העלללה

מתוניסיה
ן

בהקופה מאבקה לעצמאות
חיים סעדוד

השנים שלאחר מלחמת  -העולם השנייה עמדו בסימן מאבק הולך וגובר של התנועה
הלאומית התוניסאית לעצמאות ארצם  ,מאבק שהסתיים

תוניסיה .

84

ב 20 -

במארס

1956

בעצמאות

שנות שלטון של חסות צרפתית עמדו בפני סיום  .היהודים ליוו את שנותיו

האחרונות של הפרוטקטוראט הצרפתי בחששות כבדים לגבי עתידם בארץ זו  .אנו

ננסה לבחון פן אחד בהתנהגותו של הקיבתן היהודי בתוניסיה בתקופה זו  ,את הגירת

חלק מבניו  ,ליתר דיוק עלייתם למדינת ישראל  ,כאחת מדרכי התגובה שלהם למציאות
המתהווה .

א  .תקופות בעליית יהודי תוניסיה
את עליית יהודי תוניסיהן לארץ ניתן לחלק לארבע תקופות
() 1

בשנות

: 1947 - 1919

:

תקופה זו מאופיינת בעלייה של בודדים או של משפחות  2 ,ככל

מאמר זה הוא עיבוד של הרצאה במסגרת כינוס שהתקיים ביד יצחק בן  -צבי על העלייה הגדולה
( , ) 1956 - 1948

בדצמבר . 1986

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
יהדות תוניסיה בתקופת דיוננו לא נחקרה עדיין  .מרבית המקורות הארכיוניים החשובים עדיין
1
חסויים  .כך  ,למשל  ,ארכיון הפרוטקטוראט הצרפתי לתקופה זו  .הארכיונים התוניסאיים סגורים
לחלוטין לחוקר הישראלי  ,ארכיון הקהילה היהודית בתוניסיה מצוי בידיים פרטיות אך הגישה
אליו בשלב זה היא בלתי אפשרית  .החטיבה בארכיון משרד החקן הצרפתי הדנה בלבאנט לאחר

מלחמת  -העולם השנייה סגורה למחקר  ,ובתוכה גם החומר הקשור בארץ  -ישראל  .בחטיבה
' תוניסיה ' 1949 - 1940

לא נמצא חומר הקשור בעליית יהודי תוניסיה  .המקורות הארכיוניים

למאמר זה מצויים בעיקר בנ " מ  ,א " מ  ,אצ " מ  .לאחר תום כתיבת מאמר זה נפתח למחקר החומר
הקשור למחלקת העלייה בשנות

 . 1958 - 1948חומר זה נוצל בחלקו בלבד לצורך כתיבת המאמר .

בשל מצב המחקר והמקורות  ,מאמר זה מסתמך על מקורות שעיקרם דו " חות של שליחים

ופעילים  .הובא בחשבון  ,כי מקורות מסוג זה מחייבים זהירות מחשש מגמתיות
2

המדווחים .

הנתונים הסטאטיסטיים על עליית יהודי תוניסיה עד הקמת המדינה כלולים במסגרת הנתונים על
כלל המגרב  .הנתונים הרשמיים הם
1938 - 1932

1945 - 1939 ; 94 -

:

בשנות

1923 - 1919

1948 - 1946 ; 157 -

-

51

-

. 568

לדעתי אין לקבל נתונים אלה כמדוייקים  ,שכן רק בשנת

עולים

; 1931 - 1924

ראה  :סיקרון  ,לוח 8

1947

עלו

כ 900 -

-

, 14 ,

; 30

עמ '

.6

מעפילים בשלוש

אוניות שיצאו מחופי אלג ' יר  .יתכן שנתונים אלה אינם מופיעים בסטאטיסטיקה הרשמית  ,שכן
מרבית המעפילים גורשו לקפריסין  .גם עולי מארוקו בשנות

1921 - 1918

לא באים לידי ביטוי

בנתונים אלה .
103

ש*,

, 1,

ן

תהלוכה של חברי תנועת  -נוער בתוניסיה

הנראה במסגרת רשיונות עלייה  ,וביניהם גם כמה פעילים ציוניים בולטים  .במהלך
מלחמת  -העולם השנייה ומיד לאחריה היו שתי עליות של חלוצים  .חשיבות העלייה
החלוצית היתה לא בגודלה אלא בשני גרעיני ההתיישבות שהקימו חלק מהנמנים עימה

ואשר חבריהם שאפו להיות מוקדים לקליטת העלייה הצפון  -אפריקאית  .הגרעינים

הם  :האחד  -ה ' גרעין הצפון אפריקאי ' ברגבים  ,שהוקם על  -ידי ראשוני העולים של
תנועת

' צעירי  -ציון ' בתוניסיה

שהוקם על  -ידי עולים מתנועת
() 2

העלייה החשאית בשנות

כ 1200 -

עולים

השני  -ה ' גרעין הצפון אפריקאי הדתי '

;

' צעירי אוהבי ציון ' בספאקס .

ביבנה ,

3

: 1948 - 1947

בתקופה זו עלו באופן חשאי ובלחי לגאלי

ביניהם .

עולים מתוניסיה .

מצפון  -אפריקה ,

להערכתי ,

כ 350 - 300 -

העלייה היתה בעיקרה דרך חופי אלג ' יריה באוניות המעפילים ' יהודה הלוי '  ' ,שיבת
ציון ' ו ' הפ ורצים ' .

4

היה בכך משום שינוי משמעותי הן מבחינת מספר העולים

מתוניסיה ומקומות מוצאם והן מבחינת אופן ארגון העלייה  .רוב העולים באו מדרום
תוניסיה  ,ודווקא מן הערים הגדולות שבדרום  ,שלא כבתקופת העלייה הגדולה כאשר

.

מן הדרום באו בעיקר מהכפרים  .זאת ועוד העלייה החשאית היתה העלייה היחידה
שאורגנה על  -ידי כוחות ציוניים מקומיים ולא על  -ידי שליחים  ,על  -כן מספר הציונים
שעלו במסגרתה היה יחסית גדול אם כי מניעי העלייה היו לא רק ציוניים .
3

טרם נכתב

מחקר על גרעיני התיישבות אלו  ,שחשיבותם היתה בעיקר בלחץ שהפעילו על

המוסדות בארן לעודד עלייה מתוניסיה ולהקצות לה יותר סרטיפיקאטים  .חשיבות הגרעין

ברגבים היתה רבה יותר  .הגרעין פירסם עלון שגם נשלח לתוניסיה  ,ובו מידע רב על פעילותם

והתפתחותם .
4

ראה  :בן  -חיים  .על העלייה מהדרום ראה  :ארכיון המדיו
באפריל

104

; 1947

;  PRO/FO 371 / 61805 ,מברק מ 25 -

א " פ  ,יעקב מעדון  ,מכתבים מיצחק ברבי ליעקב סעדון .

העלייה מתוניסיה

( )3

מהקמת המדינה

( ) 1948

עד לעצמאות תוניסיה

( - ) 1956

ן

1956 - 1948 :

105

' העלייה הגדולה '  :רוב

היהודים שעזבו את תוניסיה בתקופה זו עלו למדינת ישראל  .את משרד העלייה ניהלו
נחום דווינגר ( עד שלהי

) 1953

ושמואל מרקוזה ( עד ראשית

. ) 1957

מאפייניה

ובעיותיה של עלייה זו יעמדו במרכז דיוננו במאמר זה .
()4

מעצמאות תוניסיה עד מלחמת ששת הימים

( : ) 1967

זו היתה תקופת ההגירה

הגדולה ביותר של היהודים מתוניסיה  ,כאשר חלק מהם היגר לצרפת  .בתום תקופה זו
נשארו בתוניסיה רק כמה אלפי יהודים  ,שגם הם רובם היגרו ממנה מאוחר יותר
כיחידים .

5

ב  .המצב הפוליטי בתקופת ' העלייה

הגדולה '

לכאורה אין ודאי יותר מאשר הקשר  ,אשר הרעיון הציוני מושתת עליו  ,בין מצוקת
היהודים בגולה ובין גלי ההגירה היהודית בכלל והעלייה לארץ ישראל בפרט .

בתוניסיה  ,בתקופת המאבק לעצמאות  ,לא היו פוגרומים ביהודים והם נהנו מבטחון

.

רב יחסית למצוקת היהודים בארצות הסמוכות ( מרוקו במערב ולוב במזרח)  .הקשר
שבין המצב הפוליטי בתוניסיה ובין אפשרויות העלייה של היהודים ממנה נעוץ בכך
שתקופה זו עומדת בסימן מאבק הולך ומתגבר של התנועה הלאומית התוניסאית

.

לעצמאות  .המאבק שהיה בעיקרו מדיני  ,התנהל בשלושה מוקדים  :בתוניסיה  ,בצרפת
ובמוסדות ארגון האומות המאוחדות  .כאשר נקלעו המהלכים המדיניים למבוי סתום
החלה אלימות שנמשכה כל שנת

, 1952

וזו כונתה ' שנת הדמים '

6,

החרפת המאבק

והמעבר לפסים אלימים הביאו את ראש  -ממשלת צרפת  ,פייר מנדם  -פרנס  ,ביולי

1954

להכריז על מתן אוטונומיה לתוניסיה  .מאותה שעה ועד מתן העצמאות התנהלו
המאורעות בקצב מהיר ביותר  .אמנם המאבק הלאומי לא כוון כלל נגד היהודים  ,אולם
היה ברור לחלוטין כי כל פגיעה בכוחם ובמעמדם של הצרפתים יפגע גם
שכן כשבעים שנות פרוטקטוראט

ביהודים ,

צרפתי הביאו להתקרבות רבה מצידם אל הצרפתים

ולהתרחקותם מהאוכלוסיה המוסלמית  .תקופה זו אופיינה בראש וראשונה בחוסר
ודאות פוליטית בדבר מצב היהודים .
ביוני

1950

חובר תזכיר באגף החקר של משרד החלן הישראלי על ' המצב המדיני

במגרב והצלת יהודי תוניסיה '  .מחבר המסמך ניתח את האירועים בשנת
והגיע למסקנה

5

1949 - 1948

:

אין לי מידע מדויק על ההגירה היהודית מתוניסיה לצרפת  .נראה לי  ,כי

40 - 35

אחוזים מכלל

היהודים מתוניסיה היגרו בכל הזמנים לצרפת  .אומדן זה מתבסס על הפער בין מספר היהודים

,

שעלו לאו  ,מספר היהודים שנשארו בתוניסיה מול גודל האוכלוסיה היהודית בראשית תקופת
הדיון .
6

לפי נתונים רשמיים  ,נהרגו בשנה זו  54איש  ,מהם  29צרפתים  ,ונפצעו  , 139מהם 81

בודאות ניתן לומר כי במאורעות נהרג לפחות יהודי אחד

ו8-

נפצעו .

