שרולאחר-מכןהחקלאות,שרמסוימתתקופהבמשך

עםמאבקיםהיוימיטבאותםההסתדרותשניהלההשכרעלשהמאבקיםהעובדה

הפכהוהיאביותרמאלפתהיאהפרטיים,המעבידיםעםדווקאולאוהאוצר,הנהגת

ובראשונהבראשהיתר.זועובדההישראלי.המשקאתהמאפייניםהקוויםלאחדמאז

תעסוקה,שלבמונחיםבמשק,הציבוריהסקטורשלהדומיננטימעמדושלתוצאה
שעריהחליפין,שער-כלכליכוחשלמנופיםעלושליטהוהקצאתם,במשאביםשימוש

שלבשיעורהעלייהאתגםמסביריםאלהכוחותיחסיוסובסידיות.מסים,הריבית,

צמיחהסלהתהליךהחלכאשר,1954לאחרהריאליבשכרלשנהאחחים5כמעט

1955ב-אחתים5-7עדייוהיהאבטלהשיעורכאשרהעבודה,בשוקהמצבמהירה.

אשכולהאוצרשרשטעןכפיהריאלי,בשכרעלייהשליותראיטיקצבחייב(,1956)

כפייותר,עודגדולההעלאהלמנועהצליחכאשר,1954בסתיוהידועבנאומו
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כבעבר,מידהבאותהלהעיר,חדלוהתשלומיםמאזןבעיותאבלההסתדרות.שדרשה

עליותלמתןבנסיוןבשער,ולעמודלחזורהאוצרשרעלהמיידיהלחץפחתולכן

בשכר.חריגות

טלניכרתהתעצמותחלהמקצועיכאיגודההסתדרותשלמעמדהלחיזוקבמקביל

הגדולהמאמץהעובדים'.׳חברתשלהכוללתהמטרייהתחתהמאורגןהמשקיהמיגזר

האוכלוסייהלהגדלת,1954ו-1949ביןהקיבוציםמספרלהכפלתהביאבהתיישבות

הגידולוהתפוקה.הייצורכושרולהכפלת,1956ל-1948ביןאחח60ב-הקיבוצית

עלעלהלאבמושביםהייצורגידולכיאםיותר,אףמרשיםהיההמושביםתנועתשל

הקיבוצים.שלזה

הנמצאההסתדרותיבמשקמרכיבאותושלבצמיחתוחלהביותרהגדולההתנופה

המקובל,במינוחהאדמיניסטרטיבי''המיגזרהעובדים,חברתטלישירהבבערות

בונה','סוללההסתדרות,שלהקבלניתהחברהשכירים.עובדיםהעסקתעלהמבוסס

היתריולתעשייה,ציבוריותלעבודותפעילותהתחומיאתהרחיבההארבעיםשבשנות

סיבותהיוזובפעילותהגדולהלתנופהזה.מגזרשלצמיחתושלהדגללנושא

בו,יחידות-המשנהשלבגידוללהתבטאהישראליהמשקשלגידולואובייקטיביות:
הצמיחהלתנופתשתרמוייחודייםגורמיםהיואבלמהן.אחתהיתר■בונה'שיסולל

והקמתלדיור,הבנייה-הציבוריתהבנייהטלהגדולההיקףבונה'.'סוללשל

היהשבובתחוםביקושיצרו-ויישוביםכוח,ותחנותדרכיםכבישים,שלתשתית

וביתרונותארגוןבכושרהעובדים,במיומנותבידע,יחסייתרוןבונה'ליסולל

זהגדוללקבלןאיפשרהציבוריותוהעבודותהבנייהענפישלהגדלהשוקלגודל.

מספראתולהגדילבמהירותלצמוחאחרות(,גדולותקבלניותלחברותגם)כמו

ומודרני.חדישציודבאמצעותהייצורכושראתובמיוחדשלוהקבועיםהעובדים

החמשיםבשנותעמדושבראשהבונה','סוללהנהגתשלוליוזמהלהעזה

רקלאהתבטאהההעזהמכרעת.חשיבותהיתר.הכהן,ודודדןהללהמוקדמות

׳סוללהנהלתפיננסיים.בשיקוליםגםאלאהייצורבתהליכיהקשוריםבשיקולים

נקובותהתחייבויותשלערכןאתשוחקתשהאינפלציהמוקדם,בשלבתפסהבונה'

מכספישמומןמחו״לניכרבהיקףציודלרכושלכןהיססהולאישראלי,במטבע
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בעקבותזכתהבוההוןמרווחלמודת-נסיוןוליבוא.ליצואהבנקשלהשניהמלווה
ופעלהחזרההיאעצמי,הוןשלרציניתצבירהשאיפשרהגדול,והפיחותהאינפלציה

השילומים,מכספיהממומןציודלהזמיןהיהניתןואילך1955מ-כאשרשיטהבאותה

בשיעוריהניכרתההאטהישראלי.במטבעהנקובבאשראיהישראלייםלחמיםושנמכר
ממדיאתאמנםצמצמההחדשה,הכלכליתהמדיניותשלהצלחתהבעקבותהאינפלציה,

לשנהאחתים6-5שלמחיריםעלייתשיעורגםאולםהאינפלציוני,ההוןרווח

אשראיעלהריביתשעריכישנים,שלוש-ארבעתוךלא-מבוטלמצטברהוןרווחהניב

חשובמקורהיתר.עצמיהוןשלזוצבירההאינפלציה.משיעורנמוכיםהיוזה
לענףגדולבקנה-מידהלכניסהגםוכמובןבונה׳'סוללטלהפעילותהרחבתלמימון

מוקדההתעשייהלענףהכנימהשלהראשוןבשלבהתעשייה.-עבורהיחסיתחדש
עדוכיו״ב.פרזולמרצפות,מלט,-לבנייהבמישריןהקשורהבתעשייהזופעילות

הסתדרותייםגורמיםושלבונה'׳סוללשל•החרושתיתהפעילותתחומיהורחבומהרה

המזון,הטכסטיל,בענפיחדשיםמפעליםהוקמוהמרכזי'.'המשכירכמואחרים,

רכישתם.לאחרוהורחבושוקמונרכשו,קיימיםמפעליםהחשמל,ומוצריהמתכת

ברורהבצורהמתבטאתהייצורבמערכתההסתדרותשלהמשקיהמיגזרהתחזקות
שניושלזהמיגזרשלהמשק,שלהנקילתוצרהתרומהנתוניטלהעתיתבסידרה

נ-הופקוהמשקשלהנקימהתוצראחח18כ-והפרטי.הציבוריהאחרים,המיגזרים
ארבעתוךהשונים.מרכיביועל-ההסתדרותיהמשקשלהייצורביחידות1953
הצמיחהקצבעלאףהעולהבשיעורמוחלטיםבמונחיםזותרומהגדלההבאותהשנים

המגזרשלתרומתוהגיעה1957ב-כולו.הישראליהמשקשלשניםבאותןהמהיר

21ל-קרוב-שנהבאותההציבוריהמיגזרשללזהשווהלשיעורלתוצרההסתדרותי

תרומתוטללזהלערךדומההיהבתעסוקהההסתדרותיהטיגזרשלמשקלואחח.

ממשקלובמקצתגדולכנראההיההמשקשלההוןבמלאימשקלוואילולתוצר,

23בתוצר.

