מנהיגות ציונית וקומוניסטית במבחן
קליטת עולי עיראק בישראל
אסתר מאיר־גליצנשטיין
מנהיגות עולים בחברה היישובית
יהודי עיראק היו אחת הקהילות היחידות שהגיעה ארצה כמעט בשלמותה עם חלק ניכר מבני
שיכבת העילית של הקהילה .אמנם ראשי הקהילה העדיפו להישאר בעיראק ,שבה ראו בית
ומולדת ,ולשמור על נכסיהם ורכושם ,אולם שיכבת הביניים של המנהיגות  -אנשי דת ,בעלי
תפקידים שונים במינהל הקהילתי ,וכן המנהיגות הצעירה ,המודרנית והמשכילה ,שפעלה
בשנות הארבעים כאופוזיציה להנהגה הוותיקה והשמרנית  -הגיעה כמעט כולה לישראל.
בקרב המנהיגות הצעירה בלטו בחשיבותן שתי קבוצות מגובשות של צעירים :הציונים
והקומוניסטים .שתי קבוצות אלה פעלו בעיראק לאורך שנות הארבעים ומילאו תפקיד בולט
בחיי הקהילה בשנים שקדמו לעלייה ההמונית :שתיהן ראו עצמן מנהיגות בכוח של הקהילה
וביקשו להנהיג אותה ,כל אחת על פי דרכה האידאולוגית והפוליטית.
עליית המנהיגות המודרנית של יהודי עיראק היתה ייחודית בקרב המוני העולים שהגיעו
מארצות האסלאם בשנותיה הראשונות של המדינה .אמנם יהודי עיראק לא היו העדה היחידה
שהגיעה כמעט בשלמותה ,וקדמו להם עולי לוב ותימן ,אך שיכבת העילית המודרנית והמתמערבת
של עולי לוב(כחמשת אלפים מבין  35,000יהודים) נשארה בלוב או היגרה לאירופה 1,ואילו
שיכבת העילית של יהודי תימן ,שהגיעה בשלמותה לארץ ,היתה מסורתית וניצבה נבוכה מול
מבוכי המבנה המודרני של החברה הישראלית והתקשתה לנווט את בני עדתה ולהנהיג אותם.
לא כן שיכבת העילית הצעירה של עולי עיראק .הציונים והקומוניסטים היו אנשים צעירים,
בוגרי בתי ספר מודרניים ,אשר החברה המודרנית ,אופן תפקודה ,וגם ליקוייה ומגבלותיה,
לא היו זרים להם .צעירים אלה רכשו השכלה מערבית ,ושלטו בערבית ובאנגלית או צרפתית.
רבים מהם נחשפו לספרות פוליטית ואידאולוגית ,לעתים מחתרתית ,שהגיעה לעיראק ממצרים,
לבנון ,מערב אירופה וברית המועצות .עוד לפני עלייתם נטלו צעירים אלה חלק בפעילות
פוליטית וארגונית ,שהיתה כרוכה בסכנה וחייבה העזה ,דבקות והקרבה.
שיכבות עילית אינן מהגרות אלא במקרים נדירים ,בעיקר באיום של רדיפות פוליטיות; ואז
השפעתן מתפוגגת בדרך כלל בתהליכי הגירה .במקרה הארץ ישראלי ,שיכבות העילית של
היישוב הציוני היו חדשות והן צמחו והגיעו למנהיגות בארץ ישראל עצמה ,לעומת המנהיגות
*
1

מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע.
ראו דה פליצ־ה ,עמי .282-281
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היהודית והציונית שעלתה לארץ ישראל ולא שמרה בדרך כלל על מעמדה ההגמוני .השאלה
המתבקשת היא האם גורל זה חל גם על שיכבות העילית החדשות ,הצעירות והמודרניות,
שמילאו תפקידי מפתח בתולדות הקהילה היהודית בעיראק בשנות הארבעים? להלן נבחן
את דרכי פעילותם של הציונים והקומוניסטים בשנותיהם הראשונות בארץ :האומנם הצליחו
להוסיף ולהנהיג את בני עדתם במבוכי התערותם בארץ החדשה?
לברור סוגיה זו נבחן תחילה את מאפייניהן של שתי הקבוצות ,את דרכיהן האידאולוגיות
ואת מטרותיהן הפוליטיות והחברתיות.

דיוקנו של שתי שיכבות עילית מנהיגות
קווי דמיון רבים אפיינו את פעילותן של המפלגה הקומוניסטית 2והתנועה הציונית בעיראק3:
שתיהן היו תנועות פוליטיות שלמצעיהן בסיס אידאולוגי סוציאליסטי ושתיהן ביקשו להקים
חברות מתוקנות ושוויוניות המבוססות על תפיסות סוציאליסטיות .שתיהן חידשו את פעילותן
בראשית שנות הארבעים ,לאחר הפסקה בת שנים אחדות; שתיהן היו שלוחות של תנועות
חובקות עולם  -של התנועה הציונית העולמית ,שמרכזה בארץ ישראל ושל הקומוניזם,
שמרכזו היה בברית המועצות; שתיהן פעלו במחתרת ושתיהן החלו לפעול עם בסיסי כוח
קטנים ,ובהדרגה היו לתנועות ארציות כשהסניף הגדול והמרכזי היה בבגדאד .שתיהן הציעו
גם פתרונות רדיקליים ,שונים אמנם ,לבעיה היהודית בעיראק :הציונות ראתה בהגירת היהודים
ובעלייתם לישראל את הפתרון היחיד לבעיה היהודית בעיראק ואת הדרך לכינון האומה
היהודית החדשה ,בעוד הקומוניסטים ביקשו לפתור את הבעיה היהודית בעיראק ,בכינון
משטר סוציאליסטי חילוני ושוויוני.
המפלגה הקומוניסטית בעיראק היתה שלוחה של המפלגה הקומוניסטית בברית־המועצות
ואימצה במלואו את המצע האידאולוגי שלה .מנהיג המפלגה ,יוסוף סלמאן ,שנודע בכינוי
״פאהד״ ,יצא לברית־המועצות בשנות השלושים ובתקופת שהותו שם הוכשר לתפקידו כראש
המפלגה .המפלגה הקומוניסטית בעיראק הובילה שני תחומי מאבק :האחד התמקד במאבק נגד
הקולוניאליזם הבריטי ששלט בעיראק באופן בלתי רשמי ועוגן בחוזה האנגלו־עיראקי משנת
 ,1930והשני התמקד במשברים החברתיים ,הכלכליים והפוליטיים בעיראק ,בעיקר בבעיות
הקיטוב החברתי והכלכלי אשר נגזר מחלוקה בלתי שוויונית של המשאבים הלאומיים .את הדרך
לפתרון הבעיות ראו הקומוניסטים במיגורו של השלטון ששלט בחסות הבריטים ,ובכינון משטר
סוציאליסטי שבמסגרתו ישרור שוויון .הקומוניזם לא הגדיר את היהודים כאומה ועל כן התנגד
לרעיון קיבוצם בישראל .כיוון שראה בהם חלק מהחברה שבה הם חיו ,גם בעיותיהם נתפסו
כחלק בלתי נפרד מבעיותיה של ארץ מושבם ,ואת פתרון הבעיה היהודית ראו הקומוניסטים
מבעד המאבק נגד האימפריאליזם ולמען עצמאות ,חרות וכינון משטר סוציאליסטי.
2
3

מספר מחקרים עוסקים במפלגה הקומוניסטית בעיראק  -ראו :בטטו; גבאי; לקויר .למחקר משווה על
הקומוניסטים והציונים בעיראק ראו יי מאיר.
על התנועה הציונית בעיראק נכתב רבות .במאמר זה הסתמכתי בעיקר על א׳ מאיר ,התנועה ,ועל י׳
מאיר.
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האידאלים הסוציאליסטיים עמדו גם הם במרכז המצע הציוני ומטרתם יצירת אדם יהודי
חדש והקמת חברה חדשה ,חברה ״עובדת״ .האידאלים החברתיים שחניכי התנועה הציונית
בעיראק התחנכו עליהם נגעו לבנייתה של חברה ציונית־סוציאליסטית והקיבוץ נתפס כפסגת
ההישגים של חברה זו .בשונה מן הפתרון הקומוניסטי ,הפתרון הציוני לא התייחס אל החברה
העיראקית ,והשאיפות הלאומיות והחברתיות נותבו כולן לארץ ישראל .בהתאם לכך ,התנועה
הציונית נמנעה מלהתערב בנעשה בחברה העיראקית ,המוסלמית והיהודית כאחת ,וכפתרון הציעה
הגירה מעיראק ועלייה לארץ ישראל .ובינתיים ,עד לחיסולה המלא של הקהילה ,הציעה התנועה
הציונית הסתמכות על ארגון ״ההגנה״ ועל גיבוי המוסדות הציוניים העולמיים ככוח הרתעה.
כפועל יוצא של תפיסותיהן האידאולוגיות ,שתי התנועות גלו ערנות רבה להתרחשרות הפוליטיות,
החברתיות והכלכליות בעיראק של שנות הארבעים .אך בעוד שהמפלגה הקומוניסטית היתה
מעורבת לעתים קרובות בהתפתחויות הללו ,בעיקר במאבקים ציבוריים ,בשביתות ובהפגנות נגד
השלטון ומדיניותו הפוליטית ,החברתית והכלכלית ,התנועה הציונית עקבה אחר האירועים הללו
בעניין ובחרדה ,בחששה פן הפגנות הרחוב יוליכו למשבר שעלול להסתיים בפרעות עד היהודים.
שתי התנועות התחרו ביניהן על אותה אוכלוסייה ברחוב היהודי :הנוער המשכיל ,כלומר
צעירים בני המעמד הבינוני והבינוני הנמוך ,שהיו בעלי השכלה תיכונית או גבוהה ובעלי
מודעות פוליטית .מבחינה מספרית ,התנועה הציונית הקיפה מספר גדול יותר של פעילים,
ובשלהי שנות הארבעים היא מנתה כאלפיים חברים :במפלגה הקומוניסטית היו כמה מאות
חברים יהודים .לכל אחת מהתנועות היה
מעגל של אוהדים ותומכים שהקיף אלפי
אנשים .צעירים רבים התלבטו בין שתי
התנועות :לעתים הושפעה ההשתייכות
לאחת מן השתיים מנסיבות מקריות או
משפחתיות ,מאחר שמשפחות שלמות היו
מוגדרות לצד כלשהו של הפעילות הפוליטית
בקהילה היהודית בעיראק .ואף על פי כן
בלטו בין הקומוניסטים היהודים משכילים
בני שיכבת הביניים האמידה ,בעוד חבריהם
הפחות אמידים ,אך גם הפחות משתלבים
בתרבות הערבית המקומית ,הצטרפו
לתנועה הציונית 4.הקירבה בין חברי שתי

נסים ■זלאייט ,פרעות בגדאד  ,1941על גבי
כריכת ספרו של סלים פתאל ׳בסמטאות
בגדאד ,הוצאת כרמל ,ירושלים תשס״ד
4

ראו י־ מאיר ,עמ׳ . 191-182
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התנועות חייבה הקפדה על הפרדה מוחלטת ביניהן  -בעיקר הקפידו על כן הציונים אשר
חששו פן קשרים משותפים יובילו את חוקרי הבולשת העיראקית אל המחתרת הציונית,
מאחר שהקומוניסטים היו מסוכנים למשטר ונרדפו על ידיו בעוצמה רבה יותר בהשוואה
לרדיפות הציונים.
חברי שתי התנועות הללו היו שיכבות עילית חדשות ,צעירות ומודרניות ,אשר האמינו
בדרכם בלהט אידאולוגי ,ראו את עצמם כהנהגה חלופית ופעלו להשגת הגמוניה ולהשלטת
דרכם הרעיונית :הם היו מוכנים אף להסתכן למרות המחיר הכבד שהיה כרוך בכך .חברי
התנועות היו מרדנים ונועזים והחלו בפעילותם הציבורית לאחר שה״פרהוד״ ,הפרעות ביהודי
בגדאד ביוני  ,1941ערערו את תחושת הביטחון בקהילה היהודית .כמה מהם החלו את דרכם
הפוליטית בשבאב אלאנקאד׳(״ארגון נוער ההצלה״) שהוקם בבגדאד לאחר הפרעות על
מנת לעורר את היהודים ,להביא להתארגנותם וללמדם להגן על חייהם בנשק .בשנת 1942
פורק הארגון על ידי השליחים הציונים ,אנשי ״המוסד לעלייה ב׳״ ,אשר העדיפו להקים
ארגון הגנה חדש שיהיה כפוף להם .חלק מן החברים ,ביניהם אבנר שעשוע ,אחד המייסדים,
הצטרפו לתנועה ״החלוץ״ ואחרים ,ביניהם היו משה חורי ואליהו עזר ,עשו את דרכם אל
המפלגה הקומוניסטית .״במפלגה הקומוניסטית״  -מציין עזר בזכרונותיו  -״התחנכנו על
עקרון האינטרנציונאל ,אחוות העמים והסולידריות בין הלאומים והדתות״ 5.קומוניסט אחר,
סמי מיכאל ,הסביר כי ״להיות קומוניסט פירושו שאתה לא רק מרים את נס המרד נגד השלטון,
אלא מרים את נס המרד נגד אביך ואמך ,נגד המסורת שלך והאמונות הטפלות ,ואתה נלחם
במורשת עתיקה ומעופשת ....רציתי למשוך את העדה והעם שלי ולהביא אותם למאה העשרים
באמצעות האידיאולוגיה הקומוניסטית״6.
היהודים השתלבו בכל פעילויות המפלגה הקומוניסטית :בארגון ,בחינוך ,בהסברה ובגיוס
כספים .בזכות שליטתם באנגלית ובצרפתית ,הם היו המתרגמים העיקריים של חומר לועזי וכן
בלטו בדפוס ובהוצאה לאור .היהודים היו משולבים בוועדות השונות של המפלגה ,אחדים
מהם היו אחראים לסקטורים של פועלים ואחרים היו אחראים לגזרות שונות בעיר בגדאד.
יהודה צדיק ,ואחריו ששון דלאל ,אף עמדו בראש המפלגה במלאם את תפקיד האחראי
הראשון בעת שמנהיג המפלגה היה בכלא .רוב היהודים שנשאו בתפקידים המרכזיים
נתפסו ונידונו לשנות מאסר ארוכות :צדיק ודלאל נלכדו על ידי המשטרה ובמהלך 1949
הוצאו להורג 7.גם החברים מן השורה מילאו תפקידים מגוונים .אליהו עזר מספר שבמסגרת
המפלגה הוא אירגן תא ,חילק את העיתון הקומוניסטי ״אלקאעדה״ ואת כרוזי המפלגה,
אסף תרומות ואירגן עצרות והפגנות שהסתיימו בעימות עם המשטרה .בשנת  1948הוא
השתתף בהפגנות ״אלות׳בה״ 8שהביאו להפלת הממשלה ,ולאחר מכן הציג את מועמדותו
ברשימת ועד הסטודנטים בפקולטה למשפטים ,שבה למד .בסוף אותה שנה כבר נרדף על
5
6
7
8

ראו עזר.
ראו מיכאל ,עט׳ .46
ראו י׳ מאיר ,עמי  .90-89על השניים ראו סומך.
הפגנות שנערכו בעיראק בינואר  1948נגד חידוש החוזה האנגלו־עיראקי.
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ידי המשטרה ובתחילת  1951עלה לישראל לאחר שוויתר על נתינותו העיראקית 9.משה
חורי היה אחראי על תא והשתתף במפעל המפלגתי לביעור הבערות 10.סמי מיכאל היה
אחראי למספר תאים של בנות ושל שיעים ,והיה חבר במערכות של עיתונים מחתרתיים.
לאחר שנחשפה זהותו הוברח לאיראן ושהה חודשים אחדים בטהראן ,וב־ 1949עלה ארצה
באמצעות מנגנון העלייה הציוני ".בהתייחסו למעמדם של היהודים במפלגה הקומוניסטית
העיראקית ,כותב יוסף מאיר שעד  1947ייצוגם של היהודים ברבדים הגבוהים של הנהגת
המפלגה היה קטן ,אך לעומת זאת הורגשה השפעתם ברבדים הבינוניים והנמוכים של
הארגון המפלגתי בבגדאד ,בגלל מספרם הגדול בעמדות הביניים במפלגה .כמו כן הנהיגו
היהודים הקומוניסטים את הליגה האנטי־ציונית(וראו עוד להלן) ואף מילאו תפקיד מנהיג
בארגון הנשי של המפלגה .מ־ 1947גברה השפעת היהודים במידה רבה על ניהול המפלגה,
ובמשך חודשים אחדים הם אף עמדו בראשה,2.
גם התנועה הציונית פתחה בפני הצעירים היהודים אפיקים של ניעות חברתית .צעירים
וצעירות הדריכו בקבוצות לימוד של בנים ובנות ,ניהלו את הוועדות השונות של התנועה ועסקו
בכתיבה ,תרגום ,עריכה ,הדפסה והפצה של חומר אידאולוגי .כמו כן הם טיפלו בארגונם של
עולים בלתי לגליים והיו אחראים לפעילות ההגנה .אך בשונה מן המפלגה הקומוניסטית שבה
אוישו כל התפקידים על ידי פעילים מקומיים ,הניהול העליון של התנועה ושל ארגון ההגנה

