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"

מדריאל

מפעל התיישבותי לעיוורים נגדרה
בשנים 1968 - ] 950

עד תחילת שנות השישים של המאה העשרים נטתה החברה המודרנית לבודד מלוכה את בעלי

המוגבלויות במוסדות מיוחדים  .בתי חולים לחולי נפש  ,בתי חולים למחלות קשו יבתי זקנים נבנו
בשולי הערים והיו מרוחקים ומנותקים מהקהילה  .רק במחצית השנייה שלן המאה העשרים השתנתה

"

הרגילים
ן
המוגבלים בחברה ובטוטדות
ן
מגמה זו  ,והתפתחה תפיסה חברתית שיש לנסות ולשלב את

.

,

1

הנטייה לבודד את המוגבלים מהחברה רווחה גם בארץ  -ישראל בסוף המאה התששןעשרה ובראשית

המאה העשרים  ,והדבר בא לידי ביטוי באופן בולט בתהליך היציאה מן החומות יושלים  .בניגוד
החולים ןלמצורעים  ,בית
י
למוגבלים  ,כמו בית
ן
לשכונות היהודיות  ,שנבנו בצמידות זו לזו  ,הרי מוסדות ן

,4

החולים לחולי רוח וחשוכי מרפא ,

' מושב

הכללי המאוחד האשכנזי '  ' ,ביל חינוך עיוורים '
ן 1
הזקנים

ו ' עזרת נשים '  ,נדחקו למרחב שמחוץ לשכונות  2 .גישה זו של בידוד המוגבלים והקברה השתקפה
עולים
ן
קהילתית נפרעת עבור
י
להקים מסגרת
ן
גם בניסיון של המוסדות הקולטים לאחר קום המדינה

עיוורים בכפר  -אוריאל  ,מפעל שיידון במאמר זה .
ברצוננו להודות על הסיוע במימון המחקר לקרן על שם נירה לרנר ז " ל ; למר אלי רדיע  ,רא4

",

מועצה המקומית

לשעבר ולמר שלמה תנעמי  ,ראש המועצה הדתית גדרה  ,לעובדי ארכיון הג' וינט בירושלים וב! למחקת
והביל " ויים על הסיוע באיסוף הנתונים ; ולפרופ ' יוסי כץ ולפרופ ' שלמה דשן על הערותיהם החשון
1
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י ' בן  -אריה  ,ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,תל  -אביב תש " מ ,

עמ ' ; 60 - 57
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בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' . 365 - 340
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7

עם הקמת קמדינה וגלי העלייה ההמונית הגיעו למחנות העולים גם אנשים בעלי מגבלות פיזיות

שינות  ,ביניהמן אייייים .
לעצמאות

כלכלי

לאחר תקופה קצרה במחנות הופנו רוב העולים למעברות  ,ושם נדרשו

 ,היינו להתפרנס בכוחות עצמם  3 .מדיניות זו לא התאימה לאוכלוסיית העיוורים ,

אשר בגלל מגבלותיה לא יכלה לעמוד בתנאי החיים במעברה  .כדי לפתור את בעייתם ריכז הארגון
היהודי האמריקל ה ' ג ' וינט '  4 ,בשיתוף עם הסוכנות היהודית  ,את העולים העיוורים במספר מחנות

( עין  -שמר  ,ראקוקעין  ,בית  -ליד וירושלים ) ויזם עבורם הכשרה מקצועית  .ההכשרה הותאמה לתחומים

שבהם יכלו העןתיים
הדרישה ' להרוו ? ק את

להשתלב בעבודה ,

ן

כמו :

תעשיית מזרנים  ,מטאטאים  ,מברשות  ,מחצלות וקדרות .

לחמם בכבוד ' עלתה גם מצדם של העיוורים  ' :ישבנו במחנה העולים בעתלית

י

שנה שלמה .
רצד
עשרות מאתנו נשאו למחלקת הסוכנות בתל אביב ודרשו קיום הוגן  ,הבטיחו לנו עבודה ' 5 .

"

הכניס אותנו למושב זקנים  .הסברנו  ,שאנו לא זקנים אלא עיוורים  ,מום -

אינו זקנה .

בשלהי שנק ? ן 19יסד ה ' ג ' וינט ' עבור העולים שהוגדרו ' קשי קליטה ' את מלב " ן  ,מרכז שירותים

לטיפול בעולים קשישים  ,חולים ונחשלים .
וחוץ  -מוסדיים ,

 ,כי

" ""

6

מלב " ן הקים עבור עולים אלה מוסדות ושירותים מוסדיים

הקים מפעלי תעסוקה מוגנים

( sheltered

)

למוגבלים שהתקשו להשתלב

בעבודה בשוק קשופשי  .עבור העיוורים הקים מלב " ן בתי חינוך לילדים ומפעלים מוגנים ואת כפר
העיוורים אוריא

גדרה  .כפר זה היה פרויקט ייחודי בארץ ובעולם ; הוא נועד להיות מסגרת קהילתית

לעיוורים שירצו בכך לאחר הכשרתם במחנות העולים ולספק להם תעסוקה ומגורים ' .
מוגבלת
י
במאמר זה בכוונתנו לתאר מקרה יוצא דופן זה של קליטת עולים וטיפול באוכלוסייה
משנות החמישןם עד שנות השבעים  .נדון בהתנהלות הארגונית של הפרויקט  ,ונעמוד על ההיבטים

קהילת עיוורים וכבדי ראייה .
;
התבנוניים  -הפילכם  ,הכלכליים והחברתיים הקשורים בתפקודה שלי
ן ן

נבדוק כיצד פע

מבטם של דוה

י
אהורים

.

י

י

קהילה מסוג זה מנקודת מבטם של המוסדות המיישבים והמוניציפליים ומנקודת

"

ודור ההמשך  .נדון בגורמים שנועדו להבטיח את הצלחת הפרויקט ואת

הגורמים שהביאו בסופו של דבר לסיומו .
המאמר

ברוש

בירושלים  .בארכיון זה
י
מתבסס על מקורות ראשוניים הנמצאים בארכיון ה ' ג ' וינט '

נמצא גם חומר  ,ר של מלב " ן  .כמו כן עשינו שימוש בחומר המצוי בגנזך המדינה וב ' מוזאון לתולדות

"

גדרה והביל " ויןט ]  .המאמר מתבסס גם על איסוף עדויות בעל  -פה של ותיקי הכפר  ,בני דור ההמשך ,

בתו ומקורביו שלי מנהל .הכפר וכן עובדי המועצה המקומית .
3

,יז

מ ' ליסק  ,העלתך הגדולה בשנות החמישים  :כשלונו של כור ההיתור  ,ירושלים תשנ " ט ; מ ' נאור  ,עולים ומעברות
 , ) 8 ,ירושלים תשמ " ז .

( 1952 - 1948
4

' ג ' וינט '
~.
ישרתי

( Committee

5
6

ע ' יגוב ,

על

.

היקם

רגון פועל לחיזוק החוסן החברתי ודואג לאוכלוסיות

""

'אינק קיצים

הקמת ה 'ג'ת4ט

; 3271

גה " מ

לאחר קום המדינה כסניף של ארגוז ה ' ג ' וינט ' העולמי

2ן

חלשות .

סעד  -אנו רוצים להרוויח את לחמינו בכבוד '  ,מעריב  6 ,באפריל . 1967

' ופעולותיו ראו  :חוברת ללא תאריך ושם  ,אה " ג ' ,

.

; 57 0 /4235 /

מדריך לפעולות מלב " ן  ,אוגוסט

"ח

; 1952

"

" 47 , File 304/ 13 ; 80" 62 ,

7

ראו

תכתובת

הנהלת מלב " ן  ' -ג ' וינט ' ישראל מהשנים  , 1951 - 1950אה " ג ' ,

ש ' ברוין  ,המח קה לשירות סוציאלי  ,אל י ' ורד  ,הסוכנות היהודית  ,תל  -אביב ,

"

; 1963

[ חש " ד ] ;  DistributionזתןAmerican [ 0

[  .נ  .ת ]  Israel , Tel Avivמן  TDC Programsמס 5אעCommittee , Fact 5

וי

MALBEN , 80

מלב " ן ג ' וינט  ,לעזרת נזקקים  ,תל  -אביב

מלב " ן  ,מוסדרה לטיפול בעולים נחשלים  :שירותי הג ' וינט בישראל  ,תל  -אביב

,

)  DistributionזתןAmerican Tewish 70

23

,

267 33

בפברואר

) [ וע

44 ,

, 1951

"

שם .

; MALBEN , 80

כפר  -אוריאל  :מפעל התיישבותי לעיוורים בגדרה

143

1968 - 1950 ot ) wi

,

מקום ' לעיוור לחיוה עם אחיו לגורלי

ן

בשנת  1950הציע אהד מפקידי הסוכנות לייסד בגדרה כפר עבור העיוורים בהסגש
לעיוור להיות עם אחיו בגורל '  .הרעיון היה ליישב בכפר כ  100 -משפהות שיא

מלב " ן  ' ,שיתן

יך

8

שיתפרנסו מעבודה במפעל שיוקם במרכז הכפר במקצועות שלהם הוכשרו  .נוסף על

,

יהן עיוורים ,
 ,הוצע  ,תקבל

~

כל משפחה משק עזר לטיפול האישה  ,שלרוב הייתה פיקחת  .כצעד ראשוני להקמת המפר נבנו צריפי

עץ שוודיים  ,שלפי העדויות בעל  -פה נקנו מכספי תרומה  .גודלו של צריף היה 6נ ע י
מבואה  ,הדר קטן  ,מטבח  ,מקלחת ושירותים  ,והרצפה הייתה

"  ,הוא כלל

קן דיור זה היה

מאריחי בטון או מעץ .

