
 
 

ושילובו בתהליך  IBMיצירת התאגיד  

 1924 - 1884החברה התאגידית:  תהיווצרו

 תומר בן חורין

 

עבודת גמר מחקרית )תזה( המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר 

 "מוסמך האוניברסיטה"

 

 

 

 אוניברסיטת חיפה

 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג להיסטוריה כללית

 

 

 

 

2017, יוני



I 

 

ושילובו בתהליך  IBMיצירת התאגיד 

 1924 – 1884החברה התאגידית:  תהיווצרו

 מאת: תומר בן חורין

 בהנחיית: ד"ר אלי קוק

 

המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר  עבודת גמר מחקרית )תזה(

 "מוסמך האוניברסיטה"

 

 אוניברסיטת חיפה 

 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג להיסטוריה כללית

 

  2017יוני, 

 

 ___תאריך _________________מאושר על ידי ___________________

 )מנחה העבודה(

 ________________תאריך ל ידי _______________________מאושר ע

 )יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני(      



II 

 

 הכרת תודה

על  , אשר ליווה את עבודתי במקצועיות ובמסירות רבה,ברצוני להביע את תודתי לד"ר אלי קוק

  בהכנת עבודת הגמר המחקרית )תזה(.עזרתו 

כללית באוניברסיטת חיפה על התמיכה, והבית  חוג להיסטוריהלכלל ה כמו כן, ברצוני להודות

 החם בשנים האחרונות. 

 למשפחתי.נתונה לבסוף תודה מיוחדת 

 

 

 

  



III 

 

 תוכן עניינים

  IVעמ'           תקציר

 1-11עמ'           מבוא

 12-13 עמ'          פרולוג

 14-23 עמ'    הרמן הולרית' ומרשם האוכלוסין האמריקאי – 1פרק 

 24-41 עמ'   תחילת ההתרחבות של האימפריאליזם החישובי – 2פרק 

 42-56 עמ'       CTRהתאגדות  – 3פרק 

 57-72 עמ'         ווטסון – 4פרק 

 73-77עמ'          אחרית דבר

 78-82עמ'          מיםתרשי

 83-85עמ'           תמונות

 86-93עמ'          ביבליוגרפיה



IV 

 

ושילובו בתהליך  IBMיצירת התאגיד 

 1924 – 1884החברה התאגידית:  תהיווצרו

 תומר בן חורין

 תקציר

בשילוב של שני הנושאים, שתי ההמצאות, שלדידי, הן המשמעותיות ביותר זו עוסקת  עבודה

המחשב והתאגיד. התאגידים השונים צמחו  –בתהליך יצירת המציאות שבה אנו חיים היום 

השייך לניצול המשאבים המתאימים באמצעות אותה טכנולוגיה. מטכנולוגיה והשתלטו על השוק 

התאגידים הפיננסיים. בדומה לתאגידים  עם וכן וכו', כך היה עם מסילות הברזל, הטלגרף, הנפט,

, לפחות עד העשורים המאוחרים של המאה העשרים, היה IBMאלה, גם תאגיד המחשבים, 

היו מחשבים. עבודה זו  IBMו  IBMהמחשב היה  –כמילה נרדפת לטכנולוגיה שעמדה מאחוריו 

על רקע תהליך יצירת המוקדמים ביותר של יצירת תאגיד המחשבים, מתחקה אחר השלבים 

עומדת בחוד  IBMהחברה התאגידית שהיה כבר בעיבורו. ניתן אולי לומר שהצלחת תאגיד 

נוי זה מתבטא החנית של השינוי שחל בסדר העולמי מהמאה התשע עשרה למאה העשרים. שי

גם בתהליכים הפנימיים שעברה החברה, ובמיוחד ממעבר השליטה ממקימה ויוצרה, הרמן 

 , תומאס ווטסון האב. של החברה האגדי למנכ"להולרית', 
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 מבוא

 1אישי.""תאגיד, שם עצם. מכשיר גאוני להשגת רווח באופן אישי מבלי לקחת אחריות באופן 

לצורה מסוימת של ארגון  סעבודה זו אינה עוסקת רק במובן המילולי של המונח 'תאגיד', המתייח

, בראשית דרכו, ואף לא IBMעסקי או תעשייתי, וכן, אינה עוסקת רק בתאגיד המחשבים 

בנקודות החיבור הקריטיות בין השניים, אלא עבודה זו מבקשת להציג תבנית רחבה יותר של 

שינוי בהיסטוריה האמריקאית והגלובלית. שינוי כלכלי, חברתי, תרבותי שהיווה אבן פינה בעיצוב 

 המציאות בה אנו חיים היום. 

מן עליה משמעותית בהשפעה של עסקים ( סיThe Gilded Ageהתור המוזהב האמריקאי )

באמריקה, בהתאם להופעת צורת הבעלות התאגידית המודרנית. ניתן למצוא את מקורות צורת 

התאגיד עוד בתקופה הקלאסית, אך כדאיותה עבור יזמות מסחריות ותעשייתיות גדולות מימדים 

 -יקה של המאה הלא נהיתה ברורה עד ההתרחבות המהירה של המסחר והיצור באירופה ואמר

, 19 -של המאה ה 50 -בארה"ב התאגיד החל להופיע בקנה מידה צנוע במהלך שנות ה. 19

, התאגיד כבר היה שכיח, 19 -של המאה ה 70 -בעיקר בתעשיית מסילות הברזל. עד שנות ה

  2בעודו משנה את פניו של הקפיטליזם האמריקאי.

ית ביותר במאה השנים האחרונות. עושה רושם שהמחשב הוא ההמצאה הבולטת והמשמעות

המצאה זו, אף על פי שתחכומה וחדירתה לכל תחומי החיים מתבטאים בכך שהיא מזוהה לעתים 

מחשבת.  -ו פלאפון( או מצלמה, כשמה כן היא עם אביזרים וטכנולוגיות אחרות, כמו טלפון )א

ומאס ווטסון , ע"ש תWatsonהיא מכונת  IBMאחת ההמצאות האחרונות של ענק המחשבים 

 -(, הנשיא האגדי של התאגיד במחצית הראשונה של המאה ה.Thomas J. Watson Srהזקן )

, מהווה ציון דרך ביכולתה לקבלת קלט מורכב 2000 -. מכונה זו, שנוצרה בתחילת שנות ה20

כשפה אנושית. עד להמצאה זו, ובמשך מעל למאה שנים, המחשב חישב באמצעות שני 

. אותה תקופה דיגיטלית, שאנו יש זרם, אין זרםיש נקב, אין נקב,  אפס ואחד: –אלמנטים בלבד 

                                                           
1 , P. 43, University of Georgia Press, Athens, 2001The Unabridged Devil's DictionaryBierce, A.  
2 New York, 1982, P. 4 Hill & Wang, ,The Incorporation of AmericaTrachtenberg, A.  
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שנה, וכמדומני שניתן לחלק אותה מבחינה היסטורית,  120 -חיים בעיבורה, נמשכת כבר מעל ל

באופן פשטני, לשלוש תקופות, ובאופן פשטני אף יותר, לתאר כל תקופה במילה אחת באנגלית: 

IBM, Microsoft, Googleדיגיטלי,  תאגידי, . כל מילה כזו גוררת אחריה עולם ומלואו. עולם

עבודה זו מבקשת לחקור את  , את ההיסטוריה עם ההווה.בינארי, שמשלב חלום עם מציאות

 IBM.3 -ראשיתו של עולם דיגיטלי זה, וראשיתו, היא ב

בשימוש להגדרת אדם אשר מבצע  ה, הייתComputerבעבר, המילה האנגלית למחשב, 

היום,  5 4חישובים, לדוגמא: "...מר ווקר היה ידוע כאסטרונום בעל הישגים, ומחשב מוכשר."

ההגדרה למחשב הינה: "מכשיר אלקטרוני שמסוגל לקבל מידע )נתונים( בצורה מסוימת, ולבצע 

, במטרה לייצר רצף פעולות בהתאמה להוראות נוהליות שנקבעו מראש, אך משתנות )תכנית(

 6תוצאה בצורת מידע או אותות".

, יחד ההשינוי הגלובלי בהגדרת המחשב, מאדם למכונה, התרחש במהלך מלחמת העולם השניי

, IBMעם זאת, מכונות החישוב, הומצאו הרבה לפני כן. העבודה עוסקת ביצירת התאגיד 

שנה את עמוד  100 -שבמסגרתו הומצאו מכונות החישוב הראשונות, ואשר היווה לאורך כ

( הינו תאגיד International Business Machine) IBMהשדרה בתעשיית המחשבים המודרנית. 

אמריקאי בעל היקף בינלאומי, שפועל למטרת פתרונות אחסון ועיבוד מידע. התאגיד קיבל את 

 Thomas)בהנהגת תומאס ווטסון האב ) 1924בפברואר,  14 -שמו הנוכחי באופן רשמי רק ב

Watson Sr.אך למעשה עמד במתכונתו מאז התאגדותו כ ,))- CTR (Computing Tabulating 

Recording Company1911ביוני,  16 -( ב( באנדיקוט ,Endicott .ניו יורק, בידי צ'ארלס ר ,)

                                                           
3 Austrian, G. D. Herman Hollerith: Forgotten Giant of the Information Processing, Columbia University 

Press, New York, 1982, Preface 

Pugh, E. W. Building IBM: Shaping an Industry and its technology, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1995, Introduction.  

4 Mr. Walker was widely known as an accomplished astronomer and skillful computer.", New York "…
-http://query.nytimes.com/mem/archiveTimes, February 3rd, 1853: 

free/pdf?res=9E0DE7DA123EE13AA15750C0A9649C946292D7CF 
, אך ההתייחסות למחשב כאדם פחות ברורה במקרה זה: 1853בינואר,  14 -ניתן למצוא אזכור מוקדם יותר מה 5

free/pdf?res=9805E3DD1438EF34BC4C52DFB7668388649FDE-http://query.nytimes.com/mem/archive 
6 359, P. 2010, Oxford University Press, Oxford, Oxford Dictionary of EnglishStevenson, A. (Ed.),  

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E0DE7DA123EE13AA15750C0A9649C946292D7CF
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E0DE7DA123EE13AA15750C0A9649C946292D7CF
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9805E3DD1438EF34BC4C52DFB7668388649FDE
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.Charles Ranlett Flintפלינט )  IBMשלושה אנשי מפתח עומדים בראשיתו של תאגיד   7(

, פלינט כאמור ביצע 20 -ווטסון היה המנכ"ל הכל יכול בראשית המאה ה בכרונולוגיה עוקבת.

( היווה את Herman Hollerithאת הקמת התאגיד ושכר את שירותיו של ווטסון, והרמן הולרית' )

 אבן הפינה.  

הולרית' היה הראשון שהשתמש במכונות חישוב לצרכי עיבוד מידע ונתונים סטטיסטיים. הוא 

(, המפקח על מרשם האוכלוסין Francis A. Walkerשל פרנסיס ווקר )נלקח תחת חסותו 

 ,1881(, ובקיץ John Shaw Billings, ועוזרו, ג'ון שאו בילינגס )1880 -ו 1870האמריקאי של 

של המשרד במטרה בלעדית ליצור שיטה מכנית לכרטוס  הנקרא לעבודה במחלקת האוכלוסיי

. במשרד בשל כישוריו ההנדסיים העצמאיים, ובכך הוא התקבל לעבודתו   8נתוני אוכלוסין

הולרית' עזב את המשרד על מנת לפתוח עסק עצמאי, שמטרתו  1884התאפיינה עבודתו. במרץ 

עסק זה התפתח מאוחר יותר לחברה  9פיתוח מכונות עבור משרד המרשם. ההבלעדית היית

מכונת כרטוס חשמלית . הולרית' פיתח IBMהמרכזית סביבה נבנה התאגיד, שלימים נקרא 

שהרחיבה חלק מהרעיונות הגלומים בכרטיס הניקוב, באמצעות הנוכחות וההעדר של חורים 

, קיבל 1889בינואר,  8-הוא פיתח המצאות נוספות בתחום, וב 10למיון וספירה באופן חשמלי.

 11את רישום המצאותיו המרובות במרשם הפטנטים האמריקאי.

מחברה בבעלות וניהול אישי של  IBMת גם את המעבר של תקופת עיסוקו של מחקר זה כולל

מקימה ויוצרה, הולרית', לתאגיד עולמי הפועל בהתאם לשיטה הקפיטליסטית של מקסום רווחים 

והשתלטות על שווקים, בהנהגת המנכ"ל החדש, ווטסון. ווטסון הצטרף לתאגיד כמנכ"ל במאי 

ם לאחר שבוטלו ההאשמות המשפטיות , יומיי1915במרץ  15 -הוא התמנה לנשיא ב 1914.12

                                                           
7 :1191, th10ew York Times, June N 

free/pdf?res=9F05E4DC1E3EE233A25753C1A9609C946096D6CF-query.nytimes.com/mem/archive  
 .Biography of the Watsons and  A –Think Rodgers, W)  הולרית' הושפע באופן ישיר ממכונותיו של ג'אקארד 8

IBM, Weidenfeld & Nicolson, London, 1969, P. 69) 
9 102P.  ,1988, Yale University Press, New Haven, The American CensusAnderson, M. J.  

10 , P. 22, Millington, London, 1975The World? Inside IBM… TomorrowAnd alik, R. M 
 USתביעות להמצאות,  21, וכן 395,783 ;395,782 ;395,781רישום זה כלל שלושה פטנטים נפרדים:  11
 /http://patft.uspto.gov: Patent Search 

12 28, P. Pugh 

file:///C:/Users/tomer/Desktop/אוניברסיטה/תואר%20שני/תזה/query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf%3fres=9F05E4DC1E3EE233A25753C1A9609C946096D6CF
http://patft.uspto.gov/
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 NCR(, מתוקף תפקידו הקודם בהנהלת Sherman Antitrust Actנגדו בעוון הפרת חוק שרמן )

(National Cash Registry.)13  

משמשת כחלון להתפתחות עולם התאגידים, אך יותר מכך,  IBMההתבוננות בראשית דרכה של 

הגיעה בשלב  IBMהתאגידית. התאגדות  כמניע להשפעה של מהפכת המידע על ההתרחבות

התחום היה מינורי ונועד בעיקר לספק רווח מידי   14מאוחר יחסית של תקופת ההתאגדויות.

ולמצות את תהליכי המיזוג בידי הקונסולידטורים הגדולים. יחד עם זאת, לאחר מלחמת העולם 

ולם. מחקר זה מבקש הפך לאחד התאגידים הגדולים והמשפיעים ביותר בע IBMהשנייה, תאגיד 

לחקור דווקא את התקופה המוקדמת של התאגדות המחשבים, את התקופה שבנתה את 

 התאגיד שיתכן והוא המשפיע ביותר בהיסטוריה. 

המחשב היה המצאה הראשונה, ויתכן שהיחידה עד היום, שלא נועדה למטרה אחת בלבד. 

הם נכשלו, רובם ככולם, וזאת מכיוון  ניסיונות רבים נעשו לשילוב בין מכונית למטוס, למשל, אך

שמכונית יעילה דורשת מבנה הנדסי שונה מזה של מטוס יעיל. המחשב המודרני, לעומת זאת, 

נועד לשמש למטרות רבות: מניהול מידע סטטיסטי ועיבוד נתונים, דרך תכנון ארכיטקטוני, ועד 

גיה שבה, הינה התעשייה עריכת קולנוע וטלוויזיה. יתרה מכך, תעשיית המחשבים והטכנולו

המתקדמת בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה, מהיר בהרבה משאר התעשיות והטכנולוגיות, נכון 

  15להיום.

מטרת העבודה היא לקשר בין חשיבותו המאוחרת של תאגיד המחשבים למחקרים החוקרים 

ל לשפוך אור ע -החברה התאגידית באמצעות ההיסטוריה של שני הנושאים  תאת היווצרו

 תחילתו של העידן הדיגיטלי והעידן הקפיטליסטי ולקשר בין השניים. 

שאלת המחקר היא כיצד התפתחות החברה התאגידית והתפתחות תעשיית המחשבים קשורים 

בים הייתה נראית אחרת ? האם ההיסטוריה של המחש1924 - 1884זה בזה כבר בתקופה זו, 

ללא התהליכים שהתרחשו בהיסטוריה תאגידית? כיצד התאגיד היה נראה אחרת אם מסתכלים 

                                                           
13 34 P.Ibid,  
14 4, P. Trachtenberg 
15 118, P. 2013Gandy, A. The Early Computer Industry, Palgrave Macmillan, London,  



5 

 

מנקודת המבט של המחשב? האם תעשיית המחשבים נוצרה, פעלה והתרחבה בדומה או 

 בשונה לתאגידים אחרים בתקופה? 

החוקרים את החברה מצב המחקר היום הוא שישנה הפרדה, יתכן ומוחלטת, בין המחקרים 

התאגידית והשלכותיה על העולם והחברה, לבין המחקרים החוקרים את ההיסטוריה של 

 בפרט.  IBM -המחשבים בכלל, ו

מחקר החברה התאגידית מתמקד בתחומים אחרים שהיו יותר משמעותיים בתחילת דרכה של 

סילות הברזל, החברה התאגידית מתחום המחשבים, כמו התאגידים הפיננסים, מ תהיווצרו

החשמל והנפט, וכן הקשר בין התרחבות הגופים התאגידיים לפוליטיקה העולמית בכללה 

והאמריקאית בפרט. סוגיית המאבק בין התאגידים הפיננסיים לתאגידי התעשייה עומדת לרוב 

במרכז מחקרים מסוג זה. מטרתם של המחקרים היא על פי רוב, לעמוד על השפעת התאגידים 

עשרה. -של המאה התשע הבאמצעות תיאור מפורט של צמיחתם במחצית השנייעל העולם, 

החברה התאגידית, כלומר חברה  תלרוב השפעה זו מקבלת צביון ברור, שמשמעותו היא היווצרו

גלובלית שנשלטת בידי התאגידים הגדולים, שמקורם בארצות הברית, ומתוך האינטרסים שלהם 

 להתפתחות וצמיחה בלתי פוסקת. 

IBM מילה נרדפת לתעשיית המחשבים כפי שתאגידים אחרים היו שם נרדף לתעשיות  ההיית

( בתעשיית הטלפון, AT&T( בתעשיית המכוניות, איי טי אנד טי )Fordעליהן הם חלשו )פורד )

 John( בתעשיית הנפט, ג'יי פי מורגן )Rockafeller( של רוקפלר )Standard Oilרד אויל )דסטאנ

Pierpont Morganה( בתעשייה הכלכלית ועוד רבים אחרים(, אך שליטתה המוחלטת בתעשיי 

 עלתה אף על ענקים אלה. 

, מעבר לשליטתה המוחלטת בשוק, IBMבנוסף, בדומה לתהליכים שיצרו תאגידי ענק אלה, גם 

נשענה על טכנולוגיה, והייתה הראשונה לפתח את המחשב, הראשונה להצליח היכן שאחרים 

התפתחות הטכנולוגיה שהביאה להמצאת המחשב המודרני, תגרום להבנה נכשלו. הבנה של 

נוצרה והפכה לתאגיד. הצלחתה גם הייתה קשורה ישירות, וגובתה בידי  IBMכיצד חברת 
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ממשלת ארה"ב וצרכיה. הצלחה זו, השילוב של ראשוניות טכנולוגית עם מושג התאגיד, היא 

  16השונים. םשאפשרה שליטה מוחלטת בשוק, בדומה לתאגידי

IBM  צמחה מתוך משרד מרשם האוכלוסין האמריקאי ומהצורך שלו להתייעל, להכיל נתונים

רבים ויותר ולבצע הצלבת נתונים ליצירת מאגר מידע רחב ומשמעותי. וכך, הנתונים של אותו 

משרד עצמו, שחושבו באמצעות מכונותיו של הולרית' והיוו את הבסיס להקמת תאגיד 

ים על שינוי המגמה, ויצירת החברה התאגידית, באופן ברור: משרד המרשם המחשבים, מצביע

ששני שליש מכל התוצרת התעשייתית יוצרה על ידי תאגידים. מספר זה גדל ל  1899 -דיווח ב

התקופה בה עבודה זו עוסקת היא התקופה בה  1929.17 -אחוז ב 94, ול 1919 -אחוז ב 87

התעשייה האמריקאית, וכן התקופה בה תאגיד החברה התאגידית השתלטה על הכלכלה ו

והמחשב ספציפית, והן של תאגידים אחרים  IBMבלי הבנה של הרקע, הן של המחשבים נוצר. 

והישענותם על המצאות, לא ניתן להבין את תהליכי יצירת החברה התאגידית, וכן את הנסיבות 

יה עצמה, הגדרת המונח שהביאו לחשיבותו של המחשב המודרני בתקופתנו. מעבר לטכנולוג

תאגיד עצמו הוא פיתוח טכנולוגי. זוהי תקופה משמעותית של שינויים מרחיקי לכת, ומחקר של 

התחומים בנפרד לא יצליח להביע את המשמעות האמתית של התהליך ההיסטורי, שמקורו 

 בתקופה זו. 

תאגיד יחודו וחידושו של המחקר המוצע הוא במטרתו לשלב את נושא ההיסטוריה של 

אה וראשית המ 19-במסגרת הופעתה וצמיחתה של החברה התאגידית בסוף ה IBMהמחשבים 

ין חשיבותו המאוחרת של תאגיד המחשבים למחקרים החוקרים את היווצרות . הקישור ב20-ה

החברה התאגידית, באמצעות ההיסטוריה של שני הנושאים, מהווה חידוש מחקרי, שמטרתו 

ת העידן הדיגיטלי והעידן הקפיטליסטי ועמידה על טיב הקשר בין הבנה טובה יותר של תחיל

 השניים.

                                                           
16 , Oxford America by Design, Science, Technology, and the Rise of Corporate CapitalismNoble, D. F. 

University Press, Oxford, 1979, P. 3 
17 , Transaction Publishers, The Modern Corporation and Private PropertyBerle, A. A. & Means, G. C. 

London, 1991, P. 40 
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על רקע הופעתה וצמיחתה של    IBMמטרת המחקר היא לבחון את תהליך התפתחותה של 

. בהתאם לכך, השאלה המרכזית 20-וראשית המאה ה 19-החברה התאגידית בסוף המאה ה

ה של החברה התאגידית על תהליך שתבחן במחקר זה היא כיצד השפיעה הופעתה וצמיחת

לתאגיד בינלאומי? מספר שאלות נוספות עולות בהקשר זה, בתוכן: האם  IBMהפיכתה של 

התאגידית, הכרח החברה אימוץ המודל העסקי התאגידי היווה, על רקע צמיחתה של 

 מודלים עסקיים אחרים? כיצד משתקפות המחלוקות IBMאו שמא היו פתוחים בפני  דטרמיניסטי

לחברה  IBMשל התקופה בתהליך התפתחותה והפיכתה של אידיאולוגיות, כלכליות וחברתיות ה

תאגידית ובקרב הדמויות המרכזיות שנטלו חלק בתהליך זה? ישנן גם שאלות קונקרטיות יותר 

שדורשות בחינה, בתוכן, למשל, מה היה חלקם או תפקידם של התאגידים הפיננסיים בתהליך 

מאפיינים ייחודיים ביחס  ,כתאגיד מחשבים ,IBMלתאגיד?   האם נושא  IBMהפיכתה של 

 לתאגידים פיננסיים או תעשייתיים שהתהוו בתקופה זו?  

התבוננות בתהליך יצירת החברה התאגידית, בראשית ימיו של תאגיד המחשבים, וההשפעות 

דך, על השינוי שחל הסימביוטיות בין השניים, תאפשר הבנה עמוקה יותר מחד, ורחבה יותר מאי

בארה"ב, באירופה, ובעולם מאמצע המאה התשע עשרה לאמצע המאה העשרים. ישנו כמעט 

קונצנזוס לגבי חשיבות התקופה בעיצוב העולם שבו אנו חיים היום, אך הלה מתבסס לרוב על 

, אירועים צבאיים, כלכליים, או חברתיים שעל אף חשיבותם הקריטית, ממודרים בהקשרם

שינוי זה מהווה בסיס ו מקום מונעים קבלת תמונה מלאה של מהות השינוי ותוצאותיו. ובאיזשה

תאפשר  , מנקודת מבט זו,איתן לעיצוב המציאות המודרנית, והתחקות אחר מהותו ומקורותיו

 כוחות המודרניים שמעצבים את המציאות בה אנו חיים היום. הבנה ברורה יותר של ה

ה והשנייה, מלאה ועמוקה ככל שתהיה, לא תספיק כדי הבנה של מלחמת העולם הראשונ

והתאגיד  צירת המציאות בה אנו חיים ומהותה. מציאות שבה המחשבלהבהיר לנו את תהליך י

לוקחים חלק כה גדול מחייהם של כל כך הרבה בני אדם, עד שהנושא הפך כבר למובן מאליו. 

טה על השוק של התאגידים הפיננסיים , של מייקרוסופט ושל גוגל, השליIBMעיבוד הנתונים של 

והתעשייתיים, הם אלו שיוצרים את ההתקדמות הטכנולוגית הבאה, ואתה את המציאות של כל 

  אחד ואחד מאתנו. 
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. ניסיונותיו של הולרית' IBMהתקופה בה נוצרה החברה התאגידית יצרה למעשה את 

ככל האפשר, במדינות רבות להתרחבות מפנים ומחוץ, להחדיר את מערכותיו לתחומים רבים 

ה . היה ז1911 -ככל האפשר, האימפריאליזם השאפתני שלו, הגיע לשיא בהתאגדות חברתו ב

אז, שמנגנון זה נשאר בשאיפתו אך השתפר במתכונתו, התאים עצמו, ולאחר מכן הוביל, את 

  IBMההתרחבות הקפיטליסטית של התאגידים, בראשותו של תומאס ווטסון. כח החישוב של 

האמריקאי, והתפרץ דרך התאגידים הגדולים של רכבות, חברות  האוכלוסיןיצא ממשרד מרשם 

ביטוח ורואי חשבון לכל תחומי החיים, ודרך ממשלות זרות וחברות פרטיות מעבר לים, בכל 

  העולם. 

