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Ô¯Ë˘ Ï„È¯Ù

בשנות החמישים נדפסה באחד מעיתוני הבוקר קריקטורה שמצוירת בה מכונה גדולה בעלת ידיות
וגלגלי שיניים ,בצדה ארובה שעולה ממנה עשן ,ובראשה משפך ענק .בחלק העליון של הציור נראים
אנשים הקופצים אל תוך המשפך ,כולם אנשים מבוגרים )לא זקנים ולא ילדים( ,ומעוצבים באופן
סטראוטיפי :תימני בעל פאות וזקן ,אישה דתייה חובשת כובע ,כלה תימנייה ,אדם החובש לראשו
טורבן הודי ,אדם משופם בעל חזות מזרחית ואנשים בעלי חזות אירופית ,נשים וגברים — וכולם
מחייכים .האנשים אינם נראים כמסה אנושית שנדחפת אל תוך המכונה בניגוד לרצונה כי אם להפך,
כולם אצים לקפוץ בהתלהבות קפיצת ראש אל המכונה פנימה .בחלק התחתון של המכונה מצויר
משפך נוסף ,שחלקו הרחב מוטה אל הקרקע ,ונפלט ממנו תוצר מוגמר אחיד ,אדם צוהל ,ידיו מורמות
בשמחה ,חיוכו הגדול מעיד על אושרו ,וכובע הטמבל שלראשו מעיד שזהו הישראלי החדש ,דמותו
הסטראוטיפית של הישראלי שהפיק מתוכו כור ההיתוך.
תיאור קריקטוריסטי זה של מושג כור ההיתוך שציירה פרידל שטרן ,נדפס לימים גם על עטיפת
ספרו של צבי צמרת 'ימי כור ההיתוך' ,ובדברים שנדפסו שם בגב העטיפה נאמר כי כשלי הקליטה
של העולים בשנות החמישים נבעו בין השאר מ'דעות קדומות של הקולטים ,רצונם "ללוש" מחדש
את העולים ולבטל במהירות את מסורותיהם ואת מסגרותיהם הישנות' 1.כור ההיתוך נועד אפוא
ללוש מחדש את העולים ולעשותם לבני הארץ המעורים ומאושרים בה .צמרת עסק בספרו בוועדת
החקירה הממלכתית בראשות השופט גד פרומקין ,שהוקמה בשנת  ,1950ושהתבקשה לחקור את
החינוך במחנות העולים ואת הטענות בדבר כפייה אנטי–דתית בהם ,והצביע על כך שדגם החינוך
של ילדי העולים נגזר מדפוס חשיבה והתנהגות שהתפתח בארץ עוד לפני הקמת המדינה ,במלחמת
התרבות בין חילוניים לדתיים .היה זה לדבריו 'מאבק שאי אפשר היה למנעו .עולי תימן שסירבו
לוותר על דתיותם ,היו לקטליזטור מכריע נגד 'כור ההיתוך' המרחיק מהדת — וסחפו אחריהם את
הציבור והחברה היהודית בכללותה' 2.עם בואו של גל העלייה הגדול חש המיעוט הוותיק והחילוני
בארץ מאוים על ידי מסורות דתיות אשר הביאו עמם העולים מארצות מוצאם במזרח ,והגיב באמצעות
יצירת מערכת חינוכית לילדי העולים שבה ניסה לכפות עליהם הר כגיגית אורח חיים מודרני חילוני.
כור ההיתוך היה אפוא אמצעי של בני הארץ הוותיקים והקולטים לכפות על העולים החדשים חינוך
אנטי–דתי 3.כפייה זו התרחשה לטענת צמרת מתחילתה של העלייה ההמונית עד שנת  ,1950שנת
˙ÂÈÂ„Ú‰ ÔÓ ÂÏÚ˘ ÈÙÎ Â˙ÂÈ˘È‡Â Â˙Â‚È‰Ó Í‡ ¨È˙¯Î‰ ‡Ï ¯˘‡ ÍÁÓÂ Ì„‡ ¨Ï¢Ê ı¯Ù ¯ÂË˜ÈÂ Ï˘ Â¯ÎÊÏ ˘„˜ÂÓ ‰Ê ¯Ó‡Ó
ÂÒ„¯Ù· ¯ÂË˜¯Ë ˙Â‡˙· ‚¯‰ ¯ÂË˜ÈÂ ÆÂÈÈÁ· Â¯ÈÎ‰Ï È˙ÈÎÊ ‡Ï˘ ÏÚ ‰ˆÓÁ‰ ˙˘ÂÁ˙ Û‡Â ÂÈÏ‡ ‰·¯˜ ˙˘ÂÁ˙ È· Â¯¯ÂÚ
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צ' צמרת ,ימי כור ההיתוך :ועדת חקירה על חינוך ילדי העולים ) ,(1950שדה–בוקר תשנ"ג.
שם ,עמ' .31
שם ,עמ' .32
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הקמת ועדת פרומקין ,שהביאה בסופו של דבר לנפילת הממשלה בהצבעה בכנסת על ענייני חינוך
ב– 12בפברואר 4.1951
משה ליסק ראה בכור ההיתוך נוסח פיוטי של רעיון מיזוג הגלויות ,אולם הגדיר אותו כפעולה
מנתקת:
מכל האלמנטים הייחודיים של מסורות עדתיות ויצירת מערכת תרבותית ,שאמנם יש בה מרכיבים תרבותיים
מגוונים ,אבל ביסודה היא נשלטת על ידי מרכיב דומיננטי אחד ,התרבות האשכנזית המערב–אירופית ][...
יישומו של עיקרון כור ההיתוך החל במעורבות אינטנסיבית ,לעיתים קרובות בוטה ,בכל תחומי החיים של
העולים :ממסגרות ההתיישבות וסוגי התעסוקה ועד להיגיינה אישית ,תכנון משפחה וחינוך5 .

לחיזוק דבריו הביא את ההגדרה של דוד בן–גוריון מתוך נאום שנאם במליאת הכנסת ב– 14בפברואר
' :1951יהודי תימני הוא קודם כל יהודי ואנחנו רוצים להפכו עד כמה שאפשר במהירות האפשרית
מתימני ליהודי השוכח מאין בא ,כמו שאני שכחתי שאני פולני'6.
בעיני פרידל הצטייר כור ההיתוך כמכונה המקבלת ערב רב אנושי של עולים ומפיקה מתוכה
ישראלי חדש; לדברי צמרת כור ההיתוך היה אמצעי לכפות על העלייה החדשה חינוך אנטי–דתי;
לדעת ליסק כור ההיתוך משמעותו ניתוק ממורשת תרבותית מסורתית והמרתה במערכת דומיננטית
של תרבות אשכנזית; ובן–גוריון מיקד את כור ההיתוך בהשכחה ובשכחה של המוצא הזר ובהנחלת
הזהות הישראלית .תפיסותיהם של פרידל ובן–גוריון מייצגות את עמדתם של הקולטים הוותיקים
בזמנם ,שראו בכור ההיתוך תהליך הגירתי מובן מאליו ,צפוי ,רצוי וחיובי .לעומת זאת בגישותיהם
של צמרת וליסק בולטת ההמרה הכוחנית של זהות בזהות ,המרה הנתפסת בדיעבד כתופעה
שלילית7.
ישראל ,כארצות הגירה אחרות ,הכתיבה תנאים למהגרים אליה .אלא שבהגדרתם כעולים —
הגדרה ערכית אידאולוגית — ולא כמהגרים ,כמו העמיסו על שכמם את התניית קליטתם וכרכו אותה
במוטיווציה שלהם לקחת חלק בתהליך האינטגרציה.
בקליטת העולים החדשים בחבל תענך בשנות החמישים יישמו הקולטים נורמות ומסרים שמקורם
בדפוס כור ההיתוך ודפוסים נוספים שנצרפו בניסיון ההגשמה הציוני:
)א( מדיניות מייצגת את רצון הקולטים — הקולטים הוציאו לפועל את מדיניותם ,שבאה לידי
ביטוי למשל בדברי בן–גוריון ובקריקטורה של פרידל ,מבלי להביא בחשבון את רצונותיהם ,מוכנותם
ומאווייהם של הנקלטים כפרטים וככלל.
)ב( הצדקה אידאולוגית — הקו החלוצי ,שהיה דומיננטי ,ושנבע מהגמוניה של מפלגות הפועלים
ובראשן מפא"י ושל ההסתדרות ,הגדיר את המשימות הלאומיות והיה הקו הקובע עוד מימי היישוב,
במשך למעלה משלושים שנה ) .(19671930פועל יוצא מכך היה השימוש המוגזם בעיקרון הדמוקרטי
4
5
6
7

שם ,עמ' .133
מ' ליסק ,העלייה הגדולה בשנות החמישים :כשלונו של כור ההיתוך ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' .69 ,68
שם ,עמ'  69והערה .205
איני מתמקד במאמר זה בנושא כור ההיתוך ,ולא מיציתי את כל שנכתב בנושא.
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בנימוק שרצון הרוב לא רק קובע אלא מצדיק את הנחלתו לכל המצטרפים אל המדינה החדשה ,קרי
למהגרים אליה.
)ג( קליטה כתגמול ושדרוג — עם המעבר מהרגלי החיים ,הפרנסה והתעסוקה בארצות מוצאם אל
מערכות חיים חדשות וזרות ,היה על העולים החדשים להסתגל לנורמות ולתקנונים מחייבים ולמעבר
מקצועי לחקלאות ולשיווק מודרניים .במצבה של המדינה אחרי המלחמה ובשל קשיי הפרנסה
והתעסוקה הייתה ההתיישבות — או כפי שנקראה במינוח של היישוב ,העלייה על הקרקע — צורת
קליטה מתגמלת ומשדרגת .התגמול היה ערכי ומעמדי ,והשדרוג היה ברכישת מקצוע ובשיפור
התנאים ורמת החיים העתידית .גם השדרוג המקצועי וגם התגמול הערכי נתפסו כמרכיבים שעשויים
לקרב את החדשים לוותיקים ולתרום לקליטה טובה.
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)ד( דפוס 'בן מלך' — עיקרון התיישבותי זה ראשיתו בקליטת אוכלוסיות ייחודיות של עולים
מאזורים כפריים בימי העלייה השנייה .בחבל תענך יושבו יהודים מכורדיסטן העיראקית ומהרי
האטלס שבדרום מרוקו ,ולשתי קבוצות אלה הייתה תדמית רומנטית של עובדי אדמה מקדמת דנא.
לפיכך העברת עולים אלה להתיישבות נחשבה כהשבה אל הקרקע ,העשויה להניב הצלחה בהיאחזותם
והשתרשותם בקרקע ובעקבות זאת בקליטתם ה'טבעית' בישראל .עקרונות הדפוס הזה עיקרם המרת
ערך השוויון בערך השיתוף המצדיק נתיב משותף .דפוס זה ,שיובהר בהמשך ,יש בו בבחינת פילוס
דרך אידאולוגי אל עבר מה שיהפוך לימים 'כור ההיתוך' של שנות החמישים.

