הגירה ועלייה

:

היבטים חדשים של מדיניות יהודית
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ההגירה לצורותיה מלווה את ההיסטוריה היהודית במהלך הדורות

:

בצורתה האגרסיווית היא

היתה תוצאה של גירושים  ,ואילו בתקופות אחרות היא ביטאה את רצונם של יחידים וקבוצות
שמסיבות כלכליות ופוליטיות חיפשו מקומות חדשים שבהם ניתן יהיה להבטיח קיום יהודי  .בעידן

המודרני היתה הגירה המונית לסימן ההיכר המובהק של המציאות היהודית  .בשנים

1914 - 1882

נדדו כשני מיליון וחצי יהודים ממזרח  -אירופה למערבה ולארצות שמעבר לים  .ההגירה הגדולה
נבעה ממכלול גורמים

:

כלכליים  ,דמוגרפיים ופוליטיים  .היא לא היתה תוצאה של תכנון וארגון

ציבורי  ,אף כי ארגונים יהודיים עזרו לממן את ההוצאות עבור דרכונים  ,הפיצו מידע על יעדי
הגירה מועדפים  ,ואף מימנו את הוצאות

הנסיעה  .י

לאחר מלחמת העולם השנייה היה כשליש עד חצי מן העם היהודי דור ראשון או שני של

מהגרים  .עד שנות השלושים היתה ההגירה  -למרות היקפה הגדול ולמרות השינויים שחוללה
בדמותו של העולם היהודי  -בעיקר כעין שסתום שסייע לשחרור לחצים  .הארגונים היהודיים
שעזרו למהגרים ראו בה גורם שיקל את המצוקה הכלכלית והפוליטית של יהודי מזרח  -אירופה
ורומניה  ,משום שהיא היתה אמורה לאפשר לרוב הציבור שנותר באותן ארצות להשתלב במסלול

חיים מסודרים על  -פי התבנית של החברה היהודית במרכז  -אירופה ובמערבה  ,קרי חיים של
אזרחים שווי זכויות

במדינותיהם .

במציאות המדינית  ,האתנית והחברתית של מזרח  -אירופה

ודרומה נוספו לשוויון הזכויות הפוליטיות מרכיבים תרבותיים ייחודיים ואפילו סממנים

רק משנת

1938

לאומיים .

ובעיקר לאחר ' ליל הבדולח ' השתנה היחס להגירה מצד הציבור היהודי

באירופה ואף בארצות שמעבר לים  .היא הוצגה ונתפסה מעתה כאמצעי לפתרון כוללני למצבם של
יהודי גרמניה ואוסטריה  ,שכן אבדה התקווה להמשך חיים יהודיים תחת השלטון הנאצי  .אולם
המציאות המדינית והכלכלית בארצות המערב ובארצות שמעבר לים ומלחמת העולם השנייה לא
אפשרו להעמיד גישה זו במבחן

הביצוע .

גם לאחר מלחמת העולם השנייה רצו יהודים רבים להגר מאירופה ולבנות את עתידם בארץ -
ישראל ובארצות שמעבר לים  .רבים חשו שאין הם יכולים ורוצים לשוב ולחיות חיים מסודרים
בארצות מרכז  -אירופה ומזרחה  .באופן פרדוקסלי דווקא במציאות היהודית שלאחר השואה -
ק
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ברצוני להודות לד " ר ננא שגיא על עזרתה באיסוף החומר למאמר זה .
א ' גרטנר  ' ,ההגירה ההמונית של יהודי אירופה  , ' 1941 - 1881הגירה והתישבות יהודית בישראל ובעמים ( א '
שאנן  ,עורך )  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

. 385 - 343

מדיניות של עלייה חופשית  ,מאידך גיסא  -נתאפשרה הגירתן של קהילות

שולבו קבוצות שונות בעם היהודי שהיו נתונות בעימות זו עם זו  ,כגון
בתכנון מדיניות יהודית

משותפת .

שלמות של יהודים  .כך עולים במחנה שער
הציונים והלא  -ציונים  ,העלייה
של שיתוף

המדיניות החדשה שניתן לכנותה ' מהגירה לעלייה ' שימשה בסיס ליצירת דפוסים
החמישים  ,בעת
פעולה בין ראשי מדינת ישראל ובין המנהיגות היהודית בתפוצה  .בראשית שנות
האיסלאם התנהלה יציאה
שממדי היציאה של יהודים מאירופה הגיעו למאות אלפים וגם מארצות
 2עלייה לישראל .
רחבת היקף  ,היה הפתרון הרצוי בעיני מנהיגי ישראל וראשי הארגונים היהודיים
יהודים  ,במימון הוצאות
הם שיתפו פעולה במאמץ מדיני סמוי ופומבי למען חופש היציאה של
המועדפת על  -ידי
העלייה ובארגונה בפועל  .שאלת הבחירה וההכרעה האישית באשר לארץ היעד

אלא אם כן יצוין אחרת .
2

מכאן ואילך הכוונה בארגונים יהודיים לג ' וינט ולוועד היהודי  -האמריקני ,
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העולים לא עלתה על סדר היום בקשר לעלייה הגדולה מהארצות שנזכרו לעיל  .ואולם באופן
דיאלקטי כאשר הגיע שייזוף פעולה זה להישגים מרשימים  ,בשנות השבעים והשמונים  ,במאבק
על יציאתם

) ( emigration

של יהודי ברית  -המועצות  ,נתגלה בכל עוזו הפער האידאולוגי בין

השותפים  .הגירה ועלייה ניצבו כמושגים מתנגשים המבטאים אינטרסים מנוגדים  .ראשי ארגונים
בתפוצות ראו בסיוע להגירה לכל ארצות העולם פעולה למען מימוש זכויות האדם וחופש
ההכרעה של הפרט לקבוע את מקום מגוריו  .ההגירה שימשה גם לחיזוק הקהילה היהודית
בארצות  -הבריון והיתה ביטוי למנהיגותה ולמעמדה בעולם היהודי  .ממשלות ישראל המשיכו
לראות בעלייה ביטוי לצדקתה של הציונות כמבטיחה את המשך הקיום היהודי  ,וטענו שהעולים

חייבים להתחיל את חייהם החדשים בישראל  .דניאל אלעזר  ,מבכירי החוקרים של המדיניות
היהודית המודרנית  ,התייחס למחלוקת בשאלת הנשירה בדברים הבאים

:

בפעם הראשונה התגלע עימות רציני בין שתי עמדות מדיניות  :האחת  ,העמדה הטרום -

ממלכתית המסורתית  ,שצריך לסייע ליהודים הנתונים בצרה להתיישב בכל מקום
שיבחרו בו ולעזור לשפר את מצבם כבני אדם  ,כנגד העמדה הציונית  ,שנעשתה הנורמה
אחר

לאמור  ,שחפן מאשר במקרים יוצאים  -מגדר  -הרגיל הרי יהודים המבקשים

, 1948

להם בתים חדשים בעזרתם של יהודי העולם מן הראוי ליישבם אך ורק בישראל

[. . .

]

סוגיית הנושרים פתחה פתח למחלוקת ראשונה מסוג זה מאז עליית הנאציזם  ,הראשונה
שהעמידה במבחן את המסגרת החדשה [ הכוונה לשיתוף הפעולה של הארגונים

היהודיים השונים וממשלת ישראל  ,ד " ע ] שהוקמה בעקבות חידושה של הממלכתיות

היהודית .

3

ואולם כאשר בשנת

1990

גדלו ממדי היציאה מברקע  -המועצות במאות אחוזים  ,שב והובלט

הירונה של הכרעה מדינית ריבונית בעניין זה  -ישראל פתחה שעריה לכל העולים ; אז נרקם שוב
שיתוף הפעולה בעלייה

לישראל .

מדיניות העלייה של ממשלת ישראל ויחסם של הארגונים היהודיים לנושא מאז הקמת המדינה

יעמדו במרכז מאמר זה  .חלק ניכר של הדיון יתרכז בעשור שלאחר מלחמת העולם השנייה  ,העשור
הפורמטיווי בעיצוב מדיניות העלייה של התנועה הציונית וממשלת ישראל  .עשור זה עיצב גם את

עמדתם של הארגונים היהודיים הלא  -ציוניים כלפי העלייה  .לא נתעמק בעלייה בשנות השישים ,
שכן אז לא חלו שינויים מרחיקי לכת במדיניות העלייה ובדפוסי שייזוף הפעולה בין הגורמים
השונים  .משמעות השינויים שחלו ביחסי הארגונים היהודיים וממשלת ישראל בעקבות העלייה

והנשירה מברית  -המועצות בשנות השבעים והשמונים  ,וגל העלייה שפקד את העולם היהודי
בשנים האחרונות יוערכו כמגמת התפתחות

בלבד .

מן הראוי לציין שבעלייה ובהגירה כאחת אין לשכוח את עצם הכרעתו של הפרט לנטוש מקום

מגורים אחד למען אחר  .לעתים היו מניעיו של המהגר  -העולה אידאולוגיים  -ציוניים  ,ולעתים
אחרים  :כלכליים  ,חברתיים או אישיים  -משפחתיים  .ואילו קובעי מדיניות העלייה ומארגניה פעלו
מתוך מניעים ציוניים ואינטרסים

ישראליים .
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ד'

אלעזר  ' ,הנושרים

:

מבחן למדיניות יהודא כוללת '  ,תפוצות ישראל ט " ו ( ב) ( אפריל  -יוני  , ) 1978עמ '

. 8 -5

התקומה שלאחר מלחמת העולם השנייה

ראשונה-
ממחנה ברגו
משמחהק יטה
בלזך ;

שהצריכה
עם תום המלחמה ניצבו המנהיגים היהודים בארצות המערב ובאירופה בפני מציאות
ן

בישראל

שידוד מערכות מלא  .מנהיגי התנועה הציונית הציגו מדיניות שמקורה בגישתם האידאולוגית

~

ואשר תבעה להעלות את כל הניצולים ( ' שארית הפליטה ' ) לארץ  -ישראל  .תביעה זו הפכה למנוף
פוליטי בקרב ציבור הניצולים  ,בציבור היהודי הרחב ואצל ממשלות שהשפעתן על גורל המזרח

התיכון ואירופה היתה מכריעה  .היא נתחזקה מכוח הטענה שזהו רצונם של הניצולים  ,שכן בעלות -

הברית המערביות הצהירו שיש להעניק לכל הפליטים והעקורים חופש בתירה לחזור לארצות

מוצאם או להגר לארצות אחרות  .המנהיגים הציונים טענו אפוא שכך צריך לנהוג גם לגבי שארית

הפליטה .

4

הארגונים היהודיים הלא  -ציוניים ניצבו בפני בעיה חמורה כאשר קבעו את גישתם לפתרון
בעיית הניצולים היהודים לאחר המלחמה  .עמדתם האידאולוגית והמדינית הניעה אותם לתבוע את

חזרתם לארצות מגוריהם בזכויות מלאות ושוות ואת השבת כל רכושם  .הוועד היהודי -האמריקני
הקים עוד בשנות המלחמה האחרונות ' את המכון לחקר השלום והבעיות שלאחר המלחמה '
 , ( Research Institute !0 ! Peaceוהמלצת חוקריו היוזה שיש להבטיח
2051 War Ptoblems

) The

את זכויות היהודים במערכת חוקית אוניוורסלי1ז באמצעות הצהרת זכויות אזרח שתתקבל על  -ידי
4

על המדיניתי הציונית לאחר המלחמה ראה  " :הלר  ,במאבק למדינה  :המדיניות הציונית בשנים , 1948 - 1936
ירושלים תשמ " ה  ,עמ '  . 113 - 61ח ' לבסקי  ' ,שארית  -הפליטה והקמת המדינה -

הזדמנות אשר נוצלה '  ,קתדרה .

55

( ניסן חש " ן )  ,עמ '

. 181 - 175

,
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ארגון האומות המאוחדות ותחייב את כל

חבריו ) . ( International 8111 of Rights

אך הפעילות

המדינית בתקופה שלפני תום המלחמה ובשנים הראשונות לאחריה לא הניבה את הפירות

המקווים .

5

בניגוד למנהיגים הציונים  ,שלא היססו לדבר בשמם של הניצולים ולהצהיר על רצונם לעלות
לארץ  -ישראל  ,לא הציעו ראשי הארגונים היהודיים למנהיגי המעצמות דרך ברורה וחד  -משמעית

לפתרון הבעיה היהודית  .היחסים בין יהודים ובין לא  -יהודים ברוב ארצות מזרח  -אירופה ודרומה
בתקופת המלחמה ומיד עם השחרור עוררו ספקות רבים באשר לסיכויים לבנות מחדש חיים

יהודיים מלאים ובטוחים שם  .בק "ן

 , 1946בעקבות הפוגרום בקילצה ושורת התנגשויות אלימות

בין יהודים לפולנים שבהן נרצחו מאות יהודים  ,החלה בריחה המוניה של יהודים מפולין לעבר
אזור הכיבוש האמריקני בגרמניה

ובאוסטריה .

בריחה זו הצביעה על אי  -האמון של היהודים

בכוונותיהם החיוביות של שלטונות פולין ביחס לבטחונם ועל חוסר רצונם לחיות בפולין ועל

הכורח למצוא יעדים להגירה  .ההגירה לא היוזה אפוא בעייתם של העקורים במחנות בגרמניה ,

באוסטריה ובאיטליה בלבד  ,אלא של ניצולים רבים במזרח  -אירופה ובדרומה  .ראשי הארגונים
היהודיים שאפו לגבש הצעות פתרון שונות שיענו על רצונם של הניצולים וטזמודדו היטב עם
האילוצים המדיניים  .הם לא רצו לכפות עליהם חזרה לארצות המוצא  ,הגירה או עלייה לארץ -

ישראל .

6

האירגונים היהודיים בארצות  -הברית  -מעולות ראשונות
תפקידה של היהדות האמריקנית בהגשת הסיוע לניצולים היה מכריע  ,שכן המשאבים הכלכליים
והאנושיים שעמדו לרשותה היו רבים לאין שיעור בהשוואה לכל קיבצן יהודי אחר  .מעמדה
המדיני של ארצות  -הברית וחלקה המכריע בקביעת הסדרים מדיניים בתקופת השלום זימנו

למנהיגי הציבור היהודי  -האמריקני מסגרת נוחה לפעילות

כלל -יהודטז .