צמחה, כמעט באמצעות הרמן הולרית' לבדו, מתוך הצורך לניהול דיגיטלית הטכנולוגיה ה

עשרה. קרקע -יעיל יותר של המשרד למרשם האוכלוסין האמריקאי בסוף המאה התשעבירוקרטי 

, המחשבים עברו 1911ביוני  16 -לשני התחומים להתפתח, וב הזו אכן היוותה קרקע פוריי

להיות, לא רק כלי בעל יעילות מקסימלית לניהול בירוקרטי של בני אדם, אלא גם לתאגיד בפני 

ד העולם הדיגיטלי, על יכולות הניהול והשליטה שלו בבני אדם, עצמו. אין זה מפתיע שבעו

התרחב לתאגיד בעל השפעה עולמית חברתית, רגלו של הולרית', האדם שיצר את העולם הזה 

 בזיעת אפיו, נדחקה הצידה. 

מעבר השליטה מהולרית' לווטסון, משקף שינוי גדול יותר בשיטת הניהול של חברת המחשבים 

ן שהוא משקף שינוי גדול אף יותר בשיטה הכלכלית האמריקאית. כל תקופת הראשונה, אך יתכ

חייו ועבודתו של הולרית' מאופיינת בעשייה עצמאית בתחום המכני. גישתו תואמת להפליא 

, על משקל הביטוי הצרפתי, שביטא עמדה של העדפת פעילות Laissez faireלגישת ה'לסה פר' )

) , הולרית' דרש CTRלק מניסוח חוזה ההתאגדות של : כח18הפרט על פני פיקוח ציבורי

ש"האינדבידואל ]בתאגיד החדש[ לא יהיה נתון לפקודות של קצין, פקיד או אדם כלשהו המקושר 

 19לחברה."

                                                           
מיכאל זכים, קפיטליזם, קפיטליסטים והמלחמה בעבדות, מתוך: הדמוקרטיה האמריקנית, עורך: פרופ' ארנון  18

 102גוטפלד, אוניברסיטת תל אביב, עמ' 
19 1911, IBM archives thes of the CTR Co. July 15Minut :333, מתוךAustrian, P.  
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באוגוסט  6 -הצהרות מעין אלה סתרו לחלוטין את גישתו ותפקידו של המנכ"ל החדש, ווטסון. ב

וושינגטון, ועדיין היווה את מרכז הפיתוח הטכני של , הוא כתב בתגובה להולרית', שישב ב1914

החברה, שבכוונתו להעביר את מרכז הפיתוח למפקדת החברה בניו יורק, ואיתו את תומכיו 

החזקים ביותר של הולרית'. יחד עם זאת, באותו מכתב הוא מציין בדיפלומטיות שהיה מעדיף 

 20.לדבר על כך עם הולרית' ארוכות ולדווח לו באופן אישי

ווטסון  (.John Henry Pattersonוהיה בן טיפוחו של ג'ון הנרי פאטרסון ) NCRווטסון הגיע מחברת 

את התפיסה הקפיטליסטית שלמד מפאטרסון, הדוגלת בשיווק אגרסיבי, דגש על  IBMב  גם יצג

 8 -עד פרישתו ב IBMתזרים מכירות והשתלטות על שווקים. הוא היה השכיר הבכיר ביותר ב 

  1956.21 במאי

המחשב, בתקופת ווטסון, הפך לתאגיד בפני עצמו, בדומה לנפט או למסילות הברזל, ועתה נותר 

לו, להטביע את חותמו, ולכבוש את העולם על שווקיו. כל חייו הולרית' למעשה פיתח מכונת 

ם, חישוב למרשמי אוכלוסין. היו לו ניסיונות מעטים נוספים להטמיע את מכונותיו בתחומים אחרי

, בהנהגת ווטסון, היא IBMכמו עיבוד נתוני מסילות הברזל, אך אלו נחלו כישלון חרוץ. התאגדות 

זו שהחדירה את מכונות החישוב לשווקים החדשים שמחוץ למשרדים הממשלתיים ומרשמי 

האוכלוסין. ווטסון דחף את השימוש והשיווק של מכונות החישוב למשרדים פרטיים שונים, כגון 

אי חשבון, מפעלי יצור ועסקים אחרים, בחושבו, או בראייתו את העתיד, לפיו לא יהיה משרדי רו

, כמובנים מאליהם. 2016קיים עסק בלי מכונת חישוב. חותם זה, וכיבוש זה, נראים לנו בשנת 

יחד עם זאת, לפי מיטב הבנתי, עדיין לא נעשה ניסיון אמיתי, אקדמי, להתחקות אחר מקורותיו 

באמצעות סינתזה מחקרית של תחום המחשבים, עם תחום מחקר התאגידים,  של תהליך זה,

 והמחקר הטכנולוגי.  

המחקר יכלול פרולוג טכנולוגי קצר הסוקר את עיקרי התפתחות הטכנולוגיה שקדמה לנקודת 

הזמן והמרחב בה המחקר יעסוק, ויתעד את הרקע המוקדם ליצירת מכונות החישוב. העבודה 

                                                           
20 Hollerith Papers :מתוך ,Austrian, P. 334 
ואחוז עבודתה בתחום עיבוד הנתונים  50, מספר עובדיה פי 200הוכפלו פי  IBMבמהלך תקופת כהונתו רווחי  21

 Pugh, P. 337, מתוך: 70% -ל 20% -עלה מ
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 TMC (Tabulatingתבקש לכסות את קורות חייו של הרמן הולרית', ממציא ומייסד חברת 

Machine Company החברה המרכזית סביבה התאגדה ,)IBM . העבודה סוקרת את התקדמות

 CTR (Computing Tabulating Recordingעבודתו של הולרית' מראשיתה, דרך מיזוגה לתאגיד 

Company) שינה את שמו ל , אשר יותר מאוחרIBM,  .ועד סופה 

את  IBMלשזור בתוך ההיסטוריה המוקדמת של תאגיד המחשבים  , העבודה מבקשתבמקביל

נקודות  , על מקורותיו והשלכותיו: הצגתבכללותה התאגידיתהחברה  תהיווצרובתהליך  הדיון

גיבוש אסטרטגיית  ,, כבסיס היסטורי להבנת התהליךלכשעצמוחיוניות בתהליך הקונסולידציה 

ההתרחבות, בפרט ההתרחבות האמריקאית מעבר לים, כאלמנט מרכזי בבניית הסדר התאגידי 

הקשיים המרכזיים שעמדו בפני  הצגת לאחר השלמת תהליכי הקונסולידציה, החדש,

ההתפתחות התאגידית וכיצד השתלבו קשיים אלה כפתרונות עליהם נשענת המערכת 

הבולטות של הקמת החברה התאגידית, תוך הדגשת  המידיותת תוצאווההתאגידית החדשה, 

 חשיבות תהליכי הקונסולידציה וההתרחבות לאירועים ההיסטוריים העתידיים. 

, בדמות קורות חייו המקצועיות של IBMהמחקר שואף למזג את ההיסטוריה המוקדמת של 

בעה פרקים המחולקים החברה התאגידית, באמצעות אר תהולרית',  עם ההיסטוריה של היווצרו

כרונולוגית. כל פרק יציג את ההיסטוריה של שני הנושאים בתחום הזמן והמרחב המדובר, וינסה 

 לסנתז ביניהם:

הפרק הראשון סוקר את קורות חייו המקצועיות המוקדמות של הולרית' על רקע מעורבותו עם 

(, כשלב הראשון The United States Bureau of Censusמשרד מרשם האוכלוסין האמריקאי )

 החברה התאגידית והשלכותיה הראשוניות.  ת, וכן בראשיתה של היווצרוIBMבהקמת 

ליזמות אישית, הן  והפרק השני יעסוק בהתנתקותו של הולרית' ממשרד המרשם וניסיונותי

בארצות הברית, והן באירופה. ניסיונות אלה יוקבלו לתהליכים דומים בתחומים אחרים של 

תאגידית, וכן לפעילות התאגידים הגדולים בתקופת הזמן המדוברת והשלכותיהם על החברה ה

 אותו עולם בו הולרית' פעל. 
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(, שהיא Computing Tabulating Recording Company) CTRהפרק השלישי יעסוק בהתאגדות 

בגלגולה התאגידי הראשון. הפרק יתאר את התהליכים והמשמעויות של התאגדות  IBMלמעשה 

 ו על רקע התקופה והתאגדויות אחרות בתחומי תעשייה אחרים. ז

הפרק הרביעי יעסוק בממשיך דרכו של הולרית', וכן האדם שדחק את רגלו החוצה מהחברה 

תחילת דרכה של  -שהוא עצמו יצר, בדרך ליצירת תאגיד עצום מימדים בעל השפעה גלובלית 

IBM זקן.כפי שאנו מכירים אותה היום, תומאס ווטסון ה 
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 פרולוג

שני אישיויות בולטות בפרולוג הטכנולוגי לעבודה זו. הראשונה היא הפילוסוף הצרפתי בלייז 

. בבסיסה מכונה 1642 -( שהציג את מכונת החישוב שלו לראשונה בפריז בBlaise Pascalפסקל )

מכונת חיבור וחיסור, כאשר פעולת הכפל התקבלה על ידי חיבור המספר עם עצמו לפי  ההייתזו 

(, שיצר Wilhelm von Leibnitzהיא המתמטיקאי וילהלם פון לייבניץ ) ההשניימספר המכפלה. 

. מכונתו של לייבניץ כללה את גלגל לייבניץ שעדיין 1673 -את מכונת החישוב הראשונה שלו ב

מעודן יותר לפתרונו של פסקל,  פתרוןייה המודרנית. היא למעשה היוותה בשימוש רווח בתעש

  22ביכולתה לחבר ולהכפיל באופן מכני, וכן לבצע פעולות חילוק.

( ומכונת Joseph Marie Jacquardההתקדמות הבאה הגיעה מאלזס בידי ג'וזף מארי ג'אקארד )

גבי כרטיסים כפי שניתן היה למצוא  האריגה שלו. מכונה זו חיקתה את עיקרון ניקוב החורים על

עיקרון זה הנחה את  23בתיבות נגינה בנות הזמן, על מנת לארוג דוגמאות מסובכות באופן מכני.

(, ביצור שתי Charles Babbageהפרופסור למתמטיקה באוניברסיטת קיימברידג', צ'ארלס בבג' )

בדבונשיר  1792בדצמבר  26 -בבג' נולד ב המנוע הדיפרנציאלי והמנוע האנליטי. –מכונותיו 

(Devonshire.אנגליה ,) היה מכונה לחישוב מכני והדפסת פונקציות  מנועו הדיפרנציאלי

. בניית המכונה מעולם לא הושלמה לחלוטין אך הממשלה 1822 -מתמטיות שהוצג בלונדון ב

ליש"ט לפיתוחה, ובכך היא מהווה חוליה  17,000הבריטית הקציעה סכום חסר תקדים של 

את המנוע האנליטי. , בבג' פיתח 1832 -מקשרת ראשונית בין כספי הציבור למדעני המחשב. ב

מכונה זו היוותה בסיס ממשי למחשב המודרני בכך שהיא כללה רכיב זיכרון אריתמטי שנקרא 

( אשר תיפקד כמעבד מחשבים מודרני, יחידת בקרה, ומכשירי קלט ופלט. הקלט היה Millמיל )

  24בצורת כרטיסי ניקוב, והפלט יכל לצאת בצורות שונות, ביניהן פעולת הדפסה ישירה.

מבלי להשלים לחלוטין את מכונותיו, אך המהנדס השוודי, ג'ורג' שוץ  1871 -בבג' נפטר ב

(George Scheutz בתמיכת הממשלה והאקדמיה השוודים המשיך בדרכו. מכונותיו של שוץ )

                                                           
22 19, P. Malik 
23 6Austrian, P.  
24 Rodgers, P. 167 
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מהוות ציון דרך בעיקר בשימושן. עד אז פיתוח מכונות החישוב כוון לתחומים שונים, בעיקר 

גם באמריקה מכונות אלו קיבלו   25נתונים וטבלאות ניווט ואסטרונומיה.הכנת  לייעולצרכי 

( Charles Masonמשמעות מוקדמת מיוחדת בשימושם זה, כאשר הצמד האנגלי, צ'ארלס מייסון )

דיקסון בין -(, השתמשו בהן על מנת למתוח את קו מייסוןJeremiah Dixonוג'רמייה דיקסון )

ולות בקרב המתיישבים במדינות האזור. קו זה סימל כמאה , בתגובה לסכסוך גב1767 -ל 1763

בניגוד לשימושים  26שנה מאוחר יותר את הגבול התרבותי בין צפון ארה"ב לדרומה )דיקסי(.

מכונותיו של שוץ כוונו לחישובים ארציים אסטרונומיים המוקדמים של מכונות החישוב, -הגיאו

 תוח הגיע מהרמן הולרית'.יותר, כמו שגרת האדמיניסטרציה. השלב הבא בפי

  

                                                           
25 21Malik, P.  
26 , University of Chicago Press, 2008, P. 27American BoundariesHubbard, B.  
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  ' ומרשם האוכלוסין האמריקאיהרמן הולרית - 1פרק 

. אביו, היה 1860פברואר ב 29 -( נולד בבאפלו, ניו יורק, בHerman Hollerithהרמן הולרית' )

בלבד. משפחת אימו עסקה במנעולנות  7מורה ללטינית ויוונית אך נפטר כשהרמן היה בן 

אישה  ההייתבהיותם באירופה, וביססה לעצמה עסק ליצור ועיצוב מרכבות סוסים בארה"ב. אימו 

קבל תמיכה חזקה שקידמה עקרונות של תעשיינות, יושר, חינוך ועצמאות אישית, על כן סירבה ל

  27פיננסית ממשפחתה והקימה עסק משל עצמה ליצור כובעי נשים.

הולרית' היה תלמיד טוב ובוגר הקולג' של העיר ניו יורק ואוניברסיטת קולומביה. עם סיום לימודיו, 

עבר לוושינגטון הבירה, על מנת להתחיל בעבודה עבור מרשם האוכלוסין  1879בסתיו 

לאסוף ולנתח מידע סטטיסטי על השימוש בקיטור  ההייתמתו . משי1880האמריקאי של שנת 

  28ובכח הידרולי בתעשיות הברזל והפלדה.

, המורה על ביצוע 2, חלק 1מרשם האוכלוסין האמריקאי מעוגן בחוקה האמריקאית, סעיף 

 30ומיסוי הוגן למדינות השונות. גייצולהבטיח  ההייתמטרת סעיף זה בחוקה  29מרשם כל עשור.

 4ותוצאותיו הראו על אוכלוסייה של כמעט  1790 -מרשם האוכלוסין האמריקאי הראשון נערך ב

, וכן, הנתונים שנאספו על כל אדם 10הכפילה עצמה פי  ההאוכלוסיי 1870עד  31מיליון נפש.

 32הכפילו עצמם מספר מונים, וכללו גיל, מין, גזע, מקום לידה, מקצוע ועוד.

ס בגידול התעשייה במדינה, ובתנועת האנשים מהחוות לעיר, המרשם של הקונגר ןלענייבתגובה 

המרשם נהפך לכלי להשתת מדיניות שכללה  33הרחיב אף יותר את טווח המידע שנאסף ונותח.

, עקב חשיבותן חלוויכוהרבה מעבר למטרתו הראשונית. תוצאות המרשם לרוב היו נושא 

                                                           
27 Pugh, P. 2 
28Austrian, P. 1  
29 The Constitution of the United States :מתוך ,http://constitutionus.com/#a1s2c3  
30 Anderson, P. 9 
31 15Ibid, P.  
32 3ugh, P. P 
33 , Public Methods of Compilation Used in Preparing Census and Registration ReportsSwarts, G. D. 

Health Pap Rep, Vol. 25, 1899, P. 357 :מתוך ,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2329511/?page=1  

http://constitutionus.com/#a1s2c3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2329511/?page=1
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וח הוסיפו על הקשיים להגיע לתוצאות הפוליטית. הגידול בכמויות המידע ומורכבות הנית

  34.מידימדויקות ובעלות משמעות, והיה ברור שנוצר צורך בשיפור 

הניסיון הראשון להצגת טכנולוגיה חדשה בעיבוד המידע של מרשם האוכלוסין נעשה עבור 

(. Charles W. Seatonבידי מנהל במשרד המרשם, צ'ארלס וו. סיטון ) 1870המרשם של שנת 

ביקש לשפר את האופן בו פקיד ארגן את רשימות החישוב, ועל כן בנה מכשיר מכני די סיטון 

פשוט מעץ, בעל גלגלות אופקיות שעל גביהן מגולגל דף נייר באופן כזה שמספר טורים לחישוב 

מכשיר זה הוכיח את עצמו ואפשר חישוב של שמונה טורים . (1)ראה תמונה  הונחו זה לצד זה

, ועל כך הוענק לסיטון פרס בדמות סכום כסף רב 1870המרשם של ע במקביל במהלך ביצו

 35מטעם הקונגרס.

, והיה מחויב 1880 -ו 1870( היה המפקח על המרשם של Francis A. Walkerפרנסיס ווקר )

, ושילש 1870לשיפור התהליך. הוא הכפיל את מספר העובדים במשרד בוושינגטון למרשם של 

 בקטלוג. חיפושו אחר עזרה מקצועית 1880עובדים במרשם של  1500את מספר זה לכמעט 

נתחים הכללי. אחד מהם, היה , הביא לו שני עוזרים ממשרד המ1870מחלות עבור המרשם של 

עם משרד המרשם  ומעורבות(, רופא צעיר שהמשיך את John Shaw Billingsג'ון שאו בילינגס )

, הרמן הולרית' נקרא 1881בקיץ   1880.36ועמד בראש מחלקת הנתונים החיוניים למרשם של 

ס נתוני של המשרד במטרה בלעדית ליצור שיטה מכנית לכרטו ההאוכלוסיילעבודה במחלקת 

 ווקר ובילינגס טיפחו אותו ואת מאמציו באופן אישי. 37אוכלוסין.

, הולרית' עבר לבוסטון, לאחר שווקר שכר אותו ללמד הנדסת מכונות במכון 1882בסתיו 

. ווקר עזב את משרד המרשם 1882-83( בשנה האקדמית של MITהטכנולוגי של מסצ'וסטס )

בבוסטון הולרית' תפקד בהצלחה הן בתחום   38.שנה לפני כן, על מנת לכהן כנשיא המוסד

                                                           
34  , IBM's Employee Publication, ThinkAul, W. R. "Herman Hollerith: Data Processing Pioneer", 

November, 1972 P. 23 
35 opkins Hohn J, 9451–ard Systems and the Early Information Explosion, 1880C-Punched eide, L.H

University Press, Baltimore, 2009, P. 21 
36 Pugh, P. 3 
 (,P. 69 Rodgersהולרית' הושפע באופן ישיר ממכונותיו של ג'אקארד ) 37
38 11Austrian, P.  



16 

 

ההוראה, והן בתחום המחקר, אך היה נחוש להאיץ את פעולתו, וכך, בהשפעת ווקר ובילינגס, 

. היה זה בילינגס שדחף אותו לעבוד 1883 -התקבל לעבודה במשרד הפטנטים האמריקאי, ב

וש בכרטיסים על מנת לאחסן על פתרון מכני לבעיית מרשם האוכלוסין, והוא זה שהציע את השימ

  40הולרית' עזב את המשרד על מנת לפתוח עסק עצמאי. 1884במרץ  39את המידע.

הולרית' פיתח מכונת כרטוס חשמלית שהרחיבה חלק מהרעיונות הגלומים בכרטיס הניקוב, 

בתחילה הוא הציע מכונה  41באמצעות הנוכחות וההעדר של חורים למיון וספירה באופן חשמלי.

שתאחסן מידע באמצעות חורים עגולים שחוררו על גליל נייר רחב. כל שורת חורים לרוחב הנייר 

אחד. לחישוב המידע הולרית' הציע שהנייר יעבור בין תוף מתכת  לאינדיבידואתייצג מידע עבור 

, יקודמו ספציפייםשמקושרים למיקומי חורים  םאלקטרומכנייומערכת של מברשות תיל. מונים 

רווח אחד בכל פעם שמברשת המתכת התואמת תצור מגע חשמלי עם תוף המתכת דרך חור 

  42בנייר.

החלטתו של הולרית' להשתמש באות חשמלי, בניגוד למכני, על מנת לאתר את החורים, יכולה 

נורתו  להיראות מפתיעה לנוכח העובדה שרוב ניסיונו היה מכני ולא חשמלי, שאדיסון המציא את

יחד עם זאת,  43עדיין בחיתוליה. ההייתרק מספר שנים קודם לכן, ושמערכת החשמל התומכת 

שנה קודם  20 -מערכת הטלגרף האוטומטית שפותחה כ –לגישתו של הולרית' היה בסיס איתן 

  44מידע שהועבר באופן חשמלי. גלייצולכן, והשתמשה בנייר מחורר 

חל לראות את החסרונות שבשימוש בנייר עבור הרצועה כשעבודתו של הולרית' התקדמה הוא ה

המחוררת. ברגע שמידע בסדר מסוים נוקב על גבי הנייר, כל שימוש נוסף במידע היה חייב 

שוב ושוב לצרכי הצלבת  קלהיסרלהיעשות באותו סדר, כלומר רצועות של מידע היו צריכות 

                                                           
39 Billings, J. S. On some Forms of Tables of Vital Statistics, with Special Reference to the Needs of the 

Health Department of a City, Public Health Pap Rep, Vol. 13, 1887, P. 204 :מתוך ,

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2266181/?page=2 
40 102P.  Anderson, 
41 Malik, P. 22 
42 40Austrian, P.  
, והגיש בקשה לרישום הפטנט 1878באוקטובר  22 -אדיסון יצר גרסא ראשונה מוצלחת של נורת החשמל ב 43

מסמכי תומאס אדיסון, אוניברסיטת ראטגרס: כשבועיים לאחר מכן. מתוך: 

earch/DocDetImage.php3http://edison.rutgers.edu/NamesS 
44 Pugh, P. 6 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2266181/?page=2
http://edison.rutgers.edu/NamesSearch/DocDetImage.php3
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גס, להשתמש בכרטיס אחד עבור כל נתונים של גיל או מין. הולרית' החליט, בעצתו של בילינ

. קבוצה של כרטיסים תוכל להיות מוזנת בכל סדר שהוא, וכן להצטרף לקבוצות לאינדיבידוא

כרטיסים אחרות על מנת ליצור קבוצה גדולה יותר, או להתחלק על מנת ליצור קבוצות קטנות 

השימוש בניקובים  יותר, לצרכי ניתוח סטטיסטי. הולרית' הודיע שהפתרון הגיע לו כשראה את

  45על גבי כרטיס לצרכי זיהוי נוסעי רכבת במערב.

נוסו מכונות הולרית' לראשונה באופן פרקטי, כשניסו לרשום ולחשב נתונים סטטיסטים  1886 -ב

חיוניים למחלקת הבריאות של העיר בולטימור. המכונה תיעדה כל מקרה מוות על כרטיס בגודל 

ס"מ(, על ידי ניקוב חורים סלקטיבי בשלוש  21.9על  8.26וחמש שמיניות אינטש ) 8ורבע על  3

גיל, מקום  –לאורך שתי קצוות האורך של הכרטיס. כל חור יצג מידע כלשהו על המנוח שורות 

  46לידה, מקצוע וסיבת המוות.

לחישוב המידע הולרית' סיפק משטח עבודה שטוח אשר מאחוריו היו מספר שורות של חוגות. 

 -ל 0בין  כל חוגה קושרה למיקומו המסוים של חור על גבי הכרטיס. החוגות יכלו לתעד מספרים

באמצעות סיבוב שתאם לסיבוב מחוגי הדקות והשניות של שעון. כל מחוג הצביע על אחד  9999

ממאה הסימונים הטבועים על החוגה. המפעיל החל בתהליך על ידי הנחת כרטיס ניקוב על 

משטח גומי קשיח שהכיל מערך של כוסות קטנטנות של כספית שהונחו במיקום תואם לכל 

הניקוב בכרטיס. לאחר מכן המפעיל הוריד את ידית תיבת הסיכות שהכילה מערך אופציות חורי 

זהה של סיכות המחוברות לקפיץ, וכך כל סיכה עברה דרך החור בכרטיס לכוס הכספית, או 

שנעצרה בדרך על ידי הכרטיס. הסיכות שעברו לכספית, סגרו בכך מעגל חשמלי, שקידם את 

אחת. לאחר שמספר כרטיסים נקראו, המפעיל רשם את החוגה המונה הקשורה אליו ביחידה 

  47הקריאה על גבי החוגה, ואתחל אותה חזרה לאפס.
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מונה פשוט למשתנה יחיד, כמו מספר הזכרים  רשייווציתרה מכך, המעגל יכל להיות מחובר כך 

והנשים, וכן כרטוס הצלבת מידע, למשל מספר הזכרים הלבנים, הנשים הלבנות, הזכרים הלא 

ם והנשים הלא הלבנות. ברגע שחבילת כרטיסים הוזנה למכונה, המונים נקראו ותועדו, לבני

  48לצרכים עתידיים, ומוני החוגה כוונו לאפס כהכנה לחבילת כרטיסים חדשה.

בנוסף, הולרית' יצר מכונה חדשה למיון כרטיסים לקטגוריות. המכונה כללה קופסת עץ בעלת 

, המעגל החשמלי שקידם את החוגה מרווח אחד, פתח תאים רבים, ובכל פעם שכרטיס נקרא

את המכסה של אחד התאים. המפעיל הסיר את הכרטיס באופן ידני, הכניס אותו לתא המתאים 

בעל המכסה הפתוח וסגר אותו אחריו, וכן הלאה עבור כל כרטיס. השימוש במכונה זו הרחיב 

ם לפי מקצוע, ניתן היה לקבוע את את יכולות הניתוח הסטטיסטי, למשל, על ידי מיון הכרטיסי

  49הסיבות למוות השכיחות ביותר בקרב בעלי מקצועות שונים.

