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עמדות העיתונים דבר והפועל הצעיר 
כלפי הקמת מפא"י

יעקב גולדשטיין

הקדמה
המציאות  את  נכונה  בצורה  לשקף  וכדי  ההיסטורי,  הדיוק  למען 
היישובית והציונית בכלל, ואת הנעשה במפלגות הפועלים הראשיות 

בפרט, חייבים לצרף את הקונטרס לעיתונים הפועל הצעיר ודבר.
מבין שלושת העיתונים המוזכרים היה הפועל הצעיר, ביטאונה 
 ,1907 במאי  נוסד  הוא  ביותר.  הוותיק  הצעיר,  הפועל  מפלגת  של 
משנת  כדו–שבועון.  ובהמשך  כירחון  תחילה  השנייה,  העלייה  בימי 
1913 היה לשבועון. בתור שופר מרכזי של המפלגה השנייה בגודלה 
בתנועת העבודה בארץ הופיע עד שנת 1930. משנה זו, עם הקמתה 
של מפא"י, ביטא את עמדותיה של המפלגה החדשה על גלגוליה עד 
שנת 1970. שנים ארוכות היו העורכים הראשיים של העיתון יוסף 

אהרונוביץ ויצחק לופבן.1
של  ביטאונה  קונטרס,  היה  הוותיק  הצעיר  הפועל  כמו  שלא 
במקביל  כמעט  נוסד  הוא  יחסית.  צעיר  העבודה",  "אחדות  מפלגת 
עם  התיימרה,  העבודה"  "אחדות   .1919 בשנת  החדשה  למפלגה 
רב  לא  זמן  כעבור  אך  הפועלים,  מעמד  כלל  את  להקיף  היווסדה, 
הבינה כי שאיפתה לא צלחה בידה. לכן, עברה לִשגרה של מפלגה. 
בין מפלגת הפועל  קונטרס חדל מלהופיע בשנת 1929 עם האיחוד 
הצעיר לבין מפלגת "אחדות העבודה" ולידתה של המפלגה המאוחדת 
ב'  סיעה  של  פעילותה  בגלל   1943 בשנת  מפא"י.  בשם  החדשה 
במפא"י החל קונטרס לצאת מחדש והתמיד בכך במשך כשנה וחצי. 

קונטרס יצא לאור כשבועון.2
דבר,  ב–1.6.1925.  דבר  העיתון  של  ייסודו  היה  שונה  סיפור 
הסתדרות  של  הרשמי  ועיתונה  יומון  היה  קודמיו,  משני  להבדיל 
הזמן,  עם  שכלל,  כקונגלומרט  נבנה  העיתון  הכללית.  העובדים 
הפועלת,  דבר  זרות,  בשפות  מיוחדות  הוצאות  ספרותיים,  מוספים 
כי  ולהדגיש  לחזור  יש  בנוסף,  ועוד.3  השבוע  דבר  לעולים,  עיתון 
וקונטרס היו שופרים מפלגתיים. הם ביטאו והזדהו  הפועל הצעיר 
יכלה  לא  אתן.  והזדהו  המפלגות שלהם  על  מוסכמות  דעות  עם  רק 
שנוי  שהיה  נושא  בכל  העיתון  של  ועצמאית  נפרדת  עמדה  להיות 
שעורכי  גם  מה  כלל–מפלגתי,  נכס  היה  העיתון  במפלגה.  במחלוקת 
במאבקים  המעורים  פוליטיים  אישים  היו  המפלגתיים  העיתונים 
ובמחלוקות המפלגתיות. לכן העיתונים היו חייבים לשקף את מגוון 

הדעות במפלגה בלי לקבוע עמדה עצמאית.