שחרורה ההדרגתי של

אירופה מעול הכיבוש הנאצי יצר רקע נוח לדיון בדרכי הסיוע לניצולים ולהתארגנות לעזרת

השונים .

היהודים באזורים

צרפת וארצות הבלקן היו הארצות הראשונות שבהן התמודדו

הארגונים היהודיים עם המצוקה הקשה שנתגלתה לאחר השחרור  .הבעיות הראשונות שניצבו

בפני הג ' וינט והוועד היהודי -האמריקני היו קשורות בפעולות חירום שנועדו למנוע את מותם של

ניצולים נוספים באירופה בגלל אי -סדרים וקשיי

הספקה .

הם ראו אפוא את תפקידם העיקרי

בהצלה פיסית של רבבות יהודים  .אולם פרט לכך צריך היה לדאוג לשיקום

) (reconstruction

החיים הכלכליים של הציבור היהודי ולהבטחת זכויותיו המדיניות  .המצב הכלכלי והחברתי של
היהודים היה קשה ממה שנחזן היה להעריך מראש  ,והוא שיקף את חולשתם ואת פגיעותם גם

באופן יחסי לסבל ולהרס הכלכלי של כלל האוכלוסייה  .ראשי הג ' וינט והוועד היהודי -האמריקני
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הגירה ועלייה

סברו

כי לטווח הארוך תלוי שיפור מצבם של היהודים בשיקום הכלכלי של ארצות אירופה  ,ואולם

עד אז מן הראוי היה לנקוט צעדים ספציפיים לשיקום החיים הכלכליים היהודיים ולארגן סיוע

לאנשים שחזרו ממחנות ומגירוש ונזקקו לשיקום .

לשם כך הם נזקקו לסיוען של הממשלות

המקומיות החדשות ושל ארגונים בין  -לאומיים כמו אונר " א
 Refugee Agencyת8110אע

8

. )%

0

( 8ת48110ן

United

UNRRA ,

7

הצעד הראשון בכיוון זה "
היה"תביעה להחזרת הרכוש שהוחרם ונלקח מן היהודים  .ואולם בכל

ארצות אירופה קשה היה להחזיר רכוש לבעליו  ,שכן מאז נלקח מל היהודים הוא עבר ידיים רבות ,
ובעיות משפטיות מרובות היו כרוכות

בשנים

1948 - 1946

בהחזרתו .

8

התברר שהיקף הבעיה היהודקו באירופה גדול סמה שצפו  .כמיליון ניצולים

נזקקו לעזרה  -כולל מאה וחמישים אלף יהודים שחזרו מברכז  -המועצות לפולין בשנת

- 1947

מהם כמאתיים אלף במחנות העקורים  ,כארבע מאות אלף ברומניה והשאר בארצות אחרות
במזרח  -אירופה ובמערבה  .בשנת

1947

הצטמצמה כבר העזרה שהגישו ארגונים יהודיים לצרכים

מקומיים  -בקהילות צרפת  ,הולנד ובלגיה  .הבעיות הקשות התרכזו במחנות העקורים ובמזרח -

אירופה  ,שעברה תהפוכות כלכליות קודם שהשתלטו עליה המשטרים הקומוניסטיים באורח
בלעדי  .הציבור היהודי  ,שנושל ממקורות פרנסתו ומהונו לפני המלחמה והתרכז במסחר ובמלאכה
זעירה  ,נפגע מאוד מהמדיניות הכלכלית של הקומוניסטים  ,ששאפה לריכוז ההון ולפיקוח מרכזי

השירותים .

על הייצור ועל
עד שלהי

1947

העזה המגמה העיקרית של הארגונים היהודיים לעזור ליהודים בארצות מזרח

נרחבת .

אירופה להיקלט במערכת הכלכלית החדשה על  -ידי תכנית שיקום

פעולה זו נעשתה

בהיקף רחב ובהצלחה ניכרת בפולין  ,באמצעות הלוואות בתנאים נוחים שנאנו על  -ידי קופות
מלווה

)

;

שיטה

שפיתח הג' וינט בשנות העשרים בברית  -המועצות ) .

הקופות  ,שנתמכו על -

ידי הג ' וינט  ,סייעו ליהודים לפתוח עסקים פרטיים או שותפויות שבהם העסיקו מספר קטן של
עובדים  .העברת הכספים של הג ' וינט נעשתה באמצעות ארגונים ומוסדות מקומיים אשר הפיקוח

עליהם היה בידי השלטון  .התלות במשטר עוררה חששות ואי  -נחת אצל הארגונים היהודיים ,
שהקפידו לשמור על אוטונומיה בהחלטותיהם לגבי שימוש בכספים שהועברו

מארצות  -הברית .

הדבר היה מסובך עוד יותר במשטרים הקומוניסטיים  ,שיחסם לארצות  -הברית היה שלילי  .ואף -
על  -פי  -כן תמך הג ' וינט ביצירת קואופרטיבים יצרניים שתאמו את המגמות הכלכליות של

המפלגות הקומוניסטיות אשר שלטו בכלכלות מזרח  -אירופה  .היו אלה יחידות יצרניות שכללו בין
ארבעים למאתיים עובדים בענפי ייצור
התחלקו ברווחים וקיבלו שכר עבור

כגון :

עבודתם .

טקסטיל  ,הנעלה  ,נגרות ומתכת  ,ואשר עובדיהן
עד ינואר

1948

נוסדו בפולין מאתיים עשרים

וחמישה קואופרטיבים יצרניים  ,שהעסיקו כחמשת אלפים מפרנסים

;

למעלה משישה  -עשר אלף

נפש התפרנסו מקואופרטיבים אלה  ,כלומר חמישית מהאוכלוסייה היהודית בפולין  .בהונגריה
וברומניה נמצא המספר הגדול ביותר של יהודים חסרי כול ואולם שם התפתחו הדברים באופן
איטי יותר  .למרות מדיניות השיקום הדינמית רצו יהודים רבים להגר ממזרח  -אירופה בשלהי
7
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,

עולים מפולין מגיעים
לחיפה

. 1947

9

בשנת

לאחר שתי שנות בצורת ומשבר כלכלי מתמשך  ,שרר ברומניה רעב

, 1947

כבד .

כעשרים וחמישה אלף פליטים יהודים  -רומנים חצו את גבול הונגריה ואוסטריה באורח בלתי חוקי

וינה .

כדי להגיע למחנות העקורים ליד

רבים אחרים יצאו בדרך -לא  -דרך גם לארצות אחרות

באירופה והשתתפו בהמוניהם בעלייה בלתי חוקנם לארץ  -ישראל ( את ארגרן הפלגתן של שתי

אניות המעפילים הגדולות ' פאן יורק ' ו ' פאן קרשנט ' כשעל סיפונן חמישה  -עשר אלף מעפילים יש

לראות על רקע מצב כלכלי ומדיני זה ) .
יהודים .
10

בסך הכול יצאו את רומניה בשנת

1947

יותר מחמישים אלף

גל זה של פליטים הכביד עוד יותר על תקציבי הג ' וינט  ,ונציגיו באירופה הדגישו ביתר

שאת שמדיניות השיקום  ,שלא ניתן להפסיקה  ,הגיעה

למבוי סתום  .ייזרה

מזאת  ,יושב  -ראש ועדת

השיקום  ,פרופסור עמנואל שסיין  ,הציג מדיניות זאת בישיבת הבר המנהלים של הג ' וינט בינואר
1948

כמטרה עיקרית של פעילות הארגון  ,אולם הוא הדגיש שפעילי הארגון כיוונו את ההכשרה

המקצועית לא רק לצורכי ארץ האם  ,כלומר פולין  ,רומניה  ,בולגריה וכו '  ,אלא לצורכי ארץ  -ישראל

או ארצות הגירה אחרות  .וי

9
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הגירה ועלייה

בראשית  1948סיכמו ראשי הארגונים היהודיים בלב כבד את מצבם של יהודי אירופה  :פעולות
העזרה הנרחבות עזרו להציל את חייהם של אלפי יהודים  ,אך פתרונות לטווח ארוך לא נמצאו אלא

ליהודי מערב  -אירופה  ,שנשתלבו באורח משביע רצון בכלכלות המתאוששות של

ארצותיהם .

בעיית העקורים בגרמניה  ,באוסטריה ובאיטליה  ,שמספרם היה כמאתיים אלף  ,המשיכה להעיק על
מנהיגי הציבור היהודי

בארצות  -הברית .

הצעת החוק לאפשר למספר ניכר של עקורים להגר

לארצות  -הברית על  -פי מכסות הגירה מיוחדות  ,שהוצגה על  -ידי סנסור סטרטון בסנאט באפריל
 , 1947נתקלה בהתנגדות ניכרת מצד חוגים שונים בקונגרס ובסנאט  .בפולמוס הציבורי שהתעורר

בעקבות הצעה זו עלו שוב ושוב נימוקים אנטישמיים בקשר לשינוי תקנות ההגירה  .בדיון הציבורי
הוצגו מחנות העקורים כנטל על משלם המסים האמריקני ועל רשויות הצבא המפקחות על

המחנות .

בראשית

2ן

1948

היהודים מקרב העקורים

לא ניתן היה לשער כיצד ישפיע החוק המוצע על מספר המהגרים

לארצות  -הברית .

ראשי הארגונים היהודיים  ,שהיו פעילים בקידום

החקיקה  ,חשו מבוכה רבה  .למרות ההצלחות הניכרות של פעילותם במחנות העקורים ולמרות
ההישגים הגדולים בשיקום האנשים באמצעות בתי  -הספר  ,סדנאות העבודה  ,הפעילות התרבותית
ושיתוף הפעולה הניכר עם הסוכנות היהודית ושליחיה  ,היה לעקורים דימוי שלילי בציבור הרחב ,

ולעתים גם בקרב היהודים עצמם  .מאמצי ההסברה הרבים שעשו הארגונים היהודיים יחד עם

גורמים לא  -יהודיים  ,שעמם שייזפו פעולה במאמצי החקיקה  ,לא הצליחו לשנות דימוי זה  ,והעיקר
 אפריקה לא נמצאו פתרונות הגירה מעשיים  .ארצות אמריקה הלטינית  ,אוסטרליה  ,דרוםוקנדה לא היו מוכנות לקבל עקורים יהודים במספרים

משמעותיים .

יותר מכל נושא אחר הבליטה ההגירה את חולשתם של יהודי ארצות  -הברית כציבור ואת
מגבלות הלחץ המדיני שהיה בכוחם להפעיל  .בשנות השלושים ובשנים הראשונות של המלחמה
לא עלה בידם להשפיע על מדיניותו המפלה של משרד החונן כלפי הגירת יהודים  ,והמאמץ האדיר
שהפעילו למען חוק העקורים בשנים

1948 - 1945

הביא לתוצאות מוגבלות בלבד 3 .י

על רקע החמרת היחסים בין מזרח למערב מהמחצית השנייה של

1946

ואילך התעוררו חששות

שבקרוב מאוד לא יתיר הממשל האמריקני לארגונים היהודיים לפעול בארצות מזרח  -אירופה

ולשלוח אליהן כספים שגויסו בארצות  -הברית  .נציגי הג ' וינט והוועד היהודי  -האמריקני העריכו
שהשלטונות המקומיים יאסרו על פעילותם אם לא יובטח שכספי הסיוע שהועברו ליהודים ישארו

בידיהם .

כל אלו הגבירו את החרדה מפני ניתוקה של יהדות מזרח  -אירופה ממעגל החיים

היהודיים  ,כפי שקרה

הארגונים .

ליהודי ברית  -המועצות  ,ותחושת חירום חזקה הדריכה את מנהיגי

4ן

מאז נובמבר  , 1947לאחר החלטת החלוקה  ,חלה החמרה גם במצבם של יהודי ארצות

האיסלאם .
12

יהודי עדן ותימן ויהודי עירק וצפון  -אפריקה החלו לסבול מרדיפות ומהתקפות

ליתר הרחבה ראה

:
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סך כל העקורים היהודים שהיגרו לארצות  -הברקו מדצמבר  - ' Truman Directive ' ) 1945איפשרה ליהודים
Shoresועד  1951הגיע
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דליה עופר

עליהם .

ראשי הקהילות קראו לעזרה ולהתערבות מצד הארגונים היהודיים אצל השליטים

המקומיים ואצל מנהיגי אנגליה וצרפת  .הוועד היהודי  -האמריקני והג ' וינט נרתמו לעזרת יהודי
ארצות האיסלאם  ,ואולם הדיווחים שהגיעו אליהם מנציגיהם שם חיזקו את ההרגשה שגם באזור

זה של העולם תהיה ההגירה הפתרון הטוב ביותר ליהודים .
בראשית

בשלו אפוא התנאים שהציבו את ההגירה רחבת ההיקף כפתרון אופטימלי

1948

למצוקת יהודי אירופה ואולי אף ליהודי ארצות האיסלאם  .דבר זה יכול היה להתבצע רק באמצעות

.

המדינה היהודית  ,שהוקמה חודשים ספורים לאחר מכן 5י
מדינה יהודית יכולה היתה להכריז על מדיניות של עלייה חופשית ולהפעיל לשם מימושה את

כל המשאבים העומדים לרשותה  .אף כי מספרם של האנשים שהוערכו כמהגרים פוטנציאליים היה
גדול מאוד  ,נראה היה שנאזן יהיה להעלותם לארן אם יירתמו לשם כך מערכת ממלכתית בשיתוף

פעולה עם הון יהודי וסיוע בין  -לאומי  .הארגונים היהודיים היו תלויים במדיניותה של מדינת
ישראל  .ואולם תלותה של ישראל בקהילה היהודית בארצות  -הברית בגיוס המשאבים הכלכליים
לעלייה ובהכנת התשתית הכלכלית לקליטה נתנה בידי הארגונים מקור השפעה על מדיניות
העלייה והקליטה

שלה .

כך הפכה העלייה לגורם של שיתוף פעולה בין הארגונים היהודיים וממשלת ישראל  ,תהליך
שיתואר

להלן .

