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 צמיחתו של שדה הניהול בישראל 
כדינמיקה בשדות חופפים

מיכל פרנקל*

אפשר להבחין כיום בישראל בשלושה דורות של מנהלים... רובו של הדור 
הוותיק מאוד צמח סביב המערכות רוויות הפוליטיקה, וידע להסתדר איתן... 
לייעל  ניסו  ולא  נוספים,  תקציבים  להשיג  ניסו  הם  עבד,  לא  העסק  ואם 
יוצאי צה“ל, שלא גדלו  ולבדוק מה השתבש... דור הביניים הם המנהלים 
אמנם על הנושא העסקי, אולם הם חפים מפוליטיקה... הדור הצעיר, בני 
ארבעים ומטה... סימנו את עצמם כשייכים לתחום מנהל העסקים כבר בגיל 
צעיר יותר. האוריינטציה שלהם אמריקנית במקור, והם מעניקים חשיבות 
רבה לקריאת מאזנים ובכלל ל“שורה התחתונה”... )דב ינאי, יו“ר קבוצת 

“אדם” לאבחון וייעוץ במשאבי אנוש, מצוטט אצל שנייד, 1999(

תקציר. המאמר בוחן את צמיחתו של שדה הניהול בישראל במחצית השנייה של 
שנות החמישים כדינמיקה שמתרחשת באזור החפיפה שבין שדה הכוח הפוליטי 

המלחמה  סביב  המאורגן  התקופה,  של  הגיאופוליטי  הכוח  שדה  ובין  המקומי 

הקרה ושאיפתה של ארצות הברית להבטיח את זיקתה של ישראל לגוש המערבי. 

סטנפורד,  מכון  מומחי  דו“ח  ־  מפתח  אירועי  בשלושה  התמקדות  באמצעות 

)מי“ל( ־ יצביע  הראורגניזציה ב“סולל בונה” והקמת המרכז הישראלי לניהול 

המאמר על מכלול האינטרסים שעיצבו את שדה הניהול החדש, וכן על האופן שבו 

השפיעו הגיון הפעולה שאפיין את כל אחד מהשדות ודפוסי הפעולה וההון שזכו 

בהם ללגיטימציה על צמיחתם של מוסדות הניהול העיקריים ועל הפיכתו של שיח 

הניהול הפרופסיונלי ל“משטר של אמת” בישראל. 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
הישראלית  האגודה  מטעם  לדוקטורט  כתיבה  מלגת  בעזרת  מומן  זה  מאמר  מתבסס  שעליו  המחקר   

לקרנות מחקר וחינוך, ובעזרת מענק מחקר מטעם מרכז שיין ליד המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

באוניברסיטה העברית.

אני מודה ליהודה שנהב וחנה הרצוג על הערותיהם ותמיכתם בשלבים שונים של עבודת המחקר. תודות   

גם לג‘וליה רסניק, מוטי רגב ולסוקרים האנונימיים על תרומתם לפיתוח והבהרת הרעיונות במאמר זה.
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הקדמה

שיטתית  מחקרית  לב  תשומת  משך  לא  בישראל  הפרופסיונלי  הניהול  שדה  של  מיסודו 
הפוליטית,  בהיסטוריה  בישראל  ההיסטוריוגרפי  המחקר  התמקדות  האחרונות.  לשנים  עד 
ובעיקר בזו של תנועת העבודה, הציגה את פעולתם של בעלי ההון ושל נציגיהם, המנהלים, 
כשולית להבנת ההתפתחות של החברה הישראלית עד שנות השמונים או התשעים של המאה 
העשרים )פרנקל, הרצוג ושנהב, 1996; שמיר, 2001(. בשנים האחרונות ניכר שינוי במגמה זו, 
בעיקר בשל מרכזיותו של השיח הניהולי בחברה הישראלית ובגלל כוחם הגובר של מנהלים 
שכירים בעיצוב החברה )דה–פריז, 1996; מולכו, 2002; פרנקל, 2000; פרנקל ואחרים 1996; 
Kalev, Shenhav & De Vries, forthcoming(. עם זאת, האופן שבו מתואר סיפור מיסודו 
של שדה הניהול בישראל בשיח הציבורי המקומי מבוסס עדיין ברובו על זיכרונותיהם של 
השחקנים המרכזיים בשדה, וחסרים בו המרחק האפיסטמולוגי והתשתית העובדתית הרחבה 
החיוניים להבנה מדויקת של תהליך זה )למשל אהרוני, 1991; ויינשל, 1968, 1969; כספי, 

1988; עמית, 1999; שנייד, 1999(. 
כלל  בדרך  זו  בכתיבה  מתואר  בישראל  הפרופסיונלי  הניהול  שדה  של  מיסודו  סיפור 
הייצור  ועם העלייה במורכבותו של  זו,  ליניארית טבעית. במסגרת התפתחות  כהתפתחות 
התעשייתי המודרני בישראל, לא הצליחו עוד היזמים התעשייתיים ־ הן יזמים פרטיים והן 
יזמים מוסדיים, מפלגתיים–הסתדרותיים ־ לנהל את המפעלים שבראשם עמדו כך שיישרדו 
או יצליחו, ועלה צורך לאמץ מודלים ניהוליים טובים ויעילים יותר. הגעתו של כוח אדם 
ניהולי מיומן שרכש את הכשרתו בחו“ל והתפתחותם של מוסדות פרופסיונליים מקומיים 
סיפקו דרישה זו והביאו לתהליך אבולוציוני של פרופסיונליזציה, שהחל לתת את אותותיו 
בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים. תהליך זה של פרופסיונליזציה ורציונליזציה 
של  שליטתם  בשל  בעיקר  הכותבים,  טוענים  ומהרצוי,  מהנחוץ  יותר  התעכב  הניהול  של 
גורמים פוליטיים, מפלגתיים והסתדרותיים בכלכלה המקומית ובשל רצונם של אלה להמשיך 
ולהכפיף את פעולת הארגונים שבשליטתם להגיון הפעולה הפוליטי במקום לזה המקצועי. 

שתי הבחנות בינאריות שקשורות זו בזו מאפיינות את הניתוח המקובל שתואר לעיל: 
הראשונה היא הבחנה בינארית אובייקטיבית לכאורה בין השחקנים הפוליטיים העוצרים את 
הפרופסיונליים  השחקנים  ובין  הניהול  תחום  של  והרציונליזציה  הפרופסיונליזציה  תהליך 
המקדמים אותו. השחקנים הפוליטיים שואפים למונופוליזציה של טובין חברתיים ומונחים על 
ידי אינטרסים פרטיקולריים שעל בסיסם הם דוחים את המודלים הניהוליים הפרופסיונליים. 
ידי  ועל  אובייקטיבי  מדעי  ידע  ידי  על  מונחים  זאת,  לעומת  הפרופסיונליים,  השחקנים 
לסביבה  נוגעת  השנייה  היסוד  הנחת  הכלל.  לטובת  ופועלים  וִקדמה  יעילות  של  עקרונות 
הנתפסת כרלוונטית להבנת תהליך מיסודו של שדה הניהול: הסביבה הבינלאומית הגלובלית, 
ובעיקר זו הפרופסיונלית והאקדמית בארצות הברית, מוזכרת כמקור נטול אינטרס לאותם 
מודלים יעילים ורציונליים, ואילו השדה שבו מתרחש המאבק על יישומם של מודלים אלה 
הוא שדה הכוח המקומי המוגדר במונחי מדינת הלאום הישראלית. מכיוון שרוב השחקנים 
הזרים שפעלו בזירה המקומית לקידום תהליך הפרופסיונליזציה של הניהול הם פרופסיונלים 
ואנשי אקדמיה, גם הם, כמו עמיתיהם המקומיים, נתפסים כניטרלים פוליטית, ופעולתם, 

כמו פעולת הסוכנויות המנחות ומממנות אותה, אינה זוכה לתיאורטיזציה מספקת. 
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המאמר הנוכחי מבקש לערער על שתי ההבחנות הבינאריות האלה. בהתבסס על מחקר 
היסטורי מקיף שהתחקה אחר המאבקים המורכבים ורבי הפנים שליוו את מיסודו של שדה 
הניהול המקומי כשדה אוטונומי בעל גבולות מוגדרים, מנתח המאמר את תהליך המיסוד של 
שדה הניהול המקומי כדינמיקה באזור החפיפה של שני שדות מובחנים: שדה הכוח המקומי 
ושדה הכוח הגיאופוליטי. בניתוח שדה הכוח המקומי מערער המאמר על ההנחה שיש לראות 
ומציג  שלהן,  הפעולה  ובהגיון  במניעיהן  שנבדלות  קבוצות  שתי  ובמנהלים  בפוליטיקאים 
את ההבחנה הבינארית עצמה כתוצר של מאבקים בשדה הכוח הפוליטי, שבמהלכם הופך 
הידע הניהולי להון שסביבו מתארגן השדה החדש. בניתוח שדה הכוח הגיאופוליטי מסמן 
המאמר את תפקידם של המאבק הבין–גושי ושל ניסיונותיה של ארצות הברית להבטיח את 
השתייכותה של ישראל לגוש המערבי כגורמים מרכזיים בהצגתו של השיח הניהולי בישראל. 
אחד  בכל  המתרחשים  מגלה שהתהליכים  המקומי  הניהול  שדה  של  מיסודו  ניתוח  ואולם, 
טובה  הבנה  חדש.  ניהולי  שדה  של  צמיחתו  את  להסביר  יכולים  אינם  כשלעצמו  מהשדות 
שבין  החפיפה  במרחב  המתרחשת  הדינמיקה  של  בחינה  מתוך  רק  תתאפשר  התהליך  של 
השדות ושל יכולתם של השחקנים להישען על הסוגים השונים של הון תרבותי שנתפסים 
 Bourdieu &( כרלוונטיים בכל אחד מהשדות. במילים אחרות, אם נניח בעקבות בורדייה
Wacquant, 1992( שאפשר לחשוב על שדה חברתי כעל שדה כוח מגנטי שכפוף להגיון 
במרחב  התרחש  הישראלי  הניהול  שדה  של  מיסודו  כי  לטעון  מבקשת  אני  מסוים,  פעולה 
לאורך  שאטען  כפי  אחת.  ובעונה  בעת  המגנטיים  הכוחות  שני  של  המשיכה  לכוח  הכפוף 
המאמר, השחקנים המרכזיים שהצליחו לקדם את מיסודו של שדה ניהולי חדש וקבעו במידה 
רבה את אופיו היו אותם השחקנים שנהנו גם מהון תרבותי שמאפיין את כל אחד מהשדות 

וגם ממשאבים חברתיים מגוונים שניתנים להמרה בשניהם. 
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באמצעות ניתוח מקרה של שלושה אירועים מכוננים )Sewell, 1996( בתולדות שדה הניהול 
הישראלי מבקש המאמר לשרטט את מאפייניה של הדינמיקה בשדות חופפים ואת האופן 
דו“ח  אירועי  מיסודו של השדה החדש. שלושת האירועים הם  זו את  דינמיקה  ִקדמה  שבו 
ועדת סטנפורד, שהתוו את אופן הפעולה של תכנית הסיוע האמריקאי להקמת מערך הכשרה 
ניהולי מ–1955; הראורגניזציה ב“סולל בונה”, שבמסגרתה נוהל לראשונה בהקשר הישראלי 
מאבק פוליטי בכלים ניהוליים בשנים 1958-1957; והקמת המרכז הישראלי לניהול )מי“ל( 

בשנים 1959-1958.

 רקע תיאורטי: לקראת הבנת מיסודו של שדה הניהול 
כדינמיקה בשדות חופפים

במושג “שדה ניהולי” אני מכוונת בעקבות בורדייה )Bourdieu, 1990( לקיומו של מרחב 
חברתי אוטונומי יחסית של קשרים חברתיים אובייקטיביים שבמסגרתו: א. היכולת ליישם 
ידע פרופסיונלי ופורמלי שמזוהה עם הפרופסיה הניהולית )או לדבר בשם ידע זה( נחשבת 
של  המרכזית  כמטרתו  ורציונליות  יעילות  המציב  הפעולה  הגיון  ב.  מרכזי;  רלוונטי  הון 
ג. מוסדות פרופסיונליים–ניהוליים תופסים  כל ארגון נתפס כהיגיון הלגיטימי הדומיננטי; 
עמדות שמקנות לבעליהן נגישות ואף מונופולין על טובין חברתיים מבוקשים. הופעתו של 
מאז  המתקיימת  ־  עצמה  הניהולית  הפעולה  שבו  כשלב  לפיכך  מזוהה  חדש  ניהולי  שדה 
ומעולם בכל חברה נתונה ־ אינה נשענת עוד על מסורת שעוברת מאב לבן ואינה תלויה רק 

בכישוריו האישיים של המנהל, אלא מוכפפת להגיון פעולה מובחן וייחודי. 
בגישה  מרכזי  מרכיב  היא  שדה  במונחי  הניהול  של  הפרופסיונליזציה  תהליכי  הבנת 
הפוליטית–תרבותית לחקר ארגונים )Fligstein, 2001( המתפתחת בשנים האחרונות כביקורת 
 Chandler, 1977, 1990; Donaldson,( הרציונלית–פונקציונלית  הגישה  כלפי  בעיקר 

