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 מבוא
 

היו תקופה של תהליכי תיעוש ועיור מהירים בארה"ב.  19-שלושת העשורים האחרונים של המאה ה

רשת הרכבות נפרשה לאורך ולרוחב היבשת, ועל הכלכלה הלכו והשתלטו חברות ענק שזכו להטבות 

חברות הענק מצידן הגבירו את  .ביצרו את שליטתן בכלכלהשהוענקו להן מידי המדינה וומנופולים 

השיוויון בחלוקת העושר הלך וגבר, והוביל -. איהשחתתהתרמו למעורבותן במערכת הפוליטית ו

לשביתות פועלים אלימות ולהחלשות כוחה של החקלאות אל מול התעשייה. תהליכים אלה נתמכו 

   laissez fair."1"-ברתיות ברוח הדרוויניזם החברתי והעל ידי תיאוריות ח

בעבודה זו ביקשתי לבחון שתי הצעות לגישות כלכליות חלופיות למצב זה שהופיעו בארה"ב בשלהי 

שפרסם  "LOOKING BACWARD 1887 - 2000": האחת הופיעה ברומן האוטופי 19-המאה ה

-1896ה הפופוליסטית שפעלה בין השנים דמותה של התנוע, והשניה ב1887אדוארד בלאמי בשנת 

. את שתי הגישות האלה ביקשתי לבחון באמצעות השוואתן אחת לשניה, והשוואת שתיהן אל 1884

כלכלי של בנימין זאב -מול הצעה שלישית לגישה חלופית שהופיעה באותן השנים: חזונו החברתי

 . 1895-1902הרצל, כפי שהתבטא בפעולתו הציונית בשנים 

ות הבחינה וההשוואה ניסיתי לזהות את קווי הדמיון ואת נקודות השוני שבין שלוש ההצעות באמצע

החלופות שביקשו להציג, ולמידת  השונות, בעיקר ביחס לזיהויין את בעיות החברה, לדמותן של

. דבר זה עשיתי בעזרת הטקסטים בני התקופה שבהם הוצגו הצעות אלה, ןהגשמת תתכנוה

 שנכתבו אודותיהם. וחיבורים מחקריים 

 LOOKING"את ההצעה של בלאמי בחנתי באמצעות ניתוח דמותה של החברה שהציג ברומן 

BACWARD 1887 - 2000ספר פרקים הרלוונטיים ב" ובאמצעות ה"Alternative America : 

Henry George, Edward Bellamy, Henry Demarest Lloyd, and the adversary tradition "

 (. Thomasג'ון תומאס )שכתב 

התנועה הפופוליסטית בחנתי בעיקר באמצעות שני קבצים של פרסומים בני זמנם של אנשי את 

" מאת נורמן The Populist mind"-ו (Tindall)" מאת ג'ורג' טינדל A Populist reader" :התנועה

על התנועה: ספרו של  ושנכתבהיסטוריים  מספר ספרים(. כמו כן שימשו אותי רבות Pollack)פולק 

" המנתח את המחשבה הכלכלית של The populist response to industrial America"פולק 

                                           
 קיצם של עידנים, -בתוך שלהי מאות ”. יגיון ותחזיות מדוייקותנבואות נטולות ה -בחזרה לעתיד “גוטפלד, ארנון.   1

 .318–317, 2005נערך ע"י יוסף קפלן. ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, 
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 The populist"-ו (Goodwyn" מאת לורנס גודווין )The Populist momentהתנועה, והספרים: "

vision .מאת צ'רלס פוסטל, הסוקרים את ההיסטוריה של התנועה " 

רתי של הרצל בחנתי באמצעות כתביו, בהם הוא מרוכז בעיקר בחוברת "מדינת את חזונו הכלכלי חב

היהודים", ברומן "אלטנוילנד" ובמחברת הראשונה של יומן פעילותו הציונית. בנוסף, נעזרתי 

במספר מאמרים מחקריים, ובראשם מאמרו של דני גוטווין "המהפכה ההרצליאנית" ומאמרו של 

 . "כלכלי של הרצל-תיאורי זילברשייד "חזונו החבר

 

הבחינה וההשוואה של החלופות שהציעו בלאמי, התנועה הפופוליסטית והרצל למציאות 

הקפיטליסטית שבה חיו חשפה מספר נקודות דימיון חשובות, כמו גם כמה הבדלים משמעותיים, 

שיוצגו בהמשך העבודה. שלושת הפרקים הראשונים יוקדשו כל אחד לניתוח אחת מהחלופות 

 יוקדש לסימון אותן נקודות דימיון והבדלים.  האלה. הפרק הרביעי והמסכם
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 של בלאמי קולקטיביסטיתהאוטופיה ה –מבט לאחור 
 

 הרקע לספר

וזכה , "LOOKING BACWARD 2000-1887"יצא לאור ספרו של בלאמי  1887בשנת 

עותקים בארה"ב בלבד, נקרא ע"י קהלים רחבים בערים  400,000-לפופולריות עצומה. הוא נמכר ב

הספר תורגם לשפות רבות וראיה להשפעתו הנרחבת ניתן  2רים הכפריים, ונחשב לספר העשור.ובאזו

 . 4ובברדיצ'ב 3, בוארשה1898בכך שתורגם לעברית פעמיים כבר בשנת בין השאר למצוא 

בלאמי העיד שעד לכתיבת הספר הוא לא השתייך לשום קבוצה של רפורמיסטים כלכליים או 

תיבה, הפגין התנגדות לחזון של ניהול הכלכלה בידי המדינה בטענה שהוא כעשור לפני הכ 5חברתיים.

נגדות לאמצעים תלא מעשי, אך מצוקת העובדים הביאה אותו לבטא סיפמטיה כלפי מניעהם, לצד ה

מתוך עמדתו כהורה, לאיזו מציאות עומדים להתבגר ילדיו היה תפקיד חשוב  למחשבה 6בהם נקטו.

בלאמי, שלא היה שותף לרעיונות התכנון החברתי של פעילים  7בדחף שהביא אותו לכתוב את הספר.

ניתנת למימוש. בשלב הרדיקלים, התכוון לכתוב אוטופיה של חברה אידיאלית ולא תוכנית פרקטית 

עבודה" התגלה לו כרעיון מעשי ואפשרי לארגון מחדש -צבאה, הדימוי של "מסויים בתהליך הכתיב

רומן המתוכנן מהשל מודל לתכנון חברתי. כך קוצצו צורה של התעשייה, והחזון האוטופי קיבל 

שלא להסיט את תשומת הלב של הקוראים מהנושא, באופן שלפי  על מנתהאלמנטים הסיפוריים 

התרחשות לעטוף את השלד של הטיעון. מועד  כדיסיפור בהותיר בקושי מספיק  עצמו בלאמי

כדי להדגיש את מהירות השינוי האפשרי. החברה  2000לשנת  3000עלילה הוקדם משנת ה

  8לסדר הקפיטליסטי.השגה -וברתהאוטופית קיבלה צורה של אלטרנטיבה קרובה 

 

 זיהוי הבעיה

 Julian) יוליאן ווסט דמותו שלהעמיד בלאמי את של הספר במרכז המסגרת העלילתית הדלה 

West) כאשר 2000ומתעורר באותו מקום בשנת  1887, בעל הון מבוסטון שנרדם בבוסטון של שנת ,

                                           
2 .233, n. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2007Postel, Charles. The populist visio  
 .מקישינוב תומארקין יוסף פלטיאל - המעתיק;  עללאמישנת האלפים / העתקה מאת הפרופיסור בבעלאמי,  3
 .פרענקעל ’פ י’ע לעברית חפשי ומתורגם;  י אידוארד ביללמי‘בעוד מאה שנה / כתוב אנגלית ע 4
5 l. Alternative America : Henry George, Edward Bellamy, Henry Demarest Thomas, John Lovel 

Lloyd, and the adversary tradition. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 

Press 1983, 168–169. 
 .94–92שם,  6
 .691–168שם,  7
 .721–170שם,  8
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רה החדשה אליה התעורר. הכשלים הכלכליים מסבירים לו את החב (Leete) בני משפחת ליט

ין בעלי הון מוצגים כהפרדה המעמדית ב 19-והחברתיים העיקריים של ארה"ב בסוף המאה ה

שאינם עובדים אלא מתפרנסים מהשקעת הונם, לבין העובדים, הסובלים ממצוקה המחריפה עם 

פעולתם של איגודי העובדים וריבוי השביתות, שמטרידים את ווסט  9הופעת משברים כלכליים.

 , מוסברים כתוצאה ותגובה לתהליך ריכוז ההון ההולך וגדל בידי מספר הולך וקטן של1887בשנת 

עובדים, באמצעות חיסול העסקים ההון לבין התאגידים עסקיים, ומחדד את הפערים בין בעלי 

בלאמי מציג ארבעה סוגים מרכזיים של  10היכולת להפוך מפועל שכיר לעצמאי.חיסול הקטנים ו

 בכלכלה המנוהלת על ידי היוזמה הפרטית:  המופיעותבזבוז משאבים 

ריות כושלות, עקב היעדר מידע מספיק על מסחמושקעים ביוזמות בזבוז משאבים ה .א

 הביקושים.

מביאה לניסיון לחסל יוזמות מתחרות, ולאחר מכן לחבור אל בזבוז הנגרם עקב תחרות, ה .ב

 מת מונופול המנצל את הציבור.קהיזמים הנותרים לה

בעקבות  יםמועצמהבזבוז הנגרם על ידי המשברים המחזוריים של המערכת המסחרית,  .ג

 משברי האשראי הנלווים אליהם. 

    11שימוש למטרות יצרניות בכוח עבודה מובטל ובהון שאינו פעיל.-בזבוז הנגרם על ידי אי .ד

 

 כלכלה לאומית –הפתרון 

מתוך נקודת מבט הרואה את תהליך ריכוז ההון והמונופוליזציה כשלב מעבר הכרחי בדרך למערכת 

על, המרכז בידי את השליטה בתאגידים -הפיכת המדינה לתאגידתעשייתית, מגיע הפיתרון בדמות 

את  12העסקיים ומנהל אותם לטובת כלל החברה, במקום שינוהלו ע"י בעלים פרטיים למטרת רווח.

הייצור מארגנת המדינה בהתאם לביקושים, הנאספים ביעילות באמצעות סטטיסטיקה כוללת, 

ארגון יעיל זה, המתגבר על  .13ייצור והשיווקהמתאפשר מכיוון שהמדינה שולטת בכל פעילות ה

צורות הבזבוז שציין בלאמי, הוא שמאפשר את העושר החומרי שעליו נשענת החברה החדשה שהוא 

 מתאר. 

                                           
9 1887 / with an Introd. by Sylvester Baxter. New York: -llamy, Edward. Looking Backward, 2000Be 

Vanguard Press, 1927, 8–13. 
 .53–52שם,  10
 .402–228שם,  11
 .57–56שם,  12
 .861–180שם,  13
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טען הוא העבודה לבדה היא היוצרת את תנאי וצרכי הקיום של האנושות, לפי בלאמי מכיוון ש

שתשרת את טובת הכלל ותחסל את שנחוצה רגולציה ממשלתית על השימוש בעבודה, כדי 

לאחר שהפכה המדינה לקפיטליסט היחיד, הופך עולם העבודה למעשה למעין "שירות  14המחסור.

התעשייה". שירות זה נמשך עשרים וארבע שנים, מגיל עשרים -צבאלאומי" של כלל האוכלוסיה ב"

לאחר שלוש  15ים וחמש., עם אפשרות נדירה לקריאה לשירות מיוחד עד לגיל חמיש45ואחת ועד גיל 

מיומנות, הבחירה בתחום העיסוק נעשית על ידי העובדים, כאשר -שנים של שירות בעבודות לא

 תפקיד ההנהלה הוא להיטיב את תנאי העבודה במקצועות הפחות מבוקשים עד להגעה לאיזון

-צבא" 17כל העיסוקים והעוסקים בהם זוכים לכבוד שווה מתוקף נחיצתם לחברה. 16.הנדרש

 18" הוא ארגון היררכי, שהקידום בו נעשה על פי ההצטיינות בעבודה והציות למשמעת.התעשייה

, שמבצע את כל העבודות במדינה, התעשייה-וון שכל האזרחים מועסקים על ידי צבאלמעשה, מכי

וגם מנגנון המסחר מתבטל באופן שיתואר בהמשך, נוצרת זהות בין הנהגת המדינה לניהול הכלכלה. 