יחידותשבבעלותוכארגוןגםובה-בעתמקצועיכאיגודההסתדרותפעילות

ובחברה,במשק,ייחודימעמדלההקנתהשכירים,מעסיקמהןחשובשחלקייצור,

גורלולגביאחריותשלתחושהלהנהגתההעניקההמשקיתפעילותהחוץ.כלפיוגם
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להשגתמקצועי,כאיגודתפקידהבתוקףנאבקה,היאמאידךכאשרהייצור,מערךטל

אבלוהפרטי.ההסתדרותי,הממשלתי,במשקלעובדיםיותרטוביםושכרעבודהתנאי

לאלהשפתרוןפנימית,סתירהנוצרההמיתרס,צירימשניניצבהשההסתדרותכיון

המסורתיתהתפיסהבמסגרתלפעולהמשיכהעודכללהימצא,יכללאוגםבנמצאהיה

עובדיםארגוןבמסגרתאלהיסודותשנישלשילובםאתשחייבההעבודה,תנועתשל

בבעלותההסתדרותשלמשקלהשגדלככלוגדלההלכהזופנימיתסתירהאחד.

במשק.הייצורמערכתשלישירובתפעול

והמונטריתהפיסקליתהמערכתמיסוד.5

מהיד-אל-הפהפתרונותמתןחייבהמדינההקמתבימיהמיידייםהצרכיםשללחצם

חוקיהילךלספקכדיהדרושישראלימטבעהנפקתהיההנושאיםאחדנושאים.למספר

האמנהאפ״ק.בנקשלהמטבע׳'מחלקתהקמתהיהלבעיההארעיוהפתרוןלמשק,

מטבע,הנפקתכלליבדברהמדינהמועצתטלתחיקהבסיסעלאפ״ק,בנקעםשנחתמה

אשראימתןשלהאפשרותאתובמיוחדהמטבע,מערכתשלהדרושההגמישותאתהבטיחה

מוגבלהיההמטבעמחלקתשלשתפקידהכיוןבתקציב.גרעונותלממןכדילממשלה

יכלהלא-מסחריבבנקמחלקההיותה)ובגלללהיותאמורההיתר.לאהיאלהנפקה,

מדיניותניהולשלהמקרו-כלכליבתחוםהמשקשלהמונטריתלמערכתאחראיתלהיות(

בתחוםלפעוליכלהלאהיאהבנק,במסגרתהמיוחדהמשפטימעמדהלמרותמונטרית.

יכלהלאהיאבמשק.הכספייםהמוסדותשלהעסקיתאמינותםעלופיקוחהכוונהשל

עלפיקוחכמנגנוןשכןכלולאממנו,חלקהיתר.שהיאהבנקעלבקרהכמערךלפעול

המטבעמחלקתטלפעילותהשנותחמשבמשךאפ״ק.עםהמתחריםהאחרים,הבנקים

מפתחתחום-המונטריתההכוונהבתחוםריקחלללכן,נוצר,אפ״קבמסגרת

המשק.שלבניהולו

חשיבותבעלתפירצההמדינהשלהראשונותבשניםהיתר.דבר,טללאמיתו

בקביעתהאוצרשלמעמדוהכלכלית.המדיניותעלהאחריותבתחוםיותראףגדולה
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בתקופתיחסיתחלשההיתר׳ועמדתוברור,מלהיותרחוקהיההכלכליתהמדיניות
סיבותהיולזאת(.2סעיףג׳,)פרקלעילתוארשכברכפיהצנע','מדיניות
האוצרשרשלבריאותו()ובמצבהאישיבמעמדוהכרוכותסיבותגםאבלענייניות,

שנכנסוהחדשה,הכלכליתהמדיניותעלוההחלטההדיוןתהליכיקפלן.הראשון,
מינויובמרכז.האוצראתלראשונההעמידו,1951שלהשנייהבמחציתגבוהלהילוך

ימיםבאותםלושניתנווהגיבויוהאמון,1952במחציתהאוצרלשראשכוללוישל
ההחלטותקבלתלמוקדהאוצרלהפיכתהרבהתרמובן-*וריון,הממשלה,ראשעל-ידי

אתסופיתקבעה1953ב-בן־גוריוןשל)הזמנית(פרישתוכלכלית.מדיניותעל

שלממדיובגללהכלכלי,בתחוםהאוצרמשרדושלהאוצרשרשלהמרכזימעמדם

במדינותלמקובליחסיתמאד,גדולהעצמהבעלשהיהוההסתדרותיהציבוריהמגזר

אגפיםארבעהשלבמסגרתאלהבשניםשגובשהאוצר,שלהארגוניהמבנהדמוקרטיות.
החשבואגףמטבע-חוץ,אגףהמדינה,הכנסותמינהלהתקציבים,אגף-עיקריים

דרךואתולהחליטלדוןהיהצריךשעליהםהנושאיםמגווןאתממחיש-הכללי
המשרד.שלתיפקודו

אשכולשלמינויולאחרחודשיםמספר,1952בסתיוהתקציביםאגףשלהקמתו
התקציבאתלבנותיששלפיהלתפיסהארגוניביטויגםנתנההאוצר,שרלתפקיד

למימדמתייחסיםאחתובעונהבעתכאשרהמקרו-כלכלית,למשמעותוהתייחסותתוך

בגללשלהם.המטלותעל-פיהמשרדיםתביעותשלבחינהעל-ידיהמיקרו-כלכלי
שיטותבו,שרוכזהאקדמיתההשכלהובעלהמעולההאדםכוחעליו,שהוטלהתפקיד

המדיניותבתחוםמרסןלגורםמהרהעדזהאגףהפךבו,שהונהגווהבקרההעבודה

כוחלוהעניקוהמשקשלהכלכליתהעצמהבמרכזוהיותוהאגףשלמעמדוהפיסקלית.
24רב.

עודממחיש,1952מאזשנתגבשוכפיופעילותו,האוצרמבנהטלזהתיאור
התעצמותודווקאהמוניטרית.במדינותוהטיפולהאחריותבתחוםהפרצותאתיותר

פוליטיתכעמדהגםמהרה,עדשנתבררוכפיבמשק,הדומיננטיככוחהאוצרטל
במדינותמאשריותראף)ואולימודרניתמדינהבכלכמוחייבהבמדינה,מרכזית

המונטרי.בתחוםעצמאיתועמדהמעמדבעלגורםשלקיומואתאחרות(,תעשייתיות
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אינפלצייתביצירתהממשלהעלהקלהמדינהשלהראשיתבימיזהגורםשלהיעדרו
בקיומוהצורן־אתהמחישהזועובדהבתקציביה.הגרעוןבאמצעותרבת-עוצמהביקוש

המרכזי,הבנקהקמתהכלכלי.מהמימסדכחלקעצמאיתעמדהבעלמרסן\ורםשל

המערכתשלובקרהוהכוונההמונטריתהמדיניותניהוליהיההעיקרישתפקידו

מדינהשלטבעיצורןרקלאלכןהיתר,במהירות,שצמחההמודרניתהפיננסית
כלכלית.מדיניותשלאחראילניהולחיוניצעדגםאלא'מסודרת',
לכךמודעהיההנושא,חשיבותאתאינטואיטיביתשהביןהחדש,האוצרשר