2001( ומבקשת לחדד את תפקידם של יחסי כוח בעיצוב שדות ניהוליים. 
בניתוח  כלל  בדרך  המוצע  בהסבר  ביטוי  לידי  הרציונלית–פונקציונלית, שבאה  הגישה 
שדה הניהול הישראלי עד כה )אהרוני, 1991; ויינשל, 1968(, מניחה שמודלים פרופסיונליים 
של ניהול ומשילות ארגונית )organizational governance( הם הדרך הטובה ביותר לקדם 
את מטרותיו של הארגון לטובת כל משתתפיו. מנהלים פרופסיונלים שזכו בהכשרה אקדמית 
)או אחרת( ולמדו מודלים פרופסיונליים אלה על בוריים הם שיצליחו להתאים את המודל 
הנכון לארגון ויגדילו בכך את סיכויי הצלחתו. מסה קריטית של מנהלים בעלי הכשרה בצירוף 
רמה מתאימה של פיתוח טכנולוגי ומוסדי במדינה נתונה נתפסים, על פי גישה זו, כתנאים 
פרופסיונליים  לא  גורמים  של  שליטתם  ואילו  מקומי,  ניהול  שדה  של  למיסודו  הכרחיים 
פרופסיונלים  בין  ההבחנה  כזו.  התפתחות  בפני  מכשול  בבחינת  היא  עסקיים  בארגונים 
זו כהבחנה אובייקטיבית שנוצרת בתהליך  למי שאינם פרופסיונלים נתפסת מנקודת מבט 

ההכשרה הפורמלית של המנהל.
הבנת מיסודם של שדות ניהוליים במונחי הגישה הפוליטית–תרבותית מאתגרת את הנחת 
העליונות הטכנית של המודלים הפרופסיונליים. תחת זאת נקודת המוצא של גישה זו היא 
מסוימים  ניהוליים  ומודלים  הפרופסיונלי  הידע  זוכים  שבמהלכם  החברתיים,  שהתהליכים 
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לעדיפות על פני סוגי ידע וסמכות אחרים בחברה נתונה, ראויים לדיון ביקורתי כשלעצמם. 
בוחנים  שפיתח,  במושגים  מדויק  לא  שימוש  באמצעות  לעתים  אך  בורדייה,  בהשראת 
תיאורטיקנים של שדות ארגוניים את היררכיית העמדות בשדה, את תפקידן של פרקטיקות 
ניהוליות מסוימות במאבקם של השחקנים על אכלוסן של עמדות אלה, את נורמות הפעולה 
 Hoffman,( בו  והגבלת האפשרות להשתתף  גבולותיו של השדה  ואת  הלגיטימיות בשדה 

 .)1999; Maguire, Hardy & Lawrence, 2004
מנקודת מבט זו, הלגיטימציה של המודל המאומץ או של הסמכות המדעית הפרופסיונלית 
אינה מובנת מאליה, אלא היא כשלעצמה תוצר של מאבקי כוח מתמשכים בין שחקנים בשדה, 
ומבנים  מבינים  הם  שבו  האופן  על  רבה  במידה  משפיעות  תופסים  הם  שאותן  שהעמדות 
את המציאות, על האופן שבו הם מגדירים בעיות חברתיות וארגוניות ועל הפתרונות שהם 
מציעים לבעיות אלה. שדה ניהולי חדש ייווצר כשיתפתחו אינטראקציה ושיתוף פעולה בין 
ארגונים שמציבים את קידום הניהול הפרופסיונלי כמטרתם המרכזית, כששחקנים שמגדירים 
את עצמם כמנהלים מקצועיים יזכו במיקום גבוה יותר בהיררכיה החברתית, כשידע ניהולי 
יזכה בלגיטימציה רחבה ויהפוך לקריטריון לפעולה לגיטימית, וכשהשחקנים בשדה יפתחו 

תפיסה של זהות חברתית משותפת. 
על  נשענת  אינה  פרופסיונלית  לקבוצה  ההשתייכות  זו,  גישה  פי  שעל  לציין  חשוב 
היא  אלא  שרכש,  תעודות  או  ההשכלה  כמו  דווקא,  היחיד  של  אובייקטיביים  מאפיינים 
נתונה לתהליך של הבניה חברתית מתוך מאבקים בשדה נתון )Boltanski, 1987(. ההבחנה 
הישראלי  בהקשר  המקובלים  התיאורטיים  בהסברים  הנתפסת  למנהלים,  פוליטיקאים  בין 
כאובייקטיבית ומובנת מאליה, תוצג מנקודת מבט זו כתוצר של מאבקי כוח בשדה הנתון, 

שבמסגרתם מצליחות קבוצות לבדל עצמן מקבוצות אחרות ולזכות ביוקרה ובכוח עדיפים. 
אולם דווקא בשל רגישותה להקשר הסטרוקטורלי, הפוליטי וההיסטורי שבתוכו מתמסדים 
השדה,  בהתהוות  המעורבים  השחקנים  של  הסטרוקטורליות  ולעמדותיהן  ניהוליים  שדות 
בולטת חולשתה התיאורטית של הגישה הפוליטית–תרבותית בבואה לנתח תהליך זה כתהליך 
גלובלי. אף שאין הכרח לעשות זאת מבחינה תיאורטית, נוטים בורדייה וחוקרי שדות אחרים 
להגדיר את גבולותיו של השדה הנחקר באמצעות גבולותיה של מדינת הלאום. מאפיין זה 
של ניתוח השדות הביא את לינגרד ושותפיו )Lingard, Rawolle & Taylor, 2005( להגדיר 
הושאל  שבהם  המעטים  במקרים  מתודולוגית.  בלאומיות  כלוקה  בורדייה  של  עבודתו  את 
הגדרת  הפוכה:  מבעיה  כלל  בדרך  הניתוח  סבל  גלובליים  תהליכים  לניתוח  השדה  דימוי 
אגב  אחיד,  חברתי  כשדה  האירופי(  האיחוד  )דוגמת  על–לאומיות  יחידות  או  כולו  העולם 
 1.)Fligstein & Stone Sweet, 2002( התעלמות גורפת מחשיבותם של שדות כוח מקומיים
במקום שתי האפשריות האלה, המאמר הנוכחי מבקש לקדם את הגישה הפוליטית–תרבותית 
לעבר הבנה מורכבת יותר של תהליכי מיסוד של שדות ארגוניים וניהוליים בהקשר הגלובלי 
כתוצר של דינמיקה בשדות חופפים: במקרה זה, שדה הכוח המקומי בכל חברה ושדה הכוח 

הגיאופוליטי. 

 Illuz & John, להבנה מעמיקה של הדינמיקה המורכבת שבין שדות מקומיים לשדות גלובליים ראו  1
 .2003
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על מנת להבין טוב יותר את חשיבותה של הדינמיקה בשדות חופפים יש לחזור תחילה 
אל הגדרת השדה במשנתו של בורדייה. האנלוגיה שבה משתמש בורדייה לתיאור השדה היא 
בדרך כלל זו של משחק. אף על פי ששדה אינו תוצאה של תכנון מראש, כמו משחק הוא נענה 
לכללים שאינם בהכרח גלויים ומפורשים. וכמו משחק, גם שדה הוא תוצר של תחרות ושל 
מאבק בין שחקנים. יכולתם של השחקנים לנוע ולפעול במסגרת כללי המשחק היא שמבחינה 
משחק אחד ממשנהו )Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 98(. השחקנים בשדה נאבקים 
זה בזה באמצעות המשאבים העומדים לרשותם )הון(, ובכל שדה יש סוגי הון תרבותי, חברתי 
וכלכלי שרלוונטיים לו ודפוסי פעולה מוטמעים )הביטוס( שנתפסים כלגיטימיים במסגרתו 
ועשויים להיראות חריגים ובעייתיים בשדה אחר. אך בצד אנלוגיית המשחק מציע בורדייה 
)שם, עמ‘ 100(.2 מנקודת מבט  זו של השדה המגנטי  יותר,  פיזית  נוספת,  אנלוגיה חשובה 
זו אנחנו יכולים לחשוב על שדה כעל מרחב שהאובייקטים שבתוכו כפופים לכוח משיכה 
מסוים, כך שמה שקורה לכל אובייקט בכניסתו לשדה אינו יכול להיות מוסבר רק באמצעות 
מפסיק  מפעיל  שהוא  הכוח  שבו  במקום  עוברים  השדה  גבולות  האינטרינזיות.  תכונותיו 
להשפיע על פעולת האובייקטים שבתוכו. אם נקבל את מטפורת השדה המגנטי נוכל לטעון 
כי אובייקט שמצוי באזור חפיפה בין שני שדות כוח מגנטיים יהיה מושפע משניהם בו בזמן, 
וכן מהדינמיקה הנוצרת ביניהם. מידת הכוח המגנטי שמפעיל כל אחד מהשדות עשויה להיות 
שונה, כך שבמפגש ביניהם יכול להיות שחלק ניכר משדה מגנטי אחד יושפע מהשדה האחר, 
בעוד רק חלק קטן מהשדה האחר יושפע מהשדה הראשון. ככל שהשחקנים מתקרבים לאזור 

החפיפה, כך גובר הצורך לפעול בהתאם לכוחות המשיכה של שני השדות גם יחד.
אף שהדינמיקה בשדות חופפים רלוונטית להבנת כל מפגש בין שני שדות חברתיים או 
יותר, במאמר זה אני מבקשת להתמקד בשני שדות בלבד ־ שדה הכוח המקומי ושדה הכוח 
הגיאופוליטי ־ ולטעון שהמפגש שנוצר ביניהם במקרה הישראלי הוא שִאפשר את צמיחתו 
של שדה ניהול מקומי והכתיב את מאפייניו. שדה הכוח הגיאופוליטי )Djelic, 1998( הוא 
מדינות  אינדיבידואלים,  ־  השחקנים  למכלול  ומתייחס  הגלובלית  המערכת  של  אחד  פן 
העמדות  של  מונופוליזציה  על  העולמית,  בפוליטיקה  השליטה  על  הנאבקים  ־  וארגונים 
או  הון  קרקע,  משאבי  שאלה  בין  בו,  שזמינים  נכספים  למשאבים  נגישות  ועל  המרכזיות 
מחצבים ובין שאלה משאבים סימבוליים שמעצבים את אופני החשיבה של האנושות. מדינות 
הלאום הן כמובן שחקנים שמאכלסים עמדות דיפרנציאליות בשדה הכוח הגיאופוליטי, אך 
התהליכים המתחוללים בתוכן מושפעים רק באופן חלקי ממאבקי הכוח בשדה זה. שדה הכוח 
המקומי מוגדר אצל בורדייה כשדה שאליו כפופים כל השדות האחרים בחברה נתונה: השדה 
התרבותי, שדה הספרות, השדה הכלכלי וכיוצא באלה. בשדה הכוח הפוליטי נקבעים יחסי 
ובו  והפוליטי ־  סוגי ההון השונים ־ הכלכלי, התרבותי, הסימבולי, האקדמי  בין  ההמרה 
יהיו השחקנים שהשפעתם על קביעת מטרותיה של החברה תיתפס כלגיטימית  מוגדר מי 
יוגדרו כמייצגות את טובת הקולקטיב. עם זאת, בתנאים של מאבק כוח בין  וֵאילו טענות 

השחקנים בשדה, גם הגדרות אלה נתונות לשינוי. 

יש להדגיש שזו אנלוגיה בלבד, ושבניגוד לשדות פיזיים, השדה החברתי אינו מתקיים מעבר לפעולותיהם   2

של השחקנים המשתתפים בו.
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הבנתו של שדה הניהול כתוצר של דינמיקה בשדות חופפים דורשת אפוא ניתוח של פעולת 
השחקנים הגיאופוליטיים מחד גיסא ־ קרי אנשי מדיניות החוץ ותכנית הסיוע האמריקאי 
שדוחפים להפיכתם של הגיון פעולה ודפוסי פעולה מסוימים להגמוניים ־ ושל פעולתם של 
השחקנים בשדה הכוח המקומי מאידך גיסא, כלומר פוליטיקאים, מוסדות כלכליים, פקידות 
מדינתית בכירה ושחקנים נוספים באליטה הכלכלית שפועלים לייבא, או לחלופין לשבש, 
והיישום של דפוסי פעולה אלה בשדה המקומי. המאמר הנוכחי מציע  הייבוא  את מאמצי 
ניתוח כזה, של יחסי הגומלין המורכבים בין שדה הכוח הגיאופוליטי, כפי שהתגלם במאמציה 
של ארצות הברית למסד בישראל שדה ניהולי פרופסיונלי, ובין שדה הכוח הישראלי, שבו 
נאבקו המדינה, ההסתדרות, המעסיקים הפרטיים והמנהלים על שליטה בארגוני התעשייה 

והשירותים של המדינה החדשה. 