, ובכירי השלטון הם למעשה מנהלי האגפים התעשייה-יא ארצות הברית הוא ה"גנרל" של צבאשנ

עובדים באותו אגף שכבר של התעשייה, שנבחרים באמצעות מערכת של איזונים ובלמים על ידי ה

 את הממשלים המקומיים של המדינות, ומותירה תזהות זו בהנהגה מייתר 19.סיימו את שירותם

  20י הכולל לבדו.את השלטון הלאומ

צריכה מתבצעת מנגנון המסחר, כאשר כל ה מתבטל בהינתן המדינה כיצרן היחיד וכמעסיק היחיד,

האזרח מזמין את . מערכת הייצור, דבר שתורם ליעילות התהליךבאמצעות אספקה ישירה מ

המוצרים המבוקשים לאחר ביקור בחנות דגימות, ומקבל אותם במשלוח מהמחסן העירוני או 

כזי, לשם מגיעות הסחורות ישירות מהיצרנים לפי הזמנה. איסוף הרישום של הזמנות אלה המר

תמורת המוצרים  21ר את הבסיס לסטטיסטיקת הביקושים שלפיה מתוכננת מערכת הייצור.ציו

בתום . שרכש, משלם האזרח באמצעות הפחתה מחשבון האשראי שלו, אליו הוא מקבל את חלקו

. מכיוון שהחברה היא חוזר להון הכללי של החברההאשראי האישי בחשבון הנותר השנה עודף 

הכנסה זו למעשה  22.חברת שפע עם תוצר רב, הכנסה זו מספיקה כמעט תמיד למילוי צרכי האדם

                                           
 .292–328שם,  14
 .64–62שם,  15
 .70–67שם,  16
 .155שם,  17
 .311–126שם,  18
 .941–187שם,  19
 .207שם,  20
 .910–106שם,  21
 .89–86שם,  22
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אינה שכר, אלא תשלום מתוקף היותו אדם, ותמורתו הוא לא נדרש להספק עבודה מסויים, אלא 

המותאמות ועבודות פשוטות היא ערך,  התעשייה-צבאבההשתתפות  23לרמת מאמץ מסויימת.

  24נכים, למוגבלים ולחולי הנפש.מוקצות גם לליכולתם 

 

 דמות החברה העתידית

בלאמי מגשימה למעשה את  תיארכאשר מתבוננים בשיטה זו, מגלים באופן מעניין שהחברה אותה 

אדם תורם כפי יכולתו, כל  והעיקרון המרקסיסטי אותו ניסתה להגשים החברה הקיבוצית, לפי

עם זאת, בשונה מהניסיון הקיבוצי של צריכה משותפת, בחברה שמתאר בלאמי פי צרכיו. כומקבל 

-צבאעם זאת, בדומה לניסיון הקיבוצי, עבודות הבית הפכו למקצועות ב. כל אזרח צורך באופן פרטי

מכשירים מתקדמים ובעזרת  , והכביסה, תיקון הבגדים והבישול נעשים באופן ציבוריהתעשייה

  25.לחסכון בעבודה

לצד השיוויון, מציעה החברה שתיאר בלאמי גם מנגנוני רווחה נדיבים, בדמותם של מערכת רפואה 

מילדות ועד להשכלה מערכת חינוך עיוני וגופני  26,המעניקה נגישות שיוויונית לטיפול רפואי

מהמדינה, והופכת לעניינה הפרטי של הדת נפרדת  27הגבוהה, המטפחת אזרחים בריאים ומשכילים.

קהילת המאמינים, השוכרת מתוך הכנסתה מהמדינה את המבנים ואת זמן העבודה של אנשי 

גם דפוסים אחרים במבנה החברתי משתנים: מכיוון שעלות שכר הדירה משולמת למדינה  28הדת.

יותר מאוכלסות  באמצעות הפחתה מחשבונות האשראי ביחס לגודל ואיכות הדירה, דירות גדולות

לעומת זאת, עלות הטיפול   29לרוב על ידי משפחות גדולות יותר, מכיוון שהכנסתן גדולה יותר.

והאחסנה של רכוש, בהיעדר תמריץ לצבירתו, מביאה למעשה לביטול הירושה. בהיעדר בעלות 

 פרטית על הון מוגבלת הירושה בכל מקרה לחפצים אישיים, שאותם מעדיפים היורשים למסור

  30כסף.תמורת יכולים למכור אותם  םבמתנה אם אין להם צורך שימושי בהם, מכיוון שהם אינ

היבט מעניין נוסף בדמותה של החברה החדשה הוא מקומן של הנשים בתוכה. העברת עבודות הבית 

במקום לבצע את עבודות  31התעשייה משחררת את הנשים ממקומן המסורתי.-לביצוע על ידי צבא

                                           
 .95–93שם,  23
 .321–131שם,  24
 .191–118שם,  25
 .122–212שם,  26
 .232–222, שם 27
 .732–272שם,  28
 .109–106שם,  29
 .171–116שם,  30
 .120שם,  31
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התעשייה, ונשארות בעולם העבודה גם לאחר נישואיהן, פרט -ות הנשים בצבאהבית, משתתפ

כתב מתוך ההנחה שהיתה מקובלת אז לתקופות המוקדשות ללידה וטיפול בתינוקות. בלאמי 

נשים הן חלשות יותר מגברים מבחינה פיזית, ולכן בחברה  )ובמקומות מסויימים גם היום(, לפיה

 . מקצועות אלה הם מקצועות ה במקצועות המתאימים ליכולתןשתיאר שמורים להן מקומות עבוד

דבר השומר על  ,חופשות תדירות יותרהעבודה קצרות יותר והבהם העבודה קלה יותר, שעות 

עזר" של נשים, שהגנרלית שלו -התעשייה מאורגנות הנשים ב"חיל-. בתוך צבאשל העובדות בריאותן

צעות הנוגעות לנשים. העובדה שכל אזרח, כולל נשים נהנת מזכות וטו ביחס להההיא חברת קבינט, 

וילדים, זכאי להכנסה שיוויונית מהמדינה, מבטלת למעשה את התלות הכלכלית של הנשים בגברים 

ואת הפונקציות הכלכליות של התא המשפחתי, ומותירה את הקשרים בין גברים ונשים להיבנות 

המבט של היום ייתכן שבלאמי היה נחשב  לטעמי, למרות שמנקודת 32על בסיס של אהבה טהורה.

לשמרן מכיוון שהתנגד לתפישה שנשים הן שוות בכל היבט לגברים, ניכר שהוא מודע מאוד לסבל 

, ובתגובה לכך הוא מציע 19-ולקיפוח שממנו סבלו נשים מכל המעמדות בחברה של סוף המאה ה

 כן החברתי ובזכויותיהן האזרחיות.  חזון חברתי מתקדם מאוד לזמנו, בו הנשים זוכות לשיוויון בער

 

העיקרון היסודי עליו הציע בלאמי לבנות את החברה החדשה הוא שיתוף הפעולה, הבא במקומה  

צא מנקודת הנחה שמהרגע שבו בני האדם חיים ביחד ויוצרים את השלב אמי יבל 33של התחרות.

אף אדם אינו מקיים את עצמו  מודרנית,-הבסיסי ביותר של ארגון חברתי, ובודאי בחברה תעשייתית

ך תלות הדדית של חבריה זה בזה. התלות ההדדית יוצרת צורך תוללא תלות בחברה, המתקיימת מ

אה את השורש לחוליי החברה בשלהי ושיתוף פעולה, שבהיעדרם הוא ר בסולידריות, סיוע הדדי

החברה תחת הנהגה הזה, המארגן את כל כוח העבודה של  הנחוץשיתוף הפעולה  19.34-המאה ה

, לפי המשל שהציע בלאמי, פיתוהאוט הוא זה שהופך את החברה ,ל את היתרונות שבגודלנצאחת ומ

מהמון לוחמים לא מאורגן לצבא מודרני ויעיל בהרבה. ארגון זה הוא שמאפשר את היצירה של שפע 

הערכה שפע זה מאפשר לבטל את העוני והניצול בחברה, ולהמיר את ה 35חומרי חסר תקדים.

סר היכולת לצבור רכוש וחההכנסה השיוויונית והשפע,  החברתית לפי העושר בהערכה לפי כבוד. 

, בעוד שביטול הרכוש הפרטי, התחרות העסקית 36ונכסים מביא לביטול התמריץ לרמאות ושחיתות

                                           
 .641–156שם,  32
 .120שם,  33
 .132שם,  34
 .342–242שם,  35
 .61–60שם,  36
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, האלימות, האנוכיות, הקנאה, השקר להעלמות מוחלטת כמעט של הפשיעה יםוהמחסור מביא

  .37במקומם ניתן להגשים את החזון העתיק של חירות ושיוויון .תוהיהירו

 

לעומת תיאורי החברה החדשה וצורות ארגונה, בלאמי לא הרחיב בספר בתיאור תהליך השינוי 

במעט שהוא מזכיר, הוא מספר שלסוציאליסטים ולאנרכיסטים היה תפקיד שלילי, מכיוון עצמו. 

תנגדי הרפורמות. לטענתו מפלגות העובדים לא יכלו שם הרתיעו את הציבור ובכך שירתו את מ

להביא לשינוי מקיף מכיוון שהשיח המעמדי שלהן היה צר מדי. הגורם שהוביל את השינוי לפי 

, שנשענה על ההבנה החברתית שארגון (The National Party) הסיפור היה "המפלגה הלאומית"

החברה כולה ללא הבדלי מעמד, ולכן  מחודש של השיטה התעשייתית והחברתית הוא אינטרס של

תהליך הצמיחה של המפלגה מקבוצה רעיונית קטנה זכתה לתמיכה מקיפה והפכה למפלגה היחידה. 

השינוי התודעתי הזה הפך את האומה  38לחברה שלמה היה תהליך מהיר של שכנוע באמצעות הטפה.

חברתית -בעזרת השיטה הכלכליתכך,  39מהתארגנות פוליטית מנוכרת לאיחוד חי, למשפחה גדולה.

 40הלאומית החדשה, התבטלו ניגודי המעמדות, והחברה הפכה כולה למעמד אחד.

 

 בעקבות הפרסום

אחד הדברים המעניינים לטעמי בתיאורו של בלאמי, הוא טענתו שהחברה האוטופית כביכול 

זמן קצר ביותר. חזון שיתופי קולקטיביסטי של החברה האמריקאית, יכולה לקום בתוך שתיאר, 

 19-, החברה של שלהי המאה ה2000מנקודת המבט של דמויותיהם של תושבי בוסטון של שנת 

, 1888בשנת  41נראית כמו עידן היסטורי רחוק, שפרטיו מוכרים להם באופן חלקי בלבד.

, בה טען המבקר ששינוי חברתי כפי שתיאר Boston Transcriptפורסמהביקורת על הספר בעיתון 

י הוא תהליך איטי, ולכן נכון היה להרחיק את העלילה מאות שנים אל העתיד. בתגובה כתב בלאמ

בלאמי לעורך העיתון שהוא מאמין ששינוי חברתי מהיר הוא אפשרי בהחלט כאשר התנאים בשלים 

צפוי להתממש בחיי הדור הבא, ואפילו עוד בימי הלכך, ושהוא מאמין שעידן חדש נמצא בהישג יד, 

   42כחי, אם יהיה ראוי לו באמונתו ובפעולתו.הדור הנו

 

                                           
 .872–286; שם, 204–200שם,  37
38 .432–, 242Alternative AmericaThomas,  
39 .542–, 251Looking BackwardBellamy,  
 .156שם,  40
 .50–48שם,  41
 .373–334שם,  42
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למען הרפורמה, הספר הפך לטיעון  למרות שבלאמי עצמו לא הגיע מקרב שורות הפעילים החברתיים

שבאותן שנים התחילה לגבש צורה פוליטית  תקפיטליסטי חשוב בקרב התנועה החברתי-אנטי

הראשונות, והפך למקור השראה בשנתיים  עותקים כבר 160,000-. הספר נמכר ב43בפופוליזם

כבר עלה הרעיון, בברכתו של בלאמי, להקים "מועדונים  1888בקיץ  44לרפורמיסטים שונים.