העלייה ההמונית בעשור הראשון  :מדיניותה של ישראל
את מדיניות העלייה של ממשלת ישראל יש לבחון ברמה האידאולוגית  ,ברמה המדינים וברמת

הביצוע  .מנקודת המבט האידאולוגעז התנגשו שתי גישות שליוו את מדיניות העלייה הציוניה
בתקופת

המנדט :

( סלקטיווי1ז )

עלייה חופשית לכל יהודי כבן החוזר למולדתו לעומת עלייה בוררנית

על  -פי ערכים חברתיים וכלכליים המבטאים את צורכי בניין הארץ וההגשמה

הציונית  .העיקרון האידאולוגי בדבר זכותו הטבעית של כל יהודי לחזור לארץ  -ישראל  ' -קיבצן

גלויות ' בלשון התקופה וברוה המקורות  -בא לידי ביטוי במגילת העצמאות בהכרזה ששערי

ארץ  -ישראל יהיו פתוחים לכל יהודי  ,והוא קיבל תוקף רשמי בחוק השבות משנת . 1950

16

יחסם של הציבור והמנהיגות בישראל לעלייה המונהג היה דו  -ערכי  .גברה ההתלבטות באשר
להשפעת עלייה גדולה ובלחי בוררנית על החברה החדשה בישראל ואם קליטתם החברתית
והתרבותית של העולים תהיה אפשרנה בתנאים החדשים שנוצרו במדינה  .כמו כן גבר הספק בדבר

יכולתו הכלכליון של המשק היישובי לקלוט בזמן קצר מספר כה גדול של אנשים  .להתלבטויות
אלה היו שותפים אנשים מכל גוני הקשת

הפוליטית .

תקנות העלייה הראשונות  ,שנקבעו במאי

1948

על  -ידי שר העלייה משה חיים שפירא  ,הציגו

עקרונות לבחירת העולים הקובעים את עדיפותם של אלה שתרומתם למשק ולחברה גדולה יותר ,
שען ן
15

שם .

16

" the First Year

] 10 Israel
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קרי בעלי אמצעים ובעלי מקצועות נדרשים  .ואילו עלייתם של אנשים שהוגדרו כלתי רצויים
מבחינה מוסרית וחברתית ושל חולים הוגבלה
הבריטיים שמקורם בספר הלבן של

1939

,

י

תקנות העלייה  ,שבאו להחליף את חוקי העלייה

וסעיפים שנוספו להם בשנות המלחמה  -אם כי לא

בוטלו כל חוקי העלייה הבריטיים  -מתייחסות למצב שבו ניתן לאנשים לבחור באופן חופשי אם
לעלות אם לאו  ,כלומר לעולים מארצות מערב  -אירופה וארצות  -הברית  .אולם לא זה היה המצב

של רוב העולים לישראל  .הם הגיעו לארץ בגלל מצוקה או סכנה קיומית  .לכן נוספו שני מונחים
בדיון על העלייה  ' -עליית מצוקה ' ו ' עליי1ז הצלה '

;

כאשר התקיימו תנאים שבהם הוגדרה

העלייה כאחת מן השתיים התחייב מכך קצב מהיר והעלאת אנשים ללא

בחירה .

ברמה המדינית הסכימו הכול לצורך להגדיל באופן משמעותי את האוכלוסייה היהודית בארץ

כדי לבטל כל אשליה מצד מדינות ערב שקיומה של ישראל אינו אלא אפיזודה חולפת  .בעקבות
מלחמת העצמאות נוספו אזורים רבים למדינה היהודית  ,וראשיה הצהירו כבר באוגוסט

1948

ששטחים אלה יהיו חלק אינטגרלי ממנה וראוי לפיכך ליישבם במהירות  .הממשלה הנבחרת
הראשונה בישראל קבעה במארס
לנ

1949

שמטרתה להכפיל את האוכלוסייה היהודית תוך ארבע

' שר העלייה הדגיש  ,שכל עוד לא נסתיימה המלחמה אנו מעוניינים בעלייה סלקטיבית שתגביר יכולתנו בצבא

וכמשק ולא בחולים ומקרים סוציאליים וגם לא רק ילדים וזקנים '  .ד ' בן  -גוריון  ,מדינת ישראל המחודשת  ,תל -

אביב  , 1969עמ '

; 211 - 210

ירושלים  , 1994עמ '

. 53 - 16
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בסערה :

העלייה הגדולה וקליטתה בישראל
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 949ו )

שנים .

]8

היבשה ראתה ותום "

דבר זה יכול היה להיעשות אך ורק באמצעות עלייה נרחבת  .העלאת שארית הפליטה

ופינוי המחנות  ,שהוצגו כאמור כיעד מרכזי במדיניות הציונכן בשנות המאבק המדיני  ,ניצבו עתה

כשטר התחייבות הדורש פירעון  ,שטר התחייבות לציבור הניצולים  ,לממשלת ארצות  -הברית
ולארגונים היהודיים  .במחנות העקורים נמצאו

כ 200 -

אלף יהודים שהיו קבוצת יעד ראשונה בסדר

העדיפויות של העלייה  .ואולם מספר זה של עולים לא סיפק את הצרכים הדמוגרפיים שנזכרו

לעיל  .כדי להשיג את יעדי העלייה צריך היה להפעיל מדיניות מכוונת שתבטיח יציאה של יהודים
מארצות שמנעו חופש הגירה מאזרחיהן  ,זאת בהנחה שעצם האפשרות לצאת תביא לעלייה
לישראל  .עם זאת העריכו בישראל שצריך לדאוג לחינוך ציוני בקרב העולים הפוטנציאליים

באמצעות תנועות הנוער וההסתדרות הציונא  .בד בבד נדרשה התארגנות לגיוס המשאבים למימון

ולביצוע של ההעברה של קבוצות יהודים גדולות לישראל .יש לציין כי במבצעי ההעפלה בשנים
152

1948 - 1946

18

ניתן למצוא מרכיבים דומים של שקצוף

פעולה .

לעניין הגבולות ראה  :מ ' שרת בישיבת הוועד הפועל הציוני ,

האוכלוסייה
עליה :

ראה :

בן  -גוריון

קיבוץ גלויות

[. . .

( שם ) ,

עמ '

, 372 - 371

] פרק ו '  :פיסוח :

22

באוגוסט

, 1948

אצ " מ  . 55 / 324 ,לעניין הכפלת

ושם ציטוט מתוך קווי היסוד של הממשלה

הכפלת היישוב בארבע

שנים ' .

:

' פרק ה ' -

הגירה ועלייה

העלייה ממזרח אירוסה
מקום ראשון במעלה במדיניות העלייה תפסו מדינות מזרח  -אירופה  ,שבהן התגבשו כבר
המשטרים הקומוניסטיים  .המפתח לאסטרטגיה המדינית בנושא העלייה במדינות מזרח  -אירופה
היה בידי

הסובייטים .

הפעילות המדינית הישראלית התרכזה בשכנוע הסובייטים שתמיכתם

בהקמת מדינת ישראל מחייבת תמיכה בעלייה אליה מארצות הגוש הנתון להשפעתם  .עמדתה

האידאולוגית והמדינית של ברית  -המועצות בעניין העלייה לישראל הקעה ברורה  :הפתרון לשאלת

היהודים הסובייטים מצוי בברית  -המועצות גופה  ,ולפיכך נאסרה שם הפעילות הציונית  .אולם

מאידך גיסא תמכו הסובייטים בעלייתם של ניצולים ממזרח  -אירופה לארץ  -ישראל טרם הקמת
המדינה  ,ואף התירו את חזרתם של מאות אלפי פליטים יהודים מפולין  ,שהיו גורם מכריע בתנועת

הבריחה ובהעפלה  .צריך היה לשכנע את הסובייטים בחשיבות מדיניות העלייה מבלי לעורר את
החשש שמא תתחיל פעילות ישראלית בנושא העלייה בברית  -המועצות עצמה  .בשיחותיהם עם
מדינאים סובייטים התעלמו הנציגים הישראלים במכוון מהעלייה מבריון  -המועצות  ,אך הדגישו
את חשיבות העלייה

בדצמבר

, 1948

ממזרח  -אירופה .

9ן

בשיחותיו עם אנדרי וישינסקי  ,תת שר החצן הסובייטי ,

ועם אנדרי גרומיקו באפריל

1949

עמד שר החצן משה שרת על נחיצותה של

העלייה ההמונית לישראל מסיבות פוליטיות ואסטרטגיות  ,וכן הצביע על חשיבותה המיוחדת של

העלייה מארצות מזרח  -אירופה כעליית

איכות .

הוא הבהיר כי עלייה זו תבטיח את הממדים

הדמוגרפיים הרצויים של היישוב היהודי בישראל  ,ובעיקר את יכולתו להתמודד עם הבעיות
הכרוכות בבניין

המדינה .

המדינאים הישראלים חששו שלאחר קום המדינה תיישם ברית -

20

המועצות את עמדתה השוללת עלייה גם בארצות מזרח  -אירופה  ,וגם הן תאסורנה על פעילות

ציונית ועל עלייה  .היהודים בארצות אלו נמשלו אפוא לשבויים או כמי שעלולים היו להינתק
מעולם היהודי הרחב  ,כפי שקרה ליהודי בריון  -המועצות  .לעמדתה של מוסקווה היתה השפעה
מכרעת על גישתן של פולין  ,צ ' כוסלובקיה  ,הונגריה  ,רומניה ובולגריה לעניין

העלייה .

משרד החרן ניהל משא  -ומתן גם עם כל אחת מן הממשלות בארצות מזרח  -אירופה כדי לשכנען

להתיר את העלייה  .שיקוליהן של מדינות אלו היו שונים  ,חלקם היו מעוגנים במישור הכלכלי -
השגת מטבע חוץ בתשלום ישיר או באמצעות הסכמי מסחר מועדפים ; וחלקם במישור החברתי -

פוליטי  -שחרור מאנשי המעמד הבינוני  ,שהתערותם במשטרים החדשים קשה  .שיקולים אלה
ניצבו מול ההתנגדות האידאולוגית והפוליטית לעלייה ציונית  ,התנגדות שבלטה במיוחד אצל
המנהיגות הקומוניסטית  -היהודית  .הדגם שעיצבה המדיניות הישראלית עוד בפברואר

1948

יושם

בעלייה מבולגריה  .ממשלת בולגריה הסכימה להתיר עליית יהודים לארץ  -ישראל תמורת מאה

דולר לנפש  .י 2הרעיון של כופר תמורת יהודים הוצע למעשה כבר במלחמת העולם השנייה  ,על  -ידי

ממשלת רומניה הפשיסטית  ,כאשר היה מדובר בפדיון יהודים מטרנסניסטריה ובהעלאתם לארץ .

22

אף  -על  -פי שהצעה זו לא יצאה אז אל הפועל  ,היה הכופר  ,בצורות ישירות או מוסוות  ,אמצעי
שאנשי המוסד לעלייה השתמשו בו ברומניה ובארצות הבלקן האחרות  .המדיניות הישראלית נתנה
19
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דליה עופר

לדברים מסגרת פורמלית רחבה ביותר  .על  -פי הערכות שונות למעלה מחמישה מיליון דולר
הועברו לרומניה ולבולגריה כתשלום תמורת עלייתם של כמאה ושישים אלף יהודים  .הארגונים
היהודיים היו שותפים לפעילות זו הן במשא  -ומתן והן במימון המבצעים ( ועל כך

להלן ) .

ישראל

השתמשה גם במסחר הבין  -לאומי ובאינטרסים מסחריים שלה ושל מדינות מזרח  -אירופה כאמצעי

שכנוע כדי להתיר את עלייתם של יהודים  .הישגיה של ממשלת ישראל היו ניכרים  ,אך מדיניות
העלייה בארצות אלה לא היתה יציבה והקשתה על תכנון העלייה
בשנים

1952 - 1948

הגיעו מארצות מזרח  -אירופה עולים

לישראל .

כדלקמן :

פולין כמאה ואחד אלף

עולים ; צ ' כוסלובקיה כשמונה  -עשר אלף וחמש מאות ; הונגריה כאלף וארבע מאות ; רומניה כמאה
ושבעים אלף

;

בולגריה שלושים ושבעה

אלף .

בנוסף לכך הגיעו מהארצות הבלטיות ומברית -

המועצות עצמה כששת אלפים עולים  ,ומיוגוסלוויה  ,שניהלה מדיניות עצמאית למדי  ,כשבעת

אלפים ושש מאות עולים  .העלייה מארצות מזרח  -אירופה הגדילה את אוכלוסיית ישראל בלמעלה
משלוש מאות אלף עולים מתוך כשבע מאות אלף שהגיעו למדינה בארבע השנים הראשונות

לקיומה .

23

מחקרו הנרחב של אורי ביאלר על מדיניותה של ממשלת ישראל כלפי ארצות מזרח -

אירופה מוכיח שנושא העלייה היה אחד השיקולים המרכזיים בקביעת המדיניות כלפי הגוש
המזרחי

;

משקלו היה רב מזה של שיקולים כלכליים ופוליטיים

אחרים .

24

העלייה מארצות האיסלם
לצד צעדים ישירים שננקטו במדיניות העלייה ממזרח  -אירופה  ,נקטו ממשלת ישראל והסוכנות

האיסלאם .

היהודית צעדים עקיפים בעניין עלייתם של יהודי ארצות

בעירק ובצפון  -אפריקה

ההעפלה .

נתקיימה פעילות ציונית חינוכית במסגרת תנועות הנוער השונות  ,במקביל לארגון

פעילות ציונית זו היתה המשך לעשייה הציונית שהתפתחה בארצות אלו בתקופת מלחמת העולם
השנייה  ,והיא ביטאה את השינוי שחל במקומה של יהדות ארצות האיסלאם בהגשמה הציונית

:

לאחר הכחדתה של יהדות אירופה בשואה עלה משקלן של הקהילות היהודיות במזרח כמאגר
אנושי גדול לעלייה ולהגשמה

ציונית .