שדה הכוח המקומי והמאבק על דמותה של החברה הישראלית

“במחקר אמפירי”, טוען בורדייה, “קיימת חפיפה מלאה בין הגדרתו של מרחב חברתי מסוים 
כשדה אוטונומי, זיהוי גבולותיו וקביעת סוג ההון החברתי הפעיל בו וגבולות פעילותו של 
)Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 98 ]תרגום שלי ־ מ“פ[(. שדות ניהוליים  הון זה” 
מוגדרים מתוך כך כשדות שבהם ידע, שיח ודפוסי פעולה שמזוהים עם תחום הדעת הקרוי 
נהל עסקים והיכולת להגדיר ידע כזה ולדבר בשמו הם בגדר משאב מרכזי במאבק  נהל או ִמִ ִמִ
על טובין ועל עמדות בהיררכיה הפנימית של השדה. ידע ניהולי ממוסד זה מגדיר לא רק 
את תהליכי הייצור העדיפים והראויים ואת דפוסי העסקת כוח העבודה, אלא גם את חלוקת 
העבודה הראויה ואת ההיררכיה החברתית המתבקשת בין בעלי אמצעי הייצור ובין המנהלים 
והעובדים, וכן את אופן קבלת ההחלטות הרצוי בנושאים ארגוניים. המאבק על מיסודו של 
השליטה  ועל  החברה  של  דמותה  על  כמאבק  מובן  להיות  אפוא  צריך  מובחן  ניהולי  שדה 

בארגונים בירוקרטיים ותעשייתיים המרכיבים את עמוד השדרה המרכזי שלה. 
ששיחקו  כמי  כלל  בדרך  מוצגים  עיקריים  מקומיים  שחקנים  שלושה  אלה  בתנאים 
תפקיד מרכזי בעיצוב שדה הניהול הישראלי: המנהלים ומומחי הניהול הישראלים שרכשו 
בארגונים  הפרופסיונלי  הניהול  עקרונות  את  ליישם  וביקשו  ובחו“ל  בארץ  הכשרתם  את 
שבהם פעלו )אהרוני, 1991; ויינשל, 1968(; בעלי ההון הפרטי שביקשו להציב עקרונות של 
יעילות ורווחיות כעקרונות מרכזיים כדי להגביר את יכולת התחרות שלהם מול התעשייה 
מנהיגי  ולבסוף  העבודה;  בהסכמי  ההסתדרות  של  מעורבותה  את  ולהדוף  ההסתדרותית 
הישראלי  הקולקטיבי  בזיכרון  כלל  בדרך  הנתפסים  ההסתדרות,  בראש  והעומדים  המדינה 
משום  בפרט,  הניהול  תחום  של  זו  ושל  בכלל  הפרופסיונליזציה  של  החריפים  כמתנגדיה 
שאיימה לשלול מהם את שליטתם בתעשייה הלאומית וההסתדרותית שהייתה מכשיר מרכזי 

.)Shalev, 1992( בשליטה הפוליטית של מפא“י
ואולם, עיון קפדני במשא ומתן ובמאבקים שליוו את הפרופסיונליזציה של שדה הניהול 
בישראל מגלה תמונה מורכבת יותר. הן בעלי ההון והן המוסדות הפוליטיים המרכזיים, קרי 
ורצוף  וההסתדרות, ממלאים בסיפור הפרופסיונליזציה של הניהול תפקיד מורכב  המדינה 
סתירות. בעוד שרוב בעלי ההון מעוניינים אכן בקידום הפרודוקטיביות ובצמצום כוחם של 
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איגודי העובדים, עדויות רבות מימי טרום המדינה ומשנות החמישים של המאה העשרים 
מגלות שכמו עמיתיהם באירופה ובארצות הברית )Shenhav, 1999( גילו גם מקצת מבעלי 
ההון הפרטי בישראל חשדנות באשר לתרומתו הפוטנציאלית של הניהול המקצועי לעסקיהם. 
להקים  הארץ–ישראלית,  האשלג  חברת  של  הכללי  מנהלה  נובומייסקי,  משה  כשחתר  כך, 
זו לתמיכה בקרב  יוזמה  זכתה  מחלקה ללימודי הנדסת תעשייה בטכניון כבר ב–1945, לא 
של  הראשונות  הסקירות  לאחת  שהפך  במאמר   .)1992 )פרנקל,  הפרטיים  התעשייה  בעלי 
ההיסטוריה של הניהול בישראל טוען החוקר האמריקאי ארווין סובל )Sobel, 1959( שבעלי 

התעשייה ראו בניהול אומנות שעוברת מאב לבן וחששו לוותר על שליטתם בעסקיהם.
עמדותיהן ופעולותיהן של ההסתדרות ושל המדינה בעניין אימוצם של מודלים ניהוליים 
יותר. ככלל,  ולאחר מכן היו אף מורכבות  ואדמיניסטרטיביים בישראל לפני קום המדינה 
יש לראות הן את פעולתה של המדינה והן את פעולתה של ההסתדרות כמקוטעות ומרובות 
כובעים:  שני  תחת  העת  כל  פעלו  שתיהן  שלפנינו  בהקשר   .)Rosenhek, 2000( סתירות 
בכובען כמעסיקות הגדולות במשק הן שאפו להגביר את יעילות פעולתן ולמקסם את שליטתן 
בכובען כשחקניות  מנגד,  הנוגעות לתפקודם של הארגונים שבבעלותן.  בקבלת ההחלטות 
פוליטיות הן חתרו לשמר את שליטתן בכלכלה. יישומן החלקי, המקוטע והמשובש לעתים 
של מתודות ניהול מתקדמות בנות התקופה שימש לפיכך את המדינה ואת ההסתדרות לטובת 

 .)Frenkel, 2005; Kalev et al., forthcoming( קידום האינטרסים שלהן כמעסיקות
בפרקטיקות  ומקומי  ספציפי  שימוש  לקידום  הרבות  פעולותיהן  עם  בבד  בד  זאת,  עם 
סמכות  של  מיסודה  תחת  גם  העת  כל  והמדינה  ההסתדרות  חתרו  פרופסיונליות,  ניהול 
הדומיננטית  הציונית  מהאידיאולוגיה  הנגזרת  מהסמכות  שמנותקת  מובחנת  פרופסיונלית 
)פרנקל, 2000(. כפי שאראה להלן, גם מוסדותיה של המדינה הביעו התנגדות גורפת להחלת 
עקרונות ניהוליים פרופסיונליים כשחשבו שעקרונות אלה מכרסמים באוטונומיה של מקבלי 

ההחלטות המדינתיים. 
הדיון בשחקן השלישי, מנהלים ומומחי ניהול מקומיים, הוא אתגר תיאורטי מורכב אף 
ושל ארגוני השירות  יותר. ההתייחסות אל קבוצת המנהלים בפועל של מפעלי התעשייה 
ושפה  משותפים  אינטרסים  של  סובייקטיבית  תפיסה  בעלת  מובחנת  כקבוצה  הגדולים 
משותפת שנבדלים מאלה שאפיינו את שדה הכוח הפוליטי למשל, היא תפיסה אנכרוניסטית 
שכופה את הזהות הפרופסיונלית שהתפתחה במסגרת תהליך מיסודו של השדה על השחקנים 

שפעלו בו בטרם התמסד. 
המאה  של  החמישים  שנות  תחילת  זה,  מחקר  של  במרכזו  העומדת  התקופה  בראשית 
חברתית  כקבוצה  מנהלים  על  לדבר  אפשר  היה  לא  עוד  ישראל,  מדינת  והקמת  העשרים 
מרכזית. השימוש בידע ניהולי לא נתפס על ידי אף לא אחד מהשחקנים המרכזיים בשדה 
כלגיטימי ורצוי, ולכן אי אפשר לתארו כסוג של הון במונחים בורדיאניים. בתקופה זו ניכרה 
הסתייגותם של המנהלים הבולטים בתעשייה ההסתדרותית אפילו מהשימוש בתואר “מנהל”. 
הלל דן, שהיה ללא ספק המנהל רב ההשפעה ביותר בתולדות התעשייה הישראלית בעשור 
הראשון לקיומה, נמנע מלהתייחס לתפקידו כמנהל כזהות פרופסיונלית. במקום זאת מתייחס 
דן אל עצמו כאל “משקיסט” )דן, 1963(. בסקירתו הקצרה על המרכז הישראלי לניהול מחזק 
טדי ויינשל עמדה זו בכותבו כי “אחת הבעיות הרציניות בחברה הישראלית היא שעד לפני 
כמה שנים לא ידעו המנהלים שהם מנהלים” )ויינשל, 1969(. המעבר להצגת המנהלים כבעלי 
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מומחיות פרופסיונלית וראשית קיומה של זהות מובחנת כזאת, שתובעת הכרה ולגיטימציה 
בחברה הישראלית, הם חלק מתהליך מיסודו של שדה מובחן, ולא תנאי להתפתחותו. תרומה 
מוכחת לקולקטיב דוגמת פעולה ארוכת שנים במסגרת תנועת העבודה והיכולת להשתמש 
באופן יצירתי ומשכנע בטיעונים מארסנל השיח הציוני סוציאליסטי הם סוג ההון התרבותי 

שִאפשר לבעליו לפעול בשדה המקומי באופן לגיטימי. 
מסגרת היחסים בשדה הכוח המדינתי ופעולתם של השחקנים השונים בו בעניין מיסודו 
של שדה הניהול צריכים אפוא להיות מובנים לא כתהליך דטרמיניסטי ובלתי נמנע, אלא 
כתהליך תלוי הקשר ותלוי מאבקים ספציפיים בין שחקנים בעלי אינטרסים שנאבקים ביניהם 
בין עמדות בתוך השדה המקומי הישראלי  זאת, היחסים  על קידום עמדותיהם בשדה. עם 
לבדו אינם יכולים להסביר את התפתחותו של שדה הניהול, שכן ההון שסביבו התארגן השדה 
היה הון זר, כלומר הון תרבותי וסימבולי שנתפס כבעל חשיבות ורלוונטיות בזירה הגלובלית 
והגיאופוליטית, אך שאינו ניתן להמרה, לפחות בשלב הראשוני, במשאבים אחרים בזירה 
המקומית  בזירה  חשיבות  לבעל  הזר  התרבותי  ההון  הפך  התהליך שבאמצעותו  המקומית. 
צריך להיות מובן לא רק במושגים של יחסי הכוח בשדה המקומי, אלא גם במושגי השדה 

הגיאופוליטי.

השדה הגיאופוליטי והפצת הניהול הפרופסיונלי

במיסוד  הקרה,  המלחמה  בעידן  אלה  של  ובעיקר  הגיאופוליטיים,  היחסים  של  מרכזיותם 
האחרונות  בשנים  זוכה  לאומיים  לגבולות  מעבר  ובהפצתו  הפרופסיונלי  הניהולי  השיח 
 Ainamo, Tienari & Vaara, 2006; Djelic, 1998; Kelley, Mills( לעיון מחודש ונרחב
הניהולי  המודל  ייצוא  אודות  ההיקף  רחב  בספרה   .)& Cooke, 2006; Landau, 2006
מרי–לור  הצרפתייה  החוקרת  למשל  מתעדת  מרשל,  תכנית  במסגרת  לאירופה  האמריקאי 
דז‘ליק )Djelic, 1998( את אמונתם העמוקה של קובעי המדיניות האמריקאים ושל סוכנויות 
הסיוע שהקימו, בכוחו של יישום המודל הניהולי האמריקאי באירופה להבטיח לא רק את 
שגשוגן הכלכלי של מדינות אירופה ההרוסות לאחר מלחמת העולם השנייה, אלא גם את 
הגדולים  התאגידים  את  שהציבו  הפורדיסטית,  הכלכלה  ולעקרונות  לקפיטליזם  נאמנותן 
כשחקנים ראשיים בעיצוב הכלכלה ובשגשוגה. מתוך אמונה זו, טוענת דז‘ליק, פעלו סוכנויות 
הסיוע האמריקאיות באירופה להכשרת כוח אדם ניהולי ולשליחת מומחים ופקידים בכירים 
מקומיים ללימודים ממושכים בארצות הברית כדי שיפנימו שם לא רק את הידע הטכני הנחוץ 
ליישום של ניהול פרופסיונלי אלא גם את הנחות היסוד ואת הגיון הפעולה המאפיינים את 

השדה הארגוני בארצות הברית )שם(. 
היגיון זה, שלפיו ייצוא המודל הניהולי הוא כלי לגיטימי ויעיל בשימור כוחה של ארצות 
מעבר  גם  האמריקאית  החוץ  מדיניות  את  ועיצבה  המשיכה  הגיאופוליטי,  בשדה  הברית 
לגבולות אירופה. מ–1949 ואילך הופעלה בד בבד עם תכנית מרשל, ועל פי עקרונות דומים, 
תכנית סיוע בינלאומית נוספת במדינות מתפתחות. תכנית זו, הידועה בכינויה “סעיף ארבע” 
יובאו אל המדינה  )Point Four(, הופעלה בישראל כמעט מיד עם הקמתה, ותחת חסותה 

הצעירה רבים מהמוסדות הניהוליים המרכזיים. 
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“סעיף ארבע” הוצגה כתכנית אמיצה שתהפוך את היתרונות הגלומים בפיתוחים הטכניים 
ובקדמה הטכנולוגית האמריקאית לזמינים עבור המדינות הבלתי מפותחות. בנאום ההכתרה 
ובין  החדשה  הטכני  הסיוע  תכנית  בין  טרומן  הארי  דאז  הברית  ארצות  נשיא  קשר  שלו 
 .)Bu, 1999( הצלחתה של ארצות הברית במאבק בקומוניזם והבטחת מנהיגותה העולמית
מכיוון שכוונה ישירות נגד המודל הקומוניסטי, וכחלק מהלקחים שהופקו בתכנית מרשל, 
תכנית “סעיף ארבע” נועדה בין השאר להחליש את הבעלות המדינתית בתעשייה, שהייתה 

מזוהה עם המודל הקומוניסטי ונתפסה כמכשול בדרך לכלכלה חופשית מפותחת. 
בשדה  שהתמסדה  הניהולית  המומחיות  אפוא  הפכה  הגיאופוליטי  המאבק  במונחי 
בתהליכי  שנרכשת  האמריקאי  הניהולי  השיח  עם  מעמיקה  היכרות  כלומר  ־  האמריקאי 
פרופסיונליזציה פורמליים ־ להון תרבותי חשוב שִאפשר לבעליו לקדם, ואפילו לכפות על 
שחקנים שונים במדינות החסות, סדר יום כלכלי–חברתי שמוגדר על ידי מומחים אלה כיעיל 