שנה, והוחלט להקים גם של אותה בדצמבר (. הראשון שבהם קם Nationalist clubלאומיים" )

חלקם עסקו בדיונים מועדונים,  150-פעלו כבר כ 1892. בשנת 45אגודה לחינוך וכתב עת ברוח הרעיון

מועדונים אלה הפכו להיות מהגורמים העירוניים  46תיאורטיים, וחלקם בפעילות פוליטית.

במצע  47הבולטים בתוך הקואליציה המגוונת שיצרה באותן השנים את התנועה הפופוליסטית.

  חברתי של תנועה זו יעסוק הפרק הבא. -הכלכלי

 

  

                                           
43 ., 258Alternative AmericaThomas,  
 .362–262שם,  44
 .672–266שם,  45
 .270שם,  46
47 ., 20The populist visionPostel,  
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 בות ממשלתיתקואופרציה ומעור – התנועה הפופוליסטית
 

 צמצום מוניטרי ומצוקת החקלאים–הרקע לצמיחת התנועה הפופוליסטית 

גיבוי המטבע במתכת  –בשנות מלחמת האזרחים נטש הממשל בארה"ב למעשה את סטנדרט הזהב 

( על שם צבעם greenbacksנייר, שכונו "גרינבקס" )-ועשה שימש נרחב בהדפסת שטרות כסף –

זה הביא להרחבה מוניטרית גדולה, כלומר להגדלת כמות הכסף במשק,  ונחשבו להילך חוקי. שינוי

יא לפיחות בערכו ולהקלה במסחר ובאשראי. בשנים שלאחר המלחמה פעלו הבנקים בדבר שה

, דבר ששירת ומחזיקי אגרות החוב של הממשלה לצמצום מוניטרי וביטול השימוש בשטרות הנייר

, בכך שהכסף שהלוו בערך נמוך יוחזר הן למגזר הפרטיהן למדינה ו כמלווים את האינטרסים שלהם

הפסקת להם בערך גבוה. מהלך זה נעשה באופן הדרגתי באמצעות תשלום חובות המדינה בזהב, 

עד הימנעות מהגדלת כמות הכסף בהתאם לגידול האוכלוסיה, (, silverטביעת מטבעות כסף )

למיתון מתמשך וירידת משכורות  תהליך זה הביא .1879חזרה לסטנדרט הזהב בתחילת שנת ל

לאורך שנות   48ומחירי סחורות, מיתון שהיה הרקע למצוקה איתה התמודדו החקלאים בעשור הבא.

ב מירידת מחירי התבואות שלהם בקנה מידה לאים בארה"קסבלו הח 19-של המאה ה 80-וה 70-ה

מחסור בכסף במשק לשנה. ה 18-36%לו נזקקו היתה , בזמן שהריבית על האשראי 60-75%-של כ

בארה"ב היה כה קשה, עד שהביקוש לו בעונת הקציר יצר חשש ממשברים פיננסיים והגביר את 

 49הלחץ להורדת מחירים.

 בנוסף לבעיה חמורה זו, סבלו החקלאים משני גורמים בולטים נוספים:

 crop" )יבולרבים מהחקלאים, בעיקר במדינות הדרום, נאלצו לפעול באמצעות שיטת "שעבוד ה

lien):  השנה לסוחר ספציפי, שבתמורה סיפק להם באשראי את צרכי  יבולהם שיעבדו מראש את

המחייה שלהם לאורך השנה. מכיוון שהיו תלויים בו באופן מוחלט, הוא נהג לחייב אותם לפי 

, יבולמחירים מופקעים, וכאשר ניגשו להסדיר את החשבון בתום השנה, במעמד שבו מכרו לו את ה

של השנה הבאה. מערכת זו היתה  יבולשמחירו לא מכסה את חובם, שנוסף לשעבוד על הנמצא 

נצלנית ביותר והביאה את החקלאים לעוני חסר תקווה, לשעבוד לחוב הולך ותופח, ולעיתים 

  50קרובות, עם הצטברות החוב גם לאובדן בעלותם על הקרקע לטובת הסוחר והפיכתם לאריסים.

                                           
48 The Populist Moment: A Short History of the Agrarian Revolt in America / Goodwyn, Lawrence.  

Lawrence Goodwyn. Oxford: Oxford University Press, 1980, 8–17. 
 .71–69שם,  49
 .25–20שם,  50
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ול הטבעי שממנו נהנו חברות הרכבות, שהיו הכלי היחיד למשלוח התוצרת הגורם השני היה המונופ

החקלאית מהחקלאי אל השווקים, דבר שאיפשר להן לגבות ממנו מחירים מופקעים עבור 

 51המשלוח.

 

 ניסיונות קואופרטיביים ותוכנית ראשונית

מצוקות החקלאים היוו את הרקע לצמיחה הפופוליזם, תנועה חברתית מגוונת ומורכבת, 

שבתהליכים דיאלקטיים הצמיחה התארגנות קואופרטיבית של חקלאים, מערכת חינוך ותקשורת 

שעסקה בביקורת הכלכלה ובהצעת אלטרנטיבות, תנועה חברתית של חקלאים, פועלים שכירים 

  ובסופו של דבר גם מפלגה פוליטית. ואינטלקטואלים עירוניים, 

התנסו חקלאים בקליפורניה בהפעלת קואפרטיבים צרכניים  19-של המאה ה 70-כבר בשנות ה

שיטה זו הוכיחה פוטנציאל מוגבל, מכיוון שהתבססה קטנים בשיטת רוצ'דייל שהתפתחה באנגליה. 

 80-מאמצע שנות העבוד. על תשלום במזומן, שלא היה אפשרי עבור חקלאים רבים בגלל שיטת הש

לנסות לארגן באופן קואופרטיבי את תחומי  מגדלי החיטה של קליפורניהשל אותה המאה החלו 

בקרב  52, והקימו קואופרטיבים לפיתוח השקיה, מיכון החקלאות, רכישת אספקה ושיווק.הייצור

מקלים  החקלאים הלכה והתפתחה ההבנה שהשינויים הטכנולוגיים בתחום התקשורת והתחבורה

בהתארגנות כלכלית  מצויהוהמצוקה על היכולת לארגן את הייצור, ושהדרך להתגבר על הניצול 

 Farmersהוקמה "ברית החקלאים" ) 1885-1884בשנים  53משותפת, שתגבור על המונופולים.

Alliance בטקסס, והחלה בניסיונות קואופרטיביים של שיווק תוצרת ורכישת מצרכים, שהראו )

הצלחה אך נתקלו בקשיים בגיוס אשראי. למרות זאת, ניסיונות אלה הביאו לזינוק במספר סימני 

לאחר שתמכו בשביתת פועלי רכבת שדוכאה, במאבק שתרם להתגבשות  54החברים בברית.

( Celburnבעיירה סלבורן ) 1886, התכנסו נציגיה בקיץ 55התפישות הפוליטיות של התנועה

סעיפים, שהופנה לממשלת טקסס,  17מסמך דרישות בן יתה הסמוכה לטקסס. תוצאת הכינוס ה

 לממשל הפדרלי ולהנהגת התנועה: 

                                           
 .70שם,  51
52 .141–, 110opulist visionThe pPostel,  
 .610–103שם,  53
54 .32–, 28The Populist MomentGoodwyn,  
  ;43–35שם,  55

Pollack, Norman. The Populist Response to Industrial America: Midwestern Populist Thought. 

/Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1976, 54. 
 



14 

 

חמישה סעיפים עסקו בעולם העבודה, וקראו להכרה באיגודי עובדים וחנויות קואופרטיביות, 

הקבמת לשכה ממשלתית לסטטיסטיקת עבודה, לתשלום שכר במטבע חוקי, להפסקת השימוש 

 ת פרטיות ולכינוס ועידה לאומית של כל ארגוני העובדים. באסירים כעובדים בחברו

שלושה סעיפים עסקו ברכבות וקראו לפיקוח על הנפקת מניות עודפות של חברות הרכבת, )דבר 

שהגביר את הלחץ להפקת רווחים(, למניעת מערכת מחירים מפלה ופיקוח של שיטות שהגבילו את 

 התחרות.

ספקולציה מצד חברות בעלות ובמניעת  חמישה מתוכםסעיפים עסקו בסוגיית הקרקע,  שישה

 , השתלטו על אדמות ציבוריותהרכבות וחברות גידול בקר זרות שהחזיקו בשטחי אדמה גדולים

י קרא למניעת סחר ספקולטיבי שישהסעיף ה וצמצמו את השטח הזמין להתיישבות חקלאים.

 ים חקלאיים עתידיים. יבולב

עסקו במערכת הפיננסית, בעקבות הקשיים שחוו החקלאים  שני הסעיפים הרדיקליים ביותר 

מצידה במהלך ההתנסות הקואופרטיבית שלהם. הסעיפים דרשו לנהל באמצעות מערכת בנקאית 

בהכוונה פדרלית מהלך של הרחבה מוניטרית והגדלת כמות הכסף, הן באופן מיידי והן בהתאמה 

הב וכסף, וחזרה לשימוש בכסף נייר שיודפס לגידול באוכלוסיה בעתיד, באמצעות טביעת מטבעות ז

 ע"י הממשלה. 

הסעיף האחרון הופנה להנהגת התנועה ותבע ממנה לקדם את הדרישות מול המחוקקים. "דרישות 

  56סלבורן" היו המסמך הבולט הראשון של התנועה, והניעו שלב חדש בפעילותה.

 

 צמיחת התנועה ותוכניות סט. לואיס

התנועה צמיחה גדולה והתפשטה גיאורגרפית מטקסס ברחבי מדינות  חוותה 1886-1889בשנים 

נעשו ניסיונות ליצור קואפרציות בקנה מידה גדול  57הכותנה בדרום ואל אזורי גידול החיטה בצפון.

בניסיונות אלה ארצי ולאומי, הבולטים שבהם בקנזס, באילינוי ובטקסס. הבולט והחשוב  מחוזי, –

ית בבעלות ברית החקלאים, שתשמש הן ובורסה לסחורות חקלאהיה הניסיון להקים בטקסס 

לשיווק והן לרכישה מרוכזת של סחורות ומצרכים עבורם, באופן שישחרר אותם משיטת שיעבוד 

שרוששה אותם. הניסיון של בורסת הסחורות נכשל בעקבות הקושי של החקלאיים העניים  יבולה

התפתחות  58השטרות שהנפיקה הבורסה.ד את לגייס את ההון הדרוש, וסירובם של הבנקים לכב

                                           
56 .49–, 46The Populist MomentGoodwyn,  
57 .910–, 103The Populist Moment37; Goodwyn, –, 36The populist visionPostel,  
58 .251–122, The populist vision82; Postel, –, 74The Populist MomentGoodwyn,  
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הבריתות הקואפרטיביות של החקלאים צמחה באמצעות מערך הולך וגדל של הסברה וחינוך 

דמוקרטית בקרב -, דבר שתרם רבות לצמיחת תרבות עממית59באמצעות מרצים ועיתונות

קשורת באמצעות כלי ת 60ולטיפוח תחושת הכבוד העצמי והמסוגלות שלהם. החקלאים בתנועה

אלה, הופצה הביקורת החריפה של התנועה כנגד הניצול המובנה במערכת הכלכלית הקפיטליסטית, 

וכנגד הסכנה לחירות ולדמוקרטיה שזיהו בשליטה של חברות מסחריות ומונופולים פרטיים 

בתחומי מפתח בכלכלה והשפעתם על הממשלה. ביקורת זו היתה מקיפה ומפורטת, והתייחסה 

, לבעלות של חברות מסחריות, חברות הרכבות 61חוב הרובץ על החקלאיםבעיקר לנטל ה

, ולקושי 64, למונופול הרכבות63יבול, לשיטת שעבוד ה62ומשאבי הטבע וספקולנטים על הקרקע

 65המוניטרי ושליטת המערכת הבנקאית הפרטית במערכת הפיננסית.

