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 הקדמה
 

ההיית או חלמתי "יהודה ניני ' כשהייתי בראשיתו של מחקר זה ראה אור ספרו של פרופ

 .על פרשת כנרת" חלום
משפט . הספר מרתק אך מותיר תחושה כבדה של אשם ושל עוול שנגרם למתיישבי כנרת

 : ומסכםהסיום של הספר מרכך קמעא את הרושם
 ".החברה הישראלית חסונה דיה כדי לעמוד בפני שגגות אלו שמיעוטן זדון ורובן שגגה"

התבוננתי בה אך , ראיתי אותה. דומה שלא יכולתי אז לעמוד על משמעותה של נוסחה זו

! איני מסכים: עכשיו דומני שאני יכול להתבונן ולומר. נמנעתי מלבחון אותה לעומקה

שיטה שיש בה מעשים . הוצאתי תחת ידי מצביע על שיטהדומה בעיני שהמחקר ש

אך ודאי וודאי , בוודאי שפה ושם ניתן להצביע גם על מעשי זדון, המכילים גם שגגות

במהלך ההיסטורי . שאיננה מושתתת על המתח הקיים והמתחייב בין שגגה לבין זדון

מצאתי שיטה , "יחסה של תנועת העבודה לעליה מתימן ולעולי תימן "�שניסחתי אותו 

איני בטוח שסבירותה והגיונה . שמנחה ומקשרת בין המעשים והמחדלים ומסבירה אותם

אולם לפחות אני משוכנע שנקודת המוצא של תנועת העבודה נבעה , יתקבלו על דעת הכול

שיבנאלי לא שלח ... מהכוונה הטובה ולא מן הקונספירציה הזדונית, מהטוב ולא מהרע

אלא להביא שותפים למעשה הבניין , או להציל" לנצל"י מי כדי "עאת עצמו ולא נשלח 

זאת אולי הסיבה שאינטואיטיבית נמנעתי מלחפש את המתח . הגדול של הארץ ושל העם

השיטה ". הילדים החטופים"ו" פרשיות כנרת"לכן גם עקפתי את . שבין שגגה לבין זדון

 וצרכים פסיכולוגיים )אידיאולוגיה(מושתתת על אמונה עמוקה , המנחה שמצאתי

ואולם , ברור שקיימים פרמטרים נוספים בניתוח ובתיאור התהליכים. המזינים זה את זה

 .אני מודה שהשותפות שבין האידיאולוגי לפסיכולוגי הם העיקר
 
 

 לשיטת המחקר והשימוש בארכיונים
 

בפרק על שיטות המחקר הלקוח מתוכנית המחקר שהגשתי טרם יציאה לדרך ציינתי 

, ספרי זכרונות(זכרונות , עיתונות, ארכיונים: לושה יסודות עליו יתבסס המחקרש

 ). בהצעת המחקר13עמוד ) (ראיונות
נאלצתי להתחשב באילוצים שונים שהעמידה , ככל תוכנית הפורשת רשת מתווה ומנחה

מכלל הארכיונים אשר תיכננתי בראשית הדרך נאלצתי לאחר שיקול דעת . המציאות בפני

 לדחות את השימוש בארכיוני מושבות העלייה -טות ובעצה אחת עם המנחה שלי והתלב

,  ראש פינה�חדרה והגליליות , זיכרון יעקב, נס ציונה, ראשון לציון, רחובות(הראשונה 

 לחלק האחרון של �.) יסוד המעלה, כינרת, מנחמיה, רה'סג, יסוד המעלה, מטולה

 .העבודה וזאת מכמה טעמים
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  השיקול הכמותי�הטעם הראשון 

ש לבון והארכיון הציוני "השפע הכמותי של החומר שעמד לרשותי בארכיון העבודה ע

שני ארכיונים אלה העמידו לרשותי כיסוי גדול ומקיף ביותר גם בנושאים . המרכזי

העיקריים באינטראקציה שבין התימנים המשרד הארץ ישראלי המושבות וארגוני 

 . הפועלים
 

 קול התכני השי�הטעם השני 
על ארכיוני המושבות עלולה להרחיב את " התעקשות"כנגזר מהטעם הראשון הבנתי ש

לכאורה ניתן לומר . ההקף ולפגוע במיקוד והתמקדות בנושא תנועת העבודה והתימנים

שבראייה שטחית קיימים שלושה מוקדי אינטראקציה האחד תנועת העבודה והתימנים 

למעשה . שלישי המשרד הארץ ישראלי והתימניםהשני המושבות והתימנים ובתווך ה

. לחלוטין" סטרילית"במציאות החלוקה הזאת מלאכותית והמציאות מורכבת ובלתי 

)  קלורמן–בת ציון עראקי , ניצה דרויאן(מכיוון שהסקתי שקודמי במחקר , יתרה מכך

טתי החל. איזנו בין שלושת המוקדים ואולי אף הטו קמעא את הכף אל עבר המוקד השני

לא רק שאין בה פסול אלא שהיא תשרת את מטרת , אפוא שהתמקדות במוקד הראשון

 .המיקוד מבלי שתקפח את המוקד השני 
  איזון והטיה�הטעם השלישי 

כמותי בין המוקד הראשון לשני יהיה בו משום אילוץ " איזון"החשש שקינן בי ש

סופו של דבר לדחיית מלאכותי להשוואה בין תנועת העבודה והמושבות הוא שהביא ב

 . הבדיקה לשלב האחרון של העבודה אשר רק אימת ואישר בדיעבד את הנחותי הקודמות
 

  הקף העבודה�הטעם הרביעי 
לקראת סיום העבודה כאשר בחנתי את הקפה הגעתי למסקנה שלמרות חשיבותה של 

 על לארכיוני המושבות תעמיס" כניסה"תקופת העלייה השנייה כתקופה מכוננת הרי ש

כמותי אשר עלול לסכן את האיזון " שפע"יבול מחקרי ו) הפרק השני(פרק זה 

 . הפרופורציוני של העבודה כמכלול
ארבעה טעמים אלה הם שהביאו בסופו של דבר להכרעה שלא להשתמש בארכיוני 

 . המושבות
 
 

 עדויות אישיות, יומני קולנוע, ביוגרפיות, ספרות ושירה, עיתונות

 פיותעיתונות וביוגר
העיתונות ששימשה אותי בעבודתי כללה את כל העיתונים הנוגעים לתקופה כאשר 

לגבי תקופת העלייה השנייה ההסתמכות . ההתמקדות הייתה על העיתונות הפועלית

המובאים בגוף העבודה כללו , "האחדות"ו" הפועל הצעיר"היתה בעיקר על גיליונות 
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" פרקי האחדות"או " צ"י הפועהפרק"עיתונים אלה אולם כאשר אילו הופיעו ב

 .העדפתי אותם בציון המקור,למשל
, אף שעברתי על כל ספרות הזכרונות. כך נהגתי גם לגבי ספרות הזכרונות שהשתמשתי בה

כאשר ציינתי את המקור הסתמכתי על המקור האחרון בו השתמשתי אף כי יתכן ונמצא 

" בכתב ובעל פה"שתמש בספרו נוח היה לי לה, שפרינצק: לדוגמה. גם במקומות אחרים

אין זה . תוך ציון המקור הראשוני) שם הופיעו לראשונה(צ "ולעמתו עם גליונות הפועה

אין זה ,  שלו או של אחרים�קבצים , יומנים, אומר שאם לא הבאתי קטעים מאגרות

וייץ , רופין, כך נהגתי עם כתבי ויומני בן גוריון. מעיד על המנעות משימוש או מחקר

 .כאשר הרישום התייחס למקור האחרון בו השתמשתי, ריםואח
 

 שירה ויומני קולנוע, ספרות
אף כי במתווה הראשון שהופיע בהצעת המחקר התכוונתי להשתמש כמקורות משניים 

בספרות ושירה המשקפים מציאות דרך הפריזמה של הסופר או המשורר ומספקים כלים 

בודה נוכחתי שהקף החומר שברשותי הוא  הרי שתוך כדי ע�נוספים לניתוח המציאות 

רחב והכמות עלולה להיות אף בעייתית נאלצתי שלא בהתלהבות לוותר על הממד 

לגבי יומני קולנוע . על העבודה כמכלול" עומס יתר"אמנותי ככלל תוך חשש ל-התרבותי

ניתן לקבוע שזו מדיה עצמאית העומדת בפני עצמה כאשר בהיסטוריוגרפיה הציונית 

ת לשלושת התקופות ביניהן נעה העבודה יש לראותה במידור של הסברה או הנוגע

לא יכולתי הן בשל הקף העבודה והן בשל הרצון להישאר ממוקד בנושא . תעמולה

הספציפי להקדיש פרק ביקורתי מיוחד למדיה של יומני קולנוע למרות העניין הרב שהיה 

כנסתי לגבי עיתונות תקופת העליה בכל זאת דומה בעיני שהחלק הביקורתי שה. לי בנושא

הרי שלפחות הוא מייצג ולו ברמז על " להשביע את הארי"ההמונית אף שאינו יכול 

גם בנושא זה כמו . האינדוקטרינציה ההסברתית בעיתונות שהיתה מגמתית ומפלגתית

צריכים להיכנס , תועמלני-בנושא הקודם הממד התרבותי אמנותי והממד ההסברתי

ים וכתחומי מחקר ייחודיים אשר יטפלו ברבים מהנושאים העולים מתוך כממדים עצמאי

 .החומר העובדתי של העבודה
 

 ראיונות ועדויות
הרי , אף כי ראיונות ועדויות אישיות יכולים להוסיף לכאורה ממד נוסף לעבודה

שהמחקרים שנעשו בשנים האחרונות בנושא זה בתחום הסוציולוגי אנתרופולוגי 

, עמיה ליבליך( שיש לראותם כמדיה או דוקטרינה העומדים לעצמם מצביעים על כך

התייחסות אל עדויות אישיות בתחום המחקר ההיסטורי מחייבים , יתרה מכך). למשל

שורה ארוכה של מגבלות ביקורתיות אשר הקף העבודה וכמותה לא יכלו לספק להם את 

 זה אשר לא היתי הדבר רק ממחיש עד כמה התקדם המחקר בנושא. ההצדקה הראויה

כל אלה הביאו אותי . מודע לו בתחילת העבודה ואשר נחשפתי אליו בשלבי סיומה

 . לוויתור על המגמה שהכרזתי עליה בתוכנית המחקר ואני שלם עם כך
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במיוחד לאלה , הארוך" מסעי"הרבה תודות אני חב לאנשים רבים אשר ליוו אותי ב

 .והמפותלים של הדרךעודדו ותמכו בקטעים הקשים , שהאמינו בי
ראשון לכולם הוא פרופסור ניני שידע להנחות ולהדריך כחבר וכמורה ולחסוך ממני 

 .מוקשים ופחים למכביר
לאנשי יד טבנקין שסייעו ואיפשרו לי לבצע את המחקר בין כותלי המוסד בתנאים 

 .התחשבות וחברות של ממש, שמעטים יכולים להתברך בהם תוך הבנה
, עובדי הארכיון הציוני המרכזי בירושלים: ים שסייעו בחיוך ובהבנהלעובדי הארכיונ

עובדי , עובדי ארכיון גורדוניה בחולדה, עובדי מכון לבון וארכיון העבודה בתל אביב

עובדי ארכיון המדינה בירושלים ועובדיו האנונימיים , ארכיון מפלגת העבודה בבית ברל

 Crown- העוסק בNative-וחדת לסייע ל בלונדון שגילו להיטות מיPRO-של ארכיון ה
Colony of Aden . 

 
, מר שמעון אביזמר, מר יצחק שמיר, למרואיינים שהקדישו לי מזמנם בחביבות ובנועם

 .רוב תודות על סבלנותם, מר יהודה שמעוני ומר בנימין רצבי
ב לקרן יני, למשפחת סבירנובסקי: תודה מיוחדת לאלה שתמכו וסייעו במלגות ובתרומות

ש ברל רפטור "ע" יגורים"ולעמותת , "אעלה בתמר"לעמותת , של אוניברסיטת תל אביב

 .בקיבוץ יגור
 

אך בעיקר " אבא לומד"בנטל של " גבורה"איני יכול שלא להודות למשפחתי שעמדה ב

 .לכולם תודה מקרב לב. בהבנתם ובתמיכתם לאורך זמן כה רב
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 מבוא
 

פילוסופיות סביב -מטרתו לבחון השפעות תרבותיות. הפרק הראשון עוסק ברקע תיאורטי

בחנתי מספר . אומה בתהליך בניין אומה במדעי החברה וההיסטוריה-הזיקה קרקע

 ולבסוף בחרתי בשתי 1.גלנר ואחרים, סמית, אנדרסון, ביניהן של ווייט, מחקר-שיטות

המחקר -מתוך שיטות. שליוו את כל מהלך המחקרפיהן נבחן הנושא והן -שיטות שעל

, האלה נבחנו יסודות הזיקה בין אליטות ליסודות אתניים כמרכיב בתהליך בניין אומה

פרנץ ). סמית(כמקדם רעיוני אידיאולוגי , "תור זהב"או השימוש בעידן , ומקומו של העבר

המעניק " בריח"ק לנושא את המרכיב האוטוכטוני אשר להערכתי מספ" תרם"רוזנצווייג 

בחלק גדול מן הנראטיב של " שולט"ה" ההיאחזות"הצדקה לוגית ותיאורטית לעקרון 

 . ואשר המחקר והדיון ההיסטורי התעלמו עד כה מקיומו, תנועת העבודה
 

הפרק השני מפגיש את חלוצי העלייה השנייה ופועליה עם עולי תימן שהתעוררו לעלות 

הפרק בוחן את העידן המכונן הראשון על . 1911�1912בעקבות שליחות יבנאלי בשנים 

, הוא דן בזיקות אידיאולוגיות ותדמיתיות. רקע מערכת הזיקות בין שתי הקבוצות

 . מוסריות ערכיות וחומריות ומציב נראטיבים שונים לניתוח והבנה
ובו נבחנות העמדות האישיות כלפי העולים מתימן בתוך ,  1903�1914הזמן הוא -פרק

 . ישראלי ובקרב האיכרים-במשרד הארץ, ת הפועליםמפלגו
 

מכאן . שבין שתי תקופות המוקד , 1919�1947הפרק השלישי עוסק בתקופת הביניים 

בולט היעדרו של פרק מלחמת העולם הראשונה אשר עם כל חשיבותו נראה שהתמקדות 

"  הפועליםמושב"הפרק עוסק במאבק על רעיון . בו הייתה עלולה להסיט אותנו מן הנושא

מול הפעילים " התאחדות התימנים"הפעילות הבדלנית של , לתימנים ומשמעותו

הפרק מסכם את עמדת תנועת העבודה בנושא . י וההסתדרות"התימנים במסגרת מפא

הרעיונית -המוציאה את התימנים מכלל ההגשמה החלוצית, ההתיישבות השיתופית

מגמה זו של תנועת העבודה .   במושבותומייחדת אותם ככובשי עבודה וכפועלים שכירים 

כפר , טירת שלום: והקמתם של שלושת מושבי העובדים" פרשת כנרת"מנותחת על רקע 

 . מרמורק ואלישיב
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חיסול גולת "האפוס והמיתוס של ". על כנפי נשרים"הפרק הרביעי מתמקד כולו בעליית 

הגורם : ל היווצרותונבחנים בו באמצעות כל הגורמים שהשתתפו בו והשפיעו ע" תימן

יהודי , י"שליחי א, הנהלת הסוכנות היהודית ולימים ממשלת ישראל, וינט'הג, הבריטי

זהו הפרק היחידי אשר הארכיונים השונים אוצרים בהם תיעוד . קהילת עדן ויהודי תימן

 הוא גם הגדול והמורכב בין 1950- ל1946פרק זה שתיקופו בין . מפורט שהונפק בזמנו

אידיאולוגיות , התנהגות אנושית לגווניה, עמדות מדיניות, נבחנות בו דעות. הפרקים

, המחלות, ההמתנה, המעצרים, י"מסע הייסורים של יהודי תימן לא. ומצבי מתח ומשבר

תפקידה של ממשלת עדן והמדיניות ". ציפורי הענק"עד לחילוצם ב, המוות והרעב

, וינט'וכמוהן גורמים כמו הג, הלכםהבריטית תופסים מקום מרכזי בהבנת המאורעות ומ

י בשני שלבי "לא נעדרת גם עבודת השליחים מא. הסוכנות היהודית וממשלת ישראל

כל אלה על רקע הזירה .  חלוצית-תרבותית ותנועתית, העלייה כמוקד של פעילות חינוכית

 . מלחמת השחרור הגורלית, ישראלית הסוערת הנאבקת בבריטים ומיד לאחריה-הארץ
 

בין " התיישבות החדשה"רק החמישי עוסק בהתיישבותם הנחשונית של יהודי תימן בהפ

, כוונות, זוהי מעבדה אנושית אשר באמצעותה נבחנים מחדש מעשים. 1949�1953השנים 

עליית התימנים . ומניעים אידיאולוגיים ומפלגתיים על רקע אילוצי המציאות הקשה

ונוכח , ים במיוחד נוכח הציפיות מהםמצוקותיהם והתמודדותם בולט, והתיישבותם

ממחנות עולים . עומדת בפניהם, שזה עתה נולדה, היעדים והאתגרים שהמדינה

להתיישבות במושבי עובדים וכפרי עבודה נקלעת העלייה התימנית למצוקות וקשיים 

תיאור . נטישה בלתי נמנעת של כפרי העבודה: והתוצאה,  אשר פתרונם איטי ובלתי הולם

 . חותמים פרק זה" סחף"ם לעצירת ההמאמצי
 

בין שתי התקופות , "התיישבות"ו" עלייה", הפרק השישי משווה את שני הצירים במחקר

ומגבש מהן מסקנות , תקופת העלייה השנייה ותקופת העלייה ההמונית: המכוננות

 . עיקריות
 

, חישיםמטרתו של חיבור זה היא לנסות ולהתחקות אחר הדינמיקה הפועלת מאחורי התר

שאין (תוך הכרה ברורה שגם אם יש תרחיש אובייקטיבי אחד , וסיפורי העלילה השונים

 .  ובמידות שונות של עוצמה וביטוי, אחד) נראטיב(יופיעו בו יותר מסיפר ) עליו מחלוקת
היא למעשה זיקה , על עליותיה ומורדותיה, הזיקה המורכבת בין תנועת העבודה לתימנים

. ההיאחזות באדמה, או ליתר דיוק, וד השלישי שלה הוא האדמהמשולשת אשר הקודק

וסביבו  ייצור אולי ,  הוא המקיים את הזיקה הזאת ואת הברית" המעדר הקדוש"

 .  סיפור עלילה חדש�המחקר שלפנינו 
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 : פרק ראשון
 הממד האוטוכטוני כיסוד מעצב בתהליך בניין אומה

 
את " נושא המחקר ומטרתו"בפרק כשהצגתי את התכנית להצעת המחקר ציינתי 

 : וכך כתבתי שם. ההצדקה למחקר היסטורי נוסף שהתימנים עומדים במרכזו
מערכת זיקות ] שקיימת... [ביסוד המחקר קבועה נקודת מוצא המתבססת על העובדה"

המחקר ... ברמה האידיאולוגית והאופרטיבית בין העדה התימנית וחלק מתנועת הפועלים

קיומו של רקע אידיאולוגי כמניע חיובי אשר ממנו נגזרות פעילויות ינסה להצביע על 

במרכזה של המערכת האידיאולוגית המתחילה בעלייה השנייה ... פוליטיות ולא להפך

הצעה לתכנית מחקר ..." (והנמשכת ממנה לעלייה ההמונית עומד המוטיב האוטוכטוני

 )3, 2, 1ע "ע
הוא עונה על שאלת .  את החיבור הזההממד האוטוכטוני מלווה אפוא כחוט השני

מחובתנו אפוא . הסיבתיות ומספק את המניע להבהרת התהליכים שיתוארו ברמת הסיפר

יש . מה הוא מכיל וכיצד הוא מופיע בדגמים מחקריים אחרים, להבהיר על מה הוא נשען

 על בסיס �המוטיב המזרחני : לציין שקיימים במחקר מרכיבים תיאורטיים נוספים

אלה ינותחו . אנדרסון, ווייט, פי גלנר-על – ותהליך בניין אומה, של סעיד" וריינטליזםא"ה

במהלך השוטף של המחקר כי הם משמשים מכשירים לניתוח ואינם כלולים בהגדרה  של 

 . מניע אידיאולוגי
 הטיעון ההיסטוריוסופי �הראשונה . פי שתי אמות מידה-הממד האוטוכטוני ייבדק על

הנשען על , סוציולוגי-הטיעון ההיסטורי, השנייה. תו של פרנץ רוזנצוויגהנובע מהשקפ

 . סמית' ד, מחקריו של אנתוני
 

המעניק את זכות הקניין , האחת היא החיבור אל הקרקע. לקשר אוטוכטוני מהות כפולה

" זכות"ואולם בשעה שה. השנייה היא הזהות המתגבשת מתוך זכות החזקה, או החזקה

הטעונה (וכמעט תמיד נוכח איום קיומי של זכות או ישות מתחרה , וןתופיע כשלב ראש

דומה . כתהליך מתפתח, תבוא הזהות המתגבשת בשלב השני, ")זהות"ו" זכות"אף היא ב

בתהליך גיבוש , אך גם אם לכאורה, שלא ניתן להפריד בין שתי פנים אלה של אותה מטבע

ההכרה קיים עדיין גורם מאיים -תתהרי ב, נעלם כבר כל גורם של איום קיומי, הזהות

אני נוטה לקרוא לתהליך ... שידרבן להתפתחות הזהות ויגייס אותה להגנת טענת הזכות

 ". הקומה השנייה"ו" הקומה הראשונה"זה 
 

 

 



4 
 

 

 )פי רוזנצווייג-על(הממד האוטוכטוני ) א

נוהג שבעולם עמים משתעשעים ברעיון "
שהם צאצאי האדמה בני הארץ מקדמת 

הכל חותרים .  אוטוכטונים� הימים
להבטיח לעצמם את חזקת הקניין הבלתי 

-את ה, מעורער מקרקע שעליו הם יושבים
IUS PRIMI OCUPANTIS , מעולם לא ישב

אין העמים . עם בארץ הזאת זולתי הוא
נוטים לראות את עצמם מהגרים שאז 
נראית זכותם לקרקעם רופפת ולפחות 

 1."מפוקפקת
 

 תזה אשר בה היהדות נטועה כוכב הגאולהנץ רוזנצווייג הציג בספרו הפילוסוף היהודי פר

מולה מעמיד . מותי-זמני והאל-י כך מתאפשר קיומה העל"בתוך הוויית הנצח וע

רוזנצווייג את האנטיתזה של אומות העולם המחוברות אל האדמה אשר ממנה הם 

 . יונקים את חיותם ובכך גם את מותם
יהדות זו אשר יש . אל יהדותם ומחוברים בעבותות אל הנצחהיהודים אחוזים בשורשיהם 

דתי ותרבותי מזינה ישות שלמה המחוברת בינה לבין עצמה ובקשר , בה יסוד לאומי

בכך שונים היהודים ושונה היהדות מאומות ועמים המחוברים . טרנסצנדנטי עם אלוהיה

 ... בשורשיהם אל האדמה המשלה את תקוותם לנצח
 
, נועצות הן את שורשיהן לתוך לילה של האדמה, לא די להן בקרבת הדםאומות העולם "

ומאורך ימיה שלה נוטלות הן ערובה לאורך ימיהן , שהיא עצמה מתה אך משפיעת חיים

למען אדמת המולדת נשפך דם . . . . בקרקע ובשליטה בו נאחז רצון הנצחיות שלהןבקרקע ובשליטה בו נאחז רצון הנצחיות שלהןבקרקע ובשליטה בו נאחז רצון הנצחיות שלהןבקרקע ובשליטה בו נאחז רצון הנצחיות שלהן. שלהן

 תהיה מעוגנת ביסוד האיתן של שאין הן בוטחות בשותפות החיה של הדם עד שלא. בניהן

 ..."הקרקע
    ניתקנו חיותאנו לבדנו מכל משפחות האדמה ... אנו לבדנו בטחנו בדם ונטשנו את הארץאנו לבדנו בטחנו בדם ונטשנו את הארץאנו לבדנו בטחנו בדם ונטשנו את הארץאנו לבדנו בטחנו בדם ונטשנו את הארץ

 אוהבת  אוהבת  אוהבת  אוהבת ומקום שאומה, אך גם כובלת, שאמנם מזינה האדמה. . . . שלנו מכל חיבור עם המת

ם כי שא... תמיד תלויה עליה הסכנה, את אדמת המולדת יותר משהיא אוהבת את חייהאת אדמת המולדת יותר משהיא אוהבת את חייהאת אדמת המולדת יותר משהיא אוהבת את חייהאת אדמת המולדת יותר משהיא אוהבת את חייה

, תשעה מונים תציל אהבה זו את קרקע המולדת מכף האויב ואת חיי האומה אף עימה

וחייה של האומה עצמה עליו , הקרקעהקרקעהקרקעהקרקע, , , , בפעם העשירית ישאר מה שאהוב יותרבפעם העשירית ישאר מה שאהוב יותרבפעם העשירית ישאר מה שאהוב יותרבפעם העשירית ישאר מה שאהוב יותרהרי 

אם אמנם     ,והרי לא יתכן אחרת. הכובש את הארץ סופו שגם תושביה שלו יהיו. יסופו

כך בוגדת האדמה בעם . כעם     בחיי ייחודםדבקים התושבים באדמתם יותר משהם דבקים

 2..."התולה את אורך ימיו באורך ימיה
 

מכאן נגזרת תודעת גלות מראשית תולדות האומה היהודית והיא שמבטיחה את 

                                                   
: להלן, 1977מוסד ביאליק , 64�65' עמ, "רוחה ותקופותיה של ההסטוריה היהודית", נהריים, וייגפרנץ רוזנצו 1

 .  נהריים�רוזנצווייג 
, ההדגשות שלי. 324' עמ,  כוכב�רוזנצווייג : להלן, 1970ירושלים , מוסד ביאליק, כוכב הגאולה, פרנץ רוזנצווייג 2

 . ק"ע
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 : נצחיותה
 
 לא  לא  לא  לא עולם-אגדתו של עםשלא כאגדת המוצא של שאר אומות העולם מתחילה "

אבי אבי אבי אבי ואילו . דמה ואף הוא בגופו בלבדרק אביו של מין האדם לוקח מן הא. באוטוכתוניהבאוטוכתוניהבאוטוכתוניהבאוטוכתוניה

לצאת מארצו וממולדתו אל הארץ אשר , בצו אלוהי אליו. האומה הוא גר שבא מרחוקהאומה הוא גר שבא מרחוקהאומה הוא גר שבא מרחוקהאומה הוא גר שבא מרחוק

המכורה זו שאומה מאומות העולם תוקעת בו את משכנה ואת המכורה זו שאומה מאומות העולם תוקעת בו את משכנה ואת המכורה זו שאומה מאומות העולם תוקעת בו את משכנה ואת המכורה זו שאומה מאומות העולם תוקעת בו את משכנה ואת ואילו ... יראה לו אלוהים

משהו נוסף לישיבה על משהו נוסף לישיבה על משהו נוסף לישיבה על משהו נוסף לישיבה על  משמעה עוד """"היות עםהיות עםהיות עםהיות עם"עד שכמעט היא שוכחת ש, מחרשתהמחרשתהמחרשתהמחרשתה

 . אינו זוכה להיושן בארץ] הוא. [ לעם עולם לא ניתנה מעולם מורשה במובן זה� אדמתהאדמתהאדמתהאדמתה
... הוא שומר תמיד על אי תלות של אביר נוסע ושעה הוא משוטט במרחקים לרגל מסעיו

הוא נאמן לארצו יותר משהוא נאמן לה בזמנים , ונושא את נפשו אל המכורה שנטשה

 אף בשבתו על  אף בשבתו על  אף בשבתו על  אף בשבתו על לפיכך.  כארץ הקודש כארץ הקודש כארץ הקודש כארץ הקודש�עיו עיו עיו עיו שלו היא רק כארץ געגושלו היא רק כארץ געגושלו היא רק כארץ געגושלו היא רק כארץ געגו... שהוא יושב עליה

אין הוא אלא אין הוא אלא אין הוא אלא אין הוא אלא : : : : יעורער על זכות קניינו המלאה במולדתויעורער על זכות קניינו המלאה במולדתויעורער על זכות קניינו המלאה במולדתויעורער על זכות קניינו המלאה במולדתו – שלא כשאר האומותשלא כשאר האומותשלא כשאר האומותשלא כשאר האומות – אדמתואדמתואדמתואדמתו

 התמימה אף שהיה יכול להחזיק קדושת הארץ מפקיעה אותה מחזקתו. . . . גר ותושב בארצוגר ותושב בארצוגר ותושב בארצוגר ותושב בארצו

היא מגבירה עד אין קץ את געגועיו אל הארץ אחר שאבדה לו ואינה מניחה לו . בה

 3..."להתערות מעתה ואילך עד תומו בשום ארץ אחרת
 

בשני הקטעים מעמיד רוזנצווייג בדרך ההנגדה את היחסים בין אומה וקרקעה ומבליט 

 : נמקד את הניגודים אלה מול אלה. את השוני בין ייחודו של עם ישראל לעמים
 

 
 בוטח בדם לכן נטש את הקרקעעם ישראל 

  רק כארץ קודש–הקרקע שלו היא ארץ געגועים 
 . בשבתו בארצו יעורער על זכות קניינו במולדתו

 כמו אבי האומה הוא גר ותושב במולדתו
 ארץ מפקיעה אותו מחזקתוקדושת ה

 : ההנגדה
 תולים את נצחיותם בקרקעהעמים 

 ההקרקע אהובה יותר מחיי האומ
 אין ערעור על זכות קניינו

 הוא מחובר לארצו, איננו גר
 הארץ איננה קדושה לכן מתקיימת חזקתו עליה

 
אלא שהוא מחדד את הקיטוב בין הטיעון הקלאסי , אין חידוש עקרוני בדברי רוזנצווייג

ובין העמדה הציונית שאנשי העלייה השנייה , )אז והיום(של האורתודוקסיה היהודית 

 .. הקצינו אותה
לא נחשפו  ואין ספק שאנשי העלייה השנייה 1919רוזנצווייג כתב דברים אלה בשנת 

, והאנטיתזה שלו בהגדרת היהדות, ואולם התזה על עם עולם. לתורתו ולהשקפותיו

מבליטים את הממד האוטוכטוני כמהות המחברת אומות אל הקרקע שהן יושבות עליה 

מגבש זהות ומתיך , זוהי מהות המשתמשת בקרקע כעוגן מקנה זכות. בתוקף של זכות

הציונית " נורמליזציה"אורה אין זה אלא תהליך הלכ. אותן לישות לאומית ייחודית אחת

ממד .  המעתיק את מודל הגיבוש הלאומי של האומות על בסיס של זיקה בין עם לקרקע

עשרה ממלא -זה אשר מוצאו בתהליכי ההתעוררות הלאומית באירופה של המאה התשע

                                                   
 .ק"ע, ההדגשות שלי. 324, 325' עמ, שם 3
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 של ואף מוקצן בסיפר העלילה הציוני בתהליך המעצב" בניין אומה"תפקיד בתהליך 

 . י"בניית לאום בא
בחרנו ברוזנצווייג כיוון שהגדרותיו מבליטות את השוני בין כלל האומות ובין העם 

שהוא , העיקרון המעניין כאן הוא שפרימאט הקרקע. היהודי כלפי הזיקה אל הקרקע

איננו יכול להיתפס כפשוטו בתהליך התחייה , לזהות ולישות בכל עם, הבסיס לזכות

נרמזת של אנשי העלייה " הקצנה"וזאת הסיבה לאותה , היהודי לארצווהשיבה של העם 

באחריות מכופלת בבואם לתרגם את , מתוך האמת הפנימית שלהם, הם חשו. השנייה

 . הזיקה אל הקרקע לשפת המעשה
 הראשונה: קרקע-שלוש הציטטות שלפנינו מבטאות את ההבדלים בתפיסת יחסי עם

תוקף ראשוניותו של העם בישיבה בלעדית על הקרקע מציגה את הזיקה בין עם לאדמתו ב

רוזנצווייג מציג את הראשוניות על הקרקע ". מעולם לא ישב עם בארץ הזאת זולתי הוא"

") משתעשעים ברעיון("כעיקר מקנה זכות שכל העמים היושבים על אדמתם שואפים 

ות הנובעים עוסקת בהרחבה ובתיאור היתרונות ובעיקר החסרונהשנייה . להקנות לעצמם

מתמקדת בהנגדה השלישית . והזיקה המקיימת את העמים עליה, אדמה-מהחיבור אדם

שלא כאגדת "זיקה מסוייגת אל הקרקע -אשר בה מציג רוזנצווייג את העם היהודי כבר

אבי ... מתחילה אגדתו של עם עולם לא באוטוכטוניה, המוצא של שאר אומות העולם

ר זכות החזקה על הקרקע נשללת בשל גרותו של אבי כלומ". האומה הוא גר שבא מרחוק

, געגועים ,מכאן נובעת זיקה של גרות ההופכת לזיקה של קדושה. האומה האוטוכטוני

אף בשבתו על "הארץ קדושה ולכן , כלומר. זו אינה זיקה המקנה חזקה. אהבה, נאמנות

 אין הוא אלא : יעורער על זכות קניינו המלאה במולדתו� שלא כשאר האומות �אדמתו 

 ". קדושת הארץ מפקיעה אותו מחזקתו. גר ותושב בארצו
 

יש לנקוט בכמה , מכאן אפשר להסיק שכדי להשיג חזקה על הארץ ולהצדיק טענת זכות

ביטול  )3. התגברות על מכשול הקדושה )2) כזרות או ניכור(ביטול הגרות  )1: צעדים

אוטוכטונית של אגדת -ה הלאביטול האקסיומ )4" לראות עצמם כמהגרים"הנטייה 

עם ." באוטוכטוניה] דווקא כן[של עם עולם ... שאגדת המוצא"ובמקומה לקבוע , המוצא

רופפת ולפחות "וזו לא תהיה עוד " זכותם לקרקעם"נקיטת צעדים אלה תושג 

 ". מפוקפקת
 

השקפותיהם ואמונותיהם של אנשי תנועת העבודה בעלייה השנייה מלמדים , מעשיהם

 העקרונות שצוינו לעיל שימשו מצפן או צופן התנהגותי מבלי שניתחו את שארבעת

ההתנהגות האינטואיטיבית שזכתה ללבוש . משמעותם ומבלי שהכירו את רוזנצווייג כלל

התמודדה עם ארבע הנקודות שצוינו כמכשולים מתוך הכרה או אולי , אידיאולוגי מסייע

י "די להגיע להגשמת האחיזה באאמונה שאלה הם האתגרים שיש להתמודד עמהם כ

 . כמולדת העם היהודי
 

שהייתה " זכות הטבעית"רוזנצווייג מציג למעשה תמונת מצב הנשענת על השקפת ה
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לכאורה . עשרה-לבסיס הרומנטי של התנועות הלאומיות האירופאיות מהמאה התשע

 עמדה אפשר לשאול מדוע נזקקו להצדקת זכות החזקה על הקניין טריטוריאלי כאשר זו

ישראלי -במקרה הארץ. לאומית או לפחות על הסכמה שכזו-על אדנים של חוק והכרה בין

עלתה השאלה בתוקף נוכח קנייה חוקית של הקרקעות שעליהן התיישבו ראשוני 

ראה הרצל את ריכוזו של העם , פי תפיסתו-על, יתרה מכך. המתיישבים בעלייה הראשונה

לאומי -כלומר בתוקף מדיני בין, מים ובהכרתםישראל מושג בהסכמת הע-היהודי בארץ

התשובה נעוצה בצורך הפסיכולוגי של עמים . שיקנה את הקושאן בהסכמה ובאישור

כדי להבטיח לעצמם את , להבטיח את זכותם על הקרקע מעבר לזכות היורידית שישיגו

 . בניסוחו של רוזנצווייג, "להיוושן בארץ"נצח קיומם ואת הסגולה 
פי רוזנצווייג בזכות ראשונים אוטוכטונית הנובעת מאב -ת הדרך מעוגנת עלראשי, כלומר

ומשך הישיבה הרציף על הקרקע הם , קדום או אבות קדומים שעליהם האומה נשענת

 . שיבטיחו יחדיו את עתיד האומה אל תוך הנצח
 

שעמים שהאוטוכטוניות שלהם ברורה ואין עוררין על חזקתם , ניתן אפוא לומר

יכולים להבטיח פסיכולוגית את טענת זכותם וזהותם הצומחות , אליתהטריטורי

חזקה נוצרת מגמה -כאשר יש עוררין על אותה זכות, ואולם. מהקרקע שעליה הם יושבים

או שלילת עובדת , להצדיק את הזכות באמצעות חשיפה אוטוכטונית של אבות קדומים

 . תהגירתם אליה או גרותם בה תוך ניסיון להוכיח ראשוניו
אם נשוב לדוגמת העלייה השנייה ניתן להצביע על שימוש במוטיבים אוטוכטוניים כדי 

את " מעברתים"ך "למשל אוטוכטוניזציה טופוגראפית כאשר בסיוע התנ. להצדיק זכות

 או מנכסים את החזקה על הקרקע בעבודה חקלאית 4,שמות הכפרים הערביים בארץ

 ". האדמה לעובדיה"וביישום עקרון 
 :פי הציטוט הראשון מדברי רוזנצווייג אפשר לתמצת את תפיסתו בחמישה עיקרים-על
 
 .אוטוכטונים, בני הארץ,  הם צאצאי האדמה�העמים  . 1
 . הם אינם מהגרים . 2
 . זכות= לא מהגרים ;  זכותם לקרקע רופפת�מהגרים  . 3
 .זהות= י אחרים "והן ע, י עצמם" הן ע�" נראית" . 4
הקניית = טשטוש הגירה ; ביטול= ים את עובדת הגירתם עמים מטשטש . 5

 . זהות+זכות
 

 : מכאן נקבע כי
 אומות ותנועות לאומיות מבססות את זהותן וישותן על האמונה שהן � העמים . 1

ובכך מאשרות את זכותן על הארץ שבה הן , צאצאיהם של בני הארץ האוטוכטונים

 . יושבות
                                                   

,  חדשים�שפירא : להלן , 1997 עם עובד, "בן גוריון והתנך", יהודים חדשים יהודים ישנים, אניטה שפירא 4
 . 219' עמ
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 . הזרות,  בו מן הגרותיש,  המהגר� הם אינם מהגרים . 2
השימוש במטפורה . (המהגר לוקה ביכולת רגנרטיבית של יצירת שורשים חדשים

 ,)וגם אני עושה בה שימוש, של צמח או עץ השדה נפוץ בתיאור החי האנושי
המהגר הוא . לכן זרותו בולטת ומכאן אי זכאותו בשותפות הקניינית על הקרקע

 .  שיש בו את הוויטליות הילידיתהאנטי תזה לאיש המקום בעל השורשים
 אך תושבים העוברים ממחוז למחוז בתוך � "רופפת" זכותם לקרקעם �מהגרים  . 3

. גבולות הממלכה אינם נחשבים מהגרים וזכות אחיזתם בקרקע אינה משתנה

 -זהו טיעון הנשמע לכאורה יורידי. ישראלית היו אלה עולי תימן-בדוגמה הארץ

א מבליט את הלגיטימיות האוטוכטונית ברמתה העקרונית אך למעשה הו, פורמאלי

ברמת הסיפר זהו שלב שבולט בו הטיעון לזכות קניינית על . והאידיאולוגית

. כלומר חזקה על אדמה אשר תבטיח את הבסיס הפיזי של השייכות, הטריטוריה

 . ממנה תצמח הזיקה בין אדם לאדמתו ותהפוך אותה לתודעת מולדת ותודעת זהות
 הטיעון מתמקד קודם כל בראייה העצמית � י אחרים"ע, י עצמם" ע�" נראית" . 4

לכאורה שלב . מי אני, זהו הבירור הפנימי אשר מתוכו צפה שאלת המהות. פנימה

אליעזר שביד מגדיר את . הזכות כבר מאחוריה אך זה עדיין לא בורר עד תומו

וקמת בזהותו של כל כהוויה שהייתה ממ, י"שאלת הקניין או טענת הזכות על א

. י מכיון שמעולם לא ויתר על קניינו האגררי"שראה עצמו כיורש בכוח בא, יהודי

-על(אותה " נטש"י נשמרת לו בתוקף זכות שלא פקעה מעולם למרות ש"א, כלומר

 : כך מנסח זאת שביד). לעיל. פי הניסוח של רוזנצווייג
 
לא נתבטלה ...  זכות הקניין הלאומית...קניין שאין מוותרים עליו לגוזליו נשאר קניין"

 5...".י הגלות"ע
 

, ואולם מול טענה זאת עומדת טענת זכות המייצגת ישות או זהות אתנית מתחרה

, ובטענת הזכות הנובעת ממנה,  טענה זו רואה בנוכחות הציונית)6) (ערביי הארץ(

 לטיעון של מעין תשובה.  השגת גבול לא לגיטימית מצד יורשים בלתי חוקיים וזרים

 : השאלה הנעלמה יצחק אפשטיין בעל 1922שביד משיב בשנת 
 
 6".נמצאו לו גואלים שייך לאחרונים]ו... [קניין שבעליו עזבוהו"
 

בעוד הציונים מממשים . מכאן שטענת הזכות על הקניין מתמקדת בזכות ראשונים

צעות אותה באמ" מרעננים"זכות זו בתוקף זכותם שלא פקעה זה אלפיים שנה ו

 שנה ברציפות מעצם 1300עומדת זכות הקניין הערבית במימושה , "כיבוש העבודה"

העימות בין שתי הישויות מוליד מתוקף הנסיבות . מציאותה בשטח כעבודה ערבית

                                                   
 . 211, 210' עמ, שביד: להלן, 1979תל אביב , עם עובד, מולדת וארץ יעודה.  שביד'א 5
6
לצורך העניין תוגדר זהותם . י"י אבו ניתן להחיל הגדרה של זהות לאומית על ערבישיש ויכוח לגבי המועד   

 . בתקופה הנדונה כאתנית
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 . איום קיומי על הישות החלשה שבמיעוט
 

 עמים מטשטשים את עובדת הגירתם . 5
בתקופת העלייה השנייה , מגמת הטשטוש מתקיימת מעצם הבאת התימנים

 . ובתפיסתם כאוטוכטונים מקני זכות, ובתקופת העלייה ההמונית
לכך גם נוסף היבט רומנטי שראה בתימנים את בני דמות איכריה העבריים של 

עובדי אדמה פשוטים המסתפקים במועט . ך או ימי בית ראשון"הארץ בתקופת התנ

 . ודוברי עברית
,  באנטאגוניזם מתעצם כלפי ארצות המוצאואולם קיים מסלול טשטוש נוסף

 .נדון בו בהמשך". שלילת הגולה"שביטויו בדפוס התנהגות שניסוחו הזמני היה 
 : שתי תופעות מזהות נוספות נובעות מדברי רוזנצווייג

 
 איום מצד ישות מתחרה .6

ביטוי אוטוכטוני מופיע לעתים כדי להצדיק טענת זכות חזקה טריטוריאלית 

 7. איום קיומי או תודעתי מידי ישות מתחרהכתגובה על
 

 טענת זכות וגיבוש זהות .7
 �  נוכח איום קיומי מתעצם. א: האוטוכטוניות באה לידי ביטוי בשתי פנים

 ביצור טענת הזכות או המצאתה במרחב טריטוריאלי או �התגובה היא דפנסיבית 

מתגבש תהליך של  �בהיעדר איום חיצוני או בהיחלשותו . ב; בתיחום גבולותיו

 . מגמותיו ותכליתו נובעים מבפנים ומכוונים כלפי פנים, עיצוב הזהות אשר סיבותיו
 8:פי רוזנצווייג הם אפוא- מאפייניו העיקריים של הממד האוטוכטוני על

 .איום של ישות מתחרה ) 1
 . התעוררות טיעון על זכות קניין וחזקה )2
 .התגבשות תודעת זהות )3
  –יני הגירה טשטוש מאפי )4

  ילידיות המייצגות עבר קדום�חיפוש דמויות אותנטיות  )1
 ".שלילת הגולה" דפוס � גולה �דחיית ארץ האם  )2
 

 סיכום
יכולה להיטען הטענה שרוזנצווייג הוא הוגה דעות חשוב ביותר בתולדות החשיבה היהודית 

 ואשר יתכן 19 –  ה המודרנית אבל לאו דוקא בסוגיה האוטוכטונית השתולה בהגות המאה
נולדה בשל שתי , הבחירה שלי בממד האוטוכטוני של רוזנצווייג  דוקא. ואומצה או פותחה על ידו

אשר העמיד את ההגדרה , זהו הוגה הדעות היהודי הראשון לדעתי: הראשונה . סיבות עיקריות
מוצג כעם האוטוכטונית כאנטיתזה  קיומית הכרחית לתפיסת הנצח שלו אשר בה העם היהודי 

 ".כוכב הגאולה"ייחודי ואולי אף לא נורמלי בהשוואה לעמים אחרים והראייה לכך במשנתו  ב
למרות שאנשי העלייה השנייה לא היו מודעים למשנתו אין לי ספק שהיה מודע למשנתה : השנייה

אל הציונות כתנועה " פזילה"פותחה האנטיתזה האוטוכטונית שלו תוך , לדעתי. של הציונות

                                                   
7
נכדו של , אבן-תודה לאלוף הר. 6, 5' עמ, )1922כנראה שנת (  ללא תאריךחוברת, שאלת השאלות, אפשטין' י  

 .לקיומה של החוברתשהפנה את תשומת לבי ,  אפשטיין
8
עבודת , היסוד הרומנטי והמוטיב האוטוכטוני בישוב בתקופת העליה השניה, השיבה למזרח, קמון' ראה ע  

MA69' עמ,  עבודה�קמון : להלן, א" לאוניברסיטת ת. 
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ומית  אשר מאמצת או עלולה לאמץ התנהגות אוטוכטונית  ומאיימת בכך על נצחיות העם לא
היהודי בכך שהוא עלול לנתק את שורשיו בנצח ולהמירם בהשתרשות אל תוך האדמה ככל 

 קשה לי להוכיח טיעון זה  אך דומני שהמציאות ההיסטורית הוכיחה שהיה בסיס איתן. העמים
כמפתח וכמגדיר הממד האוטוכטוני היתה , ירה ברוזנצווייג  דוקאלכן הבח.  לחששות אלו שלו

 .     הכרחית בעיני
 
 
 ד סמית "פי א-הממד האוטוכטוני בתהליך בניין אומה על) ב

השב ומתחדש כל העת "סמית מתאר היווצרות אומה כתהליך מתמשך ' החוקר אנתוני ד

 ."לעבר אתני עממי: יינוה, ותובע שיבה מתמדת למקורות האנרגיה התרבותית המקומית
בורא עבר בדמותו "ואולם השלב השני כבר עוסק בעיצוב האומה וזה , זהו השלב הראשון

 9".ההווה וצרכיו לשים וצרים עבר ההולם את הנחותיהם המוקדמות. ובצלמו
 : התהליך שמתאר סמית דורש שלושה תנאים

 
 . לברוא עת עתיקה משותפת ומכובדת )1"
 . ר מסורות ומיתוסים הולמיםלגלות או ליצו )2 
  10".מתאימה" קהילה אתנית"לכונן  )3 

 
 שלוש דרישות אלה משולבות זו בזו 

 
מתוך , שלה על בסיס מוצאה המשותף הבדוי' אתניות'שכן אומה אמורה לכונן את ה"

אמונה סובייקטיבית בקהילה שאת חבריה מקשרות מורשת תרבותית ושושלת 

  11".יוחסין
כמסד לבניית הישות הלאומית , מוצא משותף" להמציא"הכרח סמית מדבר על ה

נקודה זו . גם אם יסודותיו אינם עומדים על אדני אמת היסטורית אובייקטיבית, ועיצובה

על אמת אובייקטיבית , רצון ואמונה סובייקטיביים, חשובה ביותר כי היא מעדיפה צורך

או , כל המשתתפים בתהליךשחייב לכלול את , אשר עלולה לסתור את תהליך העיצוב

סמית מזכיר אסכולה של מודרניסטים המבחינים בשימוש , יתרה מכך. עלולה לפגום בו

פי תיאוריה זאת יש אליטות שעושות בו שימוש פוליטי -על. בנושא האתניות" מכשירי"

אשר באמצעותו הן יוצרות מכנה משותף מלאכותי כדי לקדם את כוחם ואת האינטרס 

 12.ם בשם האחדות הלאומית והאינטרס הלאומי המשותףהאליטיסטי שלה
סמית טוען שכל האומות המתהוות בעולם המודרני נושאות בקרבן את העקרונות 

                                                   
9 A.D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Blackwell 1986 .סמית : להלן� EON ,178, 177 'עמ. 

10
, איה ברויר: תרגום מאנגלית, 54זמנים , "לאומיות ואינדיחניסמו המסע בעקבות עבר אותנטי", ד סמית"א  

 �סמית : להלן. Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el Caribeראה אור לראשונה בכתב העת 
 . אינדיחניסמו

 ]. 1[ והערה 19' עמ, שם 
11
 . שם  
12  EON, p. 9, 10 . 
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 לא  ("nation to be")"לעתיד"שום מדינה . הטריטוריאליים והאתניים על מרכיביהם

ום לעומת זאת ש, תשיג את יעדיה ללא מולדת או מיתוס של מוצא או ייחוס משותף

אתניות השואפת להיות אומה לעתיד אינה יכולה להשיג את יעדיה ללא חלוקה משותפת 

טריטוריאלית או שוויון חוקי של זכויות וחובות המשותפים ) נייעות(של עבודה וניידות 

 ). citizenship(שזוהי האזרחות , לכל אחד מחבריה
 

האחד הוא . מודרניתשני קטבים אלה מאפיינים את הניגוד החבוי במדינת הלאום ה

. CIVIC-ה, אזרחי-והשני הוא הקוטב המדיני, הקוטב האתני המתמקד בקשר הגניאולוגי

, אך גם בארצות הגירה מובהקות כמו ארגנטינה, אתניות-הדבר בולט במיוחד במדינות רב

) בניגוד לאחרות(ב שאימוץ יסודות של אחת הקבוצות האתניות "אוסטרליה וארה

ית במישור האזרחי על חשבון אי היכולת להזדהות ברמה האתנית מאפשר הזדהות לאומ

תרבותיים והפיכתו -תהליך האימוץ של אחד היסודות האתנו, במילים אחרות. גניאולוגית

מדינתית -לאומי עדיין מאפשר מרחב הזדהות סביר עם הלאום ברמה האזרחית-לאתנו

" תרבות פוליטית"לכפות מכאן שעל אף מאמציה של הקבוצה האתנית הדומיננטית . שלו

י לחץ כלכלי המכוון כלפי "ולעתים ע, של מסורות וערכים) אוניברסליזציה(י איכלול "ע

התוצאה תהיה הפוכה ותביא להאטת האינטגרציה ושיתוף הפעולה , גלי ההגירה החדשים

ותנתב למעשה את החלק הצעיר יותר באומה אל מסגרות הזדהות עם הגרעין , עדתי-הבין

למצב זה יש השלכות מרחיקות לכת על עתיד האחדות . ברמה האזרחית בלבדהלאומי 

  13.הלאומית עד כדי איום על שלמותה העתידית
 

סמית קובע . את העבר ההיסטורי ותפקידו בחיי האומה מתווה סמית כקו חיים מתמשך

, כי הן חלק מהטבע ולכן מצייתות לאותם צווים של לידה, שקהילות מתפתחות על קו זה

התהליך הוא ליניארי ולא מחזורי כי . לידה מחדש…קמילה ו, בשלות, בגרות, מיחהצ

כמעין בגידה או כניעה לכוחות זדון חיצוניים , "בלתי טבעי"שלב הקמילה נשמר בזיכרון כ

 . את התמונה" קלקל"הבאים ל
כוחות רוע חיצוניים הם האחראים ". מוטיב היפיפייה הנרדמת"סמית מגדיר זאת כ

המתעוררת , ואולם אז יעלה ויפציע שחר חדש של לאומיות.  לתרדמת ולשקיעה,לנפילה

. לשרתו ולבנותו, היסטורי מימי תפארת האומה" תור זהב"אשר נשמר עבורו , אלי הווה

זוהי הוכחה נוספת כיצד מיתוסים לאומיים מתפתחים באווירה רומנטית של העת 

מתודה "ו" מדע"צורכיהם י אינטלקטואלים היסטוריציסטים הלשים ל"החדשה ע

המיתולוגיות הופכות בידיהם להתחדשות . יחד עם מבנים פואטיים דחוקים" מדעית

עירוב של . י עירוב של אסכולות היסטוריות אמיתיות באגדה ופנטסיה"העבר המשותף ע

מטרתם של אינטלקטואלים . עובדות מוצקות ואובייקטיביות עם אתוס של התחדשות

, את העבר תוך מתן פרשנות פשטנית לתחלואי העבר של הקהילהאלה היא לספר מחדש 

" העבר המשותף"הנמצא בידיהם מוכן ליצור זרם מרכזי אחד של " מרשם תרופתי"אשר 

                                                   
 . 149�151' עמ, שם 13
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ולספק בכך מידה נאותה של שיכנוע וריגוש פופולאריים להווה שנתונים בו השארים 

ספקות או מצבי , ותבמצב כזה אסור שיהיו בסיפר ההיסטורי תבוסות סופני. האתניים

קריאה מגמתית של היסטוריה . עימות אשר יכולים לעמעם את צלילותו של הזוהר האתני

ושכפולה עלולים להחליש ולטשטש ביטויים של זהות אשר אירועים חיצוניים של הצלחה 

, ממדית נשמעים בעלי ערך-היסטוריה מאוחדת וספירה חד. הביאו להתעוררותה

 . לאומיתומצמיחי הכרה ומודעות 
סמית מתאר מצבים טיפוסיים הכוללים כמה וכמה מוטיבים המקיימים מיתולוגיות 

 . ומיתוסים לאומיים בעלי מקורות אתניים
 . כשהקהילה נולדה: מיתוס של שורשים בזמן )1
 .המקום שבו נולדה או נוצרה הקהילה: מיתוס של שורשים במרחב )2
 . ה/אשון וכיצד נוצר מוצאנו ממנומי היה הר: מיתוס מוצא ושושלת יוחסין )3
 . מאיפה ובאיזה כיוון: מיתוס הגירה )4
 . איך השתחררנו: מיתוס השחרור )5
 . איך נהיינו גדולים וגיבורים": תור הזהב"מיתוס  )6
 . הוגלינו, נכבשנו, איך שקענו: שקיעה-מיתוס הדעיכה )7
 . אל תהילת העבר" נשתחזר"כיצד : מיתוס הלידה מחדש )8
-ט למוטיב השני והרביעי נזקקים כל היסודות הללו לתיווך ולהשראה של סוכנים סופרפר

מאמציהם של אלה ישאו פרי רק אם הם נושאים ". גיבורים"או ) Superhuman(אנושיים 

או את הגאונות הגנטית של האומה האצורה במושג , של הקהילה" הקוד הגנטי"עמם את 

י המסורת " נחקקו ע� טוען סמית �גיבורים אלה . ’(National genius)" רוח האומה"

הלאומית כגיבורים היסטוריים בכך שצומצם המרחק בין דמותם האובייקטיבית 

י כך הושקע מאמץ בהפיכתם "וע, מיתית-עובדתית לבין דמותם הפואטית-ההיסטורית

 14.ליותר ויותר אותנטיים בתודעה הלאומית
 : קובע סמית, לסיכום

חשובה משום שהם מסמלים " תור הזהב" גיבורי עבר מעידן העלאת דמותם של )1

 . לאומית-הרואיזם ותהילה אשר ישפיעו על המודל הלאומי של התחדשות קהילתית
גיבורי העבר יהיו גרעין מגובש של גאונות וערכיות אשר ישפיעו בפועל על  )2

 . התנהגותה ואורחותיה של הקהילה
לפעול בהקשר של מיתוסים לאומיים בני עבר פולחן תור הזהב וגיבוריו יכולים  )3

עניין עכשוויים באמצעות שחזור -מיתוסים אלה משרתים מוקדי. משותף

 . אבולוציוני של היסטוריה אתנית
יוצרים דחף ) רוח האומה(העלאת זכרם של גיבורי העבר המוכר ופולחן הגניוס  )4

ם ומתגבשים גדולת הגיבור וערכיו מסומלי". אומה"ומשיכה פופולאריים ב

 . בהתגלמות כוח יצירה ייחודי הפועל ומפעיל את הקהילה הלאומית המתחדשת
מה שחשוב הוא יכולתם ,  שילובם של גיבורי תור הזהב בהיסטוריה הוא משני )5

                                                   
 .191�194' עמ, EON, סמית  14
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. לאומי מתחדש במציאות-להביא להתעוררות ולדחף של יצירת מודל עצמי

אוריינטציה המוסרית השפעתם על רוב בני המעמד המשכיל תתרום  לליטוש ה

 15.ואופי ההתחדשות הלאומית
, "למה" אל ה�וההסבר על הסיבות הדוחפות אל העבר , עד כאן תיאור המהות

 ": המדוע"כך יפרט סמית ויסביר את . אמריקנית-כשהמיקוד הוא על היבשת הדרום
וכדי , השיבה לעבר נחוצה כדי להקנות לגיטימציה לאליטות שוחרות מודרניזציה ) 1

בצר ולהצדיק את השינויים החברתיים לנוכח התנגדותם הרבה של חוגים ל

 16.שמרניים או פוליטיים שונים
 17".באמצעות פנייה לריגושים אטאוויסטיים"הצורך בגיוס ההמונים  ) 2
בשלמותם או בחלקם " משמרים"ההנחה שהמעמדות הנמוכים והאיכרות  )3

ינו זיהוי אותנטי בין ישות של עבר דהי. מסורות וזיכרונות של אותו עבר, מיתוסים

 . לישות של הווה
לשון "המתבססת על (הזהות האתנית היא זהות אותנטית בעלת תרבות ורנקולרית  )4

 ").המקום
השיבה לעבר עתיק ולעם ילידי "ש: סמית קובע. השיבה לעבר היא הפתרון הטבעי )5

וסו וממשיכי דרכו אותה שיבה לטבע שדגלו בה ר, היא ביטוי של שיבה רחבה יותר

עשרה באירופה שתבעו -קלאסיציזם הרומנטי של שלהי המאה השמונה-והניאו

 18".תרבות של האצלת המידות הטובות
השראה ... לומר לנו מי אנחנו באמת"בכושר , חשיבותה ועוצמתה של שיבה זו טמונה

והרמוני לזהות תרבותית מקוטעת ' פתרון טבעי'המספקת ...לפעולה קיבוצית

 בדוגמה המקסיקנית מבהיר סמית את שיטתו ונראה לי חשוב להתעכב 19".קפקתומפו

 .ולעיין בדגם זה
 
 הדגם המקסיקני) ב

כמיליון איש נהרגו בה .  ונמשכה כתשע שנים1910המהפכה המקסיקנית פרצה בשנת 

ששלט ) Diaz(היא כוונה כנגד הדיקטטור פורפיריו דיאס ).  מיליון14מתוך אוכלוסייה של (

תוך ... והביא להתפתחות מרשימה של הכלכלה המקסיקנית) 1876מאז ( שנה 34נה במדי

 . נישול האיכרים מאדמותיהם וריכוזן בידי אוליגרכיה מצומצמת
 20. אחוזים מכלל אדמות המדינה97- החזיקו כשלושה אחוזים מהאוכלוסייה בכ1910-ב

. כל היבשת כולההמהפכה המקסיקנית הפכה את הקערה על פיה ונתנה אות לשינוי ב

                                                   
15
 .200' עמ, שם  
 .20' עמ, אינדיחניסמו, סמית  16
 .שם  17
 .23'  עמ,שם  18
 .26' עמ, שם  19
: להלן. 9�10' עמ, 54 זמנים, על מחשבת ליאופולדו סיאה: זהות לטינו אמריקנית והיסטוריוסופיה, מדין' צ  20

 . מדין
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 שנות הגמוניה לבנה 400 -אך לחצן של כ, האנרגיה שהתפרצה הייתה אמנם מקסיקנית

אותנטית , להבשיל התעוררות למודעות לאומית ייחודית" הספיקו"ואירופית 

 . ואוטוכטונית שהעלתה אותה כנושא למאבק לגיטימי ביבשת כולה
ידי אינטליגנציה -כוונה על, ולשהייתה מרד איכרים גד, המהפכה העממית המקסיקנית

היסטורי אשר ממנו יש " תור זהב"או אל , שהתבססה על אידיאולוגיה של שיבה אל העבר

 ". ניאו אצטקיזם"זהו ה. לבנות לאומיות חדשה המיוסדת על תרבות עתיקה ומקסיקנית
 
שיבה לעבר אתני ותרבות , האחד: במקסיקו שילב בתוכו שני יסודות" הניאו אצטקיזם"

שהפכה , ממד דתי שביטויו בפולחן הבתולה האינדיאנית מגואדלופה, והשני, ורנקולארית

 1810.21לפטרונית תנועת השחרור משנת 

מתוך המהפכה החלו להתפתח ולהתחדד הלאומיות המקסיקנית החדשה והתרבות 

כפתה על הממשלות המהפכניות את כורח ... ההתפרצות המהפכנית... הלאומית העממית

לא היה אפשר עוד לחזור אל ... ציה הלאומית תוך העלאת רווחתם של ההמוניםהאינטגר

המחיר הכבד של מיליון איש . המדינה האוליגרכית והיה חיוני לבנות את מדינת הלאום

שתבעה המהפכה חייב את המנהיגות המהפכנית החדשה בבנייה מחודשת אשר התבססה 

 22.הלאומי החדשבמיתוס ... על הזדהות ההמונים תוך אינטגרציה

 
 .  אמנות ציורי הקיר�) Muralismo" (המורליסמו"אחד הכלים שביטאו מגמה זו היה 

 פילוסוף Vasconcelos, מינה הנשיא אוברגון לשר החינוך את חוסה ואסקונסלוס 1920-ב

ואסקונסלוס העמיד את האמנויות החזותיות לרשות . ונשיא אוניברסיטה לשעבר

 23.ציירי הקיר של שנות העשריםהמהפכה ועודד את תנועת 
לכן השיבה אל אמצעי אמנותי זה , אמנות ציורי הקיר במקסיקו קדמה לכיבוש הספרדי

 נעשתה אמצעי לבחינת ההיסטוריה והזהות העתיקה והצעירה של 1910אחרי מהפכת 

לבחינת הבעיה האינדיאנית ולהערכה מחדש של בעיית העמים הילידים , מקסיקו

ציירי הקיר אימצו את המסורות האינדיאניות ועשו אותן דגם . מיותותרבויותיהם המקו

 למעשה 24.של האידיאלים הסוציאליסטיים שלהם לאמנות ציבורית משוחררת ופתוחה

ביטא המורליסמו בנייה של מיתוס לאומי על בסיס אידיאליזציה של העבר תוך שילובו 

 . בצורכי ההווה וגיבוריו
 המיתוס נובעת מראש מהכרת האותנטיות המפוקפקת של בניית, לטענת סמית. יותר מכך

פי צורכי -העבר על" טוויית"ולכן מלאכת , אך הדחפים ליצירתה הם בהווה, תמונת העבר

. ההווה משרתת את המשימה הגדולה של יצירת עם ושל תמיכה בחוגים המנהיגים אותו

 : כדברי סמית. המורליסמו משמש אפוא מכשיר לביצוע משימות אלה

                                                   
 . 24�25' עמ, אינדיחניסמו, תסמי  21
22
 .10' עמ, מדין  
 .25' עמ, אינדיחניסמו, סמית  23
 .שם  24
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בכושרו לומר לנו מי אנחנו באמת ושבו "... אותנטיות"השיבה לעבר שערכו טמון ב"

" טבעי"יכולה כמדומה לספק פתרון , לבדו יכולה להימצא ההשראה לפעולה קיבוצית

תחושה בוטחת זו בזהות תרבותית ... והרמוני לזהות תרבותית מקוטעת ומפוקפקת

הציירים והסופרים האינדחיניסטים הם ... שמקורה בתרבות העתיקה הקדם קולומביאנית

: המבוססת על המורשת האינדיאנית העתיקה, שיצרו את מיתוס המקסיקניות האותנטית

אולם הם הצליחו לשכנע אוכלוסיה רחבה יותר באמצעות שילובו של החזון ההסטורי 

 25".והעטו על דמות האינדיאני סימבוליזם לאומי, המקומי" העם"עם ממד 
 

מהבולטים והמובילים שבין ציירי הקיר ) Rivera( של דייגו ריוורה דומה שהדוגמה

 -ריוורה שהושפע כחבריו מתמונת העבר הפרה. המקסיקנים מאשרת את התזה של סמית

מתייחד בכך שלא יכול היה , קולומביאנית שעיצבה את סגנונו האמנותי המורליסטי

, קולומביאניות שצייר-כך שהנשים הפרה, להימנע משילוב השפעה אירופית ביצירתו

זה לא היה רק . רומית-נשאו אופי של דמויות מהאסכולה האמנותית העתיקה היוונית

 . סגנון אמנותי אלא ביטוי מובהק לתפיסתו את מקסיקו
אך יחד עם זאת , הצורך לבטא זהות אשר שורשיה נעוצים בעבר האינדיאני האוטוכטוני

 הצביע על שורש ההשראה של מסרבת להתנתק משורשיה של אירופה הקלאסית

 . האינטליגנציה המכוונת בעיצוב הלאומי
הדבר תאם את המגמה התרבותית והחזון הלאומי של הממשלה אשר ראתה באומה 

אך לא , קולומביאנית-תרכובת אתנית של אינדיאנים בני הזמן ומורשת אינדיאנית קדם

                       26.יכלה להתכחש כליל לשורשי התרבות האירופיים שלה
בשכבות " השתמשה"שבאמצעות סופריה וצייריה , לכאורה ניתן לחשוד באינטליגנציה

העממיות כמכשיר להשגת המטרה של בניית זהות לאומית חדשה ויצירת הזדהות 

הדגם המקסיקני מלמד על תהליך בניין , יתרה מכך. מעמדית-חברתית ועל-לאומית כלל

סמית . הבין תהליכים במקומות אחרים בעלי רקע שונהאומה אשר בעזרתו ניתן אולי ל

מראה שאוכלוסייה גדולה בעלת רקע מעמדי משותף ורקע אתני מפוצל נותבה בהצלחה 

כך נוצר . תרבותי" תור זהב"י אליטות מעצבות להזדהות סביב עבר משותף שמוקד ב"ע

יתוסים וסמלים מ, גרעין תרבותי משותף אשר יכול היה לספק גאווה וליכוד סביב ערכים

זהות . לגיבוש זהות לאומית אחת היונקת את עוצמתה מן העבר" דבק"משותפים וליצור 

י "חדשה זו מפיקה אנרגיה של הזדהות המכוונת להשיב ולהחזיר את תהילת העבר ע

אמנם זהו נתיב המשרת צרכים . בנייה של אומה מודרנית על בסיס תרבותי רחב ומשותף

פוליטית שתגביל את -פוליטי וללא זיקה חברתית-מר להיראות אאך הוא מתיי, פוליטיים

המטרה היא להשיג תודעה לאומית שתהווה מצע לצמיחת דימוי עצמי . התפתחותו

                                                   
 .26' עמ, שם  25
תופעה זו מזכירה לא במעט את דיוניו של בובר בשאלת הזהות החדשה ומקומם של המזרח והמערב בעיצוב   26

 .61-58' עמ,  עבודה–בקמון , ראה אצל מנדס פלור. היהודי החדש
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 : וכך כותב סמית. משוחרר מעכבות עבר, משופר
 
שלה על בסיס מוצאה המשותף הבדוי מתוך אמונה " האתניות"אומה אמורה לכונן את "

 ". שאת חבריה מקשרות מורשת תרבותית ושושלת יוחסיןסוביקטיבית בקהילה
 

 : והוא מוסיף שני יסודות לתהליך
 
רק בזהות ? היכן נמצא את הגשמתה של אומה שהיא מאוחדת ייחודית ועצמאית כאחת"

רק בתרבות ? והיכן נמצאת אותנטיות כזאת". אותנטית"שהיא , באמת" שלנו"שהיא 

 27"ורנקולרית ובעבר משותף

 
יש . אתני עז ביותר-המהפכה המקסיקנית צמחה מלמטה וביטאה מרי מעמדי, כאמור

כולל זו ( שנות הגמוניה איברית 400לציין שדיכוי הדימוי העצמי התרבותי והאנושי במשך 

ניוון , נחשלות, לגיטימציה פיגור-ציירה את היליד בצבעים קודרים של דה) הקריאולית

לכן הממשלות המהפכניות נאלצו . ולמודרניזציהוהציגה אותו כמכשול לקידמה , וברבריות

להתחשב בגורמים אלה שהזינו את תחושת הנחיתות והקיפוח ולהיענות ללחצים האותנטיים 

גם באידיאולוגיות , בעיה נוספת שעלתה. שבאו מלמטה לתיקון ולהעלאת הדימוי העצמי

הציפיות הגבוהות הייתה כיצד לגשר על הפער שבין , ידי מריאטגי-מקבילות כמו בפרו על

כאשר האינדיאני בן ההווה ) האצטקי במקסיקו והאינקאי בפרו(של תור הזהב " הרנסאנס"מ

אינו יכול להשיג את הישגי תקופת הזוהר האימפריאלית והמתרבתת של העבר או להגיע 

לכן ההתחברות אל יסודות העבר . לרמת המודרנה והקידמה שאליה יש להוביל בעתיד

ת ורנקולארית הן הפסיעות הראשונות בדרך ארוכה אל עתיד לאומי חדש המשותף ואל תרבו

 . שיש בו גם זהות לאומית משותפת וגם קידמה ומודרנה
בעיות דומות עולות בהתהוותן של תנועות לאומיות אשר הבסיס האתני שלהן מחייב 

נתי כך גם בתהליך בניית אומה בעידן הבתר מדי. יצירת עבר משותף כיסוד לבניין אומה

אם נשוב לשני היסודות שמציע . ישראלי ובעידן הפוסט מדינתי בישראל-ביישוב הארץ

 שתיהן בלטו �עבר משותף ותרבות ורנקולרית : סמית המרכיבים את הזהות האותנטית

י "או האליטה ההגמונית בא" האינטליגנציה החלוצית"במה שייצגו עולי תימן עבור 

שזהויות תרבותיות קיבוציות היו צעירות יחסית  "ותסמית מצביע על כך שבמקומ. ובישראל

ובשיבה ... מסע ארוך"י "דווקא שם נוצר הצורך בגישור ע,  ובה בעת עתיקות יומין עד מאוד

 28. "כפולה לתרבות מקומית ולאתניות קדומה
 
 
 

                                                   
 . 19' עמ, שם,  אינדיחניסמו,סמית  27
28
 . 23, 22' עמ, שם  
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 סיכום
 . ישראלי-להלן מסקנותי ממשנתו של סמית והקשרן המתבקש לסיפר הארץ

 
 אליטה) 1

טלקטואלית יוזמת ושוחרת מודרניזציה שואפת לשוב אל העבר ואל האתניות אליטה אינ

 . בעודה נאבקת להשגת לגיטימציה מול אופוזיציה מתחרה ושמרנית
בהקשר של העלייה השניה אין זו אליטה במובן הקלאסי של המושג אך בכל זאת היוזמה 

 במושבות יחד עם כלפי התימנים והעמדה כלפי היישוב הישן והאיכרות השמרנית דתית

המיובאת שהביאו עימם צעירי העלייה השנייה ניתן להחשיבם " נארודניקית"הרוח ה

בכך אני נוטה להסתמך על יוסף גורני המגדיר . כהתנהגות והתייחסות אליטיסטיים

השינויים ", יוסף גורני: ראה". (קבוצה שיש בה יסודות של עילית פוליטית"קבוצה זו כ 

, 'הציונות א. 244' עמ, "1940–1904ליטי של העלייה השנייה בשנים במבנה החברתי והפו

 ).ל"מ תש"אוניברסיטת תל אביב והקבה
. הבאתם לארץ ומערכות היחסים הנגזרות מכך לעתיד, היוזמה כאן היא כלפי התימנים

מתאפיינת , על ההתנהגות והעיצוב הערכי" מיובא"המשפיעה כיסוד " נארודניקיות"ה

 ברומנטיות �משולבת , השנייה כהתנהגות והתייחסות אליטיסטיתבתקופת העלייה 

אותנטי ולאומי , ואלה מהווים מושא אתני ועממי. כלפי התימנים" שוחרת טוב"מתנשאת 

 . אשר חלק לו בהגשמת הציונות המעשית
 תרבות ורנקולרית) 2

אל הזהות האתנית נושאת את התרבות הוורנקולרית לכן היא אותנטית ומכילה פוטנצי

 מושאיה של �אטאוויסטית של בני המעמדות הנמוכים -של הזדהות ברמה הריגושית

 ". התכנית"
כנושאי תרבות ושפה , ובייחוד כלפי התימנים,  יחסה של תנועת העבודה לעדות המזרח

הנקודה הוורנקולרית . מבטא גישה זו, וכמשמרי אותנטיות תרבותית ואתנית קדומה

אשר המרכיב האתני בה , מצעי וכמטרה לתחייה לאומיתכא" תחיית השפה"מתאפיינת ב

נכון , לכן). בשונה מסמית(ואינו הנושא היחידי של גרעין השפה " שותף"הוא בבחינת 

מצד אחד כממלאת תפקיד של חוליה מקשרת בין , יותר יהיה לראות את השפה העברית

 -משמרי תרבותומן הצד האחר כנושאי אותנטיות ו, התימנים לבין החלוצים האשכנזים

של " ריגושית אטאוויסטית"ההנחה שגורם השפה ישמש מנוף להזדהות . עבר רומנטית

 "). ההמונית"ו" השנייה("התימנים עם המעשה הציוני הלאומי חייב בדיקה בשתי העליות 
 
 עיצוב תוך קיטוב) 3

בתהליך מימוש הלאומיות לאחר " נפגשים"סמית עומד על הקיטוב בין שני מיתוסים ה

 . והשני מיתוס המודרניזציה" תור הזהב"הראשון הוא מיתוס . השגת העצמאות
 : יסודות הקיטוב בין שני המיתוסים נשענים על כמה מרכיבים
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ואילו נושאי , הם בני המעמדות העממיים והנמוכים" תור הזהב"נושאיו של מיתוס  )1

 . מיתוס המודרניזציה הם בני האינטליגנציה והאליטה
שהיא המטרה היחידה , מהווה מיתוס מאחד לקראת השגת העצמאות" הבתור הז" )2

, שעליה תונח התשתית הלאומית על אחדות, או לפחות הראשונה במעלה

 . סולידריות ופטריוטיות
מיתוס המודרניזציה נעשה מטרה ראשונה רק לאחר שהושגה כבר המטרה  )3

 .  העצמאות�הראשונה במעלה 
היא קשה לגישור ונושאת , טרות קידמה לעתידעבר יחד עם מ-העלאת מסורות

כמטבע " רוח תור הזהב"לכן תשתמש האינטליגנציה ב. בחובה את גרעיני הקיטוב

,  המעמדות הנמוכים�המופנה כלפי מטה ) Moral guidance" (מנחה קו מוסרי"

מיתוס "ובכך תוענק לגיטימציה לחתירה אל יעדי עתיד המתבססים על 

 29".המודרניזציה
לעולם המאגי , לדמיון, מית מבהיר שהשכבות העממיות הכבולות עדיין לאגדותס )4

ולקסמים לא ישתתפו בשלב השני עד אשר יושקע מאמץ בגישור הפערים 

 .העשוי להימשך כשנות דור, התרבותיים באמצעות חינוך
 

באמצעות התהליך של סמית אפשר למצוא הסבר להתפתחות היסטורית המושתתת על 

 "בניין אומה"ן שבין המרכיב האתני והמרכיב הלאומי בתהליך יחסי גומלי
השלב הרומנטי אשר , "תור הזהב"שהוא מגדיר כ, זהו השלב הראשון. Nation building-ה

שלב זה יכול להתאים לשלב ". האחדות הסולידריות והפטריוטיזם"בו נולדים 

שר יש ניסיון אותנטי ומסמל יסוד קדמון א" אלמנט טבעי"ההתלהבות מהתימנים כ

כישלון השלב הזה והאכזבה . לקרבו ולהיאבק יחד אתו בחזית העבודה העברית

והסטתו מהנתיב הראשי של ההגשמה , התימני-שבעקבותיו הביאו לבידוד היסוד האתני

על "מחדש בתקופת עליית " הפשרתו"למשך כעשרים שנה עד ל "הלאומית ולהקפאתו

 .  כיבוש ההר� בהתיישבות החלוצית והועדתו אל הנתיב הראשי" כנפי נשרים
לכן האידיאליזציה של תמונת העבר ושילובה באחדות לאומית חדשה ומודרנית בשנות 

ובכך " תור הזהב"תעמיד את עולי תימן כמייצגים אותנטיים של מיתוס , החמישים

 ישראלית ואף �יקדימו את עולי המזרח האחרים בהתגבשות סביב זהות לאומית חדשה 

" תור הזהב"בעוד מיתוס : ואולם זהו בדיוק המודל שעליו מדבר סמית. הכרתהיזכו ב

מיתוס המודרניזציה לעומתו יכוון אל , מופנה מן האליטות אל המעמדות הנמוכים

אל הנוער , השכבות האליטיסטיות ואל המאגר הפוטנציאלי של התנועות המיישבות

 .הלומד ואל תנועות הנוער
 
  דרניזציהמאיכרות אותנטית למו) 4

היסודות האתניים המצויים בשכבות העממיות והאיכריות נחשבים אותנטיים ומשמרי 

                                                   
 .98 – 86' עבודה עמ-קמון :אצל, ראה גם בדוגמת הספר האמריקאי . 198�199' עמ, EON, סמית  29
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 . זה החלק אשר עליו מתבסס תהליך בניית הזהות הלאומית. מיתוסים ומסורות עבר
הרי , "תור הזהב"בעוד השכבות העממיות הן הנושאות את משא ": אליה וקוץ בה"אך 

וזו מוגבלת ואיטית ,  להגיע לרמתו הציווילזטוריתשהיכולת להזדהות מותנית ביכולת

על אחת כמה וכמה קשה היא השאיפה להגיע לרמה . בתוקף נתוניה האובייקטיביים

התסכול המתבקש הוא ברור והכרחי לנוכח אי יכולת . טכנולוגית לעתיד-המודרנית

עניקה השיבה לעבר סוללת דרך ומ, לעומת זאת. ההשגה הן לגבי העבר והן לגבי העתיד

. לגיטימציה לאליטות אינטלקטואליות להוביל יוזמות כלפי עתיד מודרניסטי וטכנולוגי

הראשון בראשית שנות , י או הופעל פעמיים"עוד נראה שחלקו של מודל זה פעל בא

כך יוצא . כאשר עולי תימן לוקחים בו חלק פעיל, העשרים והשני בראשית שנות החמישים

ווים מושא בתכנית של ציונות אורגנית אשר לא יוצאת אל שתימני העליות הראשונות מה

ובעלייה התימנית הגדולה הופכת התיישבותם מאורגנית למודרנית תוך שיבושה , הפועל

 . שהכתיבה המציאות בשל נסיבות, של התכנית
 
אוליגרכיה לבנה שציירה את הקלסתר " של סמית מתייחס אפוא להדגם המקסיקני) 5

מול בני תערובת שהחלו לראות את עצמם כצאצאי "... פניהפי תווי -הלאומי על

לאחר כיבוש וקולוניזציה איברית  , כל זאת. (האצטקים או חברות ילידיות אחרות

 ).תרבותו ודתו, הומניזציה של היליד-המלווה בדמוניזציה ודה
מצב זה איפשר בניית אוליגרכיות וריבוד מעמדי חברתי על בסיס אתני אשר השאיר את 

 . צאי החברה הילידית ויורשיה בתחתית הסולם המעמדיצא
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 : פרק שני
  בין רומנטיקה למציאות�תקופת העלייה השנייה 

 
 1906�1916עליית יהודי תימן בין השנים ) א

, שנות בצורת קשות ורעב.  איש3,000- הגיעו מתימן כ1881�1908יהודה ניני סבור שבין השנים 

  ושיאו1891 -שראשיתו ב, ובעקבותיהן המרד הגדול של האימאם יחיא בן מחמד חמיד אלדין

, גרמו לפגיעה קשה באוכלוסיית הרמה המרכזית והבירה צנעא, 1905במצור על צנעא בשנת 

הנפשי והפיסי של היהודים היה ירוד מאוד ורק כעבור שנים , מצבם הכלכלי. ובהם היהודים

 . אחדות החלו לחזור לאיתנם
 

 העלייה בעקבות גזרת טחינת הקמח
כמות העבודה . גזרה, נת קמח עבור הצבאעד ראשית המאה העשרים לא ראו היהודים בטחי

והיו אף יהודים שהתפרנסו ממנה או הסתייעו בה , שהתחייבה ממנה לא הייתה רבה

ואולם הבצורות והרעב שהתחוללו בסוף , 1892כאלה היו פני הדברים עד שנת . לפרנסתם

שנעשתה באמצעים (הפכו את טחינת הקמח , עשרה ובראשית המאה העשרים-המאה התשע

מכיוון שהמכסה המוטלת לא קטנה נאלצו . לעול כבד ולגזרה ממש) ברחיים של יד, תייםבי

רבים מתושביה היהודים של צנעא לבקש את מחייתם בכפרים והיו גם שהיגרו למצרים 

ניני חולק על דעתו של קרח שהגזרה הביאה לעלייה בעקבות נשים שדחקו בבעליהן . י"ולא

י לעלייה בעקבות הפיכת הגזרה כביכול לגזרה בעלת אופי ומוסיף שנוצר גם דחף דת, לעלות

בעוד , שהרי בתקופת הפסח הוכשרו הכלים וניתן היה לטחון רק גרעיני חיטה שמורה, דתי

השלטונות עמדו על כך שהמכסה תינתן להם כרגיל ובכך נאלצו היהודים לשבור את חשש 

לאחר , ראה כעבור שנים מספרהתחדשה כנ, 1905- עליית צנעא שנפסקה ב1.החמץ שחל עליהם

צ אנו "מעיתון הפועה. אין יודעים את ממדיה. ויעדיה היו יפו וירושלים, התאוששות הקהילה

 משפחות -18כ,  איש מצנעא150שכללה , סמוך לחג הסוכות, 1910יודעים על עלייה בשנת 

עד תחילת מכאן מסיק ניני ש.  המשפחות הנותרות נשלחו לראשון לציון-13נשלחו לרחובות ו

 . מלחמת העולם התחדשה כנראה תנועת העלייה מצנעא
 

 1907�1908/ ח "תרס�ז"העלייה מדרום תימן תרס
רצהבי מסתבר שגל העלייה השני היה כנראה מדרום תימן ולא מצפונה כפי ' מאיגרת שחשף י

ז הייתה כנראה שיירת חלוץ שנתבקשה לדווח על "שיירה זו שיצאה באדר תרס. שחשבו עד אז

וכי , מכאן מסיק החוקר שלא הייתה זו יציאה חפוזה. קורותיה ועל אפשרויות הקליטה ארץ

, ח"השיירה הגיעה ליפו בתרס. קבוצות עולים נוספות היו תלויים בדיווחיה לצורך עלייתן

 . שבה ליפו ורק אז נאחזה במקום, עלתה לירושלים
וכך , אלותיהם בדבר יישוב הארץששלחו הם נוזפים בעקיפין בבני דרום תימן על ש" דיווח"ב

                                                   
 .134הערה , וראה שם, 221, 220, 219' עמ,  תימן�ניני : להלן, ב"ירושלים תשמ, תימן וציון, יהודה ניני 1
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לא בקשו , מסרו נפשם על קדושת השם ועל קדושת הארץ... העולים הראשונים: "הם כותבים

החוקר מוסיף . יש כאן רמז להתניית העלייה במצב החומרי בארץ,  כלומר2..."אחר דבר

יירות אין לדעת אם הביא בעקבותיו ש, שנועד לזרז את העלייה, שלמרות איזונו של המכתב

 3.נוספות
 

 1907�1908/ ט "תרס�ז"העלייה מצפון תימן תרס
ובין הרמה המרכזית יצר , ראן וחיידאן'נג, צעדה, הנתק הגיאוגרפי בין הערים שבצפון תימן

צורתם החיצונית ומעמדם , ויצר גם שוני באורח חייהם, הפרדה בין הקהילות שהתגוררו בהן

בקרב שבטי הזיידים העצמאיים ושבט יאם חייהם של יהודי הרמה המרכזית . המשפטי

הם יכלו , מצבם הכלכלי היה טוב. המכרמי עיצבו אורח חיים עצמאי יחסית-האיסמעילי

 שנה מתחילת העלייה מהרמה 25וכותב החוקר שעברו . לשאת נשק וביטחונם הפיסי היה רב

בר עלו שהרבה מהם כ"פי טביב בגלל הקנאה באחיהם -על. המרכזית עד שנתעוררו לעלות

ז מסעדה "יצאה בראשית תרס,  נפשות13הקבוצה הראשונה מנתה רק  4".י ונתישבו שם"לא

י הריצו מכתבים לצפון תימן לזרז את עליית היהודים "בהגיעם לא. חלוץ-והייתה מעין חיל

סאקין וראבח בשנת , היא יצאה מצעדה.  איש100 -הקבוצה השנייה הייתה כבר בת כ. משם

 עולים הופנו 70. ת וטלטולים קשים עד שהגיעה ליפו בקיץ אותה שנהח ועברה תלאו"תרס

 5.אך בשל מצוקת המגורים לא יכלו לקבל את השאר, למושבה רחובות
 . ט"יצאה בתמוז תרס, רובה מחיידאן,  איש225בת , קבוצה שלישית