חופשאתלהגבילשתפקידוכוחמוקדהקמתהיאמרכזיבנקהקמתשלשהמשמעות

עםמידעליונהעדיפותלנושאהעניקכךבשלשדווקאודומההאוצר.שלפעולתו

,1953בראשיתשהוקמהועדה,עבודתטלמשנהלמעלהלאחרלתפקיד.כניסתו

חוקאת1954באוגוסטהכנסתאישרהוהפיננסי,הכלכליהמימסדראשיבהוהשתתפו

אתשפתחישראל,לבנקהראשון.כנגידהורוביץאתמינתההממשלהישראל.בנק

מרכזייםבנקיםשלהמקובלותהסמכויותהוענקושנה,אותהשלבדצמבר1ב-שעריו

אתקיבלוהבנקאליו,הועברההמטבעמחלקתדמוקרטיות.במדינותהפועלים

אבלאשראי,להלהעניקהוסמךהממשלה,שלכבנקאימטבע.להנפקתהמונופולין

נזילותשיעוריולקבועהפתוחבשוקפעולותלנהלהוסמךהואמסוימות.במגבלות

הבנקים,עלהפיקוחמחלקתהמסחריים.הבנקיםפעילותאתהמסדירותאחרותותקנות
מדיניותלניהולהכליםאתלבנקנתנואלהסמכויותאליו.הועברהבאוצר,שהיתר,

לפחות,להלכההשפעה,לונתנולממשלהאשראימתןעלוההגבלותמונטרית,
הפיסקלית.המדיניותשלהמקרו-כלכליהמימדעלגםבחוק,וממוסדת

לבנקהכלכלית.המדיניותטלהניהולבמערךחדשהמציאותיצרההבנקהקמת
הנתוניםבתחומיםהפעילותומגווןהיקףעלבקרהכמנגנוןעצמאימעמדהיה

הפעלתשלהסיוםשלבשהיתר,,1954שלהנסיבותובתוקףמהרה,עדלאחריותו.

בראשיתכאשרהמרסנת.השפעתואתלהפעילהבנקנאלץהחדשה,הכלכליתהמדיניות

שלפניהחודשים12במשךאחח15מ-ביותרגדלההתשלוםאמצעישכמותהתברר1955

החוק.לפיעליוכמצווהשלו1מסיהתשלום"אמצעי"דו״חאתהבנקפירסםכן,
אתפתחתפקידו,אתמילאבדיוקובזאתלאוצר,,נעםלאשכמובןזה,דו״חפרסום
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ניהולעלהכוחותבמגווןמקובלמרכיב-והממשלההמרכזיהבנקביןהמאבקעידן

25דמוקרטית.במדינההכלכליתהמדיניות

שלקיומוהואלכךמשליםתנאיריק.בחללמתנהלתאינהמונטריתמדיניות

חברותלמשכנתאות,ובנקיםמסחרייםבנקיםמערכתהכוללמפותחפיננסימערך

מערכתניירות-ערך.נסחריםבוהוןשוקבאמצעותהמשולביםביטוח,וחברותהשקעה

מהרהעדביותר.מהירבקצבהתפתחההמנדט,תקופתמורטתהמסחריים,הבנקים

בנקלאומי,בנקהגדולים:המסחרייםהבנקיםשלושתטלהדומיננטימעמדםהתגבש
מובהק(.'משפחתי'כבנקוהופעלהוקם)האחרוןדיסקונטובנקהפועלים,
הבנקאתרקלאהכוללותפיננסיות,ליקבוצות'הזמןבמרוצתהפכו'הגדולים'

הבנייהעל-ידם.וטופחושהוקמואחריםפיננסייםמוסדותשללגםאלאעצמו

האשראיולניהוללגיוסבמנגנוןהצורךאתיצרהוהפרטית,הציבוריתהגדולה,

שהבנקיםטבעיהיהלמשכנתאות.בבנקיםהצורךאתבעקבותיהוגררההאפותיקאי,

מוסדותבאמצעותזהלענףייכנסוהאיתן,הפיננסיוהמעמדהנסיוןבעליהגדולים,

היתרביןאחרים,ייעודייםכספייםמוסדותהקימוגםהםכך.לשםשהוקמונפרדים

טלוהגדלההגדולהעוצמתןארוך.לטווחאשראיבמתןשהתמחולהשקעהחברות

התקופתמורשתהקטנים,הבנקיםשלמעמדםאתהחלישההגדולותהפיננסיותהקבוצות

הגדולות.הקבוצותמשלושתבאחתמהרהעדשולבומהםורביםהמנדט,

באמצעכברהתחילהישראליבמשקהפיננסיתהמערכתשלהריכוזיהאופיעיצוב

היהוהזרות()המקומיותבוהחברותשמספרהביטוח,בתחוםרקהחמשים.שנות

אזכברבלטהואאולםעוצמה.ריכחטלתהליךשניםבאותןניכרלאגדול,עדיין

התפיסהוהפנסיה.התגמוליןקופות-רבהבמהירותוגדלההלכהשחשיבותובתחום

והיתר.בכיפהשלטההשנייההעולםמלחמתלאחרהראשוןשבעשוררווחה,מדינתשל

ההפרשותבשיעורילהגדלההביאהההסתדרות,שלהמקצועיתהמדיניותלרגלינר

העובדיםתשלומיבאמצעותארוךלזמןהחוזיבחסכוןלכךובהתאםהסוציאליות,

סכומיםזרמושאליחםאלה,מוסדותוהפנסיה.התגמוליןלקופותוהמעבידים

ארוך.לטווחמימוןשלוהולכתגדלהחשיבותבעללמקורלפיכךהפכוגדולים,

אבלשלה.המשקיהמגזרלמימוןזהמקורטלחשיבותועלמהרהעדעמדהההסתדרות
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6-5שלהאינפלציהבתנאישאףעודמההדברים,משמעותאתראתההממשלהגם

הפנסיהקופותנזקקוואילך,1954מ-לתקופההאופיינייםלשנה,אחתים

לפנסיה.הזכאיםזכויותשלהריאליהערךעלשמירהשיאפשרופיננסייםלמכשירים

ללוותלמעשה-היינוצמודות,התחייבויותעצמהעללקבליכלההממשלהרק

שללקיומההראשוןשבעשורההצמדה,מערכתתחולתלמחירים.הצמדהשלבתנאים

לתחוםגםהחמשיםשנותבאמצעלפיכךהורחבההשכר,עלבעיקרהופעלההמדינה

משמעותוהפנסיה.לקופותמכרהשהממשלההמיוחדותהחובאגרותבאמצעותהפיננסי

חשובמיגזרעלגםההצמדהמנגנוןהחלתשלהטכנילצדמעבדחורגתזהתהליךשל

כספירובטלההשקעהאתשחייבלתהליךמהרהעדהוליךשהואכיוןההון,שוקשל

שזרמוהכספיםשיתרתמאחרהממשלה.שלבניירות-ערךוהפנסיההתגמוליםקופות

הפנסיהשקופות-ההסתדרותשלהמשקיהמיגזרלמימוןבעיקרהועבראליהן

מודדהריביתשערימשמטיםשבוההון,שוקשלפיתוחוהואט-עליונמנוהגדולות

אלטרנטיביים.השקעהיעדיביןהקצאהשלומכשיר

בנקיםמסחריים,בנקיםהכוללהפיננסיתהמערכתשלוהולךהגדלהמגוון

ואתהגווןאתשיקףלפנסיה,תגמוליווקופותוהשקעה,ביטוחחברותייעודיים,

יחידותשלהזההמסועףהמנגנוןהמשק.שלהצמיחהואתוהולךהגדלהתחכום

אבלהבורסה.שלחשיבותהלגידולכמובןהביאוההוןהכספיםשוקיאתהמרכיבות

סיני,מבצעערבמאין,ישכמעטצמחהמפותחתפיננסיתלמערכתשהתשתיתאף
רחוקוהיההכלכלית,הפעילותשלזהלמימדמודעהיהלאעדיין'הרחבהציבור