ם ויצרנים, דחפו את קשיי הניסיונות הקואפרטיביים שנבעו מהתנגדותם של בנקאים, סוחרי

התנועה צעד נוסף בכיוון הזירה הפוליטית, אימוץ עמדה הקוראת להגברת המעורבות הממשלתית 

 "בכלכלה על מנת לרסן את כוחו של ההון הפרטי, וחיזוק הקשר עם ארגון "אבירי העבודה

)Knights of Labor(.66  

בה התכנסו "הברית הצפונית" , 1889ה לידי ביטוי באסיפה בסנט לואיס בדצמבר זו באמגמה 

ה"ברית הדרומית" ו"אבירי העבודה". הניסיון להגיע לאיחוד בין הארגונים לא צלח, בעיקר 

נהוגה בקרב הברית הדרומית. התוצאה  הבעקבות מחלוקת על השם ועל ההפרדה הגזעית שהית

ולאבירי  היתה שני מצעים כלכליים, אחד של הברית הצפונית, והשני משותף לברית הדרומית

 העבודה. 

הציבורית צריכה לשמש את מצע הברית הצפונית כללו: קביעה שהאדמה  ו החשובים שלסעיפי

הקיימת המערכת הבנקאית  ביטול המתיישבים עצמם ולא חברות פרטיות ואזרחים זרים; דרישה ל

והרחבה מוניטרית באמצעות הממשלה בכמות שתספיק לצרכי המסחר; הטלת מס הכנסה 

מוצרי בי ומס על משכנתאות; הקלת מכסים כדי להעביר את נטל המס מהיצרנים אל פרוגרסי

                                           
59 .171–, 116The Populist MomentGoodwyn,  
 .136שם,  60
61 Tindall, George Brown. A Populist Reader: Selections from the Works of American Populist Leaders.  

[1st ed. ]. American Perspectives. New York: Harper & Row, 1966, 37–42. 
62  Pollack, Norman. The Populist Mind. American Heritage Series (Indianapolis, Ind.) Indianapolis: 

Bobbs-Merrill, 1967, 57–59; 
; Tindall, A Populist Reader, 18–26. 

63 .52–, 42A Populist ReaderTindall,  
 .36–26שם,  64
   ,The Populist MindPollack ,286 ,321-320 ;60–52שם,  65
66 ; 109-87, 106–, 85The Populist MomentGoodwyn,  
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המותרות; שיפור מערכת החינוך הציבורית; בעלות ממשלתית על מערכת הרכבות וניהולה בהתאם 

תמיכה בדרישות ארגוני העובדים; הצהרה שהברית ייעול המגזר הציבורי; לאינטרס הציבורי; 

 ק במועמדים המחוייבים לעקרונות האלה. תתמוך במערכות בחירות ר

 : נדרשווסעיפיו במצע הברית הדרומית ואבירי העבודה היה קצר, ממוקד ומפורט יותר, 

ביטול המערכת הבנקאית הקיימת והחלפת השטרות שהנפיקה בשטרות של האוצר  .א

האמריקאי, שיודפסו בכמות מספיקה ביחס לגודל האוכלוסיה וישמשו לכל התשלומים 

מוגבלת של מטבעות כסף, והדפסה של כסף נייר בכמות -. בנוסף, טביעה בלתיבמשק

 מספקת לאפשר מסחר באמצעות הדואר.

 איסור מגובה באכיפה של סחר ספקולטיבי בסחורות ויבולים עתידיים.  .ב

איסור הבעלות של זרים על קרקעות, ונקיטת צעדים מעשיים להשבת קרקעות בבעלות   .ג

זרים וקרקעות עודפות בבעלות חברות הרכבות לבעלות ממשלתית, לטובת הקצאה 

 למתיישבים. 

בעלות ממשלתית על אמצעי התחבורה והתקשורת וניהולם בהתאם לאינטרס הציבורי,  .ד

 בדומה לשירות הדואר. 

ממשלתית למעמד מסויים באמצעות מיסוי וצמצום ההכנסה הממשלתית היעדר העדפה  .ה

 67לנחוץ להתנהלות יעילה בלבד. 

 

מדרישה לפיקוח על  מעברהמצעים שגובשו בסנט לואיס לא שינו הרבה מדרישות סלבורן, מלבד ה

היו מצעים של תנועות חברות הרכבות לדרישה לבעלות וניהול ממשלתי שלהן, ועצם העובדה ש

עדה לשינוי הוומפותחות בהרבה. תוספת משמעותית לדרישות הוצגה באמצעות דו"ח " גדולות

-subאוצר" )-מוניטרי" שאושר בועידת הברית הדרומית, בו הוצג רעיון מהפכני שכונה "תת

treasuryאוצר", -(. לפי הצעה זו, הממשלה תקים בכל מדינה חקלאית משמעותית משרד "תת

שלהם  יבולותוצרת חקלאית. החקלאים יוכלו לאחסן את השלרשותו יעמדו מחסני תבואה 

מערכם כמקדמה בכסף מזומן  80%במחסנים אלה תמורת דמי ניהול וביטוח נמוכים , ולקבל 

לסוחר, יקבלו ממנו את ההפרש בין המקדמה  יבולכאשר ימכרו את הבלבד.  1-2%-ובריבית של 

 68.יבולהאוצר" כאשר יוציא ממנו את ה-שרכש, והוא יחזיר את תשלום המקדמה ל"תת יבוללערך ה

                                           
67 .79–, 75A Populist ReaderTindall,  
  ;,91The Populist Moment Goodwyn ,–92 ;85–80שם,  68
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שיטה זו, אם תיושם תחליף את הניצול של סוחרי שעבוד היבול וקשיי המחסור המוניטרי בסוכנות 

ממשלתית שתספק לחקלאים את האשראי הנחוץ לקיומם, תשחרר אותם מנטל החובות ותאפשר 

נועדה לתת מענה לקשיי האוצר", ש-תוכנית "תתבמועד בו המחיר גבוה.  יבוללהם למכור את ה

, אבל היתה לה גם 69ההתארגנות הקואופרטיבית הגדולה, הפכה לנושא עיסוק מרכזי בתנועה

משמעות נוספת: לצד הדרישה לשליטה ממשלתית באדמות במערכת הרכבות והתקשורת ובכמות 

האצר משקל נוסף על תפקידה של הממשלה בכלכלה, דבר שהניע בתנועה -הכסף, הטיל רעיון תת

ארצית במסגרת מפלגה  התארגנות פוליטיתמעורבות בשדה הפוליטי, ובסופו של דבר לאת המגמה ל

    70עצמאית.

 

 מפלגת העם ו"מצע אומהה"

 People'sהתכנסה באומהה הועידה הארצית הראשונה של "מפלגת העם" ) 1892בחודש יולי 

Partyועה הפופוליסטית. לאחר (, בה אושר "מצע אומהה", מסמך הדרישות הבולט ביותר של התנ

הצגת בעיות המצב הקיים, הצהירה התנועה על איחוד הכוחות העובדים, החקלאיים והעירוניים. 

בתחום הפיננסי דרשה המפלגה את קיומו של מטבע לאומי בכמות גמישה, שיונפק ע"י הממשלה 

באמצעות יישום  2%אשראי ממשלתי בריבית של באמצעות המערכת הבנקאית הפרטית, שלא 

אוצר" וייסוד בנק ממשלתי לניהול חסכונות הציבור. בנוסף, תבעה המפלגה טביעה -מערכת ה"תת

 בלתי מוגבלת של מטבעות זהב וכסף, והרחבה מוניטרית שתגדיל את כמות הכסף במשק. 

 בתחום המיסוי תבעה המפלגה הטלת מס הכנסה פרוגרסיבי. 

, דרשה המפלגה בעלות וניהול ממשלתי של כל הרכבות בתחום התחבורה, בגלל חיונותו למשק

בהתאם לאינטרס הציבורי, ובאופן דומה בעלות וניהול ממשלתי של תשתיות התקשורת של הדואר, 

 הטלגרף והטלפון, כדי למנוע שליטה פרטית בזרימת המידע. 

ת החזרת הבעלופעילות ספקולטיבית ובעלות זרה,  בתחום הקרקעות תבעה המפלגה איסור

 אדמות אלה ושימוש בהן למען המתיישבים עצמם. על הממשלתית 

לצד זאת, דרשה המפלגה את צמצום ההכנסה הממשלתית לנחוץ בלבד על מנת ליישם את המדיניות 

 הזו באופן יעיל.

: שהבולטים בהם לצד דרישות אלה, הביעה המפלגה תמיכה בשורה של נושאים לפי רוח הועידה

; שימוש בהכנסות ממס ובחירה ישירה של הסנאטורים ות ונקיותקיום שיטת בחירות חשאי

                                           
69 .121–109, MomentThe Populist Goodwyn,  
 .321–129, 115-114שם,  70
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; התנגדות להגירת עובדים זולים ההכנסה על מנת להקל את נטל המיסוי על הייצור המקומי

המפעילה לחץ כלפי מטה על המשכורות והתנגדות להעסקה קבלנית; תמיכה במאבק העבודה 

מוש של החברות הפרטיות בבריונים המאורגנת ליום עבודה של שמונה שעות והתנגדות לשי

 71וחמושים שכירים על מנת לשבור ולדכא שביתות.

 

לגבי התנועה הפופוליסטית, המחשבה הכלכלית בה, כפי שבאה לידי ביטוי  אולי נפוץהבניגוד לדימוי 

בפרסומים ובמצעים הפוליטיים שלה, מעידה על כך שזו לא היתה תנועה שביקשה לבלום את 

תמכה  תזציה ולחזור לחברה הכפרית המסורתית. למעשה, התנועה הפופוליסטיתהליכי המודרני

במודרניזציה ותיעוש, אך התנגדה לכוחם של המונופולים שהובילו את המהלך הזה על בסיס ניצול 

ואת ודחיקת שכבות רחבות באוכלוסיה לעוני, בתהליך שמרוקן מתוכן את הזכויות השוות 

טכנולוגיה ההתפתחות הפופוליסטים לא ראו ב 72.ליתקיקה הפורמהח תההחירויות שהקנ

את הגורם ההופך  תפתחות הטכנולוגיתבשליטה של ההון הפרטי בהראו כשלעצמה כוח מדכא, אלא 

-הפופוליזם ראה באינדיבידואליזם התחרותי הבלתי 73אותה מפוטנציאל חיובי למימוש שלילי.

במקום לקדם אותה. לתפישתם, הדרך מוגבל את המקור לבעיה, וגורם שפוגע ברווחה הכללית 

כנראה מתוך דימיון בין  74למימוש אמיתי של האינדיבידואל טמונה בשיתוף פעולה ועזרה הדדית.

פעלו, ניתן למצוא קווי דימיון  הםשל תהליכי התפתחות הקפיטליזם ב יםההיסטורי יםההקשר

למעשה, ניתן למצוא  75. קורת הכלכלית של הפופוליזם לזו שהציע קארל מרקסימעניינים בין הב

בין התביעות של התנועה הפופוליסטית לשינוי לבין האמצעים המעשיים העיקריים אפילו דימיון 

שהוצעו ב"מניפסט הקומוניסטי": שלטון המדינה על הקרקע, ריכוז האשראי ועסקי התחבורה בידי 

ביקורת שספגו כך, בשונה מהחזון שהציע בלאמי ומה 76המדינה והטלת מס הכנסה פרוגרסיבי.

כיוונו הפופוליסטים להלאמה מלאה של הכלכלה, אלא לבעלות וניהול של  מהצד הסוציאליסטי, לא

במרכז ההצעות של התנועה הפופוליסטית לרפורמה עמדה הרפורמה  77גורמי המפתח בתוכה.

הפופוליסטים לא הסתפקו בהשבת השימוש במתכת הכסף כמטבע, אלא דרשו רפורמה  78הפיננסית.

השיטה החברתית ולהתאים אותה לתנאים ת במערכת המוניטרית, על מנת לשנות את ידיסו

                                           
71 .96–, 90A Populist ReaderTindall,  
72 ., 15The Populist Response to Industrial AmericaPollack,  
 .31שם,  73
74 .19, A Populist ReaderTindall,  
75 .84-76, 82–, 72The Populist Response to Industrial AmericaPollack,  
 .71, דורמן. מ ערך והערות מבואות עם;  המאניפסט הקומוניסטי / ק. מארכס, פ. אנגאלסמרקס,  76
77 .88–, 87The Populist Response to Industrial AmericaPollack,  
78 .xiv-A Populist Reader, p xiiTindall,  
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החדשים שנוצרו עם אימוץ טכנולוגיות הייצור וההפצה החדשות. על מנת לעשות זאת ולהתגבר על 

הקשיים שיצרה הצמיחה הקפיטליסטית בדמותם של המונופולים והתאגידים הגדולים, הם סברו 

שלה, צריך להשתלט על שלושת התחומים היסודיים: האדמה, התחבורה שהציבור, באמצעות הממ

 79והמערכת הפיננסית, ולנהל אותם לטובת הכלל.

