דימויי עולים  -סטריאוטיפית ותיוג
בתקופת העלייה הגדולה בשנות

החמישים *

משה ליסק

דמות העולים בעיני הקולטים  -סטריאוטיפים ודעות קדומות
מאז התחדשה העלייה

בארצות  -הגירה

אחרות ) ,

לארץ  -ישראל  ,ברבע

האחרון של המאה

הי " ט ,

התפתחה בארץ ( כמו

מה שניתן לכנות תרבות פולקלוריסטית של דימויים וסטריאוטיפים של

עולים בעיני ותיקים ושל ותיקים בעיני עולים  .איכותם החיובית או השלילית של הסטריאוטיפים
היתה פרי מידת הקירבה או הזרות בין הקולטים והנקלטים וכן של המתחים והחיכוכים שהתפתחו

ביניהם על רקע תרבותי  -אידיאולוגי  ,פוליטי או כלכלי  .מטבעות  -לשון כגון ' בועזים ' ,
' ספוקלנטים '  ' ,פרנקים '  ' ,יקים '  ,באו

' יחפנים ' ,

לייצג  ,כביכול  ,מכלול תכונות של קבוצות חברתיות מסוימות

בעיני זולתן  .ברבות השנים הפכו דימויים אלה חלק ממערכת התקשורת בין הקבוצות

השונות ,

שבמרבית המקרים לא ראו בכינויים אלה פסול עקרוני  ,למרות אופיים העוקצני והקנטרני .
עולי שנות החמישים לא חמקו גם הם ממגמות התיוג השלילי  .בצד ההתלהבות הכנה מעצם
העלייה ההמונית ומהנתונים הסטאטיסטיים שפורסמו לעתים תכופות  ,החלו להשמע כבר בשלבים
מוקדמים הרהורים והסתייגויות מאיכות החומר האנושי שהגיע לארץ עם פתיחת שעריה  .הביטויים

הראשונים היו בבחינת מסורת בעל  -פה  ,שקשה לשחזרה  .ן במקביל  ,אם כי ברמה מתוחכמת

יותר ,

באו מגמות אלה לידי ביטוי בוויכוח ציבורי על הסכנות הנשקפות למורשה היישובית נוכח גלי

העלייה  .דומה  ,כי מגמות התיוג השלילי  ,אף שראשיתו היתה שנים רבות טרם הקמת המדינה  ,הגיעו
אז לממדים ניכרים הן בקרב המנגנון הקולט והן בקרב האוכלוסיה הוותיקה בכלל  .כבר בראשית

המיפגש עם העלייה ההמונית החלו הרינונים אודות ' נחשלות '  ' ,פרימיטיביות '  ,ו ' האופי הלבנטיני
של העולים '  .עוצמתו של תיוג זה  ,הן במיפגש הבין  -אישי והן בביטוייו הפומביים  ,כגון בכתבות

עתונאיות  2 ,הוציאו לא פעם את הממונים על הקליטה מגדרם

;

שכן הם ראו בכך סכנה למוראל

*

צבי .של המאמר רואה אור באנגלית בספר המוקדש לשנת היובל להולדת דוד בן  -גורית  ,כהוצאת יד
ראשע
יצחק בן -
נוסח

1

חלק מהסטריאוטיפים האופייניים לתקופה הנדונה ניתן למצוא בספרות היפה ( שנכתבה מאוחר

דוגמאות אופייניות אצל א ' שטאל  ,מתחים בין  -עדתיים בעם ישראל  ,תל  -אביב  , 1978עמ '

.44

, 1979

עמ '

. 21 -20

אלמגור  ' ,הקזבלנים שדמו ל " קזבלן " '  7 ,ימים ( שבועון ידיעות
2

יותר ) .
ראה גם

אחרונות ) 13 ,

ראה  ,למשל  ,סדרת מאמריו של א ' גלבלום  ' ,חודש ימים הייתי עולה חדש '  ,הארץ ,
( ' ראש " הממשלה " עוזב '  ,הארץ ,
השגרתיים

ביותר.

23

בדצמבר

) 1955

ביולי
, 22

ראה
:

ד'
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קובע  ,שהכינוי ' פרימיטיביים ' הפך לאחד משמות התואר

ון1 :2

משה ליסק

האישי והקולקטיבי של העוסקים במלאכה הקשה של

הקליטה  .בהקשר זה כותב הביוגראף של

גיורא יוספטל  ,מנהל מחלקת הקליטה בתקופה הנדונה

:

ההרגשה כי עליה בעלת משקל מוסרי ירוד בעלת רמה תרבותית פחותה ובעלת מטען
רעיוני דל עלולה להוריד את המדינה הצעירה אל מצולות של חברה לבנטינית בדרגת שפל
השוה לזאת של עמי כל האזור  ,הרגשה כזאת אם נותנים לה מהלכים  ,מעודדים אותה  ,אם
מוסיפים למדורתה שמן של התרשמות ' אובייקטיבית ' כמו זאת הנובעת מקולמוסו של
גלבלום  ,עשויה על נקלה לעקר את רצונם של אנשים פעלתנים ביותר  .רוח הצוות  ,איפוא
בסכנה ומשום כך נחרד גיורא חרדה עמוקה .

3

עדות לכך שדעות אלה פשטו לא רק ברחבי הציבור אלא גם בקרב הסגל הבכיר של הקולטים  ,היא
הוויכוח שניהל יוספטל עם אחד מראשי הסגל הרפואי

שלו  .הלז לא רק שאימץ לעצמו את התיוג

המקובל של ' פרימיטיביות ' ו ' נחשלות '  ,אלא אף ניסה לייחס לתכונות העולים מארצות האסלאם

בסיס גנטי  -תורשתי  .רופא זה שאל  ' :איך אפשר לבנות עתיד של עם על חורבות כאלה של נפש
אדם ? ' יתר  -על  -כן  ' ,אם נמלא בהם את הבתים שאנו בונים  ,את האדמות שאנו מחזיקים יהיה זה עם

שאינו עובד  ,לשכת סעד אחת גדולה ' .

4

' נחשלות ' ' פרימיטיביות ' ותרבות ' אוריינטאלית '

5

היו

בבחינת תכונות שליליות כוללניות  .בצידן ניתן היה למצוא גם תיוגים ספציפיים יותר  ,כגון חוסר
הפרודוקטיביות האימננטית  ,כביכול  ,הטמונה באופיין של מרבית עדות המזרח  .יוספטל  ,אשר

נאבק בתיוג השלילי  ,ייחס תכונה זו גם לעולים מאירופה  6 .התבטאויות כאלה ניתן למצוא מדי פעם
גם בעיתונות

:

עליה זו הובאה בלא בחירה של אנשים

:

מקום נרחב ניתן בה לכל מוכי גורל

;

זקנים

תשושים  ,חולים כרוניים  ,נכים ומקרים סוציאליים אחרים  .וכמו כן לאנשים כאלה  ,שאם

כי בריאים הם בגופם  ,אינם מתאימים לארץ זו ולתנאי חייה בזמנים אלה  ,אנשים מחוסרי
רצון לעבוד ומחוסרי הבנה וסבלנות כדי להתגבר על התנאים ההכרחיים כאן  .הבאת

רבבות  ,אם לא מאות אלפים של אנשים מסוג בלתי מתאים לארץ  ,לא הוסיפה כוחות
למדינה  ,לא גרמה תועלת לישוב  ,לא נתנה תקווה טובה יותר לעתיד  ,וגם לא הייטיבה

לעשות לאנשים עצמם  ,שבמקרים רבים מאד הם אומללים כאן ומרי נפש הרבה יותר
משהיו אי פעם שם בין שכניהם .
מאמר ראשי ב ' הארץ ' מבטא דעה דומה

7

:

ישראל אינה מוכנה ומסוגלת להוסיף ולקלוט עולים הזקוקים לסעד ואינם מסוגלים
למאמץ של בנין  .לאמיתו של דבר  ,היא לא תהייה מסוגלת לכך לעולם  .אין זה מספיק

3

4

ר ' לופבן  ,איש יוצא אל אחיו  ,תל  -אביב
שם  ,עמ '

46

,,

. 104 - 103

and' ,

,

~ ~,

 . 455 - 465קק ( July 1962 ( ,

26נ 1

5

7

 Israel edicalBמ1

'

Shuval , ' Ethnic

עדויות מפורשות על ייחוס אוריינטאליות ולבנטיניות לעולים ראה אצל
 . 86 - 88קק  . con ictt London 1978 ,ראה גם  :י ' זרובבל  ' ,הבעיה המרכזית '  ,ילקוט המזרח התיכון ,
Smooha,, Israel:
.
Pluralism and ::

אוגוסט  -ספטמבר
6

 , 1967עמ '

02נ . 103 -

על מחקר הבודק סטריאוטיפים ודעות קדומות של רופאים כלפי יהודי מרוקו ראה

:

.נ

ש ' וורם ( עורך ) ,
ש'

אוסישקין ,

, 1951

עמ '

.2

גיורא יוספטל

' על בעיות

~
:

חייו ופועלו  ,תל  -אביב

, 1963

בנובמבר

. 1951

העליה '  ,הבוקר ,

16

עמ '

, 157

, 163

. 166

8.

במחנה
' שער

העלייה

חיפה

ללבות אש ההתלהבות המשיחית  ' .ירושלים של מטה ' תיבנה בידיים עובדות בלבד .

מסכת הסטריאוטיפים השליליים כללה גם התייחסות להעדר תכונות אסתטיות

ללחום .

וכן פטאליזם ואפילו העדר מוטיבאציה

9

8

 :חריצות  ,נעימות ,

בהקשר לתכונה האחרונה כתב אליעזר ליבנה

:

ישוב שמרובים בו יסודות חולים  ,מנוונים וחסרי ריסון  ,לא יעמוד במבחנים החברתיים

והבטחוניים שנכונו לנו  .אילו חיינו בימי המשיח  ,יתכן ואש של השראה דתית עשויה
הייתה לצרף סיגים  .אולם אין אנו אלא בשר ודם רגילים ואחריותנו נמדדת בקני  -מידה
ראציונליים  .לערער את שיווי משקלו הנפשי  ,הבריאותי והמוסרי של הישוב  -המשמש
גרעין לכל הדורות הבאים הרי זו קלות  -דעת שתתנקם בנו במהרה ובדרך איומה .

