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היוםעדהמכונה-זההיההסקטוריםביו
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ובמקבילבכלל.ובמשקההסתדרותי

במשק,והבעלויותההכנסותשללחלוקה-מחדש
הקואופרטיבי.המשקושקעהלך

הראשוןהמוסדי////ההסדר- ***

עיסקת-חליפין:היה
ביבואעסקהההסתדרות-הציונית

דאגהוהסתדרות-העובדיםהון/

ומאורגןצייתןכוח-עבודהלייבוא
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שהועמסוומשונים,שוניםומחסומיםמיגבלות

ברורהמישקית. .הפעילותמרביתעל

שיככתאתהצמיחוזהמסוגש"מחסורים"

אז)זאתשכינו(כפיאוהזיכיוןבעלי"הזכאים",

כלכמעטהתבססועתבאותה . 11הרישיון 11

שלהגרעיןלקבוצותהלווייניותהפירמות,

המימשל.עםיחסיהןאתקיבעוימינו-אלה,

-הצנעאתלגנותהירבו 8אלהגורמים
הונםאתהגדילו)(אוצברוובזכותו,שבתקופתו,

ועוצמתם.

התפוררותוהחלההמשקקיבועעםיחד

שהיההסקטוריאלי,המיבנהשלהגלוייה

הבולט . 11המעורב"המשקשלמסימניו

ראשי-לא-מאורגןגושאותוהיהבהתפוררותו

מטעיםבעליגדולים,ויבואניםסוחריםעיריות,

הבורגנותהאזרחי"·"הסקטורשכונה-ועוד

- 1945מאזבמהירותלצמוחשהחלההגדולה,

והפירמותהממשלה,ליוזמותהתחברותתוך

-מפא"יאנשישניהלוהגדולותההסתדרותיות
המסורתי,הבינוניהמעמדמןהתנתקה

צרכיםלההיוולמעלהקדימהובדהירתה

חדשים.

(שהחלהההסתדרותסקטורשלהתפוררותו

היאאךגלויה,פחותנראית )-150הבשנותכבר

 ,ביןהתקייםחריףקונפליקטהיסטורית.עובדה
לכיוהחקלאי)(בעיקרהקואופרטיביהמשק
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 • 11המוסדיבזrמשקהתעשייתוותהפירמותמנהלי

שלהכפולאופיהלבלוטהחללכלמעל

נכסים.ל.צבוראינטרסיםבעלתההסתדרות:

להעלאתאינטרסעםיחדבעלויות,ולהגדיל

-150ה(נשנותהקופנלוקטלאחדשכר-עבודה.

האיגוד;המיקצועימרכזביןהמוקדמות)

לביןבתל'-אביבוהוועד-הפועל

בערי.סבעיקרהעירוניו.ת,מועצות-הפועלים

שבלטוןחזפהתל-אביבהתעשייתיות

שבירתתהליךהחל-שלהןבאוטונומיה

המרבז-שללמןןתווכפיפתןהפועליםמועצות

לוועד-הפןעל,ערזוהממשלהשריבתל-אביב.

אתמועצןת-הפזעליםמידישהפקיעובכך

קופות-האשראיזאתלשכות-העבודה

התערבהאףהממשלההקואופרטיביות.

לעמדתבניגודפעסלאבסיכסוכי-עבודה,

בבקבעלי-ההון.לטו;בתואף 9מועצות·הפועלים
להריסתמצידותום ,-1945בשהוקםישראל,

ב.אמצעות·ההסתדרות·יותקופות-האשראי

בבלעושרזכןכך ;.....גבוהותנזילותתקנות

כקבזn.בt-הוןוהתעצםשהןל(''בנק-הפועלים",

הפלןוטזהכוחשקיעתשלהתהליךאו('.ונומית.

בשנילווהבישראלהשכירים.שלהאוטונומי
סקטורזנגידדלהשכרהתדדבות-תהליכים

בינוני"מעמדלהצמתחשתביאו _ O 1השירותים
 • 11חדש

תאשהפחיתוריווחי-המילמחה, ***
 .באירגת~םקבוצות-ההוזשלהתלות

 .קישרי-גומליןיצרוהפוליטיים,
הקבוצותהנחוותביןעיסקיים

כ.עיקובתוםג,-עצמןלביןהאלה
להסתמןשהחלקיטוב-ההכנסתו-

המנילהםר:ובדלבידבינןבבירור,
 ***ההסתדרותיותבפירמות

"""""" ...... " ........... " ..... ~,,......... 

הואזהעיןדשלהבולטהאיפיון-

ה-אליטהשלןגבןרתןהמימשלשלמרכזיותו

כפךעל-יוצאןהצבאית,הממשלתית

השירותום:הצ.יבורייםשלהמהירהמההתפתחות

המימשלהערבו-זשראלי;הסיכסוןוהסלמת
במשק.הראשיוהמתכןנהיזם·שניםבאותןהיה

וצבאיות)ניורוקואטיות·ליטיןת, 1(פהאליטות

נינהןקשורותבהיותןלךומינאנטיותנחשבו
הלךהמשקוערכיים.חברתיים'נקשרי-גומלין

קבוצות-הון'שלוהוךלקטןמספרבידיוהתרכז
יחדשפעלווזרים)מקומי(ם Jומשקיעיםפירמות

מאסיבי.ממשלתיסיועותחתהמימשל oע

מלאהבתעסוקהלוותה;ןמהירההצמו.חה

וחיפתה-הציבורייםהשירותים mובהתפתח

וואולילא-מעטנבעהשההתפתחותהעובדהעל '
קבוצות l 1בעיקרשחיזקזול,הוןמיבוא'(בעיקר)
 )-170השנות(בתחילתהתהליךשלסיומו i::~לה.

::i' j המיתוןמאזשהודגשהההדדית,התלותולתט
האליטותבין ',-60השנותאמצע'של

הגדולה". i"הכלכלרלביןוהצבאיתהממשלתית

\זשיתרכעדהתגבשה 11הגדולהכלכלה i:Vי
גרעיןקבוצתפועלתכשבמרכזה ,} o.17 .,.הת 1שנ
ומשתלבותההולכותקבוצות-הוןכמה.של

הגנהתחתאלהקבוצותפעלזאזעד~פעילוות~
מרצון-אותןשהפכההממשהל,של n מדג.'«'1

בגללאו Dעיסקיימטעמים-ברירה, nלביאן}
· p ליןcסוככיםלמעין-אחרים .ישרי-גומ"

הביטחוניהתחוםבשבילה.בילעדייסלאומווףב

"הכלכלהבעבורחשובריו:וחימקוו nלהןול hה

בהשקעותבעיקרהשתלב:הןאהגדזלה".; .

שאותםתחליף-ליבואאווביצואת, P'סכבזלזג
הפעילותהיההשניחזם nההממשלה.עודד;ז

במשקיםכמוצמחה,זאתפעילדתפחיבאנסית.

 lZהמיזוגיםגלעיקבזת r:אrזדוc:ו,מפזתחיtנ

תהליךבמשק.הריכוזיותכתהליך,שקשרו
 .מעורבותהבגללכנראה.זורז,זהריכוזיות
-במשקבהשקעותהממשלהשלהגבוהה

שהיאזיזמים,ויפרמות-רהן nקמ::צובבמאעדת

בגללוכן--פיתוחטמלר•תמכשוךהבם ז:nN :iר
קבוצותשלהבעליםביןשנורצו .קושרי-וג.ומלין

תהליךהממשלתיים.המנהליםלביןאלה

בשנותהחלהפיכאכסיכתקהבןצזתבזשת i:הנד
וכןמישפחתייסקטנים oכשנב:קו ,• 50ה· ··

 13התמזגוקןןאפןטיכיות-אשךאז n.קופד

תהליךגדןלות.פיגאנזוידת nבקבוצן

התעשייתיותהקבוצותביןהאינסגראצcי-ה

-ממשלתייםוסיועגיבויתוך-פינאבזכ-יןת nו
כאותה ;-160השנותמאצעשלהמיתןזבעתגרב

שכללהמקפת,דה-אןרגאניזציההמשקעברעת

שלהכספיתהאןטןנןמוהשרידיחיסול

גסבלטזההשתלבותתהליךמועצותפ-ולעים.

ישירה,תעשייתיתמפעילותהממשלהיציאתעם

תקציביתפעילותדרך-מגבהנשהיא

פעילותאתשוק--ההוןבאמצעןתו

שהחלווהבינלאומיותהמקומיותקבוצות-ההון "

בישראל,להשקיע )•-70השנותתחילת(מאז

גסלו.הנלווהובסחרביטחוניבייצורבעיקר

למתווכותהגדולותהקבוצותהפכוההוןבשוק

הממשלה.שלבילעדיות

הממשלהכך:כערךהיההמוסדיההסדר

"ספיגה",מדיניותבאמצעותבעיקרפעלה
הנכסיםשאיבתהיההמעשישפירושה

באמצעותהגדולים;ננקים 1שצברוהפינאנסייס

·:.'!·'""-



גסהגדוליםהבנקים-הקטניםהחסכונותריכוז

שליטתםבגלל " Dמוסדיי"משקיעיםהיוו

שלוהפיכתם-וחברות-ביטוחכקופות-גמל

רווחיםנושאיממשלתייםלאג"חיסאלהכבסיס

לבנקים.לעמלהכנוסףלאינפלאציה,וצמודים

דרךהקצאותיהאתהממשלהביצעהשכימצד

ולסיכסודיסמוכוון"ל"אשראיכנוסף-הבנקים

נספגהגדולחלקםכילהניחישאשרהשונים,

הגדולה".ה"כלכלהכניכסיהתהליך)של(כסופו

גוברת,הדדיתתלותשלזהתהליךאכל-

תחילתעד •-60השנותשלהמשקאתשאיפיין

לקבוצות-המפתחיותרהספיקלא ,-170השנות
ראשיתשל 11השיגשוג 11כתחילתככרואכןכמשק.

ספיר""שיטתעלהביקורתגוברת-170השנות

שלהלא-יעילהמעורבותהעלדיברו-

והממשלההמטרה,וכשהושגה-וכר'הממשלה

כמשק,הישירותההשקעותמתחוםלצאתהחלה

לפעולהפיכאנסיותהקבוצותהחלו

ניסיוןכעצסהיתהזאתהתרחבותל"התרחכות".