הגדלהמעורבותהגיסא,מאידךהפיננסיים.בשווקיםבפעילותישירותמלהשתתף

אשראיכמעניקהוגםארוך,לטווחאשראיכמקבלתההוןבשוקהממשלהשלוהולכת

לאאםהחשובים,האיפיוניםאחדאתהשניםבאותןכברקבעהלציבור,מסובסד

ומעניקההצמדהבתנאילווההממשלה-הישראליההוןשוקשלביותר,החשוב

צמוד.שאיננואשראיפיננסיים(מוסדותבאמצעות)בעקיפין,

המשק.לצורכיבגמישותעצמהאתהתאימהוהמונטריתהפיננסיתהמערכת

יציבותהאתלהבטיחהיהישראלבבנקהבנקיםעלהפיקוחמנגנוןשלייעודו
הגבלתאתגםחייבומובהקיםמוניטרייםשיקוליםהמערכת.שלהמ-סחריתואמינותה
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בתקציב.הגרעונותתולדתהגדלהמהנזילותשניזונהלהתפשטות,הטבעיתנטייתה
החדשה,הכלכליתהמדיניותהפעלתלפנימאשרשיעורלאיןקטניםאמנםהיוהללו

מרסנתמונטריתמדיניותהכסף.בכמות'מדי'מהירלגידולמקוריצרועדייןאבל
כזומדיניותלבצענוהגיםמרכזייםבנקיםאלה.בתנאיםהמציאותמחויבתהיתה
של)קניות(מכירותהפתוח.בשוקפעולותבאמצעותהצורך(בשעתמרחיבה,)או

אבלהצורך.לפיריביתשערי)הורדת(להעלאתגורמותממשלתייםניירות-ערך

ישירותמלהפעילמנועישראלבנקהיהלאחר-מכך,שניםהרבהוגםהחמשים,בשנות

הממשלה,התנודותבגללמונטרי,לריסוןכאמצעיריביתשערישלהמכשיראת

־^6'גבוהים'.ריביתלשערידותר,תנשלאידיאולוגיהעלשנשענה

אתלהפעיללהקמתו,הראשוניםבימיםכברישראל,בנקנאלץאלהמסיבות

היתההמרכזיהבנקשלפעילותוהכמותי.שיטתהפיקוחשלהאלטרנטיביהמכשיר

היהשהואכיוןבמערב,התעשייתיותבמדינותהמקובלתמהטכניקהרחוקהלפיכך

וההון.הכספיםבשוקיריביתבשערישינוייםהמחייביםאמצעיםמלהפעילמנוע
כמותי,פיקוחשלמנגנוןעל-ידימונטריריסוןלהפעיללכןנאלץהמרכזיהבנק
להשפיענסיוןועל-ידי-האשראיומיכסותהנזילותשיעוריעלפיקוח-היינו

המציאותבתקציבה.הגרעוןאתלצמצםציבור,יחסיבאמצעותהממשלה,עלבמישרין

מערכתעל-ידינקבעודורשנותבמשךבהםההתפתחותומגמותהפיננסייחבשווקים
החמשים.שנותאמצעלקראתבהשעוצבוהמשחקוכלליזומוסדית
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הילפרקהערות

ציוד,יותרשלכמונחיםהמפעלברמתביטוילידיבאהההוןבעתירותהגידול.1

הקמתשלבמונחיםהלאומיהמשקוברמתעבודה,ליחידתיותר,חדישוציוד

ששיפרהונסיח־,ידעצבירתטלפון.מים,חשמל,כבישים,-תשתיתמערכות

בשדההייצור,מערכתשלהתפעולכושראתולפיכךהאדםכוחאיכותאת

הגידולשלביותרהחשובהמימדהיווהיזמות,לההסיגבתחומיובסדנה,

הטכנולוגיים.השיפוריםושלההוןבעתירות

6כ-טלבשיעורשניםשלוטבאותןגדלהייצורגורמישלהכוללהפריון

משיעוריבהרבהגבוההיהבפריוןזהמהירגידולשיעורלשנה.אחתים

חלקכשלעצמם.גבוהיםשהיומכן,שלאחרבשניםבישראלשהושגוהגידול

.1953-1952שלמהמיתוןליציאהלייחסישבפריוןזומקפיצה

.204עמי,12נספחלוח(,1971)געתוןראה:

אי-בגלל-בעיקרופולניהמהונגריה-אירופהממזרחהעלייהחידוש.2

של20ה-הוועידהובעקבותלאחרהעממיותבדמוקרטיותהפוליטיתהיציבות

היהודיתהסוכנותשלהפעילותוהגברת(,1956)הרוסיתהקומוניסטיתההמפל

עוליםאלף100ל-קרובשלגללארץהביאואפריקהמצפוןעלייהלארגון

כאשרנוסף,שיאהושג1957בשנת(.1)לוח1956-1955השנתייםבמשך

עולים.אלף70כ-הגיעובמהלכה

אחדגורםגורמים.למספרלייחסישהיהודיםשלהגבוההטבעיהריבויאת.3

ארצותשלבמונחיםהיהודיהיישובשלהדמוגרפיבהרכבהניכרהשינויהוא

שהיההגילים,הרכבגםאבלהאיסלם.מארצותהגדולההעלייהבגללמוצא

הגילקבוצותשלבמיוחדהגבוההמשקלהיינו,-עצמההעלייהשלתולדה

שלבמיוחדהגבוההפריוןכוון.באותופעל-העוליםביןהפריוןשבתקופת

זו,אוכלוסייהטלהכפריאופיר.אתמשקףשניםבאותןהערביתהאוכלוסייה

לקפיצהבהכרחשגרמותינוקות,ובתמותההבריאותבתנאיהדרמטי•השיפורואת
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לאשלההמסורתייםהפריוןשנוה\יאוכלוסייה,שלהטבעיהריבויבשיעורי

עדיין.השתנו
"ישאשכול:לויהאוצר,שראסר1954במאיהמדינהעובדילפניבהרצאתו.4

אניאותנו.יפרנסוהםבחקלאותיעסקומהתושביםאחוזים15שאםסבורים

אשכולבתעשייה."אחחים35ול-בחקלאותאחחים25ל-להגיעשעלינוסבור

.350עמי(,1963)

.7לוח ,22 יעט (,1961"א- )תשבגעתוןראה:

77 עמי(,1965)פטינקיןאצלמוצגים ההשקעה טלהענפי ההרכבעלנתונים

עט (,1972)וקלינוב-מלולהלויגם: ראה .21 לוח,21 עמיוגם;30לוח

.36 לוח,35 ועמי,25לוח,60

והמשאביםהאובייקטיבייםשהנתוניםים־המלח(,)מפעליהאשלגמפעלאפילו.7

לקשייםנתוןהיהסלולה,דרךלכאורהלוהבטיחואליוהזרימהשהממשלה

הרביםשהכספיםובהרגשהרבים,משבריםמלווההיהשיקומותהליךרבים.

