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בתקופת השלטון הבריטי ( )1948‑1918עברה נצרת תמורות רבות :ממרכז של נפה כפרית היא הפכה
למרכז מנהלי ראשי ולמקום מושבו של מושל מחוז הגליל ,והחליפה בכך את עכו ,שהייתה המרכז
המנהלי של הגליל בתקופה העות'מאנית .נוסף על כך הפכה העיר למרכז מסחרי וכלכלי חשוב לאזור
הגליל התחתון והעמקים .צמיחתה הכלכלית המהירה התבטאה בגידול בהיקף המסחר ,בהתרחבות
השווקים ,בגידול במספר בתי האב ,שעמד בשנת  1931על  1,834מתוך  6,126בתי האב בנפה ,וכן
בהתפשטות השטח הבנוי של העיר אל מחוץ לגרעין ההיסטורי שלה ובבניית מוסדות ציבור על ידי
הגורמים הנוצריים והממשל הבריטי 1.היבט נוסף של התמורות היה הגידול הדמוגרפי של נצרת:
במפקד של  1922מנתה אוכלוסייתה  7,424נפשות 4,885 ,מהן נוצרים והשאר מוסלמים; במפקד
של  1932חיו בה  8,756נפשות 5,445 ,מהן נוצרים והשאר מוסלמים; ואילו בשנת  1946גדל מספר
התושבים ל־ 9,250 ,15,540מהם נוצרים ו־ 6,290מוסלמים2.
מצב העניינים השתנה עם פרוץ מלחמת  .1948כיבוש העיר על ידי צה"ל ב־ 16ביולי ,1948
במהלך מבצע 'דקל' ,בוצע במהירות ,ללא קרב וכמעט ללא אבדות בנפש .מנהיג העיר וראש העירייה
דאז ,יוסֻ ף ביי אלפאהום ,נכנע ללא תנאי למפקדי הכוחות חיים לסקוב ובן דונקלמן .עם כיבושה
הפכה נצרת לחלק ממדינת ישראל ,אף שעל פי החלטת החלוקה של האו"ם מה־ 29בנובמבר 1947
היא נכללה בתחומי המדינה הערבית הפלסטינית 3.מאז הפכו התנופה והשגשוג שאפיינו אותה
לקיפאון ומצוקה במשך יותר מעשור.
נצרת הייתה היחידה מארבע הערים הערביות והמעורבות בגליל שאוכלוסייתה כמעט לא נפגעה
במהלך כיבוש העיר :בעוד שבטבריה ובצפת לא נותרה כלל אוכלוסייה ערבית ,ובעכו פונה הרוב
המכריע של ערביי העיר ,גדלה אוכלוסיית נצרת באופן משמעותי במהלך המלחמה ובעקבותיה,
מכ־ 16,000לפני המלחמה לכ־ 22,000אחריה .אלפי פליטים מרחבי הגליל זרמו לעיר בתקווה למצוא
בה מקלט ומקום בטוח 4,וכך הפכה נצרת לעיר הערבית הגדולה בישראל ,ומאז ועד היום היא נחשבת
המרכז הפוליטי והתרבותי של אזרחי ישראל הערבים.
1
2
3

4

Area, Houses and Population: Official Census, 18 November 1931, p. 330, NAL, CO 821/13
Palestine Blue Book, 1938, p. 332, NAL, CO 821/13; United Nations Special Committee on Palestine: Summary
of Recommendations, Jerusalem, June 1947, p. 12
על מבצע 'דקל' וכיבוש נצרת ראו בפירוטB. Morris, 1948: A History of the First Arab–Israeli War, New Haven & :
 ;London 2008, pp. 278–285ד' הדרי' ,מלחמת העצמאות בצפון' ,א' קדיש (עורך) ,מלחמת העצמאות תש"ח‑תש"ט:
דיון מחודש ,א ,רמת־אפעל תשס"ד ,עמ'  ;169‑119מ' כרמל ,מערכות צפון ,תל־אביב תש"ט ,עמ'  ;217‑195ענף
ההיסטוריה במטה הכללי ,תולדות מלחמת הקוממיות ,תל־אביב תשי"ט ,עמ'  ;252‑247מ' עבאסי' ,כיבוש נצרת :העיר
הערבית ששרדה את המלחמה' .עיונים בתקומת ישראל( 20 ,תש"ע) ,עמ' .121‑101
שר המיעוטים ב' שטרית אל שר המסחר והתעשייה 21 ,ביולי  ,1948גה"מ ,נצרת כללי דו"חות ,ג.44/308/
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בתום מלחמת  1948נותרו בתחום מדינת ישראל כ־ 160,000ערבים .כ־ 30,000מהם היו פליטים
פנימיים ,כלומר מי שנשארו בתחומי מולדתם אך אולצו לעזוב את מקום מגוריהם או עזבו אותו
מטעמים אחרים .פליטים אלה היו משתי העדות —  90אחוזים מהם מוסלמים ו־ 10אחוזים נוצרים5.
בשנת  1948הוטל על נצרת ,כמו על היישובים והריכוזים הערביים האחרים בתחומי ישראל,
ממשל צבאי .הממשל הצבאי ב'שטחים המוחזקים' נמשך עד שנת  ,1966ושפע המחקרים שנכתבו
עליו תרמו רבות לידיעת התקופה ולהבנת מערכת היחסים בין שלטונות המדינה למיעוט הערבי
שנותר בארץ בתום המלחמה 6.אולם רוב המחקרים הללו הם מחקרי מקרו ,כלומר עסקו בכל ריכוזי
האוכלוסייה הערבית במדינה או ברובם ,ודנו בדרך כלל בכל תקופת פעילותו של הממשל הצבאי
5
6

M. Al-Haj, ‘Adjustment Patterns of the Arab Internal Refugees in Israel’, International Migration, 24 (1986),
pp. 651–674
ראו למשל :ה' כהן ,ערבים טובים :המודיעין הישראלי והערבים בישראל :סוכנים ומפעילים ,משת"פים ומורדים,
מטרות ושיטות ,ירושלים תשס"ו; הנ"ל ,הנפקדים הנוכחים :הפליטים הפלסטינים בישראל מאז  ,1948ירושלים
 ;2000ש' אוסצקי־לזר' ,התגבשות יחסי הגומלין בין יהודים לערבים במדינת ישראל :העשור הראשון,'1958‑1948 ,
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת חיפה ;1996 ,הנ"ל ,אקרית וברעם :הסיפור המלא ,גבעת־חביבה  ;1993י' בוימל' ,יחסו
של הממסד הישראלי לערבים בישראל :מדיניות ,עקרונות ופעולות :העשור השני ,'1968‑1958 ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת חיפה ;2002 ,ע' בנזימן וע' מנצור ,דיירי משנה :ערביי־ישראל ,מעמדם והמדיניות כלפיהם ,ירושלים
 ;1992א' לוסטיק ,ערבים במדינה היהודית :שליטת ישראל במיעוט הלאומי ,תרגמה א' גרינגרד ,חיפה .1985

119

קתדרה

מראה כללי של
נצרת ()1936

(צלמי המושבה
האמריקנית ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)

קתדרה 120

מוסטפא עבאסי

ובמגוון נושאים רחב .לעומת זאת מורגש מחסור מסוים במחקרי מיקרו ,כלומר במחקרים הממוקדים
ביישוב ערבי אחד ,בקהילה ערבית אחת או בנושא חברתי ספציפי ,דוגמת המחקר של אילת כהן־
קסטרו על התמורות הדמוגרפיות בנצרת 7.כאן תרומתו העיקרית של המאמר הנוכחי ,שעניינו
הפליטים הפנימיים שבאו לנצרת במהלך מלחמת  ;1948חלק קטן מהם שהו בעיר רק כמה חודשים,
במבנהּ הדמוגרפי והעדתי.
ָ
וחלקם הגדול השתקעו בה וגרמו לשינוי מהפכני
מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים שערכתי על ארבע ערי הגליל בתקופת המנדט ובמלחמת
 8,1948ואין הוא מקרה חקר נפרד המנותק משאר המקרים .במחקרים אלה עסקתי בשני תחומים
עיקריים :המבנה החברתי ומהלך המלחמה ותוצאותיה .בלי למידת המבנה החברתי הפנימי של
אוכלוסיית ערי הגליל באותה עת ,ובלי הבנת מערכת היחסים החברתיים והכלכליים בין ערים אלה
לבין עצמן ובינן לבין סביבתן הכפרית ,קשה להבין לעומק את מהלך מלחמת  1948ותוצאותיה בחבל
ארץ זה כולל בעיר נצרת.
המחקרים שערכתי עד כה על ערי הגליל הערביות והמעורבות מראים בבירור שהיה שוני רב
בהתארגנות ובפעילות של החברה הערבית בכל אחת מהן הן בתקופת המנדט והן במלחמת .1948
הדבר בולט ביתר שאת בעיר נצרת ,ונראה לי שלא במקרה תוצאות המלחמה וההתרחשויות בעקבותיה
בנצרת היו שונות מאלו שבערים אחרות .אם כן המחקרים על כל עיר ועיר אינם חוליות נפרדות,
אלא חלק ממאמץ להבין את התמונה הכוללת באמצעות בחינה מעמיקה של כל מקרה ומקרה ממספר
זוויות ראייה חדשות.
המאמר דן בשלוש שאלות עיקריות:
• כיצד נוצרה בעיית הפליטים בנצרת :מהיכן הם באו ,כיצד התמודדה העיר עם אלפי הפליטים
שזרמו אליה ,ואיך השפיע הדבר על המרקם החברתי והדמוגרפי שלה?
• מה הייתה מדיניות השלטונות הישראליים הצבאיים והאזרחיים בעניין הפליטים?
• כיצד התמודדו הפליטים עם מצבם החדש ,ומדוע לא שבו ליישוביהם?
מאמר זה מבוסס בעיקר על חומר השמור בתיקי הממשל הצבאי שבארכיון צה"ל ,בתיקי משרד
המיעוטים שבגנזך המדינה ובתיקי הרשות לשיקום פליטים 9שבארכיון הציוני המרכזי .מדובר במגוון
רחב של דו"חות שנכתבו והועברו בין משרדים שונים ,בעיקר ממשרד המיעוטים לשאר משרדי
7
8