על אחת כמה וכמה דבר זה נכון ביחס לדבר, שופרה של הסתדרות 
העובדים הכללית. עובדה זו הטילה עליו מגבלות חמורות בכל הקשור 
לאינטרסים ומאבקים מפלגתיים. דבר לא התעלם מהנעשה במפלגות 
וסקר את דיוניהן, כולל הבאת הנאומים שנישאו בוועידות ובמועצות. 
של  הוועידה  את  דבר,  דפי  מעל  בילינסון,  משה  סקר  לדוגמה  כך 
מפלגת הפועל הצעיר באוקטובר 1926 בשני מאמרים תחת הכותרת 
"אור וצל בוועידת הפועל הצעיר".4 כמה ימים אחרי זה פרסם העיתון 
כולל הבאתם של  ועידתה של מפלגת "אחדות העבודה",  דיווח על 
כלשהי  פרשנות  הייתה  אם  גם  זאת,  עם  בה.5  שהושמעו  הנאומים 
לזהירות  בעיתון  הכותבים  את  חייב  זה  המוזכרים,  לאירועים 
ולוויכוחים  לבעיות  העיתון,  אופיו של  בגלל  נקיטת עמדה,  ולחוסר 
של  רשימתו  כגון  מעטות,  סטיות  היו  זה  זהיר  מקו  הבינמפלגתיים. 
ז. )אז"ר( רבינוביץ "הרהורים", ממנה יכלה להשתמע התנגדות  א. 

לאיחוד בין שתי המפלגות.6
לעיתונות  בדומה  דבר,  כי  העובדה  את  מסביר  לעיל  האמור 
המפלגתית, אינו קובע, מעל דפיו, עמדות בכל הקשור לחבלי האיחוד 
כמו  שלא  כן,  על  יתר   .1930 בשנת  מפא"י  של  להקמתה  שהביאו 
בדברי  גדושים  היו  שדפיהם  וקונטרס,  הצעיר  הפועל  השבועונים 
יחסו  את  מדבר.  לרוב  נעדרים  אלה  האיחוד,  ונגד  בעד  הנאבקים 
דבר להקמתה של מפא"י ניתן לקבוע בראש ובראשונה על–פי  של 
עמדותיהם של האישים המרכזיים שעמדו בראשו של העיתון. הכוונה, 

בעיקר, לברל כצנלסון ומשה בילינסון.7

התייחסותה של עיתונות הפועלים לבעיות השעה
שלושת העיתונים שבהם מדובר שיקפו, כמובן, את "יום הקטנות", 
ובמקביל התייחסו בהרחבה לבעיות המרכזיות שהעסיקו את התנועה 
הציונית ואת היישוב, כגון: היחס לבריטניה, למנדט ולערבים, המצב 

בתוך התנועה הציונית והמציאות היישובית.
בתחום הראשון ניתן לכלול את הפרק הסוער של השנים 1920-
הלבן  בספר  וסיומו  ונבי–מוסא,  תל–חי  במאורעות  1922 שראשיתו 
של צ'רצ'יל וקריעתה של עבר–הירדן המזרחית מתחום הבית הלאומי 
ההתייחסות  נעדרה  לא  הבריטי.  המנדט  במסגרת  שנשארה  אף  על 
לתנועה הערבית–הפלשתינאית, כולל הדיון האם זאת תנועה לאומית 

או, מה שמקובל לקרוא, ֶאֶפנדיסטית. 
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עלייתו  המרכזיות:  הסוגיות  היו  הציונית  התנועה  בנושא 
והתבססותו של וייצמן בראשות התנועה; מדיניותו והיחס למנהיגותו; 
פרשת הקמתה של הסוכנות המורחבת, שהעסיקה רבות את התנועה 
 1925 משנת  הרביזיוניזם  של  הופעתו  העשרים;  בשנות  הציונית 

ואילך.
של  והתגבשותה  הקמתה  היו:  ביישוב  המרכזיים  הנושאים 
על שם  העבודה  "גדוד  עם  המאבקים  הכללית;  העובדים  הסתדרות 
אליה;  והיחס  הרביעית  העלייה  התפוררותו;  עד  טרומפלדור"  יוסף 
אחרון   .1929-1926  ,1923-1922 בשנים  הכלכליים  המשברים 
"הפועל  מפלגות  בין  האיחוד  רעיון  חשיבותו,  בסדר  ולא  אחרון, 
הצעיר" ו"אחדות העבודה" וגלגוליו עד מימושו בשנת 1929. עניינו 

של המאמר בנושא האחרון.