רקלמרחביצאוים־המלחמפעליתחתית.ללאלחביתמהרמיםבמפעלהמושקעים

במשק.ביותרהחשוביםהתעשייהממעפליאחדעתהוהםשנים,כעשרלאחר

ושימשבאוצר,עבדלאחר-מכןמקורות,מנהלקצרהלתקופההיהספירפ..3

שימשבו-והתעשייההמסחרכשרתפקידואתהפךהואהבטחון.משרדמנכ״ל

בממשלהאוצרשרמונהכאשררקנפרדוממנוחייו,לתפקיד-שניםכתשע

.1963ב-אשכוללוישהקיםהראשונה

בארץהוותקלפיעירונייםשכיריםמשפחותשלהכנסותביןהיחסעלנתונים.9

.24לוח,63עמי(,1965)פטינקיןראהזה.היבטעלמצביעים

1948ב-אחה52היההוותיקיםמביןובתעשייהבחקלאותהעובדיםשיעור.10

וטכנייםחופשייםבמקצועותהעובדיםשיעורואילו,1954ב-אחוז42ל-וירד

היההחדשיםהעוליםביןאחח.35ל-אחח25מ-תקופהבאותהעלהופקידות

משקלםואילואחוז>60ובנייהתעשייה,בחקלאות,המועסקיםשיעור1954ב-

הלויראה:בלבד.אחה17היהובפקידותוהטכנייםהחופשייםבמקצועות

.22לוח,63ועמי,16לוח,57עמי(,1972)וקלינוב-מלול
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הלימודשנותשלהממוצעהיה(2.4לוח,22עם',1971)פאקשלאומדנולפי.11

פיגבוהומעלה52בניואמריקהאירופהילידיעוליםושלישראלילידישל

ואפריקה.אסיהעולישלמזהלערךשניים

מחייביםשאינםלעיסוקיםברירהבליתפנה,בחו״לבפקידותמהעובדיםשליש.12

הלוילפיהואכלכליובענףבמשלח-ידשינוייםעלהמידעמיומנת.עבודה

.60עמי(,1972)וקלינוב

,48עמי(,1971)בגעתוןלנפשונקיגולמידיורמלאיעלגעתוןנתוניראה.13

.14לוח

הלאומייםהמוסדותשלשתקציבםמהעובדהלעמודאפשרהכמותיתהמשמעותעל.14

ממשלתמתקציבכמעטאחח70לכדיואילך1945מאמצעהגיעהיהודיים

במונחיםבדרך׳'מדינההמושגטלאתהטשמעותממחישיםאלהדבריםהמנדט.

רובאתיצרהיהודישהיישובהעובדה,אתמשקפיםהללוהנתוניםכמותיים.

האוכלוסייהעלשהוטלוממסיםשמומנווהסעדהבריאות,החינוך,שירותי

הגולה.יהודישלמתרומותוגםהיהודית

במימוןהממשלהשלהמכריעמשקלהעל.1לוח,25עמי(,1965)ברקאיראה:.15

במשקמההשקעהאחח60ל-שקרובמהעובדה,למדיםאנובמשקהכוללתההשקעה

הסקטורעלהנמניםאחריםוגופיםהממשלהעל-ידי1959בשנתמומנו

החמשיםשנותבאמצעיותראףגדולהיהזהששיעורלוודאיקרובהציבורי.

[.11לווו,57עמי(,1965)]ברקאי

במידהגבוהשיעורהיהזה.1נ-לוח,52עמי(,1983)ברגלסא.ראה:.16

סינימבצעבשנתשנים.באותןהמערבמדינותלרובהאופיינימהשיעורניכרת

ויותר.אחה14לכ-כפול,לשיעורוהתל״גבטחוניתצריכהביןהיחסקפץ

וראשיתהחמשיםשנותסוףלקראתאחחיט8כ-בסביבותוהתייצבחזרהוא

הששים.שנות

שלהממשלהבערבותרקהאמריקאיהחוקלפיניתןויבואליצואמהבנקהאשראי.17

ישראלייצרניאופיננסיגוףשוםגםהיהלאשניםבאותןהמקבלת.המדינה

הממשלה.ערבותללאלהשקעהכספיםלגייסאובחו״לללוותהיהשיכול
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בונה',׳סוללההסתדרות,טלציבוריותולעבודותלבניןהקבלניתהחברה.13
-עבודותביצועעלשהתחרויהודיתבבעלותהחברותמביןהגדולההיתר.
שלטונותעל-ידישהוזמנו-הארץ־ישראליהמשקשלבמונחיםאדירבהיקף

השנייה.העולםמלחמתבשנותהבריטיהצבא

עלהמחשבהכאשרבעובדים,מחסורהיהבההמלחמה,שלהגיאותבתנאי.19

עקרוןקבלתמהמציאות,רחוקההיתר.בפיטוריןצורךשיהיההאפשרות
הםחטובה.משמעותבעלתהפרטייםמהמעבידיםלרביםנראתהלאהיקביעות'

העבודההסכמיבמסגרתולמסדר.זו,תביעהלקבלבנקללכןהסכימו

ופתיים.התק

.3סעיף\י,פרקלעיל,ראה.20

זו.לתקופהחודשייםשכרמדדיעלהמסתמך(,1956)פטינקיןלאה:זאתעל.21
הורוביץ,ד.היסוד.בשכרלהעלאותנגדביותרנחרצתעמדהנקטהאוצר.22

כברבוטהבצורהזועמדהביטאקפלן,האוצרשרבתמיכתהאוצר,משרדמנכ״ל

חזרהאוצרשר.1949ב-כברסגורפוליטיבפורוםשקויםהשכר,עלבדיון

לפני,1952ב-ביותר,רופףהיההפוליטימעמדוכאשרנושאאותועלונאבק

עמדתניצחההמקריםבשניהחדשה.הכלכליתהמדיניותשלההפעלהואחרי

אשכולוכן;31-30,117-115עמי(,1975)הורוביץד.ראהההסתדרות.

.373-370עמי(,1958)

הפריוןהעלאתעלולהיאבקלנסותהיתר.אוצרכשראשכולשלמדיניותו

הורוביץראההריאלי.בשכריציבותהבטחתתוךוההסתדרותיהציבוריבסקטור

.352,373,383-374עמי(,1975)

שלהנקימהתוצראחח19מכ-גדלההבנייהלענףההסתדרותמיגזרתרומת.23

המיגזרבתרומתהגידולהחמשים.שנותבסוףאווח32לכ-1951ב-הענף

שתוצרולמדים,אנומזאתלערך.אחח22ל-19מ-היהתקופהבאותהלחרושת

שנותבמשךלשנהאחח10עלהעולהבשיעורגדלבהסתדרותהחרושתמיגזרשל

ביותר.מהירצמיחהקצבזהוהחמשים;

קצתהיאגםהפיקההציבוריהמיגזרשלוהשירותיםהייצורשמערכתכיון
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הפרטיהמיגזרשלמשקלוהחמשים,שנותבאמצעמהתוצראחח20מ-למעלה

בהכרעותביותרגדולהריכחיותבלבד.אחח60כ-היהבתעסוקהוגטבייצור

משקלו-זועובדהשלהחשובותהתוצאותאחתהיתההכלכליםבתתובהחלטות

הישראלי.במשקהפרטיהמיגזרשליחסיתהקטן

על-פיהםלתוצרהאחריםוהמגזריםההסתדרותמיגזרתרומתבדברהנתונים

.4לוח,32ועמי,1לוח,25עמי(,1965)ברקאי

כוחשלשילובוותהליךהתקציבים,אגףשלהקמתותיאורהאוצר,שלתיפקודו.24

במפורטמתואריםהאחרים,הכלכלייםובמשרדיםבאוצרכלכליתהכשרהבעלאדם

(.336-344עמי,1931ו-;1977)קליימןשלבמאמריו

בתפיסהקשורההמרכזיהבנקלביןהממשלהכמייצגהאוצרביןהעבודהחלוקת.25

01160X5)ואמוניםמעצוריםשלמערכתהפעלתושלרשויותחלוקתשלהכוללת

כיוןזאת,דמוקרטית.מדינהשלובמימסדהפוליטיתבמערכתסא^(841^.110£5
השלכותישהאוצרשלהבלעדיתבאחריותושהיאפיסקליתשלמדיניות