הקבוצותבשוק-ההון.כממשלהלהתחרות

כסף",הדפסת 11כלמעשההחלוהבנקאיות

ותוךמניותיהןשלאגרסיבישיערוךכאמצעות

מערכתאתהרחיבוהןמשלהן."ספיגה"מדיניות

שלוגדלהולךמיחזורכאמצעותהאשראי

האימפריותאתהרחיבוהס 14לכסוףכספים.
ההתרחבותשיטתשליעדהלחוץ-לארץ.שלהן

שלחלוקה-מחדשלמעשה,היה,הזאת

בשלביותר,מאוחרבמשק;וההכנסותהבעלויות

הקבוצות"ויסות".כשסכונתההיאשלה,הבשל

כעיקר-וצבעסוגמכלמניותכסיטונותהנפיקו

מחיריהןאתהריצוואחרי-כן ;....עצמןשלמניות

טופחוהומצאו;הצנעבתקופת ***
עלשהועמסוומחסומיםמיגבלות
והםהמישקית,הפעילותמרבית
בעלי-הזיכיוןשיבבתאתהצמיחו

אףהצנע,אתלגנותבוהיראשר
אוצברו(ובזכותו)שבתקופתו

 ***ועוצמתםהונםאתהגדילו

חיקוימגורמילהיפטרכדי-לעיתיםמעלה.

"מאגרים"ריגר-פישמן,"דנות",(כמוזולים

אתהריצוהן-השיטהכלאתשסיכנוואלבין},

עלנטעןמכל-מקרס,כ,ךמטה;גםהמניות

 . 1983כינוארהלא-בנקאיותהמניותמפולת
הקבוצותברורה:היתהבכל-אופן,התוצאה

שטרות-כסף,למעשההנפיקוהבנקאיות

באופןלהגדילחיתההמופלאהשתכונתם

כהכנסההפוטנציאליחלקםאתאקספוננטי

" 

 9"אחרת"

 15רישמיבאורחשנקבעכפי-ואכןהלאומית.

גדולחלקעלמיוחד-במינורושסלהותירובלי

המניותהיו-1973ב-והחוקריםמהפרשנים

הנזיליםמהנכסיםאחוזים-7כהבנקאיות

הנכסיםבסךחלקןהגיע-1982בואילובמשק,

שהםהללו;הנתונים .אחוז-44לבמשקהנזילים

מתייחסיםאומיצרפי>(חישובאגריגאציות

-לשנייהאחתנקודת-זמןנירכלליותלתשואות
איכם-קטניםחוסכיםבעיקרהמאפיינות

בעלישהיוהגדולים,המשקיעיםאתמייצגים

פנים";"מידעעלוהתבססוגדולותקרנות-הון

בהשיגםכפלאות,לחוללהצליחו 16אלה
פרק-זמןתוךאחוזיםאלפישלריאליותתשואות

קצר.

קבוצות-ההוןשלהצבר-הנכסיםתהליך

הנשקבתחומישליטתןעלשנשעןהדומיננטיות,

התגברותעקבתאוצהצברוהפיכאכסים,

שלהגוברתומעורבותןהערבי-ישראליהסיכסוך

והתגברותמחד-גיסא,הגדולותהמעצמות

קשורההאינפלאציהמאידך-גיסא.האינפלאציה

אתחלוקה-מחדששלהמתמידלתהליך

ככלבמשק.והכנסותנכסיםעלהבעלויות

הגוברלסיכסוךוהגיבגדל,המ.;לחמתישהמשק

כאלצהכךהמעצמות,ולמדיניותבמיזרח-התיכון

הפנימיהחובואתהגירעוןאתלהגדילהממשלה

"הכלכלהכעיקרנהנתהמשירותיואשר-

להיכנסהממשלהכאלצהכמו-כןהגדולה".

להשגרמווגדלות,הולכותחוץלהתחייבויות

גםאלאארצות-הבריתבמימשלרקלא-תלות

בקברצורכלטווח-קצר)חובותלגבי(בעיקר



 10 11אחרת 11

בישראל.הפינאנסיות

 )-170השנותמאמצע(החלנוצרכך

בעלימילחמתיים,במשקיסהידוע 11פראדוקס 11ה

שלהאגרגטיבייסחה iהצמשיעורימעמדי:קיבוע

בלומר-ירדו~ף,ולעיתיםבמקוםדרכוהמשק

אוהתוצר(כמוהארגגוטאיבייםשהאינדיקטורים

להישגיביחסגדלןדלאכמעטהתוצר-לנפש)

ואילו-זהלמיפנהשקדמוהעשור-ומחצה

(שלהפנימיוהחובהפינאנסייסהנכסים

החלוהמדינה}(שלהחיצוניוהחובהממשלה)

המחיריםמדדעםביחדמסחר,רבקצבלצמוח

לצרכן.

עשרים(במשךאשר-זהשמישטרברור

גבוהים,כהרווחיםהצמיחהאחרונות)השנה

שיבכהבדייתאגידיםונכסיםאישירכושוריכז

מיצההואוע. uלדתםהולך-וצרההולכת

בין-ונרקמםיההולכיםההסדריםעצמו.

ב 11ןדאהמיזרח-תיכונידתמדינותהפת"ח,ישראל,

שמביכיםחדש.דסרמאותוציפיותמעוררים-

לאליטות-ישהרחב,לציבורבניגודכעת,

הןקןנךקיטות:זציפיותעניינימבטהישראליות

שינוטרלוגבזלות(דרךהייצואלהגדלתמצפות

להשקעותכלכלית),משמעותמכלכמעט

-אחתבמלהבמרכזת;-עבודה Jולעלויור
גבוהים.לרווחים

וובקצת"כרןוולהתרחש:צפוייםיביסדברים

בעלתההסתדרות,הנהגת ***
-מנוגדים)(זאףכפוליםאינטרסים

יחדבעלייתז,ולהגדילנכסיםלצבור
שכר-עבדוהלהלעאתאינטרסעם
מועצות-אתלשבורהחלה-

'להסייעהוהממשלההפועלים,
לטcובת(לא-פעם)שהתערבהבכך

בעלי-ההון***

בעלזתלשרישמיתחותמתיקבלובנק-לארמי" 11

שללעלהקואופרטאיבית,החקלאותפרטית;

שלוהשפרתןהרפטתןנדיתוךתיעלםהסדריה,

החקלאייים;הקראופראטיביםעות jקרכ

איכותשכירים;שלחסנו<ןתיישחקובשוק-ההון,

יעלן.ועלויותיהםתרדהממשלתיים·תים r-1השי

-החדשהסדרהמודרנ,יהעולםבכלכמו
ממעורבותהמימשלויציאתהפרטהשלמדיניות

-הסטאגנאציהאתשתביאכללית,מישקית
האינפלאציוניתהמדיניותןממארדשונהיהיה

שקדםהמעורב"משק 11הומןממשלתי,משקשל

לה.

, -------------C-~---" -~--~•-. ~, ----~·---~~~·--"-"'·-------------,,-~ 

האליטותשלהמשותףה~סיס
התאגידיות

לווההמנדאטוריהמעורב"וi.r-דמשק
האליטהביןראשוניותבריתותשלבהתגבשותן
נוצרוהסקטרראלית.האליטהלביןהפוליטית

בין"קונסטרוקטיביים"הסכמים

שבמובןויצמן,רביןבן-גורירן-ארלוזורוב

ביןקואליציוניתכהסכמיותהתפרשוחמלפלגתי

לביןארץ-ישראל)פועלי(מיפלגתז:iפא"יראשי

ההסכמיותהכלליים.הציונים-מיפלגתמנהיגי

בוועדשיתוף-פעולהבאמצעותהתהדקה

מאזהיהודית","הסוכנותבהנהלתהשמזתף

גסהתרחבשיתוף-הפעולההשלושים.שנות

משותפיםבפרוייקטיםבעיקרהעיסקי,לתחום , ,

הלאומי"·מ"הס.קטודגןיפםשיב.עצו

האליטההאליטות,מבשולשהשלישית·הצלע

"ההגנה"בארגזןלהתגבשהחלההצבאית,

העבודה"."אחדותמופלגתשלכזרועהשלחה

המיפלגה-ההסתדרותנמהלי.שלבגיתסםעס

לרשותעברההואהיהודית",יסViזכנדתלהנלהת

נציגישלשמותףבניהול1והמסזדזתהזאלמיףנד

המבנהה.אזרחי.והסקטורההסתדרות

לאליטותאיפשרב"הגנה"הזה,הסקטוריאלי
 , C-י ~~ '

אתו-להבטיח nהמי.להציוע.לפלקח nהפזליטיו ·-

המפקדים.של.נאזנמםת
 ,• 4ה-סבשנותל, 11והאצהפלמ••חזקדת .nnד

הפוליטיותהאליטותבקרברביםחששות,ע_וררה

שצמחוהמשותפיםהעיסוקיםרשת,ה,מרכזיות.

"המעמדוהמנדטאוריתהדדבתזnרשאז,רקבב

המשקבתקופתוהתנצרהתהודהאשרהחד~".

רקלאאופנים,בשניבטאה nההמעורב,

פוליטיותקבוצות-לחץעסיקיות,מלין uות- pבזי

בזיקותגסאלא-וצביאיםעיסקיים oוארגזני

שהלכו ,תו(: nמשותיות nו n \'פ-nחוןת Yfמ

המהא.תחילתמאזוהתגבשז

בנימרביתהנפוצזת,למקובלותבניגוד

בארלאהתאגידיותוהאל~טותהחדשוו"המעדמ

מישפחותבניאלההיוןבןב,ם,הפועלים;ממעמד

רקמפלסטינה.אול 11מחרנכסים'עתירות
רקאדריסבן-גוריון,משפחתנמו-מיעוטם ,

ועמדות-מנהיגות ,·תפקודז-כיהולובעלי

-ההסתדרותיבסקטוראחריםבדרגת-ביניים)-
סוחריםשלזעיר-בורגניות,ממשפחותבאו ,

שבההזעיר,המיסחרשלזומערכתזעירים. ,

המאהבסוףהתמוטטהדורות,במשךעסקו '

לאליטותשהגיעולאחריותר,מאוחר .-19ה

זעיריםסוחריםאותםצאצאיהתאגידיות,

המזרחית>באירופהקטנותמעיירות(בעיקר

אותוללפותאר-מוצאםאתלהסתירינסו



ייציונייסיי;אויירבנייסייייחוסיםבעזרת

הביוגראפיותהןזהלמאמץהבולטותהדוגמאות

הרצפל,דשזייר,בן-גוריון,שלהרישמיות-למחצה

פחות-נועזת:דוגמארקניטולכאן,ועוד.פרס,

,י soה-בשנותההסתדרותגיזברלויכסון,גרשם

בןשייהיהכמי 17עצמואתשהנציחבכךהסתפק
המשוררהיהואחיומסורהציוניתלמשפחה

 !ינסוךלואברהםהנודעוההיסטוריוןהסופר

והד".להערכהזכוויצירותיושמסותיו

ייהמעמדשלביותרהמפורסמתהשושלת

ממישפחותשהורכבבשבט,מקורההחדשיי

יויירשהיההכהןדודרופין-הכהן-שרתוק.