  6.טביב הזקן ובנו אברהם, תלאות הדרך שלה מתועדות בעדויותיהם של אב ובנו
ניני סבור שאחרי גלי . ע" הגיעו רק בראשית תר25ו , ט"יעו לחוף יפו בסוף שנת תרסרובם הג

ואם הגיעו עולים עד , ט פסקה כנראה העלייה ממחוזות צפון תימן"תרס-ז"העלייה של תרס

 הקבוצה 7. איחוד משפחות�מלחמת העולם הראשונה היה מספרם קטן וסיבת עלייתם 

 . השלישית הופנתה כנראה למושבות
 ד"תרע�ע"העלייה מדרום תימן בשנים תר
ז וגם היא "החלה בשנת תרס, במקביל למחוזות הצפוניים, העלייה מהמחוזות הדרומיים

 משפחות שהגיעה ממחוז שרעב ובה 31ע הגיעה ליפו קבוצה בת "בתר. הייתה דלילה ואיטית

 8.גם עולים אלה הופנו למושבה רחובות.  איש129
 
 "עליית יבנאלי"ן והשליחות אל יהודי תימ) ב

בניגוד לעליות הקודמות מתימן נחשבת עליית יבנאלי לעלייה היזומה הראשונה בתולדות 

                                                   
2
 .הדגשה אצל ניני  
3
 .223' עמ, שם  
 .225' עמ, אצל ניני. 20' עמ, שבי תימן, טביב 4
 .225' עמ, אצל ניני. 14' עמ, ט גליון ז"תרס, צ"הפועה 5
6
 .על הסתירות ופרטי העדות לא אעמוד כאן. 228, 227, 226' עמ, שם, ניני  
 .229' עמ, שם 7
 .שם 8
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ויש בכך כדי לערער על , נקרא גם לבלמה ולעצרה" לעוררה"אך השליח שנשלח . הציונות

אמנם אין לבטל את שליחותו של יבנאלי ואת . ההנחה ההיסטוריוגרפית שזה עתה הונחה

אך אין להכחיש שהוא נישא על גלי התעוררות , שית להתעוררותה של עלייה זותרומתו האי

כאשר נקרא לבלום את העלייה ושלח את הכרוז , יותר מכך. שהחלו למעשה לפני בואו לתימן

ששליחות , בכל זאת ניתן לקבוע. העלייה נמשכת וזרם הנוהרים לא נבלם, הקורא לעכבה

אך יש לראות את , ה ואף עוררה במידת מה את העוליםהכינ, הדריכה, יבנאלי בתימן כיוונה

את עליית יבנאלי כעלייה " לצייר"נטייתה של ההיסטוריוגרפיה הציונית . הדברים ביחס נכון

אם לא , היא לפחות מגמתית' כובשת עבודה וכו, ציונית, חלוצית, שונה מקודמותיה, אחרת

 אינו מתכחש 9לציין שגם המחקרבכל זאת מן הראוי . תועמלנית ובעלת מטרות חינוכיות

 להכוונתה � ולו בקנה מידה מוגבל �לממדים ולאחריות שנוטלת על עצמה התנועה הציונית 

הגביר "ניני כותב שיבנאלי בשליחותו . בניגוד לקודמותיה, ישראל-אל היישוב החדש בארץ

- קובעת חד דרויאן10.אבל מפנה לא חולל. בעיצומו וכי האיץ במהססים] ממילא [תהליך שהיה

משמעית שעוד בתימן הבין יבנאלי כי שליחותו לא הוכתרה בהצלחה ועיקר חשיבותה 

 11"...בהכרות הקרובה שערך יבנאלי עם בני העדה התימנית"ההיסטורית של שליחותו היה 
 

ואף לא ברמת ההיכרות והמחויבות , חשיבותה ההיסטורית אינה קשורה בכמותהואולם 

אלא דווקא במחויבותה ואחריותה המוסרית של תנועת ,  תימןהאישית של יבנאלי ליוצאי

יבנאלי לא יצא מטעם עצמו אלא היה נציגה של תנועת העבודה ולכן . העבודה לעלייה הזאת

הניסיון להציג את שליחותו כשליחות , יתרה מכך. אחריותו אינה יכולה להיחשב אישית

השאלה עד . סרית וקולקטיביתיש בה סממנים ברורים של התנערות מאחריות מו, אישית

אך יש גם .  עוד תיבחן ותיבדק�כמה ראתה עצמה תנועת העבודה אחראית ומחויבת מוסרית 

את יהודי תימן אל האתוס הציוני " לקשור"לבחון את הדרך ואת האמצעים שננקטו על מנת 

 חוט עליותיה ומורדותיה של מגמה זו ומערכת היחסים המתרקמת יהוו. י"החדש של בניין א

 . שני בעבודה זו
 

 12מטרת השליחות
יבנאלי נבחר לשליחות זו אחרי שמאמרו על יהודי המזרח עורר את תשומת לבם של רופין 

 עמדותיו וניתוחו מצביעים על השקפת עולם רומנטית 13.ישראלי-ואנשי המשרד הארץ

ת א" דרך-קפיצת"שהייתה נחלתם של פועלים לא מעטים שהאמינו שיהיה אפשר לרתום ב

 1911יציאתו לתימן בשנת . הפועל הטבעי המזרחי למאבק על העבודה העברית במושבות

והמפגש עם המציאות הביאו אף אותו להכרה שיהיה עליו למתן את ציפיותיו ולהתאימן 

                                                   
 .דרויאן, בעיקר ניני 9

 .234' עמ,  תימן�ניני  10
11
 .דרויאן: להלן, 123' עמ, ב"ירושלים תשמ, מכון בן צבי. בד קסמיםבאין מר, ניצה דרויאן  
ירושלים , נסיונות בהתיישבות, מרגלית שילה ביבליוגרפיה ראשונית על כך אצל .על שליחות יבנאלי נכתב רבות 12

 .169הערה , 160' עמ,  נסיונות-שילה : להלן, ח"תשמ
 .16' מס, 1910, ע"צ תר"הפוע, "על עבודת התחייה ויהודי המזרח" 13
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 : בהקדמה לספרו הוא מבהיר את מטרת השליחות. למציאות
 
לעבוד כפועלים לעבוד כפועלים לעבוד כפועלים לעבוד כפועלים , , , ,  של עבודה של עבודה של עבודה של עבודהלעלות לארץ לחייםלעלות לארץ לחייםלעלות לארץ לחייםלעלות לארץ לחייםנקראו על ידי אז בעת השליחות ] התימנים[

נענו והתחילו לזרום לארץ , )והם בהווי שלהם שם לא ידעו חיים כאלה (חקלאים שכיריםחקלאים שכיריםחקלאים שכיריםחקלאים שכירים

הם בתנותם בפני את יסורי הגלות ואני בפרשי : יחד ישבנו גם הגינו הגיגי ציון... בזרם עז

, דהעמד בעיצומה של המלחמה על כיבוש העבו... הפועל העברי... בפניהם אופקי תקוה

ובשביל שוחרי העבודה , וקשיות עורף, יאוש, קלועת כאב, מלחמה שהיתה כל כך קשה

מן השמים ממש שהכניסה מאות , תגבורת בלתי צפויהתגבורת בלתי צפויהתגבורת בלתי צפויהתגבורת בלתי צפויההיה בעליית תימן משום ... העברית

 14...יהודים עובדים במושבות שנטלו בידיהם את המעדר
 

ההולך ומתבלט בהסכמה היא המוטיב " הגלות הארורה"י כאפשרות מעשית מול "העמדת א

י המתחדשת והיענותם לעלות ולתרום "בשורת א. המושגת בין יבנאלי ובין העולים התימנים

ביטאו הבנה ומכנה משותף כמו , את חלקם כפועלים שכירים במאבק על עבודה עברית

פי מספר אגרות ששלח יבנאלי בתוך תימן -בכוונתנו לבחון מטרות אלו על. ביניהם, "משפחתי"

פי מכתבים מספר שנשלחו מתימן אל יבנאלי או אל גורמים -ועל, המתעתדים לעלותאל 

 .  אחרים בתקופת פעילותו שם
בולטים בייחודם שני . שלח יבנאלי אגרות רבות ליהודי תימן, במסעו שארך כשנה וחצי

הקורא לבלימתה " כרוז להמתין", והשני, הקורא לעלייה" כרוז לעלות", הראשון. כרוזים

אנסה לבחון באמצעות ). ישראלי שנלחץ מול נחשול הקליטה המתפרץ-וות המשרד הארץבמצ(

קשייה , שני כרוזים אלה את המרכיבים והיסודות המאפיינים את מטרות העלייה

 15.ותוצאותיה
 
 "כרוז לעלות"ה

אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בנייך מרחוק ובנותי . מי יתן מציון ישועת ישראל

 ... ארץמקצה ה
זה שלושים שנה מיום שהתחילו ... והנבואה הזאת התחילה להתקיים מעט מעט    הגיעה השעה

לקומם הריסות האם השכולה וגלמודה לבניה בוניה , י מושבות חדשות"היהודים לבנות בא

 ... למחרשתם ולאתםלמחרשתם ולאתםלמחרשתם ולאתםלמחרשתם ולאתם, , , , ושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולם. מחכה
: ובהמשך הוא כותב, וגרפיומיקומן הגיא)  במספר34(כאן באה רשימת המושבות החדשות 

 לעזור לבעלי דרושים פועליםדרושים פועליםדרושים פועליםדרושים פועלים, וברוב המושבות הישנות וגם החדשות ההולכות ונבנות עכשיו

 לפני איזה שנים יהודים מאנשי וכפי שעלו מאחיכם התימנים. השדות והכרמים בעבודתם

 ויהיו לפועלים עובדי אדמה בשדה    י ויתישבו במושבות אחדות"צעדה וחיידאן אל שאם לא

וכפי שגם האיכרים . ומן העבודה בשדה, ובכרם וישבעו רצון מחייהם החדשים האלה

וכפי , האלה וישמחו בהם    והכורמים נותני העבודה שבעו רצון מעבודת הפועלים התימנים
                                                   

 .ק" ע–ההדגשות שלי . 7' עמ,  מסע�לי יבנא: להלן, ב"י תשי"מפא' הוצ, מסע לתימן, שמואל יבנאלי 14
,  מסע�יבנאלי , "מגילה שניה"ו" מגילה ראשונה"י "לא הוכנסו לכאן בכוונה תחילה שתי אגרותיו שנשלחו כבר מא 15

 .205�208' עמ
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 16...שיש עוד דרישה לפועלים עברים
 

חצי (ופירוט עבודות השדה והשכר , כאן בא פירוט הכשרויות הנדרשות מכל הרוצה לעלות

 : עד שהוא מגיע לנושא הדיור) ריאל ליום עבודה
 

בזמן  אל המושבות מקומות לדור בהם י"לא    לתת להתימנים העוליםבני המושבות משתדלים 

 .  וכיוצא בזהאו מרתפים, או אוהלים, או רפתים, בתיםכגון ,  לבואםהראשון
 

מושבות הוא מתייחס הספר שיעמדו לרשות הילדים ב-לאחר שהוא סוקר את גני הילדים ובתי

 : ומסיים את הכרוז, ממעיט בהן, לבעיית התברואה והרפואה
 

להודיע , אלה הדברים אשר נפלו חלקי בנעימים בין הבנים המאושרים לעמם ולארצם נאמנים

 . מהם אין לגרוע ועליהם נא בל תוסיפו גוזמאות כי אם תקבלו אותם ככתבם וכפשוטם, לכם
 

ציפיותיו של יבנאלי מיהודי תימן ועל הבטחותיו על המצפה להם מאיגרת זו ניתן ללמוד על 

 . י"בא
 

למחרשתם למחרשתם למחרשתם למחרשתם , , , , ושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולם. לקומם הריסות האם השכולה וגלמודה לבניה בוניה מחכה

 ... ולאתםולאתםולאתםולאתם
 

אך ניתן גם לחלקו , י"ההווה של ההגשמה הציונית בא-אמנם הפסוק הזה מתאר את תמונת

אם עד .  הציפייה לעתיד�והחלק השני ,  בוניה�כה לבניה י מח" א�החלק הראשון : לשניים

הרי שהחלק השני ) קרא בוניה, אל תאמר בניה" ( בוניה�בניה "הוא דורש ) חלק ראשון(כה 

החורשים , דהיינו. אל מחרשתם ואל אתם שננטשו, הוא כבר פשט על בנים השבים לגבולם

טבעי שאליו הם מצפים מאז והנוטעים ישובו אל גבולם הטבעי ואל המעשה החקלאי ה

זהו היבט אוטוכטוני אשר בו רואה יבנאלי את בני תימן כחקלאים חורשים . ישיבתם בגולה

, השיבה לגבולם. ונוטעים השבים אל מלאכתם בארץ אבותיהם אותם נטשו לפני דורות

היסטורי בשחר ימיה של " תור זהב"למחרשתם ולאתם היא שיבה לתמונת עבר נכספת של 

 השלב התמים והטהור בתודעה � כשהארץ נתפסה כארץ של כורמים ויוגבים ,האומה

זהו המאפיין שעליו מדבר סמית אשר נעשה בו שימוש לצורכי . ההיסטורית של האומה

באורח חייהם , התימנים הצטיירו בפשטותם). ראה פרק ראשון( הרנסאנס בהווה �" התחייה"

נשאפים משחר , "טהורים"ים של ערכים תמימ" משמרים"הפרימיטיבי ובדבקותם הדתית כ

יבנאלי לא היה היחיד בין פועלי העלייה . כשעוד הייתה מחוברת אל אדמתה, ימיה של האומה

לדבקות האידיאולוגית  נתפסו כמקביליםאשר , השנייה שנטה למצוא בתימנים ערכים אלה

יים העוסקים יבנאלי טיפח ציפיות שימצא בתימן יהודים כפר. של פועלי העלייה השנייה

                                                   
 .ק" ע–ההדגשות שלי , 201�202' עמ, שם 16
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את היהודים הכפריים מצא אך לא את עובדי . בחקלאות ומחוברים אל הטבע והחקלאות

הציפייה הרומנטית לגלות את . נכתב לפני שהכיר מציאות זו" הכרוז לעלות. "האדמה

כך הוא מגיע אל . התימנים האוטוכטונים נמוגה והוא נאלץ להתאים את ציפיותיו למציאות

-פוטנציאל יצרני שתרומתו תהלום אף היא את המציאות הארץהערכת יהודי תימן כ

המיועד להתאים בין שתי " שנאי"בניגוד לציפיותיו נעשה אפוא יבנאלי מעין . ישראלית

 .או לאזן ביניהן, עוצמות אנרגטיות שונות
 

פועל איש , של מחברו" אני מאמין"הכרוז לעלות הוא מעין מניפסט הכולל בתוכו את ה

הכרוז אפוף . המחפש את השלמתו בתדמית שהוא מעניק ליהודי תימן, ההעלייה השניי

". למכור"ישראלית מרוככת שאותה הוא מנסה -רומנטיקה שקופה ומצייר מציאות ארץ

 17.ונראה כי הוא באמת מאמין במפנה העומד בפתח, לעומת זאת התלהבותו אותנטית וכנה

א לראותו כמצייר תמונת מציאות ואין מנוס אל, יש אפוא לבחון את הכרוז בביקורתיות

 . אידילית וכעלון תועמלני
הוא מתאר . ט התימנים כסיפור הצלחה"ז ותרס"יבנאלי מתאר את קליטתם של עולי תרס

נעדרת מהתמונה . מציאות אידילית של אחדות אינטרסים בין איכרי המושבה ופועליהם

ית והתקווה האופטימית הזרות והניכור ומודגשת האווירה האופור, הקוטביות הריאלית

 . ברוח האווירה שקדמה ליציאתו לשליחות, לאחדות
 
של , גל של התרוממות רוח אנושית.... סמל לאחדות כוחות ציוניים... היתה זו שעת רצון"

 18... "במושבות וביפו לעזרת העליה התימנית, גאה בישוב, נדבנות יהודית טיפוסית
 

גם חלק זה אינו . מול התגמול הערכי המזומן לעולה" תנאי הקבלה"החלק השלישי מדגיש את 

החלוצית של המחנה " עיקרי האמונה"אך הוא מבטא את , משוחרר ממעטה אידילי רומנטי

 : אשר יבנאלי הוא חלק ממנו ומבטאו הנאמן
 

... ... ... ... גוף בריא ומוכשר לעבודת האדמה הקשהגוף בריא ומוכשר לעבודת האדמה הקשהגוף בריא ומוכשר לעבודת האדמה הקשהגוף בריא ומוכשר לעבודת האדמה הקשה............י וי וי וי ו""""שנאה עזה לגלות ואהבה יוקדת לאשנאה עזה לגלות ואהבה יוקדת לאשנאה עזה לגלות ואהבה יוקדת לאשנאה עזה לגלות ואהבה יוקדת לא

חיי מנוחה בארץ , ם ועבודה שתספיק לו פרנסה די מחיית חייווימצא שמה פגישת אחי............

 .... האבות
 

עבודת ", "י"אהבת א", "שנאת הגלות: "או עיקרי האמונה" תנאי הקבלה"עוד יוכח בהמשך ש

אשר לא יחול בהם פחת במהלך ההיסטורי של תנועת , יהוו שלושה עיקרים ערכיים" האדמה

על חוליה רעיונית זו . גית בין עולי תימן לתנועת העבודהבריח אידיאולו-העבודה ויהוו חוליית

. יחנכו ואותה יציגו כאמנה וכברית אשר יסודותיה אידיאולוגיים ולא אינטרסנטיים

על בסיס שלושה עיקרים אלה תציג תנועת העבודה בעתיד את התימנים , להערכתי

                                                   
 . שלי בפרק על שליחותו.M.A-ההוכחות לטיעון זה מצויות בשפע בספרו והצבעתי על כך בעבודת ה 17
 .8' עמ,  מסע–יבנאלי  18
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 . כאוכלוסייה ערכית בעלת מוטיבציה אידיאולוגית
, "עבודה כדי פרנסה", "פגישת אחים", "עבודת אדמה: ""תגמול"העומד מול תנאי הקבלה 

. שאותם ניתן להבטיח כמסגרת כללית של רצון טוב ותקווה לעתיד". חיי מנוחה בארץ אבות"

משמעותה של נחלה . ולא במקרה, מנוחה לנחלהמה שאין במסגרת התגמול זו תוספת התיבה 

זו בדיוק הנקודה שתציק להם מיום .  לעולי תימןואת זה לא ניתן להבטיח, חלקה+ היא בית 

 נקודת התגמול הנעדרתזוהי ". חוזה"הגיעם ארצה אף שזו לא הובטחה להם במניפסט או ב

 . ועוד נשוב אליה
, בתים: יבנאלי יודע שמה שהוא מבטיח לתימנים. הנקודה האחרונה היא שאלת המגורים

" תנאי הקבלה"מתקבל הרושם שהצגת . "זמן הראשון"הוא רק ל, אוהלים ומרתפים, רפתים

כל עוד הוא מסתפק בהגדרת המטרות והתנאים , כלומר. אינה רק טקטיקה אלא אסטרטגיה

שגם על דעת , ועוד נראה(אלה יכולים להיחשב כסבירים ומתקבלים על הדעת , הראשוניים

תימנים היכן יגורו כל ה? ואולם מה לגבי ההמשך. ולכן ניתן לראותם כטקטיקה) התימנים

מה היא התכנית ? מהי האסטרטגיה העומדת מאחורי קליטתם? שינהרו בעקבות קריאתו

? מה ידע ומה הדחיק יבנאלי בשאלה זו? והיכן היא, אשר על פיה תיקלט העלייה התימנית

המשרד הארץ "י "אלה הן שאלות לעתיד הכרוכות באסטרטגיה היישובית המיוצגת ע

לכן האסטרטגיה מבוססת על תכנית . יות העתיד שלהלתכנ" קבלן"אשר הוא ה, "ישראלי

לכן אין זו טקטיקה של ייפוי . כשלב שני, ועל תכנית לקליטה עתידית, לקליטה ראשונית

-ז"התמונה בשלבה הראשון אלא אסטרטגיה הנסמכת על הניסיון שנרכש בקליטת עולי תרס

אלא שכאן . ם במושבותשהיה בגבולות יכולת ההתארגנות של רוב הפועלים האשכנזי, ט"תרס

שלא ידעו כמותה אשר הייתה כולה על טהרת , מודחקת הבעיה של העלייה ההמונית

 . המשפחות הגדולות שיש להתכונן לקראתה בתכנון מדוקדק של ממש
בא לקבל פנינו : ד יכולה לאשר את האסטרטגיה הזאת"עדותו של שלום עוזירי מתמוז תרע

 בינתיים כל אחד מצא לו צריף או חדר להסתדר איכשהו ואחרי ...ל"צ יוסף שפרינצק ז"בשם הפועה

ואף פרוטה , וכל אחד צריך למצוא דרכו ושלום עליכם, היום השלישי אף אחד לא הכיר אותנו כבר

 19...ולא הלוואה לאף אחד, לא עזרה, אחת
ישראלית רומנטית שהיא פועל יוצא מההתלהבות -מציג אפוא מציאות ארץ" כרוז לעלות"ה

ממדית של המציאות התימנית בדגמי -אך גם מציג תפיסה חד, ותה את היציאה לשליחותשלו

כניסתו של יבנאלי לתוך תימן ופגישותיו עם יהודים בעיירות . תדמית אידיליים ורומנטיים

יתמעטו , כך יעומעם המעטה הרומנטי. ובכפרים יביאו לשינויי עמדה והכרה במציאות שונה

זהו הכרוז שעל פיו , בכל זאת. וס ניתוח רציונלי של המציאותואת מקומן יתפ, הציפיות

מחובתנו יהיה אפוא לבדוק אם חלו שינויים במאפייני הכרוז . התארגנה יציאתם של העולים

ב הגיע מברק מרופין "ניסן תרע' בג. אם לאו,  הקורא לעצירת העלייההכרוז להמתין �השני 

 . עצירת תהליך העלייה– שמשמעה – 20"יהםפקודה להפסיק הגירת היושבים במקומות"ובו 
 

                                                   
19
 .15�16' עמ,  יבנאלי�רצהבי : להלן. ח"א תשמ"ת,  תימןבמעגלות, יהודה רצהבי  
 .128' עמ,  מסע�יבנאלי  20
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 "הכרוז להמתין"
הוא יובא כאן כמעט .  חודשים אחר יציאת יבנאלי מהארץ16- מועד כתיבתו של הכרוז כ

 : במלואו ואנסה להשיב על השאלות שהוא מעלה
 ?יבנאלי או שניהם, "המשרד", מי קורא להמתנה )1
 ?מה הן ההנמקות להמתנה )2
 ?לי לעוליםמה הבטיח יבנא )3
 

 : וזה דבר הכרוז
 

נודיע לכם בזה על דבר ההתעוררות שקמה בין העם לעלות לארץ ישראל אשר גם אנו "... 

וכבר נכנסו בזמן האחרון ... י שלוחים וכתבים"צעירי הצאן החתומים מטה השתדלנו בדבר ע

ים שמה י קיבלו אותם אחינו היושב"וכשהגיעו לא. יותר משש מאות נפש אנשים נשים וטף

בשמחה וישתדלו עימהם להספיק להם עבודה בשדה ובכרם כדי שיתפרנסו מיגיע כפיהם 

וכעת הגיעו אלינו שמועות מארץ התימן שההתעוררות היא חזקה מאוד ואנשים . בכבוד

להודיע הבשורה הזאת לאנשי שלומנו ... י ומיהרנו"למאות ולאלפים מכינים עצמם לעלות לא

. ם להורות להם שם הדרך אשר ילכו בה והמקום אשר יתישבו בוי המשתדלים עם העולי"בא

י וביקשו אותנו לפרסם בארץ התימן כי למען שלום אחינו "והם כתבו לנו תשובה מא

 מיעצים לכל המכינים עצמם לעלות שיתעכבו בבתיהם  מיעצים לכל המכינים עצמם לעלות שיתעכבו בבתיהם  מיעצים לכל המכינים עצמם לעלות שיתעכבו בבתיהם  מיעצים לכל המכינים עצמם לעלות שיתעכבו בבתיהם היושבים בארץ ושלום העולים הם

פן תקום מהומה מרוב ] רהדגשה במקו[, , , , טטטט""""ולא יזוזו ממקומותיהם עד אחר הסוכות הבעלולא יזוזו ממקומותיהם עד אחר הסוכות הבעלולא יזוזו ממקומותיהם עד אחר הסוכות הבעלולא יזוזו ממקומותיהם עד אחר הסוכות הבעל

י הן בארץ "ש ופן יתקנאו אומות העולם הן בא"העולים בהמון פתאום ואיש באחיו יכשלו חו

ש לידי מכשול וצער "התאזרנו להודיע לכם אחים את הדבר הזה שלא תבואו חו... והנה. תימן

 . ולא תגרמו צער לאחרים ותקבלו שכר על הפרישה
י לקרוא אתכם שנית לעלות ואנו "יעו אלינו מכתבים מאוכעבור חצי שנה אנו מקווים שיג

ב הצעיר אליעזר בן "ניסן תרע. ברינה ושלום על ישראל. ואז תזכו לעלות לציון, נודיע לכם

 21."יוסף
 

 ?מי קורא להמתנה
" שליח עליה"המציג עצמו כ, אל יבנאלי, י" בא�" שם"אין ספק שהקריאה יצאה מן האנשים 

יבנאלי , יתרה מכך". המשתדלים עם העולים "�בארץ " קליטה"המקבל הוראות מפעילי ה

מצב החיוני , ואינו שש להצטייר כמסייע לבלימתה" מעורר עליה"מייחד לעצמו את התואר 

אנו ": הוא טורח להדגיש תפקיד זה כיעוד ולהציגו כהצלחה גדולה. להמשך פעילותו בתימן

 מלמדת אולי על החשש ,"600-בר נכנסו יותר מוכ... י שלוחים וכתבים"השתדלנו ע... צעירי הצאן

הם כתבו לנו "ההדגשה אפוא היא על . שלו מפני התהפכות הגלגל לרעתו שמא יואשם בבלימה

 . י"הם מא, גזרה אינם אנונימיים-האחראים להחלטה,  כלומר"י"תשובה מא
" ...י"מנו באלהודיע הבשורה הזאת לאנשי שלו... ומיהרנו"בהמשך הוא חוזר ומבליט נקודה זו 

                                                   
 .202�205' עמ, שם 21
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אנשי שלומנו "ואילו ל, "בשורה"השמועות על התגברות העלייה הן בבחינת , כלומר מבחינתו

, בארץ תימן, העומד בצד אחד של המתרס, ולכן ההבדלה בין יבנאלי. הן נהפכות לבעיה" י"בא

בה והם כתבו לנו תשו: "מצביעה על פער ההולך ונפער בין שתי העמדות, י" בא–בצד השני , והם

, נפיץ ונמלא את בקשתם" אנו"ו" הם כתבו"כלומר .. ".י וביקשו אותנו לפרסם בארץ התימן"מא

הדגשת יתר קיימת בסיום הכרוז כאשר הוא מציג את . אבל הגזרה עליכם לא מאיתנו יצאה

לקרוא אתכם שנית לעלות ואנו נודיע ... שיגיעו מכתבים"יחד עם יהודי תימן , תקוותו-עמדתו

.  נודיע לכם�אני והם ,  היינו�" אנו"לכשיתקבל האישור לביטול רוע הגזרה , ומר כל"...לכם

ואילו , "הגזרה"היה מחשיד עצמו בקשר עם מכריזי " אני אודיע"אם היה כותב , גם כאן

לבטל את רוע , נרמזת אולי אפשרות שיוכל להשפיע על מקבלי ההחלטות" אנו"בהצטרפות אל 

יותר ויותר רואה יבנאלי . לבין שולחיו חשובה גם מכיוון אחרחשיבות ההפרדה בינו . הגזרה

והאינטרס , כפי שהוא מבין אותו, האינטרס הציוני: את שליחותו כמגשרת בין שני אינטרסים

רואה אותם ומזדהה אתם והופך ללוחם נחוש , הוא מבין את צורכיהם. של עולי תימן כעולים

לא מבינים ואולי , המתעלמים, "שם"נגד אלה עמדתו נעשית יותר ויותר לעומתית כ. למענם

מאבק זה יגרום לפער עמדות הולך ומתרחב שיביא עד למשבר את . אף מזלזלים בדרישותיו

 . ישראלי-יחסיו עם רופין והמשרד הארץ
 

 ההנמקות לבלימת העלייה
  מגורים�הנמקה ראשונה 

גת בהבלטה כבעיה של וזו מוצ, י יוצרת בעיה חסרת תקדים בממדיה" נפש לא600-שליחת כ

המשתדלים עם העולים להראות ": פרט למשפט, אין איזכור לבעיית המגורים הקשה". הצפה"

 "להם שם הדרך אשר ילכו בה והמקום אשר יתישבו בו
והוא אף התעמת אודותיה בחריפות עם רופין כחצי שנה , יבנאלי יודע שבעיית המגורים קשה

ס אותה כבעיה מקומית הקיימת במושבות ספורות ואולם בינתיים הוא תופ. לפני הכרוז

 22.בלבד
והכוונה היא למושבה שאליה יגיעו ולא אל מתקן , "המקום אשר יתישבו בו"לכן הניסוח הוא 

הוא הניח , אני סבור שיבנאלי לא ראה במצוקת המגורים בעיה ראשונה במעלה. המגורים

י "א"בבחינת , י משביה"ה אוראה אותה כחלק מהמחיר שגוב, שהבעיה תיפתר במשך הזמן

 ". י יסורין"נקנית ע
 

  "אומות העולם "�הנמקה שנייה 
החשש הוא מפני התערבות השלטונות ". י הן בארץ תימן"פן יתקנאו אומות העולם הן בא"

קנאה : הסיבה. י ואם בתימן להפסיק את העלייה או להטיל עליה גזרות"מאנים אם בא'העות

ובכך , אלה בתימן שיישארו ללא יהודים, ים החוששים לעתידםאו זדון של התושבים המקומי

                                                   
יבנאלי ראה . עד המושבה לא מצליח לפתור את הבעיה בכוחות עצמוו בכל מקרה שוהוא דרש את התערבות המשרד 22

כי על כך , את מחויבותו כלפי העולים בסידור העולים ללא תשלום בחודשים הראשונים ובמיוחד ברפתות ובאורוות
 בעבור אולם כשהגיעו אליו מכתבים מנקלטים במושבות שהם חייבים בשכר דירה כבדו, התחייב בפני העולים

ראה מכתביו אל רופין (יוצאת חמתו והוא אף מאיים בשיבה ארצה , הרפתות והאורוות בניגוד למה שהוסכם עליו
 .L2/601מ "אצ) לא מופיע בספר (14.11.1911- וכן מכתבו מה118�119' עמ,  מסע� יבנאלי 9.11.1911-מה
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שיקפחו את פרנסתם במושבות בשל עולי תימן ,  הערבים–י "ואלו בא, תתקפח רמת חייהם

ניני קובע נחרצות שלא נותרה ליבנאלי כל דרך לתרץ את . שיתפסו את מקומות עבודתם

 , בלימת העלייה מלבד סיבות פוליטיות חיצוניות
 
שאין מקום ? וכי מה יכול לומר שליח שהאיץ באנשים לעלות... לא היה לו יסודדבר ש"

לשם מה קרא , אם כן: הרי מיד היתה מתעוררת השאלה? שאין אמצעים לקליטה? בארץ

 23...?לעלייה מלכתחילה
 

שממדיה הגדולים של העלייה החלו לעורר תהודה ברמה הפוליטית והיו  אפשר, בכל זאת

 . גם אפשרות זו תיבדק בהמשך.  ראשי המשרד להביאה בחשבוןאיתותים שאילצו את
 

  עלייה המונית�הנמקה שלישית 
 המשפט הזה קשה "ש"פן תקום מהומה מרוב העולים בהמון פתאום ואיש באחיו יכשלו חו"

אפשר שהכוונה למהומה שתיגרם עקב עלייתם של אנשים רבים מדי מול . לפיענוח כפשוטו

, וייתכן שתיבות אלה הוכנסו מתוך כוונה מנחה ליהודי תימן. משאבים מצומצמים מדי

ו "מספר ויקרא כ) בשיבוש קל(הציטטה לקוחה . י"המקורבים למקרא ולפרשנותו של רש

 : ז"פסוק ל
 
יכשלו זה בזה כי , כשירוצו לנוס: "י"ואומר רש... " וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף אין"

זה זה זה זה  �וכשלו איש באחיו : ומדרשו... רחים מלפני הורגיםכאילו ובו. יבהלו לרוץ כמפני חרב

 " נכשל בעוונו של זה שכל ישראל ערבין זה לזהנכשל בעוונו של זה שכל ישראל ערבין זה לזהנכשל בעוונו של זה שכל ישראל ערבין זה לזהנכשל בעוונו של זה שכל ישראל ערבין זה לזה
 

מחובתו היה . אם כפשט ואם כדרש, דומה שיבנאלי בחר בפסוק זה מתוך ידיעת השפעתו

אך דומה שהוא . לשכנע שהמשך העלייה לא רצוי ואף עלול להיות מסוכן אם לא כאן אז שם

 :  עם הצעד הזה ואף היה מקל בו אילו היה יכוללא היה שלם
 

ומה שנוגע להוראה בדבר התחלת הפסקת העליה שאלה זו היתה מנקרת בי מיום שחזרתי 

אבל ... חששתי שמא נמלאו המקומות המסוגלים לקבל את התימניםחששתי שמא נמלאו המקומות המסוגלים לקבל את התימניםחששתי שמא נמלאו המקומות המסוגלים לקבל את התימניםחששתי שמא נמלאו המקומות המסוגלים לקבל את התימנים]... במזרח תימן[מדרכי 

מן לא מעט ועבודה כן דרוש ז, כשם שהיתה נחוצה שנה של עבודה בשביל לפתוח את הפתח

אנחנו , שמועות באות ואומרות שאחר הפסח יבואו עוד רבים... בשביל לעצור את הזרם

  24... ".צריכים להיות מוכנים לזה
 :במכתב אחר הוא מוסיף בעניין זה 

על פי אותם ... אמרנו לשואלים אותנו כי אם יש חבורות בדרך תבואנה ונכניסן בשלום"...

                                                   
23
 .233' עמ,  תימן�ניני   
24
 .127' עמ, עיבנאלי מס, 27.3.1912מכתב לרופין   
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ואנחנו סוף סוף כמדומה לי איננו צריכים להצטער , ובכן יבואו.. .25...התנאים שהבטחנו

 26..."הלא האנשים עדין אינם מיותרים בארץהלא האנשים עדין אינם מיותרים בארץהלא האנשים עדין אינם מיותרים בארץהלא האנשים עדין אינם מיותרים בארץ... הרבה
 

אך גם צעד מקל כלפי , כאן מתבהרת העמדה הרואה בבלימת העלייה צעד קשה לביצוע מעשי

אין  "כי" לא נמלאו המקומות המסוגלים לקבל את התימנים"כי הרי , מי שכבר יצאו לדרך

והפרת הבטחתו ליהודי , עצירת העלייה מבחינתו היא מעילה באמון". י"אנשים מיותרים בא

בתחילה צדד בעלייה "). הכמותית("כאן גם מתבהרת עמדתו לגבי העלייה ההמונית . תימן

אך די מהר שינה דעתו לכלל מעבר למספר גדול וליציאה המונית עד כדי , במספר קטן

 ". י"ימן לאהעברתה של כל גולת ת"
 

 הרי כל מה � העברת גלות תימןהעברת גלות תימןהעברת גלות תימןהעברת גלות תימן �העבודה הגדולה המשתרעת לפנינו במקום הזה "...

 27..."ותו לא ועיקר העבודה היא לפנינו עוד, שנעשה בשנה זו אינו אלא התחלה מצערה
 
 

 ההבטחות לעולים �הנמקה רביעית 
 לא זכו לגיבוי חלק ניכר מן הוויכוחים בין יבנאלי והמשרד התעוררו משום שהבטחותיו

 מאשר את 9.11.1911מכתבו מיום ? מה היו אם כן ההבטחות שנתן יבנאלי לעולים. המשרד

 : 'כרוז לעלות'ההבטחות שנמסרו ב
 

הצורך היותר אלמנטרי מוכרח להיות ניתן לאנשים האלה בלא לב ולב כי אם באופן "...

מקומות לדור במשך הזמן יתנו להעולים ... הודעתיכם במכתבי]כפי ש... [אמיתי ורדיקלי

מותר ... יתנו בחינם למשך חודשים אחדים ולכל הפחות חצי שנה: והכוונה" הראשון לבואם

מה ... או מרתפים, או אהלים, או רפתים, בתים(לי להבטיח לבני אדם שיתנו להם דירות 

: הבטחתי להם:  בישליקים וגינה זה אמת במקצת5שאומרים שאני הבטחתי להם שכר 

וגם אמרתי להם כשיתישבו .  פרנק וזה יתכן2.30לו בעבודה יקבלו אפילו ריאל ביום כשיתרג

נחיצות ). הדגשה במקור(בתים ולנטוע גינות בעצמם בעצמם בעצמם בעצמם בארץ שנים אחדות יעלה בידיהם לבנות 

גם צריך להשגיח שהילדים והנשים ימצאו . הסרת העול של שכר הדירה היא גדולה מאוד

 קרוב לחצי ריאל ליום עבודה בשכרעבודה בשכרעבודה בשכרעבודה בשכרואיני מבטיח אלא ... ב צערליבי בוער בקרבי מרו. עבודה

אלה הדברים . פגישת אחים: מקומות לדור בזמן הראשון וקבלת פנים טובהמקומות לדור בזמן הראשון וקבלת פנים טובהמקומות לדור בזמן הראשון וקבלת פנים טובהמקומות לדור בזמן הראשון וקבלת פנים טובה)...  בישליקים2(

אני ... י"ואני אשוב לא, להתקיים ואם אינם יכולים להתקיים בבקשה להודיעני מידחייבים חייבים חייבים חייבים 

ואם זו חסרה אני איני יכול , התהלכות אנושיתלא הבטחתי יותר מ. לא רציתי להשלות אנשים

 28 .להמשיך בעבודתי

                                                   
 .128' עמ, שם, ב"ג ניסן תרע"י, מכתב לרופין 25
 .ק" ע–הדגשה שלי , 130' עמ, שם, 4.4.1912מכתב אחרון לפני חזרתו ארצה  26
 .129' עמ, שם, ב"ג ניסן תרע"בנימין י' מכתב לרופין ור 27
 .119' עמ, שם 28
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פגישת אחים והוצאות מסע עד יפו על , מקומות לדור בזמן הראשון, שכר עבודה חצי ריאל ליום

כרוז 'אלו הן ההבטחות שיבנאלי מבטיח במהלך שליחותו והן המופיעות גם ב. חשבון העולה

והוחלט על השתתפות של , ין הציבור יכול לעמוד בהאלא שאי קיומן היה גזרה שא', לעלות

אך גם הבטחה זו לא נתקיימה במלואה והנחילה . ידי המשרד-מחצית סכום הנסיעה באונייה על

 29.מפח נפש לעולים שהגיעו לעדן והכסף לא חיכה להם שם כמתוכנן
מבחינת . השאלה היא האם פרט לנקודה המוסרית של התחייבות לתימנים יש כאן היבט נוסף

הדיור , הפרת הבטחות המשרד באשר לתנאי הקליטה. יבנאלי זו הנקודה החשובה מכל

י יבנאלי כזלזול בו ובעולים ופגיעה במטרה "ותשלום מחצית מחיר כרטיס ההפלגה מתקבלת ע

ההחלטה לשלם את מחצית מחיר הכרטיס נפלה ביפו עקב לחצו של . שלשמה יצא לתימן

ברור שבכך הם מסירים את המחסום האחרון מפני עלייה ולשני הצדדים היה , יבנאלי

אלא , פילנטרופיה, יבנאלי לא רואה בסיוע. סלקטיבית הנחתכת על בסיס של יכולת כלכלית

בעיניו זוהי עלייה איכותית שבסיסה . י העובדת לעולי תימן"עמידה בקיום הברית בין א

 .או מהתערערותה" ברית"האידיאולוגי הוא חלוצי ולכן הוא חושש מפגיעה ב
ממד נוסף להבנת העלייה ותפקידו של יבנאלי בה ניתן ללמוד ממספר איגרות ששלחו אליו 

איגרות המאירות את זווית הראייה של יהודי תימן , יהודים עוד בזמן שהותו בתימן

 .המתכוננים לעלות
 

 אגרות מעולי תימן
 :  הוא כותב בפתיח המציג אותןוכך,  שנה חשף יהודה רצהבי לראשונה את האיגרות15 -לפני כ

 
האיגרות מלמדות הרבה על הפעילות ההדדית בכל תהליכי העלייה שבין יבנאלי ושליחיו 

והם מקור נאמן להשלמת התמונה העולה מספרו של , מכאן לבין המתעתדים לעלות מכאן

י "שיבנאלי פקד בעצמו או ע, הכותבים הם אישים וישובים ממחוז שרעב שבדרום... יבנאלי

 30...והם נענו לקריאתו לעלות לארץ, שליחיו וכתביו
 

 31א"מחודש אב תרע' אגרת ב
י "אך עלייתם נמנעת ע, מהאיגרת המופנית ליבנאלי עולה מצוקת היהודים הרוצים לעלות

 : השלטונות
 

ולא הניחה ... והבנו מה שכתוב בתוכו לקבץ אנשים גיבורים לעבודת האדמה... שלחת כתבך

 32...למכור הבתים כדי להשלים שכר הספינהאותנו המלכות 
 

                                                   
 .27וכן בהערה . 116' עמ, שם, 4.10.1911-מכתב מה 29
 .283' עמ, A 237/3/2/1 ;L2/162, מ"פי אצ-לי על יבנא�רצהבי  30
31
 .26הערה , 287' עמ, שם  
 .286' עמ,  יבנאלי�רצהבי  32
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גיבורים לעבודת ("י "באיגרת מובעת הסכמה לתנאי יבנאלי בנושא עבודת האדמה בא

לעומת זאת אין הם יכולים לממש את תכניות העלייה , )כבני חיל היוצאים למלחמה" האדמה

 למימון מכירה זו הכרחית. שלהם בשל סירובה של מלכות להתיר להם למכור את בתיהם

הבקשה מיבנאלי יכולה ללמד שהאנשים רואים את איסור המכירה כבעיה . נסיעתם בספינה

 . פוליטית אשר רק איש כיבנאלי יוכל לפתור
איגרת זו . התנכלות השלטונות לעולים הופיעה כאחת הסיבות שנמנו בכרוז להמתין, כזכור

מאשרת , ייה להפסקת העלייהכשמונה חודשים לפני הפנ, א"שנשלחה ליבנאלי בחודש אב תרע

 . את החשש הזה
אלא תופעה מעוררת , מתברר שטיעון זה לא היה תירוץ או עילה לבלימת העלייה או עיכובה

ט ניסן "אישור לכך כבר נמצא במכתבו של יבנאלי מכ. חששות אשר איימה על המשך העלייה

 : א"תרע
 
שלה תהיה ההגירה הזאת נחשבת לנו חשוב מאוד שהן בעיני התימנים עצמם והן בעיני הממ"

 33...כהגירה טבעית שנולדה מאליהכהגירה טבעית שנולדה מאליהכהגירה טבעית שנולדה מאליהכהגירה טבעית שנולדה מאליה
 

עיני התימנים ראוי שתראה זו "ואולם מעניינת הרמיזה שגם ב. מכאן שהחשש היה מוצדק

את פשרה של רמיזה זו ניתן למצוא בהנמקה מדוע יש להשית את תשלום ". כהגירה טבעית

 : על העולה, ולו בחלקו, האונייה
 

 בזמן מן אין הוא יכול לבואאין הוא יכול לבואאין הוא יכול לבואאין הוא יכול לבוא. והאחריות על נסיעתו מוטלת עליו בעצמוכל הרוצה נוסע 

הערקי והאציד הערקי והאציד הערקי והאציד הערקי והאציד , , , , ומהשוםומהשוםומהשוםומהשום, , , , מסיר הבשר שאכל בתימןמסיר הבשר שאכל בתימןמסיר הבשר שאכל בתימןמסיר הבשר שאכל בתימן, , , , בטענה שהוציאו אותו מארצובטענה שהוציאו אותו מארצובטענה שהוציאו אותו מארצובטענה שהוציאו אותו מארצוהזמנים 

דבר זה הוא חשוב מאוד משום שהוא שולל את האפשרות להוליד ). התימנים יודעים מה זה(

 34" בין התימנים ובינינואינצידנטיםאינצידנטיםאינצידנטיםאינצידנטים
 

. י השליח"כנגד הארגון והיוזמה הציונית הנעשים ע" אינצידנטים"ש עדות לקיומם של כאן י

" תוקפנותם"מודגש כאן גם קיומם של יסודות שיש להתגונן מפני נרגנותם או , יתרה מכך

 . בניגוד לשותפותם המלאה והנאמנה של כלל העולים, "סיר הבשר"אשר מתורצים כגעגועים ל
 

 ' אגרת ד
המבקשות לעלות )  נפשות68(י בני קהילת אל קומעה "א ע"אלול תרע'  ביהאיגרת נכתבה

ובה הם חוזרים על תנאיו ) יבנאלי(זוהי איגרת תגובה למכתבו של אליעזר בן יוסף . י"לא

 : ומעמידים את תנאיהם שלהם
 

י וקרינו אותם ודרשנו "משמו של החכם הנזכר מורנו ורבנו אליעזר בן יוסף לעניין לעלות לא

                                                   
 .ק" ע–הדגשה שלי , 101' עמ,  מסע�יבנאלי  33
 .ק" ע–הדגשה שלי , שם 34
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י להשתעשע בה ולהסתופף בצילה ולעבוד "ויעל לא... קרנו בהם ואמר מי בכם מכל עמו וח

. את אדמתה ולחונן את עפרה ולקומם האם השכולה וגלמודה לעבוד האדמה ולא לזולתה

שלא . 'ג. שנכין צדה וכסות. 'ב... ראשונה שכר הספינה.... והודיע לנו את הדרך אשר נלך בה

. 'ה. כל מי שאין כל הדברים האלה יחזור למקומו. 'ד. של טבריה למושבות 35]אלא[נלך לא 

.... לשייח עותמאן] נגיע[קבענו לנו זמן אחר ראש חודש אדר בעזרת השם ... על עניין הזמן

שיתנו 'תנאי ראשון כשנגיע לחיפה יקבלו אותנו בסבר פנים יפות וילוו אותנו עד המושבות ב

אלה הדברים לא נוסיף ... נו לנו מלאכה לעבוד בשדהשית'ג. לנו בתים אהלים רפתים מרתפים

 68כ "שמות החתומים סה... [עליהם ולא נגרע מהם וקבלנו על עצמנו וענינו ואמרנו אמן

 36]נפשות
 

הכותבים . 'כרוז לעלות'יש חזרה על תנאי יבנאלי ב, הכתובה כחוזה בין שני צדדים, באיגרת

לתנאי המגורים ולדרישה ללכת , תמביעים בה הסכמה מלאה לתנאי העבודה החקלאי

זהו . קבלת פנים יפה וליווי עד למושבות: אך מעמידים תנאי ראשון, למושבות עמק הירדן

חיי , עבודה כדי פרנסה, פגישת אחים, עבודת אדמה" (נקודות התגמול"כזכור אחד מארבעת 

ה מעידה קשה לדעת מדוע מודגשת נקודה זו דווקא אך אפשר שהדגשת). מנוחה בארץ אבות

 . על ידיעה מוקדמת על ליקויים בקליטתם של עולים קודמים
 המלמדת על צדדי בין שווים-כחוזה דוהתניית סעיפים מסוימים באיגרת מעמידה אותה 

 . דימוי עצמי גבוה מול הצד השני שווה הערך
אך יש בכך כדי להפריך טענות למניפולציה , ברור שלא כל העולים חשו ותפסו כך את עצמם

כוחנית כנגד יהודי תימן וניצול חולשתם כבר בשלב זה של תחילת קשריהם עם התנועה 

 37.הציונית
 ) ללא ציון תאריך�א "אל הרב קוק אחרי טבת תרע ('איגרת ז
מספרת על ביקורו של יבנאלי במקום ועל קריאתו , שכתבו אותה אנשים משרעב, האיגרת

. ק לסייע להם במימון שכר הספינההכותבים שוטחים בה את בקשתם מהרב קו. לעלייה

 : אשר מצא אותם כבר בדרכם' כרוז להמתין'עיקרה ב
 

אזרנו חייל ומכרנו . שמח ליבנו ויגל כבודנו על מעשיכם הטובים שאתם מסייעים לישראל

... י"והנחנו אהלינו כאשר המה בשביל חשקת א... בתינו ופזרנו את כלינו ומקלינו בידינו

. ומצאנו כתוב בה שנמתין עד תשרי הבא עלינו לשנה טובה...  חתומהועתה באה אלינו פתקה

אמרנו ] אם... [וכבר נתיגענו בדרכים... וחרה לנו עד למאוד ואחזתנו חלחלה. ואנחנו בדרך

ואם אמרנו נשב בדרך אין אנחנו יכולים . נחזור לבתינו כבר נטמעו בידי אומות העולם

ואם אתם יראים ... ועתה חנונו אתם רעי... קומותלהתפרנס לפי שאין אנו מכירים באנשי המ

ועתה ... על יוקר השערים אנחנו דחוקים נאכל מעשבי השדה והירקות ועבר עלינו הרעב

                                                   
 .11הערה , 289' עמ,  יבנאלי�ראה רצהבי  35
 .290, 289' עמ, שם 36
 .מאיר: להלן, 79, 78' עמ, ג"תשמ, ונית ויהודי תימןהתנועה הצי, כדוגמה ראה יוסף מאיר 37
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י ונאכל ירקות ואם לא מצאנו בתים נלין ברחובות לרוב חשקתינו "אנחנו חפצים לעלות לא

 38...ל אבינו שבשמיםואנחנו מדלת הארץ ואין לנו להסמך אלא ע... לעלות לארץ הצבי
 

הוא ישב אצלם .  השאלות ששלח להם הרב קוק באמצעות יבנאלי26באיגרת ענה הכותב על 

רצהבי ..." אמר לנו גנאי לכם ישיבת חוצה לארץ"ו, שבעה ימים) בכפר אלחדה בגבול שרעב(

מציין שהכותב נמנה עם חטיבת יהודי הדרום המרבים להגות בספרות המקובלים ולשלב 

 . עשרה אנשים חותמים את האיגרת39.ם מספר הזוהרבדבריה
עד שהשיג ,  באיגרת מביעים הכותבים את מצוקתם הכספית הגדולה ואת תשוקתם לעלות

בתמורה לעזרתו של הרב קוק הם מתחייבים לחיות בארץ בדוחק . 'כרוז להמתין'אותם ה

ב שפקד אותם כי מנוסים הם מתקופת הרע, ולהסתפק בעשב השדה וירקות וללון ברחובות

הנכונות למעט  אין ספק שאין זה מכתב יחיד מסוגו והוא מייצג את 40.ה"תרס-ג"בשנים תרס

לחיזוקה של ואף תביא תסייע הדעת נותנת שאיגרת כזו . י"להגיע לא,  והעיקרשבמעט

 . של עולי תימן להסתפק במעט שבמעט" סגולתם" שכבר היתה קיימת על תדמית
 

 ג"ח חשון תרע"מכ' איגרת ח
 

ואז בעינינו גם ... השליח שבא למחנה קדשנו מאצלכם ומעל כבודכם ובידו מגילות שניות"...

ראינו ובאזנינו שמענו וירד ליבנו ויתר ממקומו ודאגה ועצבון גדול היה לנו מאוד על שמכרו 

ועכשיו קבלנו כל דבריכם מראש ועד סוף ויהיו לנו למשמרת עד אשר ... בתיהם וכל כליהם

 ..."לת כבודכם איזה מגילות אמת ואז נעלה לציון ברינהיגיע ממע
 

שמונה אנשים חתומים על האיגרת ואחרי החתימות יש תוספת של כותב האיגרת סאלם 

 :  וכך הוא מוסיף41אברהים
 
... זאת ועוד שבא השליח מכפרי שרעב ואמר לנו שעבר על כל הכפרים ונתן להם האגרות"

 42..."דברי חכמיםולא קיבלו ממנו ] לעיכוב העליה[
 

הכרוז 'של קהילות בעאדין ומזאחין בעקבות , אמנם בצער, איגרת זו מציגה את קבלת הדין

אמון האיגרת מבטאת . בשמו של יבנאלי, רבה של עדן, י מורי יצחק"אשר נשלחה ע' להמתין

.  בדבר האיגרת ובסמכותה ורואה בה ערבון למשמרת עד בוא בשורת האמת לשוב ולעלותמלא

לבטל את  לקבל את גזר הדין סירובם של אנשים מכפרי שרעבלי האיגרת מסופר דבר בשו

                                                   
 .294, 293' עמ,  יבנאלי�רצהבי  38
 .11הערה , 293' עמ, שם 39
 .10הערה , שם 40
 .142' עליו פרטים אצל יבנאלי בעמ 41
 .296' עמ,  יבנאלי�רצהבי  42
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מצוי בה , לצד ההיענות למצוות ההמתנה והאמון המלא בכותביה ודורשיה, כלומר. עלייתם

באיגרת מוצגים אם כן לא ". דברי חכמים"גם ביטוי של סירוב ואי נכונות לקבל את משמעת 

אלא גם אנשים שנענו , ספינה ולא יכלו לבטל את עלייתםרק אנשים שנמצאו בדרכם אל ה

' לקריאה לעצור ואחרים אשר לא נענו לה וקראו תיגר על הסמכות הדתית של הרב קוק ור

 . לעצור את עלייתם, מורי יצחק
 

 לסיכום האיגרות
 :ניתן להעלות כמה מסקנות, שנבחרו באקראי, מניתוח האיגרות

 
  דיור לא בגלל מצוקת�הפסקת העלייה 

, אהלים, רפתים, בתים: הדירוג של יבנאלי, להיפך. בעיית הדיור אינה עולה כבעיה מעכבת

 שתתגשם העלייה �ובלבד , מתקבל בהסכמה ואפילו מובעת נכונות ללינה ברחובות, מרתפים

 . י"לא
גם אם נקבל את טענתו . הנימוק העיקרי המובא להפסקת העלייה הוא התערבות השלטונות

היו , ואולי אף במישור המקומי, הרי שברמה הסובייקטיבית, "שאין לו יסוד"של ניני 

א ובעדות באיגרת "כדברי יבנאלי בתרע, הפרעות וניסיונות להפריע לתהליך ההגירה, הטרדות

 . 'ב
 

 היחס לעלייה 
, יחס שקול ורציונלי, התלהבות דתית משיחית: היחס לעלייה זוכה למגוון רחב של ביטויים

נכונות למצוקה חומרית כעובדה , נאמנות, נכונות לנתינה, "בשר-סיר"לייה של יחס כאל ע

מן . רצון להשתתף במפעל הבניין וקבלת מרות, קריאת תגר, התייחסות חוזית, מובנת מאליה

 :האיגרות שהובאו ניתן להעלות כמה קווי אופי מייצגים
 

 קווי אופי
 . העולים כדי לשפר את מצבם�סיר הבשר 
 . המכירים בערך עצמם ולא מתבטלים בפני מישהו�שווים שווים אל 

 . השלמים עם יציאתם ומסכימים לקבל את החומרות הנגזרות ממנה�נאמנים 
 . שאינם משלימים עם המצב ומורדים בתכתיב שאינו נראה להם�קוראי תיגר 

 שאינם מוטרדים מן הבעיה החומרית ומוכנים להסתפק במינימום �מסתפקים במועט 

 . ריהאפש
 . לעשות ולבנות, רוצים לתת כתף,  שאינם מתחשבנים�הרוצים לתת ולבנות 

אחד עם הטענה שהעליתי לגבי תפיסת השותפות של -עולות בקנה, פחות או יותר, תכונות אלה

דומה שהאיגרות מציירות , לעומת זאת. י"וראייתם כבני ברית לבניין א, יבנאלי עם עולי תימן

שבו עז רצונם , אלא כמעשה בחירה, לייה אינה מוטלת עליהם ככורחאת יהודי תימן כמי שהע

 . להיות שותפים למחנה העושים והבונים
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מייד עם שובו של יבנאלי בחודש אייר נשלחה איגרת נוספת לבלימת העלייה שעליה חתומים 

ז כרו'וכך מסביר בה יבנאלי מדוע הודיע על עצירת העלייה עד סוכות ב. יבנאלי ורבי בנימין

 : 'להמתין
 
כדי שלא יכנסו בבת אחת לאלפים אנשים ונשים וטף ונמצא שאחינו בני המושבות לא "

יספיקו ללמדם את המלאכה בזמן קצר וגם יהא צער גדול מחוסר דירות בזמן הראשון לעם 

 43"רב
 

ויבנאלי נאלץ להודות בשתי הסיבות לעצירת , גם כאן נעשה מאמץ להמתיק את הגלולה

ב "בסוף תרע". עם רב"ר מקומות עבודה במושבות והיעדר פתרונות דיור להיעד: עלייהה

הפעם . שהיא למעשה השלישית שמטרתה בלימת העלייה, י"יוצאת המגילה השנייה מא

בעיית מקום העבודה יורדת למקום השני . ואין עוד הסוואות" עוד שנה אחת"מדובר על 

עשבי "על ' חות את הטיעון מאיגרת זהוא מנסה לד. ובעיית הדיור נעשית הבעיה הראשונה

 "...השדה והלינה ברחובות
 
. בימות הגשמים אין עצה ואין תחבולה בלתי אם בדירה בטוחה מפני הגשמים והצינה...

התחלנו לבנות בתים של אבנים או צמנט או קרשים ... אמנם אנו משתדלים בדבר הבתים 

על אחת כמה ... ות שעלו עד עכשיואבל במשך הזמן הזה לא נספיק לבנות עבור כל המשפח

... ובזה הננו מזהירים ומוכיחים.... והחכם עיניו בראשו. עבור חדשים מקרוב יבואו... וכמה

תביאו חס ושלום רעה על , י ולא תמצאו לא בתים ולא פרנסה"כי אם תבואו עכשיו לא

 44.ושלום על ישראל, נפשכם ואנחנו נהיה נקיים כי הזהרנו אתכם
 

ואפשר שנימת התוכחה שבו . ה קשה זה הוא עדות לזרם העולים שלא פסקמכתב אזהר

 . מצביעה על תחושת יאוש ואף חוסר אונים
 

 סיכום
אף שמוקדם עדיין , הפרק הציג את העלייה שהתעוררה בעקבות יבנאלי כעלייה מכוננת

הייתה הכוונה . לעומת זאת ניסינו לתארה ולעמוד על ייחודה. להתייחס להערכה זו ולשקללה

השפעתו ועמדתו של יבנאלי ביחס לציבור אשר ממנו נשלח וביחס לעולי , לברר הן את מקומו

תחילתה בציפיות גבוהות . והן את הדינמיקה של העלייה ומגמותיה, תימן שהגיעו בעקבותיו

 אכזבה קשה הן בציבור העולים והן בין פועלי העלייה �ותוצאותיה , ישראל ובתימן-בארץ

יצרו צורך , באמון ובציפיות ההדדיות, סת המערכות שבאה בעקבותיה בקליטהקרי. השנייה

מחשבתם וכוונתם , קודם שנעסוק בכך יש לברר מה הייתה עמדתם. לשקמן ולבנותן מחדש

שאמורים היו לקבל את , ישראלי ושל ציבור הפועלים ומפלגות הפועלים-של המשרד הארץ

  .בכך יעסקו הפרקים הבאים, העולים ולקלטם
                                                   

 .207' עמ, מגילה ראשונה יבנאלי מסע, י"אגרת מא 43
 .שם 44
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 ישראלי לעליית יהודי תימן-עמדת המשרד הארץ) ג

 : כותבת אניטה שפירא
 
הפועלים ניסו לכבוש את . המאבק לעבודה עברית בימי העליה השניה נדון מראש לכישלון"

ותוך שהם , במחיר בריאותם, י הורדת רמת חייהם עד מתחת למינימום הקיום"העבודה ע

למרות זאת נשאר הפועל הערבי זול יותר . שוללים מעצמם את הזכות להקים משפחה

. עבודתו במשק העברי נועדה רק להשלים את הכנסותיו ממשקו הוא: מהפועל העברי

וצרכיו שהיו מועטים משום רמת חייו ורמת , משפחתו שעבדה יחד עימו וקיבלה שכר

הפועל העברי לא הצליח גם .  כל אלה איפשרו לו להתקיים בשכר ירוד�תרבותו הנמוכות 

אך , העליה ארצה אמנם נמשכה... להבטיח לעצמו קיום בכבוד מעבודתו, כשהשיג עבודה

וטענתם של האיכרים שאין די , מספר העולים היה מועט מכדי ליצור לחץ על המעבידים

 45פועלים יהודים היתה מבוססת
 

זהו הרקע למאבק על העבודה העברית במושבות מבלי להחיל את הממד האידיאולוגי על 

 . הוא באמת נדון לכישלון מראש, פי תיאור זה-על. חות המאורעותהתפת
שפירא על כיבוש ' וכך כותבת א. ואולם חשוב להמשיך את ניתוח התהליך והשלכותיו

 : העבודה
 

השקפה זו העמידה את . תורת העבודה העברית קבעה שהמשק היהודי יישמר לפועל היהודי

שבין     הניגוד... מאבק נגד הפועלים הערביםמאבק נגד הפועלים הערביםמאבק נגד הפועלים הערביםמאבק נגד הפועלים הערביםבקו החזית של הבקו החזית של הבקו החזית של הבקו החזית של ההפועלים בני העליה השניה 

וכאבי     התלבטויות הביא להרבה  כבן אדם כבן אדם כבן אדם כבן אדםלערביובין היחס ,  כמתחרה לאומי כמתחרה לאומי כמתחרה לאומי כמתחרה לאומילערביהיחס 

האידיאולוגיה של עבודה עברית כוונה כלפי המעביד היהודי אך למעשה פעלה נגד ... לב

ת בין לאומית צ בדבר סולידריו"הפועל הערבי בניגוד לכל אידיאולוגיה מקובלת של פוע

, צ לא נמלט מן הלבטים הללו באשר חבריו היו אנשי מוסר"גם הפועה. ואחוות פועלים

אולם ... וסילוק פועלים ערבים מן העבודה עורר אסוציאציות נוגות של מצבים דומים בגולה

.... את הצרכים הלאומייםהניגוד שבין רגשותיהם לבין הכרתם הניגוד שבין רגשותיהם לבין הכרתם הניגוד שבין רגשותיהם לבין הכרתם הניגוד שבין רגשותיהם לבין הכרתם בני הדור חיפשו מפלט מן 

 קיום משקים נפרדים  קיום משקים נפרדים  קיום משקים נפרדים  קיום משקים נפרדים נוצרה ההשקפה בדבר, זו שבנפש    וכדי ליישב סתירה, ם אלהמתוך לבטי

... המיועד ליושבי הארץ הערבים, המיועד לעולה היהודי ומשק ערבי,  משק יהודי� בארץבארץבארץבארץ

 של אנשי  כשלונם כשלונם כשלונם כשלונםהתגבשה לנוכח בין שתי חברות ושני משקים בארץ ההפרדהההשקפה על 

 46.ת במושבותהעליה השניה לכבוש את העבודה הערבי
 

מסקנתה של שפירא היא שתהליך זה הוא שהוביל לקבלת העיקרון של חלוקת הארץ שאין 

פוליטיק המתאם בין -זהו ריאל. הנגזר ממציאות ומתפיסת עולם גם יחד, מנוס ממנו

                                                   
 .28, 27' עמ,  מאבק�שפירא : להלן. 1977,בהמאבק הנכז, שפירא' א 45
46
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 24�25' עמ,  מאבק�שפירא   
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  זהו, אידיאולוגיה למציאות
 
. סופיותמטרות , הקובעים בסופו של דבר, מתח בין מטרות סופיות לבין אמצעי ביניים"

, לא אמרה הפרדה לנצח בין החברה היהודית והערבית" עבודה עברית"האידיאולוגיה של 

י ולא יבולע עוד לעליה היהודית מן העבודה " עד שיתהווה הרוב היהודי בא�אלא הפרדה 

, י"כינון האוטונומיה היהודית בחלק מא. הערבית או משיתוף פעולה פוליטי עם הערבים

אלא , לא נועדו להיות מטרתה הסופית של התנועה, חומי ארץ מסויימיםהשגת רוב יהודי בת

 47. י" השלטון על כל א�קרש קפיצה למטרה הנכספת 
 

 : גרשון שפיר מתאר את כיבוש העבודה כשינוי אסטרטגי
 
במקום להוריד את . הפועלים היהודים החליטו לשנות אסטרטגיה במאבקם בשוק העבודה"

פועלים הערבים הם החליטו לסלק את האחרונים משוק שכרם לרמת השכר המשולם ל

". דחיקה" לנקוט באסטרטגיה של � במונחי תיאוריית השוק המפולח �כלומר , העבודה

הטיעון המרכזי במאבק זה היה כי אספקת ". כיבוש העבודה"אסטרטגיה זו זכתה לשם 

התישבות לפועלים יהודים היא תנאי להצלחת מפעל ה) בשכר סביר(מקומות תעסוקה 

המשמעות של מונופוליזציה יהודית על עבודות הכפיים והעבודות המיומנות היה . הציוני

 48".דחיקת הפועלים הערבים משוק העבודה
 

אך טוען שעצם המאבק הביא קבוצות , גם הוא מציב את הסיכוי להצלחת המהלך ככישלון

קהילה "שהוא מגדיר  (ביישוב" לוחמנית"פועלים אלה לכלל הכרה וגיבוש כקבוצה לאומית 

. פועלים ובני היישוב הישן, כמו הייתה זו קהילה אחת של יהודים שכללה איכרים, "יהודית

לא הייתה יכולה " קולוניית התישבות טהורה"שהוא מגדיר כניסיון להקים , זו" דחיקה"

 . משלה" רוטשילד"ללא , להצליח לטענתו
 
,  התישבות צרפתי מצפון אפריקהי מודל"בעוד שהברון רוטשילד ניסה לחקות בא"

הדגם ... י מודל התישבות פרוסי ממזרח גרמניה"ההסתדרות הציונית ניסתה לחקות בא

, אוטו וארבורג וארתור רופין, י ראשי החברה להכשרת הישוב"ההתישבותי החדש עוצב ע

החברה . תוך חיקוי מודע ומוצהר של גירסתה הגרמנית של קולוניית התישבות טהורה

ממשלת פרוסיה כדי " שפותחה ע" קולוניזציה הפנימית"מה לתנאי הארץ את מודל ההתאי

שטחים אלה סופחו לפרוסיה בעקבות ... ליצור רוב גרמני באזורי הספר המזרחיים של פרוסיה

 והיו מיושבים באוכלוסיה 18-חלוקת פולין בין רוסיה אוסטריה ופרוסיה בסוף המאה ה

כיוון ...  נזעקו הממשלה הפרוסית ולאומנים גרמנים19- הבמחצית השניה של המאה. פולנית

שמשבר בחקלאות במזרח גרמניה הביא להגירה המונית של הפועלים החקלאיים הגרמנים 
                                                   

 .26' עמ, שם 47
48
החברה ): עורך(אורי רם ". הבטים כלליים וייחודיים: קרקע עבודה ואוכלוסיה בקולוניזציה הציונית", גרשון שפיר  

 .111' עמ,  קולוניזציה�שפיר : להלן, 1993, הישראלית
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. ולהחלפתם בפועלים פולנים) לארצות הברית(אל הערים בגרמניה ואל מחוצה לגרמניה 

כדי לעמוד . האזורים הללושל " דה נציונליזציה"בתהליך זה ראו החוגים האמורים בדאגה 

בפרץ הקים הקנצלר ביסמרק רשות התישבות ממשלתית שרכשה את אחוזותיהם של אצילים 

, לאחר שחולקו ליחידות קטנות, פרוסים שירדו מנכסיהם ומכרה אותם בתנאים נוחים

בדרך זו גיבשה המדינה הפרוסית תוכנית חירום לאומית . לאיכרים גרמנים שעברו לאזור

היתה זו , זורים השנויים במחלוקת שחששה מהתרוקנותם מאוכלוסיה גרמניתלישוב הא

 49". לאומית לעקיפת הדינמיקה הכלכלית של השוק�יוזמה פוליטית 
 

 חבל פולני שסופח לפרוסיה בסוף �יליד ראוויטש שבגליל פוזן "שהיה , אין לי ספק שרופין

 וייתכן שזו אף עיצבה את תכניות, "קולוניזציה הפנימית"היה מודע לתכנית ה, "ח"המאה הי

. לעומת זאת לא נעלם ממנו גם כישלונה והוא ידע את הסיבות לכך, י"ההתיישבות שלו בא

והראיה לכך , דומה שהדגם הפרוסי היה מוכר גם לחלק מפועלי העלייה השנייה, יתרה מזאת

ומני ד. שם" גרמניזציה" המנתח את הסיבות לכישלון ההצעיר הפועלהיא מאמר ארוך ב

 ואביא להלן 50.גם מסקנותיו של רופין, ולו בחלקן, שמסקנותיו של זאב סמילנסקי יכלו להיות

 : כמה ציטוטים מדבריו
 
לגרמן את המחוזות הגרמניים שבהם , ההתישבות הגרמנית נבראה למטרות לאומיות"

ם האחרוני, לא רק שלא עלה בידם לרשת את את מקום הפולנים אלא להפך, יושבים פולנים

 � אדוני הארץ הרשמיים �אי הצלחת הגרמנים . הולכים ומתרבים וגם מיטיבים להתבסס

דורש מאיתנו להתבונן מעט לתולדות החזיון , לבנות ישוב חדש גרמני במקום הישוב הפולני

הנוכחי ולהוכח מה הן הסיבות הראשיות שהפריעו את הגרמנים להיות לכל הפחות לרוב 

 51...מכריע בנפות הפולנים
נאנסים לדבר נאנסים לדבר נאנסים לדבר נאנסים לדבר  מקרב הפולנים היו פועלים זוליםפועלים זוליםפועלים זוליםפועלים זוליםי זה שהחקלאים הגרמנים בחרו לשכור "ע..."

  52..."להתבולל בין הפולניםלהתבולל בין הפולניםלהתבולל בין הפולניםלהתבולל בין הפולניםושוב התבלט כי גם הגרמנים החדשים צפויים ... פולניתפולניתפולניתפולנית
 "הפולנים להישאר קשורים לאדמתםהפולנים להישאר קשורים לאדמתםהפולנים להישאר קשורים לאדמתםהפולנים להישאר קשורים לאדמתם של השאיפה הטבעיתהשאיפה הטבעיתהשאיפה הטבעיתהשאיפה הטבעיתכי קשה להאבק עם "...
... שבין הפועלים וגם הפועלים החקלאיים...  האחוזותתנועת הגרמניזציה גרמה כי בעלי"...

להתחבר ולעבוד , מצאו להעלים עין מהיחוסים המעמדיים, האומנים, הכהנים, הסוחרים

כולם התאחדו בצותא חדא להגן על עצמותם ... ביחד כדי להגן על האינטרסים הלאומיים

 53".הלאומית
 : מעניינות מסקנותיו

 היא לא יכולה להצליח �פועלת למטרות לאומיות כשהאומה הקולוניזטורית  )1

                                                   
49
 .שם  
 .1�2' מס, 1913 ,ל הצעירהפוע, "מתולדות הקולוניזציה", זאב סמילנסקי 50
 .6' עמ, שם 51
 .8' עמ, שם 52
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 9' עמ, שם 53
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 "כל זמן שלא רכשה לה רוב של הישוב הפנימי"
את " ומעכבת"חומרית את הפולנים " מבצרת"הנטייה להשתמש בפועלים זולים  )2

 54"חסר לה המון כפרי מבני האומה המתישבתחסר לה המון כפרי מבני האומה המתישבתחסר לה המון כפרי מבני האומה המתישבתחסר לה המון כפרי מבני האומה המתישבת"כי , הפרולטריון הגרמני
לנים היא שמבטיחה את הצלחת התארגנות מוסדית וארגונית של הפועלים הפו )3

 . ההתנגדות לגרמניזציה
טשטוש ההבדלים המעמדיים בתוך המחנה הפולני יצרה אחדות לאומית  )4

 . שמנעה את הצלחת ההתיישבות הגרמנית
 חייבת להתעלם מחשבונות כספיים" גאולת קרקעות"אומה השואפת ל )5
 55".ורים לאדמתםלהישאר קש... הטבעית"עוצמת הפולנים נעוצה בשאיפתם  )6
 

המון  "�אפשר לשער שההיקש שעושה סמילנסקי מזהה את התימנים כמקביליהם הפולנים 

הוא שעיצב את הפתרון " דגם ההתיישבות הפרוסי"אך ההשערה ש, "כפרי מבני האומה

חיקוי מודע ומוצהר של גירסה גרמנית של קולוניית "ההתיישבותי של רופין וורבורג תוך 

דבק בהשקפתו שדגם זה הוא , על כל פנים, שפיר. עדיין צריכה הוכחה" התישבות טהורה

של " תורת הקואופרציה ההתישבותית"פי -על" הטהורה"שהוביל להגשמתה של ההתיישבות 

ובסופו של דבר אל , והיא שהתוותה את העקרונות ואת הדרך אל הקיבוץ, אופנהיימר

 מתעלמים מעליית התימנים כגורם גם שפירא וגם שפיר, כך או כך 56"ההתיישבות העובדת"

 58"הקולוניזציה הטהורה" או 57"משקים הנפרדים"ביניים בגיבוש רעיון ה-משפיע או כשלב

 מלמדים ואף �ניתן אולי לטעון שדווקא פרשת עולי תימן ומעורבותו של רופין או המשרד בה 

הקובעים , בינייםמתח בין מטרות סופיות לבין אמצעי "מעבר לתזה של שפירא בדבר ה(מוכיחים 

שעליית התימנים נרקמה בפעולת מכוון וכתכנית אשר  �) "מטרות סופיות, בסופו של דבר

 . לעתיד לבוא" גדולה"שימשה מרכיב מכונן בתכנית התיישבותית 
 

ההיסטוריוגרפיה מלמדת על המשבר בכיבוש העבודה ועל תחושת היעדר פתרון כגורמים 

 ואת רופין בראשו ליזום שליחת שליח לתימן לעורר ישראלי-שדחפו את אנשי המשרד הארץ

 . עלייה של יהודים תימנים ולרתמם למאבק על העבודה העברית במושבות
 נתן המשרד את דעתו יחד עם מנהיגי 1908-ישראלי ב-כבר בשנת היווסדו של המשרד הארץ

ני מציין ני. לתופעת העבודה הזמנית של פועלים תימנים במושבות בעונת הקטיף, הפועלים

שאלה כן אלה התלבטו לגבי מעמדו של הפועל התימני במושבות ותהו אם ניתן יהיה לשלבו 

, סגנו של רופין, ניני מציג קטע מדין וחשבון ששלח טהון. במאבק על העבודה העברית במושבה

:  אל הוועד הפועל הציוני בשאלת מצבם של הפועלים התימנים במושבות1908מאוקטובר 

                                                   
 .שם 54
 .שם 55
56
 .113' עמ,  קולוניזציה�שפיר   
 .23�24' עמ,  מאבק�שפירא  57
 .110�113' עמ, שפיר 58
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הקושי העיקרי הוא בזה . לא נעשה נסיון רציני להחליף את הפועלים הערבים בתימניםעד עתה ..."

ואילו במושבות , יש להם בתי דירה משלהם, גם בהיותם עניים מאוד, שהתימנים בירושלים וביפו

מפני המחסור בדירות ובימי הבציר הם ישנים , אי אפשר להם להשאר בקביעות עם משפחותיהם

 59"תחת כיפת השמים
 

. מעידה לפחות על התחבטות, אף שלא עמדה עדיין על הפרק, החלפת הערבים בתימנים

ח שהסיבה המונעת את הגשמתו לא הייתה אלא בעיית היעדר "לעומת זאת עולה מהדו

 . מגורים עבור התימנים
ישראלי במעורבותו בענייניהם -דרויאן מציינת שתי הנחות יסוד שהדריכו את המשרד הארץ

 : ןשל עולי תימ
האפשרות כי עולי תימן יוכלו להיהפך לגורם חשוב מבחינה מספרית בהתישבות : הראשונה

 . החקלאית
הסיכוי כי יתחרו בהצלחה בפועלים הערבים ויתפסו בהדרגה את מקומם כלומר יהיו : השנייה

 60".כובשי עבודה"
 : דרויאן כותבת

 
ובתימנים ראה גורם העשוי , כאיש מעשה ניסה רופין להגשים את חזון ההתישבות היהודית"

ערך רב יש להגירת התימנים : " ובלשונו... לסייע ביצירת הישוב העברי החקלאי ובהגדלתו

שנתעוררה על ידנו באשר אין הם מביאים איתם הרגלים ודרישות מאירופא ובשביל זה 

  61"יכולים הם להתקיים בערך באותו השכר הנהוג בארץ
פוא שעל סמך תנאי חייהם הירודים של חלק מבני העדה נראה א": והיא ממשיכה בהערכתה

 הגיע גם רופין �כפי שתיארו אותו לעצמם אנשי המשרד  �    בירושלים ועל פי מצבם בתימן

יתגברו על קשיי קליטתם הראשונים וישארו בנקודות , למסקנה כי עולי תימן יסתפקו במועט

וניסו למרות מצבם , שונים למושבותמשהגיעו עולי תימן הרא, יתר על כן. ההתישבות החקלאית

נדמה היה אז לרופין שצדק במידה . נראה שלכאורה היה הדין עימו, הקשה לתקוע יתד במקום

 62"מרובה ובני העדה ממלאים בהדרגה את התקוות שתלו בהם
 

שעשוי לשחרר , שרופין ראה בעלייה התימנית פתרון איכותי וכמותי, החוקרת קובעת למעשה

יחד עם זאת היא מדגישה . י כך לכובש עבודה בעצמו"וייהפך ע, גורם הערביאת המושבות מה

כפי שתיארו "ו, הכוח המדמה שביסודה, את הגורם הסובייקטיבי אשר דחף להערכה זו

אם יימצא הבסיס לאישור . ועל הכרה מרחוק" ראייה מרחוק"כממד המעיד על , "לעצמם

. תקבענה או תנחינה את מהלך המאורעות הן ש�יוביל הדבר להנחה שתדמיות  �הערכה זו 

                                                   
 .162אה הערה  ור230, 229' עמ,  תימן�ניני  59
 .116' עמ, דרויאן 60
 עלהפו כפי שנתפרסם בתרגומו העברי ב1913 מתוך נאומו של רופין בקונגרס הציוני בקיץ 66 הערה .132' עמ, שם 61

 .49�50ליון יג, ג" תרעעירצה
 .132' עמ, שם 62



 

 

42

התייחסות עובדתית אובייקטיבית תפנה את מקומה להתייחסות סובייקטיבית , כלומר

אפשר לכנות זאת גם התייחסות רומנטית או בלתי ריאליסטית ואולי אף . בבחינת המציאות

 63.אוריינטליסטית
 

ו כי בהנהלה הציונית בקלן לא מצאנ: "מרגלית שילה מאירה את הסיפר מכיוון אחר וקובעת

ונראה אפוא שהיוזמה לעלייה באה מן המשרד ] העלייה[, או בברלין נערכו דיונים בשאלה זו

הייתה זו יוזמה אוטונומית של המשרד הארץ ישראלי ביפו ואולי אף עמדה , כלומר) 19." (ביפו

 . בניגוד לרצונה ומגמותיה של ההנהלה הציונית
 64"ארגון העלאה וקליטת עליה, לשליחת שליח... לים העברים הביאהצורך בתגבור מעמד הפוע"

מאחר שרצה להרבות את מספר הפועלים היהודים ולהעסיקם במקום : "והיא כותבת על רופין

מספר ] מבחינתו[נראה היה כי , הפועלים הערבים שמספרם הגיע באותה עת לכמה אלפים

שר עיבד רופין הייתה אמורה לענות על  משמעות הדבר היא שהתכנית א65"העולים אינו מוגבל

וכדי להבטיח זאת היה עליו לדאוג לתנועה , הצרכים המיידיים של המאבק על עבודה עברית

 . גדולה ובעלת פוטנציאל איכותי של עולים שיעלו לארץ מתימן
באה , כלפי התכנית, שישבה אז בגרמניה, אם היה לנו ספק מהי עמדת המנהיגות הציונית

שהתבססה על מספר , עת שיוזמה זו עמדה בניגוד למדיניות ההסתדרות הציוניתשילה וקוב

 : עקרונות
2; או צעירים בעלי כושר ורצון לעבודה חקלאית, חיוב עלייתם לארץ של בעלי הון .1

הימנעות  .4; התנגדות לעליית משפחות חסרות אמצעים .3; התנגדות לעליית קבוצות גדולות .