ורציונלי. 
הפעלתה של תכנית “סעיף ארבע” בישראל החלה ב–1951, עם חתימת ההסכם בין המדינות 
 United States Operation(  USOM/I המקומית  הסיוע  תכנית  של  המשלחת  והקמת 
האמריקאי  הממשל  בה  השקיע  בישראל  התכנית  הפעלת  שנות  לאורך   .)Mission/Israel
כ–14.5 מיליון דולר, וממשלת ישראל השתתפה בכ–10 מיליון נוספים )מולכו, 2002(. ממסמך 
את  פקדו  אמריקאים  מומחים   118 כי  עולה   1959 עד  התכנית  פעילות  את  שמסכם  פנימי 
ישראל בשנים אלה. 18 מתוכם עסקו במישרין או בעקיפין בקידום מיסודו של שדה הניהול, 
בהנחלת מתודות של הגברת הפרודוקטיביות, בקידום הפרופסיונליזציה של הייצור והשיווק 
ובהוראה ופיתוח של תכניות פיתוח מנהלים.3 מומחים אלה הצטרפו למומחים אמריקאים 
רבים אחרים שהגיעו לישראל כשליחי האו“ם וארגון העבודה הבינלאומי )ILO( והביאו עמם 
בדרך כלל רוח דומה לזו של מומחי ה–USOM/I. מעניין לציין שכבר בתחילת דרכה של 
התכנית יצרה מחלקת המדינה האמריקאית קשר ישיר בין הפעלת הסיוע הטכני ובין הבטחת 

נאמנותה של ישראל לגוש המערבי ולעצירת סכנת הקומוניזם )מולכו, 2002(.
ללמוד  אפשר  ישראל  ממשלת  של  מבטה  מנקודת  הטכני  הסיוע  של  חשיבותו  על 
מהעובדה שהגוף האחראי לטיפול בסיוע הטכני מטעם ממשלת ישראל היה הלשכה לסיוע 
טכני במשרד ראש הממשלה )לס“ט(, שהוכפפה ישירות למנכ“ל המשרד באותה העת, טדי 
קולק. בסוף אותו עשור ציין גם ארווין סובל )Sobel, 1959( כי “ה–USOM היה ללא ספק 
המרכיב הפופולרי ביותר במדיניות סיוע החוץ האמריקאית והתקבל היטב בישראל” )עמ‘ 

200 ]תרגום שלי ־ מ“פ[(. 
תרומתה של תכנית הסיוע הטכני למיסודו של שדה הניהול הישראלי התבטאה בתחילה 
בעיקר בשליחתם של משתלמים ישראלים לבתי ספר למנהל עסקים בארצות הברית. רבים 
מהנשלחים היו פקידי מדינה, ועם שובם הם חלקו את עולם המושגים החדש שאליו נחשפו עם 
עמיתיהם בשדרת הניהול האדמיניסטרטיבי הישראלי באמצעות מאמרים שפרסמו בעיתונים 
מקצועיים ובסמינרים שבהם השתתפו )ראו למשל אבן–טוב, 1954(. אחרים הפכו כעבור זמן 

למרצים במוסדות האקדמיים והחלו להורות בתחום הניהול באמצע שנות החמישים.

USOM American Personnel to Israel, Cumulative List, 1950–1959, גנזך המדינה, חט‘ 43, ג‘   3
5366, תיק 175.
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מומחים אמריקאים, בין שהגיעו לישראל במסגרת תכנית הסיוע ובין שהגיעו במסגרות 
אחרות, פעלו כבר מראשית העשור לקידום הפרופסיונליזציה של הניהול. כמה מהם פעלו 
במסגרת המכון לפריון העבודה שהציע ייעוץ למפעלים והרצאות למנהלים בנושאי הגברת 
הפרודוקטיביות. אחרים פעלו במסגרת המחלקה להנדסת תעשייה שהוקמה בטכניון ב–1953 
כחלק מהתכנית בהנדסת מכונות והפכה למחלקה נפרדת ב–1956. הם הרצו בסמינר הראשון 
המנהלים  מבכירי  כשלושים  מתקדם  ניהולי  ידע  רכשו  שבו  כנען,  בהר  בכירים  למנהלים 
עיצוב  בתחומי  גדולות  ישראליות  לחברות  יעצו  וכן  התקופה,  באותה  במשק  הראשיים 
המוצר, ייצוא ושיווק וסטטיסטיקה תעשייתית. מקצת מהמומחים היו יהודים שגילו סימפתיה 
רבה למדינה החדשה ונשארו בה שנים אחדות, ובמהלכן יצרו קשרים טובים עם האליטה 
הישראלית והצליחו לקדם את מטרותיהם בצעדים קטנים. מומחים אחרים, שבאו לתקופות 
קצרות יותר וביקשו לקדם סדר יום מהפכני בלי להביא בחשבון את הדינמיקה בשדה הכוח 

המקומי, נתקלו בהתנגדות חריפה )פרנקל, 2000(. 
שלושת מקרי המחקר שהוזכרו לעיל, ושבהם מתמקד מאמר זה, היו כולם אירועי מפתח 
במיסודו של שדה הניהול הישראלי, והם מדגימים היטב את חשיבותה של הדינמיקה באזור 
החפיפה שבין שני השדות, המקומי והגיאופוליטי, ואת היכולת להמיר הון תרבותי שנצבר 
באחד השדות לכוח בשדה האחר כתנאי לחלחולו של מודל זר לחברה מקומית ולהיווצרותו 

של שדה ניהולי פרופסיונלי חדש. 

אירוע 1: דו“ח מכון סטנפורד למחקר והמאבק על בעלות ושליטה בשדה 
הארגוני הישראלי

הניסיונות לקדם את התפתחותו של שדה ניהולי אוטונומי בישראל ליוו את החברה הישראלית 
לפחות מאמצע שנות הארבעים של המאה העשרים, וביתר שאת מאז התחיל לזרום אליה 
הסיוע האמריקאי. דו“ח מכון סטנפורד למחקר, שהוזמן על ידי USOM/I וממשלת ישראל 
כדי להתוות את הדרך להמשך הסיוע האמריקאי לישראל אף מעבר למגבלות הסיוע הטכני 
עצמו, וכן המאבקים שהתחוללו סביבו, הם בבחינת נקודת מפנה בתהליך זה. בעיני רבים 
שאינה  הדו“ח,  של  המלצתו  התקופה,  אותה  של  המקומי  בשדה  המרכזיים  מהשחקנים 
משתמעת לשתי פנים, להפנות את מרב מאמצי הסיוע הטכני לפיתוחו של ניהול פרופסיונלי 
וכן הגדרת דפוסי הניהול המקובלים בישראל כמכשול מרכזי בפני שגשוגה של  בישראל, 
המדינה החדשה, היו נקודה פוקאלית, שאחריה הצליחו לגייס את תמיכתם של השחקנים 
של  הפרופסיונליזציה  לקידום  האמריקאיים  הסיוע  ובמוסדות  המקומית  בזירה  המרכזיים 

הניהול המקומי )מולכו, 2002; פרנקל, 2000(.
סוכנות  ובין  ישראל  ממשלת  בין  בהסכמה  סטנפורד  מכון  דו“ח  פרשיית  של  ראשיתה 
יש לארגן מחדש את פעולותיה של התכנית. בארצות הברית  הסיוע האמריקאית, שלפיה 
של  איחודן  עם  הבינלאומי,  הסיוע  סוכנויות  בארגון  מפנה  שנת   1953 שנת  הייתה  עצמה 
הסוכנויות השונות תחת ה–Foreign Operation Administration( FOA( והגדרת המלחמה 
בקומוניזם כיעד מרכזי של סיוע החוץ. בהקשר הישראלי, עם התמתנותם של גלי העלייה 
ההמוניים של ראשית המדינה ועם ההתייצבות היחסית במצבה הכלכלי של המדינה, חשו 
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אנשי תכנית הסיוע כי יש להעריך מחדש את צרכיה של ישראל ואת היעדים שחותרת תכנית 
הטובים שנוצרו  היחסים  למרות  הישראלית,  מנקודת המבט   .)2002 )מולכו,  להשיג  הסיוע 
בין ראשי תכנית הסיוע ובין הפקידות הישראלית הבכירה, לא השיגה התכנית האמריקאית 
את יעדיה, ישראל לא קיבלה את סוג הסיוע שלו ציפתה, וכספי הסיוע לא הופנו לאפיקים 
שהוגדרו על ידי מנהיגי המדינה כעומדים בראש סדר העדיפויות. ממשלת ישראל אף שקלה 
לפנות לערוצי סיוע טכני אחרים כחלופה לסיוע האמריקאי. חוסר שביעות הרצון של הממשל 
הישראלי התחדד סביב דו“ח שכתב יועץ כלכלי מטעם ה–FOA ל– USOM/I אודות הכלכלה 
הישראלית.4 הדו“ח כלל ביקורת קשה על רמת הצריכה הגבוהה בישראל )בהשוואה למדינות 
המתפתחות האחרות שבהן פעלה ה–FOA( ועל ניסיונה של ישראל לפתח תעשייה מתקדמת 
ברמה אירופית. הצעותיו של היועץ, שהתמקדו בפיתוח תעשייה קטנה על בסיס כוח האדם 
המיומן הזמין, עמדו בניגוד לתפיסתם העצמית של השחקנים המרכזיים בשדה הכוח המקומי, 
שביקשו לראות בישראל חברה מודרנית ומפותחת, וכן בניגוד למטרותיהם המוצהרות. על 
רקע זה החליטו אנשי ה–USOM/I, הלס“ט ומשרד התעשייה להזמין דו“ח חדש ממומחים 
אובייקטיביים שיעריכו מחדש את צורכי הסיוע של ישראל ואת אופקי ההתפתחות הכלכלית 
האפשריים עבורה. מכון סטנפורד למחקר )SRI - Stanford Research Institute(, שפעל 
באותה התקופה ליד אוניברסיטת סטנפורד והיה אחראי עד 1954 להכנתם של יותר משלושים 
דו“חות דומים במדינות שונות, נבחר לביצוע המשימה. בראשית 1954 הגיע לישראל ראש 
הצוות, ובחודשים שלאחר מכן הצטרפו אליו שלושת שותפיו, מומחים בעלי שם בתחומים 
שונים של כלכלות מתפתחות. על פי דו“ח המחקר, הארבעה ביקרו ביותר ממאתיים מפעלים 
ופגשו נציגי ממשלה, הסתדרות, אקדמיה, תעשיינים ואחרים. הדו“ח שהגישו בינואר 1955 
)דו“ח מתוקן הוגש באוגוסט של אותה השנה( כלל סקירה נרחבת ומפורטת אודות הכלכלה 
הישראלית והדרכים לפיתוחה, מתוך התמקדות בפתרון לשתי בעיות שבהן ראו כותבי הדו“ח 
את אתגריה העיקריים של הכלכלה הישראלית: חולשתה של היוזמה הפרטית ביחס לכלכלה 

ההסתדרותית והמדינתית מחד גיסא, והיעדר מקצועיות ניהולית מאידך גיסא. 
בביקורתם על דפוסי הניהול המקומי קובעים המומחים בין השאר כי: 

א. מספרם של מנהלי העבודה, הממונים והמנהלים הזוטרים בעלי ההכשרה והיכולת 
מוגבל ביותר...; ב. יש מעט מדי מומחים בתחומי הִמנהל, דוגמת תעשיות הייצור, 
חשבונאות ושיווק. רבות מהפירמות אינן גדולות די הצורך כדי לאפשר העסקתם של 
מומחים אלה במשרה מלאה, ואחרות אינן מעריכות מספיק את תרומתם של מומחים 
אלה; ג. המבנה הארגוני של ניהול המפעלים הוא על פי רוב מעורפל או מבולבל...; 
ד. המנהלים הבכירים בישראל בדרך כלל אינם מבינים את המטלות הבסיסיות של 
הניהול. הם מתקשים לקבל עקרונות ניהוליים מוכחים של ניהול, כהגדרה ברורה 
בעסק;  הפונקציות  בין  ותיאום  מתאימה  סמכות  עם  אחריות  האצלת  מטרות,  של 

 “US Economic Policy for Israel”; “Report on Basic Economic Problems of Israel”, NA  4
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ה. בתי ספר ומכללות בישראל אינם מציעים די קורסים בפונקציות ניהוליות )דו“ח 
מכון סטנפורד,5 עמ‘ 50-47(.