בעקבות הקמת המדינה נוסף ממד חדש למדיניות

הישראלית ולפעילות הציונית בארצות אלו  .לצד המניע האידאולוגי של קיבצן הגלויות חשו
מנהיגי ישראל אחריות לקיבוצים אלה  ,שסבלו מעוינות הסביבה עקב הסכסוך הישראלי  -הערבי
ובעיקר עקב תוצאותיה המשפילות של מלחמת העצמאות מנקודת הראות הערבית  .בעירק גברו

הרגשות האנטי -יהודיים  ,והתחיקה דחקה יהודים רבים מהעמדות הכלכליות המסורתיות בתחומי
המסחר

23

והבנקאות ,

ממשרות

בשירות

הציבורי וממקצועות

חופשיים .

נדחו מן

צעירים

רישום מספרי העולים לפי ארצות עלייה קשה לגבי שנות החמישים  ,ובמיוחד קשה הדבר באשר לעולים ממזרח -
אירופה  .במרשם התושבים ובלוחות הסטטיסטיים רשומה ארן לידה  ,אך בתקופה זו חל פעמים רבות בלבול כין

ארץ הלידה לבין אוץ העלייה  .כך למשל חלק גדול מן העקורים נרשמו כעולים מפולין  .וילדים של עולים
מפולין שנולדו בברית  -המועצות בתקופת המלחמה נרשמו כעולים מברית  -המועצות  ,אף שעלייתם היתה

מפולין  .מספרי העולים במאמרנו מקורם בנתוני מחלקת העלייה של הסוכנות  ,ראה
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( אמ " ק  ,משרד ראש הממשלה  ,המוסד לתיאום ,

ירושלים

, 1957

נספח סטטיסטי  ,עמ '

 -Avivפז -

24

1988
עמ '
New
, ) 19
York
ביאלר ( לעיל  ,הערה

; 23

5388 / 536

ל /ג '

;

מ ' סיקרון  ,העלייה לישראל

" the

! Chosen Instrument: Ihe Jewish Agency

First Decade of the Jewish State of' .

. 77 - 71
~

:

ארכיון מדינת ישראל
, 1948 - 1953

) ג2

Stock ,

.ע

האוניברסיטאות וחשו שעתידם בארצם אינו

מובטח .

לראשונה התרחבו ההעפלה והפעילות

החינוכית הציונית לממדים שהקיפו אלפי צעירים ובני נוער  .באמצעות משפחות וחברים הצליחו

ו
ן
חברי התנועה הציונית ליצור רשתות קשר רחבות אל הציבור היהודי הלא  -ציוני  .אף שמרבית

עולים מכורדיסטן
במחנה מעבר בשדה

התעופה לוד

יהודי עירק ראו עצמם אזרחים נאמנים של מדינתם ורצו להמשיך ולחיות בה  ,הם לא ויתרו על
קשרים עם משפחותיהם וחבריהם בישראל  .על רקע מציאות מדינינו  ,חברתית וכלכלית זו נקטה
ישראל במדיניות מכוונת להמשיך את הקשרים עם יהודי עירק באמצעות שליחים במחתרת ,

והעלייה שימשה נושא עיקרי של הפעילות הציונית  .כתוצאה מצירוף נסיבות אלה נוצרה כקהילה

היהודית בעירק  ,בעקבות החלטת השלטונות במארס  , 1950להתיר יציאת יהודים  ,דינמיקה של
25

יציאה

;

להפתעתם של השלטונות והמנהיגות הקהילתית עזבו כתשעים אחוזים מיהודי

עירק .

התפרצויות אנטי  -יהודיות  ,שהיו מלוות בסיסמאות אנטי  -ישראליות ואנטי  -ציוניות  ,התחוללו
כאמור גם בארצות בצפון  -אפריקה

:

לוב  ,מרוקו  ,אלג ' יר ומצרים  .מדינת ישראל ראתה מתפקידה

להמשיך את הפעילות הציונית בארצות אלו בכל הצורות האפשריות  ,וחשה אחריות לתכנון

יציאתם של היהודים על  -פי לוח זמנים שהיה קשור לגורמים כגון היחלשות המשטרים
25

א'

מאיר  ,התנועה הציונית ויהודי עיראק

, 1950 - 1941

תל  -אביב  , 1993עמ '  . 239 , 234ד ' צמחוני  ' ,פעילות היישוב

היהודי באוץ ישראל למען יהודי עיראק  , ' 1948 - 1941סולידאריות יהודית לאומינו בעת החדשה  ,ב ' פינקוס וא '
טרואן

( עורכים ) ,

פעמים ,

39

באר  -שבע תשמיט  ,עמ '

( תשמ " ט )  ,עמ '

. 101 - 64

; 260 - 221

ד ' צמחוני  ' ,ממשלת עיראק והעלייה הגדולה לישראל ' ,

1 55

הגירה ועלייה

הקולוניאליים והשגת העצמאות של מדינות המגרב .
הקמת מדינת ישראל מאירופה לארצות האיסלאם  .המסר העיקרי של פעילות זו היה הכנה לקראת תיר
צהריים במחנה עולי
י
עלייה  .לימוד עברית וחיזוק הזהות היהודית המודרנית על בסיס הערכים המסורתיים של אהבת תימן יעדן בראש העין
26

עיקר הפעילות הבלחי חוקית עברה מאז בעמוד ממול :
הנשים לארוחת
ן

ישראל וחיבת ציון שהיו מקובלים באותן ארצות  .בעשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל עלו

לארץ רובם המכריע של יהודי עיראק  ,כמאה ועשרים אלף נפש ; רוב יהודי תימן ועדן  ,כארבעים
ושמונה אלף נפש
מיהודי לוב

;

;

כשלושים וארבעה אלף מיהודי תורכיה ושלושים ואחד אלף וחמש מאות

יהודי ארצות האיסלאם היוו כחמישים אחוזים מן העולים בעשור זה .

עקרונות הקליטה  :הדיון הפנימי
במשך כל התקופה לא ירד מסדר היום הציבורי הדיון על ממדי העלייה  ,שהיה כרוך בשאלת

הבוררנות  -האם צריכה ישראל לנקוט מדיניות של פינוי קהילות שלמות על כל יושביהן  ,בתוכם
אנשים חולים וזקנים שאינם יכולים להשתלב כלל בשוק העבודה

?

בקרב הנהלת הסוכנות ניכר

פער בין גישתם של אנשי הקליטה ואנשי הגזברות  :צבי חרמון  ,גיורא יוספטל ולוי אשכול  ,שתמכו
בעלייה בוררניוה  ,לבין גישתם של שליחי העלייה בארצות השונות  ,אנשי משרד החרן והאחראים

על מחלקת העלייה  ,כגון יצחק רפאל ויהודה ברגינסקי שצידדו בעלייה בלתי מוגבלת .
על אנשי הקליטה הוטל להתמודד ברמה היום  -יומית עם זרם הבאים ובעיותיהם  .הם התקשו
לגייס כוח אדם מקצועי לעבודה במהנות ולשירותים השונים שנדרשו לקליטה הראשונית של
העולים והזהירו מפני כובד הבעיות והקשיים שאליהם נקלעו

העולים .

ניו 71לחלק את טענותיהם של המערערים על מדיניות העלייה המהירה והלא  -בוררנית לכמה
תחומים  .טענה אחת התייחסה להעדר התנאים המתאימים לקלוט את העולים

בקצב מהיר כל כך .

הדברים התמקדו כבר בשלב הראשון של הכניסה לאוץ  :המחנות ובתי העולים שלא יכלו להיערך
למספר גדול כל כך של אנשים מפאת התנאים הסניטריים והתברואתיים הבלחי מתאימים  ,תנאי

המגורים והמחיה הירודים והעדר טיפול רפואי נאות  .קשיים רבים ביותר התעוררו גם בהספקת
המזון וצורכי יסוד אחרים  .עולים רבים נקלעו למצב של ניוון ודמורליזציה קשה לאחר שישבו
במחנות חודשים ארוכים בתנאי בטלה ומצוקה  .גורמי הקליטה טענו שהנזק המצטבר ממצב זה
המור הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך  .העולים יצברו עוינות והתנגדות לחברה ולמדינה  ,ואלה
יחבלו בקליטתם לאורך שנים רבות  .טענה אחרת התייחסה לקליטת עולים שלא יוכלו להשתלב
בשוק העבודה הישראלי מפאת גילם או חוסר יכולתם לעסוק בעבודה

פיסית .

וטענה נוספת

התייחסה לבעיית המגורים  .בשנת העלייה הראשונה התיישבו למעלה ממאה וחמישים אלף עולים

בערים ובשכונות הערביות הנטושות  .אולם לאחר שרוב המבנים הראויים למגורים במקומות אלה
נתפסו  ,נותרה שאלת הפנייתם של העולים למקומות יישוב ללא שום פתרון  .קצב הבינוי הואט

בשל העדר משאבים וכות אדם מקצועי בכל הרמות  .לצד שאלות של מגורים ועבודה עלו גם
בעיות חמורות בארגון מערכת החינוך לילדי העולים ובהתאמת מערכת הבריאות לצרכים

26

"

רפאל  ,ראש מחלקת העלייה של הסוכנות במסיבת עיתונאים ,

המוסד לתיאום ,

 / 5795ג ' .

 8בנובמבר , 1951 .

אמ " י  ,תיקי גולדה מאיר ,

157

עולים מעיראק בבואם
לשדה התעופה לוד

החדשים שהציבו לא רק הממדים שלא היו דוגמתם בעבר  ,אלא גם מחלות חדשות שהטיפול בהן
2
לא היה מקובל בארץ

,

לטענותיהם של אנשי הקליטה ואנשי כלכלה אחרים ש ' המערכת כולה עלולה לקרוס ' והמדינה
תעמוד בפני פשיטת רגל  ,השיבו גורמי העלייה  ,בהסתמכם על עדויות השליחים  ,שאין לצמצם את

העלייה מארצות שבהן שוררת אי  -ודאות באשר לאפשרות היציאה  .הביטויים ' ארצות מצוקה '
ו ' עליית הצלה ' הופיעו בהקשרים אלה  ,ולקח שנות השואה והגבלות הספר הלבן בלט בטיעונים
שהועלו  .פעמים רבות נתמכו דברי אנשי מחלקת העלייה על ידי אנשי משרד

החרן .

28

בתקופה זו נתעורר גם ויכוח ציבורי בנושא העלייה ההמונית  .בצד הדיווח הנלהב על העלייה
ממקומות שונים ואף אקזוטיים ( שנחאק ותיאור בעיות העולים  ,הופיעה בעיתונות מאז ראשית
1949

גם ביקורת קשה על מדיניות לא  -אחראית של הרשויות  .הסוגיה נפרשה במלואה בסדרת

מאמרים של אריה גלבלום בעיתון

' הארץ ' :

' הודש ימים היאי עולה חדש '

( אפריל  -מאי . ) 1949

סדרה זו פתחה את הנושא לדיון ציבורי נרחב  ,והביקורת התייחסה לעצם ממדי העלייה  ,להיותה
לא בוררנית ולמחדליהם
27

דיוני הנהלת הסוכנות ,

של גורמי הקליטה .
2

כנומבר

10 , 1948

29

בעקבות זאת נערכו על  -ידי המכון לחקר דעת קהל

בינואר

ו  29 -במארס , 1949

אצ " מ ,

; 8100 / 552

וראה  :עופר ( לעיל ,

. ) 16

1 58
28

הערה
" רפאל אל מ ' שרת ,
14

בספטמבר

4

בספטמבר  , 1950אמ " י  ,תיקי גולדה מאיר  ,המוסד לתיאום  / 5975 ,ג ' ; שרת אל רפאל ,

 , 1950שם ;

מזכיר מחלקת העלייה אל המוסד לתיאום ,

המוסד לתיאום  ,כעניין דחיפות העלייה מעירק 28 ,
29

א ' גלבלום  ' ,חודש ימים הייתי עולה הדש '  ,הארץ ,

6

באוקטובר

, 1950

באוגוסט  , 1950אצ " מ . 86/ 6768 ,
 13באפריל עד  20במאי . 1949

5

ו-

שם  .ראה גם  :שרת אל

הגירה ועלייה

שני סקרים  ,ביולי ובספטמבר  , 1949ומהם עלה שרוב האוכלוסייה היהודית

בארץ תומכת בהמשך

העלייה הגדולה  ,אף כי רבים הביעו את הדעה שיש לסדרה ( השימוש בסקר הוא במלה '
באופן טוב
במארס

יותר .
1950

רגולציה ' )

30

נודע על כוונת ממשלת עירק להתיר הגירת יהודים וכן על שינוי במדיניותה

של

הציוניים

רומניה שנתממש בהחלטתה על פתיחת רישום לעלייה  .על  -פי ההערכות של הגורמים

באותן ארצות עמדה המדינה בפני גל עלייה נרחב של למעלה מרבע מיליון איש  .באביב

1950

נמצאו למעלה ממאה וחמישים אלף איש במחנות  .הסוכנות היהודית לא הצליחה לממן את
מתואם
תקציבי העלייה והקליטה בלי הגדלת העזרה הממשלתית  ,והצורך בתהליך קבלת החלטות

ומוסכם על כל הגורמים האחראיים נעשה הכרחי  .במאי

1950

הוקם המוסד לתיאום של הסוכנות

וממשלת ישראל  ,שמיסד את שייזוף הפעולה בין שתי הרשויות  .בראשו עמד ראש הממשלה דוד

בן  -גוריון  ,והשתתפו בו ארבעה חברי ממשלה  ,ביניהם שר האוצר אליעזר קפלן ושרת העבודה
גולדה מאיר  ,וכן ארבעה חברי סוכנות  ,ביניהם ראש מחלקת העלייה יצחק רפאל  ,גזבר הסוכנות
!  3המוסד
ואיש מחלקת ההתיישבות לוי אשכול וראשי מחלקת הקליטה ( ברגינסקי או חרמון) .
לתיאום צריך היה להתמודד בראש וראשונה עם הבעיות העתידיות של גל עליית ההצלה הצפוי
מעירק ורומניה  ,אך בעיקרו של דבר היה עליו להגדיר מחדש ובדרך נאותה יותר את תפקידי

הסוכנות והממשלה בתהליך קליטת העלייה  .צורכי הקליטה הלכו והתרחבו ; לצד הדאגה למגורים
בעיר ובהתיישבות הכפרית צריך היה להקים מוסדות חינוך  ,תרבות ודת

ושירותי סעד ובריאות .