צרפתים .

ן
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[.

חיים סעדו7

.

].

מצב זה מעורר ביתר דחיפות את שאלת הצלתם של מאה אלף יהודי

תוניסיה  .אין הבעייה חמורה כל כך ביחס ליהודים היושבים בערים הגדולות

בצל השלטון הצרפתי  ,אולם יהודי הכפרים ואיזורי הדרום בכלל צפויים לסכנה
במישרין ושרויים הם בפחד ודאגה .
בשנת

1954

7

הוחרף מצבם של יהודי הכפרים  .שמואל מרקוזה  ,מנהל משרד העלייה

בתוניסיה  ,דיווח ליעקב צור  ,שגריר ישראל בצרפת

:

בלב הכפרים האלו חיים ללב כמה מאות יהודים בין אוכלוסיה מוסלמית והם
נתונים לחסדיהם או לרחמנות של קצין צרפתי

[]. . .

מצבם הוחמר בזמן האחרון

בצורה רצינית  .בכמה כפרים נאלצים היהודים להגיש עזרה לאנשי כנופיות
הלוחמים המגיעים לכפרים בלילות וסוחטים מהיהודים מכל הבא ליד על ידי

איומים ומכות [  ] . . .הכנופיות מקבלות נזמן האחרון תגבורת לא רק מהחננן כי
אם קודם כל על ידי חיילים תוניסאים הבורחים מהצבא על נשקם ומצטרפים
ללוחמים

[]. . .

יב

יהודי הכפרים מוכן לעלות מיד ומבינים את מצבם אם כי

ישנו חלק קטן אשר אינו מסוגל להרגיש בסכנה או שאינו רוצה להודות בכך
בגלל מצב רכושם .

8

מצבם של יהודי תוניסיה הגיע לדיון בישיבת המוסד לתיאום של ממשלת ישראל
והסוכנות היהודית  ,ובה סיכם ש " ז שרגאי  ,מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות  ,את

רשמיו מהמצב  9 .התמונה שצייר שרגאי היתה עגומה למדי וגם היא הבחינה בהבדל
הבולט בין יהודי הכפרים ליהודי הערים  .במקומות שבהם הנוכחות הצרפתית היתה

מאסיבית לא נשקפה סכנה ליהודים  ,ואילו האוכלוסיה היהודית בדרום היתה הרבה
יותר פגיעה  .שכן במהלך שנים אלה התגבשה אצל הצרפתים תוכנית לפנות את
מצודות הצבא שהוקמו בגבולות הדרומיים של תוניסיה ולא היה מי שיערוב לבטחונם
של

היהודים ,

נוסף

לכך ,

במקומות אלו היו היהודים ספקי הסחורות של

הצבא .

והתפתחות זו הכבידה גם על מצבם הכלכלי של היהודים .

7

8

9

ג " מ /חק  , 14 / 2563 ,תזכיר לראש -הממשלה מ  8 -ביוני . 1950
ג " מ  /חין  , 11 / 168 ,ממרקוזה ליעקב צור בפארים  8 ,ביולי . 1954
מרקוזה לראש  -הממשלה שרת  .זה היה הרקע להתכנסות המוסד לתיאום לדיון בנושא .
פרוטוקול ישיבת המוסד לתיאום מ  20 -ביולי  , 1954עמ '  . 8 - 1בנתונים שונים שהביא שרגאי יש
הגזמה או אי ידיעה  .כך למשל הוא טען  ,כי יהודי תוניסיה אמרו לו  ,שקהילתם מונה 220 , 000
נפש  ,והוסיף  ' :אני מוכן לקבל שהמספר הוא  150 , 000איש '  .קביעה זו תמוהה  ,שכן ב  8 -ביולי
צור העביר את עיקרי מכתבו של

כתב מרקוזה לשרגאי  ,שיהדות זו אינה מונה יותר
' חוסר

מ 100 , 000 -

איש והוא אף פירט את הנתונים .

ידיעה ' זה אינו נראה לי מקרי  ,ולא כאן המקום להרחיב .

העלייה מתוניסיה

ג  .המצב הכלכלי בתקופת ' העלייה

1956 - 1948 :

ן
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הגדולה '

דמותה הכלכלית של תוניסיה בתקופה זו הושפעה משלושה גורמים  :מצבה הכלכלי

הקשה של צרפת עקב התוצאות של מלחמת הודו  -סין  ,בצורת קשה שפגעה במיוחד
באזורי הדרום ונמשכה כל שנות המאבק לעצמאות  ,נסיונם של המוסלמים לחדור

למינהל הציבורי ולהגיע לעמדות ההשפעה הכלכליות  ,כדי להעלות את תוניסיה על
פסי עצמאות כלכלית  .כתב על כך מרקוזה באפריל

: 1955

' המצב הכלכלי לא הוטב

ובכמה שטחים אף הורע  ,על המדינה הזאת עברו בשנים האחרונות זעזועים קשים ,
היא לא מספיקה להבריא מזעזוע אחד והנה מופיע זעזוע שני ' .

מרקוזה

0ן

בנובמבר

1955

הוסיף

:

[. .

].

התנועה הלאומית מתחילה להרגיש מהו מחיר של האוטונומיה  ,בעיות

שרק אתמול נפתרו על ידי ממשלת צרפת מתחילות להכביד על ממשלת תוניסיה
החדשה

[]. . .

חוסר העבודה הוא מבהיל המצב בכפרים הוא הרבה יותר קשה

ובעיקר באזורים מדבריים

[]. . .

חלק גדול מהאוכלוסיה הזאת רעב ללחם

[ " . ]. . .
המצב הכלכלי פגע בכל שכבות הציבור  .כך  ,למשל  ,יהודי הערים הגדולות נפגעו

מאוד מתהליך חדירתם של המוסלמים למקצועות החופשיים  .יהודי הדרום והקהילות
הקטנות  ,שבהן מיגוון אפשרויות התעסוקה היה מוגבל ביותר  ,לא נותר להם אלא להגר
מתוניסיה או לעבור לערים הגדולות שבתוכה  .האפשרות השנייה לא היתה יותר מאשר
ניסיון לדחוק את הקץ  .את תחושת הכורח והדחיפות היטיב לתאר עזרא חדד  ,פעיל
עלייה מקומי בדרום תוניסיה  ,בדו " ח שכתב על מצב היהודים

:

[  ] . . .מצבים חמורים אלה דחפו והאיצו ליציאה מיידית  ,ולא ' הותירו ' כל דיחוי
ועיכוב  .ובלית ברירא נאלצו רבים מבעלי הרכוש המועט לחסל מיד ובכל מחיר

אף בזיל הזול ולהציל את עורו  .כך רבו בשנה זו הנרשמים לעלייה  ,כי אין עוד
מקום לשיקולים הכספיים  ,אם כי יש להצטער  ,שתחושת הסכנה טרם הורגשה

אצל בעלי רכוש והעסקים הגדולים [  ] . . .וטרם היה בהם עוז ואמץ להפטר
מעסקיהם ,

אחת ושתיים  ,ולהמלט ארצה בעוד מועד 2 .י

המצב הכלכלי והפוליטי היו אפוא גורמים דוחפים ליציאת היהודים מתוניסיה
ובמיוחד מדרומה  .היהודים היו הנפגעים העיקריים של המצב החדש שהתהווה  ,וזאת
לא בשל מגמות אנטי יהודיות .

באפריל . 1955

10

א" כ ,

, 55 / 101

ממרקוזה לפייקץ ,

11

א" מ ,

, 55 / 101

ממרקוזה להרכבי במרכז מפא " י ,

12

אצ " מ , 5 32 / 1772 ,

17

בפברואר

10

, 1956

24

בנובמבר

. 1955

' דו " ח תמציתי ומקיף את חייה של יהדות

( הציטוט נמסר כלשונו  ,על שיבושי הלשון

שבו) .

דרום  -תוניסיה '

108

ן

א,

חיים מעדון

לי

-

(

משפרדו ברובע היהוד

י

ד  .המדיניות הצרפתית כלפי עליית יהודי תוניסיה
עיצוב המדיניות הצרפתית לגבי עליית יהודי תוניסיה היה בתחום האחריות של משרד
החוץ הצרפתי והנציבות הכללית של צרפת בתוניסיה  .עמדת המתיישבים

הצרפתים ,

שעמדותיהם לא תמיד התיישבו עם עמדת הנציבות או משרד החוץ  ,השפיעה גם היא
על עיצובה של מדיניות זו .
בנובמבר

, 1953

כמה חודשים לאחר בואו לתוניסיה  ,כתב מרקוזה

הגעתי להסכם עם השלטונות
כאן  ,אמנם

:

היה משרדנו בלתי ליגלי

כאן  ,בזמנו של נחום

התייחסו אלינו בסבלנות אבל עם בואי נתקלתי בקשיים שונים  .אחרי

מאמצים וצעדים דיפלומטיים שונים הגעתי למצב משביע

רצון ,

קודם כל

השגתי ליגליזציה של המשרד  ,מעמדי כאן כלפי הנציגות העליונה אינו שונה

ממעמד כל גוף קונסולרי אחר [ . .

 ] .התחייבתי להמנע מלהופיע בתור מנהל

הסוכנות בין ערבים או חוגים דומים  ,בדרך כלל בקשו שעבודתנו תתנהל בצורה

דיסקרטית  .מצד שני הם מוכנים למלא כל כקשה שלי והם רואים בי את נציג
המדינה  ,שום ויזה לא ניתנת בלי הסכמתי

[. .

3 . ] .ן

כלומר ניתן לחלק את המדיניות הצרפתית לשתי תקופות
13

א" מ ,

, 53 / 101

ממרקוזה למלך נוי ,

20

בנובמבר . 1953

משרד העלייה בתוניסיה קודם בואו של מרקוזה .