אחסון מידע באמצעות ניקוב חורים בכרטיסים לא היה חדש, וכך גם שיטתו החשמלית של 

הולרית' לזיהוי החורים, אך עדיין הוא יכל להשיג רישום כפטנט אם הוא יכל להראות שהשילוב 

מוכרים יצר מכשיר חדש בעל תועלת חדשה. הולרית' הצליח בכך מכיוון שאף אחד של מכשירים 

, לצרכי זיהוי חורים םאלקטרומכניילפניו לא השתמש בכרטיסי הניקוב בתיאום עם אמצעים 

, הולרית' הגיש בקשת רישום עבור הפטנט הראשון 1884בספטמבר  23 -וחישוב מידע. וכך, ב

(. מכונה זו Art of Compiling Statisticsיה של סטטיסטיקה" )שלו תחת השם "אמנות הקומפילצ

, 1885השתמשה בגליל נייר ולא בכרטיסים, אך הצגתו כללה גם את השימוש בהם. באוקטובר 

תביעות להמצאות, שיפעילו  9הוא חילק את בקשת רישום פטנט זו לשני חלקים, שכללו יחדיו 

המעשי  הוניסיונמכונה עובדת באופן מלא  רק לאחר השלמת 50רחבים ככל האפשר. םיישומי

 21. רישום זה כלל 1887יוני ב 8-במרשם בולטימור, הולרית' רשם את הפטנט השלישי שלו, ב

במרשם הפטנטים האמריקאי,  395,783, מספר 1889בינואר,  8-תביעות להמצאות והתקבל ב
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על ידי דחיית רישומם של שני פטנטים קודמים אלה,   52  51יחד עם שני הפטנטים הקודמים.

הולרית' העניק לעצמו את ההגנה הארוכה ביותר שיכל עבור כל שלושת ההמצאות. התביעות 

המפורטות יותר עבור רישומו השלישי נועדו למנוע מאחרים לחקות את הציוד, גם אם חלק 

מכן באותה שנה, הולרית' נסע  לאחרעט ממתביעותיו הרחבות יותר ידחו או יעורערו בעתיד.  

לפריז, וזכה על המצאותיו אלה באחת מחמש מדליות הזהב שהוענקו לאמריקאים בתערוכה 

  53, בה הוצג גם מגדל אייפל.1889העולמית בפריז של שנת 

פגם קריטי שנגלה במכונות של הולרית' בזמן המרשם בבולטימור היה השימוש במנקב קטן 

ומה לזה שהולרית' ראה בשימוש אצל כרטיסן הרכבת במערב. מנקב ופשוט לניקוב החורים, בד

, עבור מערכת משרד המלחמה זה לא עמד בעומס של אלפי כרטיסים ועל כן הולרית' המציא

(, ובו תנועות ארוכות של Keypunch / Pantographמנקב חדש שנקרא פנטוגרף ) האמריקאי,

 מכשיר שניקב חורים עגולים על גבי הכרטיס ציר המונע ידנית הכתיבו תנועות קצרות יותר של

  54.(4)ראה תמונה 

מול המפעיל הונח לוח גדול ושטוח בעלת חורים שתואמים למיקום הפוטנציאלי של החורים 

בכרטיסים הקטנים בהרבה. על ידי הנעת הציר באופן ידני ודחיפתו לתוך החור הנבחר בלוח, 

יל פעלמ אפשרהה על גבי הכרטיס. מכשיר זה המפעיל גרם למנקב בידית לנקב חור במיקום ז

כרטיסים ליום בדיוק משביע רצון ומינימום שחיקה פיזית. אף על פי שהמצאה זו  500 -לנקב כ

חיונית למערכתו של הולרית', לא היה ניתן להשיג כיסוי פטנטי רחב מכיוון שכבר היו  ההיית

סוגים רבים של מנקבים בשימוש. לכן הוא דחה את הגשת הפטנט על המצאתו זו עד למרץ 

                                                           
51 40Austrian, P.  
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, לאחר שהוא ניסה אותו באופן פרקטי, שינה והתאים אותו, והשתמש בו לעיבוד מידע 1891

 55.(2)ראה תמונה  1892. הפטנט התקבל בדצמבר 1890 במרשם האוכלוסין של שנת

הולרית' ביקש הלוואה מבעלה של  1884 -מעט לפני שהגיש את הבקשה לפטנט הראשון ב

השיחה הראשונה שלהם  ההייתאחותו על מנת לממן את פיתוח הציוד הניסיוני שלו. זו לא 

גיסו הסכים, אך הולרית'  בנושא יזמות משותפת, שכן גיסו היה הבעלים של עסק לאריגת משי.

במהרה היה זקוק לעוד כסף, שגיסו, ולאחריו שאר משפחתו, סירבו להעניק. הולרית' עזב 

לתקופה קצרה במיזורי, שם הוא עבד על המצאות בתחום הבלמים לרכבות, אך במהרה חזר 

  56לתחום בו נחל הצלחה, מרשם האוכלוסין.

ת השיטה, ומשרד המנתח הכללי של מחלקת לאחר ההצלחה בבולטימור, ניו ג'רזי אימצה א

, הולרית' הציג את מכונותיו 1889. במהלך האביב של שנת 1888המלחמה הזמין מערכת בסוף 

בברלין ובפריז, וביולי הוא התקין מערכת במחלקת הבריאות של העיר ניו יורק. בתקופה זו חברי 

ותיו של הולרית' היו מהירות בדקו ומצאו שמכונ 1890ועדה של משרד מרשם האוכלוסין לשנת 

צ'ארלס   שני תחתיו,במקום המהיר יותר ממתחרו, ש 8לפחות בחמישים אחוז, וחישובן היה פי 

 William(. המתחרה השלישי על ביצוע המרשם היה וויליאם האנט )Charles F. Pidginפידג'ין )

G. Hunt .)שם האוכלוסין של שנת זו מכונותיו של הולרית' נבחרו לשימוש במר על בסיס המלצה

1890.57  

הולרית' נשא ונתן עם ראשי המשרד על הפרטים הפיננסים, ולבסוף החל ביצור מסיבי. חברת 

( יצרה את הפנטוגרף, ואילו שאר הציוד יוצר בידי Pratt and Whitney Companyפראט וויטני )

(. הציוד יוצר כהלכה והשימוש בו The Western Electric Companyחברת החשמל המערבית )
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היה יעיל, אך הבחירה במכונות הולרית' נתפסה כבחירה בעלת משוא פנים מצד ראשי משרד 

 58המרשם.

מרשם האוכלוסין התבצע באופן יחסית חלק בזכות מכונות אלו. כל הנתונים נאספו ידנית 

לפקידים, בעיקר נשים, . לאחר מכן טבלאות הנתונים נשלחו 1890והתקבלו עד תחילת נובמבר, 

שהכניסו את הנתונים שבטבלה לכרטיס. כל אדם בכרטיס נפרד, מחולקים לפי אזורים 

  59גיאוגרפיים.

, החל ממבנה המשרדים העצום עצמו ,הארגון הפנימי של גורדי השחקים יצג פסגה של שינויים

דרו בהם על פיתוח כת היעילות, שהעסקים התהכלה בעיסוק מתמיד בתרשימי זרימה וב המשך

"האיש הארגוני" נולד מתוך מגדל   60מנת להסית את הביקורת במהלך העידן הפרוגרסיבי.

המשרדים הגבוה וכך גם נולדה "האישה הארגונית". סביבת העבודה הבירוקרטית, ההיררכית, 

נהייתה  (Metropolitan Life Insurance Company) והעתידנית של חברות כמטרופוליטן לייף

תר נשית. גורם זה היה בעל לא פחות משמעות על ארגון החלל הפנימי ויצירת התרבות יותר ויו

 התאגידית מהצורך להתייעלות. 

א נתנו לבנותיהם לעבוד במפעלים, ראו במשרד הנמוך, אשר ל-משפחות מהמעמד הבינוני

 סביבת עבודה מכובדת יותר. בלחץ המשפחות, המעסיקים כפו קוד התנהגות נוקשה לבנותיהם

והפרדה מינית בסביבת העבודה. החברה עשתה מאמצים לדכא כל יחסים בין גברים לנשים 

בסביבת העבודה שהיו מעבר לרשמיים ביותר, על רקע המצב השנוי במחלוקת באותה תקופה 

ובאותו נושא בבירוקרטית הממשל הפדרלי. רק הפרדה מגדרית יכלה להבטיח העסקת נשים 

 מכובדת. 

לקות שלמות היו נתונות לשליטה מגדרית. בחדר הדואר של חברת בתחילת דרך זו, מח

מאוישת  ההיית המטרופוליטן לייף היו רק גברים, כמו גם במחלקות נוספות, אך מחלקת המרכזיי

                                                           
58  Pugh, P. 13 
59 Anderson, P. 106 
60  s John Management,The Rise of System in American  . Control Through Communication:Yates, J

Hopkins University Press, Baltimore, 1993, P. 63 
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על ידי נשים בלבד. מפעילת הטלפון היה אחד התפקידים הראשון במשרד שעבר תהליך של 

 החדרת נשים, עקב התדירות של שימוש בקללות אצל מפעילים גברים. 

הדפסה במכונת כתיבה,  ההייתהטכנולוגיה היחידה בחברה שנשים עברו הכשרה עבורה  ההיית

בידע התמחותי או שימוש בטכנולוגיה מתקדמת. וזאת משום שרוב תפקידי הנשים לא כללו צורך 

 -הקצאה זו לפי קושי העבודה היה ברור במחלקת הרשמים הסטטיסטים של חברת הביטוח. ב

נשים. עבודתם העיקרית של מרבית  420פקידים, מתוכם  490 -, עבדו במחלקה זו כ1914

ליסה. הגברים בשלב קטלוג של כרטיסי הניקוב שכללו את הפרטים של כל פו ההייתנשים אלו 

מכונות לחיבור  75 -מכונות לכפל וחילוק ו 35 –זה היו אחראים על עבודה מול מכונות החישוב 

וחיסור. גם כאן ניתן לראות את ההבדל מהממשל הפדרלי, בו הנשים שהועסקו במשרד למרשם 

ליהם האוכלוסין היו שאפתניות יותר ובעלות יכולות גבוהות יותר להפעלת המכונות ממקבי

הגברים אשר לא עברו הכשרה הולמת. בניגוד לשימוש הפדרלי במכונותיו המוקדמות של 

לתעד, להשוות, לסווג, לספור, לסדר ולתייק  ההייתהולרית', בחברת הביטוח עבודת הנשים 

  61.אבל לא לחשב

. הראשון הוא שהמונים ותיבות 1890שני אלמנטים בולטים בשיפור המכונות לצרכי המרשם של 

המיון יכלו להיות מחווטים כך שיופעלו על ידי חור מנוקב במקום ידוע מראש על גבי הכרטיס, 

וכך ניתן היה לחשב באותה קלות מידע של מספר פרמטרים, ומידע של פרמטר בודד. השני הוא 

שהמכונה יכלה לדחות כרטיס בעל שגיאות ניקוב. למשל, כרטיס שלא נוקב על גביו המיקום 

  62פלט של שגיאה, בצורת צלצול פעמון. ןייתו 'נקבה', עבור 'זכר' א

 -המצאותיו החדשות אלו קיצרו את משך הזמן הדרוש למרשם האוכלוסין משמונה שנים ב

וגרמו  ההאוכלוסיי. הן תאמו באופן נפלא לחישוב נתוני 1890 -, לשנה אחת בלבד ב1880

 1890לסטטיסטיקאים לנסות הצלבות מידע מסובכות בהרבה. תוצאות מרשם האוכלוסין של 

                                                           
61 118. ity Press, Chicago, 1990, P, Chicago Univers. Making America CorporateZunz, O 
62 Pugh, P. 13 
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מפורטות יותר מכל המרשמים לפניו, והיה זה מרשם האוכלוסין האמריקאי האחרון שחושב 

  63באופן ידני.

מאוניברסיטת הבית שלו לאחר סיום עיבוד תוצאות המרשם הולרית' זכה לקבל תואר של כבוד 

(Columbia School of Mines( וכן את מדליית אליוט קרסון ,)Elliot Cresson Medal לממציא )

 Franklin) הבפילדלפיהמכובד ביותר, הפרס החשוב ביותר שמוענק על ידי מוסד פרנקלין 

Institute of Philadelphia.)64  

 על מנת לעבד 'ידי הרמן הולרית ותחוופ ומצאוהאשר , הניקוב יכרטיס מכונות החישוב באמצעות

האמצעי הממונע הראשון עבור קומפילציה  היו, 1890את נתוני מרשם האוכלוסין האמריקאי של 

ולאחר מכן על ידי  'וניתוח מידע סטטיסטי. באמצעות שיפורים מתמשכים, תחילה על ידי הולרית

את תעשיית עיבוד המידע  יבווהרח מכונות החישוב באמצעות כרטיסי הניקוב יצרורבים אחרים, 

 לשחק תפקיד משמעותי בענף זה במשך יותר משני עשורים לאחר יכווהמש ,ברחבי העולם

בתחילת שנות החמישים של המאה המחשבים האלקטרוניים המסחריים הראשונים  שהותקנו

 65.העשרים

  

                                                           
63 , P. 107Anderson 
64  A –Inventor, Manager, Entrepreneur  – Hollerith, Herman“iles, G. E. Bolton, A.A & Dire, B.M. B

Centennial Remembrance”, Journal of Management, Vol. 15, No. 4, 1989, P. 607  
65 , Vol. Proceedings of the IEEE ”, 1951 –Early Punched Card Equipment, 1880 “. Pugh, E. W & Heide, L

101, Issue 2, Feb. 2013, P. 546 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5
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 תחילת ההתרחבות של האימפריאליזם החישובי – 2פרק 

במשרד מרשם האוכלוסין האמריקאי, ויתכן שאף בגללן, המרשם על אף הצלחותיו של הולרית' 

התבצע בעזרת, ואף באמצעות, מכונותיו של הולרית', אך ללא הולרית' וחברתו.  1910של שנת 

את  התנתקות ממשרד המרשם הובילהה יו והתרחבותו חיזקו אף את מתחריו, אךהצלחות

שלו, והוא למעשה שם לו למטרה לכבוש  אישיתהיזמות הניסיונות הולרית' לחזק ביתר שאת את 

את עולם החישוב. הוא פעל להרחבת יישומי מכונות החישוב שלו בתוך ארה"ב עצמה, בתחומים 

נוספים, כמו למשל במערכת הרכבות, ובמקביל פעל נמרצות להרחיב את פעילותו מעבר לים, 

איפות להתרחבות בעיקר לארצות אירופה. אמנם לניתוקו ממשרד המרשם היה חלק גדול בש

האימפריאליסטית הזו, אך זו בוצעה בתוך ספירה גדולה יותר, וחזקה יותר. קיים קשר חזק בין 

התפתחות החברה התאגידית ותחילתו של האימפריאליזם האמריקאי, ואין זה מקרה 

 המחשבים המוקדמת הגיעה בתקופה זו.   תשההתרחבות האימפריאליסטית של תעשיי

קאיות שינו את היקפן באופן קיצוני בין מלחמת האזרחים למלחמת העולם יזמות עסקיות אמרי

הראשונה. לחברות הקטנות והמקומיות שבעבר שלטו ביצור, נוספו תאגידי ענק. בנוסף, החברה 

התעשייתית החדשה הושתתה על חברות תחבורה, תקשורת וביטוח גדולות שהיו קיימות 

'אנדלר והיסטוריונים נוספים שעוסקים בתחום, . אלפרד צ1830בהיקף מצומצם ביותר לפני 

תיארו את הצורות הארגוניות ההכרחיות להפעלת החברות הגדולות, המסובכות והחדשות 

האלה. מרכיב חיוני לתיאום מנהלתי היה הביסוס של כלי ניהולי של תקשורת כלפי מעלה. 

כנת של פעילויותיה תקשורת כלפי מעלה תוכננה לספק להנהלה הראשית תמונה מדויקת ומעוד

 המגוונות של החברה, ולהבטיח דין וחשבון לאורך התהליך. 

סוגים שונים של סטטיסטיקות אופרטיביות תוכננו לאיסוף וניתוח מידע שנוצר מהפעילות 

היומיומית של התאגידים. חישוב עלויות היה כלי שתאגידי מסילות הברזל השתמשו בו מאז 

ה, וכלים דומים נוצרו בתעשיות שונות לאורך העשור עשר-שנות השבעים של המאה התשע

הבא. חברות רבות הגדילו את עיבוד הנתונים העסקי דרך הצגת דוחות של מכונות חישוב, 
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ומכונות חיבור החלו להיות בשימוש ולמכן עיבוד נתונים בשנות התשעים של המאה התשע 

  66.עשרה

של אירועים, הגיבו לשפל הכלכלי של  המנהיגים האמריקאים, שכבר נדחפו לפרשנות בינארית

, ולגל המחאה החברתית שבא בעקבותיו, באמצעות  חיזוק 19 -העשור האחרון של המאה ה

מאמציהם לניסוח רעיונות שיסבירו את המשבר ויספקו פתרונות מעשיים. בעודם מפתחים 

תרון בעיות הסברים והמלצות מעין אלה, הם הדגישו יותר ויותר את תפקיד מדיניות החוץ בפ

במובן זה, המערכת התאגידית המנצחת  67פנים ויזמו במודע תכנית אימפריאליסטית מתוחכמת.

 ההיית, 20 -רכבה על גל המלחמה, והדגישה שהתרחבות, ושמירה על התרחבות לתוך המאה ה

בתורה סיפקה שגשוג פנימי ושלום אשר  ,הרעיון המרכזי שפיקח על ההתרחבות הכלכלית

 -אה השל המ 90 -י שינוי הדרגתי של פירוש מודע וראשוני זה של משבר שנות החברתי. על יד

 20 -הנחה לא מודעת, האמריקאים ביססו עד אמצע המאה ה -, לאמונה או הכרזת אמונה 19

רשת של השקעות, מפעלי סניף, בסיסים ובריתות שבאופן מילולי הקיפו את כדור הארץ. כשם 

, כך היא 19 -שהשמש מעולם לא שקעה על דגל היוניון ג'ק של האימפריה הבריטית במאה ה

 . 20 -אה הלא שקעה על הכוכבים והפסים של דגל ארצות הברית במ

גובשה הסכמה כללית בין תאגידי התעשייה והפיננסים עבור תכנית לפעילות כלכלית מעבר לים. 

בעלת השלכות רבות. מכיוון שהמדינות העניות היו צריכות כסף כדי לקנות  ההייתתכנית זו 

או על  מוצרים ושירותים אמריקאים, הן היו צריכות לצבור כסף זה על ידי גידול ביצוא חומרי גלם

את מבני התעשייה החדשים, הם פעלו  ארגנוידי הלוואות מחו"ל. בסוף המאה, כשהבנקאים 

, אשר הדגישה את חשיבות 68(Open Door Notesבתיאום מלא עם אסטרטגיית הדלת הפתוחה )

 ההייתהגישה ליצוא האמריקאי ולפעילות התעשייתית. המטרה הבסיסית, כמו גם המידית, 

  69 השווקים.

                                                           
66  Heide, P. 38 
67 30P.  ,1962Delta, New York,  ,Tragedy of American Diplomacy TheWilliams, W. A.  
68 Ibid, P. 37 
69 , P. 383Contours of American History TheWilliams, W. A.  
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 היו מחויביםלפחות עד זמננו, מנהיגים אמריקאים   - מידה של אמתהתפשטות הביעה תזת ה

( שקיבלה Dollar Diplomacyדיפלומטית הדולר )  70.תולפעמים טריטוריאלי תלצמיחה, כלכלי

אחרים, ואשר ווילסון ביקרה  םממשלתיי( ובכירים Taftפתוחה מהנשיא טאפט ) תהתייחסו

, אסטרטגיית הדלת הפתוחה, ולא כשינוי באינטרס או  םליישוהתפתחה כטכניקה   71בגלוי

בהגדרה. תאגידים פיננסים אמריקאים ביקשו שיתוף פעולה יעיל מהממשלה ותאגידי התעשייה 

באיסוף ושימוש ההון הלאומי, וכן עזרה בפריצה לשווקים שהיו עד אז בשליטת האומות 

מיכה ממשלתית גלויה על מנת למשוך האירופאיות. אף משמעותי מכך, הבנקאים היו צריכים ת

הרבים, שלא היו מודעים לפעילות הבינלאומית, ולכן מלאי ספק  םהאינדיבידואליהון מחסכונות 

לגבי הערך והביטחון הכלכלי הגלום בה. חלק מהבנקאים, כמו מורגן, נטו להעדיף שיתוף פעולה 

בתמיכה ממשלתית לצרכי  בינלאומי עם אנגליה, יפן ואפילו צרפת, על פני השקעת מאמצים

פנים. היו להם קשרים במדינות אלה והם דאגו יותר לאינטרס הצר של התרחבות מעבר לים. 

 התעשיינים טענו שגישה שכזו מחזקת יצוא תחרותי ולכן פוגעת בבניית המערכת האמריקאית.

72   

ם פיתחו מערכת רעיונית לצורכי הצדקה , אמריקאי19 -בנוסף, באותו עשור אחרון של המאה ה

ושינוי הכלכלה הפוליטית שנוצרה בידי התאגידים הגדולים. אך למרות שהם החלו מהצורך 

תלויה בראש  ההיית, הם הגיעו למסקנה שקדמה פנימית שכזו 1917לשנות בעצמם, עד 

מכשלים פנימיים, שנבעה ם. ולמרות תקופות של הסחת דעת כפויה ובראשונה בשינוי שאר העול

נטייה זו לקשר שיפורים פנימיים לתנאים מעבר לים נשארה על צירה אצל מתקנים אמריקאים. 

, אך חיוני מידיההתפתחות המלאה והמיזוג של תכניות פנים וחוץ אלה לא התרחשה באופן 

 ות של רעיונות חדשים שכאלה. להציג את ההנחות המודגשות והתכונות הבסיסי

לדוגמא, כמעט בלתי אפשרי להדגיש יתר על המידה את חשיבות הרעיון המאוד כללי, אך גם 

הדינמי ובעל העצמה, שהמדינה עמדה בפני בחירה בין סדר לכאוס. רעיון זה הדריך אנשים 

                                                           
70 , Vol. 12, American History”, The tragedy of American Diplomacy: Twenty Five Years after“Perkins, B. 

No. 1, march 1984, P. 2 
71 versity of Uni, Understanding History through the American ExperiencePoinsatte, R. C. & Norling, B. 

Notre Dame Press, Indiana, 1976, P. 39 
72 , P. 384The Contours of American HistoryWilliams, W. A.  
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לי , המשיך לאורך מלחמת העולם הראשונה, השפל הכלכ19 -בעשור האחרון של המאה ה

-1943 -, מלחמת העולם השנייה, ואף יצא בצורה משכנעת מתמיד ב20 -הגדול של סוף שנות ה

, על מנת להדריך את כל הגישה לבעיות ולהזדמנויות שנוצרו לאחר המלחמה. רק 1944

האנרכיסטים ומיעוט של דוברים בזכות ה'לסה פר' היו מוכנים לקבל את אפשרות הכאוס 

האמריקאים ניסחו מחדש את הביטחון המסורתי שלהם ביכולתם  כאפשרית ואף הכרחית. רוב

לבחור ולשלוט על גורלם. הציר הרומנטי היה נושא מרכזי בהיסטוריה האמריקאית החל משנות 

, והמשיך גם לעידן חדש זה, אך בהינתן קונצנזוס על קדושת הקניין 19 -של המאה ה 20 -ה

ויותר של הלסה פר, אמונה זו יכלה לקבל אישור הפרטי, ובהתמודדות מול הכישלון הברור יותר 

רק על ידי שליטה על השוק. בעוד סבך רעיונות זה יצר מספיק אידיאולוגיה עבור אלו ששלטו 

במערכת ובאופן בו תנוהל, כל הטענות כולן מצאו את המנצחים מבססים את תכניתם על 

 73התרחבות מעבר לים.

, הוא קיבל הזמנות ממספר מדינות בבקשה 1890אפילו בזמן שהולרית' התכונן למרשם של 

וקנדה היו  נורבגיהלהשתמש במכונותיו למרשמי האוכלוסין שלהן. אוסטריה, איטליה, 

מהראשונות לאמץ את הציוד. מלבד מספר יוצאים מן הכלל, הציוד זכה לשבחים והערכה. המנהל 

יום שהרכבות, המפעלים הכללי של המשרד האימפריאלי האיטלקי לסטטיסטיקה הכריז: "יבוא ה

, וכל ענפי חיי המסחר והתעשייה ישתמשו במכונות הולרית' יםהמרקנטיליסטיהגדולים, הבתים 

  74כלכלי, אלא כהכרח". ןכעניילא רק 

  בכל זאת לאחר תום העבודה על מרשם האוכלוסין, מצבו הכלכלי של הולרית' הורע בשנית.

ה האוסטרית לשימוש במרשם האוכלוסין הוא אמנם השכיר את השימוש במכונותיו לממשל

, אך כשהגיע לרוסיה עם מטרה זהה לאחר מכן, גילה 1890הלאומי האוסטרי של שנת 

  75שהאוסטרים העתיקו את מכונותיו והשכירו את שימושם לרוסים במחיר זול יותר.
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, אך יישומן בסטטיסטיקות 1890מכונותיו של הולרית' תוכננו עבור משרד מרשם האוכלוסין של 

ביצוע של עסקים דרש שיפור משמעותי בציוד והרחבה של גישתו העסקית. בתחילה הוא נשאר 

בתחום מרשמי האוכלוסין והרחיב את פעילותו למרשמים פנימיים במדינות שונות בארה"ב 

ת ביטוח חיים היו העסק הראשון שקם כמשתמש מסחרי במכונות החישוב ובאירופה, אך חברו

בעלות כרטיסי הניקוב. חברות ביטוח חיים אמריקאיות הרחיבו את פעילות כך שתפנה לציבור 

רחב יותר בשנות הארבעים של המאה התשע עשרה, והפוליסות החדשות, שמאוחר יותר נקראו 

ם נכבדים, ופרמיות שנתיות שולמו באופן כללי. כשמספר 'ביטוח רגיל', יצאו בדרך כלל על סכומי

חברות הביטוח עלה במהירות, כך עלה גם מספר הפוליסות וערכן. בשנות השבעים של המאה 

התשע עשרה, חברות הביטוח האמריקאיות הציגו 'ביטוח תעשייתי', המורכב מפוליסות קטנות 

ת נמוכות ביותר שנאספו שבועית. על חייהם של עובדי תעשייה ומשפחותיהם, בעלות פרמיו

בהשוואה לפוליסות הרגילות, הביטוח התעשייתי כלל יותר העברות על סכומים נמוכים יותר, 

דבר שהוביל לעלויות העברה גבוהות יותר. יתרה מכך, הרחבת ביטוח החיים להכללת קבוצות 

דויקים ומפורטים על חברתיות שונות גרם לבעיות, מכיוון שחברות הביטוח היו חסרות נתונים מ

כפונקציה של תנאים שונים, כמו מקצוע וגיל נוכחי, שניתן להשתמש בהם על מנת  םחייאורך 

 לחשב פרמיות. 