חברי התנועה הציונית ,עם השליח עזרא כדורי :בגדד ,מרץ  .1943המקור :א׳ מאיר ,התנועה
9
10
11
12

ראו עזר.
ראו י׳ מאיר ,עמי .99
ראו מיכאל ,עמ׳ . 136-132
י׳ מאיר ,עמי  . 102-101על התפקידים שמילאו יהודים במפלגה ראו עמ׳ .101-89
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היה בידיהם של השליחים הארץ ישראלים .התמורה חלה בשנת  ,1949כאשר השליחים היו
מבוגרי התנועה ששבו לעיראק בשליחות מדינת ישראל.
על אף קווי הדמיון שבין שתי התנועות ,הכיוונים השונים שלהן הובילו להסתייגות הדדית.
הציונים ראו בקומוניזם העיראקי מיקסם שווא ,בדומה לקומוניזם האירופי ובדומה לאידאולוגיות
אחרות שניסו לפתור את הבעיה היהודית בארצות תפוצתם של היהודים .יחסם של הקומוניסטים
לציונות היה מורכב יותר ,במיוחד לנוכח קיומו של הסכסוך הציוני־הפלסטיני על ארץ ישראל
ולנוכח השלכותיו על מצבם הפוליטי של יהודי עיראק .יחס זה מודגם בעמדותיה של ״הליגה
האנטי־ציונית״ ,אשר פעלה בעיראק משלהי  1945ועד אמצע .1946הליגה היתה ארגון שהקיף את
מרבית הקומוניסטים היהודים ,זכה לאישור השלטונות ושימש שופרה של המפלגה הקומוניסטית
הבלתי לגלית .במסווה של פעילות אנטי־ציונית ,ותוך ניצול הרגשות האנטישמיים והאנטי־ציוניים
של אישי מימשל ושל הציבור הרחב בעיראק ,פעלה הליגה להפיץ תעמולה קומוניסטית ולארגן
הפגנות של פועלים .זה היה פן אחד של פעולתה .הפן השני היה מאבק אידאולוגי ותעמולתי
נגד הציונות ,שבה ראו הקומוניסטים תנועה אימפריאליסטית וריאקציונית העלולה לסכן את
עצם הקיום היהודי בעיראק .המאבק התבטא במאמרים בעיתוני עיראק ,בנאומים ,במנשרים
שהופצו בציבור וכן באספות ובהפגנות .עיון במצע הליגה ,אשר הוגש לאישורו של שר הפנים,
חושף את חששותיהם של הקומוניסטים היהודים מפני הציונות:
אנו מאמינים בכנות שהציונות מסוכנת ליהודים כפי שהיא מסוכנת לערבים ולאחדותם
הלאומית .אם מטרתנו היא להיאבק נגד הציונות ולחשוף אותה בפומבי ,אנו מעזים
לעשות זאת כיוון שאנו יהודים וגם ערבים בעת ובעונה אחת ...כמו־כן אנו מאמינים
בתוקף ...שבעיית היהודים יכולה להיפתר רק כאשר תיפתר בעיית הארץ שבה הם
מתגוררים ...איבתנו לציונות כפולת קצוות והיא יונקת את כוחה מן האמת ,המדע,
הנאמנות והפטריוטיות ומאמונתנו הבלתי־מעורערת בסכנתה של הציונות ליהודים
ולתנועות הלאומיות לשחרור בכל ארצות ערב13.
בפרסום אחר שלהם הם הוסיפו וטענו :״אין לנו ,היהודים ,בעיה מיוחדת .בעיותינו הן חלק
מכלל הבעיות של הארצות הערביות .אנחנו אויבי הבית הלאומי הציוני ,מכיוון שהוא נועד
לחלק את פלסטין הערבית ,להכחיד את עמנו הערבי שם ולהפוך את הארץ לבסיס שממנו
יערכו האימפריאליזם והציונות את מתקפתם נגד שאר ארצות ערב״14.
הצהרה זו נועדה ,ללא ספק ,להוכיח את נאמנותם של הקומוניסטים למדינה העיראקית
ולאומה הערבית .מעניין לציין שהשגריר הבריטי בבגדאד התייחס בביטול לפן הפוליטי
והאידאולוגי של פעילותם האנטי־ציונית של היהודים חברי הליגה וראה בה ״מעין אמצעי
ביטוח מפני פרעות אפשריות נגד היהודים ,אם המצב בפלסטין יגרום לצרות בארץ זו״ 15.ואכן
יש להניח שעוינותם הפומבית של הקומוניסטים היהודים לציונות נועדה ,בין היתר ,להקים
13
14
15

ראו אי מאיר ,התנועה ,עמי  - 116מצוטט מתוך מכתב לעורך קול העם.5.4.46 ,
ראו י־ מאיר ,עמ׳ .135
מכתב השגריר הבריטי בירד ( 811)1ז6׳מ )31006116למשרד החוץ.?0371/45389 £- 10228. ?.£.0 ,
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בדעת הקהל חיץ בינם ובין הציונות .באמצע  1946החל השלטון העיראקי לרדוף בשיטתיות
ובאכזריות רבה ביותר את הקומוניסטים :פעילות הליגה האנטי־ציונית נאסרה וראשיה הושמו
בכלא ,וקומוניסטים רבים נאסרו ,בכללם גם יהודים רבים.
בשלהי  1947שינתה ברית־המועצות את עמדתה בסוגיית הסכסוך היהודי־הערבי בארץ
ישראל ותמכה בהקמת מדינה יהודית .גם המפלגה הקומוניסטית העיראקית אימצה קו זה
למרות המבוכה הגדולה שהשינוי גרם ,אך זמן קצר לאחר מכן חלה נסיגה בנחרצותה של
העמדה הסובייטית ובעקבותיה גם בעמדתם של הקומוניסטים העיראקים .ב־ 15במאי ,1948
עם הכרזת המדינה היהודית ופלישת צבאות ערב אליה ,נערכו הן הציונים והן הקומוניסטים
להגנה על הרובע היהודי בבגדאד .לפי עדותו של אליהו עזר ,הקומוניסטים שיגרו למשימה
זו דווקא את החברים הלא־יהודים .באותו יום השקיפו המגינים הציונים והקומוניסטים אלה
על אלה ,אך לא קיימו ביניהם כל מגע.
בראשית שנות החמישים הגיעה המנהיגות הציונית לשיא כוחה .מאז דצמבר  1949התקיים
שיתוף פעולה בין ראשי התנועה הציונית ובין הנהגת הקהילה ,ומשהחלה ההרשמה ליציאה
מעיראק הציונים הם שאיישו את תחנות הרישום וניהלו את מבצע העלייה .באותה עת
הקומוניסטים היהודים היו שרויים במשבר חמור :בתחילת  1949פרץ גל חדש של רדיפות
נגד הקומוניסטים ,חברי מרכז המפלגה נאסרו ,ומאות מן החברים נעצרו ועונו קשות .רבים
נידונו לשנות מאסר ארוכות עם עבודת פרך ,ומנהיגי המפלגה הוצאו להורג בתליה .המפלגה
הוכתה קשות ,פעילותה שותקה ודומה היה שהגיעה לקץ דרכה .קומוניסטים רבים ,יהודים
ואחרים ,ברחו לאיראן בבקשם למצוא בה מקלט ,אך גם כאן לא זכו לסיוע ,שכן ״טודה״ ,המפלגה
הקומוניסטית האיראנית ,נרדפה על ידי שלטונות איראן .הקומוניסטים היהודים הסתתרו בקרב
הקהילה היהודית באיראן אך בסופו של דבר התנועה הציונית היא שבאה לעזרתם .שלמה
הלל ,אז שליח ״המוסד לעלייה ב׳״ באיראן ,מספר בזכרונותיו שכאשר נאותו אישי שלטון
איראנים לאפשר יציאה חשאית של יהודים מטהראן לישראל ,היו אלה קומוניסטים יהודים
שהיו מוכנים להסתכן ולנסות דרך זו .הם נחשפו בפני שלטונות איראן כפליטים עיראקים,
קיבלו תעודות מעבר והוטסו לישראל .למרבה האירוניה ,בכך הם פרצו את הדרך ליציאה
מסודרת של יהודים מטהראן לישראל ,ב־6.1949י אחד מן הצעירים הקומוניסטים שעלה בטיסות
מטהרן היה הסופר סמי מיכאל ,שהעיד כי ״הגעתי לישראל במטוס גדוש אנשים אידיאולוגיים.
הייתי היחיד בו שלא היה ציוני״17.
חודשים ספורים לאחר מכן החלו להגיע לישראל עולי עיראק בהמוניהם ,ובכללם מרבית
הקומוניסטים היהודים .יחד עם בני משפחותיהם הם נסחפו בזרם היוצאים ,אל האפשרות
היחידה שהיתה פתוחה בפניהם באותה עת  -מדינת ישראל .לא ברצון הם עלו אל המדינה
שלעצם קיומה התנגדו :כמה עשרות מהם ,ששהו אותה תקופה בכלא ,ושוחררו במהלך השנים
שלאחר מכן ,גורשו והגיעו לישראל בעל כורחם.

16
17

ראו הלל ,ענד . 180-179
ראו מיכאל ,עכו׳ .42
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דרכם של חברי התנועה הציונית לארץ ישראל התמשכה לאורך כל שנות הארבעים :עד
קום המדינה הגיעו אליה מאות אחדות מדי שנה ומשלהי  1949עלו ארצה כמה אלפי עולים,
רבים מהם חניכי התנועה ובני משפחותיהם .השאר באו במהלך העלייה הגדולה ,ממאי 1950
ועד סוף  .1951לגבי הציונים היתה ההזדהות עם מדינת ישראל ,עם משטרה ועם ממשלתה
מובנת מאליה :תחושת השייכות היתה צידה האחר של תחושת הזרות כלפי ארץ הולדתם
והרצון לצאת ממנה בכל מחיר .אך המפגש הראשון עם הארץ היה מפגש רווי ציפיות ואכזבות.
סמי מיכאל מתאר מפגש זו מנקודת מבטו של זר המתבונן מן הצד ,ואולי אפילו שמח לאידם
של יריביו לשעבר:
הגעתי באפריל [ ]1949ביום אביבי ,שמים רחוצים ,ירוק עז ,נוף יפה ,כולי עולץ ושמח,
מוצף תחושה של התעלות ,כמו תייר הפוקח את עיניו בבוקר לנוף מרהיב בארץ זרה.
הם ,האידיאולוגים הציונים שבאו איתי ,ישבו מסביבי אבלים ,כי נחתנו בבית עולים,
עם בתי שימוש משותפים ,מין קרוסלה שהיושבים בה רואים זה את זה .לנו בצריפים
של הצבא הבריטי ,מיטה ליד מיטה ,ארבעים-חמישים איש יחד ,עמדנו בתור לקבל את
הזיתים והריבה ואת הלחם ואת האורז יחד באותה פינכה .זה לא מה שהם האמינו בו
והטיפו לו ...הם באו עם גאוות יחידה של חברות במחתרת הציונית ,והתקבלו בתגובה
אדישה .זה היה מיד לאחר מלחמת השחרור ,כאשר מיטב הנוער הישראלי הקריב את
עצמו כדי להקים את המדינה .פתאום הם כבר לא נחשבים גיבורים ,לא בעיני עצמם ולא
בעיני הקולטים .פתאום גם העברית ,שהיו כל כך גאים בה ,שיכלו לשיר בה במפגשי
המחתרת ,ויכלו באמצעותה להחליף ביניהם כמה משפטים ,בקושי עזרה להם לקנות
משהו בקיוסק הכי קרוב .פתאום הם אנאלפבתים .זו קריסה פנימית איומה18.
באותם ימים ראשונים הוטלו הקומוניסטים והציונים לאותה קלחת של קליטה ראשונית,
וזו עמעמה את משקלם של ההבדלים האידאולוגיים .וכך הוא מוסיף ומתאר :״כל ההבדלים
והפערים האידיאולוגיים נמוגו ואינם .הפכו לנושא של התבדחות :הוויכוחים שהתאפיינו בלהט
אידיאולוגי הפכו להיות רדודים .לא היה לאידיאולוגיה שום משקל בתהליך הקליטה״19.
ואכן ,המפגש הראשון עם ישראל גרם לציונים מבוכה ובלבול ,בעיקר לאלה שציפיותיהם
היו גדולות ואשר פרק חניכותם בתנועה הציונית היה קצר .ידיעותיהם על הארץ היו חלקיות,
העברית שבפיהם קלושה וגם חוסנם האידאולוגי מוגבל .אמנם בתקופת חברותם בתנועה למדו
החברים על החברה הישראלית והוכנו לקראת הצפוי להם בישראל ,אך בהגיעם התברר להם
שידיעותיהם אינן מספיקות .כך ,לדוגמה ,רבים מהם לא היו מודעים לקיומן של מפלגות שונות
ולמאבקים הפוליטיים והאידאולוגיים ביניהן ,וזאת מכיוון שמידע זה הוסתר מפניהם ,כחלק
ממדיניות ״החלוץ האחיד״ שהונהגה בעיראק 20.לאחר עלייתם הם קשרו עצמם באופן אינטואיטיבי
ל״קיבוץ המאוחד״ ול״תנועה לאחדות העבודה״ ,שעימה נמנו מרבית השליחים שפעלו בעיראק.
18
19
20