"אחדות  לבין  הצעיר"  "הפועל  בין  לאיחוד  הגורמים 
העבודה"

העבודה"  "אחדות  במפלגת  עוצמה  ביתר  פעלה  לאיחוד  המגמה 
מאשר ב"הפועל הצעיר". האחרונה חששה רבות פן תיבלע במפלגת 

לאחר  גם  לכן  העבודה".  "אחדות  קרי  העבודה,  בתנועת  הרוב 
משמע   — "ההתאחדות"  את   ,1919 בשנת  ליצור,  הניסיון  שנכשל 
את המסגרת הכלל–מעמדית — לא פסק ב"אחדות העבודה" הדחף 
הצעיר",  ב"הפועל  נעדרה  לא  אם  גם  זו,  שאיפה  בעוד  לאיחוד, 

הייתה חלשה יותר.
על הרצון לאיחוד השפיעו שיקולים מעשיים ואידיאולוגיים.

1. בין השיקולים המעשיים אחד העיקריים הייתה ההנחה, כי איחוד 
בין שתי המפלגות הראשיות בתנועת העבודה יביא ליותר הרמוניה 
הציבורי–התנועתי  המרץ  הכללית.  העובדים  בהסתדרות  ושליטה 
שייחסך על–ידי כך יגביר את העוצמה של המפלגה המאוחדת ואפשר 

יהיה להפנותה לכיבושים ביישוב ובציונות.
2. זאת ועוד, שתי המפלגות היו בראש ובראשונה פלשתינוצנטריות. 
שלהן.  והאינטרסים  הגיגיהן  הווייתן,  במרכז  עמדה  ארץ–ישראל 
של  נחלתן  שהיו  הלבטים,  בזמן  העשרים  בשנות  היטב  בלט  הדבר 
המפלגות  שתי  המורחבת.  הסוכנות  לסוגיית  ביחס  המפלגות,  שתי 
התנגדו תחילה לרעיון זה שעליו נאבק וייצמן בשנים הנידונות. בסופו 
של דבר, שתי המפלגות עברו מהתנגדות לתמיכה ברעיון הסוכנות 
המורחבת. "הפועל הצעיר" עשתה זאת תוך זמן קצר, בין 1923 לבין 
1924, בגלל המשבר הכלכלי של 1923-1922. ל"אחדות העבודה" 
נדרשו עוד מספר שנים, והמעבר מהתנגדות לתמיכה, בגלל המשבר 

הכלכלי הקשה של 1929-1926, הושלם ב–8.1927
העקרונות שקבעו אצל "הפועל הצעיר" בלטו היטב במאמרו של 
נחום טברסקי, שאותו פרסם בעיתון הפועל הצעיר בתחילת 1924. 
אף  במפלגתו  שחל  המפנה  של  ראשיתו  את  במאמר  ביטא  טברסקי 
וייצמן בכך שהגוף החדש  על פי שהתנה את תמיכתה בהצעתו של 
המוצע יקבל תנאים מסוימים, לדידו הכרחיים: "בחוקתה היסודית של 
הסוכנות ייקבע לחוק ולא יעבור העיקר של השפה העברית, כי תוכר 
בהחלט ההנחה של גאולת הקרקע ויצירת יישוב חקלאי גדול, אשר 
לשם זה צריך להיות מוקדש החלק העיקרי של האמצעים המוצאים 
לבניין א"י, וכי פעולת ההתיישבות תהיה מכוונת ליצור בא"י יישוב 
התקבלו,  הצעיר"  "הפועל  של  "התנאים"  ובכפר".9  בעיר  עובד, 
אחרי מאבק, בקונגרס הציוני הי"ד בשנת 1925. בין החלטותיו של 
הִּפסקה המחייבת את  נמצאת  הקונגרס בסוגיית הסוכנות המורחבת 
הגוף העתידי: "... 1. הגברה מתמדת של העלייה; 2. גאולת האדמה 
בתור קניין העם; 3. התיישבות חקלאית על יסוד של עבודה עברית; 