10

מטבעם של סטריאוטיפים שליליים לגבי קבוצות חברתיות שהם נוטים להכללה ולפרישת מטריה
אחת על קבוצות הדומות זו לזו  .כך גם קרה בשנות החמישים  .חלותם של הסטריאוטיפים השליליים
היתה על עדות המזרח

כולן  ,עד

שארץ או יבשת המוצא הפכה במידה רבה לאמת  -מידה כמעט

בלעדית למעמדו של האדם במערכת היחסים הבין  -אישית .
אף  -על  -פי  -כן  ,היו עדות שזכו למנה גדושה יותר של תוויות שליליות  ,בהשוואה לעדות אחרות ,

אשר לא נחשפו למידה רבה של גינויים ואף זכו לתיוג חיובי  ,אם כי בעל אופי דו  -ערכי  .האובייקט

המרכזי של התיוג השלילי היתה העדה המרוקאית  ,כפי שהוותיקים למדו להכירה במיפגש עם עולי

מרוקו בשנים  . 1951 - 1948רווחו אז ביטויים  ,כגון ' מרוקו  -סכין ' ,
' אימפולסיביים '  ' ,כלתי  -אמינים '  ' ,שותי

' בלתי  -יציבים '  ' ,רגשניים ' ,

עראק '  .את הביטוי החריף המגמתי הקיצוני ביותר להלכי

הרוח ששרדו כנראה לפחות בחלק מהאוכלוסיה  ,נתן העיתונאי אריה גלבלום בסדרת המאמרים
שסקרו את המתרחש במחנות העולים

:

זוהי עלית גזע שלא ידענו עדיין כמוהו בארץ  .נראה שיש אילו הבדלים בין יוצאי

טריפוליטאניה  ,מרוקו  ,טונים ואלג ' יריה  ,אבל איני יכול לומר  ,שהספקתי ללמוד מהותם

ביוני . 1953

8

הארץ ,

9

סמוחה ( לעיל  ,הערה

10

א ' ליבנה  ' ,אין עליה בלי חלוציות '  ,דבר ,

23

, )5

עמ '

, 191 - 190

. 195
9

בנובמבר

. 1951

27ן

קליטת עלייה

של הבדלים אלו  ,אם ישנם  .אומרים למשל שהטריפוליטאנים והתוניסאים ' טובים יותר ' ,
האלג ' יראים והמרוקנים והמוגרבים ' גרועים יותר '  ,אבל בדרך כלל הבעיה היא אחת .

( אגב  ,איש מעולים אלו לא ישמח להודות שהוא אפריקאי  ' :ז ' א סווי פראנסז '  ,כולם

צרפתים  ,כולם מפארים וכמעט כולם היו קאפיטנים במאקי )  .לפנינו עם שהפרימיטיביות
שלו היא שיא  ,דרגת השכלתם גובלת בבורות מוחלטת  ,וחמור עוד יותר חוסר הכשרון

לקלוט כל דבר רוחני  ,בדרך כלל הם עולים רק במשהו על הדרגה הכללית של התושבים

הערבים  ,הכושים והבארבארים שבמקומותיהם

;

בכל אופן זוהי דרגה נמוכה עוד סמה

שידענו אצל ערביי ארץ ישראל לשעבר  .בניגוד לתימנים  ,הללו נעדרים גם שרשים
ביהדות .

לעומת

זאת

הם

נתונים לגמרי למשחק האינסטינקטים

הפרימיטיביים

והפראיים  .יי
תקדים  ,זכתה

חריפות הביטוי  ,שלא היה לה

לקיתונות של גינויים ; אולם גם בדברי המסנגרים ניתן

.

היה להבחין במידה רבה של דו  -ערכיות והתנשאות כך  ,למשל  ,מאשים ק  .שבתאי את א ' גלבלום
בגזענות  ' :כי בעצם מה מסתתר שם מתחת לדברי הקטיגור  ,אם לא תורתם של רוזנברג ושטרייכר
מה אחרת  ,בשם אלוהים

? ! '.ט

?

על  -מנת להפריך את דעותיו של גלבלום מונה שבתאי שורה ארוכה

של יהודים מרוקאים אשר נמנו עם העילית התרבותית הכלכלית והפוליטית של מרוקו וישראל
כאחד  .אולם גם הוא אינו יכול להתעלם מהעדרה של שכבה זו בקרב העולים ממרוקו של שנות

החמישים  .ואף  -על  -פי  -כן  ,שבתאי מוצא בהם קו של זכות  ,שכן הוא מזדהה עם כמה מבני

שיחו ,

1 28
11

גלבלום ( לעיל  ,הערה
אלמגור  ,לעיל  ,הערה

12

22 , ) 2

באפריל . 1949

על דמותם של המרוקאים בספרות שלאחר מלחמת השחרור ראה

.1

ק ' שבתאי  ' ,אלה שאין תקוה לילדיהם '  ,דבר  3 ,במארס . 1950
תשובה למר גלבלום '  ,הארץ  8 ,במאי . 1949

ראה גם  :א ' פרידמן ,

' על העליה מצפון אפריקה :

סטריאוטיפית ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

שטענו בפניו כי המרוקאים הם ' חומר היולי  ,מין עיסה שאפשר ללוש ממנה כמיטב יכולתו ורצונו
של האופה  ,ילדים טובי לב  ,המחכים ליד שתעצב אותם '  .שבתאי אף סבור  ,כי זה בדיוק
שהמדינה זקוקה לו

' הגזע '

:

אנחנו סובלים מעומס של אינטליגנציה  ,מעובדי מוח ומעבודת המוח  .הרקע הנפשי של

הציונות  ,ביחוד של ציונות העבודה  -היה הרצון לברוח מן העומס המופרז של החיטוט
האינטליגנטי אל החיים הפשוטים  ,טבעיים  ,טובים יותר  .אנו זקוקים כאויר לנשימה

ל ' זריקות ' ראויות להתכבד של טבעיות  ,פשטות  ,של עם  -ארצות  ,של בעלי  -גוף  .היהודים
התמימים הילדותיים

הללו  ,עם

הפשטות שלהם  ,עם האינטליגנציה שלהם  ,שהיא כמו

שאמר הכרמלי 2 ,י * ' לא של איינשטיין '  ,הם סם  -החיים נגד העודף של החטטנות המוחית

שלנו  ,שבה המקור של צרות רבות שלנו  ,ביניהם העקשנות והנצחנות המפלגתית .

!3

כאמור  ,שפר חלקם של התימנים  ,שכן העדה התימנית היתה בדרך  -כלל מן האהודות ביותר על

היישוב הוותיק  .אין זה מקרה אפוא  ,שדוד בן  -גוריון  ,שבדרך  -כלל שלט ברגשותיו ומיעט מאוד
בחשיפתם  ,חרג ממנהגו בהקשר לעלייתם של יהודי תימן  ,ובמיוחד לנוכח החלאות שפקדו את
ילדיהם  .בדברי תשובה לדוברים שונים
אמר

בכנסת  ,בעת

דיון בנושא העלייה שנערך בנובמבר

, 1949

הוא

:

לפני כמה שבועות נמסר לי שמתוך נימוקים שקולים ומעשיים  -ובאמת אי  -אפשר היה

לזלזל בנימוקים  -יש הכרח להאיט עליית תימן ( מכיוון שהסוד נתגלה מותר לנו לדבר
על כך)  .אמרו לי שבין העולים יש הרבה חולים  ,חלושים  ,ילדים תשושים  ,נגועים  -ואין
סידורים מתאימים ומספקים בשביל כולם  ,ויש להאיט קצב העליה  ,או יותר נכון

ההטסה ,

כי כל עליית תימן בימינו נעשית בטיסה  ,על כנפי נשרים  .שלחתי מיד איש לעדן לבדוק
את המצב ובמשך ימים אחדים קיבלתי דו " ח מלא ומפורט על שמתהווה ברחבי תימן .

שמעתי על יציאת תימן מופלאה  ,משיחית  ,יציאת היהודים מכל קצווי תימן ברגל וברכב ,
בנעריהם ובזקניהם  ,מתוך הפקרת רכושם  ,בריאותם  ,חייהם ופני כולם לעדן  ,שמשם

אפשר להגיע למדינת  -ישראל המאירה ממרחקים וקוראה ממעמקים ומיד שלחנו שנינו
 קפלן האיש המעשי ואני בעל ההזיות  -טלגראמה לידידינו באמריקה  ,שלמען השםישלחו מיד עוד מטוסים לעדן להחיש ולהאיץ העברת יהודי תימן ארצה  .ידענו שאין

עדיין מקום מוכן בשבילם  ,שאין שיכון ואין אישפוז  .אבל לא היה ספק קל  ,אף לרגע אחד

שעלינו קודם כל לעשות הכל  ,האפשרי והבלחי אפשרי  ,למען שיגיעו הנה  ,אלינו
למדינת ישראל זו  ,ולא יתגוללו במחנות בעדן או בדרכים בתימן  .אפילו אם נגזר על מי
מהם למות  -מוטב שימות פה  ,בארצו  ,בין אחיו  ,ולא בנכר ההוא  .והיו מקרים שהעולים

הגיעו לשדה  -התעופה בלוד ויצאה נשמתם  .ובאו ילדים מזי  -רעב  .ראיתי אותם בבית -
החולים הצבאי בתל  -השומר  .זוהי אחת התמונות המחרידות ביותר שראיתי בחיי  :באגף
שנמסר על ידי הצבא לילדי תימן שכבו ילדים ותינוקות הדומים יותר לשלדים מאשר לבני

 * 12אליהו
13

הכרמלי  ,חבר  -כנסת מטעם מפאא בשנות

החמישים .