בסקטורהדומינאנטית(החברהבונהייייסולל

דופיוואותרוהמנדאט)תקופתשלההסתדרותי

ההשקעות(חברתהישובי·ייהכשרתמנהלשהיה

שנתאבנה-היהודיתיי"הסוכנותשלהעיקרית

ונמכרהבל"ל,בקבוצתיותרמאוחו

האליטהאישכמוודייעקבלסוחר-הנשק

הסתעפותשלבבסיסהניצבים-הצבאית

האליטותבצמרתכטועיםשצאצאיהרבת-ענפים,

הצבאיותהפוליטיות,האליטותאלה:ימינושל

הכהןדודשלדודווהפיכאנסיות-תעשייתיות.

היהודיתחיפהממייסדיפגזנו,שמואלהיה

היוהכהןדודשלואביופגזנוהמאה.בתחילת

בבואםהדרומית;ברוסיהסוחרי-עצים

ליבואניםהיוהמאה,בתחילת'לפלסטיכה
באיזור.מהגדוליםוברזל)מלט(חומרי-בכיין,

המשותפים,העיסוקיםרשת ***
הבורגנותראשיבקרבשצמחו

החדשוו,ןווהמעמדהמנדאטורית

רקלאאופנים:בשניהתגטאה
עיסקיות,בזיקות-גומלין
וארגוניםפוליטיותקבוצות-לחץ

גםאלא-וצבאייםעיסקיים
ותרבותיותמשפחתיותבזיקות

מאזוהתגבשושהלכומשותפות/
 ***המאהתחילת

1 

1 

אשרגיכצבורג,אשרשלבתוהיתהפגזנורעיית

בלונדון;"ויסוצקי"חברת-התהסניףאתניהל

המהפכה.שלפכיברוסיהאיל-תההיהויסוצקי

ייאחדהסיפרותיבשמויותרידועגיכצבורגאשר

לאידיאולוגאותוהפןומישרך-החינוך- " Dהע

אמורהשהותההתרבותיתיי,ייהציוכותשלחשוב

הדיפלומאטיתייל"ציונותאלטרנאטיבהלהיות
הכהןהעדיף 18וןבזיכרונותאו.ונורדהרצלשל

למובחרת:שנחשבההסביבהאתלהנציח

מאדמקורבהייתיתקופהבאותה ···"

ו
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קירבתילכךתרמובלונדון.הציוניתלצמרת
והמגעיםאחד-העם,לביתהמישפחתית

-התנועהובמישורישבלונדון(בביתוהאישיים
ונגססוקולובונחוםויצמןחייםדיירעםהציונית)

מהיבשתשהתקבצוהציוניתהתנועהמנהיגיכל

במשךאביידידיהיוכולםכמעטבלונדון.וישבו

ביקוריהםבעתומבאי-ניתכושכיסעשרות

בארץ".

בירושליםהחבשיםברחובהוריבית ... "

שבאורמי-מעלהלאורחיםמקוס-מיפגשהיווה

פרופ'רוטשיל,דגייימסזיבוטינסקי,ויצמן,ארצה:
חברי 1אידו .ך 11דמארהייב.פוידלנדר

בכיהאנגליבצבאבכיריםקציניםועד-הצירים,

באנגליהיי.ומות-יחסמשפחות

רוזהשלאביההואהכהןדודשלאחרדוד

שהיהרבין,יצחקשלאמורקאינהורזהכהן.

גםאלא-ושר-ביטחוןוראש-ממשלהרמטכ"ל
-140השנותומאזבהסתדרות,חשובהעסקנית

התל-אביביבייגוש"המרכזיותמהפעילות

נכדתה .מפא"ימנגנוןמרכזאתבעצםשהיווה

תינשארבין,יצחקשלבתודליהכהך,ורזהשל

הבורגנותבן-זהאישפילוסוף;לאבילימים

הקפהמונופולמבעליולשעברהישנההספרדית

קשור-התאחדות-התעשייניםומראשי"עלית"

הבינלאומיהקונצרןמבעלייוחננוף,למישפחת
דודשלבן-אחיוכימיקלים.להובלתייגדותיי

ייציtביימנהלסגןשהיההכהן'כרמלהואהכהן
ממשלתית-הסתדרותית;חברההיתהכשעוד

בקבוצתחשובנכסהחברהמהווהכיוס

אייזנבוג.
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ארתורך 11לדנישאההכהןדודשלי 1אחות

ושלושההיא,בשושלתהשנייההצלעורפיך,

החדש"מקרנ·הוומעמדכני-זוגמצאובנותיהם

ך 11לדנישאההאתחהמנדאטורית.הבורגנותאו

הביטחוןסגן-שרשהיהמידיכשטיין,צבי

לאחרכראשהעמדן:>שכוללויאשרבממשלה

ראשגםהיהציבבן-גזריון;הדחת/התפטרות

כיהןבארה"ב,ישראלשלהכלכולתהמשלחת

שלהמנהליםמועצתווווךושימשכ 11חבתור

טייבו:דמיעםביחדהתשעייה".לפיתוח"הבנק

בעליההוהבך cואחר Dטי i!מבשאיתן(שלמד

ומראשי"ציון"הביטוחחברת-שלומנהליה

עסקוהשקעות")למיסחרהמרכזיתוו.החברה

ברכישתספי;רפנחסשלני..דולותתחודיכשטייו

עםלקיומה.ת uהראשדשבניםלישראלנשק

עצמומצאהןאדהומיאנכטי,ההןןמשקעליית

זריםמשוקעיםשלכנציםגשממשנדרך-הטבע

נפט.יבואבעיסקיבעיקר

נישאהוופין-הבהןהזוגשלאחרתבת-

ומכונהל 11בצהאלוףהשיההאיש,נרקיס;לעוזי

הפןירושלים•;"משחרר nהרשמובמיתולוגיה

עודהיהודית".ב"סדכנותלמנהליותרמאוחר

סזקניקוידין,ליגלאנשואההכהןו-ר.פיךשלכת

וליימםלאוכואן.לןגוהפדופ.יהשני,הרמטכ"ל

 ..בגיןנמחםאצלראו~-ממשלהסגן

לאליטותשהגיעולאחר ***
סןוחים·.אתוםצאצאיהתאגידיות/

קטנותמעינרות(בערקיזעירים
וסהתדייסינוהמזריחת)באירופה

אותוליפותאו-מוצאםאת
או''רבניים"ייחיסוםבעזרת

 ***''ציוניים//

-ידליןהאווןשלתנ(' mהיההן n:·דדוד-
 , 1948במלחמתפוליטיקומיסרשהיהמי

.המהפךשלפני.רביןבממשלתשר-החינוך

-"העבודה"מיפלתגומכזיר-1977בהפוליטי
אהווןשלבן-דןד( Jידלירלאשרנקשרוכך

העובדים""חבותמזכירשהיהיילין>,
 •-70השנותותחילת • 60 ..;השבנותוקופת-חולים

.פומביתבשחיתותהסתבך(בטוסואחר-כך

ידגג .מישרתלמועמדהיהיתר'-על-המידה}

שלבתואתלאשה.נשאעצמוהואבנק-ישראל.

וההסתדרות'מפא"יגיממנחימ,בגולואליהו

ההגנה•.י 11וראש .

יחדלמדושרתוקומשחהכהןגולומכ,

אביב)בתל-"הרצליה"(גימנסיההחינוכיכמוסד

המנדאטוריות.האליטותבכירוביצאושממנו

ובעלסוחר-עציםהיהגולומבאליהושלאביו

שלאישתוהדרומית.ברוסיה'.טחנות-קמח

עשירמכסרת-עציםבעלשלבתוגולומב,אילהו

אחרתלאהיאאיזור)מאותרבאהוא.ואף
-·ון 1האח 11-זשרתוק;משהשלאחותו,ןגאשר
וראששר-החוץשרת,כמשהלימיםשנודע

(בתקופתהיה- 1953-5נירושואל:ממשלת.
ההסתדרות.שלביטאונה"זבו",עורךהמכזאט)

בהסתדרות,אחריםעסקניםכמויותר,מאוחר

חייםשלכעוזרוושימשהיהודית"לחסן.בנות·עבו'
המחלקהראשלתפקידקרש-קפיצה-ויצמן

שלמשרד-החוץכמעיןהסוכנות,לשהדמינית

במליםכפלסטינה.היהודיתנ.דמיה 1האוט

היישובשלהצבאיתהמיליציהרשא , 1Tאחח

הסהיישובשלושר-החוץהמנזאט'בתקופ.ת
הפוליטיותכאליטותנדירלאצירוף-גיסים

פבלסוזגנ.הישרלא.

בונחש- 11וודברשלעורכושהזהאף-'על " ...

חסרשרתוקהיה-העבודה"תבנועתל•מינהוג

לפועלים.שבןכללאלסוציאליזם,.זייהן<לשהי

אביופועלישהכריזושהביתהתאאהבלאכדלי .
אתהעדיףהואנשק.אביומ'<שביהתמבנתרס,ן

אותםשהעדיפהכמוהאדישים,ימ nהפלא .

. c הנורגJ האינטלקטואליותT1 חובביתנועתשל"
אתשהפסידולסוחרי-עץצאצא-שרתציון". .

הבולשביקיתושהמהפכה~לסטוגה, .. cה,ןסב

. r וiןלrPואז!n וקר.ו.cm הרכושברזרבותלהשתמש

מילחמת-העולסלאחונסע-ברזסהי.שמחפ.תחו.

הכהן,דודקרוב-מישפחתועםיחד'.הראשונה,

 .לונדוןשל.לכלכלהבבית-הספרללמוד
כמולפתע,בחרמדועהכהןבסמיררנוזי;:tתmיו ..

היהודית,הבורגנותבנילשארוכה.ישרה

מפא"ישלההנהלה .כשככתלהצטוף

להפוךכלשונו,או, n.זההסתדר\

מהתאהבותנבעהלאההחלטהזסלצילאיססיס:

עסמהזדהותאופבזעלרoסב:<תאומ-ית

מוטעהשיקולעלהתבססההאי.רפרולטאריון;.

עתידהישןהקאפיטאליסטיהמישטרולפיו

מתוכנןלמישטרמקומואתזלנפזת-להתמוטט

הפביאני-מדעיבנוסח , 19כלשונו"סוציאליסטי",
-עם-לימיםלבולשביזם).בתמציתוכו(הקר

וההתבססותהבריטיתהאיפמריהשלשקיעתה

במיזרח~התיכוןארהוובשלהכלכלית>נ-ול<טית

בנישלרבתינהירהלהתחילעתידה-

לים,מעבראל 11החדשהמעמד 11ןהבורגנות

אתעימםיביאוהםמשםהעולה.לאימפריה

''היוזמהבשסהמדעי""הניהולבשורת

החופשית".