הרשויות המקומיות אמורות היו להשתלב יותר ויותר בתהליכי הקליטה  ,ולרבות מהן חסרו
אמצעים וידע להתמודד עם הבעיות החדשות  .לנוכח הקשיים הגוברים הוחלט במוסד לתיאום
בנובמבר

1950

שמכסות העלייה השנתיות לשנת

1951

לא יעלו על מאה וחמישים אלף עולים

ושיצומצם מספר הקשישים והמקרים הסוציאליים  .אך העליות מעירק ורומניה סיכלו את ביצוע
ההחלטות  ,ומספר העולים חרג ביותר מעשרים אחוזים מן המכסה

במהלך שנת

1951

שנקבעה .

32

נתחלפו הטענות על אי  -בוררנות בחרדה מכך שבמהלך העלייה מארצות

רבות נוצרת ברירה שלילית של העולים מכלל האוכלוסייה היהודית  .ממשלות מזרח  -אירופה
ובעיקר רומניה וגם הקהילות היהודיות בצפון  -אפריקה בחרו לשלוח לישראל את נזקקי הסעד  ,את

החולים והזקנים ואנשים שלא יוכלו להשתלב במעגל העבודה והייצור  .רבים הקשו אם אמנם

צריכה ישראל להמשיך במדיניות העלייה החופשית והבלחי מוגבלת  .בנובמבר  , 1951לאחר

שהושלמה העלאתם של יהודי עירק  ,נקבעו כללים מחמירים ביותר לבחירת העולים  .הסייגים

הראשונים שנקבעו התייחסו לבעיות רפואיות  :נמנעה עלייתם ועליית בני משפחותיהם של אנשים
החולים במהלות שונות שהיר שכיחות בעיקר בארצות צפון  -אפריקה ואסיה  .בנוסף לכך הועדפו

30

המכון לחקר דעת קהל  ,בעיות העלייה בעיני תושבי ישראל ( סטנסיל )  ,ירושלים  ,אוגוסט 1949
העלייה ( סטנסיל)  ,ירושלים  ,אוקטובר

31

;

הנ " ל  ,היקף

. 1949

סיכום הקמת המוסד לתיאום  14 ,במאי  , 1950אצ " מ  ; 830 / 446 ,ישיבת נשיאות הוועד הפועל הציוני ,
 , 1950אצ " מ  . 841 / 101 ,מן הראוי לציין שכבר באפריל 1949

11

במאי

הוקם גוף פחות מחייב  ,ושעבודתו ההזה פחות

מסודרת  ,לתיאום פעולתו הממשלה והסוכנות  ,ראה  :אצ " מ  . 830 / 3055 ,ובינואר

1950

החליטה הנהלת הסוכנות

להציע לממשלה שנציג מטעמה ישתתף בישיבות הממשלה כיועץ בנושא העלייה ,

אצ " מ ,

22

בינואר

, 1950

. 841 / 100
32

הסוכנות היהודית  ,מחלקת הקליטה  ,האקז לסטטיסטיקה  ' ,סיכומים ' ,
משרד ראש הממשלה  ,המוסד לתיאום  / 5388 / 536 ,ג ' .

15

במאי

15 , 1948

במאי  , 1952אמ " י

ק12 ( 1

, ,,,

, , ,, , ,,
,,

ו*,

מעברת פחונים
ואוהלים בטבריה

ו

*

,

אנשים שלא יהיו סמוכים על שולחן הסוכנות  ,בין אם משום שיכלו להביא עמם הון לקליטה
ראשרנית ובין אם משום שהיו להם קרובים בארץ אשר קיבלו על עצמם את קליטתם הראשונה

.

הועדפו צעירים עד גיל שלושים וחמש  ,והם נדרשו להתחייב לעבוד בחקלאות או בכל עבודה
פיסית

שתידרש .

33

בפועל לא הצליחו אנשי מחלקת העלייה לעמוד בתקנות דרקוניות אלה ,

ובראשית שנות השישים הן נזנחו לנוכח גל עלייה גדול ממרוקו שהוגדר כעליית הצלה  .עוד קודם
לכן הוכנסו בתקנות שינויים

והקלות .

34

ממשלת ישראל הגשימה את החלטתה להכפיל את אוכלוסייתה בארבע שנים  ,ובתום שנת

היו בישראל למעלה ממיליון וארבע מאות אלף יהודים  ,כמחציתם עולים

1951

שהגיעו מאז מאי . 1948

ואולם קשיי הקליטה  -הבעיות התקציביות  ,העדר כוח אדם מקצועי בתחומים רבים והעדר
תשתית לאוכלוסייה החדשה  -יצרו לחץ מתמיד לתכנון העלייה והסדרתה  .בתום

כשלוש  .מאות וחמישים אלף נפש במגורים זמניים

:

1952

נמצאו

כשלושים ושבעה אלף נפש במחנות עבודה

שעובדיהם הקימו את המעברות  ,כמאה עשרים ושמונה אלף במחנות  ,וכמאה שלושים ושבעה
אלף

במעברות .

בשנים

160

33
34

35

1954 - 1952

חלה ירידה חרה בעלייה

שם  21 ,בנובמבר  , 1951שם .
ראה שינוי בחוקי הברירה  ,שם ,

15

בפברואר

, 1954

( 24 , 369

נפש בשנת

11 , 362 ; 1952

נפש בשנת

שם  .בעיות הבריאות עלו במוסד לתיאום פעמים רבות  ,והן

נעשו קשות יותר ויותר ככל שגדל מספר העולים שהיו זקוקים לטיפול רפואי מסובך וגברו הקשיים של

השירותים הרפואיים בהתמודדות עם הבעיה  .ראה גם
35

ראה לעיל  ,הערה

. 32

:

א ' שטרנברג  ,בהיקלט עם  ,תל  -אביב

תשל" ג .

הגירה ועלייה

18 , 370 ; 1953

בשנת

בפעי

בשנת  , ) 1954אולם מראשית

56 , 234 ; 1955

בשנת

71 , 224 ; 1956

בשנת

1955

חל גידול משמעותי במספר העולים

 ; 1957וכ 50 , 000 -

הכול הגיעו לארץ בחמש השנים האחרונות של העשור

216 , 534

עולים

בשנים . ) 1960 - 1959

ביולי

1961

ומרומניה  ,ובשנים

1965 - 1962

בסך

עולים ; למעלה ממחצצים מצפון -

אפריקה ( תוניסיה ומרוקו ) ומארצות ערב ( מצרים ) וכארבעים אחוזים מאירופה וארצות
חגגה ישראל את עליית העולה המיליון  .בשנת

( 37 , 478

אחרות .

החל גל עלייה חדש ממרוקו

1962

עלו לארץ למעלה ממאתיים ועשרה אלף עולים  ,כמחציתם מצפון -

אפריקה ( מאה אלף ממרוקו )  ,והשאר מרומניה ומארצות

אחרות .

36

הארגונים היהודיים והעלייה בעשור הראשון
עם הקמת המדינה ברור היה לראשי הארגונים היהודיים כי צפוי שידוד מערכות בתחום היחסים

בין היישוב בארץ  ,כלומר המדינה  ,ובין הארגונים בתפוצות  .בישיבות של הנהלות הארגונים עלו
נושאים אידאולוגיים ואופרטיוויים הקשורים בשינויים שעשויים היו לחול כעקבות הקמת

המדינה .

הוועד היהודי  -האמריקני התעמק בסוגיות הקשורות ביחסים בין ישראל ליהדות

האמריקנית

ובהשפעות של היחסים הללו על מעמדם של יהודי ארצות  -הברית בחברה

האמריקניו! .

ראשי הג ' וינט עסקו באופי האופרטיווי של שיתוף הפעולה בין ישראל לארגון  ,ודנו

בשאלה כיצד יימשכו פעולות העזרה והסיוע באירופה ובארץ  -ישראל  .ההתייחסות לעלייה שיקפה
במידה רבה את המבוכה בקרב חברים בארגונים  ,אך גם סיפקה פתרון למבוכה זו באמצעות
השתתפות של ממש בארגונה

ובביצועה .

נושא ראשון שעלה על סדר היום לאחר הקמת המדינה היה הנושא הכספי  .הג ' וינט  ,שתקציביו

מומנו מכספי המגבית היהודית המאוחדת  ,פעל על  -פי התנאים שקבע משרד האוצר האמריקני
באשר לתרומות לארגונים פילנתרופיים  .אסור היה להעביר כספים אלה להוצאות תקציביות של
ממשלה זרה  ,והדברים נראו רגישים במיוחד בתקופת מלחמת

העצמאות .

37

חשוב היה אפוא

שפעולות העלייה והקליטה לא יהיו חלק מתקציב המדינה  .לנושא זה השתרבבה שאלה יהודית

פנימית שלג ' וינט  ,כמו לארגונים יהודיים אחרים  ,היה בה עניין אידאולוגי  :מעמדן של ההסתדרות
הציונית ושל הסוכנות במדינת ישראל והיחסים בינן לבין ממשלת

ישראל .

38

דברים אלה עשויים

היו להשפיע על יחסי העבודה בין ממשלת ישראל ובין הארגונים היהודיים

הלא  -ציוניים .

הג ' וינט רצה לפעול בישראל ולהיות השותף היחיד בארגון העלייה  .בינו לבין ממשלת ישראל
נתקיים שיתוף אינטרסים  ,וצריך היה להביאו לביטוי של ממש בארגון העלייה  .נציגי הג ' וינט
באירופה  ,ובראשם ג ' ו שוורץ  ,שיתפו פעולה עם ראשי היישוב והסוכנות בשנות מלחמת העולם
ובהעפלה עד הקמת המדינה  .ואולם מנהיגי הג ' וינט חששו פן ייווצר מצב שבו ייראה ארגונם

36

המספרים לקוחים מתוך

37

ישיבות הוועדה האדמיניסטרטיווית של הג ' וינט

:

שנתון הממשלה

, 1990

ירושלים

. 1991

)  25 , ! 8 , ( ADCOM - Administrative Committeeד 27 -

 ; 714 , AR 4564דברי ל ' רוזנוולד )  ( Rosenwaldבוועדה האדמיניסטרטיווית  29 ,ביוני , 1948
~
במאי / 3042 , 1948
4 , AR 4564 / 3374נ ; שטוק ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

. 62 - 35

להחלטת הממשלה הזמנית מיום

17

ביולי

1948

על

מימון כל הוצאות משרדי הממשלה וכל התפקידים הקשורים בביטחון מתקציב המדינה ולהוראה שניתנה

למשרדי הממשלה שאסור להם לקבל כספים מן הסוכנות היהודית לשם מתן השירותים שהם בתחום אחריותם ,
ראה  :מזכיר הממשלה אל הנהלת הסוכנות בירושלים  9 ,באוגוסט  , 1948אצ" מ . 530 / 3055 ,
38

ראה

:

שטוק ( לעיל  ,הערה

Rutherford 1977

.

 , ) 23עמ ' PYessure without Sanclion : the Iniluence of ;; 73 - 63

! Shaping Israel's fbblic Policyל World Jewry

Liebman ,

Ch .

1 )( 1

יהודים מתימן במחנה
המעבר חשיד

כמבצע הוראות של ממשלת ישראל  .הם רצו להשפיע בנושאים שבהם החלטותיה של ממשלת
ישראל תהיינה מכריעות לגבי פעילותם  ,כגון העלאתם המידית של אנשי המחנות באירופה ,
וחיפשו דרכים לבטא

זאת .

תקופות ארוכות בארו מאז

ביולי

1948

ב 18 -
1944

במאי

1948

נתמנה לנציג הג ' וינט בישראל הרי ויטלס  ,ששהה

וייצג את הארגון במזרח  -התיכון .

39

יצא ג ' ו שוורץ לדיונים בישראל עם נציגי הממשלה והסוכנות בשאלות הקשורות

להגדרת תפקידי הג ' וינט בעלייה  .הוא מסר שארגונו יתמוך כספית בהעלאת עשרת אלפים עולים

בחודש  ,וביקש להעדיף את אנשי המחנות  .בדיונים עלו גם עניינים הנוגעים להעדפתה של ישראל
את העלאתם מהמחנות של צעירים בגיל צבא ולהפרדה בין בני זוג ומשפחות שבעליהן ובניהן

עמדו להתגייס לצה " ל  .שוורץ הציג את הרגישות בדעת הקהל האמריקנית  -היהודית והלא  -יהודית

לגבי עניינים אלה  .כמו כן נדונו סוגיות מדיניות הקשורות לעלייה  ,כגון  :סיכויי העלייה ממזרח -
אירופה וצורכי העלייה של יהודי צפון  -אפריקה  .הישראלים העלו הצעות להקמת מוקדי פעולה

162

39

the extent Of which vve are prepared 10 change

 determineסי
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תו rhic fundsקסם

4564 / 3374 ; ADCOM

June 29 1948

~
Of

decision

8

' Ifeffect we are faced with

'

the basic character ifnot the existence of

 termsתו be met

r1
!  0מea and urgent but which canl

.

 ARיג . Linder , ADCOM , May 25 , 1948 , 3ע 5 .אית , = 0במיוחד דברי א ' גלזר

חדשים של הג ' וינט בישראל ורצו להרחיב את סיועו למוסדות שונים בארץ  .הכול הדגישו עד כמה

40

חשוב להגדיל את היקף התרומות למגבית ושעל פעילי הג ' וינט להשתתף

חיי

יום  -יום במעברה

באופן פעיל בהתרמות .

בישיבת הנהלת הג ' וינט בניו  -יורק הדגיש שוורץ בדיווחו על פגישותיו בישראל שעל חברי
ההנהלה להבין ולקבל את העובדה כי כל ההחלטות בדבר העלייה הל בתחום סמכותה של ממשלת
ישראל הסוברנית  ,כפי שנהוג ומקובל בממשלות
בספטמבר

1948

אחרות .