גבוה ביחס למגורי הפחונים במעברות  ,ונועד לתת לעיוורים יתרון אובייקטיווי על ~
האולים האחרים .
כלל; המישה
יגן י
לצורך העסקת העירורם  ,כל אהד בתהום התמהותו ; המפלל
;
בד בבד הוקם מפעלי ייצור

מבנים .

9

הנהלת מלב " ן הדגישה כי תפקידה ' לתת להם תנאי דיור מתאימים ולעשל 4את הסדורי

,,

"

המרביים לאפשר להל לפרנס עצמם  .אם לא יצליחו בכך  ,הרי יהא מצבם כמצב פ ן יתר העיוורים

בארץ אשר קיומם תלוי במה שיוכלו להרוויה ' .

"

10

לקראת סוף אותה שנה ערכו הסוכנות ומלב " ל רשימות של עיוורים ששהו במינית  ,כדי לבחור
כללו פרטים עלן מצבם המשפחתי
ן
מועמדים מתאימים לכפר  .הרשימות

והבת

המקצועית ומוצאם  .הלק מהמועמדים לא התקבלו בגלל הקריטריונים שנקבעו

הלקית  ,הולשה או גיל שאינו מתאים לעבודה .

11

תי  ,הכשרתם

יחסילה
~

:

ראייה

היו מועמדים שנמצאו מתאימים שירבו להצטרף

לכפר  ,ולעומתם אחרים שמחו על היזמה  .כפי שסיפר אהד מוותיקי הכפר  ' ,כל אהד לשב שישפר מזלי
אם יעבור אל הכפר הזה  ,כי עבודה גם לרואים לא הייתה תמיד בנמצא  .לכל השבו

,

4ןה

מזל שיגיעו

לכפר וימצאו עבודה '  .אכלוס הכפר נעשה בשלבים  ,בכל פעם הובאה קבוצה מיצה
 1951מנה הכפר שבעים ושלוש משפהות  ,מהל שלושים ושש יוצאות תימל  ,עשרי יתיים יוצאות
אחר  .בסוף

12

"

,

עיראק ושש  -עשרה יוצאות בולגריה ; רוב ראשי המשפהות לא היו עיוורים מלירא ; אלא התעוורו

כתוצאה ממהלות ומתאונות שונות .

13

בתהילה כונה המקום ' כפר העיוורים ' או ' 4

למגינת לבם של התושבים  ,שהרגישו שבכך מודגשת מוגבלותם שלא לצורך  .במ4
המועצה המקומית גדרה שם הדש לכפר העיוורים  :כפר  -אוריאל ,

14

שם שסימל

עבו4

"*"

ו 7העיוורים ' ;
1951

אישרה

ושביו את מה

שהסר להם יותר מכול  :אור מהאל .
במגבלותיהם של; ~
העיברים  .בעוד
1
לקרקע נבנתה התשתית הפיזית תוך התחשבות
העלייה י
;
עם

שתושבי שכונות אחרות בגדרה נאלצו להסתפק בדרכי עפר  ,נסלל בכפר העיוורים ,
8
9

מכתב כללי ללא ציון שם ומכותבים וללא תאריך  ,אה " ג ' ,

MA BEN, Box 44 , File 267133

10

ש ' פסכן אל מ ' רוזנצוייג ,

11

רשימות המועמדים ראו בתכתובת הסוכנות היהודית ומלב " ן  ,אה " ג ' ,

12

ללא תאריק ומכותבים  ,שם .
ריאיון עם ותיקי הכפר  ,דצמבר . 2004

7

ן

~

ריאיון עם ראש המועצה לשעבר מר אלי רדעי  ,פברואר . 2004
בדצמבר  , 1950אה " ג ' ,

"

ליצם

MALBEN, Box 44 , File 267133
; MAiBdN, Box 44 , File 267133

מד " ר ניסן הגל  ,מנהל הכפר ,אל א ' כהן  ,מנהל מחלקה סוציאלית  ,מלב " ן  ,תל  -אביב  25 ,ביוני ; 1452ן
בדצמבר  , 1951גה " מ ,

13

ראו :

14

פרוטוקול ישיבת המועצה ,

26

27

. 98 . 0/6295 /2
במרס , 1951

מתג " ב .

של משרד

וכן  :מכתל

שם ; וכן

רשימו

,

"

ולדרה

"

תדדה 144

ורעבי

מרים ביליג ורקן

העבודה ומלב " ן על מועצת גדרה  ,כביש

מאספלט .

15

כמו כן הוצב מעקה לאורך הדרך

מהצריפים אל המפעל  ,כדי שהעיוורים יוכלו
למצוא את דרכם לעבודה בקלות  .מעקה נוסף
הוביל למעבר החצייה בכניסה לגדרה  ,ששם
הוצב מאוחר יותר  ,בתחילת שנות השישים ,

רמזור מיוחד לעיוורים .
כתום בלבד  ,שהבהב

הרמזור כלל פנס

ברציפות ;

כל אחד

מהעיוורים קיבל מפתח שבאמצעותו החליף
את האור לארום ועצר את התנועה  ,וזמזם
הודיע לעיוור מתי הוא יכול לעבור .

בניגוד

המקובלת

למדיניות

16

בגדרה ,

ששירוהי הציבור ניתנו בה לכלל השכונות
במרוכז  ,נפתחה בכפר העיוורים בצעד יוצא
דופן מרפאה לשירותם הבלעדי של התושבים
העיוורים  ,וכן הוקמה צרכנייה שבה קיבלו את
תלושי המזון  .כמו כן נבנו מקווה ושני צריפים
שיועדו לבתי כנסת  ,אחד לעולי עיראק והאחר
לעולי תימן  .במשך הזמן התפצל בית הכנסת
התימני בין בעלי הנוסח השאמי לבלדי  ,ובעלי
הנוסח הכלדי קיבלו מבנה

משלהם .

הוקם

בית תרבות ששימש מרכז לפעילות חברתית
בכפר  ,מקום לכינוסים להנהלת המפעל ובית

כנסת .
ד " ר נימן

הגל עם

ם
ספטמם ) 1150 -

~

הכפר  ,ועל גבול הכפר הוקם בית ספר יסודי ששימש גם ילדים משכונות אחרות

נפתח גן לילדי

מיקו ם של שירותים חיוניים אלו בקרבת המגורים הקל על העיוורים ואפשר להם להיות

17

נר ,

בסיוע הנהלת ויצ " ו ומשרד החינוך

בגדרה .

""

לצמאים בסיפן צורכיהם היומיומיים .

למנהל הכפה יינה
ן

של בתו ,

הגל נויד
יקליף

בכלב נחייה  .על פי עדותה
;
מלב " ן  ' -ג ' וינט ' את ד " ר ניסן הגלן  ,שהיה עיוור ונעזר
ן

בשנת

המועצה ,

1908

15

ן

פרוטוקול

16

ריאיון עם

17

על מוסדות הליבור בכפר

,

רזי

גל 4 / 6295 / 2 -

ב ' גורני אל

תשי " ט  ,שם .

"

30

בפולין  ,היה עורך דין בהכשרתו ודוקטור למשפטים  .במהלך שנות

באוקטובר

 , 1950מתג " ב .

מועצת גדרה לשעבר מר אלי רדעי  ,נובמבר
ראו :

. 2004

פרוטוקולים של ישיבת המועצה ,

4

בינואר , 1951

25

בדצמבר , 1952

ק ; 9הרב מ ' צוברי אל א ' אורנשטיין  ,משרד הדתות  ,הקריה  ,י " ג בסיוון תשט " ז  ,גה " מ ,

ארד

גה " מ ;

גל ; 98 . 0 / 6357 / 9 -

הדתות  ,המחלקה ליישובי עולים  ,תל  -אביב  ,ד ' באב תשי " ח  ,שם ; גורגי אל אורנשטיין  ,י " א בתשרי

-
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בשניי
השלושים לחייו איבד את ראייתו כתוצאה ממחלה  .בשנת  1949עלה לישראל  ,שהה עיפר חודשים
1
ב ' בית חינוך עיוורים '
בירושלים ואחר כך הוזמן ;לנהלי את כפר העיוורים בגדרה  .הוא תגורר בצריף
בכפר  ,אך בשנת  , 1954כשהשתפר מצבו הכלכלי  ,עבר להתגורר בבית אבן

בשנת

1961

עבר לגור ברמת  -גן והגיע במסירות מדי יום באוטובוס אל

"

בשכוניי"

חרת בגדרה .

הכפר .

בתקופה הראשונה לשהייתם בכפר ליוו מספר מדריכים חקלאיים את התושבים

יפול במשקי

"

היפר

 .תפקידו
העזר  .אחד המתיישבים  ,שהיה כבד ראייה  ,נבחר על ידי מנהל הכפר לשמש עגלון
העגלה
1
למקום  .קיררה ,
והובלת קרח ומספוא י
ן
לצרכנייה
הובלת מצרכים ן
י
כללי הוצאת האשפה מהכפר ,
,

,

והאורווה היו רכוש הכפר .