הדגש על חוסר המקצועיות הניהולית כמכשול מרכזי בפני שגשוגה של ישראל הביא את 
ניהוליים שיחליפו את “ההכשרה  מנגנוני הכשרה  יצירת  על  המומחים להמליץ מפורשות 
הרגילה במשפט ובהנדסה” ועל חיזוק אגודותיהם של המנהלים הפרופסיונליים בישראל.6 
לניהול  האמריקאית  לאגודה  מקבילות  קבוצות  לקום  “צריכות  כי  נקבע  המומחים  בלשון 
שמשימתן לעודד ניהול משופר ולספק מומחי ניהול בעלי הכשרה” )שם, עמ‘ 50(. ההמלצות 
בבירור  קבעו  אבל  בזהירות,  נוסחו  ישראל,  ממשלת  חששה  שמהן  המשק,  מבנה  לשינוי 

שנדרש לצמצם את חלקה של התעשייה ההסתדרותית בכלכלה הישראלית. 
את השפעתו הנרחבת של הדו“ח על תהליך הפרופסיונליזציה של הניהול אפשר להבין 
דווקא מתוך הקישור שנעשה בו בין תהליך זה ובין השינוי המבני בכלכלה המקומית. חששה 
של המנהיגות המקומית היה שהפסקאות הנוגעות לבעייתיות הכרוכה בתעשייה מדינתית 
והסתדרותית יביאו לתיעול הסיוע הטכני שיועד לישראל לתעשייה הפרטית בלבד. הצעות 
בנוסח זה אכן עלו בגלגוליו השונים של דו“ח המומחים )מולכו, 2002( ובאו לידי ביטוי גם 
ביוזמה שקידם מנהלה הבא של ה–USOM/I, ג‘ון האגרטי, להקים בנק לפיתוח התעשייה 

שהלוואותיו יוקצו לתעשייה הפרטית בלבד )יוזמה שנגנזה לבסוף(.
ראשי המשק, שהשליטה בתעשייה המדינתית וההסתדרותית הייתה אחד ממקורות כוחם 
טענות  והעלו  זו  המלצה  של  מתוצאותיה  חששו   ,)1984 שפירא,   ;1993 )גרינברג,  הפוליטי 
ומשרד  הממשלה  ראש  משרד  במסדרונות  שאספו.  הנתונים  ולטיב  המומחים  לטיב  באשר 
התעשייה התנהלו דיונים ערים באופן שבו יש לנהוג בדו“ח כדי לצמצם את נזקיו העתידיים, 
בין  היחסים  את  שאפיינה  הדינמיקה  על   .)2002 )מולכו,  המוחלטת  גניזתו  אף  ונשקלה 
המומחים הזרים, ובכללם מומחי סטנפורד, ובין שדה הכוח הישראלי אפשר ללמוד מדיונים 
בין המומחים  “כור”. היחסים  עיתונה הפנימי של  דפי  זה מעל  סוערים שהתנהלו בהקשר 
הלל  בספק.  הוטלה  “מומחיותם”  ועצם  אומלל”,  כ“רומן  תוארו  הישראלית  האליטה  ובין 
באותה התקופה,  הישראלית  הכלכלה  הבולטים של  ומנציגיה  בונה”  “סולל  כהן, ממייסדי 
צוטט כאומר: “יש כנראה אמריקאים טובים, הראיה שבאמריקה בנו משק למופת, אבל אלה 
שבאים אלינו הם במקרים רבים בעלי דרגה שלישית או רביעית. את הטובים הם שומרים 

לעצמם” )מילשטיין, 1970, עמ‘ 173(.
אוטומטית.  מלגיטימציה  אפוא  נהנו  לא  אחרים,  סיוע  מומחי  כמו  סטנפורד,  מומחי 
המלצותיהם אומצו ונחגגו רק כל עוד העניין תאם את האינטרס של שחקנים מרכזיים בשדה 
הכוח המקומי. עם זאת, ועל רקע ההתנגדות החריפה לשינוי מבנה המשק, אימוץ הטענה 
בדבר הצורך לשפר את ההכשרה הניהולית בישראל נתפס על ידי האליטה המקומית כבלתי 

 Allen Knight J., Bredo William, Robinson Harry J., & Trexel Carl A. Jr. (1955). The  5
 industrial economy of Israel. Final report prepared for United States Operation in Israel and
 Ministry of Commerce and Industry, Government of Israel, Stanford California: Stanford

Research Institute, pp. 47–50
יש לציין כי בשלב זה לא פעלו כלל אגודות כאלה בישראל.   6
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מזיק וכפתרון של פשרה שיועיל בזירת הקשר עם תכנית הסיוע האמריקאית. מיד עם הגשת 
הדו“ח החל ה–USOM/I, בשיתוף האוניברסיטה העברית והטכניון, לקדם תכניות לימודים 
עצמאיות בתחום המנהל באוניברסיטאות אלה: בטכניון קודמה מחלקה עצמאית להנדסת 
וניהול, ובאוניברסיטה העברית קודמה מחלקה למנהל עסקים. לפי התכנון, שתי  תעשייה 
המחלקות יתבססו על חברי סגל זרים שיבואו לישראל במסגרת פעילות הסיוע הבינלאומי 
ואורגנו, לפחות  וכן על חברי סגל ישראלים שישובו מלימודים בחו“ל שמומנו  ובמימונה, 

בחלקם, על ידי התכנית. 
לאחר משא ומתן עם אוניברסיטאות אמריקאיות, ביניהן MIT, נורת‘ווסטרן וקולומביה, 
שהחל מיד עם השלמת דו“ח מכון סטנפורד ולאחר דחייה בשל מלחמת סיני, נחתם לבסוף 
ב–24 במאי 1957 חוזה בין הסוכנות לסיוע בינלאומי בוושינגטון )ICA( ובין אוניברסיטת ניו 
יורק, ומומחים ופרופסורים לניהול מאוניברסיטה זו ומאוניברסיטאות אחרות באו לישראל 
להנדסת  המחלקה  של  ובהפיכתה  העברית  באוניברסיטה  לִמנהל  המחלקה  בהקמת  לסייע 
להקמת  שנגעו  המהלכים  של  מפורט  )לתיאור  עצמאית  למחלקה  בטכניון  וניהול  תעשייה 
המחלקה באוניברסיטה העברית ראו מולכו, 2002(. המחלקות באוניברסיטה העברית ובטכניון 
החלו לפעול ב–1958 והיו בעצם נקודת שיא בהשפעתה של תכנית הסיוע האמריקאי בתחום 
באוניברסיטאות  הרצו  זה  מפרויקט  כחלק  שבאו  האמריקאים  המומחים  בישראל.  הניהול 
ומחוצה להן, במפעלי תעשייה ובסמינרים וכנסים מטעם המכון לפריון העבודה, אך שליטתם 
ונתונה כל העת למשא  נותרה חלקית בלבד  בקביעת תוכני הלימוד במחלקות האקדמיות 

ומתן מול מוסדות האוניברסיטה ומוסדות המדינה.
התארגנות אחרת שזכתה לזריקת מרץ בעקבות הדו“ח הייתה הסמינרים למנהלים ראשיים 
בהר כנען ובבית המלון תדמור, שאורגנו מקיץ 1955 ואילך על ידי המכון לפריון העבודה 
ובשיתוף המומחים הזרים והטכניון.7 השתלמויות אחרות נערכו במכון לפריון העבודה עצמו, 
וגם בהן השתתפו מנהלים בכירים וזוטרים רבים שנחשפו להרצאותיהם של מומחים ישראלים 
וזרים ולתיאוריות הניהוליות האופנתיות של אותה התקופה. בין המשתלמים הרבים בתכניות 
אלה היו מנהליו הבכירים של התאגיד “סולל בונה”, ובכללם הלל דן, שבאותה תקופה לערך 

החל לכלול השתלמות מקצועית זו בקורות חייו כפי שפורסמו ברבים.
והדגשת  העבודה  לפריון  ובמכון  באוניברסיטאות  למנהלים  ההכשרה  תכניות  הקמת 
אפוא  משקפות  ואקדמי,  כמדעי  שהוצג  זה  ובייחוד  הפורמלי,  הניהולי  הידע  של  חשיבותו 
את הדינמיקה המורכבת באזור החפיפה שבין שדה הכוח המקומי וזה הגיאופוליטי: הניסיון 
לייצא את המודל האמריקאי כחלק מהבטחת מחויבותה של ישראל לגוש המערבי במלחמה 
הקרה מכאן, והניסיון למנוע שינויים מפליגים במבנה הכלכלה המקומית בלי לפגוע בקשר 
עם האמריקאים מכאן. עם זאת, חשוב לשים לב שלמרות לחצם של מומחי סטנפורד להקים 
אגודה מקצועית של מנהלים בנוסח האקדמיה לניהול בארצות הברית, יוזמה זו לא זכתה 
לקידום של ממש בשלב זה. אל מומחי ה–USOM/I, שביקשו שוב ושוב לקדם את הקמת 
האגודה, לא הצטרפו בתחילה מנהלים בולטים בתעשייה הישראלית, ולקולם של המומחים 
הזרים לא הוקנתה בשלב זה סמכות של ממש בשדה המקומי, למרות העמדה הבכירה שממנה 

נהנו בשדה הפרופסיונלי העולמי ובקרב סוכנויות הסיוע.

סמינריון הבראה על הר כנען. כור, 3, 18 )1955(.  7
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את מקרה המחקר הבא ־ המאבק על הראורגניזציה ב“סולל בונה” בשנים 1958-1957, 
שמסמן את נקודת המפנה בהבחנה שבין ניהול לפוליטיקה בהקשר המקומי ־ צריך להבין 
אפוא על רקע המאבק סביב מימושו של דו“ח מכון סטנפורד, לחצם של האמריקאים לשינוי 
מבנה המשק, התחזקותו של השיח הניהולי הפרופסיונלי בישראל ונוכחותם המורגשת של 

מומחי הניהול האמריקאים בזירה המקומית. 

אירוע 2: הראורגניזציה ב“סולל בונה” ויצירת ההבחנה בין הפוליטי 
לניהולי 

בונה” התאגיד התעשייתי הגדול  “סולל  היה  באמצע שנות החמישים של המאה העשרים 
“סולל  שימש  רבים  במובנים  ההסתדרותית.  הכלכלה  של  הדגל  וספינת  הישראלי  במשק 
סטנפורד.  מומחי  פניהם של  מול  אדום  סדין  פרטיים  יזמים  מול  בתחרות  והצלחתו  בונה” 
הייתה  לא  חבריה  בין  העבודה  שחלוקת  הנהלה  ושל  דן  הלל  של  הריכוזית  הנהגתו  תחת 
זרועות עיקריות: ענף הבניין, ענף התעשייה  ברורה וממוסדת, פעל “סולל בונה” בשלוש 
וענף הנמלים. הגבולות בין הענפים היו גמישים, והעברת משאבים בין חלקי התאגיד הייתה 
חלק בלתי נפרד ובלתי מבוקר בדפוסי פעולתו. “כור”, חברה בת אוטונומית למדי של “סולל 
בונה”, נוהלה אף היא על ידי דן וריכזה את רוב החברות התעשייתיות שבבעלותה המלאה 
של “סולל בונה”, אם כי מפעלי התעשייה בתחום הבניין הוכפפו לעתים לענפים אחרים 
)בילצקי, 1974(. לאורך המחצית הראשונה של שנות החמישים צברה “סולל בונה” כוח רב 
במסגרת פעולתה כקבלן המבצע המרכזי של עבודות התשתית במדינה החדשה, ואלה הזרימו 
לקופתה ממון רב. בצד פעולה זו החלה “סולל בונה” לפעול גם כקבלן מבצע בעבודות מחוץ 
לישראל, ואלה הזרימו לחברה מטבע זר בעידן שבו הפיקוח על המטבע היה הדוק ושימש 
מנגנון מרכזי לשליטת המדינה בכלכלה המקומית. מלבד תפקידו כמנהלה של “סולל בונה” 
מונה דן לשבת בראש הוועדה לטיפול בכספי השילומים מגרמניה שהחלו להגיע לישראל 
והיו חלק מרכזי מתזרים המטבע הזר של המדינה. השליטה בכספי השילומים ובתאגיד הענק, 
יותר מ–15 אלף עובדים, העניקה לדן, בעל השאיפות הפוליטיות המוצהרות,  אז  שהעסיק 
המדינה  מנהיגי  של  דאגתם  שהתעוררה  עד  המקומי,  הכוח  בשדה  חשובה  כה  כוח  עמדת 
וההסתדרות, שחששו מאיבוד השליטה ב“סולל בונה” ומאיבוד השליטה בכלכלה הלאומית, 
עורך  קרליבך,  עזריאל  מפא“י.  הנהגת  של  החשובים  הכוח  מבסיסי  אחד  כאמור  שהייתה 
“מעריב” באותה התקופה, כתב למשל כי “סולל בונה” לא רק שאינו שייך למדינה ופוגע 
באפשרות ביסוס של משק ממלכתי, אלא שהוא אינו שייך גם להסתדרות: ההסתדרות אינה 
אחראית למעשה ל“סולל בונה”, ואין לה כוח וסמכות לכפות עליו את דעתה.8 ב–1956 הפגין 
דן ביתר שאת את עצמאותה של “סולל בונה” כשניצל את הכספים שצברה תמורת עבודותיה 
בחוץ לארץ ורכש עבור החברה בנק בשווייץ, שבו תוכל לנהל את יתרות מטבע החוץ שלה 

הרחק ממנגנוני הפיקוח ההדוק של המדינה )בנק פויכטנגר, ראו בילצקי, 1974(.