חברות ביטוח החיים צברו כמויות עצומות של מידע מניהול פוליסות במשך מספר עשורים 

לקטגוריות החישוב,  באמצעות כרטיס הכתוב ידנית. הכרטיסים מוינו באופן ידני לערמות בהתאם

ולכל ערמה היה מונה ידני. היתרון של תהליך זה היה ביכולת הניטור על כל שלב בתהליך. יתרה 

העסקת עובדים זולים בעלי הכשרה נמוכה, ובלי צורך ביכולות לחישובים  אפשרמכך, תהליך זה 

 76מורכבים. 

 ההייתית'. אף על פי שהיא חברת ביטוח החיים מטרופוליטן בניו יורק פנתה להולר 1889במרץ 

אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בארה"ב הולרית' סירב, מכיוון שהיה עסוק במרשם של 

. רק לאחר סיום המרשם, ולאחר שחזר מסיבובו הראשון באירופה, הוא התפנה להציג 1890
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 Prudential Insurance) לנציגי חברות הביטוח את מכונותיו. חברת הביטוח פרודנשל

Company)  1890אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בארצות הברית, ובאפריל  ההייתגם ,

שכרה מהולרית' שתיים ממכונותיו, אך במשך מספר שנים לא היה ביקוש מתחום הביטוח 

למכונות מלבד זאת. פרודנשל השתמשו במכונות לייצר סטטיסטיקות שינטרו את מספר 

שו בכרטיסים לחישוב סטטיסטי של רכישות, כלומר הפוליסות העצום שברשותן. ראשית השתמ

סוג הפוליסה וגיל בעליה, ולאחר מכן השתמשו בכרטיסים גם לייצר סטטיסטיקות על אילו סוגים 

  77.של פוליסות יצרו תביעות

 בו את השימוש במכונות החישוב שלו הוא מסילות הברזל. םליישתחום נוסף שהולרית' התחיל 

שוק הרכבות, שבאותה תקופה יצר את פתרונות החשבונאות המתקדמים למלכתחילה הוא כיוון 

(, חברת New York Centralביותר, וכך, עם כוונה לשווק את מכונותיו לחברת מרכזית ניו יורק )

 78בגודלה בארה"ב, הוא החל להתאים את מכונותיו לשוק הרכבות. ההשנייהרכבות 

רים יצגו מאפיינים אישיים, כרטיסי הרכבת שלא כמו הכרטיסים במרשם האוכלוסין שבהם החו

היו לחלוטין ספרתיים. ספרה בודדת יכולה להיות רשומה בכל טור על ידי ניקוב חור באחד מעשר 

 9 – 0המיקומים. על מנת לעזור למפעילים בקריאת הכרטיסים, כל טור הודפס עם הספרות 

דע מסוימות, יצאו מטורים מלמעלה למטה, וקבוצות של טורים אנכיים, השמורים לרמות מי

(, מונח ששרד במשך עשרות Fieldאחרים, בידי קווים מודפסים. אזור בין שני קווים נקרא שדה )

טורים  5שנים. שדה של מספר טורים מוקם מחדש לכל רמה של מידע. למשל, הולרית' הקצע 

סימנו את  פאונד. כאשר סכום כסף נרשם, שני הטורים הימניים 99,999למשקל משלוחים עד 

 9.99טורים יכל לרשום סכומים של עד  3הסנטים, ושאר הטורים את סכום הדולרים. שדה בעל 

 דולר. 

הולרית' שיפר את מכונתו כך שתוכל לבצע חיבור של מספר שנרשם בשדה על גבי כרטיס אחד 

למספר שנרשם בשדה הזהה על גבי כרטיס עוקב, החליף את החוגות בגלגלים, ואת קורא 
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יסים בעל הסיכות בקורא כרטיסים אוטומטי. השיטה החדשה לחיבור מספרים עשתה הכרט

את  ושייצגשימוש במרווחים בין החורים המנוקבים כמייצגים גודל מספרי. לדוגמא, החורים 

את קידום  אפשראת האחדות. סידור זה  ושייצגמהאפס מהחורים  6השישיות היו רחוקים פי 

כל ספרה בגלגל המונה בסכום הרצוי, באמצעות מצמד מונע חשמלית שבאופן מכני התאים את 

סיבוב הגלגל המונה לתנועת הכרטיסים. שיפורי המערכת נעשו על מנת להתאים לצרכי חברת 

  79הרכבות הניו יורקית.

בן שתי הקומות  ןהבניי. 1892 -וושינגטון הבירה לג'ורג'טאון במרכז הולרית' העביר את עסקיו מ

שימש כמפעל ליצור הכרטיסים, מפעל ליצור סופי, חנות תיקונים ומעבדת פיתוח. בנוסף הוא 

שימש כמתקן להדרכת אנשי מכירות שהולרית' הדריך בעצמו בכך שדרש מהם לפרק ולהרכיב 

מרכזית ניו החברת ההולרית' חתם על חוזה עם  1896ספטמבר  28 -מחדש את הציוד. ב

 TMC (Tabulating Machine -בדצמבר אותה שנה הוא רשם את עסקיו באופן רשמי כ 80ק.יור

Company הלקוח העיקרי  ההיית, והממשלה הרוסית מידי(. הצלחה מסחרית לא באה באופן

 . 1900 -של הולרית' עד המרשם הבא ב

בידי מספר למרות המהירות שבה המכונות של הולרית' הותאמו ונרכשו לצרכי מרשם אוכלוסין 

 Robertמדינות, הפיתוח הרחב יותר של שווקים בינ"ל התקדם באיטיות רבה. רוברט פורטר )

Porter הוא קידם 1880( פגש לראשונה בהולרית' במסגרת העבודה על מרשם האוכלוסין של .

, 1890את הולרית' ועבודתו, ולא רק שפיקח על השימוש המשמעותי הראשון בציוד במרשם של 

בעידודו ותמיכתו של פורטר, הולרית'  היה חבר באותה ועדה שבחרה בו מלכתחילה.אלא אף 

  81יצא לאירופה לקדם את מערכתו.

החל משנות השמונים עסקיו  אתביקר במדינות רבות באירופה כדי לקדם  'הרמן הולרית

. הצלחות מוקדמות חשובות היו אימוץ הציוד שלו למטרות של המאה התשע עשרה המאוחרות

ידי אוסטריה, קנדה, צרפת, נורבגיה ורוסיה. חדירה משמעותית של השוק שם האוכלוסין במר
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במהלך העשור  ןזמיל ךמערכות הפששיפור משמעותי בהאירופי לא התרחשה, לעומת זאת, עד 

 82הראשון של המאה עשרים.

חה ומשם המשיך לרומא, פריז ולונדון. מסעו זה השיג הצל 1893הוא הגיע לברלין בנובמבר 

(, והגיע קצה של William McKinleyנרצח הנשיא וויליאם מקינלי ) 1901 -חלקית ביותר, אך ב

, פורטר רכש מהולרית' אופציה 1902הקריירה הפוליטית של פורטר בארה"ב.  בפברואר 

החברה הבריטית  1904בלעדית להקמת חברה המבוססת על מכונותיו באנגליה, אך רק ביוני 

. החברה לא זכתה להצלחה רבה, ובאוקטובר Tabulator Limitedשם הוקמה לבסוף תחת ה

 BTM (British Tabulating Machine -שמה שונה לחברת מכונות החישוב הבריטית  1907

Company.עובדים  5החברה העסיקה  1910 -ב 83(, על מנת להפוך אותה לאטרקטיבית יותר

עריכת מרשם האוכלוסין הבריטי, ואף בלבד, אך בכל זאת הצליחה לחתום בדצמבר על חוזה ל

 -ב IBMנהפכה לחברת בת של  BTM. 1911לבצעו לאורך תקופה של שנתיים, החל מאמצע 

1951 . 

, איש עסקים גרמני רכש מהולרית' את הזכויות עבור השוק הגרמני, והקים בברלין את 1910 -ב

Dehomag (Deutsche Hollerith Maschinen Gesellschaft תנאי העסקה היו דומים לעסקה .)

עם הבריטים וכללו תשלום אחוזים להולרית' עבור השימוש במכונות, אך החברה הגרמנית 

, שוודיה נורבגיההצליחה יותר ממקבילתה האנגלית, ועד מהרה הרחיבה את פעילותה לדנמרק, 

 . CTRהחברה נרכשה על ידי  1922בשנת  85 84ושווייץ.

היה לבדו בתעשייה החדשה של מכונות החישוב, והצלחתו במשרד אולם הרמן הולרית' לא 

( Felt & Tarrantפלט וטרנט ) 1902 -המרשם עודדה מהנדסים נוספים לנסות כוחם בתחום. ב

השיקו מכונת חישוב מוצלב שיכלה לחבר ספרות בשני טורים או יותר באופן אופקי ולא רק אנכי, 

( השיק מכונה שיכלה להדפיס Burroughsמכן, בורוס )כפי שהיה קיים עד אז. שלוש שנים לאחר 
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הוא הציג מכונת חישוב שיכלה להציג  1910 -מספרי זהות ותאריכים, בנוסף לספרות בלבד. ב

סכומי ביניים של חישוב, בנוסף לסכום החישוב הסופי. באותה תקופה גם הופיעו מכונות היכולות 

  86לבצע חיסור במהלך החישוב.

ת לשכ מכונות החישוב שלאיש מפתח בפיתוח (, James Powers) 'יימס פאוורסג 1911בשנת 

מכונת  חברתעזב את הלשכה כדי להקים את , 1910של שנת  האוכלוסין האמריקאי מרשם

להתחרות  ( על מנתPowers Accounting Machine Company) פאוורסשל חשבונאות ה

 המצאותיו מתקופת העסקתומש בכל להשתהותר לפאוורס . בחברה החדשה שלו, 'הולריתב

 1911משנת  IBMבלשכה. חברת פאוורס והחברות היורשות שלה היו המתחרים העיקריים של 

. הניקובכרטיס  את מכונות החישוב באמצעותהמחשבים החלו להחליף שעד הרבה אחרי 

חברת  ה את, אשר רכש(Remington Randד )הראשונה הייתה רמינגטון ראנ תהיורש החברה

 .1927-פאוורס ב  של חשבונאותהמכונת 

, פאוורסמכונותיו של היתרון החשוב ביותר של  ההייתתוצאות של מספרי ו קלט הדפסה של

רישום ידני ב את הצורך מפעילמה לקח מנט זהאל 87חששה מיתרון זה של חברתו. CTRוהנהלת 

מספיק כדי להתגבר עם זאת, יתרון זה לא היה יחד . במונהאו  בחוגההמספרים שנרשמו  של

 88על הקשיים שהוא נתקל בייצור מכונות אמינות.

 םחורי יהוז 'הולריתשמכונותיו של הבדל בסיסי בין הציוד המוצע על ידי שתי החברות היה 

 העבירו 'הולריתמכונות זיהו אותם באופן מכאני.  מכונות פאוורסחשמלי, ואילו באופן  כרטיסב

, מכנייםאלקטרו םלהפעיל מכשירי על מנתכל המערכת  ךדר חוטים באמצעותאותות חשמליים 

 מכונות פאוורס העבירומיון המקוריות. לעומת זאת, הפתחו את הדלתות אל תיבות שאלה  כמו

על ידי שימוש במנופים, שרשראות ומוטות. הוא השתמש בטכניקות  כלומרמכאני, באופן מידע 

בגלל אלה, הטכנולוגיות יותר את ההכיר טוב בגלל ש בכל המערכת של מכונותיומכאניות 
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ם מציאימהומ יםמהנדסמה יםכרב' רשם, ומכיוון שלעקוף את הפטנטים שהולרית עזרה שהשיטה

זיווגים מכאניים היו מהירים יותר ואמינים יותר מאשר אלה שהאמין גם פאוורס , של התקופה

 89חשמליים.ה

כל הקשר בין חלקי  ריכז את פאוורסחיבורים מכניים,  בשינוילקוחות של כדי למזער את הקושי 

פשוט על ידי המכונה  יישוםאת ללקוחות לשנות  אפשרזה  ל"תיבת חיבור" מכנית. המכונה

 לשינוי יישומי את שיטתו, הוא החליף 'של הולרית ולמזל .תעם אחר תהחלפת תיבת חיבור אח

 דרך כלל חיבורים חשמליים רבים שמייגע וה הידני מן החיווט מחדש 1909בשנת  המכונות

יתר מחוברים ב היו הם , שבובתוך לוח תקעים , לשיטה שריכזה מסופים חשמלייםהמערכת

 Ottoשאפלר ) היה אוטו וחדשנות זעל אחראי המעניין לציין, כי האדם די חוטי חשמל. קלות על י

Schäfflerרשם מותיו בלמכונ שירותלתת לבנות ו 'וינה, שהיה מורשה מטעם הולרית( מ

, לוח של פאוורסחיבור התיבת  הלעמוד באתגר שהציג . על מנת1890האוסטרי של  האוכלוסין

הועבר מהחלק האחורי של המכונה למיקום נוח יותר בחלק  ' השתמש בותקעים שהולריתה

ניתן  אשר"לוח התקעים האוטומטי" המצאת זמן קצר לאחר מכן  תוך הקדמי; ושיפור זה היה

 . המכונה וךבמהירות לת הכניסואו ל להסירו

לתוך  על מנת להכניסמראש מחווטים זמן לקוחות רכשו תיבות חיבור רבות או לוחות תקע עם ה

ת עוצבה כדי לבצע משימות רצויות. הבדל חשוב היה שכל תיבת חיבור מכאניוהמערכת שלהם 

 ולשינוי על ידי הצרכן. לוחות התקע היו נתונים לחיווט חברת פאוורס, ואילובמיוחד ונרכשה מידי 

IBM  ולחלוק  ,תקעה ותלוחל ם חדשיםצר חיבורייהון על יתרון זה על ידי עידוד לקוחות ליהרוויחה

 נוצרו על ידי לקוחות ועובדישלוח תקעים להסדרי חיווט  מעט לאחר מכןאותם אחד עם השני. 

 IBMשל עלון חדשותבאמצעות ללקוחות  הופצו IBM בשם Pointers.90  

                                                           
89 ss, MIT Pre, 1940-Nye, D. E. Electrifying America: Social Meanings of a New Technology, 1880

Cambridge, Massachusetts, 1992, P. 142 
 
90 Pugh, P. 63  
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רך להתייעלות השתקף בקנה מידה גדול במפקדות הארגונים הגדולים כמו חברת הביטוח הצו

מטרופוליטן לייף. אם הארכיטקטים תיכננו את המעטפת החיצונית, המנהלים תכננו את מרחב 

סטטיסטיקאים של  1914העבודה. ההתייעלות באה לידי ביטוי בריבוי מידע ושיפור טכנולוגי. עד 

שיפור  השייצגמשו במערכת חדשה של כרטיסי ניקוב מבית היוצר של פירס חברות הביטוח השת

כרטיסים בדקה. כל מכונה  200משמעותי ממכונותיו של הולרית'. מכונות אלה יכלו לקרוא 

 91עובדים, כך לפי ההערכות של החברה. 15עשתה את העבודה של 

בייעול תחום הבנייה ורשם  ( היה מהנדס מכונות שעבדJohn Royden Peirceג'ון רוידן פירס )

הפנה את תשומת ליבו לסביבה המשרדית והמציא  1906מספר פטנטים בתחום זה. בשנת 

מערכת כרטיסי ניקוב מכנית לשימוש בהנהלת חשבונות. כל כרטיס ניקוב הכיל פרטי מידע 

הדרושים לקלט חשבוני שלאחר מכן הודפס על גבי פנקסים נתלשים. על מנת לשפר את איכות 

 43שימות מודפסות אלו, פירס שילב אותיות במערכת כרטיסי הניקוב שלו. כרטיסים אלו הכילו ר

נועד להבטיח  יטורים ויוצרו במיוחד עבור שימושיהם במערכת ניהול החשבונות. התכנון הייחוד

שימוש במכונות שונות עבור כרטיסים שונים. הוא תכנן לבנות מכונה חדשה לניקוב וחיבור מכיוון 

  TMC.92רטיסיו היו שונים מאלו של הולרית', ולכן נבצר ממנו להשתמש במכונות הקיימות של שכ

שנה לאחר מכן, פירס תכנן מכונת חישוב שהדפיסה תו על גבי הכרטיס וניקבה אותו בו זמנית. 

מקשים. בכך נוצר קוד  37מכונה זו כללה מקלדת של מכונת כתיבה המותאמת לתפקידה בעלת 

כל תו באמצעות ניקוב של חור אחד או יותר בכל טור. זו  ושייצגמיקומי ניקוב  12אשר נשען על 

הפעם הראשונה שאותיות ותווים יוצגו על גבי כרטיסי ניקוב. מספרים יוצגו באופן דומה  ההיית

על גבי טורים נפרדים. במהלך השנים הבאות פירס פיתח את עיצוביו בתחומים רבים: יצור 

וד צריכה של חשמל וגז, הנהלת חשבונות בנקאית ומנייתית, וכן לתיעוד קבלות למסעדות, תיע

מידע של מכירות בחנות כלבו. בישומים אלה שאף ככל הניתן למזג את תהליך ניקוב הכרטיס 

עם הפרוצדורה הכללית של העסק, בניגוד להקמת חטיבה נפרדת לניקוב הכרטיסים. בכל 

                                                           
91  P. 115Zunz,  
92 97, P. 2009eide, H 
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ה תועד המידע, וזאת בניגוד להולרית', שכרטיסיו הכרטיס היה הצורה המקורית עלי םהיישומי

 היו העתק של המקור ולא המקור עצמו. 

בהמשך פירס הוריד את השימוש באותיות על גבי כרטיסיו, על מנת להקטין אותם ואת מכונות 

בגדלים שונים של כרטיסים  ההייתהניקוב שהשתמשו בהם. התוצאה של שיטת המידור בה נקט 

ושים שונים, כך למשל, הכרטיסים היו בשימוש בידי קופה רושמת שיצרה את ומכונות עבור שימ

הסכום המתקבל על גבי הכרטיסים המנוקבים ולה צורף מונה חשמלי שקרא את המידע על 

 גביהם. 

זו מכונה מכנית לחלוטין לקריאת  הייתה. 1912 -פירס השלים את המכונה הראשונה שלו ב

דפסה. למכונה היה גם מנוע חשמלי שנועד להפעלתה. כרטיסים, העברת מידע, חיבור וה

המכונה הדפיסה רק סכומים שהם תוצאה של חיבור ונשענה על טכניקה של חברת בורוס 

(Burroughs אשר פג תוקפם של הפטנטים שרשמה, ושאחד ממהנדסיה לשעבר פיקח על יצור )

המכונה של פירס. המנוע החשמלי היה אחראי על הכנסת הכרטיסים למכונה, וכך קוצרה 

. בנוסף, פירס מכר את TMCמהירות תהליך העיבוד בחצי בהשוואה למכונות של הולרית' ו 

יקומי החיבור, כלומר בסכום משתלם מלמספר  בהתאם דולר, 1500עד  1000 -מכונותיו ב

הרבה יותר מהשכרת מכונותיו של הולרית'. קיצור המהירות והוזלת המכונה כוונו להפצה לשוק 

 העסקים הבינוניים. 

, אך נכשל בגיוס הכספים ההכרחי, ולכן ניסה לפנות 1912 -פירס ניסה להקים חברת יצור ב

(. Mutual Benefit Insurance Companyח לרווח הדדי )לחברות גדולות יותר, כמו חברת הביטו

הוא חתם איתם על הסכם לאספקה של מספר מכונות ניקוב. חוזה זה קישר את פירס  1914 -ב

לחברה גדולה שיכלה לממן את פיתוח מכונותיו, אך עצר את שאיפותיו להתקדם בתחום העסקים 

ם חברת הביטוח מטרופוליטן לייף. הבינוניים. שנתיים לאחר מכן פירס חתם חוזה דומה ע

המשרד לביטוח סיכוני מלחמה במשרד האוצר האמריקאי השתמש בחברות אלה לבטח את 

רכשה את כל  TMC 1922 -ב  1917.93 -הראשונה ב במלחמת העולםחיילי צבא ארה"ב 

                                                           
93 Ibid, P. 117 
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 הפטנטים שהוחזקו בידי פירס, שהיה יצרן כרטיסי ניקוב קטן ועצמאי, על מנת להשיג שליטה על

  94.המצאותיו. הוא גם החל לעבוד בחברה

ותחילתה של מלחמת העולם שנה לאחר מכן, הגדירו סגירה  ,1913משבר כלכלי גדול בתחילת 

שטיפלה בה על ידי התארגנות לניצחון  ת עבור המערכת הכלכלית האמריקאית,של גבולו

מריקאית מעבר בכח על מנת להרחיב את האימפריה הכלכלית הא שימושבמלחמה, ולאחר מכן, 

ואושר, אך הם גם כללו את קבלת העובדה  שוויוןלים. חבלי העבר אמנם כללו מאפיינים של חוסר 

שהוא אנושי רק כשהוא חי בקרב בני אדם אחרים בחברה, ולא כשהוא היה רחוק  ,בידי האדם

, פירושו לבקש 20 -או ה 19, 18 -מהם בגבולות. לבקש בריחה מרעיון זה, בין אם במאה ה

 95להפוך לעולם בפני עצמו.

בהתחשב במערך זה של קשיים מעשיים ומתנגדים נראה ברור שתהליך האדפטציה של הסדר 

התאגידי היה מסובך וארוך. כשם שהתאגיד עצמו מיזג וביצע קונסולידציה של הכלכלה 

 96הפוליטית, כך השלבים השונים של פיתוח הסדר החברתי החדש, טושטשו וחוברו יחדיו.

התאגידים הפכו חשובים מתמיד בזמן הקואליציה הפרוגרסיבית. אפילו לפני מלחמת  מנהיגי

העולם הראשונה, חלק מהם הגיעו בבירור להכרה לפיה התאגיד הוא רק מוסד מפתח במערכת 

   97ולא המערכת עצמה.

ווילסון, בדומה לנשיא טאפט השמרן ורוזוולט הפרוגרסיבי, נשען על לאומנות והתרחבות כלכלית 

מעבר לים. הוא ניתח את החברה האמריקאית והסיק שיזמות עסקיות גדולות היו האינטרס 

התקדם להיות  ווילסוןהחזק ביותר. בהיכנסו לפוליטיקה דרך ברית מאוד ישירה עם אינטרס זה, 

היה מנהיג פוליטי יעיל  ווילסוןהקפיטליסט הנוצרי שיאזן ויאחד את המערכת בהתאם לבשורה. 

התפשר עם קהילת התאגידים הגדולים ויכולתו הרטורית הדרמטית שהצדיקה את עקב מוכנתו ל

עצמו, ואת הקפיטליזם הנוצרי. יחד עם זאת, הוא ניצח את הבחירות הראשונות שלו דרך פיצול 

                                                           
94 75, P. 3198York, New , antamB, IBM: Colossus in Transition Sobel, R. 
95 Pugh, P. 377 
96 , P. 389The Contours of American HistoryWilliam W. A.  
97 Ibid, P. 394 
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הפך לסמל  ווילסוןבמפלגה הרפובליקנית, ובקושי הצליח להיבחר בפער מאוד קטן. למעשה, 

 98להדגיש את מדיניות החוץ.הפרוגרסיביזם רק כאשר התחיל 

( היה משמעותי. הוא פייס Federal Reserve Actבחקיקת חוק הבנק המרכזי ) ווילסוןתפקידו של 

זו החקיקה החשובה ביותר  ההייתהן את מנהיגי תאגידי התעשייה והן את הרפורמטורים. 

מתוחכם בארה"ב בעידן שלפני מלחמת העולם הראשונה, מכיוון שהיא ביססה מחדש באופן 

 1914 -הכריז ב וילסוןיותר ויעיל יותר, את המוסד ההכרחי ביותר של בנק לאומי. לבסוף ו

 99ש"האנטגוניזם בין עסקים וממשל נגמר".

הזהיר מפני שפל כלכלי קרב ובא, והכריז על הפרובינציאליות האמריקאית  1910 -כבר ב

פיננסים בינ"ל, בעודו מציע ניתוח מקיף לבעיה, במהלך מסע הבחירות שלו לנשיאות.  םבענייני

הוא הכריז ש"השווקים של אמריקה קטנים מדי" וש"אם אמריקה לא תקבל שווקים זרים גדולים 

חידש את הדגש על התרחבות כלכלית מעבר  ווילסון, 1914 -יותר, היא תפוצץ את מעילה". ב

טאפט ורוזוולט לפניו, וכדי לתת משמעות מעשית לניתוחים המוקדמים  לים, בהתאם למדיניות

שלו עצמו. התרחבות זו יצגה בצורה ברורה אף יותר את סוג הקונסולידציה ושיתוף הפעולה, 

שהתפתח בין עסקים ורפורמטורים בתחומים פנימיים. היא גם סיפקה את ההקשר הבסיסי 

 1912 -ב ווילסוןכן, בדומה למנהיגים רבים, למעורבות ארה"ב במלחמת העולם הראשונה, ש

  100ראה בגרמניה את המתחרה העיקרית לארה"ב כמעצמה כלכלית.