4. הלשון והתרבות העברית..." .10
"הפועל  של  בעמדתו  לשינוי  שהביא  הראשי  הגורם  כאמור, 
של  השנייה  במחצית  ביישוב  שפרץ  הכלכלי  המשבר  היה  הצעיר" 
המשבר   .1923 בשנת  היטב  הורגשה  המצטברת  והשפעתו   1922
הכלכלי והאבטלה הקשה היו מלווים בדיכאון כללי שהלך והשתלט 
על היישוב, והתבטא בירידה מהארץ ובהרגשה של אבדן דרך, ייאוש 
והעדר עתיד: "היציאה מן הארץ ואת מצב הרוח של היציאה, אשר 
קיבל פסיכוז ציבורי, הרי אפשר לשער כי המשך המצב הזה והתמדתו 

עלולים באמת להביא לידי קטסטרופה".11
למפנה  מעל  שריחפה  היא  ליישוב  הצפויה  לקטסטרופה  הסכנה 
שחל בעמדתה של מפלגת הפועל הצעיר ביחס לסוכנות המורחבת. 
יביא  הצעתו  מימוש  כי  וייצמן  של  בהבטחותיו  נאחזה  המפלגה 
להזרמתם של משאבים גדולים לבניינו של הבית הלאומי. סיכוי זה 

ועידת האיחוד של מפלגת אחדות העבודה עם מפלגת הפועל הצעיר 1930

מצע האיחוד בין  אחדות  גולדשטיין העבודה והפועל הצעיר
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להצלתו של היישוב היה הדבר הקובע שסילק, אצל המפלגה, את כל 
שאר הנימוקים והשיקולים הִצדה.

התייחסותו  משמע  פלשתינוצנטרי.  היה  הצעיר  הפועל  כאמור, 
של  הפריזמה  דרך  נקבעה  הציונית  התנועה  של  הבעיות  למגוון 
המציאות הארצישראלית והאינטרס של היישוב. יחד עם זה, מבחינתו, 
הייתה זהות מוחלטת בין אינטרס זה לבין האינטרס הציוני. כישלונה 
של  כישלונה  המפלגה  של  לדידה  היה  בארץ–ישראל  ההגשמה  של 
על  העומדת  מאוחדת,  פועלים  מפלגת  של  יצירתה  לכן  הציונות. 
לקידום  יותר  גדול  סיכוי  ליצור  היה  יכול  הפלשתינוצנטרי,  הבסיס 

האינטרסים של היישוב.12
ובראשונה  בראש  הייתה  העבודה"  "אחדות  מפלגת  גם 
בשנות  הייתה,  היא  הצעיר"  "הפועל  כמו  שלא  פלשתינוצנטרית. 
לעיל  הוזכרה  הוייצמניסטיות.  להנהלות  באופוזיציה  העשרים, 
התנגדותה להצעתו של וייצמן שנמשכה עד 1927. רק המשבר הקשה 

השני בשנים 1929-1926 הביא אותה לשינוי עמדתה.
כבר בשנת 1924 כתב משה בילינסון, שהיה בלתי–מפלגתי אם 
את  היטב  שביטא  מאמר  בקונטרס  ל"אחדות–העבודה",  מקורב  כי 
הגישה הפלשתינוצנטרית. בילינסון כתב כי היה זה מזלם של היהודים 
מפני  דוחק  הזמן  אבל  מאוכלוסייה.  יחסית,  ריקה,  ארץ  שמצאו 
שהערבים הולכים ומתעוררים. לנוכח מציאות זו תהליך ההתיישבות 
הציונית ִאטי מדי וצריך לזרז אותו בכל דרך אפשרית "לפנינו ניצבת 
מטרה קבועה ומיוחדת במינה, והיא בניין הארץ, ואל המטרה הזאת 
עלינו להגיע בכל הדרכים... ומפני העיקר הזה צריכים להידחות כל 
זה כלל גם את העיקרון הדמוקרטי.13  יתר הפרינציפים". מבחינתו, 
ברוח דומה כתב ברוך צוקרמן, ממנהיגי "הברית העולמית" בארצות 
דבר במחצית 1925: "מי זה רשאי לבוא ולומר כי  הברית, בעיתון 
עוד?...".14 ערב הקונגרס הציוני הט"ו  יכולה לחכות  העבודה בא"י 
ב–1927 נתן גם ברל כצנלסון ביטוי ברור לגישה זאת כאשר כתב 
בקונטרס: "העיקר לנו — עלייה והתיישבות — ולו גם בכל התנאים 
מטרה  בהשגת  הרוצה  תנועה  בלעדיהן,  טהורה'  'דמוקרטיה  ולא   —