9

א' כהן־קסטרו' ,תמורות במאזן הדמוגרפי בנצרת במאה השנים האחרונות' ,מגמות ,מה (תשס"ח) ,עמ' .530‑509
ראו לדוגמה :מ' עבאסי' ,צפת ואזורה הכפרי בתקופת המנדט :יחסים ומתחים' ,קתדרה( 99 ,ניסן תשס"א) ,עמ'
 ;138‑115הנ"ל' ,הקרב על צפת במלחמת העצמאות :עיון מחדש' ,שם( 107 ,ניסן תשס"ג) ,עמ'  ;148‑113הנ"ל,
'מנהיגים לדורות :משפחת טברי והנהגת הקהילה הערבית בטבריה בתקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט' ,שם120 ,
(תמוז תשס"ו) ,עמ' M. Abbasi, ‘The Battle for Safad in the War of 1948: A Revised Study’, IJMES, 36 ;200‑197
(2004), pp 21–47; idem, ‘The “Aristocracy” of the Upper Galilee: Safad Notables and the Tanzimat Reforms’, I.
Weisman & F. Zacks (eds.), Ottoman Reform and Muslim Regeneration, Library of Ottoman Studies, London
& New York 2005, pp. 167–185; idem, ‘The End of Arab Tiberias: The Arabs of Tiberias in the Battle for the
 ;City in the 1948 War’, JPS, 36 (2006) pp. 1–24הנ"ל' ,משפחות הנכבדים הערביות בעכו בשלהי השלטון העות'מאני
ובתקופת המנדט :המשך או תמורה?' ,קתדרה( 130 ,טבת תשס"ט) ,עמ'  ;74‑51הנ"ל (לעיל ,הערה .)3
חשוב לציין כי הרשות לשיקום הפליטים נודעה גם בשמות אחרים ,כגון הרשות ליישוב ערבים בישראל או הוועדה
לענייני פליטים.
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תיאור בואה של
שיירת פליטים מן
הכפר עילוט אל
המנזר 21 ,ביולי
 .1948קטע מתוך
היומן שכתב הנזיר
רנה שודורג' ,ראש
המנזר הסליזיאני
בנצרת (בצרפתית)

(ארכיון המנזר הסליזיאני,
נצרת)

הממשלה .כמו כן מבוסס המאמר על דו"חות מודיעין ודו"חות של מחלקת הצנזורה ,ששלטה בכל
המכתבים היוצאים מהעיר והנכנסים אליה .נוסף על כך המאמר נסמך על חומר ארכיוני של המנזר
הסליזיאני שבנצרת ,חומר שנחשף עתה לראשונה .מנזר זה אירח בתחומו לתקופה ממושכת כ־2,000
פליטים ,וביומן שכתב ראש המנזר דאז הנזיר רנה שודורג' ( )Chodorgeיש תיעוד מפורט על חיי אותם
פליטים 10.נעזרתי גם בשלושה ספרים שכתבו בני המקום או פליטים מכפרי הסביבה — אף שאין אלה
מחקרים מדעים ,יש בהם תיעוד ותיאור שיכולים לתרום להשלמת התמונה 11.וכן הסתייעתי בספר
שחובר לזכרו של המושל הצבאי הראשון בעיר אלישע סולץ 12.מלבד כל זאת ראיינתי את עאטף
פאהום ,מנכבדי העיר וממנהיגיה ,וכמה פליטים שבאו לנצרת .כל המקורות האלה יש בהם לזרות אור
חדש על הנושא ולהאירו מזוויות אשר כאמור לא עלו במחקרי המקרו.

מחפשים מקלט בעיר הקודש
מאז קבלת החלטת החלוקה באו"ם ,ב־ 29בנובמבר  ,1947הלך והתערער מצב הביטחון בארץ .בדצמבר
ובחודשים הראשונים של שנת  1948הפכו מעשי אלימות בין ערבים ליהודים לעניין שבשגרה.
 10אני מודה מקרב לב לראש המנזר הסליזיאני בנצרת ד"ר ג'אן מריה ג'אנצה ( ,)Gianazzaאשר ִאפשר לי לעיין ביומן
ובמסמכי המנזר מאותה תקופה וכן בתמונות של המנזר והפליטים שמצאו בו מקלט.
 11מ' בשר ,עילוט עבר א־תאריך ,נצרת  ;2002ס' אבו ראס ,עילוט תאריך ותראת' ,נצרת  ;2011ש' עראף ,עילוט א־צמוד
ואלאסתמראר ,תרשיחא .2008
 12מ' מוסנזון ,אלישע :האיש ופועלו :על אלישע סולץ — מפי חברים .בעריכת א' רנן ,מעוז־חיים תשל"ג.
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התנגשויות בנתיבי התחבורה ובקווי התפר שבערים המעורבות התפשטו והתגברו 13,ולבשו בהדרגה
אופי של מלחמה כוללת ,וזו הגיעה לשיאה בחודשים אפריל‑מאי  .1948אז כבשו כוחות ה'הגנה'
את רוב הערים הערביות והמעורבות בארץ ,ומאות אלפי פלסטינים הפכו לפליטים בתוך הארץ
ומחוץ לה.
נצרת ,שהייתה עיר ערבית טהורה ללא יישובים יהודיים בקרבתה המידית ,נותרה במידה רבה
מחוץ למעגל האלימות .אולם בהיותה המרכז המנהלי של הגליל ומקום מושבו של מושל מחוז
הגליל ,היא הושפעה מההתרחשויות סביבּה עוד לפני כיבושה ,ביולי  — 1948במשך כמה חודשים
עברה העיר תהפוכות והייתה יעד לאלפי פליטים ,שנהרו אליה בארבעה גלים.
הגל הראשון בא לעיר בחודשים ינואר‑מרס  ,1948וכלל מאות פליטים מערים צפוניות בארץ.
בואם לא היה מאורגן ,ורובם ביקשו מחסה לתקופה קצרה' ,עד יעבור זעם' ,ותכננו לשוב לאחר מכן
לבתיהם .בואם של פליטים עירוניים לא היה מקרי ,שכן באותם חודשים הפעילה ה'הגנה' לחץ על
הערים הערביות הגדולות ,לחץ שהיה למעשה ,כדברי בני מוריס ,מצור חלקי 14.רוב העירוניים שעזבו
את בתיהם בגל הזה היו תושבי שכונות קו התפר ושכונות הספר בחיפה ,ויותר מ־ 1,000מהם עברו
לנצרת 15.ב־ 22בפברואר רשם שודורג' ,ראש המנזר הסליזיאני ,ביומנו כי מספר משפחות פליטים
באו למנזר ,ושהוא העמיד לרשותן ארבעה חדרים 16.ב־ 2באפריל ציין כי מספר הפליטים המבקשים
אצלו מחסה הולך וגדל ,ושחלקם באו עם עדריהם 17,ומכאן שלצד העירוניים היו גם פליטים כפריים.
נראה שהמעבר לנצרת לא היה מקרי — מעמדה הקדוש של העיר מן הסתם הקנה לאנשים תחושה
שזהו מקום בטוח יותר ,מה גם שבעיר ישב מושל המחוז הבריטי ,שהשפעתו בשלב הראשוני הזה
עדיין הייתה מורגשת.
הגל השני היה גדול בהרבה מהראשון ,וכלל אלפי תושבים מטבריה ,מחיפה ומבית־שאן ,לצד
תושבים כפריים מהנפות שלהן 18.כידוע טבריה הייתה העיר המעורבת הראשונה שכבשה ה'הגנה',
ב־ 18באפריל ,וכל תושביה הערבים ,כ־ 5,000נפשות ,גורשו ממנה בשיתוף פעולה עם השלטונות
הבריטיים ,שארגנו את ההסעות .רוב תושבי טבריה פנו אמנם לעבר הירדן ,אבל כ־ 500מהם חיפשו
מקלט בנצרת הסמוכה ,מתוך אמונה שיוכלו לשוב לבתיהם כעבור זמן קצר 19.על נסיבות הפליטות
13

14
15
16
17
18
19

על ההחמרה ההדרגתית במצב ראו דו"חות מושל מחוז הצפון ס"ט אוונס ( )Evansמהשנים  ,1948‑1947הכוללים
תיאור מפורט של ההתרחשויות באזור הגליל עד נסיגת הבריטיםDistrict Commissioner’s Office, Galilee District :
Fortnightly Reports, 18 December 1947, 6 January 1948, 19 January 1948, 5 February 1948, 4 March 1948,
NAL, CO 357/3926
ב' מוריס ,לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים  ,1949‑1947תרגם א' מגן ,תל־אביב תשנ"א ,עמ' .58
שם ,עמ' .70‑65
יומנו של ראש המנזר הסליזיאני ,נצרת 22 ,בפברואר .1948
שם 2 ,מאי .1948
מנפת טבריה באו פליטים משני כפרים ,כפר סבת וחדת'ה ,ואילו מנפת חיפה באו פליטים בעיקר מבלד א־שיח'
וחואסה.
על פרשת כיבוש טבריה וגירוש תושביה הערבים במלחמת  1948ראו :עבאסי ,קץ טבריה הערבית (לעיל ,הערה ;)8
דבר 3 ,במאי  ;1948פליטי טבריה בנצרת אל שר המיעוטים שטרית 30 ,בספטמבר  ,1948גה"מ ,ג ;39/308/עדותו של
שוסטרמן ,ממפקדי כוחות ה'הגנה' בטבריה 22 ,במרס  ,1957עמ'  ,2א"צ ;75/922/943 ,נ' קעואר ,תאריך א־נאצרה:
מסירה עבר אלעצור ,נצרת  ,2000עמ' .527 ,330
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פליטים בחצר
המנזר הסליזיאני
בנצרת

(ארכיון המנזר הסליזיאני,
נצרת)