8

'

שלו עם מקקך הדתות ניתן
1
לרב הכפר  .מהתכתובת
עולה חדש מתימן  ,נתמנה י
הרב מאיר צוברי  ,י
סורתיים ורק
ללמוד על היקף עבודתו ועל צורכיהם הייחודיים של התושבים  ,שרובם היו דתיים אל
הבולגרים .
ן
חילוניים  ,בעיקר
ן
מיעוטם
ן

*

ידוע לכל וברור שמושב זה הנקרא כפר העיוורים הוא מובדל וקשה בטיפולו יותר מכל קמקומות מכמה
סיבות  ( :א ) תמיד באים כל אנשי המושב בשאלות בענייני איסור והיתר ואני מטפל ומורל להם בכל דבר .
אני לילך לביתו
( ב ) אני מעמיד להם לקידושין ולשחיטה [  . . .ו רובם לא יכולים להביא העוף אלי הבית .
ובדה זו תמיד
ולשחוט לו העוף מטעם שהם סומים ולא יכלים לבא אלי והבית שלי קצת רחוק מהם ובגלי

מוכרי"י"
,

אני מתעייף ומבזבז זמן  ( .ג ) השגחת הלימודים ושיעורים של תורה בבית הכנסת בשבת

בהם ואין מי שיעזור לי כי כולם כושלים .

 ,רק אני מטפל

ובע

( ד ) מטפל בנושא תפילין ציציות מזוזות  ,בהתאם לשיית
כוים לסדר שום

אלי  .בערב

סוכות הולך לכל בית ומדריך אותם איך לעשות סוכה [  . . .ו הכל עלי היות והם כושלים ולא
עניין בעצמם  ,ומטפל בכל הכפר אשכנזים  ,ספרדים  ,תימנים 19 .

כשנה וחצי לאחר היווסדו נראה היה כי הכפר יצא מגדר ניסיון  .התושבים הפכו לשברים עצמאים
חרים וברכישת
המתפרנסים בכבוד  ,היו שהצליחו אף לחסוך והשקיעו את כספם בשיפור צריפי ה
ת  ' -להראות
מכשירי בית מועילים  20 .מן העדויות בעל  -פה ניתן ללמוד כי הכפר גם הפך ליעד

"

להם  -את

הפלא :

עיוורים עובדים ! ' .

המבקרים הייתה אלינור

21

מבקרים באו באוטובוסים

",

תקו
מיוחדים לראות אל העיוורים  .ב

רוזוולט  ,אשת נשיא ארצות  -הברית לשעבר  ,וכן הלן קלר .

"

עם זאת תושבי הכפר סבלו משרפות חוזרות ונשנות  ,שנגרמו בעיקר משימוש בפקד ,

י
בתחילת שנת
במיוחד במקרים שבהם שני בני הזוג היו עיוורים .

1953

"

וסים לבישול ;

"

נפגשו נציגי טפי

העיוורים עם

יה את הבעיה

שרת העבודה דאז  ,גולדה מאירסון  ,ודרשו שיבנו עבורם בתי קבע מלבנים הם הציגו
~~
החמורה של צריפי העץ שבהם מתגוררים העיוורים בכפר  -אוריאל  ,צריפים המסכנים את חייהם ואת

יאה

רכושם  ,שהושג בקושי רב  .המשלחת תיארה את השרפות המרובות שהיו בכפר

18

בעלי התפקידים בכפר ראו  :ש ' וירצברגר אלן ש ' פסמן ,
י
עלי
וכן ראיונות עם ותיקי הכפר ובני דור ההמשך

19

11

במרס  , 1951אה " ג ' ,

ראו  :צוברי אל אורנשטיין  ,משרד הדתות  ,הקריה ,

בספטמבר

1952

י ' סובול  ,מנהל הלשכה בקריה  ,משרד הדתות  ,אל מלב " ן  ,תל  -אביב ,

12

20

30

באוקטובר  , 1951גה "

ביולי  , 1951אה " ג '  " ,ה

267133

אזי  ' ,דו " ח מלב " ן על פעילות מוסדותיו בארץ '  ,הארץ ,

20

פ'

21

ינוב ( לעיל  ,הערה

File 267133

בנובמבר  -דצמבר . 2004
וכן

; )5

,

25

באוקטובר

. 1951

וכן ראיונות עם המתיישבים מוותיקי הכפר  ,נובמבר . 2004

44

,

ין

]

ייאושם של

; MALBEN, Box

ן

ג4

; 98 . 0/ 6295Box
4ל /2 -
MALBEN,
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מרים ביליג ו ח 4שרעבי

"

התושבים  .השהה הבטיחה לטפל בבעיה ולדאוג לסידור הולם שירגיע את הרוחות הסוערות בכפר .
לאחר מספר קולשים התלונן הגל  ,מנהל הכפר  ,במכתבו לשרת העבודה  ' :לדאבוננו עברו מאז הרבה
חודשים ולא

מצב זה הבי

""

עיה

מאומה בכיוון זה  ,השריפות בבתי עץ חוזרות ונשנות ופחד התושבים הולך וגובר .

להפגנה סוערת של כל העיוורים לפני בניין הכנסת בירושלים [  ) . . .אולם גם מאז
כבר חלפו חודשיים והדבר לא זז ממקומו ,
העצבנות של תושבינו גדלה וקיימת סכנה

של התפרצות מחודשת ועקשנית מצדם ' .

22

בעקבות המתח שהחריף בין המוסדות
לבין העיוורים החליט מלב " ן לנצל את
תביעת תושבי כפר העיוורים לבתי קבע
והודיע כי הוא מעוניין לפרק את הכפר
ולפזר את העיוורים בין תושבי מעברת
גדרה  .ראש מועצת גדרה התנגד לצעד
זה וטען כי ' ע " י כך תתפצל אחוותם ועול
הטיפול בהם במרוכז יתפרק  ,וכתוצאה מכך
תיפול המעמסה על

המועצה ' .

23

הוא עמד

למעלה  :אלינור
רוזוולט בביקור

נכפר  -אוריאל ,
פברואר 1952

.

( צילום פריץ

כהן )

משמאל  :הלן קלר
בביקור

מאי

בכפר ,

1952

ראו :

הגל אל מ ירסון  ,שרת העבודה  ,ירושלים ,

"

פרוטוקול יציקת המועצה ,
המועצה

מ3-

21

בקרס  , 1954שם .

26

בינואר , 1953

4

באוגוסט  , 1953גה " מ  ,ג . 109 . 0 / 2375 / 35 -

בפברואר  , 1954מתג " ב  .על הוויכוח בשאלת פירוק הכפר ראו גם פרוטוקול ישיבת

נשנים

כפר  -אוריאל  :מפעל התיישבותי לעיוורים בגדרה

1968 - 1950

על כך שמטעמים חבותיים ימשיך כפר העיוורים להתקיים כמסגרת אחידה וארקונ מית  ,ושיוקמו

"

עבורם בנייני קבע בכפר .

בפגישה בין נציגי משרדי השיכון והעבודה ונציגי כפר העיוורים סוכם בסופו של דבר שייבנו

,

עבורם בתי אבן  ,אך דרישתם למחיר מוזל לרכישת הדירה  ,לא נענתה  .הובהר 4י מי שאין בידו

גי

הסכום הדרוש יוכל לקבל דירה בשכירות  ,וכעבור שנה תינתן לו אפשרות לרכשה

בה כדייר .
50

24

בשנת

1956

להמשיך לדול

בנה משרד השיכון באמצעות ' עמידר ' חמישים ושתיים יקידות

מ " ר עבור העיוורים בגדרה  .נקבע כי שכר הדירה יהיה

 9 - 5ל " י לחודש  ,אך העילויים

לשלם אפילו שכר דירה נמוך זה  .נציג 'עמידר ' התלונן על כך בפני משרד העבוד ן ,
נקבל שכ " ד מהם גם בעתיד ולא יהיה לנו כל כח להכריח אותם לשלם

פינוי נגדם [ . . .

]

"

נוסף לכך מובטחים לנו עוד סיבוכים ואי נעימויות גדולות " מהדיירי

הצדקה להטיל על עמידר מעמסה כזאת ' .

לא הסכימו

' ברור לי שלא
לא נוכל בצוו

לה

שכ " ד כי

דיור בנות

"""

הנ " ל  ,ואין כל

ן

25

גם כשעלה נושא רכישת הדירות מחדש כשנה לאחר מכן  ,לא הצליחו הצדדי

להגיע להסכמה

"

%

באשר למחיר  .אגף השיכון שבמשרד העבודה קבע שהתשלום עבור הבית יהיה  , 500ל " י  ,ושסכום זה

ישולם חלקו במזומן וחלקו בהתחייבות כספית  ,לאחר שינוכה סך של  2 , 500ל " י
לשקם את
העיוורים לא קיבלו הצעה זו וטענו שהצריפים נקנו מכספי תורם כדי ' ן

הצריף המפונה .

עבוי

למעשה רכושם הפרטי  .בתחילת

1958

ן

הא  %וורים ' ולכן הם

פלשו העיוורים לבתים מבלי לפנות את הצ

"

ן

ים שקיבלו עם

"

הגיעם לכפר  .במטרה ליישב סכסוך זה ערכה ועדה מטעם משרד העבודה שני בי והים

בגדרה  ,אך

חברי ועד הכפר סירבו להיפגש עמה  .מדברי הגל התברר כי העיוורים רצו להחזיל בצריפים כקלף
מיקוח עם הממשלה  ,כדי לקבל את הבתים חינם  .אנשי אגף השיכון נכנעו לבסוף -לחצי העיוורים

והפחיתו את מחיר הבית
עבור פינוי הצריף .