חבל תענך
ההתיישבות בחבל תענך החלה בשנת  ,1953בגוש יעל ,שהוקמו בו תחילה היישובים אביטל ופרזון,
ובשנת  — 1954מושב מיטב ,כולם יישובים של יוצאי כורדיסטן .אחריו עלה על הקרקע בשנת 1956
גוש חבר ,ובו היישובים דבורה וברק ,שתושביהם היו יוצאי צפון מרוקו ,ואדירים ,שתושביו באו מהרי
האטלס שבדרום מרוקו .ובאותה שנה הוקם גוש אומן ,שכלל את היישובים ניר–יפה ,שמייסדיו היו
יוצאי תוניסיה ,והמושבים מלאה וגדיש ,שתושביהם היו מהרי האטלס.
בהתיישבות בחבל תענך יושמו שתי מגמות בהבאת קבוצות מתיישבים משני רקעים שונים בארצות
המוצא שלהם .את האחת אכנה כפרית ,ואת האחרת — עירונית.
המגמה הכפרית נועדה להביא לחבל מתיישבים שהיו בארצות מוצאם תושבי כפרים או אזורים
כפריים ולעשותם חקלאים חברי מושב .חוקרת חבל תענך עפרה קינן ציינה שההנחה הייתה שמוצאם
הכפרי של מתיישבים אלה יהיה מעין תעודת ביטוח לקליטה קלה ולהתאמה לחיי כפר ולעבודה
חקלאית 8.במסגרת מגמה זו הובאו בשנים  19551953עולים מהרי כורדיסטן ומהרי האטלס שבדרום
מרוקו ליישובים בחבל תענך.
המגמה העירונית נועדה להביא עולים יוצאי עיר מבני הבורגנות הזעירה להתיישבות במושבי
עובדים .בערים קזבלנקה ופורט–ליוטה שבמרוקו התארגנו עולים להתיישבות במושב ברק ,ממרקש
שבמרוקו באו עולים למושב דבורה ,ובעיר תוניס ,בירת תוניסיה ,התארגנו עולים להתיישבות בניר–
יפה.
בשנת  ,1996ארבעים שנה אחרי עלייתם ,בלט השוני בין שלושת המושבים המפותחים והיפים של
יוצאי הערים לבין מושבים אחרים בחבל9.
8
9

ע' קינן' ,הקמת חבל תענך בשנות ה– ,'50מ' נאור )עורך( ,עמק יזרעאל ) 19671900עידן ,(17 ,ירושלים תשנ"ג,
עמ'  .179ראו גם :הנ"ל' ,בין קיבוצים למושבים :שתי דרכים בקליטת עלייה בעשור הראשון למדינת ישראל' ,קתדרה,
) 112תמוז תשס"ד( ,עמ' .136113
בשנים  20031996קיים מרכז 'יד טבנקין' באמצעות 'המכון לחקר התנועה הציונית והחלוצית בקהילות ספרד והמזרח'
ראיונות עם מתיישבים על עלייתם והתיישבותם בשנות החמישים בארבעה אזורים בארץ :בחבל תענך ,בפרוזדור
ירושלים ,בצפון הנגב המערבי וביישובים ספורים בגליל המערבי .בקרוב יראה אור ספר אשר יכלול את רוב העדויות
הללו.
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החלוקה בין המושבים בחבל תענך מצביעה על כך שבשני שלישים מיישובי החבל היו המתיישבים
ממוצא כפרי ,ורק בשליש היו התושבים ממוצא עירוני .נראה שיחסי הכוחות האלה לא רק שלא היו
מקריים אלא שיקפו גישה חדשה שביקשו מתכנני ההתיישבות ליישם בחבל כניסוי התיישבותי ,ניסוי
שסברו כי יש לו סיכוי להצליח ,וסברה זו נתמכה באמונתם האידאולוגית.

המפנה :מגמה כפרית
בהעדפת המגמה הכפרית בחבל היה משום מפנה ביחס לדוקטרינה ההתיישבותית קודם לעידן המדינה.
בשיטת ההתיישבות המסורתית ,שהתקיימה כשלושה עשורים ,חונכו והוכשרו בגולה גרעינים של
צעירים בעלי מניע אידאולוגי ,בוגרי תנועות נוער ציוניות וחלוציות ,ואחרי הכשרה חקלאית הולמת
נשלחו לחיי התיישבות במושבים ובקיבוצים בארץ–ישראל .עם תום מלחמת העצמאות באה לִקצהּ
מסורת התיישבות זו וחל מפנה בדרך ההתיישבותית10.
בדרך המסורתית באו לארץ–ישראל אנשים שקיבלו הכשרה מתאימה להגשים את מטרתם בבניין
הארץ בהתיישבות במושב עובדים ,בקבוצה או בקיבוץ .אולם לאחר מלחמת העולם השנייה ומלחמת
העצמאות היה קושי לגייס גרעינים חלוציים כבעבר מאירופה ואמריקה ,מקרב הנוער הארץ–ישראלי
או ממקורות אחרים .לא ניתן היה אפוא לספק לא את צורכי המדינה הצעירה במתיישבים ולא את
הצורך בנקודות התיישבות חדשות כדי ליישב שטחי ארץ פרוזים וחדשים אחרי קביעת גבולות שביתת
הנשק .מנגד ,העלייה מארצות האסלאם לא יכלה להוציא מתוכה גרעינים בעלי רקע אידאולוגי כְּזה
של גרעיני העבר11.
בתום הקרבות לא השתנו היעדים הציוניים ,וההתיישבות נותרה היעד העיקרי בקליטת יהודים
בארץ–ישראל ובייהודה של הארץ על חלקיה החדשים .הצורך להתאים את האמצעים האנושיים
להגשמת המטרות הלאומיות היווה אתגר קשה לקברניטי המדינה ולמתכנני ההתיישבות .העדפת
המטרה על האמצעים חייבה את קברניטי המדינה ואת המוסדות המיישבים — בהיעדר כל אפשרות
אחרת — להפנות אוכלוסייה של עולים חדשים חסרי הכשרה מקצועית או אידאולוגית ליעדים
שנבחרו עבורם' .תנועת המושבים' ,שהתגייסה ליישומו של המפעל ההתיישבותי החדש ,נקטה לדברי
קינן גישה הפוכה מההכשרה המסורתית לחיי מושב וקבוצה ,הינו 'חיברות' והשפעה אידאולוגית תוך
כדי העלייה להתיישבות:
'תנועת המושבים' גרסה כי כדי ליצור התיישבות בעלת מאפיינים מושביים אין חובה להקדים את מיון
המצטרפים ] [...ואין חובה לבחון את ההתאמה האידיאולוגית והמעשית שלהם לארגון .אפשר לנקוט גישה
 10לא פעם צוין במחקר המפנה או דבר קיומו של קו חדש .ראו למשל :קינן ,הקמת חבל תענך )לעיל ,הערה  ,(8עמ' ;183
י' צור' ,הגורם הדתי במפגש בין הציונות לבין יהודי הכפרים בהרי האטלס' ,ש' אלמוג ,י' ריינהרץ וא' שפירא )עורכים(,
ציונות ודת ,ירושלים תשנ"ד ,עמ'  391 ,390והערות ' ;11 ,10מהרי האטלס — לעמק תענך' ,הצופה 3 ,בינואר — 1956
מצוטט אצל :קינן )שם( ,עמ'  183והערה .5
 11חברי תנועות הנוער בארצות האסלאם היו מתי מעט .רוב התנועות הללו הוקמו בתום מלחמת העולם השנייה והיו עדיין
בחיתוליהן.
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הפוכה .על פי גישה זו המצטרפים החדשים לארגון יעברו את תהליכי החִברות וההתאמה לארגון בהיותם כבר
בתוכו .ההנחה הייתה כי ] [...המתיישבים העולים החדשים יושפעו עם הזמן מן הערכים ומהאידיאולוגיה של
הארגון ]'תנועת המושבים'[ ] [...ועל ידי כך יהפכו לחלק ממנו ויתרמו לגידולו12 .

גישה זו נבעה מההנחה שהמתיישבים ,אף שהיו מנוכרים לערכים ולאידאולוגיה של המושב ושל
'תנועת המושבים' ,יצליחו ללמוד לחיות על פי הערכים האלה .לכאורה דווקא בשל הכרת המציאות
ומודעות לפער בין הדוקטרינה המסורתית לאפשרות היחידה החדשה התבססה הדוקטרינה החדשה
על מניע לא אידאולוגי .החלופה שיכלה לבוא בחשבון בהתיישבות החדשה הייתה זו שגילתה את
הכישורים הפיזיים כמקור מחולל מוטיווציה.
מכאן החלה לצמוח מעין הערכת יתר לאיכויות אנושיות של מי שנחשבו חקלאים מלידה ,של
אנשי כפר שנדמו כבעלי פוטנציאל חקלאי–היאחזותי כי מוצאם היה מאזורים פריפריים המרוחקים
מריכוזים עירוניים .בלא שניתנה הוראה כלשהי החל חיפוש ואיתור של יהודים בני כפר בין יוצאי
הרי האטלס במרוקו ,הרי כורדיסטן ואזור קוצ'ין בהודו .בדיוק כשם שקדם להם החיפוש והאיתור
של יוצאי תימן ,שקשרו להם תדמית חקלאית והיאחזותית מופלגת .החיפוש אחר אוכלוסיות יעד
ייחודיות מעיד על ההכרה שאין לסמוך עוד על 'התיישבות סטיכית שתישא את עצמה' ,אלא יש
להעדיף התיישבות מתוכננת ואזורית של חומר אנושי חדש ,שידבק בקרקע ,ייאחז בה ויצליח להכות
שורש מכוח כישוריו הפיזיים כחקלאי מלידה.
אף שמהלך זה נתפס כמפנה 13,לא בהכרח היה זה חידוש גמור ,כי אם רענון של פתרון מימי העלייה
השנייה ,משנת  .1912היה בכך גיוס של רצון ואמונה עזים בסיכויי ההצלחה של המהלך ,ובהנחה כי
אפשר לרענן אותו ולהתאימו למציאות שנות החמישים ,הנחה שנסמכה על אמונה אידאולוגית של
 12קינן ,בין קיבוצים למושבים )לעיל ,הערה  ,(8עמ' .135
 13ראו לעיל ,הערה .10
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יוצרי המהלך .האנשים שיזמו וניהלו מהלך זה — יוסף ויץ ,לוי אשכול ,שפרינצק ודוד בן–גוריון —
כולם התנסו בפתרון בימי העלייה השנייה ,ומיתוס הצלחתו עודד אותם לנסותו שנית .כדי להעריך
ולהבין את פשרו של הדפוס הזה יש לשוב אל שנת .1912

דפוס 'בן מלך'
בשנת  1912החלו להיראות בארץ קבוצות עולים שבאו מתימן בעקבות ההתעוררות והמרצת העלייה
שם על ידי שמואל יבנאלי .תימני עליית יבנאלי ובני חלק מהעדות המזרחיות מן 'היישוב הישן' נתפסו
כמחוננים בכישורים טבעיים של עובדי אדמה מלידה .הם נתפסו כ'אוטוכטונים' )ילידים( ונחשבו
פועלים טבעיים ,בלשון הימים ההם )לעומת פועלים אידאליסטים( .המושג אוטוכטוני ,שמקורו
במיתולוגיה היוונית ,מציין אנשים שצמחו מן האדמה .הפועלים התימנים נתפסו בתור כאלה ,ובשל
כך סברו כי הם מוכשרים למאבק על כיבוש העבודה ,אשר אמור היה להוציא את מחנה הפועלים
ממשבר שהיה נתון בו ולהבטיח את המשך ההגשמה הציונית14.
האמונה ביכולתם ובכישוריהם של התימנים ניזונה לא מעט מציפיות רומנטיות המוכרות גם
בתנועות לאומיות אחרות ,שייחסו חשיבות לקדמוניות מיתולוגית ,לאבות האומה ולתקופה שבה ישב
העם על אדמתו בראשית קיומו15.
אצל חלוצי העלייה השנייה הייתה התייחסות כפולה אל ימי תור הזהב הלאומי שבטרם ההליכה
לגולה .מצד אחד היו געגועים אל עידן ה'כורמים והיוגבים' ,שהצטייר כעידן הטבעי של האומה,
וששאפו להתחבר אליו מתוך אמונה בכוחם לכופף את המציאות לרצונם ,לכבוש את העבודה —
התנאי להגשמת החלום הציוני .מצד אחר חשבו שלידה מן האדמה תעניק כושר אחיזה והשתרשות,
ושקשר טבעי מולד אל הארץ יקנה גם זכות פיזית על האדמה כמולדת.
באותם ימים של כיבוש העבודה ראו החלוצים האשכנזים בתימנים אוכלוסייה שונה מהם ,המונעת
מכוחות אחרים .בניסיון ייחודי לגשר על הפער בין שתי הקבוצות ניסה יוסף שפרינצק ,ממנהיגי
'הפועל הצעיר' ,ליצור נוסחה אשר תאפשר השוואה של המניעים השונים של שני המגזרים ,הפועלים
האשכנזים והפועלים התימנים .בדרך זו — כך קיווה — יוכלו התימנים להזדהות עם החזון הציוני כמו
הפועלים האשכנזים ,ותתאפשר קבלתם כשותפים ,גם אם לא כשווים בכול במפעל הציוני 16.הוא ראה
ביכולתם של התימנים להתחבר אל הקרקע את היסוד לנוסחה הגואלת:
הפרוצס של קליטה לא יצא לפועל על ידי עבודה חקלאית הבאה מתוך השתעבדות לנותן העבודה כי אם
מתוך הרגשה חופשית ,מתוך חיבה והתקשרות אישית עם האדמה .אצל החלוץ האשכנזי יכולה לבוא התמזגות
 14ע' קמון' ,יחסה של תנועת העבודה ומנהיגיה לעליית תימן ולעולי תימן בתקופת העלייה השניה והעלייה ההמונית',
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל–אביב ,תשס"א; הנ"ל' ,השיבה למזרח :היסוד הרומנטי והמוטיב האוטוכטוני בישוב
בתקופת העלייה השנייה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל–אביב.1989 ,
 15דוגמאות מתוך ההיסטוריה הכללית על פי מחקריו של אנתוני סמית ראו :קמון ,יחסה של תנועת העבודה )שם(,
עמ' .258254 ,1613
 16בשיפוט בדיעבד לוקה נוסחתו באי שוויוניות ,אולם בממדי ההערכה של ימי העלייה השנייה לא נתפסה כך.
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זו עם קרקע האבות על ידי אותה ההשקפה התרבותית שממתיקה לו את עבודתו בהביטו עליה כעל סמל
ומקור התחייה של האומה ]ההדגשות שלי[ וכעל התחדשות הבסיס של יצירה טבעית ] [...אצל התימני שחיבת
הארץ שלו הינה מופשטת ושלא הגיעה עדין להשקפות של החלוצים הצעירים ]קרי האשכנזים[ — ההתמזגות
עם הקרקע יכולה לבוא רק על ידי קשר אישי פרטי עם אותו החלק הקטן של אדמת האבות הנמצא ברשותו
הפרטית ושבתוכו יכול הוא להכניס לא רק את עמל כפיו אלא גם את רוחו .התעמקות הקשר הזה ] [...תבוא
על ידי שהקשר ] [...יהיה נמסר מהאב לבן מדור לדור .קשר פרטי טבעי עם איזה מקום קבוע .בית עם חלקה
קטנה של אדמה — אדמת הקרן הקיימת ,זה צריך להיות עיקר העיקרים בביצורו של הפועל התימני .מציאות
החלקה הזאת תחליש מצד אחד את רגש העלבון הבא מתוך ההכרה של השתעבדות לנותן העבודה ,וגם תחזיר
לתימני נקודה אחת מחלומו להיות 'בן מלך' חופשי בארץ האבות ,ומצד שני תשמש החלקה הזאת מקור
הכנסה ותקל לו את מלחמת קיומו17 .