מלחמת העולם הראשונה סיפקה רווחים גדולים לחברתו של הולרית'. הנתונים הרבים שיצרה 

המלחמה הרחיבו את השימוש בכלים שפותחו לניהול יצור המוני והפצתו לרמה לאומית. ניהול 

בא גדול שפרוש במספר יבשות הצריך נתונים סטטיסטיים אמינים ומהירים. מחלקת נתונים צ

( באוקטובר Surgeon General’s Officeרפואיים מיוחדת אורגנה במשרד הבריאות האמריקאי )

, מחלקה זו הציגה את השימוש בכרטיסי ניקוב לעיבוד נתונים סטטיסטים חיוניים מכניסתה 1917

                                                           
98 248, P. 7196Wiebe, R. H. The Search for Order, Hill & Wang, New York,  
99 The Market, The Law and : 9161 –. Corporate Reconstruction of American Capitalism 1890 klar, M. JS

Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1988, P. 326 
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, היה מוגבל. חברתו של 1890מה, אך השימוש בהם, בדומה למרשם של של ארה"ב למלח

 101. הולרית', כמו גם חברות נוספות, ומכונות משרד המרשם נרתמו למאמץ המלחמתי

, הן בתחום כלכלת הפנים והן בתחום מדיניות החוץ, בזמן ווילסוןהחלטותיו של הנשיא 

אדפטציה של התנועה הפרוגרסיבית שמתחילת כהונתו עד תחילת המלחמה, יצגו לא רק את ה

לתאגידים, אך גם סימנו את תחילת תקופה של מעבר. תקופה שהמשיכה דרך ההתרסקות של 

לפיהן כל רווח עתידי חייב להגיע דרך התרחבות  ווילסון, כאשר עקרונותיו של 1938עד  1929

 ההייתשונה כלכלית מעבר לים, קיבלו תוקף מחדש בידי הממשל. כניסה למלחמת העולם הרא

חלק מתהליך המעבר של החברה האמריקאית שכבר החל, בעוד ההתערבות במלחמת העולם 

השלב הראשון בעידן ההגשמה של החברה התאגידית. בשני המקרים המנהיגים  ההייתהשנייה 

האמריקאים פנו להתרחבות כלכלית מעבר לים כאסטרטגית התאוששות ושגשוג עתידי לפני 

  102 פליקטים, בין אם כמשקיפה מהצד או כגיבורה צבאית פעילה.שארה"ב התערבה בקונ

חייבת לעזור בצבירת ההון, כמו גם להגן על ההשקעה  ההייתלפי ההנהגה התאגידית, הממשלה 

עצמה. הציבור היה צריך "להתחנך" לגבי תפקידו החיוני במימון יצוא תאגידי. הנשיא טאפט תמך 

ברעיונות אלה באמצעות תמיכה רשמית בסיפוק ההלוואה לסין, אך תבוסתו על ידי ווילסון, 

סירב לבקשת  ווילסוןאת משמעותה. , פתחו מחדש את הבעיה ו1913והמשבר הכלכלי של 

לאומיות שמוציאות -הבנקאים להצגה פומבית של תמיכה בהם, בטענה שאינו מחבב הלוואות רב

את השליטה המוחלטת מידי האמריקאים, ובו בזמן הביע את תמיכתו ב"כיבוש הצודק של 

ימי ביותר שווקים זרים", בעודו מבטיח לאנשי העסקים שממשלתו "תשתף פעולה באופן האינט

   103על מנת להגשים את יעדם המשותף".

למעשה היה נאמן לתפיסתו כקפיטליסט הנוצרי, להבנתו של תזת הגבולות, ולהשקפתו  ווילסון

על עצמו כעל רפורמטור עולמי. חוסר ההתאמה בין הטפת המוסר הפומבית שלו לבנקאים, לבין 

                                                           
101eide, P. 65H  
102 416, P. The Contours of American HistoryWilliam W. A.  
103 Galambos, L. "The Emerging Organizational Synthesis in Modern American History", The Business 

History Review, Vol. 44, No. 3, Autumn 1970, P. 284 
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מריקאית ולא מפתיע במיוחד עבור ההבטחות האישיות שלו להם, לא היה מיוחד בפוליטיקה הא

, כמו קודמיו, רצה באימפריה ווילסוןשמרן שזכה בבחירות על ידי קריאה לקול הרפורמה. 

אמריקאית כלכלית והבין את חשיבותן של רפורמות מסוג מסוים, אם מדיניות הדלת הפתוחה 

  104זו.להוביל לשגשוג. הוא תהה לגבי הקמת סביבה שתעודד התרחבות שכ ההייתעתידה 

פרשנות על תמרונו של וילסון להכנסת ארה"ב למלה"ע הראשונה הציעה ספקות לגבי 

הנשיא חזה שעמדה עצמאית מוסרית תשפר את  105ההתערבות האמריקאית של התקופה בסין.

עמדתה של אמריקה, ולכן את השפעתה, בסין. כמו כן, הוא היה כנה בכוונותיו כקפיטליסט נוצרי 

כמת על היחסים בין רפורמה לרווחים. הוא עודד את ארה"ב להשתתף בעל השקפת עולם מתוח

באופן מקסימלי בפתיחתה של סין לעולם ובניצול משאביה. למטרה זו הוא יזם שורה ארוכה של 

מחקרים, הצעות וחוקים שנועדו להרחיב את מדיניות הדלת הפתוחה, לשחרר תאגידים 

נקאים האמריקאים מתקנים שהם חסרים, מתרחבים מתביעות נגד קרנות נאמנות ולספק ל"ב

  106ובלעדיהם הם בעמדת נחיתות רצינית."

גרסא מודרנית ונחותה של מרקנטיליזם, קשרה יחדיו את ההתפשטות התאגידית והלא 

דמוקרטית עם הכוח הצבאי התעשייתי של המדינה המודרנית. מדינה זו, ללא התחשבות 

צריכה להיות מנותחת באופן טוטאלי, ולא מודולרי  ההייתבסכנות שהיא מטילה על המין האנושי, 

תלויה בדיוק על ההבנה  ההייתמבחינה השקפה 'ליברלית' ו'שמרנית'. פרשנותה ההיסטורית 

  107.כיצד יזמות ליברליות השתלבו לשימור והרחבה של המערכת

בכלכלה הפנימית ואף בצבא של מספר מדיניות קאריביות  ווילסוןהתערבותו הנמרצת של 

במהפכה המקסיקנית, נוצרה והודרכה בידי אותו מוסר מעשי של הקפיטליזם הנוצרי. השקפה ו

 The"זו גם מסבירה מדוע משפטו המפורסם "העולם חייב להיעשות לבטוח עבור הדמוקרטיה" )

World have to be made safe for Democracy" סיכם במדויק את כל האלמנטים מאחורי ,)

                                                           
104 Poinsatte & Norling, P. 39 
105 icals, Some American Rad”, Thoughts About American Radicalism“Williams, W.A & Goldberg, H. 

Problems and Personalities, New York, 1957, P. ix 
106 39Poinsatte & Norling, P.  
107 The End of American History: Democracy, Capitalism, and the Metaphor of Two WorldNoble, D. M.  

in Angle-American Historical Writing, 1880 – 1980, University of Minnesota Press, 1985, P. 140 
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התערבות זו הודגשה בידי המציאות   108לחמת העולם הראשונה.הכניסה האמריקאית למ

ארה"ב פיתחה כלכלה פוליטית תאגידית, והגדירה את הונה  1914 -ל 1895הבסיסית בה בין 

ורווחתה המיידים והעתידים במושגי התרחבות כלכלית אימפריאלית. הכלכלה האמריקאית 

מלחמת העולם הראשונה באירופה, פגועה מתקלות פנימיות, והוכתה בתדהמה מפריצת  ההיית

שגרמה לה להיות תחת לחצים דיפלציונרים מהותיים. לכן ההחלטה המרכזית באה מוקדם 

והוגדרה בבירור: כיצד יכלה המדינה לשקם את יחסיה החיוניים עם הכלכלה העולמית, ובמיוחד 

 הנייניבעאחוז מהיצוא האמריקאי והיו מעורבים  77עם המעצמות הקולוניאליות שרכשו 

 109של ארה"ב באופן אינטימי? םהכלכליי

ברוב  סוכנויות וחברות בת יסדה( CTR)אז  IBM משנות העשרים של המאה העשריםהחל 

וכנויות בגרמניה פאוורס יסד סמדינות אירופה, ומאוחר יותר באמריקה הלטינית ויבשות אחרות. 

 נוספות. ולאחר מכן במדינות  1915ריטניה בשנת בוב 1913-ב 

מתקני  והחזיקו( IBM)ובהמשך  CTRמ גרמניה פעלו באופן עצמאי למדי בבריטניה ובשותפיה 

הבריטית היו מתקני  פאוורסחברת ל. בדומה לכך, הניקוב ישלהם לציוד כרטיסמפיתוח וייצור 

 בניגוד לפלטאלפבית ) יסההדפמכונת החישוב הראשונה ש אתיא יצרה פיתוח וייצור נפרדים וה

תיכננה ויצרה מכונות  Dehomag, 1946ל  1933. במהלך השנים 1921שנת אלפאנומרי( ב

. IBMמלחמת העולם השנייה, על ידי אחרי , מתקני חישוב מתקדמים שיוצרו מאוחר יותר בעלות

110 

Compagnie des Machines Bull הניקוב המשמעותית היחידה  ירטיסיצרנית מכונות כ ההיית

 של חשבונאותהת ומכונ תבראת ח )שרכשה רמינגטון ראנדגם מו IBM עצמאית גם מ השהיית

 , בהתבסס על עיצובים1931בפעילות בצרפת בשנת  ובול החלמכונות (. 1927פאוורס בשנת 

 Fredrik Rosing Bull and Knut Andreas Knutsen  פרדריק בול וקנוט אנדראס קנוטסן של

                                                           
108 Ibid, P. 108 
109 , P. 416The Contours of American HistoryWilliam W.A.  
110 Rodgers, P. 81; IBM Archives, 1969 - 1885 IBM Highlights :מתוך ,-http://www

1969.pdf-ibm.com/ibm/history/documents/pdf/1885.03 

http://www-03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/1885-1969.pdf
http://www-03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/1885-1969.pdf
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 םחורימכונות בול קוראות , IBM מכונות . כמוהעשרים של המאה העשריםבשנת  מנורבגיה

ציוד  חברה זו יצרהבכל המערכת.  מכנית מושתתוטכנולוגיה אלקטרו ס באופן חשמליכרטיב

ממיין כרטיסי הניקוב הטוב ביותר שיוצר אי פעם מיוחס לחברה  חדשני שנמכר ברחבי אירופה.

ראשונה ההדפסת הגלגל  מכונת החישוב בעלתאת  ציגהגלגל והההדפסת  ה אתהמציא היא. זו

 אלפאנומרית ויצרה את מכונת החישוב הראשונהמערכת  התחיפהיא גם ; בנפרד 1931בשנת 

 1932.111בשנת ת הדפסה אלפאנומריל

  

                                                           
111 Pugh & Heide, P. 551 
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 CTRהתאגדות  – 3פרק 

הולרית' חיפש להקים עסק עצמאי, אך נתקל בקשיים כלכליים, עורך דינו ש, בשעה 1884 -ב

במטרה לגייס כספים דרך הנפקת מניות. אחד מהגורמים היה ג'ורג' הפנה אותו למספר גורמים 

(, Pratt & Whiteny(, מהנדס צעיר בחברת פראט וויטני )George Mead Bondמיד בונד )

, קשר הדוק שנמשך כחצי מאה. גורם IBMשמאותו רגע יהיה קשור בהולרית', ולאחר מכן ב 

היה בן למשפחה עמידה, מבוססת ש Ferdinanad W. Roebling)) פרדיננד רובלינג נוסף היה

מיד וצעירים רובלינג,  ולהוטה אחר חידושים ויזמות )אחיו הבכור תיכנן ובנה את גשר ברוקלין(.

אחרים שהיו מקושרים בענפים שונים של החברה התאגידית, השקיעו במניות של עסקו החדש 

החברה, ורובלינג אף נהיה של הולרית'. במרוצת השנים הם היוו את מועצת המנהלים של 

נשיאה. כבר בימים אלה, ועל אף הקשר ההדוק ביניהם, מועצת המנהלים והולרית' חוו 

מתכנסת בהעדרו של  ההייתקונפליקטים על רקע שליטה וסמכות בחברה. מועצת המנהלים 

 הולרית', ששאף להמשיך ולרכז את כל פעילות החברה דרך ידו האישית. 

, היו אלה אותם חברי מועצת המנהלים שיצרו את הקשר 1911 -תר, בעשרות שנים מאוחר יו

, ולהפוך אותה למרכז תאגיד TMCבין הולרית' לקונסולידטורים, ודחפו אותו למזג את חברתו, 

תעשייתי. רובלינג כתב להולרית' שצ'ארלס פלינט הוא "ג'נטלמן אותו אני מכיר שנים רבות, 

הולרית' נרתע מהרעיון, בין השאר בשל רצונו   112".םייתעשייתועיסוקו הוא יצירת תאגידים 

העסק יותר מכפי שיכל התרחבות רופפת, הבריאותו לשליטה מלאה על חברתו והמצאותיו, אך 

עידוד חבר המנהלים שלו, ושכנועיו של פלינט, גרמו לו בסופו של דבר לקבל  ,בעצמו לשלוט בו

 את הצעתו של פלינט למיזוג חברתו. 

ויזמתיו, בפיננסים כמו גם בתעשייה, התאגיד פעל בתוך מסגרת עבודה  בכל תכונותיו

( לא נהנו יותר מסוג םאינדיבידואלי)היום בעלי מניות  םאינדיבידואליבעלי רכוש  113אוליגרכית.

)על משקל הביטוי הצרפתי "לסה פר",  laissez faireלהם בעידן ה  השהייתהסמכות הישירה 

                                                           
112 Herman Hollerith Papers, Business 1, , 191th13 January Hollerith, H. . to W .F, Roebling

correspondence, Library of Congress, Washington D.C 
113 Trachtenberg, P. 4 



43 

 

. איגודי העובדים לא ביקשו, 114הפרט על פני פיקוח ציבורי(שביטא עמדה של העדפת פעילות 

ולא קיבלו, כוח וסמכות בתחומי ההשקעות הבסיסיות או החלטות תפעוליות. פירוד זה, מבעלות 

. בעודו גודל, השקפה אחת גרסה שמנהיגי 20 -רשמית לשליטה בפועל, גדל במהלך המאה ה

דיאולוגיה של קנין פרטי, אלא הפכו למעשה התאגידים לא הונחו יותר על ידי פילוסופיה ואי

למנהלים חסרי אנושיות, שבאופן מופשט שמרו שהמערכת תעבוד למען עצמה. השקפה שניה 

 גרסה שהמנהלים הפכו לעובדי ציבור שמונעים רק על ידי התשוקה ליצור חברה כהלכתה. 

מלחמת העולם . עד לםרלוונטייבמובן הצר ביותר, פירושים אלה מתעלמים משני גורמים 

הראשונה ואפילו אחריה במקרים מסוימים, גוש של מניות הצבעה, אשר היה גדול מספיק לשנות 

החלטות מפתח, הוחזק לרוב בידי אינדיבידואל אחד או שניים. בשנים לאחר מכן, הראיות הצביעו 

אילו על כך, שללא חשיבות להחזקתם האישית וגודלה, מנהלי התאגידים עדיין חשבו והתנהגו כ

התאגיד היה שייך להם. באופן בסיסי אף יותר, הם המשיכו להגדיר את המערכת שהתאגיד 

חלוקה זו של ההון יצרה ופקד עליה, כמערכת המבוססת על קנין פרטי, ולא על רכוש ציבורי. 

בידי יחידים, והמערכת התעשייתית שהכפיפה מספר רב של עובדים תחת הנהלה אחת, היו 

את הרחבת תחומיהן, ואת הרחבת האימפריאליזם הכלכלי  שאפשרוכזיות שתי התפתחויות מר

  115תאגידי, תחת שליטה מאוחדת.

, הולרית' ומכונותיו זכו גם להצלחה 1900לאחר חישוב מרשם האוכלוסין האמריקאי לשנת 

 מסחרית, אך הולרית' ומפעלו ההולך וגדל כמפעל של איש אחד, החלו לכרוע תחת העומס.

יוצאו לשימוש במרשמי אוכלוסין באנגליה, גרמניה, איטליה, רוסיה, אוסטריה, קנדה, מכונותיו 

( למכונת Plugboardצרפת, פורטו ריקו, קובה והפיליפינים. בתקופה זו הולרית' חיבר לוח בקרה )

 שאפשר, לוח 1890למרשם של  םייעודייהחישוב שלו, שעד אז יכלה לקבל כקלט רק כרטיסים 

ת תפקידה מבלי להבנות מחדש, ובכך היווה את אחד הצעדים המשמעותיים למכונה לגוון א

   116ביותר לעבר תכנות מודרני.

                                                           
 102זכים, עמ'  114
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משרד מרשם האוכלוסין האמריקאי קיבל תוקף קבוע והנהלתו החדשה החלה  1902 -ב אולם

מבקרת את הולרית' על יוקר השימוש במכונותיו. זאת והעובדה שמנהל המשרד הקודם היה 

סניף החברה של הולרית' באנגליה, גרמו למשרד לנסות לשבור את המונופולין עתה מנהל של 

שהולרית' השיג באמצעות פורטר, ולחפש פתרונות נוספים. גישה זו גרמה לחיכוכים רבים בין 

  117המשרד ומנהלו להולרית'.

בארה"ב  הקבועה למשרד מרשם האוכלוסין לשכהה הקמת בעיות חמורות לאחרחווה  'הולרית

 Simon Newton Dexterנורת' ), סיימון ניוטון דקסטר מנהל הלשכה החדש. 1902 בשנת

North) ,ו . כדי להשתחרר מאחיזתגובה סכומים גבוהים מדי עבור שירותיו 'הולריתהחליט ש

כספים מן הקונגרס  ללשכה השיג החדש מנהלה ' במשרד המרשם,הולרית הבלעדית של

בפני נשיא  ואף העלה את עניינונאבק במרץ,  'הולריתה. מכונות חישוב משללפתח  במטרה

באמצעות ציוד שתוכנן על ידי  תועד 1910מפקד של האבל בסופו של דבר,  ,ארצות הברית

' ונמכרו למשרד הולריתשל  במקורשהיו  מספר מכונותבשילוב עם  ,מפקדהעובדי לשכת 

פרה, אך בית המשפט תבע את הממשלה בגין ה '. הרמן הולריתמחדשנבנו המרשם, ועתה 

המיון של הולרית' בטענה שהרעיון טל את פטנט יב בית המשפט. 1912דחה את התביעה בשנת 

 119 118ה. בקשת הפטנט הוגששלפני  נחשף

, וניתוק מן המונופול שהיה להולרית' על ביצוע עבודות 1902הקמת הלשכה הקבועה בשנת 

, גרמו להולרית' ולחברתו 1890ל מרשם האוכלוסין מאז ניצחונו בתחרות לביצוע המרשם ש

 120בסכנה קיומית.להיות 

                                                           
117 . 23PPugh,  
118 549P.  ,Pugh & Heide 
יוקר השירות. בעקבות כך, לבטענה  1905 -ב TMCהאוכלוסין האמריקאי הפסיק את חוזיו עם  מרשם משרד 119

משרד יצר מחלקת , לא היה שינוי משמעותי בשיטות משרד המרשם. יחד עם זאת, ה1950 – 1910בין השנים 

משרד מרשם  20 -השל המאה  30 -למרשם האוכלוסין. וכך, משנות ה יפיתוח משלו, שפיתחה מונה ייעוד

. מאוחר יותר החברה IBMהאוכלוסין האמריקאי השתמש בציוד מעורב תוצרת מחלקת הפיתוח שלו ותוצרת 

 (. Malik, P. 51מרשם האוכלוסין ) הרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם משרד
 3ראה תרשים  120
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משרד מרשם  – 1890אובדן המשתמש העיקרי שלו מאז  ההייתהבעיה העיקרית של הולרית' 

האוכלוסין האמריקאי. הוא היה ידוע באמריקה, כמו מחוצה לה, בזכות מכונות מרשם האוכלוסין 

זו מכה  ההייתשלו אך לא היה לו יותר מרשם לעבוד עליו. אף על פי שהוא מצא לקוחות חדשים, 

ה לו אישית עבורו. בנוסף, מועצת המנהלים שלו גברה עליו בהחלטות עסקיות בתקופה זו, והי

קושי לנהל את חברתו על שלבי הייצור, שיווק ותפעול שלה. הוא היה המנהל היחיד של החברה, 

מוגבלת למספר לקוחות מצומצם,  ההייתוהצליח לשמור על תפקיד זה, כל עוד פעילותו העיקרית 

ולמכונותיו שיוצרו בפועל בידי קבלני משנה, ולא בתוך חברתו עצמה. אך עסקיו גדלו, הוא החל 

לייצר בעצמו את מכונותיו באמצעות רכישת חברת הייצור, ונדמה שהולרית' התקרב לגבול 

היכולת של שיטת הניהול של איש אחד שלו. אובדן חוזה משרד המרשם חשף בעיה זו לראשונה, 

 121והרחבות נוספות במהלך השנים הבאות סיפקו לה אישוש נוסף.

ונות חישוב בעלות כרטיסי ניקוב, דחפו את אובדן חוזה משרד המרשם, והגדלת השוק עבור מכ

הולרית' לצלול לשוק העסקים הפרטי. הולרית' החל להרחיב את היקף היישומים שלו על מנת 

. הוא החל להיות מחלקת מכירות של איש אחד, ואת 1901 -למשוך לקוחות עסקיים נוספים ב

ק בתכנון וביצוע המרשמים עבודתו זו ריכז בתחילה בחברות הביטוח שפנו אליו בעת שהיה עסו

. בנוסף, הוא החל בפיתוח מכונות לשימוש בשלושה תחומים: ניהול שכר, 1900ו  1890של 

ניתוח מכירות, וחישוב עלויות. לאחר שמצא אוזן קשבת, הוא השתמש בעסק האוהד על מנת 

יתרונות למשוך עסקים נוספים. הוא עשה זאת בין השאר על ידי הפצת עלון שיווקי שמסביר את ה

 122.של השימוש במכונות לתחום ראיית החשבון

המעבר מלקוח ממשלתי גדול אחד ללקוחות פרטיים רבים גרם להולרית' לבצע סטנדרטיזציה 

של מכונותיו. השימוש הראשוני של מכונותיו של הולרית' בתחום מסילות הברזל התפרסם וכך 

 (,Hudson River) הדסון ריבררל והחברות הניו יורק סנטעיסוקו בתחום זה התרחב, ובנוסף ל

                                                           
121  Heide, P. 57  
  British Tabulating Accounting by Electricity ,אותו עלון היה בשימוש גם בסניפי החברה באירופה:  122

Machine Company, London, 1908,  
  main.cgi?20090731-report-bin/item-http://www.earlycomputers.com/cgiמתוך: 

http://www.earlycomputers.com/cgi-bin/item-report-main.cgi?20090731


46 

 

בדומה  123.(Union Pacific) ויוניון פסיפיק (l FieldlMarsha) נוספו לו כלקוחות עתה מארשל פילד

לתעשיית מסילות הברזל, גם בתחום אספקת החשמל עסקיו התרחבו ודרך חברת ניו יורק 

 הוא התרחב לחברות חשמל בבוסטון, שיקגו ופילדלפיה.  (New York Edison Company) אדיסון

 לקוחותיו, בין 1907עד  וכך לקוחות קיימים גם הרחיבו את השימוש במכונות למחלקות נוספות,

ווסטרן אלקטריק , (National Tube) , נשיונל טיוב(Eastman kodak) : איסטמן קודאקגם היו

(Western Electricחברת הברזל של פנסילב ,)( ניהPennsylvania Steel ,)Americn Sheet and 

Tin Plate Company .הצורך של החברה בהאצלת סמכויות וחוסר היכולת של הולרית' , ועוד

 124. לתת אותן היוו קונפליקט

המחלוקת בינו לבין משרד מרשם האוכלוסין והצעתו המפתה של צ'ארלס פלינט, גרמו להולרית' 

למשפחה שעסקה בתחום הספנות,  1850 -. פלינט נולד במיין ב1911 -להסכים למיזוג חברתו ב

(. הוא סירב להצעתו של אביו Brooklyn Polytechnicוהיה בוגר בית הספר הטכני בברוקלין )

לשלוח אותו לקולג', והחל את הקריירה שלו כפקיד מזח בעיר ניו יורק. ארבע שנים לאחר מכן 

הוא נהיה איש עסקים עצמאי שעסק ברכישה והפצה  30הוא היה שותף בחברת ספנות. עד גיל 

  125של תחמושת לפרו וברזיל ושירת כקונסול צ'ילה בניו יורק.

הוא היה סוחר נשק וסוכן כפול בהפיכות של רפובליקות אמריקה הלטינית, ואגואיסט מקסים, 

 משנית עבורו:שנון ובעל חינוך. פלינט מצא רומנטיקה בעסקים, ונראה שרווח כספי היה עדיפות 

"הוא עסק בסחורות בעלות אופי דרמטי כנשק, ספנות, חומרי נפץ והמצאות חדשות 

ומעוררות ספק, והיה חלוץ בתרומתו לפיתוח המכונית, המטוס והצוללת. הוא רכש 

והפליג ביאכטות המהירות באמריקה. הוא היה הראשון לעצב ולעדן מיזוג תעשייתי ענקי 

  126בארה"ב."