מספרלין'ידאשרמב,גולושלחתכו

לצמרתעצמולדחוקהצליחכיצד zבזיכרונותיוס
האידיאולוגיות.העדפותיואתומסביר-מפא•ני



פסול.ענייוהיאששביתהלמדנעוריובשחרכבר
מורהשימשאשראביו,לוהיקנהזאתאת

בראשון-לציון.הפרדסיםבעלישללבניהם

בגימנסיההנכוןלכיווןלהידחקשהצליחלאחר

האליטהבניעםלמדשםייהרצליהיי,

מההסתדרות,עסקניםבניכולל-המנדאטורית

בניהםאתמלשלוחלהימנעשהעדיפו

לונותר'לא-העובדיםייייזוםשללבית-הספר
כיסוישתיתןטכנוקראטית,תעודהלקבלאלא

בתקופתעשההואזאתהמישפחתיים.לקשריו

הממשלהכספיחשבוןעלללמודכשנסעהצנע,
המיפלגה.או

עםמקרובלהיכרותזמןהקדשתי ... "

מישטרועםבעולםביותרהמתקדמתהכלכלה

ארהייב.שלהמופתיהדמוקראטיהחיים

ללמודהתחלתיקאליפורניהשלבאוניברסיטה

לימודיאתוסיימתיויחסי-עבודה,כלכלה

סקולבייניובניו-יורקבכלכלההראשוןהתואר

החדש(בית-הספרריסרץיייסושיאלפור

פרס,שמעוןאתגםפגשתישםלמדעי-החברה).

כנציגששימשבעתמוסדבאותולמדאשר

עולמישהשקפת-ספקאיו .מישרך-הביטחון

שליהמיזוגמןעוצבהוהכלכליתהפוליטית

בארץהמציאותעםהמיפגשלכיובקיבוץ

הבלתי-מוגבלות."האפשרויות

בסיסהםאלה***אנשים
אשררבת-ענפים,להסתעפות

האליטותבצמרתנטועיםצאצאיה
האליטותאלה:ימינושל

הצבאיותהפוליטיות,
 ***והפינאנסיות-תעשייתיות

ניתנתשבהחברה,כיאומרתזאת"השקפה

מערכת-ייצורקיימתשבהלכל,שווההזדמנות

ניהולכושרבעליאנשיםבידיהמופעלתיעילה,

אתלקייםהיכולהחברההיאיוצר,ומוחטוב

זאתתפישהרווחה.ולהעניקעונילהדבירעצמה,

ליי~המגיעשלה.טפיליתלתפישהכמובן,מנוגדת,

שבהוכלכלית,חברתיתמערכתשלעבודה,ללא

אשרלתפקידקני-המידההםהכישוריםלא

עםשלךהקשריםאלא-ממלאאתה

השילטון.יי

מבית-הכלאידליןשיצאלאחרדרך-אגב:

-לארצות-הבריתחזרהמיהרהואבישראל,
שצברהרכושאתלאבדהצליחהואושם

שוב.עצמומוצאהיהמישפחתואילולאבישראל.

האפשרויותבארץהפעםבבית-האסורים,

הבלתי-מוגבלות.

"' 
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מוחםבערוצישהוחדרההזו,האידיאולוגיה

ייקץהיאהחדש,המנג'ריאליהמעמדבנישל

שאידיאולוגיהגורסתהיאהאידיאולוגיה".
נחלת-העבר:היאולכןממחסור,נובעתמעמדית

פלוסטכנולוגיהשלהשילובמודרניים,בזמנים

הקרויההמטבעשלהשניצידהשהם-ניהול

ונעלמושפע,הביא-לאומיאושר)(ואףעושר

שר-ביטחוןכלימיםפרסשמעוןהמעמדות.

לאאמנםושר-חוץ>וראש-ממשלהושר-אוצר

"קץעלהידועבסמינארהשתתף
הטרוצקיסט-לשעברשאירגןהאידיאולוגיה",

למצואניתן l 2בסיפרואךבל,דניאלהבריטי
הזאת.הדלילההאידיאולוגיהתמציתאת

של(בנוגולומבדודהואידליןשלגיסו

מנהלי-80והי-70הבשנותהיהאשראליהו),

זה,אירגון-עיסקישלהנהלותיוב"כור";בכיר
מלאותבישראל,ביותרהגדוליםמשלושתאחד

"כורייהצבאית.האליטה·באנשימק(םאפסעד
הכהןשדודבונה",סולל 11שלכחברה-בתהחלה

היה-גולומבשלקרוב-מישפחהעוד-

חבר-כנסתהיהגולומבדודשלה.היושב-ראש

יגאלקרוב-מישפחתועמדשבראשהד"ש,מטעם

ידיך.

לאלשינוי")הדמוקראטית(ייהתנועהש 11דגם

בכיריהפרלאמנטארית":רשימה"סתםהיתה

(במקוםוכןתמירשמואלרובינשטיין,אמנוןהיו

רובינשטייויפה.אברהםבסיעה)בולiכפחות

נכסיהאתשצברהלמישפחהבןהוא

סולל t •שעשתהכמוהשנייה,במילחמת-העולם

חברת-הכנסתשלבנההואתמירבונה";
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שהיאקצבלסוןכת"שעבמפא"י,מטעם\'וכה Jהרא

כשיאהשהיהך 11.שןלזלמןקרובת-מישפחה

שלגיסוהיה("יופה")יפהישראל;שלהשלישי
הכהן.למישפחתוכצררביןיצחק

גולומבאלי·הושל.לשעברעמיתיםשני

ומשההכהןלדדו-בנוסף"הרצליה",בגימנסיה

·לגיסיושה.פכו-·אביגורזשאולהוזדבהיושרת,

קיבלוהשכיםבמרזצת ו:;שרת,משהשל
{כאמדו)היהשמפקדהב"רג~נהוזתפקידי-מפתח

יגוראבהיהיותרמא~חרגולומב.אליהו

במישרדה-ביטחון.איש-מפתח

היו.לאהוזודבשרתמשההכהן'דוד

ה-שנותחילת ro {שלמדוהראשוניםהציונים

1 זמן-מהאקוןנמוקס".אזףסקוללוכדון 11ב ) 20

שהפךשןורץ,יצחקשםלמדלפניהם

הואהסובבזת-היהודית;שלליועץ~המישפטי

אחתאלישר,למישפחתבתעםהתחתן

הקרקעיתהבזרגנות-שלמעמודי-התווך

לזוג,·נולדובבותתי YJבפלסטיכה.הספרדית

היהשלימים-דייךלמשהנישאהמהןואחת

תבקזפתשר-ביטחזןמפא"י,בתקופתרמטכ"ל

בגין.של"הילכוד"בממשnלושר-דחץ"העבודה"

הכנסתחברהיהשמגאל,דיין,שלאביו

תנזעתשלהחשוביםמהעסקניםואחדהראשונה

יהושעלשאחותןהיתהדבורהאימןהמושבים;

-150הובשנות 11בונה"סוללממנהליזטלובסקי,
בשקלייצורהראשזךהממשלתיהב;יפעלמכהל

הךןוב.יץ,יגאלהואדייךשמהשלדודנו ."ש"עת"

:מטעםשר--אוצר •-80הבשכןתשהיהמי

 oעיחדלשבת.שהספיק-'הדרבון"הליכרד";
שהקיםסיעההממלכתית",רשיחמ 11בגוריוןבן-

("רשימתדפ"יכאשרשהשיםבשנותבך-גוריון

למיפלגת-העבודההצטרפהישראל")פועלי

שלהצבאיתהמיליציהראש ***
המנדאטבקתופתהיישוב

-גיסים·הםהיישובשלושר-החוץ
הפוליטיןתבאליטותנדירלאצירוף

 ***בפלסטינה-ישראל
ij 
1 ; 
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חלבלמוצרי"טנא-נוגה"מיפעליבעלהיה

עמזסהואדייןמשהשלהשנידודנווגלידה.

של-הלחץ mקבזאת )• 7ה-סככשנותשייצגהדר,

הזוגשלהשנייההבתב"העבודהזו.·המושבים

יאל riיבןויצמן'לעזרנישאהשוורץ-אלישר

היהויצךמיחיאלויצךמ.חייםהנשיאהיהשאחיו

ונציגויבואןבפלסטינה,וקרקעותעציםסוחר

בהן'הבולטתבריטיות'·חברותשל
הלורדבבעלותהיתה ' ] . C .[קונצרן-הכיימקלים

שלהדירקטוריוןחברשהיהמונד

מהגדוליםהדריםמטעיובעלהוסכנו-יUןהיהודית
 · ..;בישראל

חיל-האווירכמפקדויצמןעזרשל'מינויו

לפנידייךגיסוקיבל ,,yיהחלטההיה ) 1958 ,.:ב(.

• i שכה;אותהבתחילתהרמטכ·•לז:ג-תפקידפרגשתו

"לגחמטעםהתחבורהשר-בתורש~משויצמן ',

היהשגיסובעתחירות-ליבראלים"){"גדש,

בגיר'ובממשלת"העבודה";מטעם.:שר-:הביטחון
שר-בתורויצמןכיהןשלה,שר-החוץהיהשד~·ין

iייההורוביץ,יגאלדייך,שלדודנו-.הכ'י'סחןן;

ודיירויצמןהגיסיםשעזבואחרי .שר-האורצ'אז. .

יעקבלממשלהנכנס )-1980(בבגיןממשלתאת

היהמרידוד .-1981מהחלהכלכלהשר,מרידור. . '··

-אוכיות-קירורשלגדול.מעבל-~-קןנצרן
-160הבשנות-פרי"להובלתהימית"חהברה '

מאנשיאחדנרנו.מילהעם nשב..ותופ,י-70רה

הכהןדודהיה.החברהשלiומנהליםחרב-

מניהולשפרשלהאראפמ"י),מטעםח"כ{עדיון

מממשלתפרשהל 11שגחלאחרנזנה"."סדלל

צמןויעזרשימש ,) 197-וtב{הלאומיהול.כזד

להובלתהימית"החברהשלכנמהל-מכירות

של{כת-אחותומיכלשלןב-הדודהןאזערפר"י; ..

~ r~ שלגיסוגםכרכר.מילהשלאישתוויצמן),יםי

מצה"לפרישתולאחר-שימשדיין,משהעזר,

ווואטלכטיק","יונה"חברות-הדיג,שלכמנהלן-

כשלהעובדים"חברת 11זתבר.·רמידזד.שבעבלזת

חיתהידלין'אשראז!ותלשזאתההזiסתדmד}, '
מילחמתהללו.בחבדןת-הדייגפה nשו

חברותמניהולדיי~אתחילצה-הימיס n.שש

הסיועלמרותפשיטת-רגלבפנישעמדו'אלה,

הדני.בהממשלתי
חבורה:באותהלידמידרבעחיל-האווירגט

דןהיהויצמן,עזרלפניהקודם,מפקדן

טייסקולג',האימפריאלוחניךי·טולקובסקי
השנייה)במילחמת-העולם nפודסאוןרוואל 11ב

דודשל{בכדרמזאהוון ~שימשולפניו ~

1הבשנות 11בונה"סוללכיו"רשכיהן אשר ,)-20

ועוד)הכמלים"{"רשותעיסקיתפשר·לקאריירה

(שהיהט(לקובסקידןשלאביןודיפלומאטית.