— תשתעבד ותשיג את מטרתה".15
בסיכום אפשר לקבוע שהפלשתינוצנטריות, אצל שתי המפלגות, 
הייתה הגורם הקובע בגיבוש יחסן לנושאים שעלו בתנועה הציונית. 
ובחיוב  בצורך  המודעות  את  והגביר  אותן  קירב  זה  משותף  בסיס 
האיחוד ביניהן. כבר בשנת 1925 נתן לזה ביטוי חיים ארלוזורוב מעל 
דפי הפועל הצעיר: "הגורמים האוביקטיביים של עבודתנו בארץ הם 
הם הדוחפים אותנו בתוקף לתוך האחדות הזאת, שאינה ניתנת להפרד. 
כל החושב אחרת אינו אלא חולם ריאקציוני. כמו בחרצובות–ברזל 

אוחזת אותנו יחד המציאות הארצישראלית".16
של  בשיאו   ,1927 בנובמבר  כצנלסון  ברל  דיבר  רוח  באותה 
המשבר הכלכלי ביישוב, במועצת "אחדות העבודה". דבריו פורסמו 
של  כללי  איחוד  אינו  כיום  האפשרי  "האיחוד  הקונטרס.  דפי  על 
המעמד כי אם איחוד שתי מפלגות למפלגה אחת אשר תשאף להקיף, 
מחייבת  בארץ  הכלכלית  ההוויה  ברובו.  המעמד  את  האפשר,  ככל 
את האיחוד. ההוויה האידיאולוגית של ציבור הפועלים מאפשרת את 

האיחוד. הפורענויות שהקיפונו מסייעות לו".17
3. התפיסה הדטרמיניסטית: בין מנהיגי "אחדות העבודה" רווחה 
אם  גם  להתאחד,  סופה  הארצישראלית  העבודה  תנועת  כי  האמונה 

הדרך תהיה רצופה במשברים, חילוקי דעות ופירודים. את ההשקפה 
הדטרמיניסטית הזו הם גיבשו על סמך החיים הממשיים–המציאותיים 
בארץ–ישראל. ההנחה הייתה כי היהודים בגולה אינם חיים במציאות 
ריאלית–ממשית ולכן הם נוטים להתעסקות ולהתמסרות יתר למופשט. 
אין להן  נמשכים לאידיאולוגיות שלרוב  כתוצאה מתנאי חייהם הם 
נגיעה לחיים היהודיים האקטואליים. עיסוק היתר ברעיונות ובסוגיות 
ולפיצול  לפלגנות  הביא  התלמודית,  המסורת  על–פי  תיאורטיות, 
שהגולה  המסקנה  נבעה  אלה  מהנחות  היהודיות.  בקהילות  הקיצוני 
גורמת לפילוגים בגלל תיאוריות וירטואליות שאין להן יישום לחייהם 
של המוני היהודים. לא כך בארץ–ישראל, שבה תנאי החיים ממשיים. 
בה.  והעובדים  המצויים  לאלה  משותף  בסיס  נותנת  ארץ–ישראל 
הפועל היהודי בארץ איננו מתמודד עם רעיונות וסוגיות מופשטות, 
אלא בבעיות ובמציאות של ממש. לכן ההוויה המשותפת והריאלית 
חייבת להביא, בתהליך דטרמיניסטי, לאיחודה של תנועת הפועלים 