 מכאן 66.שלילת סיוע להוצאות הדרך לעולים. 5; כלשהי לעלייההמוסדות מקבלת אחריות 

שהרי אין לשלוח שליחים לעורר , ששליחות יבנאלי עמדה בניגוד לקו הנקוט לגבי העלייה

אין לקבל אחריות לקליטתה ואין לסייע לה בתחומי המגורים , אין לממן אותה בכסף, אותה

כתחומי תמיכה פילנטרופיים ועמדו בניגוד כל אלה נחשבו . והשירותים הרפואיים והחינוכיים

אין עוד מקום : "... מוצקין אמר בקונגרס הציוני העשירי. ישראל-לערכי בניינה של ארץ

והציונות איננה נותנת עדיין את הפתרון לשאלה הבוערת של , ישראל לנדידה בהמון-בארץ

כארץ מקלט עבור י לא נתפסה "א: " ובניסוחה של שילה67"ההמונים שאינם יכולים לחכות

 68."אלא כיעד המצפה למבקשים לבוא ולהירתם לבניין הארץ, המחפשים בה מנוח לכף רגלם
 

בפנייה אל האופציה התימנית כפתרון לכיבוש העבודה הועמדה אפוא עדה שלמה בקטגוריה 

                                                   
ון לארצות האיסלאם אלא למינוח הבסיסי המתכו, ינטליזםיאוראין הכוונה לתפיסותיו של אדוארד סעיד בספרו  63

 .והמזרח
 .162, 161' עמ,  נסיונות�שילה  64
 .169 וכן ראה הערה 160' עמ, שם 65
 .182 והערה 162' עמ, שם 66
דברי הקונגרס , "יחסה של התנועה הציונית לעלייה התימנית לפני מלחמת העולם הראשונה", מרגלית שילה 67

 .6 והערה 91' עמ,  יחסה�ילה ש: להלן, כרך שני', חטיבה ב, התשיעי למדעי היהדות
 .1שם והערה  68
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 שילה מונה שורה של יתרונות 69. פי הגדרה-על" ייעודו בניין הארץ"של פוטנציאל חלוצי ש

 : תימניםשהיו ל
 ;מצבם הכלכלי הקשה .1
 ;התיישבות חקלאית מתאימה להם . 2
 ;מאנית'הם בעלי נתינות עות . 3
 ;הם מורגלים לאקלים חם . 4
 ;הם מורגלים לאוכלוסייה ערבית . 5
 ;)היעדר גורם חיכוך( והולמים את אופיין השמרני של המושבותהם שומרים אורחות דת  . 6
 ;צייתנים ואוהבי עמל, של מסתפקים במועטדלותם יצרה להם תדמית  . 7
 ;"פועלים טבעיים"הם  . 8
 70;מעניקה להם ערך כלכלי רב") חומר לעבודה(" Arbeitselementהיותם  . 9
 71;"יסכים להישאר פועל לאורך ימים... אדם פרימיטיבי" . 10
דבר (ההערכה לרמתם התרבותית הייתה מועטת , אף שהוערכו כפועלים פשוטים .11

 72).יחשב כיתרוןשי
 

 הפרדת עלייה מקליטה
 : רשימת האמצעים לעידוד העולים מרשימה למדי

 ;שליחת שליח מארגן לקראת העלייה לארץ . א
 ; סיוע במימון דמי הנסיעה לעולים . ב
 ;עידוד בואם של חסרי הון . ג
 ;עידוד עלייתם של בעלי משפחות המטופלים בילדים ובזקנים . ד
 73; ציאת מקומות עבודה בארץסיוע לעולים במ . ה
 74. אחריות לעולים משעת עלייתם . ו

שלמרות שהעלאת התימנים הייתה "שורת הפעילויות האלה מובילה את שילה אל המסקנה 

 אם נקבל את מסקנתה נאמר שקליטתם של עולי 75". קליטתם נעשתה ללא תכנית, מכוונת

ל קליטה כאשר קיימת בעיית ואולם האם ניתן לדבר ע. תימן נפגמה בשל היעדר תכנית

ובעיה זו הרי מלווה את התימנים , מגורים ושיכון הם תנאי ראשון לכל קליטה? מגורים קשה

ההסבר של שילה להתעלמות מבעיית המגורים תתמקד אפוא . מראשית בואם למושבות

 : בחשש מאפוטרופסות

                                                   
, 46קתדרה , "יחסה של התנועה הציונית לעליה בתקופת העליה השניה, טובת העם עם טובת הארץ", שילה מרגלית 69

 .117' עמ,  טובת�שילה : להלן
 .119' עמ, שם 70
 .92' עמ,  יחסה�שילה  71
 .119' עמ,  טובת�שילה  72
 .92' עמ,  יחסה�שילה  73
 .164' עמ,  נסיונות�שילה  74
 .93' עמ,  יחסה�שילה  75
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כי הוכנו עבורם ]... התימנים[י קינן החשש כי אם ישמעו "אין ספק שבלב אנשי המשרד הא"

הטעם המוצהר להמנעות מבניית בתים . יתלו במוסדות הציוניים תקוות מופרזות, בתי מגורים

היה . הן לתימנים והן לאשכנזים היה כי אין לתת לעולה כל טובת הנאה לפני שהוכיח את עצמו

יסא יגביר חשש ברור כי סיוע לעולים יגביר מחד גיסא את אחריות המוסדות כלפיהם ומאידך ג

 76"את דרישות העולים ותקוותיהם ביחס לתנועה הציונית
 

 : חוקר את שורשיה ומנסח אותה כתודעה אנטי פילנטרופית, יעקב קלנר מעמיק בשאלה זו
 
לאחד המכשירים הסמויים לשם פיקוח על התוצאות החברתיות ] הופכת[מדיניות סוציאלית "

ר עת עלו חששות שנוהגי התמיכה כך נהגו בכל מקום אח. של עליה לא סלקטיבית

מגמה זו בולטת במערב אירופה מראשיתה . המסורתיים בעניים יתקבלו כגורם מעודד עליה

-היא מצאה את ביטויה המפורש במדיניותו של ה. של תנועת ההגירה היהודית מן המזרח

Jewish Board of Guardians ... כאשר שלל תמיכה מן המהגר בשנים , )1859(בלונדון

... 77שעניי עיר אחרת לא יבואו להיות עניי עירך, יש כאן מאמץ מכוון..... הראשונות להגירתו

זו מעלה את . החששות מפני תוצאותיה של הגירה לא מבוקרת פיתחו גם אידיאולוגיה חדשה

אשר לעיתים מעניקה אף פריבילגיות , ההתנדבות למשימות קולקטיביות לאידיאל מקודש

שאידיאולגיה זו מרשה גם לנהוג , אך קובעת יותר היא העובדה. מיוחדות לשותפים בה

ובעשותו כך , באדישות מודעת כלפי הפרט אשר סרב לקחת חלק במשימות הקולקטיביות

משמעותה החברתית של אידיאולוגיה זו שהיא מקדשת את . כאילו מרצונו ויתר על זכויותיו

אידיאולוגיה זו אידיאולוגיה זו אידיאולוגיה זו אידיאולוגיה זו . טובת הכללהאדישות למצוקתו של הפרט כאילו באדישות זו טמונה 

 � התקבלה בישוב בשעה שהצרכים הדחופים של בנין הארץ מחייבים עליה המונית ומיידיתהתקבלה בישוב בשעה שהצרכים הדחופים של בנין הארץ מחייבים עליה המונית ומיידיתהתקבלה בישוב בשעה שהצרכים הדחופים של בנין הארץ מחייבים עליה המונית ומיידיתהתקבלה בישוב בשעה שהצרכים הדחופים של בנין הארץ מחייבים עליה המונית ומיידית

ביטויו של הקונפליקט נראים כבר . אך החששות מפניה מונעות לפעול לעידודה ולקליטתהאך החששות מפניה מונעות לפעול לעידודה ולקליטתהאך החששות מפניה מונעות לפעול לעידודה ולקליטתהאך החששות מפניה מונעות לפעול לעידודה ולקליטתה

 78...רק בימי העליה השניה... אך לידי קונפליקט הגיעו, בעליה הראשונה
 

מונעים מראש התארגנות , או הפוביה הפילנטרופית, איפוא את ההנחה שהחששקלנר מבסס 

שילה מציינת שעד לבואם של התימנים בספטמבר . או יוזמה כלשהי בתחום הכנת המגורים

הגיעו "שבה , ט"היא סבורה שהעובדה שעליית תרס.  לא הוכן עבורם דיור כלשהו1911

על הגישה ] כתקדים[היא שהשפיעה , "תימנים למושבות מבלי שהוכן עבורם מאומה

, צחור  דעה אחרת מופיעה אצל79.המשחררת את המשרד מהכנות מראש בתחום הדיור

תמימותם וסבלנותם של התימנים רווחה , בהמשך לדימוי הקולקטיבי ביחס לחריצותם": הקובע

 80".ההנחה שהם יודעים לדאוג לעצמם
                                                   

 .92' עמ, שם 76
 .35' עמ, להלן קלנר, ג"מגנס ישראל תשמ' הוצ,  הראשונותהעליות, יעקב קלנר 77
 .37' עמ, שם 78
 .93' עמ,  יחסה�שילה  79
 .28' עמ, צחור: להלן, 1998ישראל , מודן, יקיצה, זאב צחור 80
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ם לא הייתה התערבות של המשרד גישה זו הוצדקה בטענה שגם לגבי הפועלים האשכנזי

, יש כאן ניסיון לאזן בין הפועלים האשכנזים הרווקים והוותיקים, כלומר. בנושא המגורים

התיישבותי -העיקרון הציוני. ובין התימנים העולים בעלי המשפחות והילדים שזה עתה הגיעו

העלאת "ולכן , ושבא אחרי הרצל העמיד באמת את בניין הארץ וטובתה לפני בניין העם וטובת

יהודי תימן באה קודם כל מתוך רצון לפתור את בעיית העבודה העברית במושבות ורק לאחר 

 לפי תפיסה זו בניית בתים לתימנים היא בבחינת 81"...מכן כדי להביא מזור לעולים עצמם

 . וזהו בדיוק הדבר שאינו עומד על סדר היום הלאומי, "להביא מזור לעולים"
שליחתם , י"קבלתם בחוף א" המצוקה נאלץ המשרד להגיש סיוע בלנוכח, בכל זאת

מימון , תכנון מושבות פועלים, בניין בתים וסוכות, מינוי משגיחים על קליטתם... ,למושבות

 כל אלה הביאו את המשרד להחלת התייחסות פילנטרופית 82..."עזרה רפואית וצרכי דת

 . שתכננובניגוד למה שציפו ובוודאי בניגוד למה , כלפיהם
מודגם במכתב שנשלח מהמשרד " ליחסי תלות וחסות"החשש מאפוטרופסות שעלולה להביא 

 : לכמה תימנים
 

                                                   
 .93' עמ,  יחסה�שילה  81
 .94'  עמ,שם 82
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 תתנו ראש �ואם לאו , אם נבנה לכם בתים מקבלים אתם עליכם ישוב הארץ: אתם אומרים"

 83"ותשובו למדינת תימן
 

 התלבטויות
אולם היא לא הייתה משוחררת ו, ישראלית-העלייה התימנית הייתה יוזמה ארץ, כאמור

עמדות קודמות ודעות קדומות של אנשים בעלי השפעה בהסתדרות הציונית , מהתלבטויות

פיקפק ביכולתם של , ר הוועד האודיסאי"יו, אדם כמו אוסישקין למשל. י"שלא חיו בא

-אולי באמת אין הפועל התימני החלש בגופו והאי: "התימנים למלא את מקום הפועל הערבי

הוא אף , "למלא את מקום הערבי החזק בגופו והפועל האשכנזי הקולטורי] יכול[נטליגנטי אי

בנקאי וחבר הוועד ,  יעקובוס קאן84.חשש כי עלייתם תחזק את השפה הערבית במושבות

 85.העלה את השאלה האם יכולים יהודי המזרח והמערב לבנות יחד מולדת, הפועל הציוני
והוא , פי הנורמות המקובלות- מתנגד לעלייה שלא על1912-י ברופין במכתב שכתב לנובומייסק

 : כותב
 
אלה שבאים כתוצאה מעידוד אחרים הם בעלי יכולת עמידה קטנה יותר ובעלי תקוות רבות "

 86"מאלה שבאים רק ביוזמתם הם] לסיוע[יותר 
 

 של כי התימנים יורידו את רמתן התרבותית"בהזדמנות אחרת הביע רופין בגלוי את החשש 

 87"היתה גורמת להשפיל את המצב הכללי של הסביבה התרבותית בארץ"המושבות וכי 
ואולם , יודע לספר שבתחילה ראה רופין בתימנים רק פתרון לכיבוש העבודה, קושניר בספרו

  מהגלות המרהאת יהודי תימן הנידחיםלהציל נסיון : "אחרי שיחות עם יבנאלי שוכנע שזה

גרסה זו ניתן היה לטעון שאם בעליית הצלה עסקינן הרי שכל פי - על88.שהם שרויים בה

לא תיחשב כהרעת תנאי , זה מצוקת המגורים הקשה-ובכלל, י"מצוקה שתבוא עליהם בא

ל בו "כפי שנכתב במכתב תעמולה של הקק. החיים אלא שיפורה ביחס למה שידעו בתימן

 89".אמריקה עבור התימנים"י כ"כונתה א
אלה ; מות אף שלא ייצגו את הכלל היו קיימות וביטויים ניכרהמסקנה היא שדעות קדו

 . י לא היה נקי מהם"קיפוח ואפליה ששום מגזר בא, עוול, הובילו לביטויי שנאה
הקרן .  אל חוף ארצנו והם נגאליםלהורידםלהורידםלהורידםלהורידםבתחילה חשבנו כי עלינו אך ": טהון מתוודה וכותב

 90... והמטרה הושגה,עבודה... המושבות מספקות, הקיימת בונה להם בתים

                                                   
 .120' עמ,  טובת�שילה  83
 .119' עמ, שם 84
 .92' עמ,  יחסה�שילה  85
 .10שם והערה  86
 .24 והערה 114' עמ,  טובת�שילה  87
 .76' עמ, קושניר: להלן. 1972עם עובד , הרואה למרחוק, שמעון קושניר 88
 .92' עמ,  יחסה�שילה  89
 .92' עמ,  יחסה�שילה  90
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היעדר ההיערכות לקראת בוא התימנים בנושא המגורים היא החמורה בתופעות ותלווה אותנו 

הביא בכל זאת שינויים , אף שבא מאוחר, המאמץ להקטין את מצוקת המגורים. עוד בהמשך

שילה מציינת שעלות הבנייה לבית תימני לא הייתה שווה לזו של בית . בטיב הבתים ובכמותם

רק חודשיים לפני המלחמה הוחלט להשוות את גודל . אשכנזי וגם גודל הבית היה שונהל

 בתים וסוכות מוכנים לכניסה עבור 135 היו 1914עד קיץ . הבתים ואת הבעלות עליהם

 91.רק שליש מהדרוש, התימנים
המדיניות . המסקנה המתבקשת היא שבניית בתים הייתה מחוץ לכל תכנית בהקשר לעלייה

-ואולם הזיקה עלייה, רסה שבמשך הזמן יגיש המשרד סיוע לבניית בתים לפועליםאכן ג

אלא נתפסה כזיקה משחיתה ומנוגדת לרעיון יישוב , קליטה לא זו בלבד שלא הייתה קיימת

קליטתם : "בניסוח. לכן ניסוח מסקנתה של שילה איננו נכון בהקשר ההיסטורי. הארץ

: והיא הפוכה, המילים ולקבוע את המסקנה היחידה יש להפוך את סדר "נעשתה ללא תוכנית

מסקנה זו מחייבת .  כשם שלא הייתה תכנית לקלוט איש"לא הייתה תוכנית לקליטתם"

 .בדיקה
 : דרויאן מנסה לתלות את הקולר באישיותו ובאופיו של רופין

 
של יהודי תימן משום מעשה יוצא דופן וייחס את ) הדגשה במקור(בסבלם בסבלם בסבלם בסבלם הוא לא ראה "

. מצב לקשיי קליטה שיש להסבירם על רקע המעבר מארץ לארץ ולתנאי החיים השוניםה

בדרך כלל נהג רופין ואנשי המשרד להתבטא בפומבי כי אכן הסתגלו התימנים היטב לתנאי 

יש לציין כי רופין לא ביקר אצל עולי תימן במושבות ולא ראה מקרוב את ... החיים במושבות

ועל כן גם לא נוצרו קשרים אישיים בינו לבין בני ,  מפי השמועהתנאי חייהם אלא ידע עליהם

 רופין וחבריו לעבודה סברו באמת ובתמים שעליית יהודי תימן למושבות הוכתרה …העדה

 92. "אפילו כאשר הודו כי בשלבים שונים נתקבלה בקשיים כלשהם, בהצלחה
 

אולי אף באטימות והתייחס באדישות ו, למעשה הטענה היא שרופין לא הראה רגישות

לטענה זו . למצוקתם של עולי תימן בשל ריחוקו המכוון מהם ואי הכרתו את המציאות מקרוב

 . יש סימוכין
עמד יבנאלי בהתנגדותו לעמדת , כשנה וחצי לאחר שובו משליחותו בתימן, 1914מראשית 

 ובעיקר מצוקת, לחדש את העלייה מתימן כל עוד לא נפתרה מצוקת הקליטה" המשרד"

רופין ניסה להשיג את הסכמתו לכתיבת מכתב לעדן שבו יפנה אל יהודי תימן ויקרא . המגורים

. הוא עמד במריו כי הרגיש עצמו יחד עם התימנים כמי שהונו אותו. להם לחדש את העלייה

בדבר הכנתם ) רבם של יהודי עדן(קונקרטית התבקש לצרף מכתב מטעמו אל מארי יצחק 

 . על רקע זה מן הראוי לעקוב אחר מספר מכתבים. משפחות מתימן 100-לעלייה של עוד כ
 

 23.1.1914 �מהמשרד אל יבנאלי  1' מכתב מס

                                                   
 .שם 91
92
 .133' עמ, דרויאן  
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אנו כותבים למארי יצחק ... דנא בצרוף המכתב למר מארי יצחק בעדן' קיבלנו את מכתבו מז

 משפחות עובדות של תימנים כי הראשונים התבססו כבר וגם 100-י כ"שכדאי שיבואו לא

הדרישה בתימנים הדרישה בתימנים הדרישה בתימנים הדרישה בתימנים אנו החלטנו לכתוב את המכתב הזה על יסוד . דשים יש תקוות להיבנותלח

 93....שבאו גם מפתח תקוה וגם מרחובות ומעוד מושבות אחרותשבאו גם מפתח תקוה וגם מרחובות ומעוד מושבות אחרותשבאו גם מפתח תקוה וגם מרחובות ומעוד מושבות אחרותשבאו גם מפתח תקוה וגם מרחובות ומעוד מושבות אחרות
 

 17.2.1914 �) קסטינה(מהמשרד לורשבסקי לבאר טוביה  2' מכתב מס
 

פר מסוים של במכתבנו למארי יצחק רמזנו רק כי עוד מס. ד דנא"קראנו בעיון את מכתבו מי

ומכתבנו ההוא לא יוכל לעורר עליה . תימנים יוכלו להשתקע פה ולא דיברנו על עליה בהמון

 . כזו
 משפחות תימניות עובדות אולם החששות של כבודו על 100לפי דעתנו יש מקום לעוד 

 . תוצאות בלתי רצויות מאי הכנה קודמת אינם כל כך מבוססים
 מהעולים נשא איזו אחוז אחדאחוז אחדאחוז אחדאחוז אחד ואם ם ומרוצות המושבותם ומרוצות המושבותם ומרוצות המושבותם ומרוצות המושבותמרוצים המרוצים המרוצים המרוצים ה, סוף סוף נסתדרו כולם

מלבד . בעליה הקודמת נעשה הכל יותר מכפי היכולת.  הדבריםבטבעבטבעבטבעבטבעתלאות הרי זה 

 פרנק ועוד איננו יודעים במה 10,000המקורות שהיו מוקצבים למטרה זו הוצאנו אנחנו עוד 

דרושים כי עליית אבל עתה יש אפשרות להשיג את האמצעים ה. נמלא את הגרעון הזה

אלפי אלפי אלפי אלפי האם באמת אפשר לעורר עליה של : כי השאלה היא עתה. התימנים נתקבלה על כל לב

 94?ובאיזה אופן אפשר ליישב אותם פה? תימניםתימניםתימניםתימנים
 

 7.6.1914 �עברי לונדון . מהמשרד לב 3' מכתב מס
 
 ..... א
נו בנוגע פ הננו שולחים לו את החומר שיש תחת ידי"בהתאם לשיחתנו שבע    �התימנים התימנים התימנים התימנים . . . . בבבב

הגירה שעלתה בזול כל כך הגירה שעלתה בזול כל כך הגירה שעלתה בזול כל כך הגירה שעלתה בזול כל כך מזה יוכח כי עוד לא היתה . להגירת התימנים והתבססותם פה

.  נפש-1,500 פרנק עלה בידינו להושיב כ25,000בסכום של . . . . והביאה תועלת מרובה כל כךוהביאה תועלת מרובה כל כךוהביאה תועלת מרובה כל כךוהביאה תועלת מרובה כל כך

אבל . ההגירה הולכת ונמשכת והם באים בעצמם מבלי בקש תמורה להוצאות דרכם הקשה

ביחוד את (אם נעזוב אותם לנפשם הננו מוסרים אותם .  להם ולבסוסםבבואם הנה עלינו דאוג

בימים הראשונים של ההגירה היה מספר המתים בין הילדים . בידי מלאך המוות) הילדים

ורק אחרי שסדרנו את העזרה המדיצינית והטיפול הקבוע חדלה )  לחודש10(במידה מבהילה 

ה דבר גדול אם יעלה בידו לעניין לטובת וכבודו יעש. התמותה ואפילו במושבה כמו חדרה

הישוב התימני את ידידיו העשירים ולהשיג את האמצעים הנחוצים להטיפול הקבוע בתימנים 

 .בכבוד ובברכת ציון. והתבססותם בארצנו
 . בתי עץ לתימנים. 'לוח א .א :לוטה

                                                   
 .ק" ע–ההדגשות שלי . L2/74 Iמ "אצ 93
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 2L 74/מ "אצ 94
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 בתים לתימנים . 'לוח ב . ב
 . חשבון הגירת התימנים . ג
 ה מדיצינית לתימנים הרצאה על העזר . ד
 95.ר מגנס"העתקת מכתב לד . ה

 
תיאור המציאות מסתפק .  בולט הפער בין הצגת המציאות להצגת המטרה1' במכתב מס

אין ספק שהמשרד או . "כי הראשונים התבססו כבר וגם לחדשים יש תקוות להיבנות: "במשפט

לכן ההתייחסות היא כללית ו, רופין ידעו על המכתבים שהורצו לתימן בדבר מצוקות המגורים

. משמעו גם מצאו מקום או התבססו במושבה זו או אחרת" התבססו"כי הרי , ולא מפורטת

 �ולכן ,  רמז שהבנייה היא בגדר מטרה מתוכננת לעתיד�" לחדשים יש תקוות להיבנות"ו

" לבנות ולהיבנות"לקוחה מהלקסיקון החלוצי של " להיבנות"לעומת זאת התבה . מקווה

קיים כאן ריחוק אידיאולוגי ואי הכרה של , כלומר. ן של גאולת הפרט מעצם העשייהבמוב

לעומת זאת כאשר המשרד מתמקד . ולכן גם זעקתה לא נשמעת, המציאות היומיומית הקשה

כלומר יש ביקוש לעבודת התימנים ולא , על-הוא מציג אותה כמטרת, בעבודה החקלאית

מכיוון שהמכתב מיועד . וזה מה שחשוב וקובע" תדורשו"כי הרי המושבות , תחסר פרנסה

-ליבנאלי יש כאן ניסיון להפיס את דעתו בעמימות של תיאור המציאות תוך הדגשת מטרת

 .  שפת התנועה החלוצית�העל ברמתה האידיאולוגית ובשפתה 
 

בולט המאמץ להפיס את דעתו של יבנאלי ולצמצם ,  שנכתב כחודש לאחר מכן2' במכתב מס

יוצגו (מן הראוי לציין שתגובת יבנאלי ועמדתו . שר את משמעות המכתב הקודםככל האפ

מול מצוקת , מוטחים כהאשמה גלויה כנגד אטימות המשרד והעומדים בראשו) בפרק הבא

אלא , "בסיסמאות"לכן התגובה הממתנת של המשרד המנסה שוב להרגיע בהכללות ו. העולים

בתחכום רב . יית אי שביעות רצונם של התימניםשהפעם נעשה ניסיון לדלל ולהקהות את בע

מרוצים הם ומרוצות , סוף סוף נסתדרו כולם: "מנוסחים הדברים כשותפות של שביעות רצון

מה פירושו של אותו סוף סוף אם לא ניסיון להגדיר את המטרה הסופית כקובעת ." המושבות

הניסיון למיצוע אף ? וחשובה תוך מחיקת זכר האמצעים שננקטו להשגתה והצגתם כטפלים

הרי שהממוצע הוא שכל צד מרוצה , כן מרוצה' לא מרוצה וצד ב' אם צד א. הוא מתוחכם

לכך יש . לכן השיתוף או המיצוע מקהה את עוצמת ההתנגדות. קצת או לא מרוצה קצת

ואם אחוז אחד נשא איזו . "להוסיף את הוצאת המשפט המסייג אל מחוץ למשוואה ובידודו

ואם יש אחוז אחד , שוב גם כאן המטרה מקדשת את האמצעים". זה בטבע הדברתלאות הרי 

כשחוטבים עצים עפים  "�שאותה מכיר יבנאלי , הרי שככל דרך מהפכנית, של נפגעים

פעולת הריכוך נמשכת בהצעה לשיחה . והם בטלים בחשיבותם נוכח המטרה הסופית, "שבבים

 . 'וכו, פנים מול פנים
 

.ופי אחר שממנו ניתן ללמוד עד כמה משתנה השפה כאשר המען משתנה נושא א3' מכתב מס

                                                   
 .ק" ע–ההדגשות שלי . L2/74 Iמ "אצ 95
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במכתב בולטת אישיותו של רופין ככלכלן הרואה בהצלחת עליית התימנים מפעל כלכלי 

כך גם ". הגירה שעלתה בזול כל כך והביאה תועלת מרובה כל כך. "במינוח של רווח והפסד

לחה מול ההיבט הטראגי של תמותת מוצגת העלייה התימנית בהגדרות מוקצנות של הצ

וכאשר מטרת , ההיבט הכלכלי והדרמטי חייבים לשמור על תמונת ההצלחה. תינוקות וילדים

ולכן בתום הפרק , המוסד הפונה חייב להוכיח את רצינותו ואחריותו, המכתב הוא גיוס כספים

יוזמה אשר השקעה זו מצויירת כ. הטראגי מוכחת פעולת השיקום וההשקעה בתחום הרפואי

קר רוח , כשולט במצב" המושך בחוטים"כך מוצגת דמותו של . רק הודות לה הודברה המגפה

איש שהמטרות הסופיות הן , שוב מתגלה כאן רופין כאיש אירופה הבז לקטנות. אחראי ורציני

 . רציונלי-רגשות או מעידה כל שהיא אל האי, שמניעות אותו ואין מקום בתיאוריו לרגשנות
 

 סיכום
. המעשה והאדם: ישראלי לעליית יהודי תימן-שני גורמים עמדו מאחורי עמדת המשרד הארץ

מסגרת הזמן היא .  ארתור רופין�והאדם , המעשה היה שיגור השליח לעורר את העלייה

ברקע הנושא עומדת השאלה כיצד ולמה השתנה .  כשנתיים ימים� 1913 עד 1911השנים 

התהפך היחס עד לכמעט , אופוריה למראה ראשוני העוליםכיצד מיחס של התלהבות ו? היחס

". רצו עלייה ולא רצו קליטה: "להפליא" פשוטה"התשובה ? התכחשות לצורכיהם ומצוקתם

ואפשר ,  זה מה שהתרחש�בעובדה ? וכי תיתכן עלייה ללא קליטה, לכאורה דבר והיפוכו

. שלא עמד בציפיות ממנולתאר זאת כמטפורה שבה הלידה רצויה אבל הילד לא רצוי משום 

על התמיהה כיצד ייתכן לתכנן עלייה ועבודה ולא לדאוג לקליטה ומגורים ניתנו תשובות 

שגאתה בעקבות , והעלייה, קטן) היקף" (מסשטב"האחת הייתה שתכננו עליה ב. שונות

, תשובה זו לא עומדת במבחן העובדות. גדלה מעבר לציפיות ומן היכולת הארגונית, הקריאה

תשובה אחרת הייתה שלא חשבו על הקליטה משום . תוכננה עלייה איכותית והמונית כאחדכי 

, תשובה זו מתקרבת למסקנתנו. שהאמינו שהתימנים יידעו להסתדר ולהיקלט בכוחות עצמם

תשובה אחרת מתמקדת באישיותו של ). צחור, דרויאן. (אך עדיין אין זו התשובה המלאה

גם תשובה זו לא מספקת כשם שקשה . ה בשרירות הלברופין והמשרד ומוצאת את הסיב

 את התשובה יש לדעתי לחפש 97.שגגות שמיעוטן זדון ורובן שגגה"להסתפק בניסוח של 

עלייה איכותית ללא : העיקרון הישן קבע. בעיקרון שקידש את נוסחת העבר בשיפור מסוים

העיקרון החדש קבע . פרט לסיוע מזערי בהמשך הדרך, סיוע כלשהו לא בעלייה ולא בקליטה

זהו שינוי . עלייה איכותית יחד עם עלייה כמותית וסיוע רק בהוצאות הדרך ובסידור העבודה

שמרנות זו התבטאה בהסתמכות . נוסח זעיר ושמרני שהיה אמור להבטיח את הצלחת העלייה

מכיוון שיחד עם זה . מוחלטת על הצלחת התכנית ללא הכנת חלופה למקרה שמשהו ישתבש

הוחלט מראש שלא לשנות את נוסחת היסוד כדי לא ,  חשש אובססיבי מפילנטרופיההיה

                                                   
מעורבותו  .י"פעיל ברכישת אדמות באבעל נכסים ו, וממקורביואחד העם היה ציוני מתלמידי ,  בנימין עברי�הנמען  96

כנראה שרופין ניסה לרתמו לגיוס כספים . הן מהידועות שבהן) גזר(בו שושה ברכישת אדמת הר הצופים ואדמות א
 .עבור בתי התימנים

 .318' עמ,  ההיית�ניני : להלן. 1996עם עובד , ההיית או חלמתי חלום, יהודה ניני 97
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כליל סעיף " נמחק"לכן הובטח הסיוע במרכיבי העלייה בלבד ו. לפתוח פתח לפיתוי אפשרי

זוהי הנוסחה השמרנית שקלנר מדבר עליה . כדי שלא יתפרש כסיוע פילנטרופי, הקליטה

 בהצלחת הביטחון, שני המרכיבים. טה הציוניתכשרירה וקיימת עד היום בתודעת הקלי

באילו מקרים תופיע הפילנטרופיה הם סממנים מובהקים להפגנת הפער בין והידע התכנית 

 . אפשר לכנות תגובות אלה כאוריינטליסטיות. המשכיל איש אירופה והיליד
, אקדמאיה, הרציונליסט, ")קולוניזטור הגדול"ה(נשאלת השאלה כיצד רופין עטור התשבחות 

פי עיקרון שמרני ונוקשה כפי -מעצב נוסחה ופועל על, והאדם האמון על השיטה המדעית

דומה שהתשובה מצויה במאפיינים אוריינטליסטים שהנחו אותו במודע או ? שתואר לעיל

י "המובא ע,  קרומר�כדי להדגים אציג משפט של קולוניזטור אחר . אולי אף בתת מודע

 : אדוארד סעיד
 

"...I content myself with nothing the fact that somehow or other the Oriental 
generally acts, speaks, and thinks in a manner exactly opposite to the 

European."98 
 

ומוסיף סעיד וקובע שאחד ממאפייני האוריינטליסטים הוא ביטחונם בידע שלהם את אנשי 

ויודעים מה טוב בשבילם טוב יותר מאשר הללו ) את המזרחיים(הם מכירים אותם ", המזרח

בספרו מובא מכתב שלם ?  ומה אומר רופין99".מכירים את עצמם ויודעים מה טוב עבורם

וכך הוא כותב " ענין בתים לעולי תימן..."אשר נוגע ב. 30.4.1912-ל בקלן מיפו ב"ששלח לקק

 : שם
 

כדי שנוכל לסדר את ... רם עליה גדול כל כךמאחר שלא הספיקו הכנותינו לקליטת ז"...

כדי לבסס את מעמדם .... סידור קבע ולהניח את דעתם, העולים התימנים שהגיעו כבר לארץ

 100..."להקים להם בתים: יש הכרח בדבר אחד, ולהניח את דעתם
 

ה ומוכיח בכך שאינו מודע או אינו רוא, רופין אינו רואה כל פסול בפרסום המכתב כעבור שנים

להניח את "כאשר הוא כותב על בניית בתים לתימנים כדי . פגם בעמדתו האוריינטליסטית

. בניית בית לתימני אינו מהווה צורך קיומי ראשוני, ברור לחלוטין שלהשקפתו, "דעתם

ברור שאין הוא מסתמך על בירור . מתאר רופין את הבתים שבדעתו להקים להם, בהמשך

זוהי תפיסה . על צורכיהם שלהם) הטובה משלהם(מך ידיעתו צורכיהם אלא קובע אותם על ס

בניית הבתים לתימנים . מעמד לבן אירופה-ובוודאי שאינו שווה, הרואה ביליד ילד שאינו מבין

ולכן הם , "להניח את דעתם"הצורך בבניית הבתים נובע מהרצון , אינה דבר מובן מאליו עבורו

ושתושג המטרה שלשמה , כדי שהמכונה תמשיך לפעול... 'זולים וכו, גם יכולים להיות קטנים

                                                   
98
  Edward W. Said. Orientalism, Penguin Books, 1995 .39' עמ, סעיד: להלן. 
 .35' עמ, סעיד 99

 .106' עמ,  שלושים�רופין : להלן, ז"שוקן ירושלים תרצ, שלושים שנות, ופיןר 100
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 .  כיבוש העבודה�הובאו 
 :מכל אלה מתקבלת תמונה שלמה אשר את תכניתה ניתן לשרטט בקצרה

 ;כמותית-עלייה איכותית . 1
 ;סיוע בתחום העלייה . 2
 ;התעלמות ממרכיב הקליטה ונחיצותו . 3
 . מאפיינים אוריינטליסטים כמנחי פעולה . 4

הן לא יכלו כבר לענות על ) מידה קטן-באיחור ובקנה(הופעלו מערכות הקליטה כאשר 

הדרך הקונסטרוקטיבית שעמדה לרשות המשרד כדי לשקם את העלייה התימנית . הצרכים

, וביניהם מושב הפועלים, הייתה אפוא בפתרון רדיקלי במסגרת ניסיונות התיישבות שיזמה

ועל כך ראו בפרק . המלחמה וטרפה את הקלפיםבאה . 1914- וב1913-אך אלה החלו רק ב

 .הבא
 
 עלייתם ועבודתם, יחסן של מפלגות הפועלים אל התימנים) ד

היתה למעשה הארגון הארץ ישראלי הראשון בעל השקפה ) צ"הפועה(מפלגת הפועל הצעיר 

תחום , כלל ציבורית שצמח מתוך קבוצות וצרכים שונים אשר הגדרותיו בדבר הרכב חבריו

תיו וזהותו הרעיונית נדחו לעתיד ורק במחצית שנות העשרים הגיעו לכלל גיבוש וזהות פעולו

האסיפה הראשונה (בכל זאת לא מקרי הדבר שבהגדרה הרשמית הראשונה ). 30' עמ, קולת(

ההתארגנות על רקע ". לשון עברית"ו" כיבוש עבודה"-הועמדו שני עיקרים בראש) 1905ביולי 

העדר , יבה לתת את הדעת לדאגה לשירותים ראשונים לעולהקשיי הקיום והשרידות חי

יחד עם זאת גילו התנגדות וחשש מקבלת . מסעדות ומכבסות והעדר עזרה רפואית, שיכון

י הועד "י המושבות ולא ע"לא ע, א"י יק"אף שאלה לא הוצעו לא ע(תמיכה מכל גורם חיצוני 

אשונה התמקדה בצרכי הקיום בעוד שההתארגנות הר. האודיסאי או ההסתדרות הציונית

שהעמידה בפניהם המציאות היומיומית בארץ ישראל הרי שהיסודות האידיאולוגיים יובאו 

 .ממציאות אחרת שמעבר לים
 
 הם לא יכלו …הם עלו מקרב תנועה ציבורית באירופה והביאו עימהם את מניעיה הרעיוניים"

הרגשת שליחותם היא . יוניתלהסתפק בחיי יומיום שלא הבטיחו התקדמות אל המטרה הצ

 )31' קולת עמ (…לא מיצתה את שליחותם…שעשתה אותם לפועלים ועובדת היותם פועלים
 

בכל זאת מן הדין הוא להבחין בין העקרונות הציוניים שהושפעו מהם והנחו את דרכם עוד 

" נארודניקית"ל והמשיכו בארץ ישראל לבין יסודות שהיו כרוכים ברקע או האווירה ה"בחו

יים היווה גורם משפיע להתלכדות "למשל מופת הבילו. הרוסית ממנה הושפעו בארץ המוצא

לכן תמיכת . לאומית והתמסרות אישית כשם שהעליה לארץ ביטאה מחאה על תוכנית אוגנדה

האיכרים בתוכנית אוגנדה נתפשה על ידם כוויתור על ציונות ארצישראלית אשר ביטויה 

המחאה נגד האיכרים לבשה אפוא בארץ ישראל דפוסים של . הבוטה בהעסקת עבודה ערבית

מאבק אידיאולוגי גם כנגד סקטור שנתפש כמקבל תמיכה מבלי שעבד בעצמו וגם כמעסיק 

לכך הצטרף הגורם . עבודה ערבית ובכך סימל עבורם את אובדן זכותו של האיכר על נחלתו
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ודדות עם מציאות קשה של הקיומי שהוזכר לעיל אשר ליבה את הממד האידיאולוגי בהתמ

 . מציאת יום עבודה בתחרות קשה עם הפועל הערבי
טענו שהעבודה הערבית מוציאה את ההון היהודי מן המשק " קיומיים"במסגרת הטיעונים ה

מעשירה אותן ובכך יוצרת מניע לבלימת מכירת אדמות , העברי ומעבירה אותו לידיים ערביות

דד הטיעון שהעימות בין שני העמים יישא אופי של מאבק אולם יותר מכל הלך והתח. ליהודים

עתיד "בין עובדים למעבידים אשר סכנתו בכך שהוא נושא אופי לאומי ומעמדי כאחד ושהוא 

) 36' עמ, קולת" (האדמה לעובדיה"להיות לרועץ ליישוב ביום בו יקומו הערבים וידרשו את 

אפשרויות גידולו של הישוב היהודי טיעון נוסף הציג את הסכנה שבעבודה ערבית בהקטנת 

בארץ ובהקטנת כושר הקליטה של המשק לעולים חדשים שכתוצאה מכך תהפוך העליה 

למזערית ובכך תיתן יד להפחתת מקורות ההון ותמנע אפשרות להפיכת המשק העברי לנושא 

 . עצמו מבחינה רווחית
רודניקית הרוסית הפך מהתנועה הנא" מיובא"היה עיקרון " האדמה לעובדיה"אף שעקרון 

הנסיון ליישמו במציאות הארץ ישראלית באמצעות המאבק על כיבוש העבודה למעין צוו ציוני 

אמת ציונית טוטאלית המכפיפה לפניה כל אידיאה אחרת : "טוטאלי או כדברי אניטה שפירא

, הליכה על קו האופק, אניטה שפירא" (…ומבקשת לכפות עצמה על המציאות ולעצבה מחדש 

הממד הקרקעי של עיקרון זה טמן בחובו את היסוד של הבטחת הזכות המוסרית על ). 18' עמ

הארץ תהיה שייכת לאותו צד "הארץ באמצעות עבודה ואחיזה בקרקע כפי שגורדון הגדיר ש

מבחר , ט"תרס, פתרון לא רציונלי, ד גורדון"א" (שידע יותר לסבול עליה ויותר לעבוד עליה

צ ומנהיגיה תתפתח "אולם השפעתו של גורדון על הפועה). 185' עמ, ת ספריה ציוני,כתבים

, ותגיע לכלל מיקוד בתפישת הזכות המוסרית על הקרקע שתותנה בעקרון פנימי ולא חיצוני

בגאולה פנימית של הפרט ותחייתו אשר רק היא תבטיח את תחיית האומה בזיקה לטבע 

 ).51, 50' עמ, קולת(והקוסמוס 
: הייתה מפלגת פועלים לא סוציאליסטית שהתמקדה במטרה מוצהרת אחת" הפועל הצעיר"

היא זו שעמדה מאחורי היוזמה , מצד אחד. י הפועל העברי"כיבוש כל תחומי העבודה ע

, לקליטתם ולו הראשונית, לפחות ברמה המוסרית, ולכן גם הייתה אחראית, לעליית התימנים

הגביל " אפוטרופסית לתימנים"ו מפלגה א" חסות"החשש להיהפך למפלגת , ומן הצד האחר

את צעדיה ולא אחת העמיד אותה במצב של קוצר יד וחוסר אפשרות לסייע בפתרון בעיות 

 . היומיום
מרקסיסטית עולמית -הייתה מפלגה סוציאליסטית" פועלי ציון"מפלגת , לעומתה

ם מעבר לים י נקבעה תוך ויכוחים ומשברים עם מפלגת הא"שהאוריינטציה הלאומית שלה בא

שוני זה שבין המפלגות מכתיב אפוא אימוץ . וזירת כיבוש העבודה הייתה רק אחת ממטרותיה

 .של אמות מידה שונות בבואנו לבדוק את יחסן אל התימנים כציבור וכקהילה
 

 מפלגת הפועל הצעיר ויחסה לתימנים
אך בנושא , למדעי ההתנהגות יש ודאי תשובה הולמת לכך? מה הם הגורמים הקובעים יחס

ההנחה . שלפנינו אני מעדיף תשובה המושתתת על היגיון של התנהגות אנושית סבירה

המתח הקיים שבין ציפיות להתגלמות  נקבע על סמך "יחס"הפשטנית שברצוני להניח היא ש
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אך ביטויו של היחס כרוך , כאן יש להוסיף שיחס הוא בבחינת עמדה. מוחשית במציאות

 . במעשה או במחדל
צ ניתן למצוא את עיקרן בנוסחה של יבנאלי שהגדרנו "ימת כלל הציפיות של אנשי הפועהמרש

 . 'כרוז לעלות'המופיעים בניסוח של ה, "תנאי הקבלה"כ
עיקרים אלה מבטאים לדעתי את המכנה המשותף הערכי בין תנועת העבודה על כל פלגיה 

ת עם עקרונות יבנאלי כפי פי הזדהותם הערכי-פי הציפיות מהם או על-על, לבין התימנים

 :נזכיר את היסודות. שהצטיירה לפני עלייתם
 .גוף מוכשר לעבודת אדמה )3; י"אהבת א )2; שנאת הגלות )1

שלושה עיקרים אלה יהוו מבחינתנו נקודות מבחן לגבי המתח שביניהם לבין ביטויים 

י או "לא)  שנאתםאו(תגובותיהם וביטויי אהבתם , כגון תפקוד התימנים כעובדים, במציאות

 . ותגובות הפועלים האשכנזים לבעיות ואירועים נתונים, ההבדל והשוני בין תגובותיהם, לגלות
, ואולם דומה שקשה יהיה להסתפק רק בכך). צ"מב(אמת מידה זו תיקרא להלן מבדק ציפיות 

 ההיבט �בממד נוסף , ויש לקבוע ממד נוסף אשר נוכחותו האותנטית בשטח תחייב שימוש

 . המוסרי
 

 היבט מוסרי
ניתן אפוא לקבוע .  יש דפים רבים העוסקים במצוקת התימניםהפועל הצעירבגיליונות 

, להתחמקות מאחריות, לקיפוח, לעוול, כנקודת התחלה שקיימת רגישות מוסרית למצוקתם

 . הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל, להיעדר מעורבות ולאדישות
 מהווים כולם עדות �החלטות ועידות ואסיפות , למערכתמכתבים , מאמרים, רשימות אישיות

 . כלפי התימנים במחנה הפועלים" רגישות מוסרית"נאמנה לנוכחותה של 
בצמתי הכרעה פוליטיים ואידיאולוגיים אפשריות גם דילמות אסטרטגיות אשר לעתים נלווית 

" רגישות"לאותה בבדיקה זו נשתדל לעקוף דילמות אלו ונתייחס ". רגישות מוסרית"אליהן 

בשלושת התחומים האלה ייבחנו שלושה . חברתי ופלילי, רעיוני-אידיאולוגי. בשלושה תחומים

 :נושאים
 ;התימנים כמכשיר: רעיוני-בתחום האידיאולוגי

 ;אי שוויוןשוויון ו: בתחום החברתי
 .אלימות נגד תימנים: בתחום הפלילי

 
" סרגל רגישות מוסרי"ום והעברתם בי העלאת מקרה או שניים מכל תח"הבדיקה תיעשה ע

 :שיכלול מספר אמות מידה
 ;מודעות מוסרית . 1
 ; אחריות מוסרית . 2
 ;הזדהות מוסרית . 3
 ;)השתתפות(סולידריות מוסרית  . 4
 ;זעקה מוסרית . 5
 ;)חלקית (התערבות מוסרית  . 6
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 ).מתמשכת(מעורבות מוסרית  . 7
 

 "מכשיר"התימנים כ. 1
 הוא מציג 1908-וב,  הוא הראשון המעלה בכתובים את הבעיה המוסריתדומה שאהרונוביץ

 ":מכשיר"את השימוש בתימנים כ 
 
ולא לעשותם כלי זין ולא לעשותם כלי זין ולא לעשותם כלי זין ולא לעשותם כלי זין אנחנו צריכים להרים את מצבם הקולטורי להיטיב את חייהם "

 101.למטרותינולמטרותינולמטרותינולמטרותינו
 
, עהמגמה לראות בהם כוח שיסיי.  כבר היו יוצאי תימן במושבות רחובות וראשון לציון1908-ב

, כבר הבשילה והייתה למציאות, יתגבר ואף יחליף את הפועל האשכנזי בעבודתו כפועל שכיר

מטרה העומדת , הוא רואה בכך את ניצולם למטרה שאינה מטרתם. ואהרונוביץ יוצא נגדה

, כלומר. מעמדי ויהודי וצעד בלתי מוסרי שיש להתנגד לו, פועלי, בסתירה לכל צו הומאני

קשה . פעול להעלאת רמת חייהם ולא לשתפם במאבק על כיבוש העבודהאהרונוביץ ממליץ ל

או מסקנה מעציבה בדבר המחיר שיש לשלמו כדי להגיע , "קריאה לעצור"לדעת אם הייתה זו 

שנתיים לאחר מכן נתן את ברכתו ליציאת יבנאלי לתימן לעורר ולהעיר : עובדה. אל המטרה

הבזק , וב שהיה בכך ניסיון של בדיקה עצמיתניתן להניח במקרה הט. את גולת תימן לעלות

 102."ואולי דברים אחרים, והיה מחננו טהור"בבחינת , של התעוררות מוסרית
 

ברור , גם אם בעקבות אהרונוביץ או בלעדיה התקיימה התלבטות ברמה זו או אחרת

שההכרעה שנפלה התעלמה מהפגם המוסרי והתכחשה לראייה האינסטרומנטלית שבעליית 

 . תימן ושילובם במשימת כיבוש העבודהיהודי 
לא הייתה מכוח בחירתם ) שאינה מטרתם(הוא שצירופם של התימנים למטרה " הפגם"

 . במאבק לא להם") כלי זין("החופשית אלא הם היו בה מכשיר 
הצטרפותם של התימנים אל מעשה ההגשמה הציוני בעצם עלייתם ארצה מתוך הסכמה 

עדיין מבדילה אותם מהמחנה ההומוגני החלוצי , )ראה לעיל(לי עם יבנא" מעין חוזית"ברמה 

אשר משמעותה הייתה בהכללה גסה " מעין חוזית"ההסכמה ה. המוגדר כמפלגה או תנועה

שהיה " חוזה"עומדת בצורה שונה מול ה, " אתם נותנים עבודה�אנחנו נותנים עלייה "

תנועה הופך הפרט -ת למפלגהעם ההצטרפו. אירופים עם התנועה הציונית-לחלוצים המזרח

תנועה . לכיבוש הארץ ולכל משימה שתידרש,  לגאולת האומהמרצון ומתוך בחירהלמכשיר 

מקיימת , לכידות קולקטיבית וולונטארית, מהפכנית-כזו המתבססת על נאמנות אידיאולוגית

 בתוקף אותו חוזה הכרתי. מתוכה רמת סולידריות בקרב חבריה ונכונות להגשמת מטרותיה

בצבאה " חיילים"כל מעשה הנגזר מהאידיאולוגיה מוכתב הירארכית מלמעלה למטה אל 

                                                   
 .225' עמ',  גל הצעירהפועפרקי   101
מכיבוש העבודה לקידוש ", ישראל קולת. "צ לא הכריע בה"סוגיה שהפועה"על כך כבר עמדו קולת שמגדיר אותה כ 102

, "ההיית"ב" יחס דו ערכי"וכ, 74' עמ, 5קתדרה " דו ערכיתנעימה "ניני שמגדיר אותה כ, 46'  עמ,בדרך, "העבודה
 .30�33' עמ
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אף שהפועל הצעיר לא . (העומדים מתוך הכרה למרותה תוך נכונות לבצע את משימותיה

הייתה מפלגה סוציאליסטית אנשיה הושפעו בוודאי ולו גם בעקיפין מהאווירה המהפכנית 

 103).31, 30' עמ, קולת( תחום המושב הרוסי והדינמית שאפיינה בראשית המאה את
 

 אם היא מופעלת על פרטים וקבוצות אשר לא קיבלו עליהם �" משימתיות מכשירית"מכאן ש

משימתיות "ובמקרה הטוב , "משימתיות כפויה"היא , מפלגה-הצטרפות אל התנועה

 ". משימתיות וולונטארית"ובוודאי שאין לראות בה , שבהסכמה
ברמה " כשר"לכל בני האומה עדיין לא הופכת צעד זה ל" מהפכנית"מתן לגיטימציה 

תיתכן גם הנמקה שמפלגת הפועל הצעיר ששיתפה פעולה עם המשרד , יותר מכך. המוסרית

. שיחררה למעשה את עצמה מאחריות בכך שהיוזמה וההחלטה לא היו שלה, ישראלי-הארץ

 יכול להיחשב �" אתוס המהפכני"י ניצול התימנים וגיוסם אל ה"שחרור מאחריות מוסרית ע

למען " משימתיות כפויה"לעומת זאת יש הנותנים הכשר מוסרי גם ל. כפגם ועיוות מוסרי

באור זה ניתן להבין את החלטות . מטרה לאומית אשר ההצדקה לה נמצאה בכורח המציאות

 :ב"א של הפועל הצעיר בפסח תרע"הוועידה הי
 
ואמנם . לת יחסנו לעליית התימנים האחרונה לארצנותפשה מקום חשוב מאוד שא... בועידה"

סוף מעשה "כי הרי עליה זו היא אצלינו בבחינת , יחסנו אליה אינו יכול להיות בגדר שאלה

 הרבה שנים הגו חברינו ברעיון של משיכת יהודי המזרח בכלל ויהודי �" במחשבה תחילה

כשזכינו לראות התחלה ועכשיו ... הרבה זמן הקדשנו, תימן בפרט לעבודת המושבות

] כדי... [אם יש כאן מקום לברור הרי זה רק בגבולי המעשים... מהתגשמות הרעיון במעשה

 ... לקרב את את התימנים אל העבודה ולבצר בה את מצבם
הללו חושבים כי התימנים הם מתחרים : פ וגם בספרות"גם בע.... שדעות שונות מובעות... מכיון

רואים רק בתימנים את הפתרון לשאלת העבודה העברית ... והללו... יםמסוכנים לפועלים האשכנז

איננו מביטים על התימנים לא כאל ... י ושוללים לגמרי את ערכו של הפועל האשכנזי"בא

" הלבנים"שצריכים לבוא ולמלאות העבודות שאין בידי " שחורים"מתחרים בנו ולא כעל 

ואנו צריכים להשתדל , י היא עבודה לאומית"נו באעבודת. כי אם כעל חברים שווים לנו, למלאות

 104."ולמשוך אליה ולשתף בה את כל חלקי האומה בלי כל הבדל
 

י היא עבודה לאומית אשר בה שווים "העבודה בא", נקודת המוצא מצויה בסוף ההצהרה

אין כאן כל ". כולם כאשר השאיפה לשתף במאמץ זה את כל חלקי האומה בלי הבדל

לשאת יחד ולהשתתף , מדובר כאן במעין שוויון הזדמנויות לכל, "שירמכ"התייחסות ל

הבאת , ההיפך הוא הנכון. אין כאן ביטויים של רגשי אשם או הכאה על חטא. במאמץ הלאומי

המבוסס על משיכת יהודי המזרח " סוף מעשה במחשבה תחילה"התימנים מוצגת כאקט של 

קירוב ": מטרת המשנה"מכאן ש. הכלליוהתימנים בכלל לעבודת המושבות כחלק מהמאמץ 

                                                   
 .452' עמ', ב, מיתוס האומה וחזון המהפכהראה על כך אצל טלמון בספרו  103
 .235�237' עמ',  גל הצעירהפועפרקי  104
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 . מאזנת את המודוס המוסרי ומעניקה לו הכשר, "ביצור מצבם"התימנים לעבודה ו
ואמנם "וכשנאמר . המהלכים לא היו משוחררים מהתלבטות מוסרית, ואולם כפי שטענו

 עולה הספק אצל החוקר אם ההדגשה הזאת אינה "יחסנו אליה אינו יכול להיות בגדר שאלה

ההוכחה לכך נמצאת בשורת העמדות . או התלבטות, ספק, סתירה דווקא סימן שאלהמ

 : המשתקפת בנאמר
התימנים  )3; הם הפתרון הנכון לכיבוש העבודה )2; התימנים יתפסו את מקום האשכנזים )1

עמדות אלה מוצגות ללא ריכוך ונשמעות אותנטיות . הם שחורים שיעשו את העבודה השחורה

בכל זאת . טבעי של לבטים וויכוח סביב מקומם של התימנים בשורות המאבקומשקפות מצב 

חברים שווים "העטיפה ההצהרתית המסייגת את הדעות השונות עומדת על ראיית התימנים כ

 .  וזו יכולה לספק�" לנו
 

המשכו , "לעבודת המושבות"יהודים מזרחיים " משיכת"מוצג פה תהליך אשר ראשיתו ב

אין כאן מאבק . שמשמעו סיגולם לעבודה והתאמתם למשבצת שנועדו לה, בביצורם בעבודה

, והתאמתו לעבודת המושבות" אלמנט"כי אם הבאת , "כובשים"משותף בין חברים 

 . למשימה משותפת ולא כשותף לגיטימי" מועמד"כשמעמדו הסטטוטורי במקרה הטוב הוא כ
: בשלילה למה שהתימנים אינםומוסיפים דירוג ש, מנסים לתקן את הרושם הממעיט, בהמשך

 . לנו" חברים שווים"אלא " עבודות שחורות"ל" שחורים"לא , "מתחרים"לא 
. ואולם טיבה של הגדרה חיובית זו שהיא באה להכחיש את ההגדרות השליליות שקדמו לה

כלומר השטח כן מדבר ". מכלל לאו אתה שומע הן"ההצהרה על השוויון נשמעת מוחצנת ו

למלאות "אכן , "מתחרים"אכן , "שחורים"אכן : לכן. שים ברמה ההצהרתיתבמושגים המוכח

לא "הופך בלשון השטח ל" שווים"ולכן הצהרת , "למלאות" לבנים"את העבודות שאין בידי ה

 ". שווים
 

ההוכחה לכך היא . כאן כבר מסתמנת תחילת המגמה לבידול התימנים מהמחנה החלוצי

ולכן היא מיועדת לכלל עם ישראל ולא , "א לאומיתהעבודה הי"בהתאמת הטרמינולוגיה ל

 . שהתימנים אמורים היו להיות חלק ממנו, לאוונגרד החלוצי
לא כחברים " עבודה הלאומית" אל הלמשוךפי ההגדרה משתייכים התימנים לאלה שיש -על

זו מגמה ". כל חלקי האומה בלי הבדל"אלא ביחד עם , שווים במעמד חלוצי הדוחף להגשמתה

יכול להיחשב " למשוך"הפועל . לת המשנה את היעד מהמחנה החלוצי אל המחנה הלאומימבד

 105.אפוא כסמן לדחיקת התימנים מהמגזר החלוצי
 

נראה שהחלטות ) סרגל רגישות מוסרית" ("ם"סר"את המקור הזה דרך ה" להעביר"אם ננסה 

יש בה אמנם ; סריתנעדרת בה מודעות מו. מיוחדת" רגישות מוסרית"הוועידה לא מעידות על 

מצלצלת כבלתי , בשל רמתה ההצהרתית, וגם היא" הזדהות מוסרית"הזדהות אך אין זו 

. היעדרו הבולט של הממד המוסרי בולט על רקע השתיקה בנושאי המצוקה הקשה. מחייבת

                                                   
 .שם 105
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 . תמותת התינוקות והקשיים האובייקטיביים, מצוקת המגורים
כדי לאפשר מצב זה ברמה הלוגית . רך שוויוניהבידול המודגש יוצר אי שוויון בתוך מע

י צירופם של התימנים אל מחנה "והמוסרית פותרת המשוואה ההצהרתית את הבעיה ע

לכל חלקי האומה ללא הבדל אך לא למחנה החלוצי "המיועדת " העבודה הלאומית"

כמחנה העומד במקביל למחנה החלוצי " מחנה העבודה הלאומית"הגדרת . האקטיביסטי

-לאי שוויון ולבידולו של המחנה החלוצי התימני מהמחנה החלוצי" כסות"ה מעתה תהי

 . אשכנזי-תנועתי
 : לסיכום

 ;הפניית התימנים למשימתם ללא הסכמה מראש מעוררת בעיה מוסרית . 1
דחיקת התימנים אל מחוץ למסגרת החלוצית מגדירה אותם כמסגרת חלוצית לאומית  . 2

 ;מקבילה
 ; ללא הכנה וללא בחירה, ם למשימה מכשירית נעשית ללא הבנההכפפת התימני . 3
. מוסרית רגישות אף שיש גילויים ספורדיים של נעדרת מודעות מוסרית ברמת הכלל .4

 . ברמת הפרטקיימת ביקורת והתנגדות 
 
 שוויון ואי שוויון. 2
אל טרף להצהתימנים שבאו ארצה בעקבות יבנאלי אמורים היו , פי גרסת הפועל הצעיר-על

להיאבק על כיבוש העבודה ולדחוק את העבודה הערבית אל , מחנה הפועלים כשווים למעמד

צ שהיו שותפים "ואולם שני הגורמים הנוספים להפועה. מחוץ למושבות העלייה הראשונה

-והמשרד הארץ) מנהל אגודת נטעים, יהושע אייזנברג( נציגי האיכרים �ליוזמת השליחות 

 .  את הפועלים האשכנזים יחליפום שהתימניםגרסו לעומת, ישראלי
 איכרי �ישראלי והמעסיקים -המשרד הארץ, י בעלי המאה"ההכרעה נפלה בסופו של דבר ע

 . המושבות
 

וחלק אחר , חלק אחד התנגד וראה בהעסקתם איום לפרנסתו, בציבור הפועלים נחלקו הדעות

ן במחנה הפועלים היה לנושא נושא אי השוויו, כך או כך. קיבל את המצב מטעמים שונים

 . אך רק בודדים העלו לדיון את הבעיה המוסרית , שנוי במחלוקת ומעורר ויכוח פנימי
הדומים יותר ... תלולית של נמלים(" בבנייה ובמגורים, אי השוויון התבטא בשכר העבודה

ור גם בני אדם הללו תפקיד אחד מס, כנמלים... צפופים על שטח קטן, לתאים תאים צרים

  106!)"לעבוד: להם
 

בשלב מאוחר יותר התבטא אי השוויון בפער הגדול של שטח החלקות שהוקצו למתיישבים 

 בשנת הפועל הצעירמ קולר ב"כותב א. אשכנזים לעומת התימנים שהצטרפו למושבי פועלים

1913 : 
 

                                                   
 .ד"רעת, 23,22,21' עמ. 39�40גליון , צה"הפוע, " מכתב מרחובות–למצב התימנים ", ת"ב 106
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הלא ? מה עושים עסקנינו ומה עושים אנו בכדי להרים את התימנים משפל מדרגתם"... 

כדי שיהיו ? שנקשור אותם אל מקומות מושבותיהם כקשר חמור אל אבוסוסתפק רק בזה נ

, קשיים המתחדשים עליהם בארץ שאיפותיהם, אסורים בעול הכבד ובתנאי החיים הקשים

צחוק מר בושה וכלימה תכסה את הפנים בשוותינו את המצב הנוכחי ואת !... שאיפותינו 

 ... ת הנעימים אשר השתעשענו בהם בתמימותנוהפעולה שאנו פועלים לעומת החלומו
אם אין , אם אין הישוב עתיד להתפתח ולפרוח אלא בזכותן של בערות התימנים ושפלותם

רעיון גאולתנו ותחייתנו קיים אלא בזכותן של אלה ורק על ידיהן תתגשמנה מבחן תקוותנו 

 ישא את הכל ואל נבנה מוטב לנו שרוח,  אז מוטב שלא ניגאל ולא נקום לתחיה�ושאיפתינו 

 107"...את בניין חרותנו על יסוד העבדות וההשפלה
 

החלק הראשון מטיל את האחריות לעוול ולחוסר השוויון : אפשר לחלק את הקטע לשלושה

כלומר לחציצה , "שאיפותיהם שאיפותינו"החלק השני מתייחס ל. על העסקנים והפועלים

כאן האחריות היא ישירה על מחנה . שהם חלמוהקיימת בין מה שחלמנו אנו לגביהם ובין מה 

החלק השלישי מציג צו מוסרי קטגורי הקובע . הפועלים העומד מנגד למצוקת התימנים

שמוטב שיישא הרוח את כל מפעל גאולתנו אם הוא נשען על גרימת עוול בקיום תנאי עבדות 

ריד בין מחנה לא ניתן להפ. משמעי-קולר מציג את הדברים באורח חד. והשפלה לתימנים

וכאשר צד אחד של המשוואה פגוע ופגום לא , זהו מחנה אחד. התימנים למחנה האשכנזים

 . י דחיקתו החוצה תוך התכחשות והתעלמות ממנו"ניתן להתעלם ממנו ע
ראה " (סרגל הרגישות המוסרי"אומדן הרגישות הוא גבוה וכולל את כל מרכיבי , במקרה זה

ולמרות משקלו ואיכותו הוא יוצא דופן ואינו חופף את , י של יחידואולם זהו ביטו, )53-52' עמ

יש להניח שחלקם הגדול של הפועלים האשכנזים אינם רואים בתימנים גורם שווה . דעת הרוב

אינם מקיימים כלפיהם זיקה של רגישות מוסרית ולכל היותר מראים כלפיו , למחנה החלוצים

 .  בשלב זהרגשי חמלה ללא יכולת או רצון לסייע לו
 

 : עד כה ניתן אפוא להסיק את המסקנות האלה
אחריות מוסרית מוחצנת אל עסקני היישוב משחררת את הפועלים ממודעות או  . 1

 . התייחסות מוסרית אל התימנים
והם עדיין , ולכן אינם מתאימים עדיין למעשה החלוצי" נגיף הגלות"התימנים הם נשאי  . 2

 . בבחינת עניין פילנטרופי
 . ברמת הפרט קיימת מודעות ורגישות מוסרית . 3
 .תדמית התימנים מחוברת ליישוב הישן . 4
 . אי השוויון של התימנים נתקל באדישות ברמת הכלל . 5

מן הראוי אפוא לנסות ולאמוד את רמת הרגישות על רקע מקרים מוקצנים ולא שגרתיים 

 . המלווים קליטת התימנים במושבות
 

                                                   
 .7�8' עמ, 42'  מס ל הצעירהפוע, "המחנה" מתוך ,מ קולר"א 107
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 תימניםאלימות נגד . 3

בעיתונות הפועלים אפשר למצוא כמות לא מבוטלת של דיווחים העוסקים ביחס המשפיל של 

נבחן שני . שמקצתו הגיע עד לכדי אלימות פיזית של ממש, איכרי המושבות כלפי התימנים

תגובתו של ברל כצנלסון במקרה , והשני" מקרה מקוב"הראשון המכונה : מקרים בולטים

 ". משפט צדק"
 

 מקובמקרה 
 
 . רחובות) 1913. (ג"שבט תרע"

המטיל צל על החברה והמקום , י האיכר יונתן מקוב מעשה גס"ע] 1[בשבוע שעבר נעשה פה 

כידוע רגילים התימנים ללקט בשדות ובכרמים ולאסוף שם . שבהם נעשים מעשים כאלו

 התימני שום אזהרות וגזרות לא יכלו למנוע את. ענפים וזמורות שבהם משתמשים הם להסקה

כ לרכוש "קשה לו להלה להתרגל אל המחשבה שהדברים האלה שייכים ג. מהלקט הזה

 . הפרטי וכי אסור לגעת בזה בלי רשיון הבעלים או השומרים
 עונש �הלקט הזה גורם בכל פעם ובמקומות שונים לסכסוכים בלתי פוסקים שהתוצאות הן 

. בכרמו שלש תימניות המלקטות ענפיםמצא ) במקור. הנזכר למעלה(ל "האכר הנ.... למלקטים

ולא הסתפק הלז בזה שהיכה את המלקטות אלא שמצא לנחוץ גם לאסור אותן ולהובילן שבויות 

כמובן שהנשים התנגדו ברחו והתפזרו בכרם אולם הפועלים הערבים רצו אחריהן . למושבה

וככה הובילון אל , ורקשרו אותן לזנבו של חמ,  אסרו את ידיהן בחבלים�והתפוסות . ותפסו אותן

וערבי אחד שומר על הנשים מאחריהן ומאיץ , מקוב מנצח על החמור, הנשים קשורות: המושבה

לקח בידו את קצות החבלים שבהם היו אסורות , על יד המושבה ירד המנצח מהחמור. בהן

 ... התימניות והכניסן לתוך המושבה
 

הם קבלו את : ימנים קשה לתאראת ההתרגשות ודכוי הרוח שעורר המקרה הזה בקרב הת

כהבעת ההתיחסות ) כי אם(א "כ, הענין הזה לא כמקרה פרטי של גסות יוצאת מן הכלל

מהרו תיכף אל , כשנודע להם המקרה, הפועלים העברים. הכללית אל הציבור התימני

צריך להביא , י משפט"מהם הבין שטרם שיקבלו התימנים סיפוק ע) כל אחד(א " כ�התימנים 

המקרה .... שהתיפחו בדמעות שליש על החרפה שנעשתה להם, מים לנעלבים האלהתנחו

 108.האחרון עם התימניות גרם לזה שפועלי רחובות זכרו את חובתם ביחס לתימנים
 

: וגם כאן אפשר לחלקו לשלושה, עיון מדוקדק בקטע מגלה את התייחסותו של הכותב למקרה

שיפוטית האומדת את חומרת -ובייקטיביתתיאור המקרה בתוספת הערכה ס, הראשוןהחלק 

 . האיכרים והמושבה, קרי,  ביחס לחברה ולמקום")צל גס("המעשה 
אובייקטיבי ומרוחק של המקרה כשהמספר עומד מן הצד צופה ) כמעט(תיאור , החלק השני 

 .ונטול מעורבות
ר לא כאן הוא כב. הוא החשוב מבחינת הכותב בשל ההערכה שהוא מביע בו, השלישיהחלק 

                                                   
 .ג"תרע, 15' עמ, 15-14גליון , על הצעירהפו. פועל 108
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 . אל הקרבן, אך עדיין לא מחובר אל הצד הנפגע, עומד מן הצד והוא מזוהה יותר
. היא השתתפות בצערו של אדם בשעת כאבו, קרבנות המקרה, ההתייחסות אל התימנים

הבעת התייחסות : "ההתייחסות היא כאל מקרה פרטי אחד ולא כפי שהתימנים רואים זאת

כותב " פועל"זציה של מקרה פרטי כפי שרואה זאת ההמינורי". כללית אל הציבור התימני

במקרה כזה קיימת . מלמדת על הקטנה וצמצום הממדים ומכאן גם הפגיעה והעוול, הרשימה

" נעלבים שהתייפחו בדמעות שליש"התימנים הם . הזדהות אך לאו דווקא התחברות

אינה " חרפה"ה, העלבון אינו עלבונם". תנחומים"מביעי , והפועלים הם משתתפים בצער

 �וחובתם במקרה זה היא ". שפועלי רחובות זכרו את חובתם"גרם לזה ... המקרה"חרפתם ו

 .  לחוש אל בית הנעלבים�לכל היותר 
בעוול שנעשה לו , אך אין שיתוף מלא בעלבונו, קיימת הזדהות עם צערו של הקרבן, כלומר

וא לקבוע שרמת הסולידריות ניתן אפ. יש הפרדה מוחלטת בין הקרבן לבין מנחמו. ובכאבו

היה מתבקש כאן גילוי של השתתפות מעבר לניחום על הכאב . היא חיצונית ומסויגת

כמו .  כל אלה אינם קיימים�והתייחסות מוסרית לגורם העוול ואף התרסה או נכונות לפעולה 

היותר יש כאן מעין קבלת דין של מצב שלכל . כן נעדרות נימות של רצון ונכונות לשינוי מצב

 . או מעיב על תדמית נתונה של האיכר והמושבה" צל גס"מטיל 
נשאלת השאלה האם הדובר מספר מתוך עצמו ועל עצמו .  הריחוק הוא אפוא הממד הבולט

דומה שהכוונה היא לספר על המקרה כפי שראו והגיבו . או שהוא משמש פה לשאר הפועלים

משמעית עד כמה -קשה לדעת ולקבוע חד. דעליו הפועלים ולא כפי שראה אותו פועל פרטי אח

נסתפק אפוא ונניח שהמסקנות עשויות ללמד על כלל הפועלים שהיו . זוהי התנהגות מייצגת

 . כלפי התימנים" זכרו למלא חובתם"שותפים ו
 : הטבלה שלהלן תדגים מה יש ומה אין במקרה מקוב
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 "משפט צדק"

ארבעה מהם ברחו . המקרה עוסק בכמה תימנים שהוכו בשנתם בידי בכירים במושבה חדרה

לכרכור שם סיפרו את פרטי המעשה לברל כצנלסון , ג"א תמוז תרע"ש כ"במוצ, לילהבאמצע ה

מקרה זה שונה מקודמו כי כאן יש ניסיון לערב . וביקשו את התערבותו לעשיית משפט צדק

 . במעשה את אחד הפועלים
י אחד התימנים שטען כי זה שלושה חודשים "העילה למכות הייתה נטישת עמדת השמירה ע

 : וכותב ברל ברשימתו.  את משכורתולא קיבל
 
בדם נפשות אנשים נקיים המוכים על לא חמס בכפם וגם בכל עוות הדין , עיני ראו ולא זר"

 ..."שנעשה למוכים דורשי המשפט
 

כך נודע פסק -המשפט התקיים למחרת בבוקר בנוכחות כמה ממכובדי המושבה ויומיים אחר

צעי מעשה האלימות כאחד וקנסות כבדים הוטלו על עונשים הוטלו על הקרבנות ועל מב. הדין

 . המאמר מפרט את פרטי ההתרחשויות ואנו נתמקד בסיכומו. הקרבנות
 : וכך כותב ברל בהמשך

 
אם אלה הם צעירי המושבה ומגיניה ... כמה נפלנו... יש רק לקרוע... על משפט צדק כזה"

, גם) כי אם(א "וק מידי עושקו כיש כאן לא רק עניין הצלת עש... ואלה שופטינו ויועצינו
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נכבוש את פנינו בקרקע . גלילת החרפה של חוסר כל משפט צדק בציבור העברי, ובעיקר אולי

יש בינינו כאלה שלא די להם בניצול החומרי הנורא : ונודה על האמת המכוערת והצורבת

נפשם , והרי נעשים נסיונות שונים לשעבד את גופם למכים, שהם מנצלים את התימנים

נשים מחסום בפני . להתעמר בנשיהם ובנותיהם והרע הולך ומתגבר, למעליבים

אל נביא את התימנים . האינסטינקטים הפראיים והחטאיים של כובשי עבדים שבתוך ציבורנו

כי רעות ומרות תהיינה , י"כי לית דין ולית דיין בתוך עדת ישראל בא, למצב של הכרה

 109...."תוצאות הכרה זו לכולנו
 

ברל מתייחס למקרה כאל עוול . כאן באה לידי ביטוי רגישות מוסרית כמעט לכל דרגותיה

כולם ישות אחת , אין הפרדה. שנעשה בתוך הציבור העברי אשר בו איכרים תימנים ופועלים

 . אשר בתוכה אירעה תקלה מוסרית המכתימה את הכלל
ם ומעמדם של התימנים ברל מתייחס לנקודה המוסרית המיוחדת באשר למצב. יותר מכך

לא די בניצול החומרי הנורא : "נקודה זו מחריפה את הגדרת העוול. אצל מעבידיהם האיכרים

אלא הניצול הוא גם ... " לשעבד את גופם למכים] ומנסים... [שהם מנצלים את התימנים

נעדרי " כובשי עבדים"הוא רואה בעושי העוול "... נפשם למעליבים"בניסיון לשעבד את 

כנותו ורגישותו המוסרית באים לידי ביטוי ". מחסום בפני אינסטינקטים פראיים וחטאים"

והוא מביע גם , "עיני ראו ולא זר "�ותגובתו היא אישית ונפגעת , בהזדעקותו על העוול שנעשה

 . י"החדש בא" העברי"את חרדתו לשלמותו המוסרית של הציבור 
, שוב, אלא היא, אינה מייצגת את הכלל, עילאאף שהיא מוסרית ל, עמדתו ותגובתו של ברל

 . ביטוי של עמדת יחיד
מקרה אחד מצביע על אדישות מוסרית של הכלל . קשה להסיק מסקנה מכלילה: לסיכום

ברמה זו בולטת גם היעדרה של מודעות מוסרית בשל . והשתתפות בצער ברמת הפרט בלבד

ואילו , ות מכלילה לקבוצה של פועליםהמקרה הראשון כולל התיחס. חוסר מודעות לרמת העוול

המקרה השני מתייחס לעדות אישית של אדם אחד אשר בפנייה הישירה אליו הפך למעשה 

 . למעורב במקרה שבו באו לידי ביטוי כל הקריטריונים של סולם הרגישות
קוטביותן של שתי העדויות היא המקשה על סיכומן ולכן נסתפק בהערה שתיתכן קשת שלמה 

נושא האלימות נבחר כמדגים שלב התנהגות קיצוני שאיננו . בות מול גילויי אלימותשל תגו

שאינו כמותי ושאיננו רוצים להסיק (ודווקא בשל כך הקיטוב , מבטא מערכת יחסים שגרתית

הטרוגניות יכולה להציע מסקנה שגם במקרי אלימות . מצביע על הטרוגניות) ממנו שהוא כזה

 . ידהקיצוניים התגובה אינה אח
 

 ויחסה לתימנים) צ"פוע(מפלגת פועלי ציון 
מרקסיסטית -מפלגה זו היתה מפלגת פועלים ציונית עולמית אשר הגדרתה כסוציאליסטית 

הוסיפה על מורכבותה ודרכה אל רעיון האחדות הלאומית שורה של התלבטויות וסתירות 

רעיון האחדות הפאראדוכס של במאמרו . שהביאוה לא אחת עד פרשות דרכים קריטיות

                                                   
109
 .ג"תרע, 15' עמ, 42גליון , ל הצעירהפוע, "משפט צדק", ברל כצנלסון  
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הראשונה נוגעת ליחסה של מפלגה זו . על שתים מהן) ז" תשל,המאסף(גורני '  עומד יהלאומית

למקומה של השפה העברית בתהליך התחיה הלאומית והשניה נוגעת ליחסה אל הפועלים 

על סתירה נוספת עומד גורני במאמר אחר שם הוא מבליט את . התימנים באותה שאלה עצמה

לגה סוציאליסטית בעלת נטייה מרקסיסטית לחיות בין ניגודים של סוציאליזם קשייה של מפ

כי הרי הסוציאליזם מהווה תנועת המשך לזרם המחשבה . מאטריאליסטי ורומנטיקה

שללה את …מרד נגד השכלתנות" בעוד שהרומטיקה נתפשה כ-18הרציונאליסטי של המאה ה

היסוד הרומנטי , גורני' י" ( האומהמלחמת המעמדות מתוך שדגלה באחדות האורגאנית של

סתירות אלה וההתלבטויות ).1966ינואר , אסופות, 55' עמ, באידיאולוגיה של העליה השניה

שליוו את המפלגה בהתמודדות על הגשמת היומיום שלה בארץ ישראל הבליטו את ייחודה 

חסה אל בשלושה מוקדי התלבטות אלה הצטלבה דרכה בדבר י. צ"מול המפלגה אחות הפועה

בשאלת השפה עמד הויכוח סביב שפת האידיש . הפועלים התימנים בתקופת העלייה השנייה

ממנה " להיפרד"שהיתה שפתו המשותפת של הציבור היהודי במזרח אירופה וקשה היה 

, יהודי המזרח(רעיון התחיה הלאומית והאחדות הלאומית כדי לייצב אחדות אחת " לטובת"

כל סנפי המפלגה בגולה דיברו (ה על חורבות האחדות הישנה חדש)התימנים, הישוב הישן

הויכוח לא סר מתוכה במשך  "-1919גורני מציין שעד הקמת מפלגת אחדות העבודה ב). אידיש

אף ששאלה זו היוותה , )56' עמ,  פאראדוכס�גורני "(כל שנות קיומה בתקופת העלייה השנייה

ניגודים בין מפלגת האם והמגמה בעיה מרכזית ומעשית מאוד היא חידדה גם את ה

הפלשתינוצנטרית שהתגבשה סביב קבוצת מנהיגים צעירים במפלגת הבת הארץ ישראלית אך 

י בן צבי ובן גוריון "שני מנהיגי המפלגה בא. לא הגיעה לכלל הכרעה גם בתוכה כל אותו העת

 החזיקו בשני מוקדים שהתנגשו ביניהם כאשר הראשון מדבר בזכות האידיש כשפה

שהפועלים יכולים להבין וכשפת קשר עם הגולה והמפלגה בגולה על סניפיה בעוד שבן גוריון 

מבליט את הכורח בעיצובו ובנייתו של חיבור לאומי אל היסודות האתניים היהודים האחרים 

שחיו בארץ כמו בני הישוב הישן מעדות המזרח והתימנים אשר רק העברית יכלה לשמש 

שאלה אחרת שעמדה במבחן המחלוקת נסבה  על ענין ). 56�59,  שםראה(כשפת גשר ביניהם 

חששם , עם הערבים" סולידריות פרולטרית"תחילה חלקו על רעיון זה מטעמי . כיבוש עבודה

היה שהתחרות על מקום עבודה בין יהודים וערבים תשבור את הסולידאריות המעמדית בין 

א ניתן יהיה להגשים את החזון המשותף שני העמים ותביא לעימות לאומי אשר בעקבותיו ל

אולם ברובד ). 36' עמ, קולת(מרקסיסטי -של מלחמת מעמדות על פי המודל האידיאולוגי

המעשי של חיי יום התמקד הדיון סביב מקומו ויעודו של הפועל התימני במאבק על כיבוש 

מושא מאבקו גבר החשש כי הפועל התימני ידחק את הפועל האשכנזי מן המושבה ומ. העבודה

, הדדיות וסולידריות, מנקודה זו ייגזרו שאלות נוספות בדבר שיתוף או בידול. כיבוש העבודה-

 ).62�64' עמ, פאראדוכס–ראה על כך אצל גורני (חברות ושוויון שיפורטו עוד להלן 
צ לא הייתה שונה בביטוייה האישיים מזו של "דומה שרמת הרגישות המוסרית של מפלגת פוע

אף שהייתה התייחסות , ברמה המפלגתית והאידיאולוגית, לעומת זאת.  המקבילההמפלגה

והממד הפונקציונלי בולט ברבים מהמקורות , לא הייתה זו התייחסות מוסרית, לתימנים

צ נחשבה למפלגת החסות " הפועה�הראשונה , ההסבר לכך נעוץ אולי בשתי סיבות. שסרקנו

 אופיה �השנייה . צ בתימנים היה לכן קטן יותר"פועשל התימנים ועניינה הכללי של מפלגת 
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המרקסיסטי של המפלגה הכתיב התיחסויות פוליטיות ואסטרטגיות אשר התמקדו בנושאים 

ההתעוררות למצבם של התימנים היא יחסית מאוחרת לזו שבהפועל . אידיאולוגים ומקומיים

, 1908- ובעיקר ב1907ים צ מופיעות רשימות בנושא כבר בשנ"בביטאונה של הפועה. (הצעיר

, אף שנדון, ייתכן שההסבר לכך הוא שנושא כיבוש העבודה). 1912צ בעיקר משנת "ואילו בפוע

והיה רחוק ברמה הטקטית והאסטרטגית מעניינם של , היה שנוי במחלוקת בתוך המפלגה

אשר הכותב " אחרי הועידה"דוגמה בולטת לכך אפשר לראות במאמר . המפלגה ומנהיגיה

 ונימי שלו יוצא בו כנגד מנהיגי מפלגתו על כי שאלת התימנים האנ
 
ולא זכתה להתברר ] הועידה השלישית של פועלי יהודה[לא נכנסה לסדר היום של הועידה "

רצינותה וחשיבותה היתה צריכה להעסיק את המוחות , כלל וכלל בשעה שלפי ערכה החיוני

 110"ידהוהלבבות יום יום ולתפוס מקום חשוב בעבודת הוע
 

בניתוח מספר , בעיקר ברמת הפרט, ננסה אפוא לאפיין מספר התייחסויות אל התימנים

 . מקורות
מתקבל " מכתב מרחובות"תחת הכותרת . צ" עיתון פוע� האחדותב' במכתב שפירסם הפועל א

 : התיאור הבא
 

ובין  שנים אבל אין ביניהם 3 משפחות תימנים שבאו הנה לפני 50�60במושבתנו מצויים גם 

ולא עוד אלא שגם הועד המקומי של הפועלים אינו בא , הפועלים האשכנזים שום יחסים

כמעט כל נשי התימנים עובדות . בדברים איתם ואינו יודע כלל כמה מהם הם פועלים

חייהן בסביבת איכרים משפחתית השפיעו ...  פרנק 10במושבה בתור משרתות במחיר 

יש . ם תפגוש בנשים תימניות המדברות ביניהן עבריתבחומר וברוח ולא פע, לטובה עליהן

אחרת היא לגמרי בנוגע . לקוות שהנשים האלה תכנסנה לתוך משפחותיהן רוח קולטורי בריא

. מה שנוגע לצד הגופני הרי אלה הם ילדי הגיטו, אם גם שכולם הם עובדים, לגברים התימנים

מתים הם התימנים על פי הרוב .  מועטצעירים וילדים ישנם רק במספר,  הריהו כבר זקן25בן 

התימנים .. בצעירותם בכל זאת קנו להם רבים מהתימנים שם בתור פועלים חרוצים במושבה

ראוי לציין שאת הכסף הזה הם צברו כבר ... ניגשים כבר לבנות להם מעונות על חשבון עצמם

ה לעשותו על מקום המושב איננו כל כך טוב כי הוא נמצא בעמק ומוטב הי. פה במושבה

ילדי התימנים . באופן שיוכל עוד להתפתח ולהתרחב, גבעה וגם קצת יותר רחוק מהמושבה

ס של המושבה ומן הראוי היה לשלוח לתמוך במורה מיוחד בשבילם "אינם מבקרים את ביה

 111.ומסביבתם הם
 

אם קיימת אמפתיה היא מופנית כלפי . זהו תיאור מרוחק מנקודת מבטו של מסתכל מהצד

תדמיתם כפועלים .  לביתן"רוח קולטורי בריא", כך יש לקוות, שי התימנים אשר יכניסונ

                                                   
 .97' עמ, ג פרקי האחדות"ז טבת תרע"י, 11'  מסהאחדות 110
 .57' עמ, ילקוט האחדות, ב"ז כסלו תרע"י, 8'  מסהאחדות, מכתב מרחובות. א 111
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מלאכת הבנייה שנעשית בידי התימנים עצמם מסוקרת , חרוצים מתוארת כאן באדישות

הבעיה היחידה המעוררת את רגישותו של הכותב היא . בטבעיות כאילו אין כל בעיה בכך

בעיית ] ?[, בכך הם חוסמים את אפשרויות התרחבותםש, קירבתם של בתי התימנים למושבה

והמלצתו , ס של המושבה אף היא מתוארת באדישות מרוחקת"הילדים אשר לא הולכים לביה

 ". מסביבתם הם"היא מימון מורה 
אך נעדרת , מבחינתו יש אולי הצדקה לדווח עליהם. כך מתאר פועל מרחובות את התימנים

אין בתיאור כל התייחסות רגשית .  שותפות או הזדהות,ממנו כל תחושה של סולידריות

 . כלפיהם ותחושת ניכור מלווה את כל הדיווח
מקצה מחברו חלק קטן , )ב"מאדר תרע" (למצב העבודה: "זרובבל בשם' של י, במאמר אחר

 : וכך הוא כותב, לתיאור מצב התימנים
 
ן בלב הרבה מעסקנינו כלפי לדאבון הלב יש עד היום צורך להילחם נגד היחס המשונה שקינ"

על , עם היותם מדברים יומם ולילה על קיבוץ גלויות. האלמנט המזרחי בכלל והתימנים בפרט

אין אלה המדברים , י"על יצירת חברה יהודית שלמה בא, התהום שבין העדות השונות" גישור"

ימנים הינם הת... נוטים כלל וכלל לגשם את הפרינציפים האלה בחיים, שיש לאל ידם לעשות

חומר אנושי נחוץ לישוב בהיות שהם ומשפחותיהם מוכשרים לתפוס בעת ובעונה אחת הרבה 

על זאת יוכיחו למדי מאות . הם הינם גם אלמנט מתאזרח במקומו ומתקשר אליו, ענפי עבודה

, התימנים נכנסו אל הישוב כאלמנט זר... ,התימנים שבאו אל הארץ לפני כמה שנים אבל

אלא כל , בכדי לצאת קצת גם ידי רעיון האחדות של כלל ישראל, ו בדלית ברירהשסובלים אות

, כי הנה עכשיו יש אשר נשמע תרעומת משני הצדדים. זמן שהוא רך וצייתן ושומע בכל המפקד

, "גויים"כמו ל" עבדים"התימנים אינם מרוצים על שהאשכנזים מתיחסים אליהם כמו ל

, ים הרימו ראש כאילו היו כביכול שווים להם במעלהוהאשכנזים אינם מרוצים על שהתימנ

עוד הרבה זמן יעבור עד שהאלמנט התימני יתרגל לחיות : והאמת חובה לאמרה". מתחצפים"ו

במציאות יש מחיצה פסיכולוגית בין האלמנטים הללו הודות להבדלים . בסביבה של אשכנזים

ן הסוציאלי היה מכחיד בהמשך הזמן אבל השוויו' בהרגלים תרבותיים דתיים מנהגים שונים וכו

את אי השוויון הפסיכולוגי אלמלי היו מוסדותינו עובדים ומשפיעים בדרך זו וביחוד וקודם כל 

ואם חברותינו .... שכיום הזה הינם על פי מצבם קרובים לתימנים מכל יתר השדירות, הפועלים

צריכים עתה בכל , אשכנזיםנוכחו כבר בנחיצות בתי פועלים ואפילו מושבי פועלים בשביל ה

כי . תוקף להעמיד על סדר יום את שאלת הבתים עם משק ביתי פעוט בשביל משפחות התימנים

 112....רק באופן הזה תהא אפשרות בידי האחרונים להיקשר אל מקומם
 

. ויחסם המפלה כלפי התימנים) לא המפלגה(ההתייחסות היא כנגד מנהיגי היישוב , ככלל

הוא מדבר על זרותם של . ער שבין הסיסמאות הגבוהות ובין הגשמתןהכותב עומד על הפ

כל כתיבתו ). כל עוד הם צייתנים" דלית ברירה"ב" סובלים אותם"ש" אלמנט זר("התימנים 

אין כאן . באפליה וביחס לא אנושי, מופנית אל מנהיגי היישוב והאיכרים האשמים במחדלים

                                                   
 .73' עמ,  ילקוט האחדות"למצב העבודה", יעקב זרובבל 112
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" קרובים לתימנים מכל יתר השדירות"עלים אמנם הוא קובע שהפו, בכלל ביקורת פנימית

אבל האמת חובה לאמרה : "אבל המחיצה הפסיכולוגית קיימת גם כאן ובגילוי לב הוא קובע

כלומר חובת ". עוד הרבה זמן יעבור עד שהאלמנט התימני יתרגל לחיות בחברה של אשכנזים

ן היחידי שהוא הפתרו". אלמנט"ההתאקלמות נופלת על התימנים בעוד הוא רואה אותם כ

כי רק באופן , שאלת הבתים עם משק ביתי"מעלה בדעתו הוא סיוע של מפלגות הפועלים ב

על התקשרות אנושית לא מדובר  �". להיקשר אל מקומם] התימנים[הזה תהא אפשרות בידי 

ואולם זו אינה חורגת מגבול המודעות , הריחוק מצביע על מצב של אי נחת וטרדה קלה. כאן

ובכך לשכך את אי הנחת , ברמה טכנית" קל"זהו מצב שניתן לעשות לשיפורו ה. הרציונלית

למרות שיש מודעות , לא קיימת כאן הזדהות של ממש. המזערית במישור המעמדי הפורמלי

גם במקרה הזה החצנת האשמה משחררת את הכותב מהזדהות או קירבה . למצוקה ולקושי

 .רגשית
ם שעליהם הוא מדבר אינם מחייבים את הכותב והוא המחסומים הפסיכולוגיי,  יותר מכך

". התאשכנזותם"מניח שהמצב לא ישתנה אלא אם התימנים בעצמם יעשו למען השתנותם ו

אך הוא מייצג אווירה , הכותב לא רואה עצמו כנושא דגל. גם כאן ההתייחסות היא אישית

ת רגשית החבויה המעוגנת בהחצנה פוליטית ופסיכולוגית ובאטימו, כללית של אדישות

 . מאחורי מעטה הגנה אידיאולוגי
 

 ". מכתבים מפתח תקוה" בשם ) יצחק בן צבי(י -'מקור אחר ושונה הוא מאמרו הארוך של ן
שקירבתו אל הנושא היא גם , ואולי היחיד ממנהיגי מפלגות הפועלים, צ הוא בין היחידים"יב

 . ברמה הרגשית
הוצאותיהם וצורכיהם , ם והשווה את שכרםלאחר שתיאר את מצבם הכלכלי של התימני

 : הוא כותב, לעומת אלה של הפועל האשכנזי
 

נשתדל לרדת למצב נפשם של התימנים האלה שבמשך אלפי שנה לא יצאו מארצם ועכשיו 

לפי מבטאם הם נשענו על " מחובת השם ומחובת הארץ... "הסתכנו ושמו לדרך פעמיהם

אחת היא אם הבינו דבריהם היטב או הישלו את עצמם , דברי הפונים אליהם והקוראים אותם

 .... נחלות שדה וכרםבתקוות יתירות כי בארץ ישראל יקדמו את פניהם בכבוד ויספיקו להם 
 

בהמשך הוא מתאר את יאושם מהתעמרות האיכרים עד כדי הבעת רצון לחזור לתימן ולשוב 

בסוף "... יכן היאוש הגיעעד ה, ולהתישב בין הערבים"אל מקצועות שעסקו בהם בתימן 

 : המאמר הוא כותב
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תלויה , האשכנזי והתימני, ההתקרבות בין שני היסודות החשובים של הפועל היהודי בארץ

עליהם לרכוש ... התימניםלמשוך גם את אחיהם ... בהבנתם של שני הצדדים על האשכנזים

בקירבם השקפה יותר לפתח , אמון מצד התימנים ולהשפיע עליהם במובן התרבותי והחברתי

רחבה ויותר עמוקה על שאלות הישוב ולברר לפניהם את תעודתו המשותפת של הפועל 

 113.היהודי בישובנו
 

בן צבי כמעט שאינו מתייחס ליחסים שבין הפועל האשכנזי , מעבר לרגישותו כלפי התימנים

ן למעשי התימנים הם קרב. גם הפעם מופנית האצבע המאשימה אל האיכרים. לפועל התימני

רק בסוף . והפועלים האשכנזים יוצאים נקיים, "משרד"האיכרים ולמחדליהם של פקידי ה

המאמר הוא יוצא בקריאה לפועל האשכנזי לשמור על עקרון השוויון בינו ובין הפועל התימני 

את האחריות לקירובו ולבניית אמון . משמעית כפועל יהודי ללא כל הבדל-ומגדיר אותו חד

הוא בהחלט התבטאות נדירה " אח"השימוש במילה . מטיל על אחיו האשכנזיביניהם הוא 

צ חריג גם במאמץ שהוא משקיע להבין ולהסביר את "יב. לזמנה ומצביעה על קירבה רגשית

, לא רק החומריים, הוא מתייחס לצורכיהם המיוחדים, י"דרכם של התימנים מתימן לא

מצבו של התימני הוא מתמקד בעיקר ובקריאתו להטבת ) שאותם הוא מפרט בדקדקנות(

פה ושם . ברמה המוראלית כפונקציה של התארגנות וארגון התימנים במסגרות המפלגה

על , מתעכב בן צבי במאמר בתיאור האוטוכטוני שלהם כשהוא עומד על ייחודם כמתיישבים

הוא יוצא כנגד הזלזול והאפליה בנושא . יאושם הקשה עד כדי אביונות וקיבוץ נדבות

קירבתו באה לידי ביטוי בהבאת ציטטות . גודל החלקה וגודל הדירה המיועדת להם, המגורים

שאין אנו , אל תחשבו" �עובדה נדירה כשלעצמה במקורות שסרקנו , מדברי התימנים עצמם

ומרגישים מה , גם אנו מבחינים כמוכם בין טוב לרע... כמוכם, בבגדים נאים, רוצים באויר נקי

 ). 101שם ... "(שחסר לנו
צ ביניהם עם "שהמאמר נכתב לאחר שתי אסיפות שכינסו מנהיגי המפלגה ויביש לציין 

רישומן הטרי השפיע . טבת' ג ולמחרת בל"ט טבת תרע"פועלים תימנים בפתח תקוה בכ

אך אין בכך כדי להחליש הטיעון בדבר קירבתו הרגשית אליהם ולא , כנראה על הדברים שכתב

המעורבות והנכונות לעשות למענם בולטים , האחריות, ההזדהות, יותהסולידר. רק לעניינם

 . ביותר אצל בן צבי לעומת אחרים
 
 עמדת התימנים. 4
 
 : ז" עליית תרס�טביב הזקן . א

ס באתם ורשמתם אותנו "ובמוצאי הח... ואנחנו האחרונים וגם הראשונים שנסעו לרחובות

ית עם ביחד עד חודש אדר ונסענו לגדרת ב חמישים נפש וישבנו בב"צ תוב"ונסענו לראשל

לא לא לא לא  אינה יייי""""כל עלייתנו לאכל עלייתנו לאכל עלייתנו לאכל עלייתנו לאובאמת . הצאן אשר בקצה המושבה מזרח השמש מתגוללים בעפר

אלא מרוב חשקה אלא מרוב חשקה אלא מרוב חשקה אלא מרוב חשקה , , , , משום גזרת מלך ולא משום סיבה מהסיבות הגורמת לנדוד מארץ לארץמשום גזרת מלך ולא משום סיבה מהסיבות הגורמת לנדוד מארץ לארץמשום גזרת מלך ולא משום סיבה מהסיבות הגורמת לנדוד מארץ לארץמשום גזרת מלך ולא משום סיבה מהסיבות הגורמת לנדוד מארץ לארץ

                                                   
 .103'  עמ,ילקוט האחדות, מכתבים מפתח תקוה) יצחק בן צבי(י -ן 113
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] ולםבורא ע[ע "י ואפשר שזכות אבות ראשונים סייעה ועמדה לפני ב""""ואהבה לעלות לאואהבה לעלות לאואהבה לעלות לאואהבה לעלות לא

שכבר השלמנו את המגיע לשרשי ] יתברך[' אפשר שגלוי וידוע לפניו ית... י"וזכינו לעלות לא

י לקבל כמה בזיונות וחלישות דעת הן מצד העוני הן מצד י לקבל כמה בזיונות וחלישות דעת הן מצד העוני הן מצד י לקבל כמה בזיונות וחלישות דעת הן מצד העוני הן מצד י לקבל כמה בזיונות וחלישות דעת הן מצד העוני הן מצד """" ובאנו לא ובאנו לא ובאנו לא ובאנו לאנשמותינו מערי תימן

לקבל הכל באהבה לקבל הכל באהבה לקבל הכל באהבה לקבל הכל באהבה יתן בנו כח ] השם ברוך הוא[ה "אבל השב. הצער להשלים את חוקינוהצער להשלים את חוקינוהצער להשלים את חוקינוהצער להשלים את חוקינו

 114].אמן כן יהי רצון[ר " אכיה מאור פניוה מאור פניוה מאור פניוה מאור פניוובשמחה ושלא נדחובשמחה ושלא נדחובשמחה ושלא נדחובשמחה ושלא נדח
 

יש . צ"ג והתפרסמו בביטאון המפלגה של מפלגת הפועה"דברי סיכום אלה נכתבו כנראה בתרע

ואפשר , חשיבות לציון האכסניה משום שאפשר שהכותב חש עצמו מחויב או מוגבל בכתיבתו

מוזכרים במאמר הספקנות שלנו מתעוררת משום שהפועלים או הממסד הפועלי אינם . שלא

הכותב אינו מפרט את מידת הסבל שסבלו ומציין רק את מנת הייסורים שסבלו . מטוב ועד רע

בזיונות וחלישות דעת הן מצד העוני הן מצד הצער "י שאליה באו לקבל "בתימן והשלימו בא

 "להשלים את חוקינו
תחום הפגיעה רק , אשמת הייסורים אינה מופנית לא לאיכרי ראשון לציון ולא לפועלים

לא מצוקת , לא גזרות ורדיפות: ועוד כותב טביב. צער, עוני, דעת-חולשת, בזיונות: מתואר

היא שדחפה אנשים אלה אל " לנדוד מארץ לארץ"ולא שום סיבה המביאה אנשים , פרנסה

ורק שיתן להם . אלא חשקה ואהבה ונכונות לקבל עליהם את היסורים שיפלו בחלקם, י"א

-נכונות מלאה לסבול ולקבל באהבה את יסורי ארץ, כלומר". בל הכל באהבהלק"ה כוח "הקב

 . ישראל
המוכנה לשלם מחיר על  כקבוצה אידיאליסטית נכונות זו לעמוד בייסורים מגדירה אותם

זוהי נקודה חשובה משום שהיא מעמידה את עולי תימן בעיני עצמם כקבוצת . השגת מטרתה

הוזים ממחנה הפועלים אשר חיפשו קבוצת איכות עילית כשם שהצטיירו בעיני אותם 

אולי זאת הסיבה מדוע מופיעים ללא חשש דברי טביב בעיתון . אידיאליסטית לתגבור כוחה

 . צ"הפועה
 
 ד" תמוז תרע�שלום עוזירי . 'ב

התחילה בניית , החלו להתקבל עיתונים מהארץ. נשמעו פעמי קיבוץ גלויות ...