קרליבך, ע‘ )1954(. מעריב, 15 בספטמבר 1957.  8
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לנוכח הביקורת החריפה שהשמיעו המומחים האמריקאים מכאן והיזמים הפרטיים מכאן 
כלפי ההעדפה שלה זכתה “סולל בונה” בפרויקטים לאומיים, ולנוכח האיום הפוליטי הגלום 
בעצמאותו היתרה של הקונצרן, פתחו השחקנים הבולטים במשק המקומי ־ שר התעשייה 
הלל  את  להחליש  המרכזי  שייעודו  במהלך  ־  לבון  פנחס  ההסתדרות  ומזכ“ל  ספיר  פנחס 
דן ולצמצם את האוטונומיה של “סולל בונה”. ייעודו הפוליטי של המהלך היה ברור לכל 
המקומי  הניהול  שדה  של  המיסוד  בתהליך  חשיבותו  אבל  התקופה,  ולעיתונאי  משתתפיו 
מצויה דווקא באופן הפרופסיונלי לכאורה שבו התנהל. במקום להיאבק על השליטה ב“סולל 
בונה” במסגרת מאבקי הכוח בוועד הפועל של ההסתדרות, או לחלופין להטיל עליה מגבלות 
חוקיות, ניסו ספיר ולבון לקדם מהלך ניהולי של שינוי המודל המבני של “סולל בונה”, ומהלך 
זה הביא בסופו של דבר להחלשתו הפוליטית והעסקית של הארגון ולפירוקו. באופן ספציפי, 
גוף הידע הניהולי שאליו פנו מנהיגי המדינה וההסתדרות בניסיונם לפגוע בכוחו של דן היה 
גוף הידע הפרופסיונלי האופנתי באותה התקופה, שעסק בהתאמת המבנה הארגוני לגודלו 
של הארגון, לשווקים שאליהם הוא פונה ולמטרותיו )גישה שמוכרת גם כתליות מבנית או 
רציונליזם מבני ]Guillen, 1994[(. כך, בעוד שגוף הידע הניהולי מבקש בדרך כלל למצוא 
דרכים לחזק את הארגון ולהגביר את האפקטיביות שלו, במקרה זה זכה גוף הידע הניהולי 
ללגיטימציה מדינתית–הסתדרותית גורפת דווקא סביב מאמציהם של ספיר ולבון להחליש 

את הארגון שאת מבנהו ביקשו לשנות.
הוועד  הקים  הראשון  בכמה שלבים: בשלב  התנהל  בונה”  “סולל  גורלו של  על  המאבק 
ובה כיהנו חברים בכירים בהנהלת  כוועדת מומחים,  ועדה שהוגדרה  הפועל של ההסתדרות 
בנבכי  מספקת  בקיאות  הפגינו  אך  בוויכוח,  השונות  העמדות  את  לכאורה  ששיקפו  הארגון 
ינאי  פרופ‘  לוועדה  כיועץ  מונה  לצדם  ועניינית.  מקצועית  בשפה  בעתידו  לדון  כדי  הארגון 
טאב, מומחה אמריקאי שהתאזרח בישראל והצליח לצבור לגיטימציה נרחבת בחוגי ההנהגה 
המקומית. המלצות הוועדה ביטאו במידה רבה את “החכמה המקובלת” בספרות הניהולית בת 
התקופה והעדיפו לשמור על לכידותו של “סולל בונה” אגב ייעול הארגון הפנימי, באמצעות 
חלוקתו לחטיבות ולִמנהלים9 וכשהם מעלים על נס את יתרונות הגודל. בעניין זה חשוב לשים 
לב שאף שנשענו על השיח הניהולי הפרופסיונלי, לא חשו ספיר ולבון כמי שיכולים ליהנות 
מלגיטימציה פרופסיונלית בתחום זה. באזור החפיפה שבין שני השדות, הם פנו למי שהיה בעל 

הון תרבותי שרלוונטי לשניהם והיה יכול לפעול בשניהם באופן שנתפס כלגיטימי. 
את  להחליש  ולבון  ספיר  של  שאיפתם  את  תאמו  לא  המומחים  ועדת  המלצות  אולם 
ופוליטי ענף  דיון ציבורי  וברוח הדיון הפרופסיונלי שהציעה הוועדה נפתח  בונה”,  “סולל 
הארגון  של  הקיימת  ההנהגה  תומכי  בונה”.  ל“סולל  הרצוי  הניהולי  במבנה  שעסק  וסוער 
מיהרו להיעזר בטיעונים התיאורטיים והפרופסיונליים שהועלו בדיוני ועדת המומחים. דוד 
הכהן, מראשי הארגון, השתמש בתיאור מקרים מהזירה האמריקאית כמו הצלחתה של חברת 
גדולים  ארגונים  של  הצלחתם  גם  מגודל.  שנובעים  ליתרונות  כדוגמה  אלקטריק”  “ג‘נרל 
אחרים במשק ההסתדרותי, דוגמת “המשביר” ו“תנובה”, הועלתה כטיעון בעד שימור המבנה 
הארגוני האינטגרטיבי. בעיתון הפנימי של “כור” פורסמו מאמרים מדעיים מלווים בדיאגרמות 
ובנתונים סטטיסטיים מהספרות העולמית הרלוונטית ועסקו ביתרונם של ארגונים גדולים. 

.IV–104–38–63 דו“ח הוועדה הראשונה, ארכיון לבון, תיק  9
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התקופה  בעיתונות  הפרופסיונלי.  מהשיח  שלקוחים  טיעונים  דן  של  מתנגדיו  העלו  מנגד 
הרפובליקה  בתקופת  שהתעצמו  הגרמניים,  “סטינס”  למפעלי  בונה”  “סולל  הושוותה 
הוועדה  בישיבת  הכלכלית.  להתמוטטותה  הסיבות  אחת  נחשבת  ושקריסתם  הוויימארית 
הכלכלית של מפא“י מ–28 בינואר 1958 האשים מרדכי נמיר, מראשי ההסתדרות וממתנגדיו 
של דן, כי “מחלת הענקיות של ‘סולל בונה’ היא סכנה למשק המדינה” )בילצקי, 1974, עמ‘ 
351(, ומתנגדים אחרים העלו טענות פרופסיונליות אודות קשר הפוך בין גודל ליעילות. כך, 
בניגוד להמלצותיה של ועדת המומחים, החליטו הנהגת מפא“י והנהגת ההסתדרות לחלק את 
“סולל בונה” לארבעה ִמנהלים נפרדים שיהיו קשורים זה לזה רק בקשר רופף. גם החלטה 
זו, אף שהמוטיבציה לקבלתה הייתה פוליטית מעיקרה, הייתה לכאורה תרגום מקומי של 
מהלכים מקובלים בארגונן מחדש של הפירמות הגדולות בארצות הברית של אותה התקופה. 
הארגון הרב חטיבתי )multidivisional form(, המורכב מחטיבות עצמאיות יחסית שעוסקות 
 Chandler,( כל אחת בתחומה ויוצרות מרכז רווח, הפך באותם הימים לצורה ארגונית נפוצה
Fligstein, 1985 ;1990( והוצג כעבור זמן כאחד המנופים שהביאו לעליונותה של התעשייה 
האמריקאית על פני אלה של הכלכלות האירופיות הגדולות )Chandler, 1990(. כדי להבטיח 
לגיטימציה נרחבת לתכנית השנויה במחלוקת גויס שוב רעיון ועדת המומחים, הפעם ללא 
נוכחותו של המומחה הזר, והיא הציעה הצדקות פרופסיונליות למודל שנבחר על ידי ההנהגה. 
ועדה שלישית הוקמה לבסוף כדי להדוף את תלונותיהם של דן ומקורביו וכדי להציע תמיכה 
מקצועית למודל שלישי, קיצוני יותר משני קודמיו, שהביא לפיצולה הכולל של “סולל בונה” 
לשלושה ארגונים נפרדים לחלוטין: “סולל בונה”, שהמשיכה לעסוק בתחום הבנייה; “כור”, 
שריכזה בידיה את ענפי התעשייה; ו“החברה לנמלים ועבודות עפר”, שאליה הועברו רוב 

עבודותיה של “סולל בונה” בחוץ לארץ )בילצקי, 1974(.
בונה”  “סולל  של  חלקיה  בין  זו  הפרדה  הראשונה,  המומחים  ועדת  שצפתה  כפי 
החלישה מאוד את הארגון, הטילה את כל חובותיה של “סולל בונה” ההיסטורית על הזרוע 
והדיון  הניהולי  השיח  למרות  רגל.  פשיטת  סף  אל  אותה  והביאה  “כור”  של  התעשייתית 
הער בייעול וברציונליזציה, לא נהנו מקדמיה של הראורגניזציה מלגיטימציה פרופסיונלית 
מספקת ולא הצליחו בניסיונם להציג את המהלך כא–פוליטי. למרחב, עיתונה של “אחדות 
העבודה”, שהתנגדה למהלך, כתב ב–23 ביוני 1958 כי “לאחר סיכום הרוב בוועדה לא נשאר 
מקום לספק, כי הפיצול לחטיבות עצמאיות אין לו ולא כלום עם ‘תהליך ההתחדשות’ במשק 

ההסתדרותי” )עמ‘ 3(.
לקודים  ולבון  ספיר  לבסוף  שבו  בעמדתם,  לתמיכה  פרופסיונלית  לגיטימציה  בהיעדר 
ההתנהגותיים שהיו מקובלים בשדה הכוח שבו נהנו מעמדה מרכזית וכפו את דעתם כהכרעה 
פוליטית. אל מול דרישתם של מנהלי “סולל בונה” לכנס ועדת מומחים ניטרלית שתדון מחדש 
ברה–אורגניזציה על בסיס מקצועי גרידא, נטש לבון בשלב זה את הרטוריקה הפרופסיונלית 
שאימץ לאורך המאבק וכתב במפורש כי “השאלות בהן החליטה מזכירות חברת העובדים 
אינן שאלות למומחים ולאנשים ‘ניטרלים’, שכאילו הם מוכשרים לפסוק בהן. השאלה מי 
יבחר בהנהלה הפונקציונלית אינה שאלה למומחים או שאלה טכנית משקית, אלא שאלה 

ציבורית הסתדרותית”.10

.IV–104–38–64 מכתב לבון למנהלי “סולל בונה” מ–9 באפריל 1958, ארכיון לבון, תיק  10
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אירועי הראורגניזציה ב“סולל בונה” מדגימים היטב את חשיבות הבנתה של הדינמיקה 
בשלב  להימנע  הבחירה  המקומי.  הניהול  שדה  של  למיסודו  כהסבר  החופפים  השדות  בין 
ועדת  לפתרון  והפנייה  לרשותם  שעמדו  הפוליטיים  באמצעים  עמדתם  מכפיית  הראשון 
בינלאומית,  פרופסיונלית  לגיטימציה  בעל  זר  מומחה  בתחילה  לפחות  הכוללת  המומחים, 
הבוחנות  עיניהם  לנוכח  בשיקוליהם.  האמריקאי  הלחץ  של  המרכזי  מקומו  על  מרמזים 
להציג  המקומי  הכוח  בשדה  המרכזיים  השחקנים  ביקשו  האמריקאי,  הסיוע  מומחי  של 
רקע  על  האמריקאים  המומחים  שקידמו  הפעולה  להגיון  גם  שיענה  באופן  פעולתם  את 
ההתפתחויות בשדה הגיאופוליטי. במסגרת מהלך זה פעלו ספיר ולבון להגברת הלגיטימציה 
של שיח הניהול הפרופסיונלי ולהצגתו כמשטר של אמת. אך בניגוד לציפיותיהם, אירועי 
הראורגניזציה יצרו דרמטיזציה של ניגוד עניינים בין פוליטיקאים ובין מנהלים. אם בראשית 
אירועי הראורגניזציה תמכו חלק ממנהלי “סולל בונה” בשינוי מבני מצומצם שיקדם לדעתם 
את יעילותה של “סולל בונה”, הרי שתוך כדי המאבק, ובעיקר עם סיומו בהחלטה פוליטית 
יותר.  מתואם  באופן  לפעול  המנהלים  החלו  המומחים,  ועדות  להמלצות  בניגוד  מובהקת 
גוברים אצלם על שיקולים  בעיני הציבור הופיעו הפוליטיקאים כמי ששיקולים פוליטיים 
רציונליים, ואילו המנהלים, על אף הרקע הפוליטי הברור שאפיין את רובם, קיבלו על עצמם 

זהות פרופסיונלית.
מאז  האמריקאי  הניהולי  השיח  את  המאפיין  לפרופסיונליות,  פוליטיקה  בין  הניגוד 
)Ross, 1991; Shenhav, 1999( והיה אחראי במידה מסוימת להתנגדות  סוף המאה ה–19 
החריפה שהפגינו מומחי הניהול האמריקאים כלפי היזמות המדינתית וההסתדרותית, הפך 
סביב אירועי הראורגניזציה גלוי לעין הציבורית. המנהלים בסקטור ההסתדרותי, שנתפסו 
עד אז בעיני הציבור כחלק מהממסד הפוליטי–הסתדרותי, מופיעים בהקשר זה כבעלי סדר 
יום מובחן מזה של הפוליטיקאים. אין זה מפתיע לגלות אפוא שבאותם הימים ממש צירפו 
המנהלים בסקטור ההסתדרותי את קולם לקואליציית המנהלים, שנענתה לקריאת המומחים 

האמריקאים והחלה לפעול להקמת אגודה מקצועית ניהולית. 
וזה הגיאופוליטי מלמדת סמיכות  על חשיבותה של הדינמיקה בין שדה הכוח המקומי 
הזמנים בין חזרתה של תכנית הסיוע האמריקאית לפעילות לאחר מלחמת סיני ־ תכנית 
שהציבה כאמור את הפרופסיונליזציה של הניהול במרכז פעילותה )האגרטי, 1958( ־ תהליך 

הראורגניזציה ב“סולל בונה”, והקמתו של המרכז הישראלי לניהול )המי“ל(. 