של קבוצה זו העיד ג'ברא קרדחג'י (יליד טבריה .)1928 ,לדבריו עמדו לפני ערביי טבריה שתי
אפשרויות :לעבור מזרחה ,לכיוון סוריה וירדן ,או מערבה ,לכיוון נצרת .מרבית חברי הקבוצה
שהחליטו לעבור לנצרת היו נוצרים ,ומיעוטם מוסלמים ,ובלטו בקרבם המֻ פתי של טבריה שיח' טאהר
טברי ובני משפחתו — אלה החליטו לעבור לנצרת מפני שהיו להם בעיר קרובי משפחה וידידים,
ומפני שהאמינו שהמוסדות הנוצריים הרבים בעיר יסייעו בידם .לדברי קרדחג'י תחילה שיכנו את
הפליטים בכנסיות ובמנזרים למספר חודשים; התנאים היו קשים ,והצפיפות הייתה רבה מאוד .לאחר
מכן עברו הפליטים למקומות שונים בעיר ,חלקם שכרו דירות קטנות במחירים מופקעים ,וחלקם
המשיכו לגור מספר שנים אצל קרובי משפחה 20.לאחר כיבוש חיפה ,ב־ 21‑20באפריל ,באה לנצרת
בעקבות פליטי טבריה קבוצת פליטים מחיפה ומכפרי הסביבה .על נסיבות הפליטות של קבוצה זו
סיפר אבו ויקטור גרייב (יליד חיפה .)1928 ,לדבריו משפחתו עברה מחיפה לעכו דרך הים בסירה
קטנה .לאחר המתנה של מספר שעות בעכו ,שכרה המשפחה עם כחמישים פליטים אחרים משאית
וכולם נסעו לנצרת .בהגיעם כבר הייתה נצרת מלאה פליטים ,והם הצטופפו בכנסיות ,במנזרים ובכל
מקום אפשרי .משפחתו של אבו ויקטור ,שהייתה בעלת אמצעים ורכוש ,שכרה חדר קטן ,ועשרת בני
המשפחה גרו בו בצפיפות שנים רבות 21.נוסף על פליטי חיפה ,טבריה והכפרים שבסביבתן ,באה
לנצרת בגל זה קבוצת פליטים מבית־שאן ,לאחר שעירם נכבשה ,ב־ 12במאי; הקבוצה כללה פליטים
מהעיר ומהכפרים קומיה וסירין שבנפתה.
 20ריאיון עם ג'ברא קרדחג'י 10 ,בנובמבר .2011
 21ריאיון עם אבו ויקטור גרייב 6 ,בנובמבר .2011
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הגל השלישי היה הגדול מכולם ,והיו בו אלפי פליטים .הוא החל במהלך מבצע 'דקל' ,שהתנהל
ב־ 16‑14ביולי ,ושבו נכבשו כל היישובים הערביים שבין הערים שפרעם ונצרת ובמיוחד הכפרים
ם־קוּבי ועילוט .רוב פליטי הגל הזה היו פלאחים מהכפרים הללו ,שגבלו
ֵ
ספוריה ,מעלול ,מֻ גֵ 'ידל ,אֻ
בנצרת ממערב ,וחלקם מכפרים אחרים בנפתּה22.
על פי יומנו של שודורג' ראשוני הפליטים בגל זה באו ב־ 13ביולי ,ובאותו יום קלט המנזר 153
פליטים ,רובם מן הכפרים מג'ידל ואֻ ם־קובי 23.פליטי ספוריה היו אחת מקבוצות הפליטים הגדולות
שבאו לעיר ,ונוכחותם מורגשת היטב בשכונות הצפוניות של נצרת עד היום .מעניין כי לאחר שנכבשה
ספוריה ,בשלושה ימים ,הורשו שמונים ואחת משפחות לחזור לכפר; הן רוכזו במערב הכפר ,ואילו
פאטמה עבד אלחמיד נג'ם (ילידת ספוריה )1920 ,העידה כי התושבים הורשו
הצבא התרכז במזרחוִ .
לחזור לחייהם הרגילים ואף נרשמו כהלכה וקיבלו תעודות זהות ישראליות ,ועיבדו את אדמותיהם
לקראת עונת החורף של  .1949אולם ב־ 2בינואר  1949באו לכפר כוחות צה"ל ובמפתיע ציוו עליהם
לפנותו מיד .חלקם הגדול עברו לנצרת ,וחלקם לכפרים אחרים בסביבת העיר 24.לאחר פינוים עתרו
לבג"ץ ,אולם עתירתם נדחתה ,מאחר שהכפר הוכרז שטח צבאי סגור25.
שודורג' כתב ביומנו על בואם של פליטי עילוט לנצרת' :שיירה של תושבי עילוט באה לחפש
מקלט במנזר [ ]...תושבי עילוט היו שבורים לחלוטין ,הם ישבו במסדרונות בקומת הקרקע על

הכפר ספוריה,
אוגוסט 1949

(צילום :דוד אלדן ,לע"מ)

22
23
24
25

ראו רשימות מפורטות של הפליטים שבאו לנצרת ושמות כפרי המוצא שלהם ,יולי  ,1948אצ"מ;KKL5/7149 ,
עראף (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  ;116‑115אבו ראס (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  ;17‑16בשר (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .98‑97
יומנו של ראש המנזר הסליזיאני ,נצרת 13 ,ביולי .1948
ריאיון עם פאטמה עבד אלחמיד נג'ם 20 ,באוקטובר  .2011ראו גם :עלון ספוריה ,מרס  ,1996עמ' .24
אלאתחאד 22 ,בנובמבר .1951
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הצרורות שלהם ,בלא כל תנועה ,הם אפילו לא היו מסוגלים לטפל בילדיהם הקטנים [ ]...הנשים ישבו
במעגל בכו וייללו על בניהן שנהרגו במהלך כיבוש הכפר'26.
מילאד נסאר (יליד מג'ידל )1933 ,סיפר כי משפחתו עזבה את מג'ידל יומיים לפני כיבוש הכפר
ועברה לנצרת ,ושלאחר כיבוש הכפר פינו כוחות צה"ל את שאר המשפחות מן המקום .לדבריו
משפחתו שוכנה עם שש משפחות נוספות במרתף באחד המנזרים ,וכעבור חצי שנה עברו לדירה
באזור השוק27.
בגל הרביעי באו לנצרת פליטים מכפרים שונים בגליל ,בעיקר מנפות עכו וצפת ,לאחר כיבוש
שאר חלקי הגליל העליון במבצע 'חירם' ,ב־ 29‑28באוקטובר .מספר הפליטים בגל זה היה כמה
מאות ,ורובם ככולם היו פלאחים כפריים.
לפי נתונים שמסר הלל כהן ,קלטה נצרת פליטים משמונה־עשר יישובים עירוניים וכפריים28.
הרקע החברתי שלהם והרכבם הדתי לא היו אחידים ,אך רובם היו מוסלמים כפריים ומיעוטם נוצרים
עירוניים וכפריים.

אומדן מספר הפליטים בנצרת
יש הערכות שונות של מספר הפליטים שבאו לנצרת .לפי האומדן של ראש העיר דאז יוסף ביי
אלפאהום היו בנצרת עם תום המלחמה כ־ 41,000תושבים 16,000 ,מהם ותיקים וכ־ 25,000פליטים.
השר לענייני מיעוטים בכור שטרית חשב בצדק שאלו מספרים מוגזמים ,והעריך לקראת סוף יולי
 1948שבנצרת מתגוררות כ־ 25,000נפשות ,מחציתן תושבים ותיקים ומחציתן פליטים 29.לפי נתוני
המושל הצבאי הראשון של נצרת אלישע סולץ עמד מספר הפליטים בדצמבר  1949על ,5,222
כ־ 2,600מהם מערים אחרות ,בעיקר מחיפה וטבריה ,והשאר מכפרים סמוכים כמו מג'ידל ,עילוט,
ספוריה ומעלול30.
נראה כי ההפרשים בהערכות נבעו מהתנועה המתמדת של פליטים בעיר ,לפחות בשלב הראשון.
מאחר שלא כל מי שבא לעיר נשאר בה ,הייתה הערכת שר המיעוטים ,שניתנה מיד לאחר כיבוש
העיר ,נכונה כנראה .לאחר מבצע 'דקל' כמחצית מהפליטים שאליהם התייחס שר המיעוטים חיפשו
מקלט בכפרים הסמוכים לנצרת ,ולפעמים התייחסו אליהם כאל פליטים שהיו בנצרת.
על פי חישובים שעשיתי על בסיס הנתונים שבידי ועל פי הטבלאות המקוריות של הממשל
הצבאי ,של משרד המיעוטים ושל הוועדה לענייני פליטים ,היו מספרי הפליטים שבאו לנצרת,
ושנשארו בה לפחות עד שנת  ,1950כדלקמן:
26
27
28
29
30

יומנו של ראש המנזר הסליזיאני ,נצרת 21 ,ביולי .1948
ריאיון עם מילאד נסאר 5 ,בנובמבר .2011
כהן ,הנפקדים (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .43‑42
השר שטרית אל שר הבריאות 21 ,ביולי  ,1948גה"מ ,ג.44/308/
דו"ח המושל הצבאי של נצרת 14 ,בדצמבר  ,1949גה"מ ,ג.38/308/
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שם היישוב

מספר המשפחות

מספר הפליטים

חיפה

652

1,815

מג'ידל

191

674

עילוט

109

577

מעלול

56

402

טבריה

114

527

בית־שאן

40

217

חואסה

31

143

בלד א־שיח'

20

115

קומיה

24

124

אֻ ם־קובי

20

110

אנדור

9

56

כפר סבת

5

20

סירין

4

57

צפת

3

20

מעדר

2

8

חדת'ה

1

5

ערה

1

1

ספוריה

76

431

סך הכול

1,358

5,302

נתונים אלה אינם שונים בהרבה מנתוני המושל הצבאי ,שקבע כאמור כי מספר הפליטים בעיר
בדצמבר  1949היה  .5,222גם במחקרה של כהן־קסטרו יש נתונים דומים ,ולפיהם שהו בנצרת בשנים
 1950‑1948כ־ 5,150פליטים .כהן־קסטרו קבעה בצדק כי מספר הפליטים בנצרת היה גדול ממספרם
בכל יישוב מקלט אחר בארץ ,וציינה כי בשנת  1951היו הפליטים כרבע מכלל תושבי העיר31.
נוסף על  5,200הפליטים שהשתקעו בנצרת ,התפזרו עוד כ־ 5,000פליטים בכפרים הסמוכים —
כפר כנאֵ ,רינה ,יפיע ,משהד וטורעאן .העומס הכלכלי על כפרים אלה ,שהיו קשורים לנצרת קשר
חברתי וכלכלי הדוק ,הוסיף למצוקה הכללית ששררה באזור כולו במשך שנים.
 31כהן־קסטרו (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;517‑516בוימל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .299‑297
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מצב הפליטים בנצרת
בכל המקורות שבידינו יש תיאורים קשים של מצב הפליטים בנצרת .השר שטרית ביקר בעיר ב־19
ביולי  ,1948שלושה ימים אחרי כיבושה ,ודיווח כי רבים מהפליטים מתגוררים במסגדים ,בכנסיות
ובמנזרים ,וכי מצבם הכלכלי רע מאוד ,למרות הסיוע שמגישים להם תושבי העיר הוותיקים .לדבריו
פליטים רבים נאלצו למכור את הרכוש המועט שהצליחו לקחת עמם ,ומי שלא היה להם רכוש למכרו
סבלו מחרפת רעב32.
במכתב ששלח שטרית אל שר הבריאות
יומיים לאחר מכן הוא שב ותיאר את המצב
הבלתי נסבל בנצרת ,התריע מפני מגפות
וביקש ממשרד הבריאות לשלוח נציג
להשגיח על ענייני הבריאות בעיר 33.המצב
אכן התדרדר ,ורבים לקו במחלות כגון
טיפוס ,מלריה ואבעבועות .בגלל מגפת
האבעבועות הוטל ִמחודש נובמבר 1948
סגר של כחודש על נצרת ועל הכפרים
שבסביבתה ,והוקם בית חולים מיוחד
שטיפל בחמישים וחמישה חולים ובעשרים
ושניים איש שהיו חשודים כחולים34.
מושל העיר סולץ כתב על הפליטים
באוגוסט :1948
בקרתי במרכזי הפליטים בנצרת [ ]...אשר באו
מכפרים נטושים ,ערים נטושות וכן ממקומות
אשר חלק מהתושבים נשאר בהם ,ישנם
הרבה מבין הפליטים שרכושם הוחרם לאוצר
המדינה ,חיטה שנקצרה על ידינו וכו' ,מצבם
של הפליטים האלה שנשארו בחוסר כל ובלי
כל אמצעי קיום הוא בכל רע ,אין אפשרות
להעסיקם בעבודה מקומית היות ומקורות
הפרנסה בנצרת ובסביבתה הקרובה דלים מאד
וכן בגלל המספר הגדול של מחוסרי עבודה
מבני נצרת עצמה35 .