שם ,עמ׳ .43-42
שם ,עמי .43
על ״החלוץ האחיד״ ומשמעותו ראו א׳ מאיר ,התנועה ,עמ׳ .95-90
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באותה תקופה היתד .התנועה לאחדות העבודה חלק ממפ״ם ,לצידו של ״השומר הצעיר״ ,ומפ״ם
היתה מפלגת אופוזיציה .עם הזמן למדו העולים לדעת גם שללא ״הפנקס האדום״ של מפא״י
יקשה עליהם למצוא את מקומם בשדה התעסוקה ,ובמיוחד בתחום השרות הציבורי.
לאחר השהות הקצרה במחנה המיון החלו רובם של העולים הציונים להתמקם בארץ
החדשה כשהם תרים אחר קורת גג ומקור פרנסה .חלק מהם ,בעיקר חברי האקטיבה הציונית,
אשר כללה חברים ותיקים שמילאו תפקידים פעילים בהדרכה ובמוסדות התנועה ,עשו את
דרכם אל ההכשרות החלוציות ,רובן בקיבוץ המאוחד ,וקבוצה קטנה פנתה ל״קיבוץ הארצי״.
חוסנם האידאולוגי של חברי האקטיבה ,העברית הקולחת שלהם וקשרי הרעות ששררו ביניהם,
שמרו עליהם כקבוצת זהות מגובשת ועיצבו את ראשית דרכם בארץ .בהמשך המאמר נתמקד
בקורותיה של קבוצה זו.
יחסם של הקומוניסטים למדינת ישראל ולממשלה היה מורכב הרבה יותר .זה מכבר הם
עיינו את הציונות ואת המדינה היהודית שאותן הם זיהו עם האימפריאליזם המערבי ,ואם כי
לאחר הצהרת גרומיקו והחלטת האו״ם על הקמת מדינה יהודית ,בכ״ט בנובמבר  ,1947הם
תמכו בהקמת המדינה ,ב־ 1950הסתיים פרק הזמן הקצר של תמיכה סובייטית ,וישראל שוב
נתפסה כגרורת האימפריאליזם האמריקני 21.על פי תפיסתם הקומוניסטית של העולים לא היה
המשטר במדינת ישראל שונה מזה של עיראק ,והאידאולוגיה שבה הם דגלו חייבה מאבק נגד שני
המשטרים .בהמשך לכך היו ביניהם כאלה שביקשו להמשיך בפעילות הקומוניסטית בהקשרה
הישראלי ומיד עם הגיעם לישראל מצאו את הדרך אל המפלגה הקומוניסטית הישראלית ואל
פעילות ציבורית ביישובים שאליהם הם הגיעו :בין אלה היו בעיקר חברים מן השורה .לעומת
זאת ,האקטיבה הקומוניסטית ,בשונה מזו הציונית ,הסתגרה וחדלה לפעול בתחום הציבורי .חלק
ניכר מהמנהיגות הקומוניסטית היהודית היתה באותן שנים בבתי הכלא בעיראק ולישראל הגיעו
רק לאחר שנים אחדות ,רובם במצב בריאותי לקוי .במקרים רבים נכפה עליהם המעבר לישראל
והיה בבחינת גירוש .גם אחרים ,שעלו עם העלייה ההמונית ,הגיעו לישראל בלית־ברירה והעדיפו
לבנות חיים חדשים תוך התעלמות מוחלטת ,עד כדי מחיקה ,של הפרק הקומוניסטי בעברם.
אנשים אלה התעטפו בשתיקה ומשך שנים ארוכות סירבו להזכיר את פעילותם הקומוניסטית
בעיראק או להתייחס אליה .ייתכן שניתן להסביר התעלמות זו בתחושה של כישלון צורב ,אכזבה
ועלבון על הדרך שפעילותם הפוליטית בעיראק הסתיימה .בדומה לרבים מן הציונים ,עולים
אלה עשו את דרכם כפרטים בחברה הישראלית ולא הותירו בה חותם ייחודי.
במאמר זה נתמקד באותם צעירים ,ציונים וקומוניסטים ,אשר עם עלייתם ארצה בחרו
לשמור על זהותם האידאולוגית והפוליטית הקולקטיבית ,להמשיך בפעילות ציבורית ולהנהיג
את יוצאי עדתם בדרך אל התמקמותם והשתלבותם בחברה הישראלית .מטרה זו עיצבה את
תחומי העניין הנידונים במאמר זה .אין הוא עוסק במפלגה הקומוניסטית הישראלית או במפ״ם,
ואף לא בפעילות הכוללת של העולים העיראקים במסגרות אלה ,אלא אך ורק בסוגיית הפעילות
של הציונים והקומוניסטים כקבוצות מנהיגות בתהליך קליטת העולים מעיראק במדינת ישראל.
21

ב־ 14במאי  1947הכריז הנציג הסובייטי בעצרת האו״ם ,אנדריי גרומיקו ,על אפשרות להקמת מדינה
יהודית במסגרת תוכנית החלוקה .על פרטי נאומו ראו בתל ,עמ׳ .251-250
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המנהיגות הציונית והקיבוץ
כאמור ,עם הגיעם ארצה עשו רבים מן הפעילים הציונים את דרכם לקיבוצים ,בעיקר ליישובי
הקיבוץ המאוחד ,שהיתה תנועת־האם הבלתי פורמלית של ״החלוץ״ בעיראק .בדרך זו ביקשו
העולים להגשים את הערכים שעליהם הם התחנכו במשך שנות חברותם בתנועה הציונית.
״בהגיענו לארץ המאמץ היה ברור  -להקים נקודת התיישבות משלנו״ ,כתב אבנר שעשוע
בזכרונותיו 22.על שליחותם של העולים ועל הציפיות מהם ניתן ללמוד גם מדבריו של יהושע
גבעוני ,השליח שעיצב את דמותה הערכית והאידאולוגית של התנועה בעיראק ,בעת מפגש
עם נציגי הצעירים העיראקים בהכשרות:
זוכר אני אתכם מן הגולה ,את היקף עולמכם שם ,את סמטאות הגטו ,את אווירת הריקנות
והבטלה וההשפלה ,ורואה אני אתכם כאן ,בנאחביר [בארי] שבנגב ,ושומע שיחתכם
על התיישבות וכיבוש־עבודה ,על בעיות השקאה וסחף קרקע ,על החייאת הנגב ובעיות
קליטת־עלייה ...ארוכה הדרך שעברתם מחיי הגולה עד חיי יצירה בנגב!
והוא הדגיש שהחינוך החלוצי הוא העושה את ההבחנה בינם ובין אלפים מבני עדתם שעלו
לפניהם:
אין אתם טובים ונבחרים מכל בני־היהדות בארץ־גלותכם ,אלא שהתפקיד ההיסטורי
הגדול ,שאתם נטלתם על עצמכם ,הוא אשר העלה אתכם כגוף מלוכד והעלה כל יחיד
מביניכם ...קדמו לכם אלפי עולים מגולתכם ,בנחלת־יהודה ובשכונת התקווה ,בערים
ובמושבות ,אבל אתם הראתם דרך חדשה להמונים על ידי שיתוף עצמכם בכיבושיה של
הארץ בדרך התיישבות והגנה והעפלה ...השליחות והחינוך הקיבוצי הם הכרח־חיים
לקיבוץ ,מפני שהם הכרח־הגשמה לארץ ,מפני שהמוני עולים ילכו לתל אביב גם בלי
חינוך מכוון אבל התפקידים שאנחנו נטלנו על עצמנו ודרך החיים שאנו הולכים בה,
לא ימצאו נושא מגשים בלי חינוך תנועתי־קיבוצי מכוון23.
שתי מטרות עיקריות עמדו לנגד עיניהם של הציונים בתנועה הקיבוצית ,מטרות שעליהן חונכו
הצעירים על ידי השליחים הארץ ישראלים במשך כל שנותיהם בתנועה :הראשונה  -להוכיח
שאין חלוצי עיראק נופלים מחלוצי אירופה וכי גם הם מסוגלים לתרום למפעל ההתיישבות
באותה איכות חלוצית שהוכיחו החלוצים האשכנזים .כפי שכתבה המזכירות הארצית המרכזת
בבגדאד לסוכנות היהודית ,״אמנם יהדותנו עמדה מן הצד כלפי המפעל הציוני במשך שנים,
אולם זה לא בא מתוך התכחשות לאומה ,כי אם בגלל תנאיה המיוחדים וחוסר הגורם המכוון״24.
האפולוגטיקה המצויה בדברים אלה מרמזת על האשמה עצמית ,בגלל ״עמידה מן הצד״ ובגלל
איחורה של צמיחת הציונות בעיראק בעשרות שנים אחרי הציונות באירופה.
22
23
24

ראו שעשוע ,ענד . 187
ראו צרור ידיעות ,מסי . 11.8.47,4
ראו דרך החלוץ ,מס׳  ,8אלול תש״ט ,ענו . 15
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הגרעין העיראקי בקיבוץ קדמה ,בטיול לשבטה לאחר הקרבות .1948 ,המקור :א׳ מאיר ,התנועה

המטרה השנייה והעיקרית נגזרה מן הראשונה  -לשמש בסיס לקליטת המוני העולים
בתנועה הקיבוצית .הן אנשי הקיבוץ והן צעירי ״החלוץ״ העיראקים היו מודעים לכך שהחיים
בקומונה הקיבוצית כרוכים בשינוי אופיו של האדם והם מחייבים הכשרה ארוכת ימים ,אך
הם הניחו שעצם ההצטרפות לקיבוץ ועצם חיי השיתוף ועבודת האדמה הם הדרך הנאותה,
היעילה והקצרה ביותר ,לשינוי דמותו של העיראקי ״הגלותי״ ולבנייתו של ״יהודי חדש״.
להשגת מטרה זו הוקמה כבר בספטמבר  1944׳׳לשכת קשר״ מקרב עולי עיראק בקיבוץ
המאוחד שתפקידה הוגדר ״ריכוז כל עניני המפעל וקליטת העלייה וקשר עם התנועה בגולה״25.
משימות אלה מצאו את ביטויין בהתבטאויותיהם של חברי הקיבוצים מקרב עולי עיראק.
אליהו פתחי ,חבר קיבוץ פלמחים ,כתב כך :״אין אנחנו חיים ׳סתם כך בקיבוץ ...אנו חיים
למען מטרה גדולה הרבה יותר ,באשר הטלנו על עצמנו תפקיד נכבד שעלינו למלאו .זוהי
חובתנו הקדושה בחיים״26.
וחברי הגרעין הבבלי בקיבוץ אלונים כתבו דברים אלה:
אנו רואים בדרך הקבוץ את דרך־המלך להתיישבות גדולה ,להגשמה מכסימלית ,לבנין
החלוץ בגולה ולקבוץ גלויות בארץ .אנו רואים בקבוץ המאוחד את החלוץ הראשון
ביצירה ובמלחמה והננו באים היום להביע את רצוננו ונכונותנו להיות בין המגשימים...
תנועה גדולה ,הרואה את עצמה אחראית ליהדות שלמה ,עומדת מאחורינו .למפעלנו

25
26

ראו סחייק ,עט׳ . 73
ראו פתחי ,עמ׳  .341פתחי נפצע פצעי מוות בידי מסתננים ביוני  , 1953בעת שחרש בשדות המשק.
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נשואות עיניים רבות ,הכלות לעליה ,להמשך ...חברינו הרבים בגולה יתחנכו לישוב
הארץ ,לכבוש הנגב  -אלינו יעפילו ובדרכנו ימשיכו27.
אחרים הוסיפו ש״על כל אחד מאתנו ,יוצאי בבל ,מוטל התפקיד להקל על קליטת העולים
החדשים ,לקרבם לרוחנו ,לנטע בהם את יצא [יצר] היצירה והעבודה ולהביאם לחיי קבוץ,
להתיישבות העובדת״28.
ייעוד זה לא היה רק משאת נפש של העולים הציונים עצמם ,אלא הוא הוטל עליהם ונדרש
מהם גם על ידי הנהגת הקיבוץ המאוחד .וכך הביע יצחק טבנקץ את ציפיותיו בינואר ,1950
חודשים אחדים לפני שנתפתחה הדרך לעלייה ההמונית:
 600החברים [של יוצאי עיראק בקיבוץ המאוחד] צריכים להגיע לששה אלפים .הקיבוץ
זקוק גם להורים שלכם ,יש רק קושי של שיכון ...הקיבוץ זקוק במקום  600ל־6,000
ול־ ,60,000הוא זקוק לעולי בבל .לא ליורדים מאווירון אלא לעולים .לפועל ,לעובד,
לאיש ארגון ואחריות משותפת ...אל תאמרו שאין מקום להורים; בינינו בקיבוץ ,קל
להם להמשיך בחיים קודמים29.
פעילותם של הציונים חברי הקיבוצים כללה הקמת הכשרות וגרעיני התיישבות .ב־ ,1949ערב
העלייה הגדולה ,פעלו בארץ כמה הכשרות שמהן יצאו מייסדי בארי וגרעין אחר אשר ייסד את
נוה־אור  -הקיבוץ הראשון ,וכפי שיתברר מאוחר יותר ,היחיד ,של יוצאי עיראק בישראל .חלק
מהבולטים באקטיבה הציונית היו בין המתיישבים בבארי :אבנר בצרי ,יואב גורל ,גדעון גולני,
רפאל צוראני ואליהו שעשוע; ובנוה־אור :אבנר שעשוע ,נחמן שינה ,גיורא שמטוב ,אלי שרון,
שניאור ישראל ,שושנה ארבלי־אלמוזלינו ,יואב בירון ,עליזה בירון ויהודה נחתומי 30.רשימה
זו מלמדת על תהליך ההסתגלות שעברו הציונים העיראקים עם הגיעם לישראל .רבים מהם
״עברתו״ את שמות משפחותיהם ,ושמם המחתרתי אומץ כשם רשמי .בדומה לציוני אירופה,
עברות השמות היה מעשה של התנערות מן הגולה והזדהות עם התרבות העברית והלאומית
החדשה .עם הזמן תקבל תופעה זו משמעות של התנערות מן התרבות הערבית31.
התיישבות זו היתה אמורה להיות נקודת פתיחה וגורם משיכה להצטרפות רחבת היקף
של עולי עיראק להתיישבות העובדת .דוגמה לכך אנו מוצאים במכתבו של יהודה נחתומי,
אחד הפעילים המרכזיים בנוה־אור ,לחברים בקיבוץ כברי ,בינואר :1953
שאיפתנו להיות מרכז לעליה הבבלית ,או כמו שבטא את זה טבנקין :״נקודת משיכה
להמוני הבבלים בארץ״ ...עיקר המחשבה נעוץ בצורך החיוני וההכרחי בקבוצת חברי
27
28
29
30
31