אירוע 3: הקמת המרכז הישראלי לניהול )המי“ל(

כאמור, עם חזרתה של תכנית הסיוע הטכני לפעולה לאחר מלחמת סיני, הציבו האמריקאים 
מול  העבודה  חוזה  התכנית.  של  העדיפויות  סדר  בראש  הישראלי  הניהול  שיפור  את 
אוניברסיטת ניו יורק נחתם במאי 1957, ומומחי האוניברסיטה הגיעו לישראל כבר ב–1958 
לקדם את תכניות הלימוד האוניברסיטאיות בתחום הניהול. מלבד פעולתם באוניברסיטאות 
 .)executives( כלל החוזה מול אוניברסיטת ניו יורק גם תכנית הכשרה של מנהלים בתעשייה
השתתפו  שבו  מתקדם,  לניהול  המרכז  הוקם  אוניברסיטאית  החוץ  התכנית  הקמת  לצורך 
מומחים אמריקאים רבים. בשנים שלאחר מכן היו המומחים מעורבים במתן קורסים רבים, 
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מבית  חדשים  ניהוליים  לרעיונות  הישראלי  במשק  בכירים  מנהלים  נחשפו  שבמהלכם 
המדרש האמריקאי, ולמרות חילוקי דעות וסכסוכים מקומיים, פעלו התכניות ללימודי ִמנהל 
ותקין. הקמתם של מוסדות  ובמסגרת המכון לפריון העבודה באופן רציף  באוניברסיטאות 
הכשרתם  את  שרכשו  ישראלים  ובמומחים  רבים  אמריקאים  במומחים  ואיושם  ההכשרה 
בארצות הברית, וכן הפניית התקציבים ותשומת הלב הציבורית לתחום הניהול, וההסכמה 
שנוצרה סביב נושאים אלה עם מוסדות המדינה החדשה, כל אלה מסמנים לכאורה את ניצחון 
הפעלתו של המודל האמריקאי בישראל. אולם מבט יסודי יותר במוסדות שהוקמו מגלה שוב 
האופי  להבנת  והאמריקאי,  המקומי  בשני השדות,  הדינמיקה  את חשיבות ההתחקות אחר 
המיוחד שלבשו המוסדות הניהוליים בישראל. הביטוי הבולט ביותר לחשיבותה של הדינמיקה 
מנהלים.  אגודת  לפעול להקמת   USOM/I–ה תכניתה של  סביב  החופפים התגלה  בשדות 
מאבק זה הסתיים לבסוף בהקמתו של המי“ל, שבמקום אגודה פרופסיונלית אוטונומית היה 

למעשה יצור כלאיים שההסתדרות והמדינה משמשות כסנדקיותיו. 
עור  לקרום  החלו  מנהלים  של  פרופסיונלית  התאגדות  של  הקמתה  לקידום  הפעולות 
וגידים כבר במחצית 1958, בד בבד עם מאבק הענקים ב“סולל בונה”. מנקודת מבטם של 
המומחים האמריקאים ותכנית הסיוע היה פרויקט זה ספינת הדגל של התרומה האמריקאית 
סטנפורד.  מכון  בדו“ח  ביותר  החשובה  למסקנה  וביטוי  הישראלית  הכלכלה  של  לביסוסה 
הידע  את  להרחיב  הניהולית,  ההכשרה  את  לשפר  היה  ההתארגנות  של  המוצהר  תפקידה 
הפרופסיונלי וליצור קבוצת כוח שתקדם את השפעתו של תחום ידע זה בישראל. כאמור, 
את  להקים  האמריקאים  ביקשו  שלפיו  הדגם  היו  האמריקאיות  הפרופסיונליות  האגודות 
האגודה המקומית. הגוף המרכזי שפעל לקידומה של ההתארגנות הפרופסיונלית היה המרכז 
לניהול מתקדם. המנהלים הישראלים שפעלו תחת כנפי המרכז וסביבו והיו בעלי רשתות 
הקשר היעילות בתוך האליטה הישראלית החלו אף לבוא ולצאת אצל ראשי המשק, המדינה 
וההסתדרות כדי לשכנעם בצורך בארגון כזה, בתרומתו לשגשוגה של המדינה, ובעיקר בכך 
נתקלו  כאן  אולם  הפועלים.  תנועות  של  ההגמוניה  להמשך  סכנה  כל  יעמיד  לא  שהארגון 
פרופסיונליים– בטיעונים  אחיזתה  שלמרות  ההסתדרות,  של  חריפה  בהתנגדות  היזמים 

אגודות  של  להתפתחות  בהתנגדותה  התמידה  בונה”,  “סולל  פירוק  באירועי  ניהוליים 
ולפיכך  מעסיקים,  כהתאגדות של  הפועלים  בעיני  להיראות  חלופיות שעשויות  מקצועיות 

תיצור פיצול במחנה העובדים המאורגנים.11 
מעניין לציין כי בשלב זה היו דווקא המומחים הזרים ערים להקשר הפוליטי הבעייתי 
שבתוכו הם פועלים לפרופסיונליזציה של הניהול. בדבריהם בכנס הייסוד של המי“ל הקפידו 
המומחים להתייחס לחששותיה של ההסתדרות ולהפיג אותם. הדוברים הישראלים לעומת 
זאת הציגו כבר בשלב זה את הניגוד שבין סדר היום הניהולי שהם מבקשים לקדם ובין סדר 

היום האנכרוניסטי לדעתם של ההסתדרות בסוגיה זו.12 
בהעלאת טיעון זה יצרו דווקא המנהלים הישראלים, ולא המומחים הזרים, את הדיכוטומיה 
כך למשל הגדיר  אותו.  והסדר הפרופסיונלי החדש, שיחליף  שבין הסדר הפוליטי המיושן 
למנהל  והפך  הברית  בארצות  ניהולית  להכשרה  שנשלחו  הסטודנטים  אחד  ־  עמי  יוסף 

)1958(. חרם הסתדרותי על אגודת המנהלים. הארץ, 23 ביוני 1958, 2.  11
)1958(. נדחתה הקמת “אגודת המנהלים”. הארץ, 22 ביולי 1958, 6.  12
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בבית החרושת “אתא”, מגדולי יצרני הטקסטיל בישראל באותה התקופה ומפעילי התכנית 
להנדסת תעשייה וניהול בטכניון ־ את התנגדות ההסתדרות כ“השקפות מיושנות של שוויון 
הסמכויות” )מתוך פרוטוקול ישיבת הוועדה המרכזת של ההסתדרות מ–5 בספטמבר 1958(. 
הוא הוסיף וטען כי “ליקוי כושרם של המנהלים נעוץ לא במעט בהשקפות דומות, בהיעדר 
הסברה שתפקידם החיוני ]של המנהלים ־ מ“פ[ מקנה להם זכויות מיוחדות כלומר את הזכות 
לנהל” )שם(. רעיון זה, אף שלא היה דומיננטי בניהול המשא ומתן על הקמת המי“ל, שיקף 
כנראה את עמדתם של מנהלים רבים והיה למוטיב חוזר במאבקם הפרופסיונלי מאוחר יותר. 
חילוקי הדעות סביב הקמת האגודה הביאו לכך שאחד מתומכיה המובהקים, שר התעשייה 

פנחס ספיר, שהוזמן לשאת את נאום הפתיחה, נמנע מלהגיע למפגש.13
העמדות שהועלו בכנס הייסוד החריפו כנראה את חששם של מנהיגי ההסתדרות מפני 
הקמת אגודת המנהלים כארגון פרופסיונלי. התנגדותה של ההסתדרות להקמת אגודת מנהלים 
פרופסיונלית נשענה על ארבעה טיעונים מרכזיים: ראיית המי“ל כארגון עובדים מתחרה; 
החשש מהשפעות אידיאולוגיות של הסקטור הפרטי על מנהלים בסקטור ההסתדרותי; החשש 
והחשש  והמעסיקים;  העובדים  המדינה,  בין  כמתווכת  ההסתדרות  של  מעמדה  מהחלשת 
ממלחמת המעמדות. דוגמאות לטיעונים אלה עולות בבירור מדברי היושבים בישיבת הוועדה 
המרכזת של ההסתדרות מ–12 באוקטובר 1958. החשש מפני צמיחתו של ארגון מתחרה עלה, 

למשל, בדבריו של חבר הוועדה ב‘ לין:

היה  שמלכתחילה  יודע  ואני  הישראלית  הרופאים  הסתדרות  את  לפני  רואה  אני 
לה תקנון דומה בערך לזו של ההצעה שלכם: השתלמות, לימוד, קשר עם מוסדות 
מדע, אבל במשך הזמן היא הפכה להסתדרות מקצועית המתחרה לעתים בהסתדרות 

הכללית...

זהותם  זאת את  “כור”, הדגיש לעומת  ומחברי הנהלת  בונה”  “סולל  ברל רפטור, ממקימי 
הייחודית של המנהלים בהסתדרות: 

...לדעתי ישנה תפיסה משקית של תנועת הפועלים, העומדת בניגוד לתפיסתו של 
המשק הפרטי והבעל בית הפרטי, גם אם יהיה ההגון ביותר. אינני רוצה לומר בזה, 
ציבורית,  במסגרת  גם  ניגודים  בהם  אין  פתרונות  וחיפוש  המשק  ענייני  שבירור 
ממלכתית והסתדרותית, אבל במסגרת של תנועת הפועלים מובטח היסוד והעיקר 
שבעיות של רווח, של ייעול ובעיות של תאוות בצע, בעיות של ניצול ושל פיטורין 

בלתי צודקים ־ כל הבעיות האלו מקבלות פתרונן.

החשש ממלחמת מעמדות גם הוא מובע בעיקר בדבריו של לבון: 

)1958(. נפתח כנס כללי של מנהלים. הארץ, 21 ביולי 1958, 5.  13
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ישנה כוונה שנייה, לאו דווקא של היושבים כאן ]מתייחס למנהלים חברי ההסתדרות 
למכשיר  לקום  שצריכה  המנהלים  אגודת  את  להפוך  קיימת:  היא  אבל  מ“פ[  ־ 

ל“קלאסן קאמפף” הישראלי... 

ההסתדרות ציינה אפוא מגוון טענות פורמליות שעולות בקנה אחד עם הרטוריקה שהשמיעה 
לאורך כל שנות פעילותה. אולם במאבק נגד הקמת אגודת המנהלים היה אפשר לשמוע נימה 
נוספת, אידיאולוגית פחות ואישית יותר. היה זה גם מאבקם של פוליטיקאים שעסקו בתפקידי 
ניהול או שראו בתפקידים כאלה ברירת מחדל למקרה של כישלון פוליטי בעתיד, למנוע 
את הדרתם אל מחוץ לקבוצת המנהלים בפוטנציה. הצהרתה של האגודה הפרופסיונלית כי 
תתמקד בהכשרה פורמלית בתחום הניהול הציגה מנהלים בעלי הכשרה כזו כעדיפים באופן 
מוחלט על פני מנהלים שלא הוכשרו, ובכך הפחיתה מערכם של פוליטיקאים, ובתוכם חברי 
הוועדה המרכזת, במילוי תפקידים כאלה. חברי הוועדה המרכזת ביקשו לפיכך לערער על 
עליונות מובהקת זו של מנהלים בעלי הכשרה. כך ברל רפטור, שמילא כאמור תפקידי ניהול 
בכירים ב“סולל בונה” וב“כור” לצד תפקידיו בוועדה המרכזת, והיה נטול הכשרה פורמלית 

כלשהי )שם(:

אומרים החברים שייתכן ואנחנו צודקים בהצביענו על הסכנות, ובעיקר כשהמנהלים 
לעניינים  בעיקר  זו  בתקופה  נתונים  והם  הסתדרותי  חינוך  קיבלו  לא  החדשים 

שבמשכורת, ולכן צריך להניח יסודות שימנעו סכנות אלה מלהתקיים. 

כאמור  נבחרו  ההסתדרות  שהעלתה  אלה  כמו  טענות  עם  לגיטימי  באופן  להתמודד  כדי 
מנהלים חברי הסתדרות ובעלי מעמד בכיר בה לנהל את המשא ומתן מטעם האגודה. לצדו 
של יוסף עמי השתתפו במשלחת אהרון רמז, חבר כנסת לשעבר מטעם מפא“י ומנהל מחלקת 
יחסי אנוש ב“כור” ההסתדרותית, ואליהו בן חור, מנהל מחלקת הנדסת ייצור ב“כור”.14 מתוך 
כוונה לרצות את מנהיגי ההסתדרות הציגו השלושה גרסה מרוככת של הארגון החדש וניסו 
לעקוף את חששותיה של ההסתדרות. ראשית, הם הגדירו את המושג “מנהל” באופן רחב 
ביותר, כך שיכלול מנהלים מכל סוג, כולל מנהלים דוגמת חברי הוועדה המרכזת )פרוטוקול 
ישיבת הוועדה המרכזת מ–5 בספטמבר 1958(. בתשובה לטענתה השנייה של ההסתדרות, 
בדבר החשש מפני עירוב הסקטור ההסתדרותי עם סקטורים אחרים, טוען עמי שזו בעצם דרך 
לשמר ולהפיץ את דרכה ואת השפעתה של ההסתדרות ולהבטיח שגם הסקטורים האחרים, 
בייחוד הסקטור הפרטי, יפנימו את העקרונות שההסתדרות מבקשת להטמיע. לבסוף, עמי 
מתייחס לסוגיית יצירתו של מעמד חדש. בסוגיה זו הוא מאמץ עמדה פרוגרסיבית אמריקאית 
ונשען על המוסכמה הרווחת בקרב מנהיגי הפרופסיונליזציה של הניהול בארצות הברית, 
מעמדי  מקונפליקט  ולהימנע  המעמדות  הבדלי  את  לבטל  דרך  בפרופסיונליזציה  שרואים 

)שם(:

מעניין לציין שמעבר לתפקידיהם ההסתדרותיים היו רמז ובן חור, כמו עמי, קצינים בכירים במטכ“ל,   14

כך שהגדרתו הרחבה של המושג “מנהל” הרחיבה את הלגיטימציה של טענותיהם גם מעבר לגבולות 

האליטה ההסתדרותית.
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...אשר להתבדלות או יצירת מעמד ־ אני חושב שכוונתנו הפוכה מזו. תורת ניהול 
אלה  דווקא  לדעתנו,  זה.  סנוביזם  נגד  ביותר  טובה  ערובה  לדעתנו  היא  מתקדמת 
בתוכנו אשר עיצבו את דמות המנהל המודרני במדינה זו ־ תרמו את חלקם במלחמה 

נגד סנוביזם ומקצצים את כנפיו יום–יום וחיים עם העובדים...