... י"נשים עולים מהרבה ארצות להתישב באעיר עיר חדשה בשם תל אביב וא

ממשל . בתימן השפיע... גם הרעש. גם השני משתוקק... ואם רואים אחד אורז

 . י"וכך החלה כעין השתוקקות לעלות לא... ערבי לא טוב
כיכר לחם בצהרים וצלחת , י נתנו לכל אחד במשך שלושה ימים"מן המשרד בא )2(

בינתיים כל אחד ... ל"צ יוסף שפרינצק ז"בא לקבל פנינו בשם הפועה... מרק

מצא לו צריף או חדר להסתדר איכשהו ואחרי היום השלישי אף אחד לא הכיר 

לא , ואף פרוטה אחת, וכל אחד צריך למצוא דרכו ושלום עליכם, אותנו כבר

 115...ולא הלוואה לאף אחד, עזרה
                                                   

צ ניסן "הופיע כתוספת להפועה, 265�266' עמ',  גצ"פרקי הפוה. י"תחילת מצעדנו ותשוקתנו לעלות לא. טביב 114
 .ק" ע–ההדגשות שלי . ג"תרע

 �בי טו: להלן, ב"ירושלים תשמ, צ"יד יב, מקורות,  מאה שנות עליה והתישבות–אעלה בתמר , )עורך(יוסף טוב  115
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 נפש מצנעא 70בוצה בת עם ק, ערב מלחמת העולם הראשונה, כותב הדברים עלה ארצה ליפו

. הקבוצה לא פנתה למושבות אלא הצטרפה אל בני הקהילה שהתגוררה כבר ביפו. הבירה

 . יחיא קאפח' גרעינה היה משכילים יהודים מתלמידיו של ר
אין כאן . אולי פעמי משיח, המניע לעלייתו של שלום עוזירי הוא פעמי קיבוץ הגלויות שנשמעו

על נכונות לשאת בצער " חלוצית"קודם ואין כאן הצהרה י כבמכתב ה"תיאורי חשקת א

הוא מתאר את ההשפעה ההדדית של אחד על השני בדבר יציאה . י"ויסורים למען אהבת א

, גם הרעש שהיה בתימן השפיע. "א אף היא כנראה הייתה גורם משיכה"העיר ת. ועלייה ארצה

כדאי ". י"ות לעלות לאוכך התחילה מעין השתוקק", ממשל ערבי לא טוב עשה את שלו

 : להוסיף עוד כמה פרטים שמוסיף המספר על קבוצתו
 
וכולנו משפחות , י"באותו הזמן נחשבה קבוצת העליה שלנו לקבוצה הגדולה העולה לא"

 ." ולבושים היינו יפה, מודרניות, צעירות
 

גם . לא חלוצות, משפחות צעירות מודרניות, דומה שהבהרה זו מצביעה על הגדרת המעמד

צ נשמעת טרוניה על שקיבלו רק "ואנשי הפועה" משרד"כאשר מתוארת הפגישה עם נציגי ה

הקבוצה , פי תיאורו של האיש-אין ספק שעל. כיכר לחם אחת וצלחת מרק במשך שלושה ימים

" המשרד"זאת בדיוק קבוצה אשר לא ". לתת"ואינה נמנית עם אלה המצפים " לקבל"מצפה 

נקודה נוספת העולה מהדברים היא תיאור מצב . לעודד את עלייתםולא מפלגות הפועלים נטו 

כל אחד מצא לו צריף או חדר להסתדר איך שהוא ואחרי היום " אשר בו כל אחד דואג לעצמו 

. ואולם דווקא נקודה זו מצביעה על רמת הציפיות". השלישי אף אחד לא הכיר אותנו כבר

אין זאת אלא שהוכנו מראש עבור "  איכשהוכל אחד מצא לו צריף או חדר להסתדר"כיצד זה 

ולכן מובנת מאליה הטענה על , העולים צריפים וחדרים שאותם הוא מקבל כמובנים מאליהם

לאחר בלימתה של עליית יבנאלי ..." ולא הלוואה, לא עזרה, אף פרוטה: "היעדר עזרה בהמשך

לכת לעבודת האדמה ולא התכוונו לי עולים שעלו בכוחות עצמם "נמשכה העלייה מתימן ע

הדבר מעיד על ההטרוגניות שבעלייה זו ועל . ולהשתלב במערכות העבודה השכירה במושבות

המוצא הגיאוגרפי המשותף של העולים שהיה לו קשר גם למניעי העלייה ואולי אף ליכולתה 

 . להסתגל ולהיקלט בעתיד
 
 דוד בן ישראל צאירי ' ר. ג

א הגיד לנו הדבר הנכון ואמר אני שליח "רעבא אליעזר יבנאלי לתימן בשנת ת )1

י על "שכל מי שהוא רוצה לעלות לא] ל"קק[מהמשרד הארץ ישראלי והחברה 

המשרד יסדר לו כל דבר הצריך לחיים , ]קרן קיימת[ק "תנאי לעבוד באדמת ק

ואחר שיעבור שלש שנים או ארבע ויתרגל לעבודת האדמה . שלו כמו הפועלים

.... י"בית ואדמה ומכשירה כמו האיכרים בא, וקבל מהמשרד בית ומשק

                                                   
 .15�16' עמ, מקורות
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י איכרים וקיבלנו התנאים "והמשרד יסדר על זה הדרך לאט לאט עד שתתמלא א

הערבים שללו צאננו ובקרנו ואת חמורנו ] בתימן[עזבנו כל מחמדנו ... האלה

. י ממונם מותר"אחר שהיהודים רוצים לעלות לא. ובתינו בתור גזל וחמס

 . י"בה בים וביבשה עד שהגענו לאוקיבלנו תלאות הר
אבל אחר כך יסתדר הענין לאט , אמרו זאת שעת דחק... קיבלו אותנו בביזיון )2

וגם כן קיבלנו חירוף וגידוף ומהסיבה ההיא קיבלנו מחלות עד מאוד ולא . לאט

אולי ימצאו , אחדים חזרו לתימן ואחרים נסעו ממושבה למושבה. יכולנו לסבול

קצנו בחיינו . היינו דרים בחדרה מקבלים קדחת ושינוי האויר... מרגוע לנפשם

עלה בשכלינו ליסע לטבריה וליבנאל לשאוף הרוח אולי . מהזעזועין והקדחת

 116.נמצא מרגוע לנפשנו
 

או ראש קבוצת העולים שהתיישבה בכנרת בעקבות קריאת יבנאלי לעלות , הכותב הוא המורי

אשר הוא מתאר את מצוקותיה של הקבוצה כבר כ. ורואה עצמה מזוהה עם קריאתו וטעמיה

, 1928המכתב נכתב כנראה בראשית מארס . עומדת בעיית פרשת תימני כנרת על המדוכה

למרות המרירות והעמדה המגובשת והלוחמנית .  שנה אחרי עלות הקבוצה ארצה16כלומר 

חשיבות המכתב היא בעמדות שהוא מאפשר לבחון ולו גם מנקודה , כנגד הממסד

 ).פרשת כנרת תידון במקום אחר. (טרוספקטיביתר
יש כאן חזרה על תנאי יבנאלי לעולי תימן ובולטת במיוחד ערגת התימנים לבית ואדמה 

הוא מתאר את קבלת הפנים כביזיון ". עיסקת יבנאלי" הדבר החשוב להם מכל ב�משלהם 

אבל אחר כך ,  דחקאמרו זו שעת ":רק מביא את הטיעון, ואינו מפרט מי המבזה ומי המשפיל

וגם כן קיבלנו חירוף וגידוף ומהסיבה הזאת קיבלנו מחלות עד מאוד . יסתדר העניין לאט לאט

, דומה שההסבר לביזיונות ולהשפלות? מה עומד מאחורי הטיעון הזה". ולא יכולנו לסבול

אינם יכולים לבוא מחוגי המעסיקים האיכרים , ומאמצי ההרגעה וההנמקה שבאו לאחריהן

הם הגורם למחלה ולא סיבה " חירוף-גידוף"הכותב מדגיש שה. א דווקא מחוגי הפועליםאל

, אבל אם כך. ובנסיבות ההן הפגיעה אינה באה מן הפועלים אלא מן האיכרים דווקא, אחרת

התשובה יכולה להיות ? מדוע הוא מבליע את האשמותיו ואינו מזהה את העולבים והמרגיעים

 הממסד �הפוגעים משתייכים כבר למחנה אחד ,  כתיבת הדבריםבשעת, מבחינתו. די פשוטה

יש . ובכלל זה המוסדות העומדים מאחורי קבוצת כנרת במאבקה נגד תימני כנרת, הציוני כולו

זלזול ומצוקה הרי , להניח שמכיוון שהמכתב נועד להציג תמונת מצב מתמשכת של סבל

א רמז לפיצול בין העולבים בכל זאת אפשר למצו. שבפיצול האחריות תוחטא המטרה

עד כה לא נתקלנו בטענות על השפלות וגידופים מצד הפועלים ולעומת זאת הצבענו . למרגיעים

לפיכך אנו נוטים להעריך שקשה יותר להפליל את , על מקרים חריפים יותר מצד האיכרים

תוארת גם המחלה המ. ולעומת זאת קשה לאבחן את המרגיעים דווקא בין האיכרים, הפועלים

                                                   
ני ני. 326�328' עמ. 3נספח ". הסתדרות העולמית של היהודים הספרדים"דוד בן ישראל ל' מכתבו של ר,  ההיית�ניני  116

ניני לא , 326' עמ,  ראה שם.י הכותב עצמו"שזו כנראה טיוטת המכתב שנשלחה ולכן כנראה שאינה מצונזרת ע, מעיר
 בחליפת .1928 סראכנראה לתחילת חודש מ כודומה שיש לתאר, אולם מתוך בדיקהו ,מוסר תאריך לכתיבת המכתב

שבות חקלאית של ההסתדרות ים והמחלקה להתיהמכתבים בין ההתאחדות העולמית של היהודים הספרדי
 .326' עמ,  ההיית�ניני . אך לא מצאתי אותו כשם שגם ניני לא מצאמוזכר המכתב  S 15/527-528מ "הציונית אצ
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 . היא תוצאה ישירה מהשפלה והעלבה ומאששת את הערכתנו, כנפשית יותר מפיזית
 

 סיכום
התקופה שנבדקה כוללת בתוכה למעשה את השלב הראשון של מפגש פועלי העלייה השנייה 

 . עם התימנים על רקע כיבוש העבודה
כל . י סדיריםהמסקנה הבולטת היא שכל ההיבט המוסרי לא עלה אלא בביטויים אישיים בלת

האזכורים בוועידות או בפורומים פורמאליים של הארגונים והמפלגות נעדרים כמעט לחלוטין 

 . שלא לדבר על מודעות מוסרית לבעיית העוול, ביטויים המביעים רגישות מוסרית לתימנים
אצל אהרונוביץ זוהי התייחסות כמעט ". מכשיר"מכאן גם ההתייחסות אל התימנים כאל 

הבעיה המכשירית נעלמת גם מתודעתו של אהרונוביץ כאשר בסופו של דבר , יותר מכך, אישית

 .הוא מסיר את מועמדותם של התימנים מהשתתפות במגזר החלוצי
הרושם הכללי הוא שהמאפיין את מחנה הפועלים האשכנזי על מפלגותיו הוא אדישות גורפת 

ולא כאל שווה " אחר"לתימני כאל מכאן שההתייחסות . פגיעותו ומצוקתו של התימני, למצבו

שאף אם אינו אחראי להם הרי שבאדישותו , היא המאפשרת לגיטימיות למצב של מעשי עוול

 .הוא שותף מוסרי לקיומו
 
 הממד הרומנטי וגיוסו לשם כיבוש העבודה) ה
 

 : וכך הוא כותב, ישעיהו ברלין מאבחן את מהותה של עשייה רומנטית
 
...  המניע ולא התוצאה�ת הערכים כי אז המצב הפנימי הוא שחשוב אם אנו לבדנו יוצרים א"

. הספונטניות, טוהר הלב, הנאמנות לעקרונות, הכנות, היושרה, מה שחשוב מעתה הוא המניע

, את החכם... לא אושר ולא כוח ולא חוכמה ולא הצלחה ולא יופי טבעי ולא ערכים טבעיים

או פעולה , ובה או חוכמה באמצעות הבנהמידה ט, שמשיג אושר, האדם שיודע, המומחה

ויהיו מה , המבקש להגשים את עצמו בכל מחיר, המבוססת על הבנה מחליף הגיבור הטראגי

... ואין כל חשיבות אם הצליח או נכשל במונחי העולם הזה. שיהיו המכשולים והתוצאות

ו ובכך משנה את הוא יוצר את ערכי, שכן הוא יוצר את עצמו... לאדם אין טבע ניתן לזיהוי

מה יהיו תוצאות ... לומר... ועל כן לא נוכל לעולם, והעצמי ששונה יוצר ערכים חדשים, עצמו

או ,  אין הוא יכול להיות אחראי לתוצאות�שכן הוא יכול רק לנסות . מאמציו להגשים אותם

צור אי אפשר לי, שנית מכיוון שערכיו אינם מתגלים אלא נבראים. לדעת אם יצליח או יכשל

ולבסוף אין .... אין בהן ישויות בעולם, שכן אין הן עובדות, שום מערכת טענות שתתאר אותם

ערבות שערכים של תרבויות שונות או אומות שונות או בני אדם שונים יתישבו בהכרח 

  117.בהרמוניה זה עם זה
 

 כאשר בוחנים את מהות המעשה של אנשי העלייה השנייה או ליתר דיוק אותם בודדים

                                                   
 .181, 180' עמ,  תחושת–ברלין : להלן, 1966אביב -תל, עם עובד, תחושת המציאות, ישעיהו ברלין 117
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נוצרת מעין ברירה טבעית אשר נותרים בה רק אלה שעברו , הפועלים כישויות אוטונומיות

פי ברלין נוכל למצוא את הבודדים שערך המעשה שלהם -ואם נמשיך על. תהליך פנימי זהה

אשר בהם קיים רק ערך אחד והוא , "אינם מתגלים אלא נבראים"הוא הבריאה מתוך עצמם 

ולא , לא אושר מעניין אותם. לב וספונטני-טהור, ן לעקרונות עצמונאמ, המניע שהוא כנה וישר

 הגשמת �כוח ולא חוכמה ולא הצלחה ולא יופי טבעי ולא ערכים טבעיים אלא רק דבר אחד 

ואין כל חשיבות אם יצליחו אם , עצמם בכל מחיר ויהיו המכשולים או התוצאות אשר יהיו

רכים שבראו מתוכם יתיישבו בהרמוניה עם אלה כי הם מובילים ניסיון ואין ערבות שהע. לאו

. פי ההסתברות הלוגית לא יוכלו להתיישב בהרמוניה עם זולתם-על, נהפוך הוא. של זולתם

אם ולמרות הכל תיווצר הרמוניה או אחדות של מטרות ומעשים מתוך המעגלים 

 . בניסוחו של ברל, "נס העליה השניה"זה יכול להיחשב כ – האגוצנטריים הללו
שאין כאן יסודות רומנטיים הפועלים בתוך הוויה נתונה או , משמעות הדבר לטענתי היא

אלא יש כאן הוויה שפועלת בתוכה ישות רומנטית בקרב מספר לא , המפעילים בה אנשים

 כעובדה ומה שעילם מנסח –המסרב לקבל את תבוסת הציונית . מקרי של יחידים

, כי אם רק מתוך עלבון, לא מתוך אמונה ציונית: "לובמילים של בר, כהתקוממות מתוך עלבון

 ברל 118"שאין לו גם כוח למות בכבוד, מתוך אי רצון להיות שותף לדור הזה, מתוך עקשנות

לא מתוך הרגשת , מתוך יאוש שאין אחריו כלום". "...נס העליה השניה"מבהיר עמדה זו ב

התעוררות קמה "... ה וברפיוןבחולש, היופי שבאמונה כי אם מתוך הרגשת הכיעור שבבגידה

קם . לתעב את רפיון הרצון בתנועה הציונית, ישראלית-לתעב את העזובה הארץ – של תיעוב

 119".מרד מקיף ועצום בכל שטחי החיים... באינטיליגנציה היהודית, בתנועה הציונית... מרד
 לעולם הסירוב להשתייך": התעוררות התיעוב"מידה משותפים מלבד -עילם מציב כמה קני

מאמץ להיחלץ ממעגל של חוסר הכרעה ומעולם שמשקל המילים בו , מתפורר וחסר אונים

היא כוח הדחף " הבריחה מן הגולה. "הגאולה הייתה במעשה... עולה על משקל המעשים

ולאו דווקא משום . י הולכים משום שזו האנטיתזה האמיתית היחידה לגולה"העיקרי ולא

 : והוא מצטט את אליעזר יפה שכותב120"י"יוני באשיש סיכוי של ממש למפעל הצ
 

                                                   
הוא מפנה לספר . 7' עמ,  יסוד–עילם : להלן, 1982, 4-3גליונות , סקירה חודשית, "וציהיסוד החל", יגאל עילם 118

 . אך שם לא מצאתי ציטוטים אלה,ה השניהיהעל
 .13, 12' עמ, )עורכת(ברכה חבס , ספר העליה השניה, "נס העליה השניה", ברל כצנלסון 119
 .שם 120
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חלוצים קודם כל לשבור את חומת ! והדרך להיות חלוצים בשביל בניין עצמנו בארצנו"...

חלוצים שינתצו את ... מבלי לחשוב גם על דבר התבצרות באיזה מקום מחוץ לגבולה, הגלות

 מן הזוהמה והמחנק הגלותיים חלוצים לברוח. בית הקלון ברגע שרק יכירו כי בית קלון הוא

חלוצים בורחים מן העבדות והשפלות וקופצים הימה מבלי למדוד . גם אל התהום והאבדון

... חלוצים אשר גם מעל סיר הבשר בגולה נחפזים הם אף אל המדבר הנורא, את עומקו

יען כי , חלוצים אשר המלחמה לתחיית הלאום והארץ היא להם כמלחמתם על קיומם האישי

תלושים הם שם ותלויים בין שמים וארץ ... כל הווייתם נלחצת ונדחפת מן הגלות,  ישותםכל

יתפסו את כל  ...� הארץ והעבודה בה �וברגע הגיעם אל מקור התחיה ... כצמח תלוש

 121...המרחק המפריד כבר בינם לבין בור הגלות וינתקו את כל אשר קשר אותם קודם לשם
 

 :וכותב ברל, מי והגאולה העצמית של העובד העבריהנקודה הבאה היא המימוש העצ
 

בקשת הגאולה העצמית ודרכה לא דרך העדר אלא דרך העבודה ושחרור ... עלייה אישית

ולתנועה זאת תנועת האדם המתעורר בישראל המבקש את גאולתו . האישיות והרצון האישי

 122... אנחנו מצפים�
 

 המאבק על העבודה העברית במושבות כך ראו הישויות הרומנטיות בעלייה השנייה את

עצמיות מודגשת זו הבטיחה התחלה חדשה "ואשתמש בניסוחו של עילם . העלייה הראשונה

המאבק על עבודה ... ישראלית-תוך כדי סירוב לקבל אפילו את מרותה של המציאות הארץ

 123..."נידון לכישלון מראש... עברית
איכרי העלייה הראשונה ייצגו .  ופרדסיהןהמרידה בגולה התנהלה גם בתוך מטעי המושבות

את הבעלבתיות היהודית הגלותית ולא רק את בעיית העבודה , ברובם את האמת הישנה

המבקשים להיות פועלים חקלאיים ... בסיס כלשהו לקליטתם"ואולם היה זה גם , "זרה"ה

לראות סיכוי על רקע זה של מאבקים קשים ואי יכולת . ואולי הבסיס היחידי".. ישראל-בארץ

פי מה -שוב על, כאן. לשינוי כלשהו באופק עולה פתרון רומנטי נוסף והוא עליית יהודי תימן

כל תפיסת העולם . החישוב הרציונלי או הפתרון הפרגמטי אינם באים בחשבון, שקבענו עד כה

כוח שביכולתו , היא רומנטית כאשר היא רואה בפועל הטבעי כוח מתגבר ולא כוח מחליף

יסוד אוטוכטוני אשר בו גם מדמויות העבר הרומנטי וגם ממקני זכות הקניין על , ת שורשלהכו

הולכת ומבשילה ההכרה שהפועל הטבעי התימני אשר , יתרה מזאת. הקרקע באמצעות עבודה

שנאת ", "י"אהבת א: " יש בו את אותו להט נחוץ והכרחי להמשך המאבק�יבוא מגולת תימן 

אלה הם בדיוק שלושת העקרונות שעליהם מכריז ". את האדמההכושר לעבוד "ו, "הגלות

ואלה הם עיקרי הברית האידיאולוגית בין פועלי העלייה השנייה ' כרוז לעלות'יבנאלי ב

האליטה הרומנטית של חלוצי העלייה . ואולם קיים גורם נוסף שחייבים להציגו. והתימנים

                                                   
 .70' עמ', אכתבים , יפה' א 121
 ].8' על פי עילם בעמ [13�16' עמ', אכתבים  ,ב"אלול תרע, מבפנים 122
 .8עילם  123
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קלטה גם , ודה העברית במושבותהשנייה כאשר קלטה את משמעות כישלונה במאבק על העב

משמעות הדבר . מוסרית שלה על הקרקע-שהיא הולכת ומאבדת את תעודת הזכאות הלאומית

אשר ממנו נגזר חיסול רעיון הציונות המעשית " האדמה לעובדיה" עמידה נוכח קריסת רעיון �

שעולי " הגלגל הצל"מכאן שלממד האוטוכטוני יש ערך כמו של . י"וניצחון רעיון הגלות בא

 . תימן אולי יזרקו לעברם
ניתן לדעתי , משהו" מרוחק"כדי לנסות ולהבין את עיקרי התפיסה האוטוכטונית בניתוח 

 124:להיעזר בניתוחו של אליעזר שביד
 
וקניין שאין וקניין שאין וקניין שאין וקניין שאין הוא לא ויתר על זכותו . עם ישראל נאלץ לגלות מארצו ונבצר ממננו לשוב אליה"

י היה ישוב יהודי ולו גם קטן ודל בכל עת "העובדה שבא. . . . ןןןןמוותרים עליו לגוזליו נשאר קניימוותרים עליו לגוזליו נשאר קניימוותרים עליו לגוזליו נשאר קניימוותרים עליו לגוזליו נשאר קניי

י לא "בא... ביטאה את המחאה ואת הסירוב לוותר, שהיו תנאים מינימליים שאיפשרוהו

שום יצירה ... י"יושבי א... הערבים.... נוצרה ישות לאומית נבדלת המתבססת על ארץ זו

י "א, להפך. י ישוב זה"נוצרה ערוחנית לא -לאומית ישובית כלכלית חברתית או תרבותית

החקלאות ירדה והתשתית החקלאית . ברבות הדורות היא נהרסה יותר ויותר, שממה תחתיו

זכות הקניין הלאומי של עם : הווה אומר... האדמות שממו והאוכלוסיה נצטמצמה, התפוררה

 125"י הכיבוש הזר"י הגלות וזכות קניין מתחרה לא נוצרה ע"ישראל לא נתבטלה ע
 
בשל התפיסה , ראשית. ביד טוען שלא הייתה קיימת כל בעיה של הוכחת טענת הזכותש

. היעדר טוענים לזכות קניין מהצד הערבי, ושנית, "קניין שאין מוותרים עליו נשאר קניין"ש

הבטחה "האורתודוקסית עמדה -ואולם בהמשך יטען שביד שבשעה שלבעלי התפיסה הדתית

הציונות החילונית לעומתם נאלצה בכל זאת , ת הוכחהאשר שיחררה אותה מעמד" אלוהית

 . להעמיד את טיעונה לזכות על הקניין כשם שעשו תנועות לאומיות אחרות
 

נתגלה כוחה של הציונות החילונית דווקא מפני שהפנימה את האידיאלים הלאומיים של "... 

חום החינוכי חולשתה נתגלתה בת. ודיברה בלשון מושגיה, התרבות החילונית המודרנית

טענת הזכות ההסטורית שיש לו לעם ישראל בארצו התבססה על קשר שהתקיים . פנימי

י זו שאליה נקשר עם ישראל במשך הדורות היתה הארץ "א. י סמלים דתיים"במשך דורות ע

עובדה זו לא גרעה אף כמלוא הנימה מתקפה של .... היעודה והמקודשת בקדושת המצוות

אולם כלפי פנים .... י היה ממנו ובו קשר לאומי" הקשר הדתי לא.טענת הזכות ההסטורית

י גם בלי התייחסות לסמלים דתיים "האם תימשך הזיקה הלאומית לא: התעוררה שאלה אחרת

י מפעל ישובי בלי קדושת מצוות תהיה "י שמתקשרים אליה ע"והאם א? שביטאוה בעבר

עם אותו העם והארץ אותה היהיה ה... ?י שהדורות הקדומים התקשרו אליה"אותה א

שאלת המידה של שאלת המידה של שאלת המידה של שאלת המידה של או .. אין זו שאלת הזכות אלא שאלת הקשר שממנו נאצלת הזכות... ?הארץ

                                                   
 .יובא בהמשך באמצעות בן גוריון ובן צבי" מקורב"ניתוח  124
 .ק" ע–ההדגשה שלי . 8' וראה כאן בפרק הראשון עמ. 210�211' עמ, דשבי 125
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 126...הדבקות והנאמנות שעל ידיה נותן עם תוקף עובדתי לדרישתו המוסריתהדבקות והנאמנות שעל ידיה נותן עם תוקף עובדתי לדרישתו המוסריתהדבקות והנאמנות שעל ידיה נותן עם תוקף עובדתי לדרישתו המוסריתהדבקות והנאמנות שעל ידיה נותן עם תוקף עובדתי לדרישתו המוסרית
 

לדעתי פתרון הסתירה התחייב הרבה . שביד טוען לסתירה אשר חייבה התרה ברמה החינוכית

ותוקף הזכות נובע מהאדמה ולא , קיימת כאן בעיה מוסרית. מה הפסיכולוגיתקודם לכן בר

החילונית המחודשת חייבה מצווה -ההתקשרות הציונית. מתוקפה של הבטחה אלוהית

וכדי לתת תוקף עובדתי לדרישה המוסרית גזרו על עצמם אנשי , חלופית שתעניק לה קדושה

 . תתנועת העבודה את מצוות העבודה העצמית העברי
ניתב את " קניין שאין מוותרים עליו לגוזליו נשאר קניין"בעקבות שביד אני טוען שהמושכל ש

מכל מחשבה על הצדקת הזכות מכוח " חפה"י כשהיא "הציונות החילונית מהגולה לא

י הועמד מושכל זה במבחנה "ואולם בא. י לעם ישראל"אלוהי המועיד את א-המושכל הדתי

או , כי הרי הקניין הזה היה בידיים אחרות. מיתותו ועל קיומושל מציאות המאיימת על א

העיקרון המנחה והמצפן המוסרי של , יתרה מכך. לפחות ידיים אחרות החזיקו בו ועבדו אותו

, שתנועה שלמה החזיקה בה ונשאה עמה מבית המדרש הטולסטויאני, "האדמה לעובדיה"

-על(השייכת ממילא , סרית על הקרקעהוטל בו ספק אשר איים על תוקפה של אותה זכות מו

, י"מול האופציה של ויתור על הכל ובריחה מא. מעבדיה הערבים-לעובדיה) פי אותו עיקרון

קניין ("בחר קומץ אליטיסטי ורומנטי להיאבק על העיקרון הראשון , שבה בחר הרוב הגדול

שיפוט חיצוני כי מבחן זה לא הועמד ל. ולממשו ביזע ובעבודה קשה...") שאין מותרים עליו

 . ד גורדון הוא המנהיג הרוחני אשר הגדיר והנחה אותה"אם פנימי פסיכולוגי וא
פי השפעת רוח הלאומיות האירופית כמצב נגזר מעצם ישיבתן של אומות על -לכן מה שנגזר על

הדבקות והנאמנות שעל ידיה נותן עם תוקף "י חלוצי העלייה השנייה למידת "אדמתן הפך ע

 127".דרישתו המוסריתעובדתי ל
 

משמעות המהלך הוא בהתמודדות מול ישות לאומית מתחרה תוך הצדקת זכות הקניין כצורך 

עובדה זו היא שמעמידה את המוטיב . נפשי ומוסרי כלפי פנים ובסופו של דבר גם כלפי חוץ

למוטיב קיומי מוחשי של ההגשמה , האוטוכטוני ממוטיב רומנטי מרוחק ואירופי להלכה

 . למעשה, ית החילונית המתמודדת בזירת כיבוש העבודההציונ
ידחוק בשלב זה את הממד , הנאבק על קיומו בתחרות הלאומית, מכאן יוצא שהממד הלאומי

,  ויביא לחיפושי דרך להמרצת איכותו� המחויב לעקרונות אוניברסליים �הסוציאליסטי 

לתגבור ,  תימני�על טבעי הדרך היא לבחור באלמנט של פו. כמותו ומהירותו של הכיבוש

ואולם נבלעת כאן מסקנה . המערכה ולהסרת האיום שבעבודה ערבית במושבות העבריות

שהמכשיר החיוני או הבלעדי למימוש טענת הזכות והקניין על הקרקע הוא בעבודה , חשובה

לכיבוש טענת הזכות , לפחות בתקופה הנדונה, הדרך היחידה, ומכיוון שכך. העצמית והעברית

השפעתו של גורדון מתורגמת אפוא להשקפת עולם ומחזקת . היא תגבור בפועלים תימנים

גורדון מבטא . מודעות אשר הובאו מעולם הערכים הרומנטי האירופי-תחושות או תפיסות תת

                                                   
 .ק" ע–ההדגשה שלי . 214' עמ, שם 126
 .לעיל, ראה שביד 127
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 :זאת כך
 
אף יסבול , כי הארץ תהיה שייכת יותר לאותו צד המסוגל יותר לסבול עליה ולעבוד עליה"

הוא רק בעבודתנו שאנחנו עובדים , כוח קנייננו בה, זכותנו על הארץ, וד יותרעליה יותר ויעב

 128".את אדמתה
 

משפטים אלה הופכים ומתרגמים כפשוטם לא רק לאידיאולוגיה אלא גם לאמונה ולדחף 

 . למעשים
הפנייה אל הפתרון התימני נבעה אפוא מתחושת מצור וחוסר מוצא שבמאבק על העבודה 

מציאת יסוד יהודי , הראשון: פתרון האוטוכטוני נושא למעשה שתי פניםהמוצא שב. העברית

כלומר פתרון מעשי למצוקה , אשר יוכל להביא את המאבק לידי הכרעה או ניצחון של ממש

הגעגועים אל . פסיכולוגי אל זהות שורשית מחוברת אל אדמה ונוף-פן רומנטי, והשני. קיומית

נושיים אל טופוגרפיה תנכית אשר חי בם עם של זהות אוטוכטונית המחברת נופי עבר א

מוסר כפי שהצטיירו אבות האומה , יושר, אלה נושאי אמות מידה של תום. כורמים ויוגבים

הגעגועים לפן רומנטי זה השתקפו בתדמית . ובניה כשהם נטועים על אדמתם בטרם גולה

 129.התימנים ובציפיות מהם
 

 ציג גורני תמונה מעניינת שדווקא מפלגת פועלי ציוןמ" היסוד הרומנטי בעליה השניה"במאמרו 

בעוד שחברי הפועל הצעיר בעלי השקפת , חניכי האסכולה המטריאליסטית היו תנועה רומנטית"

 130."עולם אידיאליסטית היו מסויגים ממנה
 

במאמרו הוא עומד בעיקר על יסוד הגבורה היהודית הזוכה לטיפוח בכלים רומנטיים סביב 

 . וכביטוי לאקטיביזם החלוצי שלהם' השומר'כ "ואח' בר גיורא 'יצירת ארגון
 
הפנייה אל העבר באה לא רק לשם מתן רהביליטציה הסטורית לאקטיביזם ולעוצמה "

 131".המדינית אלא גם כדי להעלות מן העבר המפואר ערכים אשר ישמשו ציווי חיים בהווה
 

ם שנות גולה הנמחקות מהתודעה הם הניסיון לחבר את העבר עם ההווה תוך דילוג על אלפיי

הסברו של גורני להבדלי הנטייה . חלק מתופעה שניתן למצאה בכל שורות תנועת הפועלים

 :לרומנטיקה בין שתי המפלגות הוא
הדחף המהפכני סוציאליסטי שלא מצא לו פורקן במלחמת המעמדות פרץ למישור "...

צ "יווידואליזם האליטארי של הפועההיה באינד, צ"לעומת הלהט של פוע. הפעולה הלאומית

                                                   
128
 .להלן גורדון ילקוט. 126' עמ, ח"ירושלים תשי) עורך(יהודה איגס , ד גורדון"ילקוט א, ד גורדון"א  
 .עבודה, ראה קמון 129
130
 . רומנטי�גורני : להלן, 1966, 10 אסופות, היסוד הרומנטי בעליה השניה, גורני' י  
 .60' עמ, שם 131
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משום ניגוד לתפיסות הרומנטיות הלוחמות -הדורש מן היחיד הכרעה אישית

 132."צ"והמאכסימאליסטיות כפי שהן מופיעות אצל פוע
 

 : והוא מוסיף עוד
 
של [איפיינה את כל חבריו ... בזה אין לקבוע כי המידה הגדושה של פכחון ורצינות"

אשר ייסדו את דגניה לא השלימו במהרה עם רעיון ... עיריםחלק מאותם צ] צ"הפועה

י הלכי רוח רומנטיים אקטיביטיים חשבו את "בהיותם נדחפים ע. התישבות הקבע במקום

קסם להם חלום ההתישבות בחורן בכפרי . זעיר בורגני" בעל ביתי"התישבות הקבע לרעיון 

 133..."סכנותלחיות חיי אקזוטיקה מזרחית לעמוד מול , רועים עבריים
 

אפשר להסיק , למרות אופיין השונה של שתי המפלגות והמידה השונה של נטייתן לרומנטיקה

שהקיום הרומנטי בתוך שתיהן חוצה את אפיוניהן הפוליטיים ומקנן ברמה האישית בכל אחת 

פי טבעם וערכיהם -ניתן אולי לקבוע שאנשים פעלו על, יתרה מכך. מהן במידה כזו או אחרת

ודומה שהתנהגותם הרומנטית של רוב . של התנהגותם' רומנטיות' שהיו מודעים לגם בלי

 . חלוצי העלייה השנייה הייתה אינטואיטיבית ולא מודעת
 

היעדר הרגישות וחוסר ההזדהות של ציבור הפועלים , בפרק הקודם הצבענו על האדישות

 זאת עם הראייה כיצד ניתן ליישב. התימנים) לפחות, למעמד(האשכנזי כלפי חבריהם 

האוטוכטונית שבה תפסו את התימנים או עם הממד הרומנטי המשמעותי בהוויה של העלייה 

. ועוצמה כמותית) periodicity(התשובה נעוצה בשילובם של שני גורמים תיקוף . השנייה

הוויה אנושית אשר בתוכה פועלת ישות רומנטית באוסף בלתי מקרי "בתחילת הפרק תיארנו 

הזה גדול יותר " האוסף"מכאן ניתן להניח שבתקופות מסוימות ". ם בזמן נתוןשל יחידי

דומה שניתן כבר לקבוע . ומכאן התנודתיות שבעוצמת התופעה, מאשר בתקופות אחרות

שעוצמת התופעה הייתה חזקה יותר לפני צאת יבנאלי לתימן והיא הגיעה לשיאה קרוב 

לעומת זאת הלכה התופעה וקטנה ככל . מניםליציאתו ועם הגעת הקבוצות הראשונות של התי

מטרת המחקר , יתרה מזאת. 'הכרוז להמתין'שקרבה לתקופת העלייה הבלתי מבוקרת אחרי 

אלא גם שבתקופות מסוימות נעלמת , הזה להוכיח שלא זו בלבד שעוצמות התיקוף משתנות

ריות גלויות התופעה בשל סיבות שונות והתחדשותה בתקופה אחרת תהיה פרי נסיבות היסטו

 . או נסתרות
 

. כבר עמדנו על אפיוניהן השונים של מפלגות הפועלים ועל הבדלי הנטייה הרומנטית שלהן

ננתח את השקפותיהם ונבחן את הדינמיקה של התפתחות , נתמקד עתה בשלושה מנהיגים

, שפרינצק: שלושת המנהיגים הם. המרכיב הרומנטי בתודעתם והיעד שאליו הוא מוביל

                                                   
 .74' עמ, שם 132
 .96הערה , שם 133
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 .צ"בן גוריון ובן צבי ממפלגת פוע, צ"המהפוע
 

 יוסף שפרינצק
עובר תהליך פסיכולוגי המפנים את , צ"אחד ממנהיגיה הבולטים של מפלגת הפועה, שפרינצק

ועל שפרינצק להתגבר על , התהליך אינו חסר קשיים. ייחודו האוטוכטוני של העולה התימני

 ". פועלית" בו עצמו ובסביבתו הכמה וכמה מחסומים תדמיתיים ופסיכולוגיים הטמונים
ועד בן חמישה חברים "ב כותב יוסף שפרינצק לרופין ומציע לו להקים "ח בניסן תרע" ביום כ

 הוועד ידאג לקליטת התימנים שזה 134."בנימין את עניין ההגירה התימנית' שינהל יחד עם ר

ול רפואי בצורה מתקני רחצה וטיפ, מזון, יספק להם מקום מגורים זמני, עתה הגיעו ליפו

" ותיקים"הוא הציע לבדוק את מצבם של הפועלים התימנים ה. מאורגנת ויזומה שלא כבעבר

בין השאר הציע ועמד על חזרתו של יבנאלי , במושבות שאליהן היו מיועדים העולים החדשים

 ההצעה התקבלה ואמורים היו להשתתף בה 135.מתימן ושילובו בקליטת התימנים שהגיעו

בעיקר מהוועד המרכזי (נציגי הפועלים : ת הגורמים שטיפלו אז בענייני התימניםנציגי שלוש

למעשה כונסו ישיבות הוועד ללא נציגי . ונציגים של תימני יפו" המשרד"נציגי , )צ"של הפועה

 הוועד היה 136.ולעתים דווחו להם ההחלטות לאחר שהתקבלו, התימנים מיפו או מהמושבות

. ישראלי-הרה היה לגורם מייעץ או מתווך למשרד הארץלמעשה נטול סמכויות ועד מ

מטעם מפלגות " קולט"צ הפך למעשה ל"שפרינצק שהיה החבר הקבוע בוועד מטעם הפועה

 . הפועלים של התימנים במושבות
 

שבו הציג את מלוא גודל הבעיה " בין התימנים"כתב שפרינצק מאמר בשם ) 1912(באותה שנה 

 מעביר בו את האחריות לציבור שלו ומפנה אצבע מאשימה אל הוא". שאלת המגורים"מעבר ל

 :ציבור הפועלים
 

קיבוץ קטן של תימנים עזובים לנפשם מוקפים סביבה זרה ואדישה לצרכיהם הנפשיים 

מידת האמת מחייבת ]ו... [והאינטימיים שעמדתם במושבה היא עמדת תושבים פחותי ערך

אין קבוצת הפועלים של אין קבוצת הפועלים של אין קבוצת הפועלים של אין קבוצת הפועלים של פנימי של התימנים להעיר שבנוגע להתענינות בצרכיהם ועולמם ה

לכאורה צריכים היו הפועלים להיות לכאורה צריכים היו הפועלים להיות לכאורה צריכים היו הפועלים להיות לכאורה צריכים היו הפועלים להיות . צ עולה בהרבה על אנשי ראשון האחריםצ עולה בהרבה על אנשי ראשון האחריםצ עולה בהרבה על אנשי ראשון האחריםצ עולה בהרבה על אנשי ראשון האחרים""""ראשלראשלראשלראשל

כי הדאגה , מבחינת השקפתם הלאומית חברתית הקרובים ביותר לאנשים חדשים אלהמבחינת השקפתם הלאומית חברתית הקרובים ביותר לאנשים חדשים אלהמבחינת השקפתם הלאומית חברתית הקרובים ביותר לאנשים חדשים אלהמבחינת השקפתם הלאומית חברתית הקרובים ביותר לאנשים חדשים אלה

להתאזרחות התימנים ולהרמת מצבם אינה פחותה בערכה מהמלחמה ליסוד מושבה של 

אולם עד העת האחרונה כנראה לא הכירו זאת חברינו אולם עד העת האחרונה כנראה לא הכירו זאת חברינו אולם עד העת האחרונה כנראה לא הכירו זאת חברינו אולם עד העת האחרונה כנראה לא הכירו זאת חברינו .  צעירים ליד ראשון לציוןפועלים

 137]ההדגשות שלי[. . . . במקוםבמקוםבמקוםבמקום
 

                                                   
 .56והערה , 129' עמ, אצל דרויאן L2/163מ "אצ 134
 .130, 129' מע, שם 135
136
 .130' עמ, שם  
137
 .פ" בע�שפרינצק : להלן, 282' עמ ,ב"י תשי"מפא, פ"בכתב ובע, "בין התימנים"שפרינצק   
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ומגינם של התימנים " פטרונם"אף שראה עצמו . לעומת זאת מפתיעה תהיה תגובתו בהמשך

הדרכה וסיוע ... עד בואם למושבה ו... הפגישה הראשונה ו"ושליחה של המפלגה בטיפול מ

 . דווקא על שכם התימנים עצמם, שפרינצק את בעיית המגורים" מעמיס "138".ופאבמושבה ג
שבמעוף דמיונם , בלב אנשים] האורוות והרפתות[אלה " ארמונות"ההרגשה המרה שמעוררים "

יתכן מאוד שבארץ מולדתם הקודמת "מוסברת בכך ש    "בני מלכים"התכוננו להיות בארץ ישראל 

אולם שם היה הרגל של דורות וקשר מסורתי . ם מדירותיהם כאןגרו התימנים בבתים שאינם טובי

 139"לפחות בימים הראשונים, דבר שחסר כאן-אל הקן המשפחתי
. וקיבלו אורוות" ארמונות"הסיבה למצוקה הופכת להיות בעיית התימנים אשר ציפו ל

הפסיכולוגיזציה שעושה שפרינצק בהפיכת המצוקה החומרית לבעיה נפשית של התימנים 

המדובר באינדיאנים המתגוררים . של פידלר" טריק"צטיינת בתיחכום ומזכירה את המ

היעדר יוזמתם ועצלנותם בהווה , שפידלר רואה את ניוונם, ב"ארה, בשמורות במונטנה

, של מונטנה" האבות המייסדים הלבנים"כהצדקה בדיעבד למעשי העוול שנגרמו להם מידי 

 . בעבר
 

"The trick is, of course to keep the Indian what he is, so that he may be 
pointed out, his present state held up as a justification for what has been done 

to him. And the trick works, the Indian acts as he is expected to."140 
 

שפרינצק מציג את . צקלתיאור פעולתו של שפרינ" הטריק של פידלר"ברצוני לשאול את 

כלומר המצוקה בהווה היא ". חלומות הבן מלך"בעיית המגורים ולכאורה מצדיק אותה ב

שהיה לתימנים בעבר בתימן למגורי הקבע " הרגל הדורות"בעיה זמנית שתעלם עם יצירת 

 .י"שלהם והעתקתה למגוריהם בא
 :נפרק אפוא את הנאמר ונציג את מרכיביו בצורה סכימטית

 פתרון קביל= הרגל דורות ) = בתימן( מצוקה מעונות
 . כפתרון קביל= פתרון זמני ) = י"בא( אורוות ורפתות �קל וחומר 

 
הקושי להשתחרר מתבנית החשיבה שרמת הדיור בתימן הייתה כה ירודה לעומת זו העומדת 

לזה מיתוספת גם ההנחה שמה שאיפשר את קבלת המצב בתימן . בולט ביותר, לרשותם בארץ

י הוא זמן ההסתגלות ליצירת קשר "שמה שחסר בא, מכאן". הרגל של דורות אל הקן"יה ה

" הולם"הוא , כאשר מגלה שפרינצק שאין בניתוח הזה כדי לשכנע את מצפונו. הדורות גם כאן

אי יכולתם להתארגן ולהעלות את תביעותיהם כציבור בעל צרכים שונים : בכיוון אחר

עד כי אין הם יכולים ) ואולי אף פרימיטיבית(ן שלהם כה נמוכה רמת הארגו, כלומר. ויחודיים

                                                   
 .288' עמ, שם 138
 .289' עמ, שם 139
140 L. A. Fiedler, "Montana or The End Of J. J Rousseau", p. 48, in An End To Innocence. The Beacon Press, 

Boston, 1952 .זה עמדתי בעבודת ה" טריק"על . להלן פידלר-.A.M97,96,95' מ" בהרחבה בע. 
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 141.למצוא מנהיגות ראויה מתוך עצמם כדי להיאבק עמה על מתן פתרונות הולמים לצורכיהם

ניתן , יתרה מכך. זוהי עמדה של הרמת ידיים מוחלטת ויאוש מהציבור שלמענו הוא עמל

 שפרינצק �ושהוא , "אחר" שנחשב לקבוע שהייאוש נובע מעצם העובדה שמדובר בציבור

 . עדיין לא הפנים כלפיו את ערך השוויון
לכאורה עמדת השוויון הפורמלית שנקטו ארגוני הפועלים בהחלטותיהם אינה יכולה להתבצע 

) או האשמה(ולכן העברת האחריות . אם הפועל האשכנזי לא הפנים אותה בתוככי הכרתו

טכנית של התארגנות אלא היא בעיה פסיכולוגית של אינה בעיה , למצבם של התימנים עליהם

ואם כך . שפרינצק עצמו המתקשה להתעלות ולראות בפועל התימני פועל שווה ערך אליו עצמו

הדברים מגיעים . על אחת כמה וכמה במחנה כולו,  העושה ויוצא בין התימנים�אצל שפרינצק 

י כך "בנחשלותם הם ועלכלל אבסורד כאשר הוא תולה את היעדר ההנהגה התימנית 

 ...במוגבלותם להציג את בעיותיהם וצרכיהם הם
 

ומצד , שמצד אחד ידעו להסביר לאחיהם את מושגינו הלאומיים ומהות מגמתינו הישובית

 )שם... (שני יוכלו להרצות לפני עסקני הישוב את צרכי חייהם
 

 : באותה שנה הוא מבהיר דברים נוספיםהפועל הצעירבמאמר שכתב ב
 
ין אנו יכולים להכחיש שהמדרגה התרבותית של הפועלים הצעירים מצד אחד וסכום א

צרכיהם הרוחניים של התימנים מצד שני מוציאים עוד לזמן רב את האחרונים מסביבתם 

בצורה , ודבר זה מחייב את מציאותה של התארגנות תימנים נבדלת. וחוגם של הראשונים

 142...קרובה לרוחם ולהשגתם
 

שם מצניע שפרינצק גם רמיזה תדמיתית המציירת את התימנים כציבור מפולג בהחצנת הא

" האחר"שוב מוצג . שבעטיו אין הוא יכול למצוא מתוכו את ההנהגה הראויה לו, ומסוכסך

ובכך ניתנת הלגיטימציה לאי קבלתו כשווה והשארתו כך עד , בשונותו ובאחריותו למצבו

 :שישתנה מתוכו
 

 חוסר �והסיבה ,  קל להוציא לפועל את רעיון ההתארגנותצריך אמנם להודות שלא

כי בין ]יכול להווצר רושם... [לפעמים. סולידריות והסכמה הדדית בין התימנים גופא

האחדות הזאת הינה רק בין . אולם באמת אין הדבר כך, התימנים שוררת אחדות מופתית

 פרוד נורא ואי התענינות ומחוץ לגבולים האלה שורר, אנשי משפחה או אנשי מקום משותף

והפרוד הזה בין אנשי מקום אחד לאנשי מקום שני מגיע לפעמים לידי שנאה ודברי . גמורה

וכל זמן שלא יתעוררו הטובים שבהם , הפירוד בין התימנים זוהי עובדה מעציבה... ריב עזים

יום ולא יביאו בסיוע נמרץ מהחוץ את אחיהם לידי התאחדות יגרמו היחסים הקיימים כ

                                                   
 .283' עמ, פ" בע�שפרינצק  141
 .248' עמ', צ ג"מתוך פרקי הפועה, 19�20, 18גליונות , ב" תרעעל הצעירהפועליית יהודי תימן , שפרינצק 142
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 .להפרעות גדולות בפתרון שאלת חייהם
 

כשם שההתארגנות תשרת את צורכי התימנים כך היא תביא אולי לסגירת פערים בין 

שטובת קליטתם והשתלבותם כמו מותנית " המלצה"קשה שלא להבחין גם כאן ב. המחנות

 :להשתנות, ביכולתם או באי יכולתם
 

הננו יכולים ... רתי המתרומם לארגון כוחותיובמובן החב" חומר היולי"החדל להיות , ציבור

ממנו תצמח אפשרות ... יבוא מוקדם או מאוחר לידי הכרה ציבורית מפותחה, להיות בטוחים

כעין צעד מהתימנים אל הציבור הלאומי ככה צריכה להחשב העבודה , טבעית של התקרבות

מי אל התימנים לצעד של התקרבות רוחנית מהציבור הלאו" הרמת מצבם התרבותי"בעד 

ובצעד זה צריך למהר כדי שלא תתהווה בינינו תהום מפרידה דומה לזו הקיימת . החדשים

 143".כיום בין האשכנזים והספרדים
 

" כדי שלא תתהווה"בהווה ולא כפי שהוא כותב " תהום מפרידה. "המרצע יוצא אפוא מן השק

השוני שבין הפועל התימני והפועל . בגרעין ההצעה הזו מקופלת התכנית כולה לעתיד לבוא. בעתיד

י הפניית התימנים ליעד שיענה על "האשכנזי קיים גם ברמה האידיאולוגית שאותה יש להשוות ע

 . הטבעיות" איכויותיהם"צורכיהם וגם ייחזק את 
הסעיף . שופכת אור על עיקרים אחרים, "ביצור הפועל התימני: "שהוא מגדיר, ההצעה

העמדת : הסעיף השני בתכנית מוגדר כך.  מיוחד לכל משפחההראשון מדבר על בניין בית

 :התימני באופן חלקי על הקרקע
 

שאיפה זו שאיפה זו שאיפה זו שאיפה זו . . . . שאיפתנו שהשורש שלנו שניתק זה דורות מהקרקע יקלט שוב באופן טבעישאיפתנו שהשורש שלנו שניתק זה דורות מהקרקע יקלט שוב באופן טבעישאיפתנו שהשורש שלנו שניתק זה דורות מהקרקע יקלט שוב באופן טבעישאיפתנו שהשורש שלנו שניתק זה דורות מהקרקע יקלט שוב באופן טבעי

י עבודה "הפרוצס של קליטה לא יצא לפועל ע. בהתגשמותה צריכה להקיף גם את גולי תימןבהתגשמותה צריכה להקיף גם את גולי תימןבהתגשמותה צריכה להקיף גם את גולי תימןבהתגשמותה צריכה להקיף גם את גולי תימן

מתוך חיבה , כי אם מתוך הרגשה חופשית,  לנותן העבודהחקלאית הבאה מתוך השתעבדות

אצל החלוץ האשכנזי יכולה לבוא התמזגות זו עם ]בעוד ש. [והתקשרות אישית עם האדמה

בהביטו עליה כעל , י אותה ההשקפה התרבותית שממתיקה לו את עבודתו"אדמת האבות ע

אצל התימני .... יתסמל ומקור התחיה של האומה וכעל התחדשות הבסיס של יצירה טבע

: קרי[שחיבת הארץ שלו הינה מופשטת ושלא הגיעה עדיין להשקפות של החלוצים הצעירים 

י קשר אישי פרטי עם אותו החלק הקטן " ההתמזגות עם הקרקע יכולה לבוא רק ע�] האשכנזים

ושבתוכו יכול הוא להכניס לא רק את עמל כפיו , של אדמת האבות הנמצא ברשותו הפרטית

י זה "תבוא ע) ואולי לא רק התימני(והתעמקות הקשר הזה אצל התימני . גם את רוחואלא 

.  קשר פרטי טבעי עם איזה מקום קבוע�מדור לדור , שהקשר הזה יהיה נמסר מהאב אל הבן

בביצורו של בביצורו של בביצורו של בביצורו של זה צריך להיות עיקר העיקרים  – ק"אדמת הקה-בית עם חלקה קטנה של אדמה

הבא מתוך ההכרה , זאת תחליש מצד אחד את רגש העלבוןמציאות החלקה ה.  התימניהפועלהפועלהפועלהפועל

חופשי " בן מלך"של השתעבדות לנותן העבודה וגם תחזיר לתימני נקודה אחת מחלומו להיות 

                                                   
 .249' עמ, שם 143
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 144..." ותקל לו את מלחמת קיומומקור הכנסהמקור הכנסהמקור הכנסהמקור הכנסהומצד שני תשמש החלקה הזאת , בארץ האבות
 

היינו , "הצעירים"נגדה בין בולטת ההביצורו של הפועל התימני בתכניתו של שפרינצק ל

ההצעה מתחילה . מול הפועלים התימנים, ויכולתם להכות שורש באדמה, הפועלים האשכנזים

זוהי .  בקרקע�קליטתו מחדש של השורש שנעקר מזה דורות : בתיאור מטפורי של המטרה

אצל . האמצעים להשגתה יהיו אפוא שונים. מטרה משותפת לתימנים ולפועלים האחרים

התמזגות עם אדמת "ץ האשכנזי מותנה תהליך רגנרטיבי זה באידיאולוגיה הרואה בהחלו

מולה מוצגים התימנים כמי ". סמל"תחייה לאומית כללית שהיא מופשטת ומהווה " אבות

שחיבת הארץ שלהם אינה אידיאולוגית אלא זקוקה לקשר אישי פרטי אל חלקת אדמה 

ומר הקשר האורגני יכול להיווצר ללא כל. והיא תנאי לחיבורו, מסוימת ולא סמלית

רק כך יכול הקשר הזה להפוך לנצחי וגנטי ולעבור . י חיבור פיזי"אידיאולוגיה אלא רק ע

זהו קשר אוטוכטוני טבעי וקבוע בניגוד לקשר של החלוץ אשר אינו מתחייב . בירושה לבניו

כאדם הנזקק לקשר ההנגדה מביאה אפוא את שפרינצק להציג את התימני . למקום פיזי קבוע

זהו גרעין הרעיון שעבודתו . אוטוכטוני אורגני אל הקרקע ולכן הפתרון לגביו צריך להיות שונה

של הפועל התימני במאבק על כיבוש העבודה לא תצלח אלא אם יופיע מענה לצרכיו 

כדי לשמור עליו כפועל שכיר , לכן. לחיבור פיזי עם הקרקע שעליה הוא יושב, האוטוכטונים

ניתן לספקו בבית קטן עם חלקה קטנה אשר תשמש לו רק כתוספת למשכורתו , ושבהבמ

 ". מושב הפועלים"הצעה זו מקפלת בתוכה את רעיון . כפועל שכיר
אם בתחילה הוא . שפרינצק הוא מעין דמות ניסויית מייצגת בתהליך הכרת הבעיה ופתרונה

י הממסד " לפתרון שניתן להשיגו עבשלב השני הוא עובר, תולה את שורש הבעיה בתימני עצמו

פתרון זה מתיישב עם צורכי . ההתיישבותי תוך הכרה באיכות האוטוכטונית של התימני

הדרך . העבודה השכירה הנחוצה לכיבוש העבודה ועם הצרכים האוטוכטוניים של התימני

, מעשיות עניינית, שעובר שפרינצק מייצגת מעבר הדרגתי המשלב השקפה אידיאולוגית

מעבר לפתרון . יכפתיות ונכונות כנה להתמודד עם אילוצי מציאות תוך מאבק פנימה וחוצהא

, אם תרצו הרומנטי, מגיע שפרינצק אל הפתרון ההכרתי, "מושב הפועלים"המעשי של 

המעניין הוא ששפרינצק מגיע . שאיכותו וייחודו של התימני הוא דווקא בערכו האוטוכטוני

ארגוני מוביל אותו -הפתרון המעשי. ות פתרון למצוקת התימניםלמסקנה זו בעודו מחפש בכנ

" בן מלך"אפוא להפנמה פסיכולוגית שרק בחיבורו של התימני אל האדמה הוא ישוב להיות 

 ". גלות"בתוך " גולה" ולא עוד �בארץ אבות " חופשי"בעיני עצמו ויהיה שוב 
 

 דוד בן גוריון
גם כאן מוצדק . צ"איש מפלגת פוע, בן גוריוןתשובה דומה אך בעלת הסבר אחר מציג דוד 

ג מציג אסטרטגיה אחת המיוסדת על חלוקת "דב. הבידול אך הוא מוצג כחלק ממאבק אחד

 . או הכיבוש והירושה, "כובשים ויורשים"אני קורא לה אסטרטגיית ה. תפקידים
י הוא ואילו הפועל התימנ, כאן הפועל האשכנזי הוא כובש העבודה ומפלס הדרך להשגתה

                                                   
 .הדגשות שלי. 247, 246' עמ, שם 144
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 . כפועל של קבע המבסס את השתקעותו בה, יורש העבודה
 

אלא טפלה לגבי השאלה העיקרית של העבודה ... אינה... שאלת הטבת תנאי חייו של הפועל

י "שנוהגים לקרוא להם בא"... הפועלים"אותם .  והיא שאלת החומר האנושי�העברית 

החיים -דתם החקלאית אפילו בתנאיאינם מתקיימים ברובם היותר גדול בעבו-אידיאליסטים"

ראינו שהם מוכשרים .  בחוות הלאומיות�י "האפשריים בתעשיה החקלאית בא, היותר טובים

וכאן מונח ,  וזוהי אמנם מתעודתם האמיתיתכובשי העבודהכובשי העבודהכובשי העבודהכובשי העבודה, להיות רק מה שאומרים אצלינו

ר מחזיקים כלומ,  יורשי העבודה יורשי העבודה יורשי העבודה יורשי העבודה אבל אינם מסוגלים כלל וכלל להיות גם�, ערכם ההסטורי

כי לזה דרושים שלושה תנאים חשובים שאף אחד מהם . בה ומסתגלים אליה כל ימי חייהם

העבודה החקלאית אינה יכולה להתפרנס : 2... העבודה דורשת פועל קבוע: 1: לא נתקיים בם

: 3. על פי רוב של נשים וילדים, הרבה ידיים... יש עבודות זמניות הדורשות... מרווקים בלבד

עבודת ]ו... [אינה יכולה לפרנס פועלים בעלי צרכים גבוהים ומרובים...  האדמהעבודת

ברוב הפועלים . הבציר והקטיף אינה משתלמת במחיר גבוה, המעדר, הסוסים

אלמנט ... לעומת זה ראינו. אין אף אחד משלושת התנאים העיקריים האלה" אידיאליסטים"ה

הכלכלי של , למלא את התפקיד הישרמתאימים מכל הבחינות ]ה... [חדש של פועלים

קבועים על מקומם , הם בעלי משפחה. ואלה הם התימנים: לרשת את העבודהלרשת את העבודהלרשת את העבודהלרשת את העבודה – הפועלים

ובכן אין . ועובדה היא שאף אחד מהתימנים לא חזר לארצו. וצרכיהם אינם מרובים כל כך

יירשו יירשו יירשו יירשו והם אמנם והם אמנם והם אמנם והם אמנם . הם החומר האנושי היותר טוב בשביל העבודה החקלאית... ספק שהתימנים

 דוקא נחוצים לא פועלים אשכנזיםלא פועלים אשכנזיםלא פועלים אשכנזיםלא פועלים אשכנזיםהן . אומרים שהתימנים דחו את האשכנזים. את העבודהאת העבודהאת העבודהאת העבודה

 145". שיתאימו לתנאי העבודה וצרכיהפועלים עבריםפועלים עבריםפועלים עבריםפועלים עבריםבמושבות כי אם אלא 
 

בן גוריון מציב נוסחה שמצביעה על תהליך אשר בו הפועלים האשכנזים מפנים את מקומם 

וסברת בדיוק מהותה של פעילות הכיבוש אשר אליה לא מ. כפועלים חקלאים בפני התימנים

 להיות �התימני " תעודת"ואולם לעומת זו מובהרת לחלוטין תפקידה של , "מתפנים"הם 

 . המעבד והמוריש אותה אחריו לבניו, יורש ויושב קבע על קרקע חקלאית
זתו של תלישותו ויכולת אחי, קביעותו ושורשיותו של התימני מוצגת קוטבית מול ניידותו

הצעה זו של בן גוריון עולה מתוך הוויכוח על מושב הפועלים כאופציה . הפועל האשכנזי

מדבריו אפשר להבין שמושב הפועלים . המשפרת את רווחת החיים של הפועל השכיר במושבה

, אשר אינו יכול להסתפק ביחידת הקרקע הקטנה המיועדת לו, הוא כישלון עבור האשכנזי

רק על רקע . ם להתאכרות ולסכן בכך את יעודו של הפועל השכיר במושבהוהוא גם עלול לגרו

, לשיטתו – התימנים יכולים. זה ניתן להבין מדוע רואה בן גוריון את הפתרון בתימנים

, את היאחזותם במושב הפועלים על יחידת קרקע קטנה, להבטיח את שני הדברים גם יחד

יפת התאכרות והגדלת חלקת הקרקע על ואת קביעותם בעבודה השכירה במושבות ללא שא

מציע אם כן לפתור את , כמו רבים וטובים אחרים, בן גוריון. חשבון העבודה כפועל במושבה

                                                   
 �ג "דב: להלן. 44'  עמ,ילקוט האחדות. א"ה אייר תרע" כ28�29 האחדות, "לסידור פועלי המושבות", גוריוןדוד בן  145

 .ק"ע, ההדגשות שלו. לסידור
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ואופיו הנוח לא " צייתנותו"פי המודל התדמיתי של התימני ועל סמך ההנחה ש-הבעיה על

לכן ההיפותזה . "התאכרות"ליתר רווחה וליתר " מקפצה"יביאו אותו אל מושב הפועלים כאל 

: של האשכנזים ולהבטיח שני דברים" הכיבוש"יורשים יכולה לענות על דינמיקת -של כובשים

את רווחת " לשפר"ומן הצד האחר , י התאכרות"מצד אחד להרחיק את התימנים מפיתוי ע

 .התימני תוך הבטחת קביעותו והמשך שכירותו כפועל במושבה
 

יש . יעדו של התימני בהיררכיה המעמדית של הכיבושנוסחה זו מקבעת בתודעה את מקומו ו

בהסתמכותה על . כאן דפוס חשיבה המעמיד את התימני בדרגה בלתי שווה לחברו האשכנזי

המייעדת את התימני למשימות הקו , התימני יש משום חריצת דין היסטורית לעתיד" הכרת"

 ".הכובש"וחוסמת את דרכו אל הקו הראשון , "המבסס"השני 
" סמן"ה, של בן גוריון היא אפוא הניצן הראשון לחשיבה אחרת"  יורשים�כובשים "ת הנוסח

במיוחד עבור " נתפרת"התפיסה האוטוכטונית ה. לתחילת הנסיגה מדפוסי חשיבה רומנטיים

התימנים מסמנת את ייעודם ומאפשרת את שחרורו של הפועל האשכנזי מתעודתו כפועל 

 מכשיר הצדקה אידיאולוגי בקיבועו של התימני כפועל מכאן שהאוטוכטוניות תיהפך. שכיר

שכיר בעוד שסיסמה חדשה ואידיאולוגיה חדשה יתנו גיבוי לפועל האשכנזי להשתחרר 

 . על מנת שינוע לו אל עבר אופקים ויעדים חדשים" עולה של שכירות"מ
ומנטית של בעוד האוטוכטוניות הר. האוטוכטוניות של שפרינצק שונה אפוא מזו של בן גוריון

האוטוכטוניות המעשית של בן גוריון תוביל , שפרינצק תוביל לפריצה אל יעדים חדשים

ותקבע את מעמדו המסוים בהיררכיה ההתיישבותית , לנסיגה בהערכת הסטטוס של התימני

 . כממשיך וכמבסס בקו השני בניגוד לפריצה החלוצית של הקו הראשון
 

 יצחק בן צבי
היה האיש מספר , טים של מפלגת פועלי ציון בתקופת העלייה השנייהממנהיגיה הבול, בן צבי

 . ישראלי של המפלגה עד מלחמת העולם הראשונה-שניים אחרי בורוכוב ומנהיגה הארץ
 סבר בורוכוב שהערבים עתידים להתבולל בקרב האוכלוסייה היהודית 1905�1906בשנים 

 146"התבוללות כלכלית ותרבותית בקרב הימים"
 

 :ציין שגורני מ
 
מאחורי . י"היו מצוידים מראש בתיאוריה שמבעד למשקפיה ראו את המציאות בא" צ"פוע"

הבעיה היהודית תיפתר : כללית, האחת. התיאוריה של בורוכוב עמדו שתי הנחות יסוד

. י ובתהליך אוביקטיבי של בניית חברה קפיטליסטית יהודית בארץ"בהגירה סטיכית לא

אם מטעמי הקירבה , הליך של התבוללות הערבים בחברה היהודיתצפוי ת: ספציפית, האחרת

בורוכוב . הגזעית ואם בשל העוצמה המבוללת של כוחות הייצור שבחברת הרוב היהודית

                                                   
, ראה גם יוסף גורני. בורוכוב: להלן, 283, 282' עמ. 1955א "ת', כתבים א, "הפלטפורמה שלנו", ב בורוכוב"ד 146

, קמון: וכן ראה, 39�43' עמ,  השאלה� להלן גורני 1985תל אביב , ובד עם ע,השאלה הערבית והבעיה היהודית
 .117�124' עמ, עבודה
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הראויה לזכויות , הוציא מכלל אפשרות את קיומה של ישות לאומית ערבית ארצישראלית

 ..."לאומיות דומות לאלה של העם היהודי
 

. 1908-למעשה רק עד מהפכת הטורקים הצעירים ב הלאומי הערבי החזיקשלילת הייחוד 

 :ומוסיף על כך גורני
 
כתב בן צבי שלא כדאי ליהודים , חודשים ספורים לאחר שהתחוללה, 1908כבר באוקטובר """"

משום שהפרלמנט עלול להגיב על , לתבוע אוטונומיה בארץ ישראל לפני שיהיו לרוב בה

ואז הם לא יהיו עוד גוף פסיבי ונוטה להתבולל ,  לערביםדרישה כזאת במסירת הארץ

, ישירים של הציונים    למתחרים, כלומר, אלא יהפכו לתובעי זכות על ארץ ישראל, ביהודים

 147"ותחרות זו עלולה להתפתח לשנאה לאומית עזה אם יתוסף אליה הגורם החברתי
 

צ " המודחקת של יבבעקבות גורני ניתן להניח שאולי זו הסיבה להפניית האנרגייה

.שלו" שאר ישוב"הבורוכוביסט אל נטיית לב רומנטית דווקא אשר תבוא לידי ביטוי בתפיסת 
148 

הם שרידי היישוב היהודי שנשאר בארץ אחרי , הפלחים – י"תפיסה זו מניחה שרוב ערביי א

יסוד זה העדיף את הקשר עם האדמה על הקשר עם הדת היהודית . החורבן ומרד בר כוכבא

חילוני -כזו מקבילה לתהליך שעבר חלק מהמחנה הציוני" העדפה"קיומה של . א הלך לגולהול

ניתקו עצמם מהגולה , הם נטשו את הקשר אל האמונה היהודית. שבין חלוצי העלייה השנייה

ביטוי קיומי מתאם בין " אוטוכטוני קשר"הם ניסו למצוא ב. י"וניסו להתחבר אל אדמת א

רעיון מוצא .  לאומי אשר יועתק או יותאם לתמונת עתיד נשאפתתמונת הווה לתמונת עבר

אותו הרבה מעבר לתקופת " אימץ", צ שנתפס אליו"ויב, הפלחים יכול היה לספק צורך זה

 . העלייה השנייה
יימנע מהתקשרות , צ מנסה להוכיח שציבור פלחים זה שנשאר במהותו האתנית יהודי"יב

וקשריו ) הנוצרית תחילה ולאחריה המוסלמית(יו דתית של ממש עם דת הארץ הכפויה על

ומחויבותו כלפיה יהיו רופפים ומזויפים ויהפכו אותו לציבור המחובר אל דתו החדשה בקשר 

 ". אינוס"רופף של 
וכל , היהודים הקדומים ביותר בהיסטוריה היהודית" האנוסים"הפלחים הערבים הם , כלומר

דש אל עמם השב לציון בהתחברות אמיתית אל שעלינו לעשות הוא לבוא ולחבר אותם מח

צ לטפח את החלום "ממשיך יב, ארבע שנים לאחר הצהרת בלפור, 1921בשנת . הקרקע

 :וכך הוא כותב, האוטוכטוני הזה
 

הדגשה (עיקרו של הישוב החקלאי של עכשיו מקורו מהפלחים היהודים והשומרונים עיקרו של הישוב החקלאי של עכשיו מקורו מהפלחים היהודים והשומרונים עיקרו של הישוב החקלאי של עכשיו מקורו מהפלחים היהודים והשומרונים עיקרו של הישוב החקלאי של עכשיו מקורו מהפלחים היהודים והשומרונים "...