                                                           
123, , 1902, P. 526Railway Gazette”, Recording Waybill Statistics by Machinery“ :מתוך 

 l.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015013053833;view=1up;seq=586https://babe 
124 Heide, P. 67  
125 , P. 85, G.P. Putnam's Sons, New York, 1923. Memories of an Active LifeFlint, C. R 
126 Rodgers, P. 67 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015013053833;view=1up;seq=586
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ו גם כאלו שלא זכו להצלחה יתרה, כמו ניסיונו למזג ולרכז את תעשיית החשמל בין מיזמיו הי

 United States Electricהאמריקאית בזמן תקופת כהונתו כנשיא חברת החשמל האמריקאית )

Companyשלונו זה נבע מהיותו בעל אינטרס מובהק מאחת י. פלינט החליט שכ1880 -( ב

  127ל כן בעתיד עליו לפעול למטרה זו כמתווך או כיועץ.החברות המיועדות לקונסולידציה, וע

 כיר אנשים כמו ג'ון הנרי פאטרסון,פלינט היה דמות דומיננטית בארה"ב, כמו גם באירופה, וה

ווילבור ואורוויל רייט  –, ושני אזרחיה המפורסמים ביותר של דייטון, אוהיו NCRמייסד חברת 

(Wilbur & Orville Wrightלאחר ניסיו .) נות כושלים של האחים רייט לשווק את המצאתם

בארה"ב, פלינט הציע להם חצי מיליון דולר עבור הזכויות מחוץ לארה"ב. הצעה זו סימלה את 

החידוש שהביא פלינט, ברצונו לשלוט על השוק באמצעות היותו הראשון בו, ולא רק להיות תלוי 

ות האמריקאיות הראשונות לאירופה, בפטנטים או בסודיות. הוא עזר בהצגת המכוניות החשמלי

( ממציא הצוללת. הוא היה מקורב לנשיא מקינלי, אשר Simon Lakeופעל כנציגו של סיימון לייק )

הדפיס והפיץ חצי מיליון עותקים של נאומו של פלינט המהלל את הקפיטליזם ואת 

 128הקונסולידציה.

ף להתייעל היה אחד מהכוחות חוסר היעילות של מערכת התאגידים מאוחר יותר, הדח למרות

( J. Pierpont Morgan. ג'יי. פי מורגן )1903 – 1889מאחורי טירוף המיזוגים של התקופה בין 

איגד בהצלחה את תעשיית הרכבות למערכת רכבות מרכזית במזרח, חברת הנפט של רוקפלר 

כאוגוסט בלמונט הפכה לחברת החזקות עצומה, וישנן דוגמאות נוספות. מורגן, בשיתוף אנשים 

(August Belmont( וחברות כלי היגינסון )Lee, Higginson( מבוסטון וקוהן לוב )Kuhn, Loeb )

 300 -מניו יורק, יצא למסע צלב עבור מה שהוא קרא "קהילת אינטרסים" ויצר יותר מ

 129בלבד. 1903 -ל 1897קונוסלידציות בין 

                                                           
127 . 23PPugh,  
128 Rodgers, P. 68 
129 P. 353 ,HistoryThe Contours of American Williams, W. A.  
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'קרן  ההיית 19 -של המאה ה 80 -הבין המבנים הארגוניים שהיו בשימוש במהלך שנות 

Tate  Samuel Calvinשהגה עורך הדין של רוקפלר, סמואל דוד ) (, מכשירTrustהנאמנות' )

Dodd)  לפיו מספר חברות הקציעו את מניותיהן לחבר נאמנים בתמורה ל'תעודות  ,1882בשנת

ופיננסיות בשם  קרן הנאמנות' בערך שווה. לחבר הנאמנים היה הכח לקבל החלטות ניהוליות

החברות החברות בקרן. משאבים כספיים גדולים, ושליטה על תחומי תעשייה עיקריים, סיפקו 

  130לקרנות הנאמנות את ההזדמנות לסחוט חברות קטנות יותר, ולבסוף לזכות במונופול.

החוקים החלוציים של ניו ג'רזי, בנוגע לבעלות על מניות בידי תאגידים, מועלים על נס או ידועים 

לשמצה, לפי השקפת המתבונן. התערבות הממשלה בכלכלה, קיבלה עידוד מרפורמטורים 

אמריקאים כאמצעי להקהות את עוקץ הקפיטליסטים, ורדיקליסטים רבים ראו בה קרש קפיצה 

חלוטין, ואולי אפילו לסוציאליזם אמיתי. יותר מאוחר, התערבות זו פורשה לכלכלה מתוכננת ל

כאמצעי דרכו הקפיטליסטים יכלו לשלוט בכלכלה הפוליטית מבלי להיראות כך. החסינות של 

בתוך הסדר התאגידי ההולך  עלהיטמהליברליזם התאגידי גרמה לכל תנועות ההתנגדות 

 131ומתרחב.

בלבד להחזיק מניות של חברות אחרות,  מבצעיותן לחברות ונת 1888 -החוק הראשון עבר ב

חברות החזקה, מכיוון שאלו קיימות אך ורק למטרת בעלות על חברות  את קיומן של ולא אישר

אחרות. חוק נוסף מאותה שנה אישר בעלות בין תאגידית רק בין מלונות וחברות לשינוע מים. 

את קרן הנאמנות של הכותנה  השייצגהפיננסים (, מחברת James Dillבעידודו של ג'יימס דיל )

לאפשר לתאגידים  1889 -(, החוק שונה בAmerican Cotton Oil Trustוהנפט האמריקאים )

להחזיק מניות של חברות, כל עוד הן הכרחיות לעסקיהם. עיתוני התקופה סיקרו את מעברה 

הזכירו מדוע מעבר זה  של קרן הנאמנות של הכותנה והנפט האמריקאים לניו ג'רזי, אך לא

, American Sugar Refiningהתרחש. חברות נוספות שהתאגדו בניו ג'רזי תחת חוק זה היו 

American Tobacco ו- United States Rubberו 1893 -. החוק השתנה לטובת ההתאגדויות ב- 

                                                           
130  277, P. 1962, Mariner Books, Wilmington, Massachusetts, The Robber BaronsJosephson, M.  
131 , No. 17, Oxford History WorkshopFoner, E. 'Why Is There No Socialism in the United States?', 

University Press, Spring 1984, P. 64 



49 

 

עד וניו ג'רזי נהפכה לבירת ההתאגדויות בתקופת המהפכה התאגידית. יחד עם זאת,  1896

, מדינות אחרות, ובמיוחד דלוור, 1913 -שווילסון הידק את החוקים המתירנים של ניו ג'רזי ב

  132של 'בירת קרנות הנאמנות'. חובת התפקידצופו לקחת את 

ניצול כוחות המונופול בידי חברות הרכבות ותעשיות אחרות גרמו לממשלה האמריקאית 

ת מפני ניצול אכזרי. כך חוקקו חוק המסחר להתערב בהגנה על אזורים מקומיים וחברות קטנו

 Sherman( וחוק שרמן נגד קרנות נאמנות )Interstate Commerce Act) 1887הבין מדינתי של 

Antitrust Act אך ללא הצלחה משמעותית, עד לפעילות האגרסיבית נגד קרנות 1890( של ,

  20.133 -נאמנות של הנשיא תאודור רוזוולט בתחילת המאה ה

התקופה מיד לאחר מהפכת התאגידים היא תקופה של ניעור. לקונסולידציות החדשות שנוצרו 

הצדקה קטנה מאוד, אלא אם כן הן השתמשו במשאבים תחת שליטתם בצורה יעילה  ההיית

אסטרטגיה וארגון קוהרנטיים בלבד לא הספיקו  134יותר מהחברות הבודדות לפני ההתאגדות.

צריכה ליצר באופן המוני ולשרת שווקים המוניים  ההייתייתית התאגדות תעש –להשגת הצלחה 

על מנת לקצץ בעלויות. יזמות עסקית מודרנית הפכה למוסד מקובל רק לאחר שהיד הנראית 

של הניהול הוכיחה להיות יעילה יותר מהיד הבלתי נראית של כוחות השוק בתיאום זרימת 

ות ארוכת טווח עד שמארגניהם החלו חומרים דרך הכלכלה. מיזוגים מעטים השיגו רווחי

המסוגלת להחליף את  ההיררכיבאסטרטגיה לאפשר אינטגרציה שכזו, ורק לאחר שהם יצרו 

 135השוק בתיאום, פיקוח, ותכנון הפעילויות של מספר גדול של יחידות פעולה.

חברות נעלמו כלא היו, וחברת הטלפון והטלגרף האמריקנית הפכה לתאגיד  1028, 1900עד 

 19 -של המאה ה 90 -הרבים של עסקים בשנות ה םשכישלונותיהמיליון דולר. לא רק  250 של

את רוב הספקנים  שכנעיצרו נסיבות נוחות לקונסולידציות וריכוזיות שכאלה, אלא המשבר 

'לסה פר' לא יכלה להתמודד עם המתחים והבעיות של התעשייה המפותחת. שיטת ההנותרים ש

                                                           
132 versity Press, New Jersey, 1997, P. 166, Princeton UniSocializing Capitaloy, W. G. R 
133 229klar, P. S 
134 338, P. 1977Harvard University Press,  The Visible Hand,Chandler,  
135 Ibid, P. 339 
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. המשבר סימל את סוף עידן 1898במשבר כלכלי שנמשך עד החלה  1893הפאניקה של 

הזדמנויות ההשקעה הקלות והרווחים העצומים שסופקו על ידי ההתפתחות הדרמטית של 

, וכן את השלמת החלקים הבסיסיים של פלדה, תחבורה וחשמל, 1789המערב היבשתי מאז 

.בתעשייה הכלכלית. הוא גם גרר אחריו מהומות חברתיות ותעסוקתי גלי ההגירה   136ות

מדרום ומזרח אירופה תואמים מבחינה כרונולוגית להרחבה המהירה ולתהליך  םהמסיביי

  137.הקפיטליסטיהקונסולידציה של המונופול 

של  הקונסולידציהקונסולידצית תעשיית המחשבים המוקדמת הגיעה בשלב מאוחר של תהליך 

מפאת משניות חשיבותה באותן שנים  בעיקר (, ככל הנראה,1911התעשייה האמריקאית )יוני, 

תוצאה דרמטית  ההיית 19 -תנועת המיזוג בסוף המאה הבהשוואה לתעשיות ככותנה וטבק. 

של התהליך, אשר נחנך בעידן המוזהב, והדגיש את השינוי בהיסטוריה של היזמות מהעשורים 

, בערך 1904הקודמים. התוצאה של תנועה זו היא סידור מחדש משמעותי של כח כלכלי. עד 

אחוז על כלל התעשייה והיצור במדינה,  40 -זכו בשליטה של מעל ל םתעשייתייתאגידים  300

  138אחוז. 80והשפיעו על הפעילות של בערך 

התאגדויות בלבד נרשמו בשנה זו, כאשר בשש השנים  6מהפכת התאגידים נרגעה.  1905עד 

. בין 1899 -התאגדויות ב 130חברות התאגדו בממוצע לשנה, כשהשיא היה  54הקודמות 

  139חברות התאגדו בממוצע לשנה. 9-, כ1912 – 1904השנים 

גם שנת הקפיצה הכלכלית של הולרית' וחברתו. אחרי השפל הכלכלי שהגיע  ההיית 1905

בעקבות ניתוקו ממשרד מרשם האוכלוסין האמריקאי, ובתום טירוף המיזוגים הכללי בארה"ב, 

הולרית' פנה להתרחב מעבר לים והחל במגעים למזג את חברתו לתאגיד המחשבים. רווחיות 

 140רה עברה תקופה של צמיחה ושגשוג.מכונותיו וחברתו הרקיעו שחקים והחב
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עד מלחמת העולם הראשונה הבלמים של הטכנולוגיה והשוק על הגידול באו לידי ביטוי, ועד 

, הניעור הושלם, כאשר התאגדויות מצליחות ביססו עצמן, והתאגדויות לא מצליחות 1920

ילותה שונה ופתיחת הגבולות של אחרי המלחמה הקפיצה את פע ההייתלא  IBM נכשלו.

יזמות עסקית מודרנית שלטה בתעשיות האמריקאיות המשמעותיות,  המסחרית והתעשייתית.

הפונקציונאלי  ןההיגיו  141ורוב החברות האלו המשיכו לשלוט בתעשיות שלהן במשך עשורים.

היו מגוונות והגיוניות יותר או פחות, הוכיחה  ההיווצרותצורה חברתית חדשה, שסיבות  -ברור 

יצור והפצה של חומרים ושירותים. ההוכחה  –יותר בביצוע פונקציה חברתית חיונית עצמה יעילה 

היזמות העסקית המודרנית רחבת ההיקף  –היא ההישרדות של הצורה החברתית החדשה 

העסק היזמי האחיד. בגלל שהיא  –אנכי, על פני הצורה החברתית הישנה המבנה הובעלת 

והפכה למודל המקובל  תניסיוניה החדשה חדלה להיות הוכיחה את עליונותה התועלתנית, הצור

 142עבור יצירת ארגוני עסקים חדשים.

המשאבים הדרושים ליצור יוזמה גדולה נטמעו במוסדות ההון התאגידי, ורק בנסיבות מיוחדות 

ביותר, תעשייה רחבת מימדים יכלה להתפתח מחוץ למעגלים אלה. התאגידים הגדולים הפכו 

הגיונית, אלא בגלל שהיא  ההייתי הגדול המובנה מאליה, לא בגלל שהיא לשיטת הארגון היזמ

, שהוא נהפכה להכרח, בין אם הוא היה הגיוני או לא, בהתאם להגדרת האיזומורפיזם המוסדי

להדמות ליחידות אחרות באותה מערכת של  הבאוכלוסיימגביל שכופה על יחידה אחת תהליך 

תנאים סביבתיים. יתרה מכך, התהליך נטה פחות לאיזומורפיזם תחרותי, שפועל לרוב בתחרות 

חופשית ועובד דרך תהליך סלקטיבי )כמו התהליך שברר את החברות היעילות יותר מבחינת 

ת מגדירים את הצורות אנכית(, מאשר לאיזומורפיזם מוסדי, שעל פיו כח פוליטי ולגיטימיו

הארגוניות המתאימות לתחום ארגון נתון. ריכוז ההון למוסדות ההון התאגידי מדגים את ההצעה 

תחום ארגוני תלוי יותר במקור אחד )או כמה דומים( של תמיכה עבור משאבים חיוניים, ששככל 

הארגון  כך תהיה רמת האיזומורפיזם גבוהה יותר. עם הפיתוח של ההון התאגידי, תחומי

לעסקים אמריקאים נעו מהתעשייה למוסדות ההון התאגידי, במיוחד בצורתם  םהרלוונטיי
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החוקית ומבנם הארגוני. ככל שחברות השתמשו פחות ופחות בחברות אחרות שיצרו את אותו 

המוצר, כקבוצת יחס מכרעת עבור החלטות כיצד לממן גידול והתרחבות, לבנות מחלקת עבודה, 

 143ספקים ומפיצים, הן פנו יותר ויותר לתחום התאגידי ככלל.או להשתלב עם 

קונסולידציות רשומות על  24פלינט היה מבין המקדמים המוכרים יותר של מיזוג תעשייתי, עם 

שמו. הוא התראה ונשא ונתן עם היזמים, המשקיעים, הממנים והתעשיינים המובילים בארה"ב. 

הבעלים והמפעיל של היאכטה המהירה באמריקה,  הוא גם מצא זמן להיות טייס מוכשר, להיות

  144(.Automobile Club of Americaולהצטרף ליסוד מועדון המכוניות של אמריקה )

רווחים הדרושים לשיפור המוצר  אפשרופלינט העדיף חברות גדולות מכיוון שתקציביהן 

את היצרנים והתעשייה, וכן להרחיב את העסק. הוא תיאר את התחרות ככח הרסני שהכריח 

להוריד את איכות מוצריהם על מנת לעמוד במחירים תחרותיים. בין החברות שנוצרו על ידי 

( וחברת הצמר האמריקאי United States Rubberמיזוגיו נמנות חברת הגומי של ארה"ב )

(American Woolen מיזוג החברות אפשר לפלינט לנקוב בערך גדול בהרבה מהערך של .)

  145יזוג.החברות טרם המ

 ITR (International Time Recording, עם חברת TMCפלינט הציע להולרית' למזג את חברתו, 

Companyבאנדיקוט, ניו יורק( וחברת 1900 -, הוקמה ב ,CSCA  (Computing Scale Company 

of America1901 -, הוקמה ב( בדייטון, אוהיו ,Dayton, Ohio.))146  היה זה המיזוג הראשון של

פלינט היה מעורב בעשור האחרון  147פלינט של חברות שמייצרות מוצרים דומים אך לא זהים.

לדומיננטית בתחומה עם מכירות שנתיות בינ"ל של  ITRבשורה של מיזוגים ורכישות שהפכו את 

ליחה. פלינט פחות מצ ההיית, אך החברה CSCAמעל למיליון דולר. הוא היה מעורב גם ביצירת 

קיווה שמיזוג של השניים יאזן ויזניק את החברות המאוחדות קדימה, ולכך הוא הוסיף את בעייתו 
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 2תרשים  -ראה תרשים המיזוג המלא  146
147 :1911, th10ew York Times, June N 

free/pdf?res=9F05E4DC1E3EE233A25753C1A9609C946096D6CF-query.nytimes.com/mem/archive  

file:///C:/Users/tomer/Desktop/אוניברסיטה/תואר%20שני/תזה/query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf%3fres=9F05E4DC1E3EE233A25753C1A9609C946096D6CF


53 

 

של הולרית' לקבל מימון לצרכי התפתחות חברתו ומכונותיו. הוא גם קיווה ליתרונות שיווקיים 

חדשות, החברות היו תלויות בהמצאות ולהחלפת רעיונות טכנולוגית בעקבות המיזוג, שכן כל 

הניב ושיתוף הפעולה של החברות תחת דגל הקונסולידציה  ,ואכן בתחומים מסוימים כך היה

מקור כל חברה בפטנטים שיצאו ופעילות יזמות  148רווחים וייעל את פעילותן האינדבידואלית.

 .19 -של המאה ה 80 -בחצי השני של שנות ה

 ,Galipolis( מגליפוליס, אוהיו )Julius E. Pitratליוליוס פיטרט ) 1885 -הפטנט הראשון נרשם ב

Ohio,) ,לפקידים לקבוע  אפשרעבור משקל שצויד בתרשים אשר  והתקבל כחצי שנה לאחר מכן

דרך מאמצי השיווק של הפטנט הראשון,  149את מחירו של פריט באותו הזמן שהפריט נשקל.

. CSCA, וכך נוצרה 1889הומצאו מאזני החישוב הראשונים בעולם בדייטון, אוהיו, בתחילת 

(, אנשי עסקים מקומיים, רכשו Orange Ozias( ואורנג' אוזיאס )Edward Canbyאדווארד קנבי )

 MSC  (Moneyweight , חברת1899 -ב 1891.150 -את זכויות הפטנט עבור מאזני החישוב ב

Scale Company )הוקמה על מנת לשמש כיחידת המכירה של מאזני החישוב  משיקגו, אילנוי

שאיגדה  1901 -התאגדה כחברת החזקות ב CSCAבארה"ב וקנדה. תחת הדרכתו של פלינט, 

 CSCA ,MSC  ,DASC (Detroit Automatic Scale company ,)WFCאת פעילותן של החברות 

(The W. F. Simpson Company( מדטרויט, מישיגן ,Detroit, Michiganו ))- SCSC (Stimpson 

Computing Scale Company( מאלקהארט, אינדיאנה ,Elkhart, Indiana.)) 

 Willard, בידי וויליארד באנדי )1888בנובמבר,  20 -שעון העובדים הראשון נרשם כפטנט ב

Bundy( תכשיטן מאובורן, ניו יורק ,)Auburn, New York הוא ואחיו הרלו  1889(. בספטמבר

(Harlow הקימו את )BMC (Bundy Manufacturing Company בבינגהמטון, ניו יורק )

(Binghamton, NY כחברה הראשונה ליצור שעוני עובדים, תחת הנהגתו של הרלו. על מנת ,)
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ניסתו ובצאתו העובד להשתמש בשעון של באנדי כל עובד קיבל מפתח שנשא את מספרו. בכ

הכניס את המפתח למכניס וסובב אותו רבע סיבוב. פעולה זו הטביעה את המספר והשעה על 

 גליל נייר שהפך לשומר זמני העבודה של המפעל. 

, איש George Winthrop Fairchild)את ג'ורג' ווינת'ורפ פיירצ'יילד ) שכנעהרלו באנדי  1896 -ב

עסקים עצמאי ומוציא לאור של עיתון מקומי בצפון מדינת ניו יורק, להפוך למשקיע ושותף בחברת 

BMC .3  ,שנים לאחר מכןBMC  רכשה את חברתSTS (Standard Time Stamp Company .)

. TMC -במתכונתה בעת המיזוג עם הולרית' ו ITRאת  1907סדרה של שינויים ארגוניים יצרה עד 

 CTRC, 1900 -( בWillard & Frick Manufacturing Company) WFMו כללה את רכישת סדרה ז

(The Chicago Time-Register Companyב )- ואת 1901 ,DTR (Dey Time Register Company )

שיצרה  WFM( הקימו את חברת F. A Frick( ופריק )J. L. Willardווילארד ) 1894 -. ב1907 -ב

יצרה שעון   DTRמכורטס הראשון לפי פטנט שנרשם על ידם באותה שנה. את שעון העובדים ה

עובדים מחוגי שלא הצריך הקצאת מפתח לכל עובד, על פי פטנט של ד"ר אלכסנדר דיי 

(Alexander Deyמ )- 151 .1888 ITR בהתאמה, את שתי  1908 -ו 1907 -המשיכה לרכוש ב

 DRR (Del Rey Registerעות חוגה: חברת החברות המובילות בתחום יצור שעוני העובדים באמצ

Company וחברת )STR (Syracuse Time Recorder Company.)152  

תהליך זה של קונסולידציה ריכז תחת דגל אחד את מיטב ההמצאות בתחום עיבוד ורישום 

. הרלו BMCצמוד למרכז הפעילות של  ןלבנייהעבירו את מרכזם לאנדיקוט, ניו יורק,  ITRהמידע. 

 .ITRבאנדי היה המנכ"ל ואיש הכספים של 

( שריכזה את Holding Companyכחברת החזקות ) CTRפלינט הקים את  1911ביוני  16 -ב

פעילותן של החברות המתאגדות, כאשר גם השם לקח מילה אחת משמה של כל אחת מהחברות 

ת לרישום זמני עבודה, החברות המשיכו לייצר מערכות לרישום סטטיסטיקה, מערכו  153שמוזגו.
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מאזני משקל, ומגוון נוסף של מכונות אוטומטיות, ואוחדו באופן מוחלט רק כאשר חברת 

מיליון  17.5הערך שפלינט נקב לחברה בעת המיזוג היה  1933.154ההחזקות בוטלה בשנת 

 -נקבע ל  TMCדולר, אשר רק מיליון מתוכם היו מושתתים על נכסים ברי מימוש. מחיר מניית 

מיליון, והתעקש שכל מניות החברה ימכרו באותו  1.2מיליון דולר, כאשר הולרית' קיבל  2.3

הוא רכש בית  155(., שהכירו לו תודה רבה על כךמחיר )כדי לשמור על ערך המנייה של שותפיו

אך התעקש לשמור על מקומו בחבר הדירקטוריון וכמהנדס ראשי  הבווירג'יניבג'ורג'טאון וחווה 

פלינט כיהן בדירקטוריון החברה עד   156דולר לשנה לעשר שנים. 20,000של  בעל משכורת

 .1930 -פרישתו ב

מיליון  4משווי נכסיה בזמנו.  25מיליון דולר, פי  6.5, החברה לוותה 1911 -בשעת המיזוג ב

( בניו יורק. מפקדת Guaranty Trust Companyדולר מסכום זה הולוו מחברת הקרנות הבטוחות )

דשה ישבה בניו יורק סיטי, אך ברשותה היו סניפים גם באנדיקוט, בינגהמטון, דייטון, החברה הח

 158 157 עובדים. 1,200 -. החברה העסיקה כווטורונטדטרויט, וושינגטון 

יו"ר חבר הדירקטוריון של החברה החדשה היה ג'ורג' פיירצ'יילד. מקורבו של פלינט שימש כנשיא 

ניו יורק מנה פיירצ'יילד שהיה נציג מדינת חר מכן התהראשון של החברה במשך חודש, ולא

, בחוסר רצון מצידו, עם הסכמה שלא יתערב יותר מדי בניהול העסק. 1906בקונגרס החל משנת 

קיבל עליו את  ,ITRמנהל לשעבר של (, Frank N. Kondolfפרנק קונדולף ) 1912באפריל 

, ולנשיא CTRתומאס ג'יי ווטסון התקבל לתפקיד המנהל הכללי של  1914התפקיד עד שבמאי 

 -, ווטסון שינה את שם החברה ל1924. תשע שנים לאחר מכן, בפברואר 1915החברה במרץ 

IBM 1917 -בעקבות דעת קהל חיובית של שימוש ניסיוני בשם בסניף הקנדי החל מ . 

                                                           
154 69Rodgers, P.  
155 Herman Hollerith 1, , 191st1 Hollerith, H. Julyto  1; Swain, G. F., 191th18 July Hollerith, H. Ford, E. A. to 
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בדים היה חלק רווחי בחברה בתחילתה, אך הפך למשני עם השנים ולבסוף נמכר ענף שעוני העו

משאר המכונות  IBM -. מכונותיו של הולרית' יצרו יותר רווח ל1958באוקטובר  STRלחברת 

בראש  1911 -יחדיו. על כן ניתן לראות את שני העסקים שהתמזגו עם חברתו של הולרית' ב

, באמצעות אספקת מימון הולם וניהול מנוסה בזמן TMCובראשונה כזרזים לתהליך של 

 159קריטי.

  

                                                           
159 28Pugh, P.  



57 

 

 ווטסון – 4פרק 

הפך למקובל, ולאמצעי ברור מאליו ליצירת יוזמות  התאגידים הקפיטליסטיםאפילו אחרי שמוסד 

התאגידים  תעשייתיות גדולות, היו חברות תעשייה גדולות בבעלות פרטית, כשהבולטות בהן היו

אך חברות אלו היו  (,Hughes Aircraft) של יוז( ומאוחר יותר (Ford Motor Company של פורד

מכאן והלאה, כאשר חבורת יזמים רצתה להקים תאגיד תעשייתי רחב   160היוצא מן הכלל.