32
33
34
35

דו"ח על ביקור שר המיעוטים בנצרת 19 ,ביולי  ,1948גה"מ ,נצרת כללי דו"חות ,ג.44/308/
השר שטרית אל שר הבריאות (לעיל ,הערה .)29
המושל הצבאי בנצרת ,דו"ח מחלקות ממשלתיות אזרחיות בנצרת ,מרס  ,1949גה"מ ,ג.3/309/
סולץ אל השר שטרית 13 ,באוגוסט  ,1948גה"מ ,ג.38/308/

מכתבו של אלישע
סולץ ,המושל הצבאי
של נצרת ,אל שר
המיעוטים על מצב
הפליטים בעיר13 ,
באוגוסט 1948
(גנזך המדינה)
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במכתב אחר ,מינואר  ,1949כתב:
הם חיים בתנאים גרועים ביותר ובחוסר כל .אין אפשרות למצוא עבודה עבורם ,והם מהווים מעמסה כבדה.
הם מתקיימים ברובם הגדול מעזרה סוציאלית ומשפיעים לרעה במידה גדולה על מצב חוסר העבודה בעיר.
העברתם מנצרת תשפר את מצב התעסוקה בעיר במידה ניכרת מאד [ ]...אין כל סיכוי לקלוט אותם בתוך
החיים הכלכליים של העיר ,אילו גם הדבר היה רצוי למדינה מבחינה פוליטית ומדינית36 .

חפירת בור מים על
ידי הפליטים בחצר
המנזר

(ארכיון המנזר הסליזיאני,
נצרת)

סאמי ג'ראיסי ,תושב נצרת ופקיד העזרה הסוציאלית בעיר ,תיאר בדו"ח מפורט שכתב ב־ 2בדצמבר
 ,1948כחצי שנה לאחר הכיבוש ,תמונה עגומה של מצב הפליטים .ג'ראיסי ,שחילק שאלונים
לפליטים וניתח את תשובותיהם ,כתב את הדו"ח המפורט ביותר על חייהם בנצרת באותה תקופה
והגיע לממצאים מעניינים שמקורות אחרים אינם מספקים .מתברר כי בשל המחסור החמור בדיור גרו
לפעמים חמש משפחות בדירה אחת .חלק מהפליטים התאכסנו
אצל חברים וקרובים ,חלקם השתכנו במנזרים תמורת תשלום
סמלי ,חלקם התגוררו בבנייני הממשל הבריטי לשעבר ,ואחדים
גרו בבתים שבעליהם עזבו אותם עם הכיבוש .עוד נמצא כי
מצבם של הפליטים השתנה מעת לעת על פי המצב הכלכלי
והביטחוני בגליל37.
גם מהפרוטוקולים של ועדת הסעד שהקים הממשל הצבאי,
ושכללה אנשי ממשל ,אישי ציבור ,נציגים של הצלב האדום
ואחרים ,עולה תמונה דומה :הפליטים סבלו מאבטלה קשה,
נאלצו למכור את רכושם ,וחלקם נותרו ללא אמצעי קיום;
הצעות העבודה המעטות מטעם גופים ממשלתיים כוונו בעיקר
לתושבי העיר הוותיקים38.
קשה במיוחד היה המצב במנזר הסליזיאני ,שקלט קרוב
ל־ 2,000פליטים ,בהם כ־ 570מהכפרים עילוט ומג'ידל .כפי
שצוין לעיל ,מרבית פליטים אלה באו למנזר לאחר מבצע
'דקל' ,וביומן המנזר תועדו בואם ושהייתם במנזר .שודורג' ציין
למשל כי הפליטים גרו בצפיפות וקיבלו מנות אוכל פשוטות
ועממיות 39.באוקטובר  1948החלו הממונים על המנזר להפעיל
את ילדי הפליטים בפעולות חינוכיות שונות ,ולדברי שודורג' מנהיגי הפליטים ,שבלטו בהם השיח'ים
טאהא חסן ח'טיב ומוסטפא חסן ח'טיב מעילוט ,העריכו מאוד את היזמה הזאת .ב־ 17פברואר 1949
הורחבה הפעילות החינוכית לכדי לימוד מסודר .בבוקר לימדה המחנכת פהימה נג'יב נסאר את
36
37
38
39

סולץ אל מטה הממשל הצבאי 11 ,בינואר  ,1949גה"מ ,ג.38/308/
ג'ראיסי אל המושל הצבאי בנצרת ,טבלאות המצב הכלכלי 2 ,בדצמבר  ,1948גה"מ ,ג .38/308/דו"ח דומה ראו :אצ"מ,
.KKL5\7149
פרוטוקול הוועדה לענייני סעד 1 ,בפברואר  ,1948גה"מ ,ג.15/309/
יומנו של ראש המנזר הסליזיאני ,נצרת 8 ,בספטמבר .1948
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הבנות ,אחר הצהריים לימד מתורגמן המנזר סלים סלאמה את הבנים ,ובערב נערכה פעילות משותפת
להורים ,כולל לימוד תפירה לנשים40.
כדי להעסיק את הפליטים יזם המנזר מספר מיזמים בתחומו ועל אדמותיו .אחד המיזמים היה
הכשרתו של מגרש כדורגל על ידי יישור שטח המדרון התלול ,והמגרש נחנך ב־ 31ביולי .1949
כמו כן חפרו הפליטים בור מים עמוק לצורך אגירת מי הגשמים ,בנו גדרות ,עבדו את אדמות המנזר
וכדומה; לחלק מהעבודות סיפקה חברת 'סולל בונה' את הציוד הדרוש41.
לצדו של שודורג' ,שעמד בראש המנזר בשנים  ,1956‑1948פעלו הנזירים אז'ן לה קוק (,)Le Cocq
מרסל פריגן ( )Prigentוז'וזף דוברובובסקי ( .)Dobrovobskyשלושת הנזירים האלה ובמיוחד
דוברובובסקי פעלו רבות להחזרת פליטי עילוט לכפרם.

מגרש הכדורגל
שהוכשר בשטח
המנזר

(ארכיון המנזר הסליזיאני,
נצרת)

ג'ראיסי ,שביקר במנזר כמה פעמים ,תיאר את מצב הפליטים במקום' :אולמות המנזר דחוקים
למדי ,ואין במה להפריד בין המשפחות הללו חוץ מחתיכת חוט או חבל או חתיכת עץ [ ]...רובם
המכריע של הפליטים עומדים לפני סכנת רעב ,בגלל חוסר מזון ומלבוש ,ורובם נאלצו למכור את
חפציהם כדי למצוא מזון לטפם ולבני משפחותיהם הרבים' 42.ג'ראיסי המליץ לשלטונות על פתרונות
 40שם 17 ,בפברואר .1949
 41שם 13 ,במאי  .1949באיורים נראים פליטים מבצעים עבודות אלה.
 42ג'ראיסי אל המושל הצבאי בנצרת (לעיל ,הערה .)37
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אפשריים למצוקה .ראשית כול המליץ להחזיר את הפליטים הכפריים לכפריהם ,הסמוכים מאוד
לעיר .המלצתו השנייה הייתה להעסיק את הפליטים האיכרים בקטיף הדרים או במסיק זיתים ,דבר
שהם יודעים לעשות היטב .ואם הדבר לא יתאפשר ,המליץ להעסיקם בנמלי הארץ ,בבתי חרושת או
בעבודות יזומות .חלק מהמלצותיו של ג'ראיסי אומצו ,בשל המצוקה הקשה בעיר ,במיוחד ההמלצה
לאשר לפליטים לצאת מהעיר לעבוד במקומות שונים באזור הצפון.
מצוקת הפליטים משתקפת גם במכתבי מיסיונרים ,נזירות ואחיות בתי החולים .אלה כתבו כי
הצפיפות והמחסור במגורים גרמו להתפשטות מגפות כמו קדחת המערות וטיפוס .במכתביהם,
שנקראו בקפדנות על ידי הצנזורה ,תואר שוב ושוב המצב הכללי הקשה בעיר .הם סיפרו כי רבים
מהפליטים מנסים לחזור לבתיהם בחיפה ובשפרעם ,וכי רבים מבקשים ממכרים יהודים לסייע להם
לחזור למקומות עבודתם בבתי הזיקוק ,בעירייה ,בדואר ,בבתי חולים ממשלתיים ועוד43.
עלי עבדאללה עבוד אבו יונס (יליד  ,)1924אחד מפליטי עילוט ,ציין כי לאחר שחרורו ממעצר
במחנה השבויים בעתלית ,בראשית פברואר  ,1949בא לנצרת לחפש מקלט; הוא הסתובב ברחובות
העיר מספר ימים ,ובכל מקום שביקש מקלט נדחה בשל צפיפות הדיור .לאחר מסע ייסורים הוא
הורשה להתגורר במסגד הלבן ,אולם לדבריו הצפיפות הייתה נוראה ולכן החליט לעזוב .משם עבר
לח'אן אלפאשא שבבעלות משפחות פאהום ,ואף שם התנאים היו קשים מנשוא ,ולבסוף החליט
להצטרף לבני כפרו במנזר הסליזיאני .לדבריו התקבל למנזר ,שהיה מוצף פליטים ,מפני שהיה איכר
חרוץ והיה מוכן לעבוד ולהתפרנס מחוץ למנזר ,ולקבל שם לינה בלבד44.
כשם שהיו פליטים אשר ביקשו לצאת מנצרת ,כך היו רבים שהמשיכו לנסות להיכנס לעיר .מפקד
העיר כתב למטכ"ל בסוף אוגוסט  1948כי רבים המסתננים ,כלשונו ,לתוכה .לדבריו רוב המסתננים
היו בני העיר שברחו ממנה ,ובהם נשים רבות ,אך גם ערבים שלא היו תושבי נצרת ,ושקיוו לעבוד
בה מעט ואז לחזור לבתיהם .במכתב תואר מסלולם של הבאים :מגבול לבנון הם הלכו לכפר ראמה
שבגליל העליון ,ומשם המשיכו ברגל או ברכיבה על בהמות עד הכפרים עראבה או מנדא שבגליל
התחתון; לאחר מכן הלכו או רכבו עד כפר כנא שליד נצרת ,ומשם עלו בלילות לשביל נצרת‑עין־
מאהל ונכנסו לעיר מצפון לבית החולים האוסטרי .חלקם באו בכביש המקיף את נצרת מכביש ציפורי
עד בית היתומים 'דון בוסקו' .מהדו"ח עולה כי לא היה קו מנחה ברור באשר ליחס ל'מסתננים' אלה,
ואיש מהם לא נעצר ולא הוחזר .הצבא המליץ לאמץ מדיניות ברורה בעניין 'כדי למנוע הפקרות'45.
גם מערכת החינוך בעיר נפגעה ,משום שבתי הספר לא יכלו לקלוט את ילדי הפליטים .בסוף
דצמבר  1948פנה משרד המיעוטים אל משרד החינוך בדרישה למצוא פתרון לבעיה באמצעות הוספת
כיתות לימוד ,משום ש'רבים מילדי הפליטים בנצרת טרם נקלטו ,מחמת שתי סיבות ,חוסר מקום
בכיתות הלימוד ,חוסר אמצעים להורים הפליטים'46.
43
44
45
46