המקוריות  מכוונותיהם  ועמיתיו  עמי  לבסוף  נסוגו  ההסתדרות  בתמיכת  לזכות  בהתלהבותם 
להקים אגודה פרופסיונלית עצמאית והסכימו להפוך את האגודה לארגון בת של המכון לפריון 
ביוזמה  הכלכלית  האליטה  תמיכת  לכת.  מרחיקת  השפעה  להסתדרות  הייתה  שבו  העבודה, 
ונכונותן של דמויות בכירות בחברת העובדים עצמה להצטרף לארגון, גם אם ההסתדרות תתנגד 
להקמתו, הביאו בסופו של דבר להסכמת ההסתדרות להקמת האגודה על פי הפשרה המוצעת. 
יומיים בלבד לפני ההכרזה המתוכננת על הקמת האגודה הסירה ההסתדרות את התנגדותה, 
יקום תחת חסות המכון לפריון העבודה, היא אף נעשתה אחד מנותני  ומשהוחלט שהארגון 

החסות המרכזיים שלו. ב–4 בינואר 1959 הוכרז רשמית על הקמת המרכז הישראלי לניהול.
מטרותיו הרשמיות של המרכז היו ליצור מסגרת אחידה לעיצוב הידע המקצועי של המנהלים, 
תוך כדי גיבוש הניסיון המצטבר על רקע המשק והחברה בישראל; לטפח את הכרת המנהלים 
בחובותיהם; ליצור אפשרות השתלמות מקצועית; ליזום מחקרים בשטחי הניהול ולבצעם; ליצור 
קשרי פעולה ושיתוף עם מוסדות אקדמיים, משרדי הממשלה, גופים ציבוריים ושאר מוסדות 
שעוסקים בהדרכת מנהלים; לעודד התפתחות מנהלים חדשים, לסייע להם ולעזור בקליטתם 
במשק; וליצור מגע מקצועי עם מוסדות דומים בארצות אחרות. למרכז היו רשאים להצטרף רק 
מנהלים מהשכבה העליונה והבינונית של הניהול, ולא מנהלי עבודה. עבור אלה תקום חטיבה 
מקצועית במסגרת המחלקה לאיגוד מקצועי.15 עם הקמתו הפך המי“ל למרכיב חשוב בהכשרתם 

של המנהלים בישראל, וביוני 1959 נמנו בו 751 חברים משלמי דמי חבר.16
הדינמיקה  של  חשיבותה  על  מלמדת  המי“ל  הקמת  גם  הקודמים,  האירועים  שני  כמו 
המורכבת שבין השדה המקומי לגיאופוליטי. מנקודת המבט האמריקאית, אגודה מקצועית של 
מנהלים היא מרכיב מרכזי בניסיון לשייך את ישראל לגוש “הנכון” ולהביא להתפתחותו של 
משק שמציב בבסיסו עקרונות של יעילות, רווחיות ומקצועיות. אולם ניסיונם של המומחים 
הזרים האמריקאים, שנהנו מלגיטימציה נרחבת בשדה הגיאופוליטי ומהון תרבותי שִאפשר 
להם לקדם את מטרותיהם בשדה זה ולהיתפס כפעילים לגיטימיים במסגרתו, לא הצליחו 
להמיר הון זה לכוח בשדה המקומי. התנגדותה של ההסתדרות הייתה פרי יחסי הכוח בשדה 
התלות  ביחסי  ובהתחשב  האמריקאי,  הסיוע  תכנית  שהפעילה  הלחץ  תחת  אולם  המקומי, 
שהלכו והעמיקו בין ישראל לארצות הברית, לא יכלה גם ההסתדרות למנוע את המהלך. מי 
שהצליחו בסופו של דבר להניע את הקמת המי“ל היו השחקנים שהצליחו לצבור הון שניתן 
להמיר בכוח בכל אחד מהשדות. תוך כדי תנועה בין שני השדות, וכשהם נשענים בהצלחה 
וביצירתיות על סוגי ההון השונים, עמי ועמיתיו, המנהלים הישראלים בשורות ההסתדרות, 
המדינה והתעשייה הפרטית, מכוננים שדה ניהולי בישראל ותובעים )ובמשך הזמן גם זוכים( 

)1959(. הוקם ארגון ארצי של מנהלים. הארץ, 5 בינואר 1959.  15

מכתב מאת מנהל המי“ל ישראל ברנע אל מנכ“ל משרד ראש הממשלה טדי קולק, 25 ביוני 1959, גנזך   16

המדינה, ג‘ 5364/169.



155    סוציולוגיה ישראלית י )1( תשס“ח–2008 

שליטה אקסקלוסיבית יחסית בתחום שיפוט אוטונומי. מכאן ואילך קשה למצוא עוד דיונים 
בעתידם של פרויקטים כלכליים שבהם עקרונות הניהול היעיל אינם חלק מהדיון. 

סיכום ומסקנות

שתי מטרות מרכזיות ביקש מאמר זה להשיג: מבחינה אמפירית הייתה מטרתו לשרטט במדויק 
את תהליך המיסוד של שדה ניהול פרופסיונלי אוטונומי בישראל. בניגוד לטענה המקובלת, 
המופיעה בדבריו של ינאי במובאה שבראשית המאמר, ההיסטוריה של הניהול הישראלי אינה 
ומנהלים  הצבא  אנשי  פוליטיקאים,  מנהלים:  של  דורות  לשלושה  פשוטה  לרדוקציה  ניתנת 
מומחים שמושפעים מהניהול האמריקאי ומופיעים רק בשנות השבעים של המאה העשרים. 
המאה  אותה  של  החמישים  בשנות  כבר  לישראל  חלחלה  האמריקאי  הניהול  של  השפעתו 
והייתה גורם מרכזי בעיצוב ובהתפתחות של המוסדות הפרופסיונליים הניהוליים בשדה המקומי 
וניהול. ההבחנה הדיכוטומית בין מנהלים פוליטיים למנהלים  ושל השיח המקומי על ארגון 
פרופסיונלים מאבדת מחשיבותה ומכוח ההסבר שלה כשמתבהרת מידת חשיפתם של המנהלים 
לביסוס  במאבקיהם  עליו  להישען  יכולתם  ומידת  הניהולי  הפרופסיונלי  לשיח  הפוליטיים 
מעמדם בשדה הכוח המקומי. למעשה, עצם ההבחנה בין ניהול פוליטי לניהול פרופסיונלי, 
המוצגת על ידי ינאי כביטוי להבדלים אמפיריים ומהותיים בין הדורות של המנהלים בישראל, 
היא עצמה, מנקודת המבט המנחה מאמר זה, חלק מההון הסימבולי המאפשר למנהלים כיום 
ולדרוש  ותעשייה  כלכלה  בענייני  ההחלטות  קבלת  ממנגנוני  פוליטיקאים  להרחיק  לבקש 

שליטה מלאה במשאבים, גם אם אלה ניתנים על ידי המדינה במסגרת מענקים והקלות. 
ברמה התיאורטית מבקש המאמר להציע כלים לבחינה מורכבת של תהליך הגלובליזציה 
כתהליך דו כיווני, שבו שני הצדדים ־ המייצא והמייבא, הכופה והנכפה ־ נתפסים כסוכנים 
המגבלות  תחת  לפעול  להם  שמאפשר  וסימבולי  פוליטי  חברתי,  והון  אינטרסים  בעלי 
הסטרוקטורליות הנתונות. כפי שטענתי בחלקו התיאורטי של המאמר, רק הבנתו של תהליך 
יכולה להסביר  ניהוליים כדינמיקה באזור החפיפה שבין שני השדות  ההעברה של מודלים 
במלואם את עצם מיסודו של שדה ניהולי פרופסיונלי ואוטונומי, את מאפייניו הייחודיים ואת 
התקופה שבה נוצר. בניגוד לטענותיה של הגישה הרציונלית–פונקציונלית, אי אפשר להצביע 
על קשר הדוק בין התפתחותו של שדה ניהול פרופסיונלי ובין ייעולה של הפעולה הארגונית 
בישראל. מקרה הראורגניזציה ב“סולל בונה” הוא רלוונטי במיוחד בהקשר זה, כשבחסותם 

של שיח פרופסיונלי ושל ועדות מומחים נגרם נזק קשה לפעולתו היעילה של הארגון. 
לעומת זאת, הגישה הפוליטית–תרבותית מתגלה כבעלת יכולת הסבר טובה יותר בהבליטה 
ההון  וסוגי  היסוד, ההביטוס  הנחות  ואת  את המוטיבציות המניעות את השחקנים בפעולתם 
של  הקמתם  עם  שלהם.  הפעולה  בשדות  עמדותיהם  לביסוס  במאבקיהם  לרשותם  העומדים 
המי“ל, המחלקה לִמנהל באוניברסיטה העברית והמחלקה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון, 
ועם קבלת ההבחנה בין ניהול פרופסיונלי לניהול פוליטי כהבחנה תקפה בעיני ראשי המשק 
כחלק מהמאבק על השליטה ב“סולל בונה”, הונחו היסודות לקיומו של שדה ניהולי אוטונומי 
בישראל. כפי שהראיתי לאורך המאמר, הופעתו של שדה זה אינה יכולה להיות מובנת רק 
כתוצאה של הדינמיקה בשדה הכוח המקומי הישראלי. הלחץ האמריקאי הכבד שהגיע לכדי 
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המלצה להגביל את הסיוע האמריקאי לחברות פרטיות בלבד, וכן נוכחותם של מומחים זרים 
שהציגו בפני השחקנים הישראלים את השפה הניהולית כחלופה לגיטימית לשיח הפוליטי, 
היו ללא ספק מרכיב מרכזי בהבניה של שדה הניהול הישראלי. עם זאת, גם הלחץ האמריקאי 
ונוכחותם של המומחים אינם יכולים להסביר תהליך זה לבדם. כפי שהראיתי בכל שלושת מקרי 
המחקר, עצם מומחיותם של המומחים הזרים לא הייתה כשלעצמה בסיס לגיטימציוני איתן 
דיו כדי שיצליחו לשכנע את השחקנים האחרים לקבל את טענותיהם. בכל שלושת המקרים 
נזקקו השחקנים למקורות לגיטימציה פנימיים וחיצוניים כאחד ולהצדקות שנלקחו הן מהשפה 
הפרופסיונלית והן מזו של בניין אומה וחברה בגרסתן הציונית–סוציאליסטית כדי לקדם את 
מיסודו של השדה החדש. יתרון ברור בהקשר זה היה לשחקנים שיכלו לנוע בחופשיות יחסית 
הון שרכשו  ולתרגם  )ההביטוס( בכל אחד מהשדות  בין רפרטואר ההתנהגויות הנורמטיביות 
בעוד  האחר.  השדה  של  העמדות  במערך  משופרת  בעמדה  להמרה  שניתן  להון  אחד  בשדה 
הצעתם של מומחי סטנפורד, שלא נהנו מהון סימבולי שנתפס כניתן להמרה בשדה הישראלי, 
בנוסח  מנהלים  אגודת  להקים  האמריקאים  המומחים  של  ודרישתם  הסף,  על  כמעט  נדחתה 
זמן  לאורך  בישראל  שפעלו  האמריקאים  המומחים  הצליחו  דומה,  מגורל  סבלה  האמריקאי 
ולמדו את דפוסי הפעולה המאפיינים את שדה הכוח המקומי )דוגמת ינאי טאב(, בצד המנהלים 
הישראלים שהיו בשר מבשרה של תנועת העבודה אך נהנו גם מהכשרה ניהולית פורמלית, 
ובעיקר כזו שנרכשה בארצות הברית, להביא בסופו של דבר להקמתו של ארגון, שביסס לאורך 
זמן את מעמדם האוטונומי של המנהלים בישראל. כוחות המשיכה של השדה הגיאופוליטי ושל 
שדה הכוח הישראלי שפעלו בעת ובעונה אחת הם שעיצבו, ומעצבים עדיין, את האופן שבו 

.)Frenkel, 2005( מיושמות ומתורגמות בישראל תיאוריות ניהול מתקדמות
עם מיסודו של שדה הניהול הישראלי על בסיס ההנחות הפרופסיונליות שאפיינו אותו, 
ניהול,  לתפקידי  מהמינויים  שרבים  פי  על  אף  בישראל.  הניהולי  האקלים  לאטו  השתנה 
זיקה  והשבעים על בסיס  גם בשנות השישים  וההסתדרות, נעשו  בעיקר במוסדות המדינה 
לניהול  גנאי  שם  נעשה  מקצועי”,  מ“ניהול  להבדיל  פוליטי”,  “ניהול  התואר  פוליטית, 
הכשרה  הצגת   .)1991 )אהרוני,  בעייתיות  הישראלית  החברה  עבור  שמשמעויותיו  בעייתי, 
פורמלית בניהול, גם אם הייתה זו הכשרה קצרה ושטחית, הפכה כבר באמצע שנות השישים 
לתנאי כמעט הכרחי לקבלת לגיטימציה ציבורית רחבה למינוי לתפקידים ניהוליים בכירים. 
כחלק  ובצרפת  נשלחו תדיר להשתלמויות במנהל עסקים בארצות הברית  בכירים  קצינים 
ממסלול מינויים לתפקידים בכירים במגזר העסקי. גם מודלים אמריקאיים של ניהול הפכו 
מסוף שנות החמישים לסחורה חמה בחברה הישראלית )פרנקל, 2000(, והדגם האמריקאי 
ממשיך לשמש דגם עיקרי שלמולו נבחנים לימודי ִמנהל העסקים בישראל ואליו הם מבקשים 
להידמות. עם זאת, ניסיונות רבים לבחינת המודל הישראלי אל מול זה האמריקאי חושפים 
כולם את ההבדלים הנבעים בין שני המודלים על רקע מאפייניו הייחודיים של שדה הכוח 
 Frenkel, למשל  )ראו  בישראל  הניהולית  והפעולה  עיצוב החשיבה  על  והשפעתו  המקומי 

 17.)2005; Maman, 2006

Committee for the evaluation of Business Administration Study- דו“ח  למשל  ראו   17

http://www.che.org.il/download/files/the_general_–מ מאוחזר   ,2007 מאפריל   ,Programs
report_evaluation_of_business_administration_6647.pdf
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