 

( כמועמד לנשיאות, ובבחירות באותה שנה הוא Weaverועידת המפלגה בחרה בגיימס וויוור )

הבחירות  במערכת  80אלקטורים. 22-, לאחר שקיבל מעט יותר ממיליון קולות ובהתמודדות הפסיד

מטעם המפלגה הרפובליקנית,  (Mckinleyהתמודדו על הנשיאות ויליאם מקינלי ) 1896בשנת 

מטעם המפלגה , ו81הבנקאות ומדיניות סטנדרט הזהב ה בעיני הפופוליסטים כנציגשזוה

(, שייצג את הגורמים הרדיקליים יותר במפלגה וקרא לביטול Bryanהדמוקרטית ויליאם בריאן )

מפלגת העם, שזיהתה את הקירבה בעמדות  82ולרפורמה מקיפה במערכת הפיננסית. בסטנדרט הזה

לתמוך בבריאן כמועמד  ה בנוגע לחבירה למפלגה הדמוקרטיתקשהחליטה מתוך מחלוקת פנימית 

לנשיאות ולא להציב מועמד מטעמה, בתקווה שניצחון שלו יוכל להביא לשינוי ממשי במערכת 

לי והרפובליקנים ניצחו בבחירות, והמפלגה התפוררה בעקבות הפוליטית. בסופו של דבר מקינ

  83.בנוגע לתמיכה בבריאן המחלוקת

 

בסביבה אחרת לגמרי, ו 1895שנת  לקראת סוף דרכה של התנועה הפופוליסטית, בחודשי האביב של

החל לפעול באירופה הוגה חברתי אחר שיציע חזון אלטרנטיבי לחברה הקפיטליסטית של סוף 

 נימין זאב הרצל. ב – 19-המאה ה

  

 

 

 

  

                                           
79 .7–106, The Populist Response to Industrial AmericaPollack,  
80 , p. liii.The Populist Mindollack, P 
81 ., 315The Populist Mind9; Pollack, –, 108The Populist Response to Industrial AmericaPollack,  
82 .301–, 124The Populist Response to Industrial AmericaPollack,  
 . ,liv-The Populist Mind, liiiPollack; 510–103שם,  83
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 חברה של חברות –הרצל חברתי הציוני של -כלכליהחזון ה
 

 חברתי-הכלכלי ןחזוההרקע לגיבוש 

החל הרצל בפעולתו הציונית. באותו הזמן הוא היה בשלהי תקופת עיסוקו כסופר  1895באביב 

פרייה פרסה" בפריז, תקופה בה הכיר מקרוב את המערכת הפוליטית -"נויההליברלי הוינאי העיתון 

חברתית של הרצל ניתן למצוא -את עיקר הגותו הכלכלית 84הצרפתית, ואת הזירה הפוליטית בכלל.

, במחברת הראשונה של יומנו, שכוללת 1896"מדינת היהודים" שהוציא לאור בפברואר  בחוברת

(, שיצא לאור בשנת אביב-תל) "אלטנוילנד"חומרים רבים שהיוו טיוטא ל"מדינת היהודים", וברומן 

1902 . 

כלכלי של הרצל", מציע לראות בחזונו של הרצל שני -אורי זילברשייד, במאמרו "חזונו החברתי

ם: שלב ראשון בדמותה של מדינת רווחה, כפי שבא לידי ביטוי ביומן וב"מדינת היהודים", שלבי

אולי אני חושב שניתן  85".אלטנוילנדושלב שני בדמותה של חברה אוטופית, כפי שבא לידי ביטוי ב"

לייחס שלבים אלה לאו דווקא למהלך של התפתחות, אלא להבדל בצורות הפרסום שבין חוברת 

שנועדה לעורר דיון ציבורי ובין התאור המפורט הכלול ברומן. מבחינה כרונולוגית ידוע תמציתית 

רעיונות  , והחל באיסוף1891שהרצל עסק ברעיון של כתיבת רומן העוסק בחיי היהודים כבר בשנת 

  1895.86כבר בקיץ  ודמויות לרומן

 

מביאה איתה  הרצל התרשם מאוד מההתפתחות הטכנולוגית, השינויים החברתיים שהיא

ולצד זה היה רגיש למצוקה האנושית שהתפתחה בחברה  87והפוטנציאל שהיא יוצרת עבור האנושות,

במבוא למדינת היהודים כתב, לאחר פסקה החוגגת את הישגיה  88העוברת תהליכי עיור ותיעוש.

 עיקר כדי שמספר סנובים יאירו-צא כלמהטכניים של המאה: "אני חושב כי מאור החשמל לא הו

ככלל, ביקש הרצל לרתום  89את אולמיהם המהודרים, אלא כדי שנפתור לנגהו בעיות האנושות."

 את הכלים הטכנולגיים החדשים לתועלת הציבורית ולקידום הרווחה החברתית. 

 

                                           
 .13 ,1960הספריה הציונית, ירושלים:  ,, החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  84
עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות ” כלכלי של הרצל / אורי זילברשייד.-חזונו החברתי“זילברשיד, אורי.   85

 615. עמ' 2000, 614-640: 10הציונות, הישוב ומדינת ישראל , 
  .150-151, 12 ,1960ירושלים: הספריה הציונית,  ,2כתבי הרצל, כרך הרצל,  86
הספריה ירושלים:  ,5כרך  כתבי הרצל,הרצל, למשל בסיפורים "ספינת האוויר המונחית" ו"הרכיבה על אופניים",  87

 .189-198, 92–85 ,1960הציונית, 
 .522–247שם, למשל בסיפור "קייטם של עניים",  88
 .21, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  89
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את ההגות הפרוגרסיבית היטב השתייך לחוגים הליברליים, הכיר שנראה שהרצל, כאדם משכיל 

מוזכרים , (Seifert) וזייפרט (Huber) , הובר(Oppenheimer) אופנהיימרבת זמנו: הוגי הקואפרציה 

(, George(. הנרי ג'ורג' )Fourier( ופורייה )Caber, לצד הוגים כגון קביה )90אביב"-בשמם ב"תל

הסופר והכלכלן האמריקאי, מוזכר ביומנו של הרצל בעקבות רעיונו להטיל מס קרקעות 

גם את האוטופיסטים: במכתב אל קנצלר גרמניה ביסמרק, הוא בנוסף, הכיר הרצל  91פרוגרסיבי.

מעיד שאם לא יקבל ביסמרק את רעיונו, הרי יתברר כי "פשוט, חלמתי כמו כל האוטופיסטים, החל 

  92מן הקנצלר תומס מורוס ועד בלאמי."

-(הכלכלן האוסטרוHertzkaואולם, הרצל ביקש לבדל את עצמו מן האוטפיסטים, כגון הרצקה )

, כתב הרצל "Freiland", 1890זמנו, שעל האוטופיה רבת המכר שפרסם בשנת -גרי היהודי בןהונ

 ":בהקדמה ל"מדינת היהודים

"זהו הזיון מחוכם, בדוי מליבו של איש רוח מודרנית בתכלית, מעוצבת השכלה 

-המשוה, שעליו עומדת מדינת-מדינית, וכה רחוק מן החיים, כרחוק הר קו-כלכלית

"פריילאנד" הוא מנגנון מורכב, עם הרבה שינים וגלגלים, שהם  החלום הזאת.

  93נאחזים זה בזה; אבל אין מה שיוכיח לי כי אפשר להניעו."

 על האוטופיה של בלאמי, שהשפיעה על כתיבתו של הרצקה, כתב הרצל ב"אלטנוילנד":

"היו גם עננים יותר ורודים, למשל הענן המפורסם של האמריקאי בלמי, שתיאר 

" חברה קומוניסטית אצילית, שבה כל 1887לשנת  2000פרו "מבט לאחור משנת בס

אדם זכאי לאכול כאוות נפשו מתוך הצלחת המשותפת. וגר זאב עם כבש. כמה יפה! 

אלא שבמקרה כזה הזאבים כבר לא יהיו זאבים ובני האדם לא יהיו עוד בני 

  94אדם."

, מגדלים פורחים באוויר. האוטופיות באספמיהאלו היו חלומות על הרצקה ובלאמי כתב הרצל כי "

 95היו בלתי ניתנות להגשמה..." הלאה

 בניגוד לחזונות אלה, טען הרצל לגבי חזונו,

                                           
בינואר שנת  .119, 2007. תל אביב: בבל, 2’ מרים קראוס. מהד הרצל, בנימין זאב. אלטנוילנד: רומן. תורגם ע"י  90

יצר הרצל קשר מכתבים עם אופנהיימר לאחר שהחליט שהוא מעוניין להגשים את חזונו בעקבות מאמר שפרסם  1902
ל, כתבי הרצ. )הרצל, כשבועיים לאחר תום כתיבת אלטנוילנד ,1902אופנהיימר על הקואופרציה. השניים נפגשו במאי 

  (.134, 80 ,1960ירושלים: הספריה הציונית,  ,היומן ג', 4כרך 
 .210, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  91
 .95שם,  92
 .18–17, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  93
 .115, אלטנוילנדהרצל,  94
 .שם 95
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ישנם  –יא מאומה ]...[ החומרים המרכיבים לבנין המותכן על ידי צ"אינני ממ

במציאות, ניתנים להתפס בידים: כל איש יכול להווכח בזה. ]...[ לעומת זה 

מניע -, המוצע פה, את שימושו של כוחםטופיות האחרות. אב"צ[ מכיל התרשי]האו

   96מצוי בפועל."

ואכן, כפי שיופיע בהמשך, במקרים רבים בתיאור החברה העתידית שהציג, דאג הרצל להזכיר את 

 הדוגמאות הקיימות במציאות מהן שאל את הרעיון. 

 

 מוטואליזם -העיקרון המארגן 

של הרצל את המערכת הכלכלית והפוליטית הקפיטליסטית היא שעומדת  לטענתי, הבנתו החדה

פעולתו של ההון הפיננסי לבין זו של ביסוד תפישתו החברתית והכלכלית. הרצל היה ער להבדל בין 

תוך שמירה על  ם, וביקש לקדם את התפתחות התעשיהולניגוד האינטרסים ביניה שייההון התע

תוך תפישה שלפועלים ולבעלי המפעלים יש אינטרס משותף , מזכויות העובדים ושיפור מצבם

. נקודה זו גם הבהירה מנקודת מבטו את התנגדותם של הבנקאים היהודים בהצלחת התעשיה

הבחנה זו ניסה הרצל ליישם גם בצעדיו המעשיים  97הגדולים, אנשי ההון הפיננסי, למפעל הציוני.

ולבנקאי מונטגיו, אותם זיהה כיריבה של משפחת לקידום הציונות, כאשר ניסה לחבור לברון הירש 

  98רוטשילד, בטרם פנה לגיוס ההמונים באמצעות הקונגרס הציוני.

 הקולקטיביסטי קומוניזםהחלופות הפוליטיות שהציעו האל מול , וההון-בין בעלי אל מול ניגוד זה

 דיות(:)הד 99, הציע הרצל גישת אמצע, אותה כינה "מוטואליזם"מאידך והקפטליזם מחד

זוהי צורת הביניים בין היזמות הפרטים ובין השיתופיות. היא לא גוזלת מהיחיד "

את ההנעה להשגת הרכוש הפרטי ואת ההנאה ממנו, ועם זאת היא לא מונעת ממנו 

אצלנו היחיד לא ]...[  100להתגונן, בשיתוף עמיתיו, מפני העליונות הקפיטליסטית.

אשים אינם נערפים בשם השיוויוניות נשחק באבן הריחיים של הקפיטליזם, ור

אנחנו מכירים ומוקירים את זכותו של היחיד להתפתח כרצונו, הסוציאליסטית. 