ן4

הודיע שוורץ בישיבת הנהלת הארגון בניו  -יורק שממשלת ישראל החליטה

להעלות חמישה  -עשר אלף עולים מדי חודש  .בעקבות זאת הגדילה ההנהלה את התקציב החודשי

לעלייה למיליון ומאתיים אלף דולר ( עוד בינואר  1948היה תקציב הג ' וינט להגירה שלוש מאות
דולר
אלף דולר בלבד )  .למעשה נע תקציב העלייה של הג ' וינט בין שניים לשניים וחצי מיליון
לחודש  ,והוא היווה יותר משליש מתקציבו הכללי של הארגון  .בעקבות כך צומצמו סעיפים אחרים

בתקציב  ,כגון  :הקמת סדנאות עבודה והכשרה מקצועית במחנות ותמיכה בקואופרטיבים בארצות

מזרח  -אירופה .

יוערה מזאת  ,הוחלט שסדנאות העבודה יכשירו אנשים על  -פי צורכי המשק

הישראלי ושהפיקוח על ההכשרה של אורס במחנות
להעביר את הסדנאות  ,על עובדיהן וציודן ,

40

41
42

בגרמניה יעבור לנציגי ישראל .

לישראל .

המטרה היתה
163

42

שוווה על הפגישה עם נציגי ישראל בתלפיות בירושלים ,

31

ביולי

AR 4564 / 640 , 1948

.7 4,

הוועדה האדמיניסטרטיווקן של הג ' וינט AR 4564 / 3374 , 1948 ,
 21 ,בספטמבר 4564 / 3402 , 1948
(Executive Committee
)
!

AR

 4,נ .
!

14 ,נ

דליה עופר

למרות החלטת הסוכנות והממשלה עלה מספר העולים על חמישה  -עשר אלף לחודש  .בנובמבר
עלו

20 , 639

נפש ובדצמבר  , 27 , 829והמספרים גדלו עוד בחודשים הראשונים

של . 1949

כדי לממן

את העלייה הגדיל הג ' וינט את הלוואותיו מבנקים פרטיים  ,ובכך תמך במדיניות העלייה ההמונית
של ממשלת ישראל  .ההסברה של הג ' וינט בהתרמות למגבית שערך בקהילות התמקדה בשנה זו
בעלייה  ,ולא בשיקום ובעזרה לקהילות אירופה
באוקטובר

1948

וצפון  -אפריקה .

43

ביקר באוץ ויליאם הבר )  , ( Haberהיועץ לענייני יהודים למפקד הצבא

האמריקני  ,כדי לבדוק את דרכי קליטת העקורים  .הוא מסר דיווח חיובי ביותר על מדיניותה של
ישראל ועל המאמץ האדיר לקלוט את

העולים .

הבר התרשם עמוקות מן המהפך שחל אצל

האנשים שפגש לראשונה במחנות העקורים  ,ואשר הופיעו בפניו עתה כנציגים של מוסדות וכאנשי
צבא  .עדות זו מפי אדם שמילא תפקיד ממשלתי והיה מקורב לג ' וינט חיזקה עוד יותר את ביטחונם
של ראשי הארגון שיש לתמוך בעלייה  ,והחלישה את קולותיהם של המהססים והחוששים מפני
מעורבות רבה מדי בפעולותיה של

ישראל .

44

מעילות פוליטית בינלאומית
היקפו ומהותו של שיתוף הפעולה בין הג ' וינט ובין הוועד היהודי  -האמריקני בתחום העלייה
וקליטתה באו לידי ביטוי בהתמודדות עם בעיה מיוחדת הקשורה בפעילות ארגון הפליטים הבין -
לאומי איר " ו )  . ( IRO , International Refugees Organizationהארגון  ,שתמך עד מאי

בעלייה לאוץ  ,הפסיק מאז לכסות את הוצאות הנסיעה של העקורים לישראל מתוך נימוקים

1948

שונים .

אין ספק כי איר " ו  ,שבראשו עמד נציג בריטניה ויליאם טאק  ,הושפע ממדיניותה העוינת של
בריטניה כלפי ישראל  .בנמקם את החלטתם טענו אנשי הארגון שהמלחמה בישראל מסכנת את
ביטחונם של העולים ולכן הם מתנגדים להעלאתם  .כמו כן הוסיפו ואמרו שישראל אינה חברה

באו " ם ולפיכך אין בסמכותם לממן את העלאת העקורים  .בעקבות הסכם ההפוגה הראשון בין
ישראל לצבאות ערב

ב 11 -

ביוני  , 1948נוספה עוד טענה  :ההסכם הושג בתיווכו של הרוזן ברנדוט ,

שנתמנה על -ידי האו " ם  ,מיד לאחר פלישת מדינות ערב  ,לתווך בין הצדדים ; על -פי הוראותיו אסור
היה לשנות את מאזן הכוחות בין הצבאות הלוחמים בתקופת ההפוגה  ,וגיוס עולים לצה " ל היה
יוצר שינוי כזה  .איר " ו פירש את החלטת ברנדוט כמחייבת להפסיק לחלוטין את העלייה ממחנות
העקורים  .ממשלת ישראל התנגדה לכל הגבלה על העלייה מצד גורם חיצוני  ,שכן לטענתה היתה

מדיניות העלייה בתחום סמכויותיה כממשלה ריבונית  .היא דחתה מכול וכול את הפרשנות הרחבה
שנתן איר " ו לקשר בין עליית אנשי המחנות לשינוי מאזן הכוחות הצבאי  .רוב רובם של עולי
המחנות לא היו אנשים בגיל צבא  ,וישראל היוזה מוכנה להתחייב שהצעירים בקרב העולים לא

יגויסו לצה " ל  .מחאותיה של ישראל בפני ראשי הארגון לא הועילו  ,והממשלה פנתה לג ' וינט ,

לוועד היהודי  -האמריקני ולארגונים נוספים בבקשה שישפיעו על ממשלת ארצות  -הברית ועל
164
43

ישימה

44

ממורנדום של הבר  2 ,בנובמבר  7!4 , AR 4564/ 640 , 1948הקולות המתנגדים היו כעיקר מאנשי ה ~American -

ה ~, Board of Directors -

שם .

.

of Judaism

 , Councilשרוזנוולד היה שופרם בישיבות

הג ' וינט .

חיש

חללו

אלמת אדישו

8 -ת תשוח

788

צשצל

וחי

קריקטורה שהופיעה
ביהארץ ' ( 4ו בינואר
) 1949

lWIV

-

ממשלות

אחרות החברות באיר" ו לשנות את עמדתו .

45

פעמים רבות העלו נציגי

הארגונים הללו את
במדיניות

הנושא בפגישות עם אנשי משרד החרן האמריקני  ,ואף כי זכו לאהדה  ,לא השיגו שינוי
החליטה הנהלת
אלא לאחר סיומה של המלחמה וקבלת ישראל לאו " ם במאי  . 1949בינתיים
הג ' וינט בעמדת
הג ' וינט לממן מתקציבה את הוצאות העלייה של כל אנשי המחנות  .בכך תמך
ביצוע מדיניות
ממשלת ישראל בניגוד להחלטת מוסד בין  -לאומי מטעם האו " ם  ,ואפשר את

העלייה .

46

 Parisת ]  Officeסרג
45

46

שם  !4 , AR 4564 / 640 ; Memorandum ,נ 10 AJDC New York , August 27 , 1948 ,
) ן . Schwartz 10 New York , October 1 , 1948 , 16נ Meeting with the IRO people ,
AJDC Office
 Jewishא ] ז70י  . ) 17055 ] 80 ,א ; ) ן6ן  August 3 , 1948 ,יוז0ץ  Newתו

"

ת IRO 10 lobby 0תו

 countries taking partתו  ( , !4 message ! 0 WJC representativesנרנין ) Congress

 IRO decision , August 3 , 1948 , 1611תו

change

; וראה  :ח ' הופמן אל מ ' שרתוק ותשובתו של

שרתוק  21 ,בספטמבר  , 1948כתוך  :י ' פרוינדליך ( עורך )  ,תעודות למדיניות החגן של מדינת
תשמ " א  ,עמ ' , 618

 8ת0

1 Schwartz 10

. 619

ישראל  ,ירושלים

1 1;27

דליה עופר

אך בזאת לא תמה פעילותו המדינית של הארגון בעניין זה  .כדי לבצע את העלייה צריך היה
להגיע להסכמה עם רשויות הצבא האמריקני שיעלימו עין מיציאת האנשים מן המחנות  .על  -פי
בקשת ממשלת ישראל החלו נציגי הג ' וינט לנהל משא  -ומתן עם ראשי הצבא

בנידון .

47

כאשר לא

הצליחו להגיע לידי הסכם מפורש  ,נתבקשו אנשי הג ' וינט בגרמניה להתעלם מהוראות הצבא
האמריקני ולסייע לאנשי המוסד להעביר את העולים בתואנה שהם יוצאים לצרפת  ,בדרכם לנמל

היציאה במרסיי  ,וכך עשו  .הג ' וינט גם נתן למוסד לעלייה אשראי לרכישת אניות  ,והקל בכך את
העברת העולים בדרך הים

לישראל.

48

נציגי הג ' וינט היו שותפים לפעילות מדינעז גם בעניינים נוספים הקשורים בעלייה  .הם דנו עם
רשויות ממשלתיות ועירוניות באיטליה  ,בצרפת ובקפריסין על חיסול המחנות כתוצאה מהעלייה

;

הם היו מעורבים במשא  -ומתן עם ממשלת סין  ,עם הקונסוליה האמריקנית ועם איר " ו על פינוים
של יהודי שנחאי עם התקרבותם של הכוחות הקומוניסטיים בסתיו וחורף

; 1949 - 1948

והם היו

מעורבים במאמץ לשכנע את ממשלות מזרח  -אירופה להתיר עלייה ואף שילמו את התמורה עבורה
( על כך

להלן ) .

אנשי הוועד היהודי -האמריקני היו פעילים בעניין המלווה האמריקני לישראל

והשגת מקורות מימון נוספים לצורכי קליטת העולים  .כאשר רצה משרד החדן האמריקני להשפיע

על ישראל באשר לפעילותו של הרוזן ברנדוט  ,הוא פנה לוועד היהודי  -האמריקני והביע בפני
נשיאו יעקב בלאושטיין את התקווה שהוועד ישמש כמתווך

) eroker

בינו לבין ממשלת

ישראל .

הביקורים של נציגי הג ' וינט והוועד היהודי  -האמריקני בוושינגטון רבו כל כך עד כי שקלו מינוי
נציג קבוע

במקום .

49

שינוי בדרכי שיתוף הפעולה
פעילותו של

הג ' וינט בארצות אירופה המזרחית ובארצות האיסלאם התנהלה לאחר הקמת המדינה

בהתאם למדיניות העלייה של ממשלת ישראל  .הארגון המשיך להושיט סיוע לקהילות בצורות
שונות כנזכר לעיל  ,אך מאז מאי

1948

התמקד יותר ויותר בתכנון עלייתם של היהודים  .שירותי

הרפואה לעולים במחנות המעבר בדרום  -צרפת ובאיטליה התרחבו מאוד  ,ורבתה חשיבותן של
פעולות חינוך והכשרה מקצועית לקראת

העלייה .

במזרח  -אירופה נתעצמה תחושת הדחיפות

בעבודת הג ' וינט  .הסיבות לכך נעוצות  ,כפי שצוין לעיל  ,בהתחזקות המשטרים

הקומוניסטיים .

ככל ש ' התחממה ' המלחמה הקרה  ,גבר המתח ונתרבו ביטויים של עוינות ישירה כלפי נציגי

הארגונים היהודיים  .גבר גם החשש מגישה שלילית של משרד החדן האמריקני לסיוע לארצות
אלו  .במארס

1949

מצא לנכון הרברט קצקי  ,מבכירי הפעילים בג ' וינט  ,להדגיש בפגישה עם אנשי

משרד החקן האמריקני בנושא פעילות הג ' וינט בהונגריה שהאינטרס היחיד של הג ' וינט בהונגריה

ובארצות מזרח  -אירופה בכלל הוא להעלות את היהודים

עו

) )

47

1

AR

 ,ג17 , 1948 , 3

AD

August

; AR 4564/ 640

לישראל .

50

דברים אלו מדגימים את

י )לנ 21 , 1948 ,

September

EXCOM,

4564 / 3374 ; EXCOM, December 12 , 1948 , %14 .
48

) , AR 4564 / 640 ; EXCOM December 21 , 1948 , 314 , AR 3344 / 468ע ; November 9 , 1948 , 3ודיונים
נוספים בדבר הלוואות לסוכנות ולמוסד עבור קניית

49

50

4564 / 3374

דיון

, AR

)

22 , 1948 , 3

June

אניות .

ADCOM ,

בין משה בקלמן~ וישראל ג ' קובסון לבין הנציג האמריקני בבודפשט  ,הוגלנד

14 , 864 . 48 / 10 / 2648א ינואר

הגייה ועלייה

השינוי המובהק שחל בסדר העדיפויות של הארגונים היהודיים  .הם נטשו את התקווה להחזרת
החיים היהודיים בארצות אירופה המזרחית לתקנם וקיוו להעברתה של הקהילה כולה

לישראל .

בכך כאמור השתלבה מדיניות הג ' וינט בפעילות משרד החוץ הישראלי  .להערכתנו שיתוף הפעולה

הנרחב בין נציגי הג ' וינט ובין הדיפלומטים הישראלים חיזק אצל הממשלות במזרת  -אירופה את
התקווה שניתן יהיה להשיג תשלום במטבע

חיו

עבור יציאתם של

היהודים .

הפעילות המדינית בארצות האיסלאם וצפון  -אפריקה היתה בעלת חשיבות רבה  ,שכן משרד
החלן הישראלי לא יכול היה לפעול בארצות אלה  .בחסות הג ' וינט נתקיימה שם פעילות מדינית
 ' 50וארגן
מקומית  ,וכן סייע הארגון למשפחות נזקקות  ,עזר בשירותי רפואה באמצעות אוז " ה ,

סיוע בתחום הרפואה המונעת וטיפול רפואי לאלפי אנשים לקראת עלייתם לישראל  .הוא גם מימן
את פעולת מתנה העולים במרסיי שאליו הגיעו עולי

בשנת

, 1950

צפון  -אפריקה .