בעלילמישפחת ..בךהואבנרן)ישראלציר

שלבפוליטיקההמעורבתעשירה.;מטעים
המנדאטבתקופנרהסקטוראלייםהמוסדות·.

ויצמן.שפחת rכעםוידידותעסקיםקשריובעלת

" c ,אלישרמשפחתמבכילאחדנישאהרות,חותו

שאליהווייצמן{זר Jלבתהאתנתנהשכזכור-

בדורשלההבולטיtנ;ןנציגיםהיואלישרומ<שה

הזה.

השאר,ביןהיה,ומכשהאליהושלאביהם

שלטחנות-הקמחבעבורבילעדיוסוכןנציג

אנגליים(ראשי-תיבותיפק"אבירושלים.פיק"א



בפלסטינה")יהודיתלהתיישבות"החבו·השל

סבורוטשיל,דאדמונדשלבבעלותוחברההיתה

המאהבתחילתשהעבירההנוכחי,אדמונדשל
בניהול 11הישוב"הכשרתלרשות iמנכסירחלק

בסוףהיתה,אלישרמשפחתרופין.אותרו

להיפתחהחלהכשפלסטינה--19ההמאה

זרותחברותנציגת-אירופיותלהשקעות

מהשילטוןשקיבלהזיכיונותבעלתוכןמאירופה,

בארגוניםבכיריםהיומבניהכמה .התורכי

זריםבבנקיםכמנהליםשימשווכןהלאומיים,

הבריטים.כניסתעםזרים,משקיעיםוכנציגי

המישפחההצליחההראשונה,במילחמת-העולם

מישפ)רתעםיחד-בלעדיזיכיוןלהשיג

התורכי.לצבאמזרןלאספקת-אל-חוסייני

מוצרי-מזוןכמהשלבלעדיספקהיהאליהו

השנייה.במילחמת-העולםהבריטילצבא

הכנסתכחברכיהןאלישראליהואותו

שהיתההספרדים","סיעתמטעםהראשונה

"לחיותספריו,הכלליים"."הציוניםשלגרורה

אתמבכיםיהודים",עםו"לחיותפלסטינים"עם

הנדל"(עתירתהספרדיתהבורגנותשלירידתה

האשכנזיתהתאגידיתהאליטהועליית

המישקירת.עמדות-המפתחכלעלשהשתלטה

אלישרטוען-זאתאגרסיביתהשתלטותבגלל

והיהודים.הפלסטיניםביןהדו-קיוםהתערער-

העובדההסתם,מןלו,כואבת

אשכנזיםספקיםמעדיפיםכמשרד-הביטחוןש

נץ.ומרקוסאייזנברגשאולכמו

"להפוךההחלטה,- ***
נבעהלאלסוציאליסטים",

אובפועליםפתאומיתמהתא.חבות
היאהפרולטאריון;עםמהזדהות
ולפיומוטעה/שיקולעלהתבססה
הישןהקאפיטאליסטיהמישטר

אתולפנות-להתמוטטעתיד
 ***מתוכנןלמישטרמקומו

-אלישרויקטורומנשה,אליהושלבן-דודם
מייסדביי,נבוןיוסףשלבתועםשהתחתן

לירושליםיפוביובפלסטינההראשוןקו-הרכבת

בתורכיהישראלשלהראשוןשגרירההיה-

קשורהאלישרמשפחתבוונצואלה.ואחרי-כן

אמזלגכמונכסיםעתירותספרדיותלמשפחות

ענק-הביטוחשלכנציגתוששימשה(משפחה

ביינבוןיוסףונבון. )-19ההמאהבסוף 11"לוידס

חייםאמזלג,משפחתראששללאחותונשויהיה

נוסףקשר .ביפובריטניהקונסולשהיהאמזלג,

מראשוניולרו,למישפחתהיההאלישריםשל

 ·-··--··--·----~·- 'יי-····,--·~"--
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היום(עדהקודמתבמאהירושליםשלהבנקאים

המשפחתימהרכושהמישפחהבנימתקיימים

קרקיהולמישפחת-עיר-הבירה)במרכזהרב

ובנימיואלישר,ורזהשלבנסקוקיה(יוסף

בתקופתמישרד-המישפטיםמנכ"להיהקוקיה

 .ושלרשמויאללמישפחותוכןהצנע),
לכנישורה Dהיתהמצידה,מויאל,מישפחת

ומטעיםקרקעותבעלישהיורוקחמישפחת

שר-הפניםהיהרוקחשישראלבשעהגדולים.

משהשלבממשלתו"הציונים-הכלליים",מטעם

בן-דודואתמינההואהחמישים,בשנותשרת

משפחתמישור-הפנים.למנכיילמויאלאהוון

היתהבתל-אביב),(בעיקרקרקעותבעלתשלוש,

קרסומישפחתעםמשותפיםבעסקיםקשורה

שעסקשלוש,מאירדיסקונט"."קבוצתמבעלי

מישפחתבתעםתן tהתרלפלסטינה,עציםביבוא

הסחרוביםשלאחרתבתסחרוב.סוחרי-העץ

ב"הגנה",פעילשהיהאליאבלאריהנישאה

"העבודה"מיפלגתמזכ"לוהייהכשגרירשימש

 •-170הבשנות

"עץמיפעליבעלתהיתהסחרובמישפחת

ג'וועםמשמרותקיבוץעםבשיתוףלנוד",

שלובעלים-לשעבר(יבואן-נשקבוקסנבאום.

היאאךספיר;ממקורבי ) 11נצרתרכב"תעשיות

עלבעלותמגוונים:בעסקיםידיהשלחה

(בעבר)ושותפות- 11סהר 11חברת-הביטוח

ההולנדי,ואן-אמדן"כנק 11ךכפוייכטוונגר"כ"כנק

ששירתאחריסידורחנןהיהממנהליושאחד

שלהבכורהבןבהולנד).ישראלכשגריר

'-~· 
--.---ר:·~~----'"''"- ·--.~~.-".......,,,, ~ ~- "~-~'·------------r-·-----q;:ייייי--.-
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אשו iשומר-היהסהר;יחזקאלסחרוב,מישפחת

מונההעצמאותולאחר-ויצמןחייםשל

סגנו'המישטרה.של,הראשזןל 11המפכלתפקיד

 .בן-גוריוןדודשלבנו 1עמוסהיהסהרשל
(במרוצתלהסתבךהצליחווסגנ(המפכוול

שהיו 11נעימןתלאת lפשרי 11בעשרות )-150השנות

בעתניהלוהסאשרהפרטייסבעסקיםקשורות
אתלפש(טשבאלצןןסןפם-במישטרהשירותם

באזסטריה,ישראלשגרירהלהסהרהשוטר.מדי

-פרשעדות~שקרבמתןשהורשעולאחר
כפרשתלהסתבךהצליחאףיותרומאוחר

ישראלבידיהכבושההמערבית,נגדה-קרקעות

מפעללמנהל.מןנהדרןבג-וריעמוס . 196 7מאז

{דעיrיןמיפעל-הטקסטילע:זראחר-כך"אתא";

ר•זנבאוס,טיוברלידיעמסן)שלהישירבניהולו

האליטהבקרברביסמהלכיםבעלשהיה

ך\זבבאוםנכסימבלההמדינה.שלהפוליטית

לשעברכ 11השבראשמנו,רעמוסהיהבישראל

קמצתהתמוטטותלאחרנן-גזריזן.שלומקורבו

אייזנברג,בידי"אתא"נפלהרוזננאום

ומינה-בן-גוריוןעמוסאתפיטרוזה-האחרון

הרמלין.יסזף(לשעבר),אחרכ 11ראש-שב

נהירהלהתחילעתידהלימים ***
ו''המעמדהבו-ו.גנותבנישלרבתי

האימפר'הארה"ב,אלהחדש"
אתע·ימםיביאוהםמשם iהעולה
 .בשם , Jהמעדי'//הניהולבשורת

 ***החופשית!///היוזמת

סחרובישרלאסהר,יחזקאלשלאחיו

ליו"רמיכהויצןן.כעזרזן nשר-הניטאשר

דזדשלחזתכןהזא-"התעשי~ה-האדוי·רית"

דודבגין.מנחםמישפחתכידידהמוגדרקוליץ,

(בתחילתמהראשןנוסהיזון.צמןועזרקוליץ

מיכאלעםיחדבגלדי,שעסקן )-170השנות

חברתאתהקימוהםבסחר-נשק.אלבין,

תג•נראלביי.צוגלזנוחשהצליחה"אלול",

בסחרואלישוצדת-הרבית.מאר 11דיינאמיקס

ואחדהלובראלית,המיפלגהגיזברהיהעצמו

שללסיעתוהשתייךהואשלה.מאנשי-המפתח

רוקחשלתבוכלליים".ב"ציוניםרוקחישראל

ארגונ,נחמיהשלאהותבוהמזןמבמשךחיתה

אולם-בן-גוריןזדודשלהצבאישלישו

.ולפ·כיזיעותיה,אתהמירההזמןבמרוצת

שלאהובתוהייתה )-180ה(בשנותהתאבדותה

צירשלראישתובאיטליההפrת•חמעסקניאחד

הקומוניסטית.הימפלגהמטעםפרלאמנט

זוהראשונה,ההיסטורית"נרית 11בחשובפן

היההכלליים",ו"הציוניםמפא"ישכרתך

מישפחתהאליטות.ביןהמשותפים oה'עסקז
 coמאוחדינמלושירותי 11ם 11שנ 11אתיהלה Yרוקח , ·

דודאזעמדשבראשהנונה","סוללעםבמשותף

הסחורותלפריקתבילעדיזיכיוןזההיה ..הכהן

בעשור-וחציהיחידהמודרניהנמלחיפה,בנמל
אשרשל·ותו rעלפיישראל. ל.;\לקיומההראשון

הזיכיוןשלקיומוסוד 2o 12כוספיותימוכיןי'זלין
העבירה Dשנ"אשרקבועהבעמלהמטוןהיה

 .מפא"ילמימון ·.
שותףשהיה-יצחקרוקח,ישראלשלאחיו

ההדריםמטעיחברתיו"רהיה-בשנ"ם

c בין"פרדס-סינדיקט".כישראל,הגדולה

נעלהיהסינדיקט""פרדסשלבעלי-:המניות
יצחקהיהשחותנוטולקובסקי,הטמעיס"שמואל

התיישבות"אוצרממייסדי-גרלדברג

בל"לקבוצתשלחברת-האחזקותהיהודים",

ממקורביטולקונסקי,לישרלא).ק-לאומי. nו

שלאינטרסיםיצגויצמן'וחייםבן-גורןוןחד

קבוצתשלנועד-המנהלישבהואזרות.חרבות

לאחרבגודלה,השנייה{חברת-הביטוח"מיגדל" .
אשר-בנק-הפועלים}קבוצתשל"הסבה"

