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הקדמה

מייסדיה   .1920 בחנוכה  ההסתדרות  הקמת  על  ההיסטורית  ההכרזה  מאז  חלפו  שנים  מאה 
הנפעמים, דוד בן־גוריון וברל כצנלסון, שחשו את משק כנפי ההיסטוריה באולם הישן בטכניון 
שבחיפה עם נעילת הוועידה הכללית של פועלי ארץ־ישראל, ראו בהכרזה הנכספת רגע מכונן 
בחיי התנועה הציונית בדרך למימוש חזונם הציוני. בעיני רוחם הם ראו בהסתדרות את הגוף 

הארגוני והרעיוני שיישא על כתפיו את מפעל ההתיישבות ואת הקמת המדינה שבדרך.
חזונם מרחיק הלכת של המייסדים קרם עור וגידים בהסתערות חלוצית חסרת מעצורים. 
תחומי  בכל  המתיישבים  לשירות  ומוסדות  מפעלים  תשתיות,  הקמת  כללה  העשייה  תנופת 
העניקו  אלה  כל  וביטחון.  עלייה  קליטת  תרבות,  בריאות,  חינוך,  רווחה,  בהם  החיים, 
להסתדרות במרוצת השנים את עוצמתה הרבה והציבו אותה במקום מרכזי בעיצוב פניה של 

המדינה לאורך מרבית שנותיה מאז הקמתה ועד היום.
הספר "מאה שנות הסתדרות" ילווה אתכם הקוראים במסעה ההיסטורי של ההסתדרות, 
שבמידה רבה הוא גם מסעה ההיסטורי של מדינת ישראל. ראשיתו בהקמת משק הסתדרותי 
אדיר ממדים בתקופת המנדט הבריטי ובהגמוניה הסתדרותית מוחלטת בכל תחומי החיים 
בארץ לאורך עשרות שנים, המשכו במשבר כלכלי וארגוני עמוק שפקד אותה בראשית שנות 
ה־80 עם דעיכתו של המשק ההסתדרותי, ומקומו הנוכחי של המסע עם פריחתה המחודשת 

של העבודה המאורגנת בעשור האחרון.
דרכה של ההסתדרות נסללה בדרך רצופת קשיים ומהמורות. היא ידעה אתגרים בהפרחת 
השממה, בקליטת עלייה ובעיצוב פניה של המדינה. היא חוותה עימותים מפלגתיים עזים, 
מהפכים  עמוקים,  כלכליים  משברים  סוערים,  פועלים  מאבקי  תוססות,  חברתיות  מחאות 
פוליטיים ורפורמות מכוננות. היא היטלטלה בין הגמוניה מוחלטת למשברים קיומיים, בין 
לתרומתה  לאחור,  במבט  אך  החריפים,  מבקריה  התנגדות  ובין  הנאמנים  תומכיה  הערצת 
ורע  אין אח  ציבור העובדים במהלך מאה השנים שחלפו  ולהשפעתה על  האדירה למדינה 
נוספים  ואירועים  הסתדרות"  שנות  "מאה  בספר  המוצגים  האירועים  מאה  כולו.  בעולם 
שקצרה היריעה מלהכיל בכרך זה, מסמלים את אבני הדרך במסעה המטלטל של ההסתדרות 

לאורך ההיסטוריה. 
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