שפרינצק אבחן הבדל מהותי בין התימני לעמיתו האשכנזי :האשכנזי שואב סיפוק מעבודת האדמה
מכוח מודעותו לכך שהעבודה הפיזית הזו היא מקור תחיית האומה ,שהיא תמצית האידאולוגיה
הציונית; לתימני ,בגלל רגש ההשתעבדות לנותן העבודה ,חסרה תחושת החופש ,ההכרחית להתקשרות
אל הקרקע ,ובשל היעדר חינוך אידאולוגי לאומי סוציאליסטי יכולת ההתקשרות שלו אל הקרקע
מותנית בניכוס פרטי של הקרקע ובהעברתה בירושה כנכס קרקעי ורכוש לצאצאיו אחריו.
18
שפרינצק הכיר אפוא בקודים התרבותיים השונים של השותף ה'ילידי' לבניין הארץ .נוסחתו
הייתה כרוכה בוויתור על העיקרון הסוציאליסטי החשוב של איסור כל רכוש פרטי והעניקה לעמית
התימני חלקת אדמה — קטנה אמנם — כנכס פרטי שיעביר לבניו אחריו .בהצעתו המיר שפרינצק את
השוויון בשותפות — הוא ביקש לכונן ברית בין שותפים שונים ,מצב שיש בו הפחתת ערך וצמצום
סגולי של הברית .תוצאה אבסורדית של הצעה זו הייתה העמדת פועל אחד כמנכס בעבודתו את
הקרקע לכלל האומה ,בעוד עמיתו ,המוגדר 'בן מלך' ,מנכס את האדמה בעבודתו לעצמו .הנכונות
לוותר על עקרון השוויון ולשנות את התפיסה האידאולוגית למען התימנים נבעה מהכרה בערכם
כשותפים חיוניים בהתמודדות על כיבוש העבודה וביתרונם על האשכנזים בתחרות היומיומית.
ההכרה ביתרון של התימנים על עמיתיהם האירופים הייתה צעד ראשון בהערצה תודעתית שלהם.
הצעד השני היה גיוס ההצדקה וההסבר להערצה זו מהרומנטיקה והמיתוס — תכונות טבעיות של
התימנים ,מורשת מאבות האומה הקדמונים ,כביכול לא יצאו לגולה ,ושנשארו אחוזים ולפותים
בשורשיהם בקרקע .התייחסות רומנטית זו המציאה אפשרות של חלוץ 'ילידי' השקול לחלוץ
האידאליסטי האירופי .האפשרות הזאת ליוותה את אנשי העלייה השנייה שנים רבות ,אך הוקפאה
ולא יושמה עד להפשרתה בידי קברניטי המדינה בשנות החמישים19.
'ילידיות' או 'ילידים' משלנו ,שהצטיירו כמיוחסים במאזני המשוואה הלאומית בעידן כיבוש
העבודה ,זכו להערכה גבוהה גם בעידן ההתיישבות החדשה בשנות החמישים .אימוצו מחדש של
 17י' שפרינצק' ,ביצור הפועל התימני' ,הנ"ל ,בכתב ובעל פה ,תל–אביב תשי"ב ,עמ' .295294
 18שרעבי ציינה שקודים תרבותיים של התימנים ,שמקורם בתימן ,התנגשו בקודים אידאולוגיים אשר מקורם בהשקפה
הסוציאליסטית האירופית של החלוצים .ראו :ר' שרעבי' ,הקונפליקט בין יוצאי תימן לחברה היישובית על עקרון
העבודה העברית :ביטוי לשוני תפיסתי' ,הציונות ,כג )תשס"ב( ,עמ' .174161
 19על הסיבות להקפאת האפשרות הזו במשך כשלושים שנה ראו :קמון ,יחסה של תנועת העבודה )לעיל ,הערה ,(14
עמ' .15096
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הדפוס הזה במגמה הכפרית בחבל תענך נראה אולי יומרני משהו ,אך מעל לכול מעיד על אמונה
תמימה ועל ישרות דרך בדיוק כבימי הולדתו בתקופת העלייה השנייה.

נטיעתם מחדש של חקלאים מלידה
מעדויות שונות עולה שדפוס 'בן מלך' חלחל למודעותם של בני דור הבנים במושבים הוותיקים
של אנשי העלייה השנייה והשלישית .יהודה גרינקר ,בן נהלל ושליח מחלקת העלייה של הסוכנות
היהודית למרוקו ,שיתף את בן–גוריון ואת שלמה זלמן שרגאי ,ראש המחלקה ,במכתב מה– 19בדצמבר
 1954בגילוי של יהודים עובדי אדמה בהרי האטלס:
בהגיעי לכאן ]למרוקו[ התעניינתי במיוחד ביהודים כפריים עובדי אדמה ]] [...ב[שמחת תורה הגעתי לכפר
אחד אשר מצאתי בו  16משפחות של עובדי אדמה ממש ] [...קיבלתי רשימה של עוד  26כפרים ] [...לפני
חודש ביקרתי ב– 38כפרים ורשמתי לעלייה  596משפחות ] [...רשימת הכפרים של יהודים עובדי אדמה טרם
נסתיימה ] [...להערכתי אפשר יהיה להגיע ל– 1500משפחות של עובדי אדמה שיהיו מוכנים לעלות ארצה
באביב זה )20 .(1955

פעילותו של גרינקר ומכתביו התקבלו באהדה ,ורעיונותיו נפלו על קרקע פורייה ,שהרי קברניטי
המדינה וההתיישבות היו מעצבי הנוסחה הזאת מקדמת דנא .אשכול ,ראש המחלקה להתיישבות ,כינה
לימים מהלך זה טרנספלנטציה ,נטיעה מחדש; זהו שימוש בדפוס 'בן מלך' ,שעל פיו ראו בתימנים
מי ששבים אל המקצוע הטבוע בהם מימי ראשית האומה 21.חוקר התימנים שלמה דב גויטיין תיאר
הרבה לפני אשכול בניסוח דומה את העברתם של תימנים מכפרם בתימן אל המושב גבעת–יערים
שבפרוזדור ירושלים' :אוכלוסיית אל גדס הועתקה והושתלה כקבוצה מגובשת מהררי תימן התחתונה
לנוף דומה למדי בהרי יהודה' 22.השורשים עת"ק ושת"ל שבהם השתמש גויטיין מקרבים את דבריו
לרעיון הנטיעה מחדש.
ההתלהבות ותפיסת האקזוטיקה התנ"כית שנכרכו בפעילותו של גרינקר בקיבוץ הגלויות שיקפו
את אותו הדפוס:
לא יכולתי שלא להתרשם עמוקות מגברים חסונים אלה מחייהם הקשורים אל הטבע ולאדמה מתום ליבם
ויהדותם ] [...הופתעתי ממראה פניהם וממבנה גופם ,דמות תנ"כית להם .בעלי קומה ומעלים בדמיוני את
האבות ][...
ראיתי נשים עוסקות בלקט והצטיירה בדמיוני דמותה של רות המואביה כשדמותו של הבעל בשדה לא רחוקה
מלהדמות לבועז23 .

מעבר לזיהוים כדמויות התנ"כיות קשר המושבניק מנהלל ליהודי האטלס את כתר החקלאים מבטן
ומלידה וצפה להם מעבר חלק לארץ–ישראל ללא עקבות וללא קשיים גופניים או נפשיים ,למעט אולי
20
21
22
23

י' גרינקר ,עלייתם של יהודי האטלס ,תל–אביב תשל"ג ,עמ' .68
ל' אשכול' ,מיזוג הגלויות' ) 7בדצמבר  ,(1964הנ"ל ,במעלה הדרך ,תל–אביב תשכ"ו ,עמ' .234
ש"ד גויטיין' ,דיוקנו של כפר אורגים תימני' ) ,(1955הנ"ל ,התימנים :מבחר מחקרים ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .216
גרינקר )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .30 ,2928 ,25
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קושי מזערי בהסתגלות לאביזרים הממלאים את חיינו המודרניים 24.ההתרגשות מהגילוי הייחודי
והאפשרות ה'ילידית' להתיישבות התאימו יפה לאתוס 'המדינה בדרך' ,אך המדינה כבר יצאה לדרך
והייתה כבר בת שבע.
דפוס 'בן מלך' משנת  1912התאים מאוד לדפוס החקלאים מלידה שניטעו מחדש בחבל תענך
באמצע שנות החמישים .ההתלהבות הגדולה והביטחון באמינותו של הדפוס הזה תאמו את
הצימאון של הציבור הרחב לאקזוטיקה ולאישור שימי התנ"ך מתגלים מחדש על בימת ההיסטוריה
בדמויותיהם הססגוניות ובלבושם הצבעוני של כפריים כורדים וכפריים מהרי האטלס שבאו להתיישב
במושבי עובדים בחבל .הציפיות מהדפוס ה'ילידי' היו כה גבוהות שהוא לא יכול היה להכזיב ,בדיוק
כשם שמיתוס כפרי העבודה התימנים לא הכזיב ,למרות נטישתם 25.ואולם ההתייחסות הרומנטית–
האידאליסטית ללא פקפוק בהצלחה המובטחת של הכפריים ,לא הניבה את התוצאות המצופות.
משהו השתבש בתהליך הנטיעה מחדש של החקלאים מלידה.