ן5

בעקבות גלי העלייה הגואים מעירק ומרומניה  ,נוצל תקציב העלייה השנתי של

הג ' וינט עד תומו כבר בסוף חודש ספטמבר

. 1950

הארגון שקל להטיל חלק מהוצאות העלייה

מעירק  ,מרומניה ומפולין על ממשלת ישראל ולהשיג שלושה וחצי מיליון דולר בהתרמה מיוחדת
או

במלווה .

52

בעקבות הצטמצמות משאביו של הג ' וינט התעורר עתה בקרב ראשיו הספק אם יוכל הארגון

להמשיך לתמוך במדיניות העלייה ההמונית  .היו שראו במדיניות העלייה של ישראל מדיניות לא -
אחראית ומצאו כי לג ' וינט לא החזה שום השפעה עליה למעט בתחום התקציבי  .כתוצאה מכך

סיכמו נציגי הג ' וינט שווארן ופסמן עם ראשי הסוכנות היהודיה וממשלת ישראל  ,שמראשית
 , 1951יחזור הארגון בישראל לפעילותו המסורתית  :סעד  ,טיפול בעולים חולים וקשישים במסגרת

מלב " ן ( מוסד לטיפול בעולים נחשלים שהוקם בדצמבר  , 1949בשיתוף בין הסוכנות
ובסיוע לעולים מוגבלים להקים עסקים קטנים כגון חנויות ובתי מלאכה  .בפברואר

לג ' וינט )

1951

הוסכם

שארגון העלייה כולו יעבור לידי הסוכנות וכן כל מתקני העלייה באירופה  .בהתאם לכך נצטמצמו
גם הכספים שקיבל הג ' וינט מהמגבית  ,והיתרה הועברה לסוכנות

לצורכי העלייה .

מימן הארגון את עלייתם של שמונים ושישה אחוזים מכלל העולים לישראל

נפש) .

499 , 000

עד סוף

1950

( כ 431 , 000 -

מתוך

53

פעולות מלב " ן הלכו והתרחבו  ,ובד בבד גדלה התמיכה הכספית בו עד שזכה

בלמעלה ממחציני מתקציב הג ' וינט בשלהי שנות החמישים  .פעילות הג ' וינט התרחבה בקהילות
היהודיות המיועדות להגירה ,

* 50

ח " 71ה -

איששצ ' 9שבו לדואת אי

ילדים שהוקם
51

52

2

ןאל :ה  :כך  :ב '  -חברה להגנת בריאות היהודים  .ארגון סיוע יהודי לבריאות

ברוסיה  ,עם סניפים בארצות

~

ב 1912 -

מ ' לסקר  ' ,עליית יהודי
במזרח ,

בעיקר בצפון  -אפריקה  ,שהיתה לאחד המקורות החשובים לעלייה .

( חש " ן )  ,עמ '

מרוקו :

54

שונות .

מדיניות הממשל ועמדת האירגונים היהודיים בעולם

, ' 1949 - 1956

שרשים

. 367 - 315

תזכיר ממורנדום מישיבת תת  -ועדה של הוועדה האדמיניסטרטיווית של הג ' וינט לדיון בעלייה לישראל לקראת
דיון שייערך בישראל

ב3 -

בספטמבר . 1950

 / 1 AR 4564 / 3372נ ; ישיבת הנהלת

הג ' וינט  31 ,באוקטובר 1950

שם .
53

דו " ח על דיון של תת  -ועדה של הועדה האדמיניסטרטיווית של הג ' וינט על בעיות העלייה לישראל  3 ,בספטמבר
, 1950

54

שם .

מ ' לסקר  ' ,יהודי מרוקו בתקופת שלטון מוחמד

ה, ' 5 -

סקירה חודשית ל " ג

( )9

(  , ) 1986עמ '

; 45 - 34

י ' צור ,

' ההעפלה ממרוקו ובניין החברה הלאומנם  :השפעת העלייה החשאית ממרוקו על הזיקה בין יהודי מרוקו
לישראל '  ,הציונות  ,סו (  , ) 1990עמ '  ; 174 - 145ח ' סעדון  ' ,העלייה מתוניסיה בתקופת מאבקה לעצמאות '  ,פעמים ,
39

( תשמ " ט )  ,עמ '

. 125 - 103

עולים ממרוקו ,
שהועברו ארצה דרך

מרסיי  ,מגיעים לחיפה

נתזן לומר שבשנות החמישים הציבו הפעולות המשותפות של הג ' וינט  ,הסוכנות וממשלת
ישראל את גבולות ההשתנות של הארגון והוא הגיע לתיאום מרבי עם מדיניותה של ישראל  .אך
הגמישויות  ,האלתורים וההסתגלות המתמדת למצבים חדשים  ,שנדרשו בעקבות מדיניות העלייה
של ממשלת ישראל  ,היו קשים עבורו  .הוא נטש אפוא את ארגון העלייה עוד בטרם הסתיים גל
העלייה ההמונית  ,והתרכז בסעד ושיקום  ,תפקידיו המסורתיים והמהותיים מאז

ומתמיד .

עד לראשית שנות השבעים לא השתנו דפוסי הפעילות של הג ' וינט בנושאי העלייה

55

והרווחה .

פעילותו בישראל ובארצות צפון  -אפריקה התרחבה בעקבות העלייה ההמונינו ממרוקו משלהי
שנות החמישים ובעיקר בשנות השישים  .הוועד היהודי  -האמריקני סייע במשא  -ומתן עם השלטון

במרוקו למען עליהום של היהודים לישראל  .גורמים בעלי משקל בארגון העלייה מצפון  -אפריקה
היו הקונגרס היהודי העולמי והיא " ס )  , ( HIAS , Hebrew Immigration Aid Societyשעד עתה
נמנענו מלהתייחס

לפעולתם .

56

גל היציאה הגדול מצפון  -אפריקה הגיע ברובו לישראל  .רק יהודי

אלג ' יריה  ,שהיו בעלי אזרחות צרפתית  ,היגרו לצרפת  .בעקבות גלי העלייה מברית  -המועצות
בראשית שנות השבעים חל שינוי של ממש ביחסי עבודה בין הארגונים היהודיים  ,הסוכנות
וממשלת ישראל  ,פרק זמן זה חורג מתחום דיוננו ולענין זה נעיר הערות אחדות

להלן .

168
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4 AR 4564ננ  ,הדירן על המהלך ראה ישיבות הנהלת הג ' וינט ,
~
הסכם הג ' וינט והסוכנות  13 ,בפברואר / 635 , 1951
 31באוקטובר  14 ,בנובמבר ו 19 -

56

ראה

לעיל  ,הערה

. 54

בדצמבר

AR 4564 / 3374 , 1950

)ע3

הגירה ועלייה

לקראת סיכום

:

העלייה מברית  -המועצות  -מגמות חדשות וישנוה

מאז קום המדינה ועד שנת

הגיעו לישראל מתחומי בריו!  -המועצות לשעבר כשלושת רבעי

1994

מיליון עולים  .השנים העיקריות שבהן התרחשה עלייה זו  1980 - 1971 ,ו  , 1994 - 1989 -חורגות מן
הדיון ההיסטורי המפורט במאמר זה  .ואולם שאיפתה של ממשלת ישראל להביא את יהודי ברית
המועצות לארץ ניכרה עוד בשנות החמישים  ,וכבר אז החלה הממשלה בארגון פעולה מדינית

.

כלל  -יהודית להשגת רשות יציאה עם זאת כדי להציג את המגמה העיקרית ביחסים שבין הארגונים
היהודיים למדינת ישראל בנושא העלייה יש צורך להתייחס  ,ולו גם באופן כוללני  ,בעיקר לתקופה

הימים .

שלאחר מלחמת ששת

המועצות דפוסים חדשים של

מאז ואילך קבע העדר יחסים דיפלומטיים בין ישראל לברית -

פעולה .

גל גדול של עלייה מברית  -המועצות החל רק בראשית שנות השבעים  .בשנים

1989 - 1971

יצאו

את גבולותיה כשלוש מאות חמישים וחמישה אלף יהודים  ,כמחציתם עלו לישראל  ,והאחרים ,
כמאה שבעים ושמונה אלף  ,היגרו לארצות אחרות  ,רובם לארצות  -הברית  .תופעה זו המכונה

הישראלית .

' נשירה ' ( 1ט ( Drop - 0עוררה אכזבה ואף כעס אצל ממשלת ישראל ובציבוריות
בעקבותיה נתגלעה מחלוקת חריפה בין ישראל ובין הארגונים היהודיים בארצות  -הברית -

הג ' וינט  ,הוועד היהודי  -האמריקני ובעיקר היא " ס  -שסייעו לנושרים  .מספרי הנושרים הלכו

וגדלו במהלך שנות השבעים  ,ובשנות השמונים הרוב המכריע של היוצאים מברית  -המועצות לא

הגיעו לישראל .

57

לא ניתן להבין את מהותם ואת עוצמתם של הרגשות המעורבים בנושא זה מבלי

לעקוב בקווים כלליים אחר המאבק לחופש העלייה של יהודי ברית  -המועצות ואחר חלקם של
הגורמים השונים במאבק

זה .

כאמור נמנעו ראשי המדינה בשנותיה הראשונות לדון עם השלטונות הסובייטיים על עלייתם

של יהודי ברית  -המועצות  .ואולם הרצון להגיע לקשר של ממש עם יהודים אלה והתקוות לעלייתם

לישראל היו נחלתם של כל מנהיגי ישראל ושל חלק ניכר מן הציבור הישראלי .
התמיכה הסובייטית בישראל נחלשה כבר בשנה הראשונה לעצמאותה  .הסובייטים השיגו עם
58

המזרח  -תיכונם!

הקמת המדינה מטרה אחת במדיניותם

גירוש הבריטים מארץ  -ישראל .

-

בעקבות כך עלה משקלם היחסי של הערבים  ,ואילו ישראל נצטיירה בעיניהם כמדינה הנוטה יותר

ויותר למערב  .קבלת המלווה האמריקני בראשית

1949

וקשריה ההדוקים של המדינה עם יהדות

ארצות  -הברית באמצעות המגביות  ,הובנו אצל הסובייטים כיצירת תלות ישראלית בארצות -

הבריו!  ,ובמסגרת המלחמה הקרה פירוש הדבר היה עוינות למזרח הקומוניסטי .
57

59

מצב יחסים זה ,

המספרים לקוחים מתוך  :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ,שטוון סטטיסטי לישראל  , 41 ,ירושלים  , 1990עמ '

" Open Society, New York-London

 ; 175וכן  . 49 - :קק 1990 ,

 . 55עמ '
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ם

וראה גם לעיל  ,הערה
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משקלם של גורמים אידאולוגיים אצל יהודי ברית  -המועצות

ראה :

'The

,

,

,.

]. Leshem
Dymerskaia8
, 1 Tsigelman

הורוב " ן ( שם )  ,עמ '  ; 58 - 49וכן :
'  , Ideological Motivation of Soviet 41 8נתוך
 -~ outs and Immigrants from the Soviet Union ( Researchקסז ( ] ' Rosenbaum 1 0 . Kahanov ,

"

( אסקסא  ,שם  ,עמ '  - 57א .
58

ביאלר ( לעיל  ,הערה
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,

, 273

'The Immigration of Soviet

ציטוטים ממאמר מאת ליאון קריסטל  ,שביקר בברית -

המאמר פורסם בעיתון Forwarts

בעיתון היהודי בפולין Folkstimme

"

 2באפריל

Alexander ,

2: .

. 1956

4

בפברואר

 ; 1956וכן

מצוטט שם מאמר שנדפס

ש

דליה עופר
שהלך

והחמיר בעקבות תעמולה אנטי  -ציונית חריפה ותעמולה אנטישמית בשנים האחרונות

לשלטונו של סטלין  ,עורר בקרב ממשלות ישראל דאגות עמוקות לגורל יהודי

ברית  -המועצות .

הנציגות הישראלית במוסקווה הוגבלה מאוד בקשריה עם הציבור היהודי  ,המשטרה החשאית

.

צותתה לשיחותיהם של אנשי הנציגות  ,וכל צעדיהם היו ידועים לשלטונות עוד באפריל

1953

העלתה שרת החלן דאז גולדה מאיר את עניין גורל יהודי ברית  -המועצות בפני ועדת זכויות האדם

של האו " ם  .אולם רק לאחר מותו של סטלין  ,בשנת  , 1953וגילוייו של חרושצ ' וב בוועידה העשרים
של המפלגה הקומוניסטית בשנת  , 1956נפרשה התמונה הקשה של המציאות היהודית בברהז -

המועצות  .פרסומים בעיתוני המערב על מצב היהודים שם ודיווחים ישירים של מבקרים שונים
עודדו את ממשלת ישראל לנקוט מדיניות נמרצת יותר להבטחת זכויות היהודים בברית  -המועצות
ולדרוש יציאה חופשית למי שיבחר

בכך .

60

התביעות ליציאת היהודים מברית  -המועצות יכולות היו להתבסס על שני

עקרונות :

חזרה

למולדת ( ריפטריאציה ) ואיחוד משפחות ; אלה היו העקרונות שעל פיהם הסכימה ברית  -המועצות
להתיר לקבוצות לאומיות שונות לצאת את גבולותיה בתקופה שלאחר מלחמת העולם

השנייה .