שירותי המודיעין ,מחלקת הצנזורה ,נספח לדו"ח שבועי מס'  2 ,3בספטמבר  ,1948גה"מ ,ג.38/308/
ריאיון עם עלי עבדאללה עבוד (אבו יונס) 28 ,באוקטובר .2011
מפקד העיר נצרת אל המטכ"ל 31 ,באוגוסט  ,1948א"צ .1025/922/75 ,ראו גם :המושל הצבאי בנצרת (לעיל,
הערה .)34
משרד המיעוטים אל מחלקת החינוך 21 ,בדצמבר  ,1948גה"מ ,סעד נצרת ,ג.15/309/
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מצב הפליטים בנצרת היה חמור .במשך חודשים הייתה העיר מוכה וצפופה ,ורבים מתושביה
רעבים וחולים .התמיכה המעטה בהם באה רובה ככולה ממקורות חוץ ולא ממדינת ישראל .נראה
שמלבד התיאור הקשה של משרדי הממשלה השונים ,בעיקר של משרד המיעוטים ,לא נעשה דבר
להקל את התאוששות העיר ,והיא הוסיפה לסבול מעוני וממצוקה עוד שנים לא מעטות.

הסיוע ההומניטרי לנצרת
בימים הקשים ההם נחלצו רק מעטים לעזרת העיר הקדושה ותושביה ,ובלטו בהם גופים כנסייתיים
מבלגיה ומארצות־הברית .הבלגים הקימו בנצרת את 'מפעל הסיוע הבלגי לפליטים' והחלו לפעול
ב־ 5בספטמבר  .1948את המפעל ניהלו ראשי מנזר סנט מארי שבעיר והכומר הבלגי לאון נבו
( ,)Naveauשבא מבלגיה לחיפה דרך בירות כבר ב־ 11באוגוסט בשליחות ממשלתו 47.הם פתחו
ארבעה מרכזי סיוע ,בבית החולים הצרפתי ,במנזר האיטלקי ,במנזר סנט מארי ובמנזר הסליזיאני,
שהיו בו כאמור פליטים רבים ,וחילקו מדי יום כ־ 3,000מנות מזון .הזכאות לקבלת סיוע נקבעה
לפי המלצת ראשי העדות והמֻ ח'תארים ,והוא ניתן בעיקר לנזקקים מקרב הפליטים ולעניים מתושבי
נצרת .אלפי אנשים המתינו בתור כשעתיים לקבלת מנות המזון הדלות ,שלא כללו בשר או שמן ,אלא
רק ירקות מבושלים ,מזון משומר ,גבינה ,ריבה וחלב לתינוקות ,ובשל מספרם הגדול של הנזקקים
קיבל כל אחד מנה אחת ליומיים 48.נוסף על כך חילקו הבלגים  50טונות קמח ,כ־ 1,000שמיכות
ו־ 400פריטי לבוש 6,036 .נפש זכו ליהנות ממפעל זה ,ללא אפליה דתית או אחרת.
סיוע אמריקני מצומצם ניתן מטעם הכנסייה הבפטיסטית בנצרת ,במימון 'כנס הבפטיסטים
הדרומי' בארצות־הברית .את מפעל הסיוע הזה ניהלו שתי נשים ,הגברת גרובר והגברת לי ,שהתגוררו
בארץ עוד משנות השלושים ,ושניהלו בעיר מעון ליתומים ובית ספר עממי .כבר בסוף אוגוסט 1948
החלו לחלק לפליטים מנות מזון ,שכללו בשר וירקות; תחילה חולקו כ־ 150מנות ביום ,ועם העלייה
בביקוש עלה מספרן ל־49.450
נוסף על שני גופים אלה הגישו האו"ם והצלב האדום סיוע הומניטרי ,שכלל בעיקר מזון .משלחת
מטעם האו"ם ביקרה בעיר ב־ 6באוגוסט  50,1948וממסמכי ארכיון המנזר הסליזיאני עולה שעיקר
התרומה של האו"ם בנצרת הייתה באמצעות ארגוני יוניס"ף ואונר"א ,אשר הגישו סיוע לבני הפליטים
שהתגוררו במנזר 51.גם הצלב האדום נחלץ לסייע לנזקקים ,ולשם תיאום חלוקת הסיוע נחתם בתחילת
 ,1949כלומר לאחר מספר חודשי סבל ומחסור ,הסכם בין הארגון לבין ממשלת ישראל .נציג הצלב
האדם בארץ דאז רוברט האס ( )Haasהנחה את נציגיו במרכזים השונים ,ובכללם הפקידים במרכז
47
48
49
50
51

סולץ אל משרד המיעוטים 16 ,באוגוסט  ,1948גה"מ ,ג.15/309/
דו"ח של פקיד הסעד ג'ראיסי ,מפעל העזרה הבלגי 2 ,בדצמבר  ,1948גה"מ ,סעד נצרת ,ג.15/309/
דו"ח של ג'ראיסי ,השליחות הבפטיסטית 2 ,בדצמבר  ,1948גה"מ ,סעד נצרת ,ג.15/309/
משלחת האו"ם כללה ארבעה חברים :סילינטו ( )Silintoמהמחלקה הסוציאלית ,רדמן ( )Redmanוה' אולוקין ()Olukin
מהצלב האדום וא' נורדואל ( ,)Nordoallרופא או"ם .ראו :משרד המיעוטים אל משרד החוץ 8 ,באוגוסט  ,1948גה"מ,
ג.38/308/
פינקס רישומי יוניס"ף ,ארכיון המנזר הסליזיאני ,נצרת; אוסצקי־לזר ,התגבשות (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .22
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רשימת משפחות
פליטים ,נזקקי
הסיוע של הצלב
האדום

(ארכיון המנזר הסליזיאני,
נצרת)

הסיוע במנזר הסליזיאני ובמרכזים האחרים בעיר ,באשר לכללי חלוקת הסיוע והיקפו 52.ממשלת
ישראל לא ראתה בעין טובה את מעורבות האו"ם והצלב האדום בסיוע לפליטים הערבים ,מחשש
לחיזוק ההשפעה הזרה בקרבם ,והדבר גרם לא מעט מחלוקות וחיכוכים .יוסף ויץ ,יושב ראש הרשות
לשיקום פליטים ,ציין במפורש במכתב אל ראש הממשלה' :הפליטים הערבים בישראל שנזקקו לסיוע
כנפגעי מלחמה ,אינם מסוג הפליטים הערבים שבארצות ערב .קבלת סיוע מהאו"ם באיזה צורה שהיא
תחת שם זה אינה רצויה כלל ,בהיותה עלולה לעורר את שאלת החזרתם של הערבים למקומותיהם
בישראל' 53.אולם למרות חשש זה נמשכה פעילות אונר"א בצורות שונות עד שהופסקה סופית ב־1
ביולי  .1952המדינה העדיפה לטפל בעצמה בפליטים ולא להיעזר בגורמי חוץ.
נוסף על הסיוע החיצוני סייעו לפליטים משפחות מקומיות עשירות ובעלות יכולת .עאטף פאהום
(יליד  ,)1924בנו של ראש העיר דאז יוסף ביי פאהום ,סיפר כי משפחתו — שבבעלותה היו אלפי
דונמים בעמק יזרעאל — חילקה כמויות גדולות של חיטה וקמח מיבוליה54.
בסך הכול הסיוע ההומניטרי לנצרת היה מועט .בין הגופים מגישי הסיוע בלטה בהיעדרה ממשלת
ישראל ,שעיקר תשומת לבה הופנתה אז לענייני ביטחון ,ושלפחות בשלב הראשוני ההוא לא עשתה
מספיק למען הפליטים .עם זאת אין להתעלם ממאמציו של השר שטרית ,שפעל רבות לחדש את
פעילות המוסדות האזרחיים בעיר .בשלב מאוחר יותר הוא גם ִאפשר לחלק מבני העיר לצאת לעבודה
 52רשימת משפחות פליטים ,נזקקי הסיוע של הצלב האדום ,ארכיון המנזר הסליזיאני ,נצרת; הנחיות הממונה על הצלב
האדום במדינת ישראל האס ,שם.
 53ויץ אל בן־גוריון ,סיוע לפליטים ערבים בישראל 2 ,ביוני  ,1950אצ"מ.KKL5/887 ,
 54ריאיון עם עאטף פאהום 28 ,באוקטובר .2011
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חיילי או"ם קונים
עופות בנצרת,
אוקטובר 1948
(לע"מ)

במקומות מרוחקים ,למרות העוצר והמשטר הצבאי שהיו נתונים בו 55.מנגד יש לציין שלא התקבלה
הצעתו של המושל סולץ לשלם לפליטים תמורת חלק מרכושם שהוחרם תשלום חד־פעמי או תשלום
שבועי קבוע עד להסדר הסופי בענייני רכושם56.