השלכותישהריביתשעריעלהמשפיעהמונטריתלמדיניותואילומונטריות,

עלעקיפותהשלכותוכןהלאומי,החובבעלותהמתבטאותישירותפיסקליות

עצמאית-מרכזיבנק-מונטריתרשותקיוםשלהנוהגטסים.תקבולי

הגבלתעל-ידיבמטבעהאמוןאתלהבטיחהצורךטלתולדההואואוטונומיה

בתקציביה.גרעונותבאמצעותערכואת)בדיעבד(לשחוקהממשלהשלכוחה

אלאדווקא,לישראלאופייניתזוגישההיתר.לאהמוקדמותהחטשיםבשנות.26

המערב.במדינותגםמקובלתהיתר.
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1956-1945ואבטלה:תעסוקהאוכלוסייה,עלייה,.1לוח

1אבטלה

)%(

(7)

כוח
עבודה
אזרחי
)אלפים(

(6)

מועסקיםאלפיממוצעתייה אוכלום
)אי

עלייה
)אלפים(

(1)

ה״כ0

(5)

יהודים
(4)

״ע
םה״כ

(3)

יהודים
(2)

233 549 15 1945
243 579 19 1946
253 609 22 1947

(632) (17) 1948
873 3672 2 102

9.5 343 310 281 1,059 901 240 1949
6.9 450 419 384 1,267 1,103 170 1950
6.1 545 512 477 1,494 1,324 175 1951
7.2 584 542 505 1,606 1,430 24 1952
11.3 599 531 495 1,650 1,468 11 1953
8.9 608 554 515 1,690 1,501 18 1954
7.4 619 573 532 1,750 1,555 37 1955
7.8 646 596 554 1,828 1,626 56 1956

האזרחי.העבודהמכוחהמובטלים שיעור1
15ו-בינואר1בין העוליםבסוגריים—מספרהשנה;סוףעד15.5.1948מ-עולים2

• אלף119לפיכךהיתה1948ב-העלייה במאי.
למאי,15ב-היהודית—האוכלוסייה בסוגריים;8.11. 1948ב- יהודיתאוכלוסייה3

.1948

.403-398עמי, (1978)בקי:1948-1945 (—1)טור מקורות:
.1ה/לוח, ,124עמי (,1976)שנתוןלמ'.'ם, :1948מ-

.8לוח,91עמי(,1968)י שרשבסק:1948עד (־־4), (2)טורים
.1לוח,25עמי (,1961)הובנה :1949מ- (—2)טור

.1ב/לוח,19י עט(,1976)שנתוןלמ״ס, (—3)טור
(6ו־)(4) טוריםמסכם,לוח, 21עמי (,1961)הובנה :1949מ- (—4)טור

(.6ו-)(4)טוריםמסכם,לוח ,20עמי(,1961)הובנה (—5)טור
(.7ו-)(4)טוריםמסכם,לוח ,20עמי(,1961)הובנה -(7) , (6)טורים



132

לוח

2 . תעסוקה,

מלאי

הון,

תוצר,

צריכה,

שכר

ומחירים,

1945

־

1956

(100

=1950)

מדדים

שטח

מעובד 1

מחירים

לצרכן

שכר

ריאלי

למועסק

ש
לנפ

צריכה

תל״ג
לנפט

תל״ג

מלאי

הוו

גולמי 2

3

מועסקים

ציבורית

פרטית

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

7773"35

563725

1945

8281439581946

8385443631947

105

1948

107

9179741,650

1949

100

100

100

100

100

100

100

100

2,480

1950

114

103

102

103

109

129

124

122

3,350

1951

180

102

91104

107

136

152

129

3,475

1952

231

104

93105

102

133

175

127

3,550

1953

259

107

106

117

120

166

195

132

3,560

1954

274

111

119

122

137

182

215

137

3,590

1955

292

118

164

128

138

198

242

142

3,685

1956

1 שטח

מעובד

שטח
ו

שלחין

שנים
ב

חקלאיות.

2 מלאי

הון גולמי

בסקטור

היהודי

בא״י

המנדטורית

שראל
ובי

בתחילת

שנה.
ה

שור
שר

ה

עם אומדני

געתון

המתייחסים

לתקופה

מ-

1950

ואילך

הם לפי

שבסקי
שר

( 1968

,) עמי

90
, לוח

7 .

3 בין 1945

ל-

1947

לא חל כפי

הנראה

שינוי

בעל

שמעות
מ

שטח
ב

היהודי

המעובד.
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>)

אומדני

התוצר

שנים
ל

1949-1945

במחירי

1950

שבו
חו

על בסים

אומדני

התוצר

הנקי

במחירי

1916

שנים
ל

אלה

)ראה

שבסקי
שר

( 1968

)
עמי

62
, לוח

9 ) והותאמו

למחירי

1950

לפי

מדד

יוקר

המחיה

שנבנה

על-ידי

וייס

( 1964
.) אומדן

התל״ג

במחירי

1955

שנים
ל

1956-1950

שב
חו

על-ידי

ש
שימו

במדד

מחירי

התוצר

של

געתון

( 1971

,) עמי

178
, לוח א-

1 .

מקורות

: טור

( 1
—
)

159-163

.קוק

(, 1947

)

9316511116

1 ( 15̂ 16 0£ ^ 1600
) 0̂ 10£1

:ז 5631:15

טור

( 2 —לוח
)

1 , טור

( 5 ) ,

טור

( 3
—
)

1949-1945

:

שבסקי
שר

( 1968

,) עמי

85
, לוח

5 ;
עמי

90
, לוח

7 .

1956-1950

: געתון

( 1961

,)
עמי

77
, לוח א-

1 ;
עמי

82
, לוח א-

3

געתון

( 1971

,)
עמי

178
, לוח א-

1 ;
עמי

189
, לוח א-

10
;

עמי

222
, לוח א-

27
;

עמי

218 -

219
, לוח א-

25
;

עמי

221-220

, לוח א-

26
;

עמי

225-224

, לוח א-

28 .

געתון

( 1979

,)
עמי

62-33

.

טורים

( 4 (-) 7
—
)

1956-1950

: פטינקין

( 1965

,) עמי

56-55

, לוחות

18
, 19 .

געתון

( 1971

,) עמי

178
, לוח א-

1 .

וייס

( 1964
.)

טורים

( 4 ) ו-) 5
—
)

1948-1945

:

שבסקי
שר

( 1968

,) עמי

62
, לוח

9 .

טור

( 8
—
)

1956-1950

: געתון

( 1961

,)
עמי

117
, לוח ח-

2 , טור

( 8 .)

טור

( 9 —למ״ם,
)

שנתון

( 1978

,) עמי

267

, לוח

י/ 2 •
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(100

=1950

)מדדים:

1956

ענפים:

1945
-

,

לפי

הון ותוצר

מועסקים,

מלאי

לוח

3 .