ראו יומן אלונים מס׳  - 27.12.46,942אי׳׳ט-2 ,חו״ל ,מיכל  ,3תיק .4
דברי שי ,עלוננו מס׳  - 16.6.50,2אי״ט-2 ,חו״ל ,מיכל  ,3תיק .2
דברי טבנקין בכינוס השביעי שלעולי בבל בקיבוץ המאוחד - 20-21.1.50 ,ארכיון תנועת החלוץ ,ממי״ב,
אור יהודה.
על התיישבות זו ראו סהייק ,עמי . 192-189
על המשמעות החברתית של עברות השמות ראו אלמוג ,עמי  ,152-148ובמיוחד עמי  152הדן בעולי
ארצות האסלאם.
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תנועה שיהוו בסיס ומרכז לפעילות בתוך העלייה הבבלית למען הקל את קליטתה
בארץ ,והפיכתה לכוח אקטיבי בונה .הדבר הזה ניתן ,לפי דעתי ,רק אם קבוצה זאת
תהיה מושרשת בחיי הארץ החלוציים .וזה ניתן אצלנו בנוה־אור32.
בהמשך לתפיסה זו שיגר הקיבוץ המאוחד שליחים אל מרכזי העולים במחנה ״שער העלייה״
כדי לארגן שם צעירים ובני נוער ולמושכם לקיבוץ .אך במהרה התברר שהקיבוץ לא היה גורם
משיכה לעולים מעיראק ,וכי רובם הגדול נרתעו מאורח החיים בו .בקרב העולים רווחו דעות
שליליות על הקיבוצים כמקום של חיי מתירנות והפקרות ,של חילול הדת ואכילת טריפה ובמיוחד
של עבודת חינם ,שאין ניתן תמורתה שכר .במכתב מלשכת הקשר לתנועה בבגדאד נכתב כי
״החומר האנושי שהגיע עד כה בעלייה הלגאלית הוא חומר קשה מאוד ומלא בעיות .הוא לא
מוכן ,לא רק לתנאי הקיבוץ כי אם לתנאי הארץ בכלל ...באות משפחות שלמות ואי אפשר
להפריד ביניהן ולקחת את הילדים לקיבוץ .רווקים ,בחורים צעירים ,מסכימים ללכת למחנות
העבודה בתנאים הקשים ולא ללכת למקום שאין בו כסף .העבודה של שליחי הקיבוץ במחנות
נהפכה לעבודה שחורה וקשה עד מאוד״ 33.גם כאשר נמצאו צעירים שהיו מוכנים להצטרף
לקיבוץ ,התברר שהתחרות בין המפלגות והתנועות המיישטת על נפשו של העולה היתה קשה
ודורסנית .אחד הפעילים ,זבולון הראלי ,תיאר את קשיי השליחות במילים הבאות:
לא פעם תתקוף אותך ההרגשה ששליחותך כאן מיותרת .אין העולה מסוגל לשמוע
ציונות .הוא מחפש את הנוח .על כן השליחות שלנו ,בתנאים אלה ,כרוכה בהרבה
אכזבות ודורשת נכונות גדולה של עמידה במבחן .לא פעם קורה לך שמקרה קטן
הורס לך עבודה של יום שלם ולפעמים של ימים שלמים .אתה גומר את כל הסידורים
וההכנות שהחבר יצא את המחנה לקיבוץ ופתאום מדבר איתו מישהו והעולה משנה
את דעתו34.
הקיבוצים שהצעירים העיראקים הגיעו אליהם התקשו לקלוט משפחות גדולות ,על אף
המלצותיו ותביעותיו של טבנקין .״עקב בואם של ההורים מעיראק עזבו אותנו מספר ניכר
של חברים״ ,דיווחה ״ועדת החברה״ מקיבוץ שדות־ים ,שהיתה בו ״חברת נוער״ בבלית35:
ואילו יישוביהם העצמאיים של עולי בבל ,נוה־אור ובארי ,היו חדשים ,נוסדו באזורי התיישבות
מרוחקים ,פעלו בתנאים קשים ,היו עניים ובוודאי שלא יכלו להיות גורם משיכה להוריהם של
החלוצים־המייסדים .כאשר החלו המוני העולים מעיראק להגיע ארצה ,ובהם גם בני המשפחות,
עמדו החלוצים בפני בעיה לא פשוטה :ההורים לא רצו או לא יכלו להצטרף לקיבוץ ,אך נזקקו
לסיוע כלכלי .הקיבוץ המאוחד נקרא לסייע להורים כדי לאפשר לבניהם להישאר בקיבוץ,
אך הסיוע שהגיש היה זעום ולא נתן מענה לצרכים .גם בקיבוצים אחרים ,ותיקים ומבוססים
32
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נוה אור ,יומן מס׳  - 19.2.53 ,39ענד  ,9אי״ט-2 ,חו״ל ,מיכל  ,3תיק .3
דרך החלוץ ,מם׳  ,9חשון תשי״א ,עט׳ . 18
מתוך דברים שהושמעו במסיבת הסמינר הבבלי בקיבוץ המאוחד ,מאת זבולון ,אשדות יעקב ,בתוך חוזר
לחברים ,מס׳  , 16.7.1950,6עמי  ;3ההדגשות במקור.
דרךהחלוץ, 10 ,שבטתשי״א,עמ׳ .24
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יותר ,שהתקיימו בהם הכשרות וחברות נוער בבליות ,נקראו ההורים להצטרף .אך הם סירבו.
אורח החיים המתירני ואף האנטי־דתי ,המטבח הלא־כשר וחיי השיתוף ,הרתיעו את ההורים.
ייתכן שההורים הסתייגו גם מחיים אינטנסיביים בסביבה אשכנזית שתרבותה היתה כה שונה
משלהם .מכל מקום ,ההורים העדיפו את תנאי החיים הקשים במעברות על פני הנוחות הפיסית
היחסית בקיבוץ ,שבצידה זרות תרבותית ודתית 36.״מצב הארץ הוא לא טוב כמו שאנו רוצים
אותו להיות״ ,כתב גדעון מקיבוץ בארי; ״ערובה להטבת המצב אצלנו היא הצטרפות אחוז
ניכר מהמוני העולים למחנה היוצרים ולא למחנה הפראזיטים״37.
אך גם החברים עצמם התקשו להסתגל לחיי הקיבוץ .עמנואל כבזה ,חבר הגרעין הבבלי
במעוז חיים ,סיפר על החיים בקיבוץ ועל קשיי הקליטה בו .לדבריו ,רבים באו לקיבוץ לא
מתוך הכרה או רצון לחיות בקומונה אלא כדי לחיות שם באופן זמני עד שימצאו עבודה
בעיר או עד שיגיעו ההורים .כדי להפוך הצטרפות ארעית זו לקבועה הוא הציע להקפיד על
חינוך לערכי הקיבוץ תוך סיפוק צורכיהם הרוחניים והחומריים של העולים ולאפשר את
קליטת משפחותיהם של הצעירים .״שמענו הרבה על נכונות הקיבוץ לקליטת משפחות״  -ציין
כמה  -״אך לצערנו הרב ולאמיתו של דבר לא ננקטו עוד הצעדים המתאימים לזה וגם לא
נוצרו עוד התנאים המתאימים לקליטת עלייה זו״ .כמו כן הציע כמה להקנות לעולה החדש
מקצוע ולשלבו בענפי היסוד במשק על מנת לתת לו תחושה של שייכות והערכה ,ולא לגרום
לו תחושת ניצול בסידורו ב״עבודות שחורות״ ובענפי השירות השגרתיים ונטולי האתגר שהיו
בדרך כלל תחום עיסוק נשי .בהצעה זו לא היה חדש  -נושאים אלה העיקו על קליטת חברים
בקיבוץ גם בשנים עברו  -אך עתה הלכה ועלתה בעיה נוספת ,והיא בעיית השוני התרבותי
שהתבטאה ,כפי שהגדיר כמה ,ב״בעיית ההפליה העדתית״:
ערבים ,בורים ,שחורים ,הראיתם סרט בחייכם? האכלתם במזלג? וכך הלאה  -אלה צרור
ביטויים ושאלות ששומעים העולים מהמזרח מרבים מחברי המשק וילדיו .אינני חושב
שיחס זה הוא טבעי ואינסטינקטיבי .ילד המשק באומרו ערבי לפלוני ושחור לאלמוני,
שמע את זה בטח מהוריו או מוריו .כל חבר משק צריך לדעת שביטויים מחפירים אלה
ננעצים בלב העולה ועלולים לטשטש את דמות הקיבוץ ולפגוע ביכולת הקליטה שלו.
נוסף לכך ,זה מביא לידי הרגשת נחיתות את העולה ,דבר העלול להוריד את המתח
האידיאי והחלוצי שלו.
ולבסוף ,טען כמה ,שהמתחים והמאבקים הפנימיים בין מפא״י ומפ״ם בתוך הקיבוץ ,תורמים
גם הם ליצירת תחושה של זרות בין העולה ובין רעיון הקיבוץ בכלל ,והוא מציע שלא לעסוק
בשאלת המפלגות אלא לאחר שתתבסס בלב העולה האידאה הקיבוצית38.

36
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ראו קאשי־נסים ,עט׳ .30
דרך החלוץ , 10 ,שבט תשי״א ,עט׳ .24
״מבעיות קליטת העלייה העיראקית״ ,עמנואל בבזה ,חוזר לחברים ,מס׳  , 16.8.50,8עט׳ .3-2
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נושא הקליטה הועלה גם בישיבת לשכת הקשר הבבלית על ידי צבי מקיבוץ יגור :״חברי
הקיבוץ הקולט לא נותנים את היחס הטוב להכשרה .האם הייתה לכם מקלחת? אתם דומים
לערבים וכר .כך קוראים לנו הילדים במשק״39.
את תמצית שברו של החלום העיראקי בקיבוץ ,את עוצמתן של התקוות והציפיות מן הקיבוץ
ואת גודלה של האכזבה ממנו ,העלה על הכתב עולה נוסף ,משה חגי ,חבר הגרעין הבבלי ביגור.
בספטמבר  1950פנה אל הקיבוץ ,ובכותרת ״אל תכזיבו אותנו!״ כתב כך:
אנו  -הקבוצה הבבלית בתוך הקיבוץ בכלל ומשק יגור בפרט  -ברובינו חניכי המחתרת
בעיראק הננו .חנכנו והתחנכנו לקראת בנין הארץ .הקרבנו את הכל למען גאולת יהדותנו.
פתחנו דרכים ,פרצנו ,העפלנו ,שברנו בריחי ברזל בראשנו כשדין מוות ומאסר עולים
צפויים היו לנו ,אך כל אלה לא עמדו בפנינו ...נאבקנו ,המשכנו בפעולה למרות התנגדות
ההורים החריפה ,גורשנו מהבית ,חודשים לנו בבתי חברינו בכפרים .דומה ,שהוכחנו לעולם
הציוני שראויים אנו ,גם אנו ,לשיתוף פעולה בבניין הארץ ...באנו אליכם בראש מורם,
בקומה זקופה ובהתלהבות חלוצית .אך הופתענו ...״בבלים ,שחורים ,ערבים״  -כינויים
אלה נשמעים פה ושם על חשבוננו והם פוגעים ומעליבים .והרי צרור שאלות יפות
ונחמדות שנשאלנו לא אחת :האם אכלתם בעיראק ענבים? ההיה לכם בגד ללבוש?
הידעתם קרוא וכתוב? השמעתם פעם רדיו? ...לאחר יחס ופגישה כזאת ,איך אנו
יכולים לבוא אל חברינו במחנות ,ביציאתנו לשליחות ,לדבר על ליבם שילט לקיבוץ40?...
באותו זמן דווח על הימצאותם של יותר מאלף ומאה עולים מעיראק בשלושים קיבוצים
בכל חלקי הארץ .מהם כ־ 360חברי גרעינים ,כחמש מאות בחברות נוער ועוד כארבע מאות
בהכשרה41.
היחס המזלזל בעולים הוזכר גם בדיוני מוסדות הקיבוץ המאוחד באותה תקופה :״אחרי
כל מה שעושים לעולים  -האדם הוא נטע זר במשק .מבודד .עוברים על ידם ואין מדברים
אליהם .כמה זמן יכול אדם להיות זר במקום? אנחנו נותנים לגוף ,לחומר ,הרבה ,אבל לנפש
מעט״ 42.מצד שני ,התברר שבהחזקת העולים נהנים הקיבוצים מתגמולים ולא תמיד הם עומדים
בחובות הנובעות מכך :״החזקת העולים  -זהו הענף המכניס ביותר במשקים .השיכון לעולים
נתפס על ידי חברי המשק ואינו עומד לרשות העולים״43.
במהלך שנת  ,1950/51עם הגיען של המשפחות ארצה ,פקד גל של עזיבות את ההכשרות
הבבליות .חלק היו תוצאה של קשיי הסתגלות או אכזבה ואף של תחושת קיפוח והפליה,
ובמקרים אחרים הצעירים עזבו את הקיבוצים מחוסר ברירה ,כיוון שחובתם למשפחותיהם
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ישיבת לשכת הקשר הבבלית בנוה־אור ,26.11.49 ,ארכיון תנועת החלוץ בבבל(ממי״ב) ,אור יהודה.
מתוך חוזר לחברים ,מס׳  , 1.9.50,9עמי .3-2
שם ,עט׳ .2
דברי כהנא ,חבר ועדת העלייה של הקיבוץ המאוחד ,פרוטוקול מזכירות הקיבוץ המאוחד,28.6.1950 ,
ארכיון הקיבוץ המאוחד ,יד טבנקין ,חטיבה 1ב׳ ,מיכל 8ג׳ תיק .38
דברי נתן ,חבר ועדת העלייה של הקיבוץ המאוחד ,שם.
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גברה על מחויבותם האידאולוגית .תוך שנים ספורות התנפץ חלום ההתיישבות בקיבוצים
של יוצאי בבל :קיבוץ נוה־אור נעזב על ידי מייסדיו ,מן הגרעין העיראקי בקיבוץ בארי נותרו
בודדים וגם בהכשרות ,בגרעינים ובעליית הנוער ,ניכרה עזיבה גדולה של צעירים אשר
עברו אל הערים לחיות עם בני משפחותיהם .במיפקד האוכלוסין שנערך בשנת  1961נמצאו
בקיבוצים  821ילידי עיראק שהיוו  0.66אחוזים מכלל  123,426ילידי עיראק בישראל ו־2.2
אחוזים מאוכלוסיית הקיבוצים 44.אחת־עשרה שנה לאחר מכן ,על פי מיפקד  ,1972חיו בקיבוצים
בישראל רק  441ילידי עיראק(ועוד  868ילידי ישראל ממוצא עיראקי) ,מתוכם התגוררו מאה
ותשעים ילידי עיראק ביישובי הקיבוץ המאוחד45.
כאשר הקולטים ,אנשי הקיבוץ המאוחד ,סיכמו את פרשת התיישבותם של הבבלים
בקיבוציהם ,הם ציינו גורם אחד בלבד שהביא לכשלונה של עלייה זו ואשר לא היה קשור
בעשייה או במחדל של הקיבוץ :״המחתרת העיראקית עבדה בתנאים קשים יותר מהחלוץ
בפולין .ואלה היו טיפוסים הירואים .אבל חצי שנה אחרי זה באו ההורים .וכך זה יהיה עם
כל עלייה חלוצית״46.
ניתוח הגורמים לכשלונם של עולי עיראק הציונים לשמש מורי דרך בקליטת בני עדתם
בקיבוץ ,מלמד שמלכתחילה נידונה מטרה זו לכישלון .התנועה הקיבוצית במהותה היתה
תנועה אליטיסטית ,המתאימה למעטים בלבד .האידאולוגיה ואורח החיים הקיבוצי לא התאימו
להמונים  -לא לאלה שבאו מאירופה וגם לא לעולים מעיראק ומשאר ארצות האסלאם;
העולים מן התרבות הערבית גילו שהקיבוצים הם מובלעות אתניות צרות שאינן מכניסות
אורחים .זאת ועוד :בראשית שנות החמישים היתה מפ״ם ,שעד  1954כללה את ״התנועה
לאחדות העמדה״ ואת ״השומר הצעיר״ ,באופוזיציה .זיהוים של ציוני עיראק עם מפ״ם היקשה
עליהם למלא תפקיד של גורמים מתווכים בין הציונים העיראקים ובין המימסד הקולט והם מצאו
עצמם במאבק קשה מול נציגי מפא״י ובעמדה נחותה ,מאחר ששליחי השלטון יכלו להציע
לעולים הרבה יותר מאשר אנשי האופוזיציה .יתר על כן ,עם התגברות זרם העולים מארצות
האסלאם ,דווקא המושבים הם שהתגלו כמסגרת מתאימה יותר לקליטת העולים החדשים
בהתיישבות העובדת .אולם הקיבוץ המאוחד ו״הקיבוץ הארצי״ ,וגם מפ״ם ,לא הציבו מענה
לאתגר זה ,לא בשינוי דפוסי הקליטה בקיבוצים ואף לא בייסודה של תנועת מושבים משלהם.
בחינת יחסה של מפ״ם אל קליטת יוצאי ארצות האסלאם במסגרותיה מגלה יחס מסתייג והזנחה
כוללת .מפ״ם הפקידה את הטיפול בעדות המזרח בידי ועדה מיוחדת ,שנוהלה במשותף על
ידי בני עדות המזרח ואשכנזים .אולם ,טוען ההיסטוריון אלי צור במחקרו על מפ״ם ,פעילי
המחלקה פעלו ״בתחושה מתמדת שהמפלגה אינה מעונינת בפעילות בקרב יוצאי עדות המזרח

44
45
46

ראו ק־יעקב ,עט׳  . 133-130הנתונים עובדו מתוך מיפקד האוכלוסין  , 1961״התכונות הדמוגרפיות של
האוכלוסייה״ ,פרסום מס׳  7ופרסום מס׳ .8
ק־יעקב ,עמ׳  .287-282בהסתמך על פרסומי מיפקד האוכלוסין והדיור , 1972 ,מס׳  :10׳׳תכונות דמוגרפיות
של האוכלוסייה׳׳ ,חלק ב׳ לוח .20
דברי יצחק טבנקין ,פרוטוקול ישיבת המזכירות הרחבה , 18.9.51 ,חטיבה  1ב ,ענד  ,4ארכיון הקיבוץ
המאוחד ,יד טבנקין.
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ומקריבה אותם למען סקטורים אחרים״ 47.להערכתו ,״מפ״ם הסוציאליסטית והאתאיסטית לא
מצאה דרך אל בני עדות המזרח משום שהתקשתה להציב לפניהם יעדים חדשים ,שיענו על
צורכיהם הרוחניים והחומריים״ 48.אך מתברר שהיא לא הצליחה לתת מענה גם לאותם צעירים
חלוצים וחילוניים בהשקפתם ,אשר אימצו את האידאלים הסוציאליסטים של המפלגה.
מבט לאחור על התקופה מבהיר שהמשימה שחלוצי עיראק נטלו על עצמם עמדה בסתירה
להתפתחותה של החברה הישראלית באותן שנים .הם לא הבינו שתקופתו של הקיבוץ ככוח
חלוצי מוביל חלפה־עברה לאחר קום המדינה ,כי המשק הישראלי החל מתפתח כמשק קפיטליסטי
וכי החברה הישראלית החלה עוברת תהליכים של אינדיווידואליזציה אף שבאידיאולוגיה של
אותה תקופה נשמרו עדיין מקומו של הקיבוץ ויוקרתו .ייתכן שהאפולוגטיקה כלפי המייסדים
האשכנזים היכתה את חלוצי עיראק בסנוורים ולא אפשרה להם לראות את תהליך שקיעתו של
הקיבוץ .הם לא הבחינו שהקיבוץ חדל להיות נושא האתוס הציוני וכי הוא עצמו נכנס משלב זה
למגננה אפולוגטית ,שבה יצטרך להצטדק כנגד טענותיו והאשמותיו של המימסד השליט49.
בנסיבות אלה נדחקה שיכבת העילית של עולי עיראק לשוליים הגאוגרפיים (עמק בית
שאן והנגב) והפוליטיים במדינת ישראל ,הרחק מזירת האירועים העיקרית של המאבק
להתמקמותם של עולי עיראק בישראל .בדיעבד התברר שחלוצי עיראק אשר ביקשו להוכיח
לקודמיהם ,החלוצים האירופיים ,את מסירותם להגשמה הציונית ,הזניחו את ייעודם העיקרי
והחשוב יותר  -לשמש גשר בין העולים ובין החברה הישראלית המתהווה .בעודם דבקים
בערכים הישנים השתנתה המציאות ,שהרי מרכזי העשייה בישראל של שנות החמישים לא
היו עוד בקיבוץ ובהתיישבות החלוצית אלא דווקא בעיר הגדולה .את תחושת התסכול ביטאו
עולי עיראק במסכת שהכינו יוצאי ״החלוץ״ הבבלי בכינוס בגבעת ברנר בפסח  :1955״היום
יהדותנו רובה ככולה בארץ משתתפת בבניין ישראל .ויש אומרים לנו :הכושי עשה את שלו,
הכושי יכול כבר ללכת״50.