התארגנות הפליטים :ניסיונות שיבה
הפליטים בנצרת סברו כמו כל הפליטים הפלסטינים כי עם תום הלחימה יורשו לשוב לבתיהם ,אך
המציאות הייתה שונה .למעט מקרים מעטים שבהם הורשו פליטים לחזור ליישוביהם ,נאסר הדבר על
הרוב המכריע ,אף שיישוביהם גבלו ברוב המקרים בנצרת או שהיו במרחק קילומטרים ספורים ממנה.
האיסור נבע מסיבות ביטחוניות ואחרות ,שהיו קשורות לתקנות ,לפקודות ולחוקים שהותקנו ושנחקקו
בשנותיה הראשונות של המדינה ,ושנגעו למעמד האוכלוסייה הערבית ולבעלותה על אדמותיה .מבין
תקנות אלה אציין את ה'תקנות לשעת חירום (נכסים נטושים) תש"ח‑ ,'1948אשר חייבו את כל מי
שמחזיק ברכוש נטוש להודיע על כך לרשויות ולמשטרה ,ואת 'פקודת שטח נטוש תש"ח‑,'1948
שהחילה את חוק המדינה על הקרקעות הנטושות ומינתה אפוטרופוס לנכסי נפקדים .תקנות חשובות
נוספות בעניין זה היו 'תקנות לשעת חירום (עיבוד אדמות מוברות) תש"ט‑ ,'1948שייפו את כוחו של
שר החקלאות להעביר לחזקתו את אדמות הפליטים .בהמשך לתקנות אלה נחקק 'חוק נכסי נפקדים
 55השר שטרית אל שר הפנים 21 ,ביולי  ,1948גה"מ ,נצרת כללי דו"חות ,ג.44/308/
 56סולץ אל השר שטרית (לעיל ,הערה .)35
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תש"י‑ ,'1950אשר ראה בפליטים הפנימיים נפקדים ,ולפיכך הועבר רכושם לטיפול האפוטרופוס
אשר יכול היה מצדו להעביר אותו לגופים שונים57.
לאחר ההלם הראשוני החלו הפליטים להתארגן ולדרוש לשוב ליישוביהם .פליטי טבריה וחיפה
היו הראשונים שעשו זאת — שתי קבוצות גדולות יחסית ,שבאו מערים שהייתה בהן מסורת ארוכה
של יחסים טובים בין ערבים ליהודים .פליטי חיפה הקימו בספטמבר  1948ועדת שלושה (אמין
גֻ 'בראן ,עאזר גנטוס ,ודיע זהר) וביקשו להיפגש עם השר לענייני מיעוטים כדי לדון עמו בצעדים
להחזרתם לעירם 58.מושל נצרת ,סולץ ,שהוטרד מכך ,פנה ב־ 22בספטמבר למשרד המיעוטים בחיפה
וביקש לדעת מה מדיניותו בעניין' :עם ריבוי
בקשותיהם של תושבי חיפה הערבים הנמצאים
בנצרת בקשר לביקורים בחיפה לשם בירור
ענייני רכוש או מטלטלים [ ]...הנני מבקש
להודיעני אם מוכנים אתם לטפל בבקשות
אלה כדי למעט במשלוח אנשים לחיפה ,לאחר
ששירות הביטחון בחיפה ֵּבקשני לצמצם את
מספר המבקרים בחיפה במידה האפשרית'59.
פליטי טבריה ,שרובם המכריע התרכזו עד
אז בהוספיס קזנובה ,שהיה בבעלות הנזירים
הפרנסיצקנים 60,פנו אל שר המיעוטים במכתב
דומה ,ב־ 30בספטמבר :1948
המח'תאר ונכבדי העיר טבריה ,פונים
אנו החתומיםֻ ,
אל כבודכם ומודיעים כי בנצרת נמצאים 500‑450
פליטים מטבריה .לאחר כיבוש נצרת על ידי הצבא
שלכם ,פנינו לשלטונות בבקשה להחזיר אותנו
לעירנו ,והודענו כי אנו מוכנים לחיות בצל ממשלתכם
[ ]...אנו אנשים עניים ואנו מוכנים לשתף פעולה עם
עיריית טבריה ,ובטוחים כי החזרתנו לטבריה אין בה
כדי לשבש את המצב הביטחוני בעיר ,מה גם שאנו
מוכנים לקבל עלינו את כל ההוראות של השלטונות,
הרי אין להטיל עלינו את האחריות למלחמה מאחר
שהאחריות נופלת על הפוליטיקאים הבכירים אשר
גרמו לחורבן הארץ61.
מכתבם של פליטי
טבריה אל שר
המיעוטים ,ובו
בקשה לאפשר להם
לחזור לעירם,
 30בספטמבר 1948
(גנזך המדינה)

57
58
59
60
61

להרחבה על התקנות ,הפקודות והחוקים הנוגעים לקרקעות באותה תקופה ראו :כהן ,הנפקדים (לעיל ,הערה ,)6
עמ'  ;71‑66אוסצקי־לזר ,התגבשות (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;25‑22בוימל (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .295‑272
חברי ועדת פליטי חיפה אל שר המיעוטים 23 ,בספטמבר  ,1948גה"מ ,ג.36/308/
סולץ אל משרד המיעוטים בחיפה 22 ,בספטמבר  ,1948גה"מ ,תיק רישיונות ומעבר נצרת חיפה ,ג.23/1321/
קעואר (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .538
פליטי טבריה בנצרת אל השר שטרית 30 ,בספטמבר  ,1948גה"מ ,ג.39/308/
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בעקבות פליטי חיפה וטבריה הקימו ב־ 7בדצמבר  1948הפליטים האחרים ,כולל פליטי עילוט ,את
'ועד הפליטים הערבים בנצרת' ,בראשות מחמוד אבראהים אלחג' .הוועד פנה אל ראש הממשלה
במכתב מפורט ודרש את החזרת הפליטים לכפריהם:
הפליטים שבחרו להישאר בחסות שלטונכם במחשבה שלאחר מכן יוחזרו למקומותיהם [ ]...עוד לא ראו
כל הקלה מצדכם להחזרתם .מאחר שהם נמצאים בנצרת [ ]...המצב הולך ומחמיר מדי יום ,ובפרט עם בוא
החורף ,ואין להם מקורות פרנסה ,ואין להם מי שיושיט עזרה .והנה הם בחרו להם בוועד מתוכם אשר יגן על
זכויותיהם .הוועד הנ"ל רואה לנחוץ להזכיר לכם את הבטחותיכם [ ]...שיחסכם לאזרחים הערבים יהיה זהה
לזה שיינתן ליהודים ללא כל הפליה62 .

במכתב הציגו חברי הוועד ארבע דרישות :החזרת הפליטים לעריהם וכפריהם ותשלום פיצויים על
כל הנזקים שנגרמו להם; הספקת מזון ודיור זמני בנצרת; תעסוקה למובטלים; הפסקת הגשת תביעות
משפטיות נגד פליטים שאינם יכולים לשלם דמי שכירות לבעלי הבתים בנצרת .הוועד הביע את
אמונתו שהשלטונות ייענו לדרישות הפליטים בתוך שבוע ,מאחר שהם אזרחי המדינה ,וחובתה
להתייחס אליהם באופן שוויוני63.
בנצרת פעלו אם כן כמה קבוצות פליטים ,שפעילותן לא הייתה מתואמת ,לפחות במה שנוגע
לתיאום בין נציגי פליטי חיפה ,טבריה ועילוט לבין שאר הפליטים .כל קבוצה חשבה שמצבה מיוחד,
והבליטה את ייחודה ואת ההיסטוריה הטובה של יחסיה עם היישוב היהודי .אולם ברוב המקרים
נקודה זו לא נכללה בשיקולי הרשויות ,ועדות לכך היא ההתנגדות להחזרת פליטי טבריה הערבים ,אף
שבעיר זו שררו במשך עשרות שנים יחסים בין־עדתיים מהטובים שידעה הארץ .התנהלות הפליטים
בקבוצות נפרדות ולא מתואמות מזכירה את המחלוקות בין הזרמים השונים שאפיינו את האוכלוסייה
הערבית בתקופת המנדט .למרות כל מה שעבר על אוכלוסייה זו היא לא הייתה מסוגלת להתאחד
ולתאם מהלכים.
בשלב הראשון נדחו באופן גורף כל בקשות הפליטים לשוב לבתיהם ,אך עם החמרת המצב הכלכלי
בעיר החליטה הממשלה ,בתחילת  ,1949לאפשר לפליטי חיפה בלבד לחזור לעירם .ההחלטה נועדה
לצמצם את ממדי המצוקה בנצרת ,וכדי לבצעה התבקש שירות הידיעות לאשר את רשימות החוזרים.
בישיבה במשרד המיעוטים ב־ 12בינואר  1949דנו בהוצאת הפליטים מנצרת ובהחזרתם ליישוביהם
או ליישובים אחרים ,והנושא קיבל תאוצה; ויץ ,יושב ראש הרשות לשיקום פליטים ,הוכנס לתמונה,
וגם 'קרן קיימת לישראל' נדרשה לסייע64.
מספר פליטי חיפה בנצרת היה  ,1,815ושובם לעיר היה מותנה במציאת מקומות מגורים ותעסוקה.
כל מבקש נדרש להוכיח שיש לו מקום מגורים בחיפה ומקור פרנסה קבוע .מן התכתובת הרבה שבתיק
'שיכון הפליטים החוזרים לחיפה' עולה שכל פליט צריך היה לפנות אל המושל הצבאי או אל פקיד
משרד המיעוטים בחיפה ולמסור לו מידע מפורט על מקום מגוריו ועל מקום עבודתו .לאחר מכן
 62ועד הפליטים הערבים בנצרת אל ראש ממשלת ישראל 7 ,בדצמבר  ,1948אצ"מ.KKL5/7149 ,
 63שם.
 64ויץ אל קק"ל בחיפה 16 ,בינואר  ,1949אצ"מ.KKL5/7151 ,
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פנו הממשל הצבאי או משרד המיעוטים אל המושל הצבאי בנצרת וסיכמו עמו על שיבת הפליט
ומשפחתו לחיפה65.
רוב פליטי חיפה בנצרת הצליחו לחזור לעירם במחצית הראשונה של  .1949חלקם מצאו את
בתיהם מאוכלסים בחיילים או בעולים חדשים ונאלצו למצוא לעצמם פתרונות חלופיים בחיפה66.
חלק מהחוזרים מצאו מקלט במנזרים ,לאחר
שאלה התחייבו לשכן פליטים שהסדירו את
עניין התעסוקה 67.בעבור חלק מהפליטים לא
הסתיים התהליך עם שיבתם לחיפה .מי שחזרו
בערבות נדרשו להתייצב במשטרה מדי פעם,
ואם לא עשו זאת הוחזרו לנצרת .כך למשל
נדרש עו"ד ויקטור ח'יאט ,שערב לחזרתו של
ג'ורג' דניאל ,להתייצב עמו בתחנת המשטרה
לשם החזרתו לנצרת68.
יש לציין שחלק מהמעסיקים היהודים
נחלצו לעזרת עובדיהם לשעבר .למשל
'החברה ההנדסית לא"י ועבר הירדן' ביקשה
להחזיר את המכונאי שלה ג'בראן א־שיח'
לעבודתו ,בנימוק שמדובר בבעל מקצוע
שעבד בחברה מאז  ,1933ושחזרתו נדרשת
מאוד בגלל גיוס רוב העובדים היהודים69.
גם אחדים מעובדי בתי הזיקוק שמצאו מחסה
בנצרת הורשו לחזור לעבודתם 70.בחלק
מהמקרים התערב שר המיעוטים אישית ,כמו
במקרה של ג'מיל שלהוב ,עובד במשרד עורך
הדין הבריטי סנדרוס71.
מכתב של החברה
להנדסה חקלאית
אל המושל
הצבאי בנצרת,
ובו בקשה לאפשר
את חזרתו של
המכונאי ג'בראן
א־שיח' לחיפה,
 28בנובמבר 1948
(גנזך המדינה)