ל 1 , 200 -

ל " י  ,בתשלומים של

10

"

ל " י לחודש  ,זאת לאחל ונפחתת הזיכוי

26

' שיוכלו לההק " ים

ן

מעמל כפלהם '

המפעל שהוקם בכפר העיוורים היה ניסיון ראשון מסוגו לבסס יישוב שלם של עיוורים על יגיע כפיהם .
ו ברחבי האר ן

המפעל נכלל בקטגוריה של מפעלים מוגנים  -בתי מלאכה שהקים מלב " ן בתקופ
עבור נכים

ומוגבלים .

27

"
6י "

ושירותים
ורים
-

המפעל המוגן בכפר  -אוריאל היה היחיד שריכז סביבו גם

קהילתיים  .הגל  ,מנהל הכפר  ,ריכז גם את ניהול המפעל  .מאחר שהעובדים היו ~ ~-
עיוולים  ,היה צורך
24

ראו  :י ' תמיר  ,אגף השיכת ,

ג . 109 . 0 / 2375 / 35 -

"

קריה  ,אל י ' עילץ המנהל הכללי של משרד העבודה  ,ירושלים ,

25

ראו  :י ' נויפלד  ' ,עמידר ' ( לא צוין הנמען )  27 ,בנובמבר  , 1956גה " מ ,

26

ראו  :א ' פרי  ,מנהל כללי  ' ,עמידר '  ,אל עילם  ,המנהל הכללי של משרד העבודה  ,ירושלים ,
ג ; 109 . 0 /2375 / 35 -

ג . 109 . 0/2375/ 35 -

תמיר  ,עוזר ראשי למנהל אגף השיכון  ,אל פרי  ' ,עמידר '  ,תל  -אביב ,

.

2

28

מרס  , 1954גה " מ ,

".
", ,

בלו מבר  , 1956גה " מ ,

באפר ל

ד , 195שם ; לנדאו ,

אגף השיכון  ,הקריה  ,אל עילם  ,המנהל הכללי  7 ,באפריל  , 1957שם ; תמיר  ,מנהל המחלקה לשיכו עקלים ואזורי פיתוח ,
אל ב ' בסין  ' ,עמידר '  ,תל  -אביב  23 ,בפברואר  , 1958שם  ,וכן ראיונות עם מתיישבים מוותיקי הכ לו ובמבר . 2004
27

ראו  :מלב " ן  ,מוסדות לטיפול בעולים נחשלים  :שירותי

הג ' וינט בישראל

( לעיל  ,הערה

)6

~
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,

מרים ביליג ורקל ולרעבי

מדריך בכל ילקה

מבין העובדים ענייו

שעבד בצמוד להם  .בהתחלה הובאו המדריכים מחוץ לכפר  ,ואחר כך נבחרו גם

כבדי ראייה  .תפקידו של המדריך היה לספק את חומרי הגלם  ,להשגיח על ביצוע

העבודה ולרשום את ההספק היומי של כל עובד  .היחסים עם המדריכים היו מורכבים  :תמיכתם הייתה

חיונית לעבודתו של העיוור  ,אך לעתים נוצרו מתחים סביב חלוקת התפקידים והעבודה בקבלנות .

,

28

במפעל היו ק ישה בתי מלאכה שונים  :למזרנים  ,למטאטאים  ,לסלים  ,לנברשות ולמחצלות  .כל
לעבוד  .מעדותם של ותיקי הכפר
מסוגלים ;
ן
ולא היו
ן
חלשים
1
העיוורים עבדקבמפעל  ,למעט בודדים שהיו

"

למגבלות הראייה  ,הכושר הגופני והכישורים .
י
ן
ניתן להסיק שמלוקת העבודה במפעלי נעשתה בהתאם

המועסקים

שלקחו עבודה הביתה כדי ןלהרוויח
ן
בקבלנות  .היו
י
הועסקו עלי בסיס יומי ואחרים

משעות נוספותן עק

נשים בודדות בעלות משפחה גדולה זכו לקבל עבודה במפעל  .הן הועסקו במלאכות

חלק מן

שהגברים העיקרים

לא יכלו לבצע  ,כגון תפירה או ניקוי ברכות המים והמפעל  .שאר הנשים עבדו ,

נוסף על עבודקל ןמשקי העזר שלהם  ,בעבודות חקלאיות ובמשקי בית מחוץ לכפר .
אחד

בריקרים הכפר

הגיעו חבילות

4ש

תיאר כיצד התנהלה העבודה בבית המלאכה

למזרנים :

מחו " ל  ,ארוזות  ,כבדות  .היו שני עובדים כבדי ראייה שתפקידם היה להוריד את הקש

 ,יו

מהמשאיות ( אחה 4הם נהרג מאוחר יותר בעבודה זו לאחר שנפלה עליו חבילה )  ,ולהביאם למתקן שפתח את

החבילות  .שם

"

אנשים שפרמו את החבילות  .בהתחלה היו מרסקים את הקש ביד  ,מאוחר יותר נרכשו

מכונות שעשו (4ה  ,ולאחר שאחד העיוורים נפגע מהמכונה הוחלף ברואה  .העיסוק בריסוק הקש יצר הרבה

העובלן )

אבק ולכל

בו תוגמלו בתוספת של ליטר חלב ביום  ,אותו קיבלו בתלושים  .במקביל עבדו שתיים עד

וה בתפירה של המעטפת  ,וגברים עיוורים מילאו אותה בקש  .אחר כך שקלו את המזרונים
ודרכו עליהם כדי ליישרם  .לבסוף הנשים תפרו את הסגירה הסופית של המזרונים 29 .

שלוש נשים רו

"

משרד הסעד טרשל בארגון מכירת תוצרתם של כל מפעלי העיוורים בארץ  ,בכללם המפעל בכפר -
מלב " ן
;
הנהלת
ן
אוריאל  ,והקונןם העיקריים היו הסוכנות היהודית ומשרד הביטחון  .בשנת  1951דיווחה

כי ' המפעל הוקק והניסיון הצליח  .העיוורים תושבי הכפר עובדים ומייצרים תוצרת משובחת אשר אינה

נופלת בטיבה ואינה

עולה במחירה על התוצרת המקבילה הנעשית על ידי אנשים רואים ' .

סיפרו כי היו מידעים

30

העיוורים

להצלחות אך טענו ש ' הקיפוח היה מההתחלה  ,גם כשהמפעל היה ריווחי  .עבדנו

קשה ולא הייזקק הצדקה שלא ניתנה לנו משכורת טובה  .היה משוא פנים  ,אנו התייחסנו למפעל

כמקום עבודה גל

ן

1

תעסוקה '  .נציגי העיוורים הוסיפו כי ניהלו מאבקים להטבת שכרם ולתוספת יוקר ,
לעבוד
שנאלצו ילעבוד עשר או שתים  -עשרה שעות ביממה והמשיכו י
ן
הסכימו לנורמה ועמדו בה  ,אף
בלילה .
28

"

31

תלולת העיוורים מקבלות חיזוק מדברי הנהלת מלב " ן כי ' מפעלים אלה הינם היחידים

ש ' ברון אל ין4בק  18 ,באפריל , 1951

אה " ג ' 44 , File 267133 ,

אל ליטבק  ,קלנ " ן  ,תל  -אביב  ,שם ; מכתב ללא ציון הנמענים ,

5

80 %

 ; MALBEN ,א ' כחלון  ,מפעל העיורים גדרה ,

במרס

, 1953

שם .

וכן ראיונות עם תושבי הכפר ,

דצמבר , 2004
29
30

מתוך

ראיונות (שם ) .

ראו  :הנהלת ילב
ללא ציון שקיק הכותב והנמען ,

" ן  28 ,בינואר  , 1951אה " ג '  . MALBEN, Box 44 , File 267133 ,על מכירת התוצרת

פרוטוקול
31

יעלק יעדת

"

28

בינואר  , 1951שם ; ש ' סטפן אל מ ' רוזנצוייג  ,תל  -אביב ,

השירותים של הכנסת ,

על טענות העזורים ראו  :ינוב ( לעיל  ,הערה

11

באפריל

Geneva ; ) 5

 , 1967גה " מ  ,כ . 60/ 166/6 -
4 . 0 . ] .ג 10 T. D . Feder,

אוזם  , 3858 , File MAL EN Kfarוכן ראיונות עם תושבי הכפר  ,דצמבר . 2004

~

15

ראו  :מכתב

בינואר , 1953

 , Malbenאה " ג ' ,

80%

כללי
שם ;

Geneva 11 ,
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יוסף ~ עיד  ,חיים
עובדיה שעדיה
הלוי בבית
המלאכה

למזרנים ,

ספטמבר 1952

בעולם כולו בהם ניתן לעובדים העיוורים מעמד של פועלים רגילים בתנאי שכר

ששכרם נמוך  ,הוא גבוה בהרבה מזה הניתן לעובדים מוגבלים ' .

הללים .