                                           
 .18–17, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  96
 .356 ,1960ירושלים: הספריה הציונית,  ,’, היומן ב3כתבי הרצל, כרך הרצל,  97
, ("הרצל והמאבק בתוך הפלוטוקרטיה היהודית: הרוטשילדים, הירש ומונטגיו".  ציון, ס"ב, א' )תשנ"זדניאל.  גוטוין, 98

72–74. 
 .217, ’, היומן ב3כתבי הרצל, כרך הרצל,  99

 .71, אלטנוילנדהרצל,  100
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כשם שאנחנו מכירים ומכבדים את הבסיס הכלכלי לקיומו, כלומר את הקניין 

 101הפרטי.

 לפי הבנתו של הרצל, הקפיטליזם, בעקבות המשברים הכלכלים והחברתיים הכרוכים בו, התגלה

ככלי לא יעיל לארגון ופיתוח של חברה תעשייתית, ולכן יש צורך לווסת את הכלכלה והחברה על ידי 

הציבור. את המסקנה הזו יישם הרצל גם בתפישתו לגבי הפיתרון למצוקת היהודים: פיתרון זה לא 

יכול לבוא באמצעות הבחירות האישיות של כל פרט, ברוח "היד הנעלמה", אלא באמצעות ארגון 

, ארגון זה 102ציבורי המווסת את ההגירה היהודית ומכוון אותה לבניין חברה יהודית בארץ ישראל.

ראה הרצל בדמות דגם שהיה מקובל  103(Jewish Company"החברה היהודית" ) כינה  ושאות

בתקופתו: חברה פרטית המגייסת הון ממשקיעים במטרה לפתח פעילות התיישבותית ועסקית 

בחבל ארץ עליו קיבלה זיכיון. כך הציע הרצל להקים "חברת צ'רטר יהודית" שתקבל זיכיון על ארץ 

ואציה של ניסיון לטעמי, הסיט 104ישראל ותנהל את הגירת היהודים אליה והתיישבותם בה.

ללא משא , חדשהלהתיישבות מאורגנת ובניית חברה יהודית מתוכננת באופי חדש בטריטוריה 

חברתי שלם וחדש ולא הצעה -היא שנתנה להרצל את ההזדמות להציג חזון כלכלי, 105העבר

 לרפורמה בלבד בחברה קיימת, ובכך תרמה לתפישתו כחזון אוטופי. 

 

התפישה המוטואליסטית של הרצל היה שליטת הציבור בעמדות העיקרון המארגן שעמד ביסוד 

פולים הטבעיים של הקרקע המונו, המפתח המאפשרות שליטה בכלכלה, ובראשן הפיננסים

את היוזמה הפרטית יש להתיר רק במקום בו  107תשתיות העירוניות., ובדומה לכך ה106והתחבורה

 :היא נושאת בסיכון, ולמסות את הכנסותיה במס פרוגרסיבי

כגון בנקים, רכבת, ביטוח באחריות,  ים ומנוסים,קעיקר גדול: את העסקים הבדו

 אניות וכו', מקבלת המדינה לרשותה אם אין ספק בהצלחתם )לפיכך, לא מסים!(

                                           
 .72שם,  101
קולוניאליזם". בתוך -כאתר מפגש בין לאומיות, סוציאליזם ודההמהפכה ההרצליאנית: הציונות “גוטוין, דניאל.   102

. ירושלים: מכון שלום הרטמן; 59–27אדם חדש?, נערך ע"י ידידיה שטרן ושגיא, אבי,  -הרצל אז והיום; יהודי ישן 
 .44–43 ,2008אילן; כתר ספרים, -הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר

"החברה היהודית" היא הארגון המבצע, שפועל בהנחיית בחזונו של הרצל,  .33, , החזון1י הרצל, כרך כתבהרצל,  103
כונה הארגון החברתי הכולל בארץ מדיני. באלטנוילנד -הגוף הפוליטי(, שהיא Society of Jews"אגודת היהודים" )

 ישראל "החברה החדשה".
 .37שם,  104
 .65, אלטנוילנדהרצל,  105
 ותלהתחדש החינוכי המרכז - דרור: רביד. החברתי של הציונות. נערך ע"י יגאל וגנר. מורה הצדק וגנר, יגאל. התוכן   106

 .55, 2006, והתנסות למידה, שתפנית
 .76, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  107
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ריוח -יל פרסיבכל דבר שהצלחתו תלויה במקרה נשאר בידי הרכוש הפרטי, בש

חס ישר לגידול גבוהים. עסקים שהצליחו משלמים מסים פרוגרסיביים בי

 108ההכנסות.

את היוזמה הקפיטליסטית הפרטית ביקש הרצל לאפשר רק לאחר ביטול האופי המסחרי של 

  109הקרקע, העבודה והממון, וניהולם כמשאב חברתי.

 

 חברת היהודים ודמות החברה החדשה

על הסכנות החברתיות הטמונות בהון האשראי הפיננסי, וספציפית הרצל מתח ביקורת חריפה 

בהונם של הרוטשילדים, אותו דימה למגדל ההולך ונבנה לגובה על בסיס צר, ולכן צפוי להביא 

על ידי שימוש באשראי ככלי ס המגדל הרחבת בסילמשבר. את הבעיה הציע הרצל לפתור באמצעות 

בדברים חריפים שכתב בטיוטת נאום בפני  110הודים.התיישבות הי –פעולה כלכלית יצרנית ל

 משפחת רוטשילד, הגדיר הרצל את הבעיה ואת הכיוון לפיתרון:

הכספים של מדינתנו או איזו מדינה אחרת יגדל פעם -אני מאמין כי עסק"אין 

ממון גדולים ביותר, הם -משלכם. ]...[ הבנקים מתאגדים לאיגודים לשם עסקי

פיים הרעים, שעדיין לא עמדו היטב על כל הרע שבהם. יוצרים את הקרטלים הכס

]...[ אי אפשר לערוך מלחמה בלעדיכם, ואם רוצים לעשות שלום, זקוקים לכם עוד 

יותר ]...[ לא נסבול איפוא גם במדינת היהודים את עשריכם המפחיד שביכותו 

-כוח להחניק את חירותנו הכלכלית והמדינית. ]...[ את החלק העיקרי של רכושכם,

העולם המסוכן אשר באשראי שלכם, אותו אנו מקבלים בשביל "חברת 

  111היהודים".

הוא הציע "מונופולין של במקום שליטה פרטית בהון הפיננסי, הציע הרצל שליטה ציבורית: 

בורסאות בידי המדינה, כך ש"כל סחר הממון נעשה קנין המדינה", "לגבי כל ענין העשוי לשמש 

י המדיני שלנו בלי להיות תלויים " "הננו מנהלים את האשראיה, אב"צ[.משחק ]כלומר ספקולצ

כזה המתואם עם את הנפקת השטרות הציע הרצל להותיר בידי בנק פרטי, אך  112באנשים פרטיים".

באמצעות השליטה הציבורית במערכת  113בנק המדינה, ופקידיו הם למעשה פקידי המדינה.

                                           
 .31, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  108
 .46–44”, המהפכה ההרצליאנית“גוטוין,  109
 .42–41”, המהפכה ההרצליאנית“; גוטוין, 210–101, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  110
 .271–124, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  111
 .120; שם, 44שם,  112
 .241–123, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  113
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אותה לכלי לקידום הפעילות היצרנית, על ידי אספקת הבנקאית והפיננסית, ביקש הרצל להפוך 

 114אשראי זול בתנאים נוחים.

 

את הקרקע שעליה תיישב החברה את היהודים לאחר קבלת הצ'רטר, ובעיקר את אדמות המדינה 

ביומנו תיאר הרצל  115.של השלטון הקודם, הציע הרצל ב"מדינת היהודים" לרכוש באופן מרוכז

האדמות הפרטיים על ידי סוכני החברה, באופן חשאי ובו זמנית, על מבעלי  כיצד תתבצע הקניה

באלטנוילנד תיאר הרצל את המצב הסופי בנוגע לשליטה  116מנת למנוע את הפקעת המחירים.

כך, נמצאות כל הקרקעות בבעלות  117באדמות: "לחברי החברה החדשה אין בעלות על קרקעות".

מיחס את מקורה הרצל יטה ששנים, ש 49-חוזה ל"החברה החדשה", והיא מחכירה אותם לחבריה ב

 השנים: 49תקנת היובל המקראית. לאחר 

חוזרות חלקות הקרקע לחברה החדשה. למשה היו מטרות חברתיות בחלוקת "

הקרקעות. אתם צריכים להבין שהשיטה שלנו משרתת את המטרות האלה לא 

 118החברה."פחות טוב. העלייה בערך הקרקע לא מעשירה את היחיד, אלא את 

כך לא ניתן לעסוק בסחר ספקולטיבי של אדמות או להרוויח רנטה על בעלות, ועליית ערך הקרקע  

 בעקבות ההתיישבות והתפתחות החברה משרתת את כל האזרחים. 

 

את פעולת התעשיה הציע הרצל לעודד באמצעות יצירת תנאים נוחים ליזמות עסקית. החברה 

גלם זולים, -מכס מתאימה, אספקת חומרי-היהודית תתמוך בהקמת תעשיות באמצעות מדיניות

היוזמות המתארגנות, ובכך ימנע כפל ויצירת משרד לסטטיסטיקה של התעשייה, שיפרסם את 

ביומנו הסביר הרצל שהחברה היהודית, שתארגן את הסעת המהגרים היהודים  119השקעות מיותר.

ומטענם לארץ ישראל, תספק להם בגדים חדשים על סמך הידיעות שבידיה, ו"בהנהלה מכוונת זו 

בנוסף, הציע הרצל לתת  120ייצור."-של התעשיה אצורה ההתחלה הקלושה של ניסיון למנוע משברי

י למנוע תחרות פרועה של רוכלים קטנים. אך מתן עדיפות כזו תינתן עדיפות לבתי מסחר גדולים כד

                                           
 .624”, כלכלי של הרצל-חזונו החברתי“זילברשיד,  114
 .38, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  115
 .71, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  116
 .98, אלטנוילנדהרצל,  117
 .שם 118
 .49–48, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  119
 .131–112, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  120
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רק בתנאי שבעל בית המסחר יבטיח את זכויות עובדיו באמצעות שיתופם ברווח, הפרשה לפנסיה 

  121ומימון לחינוך ילדיהם.

 

במקביל לעידוד התעשיה, תסדיר "החברה היהודית" גם את שוק העבודה. בחלק ידוע ביותר בהגותו 

סמך ניסיונות  על – הרצל, מתואר שהעובדים המועסקים ישירות על ידי החברה היהודית יועסקושל 

, המחולק לשני פרקים של שלוש וחצי ביום עבודה של שבע שעות בלבד –שנעשו באנגליה ובבלגיה 

שעות וביניהם הפסקה בת שלוש וחצי שעות, שתוקדש למנוחה, למפגש משפחתי ולהשתלמות 

עובדים אלה שעות נוספות להגדלת השכר, באישור רופא.  3זה ניתן להוסיף עד  ליוםמקצועית. 

לצורת עבודה זו ייחס הרצל  122יוכלו להתקדם במערכת דרגות, וכמו כן יזכו לפנסיה עם הפרישה.

תפקיד מרכזי בחזונו, הן בפני עצמה והן ככוח מושך עבור היהודים. כך הציע לעצב את דגל החברה 

החברה החדשה תתמודד  123שבעה כוכבי זהב המסמלים את שבע שעות העבודה. כדגל לבן, ועליו

-ידי עבודה", אותו מעיד הרצל שלמד מה-עם בעיית האבטלה באמצעות עקרון "העזרה על

Assistance par la traviail  שהכיר בפריז ומהניסיון בצרפת, אנגליה, שוויץ וארה"ב. לפי הרצל, כל

יזומה לא ממומננת, שבה -עבודהידי עבודה", וזו תעסיק אותו ב-לאדם יכול לפנות אל "העזרה ע

תפסיד העזרה את אותו הסכום שאותו אדם היה מקבל כצדקה אם היה מובטל. הרצל ראה בשיטה 

כמובן, שהפעלתה של חברה כזו דורשת הון גדול יותר מאשר  124זו תועלת כלכלית ומוסרית כאחד.