בשני גלים  ,בשנים . 1960 - 1957 , 1948 - 1945

בדרך זו חזרו לפולין למעלה מחצי מיליון פולנים

בין

הפולנים יצאו כמאה וחמישים אלף יהודים בגל הראשון וכעשרים וחמישה אלף בגל השני  .כזכור

גרסו הסובייטים שממשלת ישראל אינה רשאית

לתבוע את חזרתם של היהודים לישראל  ,שכן לא

היוזה זו מולדתם  .מספר מוגבל של יהודים יכלו לצאת על  -פי העיקרון של איחוד משפחות  ,והיה
עליהם להוכיח לשם כך קרבה ראשונית עם משפחות בישראל  .עד מותו של סטלין ניתנו רק

שמונה  -עשרה אשרות יציאה  .ואולם מאז

1957

נשמעו קולות מטעם השלטון הסובייטי בזכות

יציאתם של יהודים מברכז  -המועצות על בסיס של איחוד משפחות  .באחת  -עשרה שנות שלטונו
של חרושצ ' וב

( ) 1964 - 1953

ניתנו ליהודים

לאחר סילוקו של חרושצ ' וב  ,ומשנת
יציאה לישראל  .בשנת

1966

1965

2 , 418

אשרות יציאה לישראל  .מגמה זו נמשכה גם

ועד אמצע

1968

נעגנו למעלה מארבעת אלפים אשרות

פורסם בעיתון הסובייטי ' אתווסטיה ' נאום של גומולקה  ,מנהיג פולין ,

שהתייחס בחיוב לרצונם של יהודים שאינם רואים עצמם כבני המולדת הקומוניסטית להגר  .י6

השינוי האיטי בעמדה הסובייטית באשר ליציאת היהודים קיבל תאוצה בראשית שנות

השבעים .

לענייננו חשוב להבין את טיבה של המדיניות היהודיה הכוללת בנושא הגירת היהודים וחופש
הבחירה של אוץ היעד  ,ואת תפקידה של ישראל בעיצוב הלחץ הבין  -לאומי על ברית  -המועצות
בנושא זכויות האדם  ,כדי להעריך את חלקם של גורמים

אלה בהצלחת המאבק לחופש היציאה .

62

ישראל פתחה במאבק לחופש היציאה של יהודי ברית  -המועצות בשלהי שנות החמישים  ,ובכך
60

נדי לברר את מספר היוצאים מברקו  -המועצות יש לבדוק את מספר אשרות היציאה לישראל שניתנו
וראה לעיל  ,הערה

61

62

. 23

צ ' נצר  ' ,העלייה מברכז המועצות
אלכסנדר

ליהודים .

( לעיל  ,הערה

 , ) 59עמ '

 , ' 1981שבות 9 ,

. 277 - 276

( תשמ " ק  ,עמ '

מאז ועד

1991

; 7 -5

הורוביץ ( לעיל  ,הערה

 , ) 58עמ '

. 48 - 27

העניקו הסובייטים למעלה משש מאות אלף אשרות

יציאה ליהודים  ,רובן המכריע בעקבות דרישות מישראל  .גורמי התפנית במדיניות הסובייטית שנויים במחלוקת ,
וללא מקורות ראשוניים החושפים את שיקולי הדעת הפוליטיים ואת תהליך קבלת ההחלטות קשה להגיע
170

להערכות פסוקות  .החוקרים מונים מספר גורמים עיקריים לשינוי העמדה הסובייטית  :מאבקם של יהודי ברית -
המועצחז עצמם למען זכות העלייה  ,שהחל לצבור עוצמה לאחר  1968וביטא את זהותם ואת הזדהותם

הלאומית ; לחץ בין  -לאומי הולך וגובר על הסובייטים בנושא זכויות האדם והזכות להגר ; התניית הקלות בסחר

עם ארצות  -הברית בליברליזציה
הדטנט  ,ההפשרה הכין  -גושית .

במדיניות ההגירה מברית  -המועצחז ושינוי במדיניות החוץ הסובייטית כלפי

הגירה ועלייה

העמידה את העלייה כאינטרס מועדף על יחסיה המדיניים עם ברית  -המועצות  ,שנתערערו יותר

ויותר מאמצע שנות החמישים  .מנקודת ראותה של ישראל נומק המאבק בתביעות לחזרה למולדת ,
לאיחוד משפחות ולשמירת זכויות
מישורים  :מאז
האדם

;

1961

האדם .

זירת המאבק הישראלית התפרסה על פני כמה

הועלה הנושא מדי שנה על  -ידי נציגי ישראל באו " ם  ,בעיקר בוועדה לזכויות

כדי לגייס את דעת הקהל הבין  -לאומית ניהלה ישראל פעילות הסברה נרחבת על שלילת

זכויותיהם של יהודי ברית  -המועצות

;

מאמצים רבים הושקעו ברכישת אהדתם של התקשורת

הבין  -לאומית ושל אינטלקטואלים ואנשי רוח מפורסמים שמחאתם בפני המנהיגות הסובייטית
והשפעתם על דעת הקהל במערב היו חשובות במיוחד ; כמו כן פעלה ישראל להניע את הציבור

היהודי  -האמריקני ללחכן על אנשי ציבור ופוליטיקאים ליטול חלק במאבק למען חופש היציאה
 בכך נשמר תפקיד חשוב במיוחד לקהילות ולארגוניםבשנת

1959

היהודיים  ,שהנהיגו את הציבור היהודי .

הורתה ממשלת ישראל לנציגיה בארצות  -הברית לפתוח במסע הסברה פומבי למען

יהודי ברית  -המועצות  .המסע כלל פניות לפוליטיקאים אוהדי ישראל ופעילים להבטחת זכויות
האדם

;

הארגונים היהודיים נתבקשו לנצל את קשריהם עם משרד החרן והבית הלבן ולבקש

מחבריהם ברחבי המדינה לפנות לנציגיהם בסנט ובקונגרס לפעול למען זכויות היהודים  .ב 15 -
בספטמבר  1960התקיים כינוס בין  -לאומי ראשון לדיון במצוקתם של יהודי בריון  -המועצות .
ישראל היא שיזמה את הכינוס ונטלה חלק חשוב בארגונו  .השתתפו בו אינטלקטואלים ולוחמים

לזכויות האדם מארצות רבות  ,ומרטין בובר נשא את דבריו בערב הפתיחה  .דניאל מאייר

Mayer
)

,

יושב ראש הכינוס וראש הוועד לזכויות האדם בצרפת  ,העביר לשגריר הסובייטי בפריס איגרת ובה

ההחלטות שנתקבלו בכינוס  .הממשלה הסובייטית נקראה לחדול מרדיפת היהודים  ,להפסיק את
שלילת זכויותיהם ולאפשר להם חופש יציאה על בסיס של איחוד משפחות ושיקולים הומניטריים .
בעקבות סירובו של השגריר לקבל את האיגרת התפרסמו בעיתונות מכתבי מחאה לשלטונות

מוסקווה  ,ואלה זכו להד רב בדעת הקהל המערבית  .בין הכותבים היו ז ' אן פול סרסר  ,ברטרנד
ראסל ואנשי רוה

אחרים .

63

מעילות ישראלית ויהודית בינלאומית
באפריל

1964

הוקמה בארצות  -הברכז על  -ידי הפדרציה של הקהילות היהודיות וארגונים יהודיים

 ובהם הוועד היהודי  -האמריקני  ,הקונגרס היהודי העולמי והליגה נגד השמצהמועצה לאומית למען יהודי ברית  -המועצות

בינואר

1969

) Conference for Soviet Jewry

) ( ADL

. ( National

-

ב 24 -

נפגשו ראשי הוועד היהודי  -האמריקני עם נציגים סובייטים והציגו בפניהם את

התביעה לעלייה חופשית  .באותו החודש פנו בבקשה דומה לסובייטים גם אנשי הליגה למניעת
השמצה ונציגי הקונגרס היהודי העולמי  .בתקופה זו הוקמו גם בארגנטינה ובאורוגוואי מועצות
דומות  ,ובאירופה התרחבו הפעולות של קהילות יהודיות ושל אנשי מדע  ,אינטלקטואלים ואנשי
איגודים מקצועיים למען זכות העלייה של יהודי

ברית  -המועצות .

בעקבות נבזוק היחסים בין ישראל לברטה  -המועצות בשנת

61

נצר ( לעיל  ,הערה  , ) 61עמ '

64

אלכסנדר ( לעיל  ,הערה

. 9 -8

 , ) 59עמ '
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1967
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נועד ליהודי התפוצות תפקיד

171

דליה עופר

ברית  -המועצות .

מרכזי בשמירת הקשר עם יהודי

סטודנטים יהודים רבים  ,פעילים בקהילות

ויהודים אחרים החלו לבקר בברית  -המועצות כדי להעביר ליהודים מידע וחומרי לימוד מסוגים

שונים  .פעילות זאת הפכה לאבן יסוד לפעילותם המדינית של ארגונים יהודיים בתפוצות  .לכך
נתלוו פעולות חינוכיות נרחבות בקהילות התפוצות והפגנות ציבוריות למען היהודים בכל

המסגרות היהודיות  .גם יהודי ברית  -המועצות הגבירו את מאבקם לחופש העלייה  .לצד פניות

חוזרות ונשנות אל השלטון הסובייטי ואל גורמים בין  -לאומיים הם החלו בפעילות תרבותית

יהודית שכללה לימוד הלשון העברית ומדעי היהדות .

65

אסטרטגיה זו  ,ששילבה פעילות יהודית וישראלית ישירה וחשאית תוך גיוס גורמים בין -

לאומיים  ,ואשר הסתמכה ונבנתה על מאבקם של פעילי העלייה עצמם  ,נמשכה בכל שנות המאבק
למען עלייתם של יהודי ברית  -המועצות  .התביעה לשחרורם נומקה כאמור בזכויות האדם  ,ואילו

מאבקם של פעילי העלייה עצמם נשא אופי לאומי  -ציוני מובהק  -חזרה למולדת

ההיסטורית .

שילוב זה של מניעי הגורמים הפועלים השונים היה יעיל ושיקף את האינטרסים וההתייחסויות
האמיתיות

שלהם .

ממשלת ישראל איחדה במדיניותה את שני האספקטים  ,אף כי מבחינה

אידאולוגית ואינטרסנטית היא הזדהתה בעיקר עם עמדת פעילי העלייה  .הלחץ על הסובייטים גבר
במקביל למאמץ

המדיני של ברית  -המועצות להשתלב במערכת

הבין  -לאומית .

צעד נוסף

באסטרטגיה זו היה שכנוע מדינאים אמריקנים שראוי לקשור בין שאלות הכרוכות בדטנט לבין

יציאת היהודים  .שיאה של ההצלחה מנקודת ראות יהודית היה תוספת לחקיקה בנושאי המסחר
הידועה כתיקון ג ' קסון וניק

) Vanik

 ; (Jacksonתיקון זה התנה את תנאי המסחר המיוחדים שבהם

תזכה בר ג  -המועצות בשיפור זכויות האדם

"

שם .

66

ניתן אפוא להבין את התדהמה והאכזבה שהתעוררו בישראל כאשר בשנים
מספרי הנושרים למספרי העולים  ,ומאז ועד

מכלל

היוצאים .

1989

1977 - 1976

השתוו

הגיע שיעור הנושרים לתשעים אחוז ומעלה

רוב הנושרים החליטו מראש להגר לארצות  -הבריון וביקשו אשרות כניסה

ישראליות רק משום שזו ההנה הדרך היחידה לצאת את ברמז  -המועצות  ,ואף  -על  -פי  -כן ראה
הציבור הישראלי בגישה זו ' בגידה '  .גם על נציגי הארגונים היהודיים כהיא " ס והג ' וינט  ,שסייעו

בידי היוצאים להגיע לארצות  -הברית  ,נמתחה ביקורת נוקבת  ,והם הוצגו כחותרים במתכוון תחת
האינטרסים של ישראל  .ראשי הארגונים  ,שזכו לתמיכה נרחבת בקרב יהודי ארצות  -הבר ג  ,סברו

"

שהם נאמנים לעקרונות האידאולוגיים שהנחו את הפעולה המשותפת עם ישראל למען יציאתם של

יהודי ברית  -המועצות  :זכויות האדם והחופש לבחור את מקום המגורים ואורח החיים  .על  -פי
עקרונות אלה  ,הם טענו  ,יש לכבד את רצונם של היהודים להגר לארצות  -הברית ולא לעלות

לישראל  .הם גם ראו בבואם של יהודים סובייטים רבים כל כך לארצות  -הברית ביטוי להישגיה של

החברה היהודית  -האמריקנית וליכולתה לשמש גורם של ממש בקליטתם של יהודים נזקקים ולא
רק גורם של ממש בקליטתם של יהודים נזקקים ולא רק גורם שיסייע לישראל במאבק מדיני או
בגיוס
72

ו

כספים .

67

היא " ס והג ' וינט חזרו אפוא לפעילות נרחבת בתחום ההגירה והסיוע לפליטים

ולמהגרים לאחר שנים ארוכות של ' תרדמה ' .
4
66
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הגירה ועלייה

ואולם למרות כל זאת ביטאו מנהיגים רבים בארצות  -הברמז יחס דו  -ערכי לנשירה  ,שכן  ,כדבריו
של אלעזר שצוטטו בראשית המאמר  ,בעקבות התמיכה בנשירה התערערה נורמה של החברה

היהודית בעניין העלייה לישראל  .ויכוח זה השתלב בדיון אידאולוגי מחודש על מעמדן של ישראל
ושל הקהילה היהודהד האמריקנית בעולם היהודי ועל השאלה מי מביניהן יכולה להבטיח את
' טובתו '

( 8ת

"

011 - 6

"

ו) של הציבור היהודי כולו

;

דיון זה חורג מעניינו המרכזי של מאמרנו .

68

ישראל כאוץ קולטת עלייה היא עובדת יסוד של המציאות היהודית לאחר  , 1948אף  .שבקרב
אזרחיה עולות מדי פעם בפעם שאלות בדבר יכולתו של המשק הישראלי להתמודד עם עלייה
שונות להבטחת
המונחי  .בכוחם של הארגונים היהודיים לסייע בצורות מגוונות ובמידות
זכויותיהם של היהודים  ,אך הם יכולים להציע הגירה רק אם ממשלותיהם יסכימו לכך  .בשנים
הבאות שוב גדלה חשיבותו של שיתוף הפעולה בין ישראל ליהדות התפוצות  ,אך גם גבולות חופש
ההכרעה של כל אחד מן הצדדים נעשה ברור יותר  .מבחינת האידאולוגיה הציונינו והמדיניות של
ישראל ושל הארגונים היהודיים  -נסגר מעגל בכך ששוב התברר שהכרעות הקשורות למדיניות
הגירה הן פרי הכרעות של ממשלה

ריבונית .
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