עם הארץ , ור אל אדמתו ובגולה לא הלךמאז ומעולם אשר נשאר קש" עם הארץ). "במקור

                                                   
 .80, 79' עמ,  השאלה–גורני : להלן, 1985תל אביב , עם עובד, השאלה הערבית והבעיה היהודית, יוסף גורני 147
 .133-130הערות ,  וראה גם לעיל,שם 148
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הזה נקרע במשך דורות שלמים מגוף האומה ואחרי מלחמות ומרידות שנמשכו שש מאות 

במשך . נכנע לאחרונה למנצחים ויהי להם למס עובד, בשחיטות ושוד שנה ושנגמרו תמיד

 דת רוב  את הדת היונית שנעשתה כידוע, עיןלו גם למראית, שלטון הנוצרים קיבל סוף סוף

אחרי הכיבוש קיבלו את האיסלאם שלא חדר . הישוב הפלשתינאי בדור שלפני כיבוש עומר

יהודים וכנענים גם , נוצרים, לתוכם עד היום הזה ויהפך אצלם לתערובת מנהגים מוסלמים

והאמונה בקודשי המקום החשובים למעשה יותר " המקומות"כך נשאר אצלם פולחן . יחד

 . מנביאי האיסלאם
לחים איפוא הם חומר שנגרר אחרי הדת השלטת בתוקף הכיבוש ושיוכל להפך לעם הפ

י בתוך הפרוצס של הדיפרנציה "מיוחד או להיגרר אחרי אחת האומות שתקבענה בא

 149..."הלאומית שהתחיל בימינו
 

כי , גם לא הלאום, נקודת החיבור איננה הדת היהודית. צ"זוהי תפיסתו האוטוכטונית של יב

הוא יטען וינסה להוכיח שרוב הפלחים הערבים הם משוללי זיקה . י" של אאם קרקעה

והשפה הערבית אינם אלא קליפה דקה " קודשי האיסלאם"אמיתית ללאום הערבי כשם ש

, 1911-ב, ואולם למסקנה זו כבר הגיע עשר שנים קודם לכן. המכסה על פיצול גזעי לאומי ודתי

 :האחדותכשכתב ב
 
נחלקים הם על פי מצבם הכלכלי ומקור , להפך.  אינם חומר חד גונישכנינו תושבי ארצנו"

 150".על פי דתם ומנהגיהם ורק שפתם היא המאחדת אותם, פרנסתם על פי גזעם
  

נוצרים " את אנוסי ספרד כ1922גבהארדט הגדיר בשנת . מסביר את התהליך" אינוס"מוטיב ה

שפינוזה וכופרים , ירמיהו יובל". (ונםאם כי יהודים מכוח רצ, ללא אמונה ויהודים ללא ידיעה

הוא האמין . דומה שבמקביל ניתן לייחס לבן צבי את ההגדרה הזאת) 2 והערה 50' עמ. אחרים

שאם , כן האמין בתמימות-ועל" ללא ידיעה"ויהודים " ללא אמונה"שהפלחים הם מוסלמים 

 ". יהודים מכוח רצונם"יהיו הם  – לא בהווה אז אולי בעתיד
רעיון שרשרת הזהב של יהודי , כוללים מחקרים על השומרונים" שאר ישוב"בנושא מחקריו 

שבט , י אחרים" שנה בגליל ובחלקי א300-קהילות יהודיות שהתאסלמו לפני כ, פקיעין

של יהודים אוטוכטונים " התווית"אלה נושאים כולם את , הבאדול בפטרה ושבטים נוספים

כשומרי , צ מחפש אפוא את עקבותיהם"יב. אמונהאשר נאנסו לקבל על עצמם אמונה ללא 

 :א הוא כותב"ז אייר תרע"מט) ר"שז(במכתב לרובשוב . 1911בשנת . על הארץ" חותם הזכות"
 
יש לה . כ ישר אל ההסטוריה היהודית"התימא המעניינת אותי עכשיו אינה קשורה באופן כ"

 ומוצאםומוצאםומוצאםומוצאם) ) ) ) הארצישראלייםהארצישראלייםהארצישראלייםהארצישראליים((((ם ם ם ם יייי""""על הפלחים האיעל הפלחים האיעל הפלחים האיעל הפלחים האייחס יותר אל ההסטוריה הארצישראלית היינו 

מגמת . מה שחסר לי זהו זמן לסדרו ולעבדו, יש לי חומר ידוע לשאלה הזאת) הדגשה במקור(

                                                   
 .IV-24/104ון העבודה ארכי, א"יפו תרפ, התנועה הערבית, צ"יב 149
 .ב"ו חשון תרע"כ. 5',  בהאחדות, "לשאלת יסוד עיתון בערבית", )צ"יב(אבנר  150
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החיבור היא לברר את השאלה אם הפלחים הם אלמנט זר שבא מן החוץ או צאצאי הישוב 

 אמנם, בדרך עיוני בשאלה זו הנני נוטה יותר לתשובה השנייה. הקדמוני היהודי והכנעני

מתוצאות החקירה לא יוכל שום דבר . לדעתי ערך שאלה זו הוא רטורי ועיוני ולא מעשי

ואם נניח שעל פי , י עם מיוחד"עובדה היא שעם הארץ היושב בכפרי א. להשתנות במעשה

הוא יותר קרוב לבני ', הרי על פי שפתו דתו וכו-מוצאו קרוב הוא ליהודים יותר מן הערבים

"...ני סובר שברור השאלה אינו מיותר ואינו משולל גם ערך מעשיאך בכל זאת הנ. ישמעאל
151 

  
הנקודה המעניינת היא שבתחילת המכתב הוא דן בשאלת קדמוניות היישוב כשאלה בלתי 

, לכאורה סתירה". אינו משולל ערך מעשי"ואילו בסופו הוא מציין שבירור השאלה , מעשית

דיכוטומיה זו מתבססת על רצונו לבסס . למעשה דיכוטומיה המלווה אותו לאורך כל הדרך

לעומת זאת ייתכן שבשנה זו עדיין האמין בתוך תוכו שהשיבה , את טענת הזכות המוסרית

בראיון שערך החוקר . המעשית של הפלחים אל העם היהודי החוזר לארצו איננה חלום שוא

צ בפני "ת בפועדמות בולט� 18.5.1971-ראובני ב' א, צ"שמעון רובינשטיין עם אחיו של יב

 :וכך הוא אומר באותו ראיון. צ"מתאשרת ההנחה ושופכת אור על מניעי יב, עצמה
 
עליה דלילה ולא , ישוב יהודי קטן וכושל: מעת בואו להשתקע הטרידה אותו המציאות"

, ליצור סיכויים, יש למצוא אותם, הם אינם? מה הסיכויים. כולה ערבית והארץ, בטוחה

מאז לא חדל לחקור ולחפש סימני . תה בו המחשבה על ייהוד הערביםתוך כך על! מוכרחים

, כי הם צאצאי היהודים, יושבי הארץ, כאשר ידעו הערבים הללו.... מוצאם מהישוב היהודי

ספק אם קיווה באמת שכך יהיה אך אין . קצתם-אם לא רובם. אולי יתיהדו וישובו אל עיקרם

 152 ."ספק שרצה לקוות
 

 :כה מחייב פירוט סכימטי שהייתי מציע לראותו כךהתהליך המתואר עד 
 . הערבים יתבוללו ביהודים, שלילת הייחוד הלאומי הערבי-הפרוגנוזה הבורוכובית . 1
כיבוש העבודה תוך הכרה בקיומה של ישות לאומית ערבית :  הרקע-צ"התפכחות בפוע . 2

 . ברת ייחוד
אשר " שאר ישוב"תיאוריית צ ל" מביאה את יב2נסיגה מן ההתפכחות שבסעיף  . 3

. ערבית האוטוכטונית לזהות מקורית יהודית-את רוב האוכלוסייה הפלחית" מחזירה"

 . תיאוריה זו מאפשרת לבסס את טענת הזכות הציונית על הארץ
חזרה לפרוגנוזה הבורוכובית שרואה בפלחים הערבים עדה ממוצא יהודי ולפיכך בעלת  . 4

 . לאום היהודיפוטנציאל לאומי להתבוללות ב
יהודי הוא שיבטיח בעתיד את זכות ישראל -הערבי-האמונה שהיסוד האוטוכטוני הפלחי . 5

 . על ארצו
                                                   

 .5/5/13, צ"ארכיון יב 151
צבי על החומר הרב -בהזדמנות זו נתונה תודתי למר שמעון רובינשטיין מנהל ארכיון בן. 1/1/2/1, צ"ארכיון יב 152

 . רחבהשהעמיד לרשותי וחשף בפני במאור פנים וביד
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 . ובשעת הכושר ישובו אל מקורם" אנוסים"הערבים הם בבחינת ערבים  . 6
החיבור אל העבר ההיסטורי יהיה בחיבור אל היסודות האוטוכטוניים מקני הזכות  . 7

 . ודעה הלאומית העברית החדשהובקירובם אל הת
 

צ "הנטייה הרומנטית לחיפוש שורשים אוטוכטוניים בעברה של האומה לא היו נחלתו של יב

בהקדמתו . החמישיםנטיות אלו ישובו ויעלו לתודעה בתקופת העלייה ההמונית בשנות . בלבד

 :צ" יכתוב יבשאר ישובל
 
עוד ...  שהוא בין האומה ובין הקרקעי היתה הארץ היחידה אשר בה נשאר עוד איזה קשר"א"

נשארו בה עקבות הישוב היהודי כמו שנשארו בדורנו עקבות יערי עד שמקורם מהתקופה 

 153"הקדומה ההיא
 

 ". יערי העד"צ חיפש את האישור לתפיסת ההיאחזות של חלוצי דורו ומצאה במשל "דומה שיב
סימנה של . ת על הארץהקשר אל הקרקע והאחיזה בה הם המקנים את הזכות ההיסטורי

כך קיווה למצוא את . זכות זו בשטח הם עצי העד הנוכחיים המעידים על יערות העד העתיקים

. עצי העד האנושיים המעניקים את האישור ואת הזכות להיאחזות האומה בקרקע גידולה

ומשנכזבה תוחלתו חיפש אותם , בתחילה רצה להאמין שעצי העד האלה הם הפלחים הערבים

תפסה את , ובעיקר אחר מלחמת העולם הראשונה, במשך הזמן. אנושיים אחרים" י עדעצ"ב

מקום טענת הזכות סקרנות מדעית וחיפוש אחר כושר היאחזות בעל שרידות גבוהה המאשר 

צ "בה בעת שהנהיג את מפלגת פוע, צ"ניתן אפוא לסכם שנטייתו זו של יב. בעלות וזכות קניין

שומרונים או יסודות , בדואים, ושים דומים אחר תימניםמקבילה לחיפ, ישראלית-הארץ

מאמץ זה המושקע בהצדקת טענת זכות מאפיינת תקופה פורמטיבית . אוטוכטוניים אחרים

צ "על ספה של תקופה חדשה זו לא בלבד שיב. אשר תסתיים בתום מלחמת העולם הראשונה

כוח עם בן גוריון המקופל לא ייסוג מתפיסתו האוטוכטונית אלא אף יגבש וילבה אותה בווי

 . בספרם המשותף
 

 הוויכוח בין בן גוריון לבן צבי
 ראה אור ספרם 1918ובאפריל , ב"בן צבי ובן גוריון לארה" הבנים" הגיעו שני 1915במאי 

הספר נכתב בתוך מערכת יחסים מתוחה בין השניים . ארץ ישראל בעבר ובהווההמשותף 

 קשה לקבוע מה הייתה .אישי- אידיאולוגי ומתח ביןקיטוב, שסיבתה מאבקי כוח ומנהיגות

, אך לענייננו חשובה התהום האידיאולוגית שהלכה ונפערה בין השניים, הסיבה העיקרית

 154.ואשר ביטויה החזק היה תפיסתם השונה בשאלת העם והארץ

                                                   
 .10' עמ,  שאר ישוב–צ "יב: להלן, ט"תשכ, צ"יד יב, שאר ישוב, יצחק בן צבי 153
' מ: מהדירים, ארץ ישראל בעבר ובהווהבן גוריון ויצחק בן צבי ' ד": על הנסיבות והרקע לכתיבת הספר ראה 154

. א, קנאת דוד, , שבתי טבתוכן , י בעבר ובהווה" א:להלן, 11�20ע "ע, ם"צ ירושלים תש"יד יב, בן אריה' י, אליאב
קבץ אחד של מכתבי על מ. בין דוד בן גוריון ליצחק בן צבי. וכן מתתיהו מינץ. להלן טבת. 1976שוקן , 355�358' עמ

 . קבץ מ�להלן מינץ , ז"תשמ, 44קתדרה . בן גוריון בגלות אמריקה
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 י ובמקביל לתפיסתו המרקסיסטית"בן צבי היה עדיין מספר אחד בהיררכיה של פועלי ציון בא

מולה ". התפישה האורגאנית"את שיטתו הגדיר . המשיך לגלות עניין רב בנושא מוצא הפלחים

 ". מודרנה פרוגרס" עמדת בן גוריון ניתקה עצמה מהממד הרומנטי והתגבשה סביב עקרון ה�
 155.כבר בחלוקה הפנימית של כתיבת פרקי הספר מסתמן הפיצול בין השניים

עקבי , ידיאולוגיים שכתב ישמשו בסיס רעיוני פוליטיהעיקרים הא, בעוד שאצל בן גוריון

של שיטתו " הפנמה"אצל בן צבי תהיה , למדיניותו העתידית כלפי העם היהודי "מוחצן"ו

 . ממנה" צומחות"פנימה אל הארץ על עדותיה ה
צ מצוי עדיין בתקופה הרומנטית "יב. ההבדל בין שתי התפיסות מבטא שלב מעבר

לעומתו בן גוריון מצוי . ם בה עדיין ממד הארץ וטענת הזכות עליהאשר שולטי, אוטוכטונית

הוא נמצא כבר . שמעבר להצדקת הזכות והבטחתה) ראה פרק ראשון(כבר בשלב השני 

. שבה הזהות היא שתבטיח את הזכות ולא להיפך, "הארץ הריקה"בטענת , "בקומה השנייה"

 שאין לגביו ישות מתחרה כי הארץ מכיוון, ג מתעלם מהשלב האוטוכטוני ומהצדקת זכות"דב

לא : כשהוא משוחרר מהצדקת הזכות תעמוד השקפתו על היפוך המשוואה". ריקה", כאמור

הבניין והעשייה הם קושאן המקנה זכות על , כי אם הפיתוח, עוד האדמה לעובדיה כקושאן

א המפתח י הו"העם החדש שנוצר על אדמת א, בן גוריון רואה בארץ חומר ביד היוצר. האדמה

כי המעשה הציוני הופך את הארץ , הוא מחדש את עצמו ואת האדמה כאחד, והבונה אותה

 . ומגבש את זהותו של האדם החדש
 

. מהפכה בארץ ומהפכה בעם, יצירת יש מאין.  בהתכחשות לקשר האורגני�משמעות השוני 

, לעומתו. ןג רואה את התהליך כמצב של שבירה אשר ממנו ייווצר החדש מחורבות היש"דב

שיטתו אורגנית . צ רואה תהליך אבולוציוני מתמשך הנשען על זכות אבות וקשר גניאולוגי"יב

בתפיסה . ואילו השנייה מהפכנית ובונה הכל מחדש ומהתחלה, וצומחת מתוך הקיים

האחת . ואילו השנייה מעצבת את הארץ מחדש, הארץ הישנה מעצבת את זהותה, הראשונה

י יהודי חדש הבא "ונית קיימת בעוד השנייה זהותה מתעצבת מחדש עזהותה בזהות אוטוכט

 :כותב בן גוריון, לספר" אחרית דבר"ב. אליה ולא בא ממנה
 
 שנות גלותם 1800במשך . מבחינה מסויימת אירע לה לארץ ישראל מה שאירע לעם ישראל"

ות היהודית  שנות הגל1800במשך ... י"לא רכשו לעצמם היהודים בית לאומי אחר מחוץ לא

שום אומה ושום מדינה לא נתקשרו ולא . לביתו הלאומי של שום עם בעמים] י לא היתה"א[

- במובנו ההסטוריללא בעליםללא בעליםללא בעליםללא בעליםהיא עד היום     הארץ... נשתרשו בארץ אבותיהם של היהודים

אפילו  לא נמצאהבארץ עצמה . שוממה למחצה, לפיכך נשארה בחורבנה. לאומי של המושג

מעמד זה של . לבנות את הארץ ולפתחה    רצון ויכולת, אחת שהיו לה עניןאוכלוסיה מקומית 

מיום שעזבוה מיום שעזבוה מיום שעזבוה מיום שעזבוה , ארץ זו... בהריסותיה ובשממונה    י תעמוד"שא ארץ ללא עם הוא שגרם לכך

הארץ הארץ הארץ הארץ ... ניוול ודלות, כמישה, היתה לגיא הרס, החרוצות והמסורות של בניההחרוצות והמסורות של בניההחרוצות והמסורות של בניההחרוצות והמסורות של בניה, , , , הנאמנותהנאמנותהנאמנותהנאמנות ידיהםידיהםידיהםידיהם

                                                   
 .15' עמ, י בעבר ובהווה"א 155
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 באהבת בניםיתן מזור לפצעיה , את ביתו הישןשיבוא יחדש וישקם , לעמה, מצפה לעםמצפה לעםמצפה לעםמצפה לעם

יבנה וייסד את ארץ ישראל יבנה וייסד את ארץ ישראל יבנה וייסד את ארץ ישראל יבנה וייסד את ארץ ישראל ... החקלאות והטכניקה, וישלים בכל אמצעי המדע המודרני

 156".החדשההחדשההחדשההחדשה
 

את ההצדקה " ארץ ללא עם" בן גוריון מייצג את התפיסה הציונית הקלאסית הרואה ב

 ). ויילפי הניסוח המקורי של זנגו-על" (לעם ללא ארץ"המוסרית לזכיון 
הייתה , איכריה היהודים לא עזבוה מעולם, הארץ אינה ריקה. בן צבי מציג תפיסה הפוכה

להם נוכחות פעילה ושורשית והם הראויים להיות הגרעין האמיתי והטבעי להתחדשות 

י מתאר בן צבי את חלקם הפעיל של שרידי היישוב "בפרק על ההיסטוריה של א. הלאומית

 :וכך הוא מתאר אותם, שבגולההיהודי בארץ כלפי עמם 
 
גורם חי שטבע את רישומו גם לאחר שהוכחדה האוכלוסיה החקלאית היהודית בארץ "

שריד הישוב היהודי בארץ ישראל ככל שהיה קטן וחלש שימש קשר חי וקיים בין : ישראל

קשר זה משול לבורג קטן או לטבעת . עמה העם שאבדה לו ארצו ובין הארץ שאבד לה

ועוד משול הוא . מאחדים את מרצו התוסס של העם עם ארץ מולדתו הנושנהה, מכאנית

... כל עוד הגחלת לוחשת אפשר שתתלהט ללהבה עצומה: לגחלת לוחשת בערמה של אפר

אנו מוצאים בה גם נסיונות ממשיים ... על ניצוץ זה שמרה האומה עד ימינו בכל להט נפשה

יוסף נשיא במאה השש .... א חלמו על כךלשיבה אל האדמה בימים שיהודי אירופה עוד ל

חיים אבולעפיה במאה השמונה עשרה ובעיקר ההתישבות היהודית החקלאית ' ר, עשרה

לכך שעוד ... הם ההוכחה... והישוב החקלאי של פקיעין... בכפרי הגליל העליון והתחתון

ת העולם בזיר, "על דרך המלך של תולדות ימי התרבות"בימים שכל יהדות אירופה שישבה 

כבר נתעורר , עדיין כבולה היתה בשרשראות השמרנות הדתית ובאמונות תפלות, ההסטורית

."י החוש לגאולת העם בדרכים טבעיות ובאמצעים ריאליים של שחרור עצמי"בקרב יהודי א
157 
 

שלא ניתן לוותר עליה לאיזון " טבעת מכאנית", "בורג קטן", כאן הדגש הוא על חוליית חיבור

מהי אותה . לבין ארץ שאבד לה עמה, עם שאבדה לו מולדתו    :זוהי החוליה שבין. המערכת

 . האוטוכטוני" עם הארץ", ושלוחותיה" פקיעין "�? צ את התזה"חוליית קשר שעליה בונה יב
ההתייחסות איננה ". מולדת"ומקומה של המילה " אבד"יש לשים לב לתפקידו של הפועל 

ה איננה פועל יוצא של מקריות טכנית או סדרי יקום כשם שהאביד. טכנית כי אם אורגנית

. איננה טכנית ואינסטרומנטלית" עם" ו�" אבידה "�" מולדת"כך הזיקה בין , בלתי מוסברים

צ איננו צעד בלתי "פי יב-אובדן המולדת על. היא מבוססת על רצון אנושי ועל ויתור אנושי

ל יסודות שלא ויתרו על המולדת ונשארו זוהי רוויזיה היסטורית המצביעה על קיומם ש, רצוני

 העדיפולעומתם אלה שוויתרו על האדמה כמקור חיים . מחוברים אל האדמה כמקור חיות

                                                   
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 227�228' עמ, ארץ ישראל בעבר ובהווה 156
 .77' עמ, ארץ ישראל בעבר ובהווה 157
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 .  בגולה�מקור חיים אחר ושילמו מחיר 
בהדגשת ערכה של האחיזה בקרקע ושל , בהפיכת היוצרות הוא המיוחד בשיטה האורגנית

מעלתם היא היותם יסודות חיים ". לך בגולהשלא ה"היהודי " עם הארץ"מסורת צאצאי 

אלה הם יסודות אוטוכטוניים שחיבורם לאדמה והיאחזותם . ואותנטיים המשמרים ערכי עבר

, ב"באותה עת שהה בן צבי בארה. בדת וביהדות בתנאים קשים מזכירים את המודל השומרוני

 :והוא מסביר
 

במשך אלפי ... ן בין הרי שכם וגורלומשך ליבי השבט הנפלא השוכ... עוד בשחר ילדותי"...

העומד במריו נגד כל העולם כולו וכל גל וגל , כמה גדול כוחו של שבט קטן וחדל זה. שנים

 158!..."שעבר עליו לא יכול לעקרו ממקומו ולהעבירו על דעתו
 

 ". החלוצים"ו" עם הארץ: "לפנינו זיקה כפולה בין שתי ישויות חסרות המחפשות השלמה
עם . "רת לקרקע ומנותקת מעמה והשנייה מעוגנת בעמה אך מנותקת מאדמתההאחת מחוב

באותנטיות , הופך בעיני בן צבי לקבוצת איכות סגולית שמעלתה בהקניית חזקה וזכות" הארץ

הוא עוגן " הרצף היישובי"תפיסת . ישראל-משמרת ובהחזקת המפתח לחיבור אורגני אל ארץ

השגת גבול או זכויות , וכחה מול כל טיעון לזרותאחיזה המנסה להעמיד את הרצף הזה כה

אלה הם טיעונים של ישות מתחרה אשר קיומה הפוליטי . קרקעיות שהושגו שלא כחוק

שבן , אם נשוב לנוסחה של ארץ ללא עם. מתחיל להישמע והוא מאיים על הזכות המוסרית

. בל אותה ולהשלים עמהניווכח שבן צבי אינו יכול לק, גוריון והציונות כמכלול נשענים עליה

בעודו שולל את החלק הראשון . היא נוגדת את האמת שלו ויחייב את היפוך המשוואה על פיה

עם "כי הרי הארץ אינה ריקה וקיים בה הגרעין המחייה של  – "ארץ ללא עם"של המשוואה 

יים  שריר וק�" עם ללא ארץ" – הרי אמינותו של החלק השני, ")שאר ישוב("לגווניו " הארץ

בה את " להשתיל"מכאן שלא נותר לו אלא להגדיר את המשוואה מחדש ו. אובייקטיבית

 : האמת החדשה שלו
הארץ הופכת לישות פעילה עם חיות  – ,"ארץ זו שאבד לה עמה"תיהפך ל" ארץ ללא עם"ה

הזאת אוצרת בחובה את " הארץ. "איננו מטאפורי – "אבד לה עמה" – אשר אובדנה, משלה

עם זה "יהיה ל" עם ללא ארץ"בעוד ש. שאבד לו עמו" עם הארץ" מחייה של אותו גרעין

, כלומר אין כאן שאלה טריטוריאלית או בעיה רוחנית של תודעת מולדת". שאבדה לו מולדתו

,  ישות ערכית�הארץ היא מולדת , שם עצם דומם – פי בן צבי הארץ איננה ישות סתמית-על

 . ווה את גרעינה החי והנושםמה" עם הארץ"בעלת זיקות חיות אשר 
 : צ" יכתוב יב1936בשנת 

 
מייד לאחר דיכוי . שאר הישוב היהודי לא נעקר מעולם מהארץ באופן קטאסטרופאלי...

 הגיעה השעה לשים קץ להשקפה המסורתית הנושנההגיעה השעה לשים קץ להשקפה המסורתית הנושנההגיעה השעה לשים קץ להשקפה המסורתית הנושנההגיעה השעה לשים קץ להשקפה המסורתית הנושנה"... המרד הלאומי וחורבן בית המקדש

                                                   
וראה גם , ח-ז' כרך ג, ז"תרע-ו"תרע, התורןד וכן "ירושלים תשל,  יד בן צביאתהוצ, 160'  עמ,רשמי דרך, בן צבי' י 158

 .114' עמ, קמון עבודה
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יצא ] של האומה[רוב בניינה רוב מניינה ו. שהישוב היהודי הקדמון נעקר מן הארץ בבת אחת

מאות אלפים מבניה יושבים על אדמת אבות "בעוד ש" את מולדתו ונתפזר לתפוצות הגולה

עוד נר ישראל טרם ... לאחר שרוב העם נעתק מן הקרקע לגמרי... מעורים ומושרשים בקרקע

 159".יכבה בארץ
 

–לית היא קוראת תיגר על התפיסה הקטסטרופ. א: להצהרה זו משמעות משולשת

; היא מציבה את טענת הזכות על יסודות שמקורם בקרקע ובכוח האחיזה בה. ב; המסורתית

, היא עומדת על ייחודו הסגולי המשתבח של יסוד אתני אותנטי וקדום ובעל יכולת שימור. ג

כך משתמר יסוד קדום . לאינוס ולשמד העוברים עליו, לרדיפות, העומד ביחס הפוך למצוקות

זהו כוחה של . המתגבר על כוחות כליה מאיימים סביבו, כולת שרידות גבוההוראשוני בעל י

לכן הוא מתכחש למעשה שיבת ציון . משבחת אשר כל עוצמתה בקשר לקרקע" ברירה טבעית"

המודרני כיצירת יש מאין על כל התיחכום המדעי והטכנולוגי מערבי שבו ורואה בו פעולה 

הוא רוצה לראות את השיבה . ש ואינו איתן דיומכאנית מלאכותית אשר כוח עמידתו תלו

, ריענון והתחברות טבעית אל חיות מזרחית קיימת, י כמעשה התחדשות"ציונית לא-היהודית

אשר איתנותה בכוח ") שרשרת ירושה("והצטרפות לשרשרת חיים , אל ערכי עבר שלא גוועו

 160.הברירה הטבעית שלה
 

יכול לשמש אפוא מושכל ראשון "  מן הארץמעולם לא נעקר שאר הישוב היהודי"המשפט 

ייצוגי המשחרר את האידיאולוגיה הציונית מהצורך להצדיק זכות ומשחרר גם מהניכור 

 . המלאכותי שנגזר על העם השב למולדתו במזרח והתקשרותו הטבעית אליה
 

 – "נדחי ישראל"העיסוק ב, ובעתיד, שאר היישוב היהודי, צ על מוצא הפלחים"מחקריו של יב

הרואה ביסודות אותנטיים , הם לדעתי רצף אידיאולוגי שיטתי הבנוי על תפיסת ההיאחזות

 . המשתלב במעשה התקומה הלאומי ופוטנציאל סגולי, קדומים יסודות משמרי איכות
 
הישוב היהודי הקטן שהשפעתו הישירה על גורל הארץ היתה בלתי ניכרת בכל התקופה "

מילא תפקיד עצום בתורת  – לאחר הכיבוש המוסלמיובמיוחד , הארוכה שלאחר החורבן

הבריח המקשר את העבר ההסטורי המזהיר של האומה עם ההווה האפור שלה ועם עתידה 

בזכותו ההסטורית של העם היהודי אשר הטביע על ארץ זו את אופיו עוד בדורותיו ... המקווה

ה ונשאר נושא המסורת שלא פסק כל הימים ותמיד הי, ובזכותו של הישוב הדל, הראשונים

 161".הרצופה של הדורות
 

זהו ויכוח מהותי על הכיוון , הוויכוח בין בן גוריון לבן צבי אינו אקדמי וגם אינו פילוסופי

                                                   
159
 . ק" ע�ההדגשות שלי .  מתוך ההקדמה לשאר ישוב� 9'  עמשאר ישוב. 'יבצ  
 .128�134' עמ, וכן קמון עבודה, 10' עמ, שאר ישוב. 'ראה יבצ" שרשרת הירושה"על  160
 .ז"ט' מהמבוא עמ.  וישובהרץ ישראלא, בן צבי' י 161
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זהו ויכוח על אורינטציה ועל זהות . עתידי של מעשה ההגשמה הלאומי אחרי המלחמה

על פער " דילוג"ל ארצו תוך האם זו זהות של יהודי חדש המתחיל יש מאין ומתחבר א. עתידית

, הוא מתנתק מהקשר הרומנטי הישן. בן גוריון סבור שכן? של אלפיים שנות העדרות ממנה

ובונה קשר רומנטי חדש אשר כוחו ועוצמתו כמוסים כי הוא נשען על המיתוס , האוטוכטוני

ניה שהארץ נענית לבניה בוניה וכל פיתוחה של הארץ מותנה ברצון ההדדי שבין הארץ וב

ג נשען על המיתוס הרומנטי של תנועות לאומיות אחרות המבססות את "דב. השבים אליה

 . רומנטי-אדמה על קשר אירוטי-הקשר אדם
 

, ארץ זו... י תעמוד בהריסותיה ובשממונה"מעמד זה של ארץ ללא עם הוא שגרם לכך שא

ניוול , כמישה, הרסהיתה לגיא , החרוצות והמסורות של בניה, מיום שעזבוה ידיהם הנאמנות

יתן מזור לפצעיה , שיבוא יחדש וישקם את ביתו הישן, לעמה, הארץ מצפה לעם... ודלות

יבנה וייסד את ארץ ... החקלאות והטכניקה, באהבת בנים וישלים בכל אמצעי המדע המודרני

 162".ישראל החדשה
 

ה של בנייה יש כאן שלילת התז. לפנינו ריאקציה על תפיסות רומנטיות שמלפני המלחמה

יש כאן התכחשות להצדקת זכות בפני ישות ; אורגנית המתבססת על קשר אוטוכטוני

והגאולה היא , אין ישות מתחרה ולכן הצדקת הזכות היא ביצירת החדש, מתחרה

ההתחברות אל הארץ ההיסטורית הוא במפעל של . ההרוס והעזוב, בהשתחררות מכבלי הישן

" גדולתו"מנוון שכל , על חורבותיו של מזרח שוקע. יתטכנולוגית ומערב, יצירה מודרנית

י שוקעת "היציאה מהגלות איננה בחזרה אל גלות בא". הרס ניוול ודלות" "יצירת"ב

הם הדגלים החדשים ) טכנולוגיה(הטכניקה , המדע המודרני, החקלאות. פרימיטיבית והרוסה

דמתו בעידן שלפני השקיעה שיחברו את ההווה עם העבר המפואר כשהעם חי איתן ובריא על א

" שרשרת הירושה"התנכי אינה בקשר רציף של " תור הזהב"השיבה אל . ההרס והעזובה

אל " דילוג"השיבה היא ב. צ"כפי שסובר יב, וברצף ישיבתם של שרידי העם שנותר בארץ

פי השקפה זו אינה -השיבה אל האדמה על. האדמה שהייתה בשיא פריחתה לפני הגלות

ואינה באמצעות הפועל הטבעי היהודי המתחרה בפועל , רייה המחרשה והסוסבאמצעות הטו

. ישות זו אינה מאיימת עוד. הישות המתחרה" נעלמה"כי , תמה התחרות. הטבעי הערבי

הסמל . אפשר לבנות תוך הפרדת המשקים ולא תוך תחרות, אפשר להתעלם ממנה ומכוחה

תן לגאול את הארץ מפיגורה החדש יהיה הטרקטור והיהודי החדש שבאמצעותו ני

 . פרוגרס-זהו אתוס חדש של מודרנה. והריסותיה
: בוויכוח בין בן גוריון לבן צבי מתעמתות אפוא שתי אידיאולוגיות המייצגות שתי תקופות

ראתה את האוריינטציה הלאומית ברוח של מעשה בנייה , השייכת לעבר, הראשונה

 וצבירת כוח איכותי על בסיס אוטוכטוני כתוצר אבולוציוני תוך צמיחה והתפתחות הדרגתיים

מעמידה אוריינטציה , השייכת לעתיד, השנייה. צ"זו עמדתו של יב. של ברירה טבעית

קידמה מעל לכל מחויבות אוטוכטונית או -התפתחות מהפכנית הדוחפת מודרנה. מהפכנית

                                                   
 .155ראה לעיל הערה  162
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 .ג"עמדתו של דב. אבולוציונית
 הכוח האורגני המבסס את הלאומיות על קשר צ מאשר את הניתוח של רוזנצווייג על"יב

ג מאשר את הניתוח של אנתוני סמית המציג קבוצות אליטה "לעומתו דב, גניאולוגי אוטוכטוני

 . לבניית זהות לאומית חדשה יש מאין" תור הזהב"המשתמשות בעיקרון 
, ציוניג מקופלת השקפת עולם אשר בעתיד יבלוט בה העיקרון הרבולו"באופיין של טענות דב

הערצה והזדהות עם הישגי המהפכה הבולשביקית הרוסית בתיעוש בפריון חקלאי ובביטולו 

עולם ישן עדי היסוד "התיבות מהמנון האינטרנציונאל הסוציאליסטי של . של עולם ישן

אלא הן גם סיסמה המעלה את האתוס הלאומי לכלל אתוס , אינן רק סוציאליסטיות" נחריבה

 .  יסודות מודרניים וטכנולוגיים חדשיםשל ניתוץ ובנייה על
 

עמדת בן גוריון ניתקה את הקשר אל טענת זכות אוטוכטונית ובנתה את הקשר אל האדמה 

שיהפוך לאתוס המרכזי של תנועת העבודה עד , זהו מיתוס חדש. כישות אנושית בעלת רצון

ונת והרדומה המנו, מיתוס האדם המודרני המביא קידמה אל הארץ השוממה, הקמת המדינה

כאשר רק אתגר עשייתו , ובכך מצדיק את זכותו המוסרית עליה תוך התעלמות מאיום חיצוני

 .ובנייתו יוצר את זהותו החדשה
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 : פרק שלישי
ההתיישבות ומדיניות -בין המלחמות

 ההתיישבות
 
 ההתיישבות והמשבצת המושבתית, כיבוש הקרקע) א

עד מלחמת העולם הראשונה התגוששו ביניהן שתי תפיסות התיישבות בתוך תנועת 

והמשרד הארץ ישראלי היטלטלו ביניהן , "כיבוש הקרקע"ו" כיבוש העבודה: "העבודה

ות זו מעידה אולי על חולשת כושר ההכרעה או אולי על חולשתן של תל. והתקשו להכריע

 . האופציות או אי התאמתן למציאות המורכבת
מכיוון שעיקר הוויכוח היה אידיאולוגי ונסב סביב הגדרת זהותן של מפלגות הפועלים 

האפשרות היחידה , )מפלגת פועלים שכירים או מפלגת פועלים ההולכים להתיישבות קבע(

עין , שדוגמאותיו בשטח היו,  אז לרשות רעיון כיבוש הקרקע היה מושב הפועליםשעמדה

 . שהיו רחוקים מלהיות סיפור הצלחה, גנים ובאר יעקב
. עלייתם של יהודי תימן עד מלחמת העולם הראשונה הייתה יכולה לסייע בהכרעת הוויכוח

פציות החלוציות גם בהפנייתם להתיישבות במושבי פועלים ניתן היה למצות את שתי האו

התימנים יכלו לממש את תכליתו המקורית של . כיבוש הקרקע וכיבוש העבודה: יחד

, ולסייע לעבודה השכירה במושבות במסגרת המאבק לכיבוש העבודה" מושב הפועלים"

 . ניסיון זה הוחמץ וננסה לעמוד על סיבותיו. משימה שלא צלחה בידי הפועלים האשכנזים
 

 ם במושב פועלים ועמדת המשרדהתיישבות התימני
י שמימן את קניית האדמה לתימנים היתה "מדיניות המשרד הא"...קניאל כבר קבע ש

. מכוונת בעיקרה לפתור את בעיית הדיור הקשה של משפחות תימנים רבות ככל האפשר

יועדו לכך חלקות האדמה המצומצמות יחסית שבתחום המושבות הותיקות להקמת כעין 

וכך פעלו גם בנחלת יהודה ... רחובות וחדרה,  כמו בפתח תקוה�ם בקרבתן שכונות פועלי

 1."צ"שבראשל
י הוועד האודיסאי היה אמור להיות פתרון כמותי "שנבחר עבורם גם ע, מושב הפועלים

חיים . לתימנים כדי לפתור את מצוקת המגורים שלהם ולשלבם במעשה התיישבותי חדש

 . ישראלי-והגיש אותה למשרד הארץ, ה מטעמםחיסין נציג הוועד בארץ ניסח הצע
 

 23.2.19132ג "ז אדר תרע"ט, י"חיסין למשרד הא�צ"פי דרישות חובב-חלוקת הקרקע על

קיבלתי את הסכמתם של חברי הקומיסיה שקיבלו עליהם להשתתף בחלוקת אדמת "

 : נחלת יהודה ביקשתי אותם לגשת מייד להעבודה הזו וכתבתי להם את התוכנית הזו

                                                   
1
 .קניאל: להלן, 120' עמ, 1995', טשורשים . ש וקליטת עולי תימן במושבות"הפועלים וארגוניהם בעלה. קניאל' י  
2
 .KL3 153 K', מ א"אצ  
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 דונם 105 כ "דונם לכל אחד ואחד סה 7 מגרשים בעד הפועלים החקלאים 15
 דונם  21 כ "דונם לכל אחד ואחד סה  7 מגרשים בעד פועלי היקב   3
 דונם  15 כ "דונם לכל אחד ואחד סה  5 ל "מגרשים בעד הנ  3
 דונם 20 כ "דונם לכל אחד ואחד סה  5 מגרשים בעד בעלי מלאכה   4

 דונם  5   " ביסוס הציבור"ריכה וב, רזרב לבאר
 דונם 30 דונם לכל אחד ואחד   2 מגרשי בניין 15
 דונם 60   מגרש בשביל השכונה לתימנים   1

����������������������������������������������������� 
  דונם דונם דונם דונם301301301301  כ כ כ כ """"סהסהסהסה

 
 

וב בשל גודל החלקות חש. מספר המתיישבים התימנים לא נקוב וכן לא גודל חלקותיהם

 :חלוקת המים
 

כי הלא הרי אלה שיש להם שבעה דונם כהרי אלה שיש להם חמישה דונמים ולא הרי "...

 ... ."."."."כהרי אלה שיש להם רק שני דונמיםכהרי אלה שיש להם רק שני דונמיםכהרי אלה שיש להם רק שני דונמיםכהרי אלה שיש להם רק שני דונמיםאלה 
 

על , לעומת זאת מצורפת הנחיה מפורשת לגבי מיקומה של השכונה בשולי השטח הצפוני

 :מנת שיהיה אפשר להרחיבה בבוא העת
 

, עוד שטח אדמה לרוח צפונית לנחלת יהודה שכן צריך לעשות באופן כזהשנרכוש "...

 ..."שמגרש התימנים לא ימצא אז בתווך ובאמצע כל החלקים
 

להוציא כספים לצורכי חלוקת ") הקומיסיה("במשפט המסיים הוא מאפשר לוועד המושב 

 :הוא כותבוכך . ומבקש מהמשרד למנות חבר תימני לוועד) כספים שיוחזרו להם(האדמה 
 

את זה כתבתי לחברי הקומיסיה ואת המשרד הנכבד אני מבקש לבחור את אחד "...

 3."מהתימנים שישתתף בעבודת הקומיסיה הזו

 
 :מן המכתב אפשר להסיק כמה מסקנות

-היא להקים את המסגרת ההתיישבותית הזו על") בעלי המאה("מטרת חובבי ציון  )1

מר חלוקת הקרקעות בין המתישבים היא בלתי כלו. פי אמות מידה בלתי שוויוניות

שווה ולא רק שהיא נגזרת מראש אלא היא תוצר של מחשבה והשקפת עולם 

 . ל"המוכתבת מחו
הקו המנחה נובע מכישלון הפועלים הוותיקים של העלייה הראשונה וממגמת  )2

אשר קעקעה את יסודות מושב הפועלים , ההתאכרות בעין גנים ובאר יעקוב

                                                   
3
 .ק" ע�ההדגשות שלי . שם  
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 . משרתת של העבודה השכירה במושבותכמסגרת 
התימנים נתפסים כאוכלוסייה חרוצה אשר יכולה להשתלב בצורת היישוב החדשה  )3

 .  דונם למתיישב2 דהיינו �כי ממילא יסתפקו במועט 
ישראלי ולכן הוא האחראי -של המשרד הארץ" בני חסות"התימנים הם בבחינת  )4

" הרגילים"ציון מתמקדת במתיישבים אחריות חובבי . לדרוש או לעשות למענם

ואילו התימנים הם יותר בבחינת קבוצה מיוחדת שיש לשריין עבורה קרקע במסגרת 

 .  לאחרים�המיועדת מלכתחילה 
בהקצאת דונם למתיישב תימני ניתן היה לפתור את מצוקת המגורים של יותר משפחות 

מושב , ואולם. וספיםתימניות ובכך לקדם את הפתרון הכמותי אם יוקמו מושבים נ

 חלקה חקלאית �הפועלים נועד ביסודו לאפשר תוספת הכנסה באמצעות משק העזר 

בכך מבטיחה השיטה את .  בקביעותו של הפועל השכיר במושבה�שהצדקתה , מצומצמת

למעשה תאמה . הפרופורציות האופטימליות להגשמת המאבק על כיבוש העבודה במושבה

ד ההתיישבותי והן את הקו האידיאולוגי של ארגוני נוסחה זו הן את מטרות הממס

" לבלום"ניתן היה , באמצעות חלקת אדמה קטנה שהופקדה בידי המתיישב, כך. הפועלים

נושא זה היה מוקד לוויכוח בתוך . כל מגמה של הגדלת הרכוש הקרקעי והתאכרות הפועל

 :ג"למשל אומר דב, מפלגות הפועלים ומצא את ביטוייו בעיתונות
 
ניתנה להם אדמה יותר מדי חמישה ... לא הושגה... המטרה שהונחה ביסוד עין גנים"

 4...זהו משק בינוני בשביל בעל רכוש קטן אך לא בשביל פועל... עשר דונם
 

בן ארצי מציין שהקמת נחלת יהודה באה לאחר שהוועד האודיסאי הפיק לקחים מניסיון 

 5.עין גנים ובאר יעקב
נמנעה מראש אפשרות ליצירת מרקם , על הטרוגניות וסקטוריליותשתוכננה , בחלוקה זו

אם המטרה היא כלכלית הרי שהצד האידיאולוגי לא רק שאינו . חברתי הומוגני ושוויוני

ואחת . רלוונטי אלא עלול להוביל למטרות הסותרות את השקפת המממנים או מנוגדות לה

מושב על בסיס של חלקות קטנות המגמות הייתה הכנסה מסיבית של משפחות תימנים אל ה

 . מהממוצע הכללי תוך מגמה לסייע בפתרון מצוקת המגורים של התימנים
את דרישות המינימום ויכול היה לספק את " תאם"גודל החלקה המזערי שנקבע להם 

אישור לכך אפשר למצוא בדברי טביב כאשר . תחילתו של פתרון מקיף שיענה על צורכיהם

את אחינו גם שנתנו להם ... לסדר את ישובנו כמו שסידרו": ...תימניםהוא מציג את בקשת ה

 6..."דונם אדמה לכל אחד
תאמה ) או במקרה נחלת יהודה שני דונם למתיישב(הדרישה המזערית של דונם למתיישב 

                                                   
4
 .וכן בן משה ואחרים. ע"אב תר, 2'  מסהאחדות, "עין גנים", ג"ב' ראה למשל מאמרו של ד  
5
וכן ראה מכתבו . 121-123' עמ. 1966', כהציונות , "מושב הפועלים ומקומו בתולדות ההתישבות", סי בן ארצייו  

 . של חיסין לעיל
6
 IV 257ארכיון העבודה . 1' עמ, 1920תמצית מזכרונות התימנים מחברת בכתב יד כנראה משנת , אברהם טביב  

A/6A .תמצית�טביב : להלן . 
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 . את מגמת המשרד לפתרון מצוקת המגורים וגם התימנים ראו בה פתרון הולם
 
הוחלט שכל ... ה ישיבה בין צירינו ובין המשרדא הית"בתחילת הקיץ בשנת תרע"

החברים יגבו איזה סכום כסף ויגישו אל המשרד והוא ישלים עוד איזה סכום ויקנה חלקת 

אחרי שני חודשים ... אדמה ויחלקנה למגרשים בעד התימנים והבתים ימסרו אחר כך

אדון , רובוהתימנים יטלו חלק בראש ובק... י ראשון"הגיעה בשורה שנקנית אדמה ע

אחרי שנה של חיכוי . אוסישקין יבוא והוא יבדיל את החלקים ויקציע לתימנים את חלקם

י ואחר ימים אחדים בא להציב את "ר אוסישקין לא"בכליון עיניים מעת ההצהרה בא ד

אבל ... והקציע לתימנים שישים דונם בעד שלושים משפחות" נחלת יהודה"אבן היסוד ב

סף על מספר התימנים עוד עשרים משפחות שהובאו מתימן ג נתוו"באותה שנה תרע

מצד אחד יגון על . באותו היום שמחה ויגון הודבקו". יבנאלי. י מר ש"צ ע"לראשל

 ."ומצד שני שמחה על גאולת המשפחות ממצבם הרע, שראינו הבדל בין פועל לפועל
התימנים וחפצו ונתאספו . אך עדיין היה הלב דופק מה יהיה עם עשרים משפחות הנותרים

בתוך האסיפה הרצה מר טביב בדברים נלהבים על האחדות . להוציא את הדבר אל הפועל

א "שהאדמה תתחלק לא דוקא לשלושים כ] טביב[באסיפה הציע . ועל התקווה הקרובה

כ נדרוש על "מקום בתים ומגרשים ואח, צ"לכל התימנים הנמצאים בראשל] כי אם[

 7.ס ההצעה לא נתקבלה" אחרים וויכוחים הרבה וסוהיו עוד נואמים. הרחבת הישוב
 

 . דברי טביב משקפים את המורכבות והמלכוד שבמצבם
ואולם שינוי זה גורר , עומדים בפני פתרון רדיקלי שעשוי להיטיב את מצבם התימנים

 אנושית מתייחסת לשאלה ברמה הדילמה ראשונה. בעקבותיו שורה של דילמות פנימיות

לקבוצה או רק כולם יש לחלק את הפתרון בין , כהצעתו של טביב, האם: או הקהילתית

או מעמידים את , האם בוחרים בעיקרון הוותק המקנה יתר זכויות בשטח? הוותיקה

 ? העיקרון שמצוקת כולם שווה ומתעלמים מגורם הזמן ומשך המצוקה
ם בכך אם מקבלים את הצעת שני הדונם למשפחה מגדירי .היא גודל השטחדילמה שנייה 

שטח של דונם עלולה לגזור בעתיד יחידה -לעומת זאת ירידה ליחידת, המינימוםאת 

 .  ובכך לא יסייעו לשיפור מצבם,מתחת למינימוםהעומדת 
 מצביע על פתרון מפלה ועל הבחנה � הרגש, בין הרגש והשכלהיא המאבק דילמה שלישית 

נה הפועלי המתעלם מאי הצדק קיימת גם תחושה של בגידה מצד מח. בין שני סוגי פועלים

,  מצביע על פתרון כמותי למצוקת התימנים שיש לקבלו כרע במיעוטו� השכל. ומהקיפוח

 .. ואפילו כפתרון מיטיב
 

                                                   
 .3, 2' עמ, שם 7
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 פרשת נחלת יהודה כמקרה מבחן ) ב

 הוויכוח על שוויון התימנים במחנה הפועלים

' ב (1913באפריל  הפועל הצעיר של 25שהתפרסמה בגיליון " הלכה למעשה"ברשימה בשם 

עולה קול מחאה וביקורת קשה כנגד " קבוצת פועלים מרחובות"בחתימה של ) ג"אדר תרע

הקבוצה יוצאת כנגד אפליית התימנים . הפועלים מתיישבי נחלת יהודה ומנהיגות המפלגה

 . בנחלת יהודה ומגוללת שורה ארוכה של האשמות נוספות
ניתן גם להבין , ות להתיישבות התימניםמן המסמך ניתן להבין מה הם עיקרי ההתנגד

ממנו על הוויכוח הפנימי בתוך המפלגה בדבר האינטגרציה של הפועלים התימנים וגם על 

 . זווית ראייה אוהדת הקוראת תגר על היחס לתימנים בתוך מחנה הפועלים
 :הרשימה פותחת ומסתיימת באותה ציטטה מהחלטות הוועידה השלישית

 
גע לבנין ישובים חדשים וסידור קבוצות אין לעשות שום הבדל בין הועידה מכירה שבנו"

 8)"' סעיף ב3, מהחלטות הועידה השלישית". (הפועלים התימנים והאשכנזים
 

אין לעשות שום הבדל בין הפועלים . פנים-כלומר נקודת המוצא אינה משתמעת לשתי

 לכל ועל כך והרי החלוקה בהקצאת החלקות פורסמה וידועה, התימנים והאשכנזים

 :יוצאת הצעקה
 
שאין בכוח התימני לעבד חלקה יותר גדולה ולנצלה , אם גם צדקו דברי אלה האומרים"

והרי אפשר להפחית בדונם לכל הפחות את הרזרב ... דבר המוטל עוד בספק – כאשכנזים

אפשר להפחית בדונם אחד או בשניים את הקרקע , שמשאירים למתנחלים המיוחסים

ואין הדבר בטוח שיעבדו את כל אדמתם ... ועלי היקב ולבעלי המלאכהשמקציעים לפ

 9!"וינצלוה יותר מהפועלים התימנים
 

עצם קיומו של הוויכוח מעיד שחלה תפנית לגבי התדמית האידילית של התימני כפועל 

 . טבעי וכחקלאי מעולה
 :טיעוני הכותבים מתמקדים בנקודות האלה

 כולם כאחד הפרו את ההחלטה –והמתיישבים " תנוראשי הסתדרו", "חברי המרכז" )1

 . המפורשת בדבר שוויון
 . במקרה נחלת יהודה עוברים בשתיקה על עיוות דין ועלבון קשה לתימנים )2
שאין בכוח התימני לעבד חלקה יותר "= מתן הצדקה אידיאולוגית לעיוות וקיפוח  )3

 ". גדולה ולנצלה כאשכנזים
 . ומצד אחר יש פועלים תימנים המתחננים למעט אדמה, מצד אחד מחפשים פועלים )4

                                                   
8
 .17�18' עמ, 1913, 25' מס, עירצהל הפוע, "הלכה למעשה"  
9
 .17' עמ, שם  
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, יחס של זרות, הפועלים של נחלת יהודה מואשמים בהתנהגות גלותית-המתיישבים )5

 . נאה דורשים ולא נאה מקיימים, קיפוח התימנים, היעדר רגישות, חוסר אחריות
 .מטילים צל כבד על מחנה הפועלים כולו )6

 .  כאל אחים ולא כאל זריםדרישה להתייחס אל התימנים )7
 

מקרה נחלת יהודה הוא לדעתנו מקרה מבחן כי הוא נופל בעיתוי של צומת הכרעה פנימי 

" סכנת"כיבוש הקרקע והתיישבות מעלים כזכור מחדש את . בתוך תנועת העבודה

בסדרה של מאמרים . ההתאכרות אשר פיצל את מחנה הפועלים בוויכוח פנימי נוקב

הוא מנתח את ההבדלים בין פועלי העלייה , 1909- בהעולםקי בשפרסם זאב סמילנס

מסקנתו היא שהעיקרון הבסיסי המפריד ביניהם . הראשונה לממשיכיהם בעלייה השנייה

 :בסוף מאמרו הוא כותב. נמצא בשאלת ההתאכרות
 
 שנים וכוחות חדשים אינם 3�4] על הפועלים האשכנזים[מצד אחד כבר עברו עליהם """"

והפגעים עדיין , מצד שני קשים עדיין תנאי הקיום של הפועלים העברים.. .באים מבחוץ

מרובים וכל זמן שלא יתוקנו אלה התקונים והמוסדות המקילים את חיי הפועלים יכבד 

] הם[מסתפקים ... עליהם להשאר פועלים לאורך ימים אולם גם בנטייתם אחרי התאחזות

ולו רק למחצה ולשליש ויתר הזמן יעבדו בחלקות קטנות כדי שיוכלו להיות גם איכרים 

 10..."אצל אחרים
 
ניתוחו ". למחצה ושליש" "מתאכרת"פי סמילנסקי תהיה אפוא ההתיישבות המיועדת -על

בתהליך המוביל " הסתדרות הפועל הצעיר" ניתן היה להבחין ב1909-מראה שכבר ב

 ".אי ההתאכרות"של עקרון " מותו"לקראת 
בניתוח שעושה . צ"וא גם בקרב יחידים במפלגה האחרת פועאישוש למגמה זו אפשר למצ

 : הוא כותב1911 בשנת האחדותבן גוריון במאמר ב
 
על החזיון המוזר שנתגלה בחיי הפועלים החקלאיים ... כבר עמדנו פעמים אחדות"

שבשעה שלא דרשו פועלים עברים ומחיר העבודה היה קטן וכל תנאי החיים של 

אחרי העבודה ובכל ] שחיזרו[קא אז רבו הפועלים שחזרו דוו – הפועלים היו רעים

, אולם משהוטבו תנאי העבודה] הגרשיים במקור". [כבשה"מאמצי כוחם שאפו ל

דוקא אז עזבו הרבה ... משגדלה הדרישה אחרי פועלים עברים וגם מחיר העבודה עלה

א עכשיו ודווק]... כך במקור" [כובשים"נתמעטו ה. פועלים את העבודה וגם את הארץ

בערך הגדול של העבודה העברית ומוסדות ידועים ... כאשר כל החברה הודתה והכירה

יצירת מושבות , התחילו גם להתעניין למעשה בביצור מצב הפועלים על ידי בניין בתים

פסקו הפועלים עצמם ... משיכת פועלים מזרחיים, סידור קבוצות משותפות, פועלים

                                                   
10
 .11 'עמ,  לתולדות�ס "ז: להלן, ח"גליון י, העולם, י"לתולדות הפועלים במושבות א, )ס"ז(זאב סמילנסקי   
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 11"להתעניין במצב העבודה

 
הוא מתכוון לזירת כיבוש " פסקו הפועלים להתעניין במצב העבודה"הוא כותב וכש

מכריעים לקראת דגם ביניים אשר יקל על " עייפות החומר"כלומר הכרסום או . העבודה

הוא ימשיך בעבודה כפועל שכיר אך תתאפשר לו גם מידה מצומצמת של . הפועל את חייו

 . התברגנות במושב הפועלים
להיות גם איכרים ולו רק למחצה ולשליש ויתר הזמן "רתו של סמילנסקי לעומת זאת הגד

מכאן ". איכר"וגם " פועל שכיר" מאשרת תהליך זה של גם 12..."יעבדו אצל אחרים

שהרצון לפרוץ אל התיישבות חדשה בא לענות על צורך אנושי העומד מול הרצון לשמור על 

. אן נפלו אפוא התימנים בין הכסאותגם כ. זהו שלב טרם הכרעה, עקרון העבודה השכירה

במאבק על " לוחמים"מצד אחד היה ברור שבשל איכויותיהם חייבים התימנים להמשיך כ

ומן הצד האחר דווקא מושב הפועלים יכול היה , העבודה העברית כפועלים שכירים

" זעירה"להמציא עבורם את המסגרת האידיאלית של שילוב עבודה שכירה והתיישבות 

מושב הפועלים גם סיפק פתרון מוצלח למצוקת המגורים . יהפכו לאיכריםמבלי ש

הפלג המחייב בין הפועלים ראה בכך צעד . המחמירה עקב התגברות העלייה מתימן

ברל כצנלסון . לשילוב התימנים בהגשמת רעיון כיבוש העבודה יחד עם כיבוש הקרקע

 :כותב
 

עבודה הם יכולים וצריכים להשתתף במידה שהפועלים התימנים מתאזרחים בארץ וב"...

איני יכול להעלות על הדעת שבחברתנו . בקבוצות ובמושבי הפועלים יחד עם האשכנזים

 13".אנו יכולים בנידון זה להיות איזה ספקות
 

קניאל מצביע על תמיכת הסתדרות הפועלים בגליל ברעיון של מושב פועלים בכנרת שחלק 

הנימוק לתמיכה הוא הרצון . פרדים מבני טבריהגדול ממתיישביו יהיו תימנים וגם ס

טיפוס עברי חדש מבין עולי , העולה מאירופה" הטיפוס הצעיר החדש"לברוא במקביל ל

טיפוס שאינו מסתפק בעבודה אצל אחרים אלא כעובד אדמתו ועומד ברשות ", תימן

 14."עצמו
שקרקע , הוא מאשר את המוטיב שהופיע אצל שפרינצק וחוזר כהנמקה פעם אחר פעם

. פרטית לתימני תאפשר לו להתמזג עם קרקע המולדת ותאפשר לו להוריש אותה לצאצאיו

בחוגי הפועלים בדבר התאמתו של התימני לצורת התיישבות במקביל גוברים הספקות 

 : כמו שאלת הקרקע במושב,  בשל היעדר הכשרה והכנה אידיאולוגיתמשותפת
 
כמו כן מרכזי הוא , יכה להיות קרקע לאומיתהקרקע אמנם הוקצתה לעובד אך היא ממש"

                                                   
11
 .42 'עמ ,ילקוט האחדותמתוך , א"ה אייר תרע"כ, 28�29 האחדות, "לסידור פועלי המושבות", בן גוריון  
12
 .11 'עמ,  לתולדות�ס "ז  
13
 .3�5' עמ, ג"תרע, 12�13 ל הצעירהפוע, "על מושבי הפועלים", ברל כצנלסון  
14
 .117קניאל   
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אחריות הדדית ושיתוף , איסור ספקולציה וחכירת קרקע, עיקרון העבודה העצמית

 15"בצדדים השונים של חיי מושב
 

 .  ואישר את הספקות מקרה עין חילדעתו הוכיח
 

ם התברר שקיימי... בין החברים האשכנזים והתימנים" עין חי"כאשר הוגרלה אדמת ..."

התימנים לא היו מוכנים לקבל חלק מתפיסות היסוד . חילוקי דעות על רקע אידיאולוגי

שאלו , מדוע". הלאמת הקרקע"היה ערעור על רעיון . עליהן מבוסס רעיון מושב הפועלים

העבודה העבודה העבודה העבודה """"טוב הוא רעיון טוב הוא רעיון טוב הוא רעיון טוב הוא רעיון אמנם ?  יהיה אסור למכור את הקרקע ולהרוויח בעת הכושר�

הלא מוטב לי לקבל הלא מוטב לי לקבל הלא מוטב לי לקבל הלא מוטב לי לקבל , , , , שרות להרוויח יותר אצל אחריםשרות להרוויח יותר אצל אחריםשרות להרוויח יותר אצל אחריםשרות להרוויח יותר אצל אחריםכשאין לי אפכשאין לי אפכשאין לי אפכשאין לי אפ... ... ... ... אבלאבלאבלאבל" "" "" "" "העצמיתהעצמיתהעצמיתהעצמית

ומוסיף  """"ואני באותו הזמן אלך וארוויח אצל אחרואני באותו הזמן אלך וארוויח אצל אחרואני באותו הזמן אלך וארוויח אצל אחרואני באותו הזמן אלך וארוויח אצל אחר, , , , פועל בזול שיעשה את העבודה אצליפועל בזול שיעשה את העבודה אצליפועל בזול שיעשה את העבודה אצליפועל בזול שיעשה את העבודה אצלי

שהתימנים מתנגדים לעקרונות אלה , חברי המושב האשכנזים התלוננו: ": ": ": "קניאל וקובע

פי רוב או וגם אם יוחלט על ; "כעדה שלמהכעדה שלמהכעדה שלמהכעדה שלמה"""", , , , מופיעים כגוש אחדמופיעים כגוש אחדמופיעים כגוש אחדמופיעים כגוש אחדלא כפרטים אלא 

כל רוח מצויה תבוא ותהרוס את החלטות , כל עוד אין נכונות אידיאולוגיתכל עוד אין נכונות אידיאולוגיתכל עוד אין נכונות אידיאולוגיתכל עוד אין נכונות אידיאולוגיתמיעוט הרי 

 16.אלהשאין הם רואים אפשרות לבנות מושב בתנאים שאין הם רואים אפשרות לבנות מושב בתנאים שאין הם רואים אפשרות לבנות מושב בתנאים שאין הם רואים אפשרות לבנות מושב בתנאים , , , , על כן החליטועל כן החליטועל כן החליטועל כן החליטו. הנייר
 

 :קניאל מסכם, לגבי מקרה נחלת יהודה
 
תם מחמת דבקו, יתר-אין ספק שהן המוסדות והן הפועלים ראו עצמם בעלי זכויות""""

הפועל , ולעומתם... האידיאולוגית והזדהותם עם הרעיונות אותם מייצגים המוסדות

התימני לא נתפס עדיין כגורם התישבותי שווה ערך לזה של המודל הטיפוסי האידיאלי 

17.של הפועל האשכנזי המיועד להיות חקלאי במושב העובדים
  

 
עלים בין המצדדים נצטרך לבחון טענה זו על רקע הוויכוח שהתנהל במחנה הפו

חלק מן הוויכוח הופיע . ובין המתנגדים לו, בהתיישבות התימנים במושב הפועלים

מקרה נחלת יהודה משמש אפוא . בעיתונות הפועלים ומגובה בתיעוד אשר נסתמך עליו

ללא ספק הביטוי הדומיננטי ביותר לעמדת השוללים הוא צבי . עבורנו מקרה מבחן

 �מולה . ו הזמן דובר מתיישבי נחלת יהודה או ראש הוועד שלויטוביצקי שהיה רוב אות'ז

 . מ קולר"נביא את עמדתו של א, בקוטב המחייב
 

 )יטוביצקי'ז' צ(הקוטב השולל 

באה לידי ביטוי תגובת מתיישבי נחלת " קבוצת הפועלים מרחובות"במכתב תשובה ל

                                                   
15
 .118קניאל   
16
שם דיונים בנושא כולל הבאת טיעוני . 56' עמ, ד"ח סיון תרע" האחדות י� 120 'עמ ב30 והערה 119' עמ, שם  

בדבר החלטת , 18' עמ, ד"תמוז תרע' צ ב"וכן הפועה; 60 ' עמ: ועוד ראה שם.התימנים וההתיחסות אליהם
עדה ואך הו. משום שלדעתה לא תהיה להם עבודה במקום, לדחות הקצבת ההלוואות לתימנים, ל בקלן"הקק
 ...יןיי לא קיבלה דחייה זו ונטלה על עצמה לסדר את הענישראל-רץיני התימנים שליד המשרד האילענ

17
 .120'  עמ,קניאל  
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 :יטוביצקי והוא פותח במילים אלו'יהודה באמצעות צבי ז
 
. והאמינו לי שהרבה שמחתי עליו... קראתי את מכתב המחאה שלכם!  נכבדיםחברים"

מראה שלא אפסו עוד , כ נלהבת לאחינו התימנים"המכתב הזה המלא אהבה ומסירות כ

ואנכי בתור מתעניין בתימנים אולי לא פחות מכם מכיר לכם טובה . בעלי נפש מקרבנו

כוונתכם ודאי ! יישר כוחכם.  ריבםמרובה על אשר יצאתם להגן על עניניהם ולריב את

בתור אחד המתישבים , אולם בתור אחד מאלה שהושבתם על ספסל הנאשמים. רצויה

לא אנחנו לא אנחנו לא אנחנו לא אנחנו הנני רואה חובה לעצמי להשיב על טענותיכם ולהוכיח לכם ש" המיוחסים"

נחלת נחלת נחלת נחלת """"המתישבים ולא המוסדות המישבים אשמים באי השוויון שמצא לו מקום בהמתישבים ולא המוסדות המישבים אשמים באי השוויון שמצא לו מקום בהמתישבים ולא המוסדות המישבים אשמים באי השוויון שמצא לו מקום בהמתישבים ולא המוסדות המישבים אשמים באי השוויון שמצא לו מקום ב

 18." העובדות האוביקטיביות העובדות האוביקטיביות העובדות האוביקטיביות העובדות האוביקטיביותאשמות הןאשמות הןאשמות הןאשמות הן". ". ". ". יהודהיהודהיהודהיהודה
 

. שהתימנים אינם מתאימים להתיישבות, פתיחת המכתב סוללת את הדרך לטיעון המרכזי

אין . היא רומזת שקיימת הזדהות עם מסקנה זו בין המתיישבים ובין המוסדות המיישבים

והדבר רק מצביע שמנהיגי הפועלים , כאן כל התייחסות למנהיגות תנועת הפועלים

או שעדיין השלו עצמם באשליות ,  שגו להאמין בדברים הרחוקים מן המציאותבוועידתם

 . ובתקוות רומנטיות אשר באמצעותן יגשרו על הפער בין האידיאה לריאליה
 , "המגורים"עקרון : הראשון. הטיעון מתבסס למעשה על שלושה מרכיבים

 .שוויוןעיקרון השוויון שבאי : פרגמטי והשלישי-עיקרון אידיאולוגי: השני
 

 עקרון המגורים

 :וכך הוא ממשיך להציג את טיעונו
 

צ "חו... ... ... ... יייי""""המשרד האהמשרד האהמשרד האהמשרד הא – ............בתימניםבתימניםבתימניםבתימנים, צ ועזרהצ ועזרהצ ועזרהצ ועזרה"""" ועד חו ועד חו ועד חו ועד חו מטפליםבפועלים האשכנזיםבפועלים האשכנזיםבפועלים האשכנזיםבפועלים האשכנזים"...

... המשרד יסד,  דונם דונם דונם דונם25252525    �נחלאותיהם נחלאותיהם נחלאותיהם נחלאותיהם מידת ... ואת נחלת יהודה... יסדו את עין גנים

מידת , )לציון(ראשון ... ,בבאר יעק, חדרה, רחובות, ת" בשביל התימנים בפשכונותשכונותשכונותשכונות

הצד השווה שבמושבים האשכנזים .  דונם ובית קטן דונם ובית קטן דונם ובית קטן דונם ובית קטן1111�2222חלקת אדמה בת -הביסוס שלו

 דונם ולפעמים ניתן 25מעשרה עד : הוא ששטח האדמה הנמסר לכל אחד גדול בערך

  בשכונות התימנים בשכונות התימנים בשכונות התימנים בשכונות התימניםמה שאין כן. גם קרדיטים לבתים פחות או יותר הגוניםמתישבים מתישבים מתישבים מתישבים ל

 הבתיםהבתיםהבתיםהבתיםו, כאמור דונם אחד או שניים, ר לכל אחד הוא קטן מאורששטח האדמה הנמס

 )הדגשה שלי(. . . . קטנטניםקטנטניםקטנטניםקטנטניםהניתנים להם 
 

עיקרון זה מנסה להציג את אחריות ". התיישבות"מול עקרון ה" מגורים"לפנינו עקרון ה

הקמת שכונות פועלים , מצד אחד. המשרד כלפי התימנים בקטגוריות של אינטרס

הבית קטנטן וכל המטרה היא לאכלס כמה שיותר , קה מזעריבמושבות כאשר גודל החל

                                                   
18
ג אייר "כ, 32גליון , הפועל הצעיר. מרחובות" קבוצת הפועלים" תשובה ל�" הלכה ומעשה", יטוביצקי' ז'צ  

 ".הלכה ומעשה: "להלן. ק" ע–ההדגשות שלי . 30.5.1913, ג"תרע



105 

 

סיוע מהיר וכמותי לפתרון מצוקת הדיור , ומן הצד האחר. תימנים בסמוך למקום עבודתם

יש סכום . של התימנים כדי שיוכלו לענות על יעודם כפועלים שכירים במטעי המושבות

. ית קטנטן והחלקה מזעריתלכן הב, תקציבי נתון שצריך לספק כמה שיותר פתרונות דיור

כפועל למען האינטרס הצר שלו על חשבון מצוקת " המשרד"את " להפליל"יש כאן ניסיון 

 . התימנים
 :זאת הסיבה מדוע הבחירה להתיישבות במושב היא סלקטיבית

 
לא ]... במקור[ נבחרים  נבחרים  נבחרים  נבחרים הפועלים האשכנזים – קביעת החומר האנושי הנכנס למושבים"

 ומישבים אותם העובדים במושבההעובדים במושבההעובדים במושבההעובדים במושבה כל התימניםכל התימניםכל התימניםכל התימניםלוקחים את . ניםכך הוא הדבר עם התימ

 )הדגשה שלי..." (בלי שום בחירה
 

המסה "ואילו , הכותב קובע כאן שהחומר האנושי המובחר מיועד להתיישבות במושב

וממילא ) וגם בלתי מיומנת(היא בלתי ממוינת , המכוונת אל מושב הפועלים" האנושית

כל הכוונה בהבאתם אל המושב היא . נה התיישבותיתמיועדת לעבודה אחרת אשר אי

יטוביצקי היא שהתימנים הוצבו 'המסקנה המתבקשת של ז. פתרון בעיית המגורים שלהם

מכאן שאין . ואת שכונתם יש לבנות במושבה ולא במושב נחלת יהודה, במקום הלא נכון

" שכונה"ם כאלא במי שאחראי להצבת התימני, להטיל את האשם במתיישבי נחלת יהודה

 . במושב הפועלים החדש
אך מדבריו , "המשרד"נציג מתיישבי נחלת יהודה אינו הדובר של מפלגות הפועלים או 

מתקבל אפוא . משתמעת אמת אשר איננה אמת סובייקטיבית של אנשי נחלת יהודה

הרושם שהתמונה שהוא מצייר מצביעה על תיאום אינטרסים בין מדיניות המשרד לבין 

האחד . אינטרס משותף זה מתבטא בשני כיוונים משלימים. מפלגות הפועליםמדיניות 

הרואה , אשר פורמלית מצויה בידי המשרד, פתרון בעיית המגורים של התימנים

, השני. היינו הך – בהתיישבותם בשכונות פועלים ליד המושבות או במושבי פועלים

יש לסייע לו בדיור ובאמצעי אינטרס הרואה בפועל האשכנזי פוטנציאל התיישבותי אשר 

 . קיום אשר יבטיחו את הישארותו בארץ
 :יטוביצקי וטוען'ממשיך ז

 
... ? מה גורם לזה…? מדוע זה מבדילים המוסדות הישוביים בין האשכנזים לתימנים"

מדוע ? אל התימנים דומה ליחוסם אל האשכנזים... מדוע אין יחוסם של נותני העבודה

 ? גרוש9, 8, 7 � פרנק ליום ויותר והתימנים 2ים הפועלים האשכנזים מקבל
הן הרכוש . והרי אי אפשר לבאר את העובדה הזו במה שגם נותני העבודה הם אשכנזים

 ומומחיותם פרודוקטיביותםפרודוקטיביותםפרודוקטיביותםפרודוקטיביותםאינו מבחין בין העובדים על פי מוצאם כי אם על פי כוח 

לה של האשכנזים ואם הפרודוקטיביות והמומחיות של התימנים אינן נופלות מא, בעבודה

כלום אינם יוצאים ידי חובת ? למה להם לנותני העבודה להעסיק בכלל אשכנזים

 על כרחנו  על כרחנו  על כרחנו  על כרחנו ?בעבדם רק בתימנים, הפרינציפיון של העבודה העברית שהם מחזיקים בו

כל כמה . . . . יש הבדל מציאותי ביניהם ומשום הכי הם נבדליםיש הבדל מציאותי ביניהם ומשום הכי הם נבדליםיש הבדל מציאותי ביניהם ומשום הכי הם נבדליםיש הבדל מציאותי ביניהם ומשום הכי הם נבדלים. . . . ששני היסודות אינם שוויםששני היסודות אינם שוויםששני היסודות אינם שוויםששני היסודות אינם שווים
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ולהשוות .  הננו מוכרחים בכל זאת להודות באמיתותה,שההכרה הזאת מצערת אותנו

. בהחלטות המתקבלות באסיפותינו ולהשפיע ברוחן על המוסדות הישוביים אי אפשר

כשם שלא נוכל להכריח את נותני העבודה שיחסם יהיה שווה לשני היסודות הבלתי 

ה לשני כך אי אפשר להרכיב למוסדות הישוביים יחס שוו, שווים בנוגע לשכר העבודה

 19 .היסודות האמורים בנוגע למידת ואופן הביסוס
 

. של שוני אשר העיקרון השוויוני לא יכול לחול עליו" לוגית"הכותב מצליח להציג תמונה 

המבחינים , גם יחד" נותני העבודה"וב" מוסדות היישוביים"ההפרדה וההבדלה מקורן ב

 השונה ביניהם המתבטא בפערי הכלכלי והפיננסי, בין שתי הקבוצות בשל הערך היישובי

 . השכר המשולם להם
מבלי לומר זאת במפורש סבור הכותב שהפועל התימני לא יכול להשתוות לפועל האשכנזי 

הפועל התימני שווה אפוא לפועל הערבי בכך . כשם שהפועל הערבי אינו יכול להשתוות לו

 . ם מערכת שוויוניתלכן לא ניתן לקיים ביניה. ששניהם שווים פחות מהפועל האשכנזי
מכיוון שהתימנים אינם פרודוקטיבים ואינם מומחים כפועלים החקלאיים , והראיה

המועמדים להתיישבות הם פועלים אשכנזים . האשכנזים לא הם נבחרו להתיישבות

כך גם מעורבותם של המוסדות במדיניות הבלתי שווה . מובחרים וראויים שנבחרו לכך

כי . שאלת הביסוס נשענת על הקצאה בלתי שווה של קרקעולכן , כלפי שתי הקבוצות

פועל "ואילו השני הוא בעל פוטנציאל של " התיישבותי"האחד הוא גורם בעל פוטנציאל 

 . המשולל את ערכי הגורם הראשון" טבעי
 . שאין אפשרות לקיים עבור שניהם מערכת שוויונית התיישבותית אחת, מכאן

השורשי של התימני ) סטריאוטיפ(קרה שההטפס ואולם כאן מתבקשת השאלה כיצד 

שבעקבות כישלונו בכיבוש , מתחלף ומדורג לפתע כמשני לפועל האשכנזי, כפועל וכחקלאי

בין פרודוקטיבי לנחשל , חילופי היוצרות בין מוצלח לכושל. העבודה בא לתפוס את מקומו

ר באמצעות המקבל הכש" היפוך תדמית"מתאפשר באמצעות , ובין מסתגל ללא מסתגל

זו ממירה את הפועל המובחר התימני באשכנזי ואת הטענה לשוויון באי . מעטפת רעיונית

יש להניח שיש לה . תופעה זו ניכרת לא רק אצל הטוען בשם מתיישבי נחלת יהודה. שוויון

 ?והשאלה המתבקשת היא איך קרה הדבר. מהלכים בחוגים מסוימים במחנה הפועלים
מה ענין  "אי השוויון כלפי התימנים בנחלת יהודה שואל בתמיההג במאמרו כנגד "גם דב

אולם , אכן קיים לדעתו יתרון אידיאולוגי ורוחני, כלומר? "יתרון רוחני אצל הגבלות חומריות

 ? מדוע אי השוויון והמגבלות החומריות
העטיפה הרעיונית באה להגן על מעמדו וביטחונו העצמי המתערער של הפועל האשכנזי 

היפוך התדמית נותנת אפוא צידוק למהלך אי שוויוני .  עליית קרנו של הפועל התימנינוכח

 . המחזיר את היתרון לפועל האשכנזי
 

                                                   
19
 .שם  
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 עיקרון השוויון שבאי שוויון

כדי לפתור אותו מציע . כבר שקוף הדבר שהכותב מגדיר את המצב הלא שוויוני כמצב נתון

  �המנהיג מנחלת יהודה 
יותר נכון שלא יהיו כאן , יהיו במציאות שווים"ם אשר כתוצאה מהם לעשות מהלכים מיוחדי

ואז גם היחס של כל אלה שיבואו איתם במגע ומשא ... שני יסודות אלא יסוד אחד מחנה מאוחד

 ". ממילא יהיה שווה, יהיה שווה
פי הצעתו בחוות לימוד גדולה בה ילמדו התימנים עם בואם ארצה -הדרך לשינוי עוברת על

הם יוצאים ממנה " ואחרי שהם שוהים שם שנתיים, דעת והשכל, רת עבודת האדמהאת תו

" להרימם"כלומר יש . "פועלים טובים וחרוצים ואנשים קולטורים, מפותחים בחומר וברוח

 . לרמתם הקולטורית והחרוצה של האשכנזים ואחרי שנתיים של הכשרה יהיו שווים בכל
וכך הוא . אלא הוא משמש לה פה, מבטאת רק אותועקרונות שיטתו לקידום השוויון אינה 

 :מוסיף
 
אולם לעת אולם לעת אולם לעת אולם לעת . השוויון הוא לנו אידיאל שלהגשמתו עלינו לשאוף בכל מאמצי כוחותינו"

 "עתה אנחנו מוכרחים להסתפק בהתקרבותנו האיטית אל האידיאל הנזכרעתה אנחנו מוכרחים להסתפק בהתקרבותנו האיטית אל האידיאל הנזכרעתה אנחנו מוכרחים להסתפק בהתקרבותנו האיטית אל האידיאל הנזכרעתה אנחנו מוכרחים להסתפק בהתקרבותנו האיטית אל האידיאל הנזכר
 

טרות יש מ. משמעות הדבר שהשוויון הוא דרך אל האידיאל ולא בהכרח השגתו ומימושו

 אפשר להסתפק במימוש לעת עתה, קרובות חלקיות ויש מטרות רחוקות שלמות ולכן

או יתאימו התנאים , מטרות חלקיות ולהתקרב אל המטרה השלמה לכשתכשר לכך השעה

דבר השוויון בכל ענייני העבודה בין אשכנזים ותימנים "ולגבי החלטת הוועידה . האחרים

 :קובע הדובר את הדברים האלה "ת בפרטבכלל ובבנין ישובים חדשים וקבוצו
 
מאשרת אותם , היא יונקת מהם, יש הלכה הבאה אחרי המעשים. יש הלכה ויש הלכה"

ויש הלכה הקודמת . הלכה כזו כוחה יפה וסופה להתקיים. ומתווה נתיב לפעולות העתיד

ורע הלכה כזו ה. היא רק באה לציין את דרך המעשים הבאים, בעבר אין לה יסוד, למעשה

, והרי תודו שהלכת השוויון שנתקבלה בועידה האחרונה. כוחה ולא תמיד סופה להתקיים

 20."אינה אלא מהמין האחרון
 
יטוביצקי מעריך אפוא את העיקרון האידיאי רק כאשר הוא בא לגבות את המעשים 'ז

ומפחית בערך הכוונות האידיאיות הבאות לתכנן את העתיד על מנת , שנקבעו במציאות

 . ת את המציאותלשנו
היא ניסיון נוסף לעצב לתימנים תדמית חדשה על זו המוכרת , "חינוך מחדש"ההמלצה ל

יחד עם התכונות " טובים וחרוצים"עירוב התכונות החיוביות . בתודעת ציבור הפועלים

מעבירה מסר כללי שלילי המצדיק את " אנשים קולטורים" כ�לתימנים " חסרות"ה

לעומת זאת אפשר לראות זאת כהשלמה על . רה החקלאיתאו ההכש" חינוך מחדש"ה

                                                   
20
 .14' עמ, "הלכה ומעשה"יטוביצקי 'ז  



108 

 

 ". פרוגרס – מודרנה"בסיס קידום ושיפור בתהליך ה
חינוכי ותרבותי ובטרם " שיפור"שכל עוד לא יעברו התימנים תהליך של  המסקנה היא

 .הם לא יוכלו להשתוות לפועלים האשכנזים, יהיו עובדי אדמה חרוצים
 . שוויונית נוצר אם כן אי שוויון חדשבאיצטלה. פתרון זה גורם עוול

 
אז לא נשאר לנו אלא ,  לגשם בנחלת יהודה את עיקר השוויון ויהי מהאם נרצה דוקאאם נרצה דוקאאם נרצה דוקאאם נרצה דוקא"

לחפש ולמצוא לחפש ולמצוא לחפש ולמצוא לחפש ולמצוא והיא ) באר עדש" (עין חי"לבחור באותה הדרך שבה הולכים עסקני מושב 

    10101010 –  הדונם הדונם הדונם הדונם60606060ולמסור להם את ולמסור להם את ולמסור להם את ולמסור להם את ) ) ) ) מספר כזה אפשר למצוא ביניהםמספר כזה אפשר למצוא ביניהםמספר כזה אפשר למצוא ביניהםמספר כזה אפשר למצוא ביניהם ( תימנים מעולים תימנים מעולים תימנים מעולים תימנים מעולים6666

 פועלים 6אבל המשרד הלא חפץ לבסס במקצת את תימני ראשון ולא איזו . דונם לאישדונם לאישדונם לאישדונם לאיש

אם לא שידע . לא יתרצה לזה" המשרד"קרוב איפוא לודאי ש, מעולים ממקומות שונים

אנחנו ... בברור שישיג לקנות בעתיד היותר קרוב איזו חלקה בשביל תימני ראשון

 לשיטת המשרד המוצאת סיפוק בדונם או הפועלים בתור הסתדרות צריכים להתנגד

... ?כי מי ישאר בחוץ. ואין גם לשים לב לתרעומת של התימנים שישארו בחוץ... שניים

לעומת זה אלה שיתנחלו . שאינם ראויים כלל לביסוס, אי אילו שלומיאלים בטלנים

 זוהי לא רק דעתי אלא גם דעת כל אלה שמתעניינים. ישבעו רצון רב וישמחו בחלקם

  21."בדבר הזה
 

 כך ניתן יהיה ליישם �" שישה תימנים מעולים. "יטובסקי'המרצע יוצא אפוא מהשק של ז

". שוויון" הדונם יתחלקו בין שישה שיזכו גם בחלקות יפות וגם ב60 �את השוויון 

. במחנה הפועלים" יפי הנפש"לכיסוי העקרונות ולהשתקת " עלה תאנה"השוויוניות נעשית 

מוטלים על כתפי " אשם"האחריות וה". משווה"וגם " מעניק"גם " הקולוניזטור"

 .שהוא הוא הדוחף לפתרון מינימליסטי של קרקע למתיישבים התימנים" המשרד"
 

 )מ קולר"א(הקוטב המחייב 

) 22.7.1913( הפועל הצעיר של 40יטובסקי מופיעה בגיליון 'כחודשיים לאחר מכתבו של ז

 ב42המשכה יופיע בגיליון " (בתוך המחנה"חת הכותרת מ קולר ת"תגובתו הראשונה של א

 :בשל אורכה נביא רק את עיקרה). 8.8.1913-
 
ובכלל השאלות שנגענו בהן בחליפת מכתבנו אינן פרטיות הנוגעות לאחד , הענין הנדון"

או לשני אלא הן שאלות הנוגעות לכלל הפועלים בין אשכנזים ובין תימנים עומדות הן 

 שאלו �אל תשאלו את הרופא  "�כי ...  סדר היום ודורשות את פתרונןבמידה ידועה על

 !" את החולה
 

22..."וחוזר ומסביר' ז' במכתבו מטעים הח": את הנושא עצמו הוא פותח כך. עד כאן המבוא
  

                                                   
21
 .שם  
22
 .13 'עמ, 40 ,ל הצעירהפוע, מתוך המחנה. מ קולר"א  
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אחד המתישבים בנחלת : "בהמשך הוא כותב". למכתבו של מר ז" ההתייחסות היא 

" 'ז' הח: "יופיע הנוסח, ולאורך כל הרשימה, אן ואילךמכ". ' ז' הח"ולאחר מכן " יהודה 

אני משער שאין כאן טעות פרוידאנית ". 'מר ז"אבל לא עוד , "חבר"לעתים ללא המילה 

, מציב הכותב ברשמיות כאדם מחוץ למחנה הפועלים" 'מר ז"את . אלא כוונת מכוון

הסרת מסכה לעומת זאת בהמשך מתחייב אקט של ". אדון"או " מתאכר", "איכר"כ

עד כדי חשיפת זהותו כחבר וכפועל מאותו מחנה , והענקת זהות תוך יצירת מתח דרמטי

כוונת הכותב אינה למשוך את הקורא באמצעים  – וכאן לדעתי העוקץ – ואולם. כמותו

ולהראות שבתוך המחנה פועלים עוטי מסכות , דרמטיים אלא להצביע על המסכה שהוסרה

 ". איכר"ך מתנהגים למעשה כא" פועל"המתקשטים בתואר 
שדרוש אומץ כדי , בתוך מחנה הפועלים) או מחלה פנימית( זוהי אפוא מעין בעיה פנימית 

שאלו  – אל תשאלו את הרופא" המשפט .ומיהו מתאכר בפוטנציה" פועל"לאבחן בתוכו מיהו 

ון כל זאת כדי להגיב על הטיע. מראה שלא מבחוץ תבוא ההגדרה אלא מבפנים" את החולה

ועד "... כלומר 23".............האוביקטיביותהאוביקטיביותהאוביקטיביותהאוביקטיביות העובדותהעובדותהעובדותהעובדות הן אשמותאשמותאשמותאשמותבנחלת יהודה ... באי השוויון"-ש

 : רצונם על המתישבים ועל כך יוצא המחבר ואומר" כפו"הם שגזרו ו" צ ועזרה"חו
 
כי מה עשו בכדי לשנות . החברים בנחלת יהודה שכחו לגמרי בבוא לידם הנסיון הראשון"

צ לטובת ההתקרבות האיטית "כ חו" לפעול על בההשתדלות? את מצב הדברים

 32צ "הפועה, יטוביצקי'ז" (ועל אשר לא נקפו אצבע לשנות את מצב הענינים)... לשוויון(

בתימנים ,  דונם10�25צ ועזרא ומידת הביסוס שלהם "באשכנזים מטפלים חו)... 14' עמ

" דה אוביקטיביתעוב"הנה לך ,  דונם וגם בית קטן2 או 1מטפל המשרד ומדת ביסוסו 

" העובדה האוביקטיבית"אלא , שאין המישבים ולא המתישבים אשמים באי השוויון

 ..."שהאלוהים יודע איזו מפלצת היא זו
 

 -כשם שהוא מתקיף את התלות המוחלטת של המתיישבים בהחלטות הפורמליות הלא

את עליונותם " עובדה"יוצא קולר חוצץ נגד הרציונאל הרואה כ, שוויוניות הבאות מבחוץ

 .של האשכנזים בפרודוקטיביות ובמומחיות
לטענתו הצטרפות . קולר רואה בהיבדלות הפועלים האשכנזים מן התימנים נסיגה ממאבק

ההגנה על . הפועלים האשכנזים לתהליך ההתאכרות חוזר על עצמו כפי שהתרחש בעבר

 מול הערבי �י האידיאולוג" פועלי"התימנים מסמלת אפוא מבחינתו את המשך המאבק ה

 . שמטרתו להבטיח את הישארות הפועל העברי כפועל שכיר, ומול האיכר
 
. ביסוד פרברים עוד לא ראינו את יתרונם הפרודוקטיבי של האשכנזים על פני התימנים"

. אמנם האשכנזי יותר מסוגל לעבד עיבוד אינטנסיבי חלקת אדמה קטנה ולנצלה כראוי

ושים שבעבודת האדמה ואת ההמצאות היותר חדשות הוא יותר מסוגל לקלוט את החיד

אך כמה מהם לעומת זה מסוגלים לקשר את חייהם עם הבית הקטנטן -שבאופן העבודה

                                                   
23
 .101 'עמראה לעיל   
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הרבים ביניהם כאלה המוכשרים ? כמה מהם יסתפקו בכגון דא, ואת החלקה הפעוטה

 והנה? לעבד יום יום את חלקותיהם אחרי בואם מעבודת יומם הקשה בתור שכירי יום

. עין גנים פרבר האשכנזים ושכונת התימנים שברחובותעין גנים פרבר האשכנזים ושכונת התימנים שברחובותעין גנים פרבר האשכנזים ושכונת התימנים שברחובותעין גנים פרבר האשכנזים ושכונת התימנים שברחובותעומדות לפנינו זו מול זו 

    כלום זהו היום פרבר של: אך שימו נא אל לב... בראשונה נעבדת החלקה באינטנסיביות

 בעלי עסקיםבעלי עסקיםבעלי עסקיםבעלי עסקים אצל אחרים מהם משגיחים ומנהליםמשגיחים ומנהליםמשגיחים ומנהליםמשגיחים ומנהליםמהם -?פועלים החיים על עבודתם

 , בעלי פרדסיםבעלי פרדסיםבעלי פרדסיםבעלי פרדסים,  בדרגות שוניםוחרים בהוחרים בהוחרים בהוחרים בהספקולציה בנחלתם או סספקולציה בנחלתם או סספקולציה בנחלתם או סספקולציה בנחלתם או סמהם שעושים , אחרים
פרבר של פרבר של פרבר של פרבר של  היא שכונת התימנים ברחובות: לעומת זה.  למכירה וכדומהבעלי משתלותבעלי משתלותבעלי משתלותבעלי משתלות

כדאי היה לראות איך כל יושבי השכונה ממהרים סמוך .  המילהבמלוא מובןפועלים פועלים פועלים פועלים 

 וזה זורעזורעזורעזורעזה , מעדריםמעדריםמעדריםמעדריםאלה , חופרים בחרחופרים בחרחופרים בחרחופרים בחראלה , אל מגרשיהם הקטנים, לבואם מעבודתם

לא תשבע עיניך מהמחזה היפה של ... כשתבוא לפנות ערב לשכונתם. 'וכו'  וכוכשכשכשכשמנמנמנמנ

 עובדים כל הנשיםעובדים כל הנשיםעובדים כל הנשיםעובדים כל הנשים, עובדים העמלים בעצמם, העובדים הנפוצים לפני כל בית ובית

וכשתבדוק באיכות העבודה ובתוצאותיה תראה שכמעט ואינם נופלים גם באלה , והילדיםוהילדיםוהילדיםוהילדים

 של בחריצותם ומסירותםבחריצותם ומסירותםבחריצותם ומסירותםבחריצותם ומסירותם לאשכנזים בכל אופן הרבה יש לקנא. מחבריהם האשכנזים

 24....ובמקום שיש מסירות וחריצות אי אפשר שלא תהי הצלחהובמקום שיש מסירות וחריצות אי אפשר שלא תהי הצלחהובמקום שיש מסירות וחריצות אי אפשר שלא תהי הצלחהובמקום שיש מסירות וחריצות אי אפשר שלא תהי הצלחה, התימנים
 

שניהם מוגדרים . מעומתת כאן מול שכונת הפועלים ברחובות, מושבת הפועלים,  עין גנים

קבע שכירה המבטיחה את צמידותו -עבודת: מסגרת אחת שמטרתה אחת, כלומר, "פרבר"

ואולם בעוד מטרתו של מושב הפועלים לאפשר .  העברית במושבהשל הפועל לעבודה

הרי שכונת , קבע וצמידות לקרקע תוך שיפור מתמיד במצבו החומרי של הפועל-עבודת

קולר מראה שדווקא בשכונת הפועלים . הפועלים נועדה לפתור רק את המטרה הראשונה

יימצאו בין האשכנזים והוא תוהה אם , מתבלטת חריצות הפועל התימני בחלקתו הזעירה

 .חרוצים רבים כמותם
קולר מבקש להוכיח שלא זו בלבד שהפועל התימני עולה בכישוריו ובעקשנותו על הפועל 

שגם יישאר פועל וגם , אלא שגם בעתיד יישמר הפער לטובת הפועל התימני, האשכנזי

" תהיה הצלחהבמקום שיש מסירות וחריצות אי אפשר שלא": והוא קובע. ייאחז בקרקע כמתישב
25 
 

ויווצר , החשש שככל שישתפרו התנאים ילך הפועל האשכנזי ויאבד את כוח ההתמד שלו

 . רק מקצין את עמדתו, העלייה השנייה" בוגרי", מעמד של איכרים חדשים
 
רק , רק חלק מאיתנו נשאר בארץ. רק חלק מאיתנו מסתגל לעבודה ולחיי פועל חקלאי"

 ולהשאר החדשים וזרים לנו ולאבות אבותינוהחדשים וזרים לנו ולאבות אבותינוהחדשים וזרים לנו ולאבות אבותינוהחדשים וזרים לנו ולאבות אבותינוחיים אלה  בדרכי להתמידלהתמידלהתמידלהתמידמעטים מסכימים 

האלמנט הזה האלמנט הזה האלמנט הזה האלמנט הזה לפיכך הרבה והרבה צריך לנפות ולבחור כשבאים לישב את . פועלים לתמיד

 ומה גם לחיים הקשים � הבלתי מוכשר מטבעו לחיים פרימיטיביים של איש עובד אדמההבלתי מוכשר מטבעו לחיים פרימיטיביים של איש עובד אדמההבלתי מוכשר מטבעו לחיים פרימיטיביים של איש עובד אדמההבלתי מוכשר מטבעו לחיים פרימיטיביים של איש עובד אדמה

                                                   
24
 .13�14 'עמ, 25.7.1913, 40 ,ל הצעירהפוע, "מתוך המחנה. "מ קולר"א  
25
 .שם  
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 26.של פועל אגררי
 