שנותוכתחילתאפריקה-א"י,לקבזצת.השת"יי_כה
"iו-o •נל"ל.בקבוצתמוזגהו

סבקי)קוטולעס(יחדישבועד-מנהלבאותו

-יפת""בנקמבעליפוייכטוונגר,אלפרדגם
אלון""בנקלבעלימישפחהבקשריקשרךשהזה

של 11"קיס 1ההבנקאיםפוייכטזדבגר", f7:ז"כנ ·
דודוהיהפוייכטוונגראלפרדהמנדאט:תקופת '

שלהנמרץהיו"רלא-מכברעד~תפ,של'אדנסט
ומראשיב"מגדל"}כיוס(השולטתל 11בלקמצת

שהיהיפת","בנקבישראל.ות.אגידית,.הגNיטה
בניכסימוזגיפת,ארכסטשלבאיו;בבעלות
1השנותבתחילתבנק-הפולעים'קבוצת 70-

לאחרהתרחשזהאמריקאי-ישראלי");בבק 11 (·

ההסתדרותגיזברשלבנו-לוינסזן'שיעקב

נעזרתהבנק,עלהשתלט-לויכסדןגרשם
(בשנותכיהןאשרספירפנחסמאתסיבסןד

בתורשאחרי-כן)העשורותחילת-160ה

דןשפרשלאחרישראל.שלהחזקשר-האוצר

הואהאוויר,מחיל-~ןלקזבסקישמזאל)של(בנו
שלחברת-ההשקעות-אתלנהל:עבר

בנק-דיסקונט.

היה )-150השנות(תחילתהצנעתקופתעד

לצמוחשהצליחהביותר,שמרניתפירמהזהבנק

ושותפיהרקנאטימישפחתשללקשריהםתודות

בעלתהוותיקההספרדיתהבורגנותשמקרב

חסידוףחכמי,קרסו,מישפחות-הנדל"ןעיסקי

במשקהקיטובמתהליךכתוצאהואלנו.

בעיקר-המילחמותבעתנכסיםושחיקת

שלא-מעבודה)קבועה(הכנסהונטרתהקפאת

השאר)(ביןננק-דיסקונטירש-משכר-דירה



החברה 11לשהפכהנדל"(חברת"בילדיקו",את

הפכההצנעבתקופתובכיין".תעשייהלמימון
במשק;המוביליםמהקונצרניםלאחדהחברה

בנקשללהשקעותהחברה 11להוחלףשמה

,השקעות"."דיסקוכטכקיצוראודיסקוכט",

"קונחכרתשותפההחברההיתה-1949ב

לשלושהמשותפתשחיתהאמריקה",ישראל-

הסוככות-שלהספנות(חברת"צים"גורמים:

ל 11אמפההסתדרות),ושלהיהודית

זריםמשקיעים(אז 11ו"פי.אי.סי(בנק-הפועלים)

החברהבכק-דיסקונט).בבעלותלעתידמארה"ב,

מזוןבעיקרסחורות,בלתבהובילעזייותבלהקי

תקופתשללישראלב 11מארהוחומרי-גלם

המחסור.

 ,)-1950(כהראשוןהאמריקאיהמילווהעם
פורקהפדראלי,ויבוא"ליצואבכק 11הבאמצעות

חלקהשקיבלהמהשותפות,אחתכלהקרטל;

שלה.הציאתהגדילההספנות,לפיתוחבמילווה

שבראשה"אל-ים",אתהקימהקבוצת-דיסקונט

עםטוביםקשריםבעל-רקכאטירפאלעמד

כיהןאשר-המתפתחתהצבאיתהאליטה

דיסקונט.יו"רבתפקידאחרי-כן

לבניהםמורהשימשאשראביו~ ***
בראשון-לציור~הפרדסיםבעלישל

אתזהעובדים//ל'ומנהיגהקנה
ולפיההאידיאולוגיתהתפישה
 ***פסולענייוהיאשביתה

הוקדשהאמריקנימהמילווהאחרחלק

 . 1948במלחמתשנפגעהפרדסים,ענףלשיקום

אגודותלמזגרוקחהאחיםהצליחו 39-19בעוד

החברהסינדיקט","פרדסלתוךרכותשיתופיות

אחוז-20כעל )-150ה(בשנותששלטההענקית

קבוצותהחלותקופהבאותהההדרים.ממטעי

תשתית-הייצור.עללהשתלטפיכאנסיות

//נטיעותזרןלענףנכנסהקבוצת-דיסקונט

עלהשתלטותדרך-160הובשנות- 11הדרום

משפחתשלמיסודה , 11הדר 11חברת-הביטוח

 .'•םיו"גב"פי.אי.סי"מיזוגדרךולכסוףרוקח,

"חברתבבעלות 11חקלל·•יכיןבנוסףכיום,
לענףהבנקיםחדירתתהליךהושלםעובדים",

בשנות 11 ( /1א"אפריקהעל 11ל 11בל 11השתלטותעם

השבעים.

קבוצותגםלענףככנסו-170השנותבסוף

רכישתבאמצעותו"ריגר-פישמן·","אייזכברג"

ואספקה".("ספנותחברותמכמהחלקים

אשר- ) 11ואספקהו"קירורערובה","מחסני

 ' lן:~אחרת''

מטעיםבעליבידי )'-30ה{בשנותנוסדוכולן

טולקובסקידןכשנכנסהמצבהיהזהגדולים.

והחל '.-50השנותבסוף 11השקעותדיסקונט 11ל

כעשהזהכשק;וסחרייצורלעבראותהלהזניק

בשותפות(אז "( 1"אלרכמופירמותבאמצעות

רוקפלר),משפחתשל- W .R.Tחברתעם

 11ישקר C.D.C), 11עםבשותפות(אז 11אלביט 11

ורטהיימר).סטףעם(בשותפותישקר"להבי 11ו

וכמובן-פרטייםממשקיעיםשנרכשה"אורזן"

שנותמאזשצמחוקטנותחברות-נשקעשרות

אלאור", 11"אופטרוטק", , 11"פיברוניקסכמו 1ו oה-

ועו.דמונזליט", 11פלדה",רשתות"יהודה

יכוליםאשרהישראלי,במשקרכים,אין-

מהממשלהלסחוטגםשהצליחובכךלהתגאות

דרךבעיקר-והגנהסיבסודהרבהכל-כך

-בקבוצת-דיסקוכטופטרוניומישרך-הביטחון
החופשית'.'•והווזמהכגיבורילהופיעוגם

אמורהיהדיסקונט-השקעותניהול-

לאיש- 2 3רקכאטיזיכרונותלפי-להימסר
מהפקידיםאחדהיההואשנע;רפליקסבשם

מהממוניםואחדהלאומיים,במוסדותהבכירים

הקשריםהצנע.בתקופתח 11מטהקצבתעל

הביאוושנער,רקכאטיביןשהתפתחוהטובים,

ל 11כמככזה-האחרוןשלמינויולהצעת

גייסהאחרוןשברגעאלאדיסקונט-השקע•ת;

ראשלשמש-שנער-אתגולדמןנחום

"יירקנאטי:כותבבגרמניה.השילומיםמשלחת

התפתחותאחרמקרובשעקבנוהיאהמקרה

האלה".כ•ש'-השילומיםבנושאהשיחות

אחרהיטבעקבהאכןקבוצת-דיסקונט

i\'~~::·~ 



 11n 18"אtרר

שה·שילומים'משוםגרמניה,עםהמשא-ומתן

לקבוצותסחור(תבצורתבעצםצר iהוכ(ברוכס)
בישראל.להתתפחהחלואשרההון

דיtכקונט~השקערנדמנהלשלזהותושאלת

.מנכ••לולנדר'ה;;;דמןקשיומ,בליהוכרעהלא

הצנע,בתקופתהמיסחר-דהתעשווjךמישרד

לז.להימסר.אמורהוההתפקידכי 24אמר
אתשהסדירפלגתי", wה"המפתחבמיסגרת

חבריביןהממשלתייםתפקידי-המיכלזוחלוקת

חיתהת..,מרשא,, wקבומיסבןתלפיהמיפלגות

שבמיפלגה~iר'מזרחי"תנועת(איש.הולכדרבידי

שרגרי,·יעקבעסביחד-הדתית-לאומית)

"הציונים{מטעם·עשייה nדההמיסחר-

היבואנדשיונות·דש.ליטה-הכלליים")

סירבכיסהבירהלוכדר ..המטבעובהקצבות

שההכנסהמשוםמדיסקונט,רקנאטילהצעת

-40,000(כהכסנתןלגובההגיעהלאלושהוצעה

היהשרמזכההןלנדר"מ"חברתלשנה)דולאר

הביותןכיטועןהואYזידבה.בירתבשטוקהולם

אתח nפה.ומסחר-והתעשייה,מישרדמנכ"ל

ישראל:בליןארגנטינה-ביןיסחרמהקשרי

שרתמשהןשר-החזץקפלןאליעזרשר-האוצר

ו:לאזרוגוואי,לארגנטינה ')-1949(באותושלחו

בשר;לאפסתקהסכם-סחרעלולחתוםלנסות

רבטר-הסכםלהיותאמורהיהזה

מחמסור rסבלהצדידםשניכיכסחר-חליפין>,

בר-הרמה.כלורמ • 1קשה 11במטבע

rזיכהארגנטיהנבירתבואנוס-אוז:זסבעיר

 'צורשלבתוישראל.שגרריצרז,יעקבלהולנדר
נ.ןדרבת;אiדדוןעםיותד-מאוחרהתחתנה

ההיא.·במזוגה.קטביםסוחרי-עזרלמישפחת

אתrול nשספיר,פנחס , mדב ·שלפטרונו
פישרדנמנכ~זלשלךהקאריירה

 / fהאידיאולוגזה"קץחסידי ***

כיגורסיםפסר)שמעון(ובהם
נובעתמעמדיתאידיאולוגיה

נחלת-העבר:היאולכן /ממחסור
שלהשן.לובמודרנלים,בזמנים

שהם ....,ניהולפלוסטכנולוגיה
הקרויההמטבעשלהשניצידה
הביא--לאומיאושר)(ואףעושר
 ***המעמדותונעלמושפע,