מכפר באטלס לכפר בתענך
כארבעים שנה לאחר שהתיישבו בחבל תענך סיכמו מתיישבים כפריים יוצאי הרי האטלס את תהליך
ההתיישבות שלהם בתסכול ובהטחת אשם במוסדות המיישבים ובמוסדות המדינה ,שדרדרו לטענתם
את המתיישבים אל מה שכינו קו העוני .האחריות הוטלה אך ורק על הממסד .וכך טען לדוגמה י"מ
ממושב גדיש:
מצאו סוסי עבודה ] [...הביאו אותנו טיפשים לעבוד שמה והציונים חכמים ואנחנו עבדים שלהם ] [...התעייפנו
גמרנו עם הכוחות שלנו ] [...לא נתנו לנו רפת ואמרו לנו אתם מסתפקים במה שיש ] [...אחרי כמה שנים אנשים
מתחילים להתעייף ] [...חקלאות חדשה ,חובות מעל ומעבר ] [...אבותינו במצרים לא עבדו עבודת פרך כמו
במושב הזה ,לפחות אבותינו עבדו  210שנים במצרים ויצאו ברכוש גדול אנחנו עבדנו ארבעים שנה והוציא
אותנו בחובות גדולים .כפרה חאלס ] [...וכפרה הרס את הגוף שלי ,אגיד לך כל המוסדות האלה ,הם הרגו
אותנו ] [...הם הרסו אותנו תצעק אל השמים מי ישמע אותך? 26

זהו כתב אישום המכוון למי שאחראי לכול ,ושאין לקוות ממנו לישועה — למדינה הציונית ,אשר
החקלאי מנוכר לה והיא מנוכרת לו.
כתב האישום מתמקד בכמה נקודות:
)א( הציונים שִׁעבדו את היהודים יוצאי האטלס והפכו אותם לעבדים בשל טיפשותם ותמימותם —
משמע ,תמימותם היא שהביאה אותם להאמין ולעשות מה שביקשו מהם.
)ב( אי שוויון בין מושבים שקיבלו רפתות )חלק מהמושבים של יוצאי הערים וחלק מאלה של יוצאי
הכפרים( לבין מושבי יוצאי האטלס — אלה נתפסו כמסתפקים במועט ,ולכן לא ניתן להם הפוטנציאל
 24שם ,עמ' .106 ,16
 25הצלחתם של התימנים בכפרי העבודה הייתה חלק מן המיתוס .נטישת שני שלישים מהם את כפרי העבודה הוצגה
כבר אז כניצחון השיטה וככישלון התימנים .ראו את נאומו של אשכול בכנסת 28 ,בינואר  ,1952דברי הכנסת ,יא,
עמ'  .11231121ועל פרשה זו ראו :קמון ,יחסה של תנועת העבודה )לעיל ,הערה  ,(14עמ' .299282
 26ע' קמון )עורך( ,התיישבות בחבל תענך :ערכה לימודית ,בהוצאת יד טבנקין ,סמינר אפעל ,רמת אפעל  ,1997עמ' .64 ,62 ,48
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היצרני המועדף של רפת חלב שהעניק הממסד לטענת הדובר למי שנתפסו כמוצלחים ומתוחכמים
יותר.
)ג( עבודת פרך ,עבודה פיזית קשה ,שנבעה מתדמיתם של המתיישבים כחקלאים משוללי תחכום
וכעובדים חסונים — עובדה שאין הדובר מכחיש אותה ,אלא שהגיע הרגע שבו כשל הגוף ,הזדקן
והתעייף עד שנהרס .הממסד הציוני נאשם לא רק בשעבוד לעבודה פיזית קשה אלא בקשירת קשר
נגד המתיישבים בתור קבוצה אתנית מהרי האטלס שנתפסה כמורגלת בעבודות פרך ,ולכן לא היה
פסול בניתובה לעבודות הקשות ביותר ביחס למה שהועידו )הציונים( לאחרים.
)ד( מכת החובות ,שהייתה בבחינת חטא שנוסף על פשע ,השפילה את כבודם של המתיישבים
ודרדרה את מצבם עד עפר ,וריסקה את אמונם לאחר שמילאו בצייתנות כל מה שהוטל עליהם.
לטענת הדובר לא נבעו החובות ממעשים או ממחדלים של המתיישבים אלא מההתנהלות הכושלת של
ארגוני הקניות של 'תנועת המושבים' ושל המדריכים החקלאיים ממשרד החקלאות .מכת המוות הזאת
הותירה את המתיישבים בודדים במערכה מבלי שיימצא מי שיזדעק להושיעם או ייחלץ להגנתם.
בראיונות שנערכו עם מתיישבי חבל תענך בשנת  1996ניתן ביטוי כואב להתרוששות הכלכלית
ולאבדן הכבוד האנושי עקב אי קיום הבטחות שניתנו להם והפקרתם לגורלם .נראה שהאכזבה של
המתיישבים צמחה והתפתחה במשך שנים ,בעקבות ציפיות שהלכו וגדלו ,הבטחות שקוימו רק
בחלקן ,ושהידקו את קשר התלות במוסדות ,במדריכים ובביורוקרטיה הממסדית ,וההתרוששות
הכלכלית שנחתה עליהם באמצע שנות השמונים בגלל המשבר בחקלאות ,ושסתמה מבחינתם את
הגולל על הכול.
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מתיישבים טענו כי תלותם בגורמים המיישבים והיעדר עצמאות ויזמות מראשית צעדיהם כחקלאים
אפשרו את התפתחותה של פטרונות ושליטה ניהולית בהם ,עובדה שגם פגעה בכבודם .ייתכן שעומק
הפגיעה נבע מהאמון ומהתלות המוחלטים שהכזיבו ,ותחושת הבגידה העצימה את התסכול .אך אפשר
גם שהמתיישבים כעסו על כך שבמשך שנים לא נמצאה שעת כושר לשתפם בתכנון עתידם ונמנעה
מהם בחירה.
דפוס 'בן מלך' המיר כאמור שוויון בשיתוף ,ובכך אפשר את המשך הברית בין שתי קבוצות
הפועלים .במקרה של הקבוצה הכפרית מהאטלס בולטת העובדה שהשותפות התרופפה עד שהתפוגגה
לגמרי ,ואת מקומה תפסה אפוטרופסות ואדנות מצד נציגי הממסד לצורותיו כלפי המתיישבים.
ניסיונות להתחקות אחר הגורמים לתהליך זה מובילים למספר כיוונים .ג"ו ,בן הדור השני בחבל
תענך ,טען:
אם אנשי הכפרים מהרי האטלס לא היו עולים לארץ הם היו מגיעים לפרברים של מרקש .הם היו מתקרבים
לעיר למצוא מקומות פרנסה חדשים והיו מתחילים 'להתעייר' — להיות עירוניים .הם בעצם 'נדפקו' ] [...בזה
שהבאת אותם ליישוב כזה ]בתענך[ מבחינתם ]' [...שרפת' להם את התקווה שהייתה הולכת באופן טבעי העירה
] [...מבחינתם ] [...לקחת אותם מכפר אחד ושמת אותם בכפר אחר ] [...אם לא הייתה התערבות ]ציונית[ והייתה
עלייה וולונטארית ] [...לא היו טענות לאנשים27 .

ג"ו מיקד את התסכול במניעת זכות הבחירה .מישהו לקח את המתיישבים מכפר באטלס לכפר
בתענך ,ובכך שלל מהם את הזכות לקבוע בעצמם את גורלם ומנע מהם אולי את הבחירה בעיר
 27ראיון עם ג"ו )בן מושב ברק( בביתו שבמגן–שאול 20 ,בינואר .1998
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במרוקו .הציונות לטענת ג"ו שיבשה את המהלך הטבעי הצפוי ,בבחרה לעצמה נבחרת שתספק את
צרכיה של המדינה בתחום ההתיישבות על חשבון צורכיהם או מאווייהם של יהודי האטלס לעבור
לעיר ,אם במרוקו ואם בישראל.
האומנם הופרע המהלך הטבעי של מעבר מהכפר באטלס אל העיר במרוקו? ואולי אלמלא הופרעה
אותה בחירה חופשית הייתה הבחירה בארץ–ישראל משוחררת מתסכול או מהטלת אשם? האם נכונה
הטענה שהציונות והמעורבות הישראלית שיבשו את המערכות?
ירון צור ,שחקר את עליית יהודי מרוקו ,ציין שכבר בשנת  1952הקימו ה'ג'וינט' ומדינת ישראל
ועדת בדיקה שבין השאר הוטל עליה לברר את שאלת נכונותם של ארבעה כפרים במרכז הרי האטלס
לעזוב את בתיהם ולצאת לישראל28:
כיצד אפשר להסביר את התגובה החיובית האחידה והעקבית של יהודי האטלס הכפריים — בעלי מלאכה,
סוחרים זעירים ועובדי אדמה כאחד — לקריאה של הציונות המודרנית? ] [...להשלכות הכלכליות ][...
הייתה אך השפעה מעטה על חייהם של יהודי האטלס הכפריים .הן לא דחפו אותם לעבור אל הערים
הסמוכות לא כל שכן לחוץ לארץ ]ההדגשה שלי[ .דומה כי ההשלכות המדיניות והתרבותיות של המודרניזציה
מילאו תפקיד נכבד יותר ביציאת היהודים את האטלס .ביניהן נראה כי המאבק הלאומי של מרוקו היה גורם
מכריע29 .

צור ציין שהתנועה הלאומית המרוקנית חדרה אל העורף הלא מתועש של מרוקו באטלס היהודי
והבְֶּרבִֶּרי אחרי שכבר התגבשה במרוקו עילית מתועשת ,וכך במקביל להשפעת הציונות פעלה בקרב
אותה אוכלוסייה יהודית בכפרים הנהגה לאומית מקדמת מודרניזציה ,אשר 'היה ביכולתה להגיע אל
יסודות מסורתיים בחברה ] [...ולגייסם ] [...למפנה לאומי ] [...כפי שגם לציונות ]הייתה[ יכולת לגייס
מרכיבים קדם תיעושיים ] [...לשרות המפעל הלאומי'30.
מניתוחו ניתן ללמוד שגרינקר ,שהגיע אל העורף הבלתי מתועש בהרי האטלס בתור שליח של
התנועה הלאומית היהודית ,פעל בסביבה שהייתה בשלה לציפיות משיחיות ולחזון גאולה .ייתכן
שבלעדיהם לא היה ביכולתו לגייס אוכלוסייה זו ,ולא הייתה יכולה להתקיים העלייה ההמונית
ה'ציונית' מכפרי האטלס .מנגד עומדת העובדה שעם בואם לישראל ובמהלך קליטתם בארץ
התנפצו תקוותיהם של יהודי האטלס שהנה עתידה להתממש גאולה משיחית והם ניצבו בפני שוקת
שבורה31.
מסקנתו של צור חותכת ומשכנעת :הציפיות המשיחיות סייעו והיו מניע מרכזי לעלייתם של יהודי
האטלס ,אך בה בעת היו גורם חשוב מאוד בבלימת תהליך הקליטה ,מפני שעוררו ציפיות גבוהות
שלא יכלו להתממש .הפער בין הציפיות למציאות הוביל ל ַתסכול ,לייאוש ולאכזבה הרבה.
מחקר אחר של צור זורע אור על התפתחות התלות של העולים מהרי האטלס בממסד הישראלי
ובנציגיו .צור עסק בתחושת חוסר הביטחון הקיומי שליוותה את חילופי השלטון במרוקו — משלטון
28
29
30
31

צור )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  402והערה .50
שם.
שם ,עמ' .403
שם ,עמ' .404
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קולוניאלי צרפתי לשלטון מרוקני עצמאי — ושהשפיעה על יהודי האטלס 32.תחושת חוסר הביטחון
נבעה ממערך היחסים בין המוסלמים ליהודים שאפיין את העורף הכפרי המרוקני .המוסלמים הכפריים
באזור זה החלו להציק לשכניהם היהודים ולפגוע בהם ,ובנסיבות אלה ביקשו היהודים הכפריים הגנה
וחסות:
לא אצל התקיפים המסורתיים אלא אצל שליחי התנועה הלאומית היהודית .הללו היו נוכחים בשטח ויכלו
לא רק להושיעם מידי רודפיהם ,אלא גם להגשים את חזון הדורות ולהעלותם לארץ האבות ] [...גם תיאורי
השליחים על מפגשיהם עם היהודים הכפריים מדגישים את התנהגותם הצייתנית והמתמסרת ] [...יסודה של
זו ] [...ביחסי התלות והחסות המסורתיים ששררו מימים ימימה בינם לבין תקיפים ובעלי כוח ויהיו דתם
ולאומם אשר יהיו33 .