הארצישראלית. בעוד הגולה מפלגת, ארץ–ישראל מאחדת.
"אחדות  במפלגת  זו  דטרמיניסטית  אמונה  מחזיקי  בין  הבולט 
מפלגתו  של  מועצה  באותה  שהצהיר  כצנלסון  ברל  היה  העבודה" 
בשביל  בשבילנו,  "האיחוד  בקונטרס:  שפורסמו   1927 בנובמבר 
חזיון  אינו  ארעית,  סיטואציה  פרי  איננו  בארץ,  הפועלים  תנועת 
לוואי מקרי, הוא מונח בקו ההיסטורי של צמיחת התנועה. שאיפת 
האיחוד במלוא התוכן המהותי ובמלוא ההיקף האורגאני הינה שאיפה 

אורגאנית של התנועה בארץ".18
ברוח דומה דיבר גם יצחק טבנקין בוועידה השישית והאחרונה של 
"אחדות העבודה", שבה סיכם את דרכה ההיסטורית של מפלגתו.19 
הראשון  המשפט  האיחוד.  ועדת  על–ידי  שגובש  המצע  גם  אופיינו 
העבודה  תנועת  כי  הכרה  "מתוך  נערך  האיחוד  כי  קובע  הפותח 

העברית בארץ–ישראל הנה מאוחדת במגמתה ההיסטורית".20

הוויכוח על האיחוד
ומגוון  מקיף  לביטוי  הגיע  האיחוד  על  הוויכוח  כי  לעיל  נאמר 
נזהר  דבר  וקונטרס.  הצעיר  הפועל  קרי  המפלגתיים,  בביטאונים 
המפלגות  שתי  בתוך  עזה  במחלוקת  נתון  שהיה  בנושא  מלהתערב 

הגדולות של הסתדרות העובדים הכללית.
1. הוויכוח במפלגת "אחדות העבודה": עיקר הוויכוח הקובע 
12- בימים  בתל–אביב  שהתקיימה  המפלגה  של  במועצתה  היה 
לבין  המחייבים  בין  שפרץ  הפולמוס  על  מדויק  דיווח   13.11.1927
המלאים  הנאומים  את  בנאמנות  בקונטרס, שפרסם  הובא  השוללים 

של שני הצדדים.
השלישייה  ובראשו  המפלגתי  הממסד  רוב  היה  האיחוד  מקדמי 
עיקרי  טבנקין.  ויצחק  בן–גוריון  דוד  כצנלסון,  ברל  המובילה: 
הטיעונים כבר הוזכרו במאמר זה: האמונה הדטרמיניסטית, ההשקפה 
בהסתדרות  ומאבקים  חיכוכים  למנוע  הרצון  הפלשתינוצנטרית, 
העובדים הכללית, ההכרה כי בפועל נעלמו ההבדלים האידיאולוגיים 
את  יוצר  הנבדל  המנגנוני–ארגוני  הקיום  ורק  המפלגות  שתי  בין 
תנועת  של  רב–היקף  מאוחד  כוח  של  ליצירתו  השאיפה  הניגודים, 
ולהנהיג  להשפיע  שיוכל  בחוץ–לארץ  בריתה  ובעלי  בארץ  העבודה 

את היישוב והתנועה הציונית.
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כנגד אלה העלו המתנגדים נימוקים שעיקרם היו מעוגנים בתחום 
קפלנסקי,21  שלמה  היה  הראשי  המסתייג  האידיאולוגי–תיאורטי. 
מראשי "הברית העולמית", ותמכו בו ישראל אידלסון )בר–יהודה(, 
)נוי(, פעילים מהקיבוץ המאוחד ומראשי הסניף של  ניישטאט  מלך 
תל–אביב.22 הסתייגויות, אם כי במידה פחותה, העלו גם יצחק בן–צבי 
לא  הצעיר"  ש"הפועל  היו  הטיעונים  עיקר  )שז"ר(.  רובשוב  וזלמן 
האידיאולוגיה  של  התווך  עמוד   — המעמדית  החלוקה  ברעיון  מכיר 
מאמינה  איננה  זו  מפלגה  כן,  כמו  הסוציאליסטית–מארכסיסטית. 
באינטרנציונליזם וסולידאריות בינלאומית של פועלים. יתר על כן, 
זו בנויה על הנוער היהודי ולא על מעמד  האוריינטציה של מפלגה 
הפועלים היהודי. בנוסף, כך סברו המתנגדים, האיחוד המוצע עלול 