מימדים, הנוהל המקובל היה לשנע את משאבי מוסדות התאגיד על ידי גיוס בנקאים, בתי 

  161ך הון הולם.השקעות ואת העיתונות הפיננסית על מנת למשו

במאמצם להשיג את מטרותיהם השונות, מנהיגי התאגידים יצרו שתי צורות של ארגון משולב. 

איחוד מספר חברות אשר נמצאות באותו שלב של יצור או שירות,  -אופקית  ההייתהראשונה 

אנכית, מספר חברות בעלות רמות שונות של  ההיית ההשניישליטה על השוק.  ההייתומטרתה 

  162)מחומרי גלם עד הפצה( נרכשו ופעילותן הותאמה למטרת יציאה לעצמאות מהשוק. יצור

 NMC -( כJames Rittyעל ידי ג'יימס ריטי ) 1879הוקמה בדייטון, אוהיו, בשנת  NCRחברת 

(National Manufacturing Companyחברה ליצור קופות רושמות. ב ,)- ג'ון הנרי  1884

( קנה  את החברה עם אחיו, על הפטנטים הרשומים שלה, John Henry Pattersonפאטרסון )

לחברה האמריקאית המודרנית הראשונה,  NCR. פאטרסון הפך את NCR -ושינה את שמה ל

בהציגו שיטות מכירה וטכניקות עסקים אגרסיביות וחדשות. הוא יסד את בית הספר הראשון 

 1909ב לית מקיפה עבור עובדי מפעלו. והציג תכנית רווחה סוציא 1893 -להדרכת מכירות ב

NCR  רכשה את מכונת החישוב הראשונה שלה מהמתחרה של הולרית' עבור ביצוע המרשם גם

 163 , צ'ארלס פידגין.1890של 
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עם רכישת החברה, פאטרסון החל לבסס מבנה אנכי לחברה, בו כל האספקטים של עסקיה 

רות, השיווק וההפצה, שעד אז היה נחלתם נוהלו באופן מרכזי. דגש מיוחד ניתן לתחום המכי

של חברות וסוכני מכירות עצמאיים. סוכנים אלה לא יכלו להציע פרסום מקיף, תמיכה טכנית 

דאגה לשמור גם את פיתוח היצור מבחינה טכנית  NCRואפשרויות תשלום עבור המוצר. בנוסף, 

 אפשרהגרציה אנכית זו תחת שליטתה המלאה, ולא לשכור מהנדסים חיצוניים לשם כך. אינט

לגדול באופן ניכר ולשלוט בשוק התעשייה של הקופות הרושמות, על ידי יצירת תלות  NCR -ל

הראשונה לפתח מבנה זה בתחום הציוד  ההיית NCRהדדית בין יצור המוני ושיווק המוני. 

שתומאס ווטסון התמחה בהקמה  NCR -המשרדי, אך חברות רבות הלכו בדרכה. היה זה ב

 164יהול מבנה אנכי שכזה.ונ

הם היגרו לאירלנד, בתקווה לברוח  19 -מקור משפחתו של ווטסון בסקוטלנד, ובתחילת המאה ה

מחמת הרעב שתקף את  המשפחה היגרה לניו יורק 19 -אה השל המ 40 -מעוניים. בשנות ה

. סבו 1855בנובמבר  5-אירלנד באותה תקופה. סבו של ווטסון הפך לאזרח אמריקאי רשמית ב

, בחווה בכפר איסט קמפבל 1874בפברואר,  17 -ואביו הקימו ותפעלו עסק צנוע לעצים, וב

(East Campbellניו יורק, נולד תומאס ג'ון ווטסון ,).165  

ות ועסקים מצעירותו ועבד במכירה של עוגבים, פסנתרים ומכונות ווטסון הראה התלהבות למכיר

תפירה. הוא גם למד מנהל עסקים וחשבונאות במשך שנה בביה"ס מילר למסחר באלמירה 

(Miller School of Commerce in Elmira ובאוקטובר ,)הצטרף למשרדי  1895NCR בבאפלו. ב- 

NCR הראשון בארה"ב, פרי יצירתו של פאטרסון,  ווטסון למד להשתמש בפיץ' המכירות המובנה

מנהל מכירות במשרד ברוצ'סטר תפקיד בשילוב עם התלהבותו וכנותו הטבעית, וכך התקדם ל

(Rochester ארבע שנים מאוחר יותר. המשרד הראה את נתוני המכירות הנמוכים ביותר מבין )

  166דשים לאחר הצטרפותו.סניפי החברה עם הצטרפות ווטסון, ואת הגבוהים ביותר, שלושה חו
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אף על פי שהאמריקאים בשנים לפני מלחמת העולם הראשונה, קיבלו ופעלו לפי תזת הגבולות, 

ומנהיגי התאגידים ניסו לפתור את בעיות  םהרפורמטוריפנים.  ילעניינהם גם הפנו את מאמציהם 

רה ומונעת המערכת. מנהיגי תאגידים רבים ונציגיהם הפוליטיים היו בעלי השקפת עולם צ

מאינטרסים אישיים בלבד. הם לא יצרו יציבות, ומבקריהם תקפו אותם על כך, ועל המשברים 

התקופתיים שהשפיעו על מיליונים. חלק ממנהיגי התאגידים התבצרו בעמדותיהם והגנו על 

 167עצמם, אך חלקם הכירו בחולשות שכאלה במערכת. הם הדגישו במיוחד את שאלת העבודה.

פה השמרנית והצרה, וגם בעלי ההשקפה המתוחכמת יותר, חששו שכח גם בעלי ההשק

, 1905 – 1903פרטי, כמעט כמו התאגידים עצמם. בין השנים  ןלקנייהעבודה איים על הזכות 

דגש התעשייה הוסב מהתרחבות כלכלית, אל עבר חיזוק צבאי למטרות פנים, ואף על פי 

שרפורמות מעטות נעשו בתחום העבודה, התקדמות איטית ביותר נעשתה בחיזוק הכח היחסי 

 של העבודה בכלכלה הפוליטית. 

אחד, הרמן  כחברה של איש בעיקרבשנים אלו תאגיד המחשבים עוד לא היה קיים כתאגיד אלא 

בשנים אלו הולרית' ניסה להמציא מחדש את התפתחותה של חברתו על מנת להוציא  .הולרית'

אותה מן השפל הכלכלי שנוצר בעקבות התנתקותו מעבודה במשרד מרשם האוכלוסין 

האמריקאי. ההסבה התעשייתית לחיזוק צבאי תרמה לתחומים רבים של התעשייה, אך לא 

המחשבים המוקדמת שחוותה את חבלי הלידה של יציאתה  תשייולתעלחברתו של הולרית' 

, וטרם השתלבה בתחומים אחרים של   168מהמונופול ההדדי עם משרד מרשם האוכלוסין

התעשייה, קל וחומר למטרות של חיזוק צבאי. שילוב תאגיד המחשבים בתעשייה למטרות 

 צבאיות יתרחש רק במהלך מלחמת העולם השנייה.  

דרישותיו מעובדיו היו גבוהות, ובנוסף לשליטה וחת עובדיו בצורה יוצאת דופן. הולרית' דאג לרו

, הוא טכנית מלאה במכונותיו )הכשרתם כללה פירוק לגורמים של כל מכונה והרכבתה מחדש(

דרש הבנה מסחרית וארגונית על מנת להתאים את מכונותיו לכל סוג של יישום. האצלת סמכויות 

גבוהה.  ההייתבור הולרית', וכתוצאה מכך, תחלופת העובדים תחתיו ושליטה היו קשות מאוד ע
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יחד עם זאת, העובדים שענו על הדרישות, וכן נשארו עימו לאורך השנים הביעו כלפיו הערצה 

  169רבה, ובינו לביניהם שררה מערכת יחסים קרובה והדוקה במשך שנים רבות.

 של אותה תקופה הגדולים מנהיגי התאגידיםחיזוק כח העבודה במסגרת התאגידית הגיע לאיטו. 

פרטי בקנאות ונטו יותר לתמיכה בחקלאות מבתעשייה. חלק מהתאגידים  ןלקניישמרו על זכותם 

יותר לכח העבודה, וגישה זו בסופו של דבר הורחבה לכלל  שוויוניתעשו יותר על מנת ליצר גישה 

, 1899 -שב NCRחברת  היתהיהמערכת. אחת החברות הראשונות שלקחו חלק בתהליך זה 

פיתחה לאיטה סוג של פטרנליזם שעוצב על מנת לפתור בעיות של מאבק מעמדי ושאלות בנוגע 

לחלוקת ההון. התקנת חדר שירותים מתורבתים, אספקת ארוחות בחינם, בידור וספרייה 

פתחה בתכנית טיפוסית לעודד את העובד לחשוב על עצמו כעל בעל  NCRהמגובה בהרצאות, 

 170כוש למרות חוסר יכולתו להשפיע באופן יעיל על מערכת הכלכלה הפוליטית.ר

תוצאה נוספת של התאגדות חברות התעשייה הוא הקמת ארגוני העובדים. בטענה שמערכת 

תעשייתית פועלת באמצעות מחלקת עבודה המאורגנת פונקציונאלית וקבוצתית, בניגוד 

ני הסינדיקטים הסיקו שתבנית שכזו צריכה שמבצעים עבודות רבות, מארג םלאינדיבידואלי

פוליטי צריך לעלות מכל חלק של התעשייה  גייצולהיות מקובלת, מעודדת ומוצדקת באופן הגיוני. 

ישתתפו בהחלטות הרלוונטיות ובו  םאינדיבידואליוהנהגתו מתואמת עם הממשל הלאומי, וכך 

שתחליף את הניכור  ,זמנית יקבלו תחושת קהילתיות ומטרה בתוך קבוצתם המסוימת

מאבד בחברה מאורגנת היטב. וכך, לראשונה בארה"ב, התפתח גוף מאוחד של  לשהאינדיבידוא

תיאוריה סוציאליסטית ופעילות פוליטית, אשר בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה היה 

  171קיים ושריר.

כלי, ומהומות , המהגרים הגיעו לארה"ב בהיותה שסועה בשביתות, שפל כל19 -בסוף המאה ה

אזרחיות באזורי הספר. הסוציאליזם האמריקאי היה צריך אדם יליד ארה"ב, שיהיה נושא הלפיד 

ויוכל לדבר על ליבם, הן של הנוצרים הסוציאליסטים, הרוחניים והרדיקלים, והן על זה של 
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(, Eugene V. Debs, 1855 - 1926המהגרים התיאורטיקנים המחמירים. מנהיג זה היה יוג'ין דבס )

והמפלגה הסוציאליסטית החדשה הגיעה לשיאה תחת הנהגתו, באופן ספציפי בכך שעמדה 

בראש האופוזיציה למעורבות ארה"ב במלה"ע הראשונה. התנגדות זו איחדה את קצוות המפלגה 

  172משמאל ומימין.

הכוח המניע המרכזי מאחורי כל סוג של אחדות ומטרה  ההייתבסופו של דבר הלאומנות אולם 

שהמערכת הציגה, ויתרה מכך, לרוב היה זה סוג הלאומנות השלילי שכוון נגד לאומים ורעיונות 

אתגר אחד שכזה מעבר לים, היה סינדיקטי במהותו. הסינדיקט, כמרכיב בסיסי של   173אחרים.

סיפק למנהיגים של תנועות אלה את רבים התנועה הפשיסטית באיטליה ושל הנאצים בגרמניה, 

 מרעיונותיהם ותכניותיהם.

ניתוח וגישה סינדיקטית היו בסיסיים בתכניותיהם של ארה"ב, גרמניה ואיטליה. אפילו כח 

העבודה האמריקאי, שביקר נמרצות את הפשיזם האיטלקי על פני השטח, עשה זאת על בסיס 

ס התנגדות לגישה הסינדיקטית. לא רק שכח זה העדפת עסקים באופן כמעט בלעדי, לא על בסי

(, שהושווה Nation Industrial Recovery Actתמך בחוק התאוששות התעשייה הלאומית )

לפשיזם האיטלקי באופן גלוי, אלא הוא המשיך למסגר את פעילותו בתוך השקפת העולם 

מערכת בהתאגדות הסינדקטית. לבסוף, הלאומנויות השונות ששומשו על מנת לתאם ולאחד כל 

 .ההשנייהשלמה, הגיעו לקונפליקט ויצרו את מעורבות ארה"ב במלחמת העולם 

, 20 -עליית תרבות ההמונים, תקשורת ההמונים וצריכת ההמונים בארה"ב של תחילת המאה ה

גרמה למטרה הסוציאליסטית, של בניית חברה חלופית בתוך הסדר הקפיטליסטי, להיות מיושנת 

יתרה מכך, היא עיצבה את שאיפות העובדים בעשותה את הפנאי והצריכה, ולא רלוונטית. 

במקום עבודת כפיים ופוליטיקה, הבסיס להגשמה אישית. יחד עם זאת מחקרים חדשים טוענים, 

שמצע הזרעים של הפוליטיקה הסוציאליסטית הוא מערכת של מוסדות תרבותיים ואנטי 

על סביבת העבודה המודרנית,  םמודרנייחקרים הגמוניים, ולא הפוליטיקה במקום העבודה. מ
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חיים חברתיים לא מאורגנים יותר סביב  –מדגישים את הפירוק של תרבות מעמד הפועלים 

   174היחס המשותף ליצור התרבות ומוצרי הצריכה. הספרה הציבורית של מעמד הפועלים מתה.

, הוא היווה העולם השנייהקליזם פנימי נעלם עד לסוף מלחמת אף על פי שעושה הרושם שרדי

, 1910אתגר משמעותי למנהיגי החברה התאגידית לאורך מלחמת העולם הראשונה. בסביבות 

, והביטויים 175המפלגה הסוציאליסטית האמריקאית בחרה יותר נציגים ממקבילתה הבריטית

של הרדיקליזם הפנימי הופיעו לראשונה במהפכה המקסיקנית שהחלה באותה  הבינלאומיים

, ובמהפכה הסינית שחידשה 1917. מאמצים אלה כוונו והורחבו במהפכה הבולשביקית של שנה

 176עצמה באותן שנים.

משמעותית במצבו של  תלהידרדרומלחמת העולם הראשונה למעשה יצרה משבר שגרם 

הסוציאליזם האמריקאי. הסוציאליסטים האמריקאים עד המלחמה התעלמו מהפועלים 

בערים מסוימות  םייעודיימערב רב של חוואים קטנים, עובדים המהגרים, והורכבו בעיקר 

ואינטלקטואלים. טרוצקי כינה אותם 'מפלגה של רופאי שיניים'. ההתנגדות העקרונית של 

המפלגה הסוציאליסטית האמריקאית להשתתפות במלחמה שינתה אותה מן היסוד, כאשר 

לה, ובאותו זמן, נמשכו אליה אותם ילידים אמריקאים, חקלאים ואינטלקטואלים, התנכרו 

הפועלים של הדור הראשון של התיעוש האמריקאי במחצית  מספרים רבים של פועלים מהגרים.

, 1923 – 1893, דומים לפועלים מהדור הראשון של מהגרים בתקופה שבין 19 -המאה ה

. באופן אירוני, ברגע התמוטטותה הסופית, המפלגה    177מבחינת הרגלי עבודה וציפיות

 178וציאליסטית האמריקאית יצגה לראשונה במדויק את הרכב הפרולטריון האמריקאי.הס

התקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה יצגה הזדמנות להתפתחות מפלגה סוציאליסטית 

המונית בארה"ב, אך ההתנגדות למלחמה של המפלגה גרמה ללגיטימציה של מדיניות דיכוי 

, 19 -בין שני העקרונות הגדולים שנוצרו במאה ה כלפיה, שלפחות בחלקה, אחראית למפלתה.

                                                           
174 64Foner, P.  
175 Ibid, P. 60 
176 386, P. The Contours of American HistoryWilliams, W. A.  
177 The American  ,'9191-Culture and Society in Industrializing America, 1815'Work, Gutman, H. G. 

Historical Review, Vol. 78, No. 3, Oxford University Press, June 1973, P. 543 
178 71Foner, P.  



63 

 

. הסוציאליזם 1914סוציאליזם ולאומנות, השני הוכיח עצמו חזק הרבה יותר במערב אירופה של 

 179הבינ"ל נצלב בידי התמיכה הסוציאליסטית למאמץ המלחמתי.

ה מאבק משמעותי בין תאגידי התעשיי בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, החלבמקביל, 

לתאגידים הפיננסים על השפעה עיקרית על המערכת. מנהיגי התעשייה, למרות שלא נעשו 

רגשניים בשום צורה, יצרו גישה סבלנית, חכמה ומתקדמת יותר, ככל שהשיגו יותר  םרפורמטורי

שליטה על המערכת במהלך ולאחר מלחמת העולם הראשונה. המאבק בין התעשיינים לתאגידי 

ומאונש, ואחד מסמליו הבולטים היא שנאתו של הנרי פורד לבנקאים. מאבק הפיננסים היה חשוף 

היבשת, ומהדרישה להתפתחות  ואכלוסזה עלה מהסבך שנוצר בעקבות השלמת כיבוש 

אינטנסיבית של ההון הגדול שנוצר והרחבה נוספת מעבר לים. במובן הבסיסי ביותר, המאבק 

של ההון. רק לקבוצה קטנה של תאגידים היה תוצר של בעיית הצבירה, הארגון והשינוע 

ענקיים שנוצרו בעקבות הלסה פר, היה את ההון בהקשר של המשבר הכלכלי של  םתעשייתיי

  180, לבצע מעבר זה.19 -העשור האחרון של המאה ה

זומן למשרדי החברה הראשיים בדייטון, לפגישה עם הנשיא. פאטרסון  ווטסון 1903באוקטובר 

, שביקושם ההשנייהציע לווטסון להקים חטיבה חיצונית לחברה שתשלט על שוק מוצרי היד 

 3תמשיך לשלוט בשוק המוצרים החדשים. פעילות זו נשמרה בסוד במשך  NCRגדל, בעוד 

ספגה רשמית  NCR, 1910הושלם עד מאי ו 1908שנים, ולאחר מכן בתהליך שהחל באוגוסט 

את החטיבה החיצונית, ווטסון הפך למנהל מכירות בכיר בחברה. במהלך ניסיונו בתחום מוצרי 

ווטסון גם פיתח, תחת השגחתו של פאטרסון, ידע והבנה מכנית מעמיקים מבחינה  ההשנייהיד 

  181טכנית.

NCR  שניות והאגרסיביות שלה, אך אחוז מהשוק באמצעות שיטות השיווק החד 90שלטה על

מנהלים בכירים אחרים, הועמדו לדין בבית המשפט  28 -, פאטרסון, ווטסון ו1912בפברואר 

שנקרא  1890(, חוק משנת Sherman Antitrust Actהפדרלי של אוהיו בעוון הפרת חוק שרמן )
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יסיון לייצר ( ואסר כל התקשרות להגבלת המסחר ונJohn Shermanעל שם הסנטור ג'ון שרמן )

הם הורשעו וקיבלו את העונש המקסימלי של שנה אחת בכלא. ערעורים הוגשו   182מונופול.

 1913במהלך התקופה שבאה לאחר מכן, והמתחים בין פאטרסון לווטסון עלו, עד שבנובמבר 

   183יצאה הודעה שווטסון הגיש את התפטרותו.

. במהלך CTRווטסון ברר היטב את הצעותיו ולבסוף נענה להצעתו של פלינט לעמוד בראש 

 ניסיונוגבוהים של מוסר עבודה, בעיקר בעקבות  לסטנדרטיםתקופתו כראש החברה ווטסון דחף 

, וכן, תקרית בה איבד את אחת מעבודותיו הראשונות, NCRשל  ההשנייהשלילי בחטיבת היד 

, ויומיים לאחר שבוטלו ההאשמות CTRהוא מונה למנהל כללי של  כרות. בתחילהיעקב ש

  184, הוא הפך גם לנשיא.1915המשפטיות נגדו, במרץ 

היו הצליחו לנהל מערכת יחסים מקצועית תקינה ואף נעימה, אך במהותם ווטסון והולרית' 

שהוכיח את ערך המצאותיו, והיה חסר  םיישוהולרית' היה מהנדס שראה בחברתו  הפכים.

כישורים חברתיים, או לפחות יכולת גבוהה לתרגם כישורים אלה להצלחה עסקית. ווטסון, 

לעומתו, לא היה מהנדס, ולא היה לו ענין ביצירת המצאות חדשות. הוא אימץ את הרעיונות 

 השהייתצלחה הטובים של אחרים, ומדד את הצלחתו על פי הצלחת הארגון שהוא הוביל, ה

תלויה באחרים, כפי שהוא ידע היטב. מלכתחילה, ווטסון הדגיש את חשיבות החומר האנושי 

  185בהצלחת החברה.

למימדי  CTR, שאף להעצים את תאגיד NCRווטסון במודע ובמתכוון, כפי שלמד מרבו פאטרסון ב 

חיסול  186פאוורס.מוחלטת בשוק על ידי חיסול התחרות, במיוחד מול החברות של פירס ושליטה 

תחת ווטסון שאפה לרכוש ולמזג  CTRזה התבצע במספר מישורים. ראשית במישור העסקי, 

גם בנושא זה ווטסון נתקל ו רות העוסקות בתחום עיבוד הנתונים,תחת דגלה כמה שיותר חב
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בקשיים מצד הולרית' בשנותיו הראשונות בחברה. דוגמא לכך, היא רצונו לרכוש את חברתו של 

, וטרפודו של הולרית' את העסקה בנימוק שאינו מעוניין שלפאוורס יהיו מניות 1914רס בקיץ פאוו

אחזקה בחברתו שכן זהו ניגוד אינטרסים. בנוסף הולרית' עקץ את ווטסון והטיל ספק בחוקיות 

 187מהלכים מעין אלה.

קיע מאמצים ווטסון עשה כמיטב יכולתו לרצות את הולרית' בעודו מנסה להגשים את חזונו, והש

רבים לנהל מערכת יחסים תקינה ומכובדת עם הממציא הזקן, וכך אישר במכתב להולרית' את 

יחד עם זאת, ווטסון לא נתן להולרית' לרפות את  188בקשותיו בנוגע למיזוג עם חברת פאוורס.

ידו, ושבוע לאחר מכן, הודיע לו על המשך המגעים עם חברת פאוורס, בהפצירו לקחת חלק פעיל 

אלא עם מתחריה  IBMחברת פאוורס מעולם לא נרכשה או התמזגה עם  189בניהול המשא ומתן.

 הגדולים, רמינגטון ראנד כעשור מאוחר יותר. 

ף גם לשתף פעולה עם התאגידים הגדולים בני זמנו. מעט לאחר כניסתו לתפקיד ווטסון שא

עבור המנוע ( ליצור מיגון General Electricחתם על חוזה עם חברת ג'נרל אלקטריק )הנשיא, 

היה חשוב לו לקשר בין הטכנולוגיה לבין הכלכלה ווטסון שאף לשלמות ושל מכונות החישוב. 

אחר פיתוח טכנולוגי במכונת החישוב, הציוד נשלח לסוכנות החתמים לבין משתמשי הקצה, וכך ל

  190הכלכליים לציבור. תשחרורו לשוק, ויצירת הביטחונולבדיקה מקיפה טרם 

חיסול התחרות התבצע גם במישור הטכנולוגי, בדמות השקעה אינטנסיבית בהמצאות 

 מינה ווטסון  1927שנת בטכנולוגיות שיגרמו לחברות המתחרות ולמוצריהן להיות מיושנים. 

משימה לן פירס, דוג' רוי (Clair, D. Lakeלייק )שלו, קלייר ד  טובים ביותרהממציאים הים משני

היה ש יםטורהעם קיבולת גדולה יותר מאשר כרטיס ארבעים וחמישה  ניקובשל יצירת כרטיס 
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 רבים םעבור יישומי דרושהה יתהיקיבולת גדולה יותר רמינגטון ראנד. ו IBMתקן עבור האז 

 .בתחום החשבונאות

גישות שונות. פירס הציע ב נקטופירס ובסודיות אחד מהשני, קבוצות אגם  בעודם עובדים

הצגת קוד בעל מספר אפשרויות באמצעות חורים רבים להמשיך להשתמש בכרטיס הרגיל, תוך 

להיות  יםצי מהם יכולח בכך כל כרטיס יכול להכיל מספר תווים כפול, אשר, עבור כל תו. יותר

יותר בצורה מלבנית ולא  חורים קטניםבאגם, בחר להשתמש בניגוד לפירס, אלפאנומריים. 

 כשהכרטיס ותקראו ביתר קלנלהכיל עמודות נוספות. חורים מלבניים  יוכלך שכל כרטיס כ, עגולה

מברשת הו מגע חשמלי כאשר החור עבר בין יצרש ,מכבש מתכתי תחת מברשות מתכת על עבר

 דרשעיצוב זה  191, פיתוח שנעשה על ידי הולרית' ועובדיו כבר בימיו האחרונים בתאגיד.והמכבש

חורים ה, אבל )בניגוד לגישה של פירס( קידוד על מכונותיהם חדשים כרטיסי ניקובפיתוח של 

 .ווהפעולות המספריות הבסיסיות לא הושפע

י ווטסון, אשר לעתים קרובות ביקש את על יד הייתה אמורה להתבצעההחלטה בין שתי הגישות 

היו לא של ברייס  ווהמהנדס הראשי. הישגי IBMשל  הממציא העליון ,של ג'יימס וו ברייס עצתו

בתואר  עשרהמכאשר הוא זכה כאחד  1936-שתנה ב האבל זה  IBMחוץ ל מעדיין  ידועים

 והי ברייסל, 1949- " על ידי משרד הפטנטים של ארה"ב. כשמת בביותר כיום ממציא הגדולה"

 ות רשומים על שמו. מעל חמש מאות פטנטים בארה"ב ובמדינות אחר

וכן  ,להיות מיושם במהירות רבה יותר היה יכול מכיוון שהואהעיצוב של אגם  המליץ עלברייס 

 כנגדים. הוא המליץ כרטיסמספרים על  המכונה לקריאתתזמון  הוותיקות של שיטותה עללשמור 

 עקב הפרעהו היה קטן, הביקוש בשוק לאחסון מידע אלפביתינראה ש כי פירס של העיצוב

 אפשרית ברישום הפטנט מול פאוורס בהקשר הכרטיס בעל החורים הרבים. 