שם  .עדויות נוספות על היחס השלילי כלפי יהודים ממררקו ראה אצל י ' שובל  ,בעיות חברתיות בעיר פיתוח

מחקר לקראת תכנון השכונה לנסיון בקרית גת  ,ירושלים

 , 1959עמ ' , 15 - 12 , 8 - 5

. 71 -31

:

ברבות השנים נעשו

נסיונות מספר ל ' טיהור ' דמותו של המרוקאי  .ביטוי אמנותי לכך היה למשל המחזה ' קזבלן ' של יגאל מוסינזון ,

וראה אלמגור  ,לעיל  ,הערה . 1

1 21
~ ~

רב עולה מברך את

ביקורו הראשון

בן  -גוריון  ,בעת
באשדוד  -ים 12 ,
בפברואר 1959

אדם חיים

:

ללא כוח לבכות  ,רבים גם ללא כוח לספוג מזון  .רק בעיניים זרח עוד אור

החיים  ,והעינים  -עיני ילדים יהודים  ,ילדים יקירים  .ורופאים יהודים ואחיות יהודיות
מטפלים בהם באמונה  ,באהבה  .הבינותי באותו רגע מה זאת ' גילה ברעדה '  .נתחלחלתי

ונפעמתי מהמחזה הנורא והגדול  .כל  -אלה הם חבלי משיח 4 .י
אולם גם במסכת הדימויים החיוביים של יהודי תימן אפשר להבחין לא במעט גילויים של תיוג

שלילי  .כך  ,למשל  ,כותב גלבלום

:

בדרך כלל הקושי העיקרי לגבי עליה זו נובע דוקא מהסתפקות במועט הגובלת בשיתוק כל
יזמה עצמית  .הם אסירי תודה ומרוצים ממה שעושים בשבילם ולא איכפת להם

הרבה ,

כמה זמן ישבו כמחנה העולים עצמו  .כמו כן בצאתם הם טעונים טיפול מרובה  ,כדי
ללמדם הלכות ראשונות בדרכי החיים ותורת החיים בארץ לא ערבית  .אבל  ,מצד שני ,
התימנים הם עדה רויית מסורת דתית תרבותית עברית  ,בעלת אופי אישי נוח ולא תוקפני ,
עדה אוהבת עבודה ומסתפקת במועט  .והעובדה שמספר היהודים המועמדים לעליה
5ן

נוספת מבני עדה זו הוא מוגבל  ,מגביל גם את ממדי הבעיה .

לעומת דברי ביקורת מתונים אלה  ,היה דווקא בן  -גוריון  ,למרות האהדה הרבה שרחש לעדה
14

1190

15

דביי

הכנסת ,

21

בנובמבר

 , 1949עמ '
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התימנית  ,שחורגים מהלכי הרוח

גלבלום ( לעיל  ,הערה  22 , ) 2באפריל 949נ  .על דימויים שליליים של העדה
המקובלים  ,ראה  :פ ' כהן  ,קהילה ויציבות בעיר עולים  ,ירושלים  , 1954עמ '  . 10איזכורים של תדמית

חיובית של
; 176 - 174

 , , )' Deעמ '
ינואר ' 1952l
מגמות  ,ג ( 2 ,
חברתי ? ' ,
העדה התימנית ראה  :י ' בן  -דוד  ' ,הבדלים אתניים או
 . Berrebyנ 7 .
int (igration
des Juifs
שינויYem
(inites
08 Israel ' , ]' 1484 ) Sociologigue , 111 ) 1953 -

 . 112 - 114 , 120 - 121 , 128 - 141קק 1954 ( ,

סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

התימנית  ,בין מותחי הביקורת החריפה  ,אם כי לא  -פומבית  .במכתב לרמטכ " ל  ,יגאל ידין  ,הוא כותב
בין השאר

:

שבט זה  ,מצד אחד הוא יותר נוח לקליטה  ,גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה משקית  ,מכל

שבט אחר  .הוא אוהב עבודה  ,אינו להוט אחרי העיר  ,יש לו ( לחלק הגברי  ,לכל

הפחות )

אחיזה בלשון העברית ובתורת ישראל  ,אבל מבחינה אחרת הוא אף הקשה ביותר  .הוא
רחוק מאיתנו מרחק של אלפיים שנה אם לא יותר  .הוא נעדר המושגים היסודיים ביותר

והראשוניים של ציוויליזציה ( להבדיל מתרבות )  .יחסו לילדים ולאשה הוא של איש

פרימיטיווי .

מצב בריאותו

לקוי .

כוחותיו הגופניים תשושים ואינו מבחין בצרכים

ההיגייניים המינימאליים  .הוא היה אלפי שנה שרוי באחת הגלויות האפלות והמרודות
ביותר  ,במשטר פרימיטיווי יותר ממשטר פאודלי ותיאוקרטי רגיל  .המעבר שלו לארץ -

אין כמהפכה הזאת בחיי

אנשים  ,מהפכה אנושית עמוקה ולא זו השטחית  ,המהפכה

הפוליטית  ,כל ערכי אדם משתנים שינוי יסודי 6 .י
אם כי קשה להעריך את מידת שכיחותן של דעות אלה בקרב האוכלוסיה הוותיקה  ,נראה שהיה בהן
ביטוי רווח למדי של חששות ואף חרדה להשפעה מרחיקת  -לכת של עולי שנות החמישים על

המורשה התרבותית  -חברתית שהתגבשה ביישוב היהודי בארץ  -ישראל עד קום המדינה .

החששות ממגיעה במורשה התרבותית  -חברתית
המיפגש עם עולי ארצות האסלאם  ,ובמיוחד עם קבוצות מסוימות כעולי צפון  -אפריקה  ,היה ללא
ספק בעל אופי טראומטי לשני הצדדים  .רשמיו ניכרו כבר בשלבים מוקדמים מאוד  ,אם כי
תוצאותיו המסועפות היו ארוכות  -טווח  .ביטוייו הפומביים של העימות המתסכל בין הקולטים
והנקלטים היו שונים  .בצדם של הקולטים השתקף הדבר בעיקר בשורה של מאמרים פרי עטם של

פובליציסטים ועיתונאים ובהתקלויות בלתי  -נעימות עם פקידים ונותני  -עבודה  .העולים הגיבו מדי
פעם בהתפרצויות של זעם ואלימות  .הביטויים הספרותיים המתוחכמים יותר  ,פרי עטם של ' בוגרי
המחנות והמעברות '  ,הופיעו בתקופה מאוחרת הרבה יותר .
המיפגש עם העלייה של שנות החמישים כפה על הקולטים התחבטות בבעיה קשה  .מצד

אחד ,

היה מקובל על הכול שהמדינה זקוקה לכוח  -אדם רב לשם איכלוס מהיר של השטחים החדשים

שנוספו בעקבות מלחמת העצמאות ולעיבוי אזורי התיישבות קודמים  .כוח  -אדם נוסף היה חיוני גם
לצה " ל וגם לפיתוח כלכלי מואץ .
נימוקים אלה הודגשו במיוחד על  -ידי בן  -גוריון  .על  -כן הוא גם התנגד לכל הגבלה על העלייה ,

כפי שרבים הציעו  ,במיוחד בתקופות שנראה היה כי מערכת הקליטה עומדת בפני התמוטטות  .בן -

גוריון חזר וטען פעמים אין ספור  ,שאין לשקול את עניין העלייה והקליטה במאזניים כלכליים .

בנאומו בכנסת שהוזכר לעיל  ,אמר בן  -גוריון בהקשר זה

:

מי שמתאר תמונת  -זוועה של תשעים אלף עולים היושבים במחנות  -אם רק הוא מבין
את המשמעות הדברים שהוא מדבר  -טוען לאמיתו של דבר  ,שהעליה צריכה להיות
צמודה לקליטה הכלכלית  .זאת אומרת אין להעלות תשעים אלף  ,כל עוד לא בנינו

16

מובא אצל ת ' שגב ,

: 1949

הישראלים הראשונים  ,ירושלים

 , 1984עמ '
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 31ך

ראשיתו של מושב
חוסן  ,מיסודם של עולי
צפון  -אפריקה  ,למרגלות
סוחמתא

בגליל העלית

בשבילם בתים ולא הכינונו בשבילם עבודה  .מי שטוען זאת במישרין או

בעקיפין ,

כיודעים וכלא יודעים  ,אינו רואה ואינו מבין מה מתרחש בחיי היהודים בשורה של ארצות

 -גם באירופה  ,גם באסיה וגם באפריקה  .תארו בנפשכם שמחר תגיד לנו ממשלת

רומניה שהיא מוכנה לתת ליהודים לצאת לארץ  ,אולם כתנאי אחד  :ששערי היציאה יהיו
פתוחים רק ששה חודשים  .ויימצאו מאתיים אלף או שלוש  -מאות אלף יהודים שירצו

לעלות  .הנאמר להם  :לא  ,חכו עד שנבנה מקודם בתים ונזמין לכם תעסוקה  ,וכל אלו לא
יהיו עד שההון יזרום הנה לפי הרצפטים של ברנשטיין או של בגין

זאת

!

?

ממשלה זו לא תאמר

עד כמה שאני יודע לא היו מוכנים בתים ותעסוקה לששים רבוא יוצאי מצרים -

ואף על פי כן לא פקפק משה אף רגע והוציאם  .מאחורי עליית היהודים בכמה ארצות
עומדת קאטאסטרופה של הרס ושמד  -ולפניה מדינת  -ישראל וכיסופי גאולה  .אין

להתאים העליה ליכולת הכלכלית שלנו  -אלא להיפך  ,עלינו להגביר המאמץ הכלכלי
לפי צרכי יציאת הגלות  ,וגם אם ייבצר הדבר

מאתנו  ,ואם נפגר

במאמצינו הכלכליים אתרי
7ן

גלי העליה שיגאו ויפרצו גאה ופרוץ  -העליה קודמת  ,גם אם היא כרוכה בסבל .
מצד שני  ,רבו ההסתייגויות מאיכות כוח  -האדם  .להסתייגויות אלה לא ניתן פומבי רב מצד העוסקים
כמלאכת הקליטה הלכה למעשה  .לעומת זאת  ,הדים ישירים ועקיפים להלכי הרוח הללו ניכרו
במאמריהם  ,ופעמים גם כהצהרותיהם  ,של אנשי  -ציבור  ,עיתונאים ופוליטיקאים  .הלכי  -רוח אלה

ניכרו גם אצל בן  -גוריון  ,אם כי עמדותיו והצהרותיו בהקשר זה היו לעתים מנוגדות ; אולי שיקפו הן

פסימיזם מכאן ואופטימיזם מכאן  ,ואין זה ברור תמיד מה הביא אותו לנקוט עמדה זו או אחרת .
דברים פסימיים כאלה כתב הוא  ,למשל  ,באחד ממאמריו

:

במאות השנים האחרונות שקעו ארצות הקדם בבערות  ,בדלות  ,בעבדות ופיגרו לאין ערוך
מאחורי ההתקדמות המהירה של עמי אירופה  .וכמצב הגויים כן מצב היהודים  .נסתלקה
1 32
17