י להוות בעיה כאשר מערכת האשראי נמצאת בשליטת תשלום צדקה סתם, אבל דבר זה אינו צפו

המדינה, המפעילה את חברת העזרה הזו. אפקט נוסף של שיטה זו הוא יצירת מצב של תעסוקה 

מלאה, שצפוי לשמור על תנאיהם של העובדים השכירים, שלא יאלצו להתחרות במובטלים נואשים 

עות הפיכתה של החברה למעסיקה המוכנים להתפשר על תנאיהם. שוק העבודה יוסדר גם באמצ

ל מפעלי אנית של כוח האדם. החברה תפעיל את לשכת העבודה המרכזית, שתשלח פועלים בלק

החקלאות והתעשייה הזקוקים להם. עובדים אלה יועסקו בתנאי יום העבודה של שבע השעות, 

וישמרו על זכויות הותק והפנסיה שלהם במעבר בין המעסיקים השונים. באצעות חרם ושימוש 

בשליטתה במערכת ההובלה ובחומרי הגלם, תוכל החברה למנוע מבעלי ההון להעסיק עובדים זרים 

ובכך להפוך את תנאי יום העבודה של שבע השעות למציאות גם במגזר הפרטי. החברה תבצע  זולים,

                                           
 .581–157שם,  121
 .41–40, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  122
 .69שם,  123
 .42שם,  124
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ובדים בנוסף, מבוטחים הע 125השמה גם לבעלי מלאכות, ותפנה אותם אל הקהילות בהן הם נחוצים.

 126י "החברה החדשה" נגד מקרי אסון, מחלה ומוות.על יד

 

שראל כרשת של אגודות שיתופיות, דומות י-באופן כללי, מאורגנת החברה החדשה שתקום בארץ

 לכאלו שכבר התקיימו בעולם:

של החברה שלנו הוא  גם אצלנו תמצאו אגודות מכל הסוגים. ההישג הבולט"

ידי מתן -ת השיתופיות האלה וההתפתחות שלהן התאפשרו עלדוגושהקמתן של הא

חר בנוסח ]...[ לא אפשרנו למס לוסיה.ידי הדרכת האוכ-, וחשוב יותר, עלאשראי

 127"הישן להתפתח פה. מלכתחילה הקמנו את האגודות הצרכניות.

גם ההתיישבות עצמה תצא אל הפועל בצורה מאורגנת: היהודים יתאגדו באופן חופשי לחבורות 

הגירה והתיישבות, שיעמדו בקשר עם החברה היהודית, יקבלו ממנה מידע, וישלחו נציגים לבחירת 

להתיישבות יוקצו לאגודות במכירה פומבית, לא תמורת כסף,  שטחי הקרקע 128מקום ההתיישבות.

אלא תמורת התחייבות של החבורה להקים באמצעיה את התשתיות הנחוצות באזור זה, אותן 

מלאכה שהם איכרים -ביישובים הקרובים לערים, יגורו בעלי 129יממנו ממיסוי פנימי של חבריהן.

חלק מכלי התקשורת הם עיתונים  130ות.למחצה, שתוצרתם תשווק באמצעות אגודות שיתופי

שיתופיים בבעלות המנויים שלהם, הבוחרים מקרבם אסיפה המפקחת על מערכת העיתון, 

בחברת האוניות של דוד ליטבק, מגיבורי הרומן,   131ומחלקים את הרווח ממכירת שטחי פרסום.

ון. ליטבק מאוגדים העובדים באגודה שיתופית שהחלה כאגודה צרכנית והתפתחה לקופת חסכ

תומך בהתפתחותה ומשקיע בה מרווחי החברה על מנת להבטיח את תקינות היחסים עם עובדיו, 

וליצור את התנאים בהם יוכלו העובדים באמצעות קופת החסכון לרכוש ממנו את מניות החברה 

קדיש הרצל להתיישבות באלטנוילנד המקום נרחב בתיאורו  132כאשר יחליט לפרוש מעסקיו.

רצל מסביר שם שהאיכרים בעבר סבלו מחוסר ידע מדעי, מאשראי בריבית גבוה, מהיעדר . ההכפרית

ביטוח ושליטה בשיווק, ולכן סבלו מעוני. ההתפתחויות הטכנולוגיות בחקלאות שירתו את המשקים 

ראשית הניסיונות השיתופיים את הגדולים של בעלי ההון ורוששו את האיכר הקטן. הרצל ציין 

                                           
 .49שם,  125
 .74, אלטנוילנדהרצל,  126
 .71שם,  127
 .56–55, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  128
 .66שם,  129
 .97–96, אלטנוילנדהרצל,  130
 .73–72שם,  131
 .75–74שם,  132
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ה וצרפת, ואת האגודות הצרכניות בשיטת רוצ'דייל כניסיונות לשיפור מצבם של באנגליה, גרמני

 133(Rahalineהחקלאים, אבל השעין את מבנה ההתיישבות הכפרית שהציע על הניסיון של ראהליין )

הקואופרציה בראהליין הוקמה על  1831.134שקמה באירלנד בשנת  קואופרציה חקלאית יצרנית –

פועלים שחכרו את האדמה וכלי המשק מבעל החווה, במטרה לרכוש אותם בתשלומים בעתיד.  ידי

התנהלה על ידי ועד נבחר של תשעה חברים, שניהלו את העבודה. העובדים השתכרו כל אחד  יאה

לפי עבודתו, והפרישו משכרם לקיום של קופת חולים וביטוח לנכות ולשארים. את המצרכים קנו 

 וכך, מתאר הרצל ב"אלטנוילנד":במכולת קואופרטיבית.  במחירים זולים

ה ייסדנו בה אלפי ב"כאשר החזרנו את בני העם היהודי אל אדמת פלשתינה האהו

ה לכם את קרהלינות. ]... החברה החדשה[ היא בעלת האחוזה שלכם והיא זו שסיפ

 135הקרקע ואת אמצעי הייצור ]...["

 

בחברה  יר באלטנוילנד את דמותה של "החברה החדשה".צל לצירוחב היריעה של הרומן אפשר להר

זו, בעזרת שיטת עזרת העבודה, "לכל אדם יש זכות לעבוד ולהתפרנס, אבל על כל אחד מוטלת גם 

חולים, מוסדות -מי שאינו מסוגל לעבוד נהנה ממערכת סיוע ורווחה של בתי 136החובה לעבוד."

עוד, שפועלת לא על בסיס של יוזמות צדקה פרטיות, ילדים, קייטנות, הזנה לנזקקים ו-סיעודיים, גני

אלא באופן ריכוזי ומאורגן, באמצעות מימון ציבורי וכוח אדם שמתבסס על מערכת של "שירות 

  137לאומי", בה משרתים כל חברי החברה החדשה, גברים ונשים, במשך שנתיים.

 מערכת החינוך היא ציבורית ושיוויונית: 

ל מבית הספר היסודי ועד לאוניברסיטת ציון, אינם "הלימודים בבתי הספר, הח

תום בחינות הבגרות  דעולים כסף, והילדים נדרשים ללבוש תלבושת אחידה ע

 138בתיכון."

                                           
 .117שם,  133
134 “A Farming Cooperative Experiment | Irish Country life history” 

 .2016יולי  26נבדק לאחרונה 

http://countrylifehistory.ie/index.php/2013/07/a-farming-cooperative-experiment/. 
 .191–117, נדאלטנוילהרצל,  135
 .26שם,  136
 .66–64שם,  137
 .121–211שם,  138
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דבר זה חשוב על מנת לשמור על שיוויון ההזדמנויות בחברה, ולמנוע היווצרות של פערים לאורך 

ים לכולם, כמו בתחרויות ספורט. כולם הדורות: "לא חיסלנו את התחרות, אבל תנאי הפתיחה שוו

   139שווים בנקודת המוצא, אבל לא בסיום."

 

 נקודה נוספת שאבקש להזכיר כאן היא מקומן של הנשים בחברה. לפי תאורו של הרצל, 

"בחברה החדשה שלנו לנשים יש שיוויון זכויות מלא. ]...[ זכות הנשים לבחור 

  140ולהיבחר מובנת אצלנו מאליה."

יש  141נדירה ביותר.בחברה בנקודת הזמן שבה פעל הרצל, היתה תפישה זו לגבי מקומן של הנשים 

ובעיקר הנשים הנשואות לציין שגם הרצל בתיאוריו מסייג מעט את התמונה, והנשים בחברה, 

גם בחינוך מתואר שתלמידות אינן  142ממעטות בהשתתפות פעילה בפוליטיקה. (בדומה לגברים)

מצד הרווחה, נשים  143לימודיים בעולם שאליהם יוצאים התלמידים הבנים. משתתפות במסעות

אין מורשות לעבוד בעבודות פיזיות קשות ובשעות נוספות על שבע השעות. נשים הרות פטורות 

 144מעבודה ומקבלות הנחות ברכישת מוצרים.

 

 חברה או מדינה?

 :, אלא כישראל לא כמדינה-בסיכומו של דבר, מתוארת החברה היהודית בארץ

"חברה שיתופית גדולה, שבתוכה אגודות שיתופיות יותר קטנות. הקונגרס הזה 

שלנו, במהותו, אינו אלא האסיפה הכללית של החברה השיתופית הקרויה בשם 

  145החברה החדשה."

נשיא האקדמיה של החברה החדשה מגדיר אותה כ"לא מדינה, אלא חברה שיתופית גדולה", 

 גיבורי הרומן רואים בה את מדינת העתיד: 146אלא מתוך בניה הדרגתית.שנוצרה לא מתוך הפיכה 

                                           
 .211שם,  139
 .26שם,  140
141 “Women’s Suffrage.” 

 .2016יולי  26נבדק לאחרונה  

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm. 
 .63, אלטנוילנדהרצל,  142
 .821–181שם,  143
 .41, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  144
 .220, אלטנוילנדהרצל,  145
 .242–223שם,  146
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"החברה החדשה שראינו כאן היא לאמיתו של דבר קרטל של אגודות שיתופיות; 

קרטל גדול שמנהל בעצמו את כל עסקיו, מטפח אידיאלים מתוך גישה תועלתנית, 

  147ורואה לנגד עיניו את טובת הכלל."

  148קום לא רק בחברה היהודית בארץ ישראל, אלא בכל ארץ.צורה זו, לתפישתם יכולה ל

זילברשייד מציין שחזון זה, של ביטול המדינה והתנהלות החברה כפדרציית איגודים שאינה זקוקה 

למנגנוני המדינה מופיע בעידן המודרני שהופיע בעידן המודרני אצל הפילוסף האנגלי גודווין 

(Godwin הוגה הדעות הסוציאליסטי ,)( פרודוןProudon( אצל האנרכיסטים באקונין ,)Bakunin )

ס ואנגלס, שבשונה מהאנרכיסטים רואים בו תוצאה של ק( וכן אצל מארKropotkinוקרופוטקין )

באלטנוילנד מצויין, בדומה לתפישתם של  149תהליך הדרגתי שמתחיל בהקמתה של מדינת הרווחה.

והיא יכולה להמשיך ולהגן על התפתחות החברה  מארקס ואנגלס, כי המדינה אינה חייבת להיעלם,

ביומנו ציין הרצל כי הוא אינו מתנגד להגדרת רעיונו   150החדשה, שמצידה מחזקת את המדינה.

(, ובתנאי שהמדינה תפעל לפיתוחה ההדרגתי של החברה Staatssocialismusכ"סוציאליזם מדיני" )

 151כולה, ולא לתועלת של מעמד או קבוצה נבדלת בתוכה.

  

                                           
 .225 שם, 147
 .225, , החזון1כתבי הרצל, כרך הרצל,  148
 .376–634”, כלכלי של הרצל-חזונו החברתי“זילברשיד,  149
 .225, אלטנוילנדהרצל,  150
 .79, ’, היומן א2כתבי הרצל, כרך הרצל,  151
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 דיון ומסקנות
 

 הדימיון בזיהוי הבעיה

לקפיטליזם שאותן בדקתי, ניכר ששלושתן הן תגובות  חלופותמהשוואה בין שלושת ההצעות ל

המצוקה החברתית כפי שהופיעה עם תהליכי התיעוש באירופה ובארה"ב בחצי  –על דומה -לתופעת

על  יעשפמההולך וגדל התאפיינו בריכוז הון תהליכים אלה  .19-של המאה הולקראת סופה השני 

הדמוקרטית, משברים כלכליים ומצוקה ועוני הולכים ומחמירים בקרב הציבור  המערכת הפוליטית

 . הנמוך-הרחב של העובדים ובני המעמד הבינוני

-בלאמי והרצל היו בבחינת "צופים מן הצד" בתופעה זו, מנקודת מבטם כהוגים בני מעמד בינוני

גבוה, בעוד שהתנועה הפופוליסטית צמחה מתוך קורבנות המצוקה ממש, החקלאים המתרוששים 

 של ארה"ב. 