על רקע זה ניתן להבין את התגברות הזיקה בין יהודי הכפרים לתנועה הלאומית היהודית ואת תלותם
בישראל כישות מעניקת חסות .השילוב של הציפיות המשיחיות ושל קבלת החסות מידי השליחים
הציונים של מדינת ישראל הריבונית הידק את קשר ההזדהות והתלות .גם קשר התלות בממסד
הישראלי בארץ כנותן החסות הקביל לקשר עם התקיפים המסורתיים במרוקו' :תנועת המושבים',
ארגון הקניות ,משרד החקלאות ,הסוכנות — כולם התאימו להיות התקיפים החדשים ,אך הכזיבו
בסופו של דבר ,משלא עמדו בציפיותיהם של העולים.
נניח ששנה אחת עשיתי  25דונם בוטנים והיה יפה יפה עד שפתאום יש עלקת  34הלכתי עם שני מדריכים
ומה הם אומרים? 'אין מה לעשות!' — ואז הכול הלך לאיבוד ,אין מה להגיד ,זהו ,בלי פיצוי בלי כלום בלי
שום דבר ] [...ואנחנו לא יודעים ] [...לא באנו חכמים ,לא באנו חקלאים ,במרוקו לא ידענו ,היינו זורעים
והכול היה יופי ] [...ואתה בא אל המומחים והם אומרים לך' :אין מה לעשות' ] [...כל המוסדות האלה הם
הרגו אותנו ,אם זה 'הארגון' ,אם זה תנועת המושבים ,אם זה הסוכנות ,הם הרסו אותנו תצעק אל השמים מי
ישמע אותך? 35

התלות של החקלאי במדריכים הובילה בסופו של דבר לייאוש ,כאשר התברר כי המומחים אינם
יכולים לעזור ומגלגלים את חוסר הידע שלהם אל פתחו של המתיישב ,שתלה בהם את ביטחונו.
קשה יותר מאי הבנת החוקים ומגלגול האחריות על המתיישב היה העלבון — 'במרוקו לא ידענו',
היו תנאים אחרים ,ובארץ–ישראל מי שממונה על הידע לא רק שלא סיפק את הידע אלא גם העליב
ופגע בכבוד .כאשר פרץ משבר בחקלאות שוב גלגלו את מלוא האחריות על המתיישבים ,והם נותרו
חסרי אונים ולא יכלו להתמודד עם המציאות החדשה' :היו כמה שנים טובות בסלק סוכר ] [...אם
הכל היה ממשיך כמו אז ,זה היה טוב ,אבל היום החקלאות זה לא כוח ,היום זה מוח' 36.המדריכים,
שארגנו את עבודתו של המתיישב ,תכננו את חלקותיו ,קבעו מה יגדל ,והנחו אותו בכול ,התנערו
32
33
34
35
36

י' צור' ,ההעפלה ובניין החברה הלאומית :השפעת העלייה החשאית ממרוקו על הזיקה בין ישראל יהודי מרוקו',
הציונות ,טו )תשנ"א( עמ' .161 ,160
שם ,עמ' .162
צמח טפיל הנטפל אל שורשי צמחים אחרים ,יונק מהם את מזונותיהם וגורם על ידי כך לניוונם .ראו :מילון אבן–שושן,
ירושלים תשי"ב ,עמ' .1172
י"מ ממושב גדיש ,קמון )לעיל ,הערה  ,(26עמ' .64
שם ,עמ' .62
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מאחריות בשעת משבר ולא סיפקו פתרונות ,וכך הותירו את המתיישב חשוף ,עצמאי ללא כל הכנה
לכך.
מנגד קשה להתעלם מתחושת האדנות של אותם תקיפים שקיימו את מערכת התלות והחסות.
ביטחונם בצדקת דרכם חלחל בכל ההייררכייה ,מקברניטי ההתיישבות ועד המדריכים בשטח .אשכול,
איש ההתיישבות ואחד ממעצבי תכניות ההתיישבות בשנות החמישים ,היה בן העלייה השנייה
והיה אמון על עקרונותיה ובטוח באמיתותיה .לא ייפלא אפוא שבבואו להציג בכנסת את עמדתו
כשר החקלאות בתחילת  ,1952הטיף לעולה המתיישב מהי הדרך האחת שיבור לו על מנת שיראה
שכר בעמלו' :עלינו לחנך את העולה לקצת יותר תביעה מעצמו ] [...לחזק את רוח ההתאחזות
הכיבושית ]שלו[ ,עלינו להסביר שניתן לו בשדות הרחבים סדן וכלים ראשונים ] [...ועליו לחשל
בהם את עתידו ועתיד משפחתו' 37.הדרישה היא היאחזות והשתרשות ,והיא כוּונה אל מי שמשתמע
כי לא עמדה להם היכולת לתבוע מעצמם את הסבלנות וההתעקשות בתנאי המחסור והמצוקה,
בהיעדר האספקה והביטחון ,בקור החורף ובחום הקיץ ,ולפיכך קרא אשכול לחנכם ולהסביר להם
מה עליהם לעשות .ומהי המשימה שהוטלה עליהם? שהשדות הרחבים יהוו סדן שהעולה יכה עליו
בידיו ,וכך ורק כך יחשל את עצמו מפני מורת הרוח ,הפחדנות והנטישה .אין זו רמיזה בין השורות
או נזיפה קלה למי שלא תבעו מעצמם או שוויתרו לעצמם נוכח הקשיים .זוהי הצהרת כוונות ,הצהרה
מגמתית ואידאולוגית של חלוצי היישוב מן העבר שדרשו מחלוצי ההווה — תימנים ,צפון אפריקנים
או כורדים — להתמודד כבעבר ,ללא כניעה וללא נטישה .האתוס הוא האתוס של 'המדינה בדרך',
שלא השתנה ,והעולה נקרא להסתגל אליו .כבר ציינתי שנאומו זה של אשכול כוון לתימנים שנטשו
את כפרי העבודה; הם אולי הכזיבו אך בעיני אשכול הדוקטרינה ,יוזמיה ,מתכנניה ומנהליה לא כשלו.
ולכן כעבור כשלוש שנים ננקטה שוב אותה הדוקטרינה ,וכפריים מהאטלס ומכורדיסטן ניטעו מחדש
בחבל תענך.
הכפריים הללו בחבל תענך לא חטאו בחטא הנטישה ,אולם משהו השתבש — במונחיו של
אשכול — ביכולתם לחשל את עתידם ואת עתיד משפחתם בסדן השדות הרחבים .אשכול הסביר
'כי שם בשדות הנרחבים נרקמים ונוצרים חיים חדשים ונוצר בסיס לחישול רוח העם ,גופו ,נשמתו
ותרבותו .המתנחלים וילדיהם לאלפיהם ולרבבותיהם הגדלים צמודים לאדמת המולדת ,שזופי
שמשה רוחותיה וסערותיה ,רוויי גשמיה וטלליה — הם יעמיקו שורש ויחדשו נוף וצמרת העם'38.
מבחינתו של אשכול הייתה רק אפשרות אחת :השדות הנרחבים הם הסגולה להיווצרות חיים חדשים,
והם שיאצילו על כולם ,על המתנחלים ועל ילדיהם .השדות ,השמש ,הרוחות ,הסערות ,הגשמים
והטללים של המולדת הם המרכיבים ליצירת היהודי–הישראלי החדש ,שיעמיק שורש בהיאחזות
בקרקע ובהתחברות אל עברו ומורשתו ,וגם יחדש נוף וצמרת ,כלומר יצמח ,יתפתח ויצליח.

 37נאום אשכול )לעיל ,הערה .(25
 38שם.
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מכורדיסטן לחבל תענך
שונה הייתה קליטתם של יוצאי כורדיסטן במושבי תענך .הכורדים היו ראשוני המתיישבים בחבל.
הם שוכנו תחילה בפחונים ובבדונים ועסקו בבניית מבני הקבע של יישוביהם .במאי  1953הוקם
מושב אביטל ,המושב הראשון בחבל תענך ,וכמה ימים אחר כך הוקם תענך ב ,ששמו שונה לפרזון.
המתיישבים בשני מושבים אלה נמנו עם מספר חמולות מיוצאי כורדיסטן .כשנה מאוחר יותר ,ביולי
 ,1954הוקם המושב השלישי — מיטב.
המתיישבים מכורדיסטן בחרו להתיישב בחבל תענך לאחר שהוצעו להם מספר נקודות יישוב
אפשריות בגליל ובנגב .בהיותם חקלאים כבר בארץ מוצאם ידעו כי אזור תענך מתאים לפיתוח
חקלאי יותר מכל אזור אחר שהוצע להם 39.אחד מבני המתיישבים במיטב סיפר:
הם ידעו מה זאת אדמה טובה! הזקנים
היו אלה שקיבלו את המושב ] [...אלה
חיו בצורה טבעית ,אלה חיים טבעיים
היו קונים שק אגוזים ושק אחד
צימוקים שחורים ושק אחד תמרים והיו
מסודרים ] [...זה ההבדל בינינו לשכנים
שלנו .הם תמיד באים בדרישות ][...
הציעו לנו לקבל מבכירות ואחרי שנה
שנתיים היו לנו פרות .להם ,נתנו
פרות ] [...אמרו שהם רוצים כבשים,
נתנו כבשים ] [...שחטו אותם ואכלו
אותם ] [...גבעולי ] [...מנהל מחלקת
ההתיישבות בצפון אומר :כורדים —
תנו להם מה שהם רוצים כי אני יודע
שהם מטפחים ומפתחים כל סנטימטר
אדמה שהם מעבדים40 .

הדימוי העצמי של הכורדים לא רק התאים לזה של חקלאים מלידה אלא היה מקור גאווה לבני הדור
השני .הזקנים הכורדים הצטיירו בעיני בניהם כ'ילידים' ,מי שצמחו מהקרקע ,גזע שמטבעו מאריך
ימים ,ושהתמודד עם החקלאות בדיוק על פי הציפיות של מעצבי ההתיישבות .סיפר אחד הבנים:
בעיראק כמו במרוקו ויתר הארצות במזרח יש דמיון גדול בין הכפרים ,וכפריים שגרים בהרים אלה הם עובדי
אדמה .לדוגמה משפחה מאביטל הגיעה מאזור שנקרא בטס — אזור פרימיטיבי .ובפרק זמן של  30שנה ,בקצב
האינטנסיבי שבארץ וקצב ההתרחשויות ,זה כאילו הרבה זמן בעוד שבארצות אחרות שום דבר לא משתנה
בפרק זמן כזה .ומשפחה כזו ] [...מצמיחה בן טייס שאחר כך הופך לעורך דין ומסיים הכול בהצטיינות ][...
או למשל משפחה שהאבא היה רועה בן רועים עד יום מותו ולו שני בנים קצינים קרביים .שניהם סיימו
אוניברסיטה ,שניהם רואי חשבון בעלי משרד גדול בעפולה והם צעירים ועשירים41 .
 39א' גילת ,תוכנית פיתוח אזור מושבי תענך ,ירושלים  ,1986על פי :קינן' ,הקמת חבל תענך' )לעיל ,הערה  ,(8עמ' .4
 40י"מ ממושב מיטב ,קמון )שם( ,עמ'  65קטע .27
 41ש"א ממושב פרזון )כיום במגן–שאול( ,קמון )שם( ,עמ'  ,71קטע .35
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הזדהות הבנים וההורים עם המטרות ההתיישבותיות הייתה משוב חיובי למטרות המקוריות של
הנטיעה מחדש .יתרה מזו ,הם גם אימצו את האמונה ששורשיות מצמיחה תכונות עילית — קצינים
קרביים ,אקדמאים ,עשירים ,ומעל לכול הצטיינות ומצוינות .הדברים מתאימים לשאיפות היסוד של
מעצבי הדפוס כפי שבאו לידי ביטוי בדברי אשכול על 'חישול רוח העם ,גופו ,נשמתו ] [...יעמיקו
שורש ויחדשו נוף וצמרת העם'42.
שלא כמו הכפריים יוצאי האטלס ,בכפריים הכורדים — לפחות באלה מהם שהצליחו להכות שורש
ונאחזו בקרקע — אפשר לראות את אותם חקלאים מלידה שלא הכזיבו .הם עמדו בציפיות של אבות
ההתיישבות ,ואישרו את ההנחה שגם אם השוויון הומר בשיתוף עדיין תיתכן מוטיווציה שתוביל
להצלחת המושב.
הצלחת הכורדים נבעה כנראה גם מכך שבניגוד למתיישבי האטלס ,שנשלחו ליעד ההתיישבותי
שלהם מיד עם בואם ארצה )'מהאנייה אל הכפר'( ,הם הגיעו ליישוביהם אחרי נדודים ושהייה
במעברות ,וכאמור בחרו את היעד ההתיישבותי מתוך מספר הצעות שהוצעו להם בנגב ובגליל .שיתוף
המתיישבים בבחירת היעד הגאוגרפי של ההתיישבות יצר חלוקת אחריות בין הממסד למתיישבים.
שיתוף זה גם העניק למתיישבים תחושה שמכירים בערכם ,תחושה שנמנעה ממתיישבי האטלס,
ושחסרונה בלט בדברי המתיישבים כעבור שנים.
נוסף על כך שלא כמו הכפריים מהאטלס ,האוכלוסייה הכורדית התחלקה לחקלאים ולחקלאים–
סוחרים ,או לבני כפר ועיירות ולבני עיר שסיווגם התעסוקתי לא היה מובהק .בשלבי משבר ובתקופות
מצוקה ביישובים עזבו תושבים שדבקו פחות מאחרים בחיי איכרות ,והדברים מתאשרים מעדויות של
מתיישבים כורדים .אחרי שהסתיים תהליך נטישה של מתיישבים ,שנמשך כמעט עשור שלם ,הלך
והתייצב ציבור של מתיישבים שראה את היאחזותו במקום כסופית .הביטוי הבולט היה בהצלחתם
של רבים להתפרנס ממשקם החקלאי ואף להוריש לבניהם את אהבת החקלאות לא רק כמקצוע כי אם
כמעמד בעל ערך אידאולוגי לאומי — ממש כמו בני ההתיישבות הוותיקה בעמק יזרעאל.