דברי הכנסת ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '  . 129 - 128על ההתנגדות להטלת הגבלות על העלייה ראה  :ד ' הכהן  ' ,מדיניות
הקליטה של העלייה הגדולה בישראל בשנים תש " ח  -תשי " ג (  , ' ) 1953 - 1948חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ,

אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן תש " ם ,

עמ '  ; 27שגב

( לעיל  ,הערה

, ) 16

עמ '

. 142
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השכינה מעדות יהודי המזרח והשפעתם בעם היהודי פחתה או חדלה לגמרי  .במאות
השנים האחרונות עמדה יהדות אירופה בראש העם גם מבחינת הכמות וגם מבחינת
האיכות  .יהדות אירופה משמעה בעיקר יהדות מזרח אירופה

;

יהודת זו היתה גם הכוח

הבונה העיקרי של הישוב בארץ  ,שגדל במאה השנים האחרונות  .מיהודי מזרח

אירופה ,

בתוספת חשובה של יהודי גרמניה לאחר עלית היטלר לשלטון  ,הורכב בנינו ורוב מנינו
של

הישוב ,

ועל

הרוחנית ,

ידם עוצבה דמותה

המדינית והחברתית של היהדות

הארצישראלית החדשה  .העליה הספרדית הוותיקה מימי אבולעפיה ויוצאי צפון אפריקה
כמעט שבטלה בששים .
במאמר אחר קובע בן  -גוריון

8ן

:

רובם הגדול של יהודים אלה [ יהודי המזרח ] הם מחוסרי כל  ,גם חסרי רכוש והון אשר
נלקח מהם וגם עשוקי חינוך ותרבות שלא ניתנו להם  .הם נאלצים לעלות בלא אמצעים ,

בלא מקצוע  ,בלא השכלה  ,בלא הכשרה  ,בלא לשון  ,בלא ידיעת הארץ וערכי האומה .
מתוך תחושה משיחית  ,הם נוהרים באלפיהם וברבבותיהם למדינת ישראל  .והמאמצים
הנדרשים לקליטתם הם גדולים וקשים ממאמצי המלחמה  . . .לא על הלחם לבדו יחיה

עם  .והגלויות המתחסלות ומתכנסות בישראל אינן מהוות עדיין עם  ,אלא ערב רב ואבק

אדם  ,ללא לשון ללא חינוך  ,ללא שורשים וללא יניקה במסורת ובחזון של האומה . . .

הפיכת אבק אדם זה לאומה תרבותית  ,עצמאית ונושאת חזון  -היא מלאכה לא

קלה ,

וקשייה אינם קטנים מקשיי הקליטה המשקית  .נדרש מאמץ אדיר  ,מוסרי וחינוכי  ,מאמץ
מלווה אהבה עמוקה וטהורה לאיחוד נידחים אלה  ,להנחיל להם נכסי האומה
לנטוע

וערכיה ,

גלויות מרוחקות ועשוקות אלה  .בתוך חברתנו  ,תרבותנו  ,לשוננו ויצירתנו  ,לא

כגומלי חסדים  -אלא כשותפי  -גורל 9 .י

התואר ' אבק  -אדם ' אינו מתייחס במקרה זה רק לעולים מארצות האסלאם  ,אלא גם לעולים ממזרח -

אירופה  .נימה פסימית עולה גם מקטע נוסף במאמר של בן  -גוריון שהוזכר לעיל

:

' העם היהודי בדרך ' שהרצל חשב עליו ותלה בו מדיניותו ופעילותו הציונית  ,היה למעשה
העם היהודי באירופה  ,שלא יכול ולא רצה להישאר באשר הוא  ,העם אשר נשא על כתפיו
את התנועה הציונית והיה דרוך לקראת הגשמתה  -ברצון העליה  .עם זה נחרב ונעקר .

החורבן שהמיט היטלר על עם ישראל באירופה  -שום שונא ישראל לפניו לא העיז ולא
הצליח לבצע  .אבל יותר משפגע היטלר בעם היהודי  ,אשר ידע ושנא  ,חיבל במדינה
היהודית שלא ראה בואה  .הוא השמיד את הנושא והכוח הבונה המרכזי והעיקרי של

המדינה  .המדינה קמה ולא מצאה את העם שציפה לה  .מאות שנים נישאה שאלת  -תפילה
בפי העם היהודי  :התימצא מדינה לעם

?

איש לא העלה על ליבו השאלה המחרידה -

הימצא עם למדינה לכשתקום ?  . . .ושאלה זו היא בעצם שאלת  -השאלות של מדינת -

ישראל אשר קמה בימינו .

20
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18

ד ' בן  -גוריון  ' ,נצח ישראל '  ,שנתון הממשלה  ,תשי " ד  ,עמ ' יז  ' .הסתלקות השכינה ' על  -פי גירסתו של בן  -גוריון ,
פירושה הסתלקות ' שכינת היצירה העברית '

19
20

( שם )

ואין לה משמעות שלילית רחבה וכוללנית יותר.

ד ' בן  -גוריון  ' ,יחוד ויעוד '  ,שנתון הממשלה  ,תשי " א  ,עמ '
בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

לז .

כה .

ילדי
המתיישבים החדשים ,
עולים חדשים ,
במושב עין  -אילה ,
אוקטובר 1949

בן  -גוריון היה אפוא מלא חרדות וחששות מאיכותו של כוח  -האדם שהגיע לארץ בשנים הראשונות
להקמת מדינת ישראל  ,והם גברו על הנחת והסיפוק  .עם זאת  ,ניתן להבחין לא  -פעם בפרצי
אופטימיות  ,שאפיינה אותו בשטחים שונים  ,גם בכל הנוגע לפוטנציאל האנושי של העולים

ויכולתם לתרום לבניין המדינה והחברה  .כך  ,למשל  ,כותב בן  -גוריון באותם מאמרים עצמם שבהם
חשף את חששותיו וחרדותיו

:

אין יסוד להנחה  ,שיהודי צפון אפריקה  ,או

תורכיה  ,מצרים  ,פרס או

עדן  ,שונים במהותם

ויסודם מיהודי ליטא  ,גליציה ואמריקה  .גם בהם גנוזים מעיינות עשירים של יכולת
חלוצים  ,מעיינות של גבורה ויצירה  .אם נשקיע גם פה חלק מן המאמצים שהשקענו בנוער

היהודי בארצות אירופה  -נקבל גם פה התוצאות המבורכות .

21

ובמקום אחר הוא קובע  ,ש ' ההיסטוריה של עמנו בגולה הוכיחה שבמהותו אין כל שבט  -אם נציין
בשם זה מרכז יהודי גיאוגרפי מסויים  -נופל מחברו או עולה עליו ביכולתו התרבותית ובתכונותיו
היסודיות '  .ע

לאופטימיזם זה לא היה שותף  .אחד הבולטים מבין אישי הציבור בתקופה ההיא  -אליעזר

ליבנה  .בשורה של מאמרים יוצא הוא חוצץ כנגד מתן עדיפות לכמות על  -פני איכות העלייה

:

' חופש העליה התפרש לעתים כזכות לטפילות והשתרר המושג האנטי ציוני שכמות העליה בלבד

קובעת את ברכתה ללא קשר בפעלה ובחובותיה '  .ליבנה לא הסתיר כלל את דעתו על איכותו של
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כוח  -האדם ואת תביעתו להנהגת סלקציה חמורה :
שדווקא החלק המפגר והמפוקפק מבחינה מוסרית או
בשום
להסכים
אין
ואופןכאשר השכבות היהודיות המושרשות והאיתנות נשארות
פניםבפרט
לארץ .
יועלה :
ן
בריאותית

21

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ '

22

בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ '

כו .
יז .

סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

בגלותן  .אין זו שאלה של אמצעים חמריים להחזקת עולים אלה  .אפילו יבטיחו ' ג ' וינט ' ,
' מלבן ' או חברות צדקה אחרות  ,את הוצאותיהם של הנכים או קשי החינוך  -לא נפתרה
הבעיה על ידי כך כמלוא הנימה כי הבעיה אינה כספית בעיקרה אלא חברתית ורוחנית .
ישראל איננה מפלט לחוגיהן המפגרים והבלחי פרודוקטיביים של התפוצות  ,אלא מרכז
לחלוציהן ומיטב בניהן  .גם אם יערבו גורמי חוץ לפרנסתם של כל ' המקרים הסוציאליים '

ביד נדיבה  -אין לקבל את המתת מבחינה עקרונית  .מדינה ש ' המקרים הסוציאליים '
שלה עוברים גבול

מסויים ,

בסיסה הסוציאלי מתערער  .אין להשוות את התמיכה

המודרנית לנפגעי הגולה אל ' החלוקה ' הישנה  .זקני הישוב הישן עלו לארץ מתוך משאת
נפש כבירה  .הרפתקאות נועזות וללא ידיעה על עתידם  ,האפשר לומר זאת על כלל
הנתמכים עכשיו

?

23

ליבנה  ,המשוכנע שהוא מבטא הלכי  -רוח רווחים בציבור כולו  ,קובע

:

אם יעשה נסיון לשם הפגנת מספרי עליה גדולים  -ל ' גייס ' אלמנטים מעין אלה  ,יתקומם
נגדו הישוב הציוני כולו ללא הבדל חוג ומפלגה  .אפשר לגרוס עליה סלקטיבית  ,לשם

חיזוק כוחו החברתי  ,המקצועי והחלוצי של הישוב  .כל שיטה יפה שעתה ונאה

מקומה ,

ומבחינה היסטורית אין ביניהן ניגוד אולם בשום פנים ואופן אין להתיר סלקציה הפוכה

:

שהבריאים הצעירים  ,בעלי המקצוע ובעלי האמצעים ישארו בגלויותיהם ואילו הנחשלים
והמפגרים יועלו ארצה  .אין זה אלא סילופה הגמור של הציונות .
דברים בוטים לא  -פחות השמיע העיתונאי א ' גלבלום בסדרת

24

מאמריו  ,שעוררה

הדים רבים

בציבור .