:

' נחום ' הוא נחום

גרשונוב " ן  ,שניהל את

העלייה מתוניסיה

(  ) 1מ 1948 -

ן

1956 - 1948 :

109

עד נובמבר  . 1953בתקופה זו היתה התנגדות עקרונית מצד השלטונות

הצרפתיים לעלייה מתוניסיה  ,אך בפועל לא היתה התנגדות ממשית  .כתב על כך
בפברואר

, 1949

יעקב קראוס

העליון הצרפתי בתוניסיה

( כרוז ) ,

.

נציג המוסד לעלייה ב ' בצפון  -אפריקה כי הנציב

ז ' אן מונס  MonsJת

""

[) :

הבטיח לתת חמישה עשר פספורטים וויזות ( לצרפת ) לשבוע וכן הציע שאנשינו
יוכלו לגנוב את הגבול לאלג ' יריה  .את הבטחתו לא קיים ואת הצעתו שכח

:

הדרכיות לא נתנו אלא משך שלשת השבועות הראשונים שלאחר הראיון
ואנשינו נתפסו בגבולות ( אמנם לא נענשו אך הוחזרו

והוזהרו ) ,

בזמן האחרון הצלחנו להוציא מאה וחמישים איש לחודש

מדי ויש צורך באינטר נציה מדינית רצינית בנידון

אף על פי

כן ,

מספר זה קטן

[] . . .

זה " .

~

אישור נוסף לעמדה זו ניתן למצוא בהערות של פסח שנער ממחלקת החקר של משרד
החוץ הישראלי  ' :הרזידנציה [ הנציבות ] הכללית בתוניסיה נקטה עד כה עמדה שלילית
באופן עקרוני לגבי הגירת יהודי תוניסיה לישראל ולגבי כל פעולה רשמית וגלויה של
גורמים ישראליים באותה ארץ ' .

5ן

למרות העמדה השלילית העקרונית של הנציבות

בתוניסיה  ,היתה עלייה מארץ זו  ,הן דרך חופי אלג ' יריה והן ישירות  ,לישראל  .בארבע
השנים שבין

1950

לבין

1953

עלו יותר

יהודים מתוניסיה לישראל  .כמו כן

מ 10 , 000 -

פעלו בתוניסיה משרדי הסוכנות ושליחים מישראל  ,שייצגו גופים פוליטיים שונים
ועודדו את העלייה והפעילות הציונית  .השליחים לא התלוננו על יחס השלטונות
הצרפתיים .
נראה כי משמעות העמדה הצרפתית היתה  :כל עוד אין העלייה פוגעת באופן ממשי

ביחסי יהודים ומוסלמים היא תהיה בגדר האפשר  .הנציב העליון  ,כדברי הדו " ח של

קראוס שצוטט לעיל  ' ,לא יעשה דבר שעלול לסכן את מעמדו בעיני הערבים '  .העלייה
היתה ברובה חופשית אך לא רשמית .
()2

מנובמבר

1953

עד עצמאות תוניסיה  .כאמור  ,עם בוא מרקוזה לתוניסיה השתנתה

עמדת השלטונות הצרפתיים והם איפשרו לגאליזאציה של משרד העלייה  .מה גרם

לשינוי בעמדתם  ,הרי גם בעבר הם לא הערימו קשיים בפועל על העלייה
ממחלקת החקר של משרד החוץ

הישראלי  ,סבר

?

פסח

שהלגאליזאציה מהווה

שנער ,

:

סטייה בולטת מהקו הנהוג עד כה בשאלה זו ואולי אף מפנה במדיניות היהודית -
ישראלית של הרזידנציה
()1

[ הנציבות ] .

רושם זה מתגבר עוד אם יושם אל לב

גישתה המעודדת של השגרירות הצרפתית בישראל בעניין זה

()2

:

הזמנת

14

אצ " מ  ' , 5 20 / 5 11 ,למצב היהודים בצפון אפריקה הצרפתית '  .הדו " ח חובר ב  3 -בפברואר , 1949

15

בידי יעקב כרוז ( קראוס)  ,שהיה נציג המוסד לעלייה ב ' באלג ' יריה מ  1 -בנובמבר . 1947
ג " מ  /חרן  ' , 14 / 2563 ,מעמד משרד הסוכנות בתוניס ' מאת פ ' שנער  .מסמך ללא תאריך המופנה
אל א ' לבבי  .המסמך סווג כסודי ביותר והועבר לעיונו של שגריר ישראל בצרפת

. 1953

מתוך מסמך זה גם הציטוט מדבריו  ,שיובא

בסמוך .

ב 20 -

באוקטובר

ן

0וו

חיים סעדו7

בנתיים )

ישראל רשמית ליריד תוניס ( שאמנם בוטלה

( )3

הזמנת תוכניות

ישראליות מוקלטות בשביל רדיו תוניס .
שינוי היחס כלפי העלייה היה אפוא לפי דעה זו במסגרת רתכה יותר של יחסי

צרפת  -ישראל  .מרקוזה טען  ,כי הצליח לשכנע את הצרפתים
היחסים בעבר וכן על השגיאות שנעשו על

ידי קודמי

[.

' להעביר קו על כל

 ] . .בעזרת גורמים וכן על ידי

צעדים ידידותיים שונים שעשיתי הצלחנו להתגבר על היחס העוין בו ניתקלתי
בראשית צעדי במקום ' .

6ן

השלטון הצרפתי והמתיישבים הצרפתיים התלבטו בדבר מדיניותם כלפי הקהילה

היהודית ובשאלת העלייה  .לבטים אלה באים לביטוי בדברי עקיבא לוינסקי  ,מיוני
, 1954

שביקר בתוניסיה  .לדבריו
()1

:

השלטון הצרפתי מעונין ביהדות טונים מאחר והוא רואה בה כוח פרו צרפתי

חיוני

,

( )2

יש הבדלי גישה מעשיים בין אנשי המדיניות ואנשי הבטחון .

האחרונים רוצים לצמצם דאגותיהם עד כמה שאפשר ולחסל בעיות

אפשריות ,

והדרך המתאימה נראית חיסול מושבי יהודים בודדים בדרום המסוכן  .הם
מוכנים על יסוד זה לשיתוף פעולה מסויים לשם הוצאת יהודים אלה מטוניס .
( )3

אנשי הנציגות הדיפלומטית מעוניינים ברכישת אוהדים  ,ולכן מתייחסים הם

יפה לנציגי הסוכנות במקום  .נציגות הסוכנות בעיניהם נציגות מדינת ישראל .

תמורת זאת  ,רוצים הם להבטיח עבודה דיסקרטית ושקטה של עליה  .עליה שלא
תזעזע את מאזן הכוחות  .הם מבינים בודאי כי אין אפשרות כיום לסתום את
דרכי העלייה .

לן

על אף התלבטותם  ,אין הצרפתים מפקפקים אפוא בצורך להעלות את יהודי דרום

תוניסיה  ,גם אם הדבר נובע מסיכות המשרתות את האינטרס הצרפתי בלבד  .המדיניות
הצרפתית כלפי ההגירה היהודית מתוניסיה היתה ביטוי מובהק ללבטים של שלטון
קולוניאלי  ,אשר ככלל עניינו העיקרי הוא שמירת הסדר הציבורי  .פעילות עלייה

דיסקרטית אינה פוגעת בסדר הציבורי  ,ועל  -כן היתה אפשרית .
גורמים רבים השפיעו על עמדת השלטון הצרפתי כלפי עתידה של תוניסיה ובכלל
זה עתיד הקהילה היהודית  .במישור הבינלאומי ניתן למנות את כשלון צרפת במלחמת
הודו  -סין והחלטת האו " ם להעניק עצמאות ללוב  -הגובלת עם תוניסיה  .גורמים אלה
החלישו את כוח עמידתו של הממשל הצרפתי בתוניסיה  .נוכח הדרישות שהלכו וגברו

16

ג " מ  /חק  , 11 / 168 ,ממרקוזה לברוך דובדבני  ,מנהל מחלקת העלייה לאירופה וצפון  -אפריקה  .מן
החומר הגלוי עד עתה לא ניתן להבין את משמעותם של ' הצעדים

הידידותיים ' של מרקוזה וכן

את כוונתו בהעברת קו על ' שגיאות
17

ג " מ  /חךן ,

, 14 / 163

העבר ' .

' רשימות תוניסיה ' ,

6

ביוני  , 1954נכתב בידי עקיבא לוינסקי  .להבדלי גישה

אלה היה ער גם מרקוזה  -ראה דבריו לעיל  ,הציטוט המובא בטקסט לפני הערה

.8

העלייה מתוניסיה

ן

1956 - 1948 :

ווו

מצד הלאומנים המוסלמים  ,גם המצב הפוליטי והכלכלי בצרפת  ,ובמיוחד לחץ דעת -

הקהל שהושפעה מאוד מחוגים סוציאליסטיים שצידדו בויתורים לתוניסיה  ,השפיע
על המדיניות של השלטונות הצרפתיים  .תוניסיה  ,כמו המגרב

כולו  ,הפכה

להיות

מעמסה כלכלית כבדה  ,שכן הצרפתים טרם הצליחו להעלות ארץ זו על דרך העצמאות
הכלכלית או לכסות את נזקי המלחמה הכבדים .
המתיישבים הצרפתים בתוניסיה לא ראו בעין יפה את עליית היהודים  ,מחשש שזו

.

תפגע ב ' נוכחות הצרפתית '  ,אך באופן מעשי הם לא התנגדו לעלייה מהדרום שכן שם
הנוכחות היתה ממילא קטנה מאוד  .שיעורי ההתאזרחות של היהודים בדרום היו
קרובים לאפס והם לא נתפסו כיסוד אירופי  .כל הגורמים הצרפתיים הסכימו אפוא
לעליית יהודי דרום תוניסיה גם אם לא התלהבו לכך במיוחד מבחינה עקרונית .

ה  .יחס המוסלמים ומפלגת ' דסתור ' לקהילה היהודית ולעלייה
היחסים בין היהודים למוסלמים בתוניסיה  ,במיוחד על רקע המאבק לעצמאותה  ,הם
נושא החורג מתחום

דיוננו " .