הקבוצה העירונית
תכנון חבל תענך הועיד כאמור את הבכורה למגמה הכפרית .הדבר ניכר במבנה הדמוגרפי של החבל:
שליש מתיישבים מיישובי האטלס — באדירים ,מלאה וגדיש; שליש יוצאי כורדיסטן העיראקית —
באביטל ,פרזון ומיטב; ושליש קבוצת המיעוט העירונית — במושבים דבורה ,ברק וניר–יפה .בני
הקבוצה העירונית חשו בכך ,כפי שהעיד אב"ש ,אחד מתושבי ברק' :לא כל כך האמינו שעירונים
זעיר בורגנים יכולים להיות חקלאים ] [...את מרב מאמציהם השקיעו ]אנשי הממסד ההתיישבותי[
באנשי הרי האטלס ] [...ואלינו לא כל כך התייחסו' 43.מתיישבי הקבוצה העירונית הבינו
שחובת ההוכחה עליהם ,שהם עומדים למבחן ,ושההערכה כלפיהם מוגבלת ומוטל ספק ביכולתם
 42נאום אשכול )לעיל ,הערה .(25
 43אב"ש ממושב ברק ,קמון )לעיל ,הערה  ,(26עמ'  .56ראו גם :קינן ,הקמת חבל תענך )לעיל ,הערה  ,(8עמ' .183
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כחקלאים לעתיד לבוא .לכל היותר צפו שמיעוטם יחזיק מעמד בעוד שהרוב יישבר וינטוש 44.אב"ש
הוסיף:
היינו אמורים להיות חקלאים ,לקבל חלקת אדמה ולעבד אותה בהדרכה של מדריכים שינחו אותנו .אבל
זה לא היה כך .לא קיבלנו אדמה ] [...הדרך היחידה להתפרנס הייתה — 'עבודות יזומות' ] [...צריך להודות
שהיינו טירונים בחקלאות ]אבל[ להיות מוגדר כ'משק שדה' זה לא סימפטי כל כך ] [...קבעו קריטריונים מאוד
נמוכים לקיום משפחה .ואלה לא יכלו לספק אותנו ] [...אנשים התחילו לחפש פרנסה נוספת מחוץ לחקלאות.
כשהחברה ראו שמ'משק שדה' לא ניתן להגיע לרמת חיים סבירה ] [...הוקמו החממות הראשונות בחבל בברק,
דבורה וניר יפה45 .

בודדים השקיעו את תקציבי הביסוס שקיבלו ביזמות כמו הקמת רפת מודרנית עם מכון חליבה —
חלקם נכשלו וחלקם הצליחו — אחרים השקיעו בחממות .מעניינת במיוחד עדותו של אב"ש על
היחס אל אותם בעלי חממות' :כשהתחיל המשבר ב– '86קראו לנו ואמרו" :חבר'ה האדמה לא תוכל
לפרנס אתכם — מספיק ,צאו לעבוד בחוץ" אבל לא כל מושב ] [...באדירים שהם עדיין מתבססים
 44ליסק והורוביץ טענו שההגמוניה הפוליטית של מה שהוגדר ההתיישבות העובדת ,על מוסדותיה כמו 'המרכז
החקלאי' ,ההסתדרות והמחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית ,הקנתה למתיישבים שנכללו בקטגוריות המפלגתיות
והאידאולוגיות של מגזר זה עדיפות בתור להתיישבות ובהקצאת תקציבים .כתוצאה מכך קופחו מושבי המעמד הבינוני
שנתמכו על ידי מוסדות ההסתדרות הציונית .ראו :מ' ליסק וד' הורביץ ,מישוב למדינה ,תל–אביב תשל"ח ,עמ' .254
 45אב"ש ממושב ברק ,קמון )לעיל ,הערה ' .57 ,56 ,(26משק שדה' הוא השם שניתן על ידי מעצבי ההתיישבות האזורית
ליחידה חקלאית בת כ– 40דונם ,שנועדה בעיקרה למשקים המתמחים בגידולי תעשייה כגון סלק סוכר ,כותנה ובוטנים
)לשמן( ,אשר נועדו להיות חומר גלם לפני עיבוד תעשייתי .משקי שדה כמעט ולא כללו ענפי בעלי חיים ,למעט לול
עופות ועדר צאן )מתוך' :תכנון איזורי' ,העליה ההמונית בשנותיה הראשונות של המדינה ,תשמ"ג ,עמ' .(5148
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על האדמה מצבם קשה ,גדיש מצבם קשה ] [...מלאה גדיש ואדירים ] [...אין להם ] [...אפשרות לחפש
מקצוע אחר' 46.עולה מעדות זו כי בני הקבוצה העירונית נחשבו מוצלחים יותר מהכפריים ,וכך גם
הצטיירו בעיני עצמם.
הדימוי העצמי הגבוה של הקבוצה העירונית נבע בראש ובראשונה מהדימוי הזהותי של בני
הקבוצה בעיני עצמם .הם התארגנו להתיישבות עוד לפני עלייתם ארצה ,וראו את עצמם כגוף חלוצי
שעלה לישראל מתוך תודעה לאומית ,ושהכין את עצמו לחיי מושב מבלי שנשלח על ידי מישהו.
בכך היו שונים מהגרעינים התנועתיים ,אשר ראו עצמם כחיילים במערכה הנשלחים על ידי ההנהגה
לכל מקום שנדרש ,כאשר הם מבטלים את רצונם מפניה ומפני הכרעותיה .כפר–יחזקאל שימש דגם
מייצג למושבים הוותיקים של העלייה השלישית כפי שציירו אותם בדמיונם' :היה לנו קשר טוב
עם כפר יחזקאל .הם קיבלו אותנו בשבת הראשונה לבואנו ארצה ,ארחו אותנו וחילקו אותנו בין
המשפחות והקשר נשמר ,וכך היינו מבקרים שם לעיתים תכופות' 47.הקשר החברתי עם תושבי
כפר–יחזקאל התבסס על מכנה משותף תרבותי ואידאולוגי ,והיחסים בין הקולטים לנקלטים היו
יחסים בין שווים שיש ביניהם הערכה הדדית .הקשר הזה מאיר את המושג קליטה באור שונה מן
המקובל ,שכן שום צד לא חש שהאחר מתנשא עליו .מתיישבי הקבוצה העירונית נחשבו אפוא חומר
אנושי עירוני ממרוקו שהוא בעל פוטנציאל ,מודעות והכרה ערכית — מרכיבים נכונים שהתאימו
לפחות בעבר ליצירת התיישבות .בכל זאת התקשו המתיישבים החדשים להבליע בשתיקה כאשר
נציגי 'תנועת המושבים' שבאו להדריכם נהגו בהם באותו יחס מעליב שבו נהגו בדרך כלל בעולים
מצפון אפריקה:
בשבוע השני שלנו כאן — הייתה קטסטרופה ]ההדגשות שלי[ בכפר ,איזה קטסטרופה ] [...באו ללמד את
הנשים שלנו לסדר מיטות ] [...מדריכות מתנועת המושבים .היא באה ואמרה איך אתם עושים ] [...הם שאלו —
'את יודעת לעשות סלט?' לא היינו עשירים אבל כל אחד בא עם תרבות ,אבל מה ,אני אמרתי לאחראית
שם' :אתם צודקים ,אתם לא מכירים אותנו ] [...אבל לבוא אלינו ולתת סטירה' ] [...הם חושבים שכולם אותו
דבר ] [...אני מאשים ]את השליחים במרוקו[ שלא העבירו או לא רצו להעביר את האינפורמציה ההכרחית
עלינו ,על חיינו ,על תרבותנו48 .

מנגד בקרב הדור השני של הקבוצה הכפרית נשמעים עד היום הדי העלבון שחשו המתיישבים
מקבוצה זו עקב היחס של תושבי המושבים והקיבוצים הוותיקים בעמק יזרעאל אליהם' :בינינו לבין
הקיבוצים היה נתק מוחלט ]] [...גם[ כשבאתי לכפר יחזקאל ] [...לי זה נראה כמשהו שנמצא ] [...בשמים
] [...הם היו אשכנזים ] [...עלינו הסתכלו כעל התיישבות תת–תרבות ] [...היום הסיפור שונה ] [...וזה
נראה אחרת' 49.הניסוח 'תת–תרבות' ,שהוא ניסוח בדיעבד ,מתאשר במחקר .ליסק הצביע על התיוג
השלילי של העולים מן המזרח ,תיוג אשר שיקף הסכמה כללית של אנשי המנגנון הקולט ושל רוב
האוכלוסייה הוותיקה' .האובייקט המרכזי של התיוג השלילי הייתה העדה המרוקאית ] [...רווחו אז
46
47
48
49

שם.
ס"פ ממושב דבורה ,שם ,עמ'  ,76קטע .43
ע"א ממושב ברק ,שם ,עמ'  ,77קטעים .47 ,46
ש"א ממושב פרזון )כיום במגן–שאול( ,שם ,עמ'  ,76קטע .44
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ביטויים כמו" :מרוקו סכין"" ,בלתי יציבים"" ,רגשניים"" ,אימפולסיביים"" ,בלתי אמינים"" ,שותי
עראק"' 50.חוקרים רבים שעסקו בתופעה זו התמקדו בפולמוס התקשורתי הגדול שהחל באפריל
 1949בעקבות סדרת מאמרים שפרסם העיתונאי אריה גלבלום 51.בלי להיכנס בעובי הקורה אציין רק
שתרומתו של גלבלום לתיוג הסטראוטיפי הכללי הייתה בכך שהוסיף 'סרגל' שיפוטי לדירוג יוצאי
צפון אפריקה על פי ארצות הולדתם מ'טובים יותר' ל'גרועים יותר' .דומה שגלבלום ייצג את ההרגשה
בציבור הרחב בישראל בשנת  1949כשקבע כי 'אם לא יעשה דבר זה ]עלייתם[ בהתאם ליכולת וקיצבת
הזמן — יקלטו הם אותנו ולא אנו אותם ]ההדגשה שלי[' 52.השקפה זו רווחה לא רק בציבור הרחב
אלא גם בשורות ההנהגה ובפרט — כדברי ליסק — 'בקרב הסגל הבכיר של הקולטים' 53.למשל פנחס
לוביאנקר )לבון( ,אחד ממעצבי הדימוי הקולקטיבי של מה שנקרא אז 'ארץ–ישראל העובדת' ,נתן
ביטוי לחרדה ברמה לאומית' :השאלה היא בפשטות ,היקום כאן עם לבאנטיני או עם הנושא את צלם
אלוהים של תנועת העבודה העברית ,הדבר שעליו חלמו ,הגו ,והקריבו את חייהם שני דורות לפחות?
הנידרדר למהדורה יהודית של הלבנון ,סוריה ומצרים או שנצליח לשמור על דמות העם המתהווה
ברוח יוצרי תנועתנו ויסודותיה?'54.
בדבריהם של גלבלום ולוביאנקר משתקפת עמדה של מי שראו עצמם שייכים עדיין ליישוב
שבטרם הקמת המדינה ,נושאי 'צלם אלוהים של תנועת העבודה העברית' ,ושחששו להיבלע על
ידי העולים החדשים מהמזרח .עולים אלה ,שמשתמע כי הם נושאים את צלם הגולה ,נראו כמי
שעלולים לדרדר את הישות הלאומית הציונית למהדורה יהודית של אחת מארצות ערב המקיפות
את ישראל.
הקבוצה העירונית נקלעה לדיאלקטיקה עדינה :מצד אחד הזדהתה עם עקרונות המושב הקלסי ועם
ערכי 'ארץ–ישראל העובדת' ,ומצד אחר התפתחה בקרבה עוינות כלפי 'תנועת המושבים' .בד בבד
עם מעשים אידאליסטיים של גיוס בני מושב ותיק למען מושב חדש ,כפתה ואכפה 'תנועת המושבים'
על המתיישבים מערכת חוקים מנהלית ותקנונית שכללה גם מערכת הוראות חיצונית של מוסדות,
ביניהם המרכז החקלאי ,המחלקה לחקלאות של הסוכנות היהודית ומשרד החקלאות 55.המתיישבים
ראו בכפייה זו ניצחון של הסטיגמות השליליות שדבקו בהם ושל הדמוניזציה שלהם ומחיקה של תווי
זהות ותרבות ייחודיים שלהם.
50
51
52
53
54
55