תמצית השקפתו ביחס לאיכותו של כוח האדם מביא העיתונאי דווקא כדבר בשם אומרו  ,מפי ידיד
יהודי  ,דיפלומט וסוציולוג

:

אתם עושים בישראל את השגיאה הפאטאלית  ,שעשינו אנחנו הצרפתים  ,ושהיא בעוכרנו
ובניווננו  ,אתם פותחים שעריכם לרווחה וללא הקפדה נמרצת והסדר נמרץ לפני בני
אפריקה  .אל תשכחו שניצחתם במלחמה נגד מדינות ערב  ,והקימותם את מפעליכם בארץ ,

לא בשל מספרכם המרובה  ,ולא בשל עושרכם החומרי  ,אלא קודם כל בשל הרוח  ,שהיתה

מפעמת בכם והציוד השכלתני  -רוחני שהיה לכם  .עליית חומר אנושי מסויים עלולה
להוריד אתכם ולעשותכם למדינה לבנטינית ואז נחרץ גורלכם ואתם מידרדרים לאבדון .
והוסיף על כך גלבלום דברים משלו  ' :לעיתים אין לנו אומץ לב  ,ועד  -עתה היינו משתמטים מלראות
את הבעיה  .אמת הבעיה מרה עד מאד  ,אך אמת שמתנכרים לה  ,נקמתה מרה עוד יותר ' .

25

נימות דומות  ,אם כי בדרך  -כלל פחות חריפות בניסוחן  ,ניתן למצוא בהתבטאויות שונות של

23

ליבנה  ,לעיל  ,הערה . 10

24

א ' ליבנה  ' ,מפנה מכריע בעליה -

דעת  -קהל שנערך בסוף

מפנה מכריע בכלכלה '  ,בטרם  ,ו (  15במאי  , ) 1952עמ ' . 5

 , 1949דגל הציבור בעלייה בלתי  -מוגבלת.

כ 75 -

אם לשפוט לפי סקר

אחוז מבין הנשאלים הביעו דעתם נגד

הגבלת העלייה  .הסתייגות גדולה יותר התבלטה בקרב המשכילים יותר  .עם זאת יש לזכור  ,שגם לפי דבריהם של

מבצעי המחקר  ,יותר ממחצית הנשאלים (  2 , 211איש )  ,לא ידעו אפילו בקירוב כמה עולים באים לישראל  .כמו  -כן
יש לזכור  ,שבתקופת הסקר היו לפחות מחצית העולים יוצאי אירופה  .יתר  -על  -כן  ,המיפגש עם העולים בכלל ,
ועדות המזרח בפרט  ,היה עדחן מוגבל מאוד בסוף

עליה  ,שבט תש "י  ,עמ ' . 27
25

גלבלום ( לעיל  ,הערה

22 , ) 2

באפריל . 1949

. 1949

ייתכן שכל אלה השפיעו על תוצאות הסקר  .ראה  :דפי

וקע:

ך

אישים אחרים  .המכנה המשותף הוא הזעקת הציבור לעמוד בפני סכנת האוריינטליזאציה
והלבנטיניזאציה של היישוב  .כך  ,למשל  ,כותב י ' זרובבל

:

' היש ' הרוחני הגדול אשר נוצר בעמל נמלים ובמאמץ חלוצי  ,עם כל שאר מפעלי היסוד
של התנועה הציונית עשוי לרדת לטמיון  ,אם לא יהיו לו ממשיכים שיפעלו ברוח
הראשונים  .העליה ההמונית הזורמת עתה מארצות נחשלות ופרימיטיביות ארצה ישראל ,
עשויה לשטוף במרוצתה את כל פעולותינו  .יש לכן  ,לעמול על מנת להקנות עתה את
נסיונם ורצונם של הראשונים  ,כיצד נוכל להוריש להם נסיון הראשונים על מנת שירגישו
עצמם ראשונים במעשה

?

26

ישראל ישעיהו  ,שיצא להגנת העלייה החדשה  ,טען כי ' באי  -אילו חוגים שורר ממש פחד מפני
השעה ההיא כשהרוב הדמוקראטי של בני תימן ועיראק  ,אלג ' יר ומרוקו יכריע ליד הקלפי בבחירות
לפרלמנט ' .
( לבון ) ,

27

אסמכתות לכך הוא מביא מדבריהם של אייזיק רמבה ( עורך

' הבקר ' ) ,

פנחס לוביאניקר

יעקב  TTnואחרים  ,ואישי  -ציבור רבים אחרים הביעו את חששם מסתרבות האוריינטאלית ,

העשויה להשתלט על ישראל  28 .דעות אלה לא נשארו ללא תגובה  .עיתונות התקופה מלאה בחילופי -

 -כלל צמרת ההנהגה

11 6

דעותי לעתים חריפים מאוד  ,בסוגיית סכנת האוריינטאליזם  .אולם בדרך

~
26

זרובבל  ,לעיל  ,הערה

.5

27

י ' ישעיהו  ' ,צל " האיכות " ופחד " האורינטליות " '  ,דבר  20 ,בספטמבר

28

ראה  ,למשל  ,דברים מפי בן  -גוריון  ,גולדה מאיר ואבא אבן שמביא סמוחה ( לעיל  ,הערה

. 1950
,) 5

עמ '

. 89

חורף במעברה

הפוליטית לא נחלצה לסייע  ,לפחות בפומבי  ,בידי המסתייגים מהדברים הבוטים נגד איכותם של

העולים  .המתפלמסים היו בדרך  -כלל אנשי העדות עצמם מקרב הוותיקים .

האסטראטגיה של קליטת העלייה  -מאפוטרופסות למלוראליזם
לעומת זאת  ,תגובותיהם של ההנהגה הפוליטית וראשי מינהל הקליטה באו לידי ביטוי מפורש

במדיניות הקליטה  ,ובמיוחד ב ' אסטראטגיה ' שהנחתה את כללי הגישה והטיפול בעולים  ,שניתן
לכנותה

' אסטראטגיית

מ ' הארץ '

האפוטרופסות '  .דברים ברוח זאת מנסח בצורה בהירה העיתונאי שלמה גרוס

:

בנסיבות אלה נוצרה בקרבנו מעין חלוקת תפקידים בין וותיקים לבין עולים  ,ועלינו
להודות בכך כי ברגע זה אין מנוס מחלוקת תפקידים כזו  .אומרים כי הישוב הותיק חייב

לדאוג ל ' ווסטרניזציה ' [ מלשון ' מערב ' ] של העולים החדשים  .ואמנם נראה כי זהו תפקידו
האובייקטיבי  .אולם עלינו להזהר פן נפריז בקביעת הקצב ונדחוק את הקץ  .אם המעבר
מאורח חיים מזרחי לאורח חיים מערבי יהיה פתאומי וחד מידי  ,עלולים להיווצר כל
הגילויים של התבוללות מבוהלת אשר הפכו את הדור הראשון של יהודים מתבוללים
באירופה לאנשים כה בלתי מאוזנים כפי שקרה  .התפקיד הוא תפקיד חינוכי קשה ועדין

ביותר וכשם שהרגל נפסד הוא אם מדברים בינינו על ' השחורים '  ,כל עלינו להכיר בעובדה
כי העליה החדשה לא תמצא את מקומה בתוך החברה שלנו  ,בלתי אם תוסיף להיות
מודרכת למשך עוד זמן רב על ידי הישוב הותיק  .מכאן שגם מבחינה זו תוסיף החברה
הישראלית להיות בנויה על אי השיוויון ולא על אגאליטאריזם .
29

ש ' גרוס  ' ,מעוני ומשיוויון  -לרכסם ולדירוג החברה '  ,הארץ ,

14

29

באפריל . 1958

7ן' 1

משה ליסק

אם לגבי עקרון האפוטרופסות המכוונת והמדריכה לא היו חילוקי  -דעות רבים בתקופה ההיא  ,הרי

באשר לתוכנו של עקרון זה ויישומו המעשי שררו אי  -בהירות  ,חוסר  -עקביות וסתירות רבות  .יתר -
על  -כן ,

הוויכוח על תוכנה של ההדרכה האפוטרופסית השתלב עד מהרה בוויכוחים פוליטיים

ובמאבקי  -כוח בין הזרמים הרעיוניים והחברתיים המרכזיים של החברה הישראלית  ,והפך לחלק
בלתי  -נפרד מהם .

תחושת האפוטרופסות מצד אחד והאחריות לביצוע מצד שני הולידו כמה רעיונות  -נפל במישור
הביצועי  -מנהלי  ,כגון הקמת גדודי  -עבודה של עולים  ,ריתוק העולים למקומות יישוביהם הזמניים

או הקבועים על  -מנת למנוע ניידות בלתי  -מבוקרת  ,אשר מונעת כל תכנון .
רעיון הנפל של הקמת גדודי  -עבודה הוא אולי הטיפוסי ביותר להלכי  -הרוח של התקופה ההיא
והביטוי הבוטה ביותר לתחושת האכזבה ואף מידה לא קטנה של יאוש מיכולת הוויסות של כוח -

האדם החדש  ,ששררו בחוגי ההנהגה  .לרעיון זה היו אמנם כנראה כמה אבות  ,אם לשפוט על  -פי
מקורות שונים

; 39

אבל בן  -גוריון הוא שאימץ בתקיפות רבה את הרעיון וניסה להוציאו לפועל  .הוא

הקים לשם כך ועדה מיוחדת  ,שההנחיה העיקרית אשר ניתנה לה היתה ' לברר את האפשרויות ודרכי

הביצוע של העסקת העולים ( בגיל

) 45 - 18

בעבודות ציבוריות ובניין  ,שנעשים לטובת הכלל בלי

רווח לפרט  ,בצורה של גדודי  -עבודה וחבורות  ,ובמשטר צבאי  ,או מעין צבאי ' .

31

תוכנית זו היתה אגב מיועדת רק לעולים שלא היה באפשרותם להסתדר בכוחות עצמם  .הוועדה
החלה בפעולתה בסוף ינואר

ונתקלה בקשיים רבים בגיבוש הביצועי של הרעיון  .במהלך

1950

הדיונים היא המליצה על צמצום היקף אוכלוסיית היעד וביקשה להסתפק בעולים בגיל הגיוס

בלבד ,

וזאת משני טעמים  :א  ' .הוצאת החומר הדמורליזציוני ממחנות העולים שעצם השפעתו על הציבור
במחנות מהווה מקור לתסיסה שלילית ולהפחת מדנים ומהומות '  .ב  ' .חומר אנושי זה נוח ביותר

לטלטול  ,לחינוך מקצועי וצבאי  ,והזקוק ביותר בטיפול חברתי ' .