ן

לענייננו  ,אנסה להראות להלן  ,מבלי להתעלם מכך כי

הדיון הוא במגזר מוגבל של תחום מורכב ורב  -פנים  ,כי בדרך  -כלל לא עשו המוסלמים
כל פעולה כדי למנוע או לפגוע בעלייה בצורה כל שהיא  .הם לא התלהבו מכך
שהיהודים יהגרו

מתוניסיה ,

ודאי לא עודדום לעשות כן  .נראה כי היתה הסכמה

שבשתיקה בכורח היהודים להגר  .רחוק אני מלטעון  ,כי היחסים בין יהודים למוסלמים
בתוניסיה בתקופה הנדונה היו

טובים  .נהפוך הוא  ,היו תופעות של פגיעות ביהודים ,

פעולות אנטי  -יהודיות ומהומות  ,במיוחד בדרום תוניסיה  .בכללותה  ,היתה זו מציאות
רווית מתחים על רקע מצב כלכלי חמור ומצב פוליטי רגיש  .התמיכה המסויגת של
היהודים במאבק הלאומי של תוניסיה ואף שיתוף  -הפעולה שלהם עם

הצרפתים ,

התפתחות הסכסוך הערבי ישראלי ופעילות הליגה הערבית בתוניסיה הוסיפו למתחים

אלה שבין ערבים ליהודים במקום  ,שממילא היו רוויים משקע תרבותי ודתי רב שנים .

9ן

האמור לעיל בדבר יחס התוניסאים ליציאת היהודים מבוסס על פגישות בין נציגים

אביטבול .

18

על נושא זה  -ראה

19

עדויות על מהומות בג ' רבה  -ראה  :ג " מ  /חךן  , 11 / 168 ,מא ' בן חורין למשרד החרן  ,דף הערות

שנער  ,יחסים

:

;

שנער  ,סימביוזה

;

 22באוקטובר  . 1950עדריות על פגיעות ביהודים בדרום תוניסיה  -ראה

 :שם  , 192 / 9 ,לי ' כרוז

מגולדווין  13 ,ביאנואר  ; 1955ראה גם  :א " מ  10 , 101 / 55באפריל  , 1955ממרקוזה

במכתבו טוען מרקוזה  ,כי הגם שיחסי מפלגת ניאו  -דסתור עם היהודים טובים הרי

לפייקץ .

'[ . . .

]

שפה

ושם ניתקלים בפעולות אנטי יהודיות '  .פרשת רצח הנער שמואל ז ' ורנו ביוני 1952ברובע חפזיה

טרם נחקרה  .יתכן שפרשה זו נופחה מעבר לממדיה האמיתיים עקב אירועי ' שנת הדמים '  .בדבר
מתח ביחסים הכלכליים

ראה גם פרוטוקול ישיבת המוסד לתיאום מיום  20ביולי  . 1954גם אם
אלה  ,הרי עיקרי הדברים נכונים וניתנים לאישוש גם ממקורות אחרים .

שרגאי מגזים בתיאורים
מידת ההשפעה של הסיכסוך הערבי ישראלי על מערכת היחסים בין יהודים למוסלמים בתוניסיה
טרם נחקרה  .ראה גם

:

רול  .מחקרו אינו דן בהשפעה על מערכת היחסים אלא רק בהשתקפות

היחסים בעיתונות  .החוקר לא ניצל חומר ארכיוני העשוי להאיר את

הנושא גם מהבטים אחרים .

ן

1 12

חיים סעדו7

מוסלמיים

 -ביניהם בכירים ביותר  -לנציגים

ישראליים ,

תוניסיים  .בכל הפגישות האלו  ,שהתקיימו בעיקר בשנות
שאלות מרכזיות

הערבי .

, 1956 - 1954

עלו שלוש

)1( :

גורל הקהילה היהודית בתוניסיה לאחר מתן האוטונומיה או

()2

יחסה של תוניסיה העצמאית אל מדינת ישראל ואל העולם

קבלת העצמאות .
()3

יהודיים ויהודיים

עמדת התוניסאים כלפי עליית יהודי תוניסיה  .הפגישות נערכו בתוניסיה ,

בצרפת ובמוסדות האו " ם  ,והן כללו קשת רחבה של נציגים יהודיים ומוסלמיים  .ביוני
1952

נפגש גדעון רפאל באו " ם עם בא  -כוח מפלגת ניאו  -דסתור  ,שפעל לגיוס תמיכה

של מדינות שונות במאבק הלאומי של תוניסיה  .הנציג התוניסאי הצהיר  ,כי תנועתו לא
תתנגד לעליית יהודים

לישראל  ,תתנגד

לחרם על מדינת ישראל  ,תקיים יחסי ידידות

עימה ותפעל בעולם המוסלמי למען שלום בין ישראל לעמי ערב .
באוגוסט

1954

20

נפגש אלכסנדר ל ' איסטרמן  ,מהנהלת הקונגרס היהודי העולמי  ,עם

חביב בורגיבה  ,מנהיג התנועה הלאומית התוניסאית  .לשאלת איסטרמן כיצד יערוב

לזכויות היהודים בתוניסיה והאם הוא בטוח שיורשיו יילכו בעקבותיו  ,השיב בורגיבה

:

' כי הוא מובן לקבוע את הדבר לעולמים כחלק מחוקת תוניסיה החופשית ולחוקק

תקנות מיוחדות שאינן ניתנות לשינוי  ,אשר תבטחנה לעולם ועד את מעמדם

וזכויותיהם של יהודי תוניסיה '  .י 2אשר למדינת ישראל  ,הפריד בורגיבה בין ההכרה

בזכות היהודים לקיום לאומי עצמאי ( ' אין הוא יכול לשלול מהם את הזכות שהוא
דורש לבני עמו ' ) ובין יחסו למדינת ישראל  ,שהיא שלילית  ,אך למרות זאת הוא סבור
שעמדותיו הריאליות בעניין זה עושות אותו גורם מפשר בליגה הערבית  .עליית יהודי
תוניסיה לא נדונה בשיחה זו  .לא רק משום שלא זה היה נושא השיחה אלא גם משום
העמדות שייצג איסטרמן  ,אשר היו מכוונות בעיקרן להבטיח את זכויות היהודים
בתוניסיה לאחר עצמאותה  .כמה חודשים מאוחר יותר שוב נפגשו איסטרמן ובורגיבה .
הפעם היה בורגיבה ברור הרבה יותר

:

אנשי תנועת הניאו דסתור כולם מתנגדים באופן מוחלט לאנטישמיות והפליות

כלפי היהודים בתוניסיה  .הם בעד שויון זכויות מלא [  ] . . .אנשי הניאו דסתור
ואני בעצמי אינם שוללים את עובדת קיומה של מדינת ישראל  .אנו מכירים בה
ואני בעצמי אמרתי שעל הערבים ועל ישראל לבוא בשיחות ישירות ולחפש יחד
פתרון משביע רצון לשני הצדדים .
הממשלה התוניסאית ואנשי הניאו דסתור יעשו הכל כדי להבטיח את מצב
היהודים אולם אם ישנם יהודים המעדיפים להגר בגלל סיבה זו או אחרת
למדינת ישראל לא נעשה להם שום קשיים  .זאת היא רשות אלמנטרית של כל
אזרח

20
21
22

ואזרח  .ע

ג " מ /חק  , 13 / 2424 ,למנכ" ל משרד החהן מגדעון רפאל באו" ם  17 ,ביוני . 1952
ג " מ /חין  , 14 / 163 ,מיעקב צור למשרד החפן  13 ,באוגוסט  ( 1954שיחות איסטרמן -בורגיבה) .
א " ת  , 55 / 101 ,שיחה עם חביב בורגיבה  .מסמך ללא תאריך אך לפי מיקומו בתיק ועניית הוא

העלייה מתוניסיה

1956 - 1948 :

ן

113

עמדות אלו ודאי אינן מייצגות את כל קשת הדעות שרווחו בקרב הציבור המוסלמי
בתוניסיה אלא את דעתו של הכוח הפוליטי החשוב ביותר בארץ זו באותו זמן  ,אשר
בסופו של דבר איתו ניהלו הצרפתים את המשא ומתן לעצמאות  .לא מן הנמנע
שעמדות אלו היו

טאקטיות ,

כלומר באו להבטיח את תמיכת ישראל בעניינה של

תוניסיה באו " ם ואת תמיכת יהודי ארצות  -הברית  ,שהיתה להם השפעה על המדיניות
האמריקאית  .יתרה מזאת ניתן לומר  ,כי הסודיות של חלק מהפגישות הללו  ,תביעת
הנציגים התוניסאים לא להבליט את עניין

העלייה ,

העצמאית לבעיות אלו ( איסור הפעילות הציונית
היהודית )

והיחס למוסדות הקהילה

-

ובמיוחד יחסה של תוניסיה

בתוניסיה .

סגירת משרד העלייה

כל אלה מוכיחים כי עמדת המוסלמים היתה

קוניוקטוראלית בלבד  .באותו שלב היו התוניסאים מוכנים לומר הכל ולעשות הכל כדי
לזכות בעצמאות  .יהיו המניעים של עמדות אלו אשר יהיו  ,העובדה הקובעת היא שבכל
שנות המאבק לעצמאות לא העמידו המוסלמים בתוניסיה קשיים על עליית היהודים
מארץ זו .

לסיכום הדיון עד כה אפשר לומר  ,כי בשנות המאבק לעצמאות תוניסיה היו תנאים
טובים במיוחד להעלאת היהודים משם  .המצב הפוליטי והכלכלי היה בבחינת גורם
דוחף להגירת היהודים ואילו עמדות הצרפתים והמוסלמים יצרו תנאים נוחים לארגון
עלייה .

ו  .נרנוני ובעלייה מתפיסיה
בשנת

1946

אזרחות

נמנו

צרפתית ,

יהודים בתוניסיה  .מספר זה אינו כולל את היהודים בעלי

70 , 971

אזרחות איטלקית וקבוצות קטנות של נתיני ארצות אחרות  .נ " א

שוראקי אמד את מספר כלל היהודים בתוניסיה

.

ב 105 000 -

מתוכם

65 , 000

בתוניס  .בלי

להכנס לבעייתיות של קביעת מספר היהודים בתוניסיה  ,דומני כי מספרם לא עלה על
100 , 000

בראשית שנות החמישים .