בלאמי ראה את מקור המצוקות החברתיות בליקוי בהתנהגות האנושית במימד המוסרי, שבא לידי 

לעומתו, הפופוליסטים מתוך  ביטוי בהתנהגות תחרותית במקום בשיתוף פעולה לטובת הכלל.

הבעיה נעוץ  שורשניסיון חייהם והרצל מתוך ההתבוננות במערכת הפוליטית גיבשו את ההבנה ש

בצורת הארגון הכלכלית של החברה. בצורת ארגון קפיטליסטית זו, תאגידים גדולים ניצלו את 

ות בהן החזיקו ואת גודלם ויכולת ההשפעה שלהם בזירה הפוליטית על מנת להשיג העמדות הכלכלי

, היצרנים הרחב של ציבורשל הכלכלי יתרון ולצבור הון וכוח חברתי תוך חיסול התחרות וניצול 

 . הסוחרים הקטנים והעובדים

החברה ראו במשברי הקפטליזם ובמצוקות שיצר איום על  התנועה הפופוליסטית והרצלבלאמי, 

ואת עקרונות הדמוקרטיה. אל מול איום הליברלית, על היכולת לממש בפועל את חירויות האזרח 

, שלושתן לא מבקשות להשיב לאחור את מהלך ההתפתחות שונות חלופותזה הציעו שלוש 

הטכנולוגית והתיעוש, אלא לנצל את הכלים הטכנולוגיים החדשים שיצרו על מנת לכוון את המשך 

 . השכבות הרחבות של החברהובת רווחת התהליך לט

 

 החלופות שלוש

למרות שהבין את החברה שתיאר כחברה אפשרית, נושאת האלטרנטיבה שהציע בלאמי את האופי 

היותר אוטפי מבין השלוש. את החברה הקפיטליסטית הוא מציע להחליף במדינה קפיטליסטית, 

ת החברה כחברה קולקטיביסטית, ואת הקרטלים הפרטיים בקרטל ציבורי כולל. כך מאורגנ

המנהלת ומפעילה את כל הפעילות הכללית, הן מצד הפעלת הון הייצור והן מצד הפעלת כוחות 
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בצורה זו, האופי השיתופי מבטל את התחרות בין בני האדם ומותיר את שיתוף הפעולה. העבודה. 

הדמוקרטית ליטית מעמדיים הופכת החברה למעמד אחד, והזירה הפו-במקום הפערים הכלכליים

 הכלכלה הלאומית. מקצועי של מוחלפת בניהול 

 

לא מציעה חזון זו החלופה שהציעה התנועה הפופוליסטית היא ה"רזה" מבין השלוש. חלופה 

אוטופי אלא התארגנות קואופרטיבית מעשית "מלמטה", שמטרתה הראשונית הוא יצירת יתרונות 

פשרים להם להתמודד עם הניצול מצד אמהת כלים מיידיים עבור השותפים בקואופרטיב באמצעו

והקשיים שבהם נתקל התחזקה תחושת  מתרחבההון הגדול. מתוך הניסיון הקואופרטיבי ההולך ו

המסוגלות של התנועה, והתגבשה הבנתה ותודעתה הכלכלית והפוליטית. החקלאים המתארגנים 

על  ם של כוחות ההוןרשת להם הגבלתנד שניצבו נגדם הבינו שעל מנת לגבור על כוחות ההון הפרטי

הממשלה. משהבינו זו, פנו הפופוליסטים אל הזירה הפוליטית וגיבשו מצע  –ידי כוח חזק יותר 

פוליטי שהציג את עיקרי המעורבות הממשלתית הדרושה להם. בשונה מבלאמי, שביקש להרחיב 

יתר ממשלתית -ורבותאת הניהול הממשלתי אל כלל תחומי החיים, הפופוליסטים הסתייגו ממע

שליטה ציבורית במוקדי הכוח של הכלכלה  -וביקשו לתחום אותה למקומות הנחוצים בלבד 

ועיקרם במערכת הפיננסים והאשראי,  מודרנית שהוחזקו בידי ההון הפרטי,הקפיטליסטית ה

ציבורית כזו, ניתן היה לפרק את בבעלות על הקרקע ועל תשתיות התחבורה. באמצעות שליטה 

וליצור את התנאים לקיומו של שוק חופשי משוכלל של יצרנים  הפרטי הקרטלים הנצלניים של ההון

ייתכן שההתארגנות הקואופרטיבית והרוח קטנים, המתנהל בתנאים של תחרות הוגנת. 

הדמוקרטית של התנועה הפופוליסטית היו מביאים בסופו של דבר לצמיחתה של חברה שיתופית 

בזירה הפוליטית הביא את  –ההצלחה  המספקת -ובהערכה הוגנת יותר, אי –יותר, אבל הכישלון 

 הניסיון הפופוליסטי אל קיצו. 

 

 

כפרוייקט של בניית חברה חדשה, הציעה בשונה מהפופוליזם את בניית החברה,  הרצל להחלופה ש

 גם אם לפי מבנה דומה, "מלמעלה למטה". החברה היהודית, בתפקידה כמעין ממשלה, תחזיק

ותפעיל את מוקדי הכוח של הכלכלה בהתאם לאינטרס הציבורי. לצד תמריצי הכבוד שבשירות 

הציבורי ישמרו גם רוח התחרות ומניע הרווח של הרכוש והיזמות העסקית הפרטית. את עוקצה של 

רווחה, ועידוד -תקהה החברה באמצעות רשת ביטחון חברתית חזקה של מנגנוני התחרות

ית שיתופית, שבסופו של דבר תהפוך לדומיננטית בזירה הציבורית להתארגנות קואפרטיב
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הדמוקרטית. בשונה מבלאמי ובדומה לתנועה הפופוליסטית, לא הציע הרצל את החלפת המערכת 

כלכלית התחרותית במערכת קולקטיביסטית, אלא הסדרה ציבורית של זירת התחרות, שתבטיח ה

ת של החברה. בשונה מהפופוליסטים ובדומה תחרות הוגנת ואת התועלת הכלליתנאים לאת ה

כלכליים קונקרטיים, אלא בסופו -לבלאמי, הציע הרצל לא רק שורה ממוקדת של צעדים פולטיים

 של דבר גם שינוי בדמותה של החברה כולה. 

 

 בין חזון למעשה

כללי האוטופי של בלאמי והעמדת מוקד השינוי בתודעת האנשים -בעולם המעשה, האופי הלאומי

הקשה על תרגום החלופה שלו למעשים קונקרטיים. "המועדונים הלאומיים" שקמו בעקבות פרסום 

החלופה ספרו עסקו בפעילות רעיונית ופוליטית, ונעלמו עם התפוררות התנועה הפופוליסטית. 

 שהציע בלאמי לקפיטיזם נותרה במדור האוטופיות של מדפי הספרים. 

של החלופה שהציעה התנועה הפופוליסטית עמדה על פעילות לעומת החלופה של בלאמי, כל כולה 

וחינוך רעיוני. ההתארגנות הפוליטית היתה כלי  דמוקרטית-מעשית של התארגנות קואופרטיבית

ההצלחה בזירה -בשירות פעילות זו, ובמקרים רבים כלי שנוי במחלוקת. מחלוקת זו, לצד אי

ללא התמורות שביקשה התנועה  .יסטיתהפוליטית, הביאו להתפוררותה של התנועה הפופול

למרות שכמה מרעיונותיה בנוגע להרחבת מעורבות  הפופולסטית להוביל בשיטה הכלכלית,

סבלם של החקלאים נמשך , 152הממשלה בחקלאות אומצו ע"י רפורמיסטים שבאו אחריה

כלל משברים גדולים נוספים בחצי הראשון של המאה, ו, 20-האמריקאים לאורך המאה ה

 . בארה"ב יאהענק על הייצור החקל-תלטות תאגידיוהש

של הרצל ועד  חייוהיוזמה הציונית של הרצל, בגלל מגמת הגשמתה "מלמעלה למטה" סבלה בשנות 

מחולשה דומה לזו של החלופה  1908שנת של התנועה הציונית ב "ישראלי-הקמת "המשרד הארץל

המוגבלים בהקמת הבנק הלאומי שהציעה בלאמי: ההתרכזות בהשגת הצ'ארטר והניסיונות 

. וגיוס כספים אפיק פעולה מעשי ומגייס עבור הציבור, פרט לפעילות הסברה ווהקק"ל לא יצר

 החלופה, שהוכיח את מעשיות ן חל מפנה בנתיבה של התנועהזאת, בשנים שלאחר מכלעומת 

ון הגירה : לצד הפעילות בזירה המדינית, החלה התנועה בארגכלכית חברתית שהצביע הרצלה

עד ישראל, בשיתוף פעולה עם "תנועת העבודה" שהלכה והפכה לדומיננטית -והתיישבות בארץ

ככל שהתקדם שיתוף פעולה זה, התבהר . הציונית תפשה בהדרגה את עמדת ההנהגה של התנועהש

                                           
152 , 271The populist visionPostel,  ; ,792–278שם. 
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למציאות  עד כמה מעשית וריאלית היתה החלופה שהציע הרצל, ככל שחלקים מרכזיים ממנה הפכו

, לפני הקמת המדינה ובעיקר אחריה: נעשה ניסיון מוצלח להלאמת הקרקע בארץ ישראל ממשית

 ;באמעות קק"ל ומאוחר יותר מנהל מקרקעי ישראל, לפי מודל דומה לשיטת היובל שהציע הרצל

מדיניות אשראי  הממשלה ניהלה ;תחבורת הרכבות ונמלי הים והאוויר נוהלו בבעלות המדינה

נה בציבור הציוני "עליה"( כוהגירת היהודים לישראל )המ ;וחקלאי מוכוונת פיתוח תעשייתי

נעשה ניסיון להקים במרחביה התיישבות חקלאית  1911בשנת  ;וקליטתם בה הוכוונו באופן ציבורי

קואופרטיבית לפי שיטת אופנהיימר, אך זו לא ענתה על רצונותיהם של המתיישבים החקלאיים, 

התיישבות קואופרטיבית בדמות הלאום שקיבלו בחכירה  על אדמותשהעדיפו להקים במקומה 

תיישבות שיתופית בדמות הקיבוץ. נפרשה רשת של מוסדות רווחה ציבוריים. העובדים וה-מושב

וההסתדרות  , הממשלהשוק העבודה הוסדר ברובו באמצעות שיתוף פעולה בין המוסדות הציוניים

של תעסוקה מלאה באמצעות העסקה בעודות , ונוהלה מדיניות שחתרה למצב הכללית של העובדים

. בנוסף, צמחו ניסיונות קואופרטיביים במגוון תחומים: דיור, תחבורה, יזומות על ידי הממשלה

 שיווק, ביטוח רפואי ועוד, לצד בעלות של הסתדרות העובדים עצמה על חלק ניכר מהמשק היצרני. 

ים רעיון במציאות, הציונות הלכה כך, באופן המורכב והמוגבל שבו מתממש כל ניסיון להגש

מטרה אוטופית באמצעים תנועה להגשמת "המיוחס לזלמן ארן כ סח הביטויאם נעזר בנווהתגלתה, 

 מעיקריו וחברתי זה בעשורים האחרונים ופירוק-כלכליהתמורות שחלו במבנה  153."ריאליים

מעידים על  כוחם של גורמי ההון הנאבקים על מנת לשמר את שליטתם ואת  בתהליכי ההפרטה

היתרונות החומריים הנלווים אליה. אך לצד הפגיעה הקשה במרקם החברתי והדמוקרטי בישראל 

היותה גם עדות חזקה ל החלופה שהציע הרצל שנלווה לתמורות אלה, ניתן לראות במאמץ לפירוק

 .ולקשיים שהיא מייצרת עצב הקפיטליזםממשית לחברה שמריאלית וחלופה 

 

  

                                           
 .9, 1980אביב: הקיבוץ המאוחד, -אלון, יגאל. כלים שלובים. תל  153
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