פעילותם של העולים הקומוניסטים
יחד עם בני משפחותיהם ועם הרוב הגדול של עולי עיראק ,עשו הקומוניסטים את דרכם
ממחנה המיון ״שער העלייה״ אל המעברות שבשולי הערים .במהרה מצאו רבים מהם גם
את הדרך אל המפלגה הקומוניסטית הישראלית(מק״י) .סמי מיכאל מספר כך :״כשהגעתי
לישראל ,הייתה לי תחושה של זרות מוחלטת ...הייתה בי מודעות של עיראקי השואף לבנות
עיראק ליבראלית יותר .ברחתי לאיראן וחשבתי שאשב שם זמן קצר ואחר כך אשוב לעיראק,
ככל גולה .הדברים התגלגלו אחרת ...והמפלט הראשון הייתה ישראל״ 51.והוא ממשיך :״ירדתי
47
48
49
50
51

ראו צור ,עמי . 75
שם ,עמי . 73
ראו צחור ,עמי .210-195
ארכיון החלוץ הבבלי ,ארכיון ממי״ב ,אור יהודה.
ראו מיכאל ,עמ׳ . 15
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מהמטוס ,פניתי לסבל שעבד שם ושאלתי אותו,
היכן נרשמים למפלגה הקומוניסטית ...למחרת
מצאתי את הסניף ,הלכתי ונרשמתי״ 52.דרכו
של סמי מיכאל אפיינה רבים מן הפעילים ,אשר
הצטרפו למפלגה הקומוניסטית הישראלית עוד
קודם להיכרותם עם החברה הישראלית .בכך
הם שמרו על המשכיות אידאולוגית וארגונית
והבהירו את עמדתם הביקורתית כלפי מדינת
ההגירה.
כבר כשעלתה שאלת העלייה הגדולה מעיראק
התעוררו חששות בקרב הנהגת המדינה לנוכח
הידיעות שהגיעו ארצה על מציאותם של
קומוניסטים רבים בקרב היהודים בעיראק.
הדברים שבו ועלו גם בשיחה שהתפתחה בישיבת
המוסד לתיאום באוגוסט  ,1950לאחר שק־גוריון
התעניין לדעת ״איך הסתדרו העיראקים שבאו?״.
אליעזר קפלן ,שר האוצר ,ציין ש״היה פחד שיש
ביניהם הרבה קומוניסטים״ ,וגיורא יוספטלאישר
את החששות:
אלה באמת מצויים בין עולי עיראק .באינצידנט שאירע בפרדס־חנה בשבוע שעבר היו
העיראקים האקטיביים בין הקומוניסטים ...מספר הקומוניסטים ביניהם רב מאשר בקרב
יוצאי ארצות אחרות .הם מאורגנים בצורה טובה .הצעירים הם ברובם קומוניסטים.
ראשי הקומוניסטים בבבל הם יהודים .בשניים מהמחנות הגדולים בארץ הממונים מטעם
מק״י הם קומוניסטים מעיראק .רובם אנשים שסבלו בגלל דעותיהם53.
הערכתו של יוספטל היתה מופרזת מעיקרה ,שכן מספרם של הקומוניסטים העיראקים שהצטרפו
למק״י ופעלו בשורותיה לא עלה על מאות אחדות בלבד .ארכיון מק״י אינו מספק כל נתונים
בנושא 54,אך ״הדור״ ,בטאון מפא״י ,העריך בסוף  1952שכשלוש מאות איש מיוצאי עיראק
נמנו עם מק״י 55.ייתכן שהערכתו של יוספטל משקפת את הפחד והעוינות ששררו במפא״י
ביחס לקומוניסטים ,ואולי את העובדה שהתחום הבולט של המפגש בין המימסד הישראלי ובין
52
53

54
55

שם ,עמי .138
פרוטוקול המוסד לתיאום ,27.8.50 ,אצ׳׳ט .5100/511 ,יוספטל השיב על שאלתו של ק־גוריון כי ״זו עליה
נורמלית לגמרי ,לא יותר גרועה ולא יותר טובה .כל משפחה יש לה בדרך כלל מפרנס בגיל העבודה.
והמספר של המקרים הסוציאליים מעיראק הוא קטן מאשר באירופה״ .יצחק רפאל ,מנהל מחלקת העלייה,
ציין ש׳׳הם מביאים סכומים גדולים של כסף״ ,וכי האוצר יודע על כל פרוטה.
ארכיון מק״י ,בתוך ארכיון הקיבוץ המאוחד ,יד טבנקין.
הדור.3.10.52 ,
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עולי עיראק היה ,כפי שנראה להלן ,התחום הרגיש והבעייתי של שביתות והפגנות ,ותחום זה
הקרין על מערכת היחסים כולה.
בדומה לאקטיבה הציונית ,גם הקומוניסטים העיראקים שמרו על זהותם כקבוצה מנהיגה ,אך
המשימות שנטלו על עצמם היו שונות .בהמשך לתפיסותיהם הסוציאליסטיות ולדרכי פעולתם
בעיראק ,ביקשו העולים הקומוניסטים להיאבק למען הצדק ,למען החלשים והמדוכאים ונגד
השלטון המדכא .מטרה נשגבה זו תאמה את עמדותיה האידאולוגיות של המפלגה הקומוניסטית
הישראלית .יתר על כן ,פעילות בקרב העולים החדשים עמדה גם בקנה אחד עם מאבקה של
המפלגה על נפשם של העולים ,במסגרת מאמציה להרחיב את היקף השפעתה הפוליטית
בארץ ,כפי שפעלו גם התנועות והמפלגות האחרות במדינה .ייחודם של הקומוניסטים לעומת
הציונים היה בהיעדרה של תחושת מחויבות כלפי המימסד הישראלי .הם עיינו אותו ,לא היו
שותפים לאידאולוגיה ההתיישבותית שבה דגל ,ולא התקשו לבקר את מדיניותו ולחשוף את
עיוותיה ואת היסודות המנצלים והמדכאים שבה .גישתם הביקורתית אפשרה להם לעמוד
ביתר קלות גם על ריקנותן של הסיסמאות הלאומיות שבעזרתן ניסה השלטון לווסת את קליטת
העולים ,על אף שהמטרות הלאומיות שהציב פגעו בטובתם האישית של העולים .הדברים
אמורים בעיקר בשאלות של אזורי התיישבות ,תנאי תעסוקה ,תנאי שיכון ורמת חיים מינימלית.
הקומוניסטים ,שלא היו חלק מן הקונסנסוס הציוני ,ביקרו בריש גלי את הערכים הלאומיים
שקודשו ברטוריקה הממסדית והתקבלו ללא ערעור על ידי החברה הישראלית ,אך נדחו על
ידי הפרט הישראלי 56.הקומוניסטים התמקדו בפרט המדוכא ,בצרכיו ובתועלתו האישית,
והעמידו אותם מול האינטרס הממסדי.
מה היתה מדיניותה של מק״י במעברות? הדברים נכתבו במפורש על ידי כתב ״קול העם״
לאחר ששוחח עם שוכני מעברות מעיראק וממצרים :״חברי מק״י מעודדים את האנשים,
מחדירים בהם את האמון בכוחות עצמם ,את התקווה כי אם יאבקו במלוכד לעבודה ולשיכון
יצליחו להבטיח מקומות מגורים אנושיים ,להם ,לנשותיהם וטפם״ 57.רבים מחברי מק״י הללו
נמנו עם עולי עיראק :נוכחותם בלטה בעיקר במעברות שבהן עולי עיראק היו רוב או חלק
ניכר מן התושבים58.
את מדיניות הממשלה כלפי העולים הסבירו חברי מק״י בהקשר של שני תחומים :פוליטי
וכלכלי .הם ראו בה חלק מן האוריינטציה המערבית של הממשלה והמדיניות הצבאית הנובעת
ממנה ,ואשר מעדיפה השקעות בתחום הצבאי על פני השקעות אזרחיות .באסיפה במעברת
נחלת יהודה טען מאיר וילנר ,מזכיר מק״י ,שהמצב הקשה במעברות הוא תוצאה ישירה של
״מדיניותה האנטי־עממית״ של הממשלה ,אשר במקום לדאוג למצב שוכני האוהלים ,היא
״מפנה את רוב כספי תקציב המדינה להוצאות צבאיות״ 5,.הדברים נאמרו גם באסיפה במעברת
 56ראו לדוגמה ,ביחסה של החברה הוותיקה אל מדיניות הצנע  -רוזין ,עט׳ . 118-81
 57קול העם , 10.10.52 ,עמי .3
 58מק״י פעלה לא רק במעברות אלא גם בכנסת ,שם הרבו נציגיה לבקר את מדיניות השלטון .אולם פעילות
י זו ,שלא נגעה ישירות לעולי עיראק ,חורגת מתחום מאמר זה.
 59קול העם ,20.10.52 ,עמ׳  .4הנתונים על מספר תושבי המעברה ומוצאם מבוססים על מיפקד הסוכנות
היהודית במעברות בינואר  , 1953אצ׳־מ.
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סקיה א׳ 60שקיימה משלחת נציגי מק״י במקום :״הדוברים הסבירו שלחוסר העמדה החמור
אחראית הממשלה המנהלת מדיניות אנטי פועלית ואנטי עממית ומפנה את רוב כספי תקציב
המדינה להוצאות צבאיות להכנות למלחמה במקום להפנותם למטרות שלום ופיתוח״ 61.אן
לא רק אינטרסים פוליטיים אלא גם כלכליים הסבירו את מדיניות הממשלה .מק״י ראתה ביחס
אל העולים גם חלק מאידאולוגיה קפיטליסטית .בתנאי החיים במעברות ובמצב האבטלה
ששרר בהן ראו הקומוניסטים ״מזימה בורגנית־מפא״ית להפוך את המעברות למספקי עבודה
זולה ולמורידי השכר הכללי״ .מטרת הקומוניסטים היתה להפר מדיניות זו ,ועל כן הם נטלו
על עצמם לטעת בקרב תושבי המעברה את המודעות לניצולם ולסייע בפעולות מחאה ,כגון
שביתות והפגנות ,כפי שניסח זאת העיתון:
תושבי המעברות החלו בעזרת המפלגה הקומוניסטית הישראלית להכיר ולדעת את
המתרחש סביבם ...הפגנות בלתי־פוסקות ושביתות למען עבודה ושיכון אנושי בישרו
על כישלונם של הבורגנות והנהגת מפא״י אשר זממו להפריד בין פועלי המעברות לבין
כלל ציבור הפועלים ולהפוך את הראשונים לשוט נגד האחרונים62.
אנשי מק״י עמדו על אחת התופעות המרכזיות בתהליך בנייתה של החברה הישראלית בשנות
החמישים :הפיכתה של מפא״י למפלגת המעמד הבינוני בד־בבד עם הפיכתם של המוני העולים
החדשים שנותרו במעברות ,מזרחים ברובם ,למעמד הנמוך של החברה היהודית .תופעת
הפער הכלכלי היתה ברורה לכל באותם ימים ,אך נתפסה והוסברה כתופעה זמנית :בחושיהם
החברתיים החדים ,ואולי בגלל אי־מחויבותם לאידאולוגיה הציונית ,הבינו הקומוניסטים
שההגבלות המבניות שתושבי המעברות נתונים להן יביאו לקיבועם במעמד הנמוך בישראל.
עיקר פעולתם של הקומוניסטים בקרב תושבי המעברות בשנותיה הראשונות של המדינה
נועדה למנוע היווצרותה של תופעה זו .יש לציין שהקומוניסטים לא התייחסו למוצאם של
העולים אלא אך ורק למעמדם הפרולטרי ,תוך שהם מתעלמים מן הבעיה העדתית אשר החלה
לקבל באותם ימים ממדים לאומיים .אולם למעשה הם פעלו בעיקר בקרב העולים מארצות
האסלאם ,מכיוון שזמן קצר לאחר הקמתן של המעברות החלה יציאתם של היסודות החזקים
מקרב העולים ,ביניהם רוב האשכנזים ואותם מזרחים שהיו צעירים ומשכילים ,בעלי מקצוע
ובעלי רכוש .מי שנותרו במעברות היו בעיקר יוצאי ארצות האסלאם ,כשהעיראקים מהווים
את הקבוצה הגדולה ביותר63.
סניפי מק״י נוסדו במעברות זמן קצר לאחר הקמתן .הפעילים הקומוניסטים ארגנו
אספות ,קיימו הרצאות וגילו פעילות בארגון פעולות מחאה שונות .הם פעלו גם לבחירת
אנשיהם לוועדים מקומיים תוך מאבק לקיום בחירות חופשיות במעברות .משה קיטרון,
60
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מעברות סקיה וכפר ענה כלולות היום בתחומיה של אור יהודה.
קול העם ,22.10.52 ,עמי  :4׳׳שוכני המעברות ממשיכים במאבקם לעבודה״.
שם ,20.10.52 ,ענד .4
בינואר  1953היו במעברות כ־ 210,000נפש ,כשלושה רבעים מהם מזרחים .כארבעים אחוז מכלל יושבי
המעברות הללו היו עיראקים  -ראו סיכומים.
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מי שהיה אחראי במרכז מפא״י לפעולות בקרב עדות המזרח ,ציין בספטמבר  1952כי ״יש
גרעינים קומוניסטיים פעילים ,המסתייעים בזה שקיימת התמרמרות ומסיתים את העירקים
בסוכנות ובממשלה״ 64.חלק ניכר מפעילים אלה היו עצמם יוצאי עיראק .הדבר בלט במעברות
באזור תל־אביב ,שבהן היה ריכוז ניכר של יוצאי עיראק :אליהו עזר היה מזכיר סניף מק״י
במעברת כפר אונו ,ראובן באלבול היה פעיל בסניף מק״י במעברת רמת השרון ,אלברט
קוג׳מן היה פעיל מרכזי במעברת כפר ענה ,ולצידו פעל ראובן שבת .בן דודו ,גם הוא אלברט
קוג׳מן ,היה פעיל במעברת רמלה ויגאל אליהו פעל במעברת סקיה ב׳ 65.לצידם פעלו רבים
אחרים .העיתונות הקומוניסטית ,אשר דיווחה על רבות מפעולותיהם ,הצניעה את שמות
הפעילים  -רק כאשר אלה היו מוכרים ,והאיזכור שוב לא היה בכוחו להזיק להם ,היא
חשפה את שמותיהם.
בצד עבודתם הארגונית השתלבו הפעילים הללו בכל תחומי העשייה הקומוניסטית:
בכתיבה בעיתונות המפלגה בערבית 66,בפעילות בקרב ערביי ישראל ,בהפצת האידאולוגיה
של המפלגה ועמדותיה בבעיות השעה ,ואף בפעילותה הציבורית הכללית .סמי מיכאל ,שלא
היה פעיל במעברות ,מספר על חלוקת עיתוני המפלגה ביפו ועל ריכוז תאי ערבים בסניף
המפלגה הקומוניסטית ביפו .לאחר מכן ריכז את פעילות נוער המפלגה במחוז השפלה
ובהמשך הצטרף למערכת העיתון ״אלאתחאד״ .כאן דיווח על גלי העלייה החדשה ותנאי
החיים של העולים ,על חייהם של ערביי ישראל וכן עסק בכתיבה ספרותית 67.חברים אחרים
היו פעילים בהקמת ״ועד שלום״ במעברת סקיה א׳ להסברת חשיבותו של קונגרס השלום
שהתכנס בווינה בדצמבר  :1952בפרסום גילוי דעת נגד הוצאתה של מק״י מן ההסתדרות;68
ובהשתתפות בהפגנות נגד מדיניות הממשלה ,כמו לדוגמה בהפגנה שהתקיימה באפריל
 :1952״הקבוצות שהגיעו ממעברות אבן־יהודה ,ראשון לציון ,וסאקייה ב׳ ,נשאו דגלים
אדומים ובאמצע דגל המדינה״ ,דיווח ״הארץ״ ( ,)25.4.52ואילו ״קול העם״ ( )5.12.52מסר
על אסיפה שארגן סניף מק״י במעברת רמת השרון ,ובראשה באלבול ראובן ,שבה הוקיע
החבר עבוד(שניהם מעולי עיראק) את ההסתה נגד מחנה השלום והסוציאליזם .יגאל אליהו,
איש השמאל ממעברה סקיה ,החתים את צוות המורים בבית הספר המקומי שבו עבד ,על
מחאה נגד פסק הדין להוצאתם להורג של בני הזוג יוליוס ואתל רוזנברג בארצות־הברית
באשמת ריגול למען ברית־המועצות .לאחר שהמכתב פורסם בעיתון ״שמאל״ ,זומנו כל
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מזכירות מפא״י ,24/52,9.5.52 ,ארכיון מפלגת העבודה הישראלית ,בית ברל.
נתונים מתוך קול העם , 14.12.52,5.12.52,9.11.52,6.10.52 ,חטיבה  215- 1¥ותיק , 1670ארכיון העבודה,
מכון לבון.
ראו מורה וחקק.
ראו מיכאל ,עמ׳ . 142-139
״ההסתדרות צריכה לדאוג לאחדות מעמד הפועלים בתוכה ולא לפלג אותם ולהוציא מתוכה פועלים בגלל
השקפות הפוליטיות ולהפקירם חסרי זכויות .להפך ,היא צריכה להגן על האינטרסים של המוני הפועלים
נגד האבטלה ,בעד העלאת הסכר נהשכר] ובעד הוקרת הפועל והרמת חייו״ .על מכתב זה חתמו ׳׳קבוצת
פועלים ,סקיה ב״׳ .המכתב הגיע להסתדרות ב־ 17ביוני  - 1953ארכיון העבודה ,חטיבה  208- 1¥תיק
 . 7689על הפעילויות האחרות ראו :קול העם :29.10.52 ,שמאל , 12.6.53 ,ענ( 8 7ראו בהערה הבאה).
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המורים לחקירה והפרשה הסתיימה בהתנצלותם ובהסבר שהוטעו על ידי המורה הקומוניסט
ושלא הבינו את המשמעויות הפוליטיות של המעשה69.
אך הפעילות הבולטת ובעלת החשיבות הרבה יותר בטווח הרחוק התבטאה בסיוע שהגישו
הפעילים הקומוניסטים יוצאי עיראק לאנשי המעברות בארגון שביתות והפגנות הקשורות
בבעיות היומיומיות הבוערות .חיים רוקח ,מי שעמד בראש מדור הקליטה של מפא״י ,ציין כי
״מק׳׳י ,בניגוד למפ״ם ,אינם מדברים על רוסיה וסטאלין במעברות .את זה עושים מפ״ם .אנשי
מק״י מדברים אל ליבם של אנשי המעברה .הם פורטים על נימים המדברים אל נפש האדם
במעברה כגון :שאלות מים ,צריפים ,עבודה וכוי״70.
את פעולותיהם התחילו הפעילים הקומוניסטים כבר בתחנתם הראשונה בישראל ,במחנה
״שער העלייה״ .י׳ שפירא ,נציג מפא״י במועצת ההסתדרות בספטמבר  ,1950טען ששליחי מק״י
במחנות ״לוחשים על אוזן העולים שם :אל תלכו למעברות ,אל תלכו למעברות ליד ההתיישבות
ולמעברות ליד המושבות ,התארגנו בערים ,ס׳וועט זיין פריילעך׳ [יהיה שמח]״71.
בכתבה מיולי  1951מסר ״קול העם״ על קבוצת עולים מעיראק שכינסה אסיפה באולם
הקולנוע במחנה ״שער העלייה״ ״כדי לדון במצב העולים ההולך ורע מיום ליום״ .לאחר
שהמשטרה אסרה את הנואמים ,הפגינו העולים בתביעה לשחרר את העצורים ,דבר שהושג
לאחר עימות אלים .והעיתון הוסיף ודיווח:
לאחר המקרה הנ״ל הוזמנו שוטרים מחיפה שהתנפלו ללא כל אבחנה על העולים שנמצאו
בחוץ .עוצר הוטל על המחנה ונאסרו  20איש .צעקות הנאסרים נשמעו מרחוק .שכירי
מפא״י מבין עולי עיראק קראו ברמקול לעולי עיראק ואמרו :״אלה שהלכו אחרי ההסתה
הקומוניסטית צריכים לבקש סליחה מאלוהים״ .אולם העולים מעיראק צחקו ל״המצאה״
המפא״יית והפרובוקציות שלה .העוצר נמשך עד שבת בבוקר .למרות הטרור הקשה,
התאספו העולים ושלחו מכתבי מחאה לממשלה72.
בהפגנה שהתקיימה באוקטובר  1952במעברת נחלת יהודה ,נכחו באספת מק״י ,להערכת
סופר ״קול העם״ ,כאלף איש ,שבה נאם מזכיר מק״י מאיר וילנר 73.מרבית תושבי המעברה
היו יוצאי עיראק ,ועל פי נתוני הסוכנות היהודית מינואר  1953הם מנו  2,706נפש מכלל
 3,005התושבים.
נושאי המאבק החברתי בראשותם של הקומוניסטים התמקדו בעניינים הבאים:
א  -האצת בנייתם של הצריפים והבתים אשר הובטחו לשוכני המעברות .בחורף של 1952
עדיין נותרו  25,000נפשות באוהלים.
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״שמאל״ היה כתב העת של פלג בראשותו של משה סנה אשר פרש ממפ״ם ב־ 1953וכעבור שנה הצטרף
למק״י .יגאל אליהו תושב מעברת סקיה ,היה מתומכיו המובהקים .על הפרשה ראו ארכיון העבודה,
. 1678-1^ - 215
ישיבת מזכירות מפא״י ,24/52,18.7.52 ,ארכיון מפלגת העבודה ,בית ברל.
דברי י׳ שפירא ,מפא״י ,במועצת ההסתדרות ,ס״ה ,5.9.50 ,עמ׳  - 138ארכיון הוועד הפועל ,בית לבון.
קול העם 17.1.51 ,עמ׳ .3
שם ,20.10.52 ,עמ׳ .4
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ב  -הוזלת המחיר שנתבעו תושבי המעברות לשלם עבור שיכוני הקבע כיוון שלא היה
בהישג ידם ,במיוחד לנוכח האבטלה ששררה באותם ימים.
ג  -התחשבות ברצונם של תושבי המעברה בעניין מיקומו של יישוב הקבע .במקרים
שהיישוב החדש היה מרוחק מהמעברה  -ובמיוחד כשהיה מרוחק מהכביש הראשי או שלא
היו בו דרכי גישה לתחבורה ציבורית או חיבור למערכת המים  -סירבו העולים לעבור אליו.
העולים ביקשו לשפר את תנאי חייהם ולא לשוב לנקודת ההתחלה.
ד  -הקצאת דיור קבע למשפחות עולים שעברו מהפריפריה למעברות שבמרכז הארץ,
אף שעל פי מדיניות הממשלה הן לא היו זכאיות לכן74.
ה  -שיפור תנאי הלימודים ורמת החינוך במעברה .תושבי המעברות היו מודעים לרמה
הנמוכה של מוסדות החינוך ביישוביהם ולקשיי קיומם היומיומיים .עם זאת ,נושא זה היה
עילה למחאות ציבוריות מעטות מטעם העולים בתקופה זו כיוון שבעיות השיכון והתעסוקה
האפילו על שאר הבעיות .היו אלה דווקא הפעילים הקומוניסטים שעוררו את הבעיה .דוגמה
לכך שימשה אסיפה במעברת כפר אונו שבה ביקש אליהו עזר ,מזכיר מק״י בסניף המקומי,
ממזכיר המועצה פרטים על הצעדים שנקטו המוסדות לשיפור מצב החינוך ביישוב :בתגובה
הוא הותקף על ידי בריונים .לטענת ״קול העם״ ( ,)9.11.52נחלצו התושבים להגנתו והותקפו
גם הם על ידי הבריונים ,ואילו המשטרה פיזרה את העולים באכזריות ועצרה שני קומוניסטים,
את אליהו עזר ואת אחיו רחמים.
העיתונות של ראשית שנות החמישים הרבתה לתאר הפגנות שבראשן עמדו אנשי מק״י.
״דבר״ ,בטאון מפא״י ,הרבה לתקוף את פעולותיהם :בסתיו  1952ארגנו אנשי מק״י ,יחד עם
פעילי ״חרות״ ,שביתה במעברת חיריה נגד פירוק המעברה והעברת יושבי האוהלים לצריפים
בכפר ענה הסמוך .סופר ״דבר״ ( )28.9.52דיווח שהסוכנות היהודית איתנה בדעתה לפנות
את האוהלים שבמעברת חיריה מחשש שטפונות .״האחריות לגורלן של המשפחות גדולה
מכדי להסכים לתעמולת מק״י רחרות׳ המעוניינות להיבנות ממנה״ .מצב דומה הניע את
מארגני השביתה במעברת קדימה לאחר שמחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית החליטה
להעביר את המעברה לתחום המועצה האזורית הדר השרון  -״וזאת הייתה הזדמנות למק״י
(ציין סופר ״דבר״ )26.8.52 ,כדי לעורר שוב בהלה .כונסו אספות בהן נקראו כרוזים שהופצו
בירושלים ׳נגד השחורים׳ והוטחו דברים נגד הממשלה ,שבכוונתה להושיב את אנשי המעברה
ליד הגבול ,בכדי שהערבים יתנפלו עליהם״.
באוגוסט  ,1952על רקע התנגדותם של אנשי מעברת רחובות לשנות את מיקום האהלים
שבהם הם התגוררו ,למרות ההצפות הקשות שהיו בחורף הקודם ,האשימו אנשי המימסד
את הקומוניסטים :״הם נתמכים באופן ברור על ידי המפלגה הקומוניסטית .בזה אין כל ספק.
מובילים אותם באוטובוסים כדי לשבת במשמרות ,מביאים להם אוכל בטכסי .מטפלים בזה
אנשים שידועים בקומוניסטים .הפלא הוא שרובו של הציבור המאורגן עומד מן הצד״ 75:כך