23

לפי הנתונים הרשמיים עלו מתוניסיה בתקופה הנדונה

שלהלן כוללת את נתוני העלייה לפי חודשים ושנים .

25 , 202

יהודים  .טבלה א '

24

משנת  . 1955נוסף לכך שוחח מרק יארבלום  ,ממנהיגי יהדות צרפת באותו זמן  ,עם שר המדינה

התוניסאי  ,מסמורי  ,ועם שר העבודה  ,שאדלי ראהייס  .עמדות אלו חוזרות בניסוחים שונים .
23

ראה  :שוראקי  ,עמ '

86ן .

גם אם נוסיף למספר היהודים המופיע בסטאטיסטיקה

כ 15 -

אחוזים של

יהודים בעלי אזרחות צרפתית עדיין נהיה רחוקים מאומדנו של שוראקי  .הטל הציע להוסיף
למספר זה כ 15 , 000 -

20 , 000 -

יהודים צרפתים  .ראה  :נוי ,

עמ ' . 249 - 248

לנתונים אלה  ,של יהודים

תוניסאים וצרפתים  ,יש להוסיף את היהודים האיטלקים שאינם כלולים בסטאטיסטיקה של
האוכלוסיה היהודית או הצרפתית  .דומני כי צירוף של כל הנתונים האלה מתקרב למספר האמיתי
של יהודי תוניסיה  ,דהיינו
עמ '
24

כ 000 -

.

. 100

גחונים על היהודים התוניסאים  -ראה  :הטל וסיטבון ,

. 295 - 289

הנתונים שלהלן מיוסדים על סיכומי עליה  ,פירסום חודשי של המדור לסטאטיסטיקה של

ן
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יחסית לתקופות קודמות  ,היתה עלייה גדולה בשנות
השפעת הקמת המדינה .
היה עדיין גדול .

1952

ב 1953 -

,

, 1951 - 1948

' '

בין היתר בגלל

היתה ' שנת דמים '  ,על  -כן מספר היהודים שעלה בשנה זו

חל שקט יחסי בתוניסיה  ,גם ההתלהבות מהקמת מדינת

ישראל פחתה  ,ויורדים החלו חוזרים לתוניסיה ומוציאים את דיבת הארץ רעה  .על  -כן
ירד מספר העולים באופן משמעותי בשנה זו  .בשנות

, 1957 - 1954

ערב מתן העצמאות

לתוניסיה והשנים הראשונות שלה  ,שב וגדל מספר העולים באופן משמעותי עקב
החשש מדרכה הפוליטית והחברתית של תוניסיה העצמאית .

מדיניותה של תוניסיה

העצמאית ,

ב , 1959 -

שוב ירד מספר העולים והסתכם

כאשר התבהרה
ב 103 -

עולים .

הנתונים אינם משקפים את הפיזור הגיאוגראפי של העלייה  .מושג מסויים על אזורי

המוצא של העולים ניתן בטבלה ב  ,המשקפים את שיעור התמעטות האוכלוסיה
היהודית בתוניסיה בשנות

מחלקת העלייה בסוכנות
הנתונים עד שנת
25

1951

1956 - 1946

היהודית .

25 .

הנתונים נאספו מהחוברות המתייחסות לתקופת

כוללים את כל

דיוננו .

המגרב .

מקורם של הטבלה והמפה  -ראה  :הטל  ,עמ '  . 7 - 6חמשת האזורים נקבעו על  -ידי הטל תוך
שמירה על החלוקה הרשמית של הקאידות בתוניסיה .

יהודי

,

תוניסלה ואחוז התמעטות מספרם בכל אזור ,

.

( נתונים ממורטים  -ראה טבלה
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בן גארדן

8
,
ע

טאטאוץ *

1
מפת ' פעמים '

הערה  :התעתיק של שמות המקומות במפה מתחשב בתעתיק הצרפתי  ,בשל אופי המקורות למאמר .
5רך

,

ינ

ן

6וו

חיים סעדוז

טבלה ב

שועיר התמעטות האוכלוסיה היהודית בתוניסיה
אזור

,

,

תוניס וסביבותיה
אזור החוף

,

מם הנפשות

42 , 200

59 . 3

.

פנים הארץ 11

אזור הדרום

.

האוכלוסיה

2 564

,

1946

אחוז

21 , 008

פנים הארנן ן

כ
סה " -

'

' ,, ,

( 1 , 284

.

3 915

''

.

38 910

29 . 6

14 , 543

3 6

1 , 555

1 .8

571

5 .5

77ן 2

.

70 , 971

היהודית

,

מס ; הנפשות

"

בתוניסיה

קי ?

,

1956

, ,' ,,

,,,

'7

-

25 . 2

'

,

'

- , ,,

בשנות

ן

46

7 . 74

.-

0מ - .
30

(

"

1956 - 1

מכלל היהודים באותו מחוז

, ,ן , , , , ,,

0 9
7

למנית

'

, ' , , 2 . 7ל

.

,

.

התמעטה

,

,,

,

'

(

(

67 ; 5

חרז התמעטות האוכלוסין

,

(

,אחת ;

946ו 956 -ו

,

,

',

,

1956 - 1946

,

',

0ק 39 .

,

,

55 40

44 . 50

ן,

ב . 19 % -

שיעור

ההתמעטות באזורי הדרום ( שני האזורים האחרונים בטבלה ) הגיע ל  50 % -בקירוב .
שכן רוב היהודים בדרום היו תוניסאים ולא בעלי אזרחות צרפתית  .הנתונים בעיר
תוניס ובערי החוף כוללים את היהודים שהיו נתינים תוניסאים בלבד  ,אם נכלול
בחשבון גם את היהודים שהתאזרחו יהיה שיעור ההתמעטות של כלל האוכלוסיה

היהודית קטן יותר  .יחד עם זאת  ,חלקו של הדרום בכלל העלייה מתוניסיה בתקופה זו

לא עלה על  , 25 %אם נקח בחשבון ששיעורי ההתמעטות בדרום מציינים גם את
ההגירה הפנימית מהכפרים הקטנים לערי החוף ובעיקר לתוניס הכירה .

ז  .עינדת היהודים כלפי עצמאות תוניסיה והעלייה
אפשר לטעון  ,כי נתוני העלייה שהובאו לעיל אינם הולמים את עוצמתם של גורמי
הדחיפה מתוניסיה ואת התנאים הסביבתיים הנוחים כל כך  .מדוע שיעור המהגרים
היהודים מתוניסיה לא עלה בתקופה זו על

25

אחוז

?

התשובה על כך מצריכה להתבונן

.

נעמדות הפוליטיות שאיפיינו את החברה היהודית בתוניסיה אשר שלושה דורות של
שלטון חסות צרפתי עיצבו בה קהילה בעלת מודעות פוליטית גבוהה  .המאבק הלאומי

.

התוניסאי מזה והתגברות הפעילות היהודית לרבות תחום העלייה  ,מזה לא השאירו את
הקהילה אדישה לשאלות אלו  .שלוש עמדות מרכזיות התגבשו בקהילה .

העמדה האחת בוטאה על  -ידי קבוצה שתמכה במאבק הלאומי לעצמאות תוניסיה
ועל  -כן התנגדה לעלייה ממנה לישראל  .עמדה זו מתאר היטב מרק יארבלום במכתב
אל ברל

לוקר  ,יו " ר ההנהלה הציונית  ,ב : 1952 -

דברתי עם כמה אינטלקטואלים יהודים מתוניסיה התומכים בדרישות עצמאות
תוניסיה ותכנית הניאו  -דסתור  ,הם בטוחים כי תנועה זו היא תנועה ערבית
דמוקרטית המנוגדת לפאודליזם והשפעת המסגד  .יהודים אלה  ,עליהם אני

העלייה מתוניסיה

1956 - 1948 :

ן

117

.

מדבר בטוחים שאם תוניסיה תקבל עכשיו את עצמאותה ישנם כל הסיכויים
שהבחירות לפרלמנט יתנו לניאו  -דסתור רוב מכריע ואנשי הדת יהוו מיעוט .
זאת בתנאי שהעצמאות תנתן עכשיו ולא בעוד זמן רב  .בנצחון כזה הם מאמינים
כי תהיה אפשרות להבטיח יותר את שלום היהודים

[] . . .

לכולם אמון במנהיגים

האינטלקטואלים של הניאו  -דסתור ובפרט בחביב בורגיבה וזאת על אף
המדיניות שנקט בתקופת מלחמת העולם השנייה

[. .

26 . ] .

קבוצה זו גם ניהלה כנראה מו " מ עם גורמים צרפתיים  ,ואולי אף מוסלמיים  ,כדי
להבטיח את הזכויות של יהודי תוניסיה בעתיד  ,ולשם כך אף נעזרה בהשפעת גורמים
יהודיים בינלאומיים  .חברי קבוצה זו כמובן לא היו מועמדים לעלייה וייתכן כי
פעילותם אפילו הפריעה למפעל העלייה של יהודי תוניסיה .
העמדה השנייה התאפיינה בהתלבטות ובהיסוסים רבים  .הישארותם של בעלי
עמדה זו בתוניסיה היתה מותנית בהמשך הנוכחות הצרפתית  .אם יעזבו הצרפתים את

תוניסיה יאלצו היהודים להגר ממנה  ,ככל הנראה לצרפת  .לדעת מרקוזה  ,קבוצה זו
באה מקרב המעמד הבינוני ומעמד הפועלים  .בשלב זה  ,עלייתם לישראל היתה מותנית
באפשרות לחסל את רכושם בצורה

סבירה ,

אך במידה לא מעטה גם באפשרויות

הקליטה שלהם בארץ  ,שיהיו הולמות את מעמדם החברתי  -כלכלי בתוניסיה  .ההיסוסים
והלבטים שלהם נבעו

מכך  ,שבתוניס

-

שבה ישבו מרבית היהודים  -לא היתה

בעייה בטחונית ממשית והדי המשבר הכלכלי לא היו חזקים כמו בדרום תוניסיה .
באופן פאראדוקסאלי  ,ככל שהחלטתם להגר התמהמהה כך היה ' קשה למצוא קונים
ובמידה וישנם הם מציעים חצי או רבע מחיר מהערך ' של רכושם .