ובד אדמה ולהישאר כזה מתבססת על האכזבה מאי יכולתו של הפועל האשכנזי להיות ע

אלא יש , אין מדובר בהיעדר חוסן אידיאולוגי או ברפיון רעיוני. אי הסכמה ואי התאמה

כשהוא מתאר את מאפייני הכישרון . רפיון אישי ועייפות החומר, כאן לדעת קולר

 אך 27.הפרימיטיבי להתמודד עם המשימה הוא משתמש במונחים פיזיים כמעט גנטיים

זרים לנו זרים לנו זרים לנו זרים לנו """"הוא מציין את ליקויי הפועלים האשכנזים הוא משתמש במושגים כמו כאשר 

 זוהי """"חיים פרימיטיביים של עובד אדמהחיים פרימיטיביים של עובד אדמהחיים פרימיטיביים של עובד אדמהחיים פרימיטיביים של עובד אדמה"""" או """"אלמנט בלתי מוכשר מטבעואלמנט בלתי מוכשר מטבעואלמנט בלתי מוכשר מטבעואלמנט בלתי מוכשר מטבעו"""" או """"ולאבותינוולאבותינוולאבותינוולאבותינו

 הקושרים אדם אל 19-הנשענת על ערכים רומנטיים מהמאה ה "אורגאנית"טרמינולוגיה 

, סבילות, בעמידות ית של איש הטבע הניחןאדמה בקשר של התאמה או אי התאמה טבע

 . עקשנות ושרידות
מכאן אפשר להסיק שאם המאבק בהתאכרות ובאיכרים יסתיים בכך שלא יהיו עוד 

שאינו עובד ,  האיכר היהודי�עלול בעל הקרקע , פועלים עבריים להיאבק על עבודה עברית

. ת לאומית מתחרה להעביר את הקרקע לבעלו�את אדמתו אלא מעביד עליה פועלים 

מכאן שהעבודה העברית והעובד העברי משמשים בלם לאומי בפני הסתאבות חומרית 

י הסתלקותו של העובד "מאויים ע" האדמה לעובדיה"יוצא שרעיון . ואנטי לאומית כאחד

גאולת הארץ גאולת : והסתלקות זו עלולה לסכן את כל רעיון התקומה, העברי מהזירה

 . חדהאדם וגאולת העם גם י
, מתמיד, חרוץ, האנטיתזה למצב זה יכולה להיווצר בסיועו של חקלאי אוטוכטוני שורשי

מסתפק במועט ופרימיטיבי אשר יכול להיות בו זמנית גם מתיישב וגם פועל שכיר 

 . במושבות מבלי לחלום על בריחה ממנה
הפועל קולר חוזר אפוא לאידיאליזציה האוטוכטונית של עובד אדמה ערבי בדמותו של 

 :התימני היהודי
 
מסתגלים לעבודה ולחיי מסתגלים לעבודה ולחיי מסתגלים לעבודה ולחיי מסתגלים לעבודה ולחיי  נשארים בארץנשארים בארץנשארים בארץנשארים בארץלעומת זה כל התימנים מלבד יוצאים מן הכלל "

לעבוד כל לעבוד כל לעבוד כל לעבוד כל  מאשר מחשבות אחרותמחשבות אחרותמחשבות אחרותמחשבות אחרות בדעתם איןאיןאיןאין שטבעיים ואמיתייםטבעיים ואמיתייםטבעיים ואמיתייםטבעיים ואמיתיים פועליםפועליםפועליםפועליםנהיים ל, פועלפועלפועלפועל

,  במקום הזהלהכות שורשלהכות שורשלהכות שורשלהכות שורשוכל ישעם וחפצם הוא ,  החדשבמקומםבמקומםבמקומםבמקומם להתבססלהתבססלהתבססלהתבסס וימי חייהםימי חייהםימי חייהםימי חייהם

והרי הם -בית קטןבית קטןבית קטןבית קטן ולבנות עליה חלקת אדמהחלקת אדמהחלקת אדמהחלקת אדמהלהשיג , ה אופן שיהא בו באיזלהתאחזלהתאחזלהתאחזלהתאחז

משום שכולם , לפיכך אין הבחירה חלה בהם! בל יעקרובל יעקרובל יעקרובל יעקרו שורשיםשורשיםשורשיםשורשים במקום זה בנטועיםנטועיםנטועיםנטועים

ועוד עולים עליהם במידה ידועה שהרי אצל ...  שבין האשכנזיםכנבחריםכנבחריםכנבחריםכנבחרים הם שקוליםשקוליםשקוליםשקולים

רבים העוזבים , מתישביםהאחרונים גם אחרי הניפוי והבחירה המעולה רבה העזובה בין ה

ונשמטים ונפסלים לתעודתם ורק אחרי הרבה התאמצות וחלופי גברא ועמל רב מתברר 

מה שאין כן התימנים כשרוכשים איזו חלקה ואיזה בית הרי הם . החומר האנושי ומסתדר

                                                   
26
לסידור "בכך הוא מאשש את דברי בן גוריון שנכתבו כשנתיים קודם לכן במאמרו . ק" ע–ההדגשות שלי . שם  

 ".קוטב מחייב" מוגדרת כאן כומבליט את קיומה של קבוצה שלמה שעמדתה, "פועלי המושבות
27
 .נרחיב בשלב אחר של המחקר, וכטונייםטעל גנטיקה וקווי אופי או  
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 28..."שורפים מאחריהם את כל הגשריםשורפים מאחריהם את כל הגשריםשורפים מאחריהם את כל הגשריםשורפים מאחריהם את כל הגשרים
 

ורה ביסודות המקוריים של התימנית של קולר ניווכח שהיא שז" אנטיתזה"אם נרכז את ה

אלא שהם לא עמדו במבחן , הערכים והעקרונות של פועלי העלייה השנייה משכבר

אימצם ללא קושי וכמו העבירם אל , הפועל התימני לעומתם עמד בהם. ההגשמה האישי

 :את מאפייני זהותם של התימנים אפשר לרכז כך. מאפייני זהותו
 .כל הגשריםנשארים בארץ ושורפים אחריהם את  )1
 .מסתגלים לעבודה ולחיי פועל )2
 .פועלים טבעיים ואמיתיים )3
 ".זרות"משוללי מחשבות  )4
 .מוכנים לעבודה לכל ימיהם )5
 .מכים שורש במקום היאחזותם ואינם ניתנים לעקירה )6
 . מסתפקים בבית קטן וחלקת אדמה קטנה )7
 .עולים על הנבחרים שבאשכנזים שנבחרו להתיישבות )8
 

בסיום מאמרו הראשון מביע קולר את תסכולו מן המגמה למנוע מן התימנים מלהתיישב 

המוצג כהיפוכו האמיתי של , ואחרי דברי הלל על איכות הפועל התימני. בנחלת יהודה

 "היפוך החיזיון"הוא מביע את דעתו לסיבת , הפועל האשכנזי
 
 התימנים ואי הצלחת וקושי בסיבת חיזיון זה בסיבת הצלחת וקלות עבודת השכלול בין"

פעולת השכלול בין האשכנזים התחילו עסקני הישוב אלה שרוצים לבצר לפועל העברי 

בבקשת , רק ביישוב האשכנזיםרק ביישוב האשכנזיםרק ביישוב האשכנזיםרק ביישוב האשכנזיםומרצם , אמצעיהם, להשקיע כל מעינם, עמדה בארץ

שכידוע , דרכים שונות לביסוסם של אלה ביצירת תוכניות חדשות ואפני התנחלות שונים

 )הדגשה שלי (29.אוד הצלחתם של כל אלה עד היוםלכולנו מעטה מ
 

על ההתיישבות האשכנזית והמשמעות הנגזרת " איום תימני"זו תמונת מצב המציגה 

 :י תחושת התימנים"הדברים מתאשרים גם ע. ממנה
 

ועד נחלת יהודה יודע שתימנים אינם בטלנים ואם ינתן להם חלקת אדמה יעבדו ויהפכוה 

ס המשרד יקפוץ ידו "י זה יגרמו לו רעה כי סו"ה צדדית ועבלי שום עזר. לגן עדן

בעבור זה הוא . מלהופיע לו במתנתו הרגילה כידו הטובה והמלאה כסף לעיבוד אדמתו

 ...מקדם את פני הרעה להתנגד על ישובנו בכלל או לכל הפחות יתנחלו שישה חברים
קשבת למתנגדינו י ושאר עסקנינו הנותנים אוזן "אנו מתפלאים על המשרד הא. 'ב

                                                   
28
 .ק" ע–הדגשות שלי , שם  
29
 .ק" ע–ההדגשה שלי . 14 'עמ, שם  
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 30...ולהסכמותיו השונות מזמן לזמן ואינם שמים לב לגאולת שישים משפחות
 

התאפשר למעשה תהליך , עם קבלת רעיון כיבוש הקרקע כאפשרות ולאחר מכן כהעדפה

מעתה יכלו התימנים . של לגיטימציה להתאכרות הדרגתית במסגרת מושבי פועלים

להיות גם איכרים ולו רק למחצה ולשליש ויתר הזמן בחלקות קטנות כדי שיוכלו "" להסתפק"

 31".יעבדו אצל אחרים
כך ניתן גם לבסס תהליך של קיבוע הפועל התימני במשבצת כיבוש העבודה יחד עם פתרון 

ואולם מתיישבי ". מתיישבים"ולא כ" משתכנים"תוך הפנייתם למושב כ, מצוקת המגורים

. ובצדק, בלבד" משתכנים"לא יכלו לקבלה כנחלת יהודה התנגדו להתיישבות התימנים כי 

הצגת פרופיל נחות לפועל התימני הייתה לטענתי אמצעי לוחמני שמטרתו שינוי תדמיתו 

כך ניתן להבין את מהות הויכוח . פרודוקטיבי ומודרני, י הצגת הפועל האשכנזי כמצליח"ע

ו של הפועל יטלובסקי בדבר הפרודוקטיביות של הפועל האשכנזי מול ז'בין קולר לז

הנלחמות זו " אידאליזציות" עימות בין שתי �למעשה מתרחש מעל דפי העיתון . התימני

שתיהן נובעות מתחושת . האשכנזי" עצמי"והשנייה של ה, התימני" אחר"האחת של ה. בזו

התימנים המיואשים מדחייתם מסבירים את הסבת אהדתו של . כישלון ומאי הצלחה

. אשכנזים דווקא בהכרה בכישלונו של הפועל האשכנזיהמשרד מהם אל המתיישבים ה

שבעטיה מיועדת ההתיישבות החדשה בנחלת יהודה " העדפה מתקנת"זוהי מעין 

 .לאשכנזים הנתונים לאיומם של התימנים החרוצים
התימנית הן אפוא שני צדדיה של אותה " היפוך התדמית"האשכנזית ו" שיפור התדמית "

 . יה מן הצד השניהעדפה מצד אחד ודחי: מטבע
אין זאת אלא שהממסד ההתיישבותי והציוני ראה ביישוב התימנים במושב הפועלים 

 .  השאיר פתוחה–ואת האופציה ההתיישבותית עבורם , פתרון לשאלת המגורים
, ההתנגדות לתימנים חייבה למעשה שיבה מחודשת אל המשבצת המקורית שיועדה להם

מדוע לא הוקם מושב ? י המוסדות"ימנית עצמאית עמדוע אם כן לא מומשה התיישבות ת

, תשובה לכך לא מצאתי בתיעוד הארכיוני? פועלים תימני כפי שהובטח יותר מפעם אחת

אביא דוגמה . לעומת זאת מצאתי יותר מפעם אחת נטייה עקבית של המשרד שלא להכריע

לאפשר להם ...) עדיין בקשה( פונה ועד נחלת יהודה אל המשרד בבקשה 25.9.1918-ב. אחת

אנשי המשרד ... אם התימנים לא יזרעו את האדמה)  הדונם60(לזרוע בחלקת התימנים 

 :העירו בעיפרון על המסמך את ההערה הזאת
 למרות ."התימנים ברצון יזרעו ולא צריך לאסור עליהם? הנחליט פעם? מה לעשות בדבר זה"

כעבור שבועיים , בכל זאת, היעדר ההכרעה והנטייה לאפשר לתימנים לזרוע בחלקתם

על הסכמתו להחכיר את שטח התימנים , במכתב אל ועד נחלת יהודה, "המשרד"מודיע 

32.למתישבי נחלת יהודה... לזריעה
מדוע נמנע המשרד מלייסד מושב נשוב ונשאל אפוא  

                                                   
30
 .12' עמ,  תמצית�טביב   
31
 .11 'עמ, ח"י העולם, לתולדות הפועלים, ס"ז  
32
 .KKL3/153aמ "אצ  
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 :אפשריות מספר תשובות? פועלים עבור התימנים
 ". המשרד"פעל גם על " איום התימני"ה )א
". יושב על הגדר" "משרד"והשאיר את ה" אי ההכרעה"את " הקפיא"ץ המלחמה פרו )ב

עם תום המלחמה נפלה ההכרעה ונבחר הנתיב של מושב עובדים אשר הסיר מסדר 

מושב העובדים נחשב בלתי . היום הלאומי את האופציה הקודמת של מושב פועלים

תוף וכך נשללה מתאים עבור התימנים בשל היעדר הכשרה אידיאולוגית לחיי שי

 . מהם האפשרות של מושב פועלים
 . המשרד היה נתון בקשיים תקציביים )ג
י הכשרה "החשש מפני כישלון נוסף כדוגמת מושב הפועלים הוביל למסקנה שע )ד

מתאימה של תימני הדור השני תהיה אפשרות לפתוח בפניהם בעתיד את נתיב מושב 

 . העובדים
 .  השאירה חלל ריק שרק התימנים היו יכולים למלאוזירת כיבוש העבודה במושבות )ה

 . ונדחה זאת להמשך, בשלב זה לא נכריע בין חמש התשובות
 . פרסם קולר את מאמרו השני) 8.8.1913( כשבועיים לאחר מאמרו הראשון 

מן המאמר ניכר שקולר מבין את התהליך המסתמן שבו יידחו התימנים מן המשבצת 

 . ההתיישבותית
 האם ומתי היה כאן שינוי מדיניות ואסטרטגיה חדשה של המשרד נעמוד בתת על השאלה

עיקר עניינו של קולר עכשיו במאבק על סגירת הפער הרוחני האידיאולוגי . הפרק הבא

 . שקולר מציג אותו כבעיה מוסרית של תנועת הפועלים ובאחריותה, והחומרי
 
יחו ישובנו הלאומי ותחיתנו מעט מאוד ירוו... שגיאה גדולה שוגים עסקני הישוב"

אם ניתן שהתימנים ישארו בשפל המדרגה שהם נתונים בו ... האנושית והתרבותית פה

רוצים אנו להגביר את היסוד היהודי במושבות המטופלות במאות הערבים ... כיום הזה

רוצים אנו שידינו בעצמן תבראנה לנו את . ליהד את העבודה ואת יצירת חיינו בארץ

לא ... לא די לנו בזה שהכל יהיה יהודי... אך. תכינינה לנו חיים חדשים בארץ זועתידנו ו

]... הדגשה במקור [!!!!חברה חדשהחברה חדשהחברה חדשהחברה חדשהרק חיים חדשים עלינו לכונן בארצנו אלא גם ובעיקר 

יהודים בריאים בגופם ונשמתם ואנשים תרבותיים ראויים , חברה יהודית אנושית חדשה

, מיום בוא אחינו התימנים... וטלת על כולנועבודה אחראית וממושכת מ... לשם זה

----להרימם מהמדרגה שהם נתונים בה להשיב להם את צורת בנילהרימם מהמדרגה שהם נתונים בה להשיב להם את צורת בנילהרימם מהמדרגה שהם נתונים בה להשיב להם את צורת בנילהרימם מהמדרגה שהם נתונים בה להשיב להם את צורת בני... אל הארץ' הפרסים וכו

שלדי שלדי שלדי שלדי , , , , בריות מדוכאות ונכנעותבריות מדוכאות ונכנעותבריות מדוכאות ונכנעותבריות מדוכאות ונכנעותאשר נטשטשה ביון הגלות הנוראה וקבלה דמות , אדםאדםאדםאדם

 . אדם ההולכים כצלליםאדם ההולכים כצלליםאדם ההולכים כצלליםאדם ההולכים כצללים
עלות את האנשים האלה עמל רב ופעולה נמרצת עלינו להקדיש בטרם שנצליח לה

ואנשים אשר יהלכו בקומה זקופה ובצעדים , למדרגת אנשים בעלי גוף בריא ונפש אמיצה

 33.מאוששים
 

                                                   
 .ג"תרע, 42 ל הצעירהפוע ,"מתוך המחנה", קולר 33
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 קולר מעלה על נס את המטרה הציונית ההרצליאנית של בניית חברה חדשה ואיכותית 

לשם כך יש להעלות ולהרים . ישראל אשר צריכה להיבנות על בסיס שוויוני בלבד-בארץ

לזקוף את קומתם ולהבריאם נפשית , ת אלה אשר הגולה הנמיכה את קומתם ותרבותםא

 34.וגופנית
שיושג , עמדתו היא שהפתרון הכמותי לא יהיה שלם כל עוד לא יומר בפתרון איכותי

הוא . באמצעות מאמץ להרים את הפועל המזרחי אל מדרגת השוויון של הפועל האשכנזי

 :ומבין את ההחמצה הגדולה, נהיגות הפועליתזועם על התקהות הרגישות של המ
 
הכי ? כדי להרים את התימנים משפל מדרגתם, מה עושים אנחנו, ומה עושים עסקנינו"

כדי , לא נסתפק רק בזה שנקשור אותם אל מקומות מושבותיהם כקשור חמור אל אבוסו

שיהיו אסורים בעול הכבד ובתנאי החיים הקשים המתחדשים עליהם בארץ 

גרעיני הבנין הגדול אשר נחזה בדמיוננו , התחיה-חלוציי... אלה] היהיו... [?יהםשאיפות

רק צחוק מר ]... "במקור... (?מגשימי חזונו של הרצל, נושאי החברה החדשה בארץ

ובושה וכלימה תכסה את הפנים בשוותינו את המצב הנוכחי ואת הפעולה שאנו פועלים 

 35..."הם בתמימותנולעומת החלומות הנעימים אשר השתעשענו ב
 

אך יש , החמור הקשור אל אבוסו יכול להיות מטפורה לקשירת התימנים למקום פרנסתם

האבוס הוא גם המושבה המונעת מן התימנים להשתלב במסגרת אחרת . כאן יותר מזה

 . אשר ימצאו בה לא רק פרנסה אלא גם נחלה
המען . וההתנערות מהםהמחדלים , רק שיפור מצבם החומרי יוכל לפצותם על האכזבות

 :הוא מחנה הפועלים כולו המתנער מאחריות ומחובתו המוסרית
 
שיתמחו בכל המקצועות שיגדל שכרם ויגיע שיתמחו בכל המקצועות שיגדל שכרם ויגיע שיתמחו בכל המקצועות שיגדל שכרם ויגיע שיתמחו בכל המקצועות שיגדל שכרם ויגיע , , , , שילמדו את כל המלאכותשילמדו את כל המלאכותשילמדו את כל המלאכותשילמדו את כל המלאכותצריך להשתדל "

כדי שיוכלו לפקוח עיניהם ולהרים למדרגת השכר שמקבלים עכשיו הפועלים האשכנזים למדרגת השכר שמקבלים עכשיו הפועלים האשכנזים למדרגת השכר שמקבלים עכשיו הפועלים האשכנזים למדרגת השכר שמקבלים עכשיו הפועלים האשכנזים 

להושיבם להושיבם להושיבם להושיבם , , , ,  למשוך אותם לתוך קבוצות פועלים למשוך אותם לתוך קבוצות פועלים למשוך אותם לתוך קבוצות פועלים למשוך אותם לתוך קבוצות פועליםעלינועלינועלינועלינו. בכל האמצעים שיש בידינו. ראשם

בפרברים בין פועלים אשכנזים לפתח בהם את הצורך בחיים אנושיים ונורמליים להרגילם בפרברים בין פועלים אשכנזים לפתח בהם את הצורך בחיים אנושיים ונורמליים להרגילם בפרברים בין פועלים אשכנזים לפתח בהם את הצורך בחיים אנושיים ונורמליים להרגילם בפרברים בין פועלים אשכנזים לפתח בהם את הצורך בחיים אנושיים ונורמליים להרגילם 

שתהי להם אפשרות חומרית להיטיב את חייהם לשפר את אופק חייהם שתהי להם אפשרות חומרית להיטיב את חייהם לשפר את אופק חייהם שתהי להם אפשרות חומרית להיטיב את חייהם לשפר את אופק חייהם שתהי להם אפשרות חומרית להיטיב את חייהם לשפר את אופק חייהם ... ... ... ... בחיי נקיון ואורבחיי נקיון ואורבחיי נקיון ואורבחיי נקיון ואור

ל העלאתם ל העלאתם ל העלאתם ל העלאתם אז ורק אז אפשר יהיה לדבר עאז ורק אז אפשר יהיה לדבר עאז ורק אז אפשר יהיה לדבר עאז ורק אז אפשר יהיה לדבר ע. הדל ולהקל מעולם הכבד המכריעם תחתיו

אז ממילא תהי דעתם פנויה לדברים אחרים היוצאים מגדר הדאגות החומריות התרבותית התרבותית התרבותית התרבותית 

על עולם ... מבלי השאיר מקום וזמן להרמת ראש, התדיריות שהם שקועים בהם עד עתה

 ..." ומלואו
 

אך לפחות איפשר , רעיון ההתיישבות היה מיוסד על אי שוויון בהקצאת משאבים וקרקע

                                                   
שלילת  "קומתם האנושית הוא אחד המאפיינים שלאת אנשים אשר הגולה הנמיכה " העלאת"המוטיב של  34

יה הם נושאי הדגל שלו ואחראים להפנמתו ולמקומו בעיצוב התודעה י השניהאשר אנשי העלי" הגלות
 . ק הבאנקודה זו תיבדק ותנותח בפר. ישראלית לעתיד-הלאומית

 .7 'עמ, 42 ,ל הצעירהפוע,  מאמר שני�" מתוך המחנה. "מ קולר"א 35
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להצליח ולהוכיח , ונתן לתימנים אפשרות לפרוץ, את מצוקת המגורים,  זמניתולו, לפתור

 . את עצמם
בתנועת הפועלים ובממסד הציוני על ניצול שתיקתם " בעלי התיאוריות"קולר תוקף את 

 . וציתנותם של התימנים לצורך קיפוחם ושיעבודם
 
בכדי בכדי בכדי בכדי , , , , חינו אלהחינו אלהחינו אלהחינו אלהמי נתן לכם הרשות להחזיק ולהגביר את החושך ואת המצוקה בין אמי נתן לכם הרשות להחזיק ולהגביר את החושך ואת המצוקה בין אמי נתן לכם הרשות להחזיק ולהגביר את החושך ואת המצוקה בין אמי נתן לכם הרשות להחזיק ולהגביר את החושך ואת המצוקה בין א""""

י שפלותם ועבדותם לחומר משיחה טוב לגלגלי התחיה הרועשים אשר אתם י שפלותם ועבדותם לחומר משיחה טוב לגלגלי התחיה הרועשים אשר אתם י שפלותם ועבדותם לחומר משיחה טוב לגלגלי התחיה הרועשים אשר אתם י שפלותם ועבדותם לחומר משיחה טוב לגלגלי התחיה הרועשים אשר אתם """"שהם יהיו עשהם יהיו עשהם יהיו עשהם יהיו ע

גם אם ישתוו התימנים בשכרם אל גם אם ישתוו התימנים בשכרם אל גם אם ישתוו התימנים בשכרם אל גם אם ישתוו התימנים בשכרם אל ... ... ... ... ????רוצים להניע לגאולת שאר בני העם ופדות נפשםרוצים להניע לגאולת שאר בני העם ופדות נפשםרוצים להניע לגאולת שאר בני העם ופדות נפשםרוצים להניע לגאולת שאר בני העם ופדות נפשם

הנם חומר הנם חומר הנם חומר הנם חומר ... ... ... ... האשכנזים תהי זכותם עדיפה לכבוש מקומות עבודה של אשכנזים באשרהאשכנזים תהי זכותם עדיפה לכבוש מקומות עבודה של אשכנזים באשרהאשכנזים תהי זכותם עדיפה לכבוש מקומות עבודה של אשכנזים באשרהאשכנזים תהי זכותם עדיפה לכבוש מקומות עבודה של אשכנזים באשר

ם ולהסתגל אל העבודה ולתנאי החיים הרבה יותר טוב ם ולהסתגל אל העבודה ולתנאי החיים הרבה יותר טוב ם ולהסתגל אל העבודה ולתנאי החיים הרבה יותר טוב ם ולהסתגל אל העבודה ולתנאי החיים הרבה יותר טוב המסוגל להתקשר אל המקוהמסוגל להתקשר אל המקוהמסוגל להתקשר אל המקוהמסוגל להתקשר אל המקו

 : : : : אך נניח נא מזה אין אנוכי רוצה להתווכח בשאלה זו ואומר אניאך נניח נא מזה אין אנוכי רוצה להתווכח בשאלה זו ואומר אניאך נניח נא מזה אין אנוכי רוצה להתווכח בשאלה זו ואומר אניאך נניח נא מזה אין אנוכי רוצה להתווכח בשאלה זו ואומר אני. . . . האשכנזיהאשכנזיהאשכנזיהאשכנזי... ... ... ... מאשרמאשרמאשרמאשר
אם אם אם אם , , , , אם אין הישוב עתיד להתפתח ולפרוח אלא בזכותן של בערות התימנים ושפלותםאם אין הישוב עתיד להתפתח ולפרוח אלא בזכותן של בערות התימנים ושפלותםאם אין הישוב עתיד להתפתח ולפרוח אלא בזכותן של בערות התימנים ושפלותםאם אין הישוב עתיד להתפתח ולפרוח אלא בזכותן של בערות התימנים ושפלותם

ן תתגשמנה מבחר ן תתגשמנה מבחר ן תתגשמנה מבחר ן תתגשמנה מבחר אין רעיון גאולתנו ותחייתנו קיים אלא בזכותן של אלה ורק על ידיהאין רעיון גאולתנו ותחייתנו קיים אלא בזכותן של אלה ורק על ידיהאין רעיון גאולתנו ותחייתנו קיים אלא בזכותן של אלה ורק על ידיהאין רעיון גאולתנו ותחייתנו קיים אלא בזכותן של אלה ורק על ידיה

אז מוטב לנו שלא אז מוטב לנו שלא אז מוטב לנו שלא אז מוטב לנו שלא ) ההדגשה שלי, מכאן, עד כאן ההדגשה במקור(תקוותינו ושאיפותינו תקוותינו ושאיפותינו תקוותינו ושאיפותינו תקוותינו ושאיפותינו 

מוטב לנו שרוח ישא את הכל ואל נבנה את בניין חרותנו על יסוד מוטב לנו שרוח ישא את הכל ואל נבנה את בניין חרותנו על יסוד מוטב לנו שרוח ישא את הכל ואל נבנה את בניין חרותנו על יסוד מוטב לנו שרוח ישא את הכל ואל נבנה את בניין חרותנו על יסוד , , , , ניגאל ולא נקום לתחיהניגאל ולא נקום לתחיהניגאל ולא נקום לתחיהניגאל ולא נקום לתחיה

 36!!!!העבדות והשפלותהעבדות והשפלותהעבדות והשפלותהעבדות והשפלות
 

 ל הצעירפרקי הפועהמכליל הזה מצוי בקובץ " אני מאשים"הסימן היחיד להשפעתו של ה

ל מופיע שם ערוך ומצונזר בקיצוצים ממתנים "הקטע הנ. שיצא לאור בשנות השלושים

 37.אשר מסלפים ממש את כוונתם המקורית
אשר מובטחני גם להם קרובים , פועלים-פונה אני בדברי אל חברים"בסיום כותב קולר 

עברו גם הם בשתיקה מן הראוי הוא כי חברי הפועלים לא י... הענינים אשר נגעתי בהם כמו לי

על העניינים המדוברים ויצאו גם הם מי שהיכולת בידו לברר את השאלות ולהביע את 

 ". דעותיהם
ניתן לקבוע שקולר מבטא את אכזבתו מתהליך היפוך התדמית " הקוטב המחייב"לסיכום 

ורואה בו מעשה בלתי מוסרי המאיים על , כדי לקיימו" נתפרה"והאידיאולוגיזציה ש

 . השפעתו של תהליך זה ואמינותו תיבחן עוד בהמשך. נייתו של המפעל הציוני כולוהמשך ב
 
 

 האירועים על פי התיעוד

התנגדות לשכונה תימנית ). המשרד(לטהון ) י"ועד נח(יטוביצקי ' מז5.11.1913 )1(מסמך 

 ).1' נספח מס( דונם למתיישב 5 מתיישבים 12י מוכנים לקבל "בנח
 

 . פועלים,  פרוטוקול ישיבת המשרד בנוכחות נציגי תימנים23.11.1913) 2(מסמך 

                                                   
36
 .8 'עמ, שם  
 .286�289' עמ', כרך ג ל הצעירהפועפרקי עם  ל הצעירהפוע של 42- ו40השווה גליונות  37
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דונם  60=  מתיישבים 30כ " דונם למתיישב סה2החלטה בדבר , י"התנגדות לתכתיב נח

, והקמת היישוב שם,  דונם200מ בדבר רכישת שטח של "בשל מו, הוצאה לפועל אחרי פסח

 ). 2' נספח מס(י "אם לא יצלח המהלך יתיישבו בנח
 

י ואישרור החלטה "דיווח על אסיפה בנח, יטוביצקי לטהון'מז, 22.4.1914 )3(מסמך 

' נספח מס( אם לא תתקבל דרישתם מאיימים באי אספקת מים,  תימנים12קודמת בדבר 

3 .( 
 

מעיד על אי עלייה על הקרקע בשל . אין תאריך,  מיומנו של אברהם טביב)4(מסמך 

י התימנים " עחולקו החלקות ונזרעו, ה"תרערק בשנת , התנגדות המשרד בשל איום המים

 ).4' נספח מס(
 

למושב מעבר ממושב פועלים , הצגת תוכנית ביסוס, י למשרד" מנח24.3.1918) 5(מסמך 

נספח (יתקבלו -אם ימצאו אי אילו מתאימים, חיסול תוכנית התימניםהודעה על . עובדים

 ). 6' מס
 

לא ( על ידי אנשי המושב ימנים ייזרעואדמות הת, י למשרד" מנח25.9.1918) 6(מסמך 

 ). הובא בנספח
 

החלטה . לוועד הצירים) אטינגר( מהמחלקה לחקלאות והתיישבות 17.6.1919 )7(מסמך 

נספח (גדרה ובאר יעקב , נס ציונה, צ" משפחות מראשל60 הקמת יישוב עבור התימניםעל 

 ). 7' מס
 

מבקש , )ר ועד הצירים"יו( לאוסישקין )י"ראש ועד נח(יטוביצקי ' מז25.1.1920) 8(מסמך 

 ). 5' נספח מס(מוכן עדין לקבל שישה תימנים ,  הדונם של התימנים60החלטה בדבר 
 

הסכמה להתישבות שישה תימנים , י" תשובת אוסישקין לועד נח5.2.1920) 9(מסמך 

 ). 8' נספח מס(
 

 סיכום
יה על רקע הקמתו של חשיבותו של פרק זה בתיאור התפתחותן של עמדות ואידיאולוג

סיומו עם תום . 1914 לשלהי 1913עיקרו בין שנת . מושב הפועלים השני נחלת יהודה

 . המלחמה
מסוימת " עייפות חומר"בתקופה זו ניתן לחזות בהשתנות עמדות ואידיאולוגיות בשל 

. אידיאולוגי שהכתיבה המציאות" עומס יתר"תוצאה של , שפשתה בתנועת העבודה

הליך ההתאכרות שעברו פועלים שכירים בחקלאות בשל שאיפתם הטבעית הצבענו על ת

תהליך זה התרחש בין פועלי העלייה הראשונה וביטויו היה . לשנות ולשפר את מצבם
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הקמת מושבות חדשות יחד עם בני איכרים והקמת מושב , בהצטרפות למושבות קיימות

" התברגנות" שיקהה את חוד העין גנים היה אמור להוות דגם שונה. עין גנים – פועלים

י שמירת זיקה אל העבודה השכירה ושימור ערכו של הפועל השכיר כפועל "וההתאכרות ע

י פועלי העלייה השנייה "נתפס ע, ניסיון זה שנכשל. עצמאי ובלתי משועבד חומרית ורוחנית

. והממסד הציוני בארץ ובגולה כמודל התאכרותי מלא אשר אינו שונה בכלום מהמושבה

" הפיתוי"בחלקה ראו את . סיבת הכישלון נתלתה בגודל החלקה שעמדה לרשות המתיישב

מהלך היסטורי דומה חזר על . למעבר הבלתי נמנע של המתיישב ממעמד של פועל לאיכר

עצמו כמעט באותה דרך עם פועלי העלייה השנייה אשר ראו בהתאכרות לא רק סטייה מן 

ההנחה ששבעה דונם יהוו . י"ביתי גלותי בא- בעלאלא אורח חיים, בגידה ועריקה, הדרך

, התבדתה אף היא, על הפועל השכיר" ישמרו"מחסום מספיק גבוה בפני התאכרות ו

" התאכרות"ומקרה נחלת יהודה הוכיח שהשימוש באידיאולוגיה שונה שבה הוחלפה 

 אל ומושב הפועלים הוחלף במושב עובדים לא החזירה את הפועל העברי" עבודה עצמית"ב

על . זירת מושבת המטעים כפועל שכיר אלא הבטיחה את היאחזותו החדשה באדמת אבות

מהלך . רקע זה שימש מושב הפועלים בנחלת יהודה סנונית ראשונה המבשרת את השינוי

לגיטימי זה נבע מהתפיסה של כיבוש הקרקע אשר סיפק את המעטה האידיאולוגי הנדרש 

החווה , בותית נוספת על החוות הלאומיותואיפשר כניסוי זהיר אופציה התייש

 . הקואופרטיבית במרחביה וקבוצות הכיבוש
ניסוי זה גם איפשר פתרון למצוקת הדיור הקשה של התימנים אשר הן המשרד והן מנהיגי 

המחשבה שניתן יהיה לצרף עולים תימנים למסגרת . הפועלים ראו עצמם אחראים לה

ון הכמותי של מצוקת הדיור ובכך נאלצה לוותר התיישבותית חדשה זו התבססה על הפתר

מהלך האירועים הוכיח , יתרה מכך. על עקרון השוויון שבין הפועל התימני לפועל האשכנזי

התימנים נאלצו . עד כמה הגורם השוויוני נהפך בסופו של דבר לרועץ להשגת המטרה הזו

. ת הדיור שלהםאף הם לוותר על השוויון מתוך הבנה שבכך יזרזו את פתרון מצוק

מתיישבי נחלת יהודה התנגדו לפתרון כמותי זה ומצאו את ההצדקות האידיאולוגיות באי 

ישראלי כמי שמפלה ומקפח את התימנים בפתרונות -בכך ניגחו את המשרד הארץ. שוויון

לכיסוי מחדליו במציאת פתרונות הולמים " עלה תאנה"בלתי שוויוניים המשמשים לו 

ות מתיישבי נחלת יהודה להצטרפות התימנים כמתיישבים הייתה אולם התנגד. עבורם

ביטוי נאמן לוויכוח שהתנהל בתוך תנועת הפועלים כולה הן לגבי היחס לתימנים והן לגבי 

ראו האחרים את , בעוד חלקם ראו בתימנים שווים לכל דבר. יעודם היישובי הכללי

ם אל המשימה החדשה של התימנים כמתאימים ויעילים ככובשי עבודה שאין להעביר

אשר מצד אחד " היפוך תדמית"ההצדקות לכך לבשו אופי אידיאולוגי ו. כיבוש הקרקע

ומן הצד האחר העמידם , הציג את התימנים כבלתי כשרים לסוג כזה של התיישבות

שהגורם התימני הפך לאיום , טענתי היא. כחקלאים נחשלים מול החקלאים האשכנזים

ויכולת , כיבוש העבודה החקלאית ובעיקר נוכח חריצותושל ממש נוכח הצלחתו ב

זו הסיבה להיפוך התדמית ולמאבק החד משמעי נגדו ונגד הרעיון . ההתמודדות שלו

פרוץ , המאבק של אנשי נחלת יהודה נגד צירוף התימנים. לשיתופו במושב הפועלים

- הארץהססנותם של מנהיגי הפועלים והמשרד – וחולשתם, מלחמת העולם הראשונה
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עם תום מלחמת העולם היה ברור שאין לחזור אל מושב . ישראלי הכריעו את הכף

מושב העובדים והקבוצה הפכו לחלופה נכונה ורצויה על חשבון זירת כיבוש . הפועלים

ולא נותר , דחק את האתוס הרומנטי אוטוכטוני" מודרנה פרוגרס"האתוס של ה. העבודה

" נאמני"בוש העבודה בפועלים התימנים שהפכו לאלא למלא את האופציה הישנה של כי

לכאורה דומה היה שצורת מושב הפועלים במסגרת של הומוגניות . העבודה העברית

אך דומה ) 7ראה מסמך (תימנית יוכל למצוא את איזונו הנכון והייתה אף כוונה להקימו 

כריעו והביאו או שסיבות אחרות הן שה, שנמצאו כבר פתרונות זולים יותר לדיור התימנים

 . לדחיקתו
מפרשת נחלת יהודה ניתן להסיק שלוש מסקנות אשר ינחו בעתיד את יחסם ועמדתם של 

 :אנשי תנועת העבודה ברובה והממסד ההתישבותי
לא ניתן יהיה ליישם את ערך השוויון בין פועלים תימנים לפועלים אשכנזים : הראשונה

 ולהשאיר בינתיים את התימנים בזירת ולכן יש להימנע משותפות ביניהם בשדה ההגשמה

 . כיבוש העבודה
על " איום"החלוצית שלהם היוו התימנים -ביכולת ההתמודדות החקלאית: השנייה

 . בכך סייעו שלא מרצונם לבידולם ולקיבועם במשבצת המושבתית. הפועל האשכנזי
רותית של כאלמנט אנושי אוטוכטוני נחשבו התימנים יעילים יותר בזירה התח: השלישית

 . כיבוש העבודה ולכן חיוני לקבעם במשבצת המושבית

 
 העידן הפוליטי) ג
 התאחדות התימנים. 1

 כדי לייצג את האינטרסים של בני העדה בפני 1923התאחדות התימנים הוקמה בשנת 

חנה הרצוג קובעת שהייתה זו התארגנות פוליטית בתוך החברה . המוסדות המיישבים

 38".ינה באורינטציה הפוליטית החזקה שלהשהצטי"ישראלית -הארץ
הייצוג . עד אז פעלו מנהיגי ההתאחדות לעתיד במסגרות של מפלגות הפועלים וההסתדרות

הלקוי של האינטרס העדתי התימני ועקיפת פעיליו התימנים גרמו לאי שביעות רצון 

 :וכך מתאר זאת שמעון גריידי. ולהקמת מסגרת עצמאית משלהם
 
וצעקתם ... י"נתהווה מצב קשה בקשר עם עליית יהודי תימן לא) 1922(ב "בשנת תרפ"

העליה של ההנהלה . 'פיק מנהל מח' טביב אל הפרופ. לרגל זה נכנס א. גדלה מאוד

פיק בעניני העליה ועל כן ' בשיחה הוברר שהתימנים מרבים להטריד את הפרופ. הציונית

 נחשב לבא כוח יהודי תימן מר טביב שהיה. יעץ למר טביב ליצור נציגות לתימנים

במושבות קרב אליו את מר אברהם צארום מירושלים ואת מר זכריה גלוסקא מתל אביב 

ציבור יהודי תימן שבארץ שהיא ] באות כוח[כ "ושלשתם החליטו לקרוא לישיבה של ב

 39."י"ועידה הארצית הראשונה של התאחדות התימנים בא"נחשבת ל
                                                   

 .34' עמ, הרצוג: להלן. 1986, יד טבנקין, עדתיות פוליטית, חנה הרצוג 38
למען יהודי , גלוסקא' ז, 35'  עמ,הרצוג כן ראהכמו , 19 'עמ, 1943ינואר , התאחדות התימנים, ירהסק, גריידי' ש 39

 .113-112' עמ, גלוסקא: להלן. 1974, תימן
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" יזמים פוליטיים בקרב בני עדתם"של " יחידה דורית"הרצוג רואה במייסדי ההתאחדות 

אשר מטרתם העיקרית הייתה ייצוג האינטרסים של יוצאי תימן בפני המוסדות 

 40"על חלקם בחלוקת המשאבים"כאשר עיקר מאבקם התמקד ... המיישבים
  :הרצוג מנסה לברר נקודה זו ושואלת

 
התארגנות …?התארגנות פוליטיתכנושא ל) אתני(באילו תנאים מגויס הסטטוס העדתי "

מצטרפים אלמנטים מבחינים נוספים כמו אי ] האתניים[כזו תופיע כאשר אל ההבדלים 

מחקרים בחברות שונות מלמדים כי במערכת חברתית ... כוחני או יוקרתי, שוויון כלכלי

שיוכיים תהיה נטיה להשתמש בסטטוס האתני כבסיס -שיש בה סטטוסים אתניים

שר כמות המשאבים מוגבלת ביחס לדרישות וכאשר השגת משאבים אינה להתארגנות כא

הזהות האתנית סיפקה בסיס לארגון ... או מורכבים/דורשת ידע וכישורים מוגדרים ו

... וניסחו זאת במושגים של ביטול אי השוויון האתני, שניסה להבטיח לעצמו משאבים

 ..."י תחרות עימן"ת או עי שיתוף פעולה עם קבוצות אחרו"השגת משאבים תיתכן ע
 

את התארגנות הקבוצה שיסדה את ההתאחדות היא מציירת כפעולת תגובה כאשר 

 .ניסיונות שיתוף הפעולה עולים על שרטון או לא מצליחים
 
 לצעירי התימנים ביפו ובמושבות אשר ניסו לקבל חלקם 20-אירע בשנות ה] כך"[

" אחדות העבודה"מפלגת (קיימות בהתישבות ובעליה תוך שיתוף פעולה עם קבוצות 

וכששיתוף הפעולה לא ענה על , ")הסתדרות העובדים"צ ומאוחר יותר עם "הפועה"ו

 41""""צורכיהם של חלק מהעסקנים הם החליטו להתארגן באופן עצמאי
 

, שוויוני-השגת המשאבים לצורכי הקבוצה האתנית מיועדת אם כן לתקן את המצב הלא

מטרת ההתאחדות הייתה אפוא לעשות . פוליטייםוהמאבק להשגתו מתבצע בכלים 

לשיפור מצבה של האוכלוסיה התימנית באמצעות השוואת המשאבים הניתנים 

 . עיקר המאמץ הופנה לתחומי העלייה וההתיישבות. לאוכלוסיות אחרות
המייצגים הבלעדיים של הקבוצה האתנית שנעשתה עקב כך , כך יהיו מייסדי ההתאחדות

רבותית נבדלת ומתחרה בקבוצות אינטרס אחרות שאינן מלוכדות סביב ת, יחידה חברתית

עמדה זו או מצב זה עשויים היו להעמיד את העדה התימנית . אינטרס עדתי פרטיקולרי

תוך תחרות עם האינטרס הלאומי , כיחידה פוליטית הנאבקת על רווחתה הפרטיקולרית

למצוא עצמה בעמדת בידול הנוגדת עדה שלמה הייתה עשויה , כך. ולעתים אף כפועלת נגדו

תהליך זה היה עלול , מעצם טיבו. את אתוס האלטרואיסטי של היישוב ואף נוגחת בו

לגרוע בתדמיתה הלאומית הטובה של העדה כקבוצה תורמת ועלול היה לחבל במאמצים 

                                                   
 .38, 37' עמ, הרצוג 40
 .39, 38' עמ, שם 41
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היה צריך להשפיע , מצב זה. להשוואת משאבים או העלאת רמת הרווחה החומרית שלה

והתאחדות התימנים נאלצה , מיכה או ההסתייגות בקרב בני העדה התימניתעל רמת הת

עובדה שלא , על אהדה ותמיכה, תוך התמודדות פנימה, לכן היה עליה לגבור, להתחשב בו

" אם אין אני לי מי לי "�שאותה סיסמה , יוצא מכאן. הקלה עליה להשיג את מטרותיה

צדקה המוסרית לשימוש בעדה שהפכה באמצעות גלוסקא ומנהיגי ההתאחדות לה

מצב זה נוצל יפה במאבק שקיימה . הפכה לחרב פיפיות בידיה, התימנית ככוח פוליטי

תנועת העבודה כנגד ההתאחדות וכנגד הנוהים אחריה ברחוב התימני ועוד נרחיב על כך 

 . בתת הפרק הבא
חינוך , הרצוג מצביעה על מאפיין של חברות מהגרים המתארגנות סביב עזרה הדדית

ההתארגנות הפוליטית שלהם נדחית לשלב בו . ותרבות קודם שהן מתארגנות לכוח פוליטי

קהילת המהגרים ממצה את מקורותיה או מרגישה עצמה מבוססת דיה לדרוש את חלקה מהחברה "

ישראל הצטיינה באוריינטציה - אך מכיוון שחברת המהגרים היהודים בארץ"הקולטת

לויות בתחום החינוך והעזרה ההדדית נחשבים כהתארגנות פוליטית חזקה הרי שגם פעי

 42.פוליטית
, התיישבות, עליה: "1923טביב מציין שלוש מטרות אשר הועמדו בפני ועידת היסוד בשנת 

 ":הזינוק"וכך מתאר טביב את נקודת " חינוך
 
 בכליון עיניים וחיכווחיכווחיכווחיכו שלהם פ התגלגלו אחינו במשכנות העוניפ התגלגלו אחינו במשכנות העוניפ התגלגלו אחינו במשכנות העוניפ התגלגלו אחינו במשכנות העוני"""" תר תר תר תר�ע ע ע ע """"תרתרתרתרבמשך השנים "

של [אשר לא המעיטו לדבר ולפרסם בעתונים על תועלתם האשכנזים האשכנזים האשכנזים האשכנזים  לעזרת אחיהםלעזרת אחיהםלעזרת אחיהםלעזרת אחיהם

משאלתם משאלתם משאלתם משאלתם ] אולם... [בארץ בתואר אלמנט עובד ומועיל ביחוד לכיבוש העבודה] התימנים

מתי אזכה לחלקת אדמה קטנה , "מתי אעשה גם אנכי לביתימתי אעשה גם אנכי לביתימתי אעשה גם אנכי לביתימתי אעשה גם אנכי לביתי... "היתה... של חברינושל חברינושל חברינושל חברינו

ונה התעוררה לתחיה תנועת אחרי המלחמה העולמית הראש... לעבדה ולשמרה

התימנים במושבות ראו . ואיתם כל התימנים במושבות ורבים גם מהערים... העבודה

ואמנם הארגון הזה פקח את עיניהם והרים אותם משפלותם . אותם כמלאך מושיע

הרים את שכר העבודה עד חיים פחות או יותר מסודרים והתימנים ... ושעבודם הקשה

לא לא לא לא ... ... ... ... אך ההבטחות שהובטחו על חלקת אדמה ושיכוןאך ההבטחות שהובטחו על חלקת אדמה ושיכוןאך ההבטחות שהובטחו על חלקת אדמה ושיכוןאך ההבטחות שהובטחו על חלקת אדמה ושיכון... ניצולכמעט נשמו לרווחה מה

סיעות מהחברים הלא תימנים יוצאות שנה שנה סיעות מהחברים הלא תימנים יוצאות שנה שנה סיעות מהחברים הלא תימנים יוצאות שנה שנה סיעות מהחברים הלא תימנים יוצאות שנה שנה  ומאידך גיסא סיעות על גבי נתמלאונתמלאונתמלאונתמלאו

 בראותם כמה גדל הרגש והעלבוןגדל הרגש והעלבוןגדל הרגש והעלבוןגדל הרגש והעלבוןומצד שני ... לקיבוציםלקיבוציםלקיבוציםלקיבוצים... ... ... ... למושביםלמושביםלמושביםלמושבים... ... ... ... להתישבותלהתישבותלהתישבותלהתישבות

...  בעמק יזרעאל בעמק יזרעאל בעמק יזרעאל בעמק יזרעאלתופשי האת והמעדר עולים למרחבים בעלי מידות בהתישבותתופשי האת והמעדר עולים למרחבים בעלי מידות בהתישבותתופשי האת והמעדר עולים למרחבים בעלי מידות בהתישבותתופשי האת והמעדר עולים למרחבים בעלי מידות בהתישבות מחבריהםמחבריהםמחבריהםמחבריהם

והפועלים התימנים והפועלים התימנים והפועלים התימנים והפועלים התימנים , , , , בשביל פועליםבשביל פועליםבשביל פועליםבשביל פועלים צצו ככמהין ופטריות רובם ככולם מושביםמושביםמושביםמושבים

 בזמן ההוא דעת המוסדותדעת המוסדותדעת המוסדותדעת המוסדותואמנם נטיית ... מתמקקים ברעבונם לחלקה קטנה של קרקעמתמקקים ברעבונם לחלקה קטנה של קרקעמתמקקים ברעבונם לחלקה קטנה של קרקעמתמקקים ברעבונם לחלקה קטנה של קרקע

לא לשם התאכרות הובאו התימנים מארץ גלותם כי אם לשם כיבוש העבודה לא לשם התאכרות הובאו התימנים מארץ גלותם כי אם לשם כיבוש העבודה לא לשם התאכרות הובאו התימנים מארץ גלותם כי אם לשם כיבוש העבודה לא לשם התאכרות הובאו התימנים מארץ גלותם כי אם לשם כיבוש העבודה היתה כי 

שהתיצבה משלחת תימנית יחד עם מר יבנאלי בראשם שהתיצבה משלחת תימנית יחד עם מר יבנאלי בראשם שהתיצבה משלחת תימנית יחד עם מר יבנאלי בראשם שהתיצבה משלחת תימנית יחד עם מר יבנאלי בראשם וזה הודגש פעם אחת כוזה הודגש פעם אחת כוזה הודגש פעם אחת כוזה הודגש פעם אחת כ, , , , ולא יותרולא יותרולא יותרולא יותר

... והאמת שמר יבנאלי מצא עצמו אחראי לתימניםוהאמת שמר יבנאלי מצא עצמו אחראי לתימניםוהאמת שמר יבנאלי מצא עצמו אחראי לתימניםוהאמת שמר יבנאלי מצא עצמו אחראי לתימנים... ... ... ... לתבוע תביעה של התישבות תימניתלתבוע תביעה של התישבות תימניתלתבוע תביעה של התישבות תימניתלתבוע תביעה של התישבות תימנית

א הבטיח להם בשם המוסדות כי יבואו אל הארץ ויקבלו את זכויותיהם "בשנת תרע]ו[

                                                   
 .35, 34' עמ, שם 42
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מצא בין הסדן אך המוסדות לא קיימו את הבטחתם ומר יבנאלי אותו הזמן נ. כבני הארץ

עבר בלי שום ... והפטיש כי לא שמעו לו וזמן של שתים עשרה שנים מיציאתו לתימן

 43.פעולה התישבותית
 

 :בטיעונו של טביב כמה יסודות
 . האשכנזים הכזיבו. עשר שנים הסתמכנו על עזרת אחינו )1
 "אנוכי לביתי"שעת לעשות , מכאן ) 2
של " סיעות"ו,  התמלאו ההתחיבויותלא – אדמה ושיכוןבתחומי חלקת  �קיפוח  )3

  .מידותבעלת התישבות  יוצאות שנה שנה לאשכנזים
 44התימנים הובאו לכיבוש העבודה ולא לשם התאכרות, לדעת המוסדות )4
 . יבנאלי הבטיח ונמצא בין הפטיש לסדן ) 5

זה .  תחושת הקיפוח בשל אי השוויון והפער העדתי בולטת בארבע מתוך חמש הנקודות

 . היה אפוא הדגל שהניפה ההתאחדות כשיצאה למאבקיה פנימה וחוצה
 :חנה הרצוג מציינת

 
שימשה לראשיה עילה ] ממחלקת העליה[התמיכה הראשונה שקיבלה התאחדות התימנים "

חברי הועד המרכזי ביקשו ממחלקת העליה להקציב להם . להמשיך ולתבוע תמיכה בהם

רכז המפוזרים לקבוע ישיבותיהם ולגשת לפעולה תקציב שבעזרתו תהיה אפשרות לחברי המ

. ל לוקח על עצמו חלק מעבודת ההנהלה הציונית בסידור העליה"היות והועד הנ…מעשית

או תמיכה " רוחנית"התמיכה היחידה שהיתה מוכנה להבטיח היתה תמיכה ... הבקשה נדחתה

אמנם , עצמאי בארעיון הארגון ה... כמו השגת רשיונות עליה, שלא הצריכה עזרה כספית

אך זו ראתה בארגון העדתי רק אמצעי ] ההנהלה הציונית[צ "ממחלקת העליה של ההנה

היא לא היתה , להקטנת הלחצים הישירים עליה ודרך ארגונית נוחה לטיפול בעולי תימן

 45."מעוניינת להעניק לארגון כוח החלטה וביצוע כפי שרצו פעיליו
 

תאחדות ולהכיר בהם ככוח פוליטי על בסיס עדתי דחפו אי הנכונות לתת כוח בידי נציגי הה

מאמציהם לא נשאו פרי בשל . את ההתאחדות לחיפוש מקורות כספיים בתוך קהילתם הם

 :כדברי הרצוג, אך גם בשל הסירוב לתרום, דלותם הכלכלית של בני הקהילה
 
היו גם . רבים לא ראו קשר בין ייחודם התרבותי לבין הצורך בפעילות פוליטית נפרדת"

שהרי גם בתימן נסמכו מוסדות (, רבים שראו בשררה הפוליטית שאיפה של בודדים

 46"ולא רצו לתמוך בהם בכסף) הקהילה על שולחנם של נדיבים שרצו להנציח שמם

                                                   
 מרכז התאחדות את הוצ,סקירה �טביב : להלן, סקירה, י והתישבותם בה"עליית יהודי תימן לא, טביב 43

 .ק" ע–ההדגשות שלי . 9, 8, 7, 6 'וכן עמ, 9 'עמ, 1943תל אביב , התימנים
 .137, 111' מוטיב זה מופיע אצל גלוסקא מספר פעמים לדוגמה עמ 44
 .42' עמ, הרצוג 45
 .43' עמ, שם 46
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לאחר , תחילה במצרים. לא נותר בידי ההתאחדות אלא לחפש מקורות מימון בחוץ לארץ

, אך לא זו בלבד שהמאמצים לא נשאו פרי. מריקהמכן באירופה ובסופו של דבר בגולת א

ואת תחושת הקיפוח " תסביך הרדיפה"את , אלא הם אף העצימו את הרגשת התסכול

גלוסקא היה אחראי , ר הארגון"יו. אשר ליבו ועיצבו סגנון של מחאה נמרצת כנגד הממסד

 . במידה רבה לעיצובו של סגנון זה
י היה בבחירות לאספת הנבחרים השנייה בשנת הישגה הגדול של ההתאחדות ככוח פוליט

בכך .  צירים20אשר הקנו לה ,  מכלל הקולות8%-בבחירות אלה זכתה ההתאחדות ב. 1925

לא רק שהצליחה לזכות בתמיכת הציבור התימני אלא גם להביאו לרמת השתתפות "

 47"מאי ההישג נתן לראשי הארגון תחושת כוח ועודדם להמשיך בכיוון העצ... גבוהה מאוד
היה זה התחום . תחום העלייה היה אולי התחום העיקרי שבו נשא פרי מאבק ההתאחדות

הם יזמו . היחידי שבו הותר להם רשמית להיות זרוע מבצעת של ההסתדרות הציונית

העלו ועוררו את מצוקת יוצאי תימן ויותר מפעם אחת הצליחו להגדיל , שורה של פעולות

 .  מלכתחילה עבור תימניםאת כמות הסרטיפיקטים שהוקצו
מטרתה העיקרית של ההתארגנות על בסיס אתני הייתה ביטול אי השוויון , כדברי הרצוג

. כמו בכל ארגון אנושי גם בהתאחדות היו הדגשים שונים של המטרה בקרב חבריה. האתני

אחרים ראו במאבק זה ממד , היו שראו במאבק באי שוויון מטרה אסטרטגית לכל דבר

וך אסטרטגיה קונסטרוקטיבית שמטרתה השגת משאבים לרווחה ולשיפור טקטי בת

 . שאינם בהכרח אותו דבר, מצבה הקולקטיבי של העדה
, כאשר הם מתארים את האירועים, צורת ההתבטאות של ראשי ההתאחדות כעבור שנים

אלא בעיקר ,  בנושא הקיפוח, מלמדת משהו לא רק על אופיים ועל מידת רגישותם למשל

בהקצנתם יכולים דגשים שונים אלה לההפך . ההבדל באוריינטציה הפוליטית שלהםעל 

אדגים זאת בדבריהם של . לגורמים מאיצים ללכידות או לפילוג בתוך המסגרת הפוליטית

 :גלוסקא כותב. ר ההתאחדות ואברהם טביב"זכריה גלוסקא יו
 
נקבע תקציב של ] 1925ד בוינה באוגוסט "של הקונגרס הציוני הי[בועדה להתישבות"

י להתישבות התימנים ובועדת העליה הובטחה לנו מכסת רשיונות עליה יותר " לא14.000

היה לי מובן שבין החלטה להוצאה לפועל ישנו ... גדולה ופתיחת חוות הכשרה בעדן

אבל הייתי שבע רצון שהשגתי את . י יבטלו"הקונגרס יחליט והאדונים בא. מרחק רב

כל אופן עניני העליה התקדמו יותר מעניני ההתישבות כי הלא  ב48...דרישותי כאן

דחו , כשראו שזה שאלת תקציב, אבל בענין חוות הכשרה בעדן. סרטיפיקטים אינם כסף

 49...את הענין מישיבה לישיבה ומחודש לחודש
וההסתדרות הציונית הפסידה את רוב , רוב העולים מפולניה ורומניה חזרו כלעומת שבאו

                                                   
 .45' עמ, שם 47
 .128' עמ, גלוסקא 48
 .129' עמ, שם 49
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אילו ניתנו אלפי הסרטיפיקטים אשר . 23�24�25ם שניתנו במשך השנים הסרטיפיקטי

. 'א: ל לעולים מתימן אז היה רווח לעם העברי משתי בחינות"נשלחו לאירופה בשנים הנ

שהעליה מתימן היתה נקלטת , וזה העיקר. 'ב, היו מצילים את התימנים הסובלים בתימן

י אפילו במשבר הקשה "בו התימנים את אבארץ באיזה תנאים שהם כי כפי שנוכחנו לא עז

 50.ביותר
 

זה הוא הממד שבזכותו משיגים רשיונות עליה . הממד האישי הוא הבולט בדברי גלוסקא

טביב לעומתו . אחרים" פקידים"אך אלה נדחים בגלל עמדות אישיות של קפלנסקי או 

 :כותב 
 
ץ תימן לקבל מיום שהשתתפה נציגותנו בחלוקת הרשיונות הוכרה זכותה של אר"

רשיונות לא לפי המספר היחסי של שאר הארצות אלא בהתאם לארצות שבהן היהודים 

אבל לא רק . ובכל זאת ברוב השנים נשאר עודף גדול של פליטים מחכים בעדן, נרדפים

בארצות הנרדפות נשארו עודפים ... גם, בחוף הפליטה של ארץ תימן נשאר עודף פליטים

בדרך כלל ... הראשונה שהזכרנו לעיל שנקטה בה הממשלהגדולים וזה מחמת הסיבה 

 51...אפשר להגיד בבטחה שלא היה שום קיפוח בזכותנו זאת
 

יודע טביב להציג , בעוד תיאוריו של גלוסקא אינם מוותרים על ממד המקפח – יתרה מכך

 . כשהם נקיים מרגש ותיאורו מתקבל אמין ואובייקטיבי" ההתאחדות"את הישגי 
 : אפוא את ההצלחות של ההתאחדות בתחומי העלייה השוניםטביב סוקר

באותן שנים התקבצו בעדן ילדים יתומים . 18�35 כלומר שינוי גיל העלייה החלוצי )1

פעולת .  ואלה לא יכלו לעלות בשל גילם52.שברחו מתימן בשל גזרת היתומים

ות ההתאחדות הביאה לשינוי הכללים בסוכנות כך שגיל העלייה כלל גם אלמנ

 .ויתומים
) אגרון( אברהם טביב וגרשון אגרונסקי .המשלחת לעדן מטעם הסוכנות היהודית )2

-פתיחת משרד ארץ, למשל(ח מפורט עם הרבה הצעות שיפור "יצאו לעדן והגישו דו

פי -על-שאף, חלק מן ההצעות התקבלו פרט לשינוי גיל היתומים). ישראלי בעדן

 .יו מלאה הסכמה של שלטונות בריטניהכנראה לא הושגה על, שהושג בו שיפור
 שנה לאחר שהוכח שיש גברים שעובדים בגילאי 55-להעלאת תקרת גיל העלייה  )3

א "בא הנציב בתרצ, אחרי שהוצג בפני הנציב העליון תזכיר מפורט בנידון. 60�70

לביקור בשעריים וראה במו עיניו עובדים מבוגרים ואישר אחוז מסוים לגיל 

קר הנציב במרמורק וגם אחרי ביקור זה בא שינוי לטובה וניתנו ה בי"בתרצ. הגבוה

והורד הסכום , כמו כן הוקלו הגבלות על איחוד משפחות. רשיונות לגיל הגבוה

                                                   
 .133' עמ, שם 50
51
 .12' עמ, ירה סק�טביב   
 .13' עמ, שם, טביב: ראה, א"פ-פ"על גזרת היתומים שהחלה בתר 52
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הורד הסכום " מסתפק במועט"כ. שנקבע להוכחת יכולת ההשתכרות של התימני

 . י" לא2.5 -ל
 

ה עלייתם של גברים עד אז לא הותר �התרת עלייתם של משפחות פוליגמיות  )4

עקב . הנשואים לשתי נשים ואלה נאלצו להתגרש או להישאר עם ילדיהם בעדן

תזכיר מיוחד הותר גם איסור זה והחלו לעלות משפחות גדולות שבהן בעל עם 

 . שתיים או שלוש נשים וילדיהם
ההיתר לעלייתם הותנה במציאת משפחות מאמצות בארץ וכך עלו בשנת  �היתומים  )5

 .  יתומים25ה "תרצ
 . סיוע בהשגת עזרה כספית לעולים נזקקים ) 6
 . עזרה כספית לסידור ראשון )7
 53.סידור ראשוני בשיכון אוהלים וצריפים באמצעות הסוכנות היהודית )8
 

היה קשה לביצוע כי מעצם טיבו , שהיה אחד ממטרות ההתאחדות, נושא ההתיישבות

י המוסדות במדיניות "עת העבודה וגובתה עאיים על קונצפציה רעיונית שלמה של תנו

לכן היה זה אחד מסלעי המחלוקת הקשים בין הממסד ההתיישבותי ותנועת . מעשית

 . נדון בו בתת הפרק הבא. העבודה ובין ההתאחדות
חיים , לסיום הפרק הזה מעניין סיכומו של שליח ההסתדרות לתימן ואיש תנועת העבודה

 :צדוק
 

יותר "יתכן וזה היה . מת התאחדות התימנים היתה כורח המציאותהק... במבט לאחור"...

, דלים ואביונים, לדרוש מקברניטי הישוב ומנהיגיו שהכירו תימנים חלושים" מידי

להתחלק עם התימנים בתקציבי ההתישבות ובמכסות , שיועדו מראש לעבודת הטוריה

מסתפקים "נים ההמנהיגים היו מוכנים לראות בתימנים אחים מסכ. עליה מתאימות

והצריכים להודות על כל מתת ומבלי להרהר חלילה אחרי מידותיהם של " במועט

לצערנו המנהיגים לא הבינו כי היהודים התימנים שערגתם בת אלפי שנים . הנותנים

איש תחת "לגאולה ציירה להם את החיים בארץ הקודש כחיים של בני מלכים היושבים 

אך משהשתנו הזמנים ... ת סבלם בצעדיהם הראשוניםנשאו בכאב א" גפנו ותחת תאנתו

אי אפשר היה לדרוש מהם כי ישלימו עם הפלייתם ... וההסתדרות הפכה לכוח קובע

 54."י אותה הסתדרות בה שמו את מבטחם"לרעה ע
 

בסקירה זו לא נגענו במודע בהשפעתה של הנקודה הדתית ובמאבק כנגד הממסד ותנועת 

ואולם הנושא לא נבדק לעומקו , "חופשיים" של התנגדות לאמנם היו ביטויים. העבודה

באשר למאבק נגד . פי הערכה שטחית אין בו מוקד של ממש לענות בו בתקופה הנדונה-ועל

                                                   
 .10�22' עמ,  סקירה�טביב  53
 .120' עמ,  באהלי�צדוק : להלן. א"ישראל תשמ, באהלי תימן – חיים צדוק 54
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 .  הוא יובא במקום אחר–) הצטרפות בני הדור השני למחתרות הפורשים, למשל(הממסד 

 
 י"המסגרת הארגונית של יוצאי תימן בהסתדרות ובמפא. 2

 אבק בהתאחדות התימניםהמ

מרכז משנה , ליסק והורביץ מציגים תהליך של זיקה ודחייה בין מרכז פוליטי מרכזי

 :תחילתו בראשית שנות השלושים וזה תיאורו, התהליך הוא צנטריפוגאלי. ופריפריה
 
י היא נהפכה לנושא הפוליטי "י עמדות מפתח בהנהלת הסוה"משעה שכבשה מפא"

 במידה שהדבר להעמקת סמכות המרכז הלאומי ולהטלת מרותולהעמקת סמכות המרכז הלאומי ולהטלת מרותולהעמקת סמכות המרכז הלאומי ולהטלת מרותולהעמקת סמכות המרכז הלאומי ולהטלת מרותוהעיקרי של של התביעה 

 יחס שלילי אמביולנטי או  יחס שלילי אמביולנטי או  יחס שלילי אמביולנטי או  יחס שלילי אמביולנטי או  היהודי שגילו כלפיועל שכבות וסקטורים בישובעל שכבות וסקטורים בישובעל שכבות וסקטורים בישובעל שכבות וסקטורים בישובהיה אפשרי 

לעומת מגמה צנטריפוגלית זו התפתחה מגמה צנטריפוגלית באגף הימני של הישוב . אדישאדישאדישאדיש

רכז המשנה החזק ביותר זו גרמה להתרחקותו מהמרכז הלאומי של מ. והתנועה הציונית

... תנועה זו פרשה. בוטינסקי'התנועה הרביזיוניסטית בהנהגתו של זאב ז, באגף הימני

מדינה ללא "בוטינסקי להפיכת המרכז הלאומי ל'לוותה בהבעת התנגדותו של ז]ו[

חתרו להרפות את התלות במרכז , גם מפלגות ימניות מתונות יותר) 50"... (טריטוריה

מרכזי המשנה של הימין המתון היו פחות מגובשים ממרכז המשנה אולם . הלאומי

לפיכך על אף . הרביזיוניסטי ולא התימרו להעמיד אלטרנטיבה כוללת למרכז הלאומי

לא הרחיקו ... הסתייגותם ממגמת המרכז הלאומי להרחיב את תחומי סמכותו והקף פעולתו

 מסוייגת זו של מרות המרכז קבלה) 51". (הישוב המאורגן"לכת עד כדי פרישה ממסגרת 

הלאומי עשתה את שאלת סמכותם והקף פעולתם של המוסדות הלאומיים לאחד מנושאי 

... הצורך בלגיטימציה המבוססת בעיקרה על הסכמיות הביא... המאבק הפוליטי בישוב

עמדו בסתירה ] אלה... [להתגבשות תרבות פוליטית שהצטיינה במידה רבה של סובלנות

] מול... [יים מובהקים של חוסר סובלנות שגררו לעיתים שימוש באלימותבולטת לגילו

במיוחד בלט חוסר הסובלנות . גופים שסרבו לקבל את דין המדיניות של מוסדות הישוב

תופעה זו של . . . . ביחסה של תנועת העבודה לקומוניסטים משמאל ואל הרביזיוניסטים מימין

סובלנות כלפי גופים שמחוץ למסגרתו ושל חוסר " הישוב המאורגן"סובלנות בתחומי 

 55..."התגלמה בפרובלמטיקה הקשורה במושגי מרות ופרישה
 

דומה שבאמצעות הסבר זה ניתן להבין או לנתח ביתר קלות את מניעיה והתנהגותה של 

אל התאחדות , ביחסה אל התימנים, י"קרי מפא, המערכת המובילה את המרכז הלאומי

 . יםהתימנים ואל התיישבות התימנ
חינוך , הרצוג מציינת שמלבד בנושא העלייה החלה ההתאחדות לטפל גם בענייני עבודה

הדבר הביא את ההסתדרות להקים ". אשר ההסתדרות ראתה בהם מונופול שלה"ושיכון 

וישליט בקרב הציבור התימני ] של ההתאחדות[יירש את מקומה , אשר יתגבר עליה"ארגון 

                                                   
 .52, 51, 50' עמ, ליסק הורביץ: להלן, 1977תל אביב , מישוב למדינה, הורביץ' ד, ליסק' מ 55
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). 46הרצוג " (קלוב הפועלים התימנים של ההסתדרות"כך הוקם " את המגמות הרצויות

המייצגים , י"ברמה האידיאולוגית אפשר לראות זאת כמאבק בין ההסתדרות ומפא

אינטרסנטית , מול פעילות ההתאחדות שהיא איזוטרית, אינטרסים מעמדיים ולאומיים

הכללי של ומעל לכל מבודדת ומנתקת את ציבור התימנים מן האינטרס הלאומי , ואנוכית

הוצגה ההתאחדות כמי שמערערת על , וכטענת ליסק והורביץ. היישוב ומהיישוב בכלל

רק , בשל קשיים כספיים, הצטרפותם לימין. הלגיטימציה הסמכותית של המרכז הלאומי

חידדה ואישררה את ההנחה הזו והפכה אותם יותר ויותר לבני המחנה שיש לראותו 

הקמת מסגרות המאוישות תימנים בתוך . לוכמוקצה ולערער את הלגיטימיות ש

ובוודאי , י רבים ברחוב התימני"ההסתדרות על מנת להיאבק כנגד ההתאחדות נתפסה ע

שנועד לעקור מן המאבק , כניצול התימנים כמכשיר במאבק נגד עצמם, י ההתאחדות"ע

 56.עדתי-סממנים של מאבק בין
ן סוציאליזציה לתימנים בתחומי מלבד המאבק הישיר בהתאחדות נועד הקלוב להיות סוכ

, הסברה על המתרחש בציונות בעולם היהודי וביישוב, הקניית השפה העברית, תרבות

הדרכה יומיומית מעשית לחבר הפונה למוסדות ", הקניית יסודות בתנועת הפועלים

 57"ההסתדרות והפעלת החבר לחיות את חיי תנועה
מעמדית  –  ההשפעה ברמה הלאומיתהמאבק עם ההתאחדות היה על הרחוב התימני ועל

הרצוג טוענת שהמתחים בין ימין ושמאל בקרב התימנים  ואולם. מול בדלנות פרטיקולרית

בעוד אנשי . תימני על רקע מקומות המוצא בתימן-באו למעשה לידי ביטוי במאבק פנים

, תכלומר בעלי אוריינטציה תרבותית כפרי, ההתאחדות המובילים היו מאנשי הכפר בתימן

היו אנשי קלוב הפועלים בני האליטה הצנענית אשר ראתה עצמה מיוחסת יותר ובעלת 

 . דימוי עצמי משכיל ותרבותי יותר
עובדה זו הנראית אולי פחותת ערך יכולה לסייע בהבנת התופעה לא רק ברמתה הארגונית 

אם התפיסה הבסיסית בתנועת העבודה הייתה . אלא גם בממד האידיאולוגי שלה

להשתלב כשווים אל שווים עם החלוצים הצעירים  – זמנית – מנים אינם מתאימיםשהתי

. בני אירופה הרי שמתבקש מכך תהליך הכשרה באמצעות השכלה והכנה אידיאולוגית

משוחרר , י אנשים אשר דימויים העצמי גבוה"אוריינטציה כזו קלה יותר להתקבל ע, לדעתי

י אנשים אשר מנחה אותם תסביך "מאשר ע, ויםמתסביכי קיפוח ורואה עצמו כשווה אל שו

וראו עצמם , י"אשר השתלבו בהסתדרות ובמפא, "צנענים"דומה בעיני שה. עוול וקיפוח

היו נוחים יותר לקבל אוריינטציה , "נחשלים"משכילים ופתוחים יותר לעומת בני הכפרים ה

ניתן גם לקבוע . הגם צדוק וגם ישעיהו מצדיקים בגישתם קו ז. זו ולשמש מכשיר להשגתה

כיוון שהבינו שהמדיניות הבלתי , שהמפלגה יצאה נשכרת מן הפעילים התימנים שבתוכה

אלא ביטוי לאי , "זדונית"שוויונית של המפלגה כלפי אחיהם לא הייתה אפליה גזענית 

נקודה זו בולטת במיוחד סביב . שיש לשנותה במהירות בקרב הדור הצעיר, התאמה זמנית

 . ת התימניםשאלת התיישבו

                                                   
 .48' עמ, שם, 1978-מתוך ראיון מ, איש ההתאחדות, עדותו של שמעון גריידי: וגהרצ 56
 .47' עמ, שם 57
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בינתיים התישו המאבקים בין ההסתדרות וההתאחדות את שני הצדדים וקירבו אותם 

מצד , ההסכם המתרקם העמיד את התימנים בהסתדרות בעמדת מלכוד לא קטנה. להסכם

ומן הצד , אחד ראו עצמם חלק ממסגרת לאומית מעמדית הנאבקת על עיקרון מאחד

ו עצמם מכשיר לחימה מטעם ההסתדרות נגד עש, בשל מאבקם כנגד ההתאחדות, האחר

ובכך נועדו לתפקיד בתוקף מוצאם העדתי ולא יכלו להיקלט בתוך , חלק מבני עדתם

הדברים בולטים בדברי ישראל ישעיהו אשר נקלט . המערכת בתוקף זהות אחרת

 בהסתדרות כבודד ולא כחלק מקבוצה עדתית
 

יש מוכשרים הנראים לעין ובחלל . ..אין אנשים מוכשרים שמתבלטים מבפנים, טוענים

מסכימים ] ואם הם[שליחים לבני עדתם ... התנועה שולט הלך רוח הרוצה לראות בהם

הרי הם נעשים צרי אופק והעיקר נתונים " נביאים בעירם"להכנס למסגרת צרה זו להיות 

או : המאלצת אותם להיות להם לפה ולפניהם הברירה" המקופחת"ללחץ סביבתם 

 58...רם התובענות העדתית ולזכות באמון הציבור ובתמיכתו או לחדוללהסחף בז
 

במשך כל ימיו כמנהיג תימני מוביל ביקש לצאת מהמלכוד התימני ולהיות מוערך ומזוהה 

פעיל הסתדרות אחר שהיה שליח , גם חיים צדוק. שלא על הבסיס העדתי שלו וללא הצלחה

 : לתימן מעיד על אותו מלכוד
 
ם ניהלנו ברחוב התימני את מלחמתה של ההסתדרות ושל המפלגה ובכך כחברים נאמני""""

אף על פי כן לזכותה של ההתאחדות יאמר כי מעז יצא . אולי החלשנו את ההתאחדות

חייבה את מנהיגי " זכויות התימנים "קיומה הנפרד ומלחמתה המתמדת למען . מתוק

יה לשנות את יחסה ההסתדרות לא רק להתחשב בה ובדרישותיה אלא גם להבין שעל

כי חברים תימנים רבים נשארו דבוקים ... לאותם חברים תימנים שנשארו נאמנים לה

בהסתדרות לא בגלל טובות הנאה אלא משום הכרתם הפועלית אותה רכשו במשך עשרות 

טענו שאין ... התימנים כשפרינצק ואחרים" ידידי "…שנות השתיכותם לתנועת הפועלים

 59.שהזמן עשוי לדעתם לרפא אותה" מציאות מקפחת"א שיש קיפוח ואין אפליה אל
 

שאחד מהישגיו של המאבק כנגד ההתאחדות היה שינוי יחס , חשובה הערתו של צדוק

גם ישראל ישעיהו רומז על המאבק שניהלו בתוך . ההסתדרות כלפי החברים התימנים

 . ההסתדרות להגנת זכויות התימנים ונגד אפלייתם
 

בהסתדרות יש משטר של שוויון ותור עבודה לפי נקודות ובכל . אחת" רעה חולה"יש עוד 

זאת יארע לפעמים שחבר ועד סקציה ינמק את דעתו לתת עבודה אלמונית דוקא לחבר 

אין ערך חוקי לטענה זו . פלמוני ולא לחבר התימני משום שהאחרון יכול להסתפק במועט

                                                   
. 6' עמ, 20.11.1941, דבר להועידה טיוטולקראת בחירות ל": עולי ארצות המזרח וההסתדרות", ישראל ישעיהו 58

 .IV 104 – 1252-45, ארכיון לבון,  עולי�ישעיהו ' להלן י
 .120'  עמ, באהלי�צדוק  59
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.  ההרגשה החברית וגם אמת אין בה...אבל עצם אמירתה יש בה כדי לערער, ואינה קובעת

 . רוצה לחיות חיים יותר טובים אם רק ניתן לו הדבר... כל אדם באשר הוא
עם זאת ראה עצמו בתוך שורות המפלגה וההסתדרות בשל מכניה המשותפים המאחדים 

אני יודע תנועה אחת המתאמצת ללקט וללכד בתוכה מכל נקבצי הגולה "... את כלל העדות 

ערב חניכי תרבויות שונות וזרות ולהתיך אותם ולצקת מהם מעמד עובדים עברי ממזרח וממ

 60."אחד יוצר ובונה
מצד אחד ראה עצמו כאיש . עמד ישעיהו במצב של קונפליקט תמידי, כמו אחרים

הסתדרות בעל תודעה פועלית ציונית לאומית ומצד אחר דחפו אותו כל פעם מחדש אל 

תימני "תית אשר בתוקפה נאלץ לקבל את הסטיגמה של הסקטוריאליות והסולידריות העד

. בהבלגה על שוויון זכויותיו או זכויותיהם של אחרים" המוחל"מסתפק במועט ו, "נאמן

י ציטטה "מכאן שהסיסמה שכיסתה על כל עוולה או קיפוח בתוככי ההסתדרות או מפא

אשר " מקפחתמציאות "את הניסוח המתוחכם של שפרינצק ואחרים שאין קיפוח יש רק 

 61.היא זמנית בלבד
מצבה הכספי הקשה של ההתאחדות יצר אצל חוגים מתונים בהתאחדות נכונות , בינתיים

וערב הבחירות לאספת הנבחרים השלישית הורכבה , לשיתוף פעולה עם ההסתדרות

שיתוף פעולה . רשימה משותפת של פעילי ההסתדרות התימנים יחד עם עסקני ההתאחדות

ואולם כבר באותה שנה החלו מגעים לגיבוש הסכם להצטרפותה של , מיםזה היה קצר י

 62 שנה13-מ להסכם זה נמשך כ"המו. ההתאחדות להסתדרות
הסכם זה הביא בסופו של דבר להתפלגות ההתאחדות . 1944והגיע לכלל חתימה רק בשנת 

התאחדות התימנים "אחת במסגרת ההסתדרות והשנייה שקראה לעצמה , לשתיים

 :הרצוג מסכמת את הנושא". תהעצמאי
 
הסכם זה . י וההסתדרות בקול התימני הביא לחתימת הסכם"האינטרס שגילו ראשי מפא"

לו התגשם היה מעניק לראשי ההתאחדות עדיפות ויתרון פוליטי במסגרת הארגונית 

ההסכם החטיא את מטרתו בגלל התעוררותה של קבוצת כוח מתחרה . המצומצמת שלהם

התוצאה היתה ... י קבוצות ומפלגות מחוץ להתאחדות" אף הוא עבהתאחדות שנתמך

בהתאחדות , למרות האיחוד לכאורה שהושג בסופו של דבר. פילוג התאחדות התימנים

 63לא אוחה הקרע מעולם ושימש אחד הנדבכים בהתפוררות הארגון
 

ואולם מעבר לכך היה , ארגוני-פוליטי-סיכומה של הרצוג מתייחס למישור התועלתי

. כנראה חשבון נפש מסוים אצל חלק ממנהיגי תנועת העבודה בעקבות חתימת ההסכם

שפרינצק מבטא זאת כאשר הוא סוקר את מערכת היחסים בין תנועת העבודה לתימנים 

                                                   
 .2' עמ, שם 60
 .59' עמ, על תופעה זו ראה גם הרצוג 61
 .3' עמ,  דברי הסבר�להלן טביב , 1944,  התאחדות התימניםאתדברי הסבר הוצ, טביב 62
 .589' עמ, הרצוג 63



130 

 

 :מתקופת העלייה השנייה
 
הדרך המובילה הדרך המובילה הדרך המובילה הדרך המובילה גם , דרך עקלתון-הדרך היתה זרועה מכשולים וסיבוכים שונים"

ומי שפניו ומי שפניו ומי שפניו ומי שפניו . . . . אך כל שפניו מועדות לירושלים מגיע אליהאך כל שפניו מועדות לירושלים מגיע אליהאך כל שפניו מועדות לירושלים מגיע אליהאך כל שפניו מועדות לירושלים מגיע אליה. . . . ןןןןלירושלים היא דרך עקלתולירושלים היא דרך עקלתולירושלים היא דרך עקלתולירושלים היא דרך עקלתו

 אל  אל  אל  אל �ולו גם בדרך עקיפין ולו גם בדרך עקיפין ולו גם בדרך עקיפין ולו גם בדרך עקיפין  – יגיעיגיעיגיעיגיע, , , , לטובתו של הפועל להרמת קרנו בציונותלטובתו של הפועל להרמת קרנו בציונותלטובתו של הפועל להרמת קרנו בציונותלטובתו של הפועל להרמת קרנו בציונות, , , , לעבודהלעבודהלעבודהלעבודה

אולם לנו ... אשמים שני הצדדים גם יחד... ?ובמי האשם במה שקרה בינינו... ההסתדרותההסתדרותההסתדרותההסתדרות

ה והתפרצותנו כל פעם ומתוך המעמסה הרב... חשוב לדעת את חלקנו אנו במה שקרה

איננו ערים איננו ערים איננו ערים איננו ערים . לדרכים חדשות יש שהננו חוטאים לפעמים גם בחוסר תשומת לב ואורך רוח

כשזכינו לעליה החלוצית הגדולה והשקענו את עצמנו בביצור כוח כשזכינו לעליה החלוצית הגדולה והשקענו את עצמנו בביצור כוח כשזכינו לעליה החלוצית הגדולה והשקענו את עצמנו בביצור כוח כשזכינו לעליה החלוצית הגדולה והשקענו את עצמנו בביצור כוח ... ... ... ... מידי וזהירים למדימידי וזהירים למדימידי וזהירים למדימידי וזהירים למדי

ובצר להם בהיותם ובצר להם בהיותם ובצר להם בהיותם ובצר להם בהיותם , , , , שהננו מבכרים אחרים עליהםשהננו מבכרים אחרים עליהםשהננו מבכרים אחרים עליהםשהננו מבכרים אחרים עליהם, , , , נדמה היה לתימניםנדמה היה לתימניםנדמה היה לתימניםנדמה היה לתימנים, , , , יקר זה לאומהיקר זה לאומהיקר זה לאומהיקר זה לאומה

ורחשי . . . .  לרעה לרעה לרעה לרעהכמקופחים וכמופליםכמקופחים וכמופליםכמקופחים וכמופליםכמקופחים וכמופליםהרגישו את עצמם הרגישו את עצמם הרגישו את עצמם הרגישו את עצמם ----א בסיס וללא התקדמותא בסיס וללא התקדמותא בסיס וללא התקדמותא בסיס וללא התקדמותבמצבם ללבמצבם ללבמצבם ללבמצבם לל

לידי התרחקות , המרירות והרגשת ההפליה כביכול הביאו לידי רפיפות קשרים

... שהביאו בסופן לידי בקשת משענות מדומות מחוץ לגבולות ההסתדרות, והתבדלות

 חובת � חובה גדולהחובה גדולהחובה גדולהחובה גדולהנו צריך שיהא ברור לכולנו כי עם חתימת ההסכם הטלנו על עצמ

. ומחובתנו לתקן מה שלא הובן בזמנו כראוי.. ....ההבנה הדרושה למהותם ולצרכיהםההבנה הדרושה למהותם ולצרכיהםההבנה הדרושה למהותם ולצרכיהםההבנה הדרושה למהותם ולצרכיהם

הם רוצים הם רוצים הם רוצים הם רוצים , , , ,  הם רוצים לעבוד הם רוצים לעבוד הם רוצים לעבוד הם רוצים לעבוד�יש להם צרכים חיוניים יש להם צרכים חיוניים יש להם צרכים חיוניים יש להם צרכים חיוניים האנשים המצטרפים אלינו עכשיו 

 64............להתישבלהתישבלהתישבלהתישב
 

אין ". עקלתוניים"אפילו הם , שפרינצק אומר למעשה שהמטרה מקדשת את האמצעים

פי -חטאה של תנועת העבודה על. יין הודאה שלמה באשמה אף שיש הכרה בהכאן עד

 אולם ההודאה ,"' העליה התימנית'על  'העליה החלוצית'בהעדפת "שפרינצק הוא 

. ממוזערת בסובייקטיביזציה ובאי נכונות להכיר במלוא האחריות האובייקטיבית שלה

וכתוצאה מכך ראו , "ליהםנדמה היה לתימנים שביכרנו אותם ע: "למעשה הוא אומר

זוהי הפעם השנייה . כמקופחים וכמופלים לרעה – עצמם שלא באשמתנו כביכול

לראשונה היה זה כאשר האשים את התימנים (, ששפרינצק שוגה בסובייקטיביזציה

הם בשל אי יכולתם להוציא מתוכם -בתקופת העלייה השנייה באחריות למצוקותיהם

הוא מטיל את האחריות על הקרבן אשר , בכך) ק השניראה פרק רומנטי בפר. מנהיגים

, אוביקטיבית לא נגרם לו כל עוול, כלומר. שנגרם לו עוול" נדמה לו"באורח סובייקטיבי 

של " טריק"שוב נוקט שפרינצק ב. ולכן תחושת הקיפוח והאפליה אינן מוצדקות ממילא

אך בסיום . שוויון מוחלטשבו הוא משוכנע ומוכיח שאין התימנים ראויים עדיין ל, פידלר

 . עבודה והתישבות: הקטע הוא מגדיר באומץ את צורכיהם החיוניים
, הוא מעריך את התימנים. טיפוס של איש תנועת העבודה- שפרינצק מתגלה כאן כאב