לפגוע במעמדן של המפלגות האחיות בחוץ–לארץ.
יוסף   — ההנהגה  רוב  הצעיר:  הפועל  במפלגת  הוויכוח   .2
)אשכול(,  שקולניק  לוי  קפלן,  אליעזר  אהרונוביץ,  יוסף  שפרינצק, 
אליעזר יפה, יוסף ברץ, שמואל דיין ואחרים תמכו באיחוד על בסיס 
ההנחות כי בפועל אין יותר חילוקי דעות ממשיים בין שתי המפלגות, 
התנועה  בתחום  היישובית.  במסגרת  והן  ההסתדרותית  במסגרת  הן 
הציונית נעלמו, לדעתם של התומכים, חילוקי הדעות ברגע ש"אחדות 
על–פי  הסוכנות  של  ובהרחבתה  בוייצמן  לתמוך  עברה  העבודה" 
הצעתו של האחרון. גם הופעתו של הרביזיוניזם בראשותו של זאב 
ז'בוטינסקי היווה גורם שעורר התנגדות בשתי מפלגות וחייב ליכוד 

שורות מול האויב המשותף.23
נחום  ארלוזורוב,24  חיים  טברסקי,  נחום  היו  המתנגדים  בין 
ורלינסקי, צבי לופט, כולם דמויות מרכזיות במפלגה. אלה סברו כי 
קיימת הפרזה גדולה ביחס לחיכוכים בין שתי המפלגות בהסתדרות 
שהאיחוד  הרווח  של  בערכו  מגזימים  כן  כמו  הכללית.  העובדים 
באיחוד  כביכול, הטמון  הרווח,  לעומת  לגוף המאוחד.  עתיד להביא 
להביא  עלול  האיחוד  מעטים:  לא  פוטנציאליים  הפסדים  גם  קיימים 
להשתלטותו של המנגנון על הסתדרות העובדים הכללית. וזאת מפני 

ובקרה, בעוד  יוצר אפשרות של ביקורת  שקיומן של שתי מפלגות 
לא  להסתדרות,  זהה  כמעט  שתהיה  בלבד,  אחת  מפלגה  של  קיומה 
תפחד מביקורת ואז המנגנון ישלוט. המתנגדים טענו שהאיחוד עתיד 
לחזק את הפלגים מצד שמאל במפה הפוליטית של תנועת העבודה. 
זאת ועוד, האיחוד יביא להתבוללותו של "הפועל הצעיר" במפלגת 

הרוב וזה יביא לפסיביות של חברי המפלגה.25

סיכום
לנעשה  אמנם,  התייחס,  שדבר  פעמים  מספר  לעיל  הוזכר   .1  
שקשור  מה  בכל  עמדה  מלנקוט  נזהר  אך  הפועלים,  במפלגות 
לוויכוחים פנים–מפלגתיים או בינמפלגתיים שהיו שנויים במחלוקת. 
עמדתו  על  וקונטרס.  הצעיר  הפועל  המפלגתיים  העיתונים  כן  לא 
דבר בנושא שנידון בהרצאה יש להקיש מעמדתם של האישים  של 

המרכזיים שעמדו בראשו.
הביאו  מפא"י,  של  ולהקמתה  המפלגות,  שתי  בין  לאיחוד   .2
גורמים הקרויים בלשון אותם זמנים "אורגאניים", אך גם התרחשויות 

חיצוניות:
א. הפלשתינוצנטריות והאמונה הדטרמיניסטית.

ב. המעבר של "אחדות העבודה" מאופוזיציה לוייצמן לתמיכה בו.
ג. תמיכתה של "אחדות העבודה" בסוכנות המורחבת.

ד. ההתנגדות המשותפת לרביזיוניזם.
ה. הוצאתו של "הפועל הצעיר" מההנהלה הציונית בשנת 1927.