על אף

,
*"

32

בשנים הראשונות להקמת המפעל  ,כששרר בארץ מחסור כללי  ,לא היה קשה לשולק את התוצרת
;
המפעלים
;
במחיר מתקבל עלן הדעת  .כמו כן נהנו
מהקלות מסוימות במסים ומפט ך  1ם ממכס על

חומרי גלם  ,אך הקלות אלו בוטלו במשך הזמן  .כמו כן הפסיקו הסוכנות היהודית ומשרד הביטחון
('רו במפעלים
את הזמנותיהם מהמפעל  .בו בזמן הופיעו בשוק החופשי מוצרים חדשים וזולים שקו4

ממוכנים שהעיוורים התקשו להתחרות בהם .

,

33

בדוח מלב "  7נכתב שהוצאותיו על המפעל הלכו ורבו  ,ושהגירעון גדל משנה
להציל את המפעל נקט מלב " ן פעולות שונות  :נבדקה האפשרות לייצר סחורות א

ן
4נה  .בניסיון

""",

ות או ללמד

את העובדים מקצועות חדשים  ,אך תנאי השוק ומגבלותיהם הקשות של העובדים לא אפשרו זאת .
העובדים הסוציאליים של מלב " ן ניהלו משא ומתן עם כל אחד מהעובדים בניסיון ל להעו לעזוב את
המפעל בתמורה למענק פיצויים  .שבעה  -עשר עובדים בחרו

יוחאי

"

זה ועזבו עם מששחותיהם את

ל המפקחים

הכפר  .כמו כן צמצם מלב " ן את שעות העבודה של הפועלים  ,את הייצור ואת התקניך

ומנהלי החשבונות  .מנהלי מלב " ן דיווחו על

לבטיהם :

סברנו כי צמצום זה יהווה אמצעי זמני בלבד עד למציאת פתרו 7והמשכנו לשלם

לעובדים ,

המלאה על  -מנת שהמשפחות לא תסבולנה ו  . . .ו יודעים אנו כי זקוק העיוור לעבודה  ,מביני

פרוטוקולי ( ילעיל  ,הערה  , ) 30גה " מ  ,כ . 60/ 166/6 -

32

ראו :

33

ראו  :שם  .על טענות העיוורים ראו גם  :ינוב ( לעיל  ,הערה

ן

)5

-

""

את משכורתם
נו שהוא נאחז

ןתדרה 150

מרים ביליג החל שרעבי

~

ודי

באשליה כי על

כך מרוויח הוא את לחמו בכבוד  .אך שומה עלינו להיות אובייקטיביים במקרה זה ולהבין

אל המקבל 4 .ןן
היקף פעילו
1967

לטענהה
 .י"

נותרו

המפעל

ל

של המפעל הלך והצטמצם  ,בשנת

חמישים .

~

מוגבלים מ %

"

35

1960

הועסקו בו שישים ושישה עובדים  ,ובשנת

בתחילת שנה זו הודיעה הנהלת מלב " ן כי החליטה סופית להסתלק מניהול

הכספים שהוציאה על המפעל היו מעל לכל המשוער  ,בעוד ' קבוצות רבות של

סוגים זקוקות לעזרה  ,ואסור לנו למנוע את עזרתנו מהם  ,בה בשעה שאנו מוציאים

כספים בצולה בלתי רציונאלית  ,במקרה זה של כפר אוריאל ' .
הכנסותיו
הביצועית

שע

36

חשוב לציין שבשנים אלו פחתו

ה ' ג ' וינט ' מתרומות ומתשלומים מגרמניה  ,לכן התקשה מלב " ן  ,שהיה כאמור הזרוע

עלוין

להחזיק את מוסדותיו כבעבר .

מועצת ן הה התנגדה לפירוק המפעל ודרשה להמשיך ולקיימו תוך נקיטת צעדי התייעלות .
.
עמדתה נבעה

*

מפעל העיוורים

ודם כול מהחשש שקהילה של כ  400 -איש תיפול עליה למעמסה כנתמכי סעד  .אולם
לנגד עיני המיעצה עמדן גם התוצאות החברתיות החמורות שעלולה סגירתו לגרום לעיוורים  .לדברי

ר)
לשגירתו
שמוד ,משה מיל (
( צילום

ראש מועונר 2ן

"

,
 ,גירה

34

 ,העיוורים ' חיו במשך שמונה עשרה שנה בתחושה שהם עובדים  ,שהם מקיימים את

יה
זן יוסדות

ראו  :פרוטןקול ( שם ) .

35

ראו  :שם ;

36

ראו  :מלב "

פרוטוקול ישיבת המועצה ,

10

באפריל  , 1967מתג " ב

לטיפול בעולים נחשלים  :שירותי הג ' וינט בישראל ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

.2

כפר  -אוריאל

:

מפעל התיישבותי לעיוורים בגדרה בשי
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"

משפחתם  .הילדים התייחסו בכבוד לאותו אב עיוור שנתן להם לחם [  ] . . .אין להעמיד א המפעל בפני
חיסול מספר שנים לפני שיתחסל מאליו [  ] . . .בל יעשה דבר העלול להרוס את העיוור  6קינה נפשית .
~
בל יעשה דבר שבגללו לא נוכל להביט בעיני העיוור גם אם אותנו לא יראה ' 37 .
להחלטה ילסגור את המפעל . 1על 1רקע עמדת י  7שיש ילחסלי
1
העיוורים התנגדו אף הם בתוקף 1
את המפעל בכפר  ,ביקרה ועדת השירותים הציבוריים שלן הכנסת במרס

1967

"

בבתימלי
לקושבים בכפר
-

ובמפעל  ,כדי לעמוד על תנאי העבודה והחיים של העיוורים .

38

לאחר ביקורה הופיעו לשיגי העיוורים

י

ן

ן

בפניה בכנסת ודרשו ממנה שוב שתמנע את סגירת המפעל  .כצעד נוסף יצאו כל עובדי המפעל
לשביתת
מלב " ן בתלי  -אביב  .אחת ההפגנות פכה י
על משפחותיהם לסדרה שלי הפגנות יליד משרדי י

,
י ",
*

",

שבת  ,שבה תקעו העיוורים בשופרות  ,חסמו את הרחוב וישנו שם כל הלילה  .במחא ם שקיבלה הד
תקשורתי  ,צעקו העובדים ' אנו לא ניתן לסגור את המפעל ! לא נהפוך לפושטי

יד !

למקרי
לעונות  ,כיוון
בריגי

סעד ! ;  ] . . .לא לחם חסד '  39 .העובדים האשימו את הנהלת מלב " ן שהיא הגורם העיקרי
לאחר שהדיונים התכופים בין הגורעם השונים לא
ן
שעל כל חמישה עיוורים העסיקה פקיד מטעמה .

נשאו פרי  ,נסגר מפעל מלב " ן בכפר העיוורים בספטמבר . 1967

40

' הללנו שמחים זה עיוור וזה עלוור '

יחסם של המוסדות שהיו מעורבים בטיפול בענייני הכפר לעיוורים היה אמביוולנ 71במידה רבה .
להצלחת הכפר תוך הבנת המולטיות והצרכים
פעולה עלי מנת ;לסייע י
י
לשתף
מצד אחד הייתה נכונות י
המיוחדים של העיוורים  .מצד אחר פרצו ןלעתים עימותים ביניהם עלי רקע ניגודי אינטרסים וגישה
ן

1

פטרונית כלפי המתיישבים .

בריאותם ורווחתם של העיוורים עמדו לנגד עיניו של מלב " ן  ,והוא דאג לספק להם משיים

בסיסיים ,

להם מתנות
שלח אותם ןלבית הבראה מדי שנה והעלק י
כמו תנורים ושמיכות  ,במחיר מוזלי  .כמו כן י

שסייעו להם בחיי יומיום  ,כגון  .שעונים מיוחדים ורדיו עם לחצנים  ,שנתרמו על ידי נגחנים

מחו " ל .

41

אולם בתכתובת בענייני הכפר בולט יחסם המתנשא של עובדי הנהלת מלב " ן כלפי העןדירים  ' :כפר זה
נותן לעיוורים הגרים בו את האפשרות היחידה להשכלה כללית והתפתחות ציביזילפ הית  ,תרבותית
מרוכזת '  42 .גם כאשר פנו למנהלי מלב " ן לטיפול בבעיות מגורים ושכר  ,נתקלו עיוורים ביחס

"

מתנשא  .אחד מוותיקי הכפר סיפר שכאשר הפגינו בשנת
37

1953

""

מול משרדי מלב " ן אל  -אביב השיב

פרוטוקיל ( לעיל  ,הערה  , ) 30על עמדת המועצה ראו גס  :פרוטוקולים של ישיבת המועצה  31 ,בןנואר , 1967
כפברואר  , 1967מתג " ב .

38
39

40

ראו  :ש ' רוזן  ,יושב ראש ועדת השירותים הציבוריים בכנסת  ,אל א ' טרויב  ,כ " ז בסיוון

תשכ " ן

MALBEN, Box 45 , File 267 [ 33

 41ראו  :פסמן

הקריה ,
42

.,

ראו  :פרוטוקולים של ישיבת המועצה  24 ,במרס  10 , 1967באפריל  , 1967מתג " ב .
ראו  :ינוב (לעיל  ,הערה  . ) 5על מחאות העיוורים ראו גם  :פרוטוקולים מישיבות ועדת השירותים של הלנסת
 27 , 1967ביוני  25 , 1967ביולי  , 1967גה " מ  ,כ  ; 60/ 166/6 -מלב " ן אל פדר ( לעיל  ,הערה . ) 31

3

אל הגל ,

באפריל

24

בדצמבר  , 1951אה " ג ' ,

267133

טחת

44 ,

 ; MALBEN , Boxב ' פלסקין אל מ '

 , 1952שם  .וכן ראיונות עם תושבי הכפר  ,נובמבר . 2004

ראו  :מכתב ללא שמות הכותב והנמען וללא תאריך  ,אה " ג ' ,

MALBEN, Box 44 , File 267 [ 33

"

11 :

15

באפריל

רושלים  ,אה " ג ' ,

אןל  ,משרד הסעד ,

דץ

"

ע1

,

ביליי

מנים

להם אחד

יקה

שנעבי

הקלילים

,

בפה מלא  ' :היו לכם בתים טובים בתימן  ,היו לכם רהיטים  ,הייתה לכם

עבודה ?