מ' ליסק' ,דימויי עולים :סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה בשנות החמישים' ,קתדרה) 43 ,ניסן תשמ"ז(,
עמ' .127 ,126
גלבלום פרסם בעיתון 'הארץ' סדרה של שבעה מאמרים שכותרתה 'חודש ימים הייתי עולה חדש' .אציין רק שני חוקרים
מתוך רבים שעסקו בפרשה :ליסק )שם( ,עמ'  ;129127הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(5עמ'  ;77 ,65 ,62 ,61צמרת )לעיל ,הערה
 ,(1עמ' .30
גלבלום ,הארץ 22 ,באפריל .1949
ליסק )לעיל ,הערה  ,(50עמ'  .127במאמר המכונן הזה מובאות דוגמאות רבות נוספות.
פ' לוביאנקר' ,הקבוצה במבחן' ,מולד) 19 ,אוקטובר  ,(1949עמ'  — 8מצוטט אצל :צ' צמרת' ,בן גוריון ולבון שתי
עמדות כלפי הקליטה' ,ד' עופר )עורכת( ,בין עולים לוותיקים :ישראל בעלייה הגדולה ,19531948 ,ירושלים תשנ"ו,
עמ' .79 ,78
קינן ,בין קיבוצים למושבים )לעיל ,הערה  ,(8עמ' .131 ,130
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ערכים מתנגשים :עבודה ,עבודת ילדים ,לימודים
אחת הסתירות שנקלעו אליה בני הקבוצה העירונית נגעה בעניין מעשי ועקרוני גם יחד :עבודת
ילדים המסייעים להוריהם במשק .ברוב מוסדות החינוך בארץ הוכתב עוד מימי היישוב אתוס
שמקורו בהתיישבות העובדת ,ואשר טיפח יחס מיוחד לעבודה בשדה או בחלקה חקלאית קטנה
בבית הספר העירוני 56.אתוס זה התפתח קודם כול כדי לסייע בהשגת המטרה הנכספת של התחברות
לאדמה והשתרשות במולדת .אך היה בעבודה החקלאית של הילדים גם פתרון לצורך המעשי בעזרה
בעבודות המשק במושב ובקיבוץ ,ואמצעי לחנך לאחריות ולשותפות בנטל העבודה במשק הקיבוצי.
ההתיישבות העובדת עיצבה אפוא מסלול חינוכי שהשפעותיו חרגו הרבה מעבר לגדרות המושב
והקיבוץ.
אתוס העבודה החקלאית טוּפח גם בתנועות הנוער ,שהתגייסו למחנות עבודה בקיבוצים כדי
לסייע בעבודות חקלאיות עונתיות בחופשת הקיץ .במחנות אלה נשזרו גם יסודות חברתיים של חברת
הנעורים המפלסת דרך להיכרות חווייתית של החניך עם החיים בקיבוץ .מעל לכול נתפסה העבודה
הזאת כעזרה של צעירים מהעיר למשקים החקלאיים הכורעים תחת הנטל ומתעקשים לשמור על ערך
העבודה העצמית מול הפיתוי שבעבודה השכירה.
ערך העבודה בבית הספר בהתיישבות העובדת לא ביטל את ערך ההשכלה והלימודים ולא המיר
אותם ,אך הציב אותם בירכתי הזירה ולא במרכזה .לא במקרה תאם הדבר את האידאולוגיה הקולקטיבית
של המבוגרים ,אשר מתוך הכרה והזדהות העמידו ערכים ציוניים לאומיים מעל לצורכיהם הפרטיים
ולצורכי ילדיהם .לכאורה אפשר היה ליישם דגם זה גם במושבים החדשים ,אלא שבמושב החדש
קדמה מצוקת הפרנסה לדוקטרינה האידאולוגית של ההתיישבות העובדת הוותיקה.
הדגם שהתאים למטרת העל של התחברות לאדמה והשתרשות במולדת לא תאם את ההרגלים
והצרכים של המתיישבים העולים החדשים .אלה ראו בעבודה אמצעי ולא מטרה ,והמטרה הייתה
הפרנסה והקיום .בכך הומר מקומה של העבודה בפרנסה ,ואת מקומה של העמדה האידאולוגית
שראתה בעבודת הילדים ערך תפסה ראייה של עבודה זו ככורח להבטחת קיום המשפחה .כלומר לא
סיוע להורים או נטילת חלק באחריות אלא כורח קיום שיש לחלקו במידה שווה בין כל בני המשפחה
בלי להתחשב בשיקולי גיל ויכולת.
עדויות של בני הקבוצה הכפרית בחבל תענך מאשרות ומבליטות ממד זה .אחד מתושבי אביטל
לשעבר סיפר' :בתענך בדרך כלל הילדים הראשון והשני היו עוזבים את הלימודים ויוצאים לעבודה
כדי לעזור להורים בפרנסה .הראשון בטוח ,לפעמים גם השני עבדו כדי לפרנס את השאר .היחידה
המשקית —  45דונם ] [...לא מספיקה לפרנס  1412נפשות' 57.בראייה בדיעבד הצדיק אותו חקלאי
את הדרך הזו כנכונה על פי תפיסתו אז' :אני ,בחקלאות שלי לא הייתי מביא פועלים ,למה ,כי
פועלים היו לי בבית ,הילדים שלי .במקום לתת להם כסף הכסף נשאר בבית .הילדים ,גם למדו וגם
' 56אידיאולוגיה ששקעה עם קום המדינה'' ,לקסיקון החינוך וההוראה' בעריכת י' קשתי ,מ' אריאלי וש' שלסקי ,תל–אביב
תשנ"ח ,עמ' .196
 57א"א ממושב אביטל )כיום במגן–שאול( ,קמון )לעיל ,הערה  ,(26עמ' .2827
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היו עובדים אחרי בית הספר .היו עובדים עד הלילה מסכנים' 58.בת הדור השני ניסתה לרכך את
התמונה' :לא למדנו תיכון ,אף פעם לא התלוננו ,וכל הכסף היה הולך להורים ,היום זה לא קורה,
היום ההורים נותנים קודם לילדים' 59.קשה להצניע את הנימה הביקורתית שבדברים — בתנאי סוף
שנות החמישים עמדה הפרנסה במרכז הקיום ,לעומת זאת בתנאי סוף שנות התשעים )'היום'( הילדים
במרכז ,וצורכיהם קודמים לצרכים אחרים.
על רקע זה מובנת התגובה על חריגותה של הקבוצה העירונית ,ששחררה את הילדים מלסייע
להוריהם בעבודת המשק והעמידה את הילדים במרכז כבר אז:
הם לא חקלאים ולא שמו את הכול בחקלאות כמונו ] [...מושב דבורה ,הם באו מהעיר ,הם לא עבדו הרבה
בחקלאות ] [...כל אחד חיפש לו מקצוע איפה לעבוד ,הם עשו קצת על יד הבית ,זה לא חקלאות ] [...אבל אלה
] [...הם ידעו מה שמתרחש .הבנים שלהם למדו ,אנחנו היינו שולחים את הילדים לעבוד בשדות ,אם היינו
שולחים את הילדים שלנו שילמדו אז הכול היה כמו אצלם ,אחד מזכיר ,אחד פקיד60 .
 58שם ,עמ' ) 68א"א ממושב אביטל ,אביה של א"א ממגן שאול(.
 59ל"א ממושב אביטל ,שם ,עמ' .74
 60י"מ ממושב גדיש ,שם ,עמ'  ,48קטע .3
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אין זו ביקורת אלא מחאה ואפילו קנאה בהצלחתם על אנשי דבורה והמושבים הפורחים של יוצאי
הערים — על שהעדיפו נתיב אחר ,כי 'ידעו מה מתרחש' .יתרה מזו ,יש בדברים גם תסכול בשל
ההחמצה של המתיישבים יוצאי הכפרים ,שלא השכילו להבין שהשקעה בחינוך ובהשכלה של הילדים
על חשבון העסקתם בעבודות שדה עתידה להניב כישורים מקצועיים גבוהים ומעמד חברתי.
הקבוצה העירונית הובילה שני מהלכים בתחום החינוך אשר עמדו בניגוד גמור לאתוס החלוצי של
הימים ההם :היא הקימה בית ספר ייחודי איטגרטיווי וקלטה בו את בני ההתיישבות הוותיקה בעמק,
וכן הנהיגה בו יום לימודים ארוך ,ובכך ביטלה את האפשרות של עבודת ילדים במשק אחר הצהריים
והדגישה את יתרון הלימודים ,החינוך וההשכלה על ערך העבודה.

בית הספר 'דבורה–ברק'
בחבל תענך הוקמו חמישה בתי ספר :בית ספר חרדי ובית ספר ממלכתי בגוש חבר ,בית ספר ממלכתי–
דתי ובית ספר ממלכתי בגוש אומן ובית ספר חרדי של חב"ד בגוש יעל .אך בתהליך איטי נותרו
שלושה :בית ספר ממלכתי )'דבורה–ברק'( בגוש חבר ,בית ספר מקצועי לאזור הגלבוע )'עמק יפה'(
בגוש אומן ובית ספר דתי של חב"ד בגוש יעל61.
בבית הספר הממלכתי בגוש חבר באה לידי ביטוי החשיבות הרבה שייחסו הורי התלמידים ,שנמנו
עם הקבוצה העירונית ,לחינוך:
הבית ,הבתים ,בדבורה וברק לא חסכו מהילדים שום דבר .כשצריך היה שיעורי העשרה נתנו שיעורי עזר,
ומהתחלה פתחנו בחוגים ,הייתה תכנית הדומה ליום לימודים ארוך שהיינו הראשונים בארץ ליישם אותה
] [...אחרי השיעורים הפורמליים נתנו עוד חוגים ושיעורים ושיעורי עזר אבל ,קודם כל ההורים השקיעו
בבניהם62 .

הרחבת בית הספר באמצע שנות השישים נבעה מסיבות מעשיות ואידאולוגיות–חינוכיות גם יחד:
'ביה"ס היה קטן ,היו ]בו[ כ– 120תלמידים .המטרה הייתה לערב את החבר'ה שלנו עם בני הוותיקים
ה"צברים" ] [...כמובן שהיה בזה גם תועלת של בית–ספר גדול וכל הנספחים — מעבדות ,תמיכה
וכו' .אבל העניין האידיאולוגי קדם לכל!' 63.בית הספר במתכונתו המורחבת היה בית הספר הראשון
והיחיד של ההתיישבות החדשה שנקלטו בו תלמידים מן ההתיישבות הוותיקה — מכפר–יחזקאל,
מהיוגב ומרם–און.
הן היחסים הטובים שהתפתחו משלב מוקדם בין מתיישבי דבורה לתושבי כפר–יחזקאל והן
ההזדהות של בני הקבוצה העירונית עם ההתיישבות הוותיקה ככלל ,תרמו להיווצרות המפעל החינוכי
המשותף .זוהי דרך הפוכה מזו שהתווה שפרינצק — שוויון בונה שיתוף ,ולא שיתוף שבונה ויוצר
שוויון; מבלי דעת נסגר כאן מעגל.
 61על פי עדות אב"ש ,עמ'  ,75קטע .42
 62אב"ש ממושב ברק ,שם ,עמ' .75
 63שם.
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תפקיד חשוב במהפכה שהתחוללה בבית הספר 'דבורה–ברק' )ששמו שונה בשנת  1967ל'יד
לחמישה'( מילא ויקטור פרץ ,מורה ומחנך שהיה משנת  1965מנהל בית הספר ,ושלא במקרה היה גם
אחד ממנהיגיה של קבוצת הגרעינים העירוניים.
הוא ]פרץ[ הבין שעתידה של המדינה הנו פועל יוצא של הצלחתנו או כשלוננו במיזוג
גלויות] .הוא[ הבין את התהליך המתחולל עם העלייה ההמונית בטרם עלה הנושא
על סדר יומנו ] [...שלא כאחרים הבין שהמטרה לא תושג על ידי מחיקת הפלורליזם
התרבותי תוך זלזול הדדי והטמעת תרבות ברעותה .כל תא ,כל קבוצה ,כל עדה יכולים
לשמור על ייחודם תוך השתלבות והפריה הדדית כאשר בפני כולם יעד משותף —
להפוך לעם אחד ] [...הוא היה מהפכן ] [...לפני עידן הרפורמה במערכת החינוך ][...
אשר אחד משני יעדיה היה ] [...יצירת אינטגרציה חברתית במדינת ישראל ]] [...הוא
היה[ איש המשרת את אמת חייו ][...
לא הוותיקים ,המבוססים ,המנוסים בני ההתיישבות הוותיקה קלטו את החדשים
והבלתי מנוסים ,אלא בית ספר קטן של שני מושבים אשר רק תמול שלשום חגגו
עשור לעלייתם ,הוא שקלט את בני הוותיקים ] [...בית הספר 'דבורה ברק' ]] [...היווה[
'כור היתוך' בזעיר אנפין למיזוג גלויות ישראל ] [...חדשים וצברים בני צברים ,מערב
ומזרח התמזגו יחדיו והפכו למציאות חדשה בלתי מוכרת אז ,מציאות של ישראל
חדשה ,וזאת בתקופה שאין ממי ללמוד ,אין מי שידריך ויכוון ,כי הרי זה בית ספר
יחידי מסוגו בארץ64 .