שר-האוצר,למישרתוהגיעיסחר-והתעשייהמה

שלהכלליהמנהל-לתפקידאחר-כךאותומינה

כבעלותאשרישראל""כללחברת

חברתהפעולים". 11ן"דיסקוכט"קבוצות-הבנקים

בכלכלהמרכזיתהוןלקבוצתהתפתחה 11כלל 11

מהמנהליםאחדישראל.שלההולכת-וגדלה

שלעוזרובתורשימשאשרזו,הבכיר<ס·בiכבוצת
חיכהבארגנטינהספיו'פנחסשל:כנודברת,.tז;וא '

iומגייסמגביותעסקן-לוקרבדלגם:להזלנד
בישראלרחובותלא-מעטאשר''ידוגh t.עליז

 .לחלוטיןפרטיתמטרהלשם-על':-ש;מויiויייiכ
מלא,כשנרשימש,גסלזקןש'בול ZS~;~סמתוב

ופרוות)עורות(סחרהמשפחתי~סק M'של'נצ:יגו
כותבבשטוקהולם.הפעילהולנדו 'il:;:,שמושפחת

ה\לנדר: '

i • .. ידינולמשוךחייביםשאנו:-חש.תי

אפשרותאיןשלנושלחברהמאחרכטינת, iמאל

ואירופה.ב 11בארהנמותקיןבאופןעסקיםנלהל
 1הולנךך~קונצרןסניףמנהלאזלוק,רבולמר-

כשם-בבואנוס-איירסמקומיתחבןח{דרך'
שלנומההתכנסויותלאחתתוזמןזא.ב-.;ןןלנדל•) ·-.

שהציגוהשאלותעללהשיבכדיו·t:גל riבשטןק
i -ה~. 

וקרל·והעסקן-מנהלצודה-שגךוך ג;,ן.וט
אותוליווהואף ~לרמהתיןלהזלבןר;חזנן

הארוהמדינהשליטתעם'לפגישה.:ובwחש-,lנ'ה)

אחדשהיהגיסו,בנונשםאוש .......פרון

הרלנדרקונצרןשל-המקו-מ~יסוחים riמ.הנב
וסדגיטרעורות.בעיסקימות} 1ב(אומ(קiך.;:גדר

כדי-1947ב(ארגנטינה-פלסטין) 11•ארפלסה 1את

ליישובארגנטינהביןהמיסחוקשריאתלהדק

העלההולנדרשלובואו-בארץ-ישראלהוהידו

ביןהפגישהבילעדירתו.תאיפסיד.כיחששמ-

בכי-טוב,סהתיימהשירלאונציגיפרזןשrנ~ת .
 }נ:~

עסיסיבשרהשיגהישראלהצדדים:כל'לרווחת

 11אסיינדות 11העבליקבוע;ממקוריחסות,יזזל : .

השיגפורוחואןלבשר;בוספותתזמגזתקיבלו

פרוןאווהבארגנטינה;לפןעילסתעסוקהסתפ. iת
אמריקנילסיועמעןרפלןתהנסהדתקינלiך

הזמנות,שהיגןבישראליצ.זנא~םישראלי;בתיווך

ולאהבשר;.ליבואבתמדוהטננ,;~מחיר

עלבילעדיותקיבלה"ראפלזוה"-:חשוב, m.פח
בנוקיבל 1Z6הזלנךךשלו mלטעתיולך~העיסקה.

-1%בשסהתכמהרצןו-טוב"שלעמלה 11גויטך-' ,;
 .יותרהרבהבלשקיהלניחמותרןא-בלבה ,,
שניםךק 11בסיפור):ןבקןם(באותומעוךוהולדנר ~

עלארפלסה• 1שלהמונופולבוטלאחרי-ןכרבות

הורשוארחיםויצואניםלישראל,'הבשריצוא
,משוםמדוייק,זהאיןנעסיקהיי.חלקלקחת

יבואעלבבילעדיותלהחזיקהמשיךשגיטר- .

מאוררגוואי.הבשר

לידיהבשרעיסקיעברוניטר'בנואחרי

לשעבר)הפלי'ים(אושהראלווסישלהשותפות

אישעיבכ,עיכב.ועזריאלשמואלהאחיםעם

אחדבתורגםיזועהיהלשעבר,האצ"לספינות

הגזה-המערביתבקרקעותהגדוליםהספסרים



מנכ"ללשעברעקנין,יעקבעם(יחדהכבושה

הואגינדי);האחיםרעםישראלמקרקעימינהל

-אמונים"גוש 11להגדוליםהתורמיםעלכמנה
פרשה , 11הליכוד 11למיפלגתשוחדבמתןוהואשם

מיכאלהחקלאותסגן-שרמעורביםהיושבה

בהברחתושמיר,יצחקהממשלהוראשדקל

חברתגםחיתההראל-עיכבבבעלותמטבע-חוץ.

בשווייץ,הרשומהפקארס""קונסולידייטד

מיפלגתאיששלבנועםכשות.פות

משלושתאחד"כור",הנהלות ***
הגדוליםהאירגונים-העיסקיים

אפסעדמלאותבישראל/ביותר
 ***הצבאיתהאליטהבאנשימקום

לו(שעשהשפיראאברהם"אגודת-ישראל"

הכנסת)שלועדת-הכספיםיו"רבהיותומוניטין

משוחררותשהן-אלהפנאמיות;חברותועם

חשובות-מט"חהקצבותומקבלותממסים

המזרחי"·"בנקבבעלותמצויותהןכי 2 7במיוחד
למישרדשרוןאריאלשלכניסתועם

מהזיכיוןחלקהועברהתעשייה-והמיסחר,

חד }.:'lהואזה-האחרוןמיטלמן.יצחקלמקורבו

ספירפנחסהשראשרהזרים",המשקיעים 11מ

"יצהר"ובבעלותוהדרומית,מאמריקההביא

מיטלמן'בישראל.השמניםלקרטלהשותפה

יעסור•ז),("בנקלבנקזיכיוןספירמאתשקיבל

 • 11"חירותלמיפלגתומקורבכתורםידועהיה

בארגנטינה,שלוהזיכיוןתוקףשפגלאחר

בבנייתהונואתוהשקיעלישראלגיטרבנוהיגר
אתהפסידהואבהרצליה.אכדיה" 11מלון

וקנהלחלצו,מיהרספירפנחסאבלהשקעתו;

בשבילבית-המלוןאתהממשלהבכספי

 ,"ןד"לרשתאותוצירףאשר-פדרמןיקותיאל

העניקבמלונאות,כישלונועלכפיצוי .בבעלותו

למשכנתאות.בנקלפתיחתזיכיוןלגיטרספיר

בנק-דיסקונטעםהבנקמזג r1השנתייםתוך

נכנסו.גיטרולמשכנתאות"),לפיתוחבנק 11(בשם

ואף-בקכוצת-דיסקונטשוניםלדירקטוריונים

ובמימוןספיר,מטעם 11נודךל"שגרירהפך

ישראל.שלמשלמי-המסים

המיסחרמישרדאתעזבשהולנדרלאחר

 , 11מגדל 11להנהלתנכנסהוא )-1951(בוהתעשייה

בהשהחזיקהמניותחבילתאתשקנהלפנילא

המיסחר-והתעשייהשרואחרי-כןשר-הקיצוב

הוא 11מגדל 11שלבוועד-המנהליוסף.(דב)ברנרד

גרי,יעקבלשעברהשרמוכרים:אנשיםכמהפגש
משקיעיםקבוצתלייצגעבראשר

:n 
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שמואלבחברה;ששלטודרוס-אפריקנים

"פרדסאתשיצגמכרן,הצירטולקרבסקי,

יו"רשנקר,אריהאתסינדיקט";

חברתבעלישהיההתאחדות-התעשיינים

יורשים)(בהיעדראשר-"לודגויה"הטקסטיל

האליטות,מקורביכולםוכיס,בעליםביועברה

ולאחרונהואייזנברגרוזנבאוםבורטי .בהס

אלפרדואת-רוטקס" 11מבעלירוטלוימשפחת

 ר~•ד(הולנדרשלגיסואתשהעסיקפוייכטוונגר,

מבקר-המדינהלימיםנבנצאל,יצחק-ארנסט

יפת".בו•בנקרבות)שניםבמשך

המגוונים,בעסקיוהרלנדר,שלמשותפיואחד

והמחסורהצנעבתקופתמרידוד.יעקבהיה

בשרלשחיטתחברהמרידודהקיםבבשר

ישראלשממשלת ,• 1אונקודה 11בשםבאתיופיה

כעבורלהצילה.כדישותפהבתוראליהנכנסה

עללעמוד"שבהשהחברהאחריזמן-מה,

יוסילידיעסקיההועברווהתבססה!רגליה"

מרידור-הולנדרבשותפותעיכב.והאחיםהראל

ישראלשגרירלעתידבן-נתן,אותרוגםהיה

בהיותופרסשמעוןשלויועצוובגרמניהבצרפת

 .שר-הביטחון
קשרופרסבאתיופיההסתובבשבך-נןגרבעת

כראששימש.הוא-בארה•ובקשריואת

פרס,שמעוןשלאחיופתח-הרכשמישלחת

עצמוהואחדש.קו-אשראיפרסקי,גדעון

ישראל"סוויס 11בנקאתיסדכי- 28סיפר
מאתשקיבל(ובכיסויהצנעבתקופתבזונבה,

-מטבעותבחלפנותלעסוקכדיאסיא),יהודה
אנשיאתהעמלות,בכספיולממן'
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(לפינעזרהואבאירופה..\'רד-הביטחון Jמי

דאזשר-האוצרשלגיסולו<נסון,בליפמך'"ורו)ס·

לאחתהבנקהפךמהרהעדקפלך.אליעזר

הרישמילמאזן-התשלומים Jהחיצוניווהמסלקות

אתהחליףיותרמאוחרישראל.של

של.בנק""קרדיטאחר'בנק 11סוויס-ישראל 11

סיבכה, Z9נפילתןאשר _רוזנבאוםטיבור
.הפוליטיתהאליטהכלאתבבת-אחת,כמעט

ישראל.שלוהעיסקיתוהביטחונית

עלולאפרסהחשד""המעמדבךשלעסקיו

"החברהלטה nהשהבנק·ועלבשווייץ,יפה

העמידההיא ." nוהשקעדלמיסחדהמרכזית

ח''כשל.בנהפרסיץ,עקיבאתאהבנקבראש

שושנה"הציונים-הכלליים"מטעםהנמרצת

ברוסיההסוכרתעשייתאילשל(בתופרסיץ

לגוסטננישאהתבהאשר-המהפכה)שלפני

אותוקנהשזקןזלמןשמאו"הראך,בעלשוקך

גזלדדבג.יצקח-ליבטזלקוסבקי.דןשלמסבו

שמעוןשלאחרמקורבהחלתקופהבאותה

-סיבוביותעבסיקאדתרפפזרט,ברוספרס,
-למושדד'-הביטחוןקשורותבחלקךשהיו

מיוחדיםמהלכיםבעללמיליונר,הפךובסופך

באליטהוזבב.ייקרהתאגידיתבאליטה

אתהחלזהרפפזרטדאל. YJישלהביטחונית)