32

המלצות הוועדה  ,שישבה כחודשיים  ,התקבלו בחוסר  -התלהבות בקרב ההנהגה הפוליטית וכן

בקרב אישי אופוזיציה  .גולדה מאיר  ,למשל  ,ששימשה כשרת העבודה  ,הביעה חשש כי ריכוז
העולים בגדודי  -עבודה יגרום לסכסוכים חריפים עם עולים מובטלים  ,שלא יצורפו לגדודים אלה .

מכל מקום  ,גם אם רעיון הגדודים הללו לא מומש  ,הוא משקף את החרדות והאכזבות  ,ומעל הכל

את הספקנות באיכותו של כוח  -האדם שהגיע בעלייה ההמונית  .בעקבות כך היו שחזרו ותבעו
להקפיד על עקרונות המיון הקפדני של העולים  ,ובמיוחד על ההתחייבות מראש של כל עולה לעבוד

שנים אחדות בעבודה חקלאית  ,וכל המסרב מסתכן בסנקציות מרחיקות  -לכת של שלילת זכויות
אזרחיות

:

עולה שאינו עומד

בהתחייבותו ,

או עושה מלאכתו רמייה  ,מאבד זכותו לכל הנאה

משירותי המדינה  ,הסוכנות  ,העיריות  ,ההסתדרות ושאר מוסדות הציבור  .אין לו עוד רשות

לתבוע עבודה  ,שיכון וכן עזרה סוציאלית  ,אף זכות הבחירה שלו פוקעת אין זכויות בלי
חובות  ,מי שמעל בחובתו העיקרית כלפי האומה זכויותיו כלפיה בטלות .
138

30

בין השאר מוזכרים יהודה אלמוג ויוסף אלמוגי  .ראה  :הכהן ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '  ; 108י ' אלמוגי  ,בעובי

הקורה  ,תל  -אביב
31

33

, 1980

הכהן ( לעיל  ,הערה

, ) 17

. 110

32

הכהן  ,שם  ,עמ '

33

ליבנה  ,לעיל  ,הערה . 10

עמ '

; 82 - 80

עמ ' 108

;

שגב ( לעיל  ,הערה

לופבן ( לעיל  ,הערה

 , ) 16עמ '

 , ) 3עמ '

. 154 - 153

. 106

סטריאוטיפית ותיוג בתקופת העלייה הגדולה
לתחושת האפוטרופסות

היו גם ביטויים נורמטיביים  ,שהיו להם השלכות בתחום אשר ניתן לכנותו

' טקטיקה של חינוך והפצת תרבות '  .דרכיה של טקטיקה זו לא היו אחידות  ,עקב ההטרוגניות הרבה
של המערכת החברתית והתרבותית של היישוב הקולט  .אולם נראה  ,שלפחות בתקופה הראשונה
לעלייתם היתה תחושתם של העולים שהם מודרכים על  -ידי מערכת מונוליטית למדי ושיש בה  ,על -

כל  -פנים  ,יסוד מוצק ומכנה משותף רחב למדי  .מגמות התיוג כלפי העולים יצרו עד  -מהרה תדמית
שלילית אחידה פחות או יותר של כלל העולים מארצות האסלאם ושל חלק מעולי אירופה  .תדמית

אחידה זו גם הולידה מדיניות אחידה כלפי קבוצות העולים השונות  ,למרות השוני הרב ביניהן .

ההבדלים במישור התרבותי  -נורמטיבי בין שני חלקי האוכלוסיה התבטאו במישורים שונים
בניב השונה של העברית בו דיברו יוצאי ארצות האסלאם השונות ( נוסף על השפה הלועזית

:

השונה ) ,

בנוסחי התפילה  ,בכללי  -כשרות  ,ומה שחשוב יותר בעצם מהותה של הדתיות  .הדתיות של עדות

המזרח נתפסה על  -ידי הציבור האשכנזי כפחות

רציונאלית  ,חסרת עקביות  ,ואפילו בעלת אופי

רפורמיסטי  .מישור אחר של הבדלים היה מערכת היחסים הפנים  -משפחתית  ,שהתבטאה בחלוקת
התפקידים בין המינים  ,בין הדורות ובגישה לתכנון המשפחה  .כמו  -כן היה שוני בדפוסי

צריכת הזמן החופשי  ,סגנון הלבוש וההופעה החיצונית והיחס לסביבה הפיסית .

34

הבילוי ,

ואילו במישור

האידיאולוגי  -פוליטי היו מושגים שחלק לא מבוטל של העולים נתקל בהם בפעם הראשונה  ,כגון
' ציונות מדינית '  ' ,סוציאליזם '  ' ,מודרניות '  ' ,קולקטיביזם ' ו ' חלוציות '  .זרותם של מושגים אלה היתה

כמעט מוחלטת  ,שכן הם לא השתלבו בדרך  -כלל במערכת מושגית כלשהי משלהם  ,בין אם היתה זו
עשירה  ,מגוונת ועמוקת  -שורשים ובין אם היתה זו מערכת דלה ומצומצמת .

במישור של החשיבה החברתית  -פוליטית היתה תחושת האפוטרופסות והמונופול של היישוב
הוותיק מוחלטת  .כאן לא היה כל מקום להתמודדות רעיונית

;

מה גם שהתביעות להזדהות

אידיאולוגית כלפי העולים הצטמצמו למינימום  ,ובמקומן באה הזיקה האינסטרומנטאלית -
ארגונית  .קבלת הדין של העולים במישור זה היתה אפוא ברורה וחד  -משמעית  ,למרות היותה
פאסיבית באופיה  .לא כך היה בתחומים אחרים  ,כגון בתחום הפולקלור  ,סגנון הלבוש  ,אורחות
החיים וכיוצא באלו .

35

אולם גם כאן נראה  ,שהיישוב הקולט אימץ לעצמו ברצינות רבה  ,לפחות

בתחילה  ,את רעיון מיזוג הגלויות  ,או בניסוחו הפיוטי יותר את רעיון ' כור ההיתוך ' .
במשמעותו הפשטנית הוראתו של מושג זה היא התנתקות מכל האלמנטים הייחודיים של

מסורות עדתיות ויצירת מערכת תרבותית  ,שיש בה אמנם רכיבים של תרבויות שונות  ,אולם ביסודה

היא נשלטת על  -ידי רכיב דומיננטי בדמותה של התרבות האשכנזית המזרח והמערב  -אירופית  ,תהיה

משמעותה אשר תהיה  .המוסדות הקולטים אכן נקטו בשלבי הקליטה הראשונים שורה של צעדים
בנסיון ליישם את עקרון

' כור ההיתוך ' בהוראתו הפשטנית

ביותר  .אלא

שהמציאות  ,הן ביישוב

הקולט הן בקרב העולים  ,היתה כה סבוכה  ,שלא היה אפשר ליישם רעיון זה בגרסתו הפשטנית  .תוך
תקופה קצרה למדי ניכרו שינויים מרחיקי  -לכת בקרב קבוצות ההנהגה  ,אנשי  -ציבור ודעת הקהל .

כאמור  ,יישומו של עקרון ' כור ההיתוך ' החל במעורבות

אינטנסיבית  ,שלעתים היתה מוחצת ,

Philadelphia

1 . Patai , Israel] YetweenEast~ and WESt,
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298 - 305
35

ראה  :ר ' בר  -יוסף  ' ,על מיזוג תרבויות בישראל '  ,נ ' תמיר

 , 1968עמ ' . 137 - 136

( עורך ) ,

עיונים בבעיות חברה חינוך ותרבות  ,תל  -אביב

משה עסק

ביקור בן  -גורית במחנה  -עולים

בחיי העולים במישורים שונים  ,ובכל המערכת שבה פעלו  .מעורבות זו ניכרה בהפניה למסגרות -

התיישבות וסוגי  -תעסוקה  ,בהיגיינה אישית ותכנון המשפחה

ובדפוסי  -חינוך .

36

ההכשר הרשמי

והנורמטיבי למעורבות זו התבטא  ,למשל  ,בדברי בן  -גוריון בוויכוח על חינוך לילדי עולים מתימן

:

אין בדעתה של הממשלה להקפיא ההווי התימני של עולי תימן  .להיפך  ,אנו רוצים לסגל

התימנית להווי הישראלי לחירות הישראלית  ,לשוויון הישראלי  ,לגבורה

העליה

הישראלית  ,לתרבות ולחברה הישראלית  .אנחנו רוצים שמהנוער התימני יצאו מפקדים

לצבא  ,כמו מהאשכנזים  .אנחנו רוצים שיצאו מהם מייסדי -משקים  ,בוני התישבות  ,אנשי
מדע  .אנחנו רוצים למחוק כל הבדל מיותר ביניהם ובין יהודי אחר  .איננו רוצים שהיחס
לאשה  ,לילד ולילדה יישאר כמו שהיה בתימן  .יהודי תימני איננו בשבילנו תימני  .הוא
יהודי  ,הוא בן אדם כמונו  .יהודי תימני הוא קודם כל יהודי ואנחנו רוצים להפכו עד כמה
שאפשר במהירות האפשרית מתימני ליהודי  ,השוכח מאין בא  ,כמו שאני שכחתי שאני
פולני .

37

אין זה מקרה  ,שדעה זו הובעה בשעת ויכוח על נושא החינוך לילדי העולים  .שכן  ,מידת הרגישות
של זרמים חברתיים  -רעיוניים בחברה הישראלית  ,ובמיוחד הזרם הדתי  ,לשאלות הפיקוח על תכנים
חינוכיים ועל גיוס עובדי  -הוראה מתאימים מבחינת זיקתם האידיאולוגית היתה מאז ומתמיד גבוהה
ביותר  .אם בתחומים אחרים ניתן היה ,

להבחין תוך זמן קצר בצמצום התביעות

כאמור ,

האידיאולוגיות כלפי העולים עד למינימום  ,לא כך היה בתחום החינוך  .המאבק על חינוכם של ילדי
העולים הפך להיות הדרמטי ביותר בתולדות קליטת העלייה בשנות החמישים  .ביסודו עמד הוויכוח

על מהות המורשה החברתית  -תרבותית שיש להנחיל לעולים במסגרת תהליכי המיזוג וההיתוך  .יתר -
על  -כן  ,דפוסי המאבק היוו ביטוי נאמן לאופיה של התרבות הפוליטית הישראלית  ,שהיתה משותפת

כמעט לכל הזרמים החברתיים  -רעיוניים .
,
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סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה
המחנה

הדתי ,

על אגפיו

השונים ,

יצא תחילה בקול ענות

חלושה ,

ולאחר  -מכן בתקיפות

ובקולניות  ,נגד ' ציד הילדים ' על  -ידי המחנה החילוני  ,נגד ' אינדוקטרינציה אנטי  -דתית '

38

ונגד

כפייה מצפונית  .מחנה זה האשים את משרד החינוך ב ' אינקויזיציה נגד דת ישראל '  ,ב ' רצח תרבותי
ודתי של שבטים בישראל '

הנפש ' .