הון גולמי

מלאי

אדם

מועסק

1

נל!יכוח2 תוצר1

מקומי

שייה
תע חקלאות3

שייהבנין
תע

חקלאות

כל
הענפים

שייהבניו
תע

חקלאות

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(25)

(64)

(48)

291928291945

9369353630331946

102

75

(49)

(60)

(49)

355328401947

37402347•

1948

959071100

51621949

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1950

129

111-

119

120

133

131

103

991951

171

122-121

133

137

150

102

144

1952

205

131-130

131

139

166

107

144

1953

228

141-135

136

169

190

125

182

1954

253

152-134

149

189

220

130

185

1955

275

167-

142

156

207

234

134

227

1956

1 תפוקה

לאומית

נקייה

במחירי

גורמי

הייצור

של 1957

.

2 הנתונים

בסוגריים

-

מועסקים

בסקטור

היהודי

בלבד;

שנים

1945

ו-

1947

על בסים

1951
= 100
.

3 שנים

1949-1946

שייה
)תע

ומכרות(

- שקעה
ה

גולמית

בענף

זה ב-

1936-1932

במחירי

1957

. ראה

געתו־ו

( 1961

,) עמי

77

מקורות

: טורים

( 1 (-) 4 —געתון
)

( 1961

,) עמי

93-92

, לוח ב-

1 . סורים

( 5 (-) 7 —הובנה
)

( 1961

,) עמי

20
, לוח

מסכם;

שבסקי
שר

( 1968

,) עמי

91
, לוח

8 ; הלוי

וקלינוב-מלול

( 1972

,) עמי

65
, לוח

24 . טורים

( 8 (-) 9

שרטבסקי
—
)

( 1968

,) עמי

83
, לוח

4 ; געתון

( 1961

,) עמי

77
, לוח א-

1 .
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1956-1945ומסים,שימושיםמקורות,.4לוח
(1950=100)מדדים:

יחס
מקורות
לתוצר

מסים ציבוריתצריכת השקעה
גולמית

צריכה
פרטית

מקורות

ת״כ0 ממשלה

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

1ס!
1945

1 21 1946
*29 50 1947

61 76 72 ג53 80 1949
1.23 100 100 100 100 100 100 1950
1.19 136 120 114 117 122 121 1951
1.26 142 115 108 101 132 118 1952
1.25 165 121 112 85 136 115 1953
1.22 212 141 135 94 156 131 1954
1.27 287 164 161 116 169 149 1955
1.29 323 236 212 110 185 165 1956

,3לוח ,82עמי ,(1968) שרשבסקישל ההשקעות מחירימדדיושםהאומדןלצורך1

.7לוח,90 ועמי
-11,

עמי 9 ,7 ,4 לוחות, (1968)שרשבסקי:1949 -1945—(3)- (1)טורים מקורות:
.90 ,83 ,69 ,66 , 62

.153:׳ עמ(,1975)שנתון"ס, למ:1956 -1950
.83-80 לוחות ,310-303 עמיב',כרך ,(1957) לפי —(4)טור

.153עמי(,1975)שנתוןלמ״ס,:1956-1950(—5)טור

.13ב-לוח,50עמי)תשכ״ז(,(—מורג6)טור

.153עמי(,1975)שנתוןלמ״ס,:1956-1950(—7)טור
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לוח

5 . המיגזר

הציבורי־־-הוצאות

ומסים:

1956-1944

הוצאות

שלה
הממ

שויות
ור

מלזומיות

ביחס

לתל״ג 6

םה״כ
מסים

ביחס

לתל״ג 5

מסים

הוצאות

שלה
ממ

שויות
ר

מקומיות

שלה
ממ

מוסדות

לאומיים

3

שויות
ר

מקומיות 2

וזים(

( א שלח 0 5 9 1 ל( " מיליוניי

)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

18-281351944

21-

26161945

"12

1947

4834163

43151949

(44)

(11)

54-226

441950

(36)

(12)

68-

219

43-

1951

44168419214

42361952

5121108

20232

51411953

5623146

22305

68471954

5726192

25365-

501955

6728228

־־29480

571956

1 כולל

שלה
ממ

שויות
ור

מקומיות.

הנתונים

מתייחסים

שנים
ל

קלנדריות;

לפיכך,

הותאמו

נתוני

שנים
ה

התקציביות

המצויים

במקורות

)ראה

להלן(

על-ידי

שימוט

במקדם

טל 0.75

ו-

0.25

,בהתאמה,עבור חלקי

שנים.
ה

שוב
לחי

הנתונים

במחירים

קבועים

טימט

מדד

המחירים

לצרכן.

אומדנים

מבוססים

על "ניפוח״

במקדם

1.3

של נתונים

חלקיים

על הוצאות

שויות
הר

המקומיות

לפי

נתוני

למ״ס,

טנתון

שי״ח(,
)ת

עמי

342

.

2
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3 שנים
ב

1944
־ 1945

כולל

גם את

הוצאות

הוועד

הלאומי,

שהיו

1.9

מיליון

לא״י

ב-

1944

ו-

1.8 לא״י

ב-

1945

.

4

נתון

זה, המובא

במאמרו

של א. שטיין
מיל

)ראה

מקורות/

מתייחם

כפי

הנראה

לסוכנות

היהודית

בלבד.

5 עד 1951

)ועד

בכלל(

-

יחם

בין מסי

שלה
הממ

והתל״ג

לפי

אומדני

גבאי;

לאחר-מכך

יחם

בין מסי

שלה
הממ

שויות
והר

המקומיות

לתל״ג

לפי

מורג.

6 1951-1950

-

הוצאות

שלה
הממ

ביחס

לתל״ג;

הנתון

שנת
ל

1949

והנתונים

מ-

1952

ואילך

-

הוצאות

שלה
הממ

שויות
והר

המקומיות

ביחס

לתל״ג.

מקורות

:
טורים

( 1 (־) 3 —
)

1944
־ 1945

: 83 ־ 380

, 65 ־ 358

.קק ., 1 ) 1131

, 6 ח 511
? 31 ק 1511̂

16 . 05 ^ 00 < 11 (ת

113

51:511511031

.

1947

: שטייו
מיל

( 1974

.)

1949
־

1956

: למ״ם,

שנתון

שי״ח(,
)ת

עמי

342
.

למ״ס,

שנתון

( 1976

,) עמי

238
, לוח

י/ 2 .

ץ 3 ) 1
־

831

( 1957

,) כרך

ב',

עמי

310-303

, לוחות

83-80

.

טורים

( 4 (-) 5 (--מורג

שכ״ז(,
)ת

עמי

9 , לוח א-

1 ;
עמי

50
, לוח ב-

13
;

עמי•

316

, לוח ט-

2 .

טור

( 6 —
)

1956-1950

: גבאי

של״ג(.
)ת

הערה:

היחם

בין סכום

הטורים

( 4 ) ו-) 5 ) והתוצר

הלאומי

כפי

שב
שחו

עבור

לוח

2 , טור

( 4 .) הנתון

שנת
ל

המוצא

לפי

פטינקין

( 1965

,) עמי

42
, לוח

12 .

טור

( 7 —היחס
)

בין סכום

הטורים

( 1 ,) ( 2 ) ו-) 3 ) ונתוני

התל״ג

כפי

שבו
שחו

עבור

טור

( 6 .) מדד

המחירים

של

שבסקי
שר

עבור

תקופת

המנדט

ותקופת

&עבר
ה

( 1968

,

עמי

73
, לוח

13
) ש

שימ

להתאמת

נתוני

המנדט

למחירי

1950

. ראה

גם וייס

( 1964

,) עמי

144
, לוח ג-

23
,

ועמי

44-22

, 139 ־

147
. טורים

( 2 ) ו-) 3 ) ונתון

התל״ג

ש
שימ

ש

שוב
לחי

טור

( 6 .)
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)מיליוני

דולרים(

לוח

6 , מאזן

שלומים,
הת

שבון
הח

שוטף
ה

שבון
וח

ההון:

1956-1945

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1947

1946

1945

שבון
ח

שוטף

ומימון

עודף

היבוא

א.