העבודה : וחש צורך לתקנו בשני תחומים, אוהב אותם ומכיר בעוול שגרם להם

 . וההתישבות

                                                   
 – הדגשות שלי ,דברבמקור התפרסם ב. 309�310' עמ, פ" בע�שפרינצק , "התימנים ותנועת העבודה", שפרינצק 64

 .ק"ע
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רטי ששלח אל יוסף ויץ לאחר שזה בירך אותו על חתימת אישור לכך מצאתי במכתב פ

 :בשל אופיו האישי של המכתב ניתן לאשר את כנות כוונותיו. ההסכם
 
צפויים לנו יסורים לא . מן ההסכם עם התימנים לא צפויים לנו כל רווחים והשגים שהם" 

יה רב הנהו סבל העל. העמסנו על עצמנו מעמסה רבה. דאגות ועול מתמיד, מעטים

ואת . החדשה מתימן ולא קטנים הנם הרוגז ומפח הנפש של אלה שקדמו ועלו ארצה מזמן

הכרת הכרת הכרת הכרת אולם . הסבל הזה והרוגז הזה עם חתימת ההסכם העברנו על ראש ההסתדרות

רק זה הניע אותי ואת האחרים להיות פעילים , החובה לתימנים והכרת החובה לישובהחובה לתימנים והכרת החובה לישובהחובה לתימנים והכרת החובה לישובהחובה לתימנים והכרת החובה לישוב

 אשר צריך להיות """"תיקון אמתתיקון אמתתיקון אמתתיקון אמת"""" דבריך בענין חשובים מאוד. בהחזרת התימנים להסתדרות

כמוך . ולבוני ישוב מכובדיםולבוני ישוב מכובדיםולבוני ישוב מכובדיםולבוני ישוב מכובדים לבני ישוב בריאיםלבני ישוב בריאיםלבני ישוב בריאיםלבני ישוב בריאיםיש לעשותם . תוכנו של הטיפול בתימנים

 כדי המאמצים שנשקיעהמאמצים שנשקיעהמאמצים שנשקיעהמאמצים שנשקיעאני מאמין ביכולתם של התימנים ומובטחני שלא יכזיבו את 

ון אני רואה אותך כשותף מרצ... להגיע לתיקון אמת במצבם של התימנים בתוכנו

לגבי תפקידך אתה בקליטת ... מקומך אתה בפעולה זו יהיה המשך נאה... במאמצים אלה

 65...בימי העליה השניה – מראשית הופעתו מחדשמראשית הופעתו מחדשמראשית הופעתו מחדשמראשית הופעתו מחדששבט זה 
 

". בני ישוב בריאים ולבני ישוב מכובדים"הוא מתכוון ל" תיקון אמת"כשהוא מדבר על 

פת מבצבצת מהסיפא של נקודה מעניינת נוס. השוואה מעמדית וחומרית מלאה, כלומר

של השבט התימני בימי העלייה השנייה ועל " הופעתו מחדש"מכתבו כאשר הוא כותב על 

זוהי התבטאות אוטוכטונית ? "הופעתו מחדש"מה פירוש . שותפותו של ויץ לאותה חוויה

אין זאת אלא שכאשר הוא כותב על הופעת . 1944המרוחקת כבר מצורת כתיבתו בשנת 

הייתה , מבחינתו כמו לרבים בתנועת העבודה בימים ההם, העלייה השנייההתימנים בימי 

ימי הכורמים והיוגבים הקדמונים , "חדש ימינו כקדם"בבחינת , "מחדש"זו הופעה 

 . אין ספק שויץ שותף להבנת המושג ומזדהה אתו. שהתימנים מחדשים עם העלייה לארץ
 

 סיכום
הנושא . והטלת מרותה על מרכזי המשנהפתחנו את תת הפרק בנושא הסמכות הלאומית 

מאפשר להבין את מניעי התנהגותה של מנהיגות תנועת העבודה על מרכזי המשנה וביניהן 

שלושה גורמים הזינו את התנגדות המרכז הלאומי להתאחדות . התאחדות התימנים

סירובה של ההתאחדות לקבל את המדיניות הרואה את ייעודם של , הראשון: התימנים

החשש לבידולה של העדה התימנית וניתוקה , השנייה. כמתישבים ולא כעובדיםנים התימ

, מעלותיה של עדה זו על מאפייניה הדתיים. מהמערכת הקונסטרוקטיבית הלאומית

בעבור תנועת העבודה כמרכז , התרבותיים והלאומיים שימשו נכס איכותי להתהדר בו

החשש להפיכתו של מרכז המשנה , לישיתהש. לאומי אינטגרטיבי מקבץ גלויות וקונפורמי

שהיה עלול לחזקו ולנצלו כעדה כנשק נגד , התימני לחלק מהמרכז החלופי הרוויזיוניסטי

שלושת הגורמים הללו שימשו סיבות טובות לאי הוויתור על פלח . תנועת העבודה

                                                   
 .IV 235 – 1142ארכיון לבון , 24.2.1944, שפרינצק לוייץ 65
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 מאמץ שבא לידי סיום פורמלי, אוכלוסייה זה ולמאמץ מתמיד להאחדתו עם התנועה האם

 . 1944בשנת 
שימשו חיל חלוץ במאבק נגד , י" במפא1930ומשנת , פעילי התימנים במסגרת ההסתדרות

הם היו הלוחמים על הרחוב התימני וגם מיישמי המדיניות הבלתי שוויונית . ההתאחדות

המדיניות הבלתי שוויונית . י מתנגדיהם כבוגדים בעדתם"ולכן נחשבו והוצגו ע, כלפיו

התרבותי והאידיאולוגי שבין עולי תימן ועולי , בפער ההשכלתימצאה את הצדקתה 

י הכשרתו והכנתו של הדור "פער זה הוצג כניתן לסגירה ע. העלייה החלוצית האירופית

היקלטותם של צעירים . על מנת שיצטרף אל מעשה ההגשמה הלאומי, השני מבני העולים

כה האידיאולוגי של תנועת תימנים בתוך המפלגה וההסתדרות מעידה הן על הכרתם בער

העבודה כתנועה מעמדית לאומית וכמסגרת היכולה להיטיב את מצב עדתם מבלי 

 .וכחלק מהאינטרס הלאומי של היישוב, להתבדל
 
 טירת שלום ואלישיב, והקמת המושבים כפר מרמורק, התיישבות) ד

תם של ציינו את שלושת העקרונות שהנחו או הצדיקו את אי הפניי' בסוף תת פרק א

התימנים אל המסגרות ההתיישבותיות החדשות שהתהוו עם תום מלחמת העולם 

 . הראשונה
" הסגור"נוכח מחסום זה ראתה התאחדות התימנים אתגר של ממש בפריצה אל התחום 

 :פריצה זו הייתה חשובה לה מכמה סיבות. של ההתיישבות
תו הנחלת התימנים על להציג עצמם כגוף הפוליטי הלגיטימי היחיד של העדה שמטר )1

 . הקרקע
 .של תנועת העבודה בתחום ההתיישבות" מונופול"לסדוק את ה )2
לחלץ את התימנים מהמסגרת המשעבדת של פועל שכיר במושבה ופתיחת אפשרויות  )3

 . חלופיות עבורו
 . להגיע באמצעות המאבק על השוויון לעמדת כוח מול תנועת העבודה )4
שתתף במשימות לאומיות ולשפר את תדמיתה כמסגרת להוכיח את יכולתה לה )5

 . בדלנית לתנועה פוליטית השותפה בנתינה הלאומית
 . אשכנזי- לשמש נושא לתחרות על בסיס תימני )6
 

 :גלוסקא כותב. נבחן עד כמה וכיצד היה ביטוי ליסודות אלה
 
ל מחלקת שוב נסיעות ירושלימה ושוב ישיבות רבות עם מנה. מלחמה על כל סרטיפיקט"

לתקציב שהוקצב לתימנים " קבר עמוק"ההתישבות המנוח מר קפלנסקי אשר רצה לחפור 

לא הועילו מכתבים למערכת ואף לא אסיפות מחאה שנקראו בכל . בשביל התישבות

אנחנו הוכחנו להם ] במקור... [אין כסף: תשובה אחת ויחידה היתה בפיו... קצות הארץ

 66"? התימניםומה חטאוומה חטאוומה חטאוומה חטאו, בשביל התישבות אחרתבשביל התישבות אחרתבשביל התישבות אחרתבשביל התישבות אחרתת שהינם מוציאים עשרות אלפי לירו

                                                   
66
 .129, 128' עמ, גלוסקא  
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דבריו של גלוסקא נשענים על תחושת הניצחון שפקדה אותו לאחר שאושר תקציב 

עוד בווינה ידע גלוסקא ). 1925אוגוסט , וינה(ד "להתיישבות התימנים בקונגרס הציוני הי

חליט הקונגרס י"המרחק גדול , י"שבין החלטת הקונגרס ובין הוצאתה לפועל בא

ולכן כאשר הוא מתאר את פגישתו עם קפלנסקי ) 128, גלוסקא" (י יבטלו"והאדונים בא

הקטע . אין כסף כי הכסף מיועד להתיישבות אחרת – הוא מעמיד את הדברים על דיוקם

ובתור שכזאת זוהי " ?ומה חטאו התימנים"מסתיים בשאלה רטורית ההופכת לסיסמה 

עמידה על הזכויות ודרישה :  משמעות אחרתאך אפשר שיש כאן גם. סיסמת קיפוח

שבעבורו משלמים התימנים בעונש של מניעת התיישבות " החטא"עקרונית לחשיפת 

יש כאן עמידה נחושה על זכויות ודימוי עצמי קולקטיבי שכבר עומד איתן על . והתנחלות

 . רגליו
 . צמי חזקאנו נתקלים בביטוי דומה של דימוי ע, 1923בשנת ,  כשנתיים קודם לכן

זהו מכתב תשובה נזעם של מרכז הפועלים החקלאים בהסתדרות על מכתב תלונה של עשר 

הם כותבים לאנשי . שבניית בתיהם הופסקה בתואנה של מחסור בכסף, משפחות בנחליאל

 : נחליאל
 

את מכתבכם המלא דברי נאצה וחוסר כל הבנה והערכה לעבודת ההסתדרות הננו 

רק ... ב בקרלסבד לא דברו ולא החליטו על שום בתים בנחליאל"בקונגרס הי... משיבים

ומנבלים " במחאות בכל תוקף"אתם באים ... גרמו לזה... התעקשותנו ופעולתנו הנמרצת

בה ... 'וכו" תימנים"מפני שאתם ... ההתייחסות וההתנהגות"על ... את שם ההסתדרות

אינכם אפילו ]ו[ – שההסתדרות משתדלת ועושה בשבילכם כל מה שבכוחהשההסתדרות משתדלת ועושה בשבילכם כל מה שבכוחהשההסתדרות משתדלת ועושה בשבילכם כל מה שבכוחהשההסתדרות משתדלת ועושה בשבילכם כל מה שבכוחהבשעה 

ואשר לכל .  אותהולגדףולגדףולגדףולגדף.. ויודעים רק לתבועויודעים רק לתבועויודעים רק לתבועויודעים רק לתבועחברים בהסתדרות ואינכם נושאים בעולה 

תעברו בקבוצות ותראו כיצד "... שם יש האמצעים להמשכת וגמר הבניינים" שהקבוצותהקבוצותהקבוצותהקבוצות

 אתם חוטאיםאתם חוטאיםאתם חוטאיםאתם חוטאיםמתגלגלים באהלים וצריפים רעועים וכיצד רעבים שם ללחם ותבינו כמה 

 67.בהוציאכם דברים אלה מפיכם לאלוהים ולהסתדרותלאלוהים ולהסתדרותלאלוהים ולהסתדרותלאלוהים ולהסתדרות
 

פי -על". לאלוהים ולהסתדרות"כאן האצבע המאשימה מכוונת אל התימנים החוטאים 

המכתב הם חטאו באי הערכת ההסתדרות העושה ומשתדלת למענם והם גומלים לה בגידוף 

אם נמקד את אשמת . כמו החלוצים האשכנזים, ובניבול שמה והם אפילו לא חברי הסתדרות

 : יעלו הנקודות האלה68פי המכתב-ת עלהמוסדו
יש קבוצות אשר יש לה עבורם האמצעים החומריים . ההסתדרות אשמה בקיפוח )1

 .ויש כאלה שלא, לסיום הבנייה
 . הפסקת הבנייה בעיצומה )2
 "אנחנו תימנים) "כנראה(אומרים לנו אין כסף כי " )3

                                                   
ארכיון לבון , ג"אייר תרפ' ט, "בעלי עשרת הבתים החדשים"אל ) אין חתימה(מכתב ממרכז הפועלים החקלאים  67

IV 235-3-904 . 
 . IV 235-3/904, ארכיון לבון, ג" תרפאייר' ו, אל לחברי מרכז הפועלים החקלאיםמכתב מעשר משפחות בנחלי 68
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 ? ומהם חטאי התימנים לדעת ההסתדרות

 . ולכן אינם יכולים להעריך את שעושים למענם, מביניםהתימנים אינם  )1
 .הם מקללים ומגדפים )2
 .הם תובעים ואינם מוכנים גם לתת. הם אינם אפילו חברי הסתדרות )3
רעבים ללחם ומצבם , באוהלים ובצריפים רעועים" מתגלגלים"החלוצים בקבוצות  )4

 . קשה מזה של התימנים
ם יכולים לתפוס את מכלול הצרכים הלאומיים רואים את טובתם האישית ואינ )5

ולקבל את הכרעותינו באהבה " לשבת בשקט"על כן עליהם . שאנו אמונים עליהם

 . פי הבנתנו הלאומית הכוללת והאחראית-על
אפוא התימנים מנחליאל את האשמותיהם ומלינים על " שופכים"בשל הפסקת הבנייה 

והשארתם בשכונות עובדים , ות התימניםהעדפת ההתיישבות השיתופית על פני התיישב

קריאת המפה של התימנים מבטאת ללא ספק תחושת . במקרה זה בחדרה, במושבות

ודווקא גילויים , אך היא גם מעידה על מידה לא קטנה של ביטחון עצמי ונחישות, קיפוח

תלונתם מתקבלת כקריאת מרי והתגרות . אלה הם המעוררים את תגובת הנגד הקשה

התקפת הנגד אינה .  מול עוצמה זו מתגייסת תגובת מרכז הפועלים החקלאים.בסמכות

, היא ספונטאנית ורגשית וממנה עולות התגובות שיש בהן מהגידוף, מוכנה דיה

שכבר " היפוך תדמית"ייתכן שבמצב קיצוני שכזה מגוייס השימוש ב. ההתנשאות והעלבון

ים הם הנפגעים העיקריים  החלוצים האשכנז�הצבענו עליו במקרה נחלת יהודה 

בסבל וברעב בעוד התימנים מוצגים , הם מוצגים כקרבנות השרויים בעוני. מהתנאים

מצב דברים זה מתרחש . מגדפים וסחטנים החוטאים לאלוהים ולהסתדרות, כמעלילים

 . 1923בשנת 
 

הם , 1933- ל1930טירת שלום ואלישיב שהוקמו בין , כפר מרמורק, שלושת המושבים

שלושה . ההתיישבותי היחידי שהקימו התימנים בסיועה של התאחדות התימנים" צרהתו"

בין שלושתם נתמקד בעיקר בכפר מרמורק . ישובים יחידים אשר הוקמו כמושבי עובדים

 69.ואלישיב

 
 טירת שלום

השטח שהוקצה ). 408, ביין. 1932 -לדעת ביין ב (1930, א" טירת שלום נוסדה בשנת תרצ

מספר ).  נפשות280לפי ביין  (120 �מספר המתיישבים ,  דונם560 להתיישבות היה

כנראה ,  דונם לולי עופות20-ו,  דונם הדרים123ולהם , 22המשקים שהוקמו היה 

 70.תרנגולות

                                                   
 . לא ידובר כאן, מעשית שייך לעשור הבאך א,על מושב טלמון אשר פורמלית שייך לתקופה זו 69
 �גורביץ : להלן, ח"ירושלים תרצ, י"לסטטיסטיקה של הסוה' המחי "ההתישבות בא. אהרון גרץ, דוד גורביץ 70

 .68' עמ, גרץ
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ביין מתאר את הקשיים שבהם נתקלו יישובים שנוסדו אז בקרבת מושבות המטעים 

 :בשפלת יהודה
 
חלק מהם קיווה תחילה . סד מיישב במתן הלוואותללא כל תמיכה ראשונה מצד איזה מו"

וחלק אחר חשב שיעלה בידי מוסדות הפועלים להשיג את " התישבות האלף"להכלל ב

כולם תלו תקוותם בקרן היסוד שתוכל עוד מעט להטיל עליה . האמצעים ממקורות אחרים

עים ובינתיים נצמדו אל אדמתם ועבדו במושבות ובמט, תפקידים התישבותיים חדשים

ל והשתמשו בכל שעה פנויה ובכל פרוטה "עסקו בעבודות ניקוז ויעור של הקק, חדשים

יתרה כדי להוציא לפועל את העבודות הראשונות על אדמתם ולבנות לעצמם משקים 

, כיוון שלא קיבלו כל הלוואה התישבותית. זעירים שהיו מרחיבים אותם צעד אחר צעד

ההתחיבויות ... קצרים ובינוניים בכל מקום שיכלולזמנים , התאמצו להשיג מלוות קטנים

הגבורה . שהעמיסו על עצמם אכלו את הכנסות המשק שהיו יכולים להקל על מצבם

ודאי שאינה פחותה ... שנדרשה לכך כי אנשים אלה יחליטו להוסיף לעבוד בתנאים כאלה

 71..."מן הגבורה המהוללת של בוני עמק יזרעאל

 
. ראשון לציון ובאר יעקב שהתארגנו יחד, תימנים מנס ציונהטביב מוסר שהמושב נועד ל

 דרישת . "כדי שיהיה קרוב לעבודה בפרדסי נס ציונה"המושב נועד לקום ליד נס ציונה 

ויהיה , ההתאחדות הייתה שהמושב ישתווה לשאר המושבים החקלאיים בציוד ובשטח

כבר מומחים בכל "מדים ההנמקה הייתה שהמוע.  דונם למשפחה20�30מבוסס על יחידה בת 

 : אך הדברים לא התבצעו כמתוכנן72,"פרטי העבודה החקלאית
 

עמד אחד המועמדים והסית את כל המועמדים לקחת את יוזמת ההגשמה בידיהם ..."..."..."..."

ולהכנס (והוא עמד בראשם והסית אותם גם כן לצאת מתחת חסות התאחדות התימנים 

 המוסדות לא היתה לנו כל גישה אליהם ומכיוון שהכריזו על כך בפני, תחת חסות אחרת

 . למען הוציא את התוכנית לפועל
נעזבו האנשים האלה , ובהיות שעדיין לא נקבע שטח מסומן לחלקם של התימנים

לנפשותיהם וכל הארגונים שנמנו על שטחי ההתישבות הזו קבלו את חלקם במקומות 

 ..."הדרושים ונשאר רק חלק ההר שממול נס ציונה
 

אכן החלה לעשות , וזו, ארת מצוקתם והקריאה לעזרה להתאחדות התימניםכאן מתו

ל השקיעה זו בהכשרת החלקות "אחרי שבאו בדברים עם קק. להשגת שטח ראוי עבורם

 ...  דונם6�7וניקוזן עד שבסופו של דבר קיבל כל מתיישב חלקה של 
 
 3�4 לו עוד מוכשרת לנטיעות ואולם המרץ של המתישבים השלים כי כל אחד הכשיר"

                                                   
 .ביין: להלן, 1970ישראל , מסדה, בות הציוניתתולדות ההתיש, אלכס ביין 71
 .26' עמ,  סקירה�טביב  72



136 

 

וכאשר עמדו הבתים ... דונם בניקוי סלעים ואבנים וביותר מגרשי הבתים שבמרום ההר

להיגמר ניתנה לנו הבחירה להציע שם למושב אז בחרנו לקרוא שמו על שם גאון השירה 

".וקראנו את שם המושב טירת שלום על שמו... שלום שבזי' ג ר"הלאומית התימנית הרה
73 
 

 כפר מרמורק

 : טביבכותב 
 
תחילה נבנו על אדמתו . י רחובות"ץ נורתה אבן הפינה למושב מרמורק ע"בשנת תר"

... ב"צ בשביל קבוצת התימנים שהיתה בכנרת משנת תרע"עשרה בתים מכספי ההנה

 74...ובסוף השנה הגיע התור של שאר המועמדים מבני מושב שעריים
 

 75. משעריים35 - ועשר מעקורי כנרת:  משפחות45במרמורק נועדו להתיישב 
דינה גרייצר מציינת במחקרה שההרכב האנושי של שתי האוכלוסיות היה מקור לסכסוכים 

נחשבו חקלאים טובים " כנרתיים"אף שה. ומנע גיבוש לקבוצת התיישבות אחת, ופילוגים

הרי שיסוד אי ההשתלבות היה היעדר הערכה , וחרוצים והכול חלקו להם כבוד ודרך ארץ

: ישעיהו כותב עליהם' י. (שהיה נפוץ בקרב רבים מיוצאי תימן,  יוצאי שרעבוזלזול כלפי

 בין 76".מתוך יהודי שרעב יצא כמעט כל החלק המפגר בצבור התימנים מכל הבחינות"

, אף היא של שרעבים, הגיעה קבוצה שלישית למרמורק) 1934�1936(ו "תרצ-ד"השנים תרצ

 70 �דוד בן ישראל צאירי ) נהיג הכנרתייםהדיין ומ(אשר ביקשה להתיישב ליד השריעה 

. ולא כמתיישבים בשל היעדר קרקע עבורם" משתכנים"הם התקבלו כ. משפחות במספר

המחסור בקרקע דרבן מסחר וספסרות בזכויות קרקע וגרם סכסוכים פנימיים בתוך הכפר 

" תהצדקו"חוסר האמון של הגורמים המיישבים הלך וגבר ואף יצר . וקשיים כלפי חוץ

שמספר , 1944יהודים משרעב המשיכו להגיע לכפר עד שנת . למחדלים קשים כלפי המושב

 861.77-תושביו הגיע אז ל
בתחילת ההתיישבות לא עמדו המוסדות המיישבים לא בהתחיבויותיהם ולא בלוח 

קשה לתרץ זאת בצוק העתים או בקשיי . הזמנים של ביצוע עבודות התשתית החיוניות

ובמשך , לא היו מים לשתייה ולהשקיה. היו אלה גורמים בעלי משקלתקציב אף שאכן 

ולאחר מכן למשוך מים , השנתיים הראשונות נאלצו המתיישבים לסחוב מים על גבם

עד שבמימון , מאיכרי רחובות ומקבוצת שילר, מבארות פרדסי הכפר הערבי השכן זרנוגה

למרות , כל אותה עת. בדעצמי רכשו מערכות השקיה מאולתרות ושקעו בעול חובות כ

                                                   
 .26�27' עמ, שם 73
 .25' עמ, שם 74
 .על פרשת כנרת ונגיעתה לנושא בפרק זה בהמשך 75
 .9הערה , 123' עמ, אצל גרייצר, 57' עמ, ח" תרצ,מתימן לציון, ישעיהו' י 76
 .123' עמ, גרייצר: להלן, 14 קתדרה, "בין בדלנות להשתלבות", דינה גרייצר 77
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. עמדו המוסדות המיישבים מנגד ולא שעו למצוקתם, המכתבים והפניות המשוועות לעזרה

שנועד לכל חלקת מתיישב לשלוש , ) דונם7.5(אין שום הסבר מדוע נדחה החריש העמוק 

אין להבין גם את הדחיות הרבות במתן התקציבים שהיו , שנים לאחר בוא המתיישבים

הסבל הכבד של יוצאי כנרת אשר חזר על עצמו הן בפרשת . ס את היישובאמורים לבס

גרייצר מציינת שיחד עם עוד .  מעורר תהיות�המים והן בחולשת הסיוע של המוסדות 

, "התיישבות האלף"לא נכללה מרמורק בסיווג של " בלתי מבוססים"יישובים שהוגדרו 

מוסדות עקב המשבר הכלכלי ובכך נמנעו ממנה תקציבים אשר אובייקטיבית חסרו ל

 הדונם לא יכלה לפרנס 7.5יחידת , אף שהכנרתים קיבלו הלוואה להקמת המשק. העולמי

או נטו , שמלכתחילה ראו" חשד" העמדת המשק על גודל זה מעלה את ה78.את בעליה

מושב "אלא מושב במתכונת " מושב עובדים"במסגרת התיישבותית זו לא , לראות

כשהמשק נועד להיות מקור פרנסה , בודה שכירה בפרדסי הסביבההמבוסס על ע" פועלים

 . משלים בלבד
תפקודו של ועד המושב היה שנוי במחלוקת ועורר , הסכסוכים סביב הספסרות בקרקע רבו

הורצו מכתבים למרכז החקלאי ולהתאחדות התימנים תוך תקווה להניע את , מתחים

גלוסקא הפנה את . ת להלוואות ביסוסבו בזמן הורצו בקשו. מחלקת ההתיישבות לפעולה

זה ערך בירור עם מחלקת ההתיישבות ודרש , 28.1.1936-התלונות ישירות לבן גוריון ב

אשר תוך שלושה ימים המציאה לו נתונים " י"התישבות העדות המזרחיות בא"ח על "דו

 :והנמקות
 
עבודה עבודה עבודה עבודה  )1: (אלה מסיבות יצירת נקודות מיוחדות לבני עדות המזרח נכשלהיצירת נקודות מיוחדות לבני עדות המזרח נכשלהיצירת נקודות מיוחדות לבני עדות המזרח נכשלהיצירת נקודות מיוחדות לבני עדות המזרח נכשלה, השיטה הזאת"

. י פועלים ערבים"המתישב עצמו עובד בפרדסי היהודים ואת חלקתו הוא מעבד ע, ערביתערביתערביתערבית

התאחדות התימנים המרכז החקלאי ומחלקת ההתישבות לא נשאו , ל"כל מאמצי הקק

... בינינו ובין אותם, עובדות אלו גורמות לא רק לויכוחים תמידיים ולאי הבנות... פרי

אינם משלמים את אינם משלמים את אינם משלמים את אינם משלמים את רוב המתישבים  )2. (""""נגזליםנגזליםנגזליםנגזלים""""וכוכוכוכ" " " " מקופחיםמקופחיםמקופחיםמקופחים""""מיד כמיד כמיד כמיד כתתתתהרגילים להופיע 

 לקרנות והם מבינים יפה את חוק האריסות ויודעים שהמוסדות לא יגעו בהם חובותיהםחובותיהםחובותיהםחובותיהם

אלו עוברים מיד ליד מבלי שתהיה לנו כל . ספסרות בקרקעות ובבתיםספסרות בקרקעות ובבתיםספסרות בקרקעות ובבתיםספסרות בקרקעות ובבתים )3. (מפני דעת הקהל

ין אנו מרגישים את עצמנו משוחררים עם כל זאת א... אפשרות של ביקורת ועיכוב חוקי

לא ליצור התישבות של לא ליצור התישבות של לא ליצור התישבות של לא ליצור התישבות של אולם . ונשתדל למלא את חובתנו... מהדאגה לבני עדות המזרח

 79"כי אם ישובים משותפים מכל הסוגים והעדות, עדותעדותעדותעדות
 

 :ח כאל מניפסט הצהרתי שמסקנותיו ועקרונותיו הן כדלקמן"ניתן להתייחס אל הדו
 .ל בעתידהתיישבות עדתית נכשלה ותיכש )1
 . המתיישבים אינם מוכנים לקבל על עצמם את הערכים הבסיסיים של הציונות )2
 .ביישוביהם נהוגה עבודה ערבית במקום עבודה עצמית )3

                                                   
 .129, 127' עמ, שם 78
 .ק" ע–הדגשות שלי . S 44 / 176, מ" על פי אצ132, 131' עמ, אצל גרייצר 79



138 

 

 .המתיישבים התימנים מספסרים בבתים ובקרקעות )4
ויודעים שלא יפעילו , כלומר הם רחוקים משלב ביסוס, הם אינם משלמים חובות )5

 . ותנגדם סנקצי
טענותיהם על קיפוח ועוול נובעות מאי הבנת ערך הנתינה ומנטייה לקבלה  )6

 .פילנטרופית
 "לא ליצור התישבות של עדות : "המטרה צריכה להיות )7

דן גלעדי מציין שכבר בתקופת העלייה הרביעית ניגחו את המצדדים בשימוש במשאבים 

 : לאומיים למען ההתיישבות השיתופית
 
לה וגורמת לבזבוז כסף ציבורי רב מבלי יכולת להצביע על השגים של אין היא יעי"

... ההוכחה. לא הגיעו לדרגת ביסוס שתאפשר להם להתקיים באופן עצמאילא הגיעו לדרגת ביסוס שתאפשר להם להתקיים באופן עצמאילא הגיעו לדרגת ביסוס שתאפשר להם להתקיים באופן עצמאילא הגיעו לדרגת ביסוס שתאפשר להם להתקיים באופן עצמאיכולם ... ממש

ההסבר למצב היה כי הישובים הללו . אף אחד מהישובים לא החל בסילוק חובותיואף אחד מהישובים לא החל בסילוק חובותיואף אחד מהישובים לא החל בסילוק חובותיואף אחד מהישובים לא החל בסילוק חובותיולכך 

בתגובה טענו ... וגיים פוליטייםהתעלמו משיקולים משקיים והעדיפו שיקולים אידיאול

מצדדי ההתישבות העובדת כי רק ישוביהם מבטיחים את הגשמת המפעל הציוני במלואו 

ואילו המושבות , בהיותם חיל חלוץ לביצוע כל משימה המתחיבת מצרכי בניין הארץ

עלולות להפוך לגורם אנטי לאומי בשל העדפת האינטרסים הפרטיים ומביאה אותם 

 80".קרונות העבודה העברית ולצרכי העליהלהתנכרות לע
 

דברי גלעדי יכולים לתת הסבר למגמה שראתה באי החזר החובות הוכחה להיעדר יכולת 

אם הופעלה מגמה . מושבי התימנים להחזר חובותיהם" רדיפת"ומכאן ל, של קיום עצמאי

ת זו במושבי התימנים היא מעידה על היעדר התחשבות ועל אפליה לעומת ההתיישבו

 . שכנגדה לא הופעלו שיטות אלה, של ההגשמה הציונית" ספינת הדגל "�השיתופית 
העבודה הערבית והספסרות בקרקע ובבתים היו נימוקים חזקים של הממסד נגד 

אך נשאלת השאלה האם יש בכך כדי להצדיק את מניעת התקציבים ואת , התימנים

מן . שוב ולסייע לו בביעור הנגעוהאם לא היה עדיף לחבור ליי, האדישות כלפי היישוב

 . ונביא אותה להלן, העובדות נראה שהאפשרות הראשונה היא שהתרחשה
 

שלח מוכתר הכפר מכתב לראש מחלקת , לאחר שמאומה לא השתנה, כך-כחודשיים אחר

 :בין השאר כתב, ההתיישבות החדש דוד שטרן
 

ם ימותו העצים מחסרון ואם חס ושלו... אתם עזבתם אותנו ללא עזרה וללא תמיכה"...

תהיה בושה וחרפה וכלימה בארץ יען שהאנשים עבדו וגידלו ולא עזרו להם מסדרי , מים

  81...".זה חורבן ולא בניין ויובישו ויכלמו בעלי הכוח. י"א
 

                                                   
 .109' עמ,  הישוב�גלעדי :  להלן,1973א "ת, עם עובד, הישוב בתקופת העליה הרביעית, דן גלעדי 80
 .41הערה , 132' עמ, שם, S15/2282מ "אצ, ו"ב אדר תרצ"כ, המוכתר אל שטרן בשם הועד  81
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ו עשו תושבי הכפר הערבי השכן זרנוגה "עם תחילת מאורעות תרצ. המצב הלך והחמיר

עקרו עצי פרי ועלו על השדות עם בהמות , ורות השקיההשמידו צינ, ביישוב כבתוך שלהם

פנו התושבים למחלקת ההתיישבות וביקשו מימון , בצר להם. ועדרים להשחית יבולים

  82".אין תקציב לעניינים אלה: "תשובת המחלקה הייתה, לשני שומרים
את אברהם טביב , בסוף אותה שנה שלחה מחלקת ההתיישבות שני אנשים לבדיקת המצב

לאחר שבדק ביסודיות את . תאחדות התימנים ואת שמעון מקלר מהמרכז החקלאימה

. ח מפורט על ממצאיו"שלח מקלר דו) בשיתוף מלא עם המתיישבים(העובדות ביסודיות 

 :להלן קטע ממנו
 
העבודה נעשית לעיתים בשיטות פרימיטיביות בשל היעדר תנאים מתאימים אך גם "

וזרות של התושבים מעולם לא נשלחו אליהם יועצים ולמרות בקשותיהם הח, מחוסר ידע

י חריצות יוצאת מן הכלל של "דבר זה התאזן לעיתים ע. ומדריכים לעבודה חקלאית

 לכן יש שהביאו כבר את  – מלבד מקרים בודדים – המתישבים
המתישבים קונים מים )...  תיבות אשכוליות השנה9,000(המטע למצב של נושא פרי 

לניצול המים באופן רציונאלי היו ...  במזומנים ודבר זה מכביד ביותרלהשקאת הפרדסים

... הכל באמצעים עצמיים ללא כל תמיכה של המוסדות, נאלצים לסדר אינסטלציות

הכפר מפולג לשניים וצד אחד אינו רוצה . הענינים הציבוריים אינם נמצאים בסדר הדרוש

סלע המחלוקת . ה על המתישביםלועד המושב אין למעשה כל שליט. להכיר בצד השני

, השיווק, ח"קופ, החינוך: כך גם בשאר עניני המושב... גם כאן היא שאלת המים ומחירו

דרישות המתישבים הן רגילות ואין השוואה ... י כל אחד כהבנתו וכרצונו"הכל מסתדר ע

 83...".עם שאר מושבי העובדים
 

להם נבנו " "כנרתיים" משפחות העשר: ח כי בכפר שני סוגי מתיישבים"עוד מציין הדו

והם מהווים מקור התפעלות על יכולתם " הכשרת מגרש ורפת בנויה, ניתן גידור, בתים

שקיבלו , שהם שלושים וחמש המשפחות האחרות, סוג שני – מולם. החקלאית והצלחתם

המלצותיו של מקלר התמקדו בעיקר בשיפור תחום . רק בתי דירה עם עלותם על הקרקע

 84.ההדרכה לכפר אך לא שינו את עמדת המחלקה כלפיהםהיעוץ ו
 ניכרת התמתנות במתח 1938שמשנת , לטענת החוקרת מצביעה העדות הארכיונית

עובדה המלמדת על מעבר , התלונות ובקובלנות נציגי הכפר כנגד מחלקת ההתיישבות

 אך בולטת יותר ההזדקקות, אמנם בעיית המים עדיין הייתה קיימת. לשלב הביסוס

למרכז החקלאי ולהתאחדות , לשאלות חינוך וחברה שהופנו לקרן הקיימת ולוועד הלאומי

כפי שהיא " סרסרות"או ה,  בעיית הספסרות בקרקע85.ופחות למחלקת ההתיישבות

                                                   
 .44 והערה 135' עמ, גרייצר 82
 .S 15 /2283מ " על פי אצ,135' עמ, שם 83
 .136' עמ, גרייצר 84
85
 .138' עמ, שם  
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העבודה הערבית נמשכה . לא יורדת מעל סדר היום הציבורי, מופיעה במכתבי המתיישבים

בעיה קשה במיוחד . תנובה אף הן עולות ומופיעותובעיות השיווק עם , גם בימי המאורעות

אשר לא נפתרה מתחילת ייסודו של המושב הייתה פרשת בריכות המים והבארות אשר 

 . פילגה את תושבי המקום ומנעה מהמוסדות מלהתערב
מה שהכריע בסופו של דבר את גורלו של המושב כיישוב חקלאי היה בעיית , אך כנראה

במכתב ששלח . שנעשתה על אפה וחמתה של הקרן הקימת, תהמכירה של בתים וקרקעו

 :אל הקרן הקיימת והוועד הלאומי והמרכז החקלאי נאמר" ועד המתיישבים"
 

שאלת הסרסרות באדמת הלאום היא נקודת הכובד לכל מה שקרה ועלול לקרות 

הסרסור גם קנה שטחים מחברים תימנים על מנת לזרוע ולעבד את האדמה ... במושבנו

החריש , ת ולמעשה החכיר אותה לערבים בשותפות ונתן להם את עיבוד הקרקעהזא

.. ההפקרות הזאת באדמת הלאום הפכה לחזון נפרץ במושב מרמורק. הזריעה והקציר

ניטלה ממנו הצורה . ונתחלק לנחלאות קטנות, למושבה] לאחרונה הפך המקום[

פחים '  ד1/2 ועל ' ד1/4ההתישבותית החקלאית והוא הפך לשכונת משתכנים על 

משום שנפגשו כאן בעלי אינטרסים שונים כאלה המעוניינים בצביון משום שנפגשו כאן בעלי אינטרסים שונים כאלה המעוניינים בצביון משום שנפגשו כאן בעלי אינטרסים שונים כאלה המעוניינים בצביון משום שנפגשו כאן בעלי אינטרסים שונים כאלה המעוניינים בצביון כל זה .. ....וצריפים

העשוי להביא , חקלאי של המקום וכאלה שאינם מעוניינים בשום עניין ציבורי ושיתופיחקלאי של המקום וכאלה שאינם מעוניינים בשום עניין ציבורי ושיתופיחקלאי של המקום וכאלה שאינם מעוניינים בשום עניין ציבורי ושיתופיחקלאי של המקום וכאלה שאינם מעוניינים בשום עניין ציבורי ושיתופי

 86...תועלת למושב
 

לתי  קשה לדעת אם לפנינו תהליך ב87.ח נהפך המושב לשכונה עירונית של רחובות"בתש

נמנע אשר בו פילוג בין שתי קבוצות הוא שמביא להחלשת אחת מהן ולנסיגה מדרך 

וכל , או שזה תהליך אשר מלכתחילה לא היה לו סיכוי בעיני המוסדות המיישבים, המושב

, אי התערבות, י חוסר מעש"שהיה צריך לעשות היה להשאירו במצוקתו ולהניחו לגורלו ע

אני נוטה לחשוב שהאפשרות . ומותו כמושב עובדיםעד לגסיסתו , ומניעת תקציבים

שהייתה מורכבת , וכי בעצם הקמת המסגרת המושבית המשותפת, השנייה היא הנכונה

 . היו משולבים ביטויים של היעדר כוונות כנות להצלחתו, משני גורמים אנושיים כה שונים
 המיישב כלפי  על אף הרושם המתקבל ממחקרה של גרייצר על היחס המעדיף של הממסד

 . מחובתנו לבחון הערכה זו, "כנרתים"ה
 18-עשר משפחות מכנרת אשר סבלו מדחיית עניינם מחודש לחודש ומשנה לשנה במשך כ

ובסופו של דבר נעקרו ממנה , קדחו ומתו על אדמת כנרת, סבלו, שנה עד שהגיעו למרמורק

זו היכולה ,  אחת מהן ואביא רק88מתקופה זו נשארו שפע של תעודות. בלחץ קבוצת כנרת

ערב , המדובר במכתב של הרצפלד לתימני כנרת. לשמש חוליית קישור בין כנרת למרמורק

הרצפלד שהיה האדם שעמד איתם בקשר מתמיד מטעם תנועת . יציאתם למקומם החדש

הוא אחד ממנהיגי תנועת העבודה . אינו אדם פרטי או פקיד זוטר, העבודה במרכז החקלאי

                                                   
 . ללא ציון מקור,25.4.1941, ל"ח והועה"ל המרה"על פי מכתב לקק, 140, 139' עמ, שם 86
 .129, 123' עמ, שם 87
בשל " כנרת-פרשת"בכוונת מכוון לא נכנסתי ל. ההיית או חלמתי חלום, ניניראה במיוחד ספרו של יהודה  88

  .יתר של הנושא והעבודה" ניפוח"הוויכוח הציבורי סביבה ומתוך החשש ל
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יחס , יכול להעיד במהימנות על עמדות, בשלב המעבר של טרם יציאה, הולכן מכתב שכז

 והוא מובא כאן כמעט 27.7.1930-המכתב נשלח ב. ומגמות של תנועת העבודה בכללה

 :בשלמותו
 

 . תימני כנרת שלום, חברים
בתולדות ההתישבות שלנו לא קרה עדיין שיבנו בתים לפני עלותם של המתישבים 

...  הבתים ריקים גם לאחר שנבנו והמעוניינים טרם זזו ממקומםוכאן עומדים, למקום

האמנם חושבים אתם באמת כי ', אין גדר וכו, אין רפת, אין מים: תירוצים שונים ומשונים

? כל אלה צריכים להסתדר בהיותכם יושבים במקומכם ואנו נשכור אנשים שידאגו לזה

הביא מים לבתים במשך חודשים ומאין פתאום האימה הזאת שנפלה עליכם אם תצטרכו ל

אנו מודיעים לכם למפרע בזה שלא נעשה שום צעד יותר ... ? מטר150אחדים ממרחק 

בטרם שתעברו עם משפחותיכם ורכושכם למקומכם הקבוע ותחדלו להיות תיירים 

אחרי ששמענו . אנחנו נוכל לעזור לכם אם בכוחכם אתם תדאגו להתישבותכם. נודדים

' ז בתמוז לט"סכמתכם לעבור על המנהג שלא לזוז מהמקום בין ימהחבר ברץ על אי ה

לאותו השבוע לא תעברו הננו ' באב ואם עד יום ג' באב מוכנים אנו לחכות עד לאחר ט

ל כפי "מסלקים את ידינו מכל העבודה הזאת ומוסרים את הבתים לרשותה של הקק

לנו לקבל תיכף ומייד הכרחי ....דרישתה והיא על אחריותה תיישב שם את מי שתחפוץ 

להווי . את תשובתכם אם אתם מוכנים למלא אחר הצעתנו כמו שהיא בלי הפרעות נוספות

ל ולא תהיה לי יותר אפשרות לעזור לכם "ידוע לכם גם זה שכעבור שבועיים אני נוסע לחו

 89.ח אברהם הרצפלד"בב. בסידורים התכופים אם לא תעברו מייד כמפורט לכעיל
 

הוא מתחיל בהצגה לא מאוזנת של . לגיטימציה לתימני כנרת כמתישבים-הזהו מכתב של ד

קוצר זיכרון , המכתב מבטא זלזול. נוקט לשון איומים ומסיים באולטימטום, המציאות

מהעול המטריד של בעיית תימני כנרת מהר ככל " להתנער"ומצביע על רצון , ואי כבוד

הפתרון ". יצא המרצע מן השק"דה אז אם המכתב מייצג גם את עמדת תנועת העבו. האפשר

לכישוריהם ולמה , ואינו בהתאם ליכולתם, לתימני כנרת איננו פתרון הולם צודק וישר

כאילו , ההתייחסות כלפיהם היא כדי לצאת ידי חובה. שמגיע להם עקב כל מה שעברו

הייתה זו קבוצת אנשים הסוחטת לעצמה הטבות מטרגדיה אנושית שהם אלה שגרמו לה 

לרגישותם הדתית שבעטיה אין הם . תנועת העבודה והמוסדות המיישבים" חלילה"א ול

המציינת את תהליך הקץ " בין המיצרים"באב בשל תקופת ' ז בתמוז לט"מוכנים לזוז בין י

הפגנת . כמה סמלית ההתנכרות המופגנת הזאת". המנהג"קורא הרצפלד , והחורבן הלאומי

, ניכור ובגידה, ה או סליחה והיא מפגינה חוסר רגישותקוצר הרוח של הרצפלד אין בה חרט

לכתב כריתות , לפני העברתם למקומם החדש, והופכת את מכתב הפרידה מתימני כנרת

 . וגירושין
, שהרצפלד הוא נציגה, המסקנה היחידה שניתן להסיק ממכתב זה היא שתנועת העבודה

                                                   
 .IV 235-3  /518, ארכיון לבון, 27.7.1930, מהרצפלד לתימני כנרת 89



142 

 

מהפתרון שהושג עבור תושבי רואה במעבר התימנים מכנרת למרמורק פתרון שאינו שונה 

זהו פתרון מאולץ אשר דורש מהתימנים להתכופף שוב . שעריים העוברים להתיישבות

מבחינת תנועת העבודה הם עוברים . ולהכניס עצמם לסד השונה מכל מושב עובדים אחר

אך לא יחלץ , אשר אפשר שיענה על מצוקתם הפיזית, "מושב פועלים"של " שמורה"ל

שראו עצמם , קירה והגירוש לא מכנרת בלבד אלא מתנועת העבודהאותם ממצוקת הע

ייחודם ". הטריק של פידלר"קשה שלא להבחין בהופעתו המחודשת של . חלק ממנה

שוויונית ומקרבת , כקבוצת מתיישבים איכותית ובעלת כישורים ויכולת להתחלה חדשה

 . כוון שבמת�וקשה להסתלק מן המסקנה , מצד תנועת העבודה הוחמצה שוב
 

 אלישיב

על מושב אלישיב מספר ישראל ישעיהו בעת סיור שבו התלווה אל בן גוריון ערב החלטת 

 :1947-החלוקה ב
 

גם במתישבי ]... בן גוריון[כאן התעניין . אחר כך ביקרנו אצל הקבוצה באלישיב"...

הן במוסדות והן -שהדעות שנשמעו עליהם ועל הצלחת התישבותם בימים ההם, אלישיב

מה רוצים : "ג כמו מתוך הזייה ואמר בתוקף"כאן ננער ב... הסתדרות לא היו חיוביותב

". ". ". ". הם מצויינים והלואי שהיו לנו רבים כמותםהם מצויינים והלואי שהיו לנו רבים כמותםהם מצויינים והלואי שהיו לנו רבים כמותםהם מצויינים והלואי שהיו לנו רבים כמותם, , , , מה רוצים מהתימניםמה רוצים מהתימניםמה רוצים מהתימניםמה רוצים מהתימנים, ממתישבי אלישיב

י שגם אני הייתי בין משמיעי הביקורת על פיגורו של "תגובתו הסבה לי נחת רוח אעפ

שניתנו לו כמעט כל האפשרויות שניתנו אז , יםבכור מושבי התימנ, מושב אלישיב

הם היו בבעלות של התאחדות הם היו בבעלות של התאחדות הם היו בבעלות של התאחדות הם היו בבעלות של התאחדות . אך לא התקדם כמותם, למתישבים אחרים בעמק חפר

שלא היו לה כלים לטפל בהם ואני טענתי שאילו היו קשורים לתנועת שלא היו לה כלים לטפל בהם ואני טענתי שאילו היו קשורים לתנועת שלא היו לה כלים לטפל בהם ואני טענתי שאילו היו קשורים לתנועת שלא היו לה כלים לטפל בהם ואני טענתי שאילו היו קשורים לתנועת , , , , התימניםהתימניםהתימניםהתימנים

 90."."."."המושבים היו מצליחים יותרהמושבים היו מצליחים יותרהמושבים היו מצליחים יותרהמושבים היו מצליחים יותר
 

קובע , וכמו מתעלם מן הפרטים, ושב בן גוריון יוצא נגד המקטרגים על אי הצלחתו של המ

אשר גורמת נחת רוח מרובה לבן ' אידיאה פיקס'הוא נאחז ב. שהתימנים הם מצוינים

ולא  – "שלנו"שאם היו מטופלים במסגרות , מול עמדה כזאת מגיב ישעיהו בטיעון. שיחו

הבעיה ואולם תגובת ישעיהו מעוררת תמיהה כי הרי "... היו מצליחים יותר" – "צרינו"של 

י תנועת המושבים אלא בדיוק "אינה סירובם של מתיישבי אלישיב להיות מטופלים ע

" אי ההתאמה"סירובה של תנועת המושבים לטפל במושב אלישיב בשל דוקטרינת , ההפך

וכשם שבן גוריון מתעלם . של תנועת העבודה לשלוחותיה שעדיין לא חלפה מן העולם

כאילו אין ,  נעשית הבעיה היפותטית ורחוקהכך. ממנה כך מתעלם ממנה נושא כליו

ואם בכל זאת מסתמן בו כשל הרי ניתן לתקנו באמצעות טיפולה של , כישלון באלישיב

כנראה שההתעלמות מאפשרת לו ? מדוע מתעלם בן גוריון מהקונצפציה... תנועת הפועלים

ר גם אפש. לסגת מהתמודדות עם מציאות שיש לו חלק בקיבועה ויישומה במשך שנים

                                                   
90
. 15/1252/104IV/ארכיון לבון . ללא תאריך, ניםג והתימ"ב: 'פרק א, פרקי זכרונות עם בן גוריון, ישראל ישעיהו  

 .ק" ע–ההדגשות שלי . 11 'עמ,  בן גוריון�ישעיהו : להלן
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מה שהם , כלומר. בלי לרדת לפרטים, לראות זאת כלגיטימציה למעשי התימנים באשר הם

הם עושים טוב ואין להשוות את מצבם או את מצב המושב שלהם למושב עובדים , עושים

אפשר גם שיש כאן . אשר אולי הקריטריונים לשיפוטו צריכים להיות אחרים, אשכנזי

אמונה שהקצב של התימנים להגיע להישגים בתחום השלמה עם הנתונים היוצאת מתוך 

מה שברור שבן גוריון לא מתכוון לבדיקה מעמיקה של המצב כי אם . המושב הוא אחר

בעובדה שהיוזמה להקמת אלישיב מחוברת אל . להתרשמות מרפרפת ובלתי מחייבת

ה ניתן יהי, ההתאחדות" בעלות"או כפי שישעיהו מגדיר אותה ב, "התאחדות התימנים"

 . בעלות מתח פוליטי" טעונות"לצפות לתגובות 
התגבשו , 1931ל עליו בשנת "בעקבות רכישת עמק חפר ואחר אישור זכות הבעלות של קק

במשותף בקרן הקיימת ובמחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית מספר עקרונות 

חוגים מועמדים מכל ה"אחד מהם קבע שלהתיישבות זו יעלו . להתיישבות החדשה באזור

 . היה זה לקח שהופק בין השאר מההתיישבות בעמק יזרעאל". והשכבות
 
כיחידת קרקע ... הנדרש למשפחת מתישבים... מה צריך להיות שטח האדמה... מאז למדו"

 דונם 5,  דונם לחצר המשק3,  דונם על אדמת שלחין17�18הדרושה למשפחה אחת נקבעו 

 6�7, למטעי הדר או עצי פרי אחרים)  קלהאדמה( דונם 3, אדמה כבדה לגידולי מספוא

המשרד ... דונם של אדמה קלה או כבדה כרזרבה להרחבת המטעים ולמטרות אחרות

הקבלני של הסתדרות החקלאית קיבל את האפשרות להעסיק פועלים מתישבים בעבודת 

וכמו כן עבודות הניקוז העסיקו הרבה פועלים שביקשו להתישב על ... המטעים הגדולים

וכך קמו בכוחות עצמם . רקע ונתנו להם את האפשרות להתחיל מיד בעיבוד משקםהק

תוך מאמצים ותנאי בריאות ... בלבד במשך שלוש שנים תריסר ישובים והחזיקו מעמד

עד שקרן היסוד הספיקה להעמיד לרשותם את ההלוואות הנחוצות להרחבת , ותזונה קשים

 91..."נים אלישיבישוב התימ] גם[בין הישובים האלה . משקיהם
 

 92:י"להלן מספר פרטים על אלישיב כפי שפרסמה המחלקה לסטטיסטיקה של הסוה
 

 1933 �ד "תרצ: שנת הקמה
 )1938על פי מפקד מיולי ( דונם 900 �ל "י קק"שטח אדמה שנמסר ע

 137) 1936לפי מפקד שנערך בשנת (אוכלוסיה 
  27 �מספר משקים פרטיים 

  דונם4 �רי אחרים עצי פ.  דונם42 �מטעי הדר 
 33 �שלחין . 500 �גידולי שדה בעל 

 25 �בקר גזעי 
 1950 �עופות 

 900:27= 3333. . . . 33333333 �מספר דונמים ליחידה 
                                                   

 .359�360' עמ, ביין 91
 .68' עמ,  גרץ– גורביץ 92
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 הוא "באלישיב":  תחת הכותרתדבר ב1937ברשימה שפירסם ישראל ישעיהו בשנת 

 :מתאר
 

ילדים , אותם החיים השקטים כלפי חוץ וסוערים מבפנים, נדמה שנכנסת לכפר בתימן

לא יחסרו גם ככרות צפיעי הבקר . אלומות עצים ערומות ליד הבתים... מתגוללים ברחובות

קשה חלקן של הנשים יותר משל ... מושכות בעול... הנשים. העשויים להסקה כמו בתימן

.  נפש 500-כ,  משפחות מבני תימן50כאן ישכנו להם ... ידיהן תעבודנה כל היום... הגברים

'  ד250מהם ]  דונם כיחידה למשפחה13. [קרקע'  ד900הם שטח של ל הקצתה ל"הקק

למגרשים '  ד100) לבית'  ד3(מגרשי בנין '  ד150אדמת השקאה '  ד400, אדמה כבדה

'  ד30רק ,  לא מספק את הצריכה�ק לשעה " מ100מכון מים מפיק . 'דרכים וכו, ציבוריים

מקורות הכנסה מקורות הכנסה מקורות הכנסה מקורות הכנסה . תר והמקדים ביותראבטיח עברי הטוב ביו – נטועים הדר השאר אבטיחים

 . והעניות מורגשת בכל צעד ושעל... הם נודדים לחפש עבודה שכירה. דלים ועלובים
המתישבים עומדים לקבל את ציודם . י" לא300ו "ה תרצ"כל מתישב קיבל בשנים תרצ

 . בזמן אך אין עדין בכוח כל הציוד הזה כדי להבטיח את קיומם
מ עם המוסדות בעניני "יש ועד הממוקד במו, כירת התוצרתאין ארגון של יצרנים למ

ח בשל סרוב התושבים "אין קופ, אין שרות רפואי. שאר הענינים מוזנחים – אספקת מים

 . ילדים בגיל הגן מתגוללים בחצרות17. י בחודש ממתישב" לא5לשאת בעול של 
 . ניי מורה מהמזרחי ומורה תימ"הילדים מרוכזים בתלמוד תורה המתנהל ע

 .מאותתים בשעת הצורך מהישובים הסמוכים, אין טלפון. אמצעי ביטחון לא מסודרים
 .מתישבים צעירים רק מעטים, המתישבים מהדור הישן אינם נושאים בעול השמירה

 )?אות לחוסר טיפול מתאים בילדים(ארבעה קברים מתוכם שלושה של ילדים 
כשהעבודה , הם מקבלים עבודהרוב המתישבים רואים עצמם חברי הסתדרות בשעה ש

 93.נפסקת מזניחים חברותם
 

מצא את מושב  – כך מתקבל מהרשימה – שנסע למושב התימנים להרצאה, ישראל ישעיהו

קיבל המושב כסף וציוד , פי הרשימה-על. התימנים בן השלוש במצב של עזובה כללית

אי , וסר ידעח, אך מולה מוצגת שורה של כישלונות ובהם הזנחה, הדרכה מהמוסדות

היעדר גן , חינוך מיושן בתלמוד תורה, אי תשלום עבור טיפול רפואי, נאמנות להסתדרות

התיאור . היעדר אמצעי ביטחון ואי שיווק מאורגן של תוצרת, תמותת ילדים, ילדים

י "הוא מגמתי ומטרתו להבליט את השוני בין תימן לא, הציורי של הכפר ככפר בתימן

אפילו בשיטות . ו דור המדבר שהביא את הרגליו ואורחותיו מתימןזה. שעדיין לא התרחש

הרמז לשינוי שהוא מצפה לו מגיע כאשר הוא מציג את האישה . ההסקה לא חל שינוי

תיאוריו הציוריים . ומבליט את אי השוויון בעומס העבודה המוטל עליה לעומת הגבר

 , פיגור ואין קידמהיש , מבקשים להביא להכרת הקורא שמצב הדברים אינו כשורה
דומה , בכל זאת לבסוף. ולפיכך יש לנטוש את אורחות החיים הישנים שהובאו מתימן

                                                   
 .  אלישיב�ישעיהו : להלן, 2.12.1937, 3807 דבר, "באלישיב", ישראל ישעיהו 93
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 "... מופת"שאותם הוא מתאר כ, צעירי המושב – שהוא מבחין גם בנקודת אור
 
מי שמכיר את רפיונו ודלותו של הנוער התימני בעיר ובמושבה לא יאמין שכל כך הרבה "

מדרבנת את " קנאת איש מרעהו"ו, המושב בכללו מפותח יפה. ים בומרץ וחפץ יצירה גנוז

 ..."כולם וממריצה אותם להתקדמות
 

 : את האנשים שבאו להרצאתו הוא מתאר באורח חיובי 
 
ט שערי יום יום ואין ליבם "האנשים כמו מנותקים מכל הנעשה שקועים ראשם ורובם במ"

... שמעו על אף עייפותם" בכל זאת ..."נתון לדברים המתרחשים מחוץ לתחום הנקודה

הציבורית הפנימית של התימנים אשר " פוליטיקה"שאין להם שום שייכות ל... אף הוסיפו

בסיום ההרצאה . המתישבים מסתייגים מפניה ומבקשים לא להכניס אותם לתוך מקלחתה

על מחסור בצרכים , על קשיי החיים של המתישבים, נסבה השיחה על המצב במושב

רוב המתישבים . חינוך ועל הצורך להגביר את אמצעי הביטחון, ים כגון ריפויראשונ

 – וכשהעבודה נפסקת. רואים עצמם חברי הסתדרות בשעה שהם מקבלים עבודה בסביבה
 ."מזניחים חברותם זו

 
היינו יודעים לעשות את השינוי " אנחנו"בין השורות נרמז כאילו . אין בתיאורו ניגוח 

והוא חוזר לסיום פוליטי ומבטא אכזבה מן . לא מסוגלת לה,  הכפרבעלת, שההתאחדות

 .השימוש התועלתני שעושים התושבים בחברותם בהסתדרות
וכך הוא כותב על ... תיאורו של אברהם טביב מראשית שנות הארבעים נושאת אופי אחר

 :אלישיב
 
בות ל בשביל הרחבת ההתיש"י הקהק"עם גמר קניית השטח של אדמות עמק חפר ע""""

מ "ואחרי מו, שקד המרכז על דלתות המוסדות בשביל הפרשת חלק להתישבות התימנית

מ רבתה "אך בשעת סיום המו, משפחותלמאה למאה למאה למאה  שנים הובטח לנו מקום 3ארוך במשך 

עם הבטחה מלאה ... העליה מגרמניה והמעיטו את התוכנית ממאה משפחות לחמישים

יבלו את חלקם באופן יחסי כשאר כל התימנים ק. שינתן לנו תמורת זה בשנים הבאות

שמונה עשר דונם ליחידה אך למזלנו עלה בגורלנו חלק גדול , מושבי הארגונים בחשבון

ואולם מאידך .  דונם אדמה מוכשרה15של אדמה הררית שמתוכה יוצא לכל יחידה עד 

מה שלא זכו אחרים בחלק גדול מהכביש תל אביב חיפה העובר ,, גיסא זכו התימנים

 .  אדמתם וחוצה אותה לאורכה שיש לזה ערך גדולמתוך
, וילנאי' ז. 14.11.1933, ד"ה חשון תרצ"התאריך המלא כ] [ד "ל תרצ"צ[ד "בשנת תרפ

עלו החברים על האדמה והתחילו לעבד ] 1951,  הוצאת דבר17, 16הישובים בישראל 

י "נהלה עהעבודה בשנה ההיא הת. לקדוח באר ולהמשיך צינורות, אותה באופן משותף

שהשגיח על העבודה ועל הסידורים הראשונים ] מרכז התאחדות התימנים[כ המרכז "ב

בשנה השניה עלו כל החברים והתחילו כל אחד לעבד את חלקתו ביחידות . בהקמת הכפר
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-באותה שנה אושרו התקציבים ל. והמושב התחיל להיבנות... לאט לאט. והתחילו בבניין
החברים שלא קיבלו . 'נינים ורפתות לפרות וללולים וכו חברים הראשונים בשביל ב15

תקציבים אותה שנה בנו להם חדרים וצריפים בכוחות עצמם ובשניה אושרו להם 

ואמנם זהו המושב התימני הראשון אשר צויד בקרקע . עד שהוקם כל המושב... תקציבים

רץ שהשקיע אין לתאר מילים את המ. המושבים החקלאים בארץ] ?[ובמשק חקלאי מעין 

 94.י" לא200-המרכז במושב הזה וביחוד שנשאר בגרעון של הוצאות למעלה מ
 

 :נבחן להלן על מה היא מתבססת. טביב מתאר את סיפור ההתיישבות כסיפור הצלחה
מ ובשכנוע "מאמצים במוהשקיע , העומד מאחורי ההתיישבות, מרכז ההתאחדות )1

 .כספים והדרכה והשקיע המוסדות
 שאושרו להם בשל 100- משפחות מתוך ה50וותר על התיישבותן של ההסכמה ל )2

 .התחשבות בצרכים לאומיים מבטאת העלייה מגרמניה
לגיטימציה ביטוי של  – התימנים קיבלו את חלקם היחסי כמו הארגונים האחרים )3

 .להתאחדות כגורם מיישב
, 359' עמ, פי ביין-על ( אין תסביך קיפוח, שוויון לאחרים דונם ליחידה מבטאים 18  ) 4

אם כי איבדו שלושה . () דונם ליחידה נחשבו מספיקים למשפחת מתיישבים17�18

 ).דונם ליחידה בשל אדמה הררית
 .  אושרו למתיישבים תקציבי ביסוס שיועברו להם בשני חלקים בתוך שנתיים )5
המושב התימני הראשון אשר צויד בקרקע ובמשק חקלאי כאחרים בזכות  )6

 .השוואת תנאים וזכויות �חדות ההתא
 גילוי של �המתיישבים הקדימו ובנו את בתיהם ביוזמתם לפני שהגיעו התקציבים  )7

 .אי תלות ויוזמה
לב המדינה " �. לחלקות שקיבלו יש יתרון בזכות מיקומם על כביש חיפה תל אביב) 8

 ".העברית
 

 מאמר דברסם ישעיהו בפר, כשלושה חודשים לאחר פרסום רשימתו הראשונה על אלישיב

 "?הנכשלה התישבות התימנים "פוליטי אשר כותרתו 
במאמר תוקף ישעיהו את העבודה הערבית ביישובי התימנים ואת הספסרות בקרקע 

הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי התאחדות התימנים ומתאר אותה כאינטרסנטית . הלאום

אחד . תימנים ולבצר את עמדתםלגבש סביבם את ציבור ה"ומניפולטיבית אשר כל מעייניה 

הדרכים הוא כמובן עידוד התמרמרות על המוסדות הלאומיים וכך הגיעו גם לידי התנכרות 

 95."ופריקת עול גמורה
ואולם מלבד עצם תקיפת היריב הוא מציג את העמדות , לא ברור מה הרקע לכתיבת המאמר

הוא . חלוצי בציונות-ההסתדרות והזרם האקטיביסטי, והראויות של המפלגה" נכונות"ה

                                                   
 .31' עמ,  סקירה�טביב  94
 . נכשלה�ישעיהו : להלן, 28.2.1938 דבר, "נכשלה התישבות התימניםה", ישראל ישעיהו 95
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מתאר את השיטה המונופוליסטית שבאמצעותה מרחיבה ההתאחדות את חוג תומכיה 

למכשיר מסחרי , שהיא לב העשייה הציונית, ותוקף אותה על שהפכה את ההתיישבות

ושיווקי ללא אחריות וללא תגמול הולם למתיישב תוך שהיא מוליכה אותו שולל ונעדרת 

 . ת מצבויכולת אמיתית להיטיב א
 

המוסד המונופוליסטי הזה שולח להתישבות אנשים בלא הכשרה התישבותית מוקדמת 

התאחדות "י "אף ארגון התישבותי אחד לשם הכשרה לא הוקם ע. ובלי התאמה חברתית

בתורת חלקם של  – הם מבטיחים לעצמם אצל המוסדות שטח ואדמה". התימנים

בתנאים אלה ואלה וכל , להתישבות" הרשמה" ומכריזים על �התימנים בהתישבות 

אופן הזכיה נוטע ... בין שהוא ראוי ומתאים לכך ובין לא, המרבה במחיר זוכה בהתישבות

ואין רשות " שורר בביתו"בלב המתיישב את ההכרה שהוא קונה לעצמו נחלה שבה הוא 

להיפך המוסדות חייבים לתת לו את כל הציוד . לשום אדם או מוסד להתערב בעניניו

הוא גם אינו רואה עצמו אחראי וקשור לצווי . דרוש כחלק בלתי נפרד מקניינוה

 . ההתישבות הלאומית כי לא חונך לראות עצמו כנושא הגשמתה
 

הוא . ישעיהו מאשים את סוכני ההתאחדות בליבוי משטמה כנגד המוסדות הלאומיים

ולכן , נדרשמאשימם בניצול העובדה שהמוסדות אינם יכולים לתת למתיישב את כל ה

מצב . ספסרי המשחרר את המתיישב מכל אחריות של נתינה מצדו-יוצרים אקלים מסחרי

 זה הביא 
 
כיום אין אף אחת מנקודות ההתישבות . לפשיטת רגל גמורה בהתישבותם של התימנים"

אנשי התאחדות . של התימנים המסוגלת להחזיק מעמד מבחינה משקית וחברתית

אבל טענה .. טוענים שחוסר ציוד מספיק הוא הגורם, ישביםהתימנים ואיתם כמובן המת

עובדא היא שיש נקודות התישבות של תימנים אשר קיבלו ציוד לא . זו אינה כל האמת

י כן שונה מצבן החברתי והמשקי ממצב שאר "פחות מאשר נקודות אחרות ואעפ

ק "בין הקהכאשר הגיעה שעת החתימה : ...ייזכר במה שארע בכפר מרמורק... הנקודות

חכמי הפוליטיקה של התימנים ... הם נדבה פרטית... והמתישבים טענו אלה שהבתים

תפסו את מכון , נכנסו לתוכם, פתחו את הבתים. את הכפר"לכבוש "יעצו למתישבים 

וכשאמרו להם ... ואחדים גם מכרו וקנו זכויות ונדמה שהענין נגמר, המים ואת הקרקעות

ואם המושב ... ארך הענין שנים" "...חטפנים"שבים אלא ל אינה רואה בהם מתי"שהקק

לא זז מנקודת קפאונו הרי זה בשל עצתם הנבערה של אותם עסקנים המבקשים למצוא חן 

 ..."בעיני הציבור בכל מחיר
 

שלב אחר שלב מסביר ישעיהו כיצד הולך וקטן אמון המוסדות ביכולתם של המתיישבים 

בהצגת מקרה מרמורק מצביע .  האנושית הפשוטהלעמוד מול אתגר ההתיישבות ברמתה

המנותקים מהמניעים הלאומיים של ההתיישבות ומאשים אותם " היועצים"המחבר על 

אשר , ל"בדחיקת המתיישבים אל עימות בלתי נמנע עם מוסדות מיישבים כמו הקק
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התוצאה . פעולותיה ועקרונותיה הלאומיים רחוקים מהשגתם והבנתם של המתיישבים

יצירת פער בין הגורם המממן לגורם המבצע ויצירת ניכור והתעלמות בין ההתיישבות היא 

 :והוא מצביע על הדוגמה הזאת. הזו ובין המוסדות הלאומיים
 
בשנים האחרונות השקיעו המוסדות סכומי כסף גדולים ביסוד מושב התימנים אלישיב "

נחו אותן השגיאות של ואף על פי כן הוא מפגר בהתפתחותו כי גם בו הו, בעמק חפר

 ."אשר בגללן הוא נהפך לנפל' חוסר ליכוד חברתי וכו
 

היעדר לכידות ויכולת להתעלות על המפריד מתואר כתכונה מולדת ומנטליות של השונה 

עוד בתקופת העלייה , המפריד בין המחנות" מסמן"נקודה זו הועלתה כבר כפגם . והאחר

תו היכר מכליל של התימנים כקבוצה אשר , "ותכשיר-אי"היעדר זה מהווה סימן . השנייה

מכאן הקושי להשיג התלכדות חברתית והתארגנות . הסכסוכים הם חלק ממאפייניה

ניצול תמימותם של , יתרה מכך. הכשרה והשקעה אנושית, קולקטיבית ללא חינוך

התימנים ויצירת אשליה של התיישבות שכונתית תחת מסווה של התיישבות מספקת 

" בן ציון"ומקרה שכונת , א החטא הקשה ביותר שחוטאים בו עסקני ההתאחדותהי, נחלה

 :בנתניה מלמדת על כך
 

בסיסן , שכונת התימנים בנתניה וכן השכונות העומדות להיבנות בחדרה ובמפרץ חיפה

אבל המתישבים מאמינים . שכונות עובדים – צורתן, בית במשק עזר, דונם אדמה או שנים

עסקני ההתאחדות יודעים יפה . התישבות וההרחבה עתידה לבואכי הגיעו לראשית ה

" " " " הנוטעהנוטעהנוטעהנוטע""""רצה רצה רצה רצה . שאין סיכויים להרחבה ובכל זאת הם מפזרים אשליות על ימין ועל שמאל

בנתניה על בנתניה על בנתניה על בנתניה על " " " " מתישביםמתישביםמתישביםמתישבים""""ונתנה לו ונתנה לו ונתנה לו ונתנה לו " " " " התאחדות התימניםהתאחדות התימניםהתאחדות התימניםהתאחדות התימנים""""באה באה באה באה  – בקומץ פועלים זוליםבקומץ פועלים זוליםבקומץ פועלים זוליםבקומץ פועלים זולים

שר יהיו נתבעים וכא. . . . יסוד תוכנית מפוקפקת שאינה מבטיחה לנושאיה שום עתידיסוד תוכנית מפוקפקת שאינה מבטיחה לנושאיה שום עתידיסוד תוכנית מפוקפקת שאינה מבטיחה לנושאיה שום עתידיסוד תוכנית מפוקפקת שאינה מבטיחה לנושאיה שום עתיד

 96...לתשובה יאמרו שהמוסדות אוטמים אוזניהם וצריך להתארגן למלחמה צבורית
 

כאן מסתיימת המתקפה כנגד ההתאחדות ומתחיל שלב הבירור העצמי בתוך תנועת 

מתוך שורת הטענות כלפי פנים עולה תפיסה שלמה אשר מסבירה ומנמקת מדוע . העבודה

לכאורה מוצגת השאלה כבעיה . יישבות הלאומיתאין התימנים כלולים במסגרת ההת

 : מקריות או שיכחה, ארגונית או כמחדל ארגוני
 
.  שבכל מערכת ההתישבות החלוצית של ההסתדרות לא נקלטו התימניםכיצד קרה הדברכיצד קרה הדברכיצד קרה הדברכיצד קרה הדבר"

מתאימה להם יותר הצורה , אינם נוטים להתישבות קיבוצית, בני הנוער שבהם] אם[גם 

לא עצרה לא עצרה לא עצרה לא עצרה והנה .  הדרך הזו מחייבת הכשרה והתאמהאבל גם, של מושבי עובדים

או שמא .  לקראת התישבות ראויה לשמהמספר חברים תימניםמספר חברים תימניםמספר חברים תימניםמספר חברים תימנים להכשיר ההסתדרות כוחההסתדרות כוחההסתדרות כוחההסתדרות כוח

 ?אופן הרכבת ארגוני ההתישבות גרם לכךאופן הרכבת ארגוני ההתישבות גרם לכךאופן הרכבת ארגוני ההתישבות גרם לכךאופן הרכבת ארגוני ההתישבות גרם לכך

                                                   
, 1998ישראל ,  יקיצה.בספרו של זאב צחורישבותם של תימנים משכונת בן ציון בנתניה יוכן ראה פרשת הת, שם 96

 . 23�29' עמ ,צחור: להלן
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לפחות קבוצה נבחרת של , טכני שאם היו מתגברים עליו-לכאורה יש כאן מעין פגם ארגוני

, לכאורה.  הייתה יכולה להשתלב במערכת ההתיישבותתימנים מתוך שורות ההסתדרות

האם : טכנית אלא שאלה עקרונית-כיוון שישעיהו עצמו יודע שהבעיה אינה ארגונית

 ? או אולי אינם רוצים בה כלל, התימנים כבר מספיק בשלים לכך
 
התישבות על קרקע הלאום אינה התנחלות של פרטים השואפים להתעשר בכל "

י עבודה זרה ולהדמות בכל דבר לבעלי המשק "בודה שכירה וגם עי ע"האמצעים גם ע

התישבות הניתנת מידי הלאום בכספי לאום לא אפשר שתהא . הפרטי לאיכרי המושבות

 . בניגוד לצרכי הלאום
להכין לפניו , כחלוץ ההולך לפני המחנה, המתישב צריך לראות את עצמו כאחד מן הכלל

 . מו כך אינו ראוי שהלאום יפקיר גורלו בידואם אינו רואה עצ. את הדרך לגאולה
, שיתוף בייצור ובצרכנות, עזרה הדדית, צריך להפנות את הלבבות להגשמה חלוצית

. מה שמחייב הכשרה מוקדמת והתאמה חברתית – להליכה למקומות כיבוש רחוקים

 כל הרי הגליל וביצות החולה מחכות לידינו כשם שהנן מחכות לידי. הדרך פתוחה לפנינו

היא דרך ארוכה אבל . ואם נרצה ללכת בה לא יהיה לפנינו שום מעצור. חלוץ יהודי

נאמנה בה נוציא את ההתישבות התימנים מכשלונה וטענת הקיפוח תחדל משמש פזמון 

 . מבלבל ומיאש בפני תועים ומתריעים
 

הראשונה מתייחסת למה שאינו : השקפתו של ישעיהו על ההתיישבות מתחלקת לשלושה

: פי הקו של ההתאחדות שניתן לכנותה-סיכום התנהגות התימנים על, כלומר, תיישבותה

היא ניסוח של התיישבות חלוצית כפי שהוא , ההשקפה השנייה". ההתישבות השלילית"

ההולך לפני דרך החלוץ  )1: והיא כוללת, פי עקרונות תנועת העבודה-מבין אותה על

הליכה ,  בייצור ובצריכהשיתוף, עזרה הדדיתל נכונות לקבל את העקרונות ש )2. המחנה

. התאמה חברתית, הכשרה מוקדמת: האמצעים להשגתה )3,  רחוקיםלמקומות כיבוש

פיו יהיה אפשר להתאים את -שעל, שוויוני" אני מאמין"ההשקפה השלישית מציגה 

אולם דומה . התימנים מתנועת העבודה ורק אם יאבו לכך יזכו להגשים את משאת לבם

. סתתרת כאן הכרה שאלה אינם רואים עצמם בהכרח שותפים למעשה ההתיישבותישמ

כשם שהנן מחכות לידי כל כשם שהנן מחכות לידי כל כשם שהנן מחכות לידי כל כשם שהנן מחכות לידי כל הרי הגליל וביצות החולה מחכות לידינו . הדרך פתוחה לפנינוהדרך פתוחה לפנינוהדרך פתוחה לפנינוהדרך פתוחה לפנינו"

לא כל ... אך. הדרך פתוחה לפנינוהדרך פתוחה לפנינוהדרך פתוחה לפנינוהדרך פתוחה לפנינו, , , , ואם נרצה ללכת בה לא יהיה לפנינו שום מעצורואם נרצה ללכת בה לא יהיה לפנינו שום מעצורואם נרצה ללכת בה לא יהיה לפנינו שום מעצורואם נרצה ללכת בה לא יהיה לפנינו שום מעצור. חלוץ יהודיחלוץ יהודיחלוץ יהודיחלוץ יהודי

או אולי לא כשרה , כי אולי היא מחייבת יותר מידי...  בהכך בטוח עדיין שנרצה ללכת

 . למעשה עדיין לא, עדיין השעה לכן אף שבעיקרון היא פתוחה
אם נשוב אפוא לבעיית כפר מרמורק ואלישיב נוכל להבין שהכסף והציוד שהשקיעו 

ולכן , המוסדות באלישיב אינם מספקים את התנאים העקרוניים שצריכה ההתיישבות

. גם בו נעדר הליכוד חברתי ולכן הפך לנפל ומשולל סיכוי להצליח. גר בהתפתחותוהוא מפ

שבהקמת המושבים על עקרונות ההתאחדות מצדיקות אפוא את הכשל " החטא הקדמון"

 ". טריק של פידלר"מצב זה הגדרנו כ. שבמצבם בהווה
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ה שבין התקופ. תימני" איום"בראשית הפרק הצגנו מספר הנחות בדבר שינוי תדמית ו

המלחמות הוכיחה את התזה שהתימנים נדחקו אל העבודה במושבות ופינו את השטח 

להקמתן של עשרות נקודות על טהרת המוצא האירופי במסגרת מושב העובדים 

 . והקבוצות
לא זו " פי-על-אף"שלושת מושבי העובדים התימנים שהוקמו בלחץ ההתאחדות בשיטת ה

הקמת מושבי ". הטריק של פידלר"ף באו להצדיק את אלא א, בלבד שלא שינו את התמונה

עובדים לתימנים הצדיקו את המגמה למניעת שוויון הזדמנויות כיוון שאינם מוכשרים 

 –אלה שקמו ביוזמת ההתאחדות : ולראיה. דיים לקיים מושבי עובדים עצמאיים כלכלית
לא , לכן.  מושבתיותובסופו של דבר ייהפכו לשכונות עירוניות או, אינם מושבים מושביהם

מאחורי מצב זה עמדה , מקרה הוא שלא היה כסף להקמת מושבי עובדים תימנים

בנייה מהירה יעילה : דוקטרינה שהקדישה מאבק ומשאבים למען מטרה מועדפת אחרת

תוך ניצול הטכנולוגיה המודרנית , בשיטה אחרת ומבטיחה של מושבי עובדים וקבוצות

 ".פרוגרס – המודרנ"מה שקראנו . המתקדמת
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 : פרק רביעי

 עליית על כנפי נשרים
 
 )השלב הראשון(עמדת בריטניה לעליית יהודי תימן ) א

  בעדן1947מאורעות דצמבר 

כאשר " מסורתית"י הייתה הדרך ה"יציאת יהודי תימן לעבר עדן ומשם בדרך הים לא

מספר היוצאים היה תלוי במספר הסרטיפיקטים שעמדו לרשותם ובכמות האוניות 

התגברות מספר היוצאים מתימן עוררה חשש .  לכיוון פורט סעיד במצריםשיצאו מעדן

בקרב שלטונות עדן מפני המוני מהגרים תימנים שינהרו אל תוך המושבה והעיר ומפני 

במדבר החולות של ,  מייל מן העיר25פריצת מחלות ומגפות ולפיכך הקימו מחנה מאולתר 

 הפקידו בידי רופאים בריטים ואחיות את ניהולו. שבשטח הפרוטקטוראט' סולטנות לחג

מוסדות ציוניים .  נפש1600 וקלט 1944הוקם בינואר , אל פאיוש שמו,  מחנה זה1.סנגליות

נקראו לסייע באספקת מזון , י"ובכלל זה הסוכנות היהודית בא, וארגונים יהודיים בעולם

ואר שלח הקריאה נשאה פרי ובפבר. וביגוד לפליטים ובשמירת תנאי התברואה שלהם

והמחנה הועבר לידי , ר קליגר ועמו שלש אחיות"וינט משלחת רפואית ובראשה ד'הג

שם שכן מחנה בריטי נטוש , עותמאן'  לאחר מכן הועבר המחנה קרוב יותר לשיח2.וינט'הג

השגת אשרות עבור . שהיה מכל הבחינות טוב יותר מקודמו) Masaben(בשם מצעבין 

 3.י הביאה לסגירת המחנה בנובמבר"לאתם לאוהע, אלף במספר, תושבי המחנה
מתימן אלא העמידה את " נהירה"סגירת המחנה לא רק שלא הביאה להפסקת ה

.  פליטים מתימן ברחובות עדן4000 היו כבר 1945השלטונות בפני העובדה שבאוגוסט 

פעם אחת בשל המדיניות האסטרטגית . למעשה היו שלטונות עדן ממולכדים פעמיים

ופעם שנייה בשל היעדר יכולת לעצור , י"מנעה מהם לשלוח את הפליטים לאהבריטית ש

 . מתימן ואת סכנת המגפות על העיר עדן" נהירה"את ה
מתוך , סגירת המחנה, האחת. הדרך היחידה שנותרה להם הייתה לנקוט אמצעי הרתעה

 והשנייה גירוש הפליטים שהצטופפו ברחובות, תקווה שבכך יקטינו את מספר הבאים

שתי הדרכים נכשלו וגם . הקרייטראל אל מעבר לגבול תימן בעוון כניסה בלתי חוקית

מצב זה הביא את השלטונות להקים . חידדו את יחסי המושל עם הקהילה היהודית

 פעמיים שימש המחנה". גאולה"י היהודים "או כפי שנקראו ע" חאשד"שלושה מחנות 

ובפעם השלישית הוקם באפריל , ריטיםהמקורי בתקופות עוקבות עד שנהרס בפקודת הב

וינט את 'וכך מתאר קומוניקט של הג. עותמאן'  לא רחוק מהמחנה המקורי ליד שייח1948

                                                   
1
 .142' עמ,  גאולה–גמליאלי : להלן, ו"תל אביב תשכ, תימן ומחנה גאולה, גמליאלי' ניסים ב  
2
  R. Ahroni, The Jews of the British Crown Colony of Aden. Brill, Leiden 1994 .79' עמ, אהרוני: להלן. 
3
 .80' עמ, רוניאה  
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 : המחנה
 
 ונתחסל בתחילת 1944-וינט ב'י הג"מחנה הפליטים היהודים בהאשיד אשר הוקם ע"

גבר  כאשר שוב 1946 עם עליית הפליטים היהודים ארצה נפתח מחדש בתחילת 1945

המחנה נמצא בהנהלת ... זרם המהגרים שיצאו את תימן לעדן במטרה לעלות ארצה

 4".י"רופאה ואדמיניסטרטור ארצישראליים ושליחים מא
 
י עד שנסגרה דרך היציאה הן בשל המדיניות " עוד יצאו עולים מהמחנה לא1947-ב

 . י"הבריטית והן בשל המצב הפוליטי בא
' ברחובות עדן ובשיח. ים והגיע פחות או יותר למספר זה פליט2000-המחנה היה מיועד ל

עותמאן התאספו פליטים אשר המשיכו להגר מתימן ועמדת הבריטים הייתה נחרצת 

 12-ב. לערוך פשיטות ולשלח פליטים אלה אל מעבר לגבול הפרוטקטוראט בחזרה לתימן

,  במספר53 , פשטו יחידות משטרה בריטיות וגירשו בכוח קבוצת פליטים1947למארס 

הממשלה איימה שתגרש את כל הפליטים הנותרים ברחובות עדן . מעדן לאל חודידה

עותמאן עד אשר יספקו הארגונים היהודיים אמצעי סיוע ותנאים הולמים ' ושייח

 5.לפליטים התימנים במחנה חאשד
'  בשיח953,  פליטים במחנה1698: 1947הנתונים שמביא פרפיט מתארים את המצב בשנת 

ישראלי בעדן - קהילת עדן והמשרד הארץ6. פליטים ברחובות העיר עדן1200ותמאן ועוד ע

אולם היה זה . שלחו מכתבים לארגונים יהודיים שונים בעולם והדבר אף הגיע לעיתונות

מאבק פחות או יותר מאוזן בין שלטונות עדן לפליטים שהיו מסתננים חזרה אל מושבת 

 ונמשכו מספר 1947 בדצמבר 3-ו פרעות כנגד יהודי עדן באיזון זה נשבר כאשר פרצ. הכתר

הפרעות זעזעו את האיזון העדין .  יהודים נרצחו וכמספר הזה נפצעו82. ימים ולילות

עותמאן ולתושבי מחנה ' ליהודי שיח, לפליטים, וגרמו משבר וטראומה לקהילת עדן

 . חאשד
ראה , הכתר הבריטית בעדןהנציב העליון במושבת , מפיון'ינלד צ'רג, לטענת פרפיט

הסתננות יהודי . בהתפתחות השלווה של המושבה יעד אסטרטגי רצוי ואף אפשרי לביצוע

הייתה עבורו מעמסה שמנעה ממנו להשיג , 1946שהלכה וגברה עד , תימן אל תוך המושבה

הוא קיווה אפוא להשיג את נכונותם של . את המטרות האסטרטגיות שהציב לעצמו

יים להקים מחנה שיאפשר לנתק את העולים בפוטנציה מכלל המוסדות הציונ

. לכשזו תתאפשר, במחנה יוכנו האנשים לקראת עלייתם. כולל זו היהודית, האוכלוסייה

ם הצעת " התקבלה באו29.11.47-ב. י"ואולם זו התמהמהה בשל המצב הפוליטי בא

ובעקבותיה , דיתפ לחלוקת הארץ למדינה ערבית ולמדינה יהו"ההחלטה של ועדת אונסקו

ובמשך ארבעה ימים פרעו , מהומות פרצו גם בעדן. י"בא" מלחמת האזרחים"החלה 

                                                   
 .16017�20974תיק , 124כל מ, וינט מלבן'ארכיון הג, 20.9.1948, תונותיוינט לע'הודעת הג 4
5
 .שלוחי הקהילות בבריטניה והקונגרס היהודי העולמי: המדובר בארגונים  
6
  Tudor Parfit, The Road to Redemption, Leiden 1996 .94 הערה 162' עמ, פרפיט: להלן. 
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 .תושבי המקום ביהודי עדן וזעזעו את שלוות המושבה
 :סוכנות רויטרס בעדן דיווחה ושלחה את המברקים האלה