המהלך המהפכני לא יכול היה לצאת אל הפועל אילולא עשו גם בני המושבים הוותיקים צעד חריג
במציאות של אותם ימים .לאחר שבמשך שנים רבות קיימו ושימרו בתי הספר המושביים הקטנים
בעמק את אותה דרך חינוכית ,התעורר בקבוצה קטנה ממושבי עמק יזרעאל הוותיקים רצון לשינוי.
הסביר זאת גדעון יבין מכפר–יחזקאל:
לנו בני המושבים הוותיקים נושא החינוך הוא מרכיב מרכזי בחיי התרבות ותורם חשוב לחיי חברה בכפר .לכן
גם קבעו הורינו בשנים הראשונות לעלייתם להתיישבות את העיקרון :בית הספר יהיה בכפר ] [...ואכן כך היה
במשך למעלה מארבעים וחמש שנה ]] [...עד ש[השאלה לאן נפנה עלתה במלוא חריפותה .האפשרויות היו:
מזרחה לקיבוצים ,מערבה לעפולה ,והשלישית אל התענכים — הקמת בית ספר אזורי לבני המושבים בחבל
תענך ] [...רצינו ]שהילדים[ יגדלו באווירת כפר ומושב והאפשרות השלישית ] [...בית הספר 'דבורה–ברק'
הייתה נועזת ומהפכנית .פרץ ויכוח קשה ששימשו בו בערבוביה נושאים ענייניים וכבדים ,ודעות קדומות ][...
האם אנחנו בני המושב הוותיק ,ניסע אליהם?! אם כבר שיבואו הם אלינו ,האם ילדינו ילמדו עם 'המרוקאים
האלה'?! ] [...ההכרעה נפלה ] [...עולים לתענכים .מקימים בית ספר אזורי מכיתה א' .החרדות היו גדולות
ומובנות ] [...גם אנחנו הראשונים להחלטה על הקמת בית הספר לא היינו שלמים עם צעדנו אלמלא היו
הילדים חוזרים הביתה מרוצים ואלמלא היו נוסעים בוקר בוקר בשמחה לבית הספר65 .

לכאורה צירוף מקרים בלבד יצר את התנאים להתקרבות של המושבים הוותיקים למושבי העולים,
אולי אפשר אפילו לומר בציניות כי היה זה אופורטוניזם שנוצל בחכמה .אך מניתוח תיאורו של יבין
עולה כי היה זה תהליך בן חמישה שלבים) :א( העיקרון המכונן — במושב עובדים צריך להיות בית
 64א' בן–שמחון )עורך( ,מתוך :ויקטור ,הוצאת המשפחה ,1989 ,עמ' .8
 65ג' יבין ,שם) ,עמ' .(52
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ספר ,כי כך קבעו ההורים המייסדים ,והבנים מצווים להמשיך בדרכם; )ב( פרשת דרכים — לפני בני
המייסדים שביקשו להחליט על עתיד החינוך של בניהם )נכדי המייסדים( ,עמדו שלוש אפשרויות:
בית ספר עירוני ,בית ספר קיבוצי או בית ספר מושבי המנוהל על ידי צוות חינוכי של עולים חדשים;
)ג( התלבטות — בין העיקרון המכונן ,שנבע ממנו כי יש לדחות את האפשרות העירונית והקיבוצית,
לבין בחירה בבית ספר בתענך ,בחירה שיבין הגדירה 'נועזת ומהפכנית' ,כנראה בגלל החשש שאין
ביכולתו של בית ספר זה לספק את היסוד הערכי החינוכי של כפר ומושב ,שהמתיישבים החדשים
עדיין לא הפנימו את ערכי המושב והישראליות; )ד( ויכוח — משהועבר הנושא להכרעת כלל התושבים
התפתח ויכוח סוער ורגשי ,שנכרכו בו עקרונות ודעות קדומות כאחד; )ה( החלטה — במילים 'עולים
לתענכים' גולמה הכרעה ערכית; הפנייה אל יישובים בחבל תענך הוגדרה עלייה ,והיה בה גם מתן
לגיטימציה למושב העולים כמושב לכל דבר.
בתהליך זה בן חמשת השלבים השתקף המטען הערכי שהביאו בני המושבים הוותיקים בהצטרפם
אל האינטגרציה בבית הספר 'דבורה–ברק' .בהכרתם בסופו של דבר בלגיטימיות של מושב
העולים כחוליה בשרשרת ההתיישבות הייתה קריאת תיגר של ישראלים ותיקים על תפיסת כור
ההיתוך.
מדיניות כור ההיתוך ביקשה לכפות על העולה החדש שינויים מבלי לשאול לדעתו או לקבל
את רשותו או הסכמתו לשינוי זהותו .לעומת זאת המפעל האינטגרטיווי של בית ספר 'דבורה–ברק'
הציב חלופה חינוכית לא בכפיית שינוי כי אם בבנייה משותפת של זהות חדשה מתוך זהויות
ישנות .האינטגרציה הזו צמחה מתוך הכרעה ובחירה של שני הצדדים ,שראו בכך המרה של
שיטה חינוכית המבוססת על כור היתוך בשיטה חינוכית חדשה ,שוויונית ושיתופית ,של קולטים
ונקלטים ,ותיקים וחדשים 66.במהלך זה גם באו לידי מיצוי מאפייני זהות ושוני של הקבוצה העירונית
ביישובי תענך.

סיכום
מאמר זה נרקם מעדויות של מתיישבים ומייסדים בחבל תענך .מתיאורי הקשיים ,הכשלים וההישגים
הצטיירה תמונה אשר ניסיתי להבינה ולנתחה באספקלריה היסטורית.
היו במושבי חבל תענך שתי קבוצות שונות של מתיישבים :כשני שלישים של המושבים יושבו על
ידי בני הקבוצה שכיניתי הכפרית ,ושליש יושבו בבני הקבוצה שכיניתי העירונית .קליטת הקבוצה
הכפרית הייתה פועל יוצא של מדיניות שהוכתבה על ידי הגורמים ההתיישבותיים בהשראת תפיסת
 66אין לי יומרות או כלים להעריך מבחינה פדגוגית את המפעל החינוכי של פרץ ואת בית ספרו .זווית הראייה שלי
מתבססת על עדויות אנשי החבל ותושבי עמק יזרעאל .בספר 'ויקטור' מופיעים מכתבים של גורמים חינוכיים מקומיים,
כולל מפקחי משרד החינוך ,כולם מוקירים את עבודתו של פרץ אולם אין בספר שום תעודה או הכרה לאומית–ממלכתית
המציגה את התופעה החינוכית הזו כייחודית .לא מצאתי את שמו של בית הספר או את שמו של פרץ בערכים העוסקים
בחינוך אינטגרטיווי או בקליטת ילדי ותיקים על ידי ילדי עולים ב'לקסיקון החינוך וההוראה' )לעיל ,הערה  ,(56עובדה
מתמיהה בלשון המעטה ואולי נושא למחקר נוסף.
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הנטיעה מחדש של חקלאים מלידה ,שמקורה בדפוס מימי העלייה השנייה .בהתאם לתפיסה זו ניתבו
מעצבי התכנון החקלאי את העולים החדשים אל מושבי העובדים החדשים כדי להיאחז באדמת
תענך .תהליך זה צלח בקרב אוכלוסיית מוצא אחת )יוצאי כורדיסטן( ,אך היו בו קשיים וכשלים
בקליטת אוכלוסיית המוצא האחרת )יוצאי הרי האטלס במרוקו( .הקשיים והכשלים ,שהיו קשורים
בתלות בגורמים המיישבים ובהיעדר עצמאות ויזמות ,התעצמו בעת משבר החקלאות באמצע
שנות השמונים ,והדבר המחיש כי דפוס קליטתם של מתיישבים אלה לא התאים להם .לעומת זאת
המתיישבים ממוצא כורדי ,אף שהעזיבות הרבות בקרבם התישו את יכולת עמידתם בעשור הראשון
להתיישבותם ,הצליחו ברובם לעלות בהמשך על דרך של הצלחה כלכלית ,והתפיסה שהנחתה
את קליטתם כנראה היוותה עבורם דווקא דגם מדרבן .בקליטת הקבוצה העירונית לא יושמה אותה
תפיסה — כי לא התאימה מעצם הגדרתה — והיה בכך מנוף להצלחה ,ליצירתיות ולהישגיות בתחום
הכלכלי ,החברתי והחינוכי.
כדי לנתח את שני נתיבי הקליטה במושבי תענך הסתייעתי בדפוס 'בן מלך' כנקודת מוצא להבנת
המרחק בין עקרון השוויון לעקרון השיתוף :כאשר קיים שוויון בין שתי קבוצות ,יחסי הכוחות
מאפשרים הרמוניה ,סולידריות ועשייה משותפת; לעומת זאת יחסי שיתוף בין שתי קבוצות עלולים
להתדרדר למצב הנגזר מאי השוויון וליצור תלות ,כפייה והיעדר סולידריות .כאשר בוחנים את הדברים
על פי דפוס 'בן מלך' מתברר שמה שקרה ליוצאי האטלס נבע מיחסי שיתוף שלא מתוך שוויון,
שהתדרדרו ליחסי תלות ולתחושה של 'חלוצים בעל כורחם' 67,ואלה הולידו ניכור ,כעס ותסכול.
שונה המצב כאשר על אף היעדר השוויון נשמר גרעין מסוים של עצמאות ,וכך יכולה להימנע מערכת
יחסים תלותית — זה מה שהתרחש אצל האוכלוסייה הכורדית ,שבקרבה נוצרה סולידריות שהובילה
להזדהות עם המעשה הציוני ולהשתלבות מלאה בו .הקבוצה העירונית לעומת שתי קבוצות הכפריים
שרדה בזכות עצמאות היתר שלה והדימוי העצמי הקולקטיבי הגבוה שלה עוד מארץ מוצאה .קבוצה
זו הוכיחה שגרעין היווצרותה ,אף שהיה דומה לגרעיני ההתיישבות החלוציים המסורתיים ,נבדל
מהם באי הנכונות לוותר על הזהות הפלורליסטית וברצון לעצב תפיסת עולם חינוכית לאור זהות זו.
לכן הצליחו להתקשר על יסוד שוויון ושיתוף אל האוכלוסיות הוותיקות של מתיישבי העמק; קשר
זה הניב לא רק סולידריות והזדהות ,כי אם גם אינטגרציה חינוכית אמתית ,ללא קולטים או נקלטים,
אינטגרציה שהייתה מבוססת על הדדיות ,ושהצמיחה זהות ישראלית בריאה וייחודית .היה זה תהליך
של קליטה שהיו בו חופש בחירה וכבוד הדדי לתרבות המוצא — אנטיתזה לרצונו של בן–גוריון שכל
יהודי הבא לארץ–ישראל ישכח מאין בא.
האינטגרציה החינוכית בבית ספר 'דבורה–ברק' הייתה ראקציה לרעיונות ולערכים של כור
ההיתוך ,ואפשר שמשום כך הוצנע פרסומה והיא לא זכתה להאדרה שהיא ראויה לה .במסגרת זו לא
 67גורני ציין שבני העלייה ההמונית הם אנשים ש'חלוציותם ] [...באה עליהם לעיתים ,ככפויה' )י' גורני' ,נס העלייה
ההמונית' ,מ' נאור ]עורך[ ,עולים ומעברות ] 19521948עידן ,[8 ,ירושלים תשמ"ז ,עמ'  ;(8ולדברי וינגרוד ‘These
immigrants […] did not wish to become “pioneers”, but in effect they acted this role’ (A. Weingrod, Reluctant
)Pioneers: Village Development in Israel, Ithaca, N.Y. 1966, p. viii
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עמדו קולטים מעל לנקלטים ,אלא טופח ביניהם שוויון ערכי ברמה החברתית והתרבותית כאחת .היה
זה ניסיון אמיץ ,שיש לייחס ליזמתו של ויקטור פרץ ,אך ללא שותפיו — מורים ,הורים ותלמידים
בני הקבוצה העירונית — לא היה זוכה להצלחה .הקבוצה העירונית הצליחה למקד את האנרגייה
היצירתית והפוטנציאל האידאולוגי שלה ,ולהפיק מתוך סירוב ,ראקציה ומרי — תנופה חיובית .מתוך
המאבק כנגד כור ההיתוך של הקולטים ,הצליחו לבנות כור היתוך חדש של נקלטים ,ללא מחיקה
תרבותית ותוך יצירה ייחודית בתחום החינוך ובניית זהות ישראלית שלא ביישה את נושאיה.