העיצוב של האגם מכל הסיבות שצוטטו על ידי ברייס, אבל אולי אפילו יותר חשוב  בחר אתווטסון 

 ימנעפטנט מיושם שכרטיס, והעובדה ו לים נתנהחורים המלבנישלו המראה הייחודי היה 
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חישה מכאנית של חורים שהשתמשו ב ים. גם ללא אילוצי פטנט, המתחרקומאחרים להעתי

הוא לא רצה  .IBMכרטיס  לבצע את השינוי. ווטסון היה להוט להתחיל לקדם אותו בתור ותקשה

)ראה  1928בשנת  IBMהציגה את כרטיס  IBMניקוב.  כרטיס סתם עודלהפוך שהכרטיס י

 192.(3תמונה 

גישתו השלילית של הולרית' ליכולות הדפסה מאשרת את התפיסה לפיה קיימת העדפה 

, ארגון שמוטמע בסופה המבוסס של ספציפילחידושים מצטברים בארגון, במקרה זה באופן 

טכנולוגיה. הולרית' עיצב את הסוף הקודם. יתרה מכך, פעילות יורשו, תומאס ווטסון, בין השנים 

חברתו הצליחה ליצר מספר  1921הצלחה מבוססת וברורה. רק ב זכתה ל 1921 -ל 1914

ת באופן ניכר, ולכן מכונות חישוב בעלות פלט הדפסה. במקביל, ווטסון שיפר את ארגון המכירו

מבוססת על ההתמחות  ההייתתלות זו  TMCהגדיל את תלות החברה בעיבוד נתונים. עבור 

והמיכון במתקני היצור שלה ובמיוחד על האסטרטגיה העסקית של השכרת ציוד שנשאר בבעלות 

 החברה. 

TMC  ויורשתהIBM,מכיוון  , השפיעו רבות על עיצוב כרטיסי הניקוב לתחום הנהלת החשבונות

שהיא הייתה החברה הגדולה ביותר שעסקה בתחום זה, בעיקר בעזרת פירס והמצאותיו. 

, אך היא לא יכלה לנצל 1921מכונות החישוב המדפיסה נתנה יתרון לחברתו של פאוורס עד 

יתרון זה מכיוון שחסרה את היכולת לעצב ולייצר מכונות מהימנות, וכן מכיוון שהביקוש 

וך. יתרה מכך, חברת פאוורס ורמינגטון ראנד רק יכלו להסתגל לעיצוב למכונותיה היה נמ

 IBM.193הכרטיס המותאם לתחום הנהלת החשבונות, לסוף החדש, כפי שבוסס על ידי 

ווטסון הקים לראשונה את מחלקת ההנדסה שעבדה במכונת מלאה לפיתוח מכונות החישוב. 

קומות בשדרה השישית בניו יורק,  12בן לצורך העניין הוא שכר את הקומה העליונה של בניין 

היה להשתלט על השוק ולחסל את התחרות. והעביר לשם את טובי מהנדסי החברה. מטרתו 

, וחברות מתחרות נוספות בתחום. ניסיונותיו פירסבתקופה זו הוא גם רכש את חברתו של 

                                                           
192 549Pugh & Heide, P.  
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השקעה . אולם ה1921והוצאותיו הרבות גרמו לתקופה כלכלית קשה עבור החברה בשנת 

השתלמה, בעיקר בתחום ההנדסי טכנולוגי, וריכוז המהנדסים הטובים בתחום תחת קורת גג 

הניבה תוצאות מרשימות. חידושים כמו פלט מודפס, ממיין אופקי, ושיפורים בכרטיסי הניקוב 

 194הוכיחו את יעילותם.

ביססה עסק מתרחב עם  TMC, 1920לפני הצגת מכונת החישוב בעלת הפלט המודפס בשנת 

יצרנים, חברות מסילת ברזל, וחברות ביטוח רבות. באמצעות מכונות החישוב הן יכלו לחשב 

סטטיסטיקות עסקיות במספר מוגבל של תוצאות, מכיוון שהמפעיל היה חייב להעתיק את 

התוצאות בידו. מכונת החישוב בעלת פלט הדפסה הקלה על בעיה זו, אך משימות של הנהלת 

ונות היו מסובכות יותר למכן מאשר עיבוד מידע. מסיבה זו רכש התאגיד את חברתו של חשב

מהלך שתרם הן ליצירת מכונות בעלות יכולות הדפסה והן לחדירה לתחום הנהלת  פירס.

  195החשבונות.

מספר שנים אחרי הגעתו, ווטסון הרחיב את פעילות החברה, באמצעות הפיתוחים הטכנולוגיים 

לתחומים שונים. התחום העיקרי שנהפך ליעד כבוש היה הנהלת החשבונות, תחום של מהנדסיו, 

. אך פעילות החברה התרחבה IBMבו חברתו של פירס יצרה דריסת רגל עוד לפני רכישתה בידי 

גם לתחומי מסילות הברזל, התעשייה הכימית, מספקי השירותים כמו חשמל ומים, וחברות 

צרי החברה כללו שעונים, שעוני עובדים, מונים חוגתיים, ביטוח. מלבד מכונות החישוב, מו

  196מנעולים ועוד מגוון רחב של מוצרים הכוללים מנגנון זיכרון.

ידע נרחב על ניהול יצרנית מכונות עסקיות, במיוחד ידע מכירתי.  NCRווטסון הביא איתו מ 

במהלך השנים שלאחר בואו, הוא עיצב בהדרגה את חברתו החדשה, בעודו בונה ארגון מכירות 

יעיל, מבסס מחלקת פיתוח, ויוצר רוח לחברה. כשווטסון הצטרף לחברה, היסודות לארגון 

ם. כל איש מכירות היה משויך למחוז מכירות בלעדי מכירות הונחו, אך הוא יצר שינויים בסיסיי
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עליו, ועליו בלבד. אנשי המכירות נחשבו לשמנא  ההייתמשלו, והאחריות על פיתוח המכירות בו 

ולסלתא של החברה, הם קיבלו עמלות ומשכורות גבוהות, והתלבשו בהידור, בהתאם לציפיות 

 197.החברה. מכירות סיסטמטיות נלמדו בתוך החברה

ון ראה עצמו לפני הכל מנהל של עובדים, ושאף להגדיל את מעגל העובדים, כמו גם את ווטס

 IBMרווחי החברה, באופן אקספוננציאלי, שתואם את קצב הגידול של התאגידים הגדולים. 

עובדים  2731, 1915מיליון דולר בשנת  4עובדים והכנסה של  1672החלה את דרכה עם 

מיליון דולר בשנת  13עובדים עם הכנסה של  3698 -, ו1920מיליון דולר בשנת  14והכנסה של 

בשנים אלה התאגיד הקים הוצאה לאור ופרסם עיתון עובדים משלו שאיגד תחתיו את  1925.198

שנה ויותר קיבלו פרסים מיוחדים על תרומתם,  25. עובדים בעלי ותק של כל עסקיו של התאגיד

 וכן אנשי מכירות מצליחים תוגמלו בפרסים גם הם. 

ראשית לנתח את בעיית הלקוח, להראות כיצד ציוד כרטיסי הניקוב  ההייתאסטרטגיית המכירות 

רה קבועים עבור כל יכול לפתור אותה, ולבסוף לחתום על חוזה שהיה בעל מכירי השכ IBMשל 

הלקוחות. שיטת מכסה הוצגה על מנת לנטר ולשפר את המכירות. המכסה הראשונית התבססה 

והמבנה העסקי של המחוז, והמכסות שעקבו הותאמו לפי המכירות באותו מחוז.  ההאוכלוסייעל 

 One Hundredכשאיש מכירות הגיע למכסתו הוא הפך להיות חבר ב'מועדון מאה האחוזים' )

Percent Club .של אותה שנה. כל שנה כל חברי המועדון הוזמנו כאורחי כבוד בכנסי מכירות )

בכל אחת מהחברות הקטנות של התאגיד, והן אוחדו  1916 -ווטסון אירגן את המועדון הראשון ב

הונהגה השיטה לפי  1928בשנת  199., סממן לאינטגרציה המתמשכת של החברה1922 -ב

    200עבור רעיונות שישפרו את המוצרים או התקנים של התאגיד. עובדים יתוגמלו כספית
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ברחבי  IBMווטסון הרחיב וחיזק בעיקר את תחום המכירות. בשנים האלה גם הוקמו סניפים של 

, Dehomagהעולם, כמו בקנדה, ובברזיל, והושלמו הרכישות של חברות חישוב באירופה, כמו 

זמן קצר לאחר הקמת הניהול והיצור, הוקמו משרדי מכירות נפרדים וצירופן באופן מלא לתאגיד. 

 1921היציאה מהמשבר של שהתמחו בשיווק, ברחבי אמריקה הלטינית והמזרח הרחוק. 

והשגשוג שהגיע לאחר מכן, קנו לווטסון מקום ברשימת אנשי העסקים הגדולים בהיסטוריה 

י פורד, ג'ון פאטרסון, רוקפלר, שוואב האמריקאית, יחד עם אנשים כמו ג'יי. פי מורגן, הנר

 201ואחרים.

ווטסון הקים משרדים  ,1925 -ב עשור לאחר הקמת מחלקת ההנדסה לפיתוח מכונות החישוב,

קומות בשדרה החמישית בניו יורק, על מנת להכיל את משרדי המכירות  12ראשים בבניין בן 

התאגיד להכשרת מנהלים, אנשי  הבניין כלל גם בתי ספר פנימיים של של כל מחלקות התאגיד.

   202מכירות ועובדי תעשיה.

ריכוז פעילות החברה, חיסול  ההייתהגדולה של ווטסון, והיתרון הגדול של יצירת התאגיד, 

התחרות ושליטה על השוק. ההפצה נעשתה על ידי עובדים שהוכשרו לכך, ריכוז וארגון מחדש 

את  שאפשרהתחת קורת גג אחת, היא  של החברה כתאגיד בינלאומי שמעסיק אלפי אנשים 

 יצרה.  IBMההתרחבות של המונופול ש 

על מנת לעזור ליצור תדמית של הצלחה, ווטסון הנהיג קוד לבוש מחמיר, כנסי מכירות מלהיבים, 

 IBMואף כתיבת שירים על מוצרי החברה, עובדיה, וכן על עצמו. שיר החברה הידוע ביותר של 

' שמהלל את התרחבות החברה, עובדיה וכן את נשיאה הכל יכול, על רקע Ever Onward'"הוא 

. אלמנטים אלה, מתן הדגש על שיטות מכירה, ומיזוג חברתו 'Stouthearted Men'המוסיקה של 

 ,IBMשל הולרית', גרמו לסכסוכים רבים בין שתי דמויות מפתח אלה בראשית ההיסטוריה של 

 1914.203בדצמבר,  15 -של הולרית' מהתאגיד ב ופיתהס שבסופו של דבר גרמה להתפטרותו
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השוטפים של  הלהתכתב עם הולרית' וליידע אותו על ענייני המשיכו , ובכירי התאגיד,ווטסון

 204החברה גם לאחר התפטרותו.

הולרית' לא ידע דבר זולת עצמאותו, אך היה קשה לו לעזוב את העסק שהקים. הוא הגיש את 

, אך חזר בו. בחודשים לאחר מכן הולרית' 1914באוגוסט,  5 -התפטרותו הראשונה כבר ב

בשנים בין המיזוג  205לעבודה משותפת, אך כשלו. הוהנהלת החברה ניסו למצוא קרקע פוריי

אף על פי  לבין הגעתו של ווטסון, הולרית' הקדיש עצמו לפיתוח פטנטים חדשים בשם החברה.

ששמר על עצמו מחוץ לענייניה העסקיים, ותקשר עם בכיריה )מלבד ווטסון( דרך עורך דינו 

ואף  היה פעיל במאמציו לפיתוח טכנולוגי,הוא  ,206(Samuel G. Metcalfוחברו, סמואל מטקלף )

, למורת רוחו שנשארו נאמנים לו מימי העברעשה זאת בתמיכתם ובעזרתם של עובדי התאגיד 

לעתים הנהלת החברה העדיפה להעביר את הטיפול בלקוחות ותיקים   207.וטסוןשל ו

ישירות, בין השאר, על מנת לשמור על יצרנותו בתוך מסגרת ודרישותיהם הטכניות לידי הולרית' 

 208העבודה המסודרת של החברה, כמו למשל במקרה של אספקת מכונות חישוב לחברה קנדית.

עד שלבסוף  209,כל וכל, והתעקש לשמור על עצמאותוגם כאן, הולרית' דחה את הבקשה מ

 התפטר רשמית. 

כלל אמצעי לשליטה על פעולות מכונת  שהולרית' עבד עליהם בשנים אלהפטנטים המאחד 

נרשם  החישוב באופן אוטומטי על ידי שימוש במידע המאוחסן על גבי כרטיסי ניקוב. פטנט זה

היה בשימוש לראשונה בידי מהנדסי החברה בחיבור מנגנון  ,1912על ידי הולרית' בשנת 
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אך עם  210הדפסה למכונת החישוב, והיווה קפיצת דרך משמעותית בדרך למחשב האלקטרוני.

הגעתו של ווטסון, הולרית' חדל ממאמצי פיתוחו, ובלית ברירה נכנע למאמציו המכירתיים של 

 212 211 .69, בגיל 1929נובמבר ב 17 -נפטר ב הולרית'ווטסון. 
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 אחרית דבר

את השפל הכלכלי של סוף שנות  יתכן וההפסד של ווילסון והתנועה הפרוגרסיבית יצר למעשה

בכל מקרה עושה הרושם,  213.ההשניימלחמת העולם  פתיחת אתכן, , ו20 -של המאה ה 20  -ה

שעל אף השינויים הפוליטיים המשמעותיים הרבים שבאו לאחר יצירת התאגידים, התפתחותה 

האקספוננציאלית של החברה התאגידית, על קשריה עם הממשל האמריקאי והבינ"ל, קשריה 

 הפנימיים בין התעשייה לפיננסים, האינטגרציה של רעיונות סוציאליסטים ורעיונות מתנגדים

היחידה שהצליחה  ההייתאחרים בתוך המערכת, והסדרת הסדר החברתי התאגידי החדש, 

 כקבוע. רלהישמ

יצירת התאגידים, ובעקבותיהם החברה התאגידית, הניחה את היסודות ליצירת המחשב, 

יצגה את קונסולדיציית תעשיית המחשבים, כשם שחברות  IBMובעקבותיו תאגיד המחשבים. 

אחרות יצגו את הקונסולידציה בתחומן, אך תחילת תהליך ההתאגדות של תעשיית המחשבים 

הגיע בשלב מאוחר יחסית של התהליך הכללי, ויתכן שזו אחת הסיבות העיקריות לכך 

יתה, בניגוד כה שלמה במהותה מראש ההייתשהקונסולידציה של תעשיית המחשבים 

 להתאגדויות מוקדמות יותר של תעשיות הכותנה והטבק, או אפילו הברזל והנפט. 

החברה התאגידית, היא הטעונה  תהיווצרועושה הרושם שיותר מכל ההשפעות על עולמנו היום, 

 תשהיווצרוהסבר ביותר, והמשמעותית ביותר, הן בהיקפה והן בעוצמתה. בנוסף, עושה הרושם 

דית של תעשיית המחשבים היא המשמעותית ביותר מכל תחומי החברה החברה התאגי

עבודה זו ניסתה לשפוך אור על ראשית היווצרותה של  , לפחות למציאות בימינו אנו.התאגידית

החברה השלטת היום בעולם, חברת התאגידים, באמצעות מיקוד בתאגיד תעשיית המחשבים. 

אחרים, רוכז תחת גג אחד אשר נקרא בראשיתו תאגיד זה, בדומה לתאגידים אחרים בתחומים 

IBM . 

                                                           
213 Keynes, P. 3 
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העבודה עוסקת בתקופה המוקדמת ביותר בהיסטוריה של תאגיד המחשבים. למעשה, לאורך 

תקופה זו התאגיד היה הרבה יותר דומיננטי מהמחשב עצמו. יחד עם זאת, העיסוק בתקופה 

ציאות כפי שאנו מכירים של תהליך בו המחשב סגר את הפערים, בו המשופך אור על ראשיתו 

 אותה במאה השנים האחרונות החלה להבנות. 

הקשר בין הממשל לעולם התאגידים הוא קשר סבוך. לעתים הממשל תמך באופן ברור ביצירת 

שהרכיבו את שני הגופים  םהחברה התאגידית, ולעתים נראה שהוא מתנגד לה. האינדיבידואלי

ציאות שהם יצרו מרכיבה את עולמנו היום. פלינט האלה מגוונים באופים ובתפקידיהם, אך המ

היה איש מפתח ביצירת החברה התאגידית. הולרית' היה איש מפתח ביצירת מכונות החישוב 

ווטסון היה איש מפתח ביצירת עולם שיווקי תאגידי ריכוזי. כל אלה פעלו בתוך ספירה גלובלית 

 הולכת ומתחזקת, בסימביוזה עם הממשל האמריקאי. 

א במקרה זה הקשר בין הממשל לתאגיד יותר ברור מאחרים. תאגיד המחשבים צמח באופן דווק

ישיר מתוך ההכתבה החוקתית לקיום מרשם אוכלוסין בארה"ב מדי עשור, מגידול כמות 

התושבים וכן הטכנולוגיה העומדת לרשותם, והצורך להתייעלות בבקרתם. שיתוף הפעולה בין 

 הוא שהחל את כדור השלג הנקרא מחשב.  הממשל לבין פועלו של איש אחד

כדור שלג זה לא יכל להתחיל להתגלגל מבלי פועלם האישי של אנשי מעשה ושאיפתם 

השיווק, חברתי ואיתו את כלכלת –כלילהתרחבות וחידוש מחד, ומבלי המצאת התאגיד ככלי כל

המחשב, בעולם ללא תאגידים, ללא העולם החדש. הריכוזיות, והחדירה לכל תחומי החיים של 

גידול מסיבי בנתוני צריכה, קיום וצמיחה, לא היה מקבל את החשיבות והרלוונטיות המוכרים לנו 

היום. בתורו, המחשב תרם להרחבת וחיזוק החברה התאגידית באופן ששום המצאה טכנולוגית 

של  ההשנייחצית אחרת לא הייתה יכולה לתרום. הרישות שעברה החברה המערבית החל מהמ

והמחשב, הן בתרומתו החריגה לרישות  ,המאה התשע עשרה הוא הסיפור של המאה העשרים

זה, והן בהיותו מכונה מרושתת בפני עצמה שיוצרת סימביוזה עם משתמשיה, הוא הסיפור של 

 המאה העשרים ואחת. 
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, ולאבטיפוס עבור וגיהוטכנול חדשנותווטסון הפך את תאגיד המחשבים לתאגיד מוביל וצומח של 

. 1924בשנת  IBMהתאגיד הרב לאומי החדש שהופיע. סמל לשינוי זה היה שינוי שם התאגיד ל 

הגדירה עצמה לא על ידי אסטרטגיות או מוצרים, שגיוונם נע ממאזני חישוב  IBMמן ההתחלה, 

ואופן מסחריים עד למכונות חישוב בעלי כרטיסי ניקוב, אלא על ידי תרבות של חשיבה קדימה 

  214ניהול שהיו מושרשים כערכי ליבה.

, םהתעשייתייסביב הסיפור האישי של הולרית', ווטסון ופלינט סבבו הכוחות הכלכליים, 

והחברתיים הגדולים ביותר בהיסטוריה. כוחות אלה יצרו את החברה התאגידית באמצעות 

הברור ביותר היה רישות של העולם לאורכו, לרוחבו ולעומקו, בכל אמצעי אפשרי. האמצעי 

מסילות הברזל והטלגרף, על כן אלה היו התאגידים הראשוניים שלקחו חלק בתהליך. הרישות 

בשלביו המתקדמים יותר מתבטא בתעשיית המחשבים. רישות זה, שינוי זה, קיבל פנים בדמות 

, משפחת רובלינג, שאחראית לבנייה של הגשרים המונומנטליים בניו יורק, חברת פראט וויטני

( שהיה ראש Henry Adamsשאחראית לייצור המוני של כלי תעופה ומנועים, הנרי אדמס )

, ולאחר מכן, עמד בראש הועדה המסחרית הבין 1890 -מחלקת התחבורה במשרד המרשם ב

 (Henry Bates Thayerהנרי בייטס ת'אייר ) (,Interstate Commerce Comissionמדינתית )

כל אלה תמכו  (.Bellוהפך במרוצת השנים לנשיא התאגיד בל ) אלקטריק,מנכ"ל ווסטרן  שהיה

ועבדו בצמוד להולרית' במשך שנותיו הראשונות של הקמת תאגיד המחשבים. אליהם הצטרפו 

וכשפלינט הפך את החברה הגודלת לתאגיד הצטרפו גם ראשי מדינות אירופאיות, אנשי עסקים ו

, ג'ון פאטרסון, רוקפלר, שוואב ואחרים. יצירת החברה שמות כמו ג'יי. פי מורגן, הנרי פורד

התאגידית, רישות העולם, לא יכל להתאפשר בלי חוג פנימי של מקבלי החלטות העומדים 

 מאחוריו, ונמצאים בקשר הדוק האחד עם השני. 

יצירת תאגיד המחשבים, בין השאר באמצעות מלחמת העולם הראשונה והשנייה, פתחה פתח 

יותר של העולם. האדם, על כספו והאנרגיה הפיזית שבו, הפך למשאב העיקרי  לרישות מורכב

                                                           
214 P.3, 2008 ,IBM ,A History of Progress –Think  
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משאב שיש לשנע, להעסיק, ולשמור על יצרנותו ותרומתו המקסימלית לסדר החדש  –בעולם 

 המתהווה. אחרי שהתאגידים הראשוניים יצרו את התשתית למסגור אותם מסות של בני אדם,

ת תהליך זה מארצות הברית ואירופה לכלל ומלחמת העולם הראשונה החלה את הרחב

 לזמין ויעיל.  תאגיד המחשבים בראשיתו הפך את המחקר והניהול של אותן מסות הגלובוס,

מלחמת העולם הראשונה הפיצה את הבשורה לכלל העולם ומלחמת העולם השנייה השתמשה 

ראשם בתשתית שהונחה אז על מנת לייעל לעומק את השליטה במשאבים העולמיים, וב

המשאבים האנושיים. ממש כך, התאגידים הראשונים, באמצעות אותה נוסחה של טכנולוגיה, 

פיננסים והמושג 'תאגיד', הפיצו את הבשורה לרחבי העולם, ותאגיד המחשבים השתמש 

בתשתית שהם הניחו על מנת לייעל לעומק את השליטה במשאבים העולמיים, ובראשם 

 דויקים והמפורטים הונחו עתה על גבי כרטיס ניקוב. המשאבים האנושיים, שפרטיהם המ

המשאב השני שהיה בראש סדר עדיפויות של יוצרי הסדר העולמי החדש היה הנפט. ואכן 

במהלך מלחמת העולם השנייה, ובשנים מיד לאחריה, התפתח קשר הדוק בין תחום הנפט 

ם במפרץ הערבי, לתחום המחשבים. בשנים אלה תאגיד הנפט הקים את מפעליו הראשוניי

, כאשר הסעודים 1980. תהליך זה הגיע לשיא בשנת IBMואיתם את סניפיה הראשונים של 

הציגה את המחשב האישי הראשון. הסעודים  IBMהשלימו מאה אחוז שליטה בתאגיד הנפט, ו 

 SBM (Saudiבאזורם, ושינו את שמה של החברה ל  IBMגם השלימו את רכישת הסניפים של 

Business Machine.) 

שנהנו מכספי מכירת תאגיד הנפט במפרץ הערבי לסעודים, לא היו חסרי  םאינדיבידואליאותם 

הם ידעו שהנפט, כמשאב פיזי ששייך  –אחריות ולא הונעו מאינטרסים אישיים באופן מוחלט 

לאותה קטגוריה בסיסית וארכאית של רישות פיזי, בסופו של דבר יגמר אבל המחשבים ימשיכו 

 להתפתח הרבה לאחר מכן. 

חתונה  –יצר שיתוף פעולה מונופולי כפול  1980ב  IBMהמחשב האישי הראשון שהוצג על ידי 

צר על מנת לעבוד בלעדית אך ורק עם מערכת . מחשב זה יוםועסקי הטכנולוגיקתולית של 

וייחודית. לאחר מחקר ותהליך חיפוש אחר מערכת ההפעלה הנאותה, נבחרה  ספציפיתהפעלה 
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 Billלבסוף מערכת הפעלה שנקנתה לפני זמן מה בידי איש עסקים צעיר ואלמוני, ביל גייטס )

Gates)את שמה למוצרה הראשון,  . שיתוף הפעולה הטכנולוגי יצר את החברה הקטנה שהעניקה

 Microsoft, מייקרוסופט דוס )IBMמערכת ההפעלה הבלעדית של המחשבים האישיים של 

Dos .)   
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The consolidation of IBM and its 

integration in the process of creating the 

1924 –corporate society: 1884  

Tomer Ben Horin 

 

Abstract 

This research is presenting the integration of two subjects, two inventions, that are, to 

my humble opinion, the most significant in the process of creating the reality in which 

we live today – the computer and the corporation. The various corporations grew from 

technology and took over the market that constituted of exploiting the respective 

resources through this technology. This was the case with the railroads, the telegraph, 

the oil, etc. as well as with the financial corporations. Like these corporations, the 

computer corporation, IBM, at least until the last decades of the 20th century was a 

synonym to the technology behind it – the computer was IBM and IBM was computers. 

This paper follows the earliest stages of the creation of the computer corporation, 

against the background process of the creation of the corporate society, which was 

already well underway by then. One might say that the success of the IBM corporation 

is at the forefront of the change in the world order from the 19th century to the 20th 

century. This change was also expressed in the inner processes of the company itself, 



 
 

especially in the transition of power and leadership from its founder and creator, 

Herman Hollerith, to its legendary C.E.O, Thomas J. Watson Sr. 
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