535

427

375

366

393

429

333

2631364*282

יבוא 1163

.1

178

144

134

103

876745431133

110 יצואג

85 2.ג

357

283

241

263

307

362

288

220

231

172

עודף

היבוא

78

.3

4
־

9319-4-32

-51

-24

שינוי

ביתרות

.4

241

211

265

173

191

137

94118

העברות

חד-צדדיות

.5

106

77-2

76117

165

119

סה״ב67

תנועות

6.הון

תקבולים

חד-צדדיים

ותנועות

ב.הון

ממקורות

יוזודיים

.1
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85152

111

135

139

7482
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ופיתוח 2

ב.3635171116392036 מתנות
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סיוע
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72139478614--

א. מענק

4132------

ב, שראי
א

גרמניה:79838040

א. שילומים

.3

ב.26196 פיצויים

שיים
אי

-3

שקעות19423469786843
ה

והלוואות

מחו״ל 3.4

85837170115
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68430 ה״כ
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ארוך

.5

21-6-73
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תנועות
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בלבד.מוצריםויצואיבואכולל1
רווח.כוונתללאאחריםממוסדותתקבוליםגםכולל2
ארצות-הבריתממשלתשבבעלותויבואליצואמבנקאשראיכולל1953-1949בשנים3

דולר.מיליון135בסך

ונספח.,4לוח,9עמי(,1963)מיכאלי:מקור
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1

1

לוח

7 . כסף,

מחירים,

שערי
ו

חליפין:

1956-1948

)מדדים:

1950

= 100
)

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

277

235

195

171

146

132

100

761 . כמות

הכסף 1 255

2 . מהירות

המחזור

של

200

194

196

169

158

108

100

ההכנסה

165

149

131

115

118

121

100

3 . סך מקורות

ריאליים

292

274

259

231

180

114

100

107

4 .מדד

יוקר

המחייה

105

504

504

ג ־ 280

-ינו

ד. 504

ד. 504

-אוג

100

א. 100

ב. 200

ג. 280

ד. 504

ינו-

100

א. 100

ב. 200

ג. 280

100

100

100

5 שער
.

חליפין

שמי
ר

93,3

ד %

504

504

493

362

246

100

100

936

שער
.

חליפין

שמי
ר

לי-וא 3

124

988491106

126

100

767 .עודף

היבוא

תקבולים

חד-צדדיים

256

225

282

184

203

146

100

126

8 . 0 ה״כ

242

212

327

219

237

132

100

111

9 . שלה
ממ

שב.
עובר-ו

פקדונות

1בתוספת לפי

ההגדרה

מזומנים

בידי

הציבור

2

נתון

זה מתייחם

לדצמבר

1948

.

3 מדדים

של שער

החליפין

של הל״י

ביחם

לדולר.

מקורות

: כמות

הכסף

ומהירות

המחזור

-

פטינקין

( 1965

,) עמי

96
, לוח

39
,

ועמי

101
, לוח

42
, בהתאמה;

מקורות

ריאליים:

לוח

4 )ומקורות

שצוינו

לעיל(;

יוקר

המחיה

-

ראה

מקורות

ללוח

1 ; שער

חליפין

שמי
ר

-

פטינקין

( 1965

,) עמי

106
, לוח

43
,

ומיכאלי

( 1968

,) עמי

23
, לוח ב-

1 ; שער

חליפין

ליבוא

- מיכאלי

( 1968

,) עמי

88
, לוח ד־

1 ; עודף

יבוא,

ותקבולים

חד-צדדיים

-

ראה

מקורות

ללוח

6 .
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ביבליוגרפיה

ומורה(.אביב:)תלהתנחלותבחבלי(.1058)לויאשכול,
במשקהפרטיוהסקטורההסתדרותסקטורהציבורי,"הסקטור(.1965)ח'ברקאי,

פאלק(.מכון)ירושלים:..ישראלי"
1973-1948בשניםבישראלהפיסקליתר!מדיניותתאריו(.)ללאייגבאי,

למסים(.המהיאוןהוצאתהמדינה,הכנסותמינהל)ירושלים: )ירושלים:1957-1948בשניםבישראלהפיסקליתהמדיניות)תשל״ג(.-
למסים(.המוזיאוןהוצאת

המאוחד(.הקיבוץאביב:)תלהתיישבותשנותמאה)תשמ״א(.ח'גבתי,

בנק)ירושלים:1959-1950בישראל,ותפוקהתעסוקההון,(.1961)א״לגעתון,

(.1מסימיוחדיםפרסומיםסדרתהמחקר,מחלקתישראל, ישראלבנקסקר)ירושלים:הלאומיים"בחשבונותהבלאי"אומדן(.1979)-

,1979דצמבר,11מסי
(.62-33עמי

בהתחדשותהלאומהבנקאי(.1977)מ'סרנת,א',קליימן,נ',הלוי,נ',גרוס,

מסדה(.אביב:)תללישראללאומיבנקתולדות-

זמורה(.)ירושלים:ישראלןלבטחולכסיקון(.1976)ז׳ושיף,א',הבר,
פאלק(.מכון)ירושלים:בישראלהעבודהכוח(.1961)א׳הובנה,

מוסדביאליק(.)תל-אביב:הארץ־ישראליתהכלכלה)תש״ח(.ד'הורוביץ, מסדה(.)תל-אביב:במוקדחיים(.1975)-

)ירושלים:ישראלשלהכלכליתההתפתחות(.1972)ר'וקלינוב-מלול,נ'הלוי,

ן(.אקדמו
מ.א.,)עבודת"1963-1939בישראל,המחיריםעל"פיקוח(.1964)י'וייס,

בירושלים(.העבריתהאוניברסיטה
שונות(.שנים)ירושלים:לישראלסטטיסטישנתוןלסטטיסטיקה,מרכזיתלשכה
מ\נס(.הוצאת)ירושלים:בישראלהממשלהמימון)תשכ״ז(.א'מורג,

עובד(.עםאביב:)תלבישראלההוןויבואהחוץסחר(.1963)מ'מיכאלי,
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פאלק(.מכון)ירושלים:בישראלהחליפיןשערימערכת(.1968)מ'מיכאלי,
(.17.8.1974,הארץ)הורוביץ"עםאחרון"ראיון(.1974)א'מילשטיין,
ישראל"שבידיהשטחיםאתשעזבוהערביםהפליטים"מספר(.1956)מ'סיקרון,

פורסמה(.שלא)סקירה
פאלק(.מכון)ירושלים:הראשוןבעשורהישראליהמשק(.1965)ד'פטינקין,
)עורכים(,וסרנתקליימןהלוי,גרוס,למדינה","ממנדט(.1977)א'קליימן,
.296-205עמימסדה(,אביב:)תלבהתחדשותהלאומהבנקאי

מכון)ירושלים:ובישראלבארץ־ישראלהיהודיהמשקמבנה(.1968)ר'שרשבסקי,

פאלק(.
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00£1051111116סס1631סק761/131*1.)/■
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(.1655?5*££311^110(01?.:0.0,#3511102100)013156*1?
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