[  ] . . .אתם עיווה ם לא מגיע לכם שום תוספת שכר  ,אנו עושים לכם טובה  ,אתם תעבדו בכל עבודה כי
אתם

,

עיווריק  .גם

בעדויות אחרות תואר יחס דומה  ' :הם דיברו כמו אדונים  ,בצורה מדכאת  ,לא נשכח

זאת לעולם '  ,לךברי ותיקי הכפר בעוד שהעיוורים אהבו את השם כפר  -אוריאל  ,המנהלים השתמשו

בשם ' כפר העןוורים ' בלעג  ,כדי לפגוע בהם .

43

גישתו שלאגל  ,מנהל הכפר  ,לעיוורים הייתה אף היא אמביוולנטית  ,כפי שסיפר אחד
היו עליות

ומלקדות ביחסים

היה גם נגדנו  ,קיא
הלוואות

,

[ . . .ן

עם הגל  ,הוא שלח אותנו לעשות הפגנה  ,הוא ניסה לדבר בשבילנו  ,אבל הוא

היה גם יד נותנת וגם לוקחת  .הדברים הטובים היו ששלח אותנו להבראה  ,סייע בקבלת

י

בל ] כשביקשנו תוספת יוקר הוא היה לצד מלב "  ,הוא היה עיוור אבל מתנשא  .במידה והיה

מעליב היינו לשיבים לו .

-

44

חיזוק לדבריק ניתן למצוא במכתב של הגל משנת

זוגות עיוורים שיניהם
זה מצב

מהוותיקים :

שלושה זוגות עם ילדים

1952

אל פקידי הסעד  ' :בשכונה נמצאים שבעה

קטנים שאינם מסוגלים לטפל בהם יוחאי

הבריאתה של הרבה תינוקות הוא ירוד ומעורר דאגה [ . . .

העובדה שבההלה משפחות הנשים הן דפקטיביות

ומפגרות ' .

]

לסכנם  ,מלבד

תופעה זו במירה גדולה נובעת מתוך

המתיישבים מצדם כינו את הגל בשם

45

הגנאי ' אבו סלקא ' ( אבי הכלב )  ,המעיד על המתח ששרר בין תושבי הכפר למנהלו .

46

מאחר שלא נקבעה הגדרה מוניציפלית ברורה לכפר העיוורים  ,לא קיבלה עליה המועצה המקומית

,

אחריות מלאה לכפר  .מצב זה היווה בסיס לסכסוכים בין העיוורים לבין הרשות המקומית  ,בעיקר
בעניינים הנ
לשלם ,

עום

אך ל4

"

לתשלומי המסים  .המועצה דרשה תשלומים שלא היה באפשרותם של העיוורים

כירה בהם כתושבים והפנתה אותם לקבלת שירותי סעד ממלב " ן  .לטענת ותיקי הכפר

תושבי גדרה לץ ךצו את העיוורים  ,וכינו את הכפר בגנאי שיכון ' אל עומייאן ' [ בערבית  :העיוורימן  .הייתה דעה
קדומה כפולה שרנו  ,כי היינו עיוורים וגם לא היינו אשכנזים  ,ואז ראש המועצה רצה שנעזוב את המקום  .הם

רצו שנעזוב אף הצריפים ונלך [  ] . . .היו מנתקים לנו את המים בכוונה מדי פעם  .הם פחדו גם מהתרחבותנו .

הפיצו שמועודן יל

גנאי עלינו  .אמרו שאנו לא מתורבתים ולא מלומדים .

הוותיקים סיפונו שעוד בשנת

1952

47

היו פיצוצים בצינורות המים בכפר  ,אך המועצה תיקנה אותם רק

,

כעבור שלוש ה ארבעה ימים  .באותם ימים יצאו העיוורים להפגנה סוערת במועצה  ,ובמהלכה פרצו

",

תגרות ידיים  .הם מחו נמרצות על חוסר ההתחשבות במצוקתם  ,אבל ' במועצה התנהגו כאילו תיקון
המים לא הי

זה ' .

48

בראש מעיניהם

בשנים

",

4חר

[  ] . . .אחר כך השתפר המצב [ . . .

מכן אמנם הקלה המועצה על התושבים העיוורים על ידי מתן הנחות משמעותיות

בתשלומי המדם והמסים ביחס לשכונות אחרות .
43

ראיונות עק תישבי
ן

44

שם .

45

בתרבות הממת

46
47

48
49

ראו  :הגל

י

הכפר  ,נובמבר

49

. 2004

' שכטד  ,מנהלת משרד הסעד  ,הקריה  8 ,בנובמבר  , 1952אה " ג ' MALBEN, Box 44 , File 267133 ,

"

ת לא היה מקובל להחזיק כלבים ולכן רוב העיוורים ויתרו על הפריווילגיה של כלב נחייה .

ראיונות עק תישבי
שם .

הכפר  ,נובמבר

. 2004

ראו  :פרוטוקולים של ישיבות המועצה ,
מתג " ב .

]

שינו את הגישה כי לא השלמנו עם

16

באוקטובר , 1956

21

בינואר  27 , 1960באוקטובר , 1963

30

בינואר

, 1966

מתם ביליג ורחל יקעבי

ץתדרה 154

ויכוח נוסף

פה,

בין התושבים למועצה סביב החזקת גן הילדים שבכפר  .המועצה סירבה להשתתף

עם משרד החינו ן למימון הגן  ,שנתמך בתחילה על ידי ויצ " ו  .בשנת
.
משרד החינוך ב
ך ' : 74למרות שכפר אוריאל נמצא בשטח שיפוט המועצה  ,אין המועצה נותנת להם
1955

"

השיב ראש המועצה לפניית

את כל השירות ~והעפר הוא נחשב כמוסד סגור [ ההדגשה במקור]  ,נתמך ע " י מוסדות ארציים ולא ע " י

המועצה ואף לאו נגבל

לשאת בצרכיה ם  ,היות והם כולם נתמכי ם מ קרים סוציאליים ' .

50

עניין אח ר היה

שאלת זרם החינוך שאליו ישתייך גן הילדים בכפר  .עם היווסדו השתייך לזרם הממלכתי  ,אבל לאחר
דין ודברים ממו

*",

הצליחו העיוורים להעבירו לזרם הממלכתי דתי .

51

הגישה האסקק ווית כלפי הרשויות באה לידי ביטוי גם במקרים נוספים שהסתיימו בניצחון
התושבים  .כך ל, 1
? ל כאשר פנו העיוורים למשרד הדתות בדרישה להחליף את גג הפח של בית
~
הראין החזק שגרמו הגשמים שניתכו עליו  .לפי אחת העדויות התארגנה קבוצת עיוורים
הכנסת בגלל

ועלתה במונית לספישלים

למשרד הדתות  ,אך הרב שם סירב לפגשם  .בתגובה ' התחלנו ללכת במסדרון

עם המקלות הנק הכינו לכל כיוון העפנו כל מה שהיה בדרך [  ] . . .פתאום הרב הגיע [  . . .ן אחר כך כל

"

בוקר התקשרנו שלוי

[  ] - - .עד שלבסוף העניין סודר ' .

52

את הישגיהמושל העיוורים ניתן לזקוף במידה רבה לעובדה שהצליחו להתארגן  .הם הקימו ועד

,

שטיפל בכל

הכפר והמפעל כאחד  .הוועד נבחר בהצבעה כללית של העובדים  ,והקפידו שלפחות

ענייי

אחד מחבריו לא ן ן יה כבד ראייה  ,כדי שיוכל לקרוא ולכתוב את המסמכים  .הנהלת
יזמה זו והביעה האייה

מלב " ן בירכה על

שהוועד יקבל .עליו את הדאגה לפרט ולציבור כבכל יישוב בארץ  .כעבור זמן

"

התקרצויות זעם של אנשי הוועד כלפי מנהלי מלב " ן  ,ניסה מלב " ן למתן את כוחו של
ן
קצר  ,בעקבות
.
הוועד והתנה אק
משך ההידברות אתו בנטרול הכוחות האלימים שבו 53 .

הוועד ארגן

מדי"

פעם פעילויות חברתיות בבית התרבות של הכפר  ,כגון מסיבות או הרצאות  ,אבל

ההווי הפנימי והמידעות
חברה טובים

מאיד ,

למוגבלות המשותפת הם שליכדו את הקהילה  .הנשים תיארו בעדויותיהן חיי

וציינו  ' :כולם היו ביחד '  .החתונות התקיימו במרכז הכפר  ,ולשמחות המשפחתיות

הגןעו כולם  .אחק סבירה  ' :היה מצוין שכולם היו עיוורים  ,היה לנו טוב  ,היינו שמחים זה עיוור וזה

*

עיוור  ,כולם אותה ךעיה  ,אותה רמה  ,אנחנו לא מקנאים כולם עיוורים '  .אחרת אמרה  ' :זה היה תענוג

.