74

על מאבק המימסד נגד תופעה זו ראו :א׳ מאיר ,המאבק :קמפ.
 - 5100/81י׳ ברגינסקי ,פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות היהודית ,29.8.1952 ,אצ״מ.
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תיאר יהודה ברגינסקי ,איש מחלקת הקליטה של ההסתדרות .על רקע עמדה זו הפתיעה כתבתו
של ק׳ שבתאי בעיתון ״דבר״ (:)5.9.52
ראשית כל חייבים להיפטר מן הנוהג האווילי שלנו להקל מעל עצמנו את המשא במימרא
הנלוזה ״קומוניסטים״! ודאי שמיקוניס [מזכ״ל מק״י משנת  1947עד  ]1974וחבריו ניסו
לנצל את השביתה ,וברור שהם הוציאו כרוז ל״חג״ הגדול של שביתת ״עיראקים״ .אולם,
אלהי כל הרוחות ,היש איזה ״חג״ בחיינו אשר הקומוניסטים לא ינסו לנצלו? אולם מה
הקשר המציאותי בין שביתתם של אנשי מעברת רחובות לקומוניזם?
במעברת באר יעקב כונסה אסיפת מחאה נגד הפסקת בנייתם של הצריפים ונגד תביעת הסוכנות
ששוכני המעברה ישלמו דמי פיקדון בסך  187ל״י .חבר מק״י ,משה חורי ,הוקיע את ועד
המעברה על שאינו לוחץ על הסוכנות להשלים את הבנייה .לטענת ״קול העם״ ״הוא הוקיע
בפרט שני חברי הועד ,אשר לפני כן תמכו בעמדת החבר הקומוניסטי בועד ,להגנת ענייני
המעברה  -אך בזמן האחרון לא עשו מאומה ...חברי ועד אלה הצטרפו לעסקנים המפא״יים
ובגדו באינטרסים של העולים״ 76.חורי קרא לאנשי המעברה לחתום על עצומה שבה תפורטנה
דרישותיהם ,ובמשך שעות אחדות הושגו מאה ותשעים חתימות.
״קול העם״ יצא חוצץ נגד האשמתם של הקומוניסטים בהסתה .בעיתון הובאו נתונים רבים
על ניצול אנשי המעברות ככוח עבודה זול .״מגוחכת ופרובוקטיבית כאחת היא על כן טענתם
של אוייבי הפועלים המסבירים את עזרתה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית לתושבי
המעברות במלחמתם לעבודה ,לחם ושיכון כ׳הסתה״". ,
באוגוסט  1951התקיימה הפגנה של עולים חדשים מעיראק ממעברה ב׳ במגדל אשקלון.
המפגינים תבעו עבודה ,אספקת מים סדירה ,ניקיון ואספקת חשמל .״קול העם״ ,שדיווח על
ההפגנה ,סיפר שקצין משטרה שאל אותם ״מי שלח אתכם ,אלברט קוצ׳מאן [קוג׳מן]?״ .העולים
השיבו שאיש לא שלחם ,אבל ללא ספק גם כאן ידים קומוניסטיות הן שעמדו מאחורי ההתארגנות78.
גם במעברת סקיה ב׳ התארגנו לפעולה .בספטמבר  ,1953לאחר שלוש שנות קיומה של
המעברה ,תבעו התושבים עבודה ,אספקת מים ראויים לשתייה ,שמירה על הניקיון ,סלילת
כביש גישה והקלה בתשלומי המסים; כמו כן תבעו שהות של רופא תורן בלילות ,טלפון
ואמבולנס .בסופה של רשימת הדרישות תבעו גם קיום בחירות מוניציפליות .מוריס כדורי,
מצריף  140בסקיה ב׳ ,דיווח על דרישות אלה ל״קול העם״ והוסיף :״מק״י קוראת לתושבי
המעברה למאבק מלוכד למען השגת תביעות צודקות אלה״7,.
אחדים מן העימותים הקשים והאלימים ביותר בין העולים ובין המימסד הישראלי נגעו
ל״פולשים״ ,אותם עולים שנשלחו לפריפריה ,שם הם היו זכאים לדיור קבע ,אך העדיפו את
המגורים במעברות באזור המרכז ,ובהמשך תבעו דיור קבע שם .ביולי  1952היו כ־1500
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קול העם ,6.10.52 ,עמי .3
שם ,20.10.52 ,ענד  ,3״לקח השביתה בחולוף ,מאת א׳ לווין.
שם , 10.8.1951 ,עמי .6
שם , 16.9.1953 ,ענד .2
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משפחות כאלה .ד טנה ,מנהל מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית בתל־אביב ,תיאר את
מעורבות הקומוניסטים בסיטואציה זו במילים הבאות :״נתקלנו מדי פעם בפעם בהפרעות
בהעברת הפולשים על ידי מק״י שהתבטאו בהגנה ׳אינדיבידואלית׳ על הפולשים ובהתפרעויות
במקומות״ .גם במעברת נחלת יהודה היו הקומוניסטים מעורבים בהגנה על האינטרסים של
העולים ״הפולשים״ ,והם כינסו אותם לאסיפות מיוחדות וארגנו אותם להפגנה מול משרדי
הסוכנות היהודית בתל־אביב 80.הקומוניסטים העמידו זה מול זה את האינטרסים הקיבוציים של
המדינה ,כפי שהוצגו על ידי המימסד ,מול האינטרסים של הפרט ,ותוך התעלמות ממדיניות פיזור
האוכלוסין ומיעדיה הלאומיים המוצהרים של המדינה ,העלו על נס את צרכיו ״האגואיסטיים״
של העולה .מה תימא שהם עוררו את זעמם של אנשי הממסד.