65
66
67
68
69
70
71

מ' יתח ,מנהל משרד המיעוטים בחיפה ,אל המושל הצבאי בנצרת ,פניית יוסף חמאתי 1 ,בינואר  ,1949גה"מ ,שיכון
הפליטים ,ג .1/1322/ראו גם :פנייתו של חנא תופיק אלמור 5 ,ביוני  ,1949שם; פנייתו של יוסף חביב דאמוני,
 15באוקטובר  ,1948שם.
כהן ,הנפקדים (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;48‑47ס' א־דין א־זעבי ,שאהד עיאן :מד'קראת ,שפרעם  ,1987עמ' .41‑40
האב סימון ,הממונה על נכסי מנזר הכרמליתים 22 ,במרס  ,1949גה"מ ,תיק שיכון הפליטים ,ג.1/1322/
מפקד בסיס חיפה אל משרד המיעוטים בעיר 20 ,בינואר  ,1949גה"מ ,תיק רישיונות ומעבר נצרת חיפה ,ג.23/1321/
החברה להנדסה חקלאית אל המושל הצבאי בנצרת 28 ,בנובמבר  ,1948גה"מ ,תיק רישיונות ומעבר נצרת חיפה,
ג.23/1321/
מזכיר 'ברית פועלי א"י' בחיפה אל המושל הצבאי בעיר 24 ,בספטמבר  ,1948גה"מ ,תיק רישיונות ומעבר נצרת חיפה,
ג.23/1321/
יתח ,מנהל משרד המיעוטים בחיפה ,אל מחלקת רישיונות מעבר חיפה 12 ,באוקטובר  ,1948גה"מ ,תיק רישיונות
ומעבר נצרת חיפה ,ג.23/1321/
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באשר לשאר הפליטים הייתה המדיניות שונה .בתזכיר של סולץ מ־ 11בינואר  ,1949שנמסרו
בו נתונים שונים על הפליטים בעיר ובסביבתה ,הביע המושל את עמדתו בעניין יישוב הפליטים
הנמצאים בכפרים' :אפשר לדחות את פתרון בעייתם עד לאחר בירור מקיף של כושר הקליטה של
הכפרים בהם הם נמצאים .יש להשתדל להכניסם למעגל החיים הכלכליים של הכפרים הנידונים ,אם
כי אין ספק שיישאר מספר מסוים שיהיה צורך להעבירו למקום אחר או לטפל בו במיוחד' 72.סולץ
ציין כי אין להחזיר לבתיהם פליטים שיישוביהם קרובים לכבישים ראשיים או ליישובים עבריים.
הוא הציע ליישב את הפליטים הכפריים היושבים בנצרת בכפרים אחדים לפי מכסה מסוימת ,ושם
לדבריו יתפרנסו בכבוד אצל בעלי הקרקעות או אפילו ירכשו קרקע משל עצמם .אם הצעתו תתקבל,
הוסיף סולץ ,הוא מקבל עליו ליישב את הפליטים בכפרים המיושבים באזור שלו ,ואת עניין פליטי
חיפה אפשר יהיה להסדיר עם מושל מחוז חיפה 73.חשוב להדגיש כי סולץ לא יכול היה לפעול בעניין
זה לבדו .הגורם המרכזי שטיפל בפליטים היה הרשות לשיקום פליטים ,וכמה מאנשי הרשות מילאו
תפקיד מכריע בקביעת גורל האוכלוסייה הערבית במדינה ,ובהם ויץ ,עזרא דנין ויהושע פלמון.
גם העברת פליטים לשפרעם הועלתה כחלק מהניסיון להקל את הלחץ בנצרת .באיגרת ששלח סגן
אלוף שמעון אבידן ,ראש מחלקת המבצעים ,ב־ 19ביולי  1949אל מפקד חזית הצפון ואל גורמים
נוספים ,ושסווגה סודית ביותר ,נמסר כי הוועדה ליישוב פליטים החליטה ליישב פליטים מנצרת
בעיירה שפרעם (שפא־עמר) ,וכי יש להקצות שטח ליישובם .נוסח ההודעה מעניין במיוחד' :הכרח
לפנות שטח מסוים בשפרעם .הממשל הצבאי יבצע את הפינוי ואת הישוב מחדש של הפליטים.
מפקדת הצפון תספק את העזרה הדרושה' 74.קשה להבין מהאיגרת אם התכוון אבידן לפנות תושבים
משפרעם וליישב במקומם פליטים מנצרת ,אך בכל מקרה רק כמה עשרות משפחות הועברו בסופו
של דבר מנצרת לשפרעם.
נראה שכוחות שונים היו מעורבים בעניין הפליטים ,ושהם דחפו לכמה כיוונים ,וכנראה גם
השיקולים הפוליטיים של המפלגות השונות השפיעו על תהליך קבלת ההחלטות .בהקשר זה יצוין כי
מושל נצרת היה איש מפ"ם ,וקרוב לוודאי שגם לכך הייתה השפעה על ההתרחשויות בעיר.
מהספר שכתבו לזכרו של סולץ בני משפחתו ,חבריו לנשק ומכריו הערבים ,מתקבלת תמונה של
מושל שהתייחס בסובלנות יחסית לערבים .סולץ ,איש 'אחדות העבודה' ,נולד בפתח־תקווה בשנת
 ,1911מילא שורה ארוכה של תפקידים בתחום ההתיישבות ,היה ממקימי קיבוץ מעוז־חיים ,ובשנים
 1969‑1957היה יושב ראש המועצה האזורית בית־שאן .בתקופת המנדט צבר סולץ ניסיון עשיר
ביחסים עם הערבים ובמיוחד באזור העמקים .במהלך מלחמת העצמאות פעל במסגרת חטיבת גולני,
והיה אחראי לעניינים מודיעיניים במטה החטיבה שביבנאל .חברו יצחק צוקרמן הגדירו 'שיח' יהוד',
וחברו יצחק צבי כינה אותו 'אלישע אפנדי' 75.חברו יצחק טסלר ציין שנכבדי נצרת 'לא זו בלבד
72
73
74
75