ו. האירועים שהובילו למאורעות 1929.
3. כבר ב–17.5.1929 אושר, ברוב גורף בשתי המפלגות, מצע 
האיחוד. לקונגרס הט"ז ב–28.7.1929 הופיעו שתי המפלגות ברשימה 

משותפת. ועידת האיחוד התקיימה ב–3.1.1930.
4. כאשר עניין האיחוד כבר היה ודאי התפרסם בדבר ב–3.7.1929 
בארץ!"  הבלתי–מפלגתיים  החברים  כל  "אל  הכותרת  תחת  כרוז 
החותמים על הכרוז ביקשו מכל חבריהם להצטרף למפלגה החדשה. 

הפועל הצעיר, ביטאון המפלגה בשם זה, הפך מינואר 1930 לביטאון מפא"י
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מיכאל  )און(,  איסרזון  זאב  מוכרים:  אישים  נמנו  הכרוז  חותמי  עם 
אסף, יהודה בורלא, משה בילינסון, יוסף גוריון, שמואל הפטר, ברכה 
חבס, שמואל זנדברג, מרדכי חדש ומאיר ספיר — שלושת האחרונים 
מאיר  )אלמוג(,  קופלביץ  יהודה  פיכמן,  יעקב  לוז,  קדיש  מכנרת. 

רוטברג, רחל, אברהם שלונסקי.26
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הקבוץ המאוחד 1967.
יוסף  חתומים:  היו  המצע  על   .17.5.1929 מיום  הצעיר  הפועל  עיתון   .20
אהרונוביץ, יצחק לופבן, אליעזר קפלן, יוסף שפרינצק, דוד בן–גוריון, ברל 
כצנלסון, זלמן רובשוב ודוד רמז. ראה גם: יצחק לופבן, ערב האיחוד, הפועל 
הצעיר כ"ה בכסלו תר"ץ 27.12.1929 "האיחוד כיום הוא אורגני". ראה גם: 
גרשון חנוך, ספקות אחרונים, עיתון הפועל הצעיר 3.1.1930 שבו הוא מודה 
הציונית  ובתנועה  הכללית  העובדים  בהסתדרות  משותפת  עבודה  מתוך  כי 
הגיעו שתי המפלגות למקסימום שיתוף דעות בשאלות העיקריות: חלוציות, 
פרודוקטיביזציה של הנוער, עלייה והתיישבות, סוציאליזם של בניין, תחיית 
העם ותרבותו העברית, כלכלה לאומית, השתתפות אורגנית בתנועה הציונית 
"גורדוניה  )לבון(  לוביאניקר  פנחס  שם,  גם:  ראה  הבינלאומי.  והסוציאליזם 

והאחוד".
ראה הערה 16.  .21

ברל   .9.12.1927  — תרפ"ח  בכסלו  ט"ו  שכ"א,  קונטרס  ט"ז,  כרך  קונטרס   .22
שני,  כרך  כצנלסון,  ברל  בכתבי  גם  מופיע  למתווכחים",  "תשובה  כצנלסון: 

מהדורה שלישית, הוצאת מפא"י, 1951, עמ' 210.
התומכים פירסמו גם "מכתב לחברים" שבו ביקשו מכולם להצטרף לאיחוד   .23

המתוכנן. ראה: ארכיון העבודה, תיק 4, 13,404.
שם, )ארכיון העבודה(. מיומנו של דוד בן–גוריון עמ' 416-408. 23/9/1928.   .24
הקטע ביומנו של ב"ג מסומן בכותרת "שיחה עם נחום טברסקי, על האיחוד".
בתל–אביב  האבל  ביום  אזכרה  דברי  המדינאי,  ארלוזורוב  בן–גוריון,  דוד   .25
ומשום   ..."  .15.6.1934 ב–  הפועל–הצעיר  בעיתון  ב–6.6.1934 שהתפרסמו 
כך הוא מהמתנגדים התקיפים ביותר לאיחוד שתי המפלגות. הוא נלחם נגד 
האיחוד כמעט עד היום האחרון שלפני ועידת האיחוד — אולם למחרת האיחוד 

לא היה חבר לויאלי ונאמן יותר למפלגה המאוחדת מחיים ארלוזורוב".
דבר 3.7.1929.  .26