העימות בץ מפא״י וגץ הקומוניסטים
ככל שנמשך מאבקם של הקומוניסטים ,גבר מאבקו של השלטון נגדם .מאבק זה לווה לא פעם
בהפעלת כוח ואלימות כנגד הפעילים הקומוניסטים .כך לדוגמה ,באסיפה אשר נערכה במעברת
כפר אונו ב־ 18ביולי  1951פתחה ״כנופיית בריונים מפא״יים ,שבראשה עמד מרכז לשכת
העמדה וויסנברג ,בצעקות ובאיומים בשפיכות דמים״; לטענתו של ״קול העם״ התערבות
זו עוררה את זעמם של תושבי המעברה והמתפרעים הסתלקו .והעיתון סיכם :״התנהגותם
של שכירי מפא״י גילתה לשוכני המעברה את אופייה של המפלגה השלטת ,המנסה בשיטות
בריוניות למנוע מהעולים החדשים לשמוע את דברי מק״י״81.
ב־ 20ביולי  1951פורסם ב״קול העם״ סיפור מרתק על פרובוקטור שנשכר על ידי מפא״י כדי
לבצע פעולות בילוש ,ריגול וחבלה בשורות המפלגה .העולה הלז ,עיראקי במוצאו בשם יוסף
סופר ,היה פעיל בסניף מק״י במגדל גד [אשקלון] ,מוידויו סיפר כיצד פוטר מעבודתו וכיצד
נותר בלא אמצעי מחיה לאחר שאשתו ילדה ובנו חלה .״בהיותי בתנאים אלה  -כתב  -רפה
מרצי המהפכני; הרמה המוסרית שלי ירדה והכרתי נתערערה״ .זמן קצר אחר כך פגש את
אחד מפעילי מפא״י וזה גייס אותו לפעילות נגד מק״י ,ולאחר מכן הוא הופגש עם אדם עיראקי
אשר ״הסתבר כי הוא אחד מעסקני מפא״י החשובים בתל־אביב האחראי לעולים מעיראק״.
אדם זה חקר אותו בקשר לפעילות קודמת שניהל סומך במעברת בית ליד .בהמשך הוא פגש
את ״המפעיל״ שלו ,אדם שהציג עצמו בשם ״יוסף״ ואשר הבטיח לו בית ,עבודה ואף הלוואה
מההסתדרות .האיש הורה לו לחזור לפעילות במק״י ולדווח על המתרחש במפלגה ,ובמיוחד
למסור את שמות החברים הפעילים .המפעיל שלו גילה עניין גם בקשרים שבין הקומוניסטים
ובין ערביי אשקלון .על נסיבות חשיפתו כתב סופר את הדברים הבאים:
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מכתב מטנה לראש הממשלה ,דוד ק־גוריון , 10.7.1952 ,ארכיון המדינה5591/45 ,ג חטיבה  .43בהמשך
כיהן טנה כמנהל אגף השיכון במשרד העבודה ,ומשנת  1961עד  1970היה מנכ׳׳ל משרד השיכון.
קול העם ,23.7.1951 ,עמי .3
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כאדם היודע את האמת ,שהניצחון הגדול שהושג על ידי המפלגות הקומוניסטיות בחלק
של העולם ,יושג על ידי המפלגות הקומוניסטיות בכל הארצות בעתיד הקרוב ,כאדם
המכיר בעובדות אלה ,הציקה לי הבגידה הגדולה יומם ולילה .כל הזמן בערו בי מחשבותי
מבגידה זו .מצפוני ייסרני .באותו זמן פגשני אלברט [קוג׳מן] ושאלני על מצבי ...כאן
התפרצתי ושפכתי את כל אשר בער בי והתוודתי בפניו על הכל וללא פחד82.
בסיפור זה נחשף קצהו של מערך שלם אשר מפא״י הפעילה כלפי הקומוניסטים ,ונחשף
גם המעקב ההדוק שערכה נגדם .על פעילות דומה מספר גם יוסף סלים ,איש קופת חולים
בבאר שבע ,אשר התבקש לדווח למפא״י על כל קומוניסט עיראקי שהגיע לעיר 83.בתקופה
זו ,שהמפלגה הקומוניסטית היתה מוקצית מחמת מיאוס ,אין ספק שגילויים אלה מרמזים על
מערך הרבה יותר נרחב של ריגול ומעקב.
אולם מאבקה של מפא״י בקומוניסטים לא הצטמצם רק בזאת ,ובמקרים לא מועטים פעלו
אנשיה באלימות ל״פיציץ״ אסיפות של קומוניסטים ובמקרים אחרים הביאו גם למאסרם של
הפעילים המרכזיים .כך למשל מדווח ״קול העם״ על מעצרם של סלים פטאל ,מזכיר הוועד
במעברת תלפיות בירושלים ומועמד רשימת מק״י לכנסת השנייה ,יחד עם שני חברי הוועד,
בעת ששוחחו עם תושבי המעברה על בעיותיה .הם הואשמו בהתקהלות בלתי חוקית ונפתח
נגדם תיק במשטרה84.
בכתבה שהתפרסמה בעיתון ״שמאל״ בכותרת ״המותר והאסור במעברת סקיה״ תיאר
יגאל אליהו בציניות מלגלגת את מאבקה של מפא״י באנשי השמאל:
אסור לשמאל לקיים אסיפות פומביות במעברות ,זה לא באופן רשמי ,אבל בעובדה.
עדיין חופש ההשקפה הפוליטית הוא זכות האזרח .אך בעקיפין ,שיטת הטירור במעברות
והתנפלויות בריוני מפא״י על חברי השמאל ומק״י בזמן אספות  -הם ההוכחה לחופש
הדיבור וההשקפה הפוליטית.
למי מותר להשתמש בזכויות המשטר הדימוקראטי של מפא״י בישראל?  -בוודאי אך
ורק לבריוני מפא״י .כאשר ה״מפריעים״ ,המקלקלים את האווירה באסיפות מפא״י ...רק
אז מרגישים ב״חירויות הדמוקרטיות״ של מפא״י המאפשרת לבריוניה ...שיפעילו את
אגרופם להשתקת ״המפריע״ ...כל זה נעשה לעיני חוליית־שוטרים ,שאסור לה להתערב
בענייני האזרחים במעברה ...אבל המשטרה מתערבת כאשר ה׳׳מפריע״ מגן על עצמו
והיא אוסרת אותו באשמת התנפלות על התושבים ...אבל כאשר הבריונים מתנפלים
על אסיפות של השמאל או של מק״י  -לא רואים שוטרים בסביבה.
אסור למורה לפעול במעברה לרעיון פוליטי כלשהו ,אך מותר למורים חברי מפא״י
לאסוף את התלמידים למועדון ההסתדרות ...ולהשמיע לפניהם דברי סילוף ואיבה על
ברית המועצות ולהקנות להם שנאה לחברי השמאל ומק״י...
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שם ,20.7.51 ,עט׳ .6,1
ראיון עם יוסף סלים ,עומר.1999 ,
קול העם , 11.7.51 ,עמ׳ .4
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מותר גם לשלוח בריון מפא״י כדי להתנפל על מורה בבית־חינוך ,שהוא מן ה״מפריעים״,
מפני שקרא קריאות למען לחם ,עבודה ושלום....
אסור לתושבים לדחות את תשלום מסי המועצה .אבל מותר למועצה לדחות את העברת
ערימות האשפה הממלאות את הכבישים...
אסור לחלק עבודה מחוץ ללשכת העבודה ,אך מותר ,בכל זאת ,לחלקה בבתי הקפה
של הבריונים המפא״יים .ולבסוף  -אסור לדבר כך במעברה ,אך מותר ,עדיין לכתוב
זאת בעיתון השמאל  -סיים יגאל אליהו בסרקסטיות85.
בספטמבר  1953דיווח ״קול העם״ ש״בריונים צעירים שכירי מפא״י הירבו לאחרונה בהתקפות
והתנפלויות על חברי בנק״י [ברית נוער קומוניסטי ישראלי  -ארגון הנוער של המפלגה]
ועל תושבים שלווים שדעותיהם המתקדמות ידועות במעברה .שעה שצעירי בנק״י נתכנסו
במועדונם במעברה [מעברת נחלת יהודה] ביום ו׳ שעבר ...התנפלה עליהם קבוצת בריונים
שניסו להתפרע במועדון אולם המתקיפים נהדפו על ידי הנוער ...כעבור  4ימים הופיעה
המשטרה במעברה והחלה במעצרים שרירותיים בקרב ...חברי מק״י .בריוני מפא״י נלוו
לשוטרים והובילו אותם לבתי החברים .ללא כל פקודה נעצרו עזרא דלאל ,צדוק צדיק ,עזרא
לוי ,והוחזקו במעצר מיום ג׳ עד יום ה׳ בבוקר״86.
אירוע דומה קרה במעברת כפר אונו .במעברה פרצה שריפה והכבאים איחרו להגיע ,דבר
שגרם להתפרצות זעם מצד תושבי המעברה .לטענת ״קול העם״ התפרצות זו נוצלה על ידי
המשטרה לשם עריכת מעצרים שרירותיים .חמישה תושבים ,ביניהם שני חברי מק״י ,נעצרו
למחרת ,ובהמשך ״השוטרים ערכו חיפוש בלתי חוקי בצריפו של מזכיר מק״י במעברת כפר
אונו ,אליהו עזר ...השוטר מס׳  5883נכנס לביתו וביקש לזהותו ולערוך חיפוש בבית מזכיר
מק״י ,בטענה שהוא מחפש אחרי אנשים שהסתתרו ,כביכול בביתו״87.
בעקבות האירוע פירסם סניף מק״י במעברה כרוז בזו הלשון:
כשסוכני מפא״י רואים שמאבק התושבים למען זכויותיהם גובר ,מנסים הם בכל הזדמנות
לטפול האשמות־שווא על חברי מק״י ושולחים את בריוניהם להשתולל ולהטיל טירור
ואימה על התושבים ,ונעזרים על ידי המשטרה המבצעת מאסרים נגד אנשים חפים
מפשע ...סוכני מפא״י יודעים ...שאת חברי מק״י לא יוכלו להרתיע מהדרכת מאבק
התושבים למען זכויותיהם הצודקות ,לכן מעשיהם הפרובוקטיביים של אנשי מפא״י
מכוונים להפריד בין התושבים ולהרתיעם ממאבקם למען שיפור תנאי חייהם הקשים
ללא נשוא.
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״שמאל״ , 12.3.1953 ,עמי .4
קול העם ,4.9.53 ,עמי .6
שם , 10.7.53 ,עמי .8
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הכרוז סיים בקריאה אל התושבים לא להירתע ממעשי פרובוקציה של שליחי מפא״י ,להמשיך
להתלכד מסביב למפלגה הקומוניסטית ולהילחם למען הדרישות המיידיות לשיכון ,התקנת
טלפון והספקת שירותים ועבודה למובטלים88.
ואולם בזאת לא הסתיימה הפרשה .שבוע לאחר מכן ערכה מק״י אסיפה פומבית במעברה
שהשתתפו בה ,להערכתה ,כחמש מאות איש .האסיפה עסקה באבטלה ,בהזנחת הילדים ללא
חינוך הולם ובאי־הגשת עזרה למקרים סוציאליים ,והאשימה את ״מדיניות ההרעבה״ של
ק־גוריון ורוקח .כמו כן הושמעו טענות כנגד המערכת הפוליטית הנבחרת במעברה ,אשר
שללה את ייצוגה של מק״י בוועדות המועצה ,אף שהמפלגה קיבלה ארבעה־עשר אחוז מכלל
קולות הבוחרים במקום .מזכיר הסניף וחבר המועצה המקומית ,אליהו עזר ,קרא לתושבים
להילחם על תביעותיהם הצודקות במאבק ציבורי מלוכד8,.
שבועיים לאחר מכן ,בליל א׳ אחר חצות ,הגיעו למעברה שוטרים ,מלווים על ידי ״הבריון
משכירי מפא׳׳י ,הידוע היטב לתושבי המקום ,המכונה אליהו הנהג״ ,נכנסו לביתו של עזר ובקשו
לערוך חיפוש .בין השוטרים ובין אמו ואחותו של אליהו עזר פרץ ויכוח כאשר השתיים סרבו
להתיר לשוטרים להיכנס ללא פקודת שופט ,אבל השוטרים פרצו לבית בכוח,0.
בהמשך ,עם התבססות העולים מעיראק ,מילאו הקומוניסטים גם תפקיד של איגוד מקצועי.
בשנת  ,1954כאשר במפעל ״הזרע״ ,הסמוך לכפר ענה ,שילמו לפועלים ארבע ל״י ליום במקום
התעריף ההסתדרותי בסך  5.170ל״י ,ארגנו הקומוניסטים אסיפה בנוכחות של עשרים מתוך
עשרים וחמישה העובדים ,וחבר סניף כפר ענה ,ראובן שבת ,נאם בפניהם ״על דרכי המאבק
לשיפור תנאי העבודה של הפועלים״ .בהמשך לכך פנו הפועלים למזכיר לשכת העבודה במקום
ודרשו לפנות להסתדרות ,ומזכיר הלשכה הבטיח להיענות לפנייתם ואף הציע להם שלא לקבל
את המשכורת אם זו תהיה פחותה מהתעריף ההסתדרותי , 1.בפעולה זו סיפקו הקומוניסטים
לעולים החדשים מידע חיוני על זכויותיהם כעובדים ולימדו אותם כיצד לתבוע זכויות אלה.
באותו יום קיים סניף מק״י במעברת סקיה א׳ אסיפה שבה קרא ראובן שבת לפועלים להיאבק
נגד שכר הדחק המשולם להם ונגד הלנת שכר .גם פה מילאו הקומוניסטים את תפקיד האיגוד
המקצועי שההסתדרות כשלה בו92.
בהמשך יזמו הקומוניסטים העיראקים התארגנות מיוחדת .וכך כותב אליהו עזר
בזכרונותיו:
במהלך ניהול מאבקם של תושבי המעברות בשנים  1954-1951הבזיק בראשנו ,אנו
הקומוניסטים ,רעיון הקמת ארגון מיוחד למעברות .ואכן ,קראנו לכל החברים ,גם הלא־
מפלגתיים ,לוועידה שהתקיימה בשנת  ,1953בה השתתפו יותר ממאה נציגים מטעם
88
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שם , 12.7.54 ,עט־ .4
שם ,20.7.53 ,עמ׳  .2הדברים כוונו נגד ראש הממשלה בךגוריון ושר הפנים ,איש הציונים הכלליים,
ישראל רוקח.
שם ,4.8.53 ,ענד .4
שם , 17.7.54 ,עט׳ 4
שם.

מנהיגות ציונית וקומוניסטית במבחן | 33

יותר מ־ 30מעברות .אחת ההחלטות החשובות של הוועידה הייתה להוציא ירחון בו
יתפרסמו חדשות המעברות ,הגברת המאבק לניהול חיים אנושיים ,ולמען שיכון ,עבודה
ושלום צודק .למעשה ,הוצאנו שלושה עיתונים :״צרח׳ת אלמעאבר״(זעקת המעברות),
״כפאח אלמעאבר״(מאבק המעברות) ו״נצ׳אל אלמעאבר״(מלחמת המעברות) .מכל
גיליון הפצנו יותר מעשרת אלפים עותקים ,במשך התקופה מסוף  1954ועד  .1955אני
היית העורך הראשי של העיתונים האלה ומבין החברים הפעילים והבולטים היו :יעקב
קוג׳מאן ,אליהו עזר ,משה חורי ,מנשה כליפה ,אליהו חבירו ,יעקב אסחייק ,אלביר
קוג׳מאן ,אלביר קוג׳מאן מרמלה ואחרים93.
יוזמה זו נתקלה בהתנגדותה הנחרצת של המפלגה הקומוניסטית הישראלית .לטענתו של
עזר
כאשר ארגון המעברות התבסס והמונים רבים התלכדו סביבו ,נקטה הנהגת המפלגה
דאז מדיניות שכוונתה היתה להקפיא את הארגון ולגמד אותו בהדרגה ,וזאת בטענה
שהפעילות הזאת מעכבת ונוגדת את הכנות המפלגה לבחירות לכנסת השלישית בשנת
 .1955כיום נשנות התשעים] אני חושב ,שהנהגת המפלגה חששה שמא ארגון זה יצא
ברשימה נפרדת לבחירות לכנסת ובכך יגרוף אלפי קולות מבין תומכיה .כיום אני מאמין
באמונה שלמה ,שההנהגה של אותם ימים טעתה וגילתה קוצר ראייה ,שהרי אנו לא היינו

חברי מק״י חוגגים ב־ 1975מלאת ארבעים שנה ליסוד המפלגה הקומוניסטית העיראקית .משמאל לימין:
קליר כהן(משעל) ,יעקב קוג׳מאן ,תופיק זיאד ,משה חורי ,יעקב סחייק ,מנשה כליפא .המקור :י׳ מאיר

93

ראו עזר.
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רק קבלני קולות ושומרי עצרות־עם .היא הייתה צריכה לחשוב על יצירת הנהגה חדשה
מתוכנו ,לאמן ולטפח אותנו .מסיבה זו התעוררה הרגשה של אכזבה וכמה מבין החברים
והתומכים פרשו מהמפלגה ,בטענה שמדיניות המפלגה כלפיהם אינה שונה בהרבה
ממדיניות מפלגות הפועלים האחרות(כלומר ,העמדה כלפי היהודים המזרחים),4.
ואכן ,מק״י היתה מוכנה להכיר בזכות ההתארגנות של יושבי המעברות על בסיס מעמדי כפרולטריון
ובזכות ההתארגנות של ערביי ישראל על בסיס לאומי ,אולם היא לא היתה מוכנה להכיר בזכות
ההתארגנות על בסיס עדתי .בתחום זה לא היתה עמדתה שונה מזו של המפלגות הציוניות.