39

וב ' פיתויים חומריים כמקום מגורים ועבודה שתמורתה דורשים את

40

הרקע להאשמות החמורות היה התחרות בין הזרמים החינוכיים  ,ובמיוחד בין הזרם הדתי לזרם

הפועלי  ,על חינוכם של ילדי העולים  .הזרם הדתי  ,על שני אגפיו  ' -המזרחי ' ו ' אגודת ישראל ' ,
ראה בפעילות הענפה של זרם העובדים  ,בתמיכת משרד החינוך  ' ,כפעילות מאורגנת  ,מכוונת
ושיטתית שמטרתה לשלול מהמוני העולים שומרי המסורת את האפשרות החפשית להעניק חינוך
דתי לבניהם ולאלצם למסור את ילדיהם לחינוך חילוני מבית מדרשה של תנועת העבודה ' .

41

ההתנגשויות היו בדרך כלל במקומות היישוב עצמם  ,שכן במישור העקרוני דבקו דוברי משרד
החינוך וההנהגה הפוליטית בעקרון ההגדרה העצמית ובחופש הבחירה של ההורים בכל הנוגע
לחינוך ילדיהם .

4

הקונפליקט שהיה בתחילה מקומי וסמוי  ,הפך לכוללני ופומבי ככל שגברה

העלייה מארצות האסלאם  ,החל מהמחצית השנייה של שנת  . 1949המחנה הדתי ראה בעולים שבאו
מחברות מסורתיות את המאגר האנושי הקרוב ביותר

אליהם  ,ואשר עליו הם זכאים לפרוש את

חסותם הרעיונית והארגונית  .לכן הוא ייחס למאבק בחזית זו חשיבות עליונה וגורלית .

43

ראייה זו לא היתה מקובלת על מחנה השמאל הן מטעמים פוליטיים  ,שכן פירושו של דבר היה
ויתור על תמיכה אלקטוראלית חיונית  ,והן מטעמים אידיאולוגיים  ,שכן גם מחנה זה לא היה מוכן
לוותר על זכותו ' לחנך את ילדי העם כולו ' .
הסכסוך על החינוך

במחנות העולים

44

הסתיים בפשרה אופיינית  ,שהתחייבה מהמיבנה

הקואליציוני  ,אשר בו היוותה החזית הדתית את לשון המאזניים  .הפתרון ( הזמני ) קבע  ,שבמחנות
המאוכלסים בעולי תימן יהיה החינוך כולו חינוך דתי אחיד  ,והפיקוח עליו יופקד בידי ארבעה

מפקחים  -נציגי כל הזרמים  ,כולל זרם העובדים ( מקבוצת ' העובד הדתי ' )  .בשאר המחנות יבוטל
החינוך האחיד הלא  -דתי  ,שהיה קיים קודם  -לכן  ,ובמקומו תוקמנה שתי מגמות  ,שאחת מהן תהיה

דתית  .הפיקוח על המגמה הדתית אמור היה להמסר לידי מפקחים דתיים בלבד  ,והפיקוח על הזרם

38

ראה  ,למשל  ,האשמות של נציג הרשימה התימנית בכנסת  ,זכריה גלוסקא  ,דברי הכנסת ,

17

באוקטובר  , 1950עמ '

. 25
39

כך הגדיר זאת חבר  -הכנסת צבי פנקס בשאילתה לוועדת החינוך  .ראה  :א ' דון  -יחיא  ' ,שיתוף וקונפליקט בין
מחנות פוליטיים  :המחנה הדתי ותנועת העבודה  ,ומשבר החינוך בישראל '  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור ,
האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

40

דברי חבר  -הכנסת פנקס  ,דברי הכנסת ,

18

. 626

בדצמבר

 , 1950עמ '

. 482

דיון מקיף בדילמות המוסריות והחינוכיות

של חינוך ילדי עולים מארצות האסלאם  ,מנקודת ראותו של מחנך דתי  ,ראה  :א ' סימון  ' ,בעיות אבות ובנים אצל
ילדי עולים מארצות האסלאם '  ,מגמות  ,ח ,

1

( ינואר

 , ) 1957עמ '

. 55 - 41

41

דון  -יחיא ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' . 509

42

הנאור תחילתו של המאבק על עקרון זכות ההגדרה העצמית  ,ראה שם  ,שם  .ראה גם דברי ישראל ישעיהו  ,דברי

הכנסת  ,עמ '  . 1065 - 1064וכן דברי יצחק בן  -צבי ,
43

ראה  ,למשל  ,את דברי יצחק רפאל בישיבת הפורום המשותף לסיעת ' המזרחי ' בכנסת והמרכז העולמי של
' המזרחי '

:

' אם אמנם נפסיד חס וחלילה את המערכה הזאת  ,הרי אם לא יתרחשו נסים נהיה כולנו אבודים ' ( דון

יחיא [ לעיל  ,הערה  , ]39עמ '
44

שם  13 ,בפברואר  , 1951עמ '

. 1089 - 1088

שם  ,עמ '

. 667 , 571 - 567

. ) 635

141

משה ליסק

הלא  -דתי לידי מפקחים לא  -דתיים .

פתרון זה היה יפה  ,במידה זו או אחרת  ,לגבי מחנות העולים

45

בלבד  .שכן החוק קבע  ,כי שיטת הזרמים אינה חלה על המחנות המנוהלים על  -ידי הסוכנות
היהודית  .אולם לא זה היה הדין ביחס למעברות  .כאן מרותה וסמכותה של הממשלה היו מלאות .
במעברות המשיכה אפוא לפעול  ,עד לבטולה  ,שיטת הזרמים מתקופת היישוב  .הטעם המוצהר לכך
היה זכות ההגדרה העצמית של העולה לגבי עתיד ילדיו .

46

היבט נוסף של הבעייתיות שהיתה כרוכה בהנחלת המורשה התרבותית  -חברתית של היישוב הוא
הפעילות ההסברתית  -תרבותית בקרב המבוגרים שבין העולים  .המימשל ומסגרות ציבוריות  ,ובראש
וראשונה ההסתדרות  ,ראו בקירוב העולים החדשים הן ליצירה העממית הישראלית והן ליצירה
המתוחכמת והאינדיבידואליסטית יותר  ,את תפקידם הראשי  .פעילי התרבות נתקלו בקשיים בשני

התחומים גם יחד  .העברת תכנים תרבותיים מתוחכמים  ,אשר רובם ככולם היו פרי של השפעה

מערבית  ,היתה משימה בלתי  -אפשרית בשנות החמישים  .אולם גם קירוב העולים ליצירה העממית
הישראלית נתקל בקשיים  ,שכן ' כאן מופיעה היצירה התרבותית שהובאה על ידי העולים כמתחרה
אפקטיבית מאד כנגד היצירה הישראלית ' .

47

אחת המסקנות שניתן היה להסיק לאור מצב זה  ,היא

:

עד כמה שמדובר ביצירה וצריכה  ,הרי בתחום הצריכה בעיקר נוספות עוד השפעות הבאות
( ערביזציה ) ,

מארצות ערב

וכאן אנו נתונים בעת ובעונה אחת להשפעות אחרות  ,שאינן

מבטלות זו את זו אלא מכניסות גורמים הטרוגניים בתרבותנו ומכבידות על התרקמותה
האורגנית  .והתוצאה היא החלשת המוטיבציה האקטואלית והפוטנציאלית של העולים
להיזקק ליצירה הישראלית המקורית העומדת במרכזה של האידיאולוגיה של פעולות

התרבות  .אמצעי התקשורת ההמונית ( בעיקר קולנוע ורדיו) ממלאים בתהליך זה תפקיד
מרכזי  .ומשבאות פעולות התרבות להתחרות בהם הן נאלצות  ,כאמור  ,מתוך הידפקות על
ליבה של הקליינטורה  ,לעשות ויתורים רבים ולקפח על ידי כך את מגמתן המרכזית .

48

קשה לקבוע במדויק מתי התעוררו הספקות הרציניים הראשוניים בדבר כשלונה של מדיניות
הקליטה המונחית על  -ידי עקרון ' כור ההיתוך ' או עקרון ' סיר הלחץ '  ,שאמור היה להבטיח את

הקליטה החברתית תוך שמירה אופטימאלית על המירקם החברתי  -תרבותי של היישוב הוותיק  .מכל
מקום  ,בהשפעת ההתנסות

בשטח  ,דעת

הקהל ומחקרים חברתיים ראשונים על קליטת העליה

49 ,

אשר

מתחו ביקורת על מדיניות הקליטה הן במישור המדיניות והן בתחום הביצוע והיישום  ,החלו
להתגבש עקרונות חדשים למדיניות של קליטה חברתית ותרבותית  .בצדם של עקרון ' כור ההיתוך '

וסיסמת ' מיזוג הגלויות '  ,החלו להשמע דיבורים על האטת המעורבות בחיי העולים  ,ויתור על

45

שם  ,עמ ' , 614 - 606

46

דון  -יחיא ( לעיל  ,הערה

; 669

אהרון  ,דברי הכנסת ,
47

ישראל ישעיהו  ,דברי הכנסת ,

, ) 39

14

עמ '

. 677 -676

בפברואר

 13בפברואר

 , 1951עמ ' . 1065

על ההסדרים במעברות ראה שם  ,עמ '

 , 1951עמ '

. 690 -679

ראה גם  :יצחק בן -

. 1105

יש המכנים אותם גם ' התרבות הגבוהה '  .ראה  :ב ' שחר  ,תרבות וחברה  ,תל  -אביב

 , 1963עמ ' . 190 - 189

על אי -

התאמה בין המוטיבאציה של המבוגרים לקבל פעולה תרבותית לבין התפישה האידיאולוגיה של יוזמי הפעולה
ראה שם  ,עמ '

142

48

49

, 146 - 144

. 154 - 152

. 101

שם  ,עמ '
המחקרים החברתיים הראשונים שהתריעו על כך  ,היו בעיקר אלה אשר עסקו בקליטת עולים במושבים  .דעות