שהיינו ביחד [  . .ו כללם אחים כי היינו עיוורים ' .

54

היחסים החבתהזים היו מלווים בהומור רב ובבדיחות ציניות  ,למשל  :כאשר שני עיוורים התנגשו

ביליהם היו אומה  1זה לזה ' תסתכל ! הלוואי שתהיה עיוור '  .במהלך העבודה המשותפת במפעל
היו

נ זה את זה לפי הקולות  ' -אחד היה עושה קול של חמור

[  ] . . .יאנו

אל ש ' עדיאל  ,מפקח מחוז המרכז יפו  ,לשכת הסעד  6 ,בנובמבר  , 1955גה " מ

50

יד  ,המשנה למנהל הכללי  ,משרד החינוך והתרבות  ,ירושלים ,

51

,,

6

בדצמבר  , 1955גה " מ ,

גל . 71 . 4 / 18743 / 10 -
52

ראיונות עם תועב הכפר  ,נובמבר

53

ראו  :ברון אל ל 4גק

54

 , File 267133ג ;

ראיונות

( שם )

 , .ן" "

( לעיל  ,הערה

. 2004
; ) 28

פסמן אל ועד שכונת אוריאל  ,גדרה ,

4

באפריל  , 1952אה " ג ' ,

סמך ללא פרטים  7 ,באוקטובר  , 1952שם  .וכן ראיונות עם מתיישבים  ,נובמבר

80%

. 2004

MALBEN ,

ריאל

YDU :

> התיישבותי לעיוורים בגדרה קשים

 155קתדרה

1968 - 1950

לות המוגבלות

ידענו לזהותו '  .אחרי שעות העבודה נהגו הגברים לשבת יחד וללעוס עלי גת .

"*"*

היו העיוורים עצמאים מאוד  ,נסעו באוטובוסים עם ילדיהם לבקר את בני משפחו ן ם  ,ולא נכנעו
למגבלותיהם  .בכפר לא בלטו ההבדלים בין העדות השונות  ,כפי שתיאר אחד

אחד משותף וזה העיוורון ' .

מהוותיקים

:

' היה דבר

55

,
א

,41,-- ,. . ,
:
%

1

[1

החלק הצפוני של
גדרה במפה

עדכנית .

כפר  -אוריאל הנמצא
כיום בלב גדרה
מסומן בחץ

לוואות זה לזה :

העזרה ההדדית הייתה חלק מההווי החברתי  .המתיישבים סיפרו כי היו נותנים

ומי שחיתן ילד היה לווה מחברים  .אך עיקר העזרה הייתה בהתמורדות עם

אחד היה הולך אצל האחר ללמוד יחד תורה  ,ומי שראה קצת היה עוזר  .חלק מהעי

במקל ההליכה והצליחו ללכת בעזרתו במהירות גדולה  .אלו היו לעזר רב לחבריהם
עצמאית  ,ולקחו אותם לתפילה  ,למפעל

ולמועדון .

"
"שי
"

מגביוייהם

,

הפיזיות
היו מיומנים

ההם

קשו בהליכה

בני הדור השני תיארו אף הם חיי חברה תוססים והעלו זיכרונות ילדות טובים  ,של שחקי מחבואים

*

וכדורגל  .הבנים היו קופצים מעל לגדר אל שטח המפעל  ,או שנכנסו מהשער האשלי
שילם היו בקשר
אחרי שעות העבודה  .הם ציינו שהיה ידוע כי ילדי כפר העיוורים היו תמיד
מלוכדימיעלו את העובדה
עם כולם  ,גם אם לא היו באותה קבוצת הגיל  .הילדים גדלו כילדים רגילים ולא
שהוריהם נכים  .הוריהם שלחו אותם ללמוד אצל המארי

(

"
יןם

המלמר  ,שהיה כבד ראייין
)

ושיחקו שם

על חינוכם  .שכן חשוב היה להם שילדיהם יהיו משכילים וירגישו שווים לילדים א

ןהקפירו מאוך

.

56

היו מבנן

הדור השני שסיפרו כי חשו חוסר נוחות מסוימת מפני שאב המשפחה היה עיוור  ,ושנמנעו משום כך
~
55

שם .

56

ראו  :מלב " אל פדר ( לעיל  ,הערה

י

) 31

"

מרים ביליג ורם שרעבי

לנדרה 156

"

מהזמנת חברים מהכיתה לביתם  .גם הצורך להוביל את
האב לאספת ההורים גרם לפעמים למבוכה  .אך רוב בני
דור ההמשך טענו שלא הרגישו שום הבדל בינם לבין

הילדים האחרים בבית הספר המשותף  .להפך  ,לעתים
הרגישו שיש להם יתרון מפני שהוריהם עיוורים  ,שכן

היו להם זכויות יתר  :בני העיוורים קיבלו ספרים בבית
הספר  ,אף שגם בקרב תושבי השכונות האחרות היו
נזקקים  .בתיהם היו מרווחים יותר מהבתים שניתנו
למפוני המעברה  ,והראשונים שקיבלו טלפונים היו
העיוורים  .כל אלה עוררו קנאה בילדי העיוורים אך גם
חיזקו את מעמדם ונתנו להם הרגשה שהם ' יותר ' .
תושב בכפר עם
ילדים  ,שנות

ן

57

,

לוז ונוסקבוה

החמישים של

ן

המאה העשרים

השאלה אם
;

הדיונים על

ן

היקהו

'

כשהחלו
;
עלתה מדי פעם  ,וביתר שאת
;
המטרות בפרויקט כפר העיוורים אוריאל;
ן

י

י

י

ן

סגן ת המפעל על ידי מלב " ן  .לפני שנדון במסקנותינו  ,נסכם בקצרה את עמדותיהם של

"

מובילי הפרויקט והנהנים ממנו בשאלה אם השיג הכפר את יעדיו אם לאו .
 ,שעיקר הנטל נפל עליה  ,נוכחה לדעת תוך זמן לא רב שהייתה זו טעות להקים את
הנהלת
לעובדים מוגבלים
גדולים מן המתוכנן כדי ;לעזור י
1
מלב " ן הוציא סכומי כסף
ן
המנהלזם כתבו כי
ן
הכפר .

,
מלבזי

להשיג תעסוקנה יעילה ולהוכיח שהם מסוגלים לעבוד במפעל מסחרי  .אבל לדעתם אף אחת מן
כלכלי
;
ללמוד שריכוז העיוורים במקום אחד יצר נטלי י
מלב " ן ניתן יי
מנהלי י
ן
לא הושגה  .מדברי
המטרות 1

,

ואף אפשר לה 4להתארגן נגד מלב " ן .

58

מעדות בתו של הגל מתברר שהגל עצמו הגיע במרוצת השנים

לשלב את אוכלוסיית העיוורים
ן
לבודד אנשים עיוורים בכפר נפרד  ,ושרצוי ן
ה זו טעות ן
למסקנה שהיי
הכקלית .
באוכלוסייה ; י

,

לעומת זאק קושבי הכפר טענו שהטעות של הנהלת מלב "  7לא הייתה בעצם ייסוד הכפר אלא
להתארגן כנגדו  ,במקום
מלב " ן ילעיוורים י
1
לזכויות העיוורים  .בכך גרם
בעובדה שלא הקפידו ןלדאוג י

לשתף פעולה 4הו .

אשר להוצאות הכספיות הרבות  ,העיוורים טענו שריבוי הפקידים שהועסקו מטעם

מלב " ן מ עבר לנ רש בם פעל  ,הוא שגרם

"

להגדלת הגירעונות .

59

לדעת התושבי ם הוותיק י ם ה כפר סי פק

להם איכות חלל ודאג להצלחת דור ההמשך .
עליה
ן
הוטלה
י
לא
ן
ומוצלח  ,כל 1עוד
1
מבחינת המועצה המקומית גדרה רעיון הכפר היה מוצדק
האחריות לאוכלוסיית העיוורים  .לכן ביקשה מלכתחילה להתייחס אל הכפר כאל מסגרת אוטונומית

נפרדת מגדרה נימכה

במתיישביו כנגד כל ניסיון לפרקו .

57

מחוד ראיונות עם בני דור ההמשך  ,דצמבר . 2004

58

ראו  :פרוטוקןל ( לעיל  ,הערה . ) 30

59

60

ינוב ( לעיל  ,קעיה

ראו  :פרוטוקול

;)5

מלב " ן אל פדר ( לעיל  ,הערה . ) 31

( לעיל  ,הערה . ) 30

60

כפר  -אוריאל

:

מפעל התיישבותי לעיוורים בגדרה בילים

גישה דומה נקטה ועדת השירותים של הכנסת  ,וחבריה ציינו כי הודות למלב " ן נ

בכבוד  ,אף שצריך לתמוך

בהם .