אחרית דבי
שנים אחדות לאחר שהגיעו העולים העיראקים לישראל הגיע לקיצו נסיונם של הציונים ושל
הקומוניסטים להנהיג את יוצאי עיראק בתהליך השתלבותם בארץ החדשה .בסופו של דבר,
גם הציונים הצטרפו אל ריכוזי העיראקים שבמעברות ובשכונות הערים  -או אז התברר
שדווקא לציונים היו נתונים מתאימים שעשויים היו לסייע לקליטתם המוצלחת בעיר .הם היו
צעירים ,דינמיים ,מוכשרים ושאפתנים; לרבים מהם היתה השכלה תיכונית ,וחלקם אף החלו
לרכוש השכלה אקדמית .רבים מהם היו כבר ותיקים יחסית ,ידעו עברית ,הכירו את המוסדות
הישראליים ואת דרך עבודתם ,הכירו את המנטליות המקומית ואף התוודעו לבעלי תפקידים
במימסד הישראלי .כל התכונות הללו הכשירו אותם להוות גשר בקליטת בני עדתם.
אך גם לאחר שעברו עולים אלה לעיר הם לא היו למנהיגים ,בראש ובראשונה כיוון שהמימסד
הישראלי לא העניק להם אפשרות לכך .חלק מהם שולבו במינהל שעסק בקליטת העולים ,וגם
בו לא זכו אלא לתפקידים זוטרים  -לכל היותר מונו למנהלי מעברות ,תפקיד אדמיניסטרטיבי
שהיה כרוך בהתנגשויות בלתי פוסקות עם העולים הממורמרים .התפקידים מרובי הסמכות
נשארו נחלתה של הפקידות האשכנזית .מנגד ,הם לא זכו לאמונו של ציבור יוצאי עיראק ,שכן
הללו באו אליהם בטרוניות והאשימו אותם באחריות לעלייתם ארצה ולכך שנקלעו לתנאי
הקיום הקשים בארץ 95.דוד פתל ,ראש המדור הבבלי במפא״י ,דיווח אף שפעילי העלייה
במעברת פתח־תקוה נרדפים על ידי קבוצת בריונים מקומיים ,6.במעברת כפר יונה הועלו
טענות כנגד רכז לשכת העבודה ,אריה באבא ,חבר תנועת ״החלוץ״ בעיראק ,והוא הואשם
שרצח שלושה יהודים בעת שהבריחו את הגבול העיראקי , 7.רבים מיושבי האוהלים האשימו
את הציונים שהיטעו אותם ושכנעו אותם לעלות בהבטחות כזב ובתעמולת שקר על המצפה

94
95
96

97

שם.
ראו :הלל  ,עמי  ;345-344ראיוץ עם גלעד כהן ,אוסף קלטות ,ממי״ב.
מדוד פתל לקיטרון ,תיק  ,68-932-1952-2ארכיון מפלגת העבודה :״במעברת פתח תקווה פנו אלי פעילי
העלייה מעיראק בתלונה שהשליטים הנ״ל במעברה מדכאים אותם בגלל היותם אנשי תנועת ׳החלוץ׳
מבבל״.
דו״ח ומסקנות ועדת השלושה בעניין רחמים הראלי ואריה באבא ,ללא תאריך ,ארכיון מפא׳׳י ,המדור
הבבלי ,מכתבים נכנסים . 1959
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להם בישראל .רבים מיוצאי עיראק אימצו גם את הטענה שהועלתה על ידי המימשל העיראקי
במהלך המשפטים שנערכו לאסירים הציונים בשלהי  ,1951ואשר האשימה את הפעילים הללו
בשימוש באמצעי טרור כדי להניע את היהודים לעזוב את עיראק98.
בנסיבות אלה איבדו הציונים יוצאי עיראק את אמונתם בעצמם ובייעודם כשיכבת עילית
מנהיגה .הם לא התארגנו ולא ניסו לפעול במשותף למען בני עדתם ופנו איש לביתו .ואכן,
דווקא בתחום העשייה האישית נפתחו בפניהם אפשרויות רחבות :כישוריהם האישיים ,יחד
עם עברם הציוני ,זיכו אותם בסיוע המימסד הישראלי ,ורבים מהם השתלבו במסגרתו .דוגמה
לסיוע זה הוא מכתב ההמלצה של יוסף ברפל מ״המוסד לעלייה ב׳״ לגיורא יוספטל ,ביולי ,1951
בנושא ״שליחים ופעילים מעיראק״ .וכך כותב ברפל :״טפול מיוחד בהם יהיה בו כדי לפצותם
פיצוי מה על פעולתם ,וגם ערך חינוכי רב יהיה לדבר כי העולים יראו שיש תגמול לפעולה
חלוצית .אי לזאת ,נבקש ממך שתוודא בחוזר לכל המחלקות שלך לרבות מחנות העולים
והמעברות שיושיטו מלוא עזרתם לחברים שיציגו מכתבי המלצה אישיים״ 99.בנאומו של עזרא
חדד בפני חברי הוועד הפועל הציוני במושב הוועד הפועל בירושלים ,קרא להעניק תנאים
מיוחדים לאסירי ציון העיראקים :״אסירי ציון אלה שנמצאים כיום במעברות ומחנות עולים
שונים ,נתונים כיום למחסור ,לערום ולפעמים גם לרעב ...אסירי ציון אלה שמסרו את נפשם
על רעיון תחייתנו הלאומית ותנועתנו הציונית ,ושעונו וסבלו למען עמנו ולמען עצמאותנו...
ראויים הם לתשומת ליבם של חברי הוועד הפועל הציוני ...להקל עליהם בקליטתם״100.
היו ששולבו בתפקידים זוטרים בסוכנות היהודית ,במימסד ההסתדרותי ובמשרדי הממשלה.
במיוחד בלט חלקם בתחומים הקשורים במיעוט הערבי או בשפה הערבית :במערכת החינוך
הערבית והיהודית ,ברשות השידור ,במימשל הצבאי ,במודיעין ,במוסד ,בשב״כ וכיו״ב.
נאמנותם למדינה הכשירה אותם לתפקידים רגישים אלה וכישוריהם פתחו בפניהם אפיקים
להצלחה ולהתקדמות ,אך מצד שני ,אופיים החשאי של חלק מתפקידים אלה גרם להדרתם

 98דוגמה לכך הן טענותיו של יהודה שנהב  -ראו שנהב ,עמ׳  :67״רבים מביניהם [יוצאי עיראק] מספרים
על הברוטליות והכפייתיות של פעילי התנועה הציונית ...הם מספרים על רכוש שנלקח מהם על ידי פעילי
התנועה ...על הפצצות אשר נזרקו בעיר ,לטענתם כדי להבהיל את היהודים החוצה מבגדאד׳׳ ,ועוד.
 99מברפל ליוספטל ,3.7.51 ,ארכיון תולדות ההגנה. 14/436 ,
 100דברי עזרא חדד ,23.11.52 ,מצוטטים בביטאון ״קול יוצאי עיראק בישראל״ ,גיליון , 1.12.52 ,31
עמ׳  .2דוגמה נוספת הוא מכתבו של אברהם עבאס ,מן הוועדה המרכזת ליוצאי המזרח בוועד הפועל
של ההסתדרות אל פולה אנפשלאק בסוכנות היהודית ,בבקשה לסייע לאחד הציונים ,גדעון גולני ,שהיה
לאחר מכן פרופסור לגאוגרפיה ,כדי שיוכל ללמוד באוניברסיטה העברית  ,20.12.53 -ארכיון העמדה,
חטיבה  208־ ע ,1תיק  .7817ודוגמה אחרת ,הכנסתם של יצחק(איידי) סופר וצאלח(איתן) שמש לעבודה
בחברת אל־על ,תזכיר של משה קיטרון(ללא תאריך) ,ארכיון מפלגת העבודה ,לשכת המזכ״ל932—2 ,
 .71-1953פעולה זו נעשתה בעקבות מכתבם של השניים אל בן־גוריון ,שבו טענו כי ״לפני עלותנו ארצה
קיווינו כי כשנגיע לארץ נתקבל בצורה הנאותה וההולמת את עברנו ...נתקלנו באדישות והתנכרות
גמורה מצד רוב משרדי הממשלה והסוכנות .רבים מאיתנו גרים עם משפחותיהם בתוך אהלים קרועים.
איש מאיתנו לא נקרא עד כה לאיזה שהוא תפקיד אחראי .היחס אלינו אינו שונה מהיחס אל כל עולה
ואפילו גרוע ממנו במקרים מסוימים ...בקשתנו היא להשוותינו לזכויותיהם של אלה אשר עבדו בארצות
אחרות ובתנאים דומים לשלנו״  -מיצחק סופר וצאלח שמש לק־גוריון ,5.2.52 ,ארכיון העבודה ,לשכת
המזכ״ל .60-932-1952-2
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של הפעילים הציונים הללו מתחום הפעילות הציבורית .פרט לשליחים עצמם ,רק מעטים מן
הפעילים פנו לפעילות ציבורית.
גורלם הפוליטי של הקומוניסטים יוצאי עיראק לא היה שונה מזה של הציונים .לאחר
פעילות פוליטית שנמשכה בדרך כלל מחודשים ספורים ועד שנים אחדות ,עזבו מרביתם את
המפלגה הקומוניסטית' - 10הם עשו זאת בראש ובראשונה בגלל המחיר האישי הכבד שהם
שילמו על פעילותם הפוליטית .גם כך קשתה עליהם קליטתם בארץ הן כעולים חדשים והן
כמזרחים ,אך במיוחד התקשו לעמוד מול המימסד הישראלי שרדף אותם בשל דעותיהם
ופעילותם הציבורית .משך הזמן שבו הם היו פעילים היה פועל יוצא של כוחותיו הנפשיים
וחוסנו הכלכלי של כל אחד מהם .גם המשברים שעברה המפלגה הקומוניסטית במהלך שנות
החמישים וראשית שנות השישים וההתפכחות מחלום המשטר הסטליניסטי פוררו את כוחה
של המפלגה וגרמו לנטישות רבות .כמו כן שררה תחושת אכזבה בגלל אי־התקדמותם של
יוצאי עיראק בהיירארכיה המפלגתית :איש מהם לא הגיע לעמדה בכירה במוסדות המפלגה,
והדבר גרם לתסכול רב ,במיוחד על רקע ההשוואה עם התפקידים המגוונים שמילאו יהודים
במפלגה הקומוניסטית בעיראק 102.״בארץ הייתה גזענות הן בקצה השמאל והן בקצה הימין
ובקרב היהדות החרדית״  -הסביר סמי מיכאל את התופעה :״שאלתי את עצמי ,מדוע לא
בחרו חבר כנסת מביניהם ,הלא היו בהם כוחות אינטלקטואלים מרשימים״ 103.גם אליהו עזר
תהה על כך באחרית ימיו ,מתוך התלבטות קשה על שהוא מבקר את הערכים הבסיסיים ביותר
שלמענם נאבק כל חייו :״רובנו היינו משכילים יותר מחברי המפלגה הקומוניסטית הישראלית,
בוגרי אוניברסיטאות ,דוברי שפות .הקומוניסטים כאן היו ׳קומוניסטים של משי׳ ,שלא ידעו
מאבקים אלימים :אלה שבאו מעיראק חוו ייסורים ועינויים ,מעצרים ובתי סוהר .למרות זאת,
התקבלנו כנחותים וקופחנו בכל מוסדות המפלגה .חברים רבים התאכזבו ופרשו״ 104.על כל
הסיבות הללו יש להוסיף גם את תחושת האכזבה מהציבור שלמענו הם נאבקו .הציבור הזה
נעזר בהם בשעת מצוקה ,אך פרט לתקופה קצרה ' 05לא תמך בדרכם הפוליטית  -לא בפעילות
השוטפת במפלגה ואף לא בהצבעה בתקופות בחירות .דומה שיוצאי עיראק ,גם במאבקיהם נגד
המימסד הישראלי ,ביקשו להיות חלק מן המדינה והחברה ולא להוציא את עצמם מן הכלל.
בסופו של דבר ,הן הציונים הן הקומוניסטים הכזיבו כהנהגה .הזדהותם של עולי עיראק
הציונים עם הקיבוץ הובילה לנסיון השתלבות צייתני ,בשוליים הגאוגרפיים של ישראל ,וכשלונה
של הדרך הביא להתפוררות .נאמנותם האידאולוגית לא אפשרה להם לאמץ דרך פעולה חלופית,
מרדנית יותר ,להנהגת בני עדתם .הם עצמם היו עולים חדשים ,חסרי שורשים ,ולא היו בידם
לא כלים ארגוניים ואף לא יכולת או העזה אישית למרוד בערכים שעל ברכיהם הם התחנכו.
101
102
103
104
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בין המעטים שנשארו היו משה חורי ואליהו עזר.
ראיון עם משה חורי ,אוסף קלטות ,ממי׳׳ב.
ראו מיכאל ,עמ׳ . 143
ראו שפירו ,וכן אליהו עזר בראיון עם אסתר מאיר 24 ,ביוני .2002
אליהו עזר מציין שבבחירות ב־ 1955זכתה המפלגה הקומוניסטית באזור המרכז לתמיכה ניכרת :בין
חמישה־עשר אחוז לשלושים וחמישה אחוז מקולות המצביעים בכפר אונו ,אור יהודה ,רמת השרון ועוד.
אולם תמיכה זו לא האריכה ימים.
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גם היחס העוין והמאשים כלפיהם מצד עולי עיראק ,הגביר את מבוכתם ,ומשך שנים ארוכות
הם התכנסו בתוך עצמם וקולם נדם .בשנות השבעים הם שבו והתארגנו ,והפעם היה זה כדי
להנחיל לציבור הישראלי את סיפור עברם המפואר ,כשבמרכזו המשכה של אותה תפיסה
מתנצלת המצהירה על ציוניותה של יהדות עיראק ועל נאמנותה לארץ ישראל106.
גם הקומוניסטים לא הצליחו להיות הנהגה לציבור העולים מעיראק ,ולו בגלל השתייכותם
למפלגת אופוזיציה נרדפת .אך בהשוואה לציונים ,תרומתם לקליטת עולי עיראק היתה גדולה
וחשובה יותר .דווקא עמדתם האופוזיציונית ,דווקא אופיים החשדני והמרדני ,יחד עם הכלים
הארגוניים שהיו בידיהם ,סייעו לעולים לצאת למאבק על תנאי חייהם בישראל .בתקופה
מעצבת זו ,שבה למאבק על אזור המגורים ועל תנאי הקיום היו השלכות על קביעת מיקומם של
העולים החדשים במירקם החברתי והכלכלי המתהווה ,אי־אפשר להמעיט בהערכת תרומתם
של הקומוניסטים להשתלבותם של עולי עיראק בחברה הישראלית.
בסופו של דבר ,בשנותיהם הראשונות בארץ לא היתה לעולי עיראק הנהגה שהיתה מסוגלת
להדריכם ולהנחותם בנבכי החברה הישראלית ולייצג אותם נאמנה במולדת החדשה .ךיק
פוליטי זה לא נמשך זמן רב .כבר בתקופה הנידונה החל המימסד הישראלי למנות לעולי
עיראק מנהיגות שאמורה היתה לשמש להם ולעולי ארצות האסלאם האחרים ,לפה במוסדות
השלטון של המדינה ,ובה בעת להבטיח את תמיכתם במפלגת השלטון107.
 106על כך ראו אי מאיר ,זהות.
 107על כך ראו א׳ מאיר ,מחויבויות.
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