אלה התבטאו בעיקר בדינים וחשבונות למחלקת ההתיישבות של הסוכנות  .הן משתקפות יפה במרבית דברי
המשתתפים

בסימפוזיון על קליטת העליה שנערך באוניברסיטה העברית באוקטובר . 1966

ירושלים . 1969

ראה  :מיזוג גלויות ,

סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה

קפיצת הדרך וכן על הצורך לכבד את עקרון הפלוראליזם החברתי והתרבותי  ,שהתגבש הלכה
למעשה כבר בחברה היישובית  .אולם ה ' פלוראליזאציה ' כמושג עיוני ואופרטיבי כאחד לא היה
בהיר יותר מאשר מושגים כ ' כור ההיתוך ' ו ' מיזוג הגלויות '  .בדרך  -כלל ייחסו לפלוראליזם משמעות
עקרונית  ,אשר בניגוד לעקרון ' המיזוג ' מכיר באוטונומיה התרבותית של קבוצות העולים ומכבד את

ייחודן  ,למרות היותן במידה רבה זרות לתרבות הדומיננטית של ישראל  .תפישה זו אמנם הקפידה
עדיין על שמירת הנכסים התרבותיים של היישוב הקולט  ,אולם נתנה הכשר גם להגדרה תרבותית
עצמית מסוימת של העולים ואף ראתה בטיפוח הגדרה עצמית זו מנוף לשינוי הדרגתי של

או ביתר דיוק להשתנות משותפת ולגיבוש חברתי משותף .

העולים ,

50

ברקע למתן ההכשר המסויג להגדרה עצמית ואוטונומית תרבותית עמדה ההנחה  ,שתרבויות
העולים אינן תרבויות שלמות  ,סגורות ועצמאיות  .רובן ככולן  ,להוציא העדה התימנית  ,נחשפו עוד

טרם העלייה להשפעות חיצוניות  ,שהביאו לחדירת מרכיבים זרים והטרוגניים לתוכן  .יתר  -על  -כן ,
רבים מהעולים ראו בהיחשפות הזאת תהליך בלתי  -נמנע ומבורך ; דבר שהעיד על אי  -הרצון לחזור
לנקודת המוצא התרבותית  -מסורתית  .י 5אולם גם במסגרת הסכמה מסויגת זו התקבל על כולם

העקרון  ,שיש צורך בטיפול מבחין יותר בקבוצות העולים השונות  ,כפרטים וכקבוצות  ,בכל האמור
בהכוונת קצב ההשתנות שלהם וכיוונה  .במלים אחרות  ,גם המודל הפלוראליסטי ביטא מידה רבה

של אפוטרופסות וזיהוי עצמי של הקולטים כקבוצת התייחסות  ,אם כי כל זאת נאמר מעתה בצורה
סמויה יותר ואולי גם בפחות בטחון עצמי .

במבט לאחור ניתן לומר  ,שהאסטראטגיה החדשה של פעילות חינוכית  -תרבותית שהתגבשה

באמצע שנות החמישים  ,היתה מבוססת על הנחה מרכזית אודות הקשרים הצפויים בטווח הקצר בין

קבוצות המוצא השונות בחברה הישראלית  .הנחה זו  ,שמעולם לא מצאה לה ביטוי פומבי  ,קיבלה
כנתון את קיומן של קבוצות חברתיות בישראל  ,אשר על המגע ויחסי הגומלין ביניהן  ,במיוחד
במישור הלא  -רשמי ( כגון יחסים אישיים הדוקים  ,נישואין וכו ' )  ,מוטלות מגבלות נורמטיביות
ותרבותיות סמויות  .מגבלות אלה  ,אינן בתוקף חקיקה  ,אלא פרי הכרעה חופשית של השותפים
הפוטנציאלים ליחסי הגומלין  .לעומת זאת  ,המגעים במישור הפורמאלי  -אינסטרומנטאלי  ( ,כגון
בתחום

העבודה ,

יחסים כלכליים  ,צריכת שירותים וכו ' ) יהיו רבים ומגוונים  ,ואף יתרחבו ככל

שהמערכת הכלכלית והפוליטית תתרחב ותסתעף  .אסטראטגיה חברתית זו הפחיתה במידה רבה את
המתח שנוצר במיפגש בין ותיקים לעולים  .שכן הדבר שחרר את הראשונים מהצורך לפעול במלוא
התקיפות ומבלי לאבד זמן על  -מנת לעצב את העולה בדמות החברה הקולטת  ,ואילו לגבי האחרונים

התהווה ראשיתו של מצב  ,אשר בו ניתן היה להם ליהנות ממידה מסוימת של חופש  -פעולה וביצוע
בקצב ובנהלים המקובלים עליהם .
השינויים שחלו באסטראטגיית הקליטה  ,עם כל היותם מגומגמים ומסויגים באופיים  ,היו

תוצאה של כמה תהליכים והלכי  -רוח  ,שכל אחד בנפרד ועל אחת כמה וכמה השפעתם

המצטברת ,

היה בהם כדי למוטט במהירות את מדיניות ' כור ההיתוך וסיר הלחץ ' .
50

ראה  :ש " נ אייזנשטאט  ' ,קליטת עלייה  ,מיזוג גלויות  ,ובעיות הטרנספורמציה של החברה הישראלית '  ,שם  ,עמ '

.8 -7
51

ראה נ '

רוטנשטרייך  ' ,סיכום '  ,שם  ,עמ '

שם  ,עמ '

. 182 - 181

. 189

על מהות הפלוראליזם בחברה הישראלית ראה גם דברי י ' שובל ,

2י

* 1

משה ליסק

ראשית  -אסטראטגיה מעין זו ניתנת ליישום אפקטיבי רק על ידי עילית

נחושת  -החלטה ,

הומוגנית מבחינה פוליטית  ,תרבותית וחברתית  ,ושיש בידה מונופול כמעט מוחלט על מוקדי הכוח
של החברה  .החברה

הישראלית ,

גם בשנות

החמישים ,

היתה רחוקה מאוד מדגם זה  .האופי

הקואליציוני של השלטון מכאן ומוקדי הכוח של מרכזי

המישנה ,

52

שנהנו ממידה רבה של

אוטונומיה מינהלית ואידיאולוגית מכאן  ,לא איפשרו להציב דגם תרבותי וחברתי אחיד בפני
העולים  .יתר  -על  -כן  ,מפא " י עצמה  ,שעמדה במרכזו של מערך העוצמה הפוליטית והכלכלית של
ישראל  ,היתה נתונה בתקופה הנדונה בוויכוחים קונצפטואליים ואידיאולוגיים  ,שאולי המרכזי
ביניהם היה זה בין חסידי האוריינטציה הממלכתית לבין חסידי האוריינטציה התנועתית .
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הנסיון של מפא " י  ,בראשות בן  -גוריון  ,לשוות גוון אחיד לתביעות של המערכת הקולטת כלפי

העולים נידון מראש לכשלון  ,מאחר שלא ניתן היה להסתיר מן העולים את המחלוקות הפנימיות  ,הן
בקרב תנועת הפועלים והן בינה לבין מפלגות ותנועות אחרות  .המחלוקות שיקפו תהליכי שינוי
יסודיים בחברה הישראלית הוותיקה עצמה  ,אשר אירעו תוך כדי קליטת העלייה ובמידה רבה

כתוצאה ממנה  .המובר בתהליכי גידול רב  -היקף בתחום הכלכלי והמשקי  ,תהליכי דיפרנציאציה
תעסוקתית  ,התגברות העצמה של הביורוקרטיה וכן תהליכי התכנסות והתקפלות של המסגרות

התנועתיות הוולונטאריות  ,ומכאן גם שקיעתה המהירה של האידיאולוגיה התנועתית והמפלגתית .
העולים החלו להבחין אחרי זמן  -מה בהעדר פרופיל אחיד של החברה הישראלית  .הם נתקלו
בפנים רבות

;

הפן הבירוקרטי  ,שעסק במתן שירותים

שהופנו למושבים

;

;

הפן החלוצי  ,שבו נתקלו בעיקר העולים

הפן העירוני והמושבתי  ,במיוחד זה של המעמד הבינוני  ,בו נפגשו כפועלים

המחפשים עבודה בלתי  -מקצועית .

שנית  ,הביקורת של אנשי  -ציבור  ,חוקרים במדעי החברה ואנשי  -מקצוע  ,שטיפלו בהבטים שונים
של האופי האתנוצנטרי של מדיניות הקליטה  ,החלה להיקלט גם בקרב מקבלי ההחלטות .
ולבסוף  ,בטחונה העצמי של קבוצה זו בדבר המורשה התרבותית  -חברתית  ,אשר היו אמורים
להנחיל לעולים  ,הלך והתערער בעקבות תהליכי השינוי שהתרחשו במחיצתם הם  .אולם מעל לכל
עורער בטחונה כתוצאה מהאכזבות שנחלו אנשי מנגנון הקליטה במפגשים עם העולים במחנות
העולים  ,במעברות ובמושבים  .התקוות בעלות האופי האוטופיסטי בדבר תהליכי שינוי מהירים
וולונטאריים בקרב העולים נגוזו עד  -מהרה  .במקומן צצו ועלו סטריאוטיפים בדבר עקשנותם ,
נחשלותם והעדר המוטיבאציה של העולים להיחלץ ממצבם המדכא והמשפיל  ,שבו חיו

במחנה ,

במעברה  ,בעיר ובשכונה העירונית  .ואכן מסגרות  -קליטה אלה היו רחוקות מאוד מלהיות מסגרות
סוציאליזטוריות קונסטרוקטיביות  .למעשה הן מילאו מבחינות רבות תפקיד הרסני  ,שאף הפך
לחלק מתודעתו של דור

שלם .
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ב ' מרכז  -מישנה ' הכוונה למרכזים כגון ההסתדרות הכללית  ,התנועה הקיבוצית וארגונים כלכליים ופוליטיים של
מפלגות המרכז והימין וכן של הסקטור הדתי  ,על הרשת החינוכית שלו ומפעליו הפיננסיים והכלכלחם  .ראה

הורוביץ ומ ' ליסק  ,מישוב למדינה  ,תל  -אביב
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שם  ,עמ '

. 279 - 278

 , 1977עמ '

. 94 - 91

 :ד'