ו רוב תושבי

ומוצלישת
למשפחה מגו

"

61

"

1968 - 1950

; הם ראו בכפר

הכפר מרמת חיים גבוהה לעומת רוב העיוורים בארץ וגידלו דור המשך בריא

העיוורים מפעל מיוחד במינו שנותן מסגרת לעיוורים והופך אותם

~,

 157ץתדרה

המתפרנסת

ל

בשנות החמישים של המאה העשרים הושתתה התכנית לביטחון סוציאלי על עקרונכם וניוורסליים ,
לבסיס שלי מערכת הרווחה בארץ  .מערכת זו התאפיינה בגישה שוויונית
ואלה מומשו בהדרגה והפכו י
והודגש בה הצורך בחלוקה מחדש של המשאבים לשכבות החלשות  62 .מתוך גישה  %1יאליסטית זו

",

להקים
לא כולי היה
1
הקולטים  ,שאף אחד מהם י
ן
פעולה ארגוני בין הגורמים המוסדיים
י
נוצר שיתוף
את כפר העיוורים אוריאל לבדו  .הסוכנות היהודית וה ' ג ' וינט '  ,שהיו הגופים ה
העולים  ,לא יכלו לתת מענה לאוכלוסיות החריגות ונזקקו לצורך זה לגוף

"

ויטים

מתמהל

)

של כלל

מלח " ן  ,שהיה

-

הגוף המתמחה  ,נהנה ממערכת גיוס הכספים היעילה של ה ' ג ' וינט ' לשם הפעלת מוסיתיו  .התמיכה
הכלכלית הנרחבת של הגופים השונים בעיוורים הורידה לפחות בשנים הראשונות מן עול שהוטל על
נתדלדלו
ן
י
אולם כאשר
1
המועצה המקומית גדרה  ,ואפשרה את קליטתם שלן העיוורים בתחום שיפוטה .

"

לגורלם שלי העדה -ים  ,מהמפעל
ן
המקורות הכספיים מיהר כל אחד מהגורמים 1למשוך ידו מהאחריות י
ומהכפר כולו  ,ונימק את הדבר בנימוקים שונים .

,

ריכוז העולים העיוורים במחנות אפשר לתת להם הכשרה מקצועית ולהפכם לעובדים עצמאים
ליישומה
המשתלבים בשוק העבודה  .ייסוד המפעל בלבו של כפר העיוורים בגדרה היה צעד

"

המעשי של תכנית ההכשרה ולפתרון כולל לבעיות העיוורים  .תכנון הכפר מלכתח

יבקש

1

תוך התאמת

הסביבה הפיזית למגבלותיהם של העיוורים מבחינת תשתיות  ,שירותים נלווים ותעלהקה זמינה  ,הקל

עליהם מאוד לתפקד  .בד בבד ריכוזם בכפר אפשר לעיוורים לבוא בדרישות נוספות ן4קוט סנקציות
ת מה שתוכנן

על מנת להשיג את מבוקשם  .העיוורים לא היו אפוא גורם חלש שקיבל באופן סביל
משקלו כדי לספק ילעצמו את צרכיו  .כיוצאה
י
עבורו  ,אלא גורם פעיל שהפעילי את כובד

מכך נהנו

ן4בי

המעברות

1

"

1

תושבי הכפר מאיכות חיים סבירה בהשוואה לאזרחים אחרים במדינה ובהשוואה ל

ואף למעלה מכך .
המפעל בכפר העיוורים אמנם נהנה מסבסוד על ידי תורמים חיצוניים  ,אך

",

הצליק

כלכלית כל עוד התאים לצורכי השוק  ,קרי כל עוד נמצאו רוכשים למוצרי המפ

פקד מבחינה
אז מוגבלותם

*

*
לייררה

של העיוורים לא היוותה מכשול . 1רובם המכריע שלי העיוורים עבדו במפעלי  ,והדבר גביר את

"

ללכידותם כקהילה  .עם זאת התלות במלב " ן  ,שיצג
שיפר את דימוים העצמי והיווה בסיס י י
ן

;

ן

כוחם ;

,

עבורם את

האשמו
המערכת הממסדית כולה  ,גרמה לעיוורים תסכול רב  ,יצרה קונפליקטים תמידיים
להוקיה זאת  ,אך הגישה
ן
ולמגבלותיהם  ,והעיוורים ידעו
ן
ן
לצורכיהם
1
הדדיות  .אמנם מלב " ן נתן פתרון

61

ראו :

62

ראו  :מ ' אבנימלד

שם .

יי

'

תמיר  ,ריוחה

מתקתקת :

הכיבלה יהפיליטיקה

ור ' קרמר  ,מדינת הרווחה בישראל  ,תל  -אביב תשנ " ב  ,עמ ' . 20 - 6

של הרווחה בישיאל '

חי  -אבדה

; 2002

א ' דורוז

תדדה 158

מרים ביליג וק

שרת

~

",

הפטרונית ש  -קציגי מלב " ן קוממה אותם  .כל עוד פעל המפעל  ,שגו העיוורים באשליה שאין הם

"

שונים מתושבןק אחרים  ,אך כשעלה החשש לסגירתו  ,חשו ביתר שאת במוגבלותם  ,וניצלו זאת כדי
לעורר את המגלדות השונים ואת דעת הקהל לטובתם  .מאחר שהחיים הקהילתיים רוכזו סביב המפעל ,

ית,

הסטיגמה של ארווינג גופמן  ,נכים נתפסים בחברה הכללית באמצעות מושגים

מתייגים שלי 9ם .

בשל חריגותם הגופנית מתייחסים אליהם באופן סטיגמטי  ,בלתי שוויוני

היה בעצם החשף שייסגר משום איום על קיום הקהילה  ,והדבר חולל שבר גדול בקרב תושבי הכפר .
ביטול הסובסןד ות וצמצום התרומות הביאו לבסוף לחיסולו של המפעל לקראת שנות

על פי תאר

"

ולפעמים

"

משפיל

63

השבעים .

 .מבחינה זו ריכוז העיוורים בכפר העניק להם מרחב מוגן ובטוח מפני הדחייה

הסטראוטיפיתן הבוצת ההורים ואף דור ההמשך בכפר העיוורים חשו נוח בתוך ' קבוצת השווים '  .הם

פיתחו מערכת אסלים

הכבוד העצמןנין
שנוצרו רק

והומור מקומיים  ,ואלה היוו בסיס ללכידות חברתית  ,לתמיכה הדדית ולשיפור

לטריטוריה זו ' פלשו ' נציגי המוסדות בתפיסותיהם הפטרוניות  ,אך הקונפליקטים

הגשרו

את כוחם של העיוורים  .סגירתו של המפעל מסמלת אולי יותר מכול את השינוי

שחל בגישת קמוסדות החברתיים כלפי המוגבלים  ,כפי שתואר בתחילת מאמר זה  ,מגישה שעודדה

את בידולם ש4 9עלי המוגבלויות לגישה המבקשת לראותם כחלק מכלל החברה .

סיפורו הייקי4י

של כפר  -אוריאל משקף את המדיניות שננקטה בשנות החמישים של המאה העשרים

בתחום קליטת גזולים בעלי מוגבלויות ואת אופן התמודדותו של הממסד עם צורכיהם הייחודיים  .אין

זה המקום לעסן

בפולמוס הרחב באשר למדיניות הרצויה לטיפול החברה באוכלוסייה מסוג זה  ,וגם לא

"

בשאלה אם

נכיא
רחבה בסוגיות

לשלבה בחברה הכללית או לבודדה  ,כפי שנעשה בכפר  -אוריאל  .קיימת ספרות מחקרית

",

ה והדעות השתנו במהלך חצי המאה מאז ייסוד הכפר  .אולם הניסיון של כפר  -אוריאל

יכול להאיר נקךחות
ותעסוקה אחד ואקרה זה יכול לשמש כלי עזר נוסף בידי מדינאים בקביעת מדיניות הרווחה .

מבט שונות על אופל תפקודה של קהילה שריכזה בעלי מוגבלויות במתחם מגורים

אי אפשר יסיים

מאמר זה מבלי לתאר את מצב הכפר כיום  .המפעל נהרס בסוף שנות השבעים

ובמקומו נבנוואיעים

,

נהרסו ונותרו ה

יחידות דיור  ,וחלקן אוכלסו על ידי בני דור ההמשך  .גם רוב הצריפים הישנים

כעשרה צריפים  .בשנות השמונים אפשרה תכנית בניין עיר את פיצול המגרשים ,

*

בעקבות זאת הן9יפו חלק מבני דור ההמשך יחידת דיור בסמוך להוריהם  .בעת עריכת המחקר נשארו

במקום מדור קמייסדים

שמונה גברים עיוורים ועשר נשים  ,ובסך הכול

כ 65 -

אחוז מתושבי השכונה

הם בני הדור הר שון השני והשלישי של המייסדים  .בני דור השני השתלבו בתחומי תעסוקה שונים

",

לחברה  ,וחלקת הגיעו להישגים בדומה לאוכלוסייה הרגילה  .בתי הכנסת נשארו פחות או יותר

במתכונתם  :בןק
ית הכנסת

ן

קי

התרבות הפך לבית הכנסת המרכזי ליוצאי תימל  ,ונפתח בית כנסת נוסף בבית

פרטי ;

יוצאי עיראק ממשיך לפעול עד היום וכר גם הצרכנייה ; המבנים של גל הילדים

~
והמרפאה נהרסו ונבנו במקומם בתים פרטיים ; הרמזור שהותקן במיוחד עבור העיוורים הוחלף ברבות

השנים
64
64

".

ברמזוה ף4יל .

א ' גופמז ,

41ה  ,תל  -אביב תשמ " ג .

ראו בעניין זסי עם

 :ש'

דשן  ,במקל המתקפל  :אנתרופולוגיה של נכות  ,ירושלים ותל  -אביב תשג " ז .