27

בעלי עמדה זו היו אוכלוסיית יעד לעלייה לישראל  ,ואפילו רצויים יותר מבחינה
סוציו  -דמוגראפית מאשר המועמדים לעלייה שהגיעו בפועל  .מרקוזה היה מודע היטב
לחשיבות אוכלוסיה זו לעלייה  ,שכן לדבריו באוגוסט

: 1953

ישנה עוד עלייה אשר אליה טרם הגענו  .עד עכשיו עלו מכאן יהודי הדרום אבל
לא טיפלנו בעלייה מהעיר תוניס  ,איפה שחיים כיום

כ 70 -

אלף יהודים בערך .

עדיין לא הגענו אל בעלי  -המלאכה היהודיים  ,אל איש המעמד הבינוני  ,אל אנשי
המקצועות החופשיים המהוים רוב בין הציבור היהודי כאן  .לא קל לדבר אליהם
כיום על

עלייה  ,רובם מסודרים

כאן ועלייתם קשורה בבעיות אישיות שונות

אשר לא תמיד נוכל לענות עליהן  .האם אוכל להבטיח במצפון שקט לבעל -
מלאכה יהודי שימצא את קיומו בארץ במקצוע

26

שלו ?

ברור שאני מדבר אליהם

ג " מ  /חףן 13 / 2388 ,א '  ,ממרק יארבלום לברל לוקר  16 ,ביוני  . 1952עמדות בורגיבה בתקופת

מלחמת  -העולם  -הכוונה היא להצהרות תקיפות וחריפות במיוחד נגד הציונות

בורגיבה שימש אז כמזכיר הליגה
ד2

א " מ  , 55 / 101 ,ממרקוזה להרכבי ,

המסמך שצוין בהערה

26

לעיל .

ואוץ  -ישראל .

הערבית .

24

בנובמבר

. 1955

על העמדה של הקבוצה השנייה ראה גם

ן

8וו

חיים סעדו7

ומפני דרכי שלום גם נותן הבטחות שונות  ,אבל השאלה היא האם מבינים בארץ

האלו ? '

את הבעיות

2

כעבור שנה הציע מרקוזה להקים ' מוסד בנקאי לשם חיסול רכוש היהודים

בתוניסיה ' ,

שכן לדעתו אין כל אפשרות להניע את המעמד הבינוני לעלייה ' אם לא נמצא פתרון
בהקדם האפשרי לבעייה זו ' .

29

הצעת מרקוזה היתה מפורטת מאוד ועיקרה להקים

חברות צרפתיות אשר יקנו את רכוש היהודים וימכרו ואותו בבוא העת לפי ערכו

הריאלי  .הוא הציע להקים חברות נפרדות לכל ענף  ,ולדעתו בכמה ענפים אולי יניבו
החברות רווחים  .מהצעה זו ואחרות לא יצא דבר  .אחת הסיבות לכך היו חשדות שמא

חוכ  -כוח גזברות הסוכנות
מנגנון הסוכנות ינוצל לצרכים אחרים  .ביולי  1954כתב בא
באירופה לשגריר ישראל בפארים  ' :אין הבעייה של העברת -כספים מזומנים מהווה
בעיית הצלת הון יהודי  ,אלא הברחת הון בשער טוב  .ז  .א  .שהיהודים נצפון אפריקה
( וגם בצרפת ) אשר בידיהם כספים מזומנים רבים  ,אינם זקוקים לנו כדי להעבירם אלא

רוצים על ידינו לקבל שער נוח יותר להם ' .

30

אולם גם אם היו נוצרים התנאים

המתאימים לעלייה של יהודים אלה  ,עדיין ספק רב הוא מה היה היעד של הגירתם .
הקבוצה השלישית כללה את המועמדים העיקריים היחידים לעלייה לאלתר  .אלה
היו היהודים שחיו בדרום תוניסיה  ,בכפרים או בעיירות קטנות  ,ובשתי ערי החוף נאבס
וג ' רבה .

ו3

.

מבחינה בטחונית חיתה אוכלוסיה זו כאמור  ,בפחד מתמיד מפני התפתחות

המצב הפוליטי והבטחוני  ,על  -כן החליטה לא לקשור את גורלה עם תוניסיה
העצמאית  .ביוני
[] . . .

1950

תיאר ראש משרד העלייה בתוניסיה את המצב בדרום

:

בכפרים המצב הוא הרבה יותר מסוכן  .שם הוא מתבטא בחרם נגד

היהודים  ,בהכאות  ,בחטיפות של בנות יהודיות  ,במעשי אונס ובקציצת זקנים
של רבנים  .ברוב הכפרים לא יוצאים היהודים מפתח ביתם אחרי שקיעת השמש
[  ] . . .היהודים בדרום עומדים בפני סכנת השמדה פיזית [  ] . [ .הדרישה לעלייה
היא עצומה  .כל היישוב הכפרי דורש עליית הצלה מיידית [ . ] . . .

32

כחודשיים מאוחר יותר  ,טען גרשונוביץ כי מאות ואלפים רוצים לעלות ואין כל
אפשרות להענות לדרישותיהם .

33

נוכח תיאורים אלה אין תימה על הקמת ' ועד להצלת דרום

תוניסיה '  ,שבראשו

הועמדו רבנים וראשי קהילה מהערים מדנין  ,זרזיס וטאטאוין שבדרום .

א" מ ,

, 53 / 101

ממרקוזה למלך נוי ,

30

ב 16 -

באוגוסט . 1953

ג " מ  /חךן  , 14 / 163 ,ממרקוזה למ ' גרוסמן  ,ראש המחלקה הכלכלית  14 ,בנובמבר

ג " מ  /חרן ,

 , 11 / 168מע '

ביוני

לאור ליעקב צור ,

6

. 1954

ביולי . 1954

על יהודי דרום תוניסיה  -ראה  :דשן ושוקד ; בר  -גיורא  ,עמ '  . 24בדו " ח של בר  -גיורא יש אי
דיוקים מספריים אם כי היחס בין חלקי האוכלוסיה השונים נראה
אצ " מ 10 / 503 ,

],

אצ " מ , ] 10 / 503 ,

מנחום גרשונוב " ן ליצחק רפאל ,

מגרשונוב "ן

23

נכון .

ביוני . 1950

לראש מחלקת העלייה של הסוכנות ,

 3באוגוסט

. 1950

העלייה מתוניסיה

1956 - 1948 :

נערך בג ' רבה כינוס של פעילי העלייה והרבנים מקהילות

1954

ן

119

הדרום  ,בנוכחות ש " ז

.

שרגאי ראש מחלקת העלייה בסוכנות  ,ב ' דובדבני  ,מנהל מחלקת העלייה לאירופה

ולצפון  -אפריקה וראשי מחלקה זו בתוניסיה  .הכינוס החליט

:

(א)

יהדות הדרום רואה עצמה חלק בלתי נפרד מישראל ורוצה לשוב אליה .

( ב)

יהודי ג ' רבה במיוחד  ,אשר מיד לאחר החורבן הראשון השתקעו כאן ולא
זכו לעלות בימי

עזרא ,

רוצים לתקן עכשיו מעוות של דורות ולעלות

במהירות לישראל .
מצב הבטחון של היהודים כאן מחייב פעולה מהירה לשם עלייתם

( ג)

לישראל .

פונים לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית ומבקשים לראות גולה זו כגולה

(ד)

שיש לחסלה בשלבים שונים .

34

אלא שדווקא באוכלוסיה זו לא היו מעוניינים משרדי הסוכנות  .עובדה זו עוברת כחוט
השני בכל דיווחי השליחים בתוניסיה  .כותב מרקוזה

:

אתה אולי תתפלא לשמוע שדוקא בזמן הזה עמוס משרדנו יותר מאשר בזמנים

של גיאות בעליה  ,כי למשרדנו מגיעים כל מיני מקרים המבקשים

לעלות ,

אלמנות עם ילדים ובלי ילדים  ,עוורים וצולעים כל מיני ' קאליקעס ' שבעולם

באים לשפוך בפני את ליבם אולם עלייה ראויה לשמה אין [ . .

].

באם יש לנו

כיום כחמישים עד ששים עולים לחודש הרי רובם ככולם באים מהדרום .

[. .

].

בין העולים צריך לחפש בנרות חלוץ ולו לכל הפחות יהודי בעל

הכרה ,

רובם אנשים מעל לגיל ארבעים אשר עברו כבר את מחצית הדרך שלהם  ,האם
מזה נבנה

?

האם מעלייה הזאת נקבל חיילים עבור

על גבולות ארצנו

?

35

כשנה מאוחר יותר הוסיף מרקוזה

בנתיים עולה מכאן דלת
המעמד הבינוני

[.

.

צה " ל ?

האם אלה ילכו להגן

].

:

העם ,

קשה להצביע על תנועה המונית מבין חוגי

אם העלייה היא ענייה  ,המניע העיקרי שלה הוא בראש

ובראשונה העוני והמצב הכלכלי הקשה  .בחודש שעבר עלו מכאן

שתשעים ותשעה אחוז מהם הם עניים מרודים .

800

נפש

36

למרות הדיווחים על המצב הקשה של היהודים בדרום ולמרות רצונם העז לעלות  ,רצון
שהובע בפומבי בכל הזדמנות  ,נשארו בסיומה של התקופה הזו יותר

בדרום
34

תוניסיה .

37

' העיכובים ' שחלו בעליית יהודי תוניסיה בכלל ויהודי הדרום בפרט

' החלטות כינוס העלייה בדרום תוניסיה '  ,דפי עלייה  ,תמוז תשי " ד  ,עמ '

ממרקוזה

35

א" מ ,

36

א " מ  , 54 / 101 ,ממיקחה

37

' העלייה מדרום תוניסיה

, 53 / 101

מ 5 , 000 -

יהודים

לבר -גיורא  24 ,בדצמבר 953ן .
לפייקץ  3 ,בדצמבר . 1954
ב , ' 1957 -

דפי

עליה  ,אדר תשי " ח  ,עמ '

. 45

. 55

ן

סבו

חיים מעדון

מקורם  ,לדעתי  ,בשני גורמים מרכזיים  ,הקשורים זה בזה

:

הוראות הסלקציה וארגון

עבודת העלייה .