המושל הצבאי של נצרת אל משרד הביטחון ,יישוב פליטים ערבים 11 ,בינואר  ,1949אצ"מ.KKL5/7149 ,
שם.
אבידן ,ראש מחלקת מבצעים ,אל מפקד חזית הצפון 19 ,ביולי  ,1949א"צ.68/56/51 ,
מוסנזון (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .71 ,50
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שכיבדו את אלישע אלא גם אהבהו ,ואפילו העריצוהו ,לא כך תיארו לעצמם את נציגו של הכובש []...
גישתו המקשיבה ,המבינה ,האוהדת הדהימה אותם [ ]...גישה אנושית של הבנה לצרכי האוכלוסייה
המקומית ולעיר' 76.חיזוק לדברי טסלר יש בעדותו של חבר הכנסת סיף א־דין א־זֻעבי ,איש
נצרת וראש העירייה בשנות השישים .זעבי ,שלדבריו ליווה את סולץ מאז כיבוש העיר ,תיאר
אותו כאיש אוהב שלום שפעל למענו גם בתנאים קשים .בעניין הפליטים כתב כי 'בהנהלת אלישע
חזר השקט לנצרת בתקופה קצרה ביותר ,כפריים רבים הוחזרו לכפריהם ,והושבו להם רכושם
ובתיהם ,כן חזר חלק מתושבי נצרת לאחר שנטשו את המקום וקיבלו בחזרה את נכסיהם' 77.דבריו
של זעבי ,גם אם יש בהם מידה של הגזמה בעניין שיבת הפליטים הכפריים ,מלמדים שאכן הייתה
לסולץ גישה חיובית וסובלנית כלפי האוכלוסייה הערבית ,ושבזכות גישה זו התאפשרה חזרת
חלק מהפליטים.
בקרב החוזרים בלטו תושבי עילוט ,שהורשו לחזור לכפרם ב־ 4בינואר  .1950החזרתם יוצאת
הדופן נבעה בין השאר מלחצים של ראש המנזר הסליזיאני ,שאירח אותם בנצרת .מיומן אב המנזר
עולה כי המנזר הפעיל לחצים ממושכים באמצעות הקונסול הצרפתי בחיפה על ממשלת ישראל על
מנת שתסכים להחזיר אותם 78.החלטה עקרונית על החזרתם התקבלה כבר ב־ 17בדצמבר .1949
הנזיר דוברובובסקי נפגש אז עם מנהיגי הפליטים ,האחים השיח'ים טאהא ומוסטפא חסן ח'טיב,
והודיע להם כי הממשל הצבאי בעיר מכין להם את הרישיונות והאישורים הנחוצים לחזרתם .ב־3
בינואר  1950בא למנזר פקיד ממשלתי ומסר לפליטי עילוט את האישורים ,וביקש מהם להתכונן
לשיבה לכפרם למחרת 79.ואכן ב־ 4בינואר ,לאחר שנה ושבעה חודשים של פליטות ,צעדו תושבי
עילוט ובראשם הנזיר דוברובובסקי 80אל כפרם ובתיהם .הקשר בין המנזר לבין פליטי עילוט נמשך
גם לאחר מכן ,ב־ 10אפריל  1950סיפק המנזר לפליטי עילוט שני אוהלים ששימשו כבית ספר
לבנות בכפר.
שיבת פליטי עילוט לבתיהם לא הייתה סוף פסוק מבחינתם ,מפני שנאסר עליהם לעבד את
אדמותיהם .ב־ 20בפברואר  1950הם פנו אל ראש הממשלה ,הודו לו על החזרתם לכפרם והעלו את
בעייתם:
הנה כבר עבר חודש מאז שבנו אליו [אל הכפר] וטרם הורשה לנו להשתמש באדמותינו ונכסינו אשר בכפר,
והרי ידוע לפניכם כי האיכר חי על אדמתו ,זיתיו ונכסיו .אמנם אנו מוכנים לשאת זמנית ברצון את סבל
בעיית הדיור הקשה בכפר בעטיים של הפליטים הרבים המצטופפים בו ,אבל אי אפשר לנו להתקיים בלא
אדמותינו ונכסינו שהם מקור מחייתנו היחיד .הננו מבקשים אתכם אפוא להרשות לנו להשתמש באדמותינו
ונכסינו ולעזור לנו עזרה חומרית כדי שנוכל לחזור למסלול חיינו בעבר כי הננו תושבי המדינה81 .
76
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שם ,עמ' .50
שם ,עמ' .69
יומנו של ראש המנזר הסליזיאני ,נצרת 2 ,בינואר .1950
שם 3 ,בינואר  ;1950עראף (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .167‑164
הנזיר דוברובובסקי נולד בצ'כיה בשנת  ,1913בא לנצרת בשנת  ,1933ונחשב הדמות הדומיננטית בפרשת השבתם של
פליטי עילוט לכפרם .הוא נהרג בתאונת אופנוע בדרכו חזרה מחיפה לנצרת בשנת .1952
המוח'תארים והנכבדים של עילוט אל ראש ממשלת ישראל 20 ,בפברואר  ,1950אצ"מ.KKL5/18875 ,
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פלמון דחה ,בשם ראש הממשלה ,את הפנייה ,משום ש'אנשי עילוט נטשו בזמנו את כפרם,
אדמותיהם הוכרזו כמוברות [אדמות בור] והוחכרו לאחרים לעיבוד ,אין כיום אפשרות להחזיר להם
את אדמותיהם'82.
אם כן למרות הגישה החיובית יחסית של סולץ ,רוב הפליטים שבאו לנצרת במהלך המלחמה
נותרו בעיר ,ורק פליטי חיפה ,תושבי עילוט ועוד כמה מקרים בודדים הצליחו לשוב למקומותיהם.
רוב הפליטים שנשארו בנצרת היו מוסלמים כפריים ,ומאחר שהריבוי הטבעי בקרבם היה גבוה
במיוחד ,יש בכך להסביר את השינוי שהתחולל במבנה הדמוגרפי והעדתי של נצרת .מעיר בעלת רוב
נוצרי ( 66אחוזים) בשנת  1922היא הפכה במרוצת השנים לבעלת רוב מוסלמי (כיום  75אחוזים)83.
לא הייתה השתלטות מוסלמית על נצרת ,כפי שאפשר להבין ממחקרו של רפאל ישראלי 84,אלא
התפתחות שמקורה במדיניות הישראלית באשר ליישוב הפליטים ומניעת חזרתם ליישוביהם.
 82פלמון ,משרד ראש הממשלה ,אל מפקדת הממשל הצבאי ,המושל הצבאי בגליל המזרחי 3 ,במרס  ,1950אצ"מ,
.KKL5/18875
 83כהן־קסטרו (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;515ההרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית נצרת 22 ,ביוני  ,1951גה"מ ,ג.1/1932/
R. Israeli, Green Crescent over Nazareth: The Displacement of Christians by Muslims in the Holy Land, London 84
2002
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הפליטים מן הכפר
עילוט מובילים
שתי כלות לחתונה
(ארכיון המנזר
הסליזיאני ,נצרת)
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סיכום ומסקנות
במאמר זה בחנתי מכמה היבטים את סוגיית הפליטים הפלסטינים הפנימיים שבאו לנצרת במהלך
מלחמת  :1948שלבי כניסתם לעיר ,המקומות שמהם באו ,תנאי מחייתם והסיוע שקיבלו ,התארגנותם
בעיר ,ניסיונותיהם לשוב לבתיהם ומדיניות השלטונות בנדון .נוסף על כך דנתי בשינויים שחולל
בואם בעיר .מהדיון עולות ארבע מסקנות עיקריות:
תור של מצביעים
בבחירות הראשונות
בנצרת 25 ,בינואר
1949
(לע"מ)

נצרת הייתה במהלך מלחמת  1948עיר מקלט לאלפים רבים מערביי הגליל .המחסה בה ניתן
אמנם מטעם כל הגורמים בעיר ,אך בעיקר על ידי המוסדות הכנסייתיים .לעתים היה זה מחסה
לתקופה קצרה ,אולם בעבור כ־ 6,000נפש הוא הפך למעון לפליטים ובהמשך למגורי קבע .בכך
הייתה נצרת שונה משאר ערי הגליל הערביות או המעורבות ,שמסיבות שונות ,שאין כאן מקום
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לפרטן ,הנהגתן והמרקם החברתי שלהן קרסו לחלוטין עם פרוץ המלחמה ,והן לא הצליחו להתמודד
עמה ועם תוצאותיה .התנהגותה של הנהגת נצרת במהלך המלחמה בעיקר ופתיחת שערי העיר לפני
אלפים רבים על אף דלות הסיוע והאמצעים ,הצילו במידה רבה חלק גדול מהאוכלוסייה הערבית בארץ
מגורלם הקשה של אחיהם בערים ובנפות אחרות .על כך יש להוסיף את החיזוק ששאבו כפרים רבים
בנפת נצרת מעצם עמידתה — ספק אם כפרים אלה היו נשארים כולם אילולא שרדה נצרת במלחמה.
פליטים ממקומות שונים ,רובם כפריים מנפות חיפה ,טבריה ,בית־שאן ונצרת ,העדיפו להישאר
בארץ ונאחזו בה בכל כוחם .למרות הקושי הרב הם העדיפו להישאר פליטים במולדתם מאשר להיות
פליטים במדינות אחרות .גם המדיניות הקשה שנקטו מרבית אנשי הממשל הצבאי הישראלי כלפיהם,
במיוחד בשנתיים הראשונות ,לא שינתה את החלטתם.

רחובות נצרת
ובתי הקפה ביום
העצמאות ,אפריל
1950

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)
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מוסטפא עבאסי

מדיניות ישראל הייתה שאין להתיר לפליטים לשוב לבתיהם .המדינה סיכלה בדרך כלל את
ניסיונותיהם של הפליטים לחזור ליישוביהם ,אך פליטי חיפה ועילוט הורשו בכל זאת לשוב
לבתיהם ,ובשני המקרים היה זה ביזמת גורמים מקומיים ובהסכמת הממשלה .במקרה של פליטי
חיפה היה המניע העיקרי לכך כלכלי ,ובמקרה של פליטי עילוט הסכימה המדינה לחזרתם מחוסר
בררה ,בשל לחצו של המנזר הסליזיאני .המדיניות הייתה אם כן לשמר את המצב שנוצר בעקבות
ֵ
המלחמה.
קליטת הפליטים בנצרת והשתקעותם בה מאוחר יותר חוללו בעיר שינוי דמוגרפי .רוב הפליטים
בנצרת היו מוסלמים כפריים .פליטי חיפה היו ברובם נוצרים ,אך הם הורשו כאמור לחזור לעירם
בשנת  .1949הקליטה הנרחבת של מוסלמים בעיר הפרה את המאזן הדמוגרפי בה לטובת האוכלוסייה
המוסלמית .עובדה זו חשובה במיוחד לנוכח חששם של גורמים שונים בהווה מהתמעטות הנוצרים
בעיר המקודשת .מתברר כי הגורם המרכזי לשינוי העדתי בנצרת היה המדיניות הישראלית ,כבר
בשנה הראשונה לאחר קום המדינה .הטענות שהמוסלמים מדירים כביכול את הנוצרים מעיר הקודש
מתעלמות ממה שהתרחש בעיר בשנים .1949‑1948
למרות מרכזיותה של נצרת לעולם הנוצרי ,בשנתה הקשה ביותר ,שנת המצוקה שמאמצע 1948
ועד אמצע  ,1949לא ניתנה לה עזרה מיוחדת מן העולם הנוצרי .מלבד מפעל הסיוע הבלגי הניכר,
וזה ,הניכר פחות ,של האמריקנים ,האו"ם והצלב האדום ,כמעט לא נעשה דבר ,אף שחלק מפליטי
חיפה ,טבריה ,מג'ידל ומעלול היו נוצרים .עם זאת נצרת שרדה במלחמת העצמאות בין היתר בזכות
חשיבותה לעולם הנוצרי; ראש הממשלה דוד בן־גוריון דרש בתוקף מיגאל ידין ,ראש אגף המבצעים
במטכ"ל ,וממשה כרמל ,מפקד חזית הצפון ,לנהוג בזהירות מרבית ולהימנע מלפגוע בעיר הנוצרית
עם כיבושה85.
קליטת הפליטים בנצרת בטוח הארוך הצליחה במידה חלקית .כמו ביישובים ערביים אחרים,
התושבים הוותיקים סבורים עד היום שהם 'בעלי הבית' ,וכי לפליטים ,שהשתלבו בעיקר בתחום
הכלכלי ,אין הזכות לדרוש יותר ,במיוחד לא בתחומים רגישים כמו הנהגת העיר או תפקידים
בכירים אחרים .בנצרת אף מורגשת עד היום הפרדה מסוימת בין שכונות הפליטים לשכונות
הוותיקים .הדוגמה הבולטת היא רובע חארת אלספאפרה שבצפון־מערב העיר ,שגרים בו פליטי
הכפר ספוריה.

 85בן־גוריון אל ידין 15 ,ביולי  ,1948א"צ.1025/922/75 ,
קתדרה
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