חילצהששת-הימיםמילחמת ***
אלת,חברותמניהולדייךמשהאת

למרותפשיטת-רגלבפנישעמדו
 ***הנדיבהממשלתיהסיוע

if 
it 

il 
! 
·~ 

1 

1 

אבוצרהמט"חעלשהמפקחלאחרעסקיו

שליבשרלאיונצי-גמ-{לימיםוביןיעקב , 35-19ב
"השןפסרל"),שרתעכילרבזנפןממישפחתבני

-סופורמשאלפרסזכיד.·באדשזד-העניק
זרות.כ"חברותהממשלז.וחובותלחיסולזיכיון

שלאיrוזקולק,ופלאוללרפפזרטהו:ג.עקהזיכיון
יערייתראשוכיוםראש-הממשלהמשרדל 11מנכ

קןלק.טדי·שלים 1יר

דרום",ב"נטיעותהד.לנדרהשקיעעוד

בנק-דיסקונט,שלחכרח-ההקשעהשבשליטת

אמשב.אברהםישבשלהבוועד-המנהלאשר

יהודיםבעלי-הוןקבוצתיצגאשר-אמבש
מילחמת-העולםבעתשהשקיעוממצריים,

שתישלאביהןהןא-בבנק-דיסקזנטהשכייה
שהיהאבן,לאבאנישאהסוזיואורה.סוזיבנות,
שלשד-החוץוכךובארה"( Dבאו"ישראלשגריר

אורהמאיר.גולדהממשלתבתקופתישראל

ל 11מנכהיהיעקבשאחיוהרצוג,לחייםנישאה
בן-גוריוןבתקופתראש-הממשלהמשרד

כיהןיצחק,ויעקב,חייםשלאביהםואשכול.

אתוישראל;פלסטינהשלהראשירבהבתפקיד

ואנשיבך-גוריוןהמציאוהזו~הכהונה
שלקואופטציהליצורכדיהסגכיiכת~היהודית,

"המזרחי"שלמסוגםהדתיותהמופלגות

הדתית-לאומית.התרבות"ו"קנוצת

כספח-צבאיהיהעצמוהרצוגחיים

בצה"ל)(אגף-מודיעיןאמ"(וראש,·בוושינגטון

משרדימבעליאחדואחרי-כך ,•-50ה'ב.שנות,

קשורהיההשארביןהגדולים..עורכי-.הריך

גדולים.עיסקי-כשקשלאינטרסיםבייצוג

בעיקר-יצוג-מישפטילא-אחתהעניקמישרדו

חייםאשרלקבוצת-דיסקוכט,-עדינים.נענ~ינםל
חבררבות)שכיס(במשך·היההר~וג

בדרכיו.ממשיךיואל, ..בנושלה.הדירקטזריון

ומרכזוגאוןנסים ל~!לבתןנישאהרצוג·אלדן

הואחותנו;שלסחר-הנשקעיסקיאתכז•נבYז

בפרטאביו'שלכיםהרבקשריוכמזבןבעזו

-רפ"יצמרתבקרבשיצרהטוביםהשקרים
שווימר'(אל)אדולף .פירוךמיכאל.ד.פס,שמעון

-ואחריםשובלזלמן.טולקובסקי.דןצזר,צבו
של-עיסקית Jהצנאית-פוליטירבאליטההלובתט

כללבדרך-מועסקים-ןצןרשווימרשודלא. ..

.אייזנרבג".וב•קזב.צת

"נכסיבידיכיוסמצויהדרום"•זנטיעות

בענףמהפעילותאחוז-51כ(התופסת.הדרים"

רבנייך","נכסיםעל-ידינשלטתוזו- ) Q·ההדרי

שמהאתשהחליפההשרעןות"לק-מיידיסקוכט nב
"דיסקונטהחלהמבקורה,פיתוח•.ייי.דיב.י Nל"

בעלי-הוןשלמהשקעותיהםלהתפתחהשקעןתiו

בחברותלהשקיעהירבושארממצריםיהדדים

אחתכמקרקעין.פעילות.ש:היו

שיתפה"בילדיקו",אלה;מחברו!ז-מקרקעיו

-זריםמשקיעיםשלרנתותעסבעיקרפעלוה
כקבוצותבעיקר(שכבלעון!גי.סי..סי.איפז.כמן

בנדל"(להשקיעוהרבתה-ודיסקונט),בלייל

הדרים.,ו,במטעי

הוקמה"בילדיקו"מעגל-עבלויות.נוצרכך

מסעובעת .שראליאליהובידי.וכשלטה

כעיקרומיועדשהיההדרומית,לאמריקה

ספרדיס") 11 (מיזרחיםיהודיםמשקיעיםלמשוך

בישראל,ספרדיתעסקיתתשתיתליצורכדי :.,
שהשקיעואשכנזיםשכילצמוא 30אלישר'הצליח

לירות-ארצישראליות.-250,000כ 11כילדיקר 11:ב

מחברת-הסחרגיטרובנומירלמןיוסףאלההיו

מוזגה )-1949(באחרי-כןשנה . 11ארפלסה 11 '
"דיסקונטהשםתחתבנק-דיסקןנט", 11בהחברה

לאחתיותר)(מאוחרוהפנה-השקעות"

-בוובסחרכשקבייצורבישראלמהמובילות
שלבנוטולקובסקי,דןתה 1אמכהל(מאז)אשר

כיוסהנשלטתסינדיקט"פרדס 11ממנהליאחד
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נשלטתהאחרונהזו-דיסקונט".-"קבוצתבידי

מישפחותיוגרעבידי(כאמור)

ספרדיות,משפחותוכמהרקנאטי-קרסו-חכמי

עודמשפחהבקשריבאלהאלההקשורות

לפלסטינההבריטיםכניסתשלפנימהתקופה
 .-1917ב

המישפחתייס-עיסקייס,לקשריםמעבראולם
קבוצהאלנישואין>(וגסוניהולבעלותקושרייש

המעמד 11אנשישונה:-לכאורה-שהיא

התאגידיתהאליטה(וצאצאיהם),החדש"

ובווסקטורהלאומיים"ב"מוסדותשהתגבשה

המעורב""המשקתקופתשלההסתדרותי"

אנשיגםהיואלההבריטי;המנדאטמעידן

ו,כןוהצבא,המיליציותארגוני

לאחרשהתפתחוהמערכת-הביטחונית.

זריםמשקיעיםקשוריםגםעימםהעצמאות.

לאליטותמחובריםרוכסזרות,הוןוקבוצות

קומיסיותשלבעבותותישראלשלהתאגידיות

עסקיים.וזיכיונותפוליטיות(עמלות)

הישןהמישטרעםיחד"יתפנו"לאאלהכל

כעתשמכינים 11החדשסדר 11הובמיסגרת

התהליכיםשנילהופך:במיזרח-התיכון.

המישטרשל"התפנותן~•-הללן " Dה"מפתיעי

אתלשרתמיועדים-החדש""הסדרוגםההוא,

הללו.האליטות

הערות:

הרביעית,העליהכתקופתהיישובדן:גילעד,י . 1
ארלוזורוב, . 1973תל-אביב , 11עוכדעם 11הוצאת

תל-אביבשטיכל", 'א"הוצאת"כתכים",חיים:

"האתמול =ו- rהורוביץ, . 121עמודג;כרך 1934

 , 1970וירושליםתל-אביב"שוקן",הוצאתשלי",
גד:יציב,אצלאחרתגיוסהואיל;ך 6פרק

המיפלגתית",לזיקההמעמדי"הבסיס
לסוציולוגיה)(מחלקה·העבריתהאוניברסיטה

 . 118 ~ 124עמודים , 1979
ההיסטורית","אחדות-העבודהירכתן:שפירא, . .2

 . 1975תל-אביב , 11עם-עובד 11הוצאת
המעטים,בעליכקרבשרווחההעולםהשקפתעל . 3

ספרייתהחתום","עלאפריס:ין'אילראו
 . 1985תל-אביב"מעריב",

"שוקן",הוצאתלא-סלולהונ,בדרך 11הלל:דן, . 4

ואיל;ך 30פרק , 1963ותל-אביבירושלים

~J 
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הקאפיטאליזס''התפתחותתמר:גוז'נסקי,

אוניברסיטאיים"."מיפעליסהוצאתבפלסטיכה",
דו:דכההן,וכןואיל;ך- 122עמוד , 1986חיפה

 , 1981תל-אביב , 11עםע-ובד 11הוצאתלספר",''עת
 . 84-65עמודים

"כנה",הוצאתוכנו",אב"רקכאטיהארי:רקכאטי, . 5

 . 39-38עמודים , 1984ירושלים
הקצאתעלמענייניםויכוחיםנערכוכככסת . 6

כרך Iהכנסתדרביהראשדן:האמריקניהמילווה
 . 445ועמוד 40עמוד ,•ג

 Hollander, Hermar1n: "n1y lifeהולנדר:ראו
, and what I did with it" Koren pt1blishers 
. 7 226-. Jerusalem 1979, pp 

"מעריב",הוצאתאישי,יוןממשה:שר!ו,גסראו
 1949 "תםו:שג,ב ; 509עמודכ•כרךתל-אביב,

"דומינו",הוצאתהראש<נים",הישראלים
שםהלל:דן,ואיל;ן-2.94עמוד , 1984ירושלים
השילומים.האצקתעלרכים)('(.מרדים

הראשון",בשעורהישראלי"המקשדן:פטיכקיך, . 7
 . 80עמוד ; 1965דזשולים.פלאק",מרמ 11הוצאת

"איליךתקופה:מאותההבולטותהדוגמאותכין . 8

חדדה","נידי"שמשון•;"אמקוד",רכב•;תעשיות

תע"ל", n"ארסם",פלדה",פדק 11מאיר","האחים

ממילפגתיזמיםגםהיוועדד.חצים",}/ליאכס", 11

סוזייכ,ספיר,רזקח,כמוכהלליים"ה"ציוכים
בכיריואליש;רסחרזבליבו,פרסיץ,שכקר,

שרטך,קרמרמן,מרזדיר,כמוומזקדבהים"חירות"

-···אנשיןהכט;מיטלמןבז-עמי,שיף,פר.ומצ•כקו,
דוזנכאום,יסבדוהולנדר.כמד mהדתיהמיפלגות
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