ח  .הוראות הסלקציה וארגון עבודת העלייה
ביולי

1953

פורסמו הוראות הסלקציה  ,שכונו בשם ' עלייה מובחרת '  .היתה זו הרחבה

של הוראות שפורסמו ב  . 1951 -ההוראות הגדירו מגבלות רפואיות וכלכליות -

תעסוקתיות בבחירת המועמדים לעלייה  .המגבלות הרפואיות נקבעו על  -ידי משרד
הבריאות והוצאו לפועל על ידי רופאי האמון הקשורים ארגונית ומקצועית למשרד
הבריאות  .ההוראות היו ברורות וחד  -משמעיות  .אדם שנפסל בגלל סיבות בריאותיות

' [  ] . . .ואין המשפחה מוכנה להפרד מעל חולה זה לא תוכל

את גיל

40

לעלות '  ,מועמדים שעברו

ייחשבו למפרנסים רק אם הם מסוגלים ' לעבודה גופנית קשה ' או יש להם

' מקצוע שהוא מסוגל לעבוד בו ושיוכל להתפרנס ממנו

בארץ ' ' .

3

שיטת הסלקציה והמיון הרפואי הקפדני עיכבו באופן ממשי את תהליך העלייה
שכלל
הועדה

:

רישום העולה על  -ידי נציג מחלקת
הרפואית ,

הכנת

דרכונים ,

העלייה ,

הכנת הניירת הדרושה לדיון

בדיקה על  -ידי רופאי האמון ואחרי כן הועדה

הרפואית  .אם המועמד נמצא כשיר לעלייה החל שלב ההמתנה למועד היציאה .

לפעמים ארך מועד זה כמה חודשים ואז נזקק המועמד  -שכבר אושר לעלייה -

לבדיקות רפואיות נוספות  .על כך כתב השליח
בתוניסיה

י'

סעדון למנהל מחלקת העלייה

:

[  ] . . .לתשומת לבך כי עניין צוות המיון מתחיל לגרום לקשיים רציניים עקב
התקרב זמן עלייה גדול  ,עובדה זו שיש להיות קשור עם צוות שאין באפשרותו
לזוז לעיתים תכופות יותר  ,גורמת להפרעות רציניות ביותר בעבודה  .זה שלושה

חודשים שמוקנין מחכה לגמר הרישום  ,ספקם מחכה זה חודשיים [ . ] . . .

39

יתרה מזו  ,משהחלו צוותי המיון לפעול נתרוקנה למעשה עבודת השליחים מתוכן .
תפקידם הסתכם ברישום ואיתור המועמדים ואילו העבודה המהותית התרכזה כולה
בידי צוות המיון הרפואי  .אולם כאשר נדחה מועמד לעלייה נפלה כל האשמה על

השליח  ,בלי שהיו בידו הכלים להתמודד עם הבעיה  .שליח שהתעניין בסיבת הפסילה
של המועמד לעלייה מתלונן
38

39

:

' ענו

לי שמחלת המקרה הוא דבר של סוד מקצועי ואין

דפי עליה  , 26 ,מנחם אב תשי " ג  ,עמ '  ; 40 - 39ליסק  ,עמ '  ; 15 - 14רפאל  ,עמ ' . 162 - 150
האמון היו הרופאים שמונו על  -ידי משרד הבריאות בישראל לביצוע הכריקות הרפואיות של
היהודים וקביעת התאמתם לאמות  -המידה שנקבעו על  -ידי המשרד  .הרופאים היו כפופים

רופאי

להוראות משרד הבריאות ולא להוראות מחלקת העלייה של הסוכנות .
א " פ  ,סעדון  ,מסעדון למרקוזה  20 ,במארס . 1955
בשנות  . 1957 - 1954פעילותו היתה באזור מפאקס והמהל התוניסאי  .המציאות
הסלקציה המשתקפת מארכיונו הפרטי עשויה להתאים גם לדרום תוניסיה .

סעדון היה שליח תנועת המושבים בתוניסיה

בדבר הוראות

העלייה מתוניסיה

אפשרות למסור פרטים ' .

40

לא זאת אף

זאת  ,הסרבול בעבודת

ן

1956 - 1948 :

ו2ו

העלייה והעיכובים במתל

תשובות למועמדים לא איפשרו חיסול הרכוש של העולים בזמל  .במקרים אחרים
נפסלו מועמדים לעלייה לאחר שהחלו לחסל את רכושם  .איל ספק שקצב העלייה
הואט וסורבל  .במארס
הכנת נסיעתם לארץ .

ן4

1955

שונתה ההוראה שלפיה היו פטורים העולים מהוצאות על

הנה כי כן לא רק נגרם סרבול נוסף על  -ידי הוספת גורם חדש

להכנת העולה ( במקומות רבים פעלו ועדות ללא כל קשר להוראות

אלה )

לקראת

עלייתו לארץ אלא שהעולים גם חויבו לשאת בנטל ההוצאות הקשורות בהכנת
נסיעתם .
במארס

1952

החליטה הנהלת המוסד לתיאום ' לאפשר העלאתם של

מתוך קהילות קטנות  ,שיש בהן פחות

מ 100 -

6000

איש

משפחות ללא סלקציה  ,בתנאי שהג ' וינט

יקבל על עצמו את פתרון בעיותיהם של המקרים הסוציאליים בערים הגדולות של
אותן הארצות ' .

)

אלא שבשלהי אותה שנה פרץ ויכוח בין ד " ר שיבא לראש מחלקת

העלייה בשאלה זו  .ד " ר שיבא  ,שנתמך על  -ידי בן  -גוריון  ,התנגד להצעת ראש מחלקת
העלייה להעלות את הבריאים ולהעביר את החולים לפרברי הערים הגדולות  .בתזכיר
שחיבר  ,העלה ד " ר שיבא את הנימוקים הבאים
(א)

:

פילוג משפחות .

( ב ) אנו יוצרים בתוניסיה בעייה של ' פליטים עקורים '  .בכפר  ,בסביבה

הטבעית ,

חיו משפחות אלה מאות בשנים  .בעיר הם מתווספים לגיטו  ,אשר הוא צפוף יתר
על המידה בלאו הכי .

( ג ) אם קודם התפרנסו המשפחות בדרום על ידי היותן מאוחדות  ,הרי על  -ידי
פילוגן מטיל ההסכם עול כספי נוסף על

הג ' וינט [ . ] . . .

43

מהתזכיר של ד " ר שיבא עולה בבירור  ,כי לא רק שלא היתה החלטה לחסל את
הקהילות בדרום תוניסיה אלא היהודים שכבר הגיעו משם בניגוד לחוקי הסלקציה
עוכבו במארסיי  ,על כל התוצאות שנבעו מכך .
ביולי

1954

יצא מנכ " ל משרד

הבריאות ,

הד " ר שמעון בטיש  ,לסיור בצפון -

אפריקה  .בתוניסיה שהה כשבוע ימים ובין היתר בדק את ' מצב הבריאות מבחינת
העלייה לארץ '  .בדו " ח המסכם שלו הסביר הד " ר בטיש

:

. 1955

40

א " פ  ,מעדון  ,מסעדון למרקוזה  17 ,באפריל

41

א " פ  ,סעדון  ,מסעדון למרקוזה  31 ,במארס  . 1955הוראות מרקוזה קבעו  ,כי יש להקים ' בכלעיר
וכפר ועדות עלייה אשר יעריכו ויגבו מכל עולה דמי נסיעתו לאוץ  ,אם בשלמותה ואם למחצה ,
לשליש לרבע  ,לפי יכולתו הממשיו; של העולה  .מעתה ואילך לא יהיה שום אדם פטור מתשלום
הוצאות עלייתו אלא אם כן הועדה בכל מקום תשחרר אותו מכך לאחר שהיא תשוכנע שאין

42

לעולה שום
ראה  :רפאל ,

בפארים ,

18

אמצעי תשלום ' .
עמ ' . 154

בעניין ההסכם  -ראה גם  :א " ה ,

במארס

, 1952

' תזכיר משיחה

ב 26 -

14א ' , 5

ליוסף ברפל מהמוסד לעלייה

בפברואר כנושא  :פינוי כפרים קטנים במרוקו

ובתוניסיה ' .
43

ראה  :רפאל  ,עמ '

למחקו) .

, 157 - 156

התזכיר

מ 29 -

ביאנואר

1953

( המסמך אינו מצוי בארכיונים הפתוחים

122

ן

חיים מעדון

זה למעלה משנתיים שמדיניות העלייה בתוניסיה מתנהלת לפי קווי הסלקציה
המשפחתית

לאור המצב הנוכחי של ריבוי העלייה והצעות לביטול חוקי

,

הסלקציה המשפחתית כדרום תוניסיה ערכתי סקר על המצב הרפואי

[]. . .

הסקר

נעשה על  -ידי בדיקת התיקים של מועמדים לעליה שנבדקו על  -ידי רופא האימון
של משרד הבריאות במשך השנה האחרונה

[  ] . . .הסקר כולל  1700נפשות מתוך

 7כפרים שונים [  ] . . .אחוז המחלות והנכות בדרום תוניסיה הוא בערך

. 17

ברור

כי אלה אנשים אשר הציעו את מועמדותם לעלייה ואפשר להניח שסקר אשר
יכלול את כל

10 , 000

יתן אחוזים היורדים במידת מה מהמספרים האלה

[] . . .

בסקר זה לא ניסינו לפרט את המצב המשפחתי כי מחלה או נכות של מפרנס
המשפחה פוסלת את כל המשפחה לעלייה  .ויש לשער שלפי חוקי הסלקציה
מתוך

1770

היו נפסלים

כ 35 - 40 % -

של האנשים .

44

דו " ח זה מלמד  ,כי החמרת הוראות הסלקציה כמעט הכפילה את מספר הנפסלים
לעלייה  .קצב העלייה הואט אפוא בשיעור ניכר .
הוראות הסלקציה לא היו עניין נוהלי בלבד  ,ומאחוריהם

עמדה השקפת  -עולם

ברורה  .בויכוח שפרץ בין השליח יעקב סעדון למנהל משרד העלייה בתוניסיה  ,שמואל

מרקוזה  ,הסביר האחרון את השקפתו בנדון

:

אינטרס אחד קובע עבורנו וזה האינטרס העליון של מדינת ישראל  .אנחנו נקלוט
רק עולים מתאימים מבחינה רפואית וסוציאלית כדי שאלה יכינו את הקליטה
של קרוביהם מכאן אפילו אם הם חולים  ,אבל לזה נחוץ זמן  .באם תהיה סכנה

של פוגרום במפקס נציל את כולם  ,בלי יוצא מהכלל  .כיום כל זמן שישנה
אפשרות אנו מוכרחים לבחור את המועמדים לעלייה  .לחולים לזקנים ולנכים
תדאג בנתיים קהילת ספקם  .אינני חושב שיש להתאכזר לאנשים  ,יש לעשות
הכל כדי לאחד משפחות  ,יש לעזור לאבא זקן להצטרף אל בניו בארץ  ,כל זה
במסגרת ההוראות הקיימות  .אסור להפוך את העלייה לעיר מקלט של כל מיני
מוכי גורל  ,אלמנות ויתומים  ,אמהות זקנות אשר בניהם רוצים להיפטר מהן
ולהעמיס אותן על המדינה  ,נכים למינהם  ,לשם זה ישנם תקציבים במוסדות
הצדקה המקומיים  .לשם זה ישנם הרבה עשירים בתוניסיה אשר אינם תורמים
מספיק לעזרת אחיהם האומללים כאן  ,את ההכרה הזאת יש להחדיר למוחותיהם
של העסקנים השונים ובעיקר של ועדות העלייה .

45

לשליח סעדון היתה דעה שונה מזו של מרקוזה  .הוא האמין  ,כי הוראות הסלקציה
מגלמות גם אחריות ודאגה לגורלה של מדינת ישראל  ,אולם עם זאת ביקש

שכן במסגרת החוקים היבשים אי אפשר לעבוד  .לדבריו
44

ג " מ  /בריאות  / 4248 ,ג '  ,תיק

1 / 5 /4

( תיק מספר

, )5

בטיש

הוא לא ביקר בדרום אך הספיק  ,לדבריו  ,לבדוק חולים
45

א " פ  ,סעדון  ,ממרקוזה לסעדון ,

הופיעה במועד שנקבע פעם

15

באפריל

שלישית .

. 1955

גמישות ,

:

היה בתוניסיה מ  4 -ביולי עד  9ביולי .
רבים מדרום תוניסיה ששהו בתוניס .

הויכוח ביניהם פרץ לאחר שועדת המיון לא

העלייה מתוניסיה

[. .

1956 - 1948 :

ן
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 ] .הרי יש גם מקרים יוצאים מן הכלל [  ] . . .המצב בעליית יחידים הוא עדין

מאד מאחר שכל יהודי אשר ראוי לשמו רואה במדינת ישראל [ את ] האם שלו
שאליה הוא יודע שהוא צריך לשוב  .ולא קל לבוא למשפחה כזו ולהודיע לה
שאין אפשרות לקבלה  .כמובן מסבירים לאנשים שהדבר הוא זמני ויש לקוות כי
בקרוב המצב ישופר  .בינתיים המצב הולך וקשה יותר .

46

נראה כי כאן בא לידי ביטוי ההבדל המהותי בין הממונה על העלייה  ,המייצג את
המוסדות הלאומיים ואת מדיניות מדינת ישראל  ,ובין השליח בשטח  ,שחי עם העולים
ולכן הוא מבין ורגיש יותר לבעיותיהם .
נוסף לכך  ,מאלפת הסימטריה שבין עמדתו של מרקוזה כנציג משרד העלייה
בתוניסיה כלפי מחלקת העלייה בסוכנות ובין עמדתו של השליח המייצג באזור הקטן
שלו את פעולת משרד העלייה  .כלפי אנשי מחלקת העלייה מגלה מרקוזה עמדה דומה
מאוד לזו של השליח

:

אינני גורס עליה חופשית בלי הגבלות להיפך  ,לא פעם אני מתאכזר למשפחות
הנפסלות לעליה מטעמי בריאות  .אבל אני חושב שבגישתנו לבעיות העלייה
עלינו למצוא את התיאום בין צרכי

היהדות הזאת ומצבה

[]. . .

אפשרויות הקליטה לבין צרכי

הארץ ,

אין זה סוד שיהודי צפון אפריקה  ,בעיקר השכבות

העניות המגיעות לעלייה מהוים עומס

[.

.

].

אבל אלה הם היהודים המוכנים

לעלות כיום  ,אין אחרים ויש לקבל אותם ולהשקיע בהם כל מה שאפשר עם
קצת רצון טוב ועם קצת אהבה אהבה בלב

47 .

מרקוזה נאלץ אפוא לגלות עמדה משתנה בהתאם למעמדו  :בהיותו בעמדה של אחראי
וקובע מדיניות הוא נוקשה וחד  -משמעי  .אולם בהיותו בעמדה של שליח הוא דורש
גמישות ,

רצון

טוב ,

מעדון  ,שכן לדבריו

אהבה בלב  .אמביוואלנטיות זו מאפיינת גם את השליח יעקב
:

תהיתי הרבה אחרי תקופה של שנת עבודה אני רואה שלא כדאי היה הדבר [ . .

].

כאשר היו עושים פה צרות למשפחות העולות קמתי וצעקתי  ,אבל אני רואה
היום שצריכים עוד יותר להקשיח את הדברים  .כי רוצים להפוך את מדינת
ישראל למזבלה ורוצים לזרוק לשם את כל המקרים הסוציאליים ואת כל
החולים  .עמדתנו היא ברורה

:

תקום ותעלה כל היהדות התוניסאית ונקבל את

כולם חולים  ,עניים אבל גם עשירים .
46

47

48

אין זו תגובה למכתבו של מרקוזה

א " פ  ,סעדון  ,מסעדון למחלקת העלייה  17 ,במאי . 1955
באפריל אלא דו " ח חודשי המועבר למחלקת העלייה .
א " מ  , 55 / 101 ,ממרקוזה לפייקץ  14 ,באפריל  . 1955המכתב

נכתב יום לפני המכתב לשליח  .הגם

שהמכתב נכתב לא למחלקת העלייה הוא משקף היטב את לבטי
48

א " פ  ,סעדון  ,מסעדון לרב דוד גז ,

28

באוגוסט

. 1955

מ 15 -

מרקוזה .

הרב גז  ,יליד נאבל  ,עלה לישראל בראשית

שנות השלושים וחזר לתוניסיה  .עלה שוב לארץ בראשית שנות החמישים  ,התמנה ליו " ר ועד
החירום שטיפל בבעיות העלייה

מצפון  -אפריקה בכלל ומתוניסיה בפרט .

ן
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וידוי מאלף זה של השליח עשוי ללמד על מורכבות עבודת השליחים ועל הלבטים
הקשים שליוו את שליחותם .
שתי עדויות שונות מדרום תוניסיה ערב עצמאותה עשויות לחזק את האמור לעיל .
כותב עזרא חדד מזרזים

:

לדאבוננו הרב חוקי הסלקציה ברישום העולים ובאישורם הנם אחד הגורמים

העיקריים לשאננות ולטשטוש הסכנה שבאפק  .בתמימות  ,מגיעים למסקנה זו
מהנחה הגיונית שאין להסביר קיום חוקים סלקטיביים בעליות הצלה  ,וא " כ

מנהיגי ישראל  ,מחוקקי חוקי

' הסלקציה ' ,

לא העזו בודאי לעשות זאת רק לאחר

שבדקו בקפדנות את המצב והסיקו שאיננו חמור [  ] . . .כך אומרים וכך גורמים

א נו לרבים להשלות את עצמם שאין הסכנה מרחפת .
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העדות השנייה היא מאת הרבנים וראשי הקהילות בדרום תוניסיה  ,שהיו ערים להחרפת

המצב הבטחוני והפוליטי באזורם  ,ועל  -כן הפנו מכתב ' לקונגרס הציוני הי " ד '
בירושלים  ,ובו

[. .

].

הטיחו את שוועתם

בזמן האחרון

:

נתקבלה הוראה דרך שליחי העליה שאפילו הופסקה

התמיכה שהיתה עבור הסעת העולים כאילו בכוונה ממש בהתחשב עם הסכנה

השרוייה  .צעד זה עיכב גם עליית המשפחות המתאימות לתנאי הסלקציה אשר
אושרו סופית לעלייה [  ] . . .איננו רוצים להאריך בפרטים איך שהמועמד לעלייה
מחויב לעבור

7

מהדורי רישום ובעיות המחייבים בזבוז של חדשים רבים עד

לאישורו או לדיחויו דבר שגורר אחריו ביטול עליית המשפחות הקרובות .
לסיכום
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 -נוסף להוראות הסלקציה וארגון עבודת העלייה היו גורמים נוספים

שעיכבו את עליית יהודי

תוניסיה  ,כמו :

הפוליטיזאציה המפלגתית של

העלייה  ,המצב

הכלכלי והפוליטי במדינת ישראל  ,היורדים מהארץ לתוניסיה  ,עמדת מוסדות הקהילה
היהודית המקומית וארגונים יהודיים בינלאומים ועוד  .דיון בגורמים

אלה ,

אשר

המחקר על אודותם הינו רק בראשיתו  ,חורג מהמסגרת של מאמר זה .
תקופת המאבק לעצמאות תוניסיה היתה תקופה נוחה ביותר ליציאת היהודים מארץ

זו  .הממשל הצרפתי סייע בשתיקה ליציאת היהודים בעיקר מדרום המדינה  ,התנועה
התוניסאית הלאומית עצמה עין והתעלמה מהנושא  ,עד כמה שהיה הדבר אפשרי .
העדר בטחון פיסי והידרדרות כלכלית היו הגורמים העיקריים שדחפו את היהודים
לצאת מתוניסיה  .גם לאחר עצמאותה נמשכה הגירת היהודים ממנה כמעט ללא
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אצ " מ  , 5 32- 1772 ,מעזרא חדד  ' ,דו " ח תמציתי ומקיף את חייה של יהדות דרום תוניסיה '  ,זרזים
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 17בפברואר  . 1956ההדגשה במקור .
אצ " מ - 602 ,קו  22 , 5 5במארס  . 1956על

המכתב חתומים הרבנים וראשי הקהילות של ג ' רבה .

נאבס  ,זרזיס  ,מדנין  ,טאטאוין  ,בן גארדן  ,קבילי וגאפסה  .ליד המקום המיועד לחתימת הנציג
מגאפסה כתוב ' כבר מסוכן להגיע ' ואין חתימה .

העלייה מתוניסיה

ן

1956 - 1948 :
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