 
ערבים תקפו את המושבה . אחרי יום של רגימת אבנים... הבעיות החלו ביום שלישי"

 והציתו �רובע ילידי במרכז וולקאני , הידועה כקרייטר] JEWISH COLONYכך [יהודית ה

המצב יצא מכלל שליטה ,  שעון מקומי09:00בשעה . אש בחנויות יהודיות ובית ספר

קצין בכיר מחיל האויר המלכותי המפקד הצבאי של , לידפורד. ט. ותת מרשל אויר ה

למרות . עוצר כדי לפקח על פיזור המהומותביום רביעי הוטל . תפס פיקוד, המושבה

מספר חנויות בבעלות יהודית , שימוש בגאז מדמיע של המשטרה ואיום באש רובים

רובם יהודים ,  יהודים מהקולוניה היהודית של עדן600. ומכוניות בקרייטר הוצתו

 אשר נותרו 14אולם , פונו מהקרייטר למחנה בטוח, תימנים המחכים להכנס לפלסטיין

מצב הענינים השתפר אתמול עם נחיתתם של פטרולים ימיים . אחור נרצחומ

אשר נשלחו במיוחד דרך האויר מאיזור התעלה " קונטסט"ו" קוקייד"מהמשחתות 

נושאי ברן נשלחו על מנת ". סטאפורדשייר רגימנט"ר מה"והגעתן של שתי יחידות חי

 �. ר היום את איזור הקרייטרמפיון ביק'ינלד צ'הנציב סיר רג. לרסן יסודות מפירי סדר

 .....י הפורעים"דיווחים מצריים הודיעו על כך שנהרג ע
 

. כמאה אנשים נפגעו במהומות עם כניסתם של כוחות הצבא לפעולה... יום שישי,  עדן

המעצרים התבצעו בעיקר .  יהודים פונו תחת חסות של הצבא900,  מעצרים התבצעו120

ליש מהרכוש היהודי בקרייטר הושמד במשך בערך ש... בעיר העתיקה של עדן

. שרותי הנמל במושבה נפגעו בעוד שאספקת המים והחשמל לא הופסקו. המהומות

חודשו נסיונות להבערת רכוש , חלק מהעיר עדן, בטאוואהי. המצב היום היה עדיין מתוח

שני ערבים נהרגו ושניים נפצעו מאש השוטרים אשר ניסו להניס את . יהודי וחנויות

 7..."חמישה יהודים נרצחו וארבעה נפצעו, ההמון
 

מהומות אלה היו איתות ראשוני לאי שביעות רצון מן השלטון הבריטי במושבת הכתר 

הדאגה שעוררו מהומות עדן בבירת האימפריה מעידים שלא הייתה זו , יתרה מכך. עדן

 . חופהאלא נתפסה כשאלה אסטרטגית אימפריאלית ד, בעיה פוליטית פנימית גרידא
 הוא מלין על כך שבעוד 4.12.47-ונס מה'ג' במכתב של שר חוץ בווין לשר המושבות קריץ

בריטניה דורשת מהמדינות הערביות העצמאיות ריסון כלפי היהודים אין היא מסוגלת 

 8.לאכוף זאת במושבותיה היא
 מ" בבוקר התכנס הקבינט הבריטי לפגישה בבית ראה11 בשעה 14.12.47ביום שלישי 

                                                   
7 PRO, CO 537/2438 , ק" ע–תרגום שלי. 
8 "At the present moment we are urging on the independent Arab States that they should restrain their 

feelings of their people against the Jews and should prevent from using violence against them. It makes it 
difficult for us to urge this advice if in Arab territory under our control we are unable to prevent attacks on 

Jews.” 537/2438 מתוך 20הערה , 168' אצל פרפיט עמ PRO CO,.... 
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ח על המצב ונבדקה אפשרות להעביר אונייה "בישיבה נמסר דו.  בלונדון10דאונינג ' ברח

 האימפריה הבריטית לא יכלה שלא לראות במאורעות עדן 9.לתגבור מצי הוד מלכותו

לכן נקטה יוזמה צבאית מהירה כדי לאותת . פגיעה במערך האסטרטגי הקולוניאלי שלה

אף שהמדיניות .  לשמור את המצב הנוכחי כפי שהואפנימה והחוצה על נחישות כוונותיה

הייתה למושל יכולת תמרון ובשל ניסיונו הרב זכה לאמון במרכז , הוכתבה בלונדון

בכל זאת דומה שפרוץ המאורעות נגד הקהילה היהודית היה הפתעה . השלטון בלונדון

ה היהודית הפרעות פרצו נגד הקהיל. מהממת לגורמי השלטון יותר מאשר ליהודים עצמם

אף שלא רחוק משם , יהודי חאשד לא נפגעו כלל ולא היו מטרה. ולא כנגד היהודים כולם

 . עותמאן נרצחו יהודים ונשדדו חנויותיהם' בשיח
קורבנות הפוגרום אשר איבדו את בתיהם ואת חלק ממשפחתם היו אחוזי חרדה ולא יכלו 

ולכן הועברו , עותמאן' ודי שיחכמוהם גם יה, להמשיך ולהתגורר ברובע היהודי בקרייטר

השאלה היא האם בכך ניתן למצוא . אלא שהיה זה רק פתרון ראשוני, אלה למחנה חאשד

ברור אפוא . תשובה למגמות עתידיות ועמדות המלמדות על מדיניות הממשל בהמשך

שלהתפתחות העתידית של יחסי השלטונות אל היהודים במחנה ובעיר עדן יש קשר הדוק 

 . ננסה לבחון הנחה זו. ואחריהם תרחשויות הטראומטי בימי המאורעותלגרעין הה
 

 התגבשות העמדה

:  באלה המילים10.12.1947-מפיון מברק לשר המושבות ב'כשבועיים אחר הפרעות שלח צ

“Would you consider possibility of sending them to Cyprus?”.10 
האין זו . עצה זו של המושל/קשהב/השאלה המתבקשת היא מה מסתתר מאחורי הפנייה

דומה שהמושל ראה ? מפיון להיפטר מהבעיה היהודית בתימן ובעדן'משאלת לב של צ

אלא גם , עצמו מאוים לא רק מן ההסתננות המתמדת של פליטים מתימן אל המושבה

מפאת הצורך לשמור על נתיניו מפני זעם מתפרץ אשר קשה לעמוד מולו והמאיים על 

פרפיט רומז שיש לראות את ההתפרצות האלימה . גשוג של המושבההשקט היחסי והש

מה שמעניין הוא האם גם פקידי משרד . של הפרעות כביטוי של לאומיות מתעוררת

מפיון כמושל פירש כך את עוצמת 'והאם צ, המושבות ראו זאת כך או חשדו בכך

תיו ועמדותיו שאלה זו חייבת להישאר ברקע הבדיקה לגבי יוזמו. המאורעות ומשמעותן

אולם בעיני זוהי הבעיה , השלטונות הבריטיים במשרד המושבות רמזו על כך. בהמשך

החשש ממהומות חוזרות . אשר ממנה הוא חושש והיא המכתיבה את המשך התנהגותו

חלקם מתוסכלים (ערבי לגורם מאיץ ליסודות קיצוניים -והפיכת הסכסוך הישראלי

שמשו בצדק מקור ) שוליים במספרם ובכוחםשהתברר שאינם כה , מאבטלה ממושכת

 : מאשר זאת1948מפיון במכתבו לויטלס בעדן בחודש ינואר 'צ. לדאגה
 

                                                   
9
  CO 537/2438. SECRET C/M/(47) 93rd Conclusion. 
10 PRO CO 537/2438 היא המושל שכיהן בתקופה הנדונה כמושל מושבת מפיון 'ינלד צ'רג. 169' עמ, אצל פרפיט

אשתמש במקביל בשניהם כשהכוונה " נציב"או " מושל"לגבי המינוח . הכתר ויכונה מעתה רק בשם משפחתו
 .היא לאותה משרה ולאותו האיש
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“One of the causes of the pogroms, according to Government and other 

sources, was the extensive unemployment among the non-Jewish 
Yemenite refugees therefore could be tempted with promises of loot. The 
Aden Government therefore insisted that it was in the interest of the Jews 

– those in Aden and in the camp – that such work as is available should 
be given to the non-Jewish Yemenite refugees..."11 

 
י הימנעות מפגיעה בפוטנציאל התעסוקתי והשארתו "פוא ליצור רגיעה עהנציב מבקש א

הוא סבור גם שיש לשמור את בידודם של הפליטים . פנוי לידי הפליטים הלא יהודים

 . היהודים במחנה חאשד עד לשחרורם המהיר כאשר יבשילו התנאים לכך
ה מתמשכת ללא אולם בעדן הייתה גם קהילה יהודית עתיקה שנפגעה וחיה באוירת חרד

כחודש לאחר . יכולת לשוב לנורמליזציה בשל אובדן האמון בשלטונות אשר הפקירו אותה

 הם שולחים מברק לסילברמן מהקונגרס היהודי העולמי בו הם 2.1.1948-המאורעות ב

מפרטים את חששותיהם הקיומיים ומונים שורה של צעדים שהשלטונות לא נקטו עדיין 

ומאיימים , שראשיהן מתהלכים עדיין חופשיים, והאחראים להןכנגד המעורבים בפרעות 

 :לקראת סוף הרשימה הם כותבים. יום נגד יהודים-יום
 

“... For God sake intervew urgently colonial secretary telegraph governor 
for immediate and appropriate action before too late. Alternatively insist 

on evacuation to safer places within the British Empire. Aden Jews being 
always loyal British subjects and taxpayers for over one hundred years 

in the Colony.12 
 

הוא מביע גם , המברק מבטא חרדה מתמשכת וזועק להחזרת תחושת הביטחון והאמון

יטים בעלי זכויות למקום בטוח יותר באימפריה רצון עז לעקור מעדן כנתינים בר

נקודה זו עלתה !". איננו ציונים"על אפכם וחמתכם , כלומר. י"לאו דווקא לא, הבריטית

 :י נציגי הקהילה"בשנית בעצומה שהופנתה למושל ע
 
הקהילה אינה .... הבסיס הכלכלי והמוסרי של הקהילה היהודית בעדן נהרס לחלוטין"

 ." בטחון בחייה לעתידרואה כל סימן של 
ועדת חקירה שתחקור את מה שקרה  )א: דרישות הקהילה שהובעו בפטיציה היו

אבקואציה כללית של אבקואציה כללית של אבקואציה כללית של אבקואציה כללית של  )ב. ותשמע עדי ראיה ותעריך את הנזק שנגרם לרכוש היהודי

עד האבקואציה  )ג). ההדגשה במקור(. . . . הקהילה למקום בטוח בתוך האימפריה הבריטיתהקהילה למקום בטוח בתוך האימפריה הבריטיתהקהילה למקום בטוח בתוך האימפריה הבריטיתהקהילה למקום בטוח בתוך האימפריה הבריטית

                                                   
11
 .AJJDC 322/ B C 5010 7.9.48-מתוך מכתבו של ויטלס לשוורץ מ  
12 PRO, CO 537 / 3975 41918 .ק" ע–לי ההדגשה ש. 
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 13.יילים בריטיים ברובע היהודי בעדןצריכים להיות באופן קבוע ח
 

 ? מה תהיה אפוא עמדת הממשל כלפי הנתינים היהודים של מושבת הכתר
 . חודש אחרי הפרעות, 1948 לינואר 5-ב, הרמז לכך ניתן שלושה ימים לאחר מכן

בנאומו בפני המועצה המחוקקת של המושבה אומר הנציב את הדברים האלה על יהודי 

 :עדן
 

The Jewish community of Aden, British subjects and peaceful traders 
and craftsmen for generations, have openly dissociated themselves from 

political Zionism”14 
 

כי הרי מה , ומאשרים את סיבותיה) אבקואציה(דברי המושל הם תשובה לדרישת הפינוי 

נות הטוטלית של הנתינים היהודים מחזירה מושבת בתמורה לנאמ? לציונות וליהודי עדן

רמז עבה הדורש הוכחה מחודשת של , הכתר את נאמנותה להם בתנאי שיסתייגו מציונותם

כאן גם נרמז בעקיפין שיש קשר בין הציוניות הפאסיבית או . נאמנות והתנתקות מציונות

 . ו גם שלא באשמתםול... הפוטנציאלית של הנתינים היהודים ובין הפרעות שבאו עליהם
התשובה היא חד משמעית ?  וכי היו יהודי עדן מחוברים בדרך כל שהיא אל הציונות

נקודת "ואולם מצויה כאן נקודה שניתן לכנותה . שלילית והדבר עוד יוכח בהמשך

נקודת מבט זו רואה או יכולה לראות בכל ". אנטישמיות"ל" אנטי ציונות"מ" המעבר

זו של " החשדה"אישור ל. בהתאם לנסיבות והתרחשויות" יציוני פוטנציאל"יהודי 

 19.1.48-ונס שר המושבות ב'ג' ח ששלח לקריץ"מפיון נמצא במכתבו לויטלס ובדו'צ

עמודים  13ח מכיל "הדו". בעדן) disturbances(ח המלא שלי על המהומות "כדו"המוגדר 

 ואשר קיבל מידי והוא מסכם למעשה את המברקים והדוחות ששלח הוא עצמו ללונדון

 . פקודיו בצבא ובמשטרה בעיצומם של המאורעות בעדן
 
 נפש חיו ועבדו 4000-כ) indigenous(בעדן עצמה התושבים היהודיים המקוריים "

במשך דורות בידידות ובאוירת שלום עם שכניהם הערבים בעלי מלאכה צורפי כסף וזהב 

 15".סוחרים ובעלי חנויות ומרביתם פועלים
                                                   

13
 .S 86/42, 4' עמ, מ" אצ,13.12.47, עובדיה טוביה למדור לשליחים  
14
 .5.1.48-מפיון בפני המועצה המחוקקת של עדן ב'מתוך נאום של צ, 170' עמ, אצל פרפיט  

 PRO CO 537/3975 ,13.5.48- החלוץ מהלקתוכן ראה מכתבו של טוביה למח. 
היו כמה מאות אשר התגוררו , תבנוסף למה שהגדרתי כיהודים המקוריים בקהילה היהודי.... המועסקים בדרך כלל במושבה 15

 יהודים תימנים אשר 3000-בתקופה שבה פרצו המנהומות יותר מ. בעניות סבירה בשייח עותמאן ומעטים מהם בטאוואהי
רובם שכן כבר במחנה חאשד . הסתננו בשנים האחרונות לשטח המושבה תוך תקווה מוגזמת אך מרוסנת להגיע לפלסטיין

 מאות מהיהודים התימנים שהתגוררו ברחובות הקרייטר כמו את שאר היהודים בשייח ובמשך המאורעות העברתי כמה
למרות שלכאורה נמצאת עדן מרוחקת פיזית ממרכז .. "עותמאן תימנים או מקוריים את כולם העברתי למחנה להגנתם

... נים האחרונות והתמקדהיה הפחד משלטון יהודי בארץ הקדושה ליסוד שעלה ותכף בש... המתיחות היהודי ערבי בפלסטיין
החלטת (ולבסוף ההחלטה המדהימה שהסתיימה בלייק סאקסס ... 1939 כנסיגתינו מעקרונות הספר הלבן של �באירועים 
 )... 29.11.47-העצרת ב

ש  לא קיימת בעדן ולמרות שי�מנהיגות פוליטית בעלת ייחוס או אחריות ] בניגוד לשביתה... [המהומות לדעתי לא תוכננו"..."..."..."... 
וכמה מטיפים מוסלמים שיכולים למשוך תשומת לב ערביי עדן , כמה אנשים בעלי חשיבות מעמדית משפחתית או מסחרית
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האנושי , מפיון את הגורמים לפריצת המהומות ומתמקד בשני מרכיביהן'תח צח מנ"בדו

 Indigenous"-הגורם האנושי מתבסס על היסודות האתניים המקוריים ה. והפוליטי

" ערבים"הערבים אלא  Indigenous-אך מולם הוא אינו מעמיד את ה, בעדן" היהודים

 אותה כמקיימת יחסי שכנות אשר הוא מאפיין, מול קבוצה זאת. ללא הגדרה נוספת

בני השבטים ממעמד Indigenous -את ה: הוא מעמיד שני מינוחים נוספים, טובים

ההנגדה המוצגת כאן היא בין . ומולם הפליטים היהודים מתימן, הפועלים השחורים

אלא כקבוצה , קבוצה של מסתננים אשר יעדם הוא אולי אידיאולוגי אך אינו מוצג ככזה

אשר עצם קיומם ונוכחותם במקום , שר יעדם הוא חוץ טריטוריאלי איש א3000של 

 �מפיון עושה הנגדה בין השכנים הטובים 'צ. מהווה איום פוטנציאלי למתיחות ולפיצוץ

הפליטים : ובין שני גורמים שליליים, האוכלוסיה האותנטית העדנית היהודית והערבית

, ותם מהווה איום תעסוקתיאך כמ, המסתננים לשטח המושבה כשמגמת פניהם החוצה

אך , בשל רצונם למצוא תעסוקה בזירה הפנימית, והמסתננים אשר הסתננותם לא מגונה

נוכחותה וקיומה של הקבוצה . חסרונם הוא דווקא במוצאם השבטי הבלתי מפותח

יהודית -הלא, הקבוצה השנייה מהווה גירוי לחוסר הנחת של" זמנית"היהודית ה

מאסה היסטרית של "היצרים אשר בקלות עלולה לההפך להפרימיטיבית ומשולהבת 

השבטית והאלימה , ח עולה כי דווקא הקבוצה הפרימיטיבית"מן הדו". חוליגאנים

הוא בקושי שלה לרסן את עצמה מול יצריה " חטאה"לתיאור סלחני אשר עיקר " זוכה"

ן וזול זכותה של קבוצה זו הוא קודם כל בהיותה כוח אדם זמי. הטבעיים והצפויים

 . ולכן גם זוכה ליחס סלחני מן השלטונות, הרואה עצמו חלק ממאגר העבודה בעדן
ציוניים כקבוצה הפוגעת -תימנית אשר מניעיה פוליטיים-העמדת הקבוצה היהודית

איני . יהודים היא טיעון אנטישמי קלאסי-בסיכויי התעסוקה של שכניהם המסתננים הלא

אלא לציין שהטיעון שבו הוא משתמש הוא , מימפיון הוא אנטיש'בא לקבוע כאן שצ

 . אנטישמי
זוהי בדיוק נקודת המעבר מאנטי ציונות לאנטישמיות כאשר מניעיה המזדמנים הם 

 . י"ההתרחשויות הפוליטיות הקשורות למאבק המזוין בין יהודים לערבים בא
די בארץ הפחדים משלטון יהו"מפיון באורח חד צדדי את 'בתיאור הרקע הפוליטי מתאר צ

 כחוסר צדק גדול  הכלי"מחאה כנה נגד מה שהורגש ע"או מה שהוא מכנה " הקדושה

תיאור ישיר זה מאחד בריטים וערבים מוסלמים כנגד אויב משותף " י"כלפי ערביי א

                                                   
... י"ת להפגנה המונית כנגד חלוקת א"י מנהיגים ערביים במזה"לכן כאשר נקראה הקריאה להפגנה ע... אינם מאורגנים

ניתן לומר כפי שהגדיר זאת מפקד ...  לארגן את הפגנה ולכןהתארגנה ועדה לצורך העניין לא יאוחר מהראשון לדצמבר
 Certain leading Moslems actively supported it. But it is clear that their intention was that it: ... : ... : ... : ... המשטרה

should be peaceable and orderly...  
 :....כשהוא בא לתאר את ההמון או האספסוף והרכבו הוא כותב...  
ורבים מבני  coolie class-הוא היה מורכב בעיקר מהיסודות הפרימיטיביים ביותר של תימנים מקוריים בני שבטים מה" 

אשר הפכו לפתע  sweepers and indigenous riff-raff י"השבטים הפרימיטיביים מהפרוטקטוראט מעודדים ומשולהבים ע
ות פתאומית של אלימות מעבר למה שידענו התנסנו אי פעם ביחסינו זו היתה באמת התפרצ. למאסה היסטרית של חוליגאנים

י הכל כחוסר צדק גדול כלפי ערביי "המתיחות שנגרמה בשל מחאה כנה נגד מה שהורגש ע... יהודים-עם ערבים ויחסי ערבים
כאשר בקבוקים  �לההפך להפגנה מתרגשת ומעבר לאלימות ) (peacefulי לא היה קשה לשתי קבוצות המון שוחרי שלום "א

 ומרגשות שנאה ושאט נפש להצלחה היהודית ציונית  ומרגשות שנאה ושאט נפש להצלחה היהודית ציונית  ומרגשות שנאה ושאט נפש להצלחה היהודית ציונית  ומרגשות שנאה ושאט נפש להצלחה היהודית ציונית י הערבים"י יהודים הביאו להחזרת אבנים ע"שהושלכו מגגות הבתים ע
 PRO CO (]ק" ע�ההדגשה והתרגום שלי ." [י הפכו רגשות הזעם מייד לשנאה כנגד כל היהודים בתור שכאלהי הפכו רגשות הזעם מייד לשנאה כנגד כל היהודים בתור שכאלהי הפכו רגשות הזעם מייד לשנאה כנגד כל היהודים בתור שכאלהי הפכו רגשות הזעם מייד לשנאה כנגד כל היהודים בתור שכאלה""""ם ובאם ובאם ובאם ובא""""באובאובאובאו

537/3977.( 
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 .אחד
סיום הפיסקה רק מחריף את הממצאים הללו לנוכח התגוננות היהודים מגגות הבתים 

י "מ ובא"באוהיהודית שנאה ושאט נפש להצלחה רגשות :"כאשר הוא ממשיך לתאר

 ". בתור שכאלההיהודים הפכו רגשות הזעם מייד לשנאה כנגד 
והמשפטים שקודמים ,  היהודים כולם אשמים�המשפט האחרון מראה שבעיני הפורעים 

". י הכל"חוסר צדק שהורגש ע"לו על אחדות הדעות בין הפורעים לבין הבריטים על אותו 

 . תר שאת את העובדה שציונותם של היהודים טבועה בעצם יהדותםרק מדגיש בי
מכיוון שקשה לטעון על . המעבר המזהה יהודי עם ציוני הוא אפוא המפתח להבנת העמדה

שתי ? מפיון שנטה לאנטישמיות בכל זאת מתחייבת השאלה הכיצד מתקיים מעבר זה'צ

היא שזיהוי עם ציונות הוא הראשונה והפשטנית שבהם : לבוא בחשבון אפשרויות יכולות

, ביטוי לגוונים אנטישמיים בדרגות שונות בקרב הפקידות הקולוניאלית הבריטית בעדן

האפשרות השנייה . י ובמקומות שבהן נטיות פרו ערביות גלשו לנטייה אנטי יהודית"בא

י מקבלת את ביטויה בהטחת "היא שהמגמה הפרו ערבית המתחזקת עקב אירועי א

הילה על כי לא מחתה אלא שיתפה פעולה עם תנועת הסתננות של יהודי אשמה כלפי הק

בהקשר זה קשה שלא להבחין באוריינטציה הפרו ערבית . תימן לעדן בדרכם לישראל

בנטייה הפסיכולוגית , ומלבדה, "אחוזותיה"הקיימת באימפריה הבריטית הנסוגה מ

 דפנסיבי לאופנסיבי מעבר זה מקו". ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה"המובנת של 

רואה בהתקפה על יהודי עדן תוצאה עגומה אשר הביאה העדה על עצמה בהתקשרה 

י ותנועת היהודים אליה תוך הפרה בוטה של חוקי מושבת הכתר "מרצון או מאונס עם א

 ). ההסתננות היהודית מתימן לעדן(
 שהבריטים  מתריע השליח עובדיה טוביה על כך19.12.47-במכתב למדור השליחים מה

, לטענתו. נוקטים במדיניות של ריצוי הערבים ומפעילים לחצים על הקהילה היהודית

רצונם של השלטונות להחזיר את השקט למושבה יכול להביא לפתרון שתי בעיות בבת 

לתימן והשתחררות מן העול של השתתפות , החזרת הפליטים אל מעבר לגבול: אחת

 16.עותמן ועדן' בכלכלת פליטי שייח
שהצבענו עליו אשר בו משלמת קהילת עדן את " החטא ועונשו"המכתב מאשר את דפוס 

הציונות שלה שבא לידי ביטוי בהסכמתה שבשתיקה " חטא"מחיר הפרעות כעונש על 

                                                   
הממשלה אשמה בזה שלא : תגובות הלא יהודים על המאורעות הם.  פליטי תימן חזרה לארץ מוצאםיש סכנה רצינית לגירוש" 16

והזרים הבאים רק לשדוד ולחמוס ומקלקלים ] 28 והערה 169ראה פרפיט " [רף-ריף"דאגה בעוד מועד לסלק מעדן את כל ה
תנקוט צעדים גם נגד פליטינו ולו רק הממשלה החלה נוקטת צעדים נגד הזרים וקשה לחשוב שהיא לא . את האוירה בעדן

] מנהלת מחנה חאשד[ר פיינברג "לא פעם רמזו השלטונות לד... "כדי לא לעורר את קנאת הערבים הקיצוניים "עבור המטרה 
במקום שתוציאו כל חודש כל כך הרבה כסף לכלכלת האנשים : "פעם פנה אליה מושל המחוז גלויות. על האפשרות הזאת

בשיחה עם אחד "... "?וב לכם להוציא בפעם אחת ולהחזירם לתימן ולהיפטר מן השאלה הזאת בפעם אחתהאם לא ט, האלה
אם אינכם רוצים שמקרים דומים יחזרו חייבים אתם להוציא : "מעסקני הקהילה היהודית בעדן אמר אחד מעסקני הערבים

הדגשה [". ". ". ". לתימןלתימןלתימןלתימן) מחנה גאולה ( אנשי חאשד אנשי חאשד אנשי חאשד אנשי חאשדולהחזיר את כלולהחזיר את כלולהחזיר את כלולהחזיר את כלי "לסגור את המשרד הא, י"ממכם את הציונות ואת העליה לא
איך אתם רוצים שהערבים ישתקו בו בזמן שאתם מכינים בחאשד : "עסקן ערבי אחר אמר בהזדמנותאחרת] ק"ע. במקור

י " לא1600-עצם העובדה שהשלטונות יצטרכו לשלם בחודש זה כ] במקור(...) [י י י י """"חיילים כדי להרוג את אחינו הערבים באחיילים כדי להרוג את אחינו הערבים באחיילים כדי להרוג את אחינו הערבים באחיילים כדי להרוג את אחינו הערבים בא
כי .  פליטי שייך עותמאן ופליטי עדן שהועברו על ידם למחנה היא סיבה רצינית לגירושם חזרה למקום מוצאםכדי לכלכל את

אם יצטרכו לעשות זאת עוד חודש או חודשיים תצטרף לבעיה הפוליטית בעיה כלכלית והשלטונות יבחרו בודאי להיפטר 
טוביה ( ...."ויש כבר תקדים לכך.  דהיינו גירוש לתימןי רוב התושבים"קלה ומקובלת ע, משתי הבעיות גם יחד בדרך פשוטה

 ).מ" אצS 86/42 47. 12. 19למדור לשליחים 
שהיא מקבלת כסף כדי להאכיל אנשים אלה ולהכין אותם להגירה אל המקום שאליו : "ר פיינברג למושל היתה"תשובתה של ד 

 .PRO CO 537/397 4191..." לפלסטיין�הם שואפים להגיע 
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אתם מכינים בחאשד חיילים . "י"למעבר שעושים פליטי תימן היהודים בעדן בדרכם לא

לקבל את הרושם שהאוריינטציה הפרו אפשר , מלבד זאת". להרוג את אחינו הערבים

תוביל לרדיקליזציה במדיניותה כלפי הקהילה או לפחות , ערבית הכובלת את השלטונות

החזרה של פליטי ) פי טוביה-הצפוי על(כלפי פליטי תימן בחאשד אשר ביטויים האפשרי 

 . תימן לארצם
 :קובע טוביה מספר נקודות, בניתוחו

 . ודי בכך כדי לבצע את הגירוש�כלי ומדיני לשלטונות רה פטריאציה תביא רווח כל .א
 �היהודים והלא יהודים -כנגד הגורמים המסתננים" איזון הסנקציות"מדיניות  .ב

פי הכרתו של הכותב את המסורת הקולוניאלית -אולי על(מתבקשת או צפויה 

 ...) י"הבריטית בא
אות עצמה שהבריטים מעידים מסמכים בריטיים והמצי, אף שהיה בסיס להערכותיו

למשל הלחצים , י צרכים ולחצים שטוביה לא יכול היה להכירם מקרוב"נוטרלו ע

 17.בריטיים על הממשל הבריטי בלונדון-שהפעילו גורמים יהודים
לא ירגעו כל " אף שאלה �השאיפה לשוב אל הנורמליזציה ולנטרל את המתחים והיצרים 

מפיון ליישם את דרישות ועד 'לים את צ מובי18"עוד נמשך המתח והמהומות בפלסטיין

בריטים -דרישות אלה זכו לגיבוי של חברי פרלמנט יהודים. החירום של קהילת עדן

 19.עולמיים-וארגונים יהודיים
אם כוחות הביטחון היו " הטבח"עמדתם של יהודי עדן הייתה שהיה אפשר למנוע את 

לעומת זאת עומדת . די בעדן אל תןך הרובע היהוAPL- הLEVIES-נמנעים מלהכניס את ה

בעיקר בקרייטר כתגובה מתבקשת על APL -המציג את תפקודו של ה, טענת הצד הבריטי

צליפות של צלף בודד או מספר , פרובוקציה יהודית של זריקת בקבוקים מגגות היהודים

 . צלפים מהצד היהודי
מקור "ת  תחת הכותר19.1.48- של המושל מה3' בחומר המסכם את נאומו הסודי מס

 . מתגבשת ומנוסחת עמדה שתשמש את משרד המושבות לעתיד, "המהומות ותוצאה של
המסמך פותח בתיאור סימנים המבשרים רגשות אנטי יהודיים בקרב ערבים אשר גילו 

את המרכיב האנושי . ובעיקר הרדיו, ידע והתעניינות עקב התפתחות אמצעי התקשורת

אנשי שבטים מרמה נמוכה , "ם פרימיטיביםאנשי"של אוכלוסייה זו מתאר המושל כ

יסודות אלה התרכזו בעיקר . מאוד ובלתי מרוצים מרמת חייהם ומתנאי המגורים שלהם

מסקנת מפקד המשטרה . ומצאו את פרנסתם כעובדי עבודה שחורה' סטימר פוינט'ליד ה

תה ובעיקר דחיית השימוש בחוקי גירוש רק העצימו את תוקפנו, היא שהיעדר חוק וסדר

 היה המפקד העליון של המשטרה משוכנע שמהומות 1947כבר באביב . של האוכלוסייה

                                                   
 בדבר חששות להתקפה מחודשת על הרובע היהודי 6.1.48-משל מכתב איסטרמאן לריז וויליאמס מהראה ל( 17

ושהרהפטריאציה של פליטי תימן היהודים היא ,  טרם נעצרו� שרשימתם מצורפת �שמנהיגי הפורעים , בעדן
פת היטלר גרועים מהתקופות הגרועות בימי הביניים או תקו"בבחינת הפקרתם והסגרתם לידי כוחות שהם 

 .PRO CO 537/3975 41918... 1942/44 בגרמניה של
 .PRO CO 537/3977 78774/47 2' מכתב סודי מ, 3.1.48, מ"מפיון לשה'צ 18
19
 כולל מאמר 7.1.48- ראה מכתבו של בנין בשם ועד החירום בעדן לועד הקהילות מה.תרגום של מאמר מעיתון  

 .PRO CO 537/3976. 4.1.48-ירה מהר'מעיתון ערבי המופיע בעדן בשם פתאת אול ג
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ושהתקפה על הרובע היהודי , עלולות לפרוץ בעדן עקב התדרדרות המצב בפלסטין

ההכנות לקדם את פני האפשרות הזאת כללה . עותמאן אכן צפויות' בקרייטר ושייח

ת התבססה על העיקרון שכוחות ביטחון התכני. 1947תכנית להיערכות חדשה כבר ביולי 

הוא מוסיף . הם שצריכים להתמודד במקרה שיפרצו מהומות, אירופים ולא בני המקום

מיחידות חיל האוויר לתגבור תחנה " אירופי"ומציין ששבוע לפני המאורעות נשלח כוח 

 הועמד להגנת הקרייטר APL- כך יצא שחיל העזר הילידי הKHORMAKSAR-או מחנה ב

 . מרכזה של העיר עדן �
את מסקנותיו אביא .  לדצמבר2-ח לתיאור המאורעות ביום הראשון ה"מכאן עובר הדו

 :בקצרה
בני ... האספסוף שהיה בלתי מאורגן היה מורכב מאנשי שבטים תימנים פרימיטיבים) "1

 ערב רב שהפכו לפתע מאספסוף של –" ריף ראף"שבטים מהפרוטקטוראט מתוגברים ב

 )כדברי המושל". (למאסה היסטריתחוליגאנים 
ח מציין שהתגבורת שנשלחה לשטח באה לתגבר את כוחות המשטרה וכאן נוספה "הדו

משפט זה מכין את " Rioting continued until the 5th December": בכתב יד ההערה

 No clear picture can be gained of the origin and": נכתב שם, הקורא להמשך
nature of much of the firing, and the method by which casualties were caused. 

The great majority of Jews killed apparently met their death by rifle bullet” . 
מה משמעות הקטע הזה אם לא קביעה שאכן נורו יריות ורוב הקרבנות היהודים אכן 

 היחידה היא כיצד לקבוע את מקורן של אותן הבעיה? עקב יריות אלה" פגשו את מותם "

או , שהיריות יכלו לבוא משני כיוונים באותה מידה" מאוזן"כלומר ליצור רושם , יריות

להגן " יכלו"אשר לכאורה ,  הקרבנות–או מן המתגוננים היהודים , מן הצבא והמשטרה

ת נמשכו עד שהיריו, בתחכום רב מוספת הערה בכתב יד, יתרה מזו. על עצמם בנשק חם

למלחמה של ממש שנמשכה " נקלעו"היהודים , משמע) 1' עמ, שם(חמישה לדצמבר 

ובמידה , המסקנה היא שקרבנות אותו ירי אינם כה תמימים. שלושה ימים רצופים

. כי הרי לשדה קרב וירי דרושים שני צדדים ולא צד אחד בלבד, מסוימת הם אחראים לו

 . תמוצדק אפוא להאשים גם את הקורבנו
היעדר הוכחה כלשהי , הראשונה: מכאן מפרט המושל חמש נקודות המאירות את עמדתו

יש " :ח"כדברי הדו, השנייה; האירוע ליריות מן השכונות הערביות הסמוכות למקום

 :המסקנה וכאן מופיעה" י יהודים אולם"לצליפות ע, עדויות מעטות אם בכלל
 

”...a fairly wide-spread impression among those controlling the security 
forces that it took place.” ]ההדגשה שלי[  

 
אין הוכחות אך קיימת התרשמות אחידה ומשותפת של כוחות הבטחון שאכן היו , כלומר

בשום מקום לא הועלה על הדעת שערבים בהמון "ש, השלישית; צליפות מהצד היהודי

המשטרה המזויינת התנהגה מצויין " דת על כך שהנקודה הרביעית עומ; "השתמשו בנשק חם

אולם ... עותמאן מצוין'  פעלו בשייחAPL-ה"ש, והחמישית; "ותחת שליטה מלאה
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 אשר דחף את הלוויס במספר APL-התגלה היעדר שליטה אפקטיבית של ה... בקרייטר

 ... "מקרים להתנהגות פראית חד צדדית
י המשך "יש לערוב לביטחונם ע: "די עדן יהולגבי. ח ממשיך וקובע שתי מסקנות "הדו

 Crippled and: "את מצבם מגדיר המושל]" שיגנו עליהם[נוכחותן של יחידות בריטיות 
demoralized , עליהם להחליט ... שמצאו מקלט במחנה חאשד: "ולגבי היהודים התימנים

להיסמך אך עד אותו הזמן , על עתידם אם תהיה הזדמנות באחד הימים להגיע לפלסטיין

שיש "ח היא "מסקנת המושל בסיום הדו". על שולחנם של מוסדות צדקה יהודיים מבחוץ

 20." ככוח מסייע לכוחות האזרחיים בקרייטרAPL-להימנע בעתיד משימוש ב
נראה שהעמדה הבריטית המתגבשת כאן אינה מנסה לברוח מאחריות ולטשטש את 

ריות על הירי ומאמץ ליצור איזון לעומת זאת מסתמנת בה מגמה למיזעור האח, העובדות

 חיל העזר שהוא חומר אנושי –לבין הלוויס , הקרבנות, קרי" פרובוקטורים"בין אחריות ה

 . נחות ולא בריטי
 . כדי לקבל תמונה מאוזנת יותר יש להשוות עם הדין וחשבון שכתב השליח עובדיה טוביה

 המאורעות בשני מסמכים טוביה שהה עם פרוץ המהומות בקרייטר בעיר עדן ותיאר את

 נשחזר את האירועים על פי 19.12.47.21- ובמכתב מ13.12.47- משואת יהודי עדן: חשובים

 :שואת יהודי עדןטוביה במסמך 
 

 2.12.472.12.472.12.472.12.47ט כסלו ט כסלו ט כסלו ט כסלו """"יום ג ייום ג ייום ג ייום ג י
 .הכרזת שביתה ערבית לסולידריות עם ערביי פלסטין

 .היהודים סוגרים את עסקיהם
ים ברובע היהודי על מנת לפזר התקהלויות של ערבים מסתובב" מתנדבים"במשך היום 

 .שקט גמור ברובע. ערבים
 .קבוצות קבוצות של פרחחים ערבים רוגמים בתי יהודים באבנים, עם חשכה 1800

 .היהודים זורקים על הפורעים בקבוקים מן הגגות
 .הפרחחים בורחים ויוצאים מן הרובע

 מהגגות משיבים בהשלכת  ,בקצוות הרובע ערבים רוגמים באבנים יהודים 1805

 . בקבוקים
 .הרגימות נמשכות  2100
 . מכבי אש במקום. ס לבנות סוכת שלום"שריפה בביה 2100

מכוניות של יהודים מוצאות מהמוסכים . שריפה בקצה השני של הרובע

 .ומועלות באש
 .המשטרה המזויינת באה לעזרת המשטרה האזרחית אך לא משתלטת

 .פיזור כל ההתקהלויות, ות מלחים בריטים מחיל היםהשתלטות עם הצטרפ  2300
 . שקט גמור ברובע 2300

                                                   
20 PRO CO 537/3975 41918. 
 -טוביה : להלן.  לדצמבר13-זאת הכורת שנתן השליח למכתבו מה (S 86/42י המדור לשליחים "הסוה, מ"אצ 21

 ).שואת
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 3.12.473.12.473.12.473.12.47' ' ' ' יום דיום דיום דיום ד
ניסוח מברק לנציב ובו דרישה להגנה , ישיבת עסקני הקהילה �השכם בבוקר 

 .על הנפש והרכוש
 . יידוע הנציב על כוונות הערבים להכפיל ולשלש את הפרעות

 .התחדשות רגימות האבנים והבקבוקים
 . שן מתאבך בקצה הרובעע
נכנס לפעולה ) צבא בדואים תימני בפיקוד בריטי (APL-ה

 . כתגבורת
 APL-וה, הפורעים פורצים לחנויות של יהודים שודדים אותן

 .עוזרים בשוד ובביזה ומעודדים אותו, עומדים מנגד
פונה לשלטונות ומתלונן על ) ?סלים בנין(ראש הקהילה 

  .בביזה) APL(השתתפות הצבא 
מסייעים להבעיר שקים ולשפוך עליהם בנזין  APL-ה

 . ההולכים ונשרפים, ולהשליכם אל הבתים
 .  שעות24-השלטונות מכריזים על עוצר ל, לאחר הפצרות

 .APL-השוד נמשך בחסות העוצר ששומר עליו ה
לברוח או ,  יורים בכל יהודי שנחלץ לכבות שריפת ביתAPL-ה

 .להזעיק עזרה
 .APL שהיהודים יורים על ה השלטונות טוענים

ביום ,  והשריפות נמשכות במשך העוצרAPL -יריות ה

 . ובלילה
 .APL-עשרות הרוגים מכדורי ה. בתי היהודים נקובי כדורים     4.12.474.12.474.12.474.12.47' ' ' ' יום היום היום היום ה

ראש הקהילה . בית בנין שהיה מלא יהודים החל להישרף

מפקד הצבא מגיע , מבקש מהשלטונות עזרה לפינוי האנשים

. נותן הוראה להוצאת האנשים מהבניין, ן לא מאמיןלבית בני

, מפקד הצבא משתכנע. מטח אש ושתי נשים וילד נהרגים

 .  מנשקם ודורש צבא בריטיAPL-מפרק את ה
  .APL- מלחים מובאים לשטח ומחליפים את ה40

 . הפסקת אש ושקט ברובע
 22.ההרוגים נאספים מהבתים ונקברים בקבר אחים     5.12.475.12.475.12.475.12.47' ' ' ' יום ויום ויום ויום ו

 
 שולח לו 1947 לדצמבר 10-ב. קד הכוחות המזויינים היה סגן מרשל אוויר לידפורדמפ

להקליט ולתעד את כל הפרטים , מכתב סודי ובו דרישה לרשום, המושל הכללי, מפיון'צ

 פקודיו בזמן -הצבאיים והאזרחיים הקשורים לפעילותו כמפקד ולפעילות כוחותיו

                                                   
 .ק" ע–ההדגשות שלי . S 86/42 י המדור לשליחים"הסוה, מ" אצ13.12.47-מה" שואת יהודי עדן" 22
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 המחויבות החוקית של פקידים בריטים .א. הוא מנמק זאת בשלוש סיבות. המאורעות

ולהפיק לקחים להתארגנות , למנוע הישנות מקרים כאלה. לעמוד בדרישות המנהל התקין

להדוף דיווחים או עדויות כוזבות מטעמים פוליטיים או . ב; מהירה ואפקטיבית לעתיד

 23.לאפשר תיעוד של האירועים לקראת תביעות נזיקין ופיצויים בעתיד. ג; אחרים
. תיאום עדות, מפיון למעשה בידוי עדות או במקרה הטוב'בתוקף סמכותו מציע צ

שהיהודים התחילו עם "מפיון להשיג את אישורו של לידפורד לגירסה 'מנסה צ, להערכתי

דומה שעדותו של לידפורד ". ולו גם צלף אחד, בקבוקים והמשיכו בצליפה של צלפים

ונרשם כעד , 8/3/1948-בפני ועדת החקירה בהוא העיד בדלתיים סגורות . מסייעת בידו

 1.24' מס
כך הוא עובר לעיקרון -אחר. הקובע, עמדתו של לידפורד פותחת בעיקרון הכלכלי

שבו הוא מציג את היהודים כמי שהפכו את הקערה על פיה תחת חסות , הפסיכולוגי

שותם העיקרון השלישי הוא טיפ. הם שהיו משרתי הערבים נהפכו לאדוניהם. הבריטים

הם אינם מבינים את משמעות ההיפוך שבמצבם וממשיכים להתגרות . של היהודים

זהו המרשם הפשטני אך גם הסמלי לפריצת . היהודים התחילו, והעיקרון הרביעי. בערבים

 זהו -ולמרות שאינו אומר זאת, י"זהו גם העיקרון לפריצת המאורעות בא. המאורעות

, והוא מסתייג מן הקרבנות, תרת נתונה לתוקפיםאהדתו הבלתי מוס. מבנה המחשבה שלו

במחשבה פשטנית כזאת .  שמנעו טבח של ממשAPL-אשר צריכים להודות לבריטים ול

". הרגעת הרוחות"ניתן להצדיק את התנהגות הלויס וגם את השימוש בהם ככוח צבאי ל

יאלים מאפיין אנשי צבא וגם פקידים קולונ, שנמסר בדלתיים סגורות, דפוס חשיבה זה

הקירבה בין תפיסתו . בריטים ששירתו במזרח התיכון ובאו ביחסי שליטה עם הערבים

זהו דפוס חשיבה משותף שאינו , מפיון היא מדהימה'העקרונית של לידפורד לזו של צ

אלא לטובת התמים , אך נוטה פסיכולוגית לא לטובת הקרבן, בהכרח אנטישמי

לא צפה   הערבי הפרימיטיבי והתמים אשרהשוטר. י הממולח ממנו"שתמימותו נוצלה ע

זהו אותו דפוס חשיבה אשר בא לידי ביטוי . של היהודים" הבוגדנית"להתקפתם 

                                                   
23 "you will understand how even more important it will be that our reports of events, and the evidence on 

which they are based, can be completely substantiated in every detail, as in court of law. I have no doubt 
that you already appreciate many of the foregoing points, but it seemed to me right that I should advise you 

more exactly of the implications and requierments of the situation.”. 
 10/12/1947 PRO CO 537/ 3976. 

24 an appetite for looting I think that the fundamental problem which is at the root of the disturbances is an 
economic one. For many years the Jew in this part of the world had always been the servant of the Arab. 
Today you find, largely owing to British occupation that the Jew is becoming the master of the Arab. I think 
that is probably the origin of hatred between Arab and Jew. Then again ther is the attitude of the Jew. He 
does such stupid things. When the crowd went to the palace the Sultan was away and they went to Amir 
Ali... I am told he refused to talk to them and told them to go away. they did go away but on their way back 
to the centre of Crater they passed the Jewish quarter and when they started going by the Jews started 
throwing bottles etc. If the Jews had not started this the Arabs might not have attacked them. They did 
aggravate the Arabs. Once the disturbances had started they were continued with the object of looting and 
murder. The crowd were most fanatical... It was a very angry mob... if the Jews carry on as they have in the 
past there is bound to be a trouble... the Levies... their minds are not trained in the same way as the British 
mind... If the measures which were taken had not been taken, I am satisfied that a massacre of the Jews 
would have taken place. The rioting would have continued and there would have been much more damage 
to property. People get which is very difficult to wear off. looting among people such as these can only be 

stopped by the most drastic penalties." PRO CO 537/3977, pp. 1-2. 
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הוא כמעט , שהזכרנו קודם" תיאום העדות", למעשה. מפיון'בהרצאתו הסודית של צ

 . בשל דפוס החשיבה הדומה, מיותר
ות החותכות של המושל החוקר בניגוד לראי, יש כאן כמעט הסכמה כללית של כל הפיקוד

לא "או ליתר דיוק היא , שלא הייתה צליפה יהודית, שעמד בראש ועדת החקירה, טרסטד

היא אפוא שהיה צריך " המתבקשת"המסקנה . בריטית במיטבה" הגינות"אכן ". הוכחה

 . על מנת שהגורם הבריטי ישליט סדר" השתיק את הירי"להתערב בירי כדי ל
 The...: מפיון'עצי משרד המושבות בלונדון ומנסחים את עמדת צכך מסכמים אפוא יו

mobs were formed and the stoning and looting done by primitive Yemeni tribesmen 
or up country tribesmen from the protectorate reinforced by local riff-raff all turned 

hooligan as the Governor puts it, by sudden mass hysteria.) של 3' הערות על נאום מס 

 ).מפיון ראה לעיל'צ
המקומי עם אנשי השבטים התימנים מבחוץ הוא " רף-ריף"החיבור של ה, פי ניתוח זה-על

מצב . שהשתנה בהבזק מפתיע להיסטריה המונית" חוליגאני"שהביא למעבר מאספסוף 

ר גם אם לא נצפתה מראש הצדיקה את אש, זה הוא שחייב התערבות בריטית מאסיבית

המיוחסת לבריטים " ההפרד ומשול"לכאורה מתאשרת כאן תופעת . האמצעים שננקטו

איני יודע עד כמה קוד זה הוא עיקרון התנהגותי או . כקוד התנהגותי קולוניאלי מסורתי

 25.שמא הוא מהווה ביטוי או תוצאה של מדיניות מוכתבת
העמדה הבריטית בעיקרון שהעלה ועד החירום בעדן  מתמקדת 1948דומה שמפברואר 

ומנהיגים יהודים ,  מנהיג יהודי וחבר פרלמנט� Barnett Janner MPאנר 'ותמכו בו ברנט ג

 :בדבר יישומן של ארבע נקודות עיקריות, אחרים
 .הקמת ועדת חקירה בלתי תלויה ) 1
 .משלחת להערכת הנזק והפיצויים )2
 .על יהודי עדן) בריטית(הגנה מתמשכת  )3
 26.העמדה לדין והענשת מנהיגי המפתח של המהומות )4
 

 לטענת � ותחילתה של מלחמת אזרחים שם הביאה 17.2.48-רצח האימאם יחיא בתימן ב

מפיון ולמסקנה שלא יוכל להשתמש עוד בקלף הגירוש כנגד ' לשינוי עמדתו של צ�פרפיט 

 27.יהודי תימן
מפיון שהוא החליט לקיים סטטוס קוו ככל 'ר צ הסבי1948בפגישה עם ויטלס במארס 

לעודד את אכיפת החוק הקיים המונע מיהודים , אחמד, אף שפנה לאימאם החדש, שיוכל

, עוד ביקש מהמועצה המחוקקת בעדן לחוקק חוק אשר יקשה על תימנים. לצאת מתימן

                                                   
ירושלים , ר" מרכז שז,במאבק מרד מרי, 1939�1948י "המדיניות הבריטית בא, גבריאל שפר: לעניין זה ראה 25

 .116' עמ, ז"תשמ
 משר המושבות 53' וכן ראה בסודי מס. PRO CO 537/3976 ,11.2.48-מה, 49מפיון למשרד המושבות סודי 'צ 26

 .PRO CO 537/3977 11.2.48-מפיון מה'ריז וויליאמס אל צ
 .10.2.48-פיראטין ב, אנר'ג, ל ושלושה חברי פרלמנט סילברמן"ח מפגישה בין שר המושבות הנ"דו 

 .174' עמ, פרפיט 27
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 28.להסתנן אל תוך הקרייטר, ובעיקר על תימנים יהודים
שרויה בחרדה קיומית וכמו איבדה את ביטחונה העצמי , מוםהקהילה מתוארת כבעלת 

בחודש פברואר . עקב אובדן אמון ביכולת הממשל להעניק לה ביטחון והגנה של ממש

 מפיון לשר המושבות שלו שהוא'מדווח צ
 

“... reasonably satisfied with progress made in return to normality. 
Jewish community still understandably lacks confidence... practically all 

Jewish shops at Steamer Point* have reopened and 26 out of 27 Jewish 
boys have returned to Government Secundary School..."29 

 
, לעומת זאת. על אבדן הביטחון העצמי והמצב החרדתי של הקהילה מעיד עובדיה טוביה

ח זה התווית הציונית המודבקת על הקהילה בעדן שבעטיה מצדיק "ביטוי בדובאה לידי 

 30.שכבר עמדנו עליה לעיל, מפיון את יישומה של האוריינטציה המבודדת שלו'צ
. ובעלת זכויות מותנות" בעלת מום"התווית הציונית של הקהילה היא שהופכת אותה ל

הקהילה  ת ההגנה מאנשיח מתוארת פגישה שבה איים מפקח המשטרה להסיר א"בדו

מפיון רצה לפטור עצמו מאחריות לגורלה 'אוריינטציה זו מעלה את המחשבה שצ. עקב כך

. יחד עם כל אוכלוסיית מחנה חאשד, של הקהילה ולהביא לעלייתה ברגע שהדבר יתאפשר

, אך בשל חששו מהתעוררות אנטי יהודית מחודשת עקב עליית יהודים תימנים מהמחנה

י על ערביי עדן והקצנת האווירה האנטי "השפעת מאורעות א. נבלמתהמגמה הזאת 

לכך יש להוסיף את הפינוי , מפיון'יהודית מצביעים על קו מהסס ובלתי מגובש של צ

הייתה לו השפעה על רגשותיו ואולי אף על , ברמה האישית, י אשר בוודאי"הבריטי מא

וינט בדבר התחלת 'ציגי הגמ עם נ"לכן תגובתו על חידוש המו. עמדותיו של המושל

כאלה היו כנראה פני הדברים . העלאתם של יהודים מהמושבה נתקלת לפי שעה בדחייה

 . 1948בסוף אוגוסט ובראשית ספטמבר 
וינט באירופה שם הוא מצטט את 'ת הרי ויטלס כותב על כך לראש הג"וינט במזה'נציג הג

 משפטו של המושל 
 

                                                   
 .50וראה גם הערה , שם 28
29 *Steamer Point = מפיון לשר 'צ. זור נמל חופשי שבו היו הרבה חנויות ליהודים של העיר עדן וא התיירותרובע

 .PRO CO 537/3976 11.2.48' מסהמושבות מכתב סודי 
גם . איתנו הוזמנו נציגי הקהילה היהודית בעדן...  למשרד המפקח על המשטרה�ר פיינברג ושלושת השליחים "הוזמנו ד..". 30

י "שהפעילות הבלתי אחראיות הנעשות בעדן ע... מצא".. חקירות ודרישות"הודיע כי אחרי ... המפקח. די נוכח. אי. ראש הס
אתם מחנכים אותם "שרים ורוקדים . הוא שמע שאנחנו מלקטים ילדים וילדות במסגרת החלוץ). השליחים(נה אנשי המח

שיש לו סימפטיה לערביי , פראי"הזכיר לנו שאנו מיעוט בין רוב ערבי ... ציונות בלי כל מחשבה מה יאמרו על זאת הערבים
להפסיק את הפעולות ... הוא דרש. נות מסוכנת ליהודי עדןהוא הצהיר שהוא אינו אנטי ציוני אבל הוא חושב שהציו. י"א

נציג הקהילה קם והודה למפקח על דאגתו להגנת ... אחרת לא יקבל על עצמו את האחריות להגנת הקהילה, הציוניות
כדי למנוע . " ודרש לבטלה� החולצה הכחולה �טען ששמע שישנה תלבושת אחידה לתנועה . די. אי. ראש הסי... הקהילה

 מפקח המשטרה דרש מהשליחים להפסיק �" גאולה"ריבה גדולה בין שתי הקהילות קהילת יהודי עדן וקהילת מחנה מ
כל טענות ארמנדו ניסים וסלים ". תנו ליהודי עדן לחיות כפי רצונם ואל תתערבו בחייהם. "פעולתם בעדן ולהתרכז רק במחנה

ברור לנו כי הפגישה ... כי הדברים היו מכוונים לשני הצדדים כביכולאף . די.אי.הורצו מפי מפקח המשטרה וראש הסי... בנין
 ..."ר ועד הקהילה סלים"היתה לפי יוזמתו של יו

 .IV 208/4866ארכיון לבון , 13.5.48, מטוביה למחלקת החלוץ 
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"Until I have indication from there (London) of general policy, I am afraid that local 
negotiations would be premature...”31 

 
 יתומי 700 בדבר שליחת 1948מפיון עוד בינואר 'ח זה מוסר ויטלס על שיחה עם צ"בדו

בסיכום מצב הדברים . מפיון דחה זאת'צ, וינט ובמימונה'המחנה לישראל באחריות הג

.  שהוריהם היו קרבנות הפוגרום60ויטלס על אותו מספר יתומים ובכללם הנוכחי מוסר 

 40%-מעל ל.  ללא אם20%- ללא אב ו50%,  הם יתומים מלאים30%הוא מציין כי 

 הפליטים היהודים במחנה ורוב 3900כל :"מהיתומים הם הם בני עשר ומטה והוא קובע

 40%-מעל ל.  הגירה לישראלמחכים לאישור...  הפליטים היהודים החיים בקרייטר700

 שלוש שנים או ארבע ו� 50%, של חמש שנים או יותר" ותק"מהפליטים במחנה הם בעלי 

 פליטים יהודים עלו 110 רק 1946כמו כן הוא מציין שמאז שנת .  שנתיים ופחות10%-

 ... לישראל
וינט לבקש מממשלת 'החליט הג, לנוכח המצב הקשה במחנה חאשד והצפיפות הרבה

וינט התחייב לשלם את המחיר המלא של התעבורה 'כשהג...  ויזות2000ראל לנפק יש

 .שישה שבועות-ולהביא את העולים לישראל בתוך חמישה
בלונדון ' אולם על פי ויטלס מגעים שקיים בנטוויץ. 25.8.48-מפיון נשלחה לויטלס ב'תגובת צ

ה המהירה והעכשוית של הסכימ"עם בכירי ממשל שם מסרו שמושל עדן אינו נוטה לטובת 

שתוך השבוע השני של ספטמבר תגיע אינפורמציה מעודכנת "ומסרו כי הם מקווים " העלייה

דומה , יותר מכך, מפיון'קשה להבין מכך שלונדון מנסה כאן ללחוץ על צ". יותר ממושל עדן

המסמך מסתיים עם ההודעה שממשלת ישראל . שלונדון לא מעזה להמרות את פיו בשאלה זו

 . 17�40גברים בגילאי , 2000-הסכימה שלא לכלול במסגרת ה
וינט 'מפיון שמשרד העלייה של ממשלת ישראל הודיע לג' באוקטובר הודיע ויטלס לצ15-ב

סירובו של המושל לקבל את ההצעה . 2000 עולים במקום 3500על נכונותו לקבל 

 . את ויטלס לעדן" הקפיצה"
פרפיט . ככל האפשר את חלקה של הסוכנות בוהמבצע הוצג כמבצע הומניטרי וצמצם 

מוסר שממשלת עדן החליטה שלא לשמור על התכנית בסוד והמליצה לשתף בידיעה 

מפיון את הסכמתו אך הציב ' לאוקטובר הביע צ11-ב. מספר נוטאבלים ערביים במושבה

 : מספר תנאים
 )17�45(גברים בגיל גיוס לא יורשו לעזוב  ) 1
 .ה של מהומות בעדןהמבצע יבוטל במקר )2
 . אם כל הפליטים מהמחנה ומהקרייטר יעזבו יחוסל ויפורק מחנה חאשד ) 3
 אישרה ממשלת 2.3.49-ב.  לדצמבר יצא המטוס הראשון מעדן והמבצע יצא לדרך17-ב

הבלתי  "120 גברים בגיל גיוס שנותרו בחאשד יורשו לעזוב יחד עם 860-עדן רשמית ש

 למארס 23- בין ה32.ים לאחר מכן הם טסו לישראלארבעה ימ. בקרייטר" לגאלים

                                                   
.322B / C 5. 010 AJJDC ,7.9.1948ה ממחנה חאשד יח ויטלס לשוורץ בדבר עלי"דו 31

 

 .187'  בעמ29וכן ראה הערה . 183�187' עמ, פרפיט 32
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 יהודים לישראל ובכך למעשה 1779 טיסות שהטיסו 28 התבצעו 1949לראשית מאי 

 . הסתיים השלב הראשון
 
  השליחות והשליחים�בין הצלה לגאולה ) ב

חיים צדוק שהיה ראשון השליחים מטעם מחלקת העלייה של הסוכנות לעדן מתאר את 

בתום , י שלטונות בריטניה" תימן בעדן עם חסימת העלייה לארץ עמצבם של פליטי

 :1945מלחמת העולם השנייה בשנת 
 
וינט שפעל במחנה מצעביין ליד עדן וטיפל בהזנת ובהעלאת למעלה מחמשת אלפי 'הג

המחנה נסגר והוחזר לממשלת עדן וכל . פליטי תימן במשך כשנתיים התקפל אף הוא

שנשארו בעדן וכן אלה שנדדו בדרכים ונעצרו בגבול תימן אותם אלפי יהודים תימנים 

י ובו "באותה תקופה היה קיים בעדן משרד א... עדן יהיו נתונים מעתה בין תקווה ליאוש

הצוות . צוות של מנהל ועוזר שהם ילידי מקום ושרת ערבי ממוצא סודאני בשם עבדו

איות וזאת במידה ראה מתפקידו לטפל בארגון הסעה באניות וביצוע בדיקות רפו

אנו בארץ חשנו בעליל כי צוות זה המנהל את המשרד . והועמדו לרשותו רשיונות עלייה

התהלכו שמועות על .... לא היה איכפת לו כלל מה קורה עם היהודים האומללים... י"הא

לשגר ] י"הוחלט בסוה.... [הגוי עבדו... וכי השולט הוא... בחלוקת רשיונות" שחיתות"

ולנסות להשליט סדר בין הפליטים ובעבודת המשרד ... לדווח על המצב... שליח לעדן

 33...י"הא
 

וכך הם , והסוכנות קיבלה זאת, ישראל ישעיהו הוא שהכתיב את הסמכויות לשליח

סמכות לחוות דעתו ": 5.7.1945-בכר ממחלקת העלייה של הסוכנות ב' מופיעים במכתבו לי

שיישלחו שני שליחים נוספים . "התקין סידורים כהבנתול]ו... [י"על סדרי העבודה במשרד הא

לברר אפשרות . ידיעת הארץ והחיים בה, שירים, בתפקידי הדרכה והוראה שפה עברית

 34.הקמתה של חוות הכשרה בסביבות עדן שבה יעבדו בעיקר הנוער ויכשירו עצמם
ייה ואת לפני נסיעתו תבע צדוק מהסוכנות לקבל את זכות ההכרעה בקביעת התור לעל

כמו כן הביע נכונות לשאת ולתת . מיונם והטיפול בהם, רישום האנשים המגיעים מתימן

תביעות אלה הושמעו באזני ארמאנדו נסים מנהל . עם שלטונות המקום בגיבוי הסוכנות

ישראלי בעדן שהיה אז בארץ אך משבר היחסים והסמכויות לעתיד היה -המשרד הארץ

אחריו בא עובדיה . 1946 כשליח כשנה וחזר ארצה ביולי  צדוק נשאר בעדן35.בלתי נמנע

 .טוביה כשליח שהיה למעשה השליח השלישי ליהודי תימן ועדן
 

                                                   
33
 שנים כשהוא נע 5-שם גם פרטים על השליח שקדם לו בשם יוסף בן דוד שכיהן כ. 189, 188' עמ, באהלי �צדוק   

 . 259' עמ, 1938�1945בין עדן לתימן בין השנים 
34
 .192, 191' עמ, שם  
35
 .193' עמ, שם  



168 

 

 שליחים ושליחות. 1

 מבכירי השליחים של תנועת העבודה � לאותו חודש שלח עובדיה טוביה 19- וב13.12.47-ב

ענו למדור השליחים המכתבים מו. סקירה והערכת מצב על הפרעות והשלכותיהם, בעדן

נכתב כעדות ממקור " שואת יהודי עדן"המכתב הראשון אשר כותרתו היא . י"בסוה

בסוף העדות ") לא לפרסום"מלבד קטעים שסימן וכתב במפורש (ראשון ונועד לפרסום 

 36".פ של ההסתדרות"י ולועה"י לא"זכות הפרסום רק לסוה"מופיעה בכתב ידו הוראה 
. עתה הגיעה שעתם של המוסדות הלאומיים שלנו לפעול: "והמכתב מסתיים במילים אל

הגיעה . סכנת השמדה מרחפת על ראשם. תשעת אלפי היהודים בעדן תלויים על בלימה

 ].כך במקור. " [ו-ל-י-צ-ה. השעה להציל
 : הוא כותב19.12.47 במכתבו השני מה 

 
. גדולה בבת אחתעלייה ]... הדגשה במקור [!!!!עלייה מיידיתעלייה מיידיתעלייה מיידיתעלייה מיידיתהדרך היחידה להצלה היא "

אחרי המחנה ...  נפש4000 �" גאולה"העלייה הראשונה צריכה לחסל את כל מחנה 

. זריזות ותנופה, זהירות: ענייני העלייה דורשים... צריך לבוא תור יהודי עדן גופא

מחובת המוסדות הלאומיים לנצל את כל השפעתם את כל אמצעיהם ואת כל נסיונם 

 כל עוד הדרך להצלה פתוחה עלינו לנצל את כוחותינו ....לביצוע מפעל ההצלה הזה

 37..."ולבצעה מייד
 

החוזרים ונשנים בקריאתו מבטאים תחושת מצוקה " הצלה"ו" השמדה" שני המושגים 

אך דווקא השימוש החוזר , סובייקטבית שמצוי בה השליח עקב ההתרחשויות בעדן

כמו .  של מצוקה קולקטיביתבמינוח זה מבהיר עד כמה קשה לקבלו כביטוי סובייקטיבי

אפילו ביטוי אמיתי וכואב של מצוקה נשמע  ,בקרב רבים מעסקני התנועה באותה עת

, המנוצלת כמנוף פוליטי" תקשורתית"שהיום היינו מכנים אותה , כסיסמת תעמולה

במערכת התקומה היהודית כולה במאבקו " סיסמת קרב"חינוכי והסברתי עד שהפכה ל

עובדיה טוביה נשלח כשליח אל . י ובדרך אליה מאירופה"ריטים באשל היישוב כנגד הב

ומן הצד , מצד אחד הוא יציר כפיה וחניך אידיאולוגי של תנועת העבודה, יהודי תימן

במכתבו הוא מנתח את . האחר הוא בן העדה התימנית ונבחר לשליחותו גם בתור שכזה

ואולם , ולוגיים של תנועתומסיק את מסקנותיו ומשתמש במינוחים האידיא, המאורעות

הוא משתמש בהם לתיאור סובייקטיבי של המציאות בעדן וכשהוא קורא להצלה הכוונה 

�"מתקנת"בדיוק על נקודה זו באה תגובה .  הצלה פיזית עכשווית ומהירה�היא 

מ(בתשובה למכתבים ששלח ". קו התקן"וחזרה אל " יישור קו"הדורשת ממנו " מחנכת"

, בהם דיווח על התאוששות מסוימת בקרב הקהילה ופליטי המחנה) 24.1.48- ומ10.1.48-

 :כותבים לו מהארץ
 

                                                   
 .18'  עמ,S 86/42 מ" אצ,עובדיה טוביה 36
37
 .שם  
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כי אפשר בפעולת שדלנות להקנות לגולה יהודית את , אין אנו גם משלים את עצמנו"

את אלה נוכל להשיג רק . בטחון הקיום הדרוש לחיים תקינים ולהתפתחות חופשית

 ... עצמאותנו המדינית בארץרק עם הכון , בהשתחררנו מתלות באחרים
הרדיפות ולפתוח לפניהם את שערי המקלט -עדיין נבצר מאיתנו לדאוג לאחינו שבעי

ברור לנו כי אין מקום רב לתקוות שתבוא ].... הדגשה במקור. [הארץהארץהארץהארץ �היחידי הקיים 

אתם הנכם אתם הנכם אתם הנכם אתם הנכם . . . . תפקידכם הוא שונהתפקידכם הוא שונהתפקידכם הוא שונהתפקידכם הוא שונה.... בעצמנו נצטרך להתגבר על המתנקש.. עזרה מבחוץ

על מנת להצטרף אלינו ולהשתתף בתקומת המדינה לאחר על מנת להצטרף אלינו ולהשתתף בתקומת המדינה לאחר על מנת להצטרף אלינו ולהשתתף בתקומת המדינה לאחר על מנת להצטרף אלינו ולהשתתף בתקומת המדינה לאחר , , , , החזיק מעמדהחזיק מעמדהחזיק מעמדהחזיק מעמדמצווים למצווים למצווים למצווים ל

למנוע דכדוך , עליכם לשמור על הנפש]. ק " ע-מכאן ההדגשות שלי[.. .. .. .. שתפול ההכרעהשתפול ההכרעהשתפול ההכרעהשתפול ההכרעה

העלייה -כי ההצלה, י פיתוח אמונות תפלות"לא ע, ועלינו להזהירכם. הרוח ומורך הלב

כי גורל כי גורל כי גורל כי גורל , , , , ולהחדיר את ההכרהולהחדיר את ההכרהולהחדיר את ההכרהולהחדיר את ההכרה, , , , יםיםיםיםאמנם לא לשנאמנם לא לשנאמנם לא לשנאמנם לא לשנ, , , , יש לנטוע את אורך הרוחיש לנטוע את אורך הרוחיש לנטוע את אורך הרוחיש לנטוע את אורך הרוח.  תבוא מייד�

 . . . . יייי""""ישראל קשור באישראל קשור באישראל קשור באישראל קשור בא
 יש לבצר את סדרי הארגון ....לשוות לחיים את הצורה התקינה שלהםלשוות לחיים את הצורה התקינה שלהםלשוות לחיים את הצורה התקינה שלהםלשוות לחיים את הצורה התקינה שלהםוהדרך לכך היא 

... להגביר את פעולת החינוך וההסברה, לחזק את רגש האחריות ההדדית, הפנימיים

אולם . . . . בן האלפים לקראת אפשרות העתקתו ארצהבן האלפים לקראת אפשרות העתקתו ארצהבן האלפים לקראת אפשרות העתקתו ארצהבן האלפים לקראת אפשרות העתקתו ארצה, , , , עליכם להכשיר את כל הציבור הזהעליכם להכשיר את כל הציבור הזהעליכם להכשיר את כל הציבור הזהעליכם להכשיר את כל הציבור הזה

כגוף אשר עם מתן האפשרות ישא את עצמו כגוף אשר עם מתן האפשרות ישא את עצמו כגוף אשר עם מתן האפשרות ישא את עצמו כגוף אשר עם מתן האפשרות ישא את עצמו אלא , לא כהמון המצפה לתמיכה וחי עליה

 . מטילים עליומטילים עליומטילים עליומטילים עליו, , , , בכבוד ויטול על שכמו בגאווה תפקידים שתנאי קיום האומהבכבוד ויטול על שכמו בגאווה תפקידים שתנאי קיום האומהבכבוד ויטול על שכמו בגאווה תפקידים שתנאי קיום האומהבכבוד ויטול על שכמו בגאווה תפקידים שתנאי קיום האומה
 38."."."."שטיגליץשטיגליץשטיגליץשטיגליץ. . . . יייי. . . . חקלאיחקלאיחקלאיחקלאי. . . . זזזז

 
י "המכתב הוא מעין גילוי דעת של נציגי תנועת העבודה במדור לשליחים של הסוה

תוך עמידה על העקרונות . התנועה את תפקידם ומטרת עבודתםהמאזכר לשליחי 

מוצגים העיקרים , ישראלית בגולה-של תפקידם כשליחי תנועת העבודה הארץ היישומיים

. האידיאולוגיים של התנועה כעמדות איסטרטגיות המכוונות אל שליחיה באשר הם

, יתרה מזו. אחרתההתייחסות לגולת עדן ותימן אינה שונה מההתייחסות אל כל גולה 

" פליטות"מושא זה הוא ה. קיימת האחדה של יחס כתוצאה מהאחדת מושא השליחות

 אמורה להפוך �השלילית " פליטית"והתדמית ה. כמצב קיומי לאומי בלתי נסבל

באמצעות השליחים למסה קריטית של חלוצים בפוטנציה לקראת פגישתה עם מסות 

 . נית והלוחמתהנב, ישראל העברית-נוספות כמותה בארץ
תפקידו של המכתב הוא להחזיר את השליח אל הפרופורציה הרצויה לנוכח קריאות 

 . שלו" הצלה" "ההשמדה"
אין בשלב זה , כלומר, נכתב שם".  הארץ�לפתוח את שערי המקלט היחידי ... עדיין נבצר"

 . על מה לדבר על העלאה מיידית והצלה
על רקע מלחמת הקיום הקשה המתרחשת . תהטיעון יכול היה להיות של סדר עדיפויו

 ". בוער פחות"ועדן היא בבחינת , "בוער פחות"ל" הבוער"יש סדרי עדיפות מ, בארץ
 : וכך נאמר שם, אידיאולוגי-הטיעון המצטייר הוא חינוכי, ולא היא

ובמלחמה זו מצווים להשתתף כל חלקי האומה וכל אחד חייב לנהל אותה בהתאם "

                                                   
 .ק" ע–ההדגשות שלי . S 86/42מ "אצ, 25.2.1948, המדור לשליחים 38
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 " מיוחד לולתכנו של התפקיד ה
, בעדן וההתאוששות מהם" מאורעות הדמים"הנקודה החשובה היא שיש לראות את 

אחת אשר קרבותיה " מלחמת שחרור"כחלק מ, דהנהגת תנועת העבודה אליבא

במערכת הקזת הדם " קרב"כדינו של " פוגרום"דין ה, לכן. מתרחשים בזירות שונות

, הפצועים, מהאבדות(היחלץ ממנו אולי ל, יש להתאושש ממנו ויותר מכך. הלאומית

כפי שהאתוס הציוני התווה והציב בפני מגשימיו ) חוסר המוצא, היאוש, הכישלון, השכול

" שוועת"כך ניתן להעמיד שוב את ההנגדה ההכרחית בין .  אקטיביזם של עשייה ובנייה�

יו פ-על. ישראלי-פי המודל הארץ-הפוגרום בגולה לאקטיביזם של הגבורה וההקרבה על

כולם קרבות שונים , מלחמת הפרטיזנים, מרד הגיטאות, י"ייבחנו מלחמת העצמאות בא

לעומת הפסיביות .  על חירותו�" האמיתית"במלחמה אחת של העם היהודי על זהותו 

בשנות המאבק " שלילת הגלות"שהוא הביטוי העכשווי הטרי " צאן לטבח"הגלותית של 

 ).ום אחרעל מוטיב זה ארחיב במק(שאחרי השואה 
נאמר שוב בהנגדה ) מלחמת השחרור(כדי להדגיש את מקומה של המלחמה האחת , לכן

בעצמנו . שתבוא עזרה מבחוץ"לקוות , י ואם בעדן"אם בא, שאין מקום במלחמה שכזו

הנכונות ההקרבה וההכרה ]... "ולכן יאמר הכתוב... [נצטרך להתגבר על המתנקש

 ".יכריעו את הכף... בצדקתנו
 : עקרונות מהאתוס החלוצי של תנועת העבודה מוצגים כאן לתזכורתשלושה 

 הקרבה  )1
 . אי תלות ועצמאות ) 2
 )בניגוד לשתדלנות(אקטיביזם לוחם  )3

שעד פרוץ הפרעות על יהודי עדן התמקד תפקיד השליחים בעבודה בקרב , משמעות הדבר

תרבות ושפה עברית , חינוך והשכלה". החלוץ האחיד"הנוער במסגרת של תנועת נוער 

המכוונים להגשמת , י העובדת"הכנה אידיאולוגית לקראת קבלת ערכיה של א ובעיקר

הביאו קודם כל , הפרעות. זה הכנה להתיישבות-ובכלל, יעדים חלוציים בישראל בעתיד

הפליטים (לפיזור ההשקעה וההכנה החינוכית של השליחים על כלל הציבור הבוגר 

לקראת עלייתו לישראל )  כאחד�העדנית בעיר ובמחנה  קהילההתימנים במחנה ושרידי ה

 . פי אותן אמות מידה-על
 . חפוזה ונמהרת" הצלה"הכנה זו דורשת זמן והיא עולה בחשיבותה הערכית מול 

שיש להתמודד עם הקשיים ולנצלם כמנוף להכשרה לחיים של , עולה מן המכתב איפוא

 . י"לל עם ההגעה לאשל תרומה ועשייה למען הכ, משמעות חלוצית
 

 ?אילו דרישות מעמידה ההנהגה
 ".לנטוע אורך רוח" )1
 ".י"להחדיר את ההכרה כי גורל ישראל קשור בא" ) 2
 .לקיים חיי שגרה ולבצר סדרי ארגון פנימיים )3
 .חיזוק רגש אחריות הדדית )4
שתנאי קיום האומה מטילים "הגברת פעולת החינוך וההסברה ומילוי תפקידים  )5
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 ".עליו
 .לימוד השפה העברית והפיכתה לשפה מדוברת )7
 . לימוד והכשרה מקצועית לחוגים רחבים )8
 . להכשיר את ציבור האלפים מהמון נזקק ונתמך לגוף פרודוקטיבי אשר יישא את עצמו )6
פי עקרונות אלה ההתאוששות חייבת לבוא באמצעות הפנמת הערכים האידיאולוגיים -על

כלומר יצירת מערכת ערכית מכוונת , "הקבלה ערכית"י קורא לזה אנ. י"הפועלים בא

ומחנכת המקבילה למערכת הקודים של ההכנה העצמית והקולקטיבית לקראת יעדים 

כמו במקומות ומחנות אחרים , י משמשת מודל מעצב התנהגות בעדן"כלומר א. לאומיים

 .בגולה
שבולט בו , ב לניתוח המצב הוא מקור מידע חשו19.12.47-מכתבו למדור לשליחים מה

 39 .הממד הערכי המשולב בתיאור העובדתי
, בהיעדר ביטחון אישי, העובדות מתמקדות במצוקת הפרנסה והקיום בקהילת עדן

 5000ואילו בעדן ,  נפש3850במחנה חאשד . ל"במצוקת מזון ובבריחת אמידי הקהילה לחו

 . וק המחנהי לתחז" ל1500יש מחסור של ,  פליטים תימנים1000כולל 
 
.  הרס פיזי ורוחני�המאורעות המחרידים שארעו כאן הרסו את הקהילה לחלוטין . א"

היהודי ורכושו נעשו הפקר . על ההמון הערבי[...] אין לתאר את השפעתם הפסיכולוגית 

. הן בעדן והן במחנה, קשה ליהודים לצאת מתוך הרובעים שלהם.  הפקר בגלוי�

 . לבתי מעצר הכוללים תשעת אלפים נפשלמעשה הפכו המחנה והרובע 
כל אנשי עדן לרבות אנשי המחנה בטלים ומבוטלים ואין איש יכול להשיג מה למחיית 

... כמעט ונהרג, )מיחידי הסגולה שלא נפגעו(יהודי שניסה לפתוח את חנותו . נפשו

פקידי הממשלה שנדרשו לחזור לעבודתם התנו תנאי שינתן להם אוטו מיוחד עם משמר 

למעשה כל יהודי עדן מקבלים כיום ... לא יצאו לעבודה, משהממשלה סרבה, מזוין

כפליטי תימן שבמחנה גאולה אלא שהראשונים מקבלים פחות מחצי המנה , "חלוקה"

למי שיש קצת כסף ומצליח להשיג ויזה ארצה או למקום אחר הוא . שמקבלים האחרונים

פוניות שאיימו עליו ועל ביתו אילצוהו הודעות טל. נ. בדרך זו נסע גם א(בורח מכאן 

 40...".לברוח
 

של " הפיזי והרוחני"בהרס , שהזכרנו בא לידי ביטוי כאן" הצלה-השמדה"מוטיב ה

השפעה "כאשר הוא מתייחס ל. ואולם המשפט הבא הוא המפתיע, הקהילה

הציפייה הטבעית היא שיפרט את אותה השפעה הורסת על הישות " הפסיכולוגית

להשפעה פסיכולוגית " קופצת"ההתייחסות , ולא היא... אוטונומית של האדםהאנושית ה

. מה שמעניין את הכותב הוא כיצד תשפיע תדמית הקרבן על התוקפן". ההמון הערבי"על 

אכן , לעומת זאת אובייקטיבית". היהודי ורכושו נעשו הפקר... "איך יראו אותנו הערבים

                                                   
 .36ראה הערה  39
40
 .PRO CO 537/375, 41918ראה עדותו . המדובר בארמנדו נסים ראש המשרד הארץ ישראלי  
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ולמעשה הפכו המחנה והרובע ... ובע שלהםהם כלואים בתוך הר", מצב היהודים קשה

והם חיים בחסדי , היהודים נהפכו גם לקרבנות בפוטנציה למתקפה נוספת" לבתי מעצר

אף שהתוצאה המתוארת היא אובייקטיבית היא משקפת עמדת השוואה . אחרים וזרים

יהודי חסות החיים , אותם אודים מוצלים משוללי אקטיביזם, ברורה לפליטי השואה

וגם אם מתגלה " חלוקה"תרומות ו חיים על, די שלטון שלא הצליח להגן עליהםבחס

המגלה אקטיביזם חיובי של שיבה לעבודה הוא כמעט משלם על כך " יחיד סגולה"ביניהם 

 ". הפריץ"מולו עומדת קבוצת היהודים שסירבה לצאת לעבודה ללא הגנת . בחייו
רואה במחנה ובקהילה יחידת מצוקה מפיון 'כשם שצ. אולם מעניין במיוחד מצב נוסף

, אצל השליחים, הרי שכאן, אחת ומתעלם מהמבנה הקודם של ההפרדה בין שתי הישויות

. המצוקה הופכת לגורם המאחד את שני הציבורים ליעד בעל זהות משותפת אחת

 . ההקבלה הערכית מלווה גם בהמשך ומעצבת עמדה אחידה כלפי הבריטים
 

 שליחיםתדמית הבריטים בעיני ה

בולט מאוד הסטריאוטיפ של הבריטי הטוב והסטריאוטיפ של האנטישמי נציגי היהודים 

 41. אולגה פיינברג מוזכרת בעוד נציגי הקהילה הם חלשים ומשמשים ככדור משחק�

פי הדגם -ההנגדה המצטיירת מצביעה שוב על סולם הערכים הסטריאוטיפי והפשטני על

כלפי הקהילה החלשה בעדן הם מגלים את פרצופם . פרצופיים-הבריטים הם דו. היישובי

 היהודים החדשים �בעוד שכלפי נושאי דגל הגאווה הלאומית ,  האנטישמי�האמיתי 

אין הם יכולים לגלות את פרצופם האמיתי והם מאופקים ולא , משוחררי הנגע הגלותי

כך , ארץואולם כשם שבריטניה נמצאת במלחמה כנגד היישוב היהודי ב. יוצאים מגדרם

בעדן היא רואה בכל יהודי את האחראי והאשם למותם של חבריהם בזירת המאבק 

כאן כן בולטת ההפרדה בין המחנה ". המלך דוד"כמו למשל קרבנות מלון , ישראלי-הארץ

לבין קהילת עדן המהווה יחידת גולה חלשה ומשוללת , ישראלית-ומנהליו כיחידה ארץ

 . זכות קיום
 �בזיהוי האויב החיצוני , הראשון: קיימת אפוא במספר תחומיםמת" הקבלה הערכית"ה

 . בזיהוי הזירה המקומית כזירת גולה הנשללת על הסף, השני; הבריטים כאויב אנטישמי
הבריטית ובשימוש הטבעי שהם עושים בעיקרון של " תכונה"הנקודה הנוספת היא ב

 :בהמשכו של אותו מכתב הוא מציין". הפרד ומשול"
 

                                                   
 זה את(מצד אחד אין ספק בדבר שהיא האחראית לחלק העיקרי מהתוצאות של הפרעות . יחס הממשלה הוא דו פרצופי. ג" 41

כשם שאין ספק בדבר שהיא יכלה לבלום את הפורענות בעוד מועד אילו שמעה לאזהרותינו ופעלה ) הביעו לא רק יהודים
אך מצד שני עזרת הממשלה למחנה שבא אחרי הפורענות היא אנושית בהחלט ואף כי אין היא . בזמן הדרוש ובאופן הנכון

: תלוי בשני גורמים, לדעתי ההבדל ביחס הממשלה למחנה ולעדן גופה(. מגלה אותו יחס בעדן קשה לטעון שאין היא עוזרת
ההבדל בין הפקידים הממשלתיים הנוגעים בדבר הפקיד הממונה על המחנה הוא אדם מצוין בוא בזמן שהשנה הממונה על . א

 פיינברג הנה מצויינת ד"בו בזמן שנציגת המחנה הד. ההבדל בנציגים היהודים. ב. הרובע היהודי בעדן הוא אנטישמי וצר עין
נציגי הקהילה הנם חלשים .) הוא גורם עצום בכיבוש הלבבות של פקידי הממשלה הגבוהים ואחרים" ליידי"מעמדה כ(

ומשמשים כדור משחק בידי פקידי הממשלה אשר לא פעם יוצאים מגדרם ומגלים את פרצופם האמיתי שהוא אנטישמי 
) פקיד בריטי ששרת פעם בעדן(חושבים אתם שכבר שכחנו את פלוני :"דים ואמרפעם בתוך ויכוח התפרץ אחד הפקי... מובהק

 ... בירושלים" מלך דוד"י היהודים במלון "שנרצח ע
 .S 86/42מ "אצ, 19.12.47-עובדיה טוביה מה 
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מ עם "הציעו לקהילה שהיא תבוא במו, טונות באמצעות אחד הפקידים שלהםהשל. ד"

ונגד העליה כדוגמת הכרזות היהודים " הציונות"ראשי הערבים ותכריז הכרזות נגד 

יהודים שעוד נשארה להם חנות או מה שהוא אחר ] במקור... [בארצות ערב אחרות

לחסל את עסקיהם ולא " תבנח"ועודם מקווים לקומם את הריסותיהם או שהם רוצים 

אף כי מספרם של .  כך טענו�" וכי מה נפסיד מזה] "במקור... [כמעט והסכימו, בחיפזון

על פי רוב אלה הם האמידים שבעדה ואלה [...]. איכותם גדולה , יהודים אלה הוא אפסי

אך עד . ל"כי עתה יצאו כבר בהכרזה הנ, לולא הפעולה הנמרצת של הנוער. גם השליטים

 42...".עדיין מחזיקה הקהילה מעמדכה 
 

מפיון כלפי הקהילה לאחר 'במכתב ניתן לאשר את שינוי המגמה של צ' באמצעות קטע ד

טוביה מספר על . של יהודי עדן בהתנערותם מהציונות" התניית הנתינות"ב, הפרעות

ניתוח הקטע מלמד על . הפנייה אל היהודים האמידים שייצאו בהכרזה כנגד הציונות

כדוקטרינה ערכית של היישוב המיוצגת בעדן " שלילת הגולה" נוסף בעקרון היבט

היהודים האמידים בקהילה מתוארים בסטריאוטיפים בורגניים . באמצעות השליחים

הרצון לשקם או . אשר תאוות הממון והמסחר שלהם מכופפת את הכבוד היהודי שלהם

יהם מוכתמים בחטא עשיית שנ, פי טוביה-הם היינו הך על" נחת"לחסל את העסקים ב

כוח הבלימה היחידי . רצונו של השליט וריצוי הפריץ למען המשכיות שיגרת החיים בגולה

 . שמנע מן ההכרזה הזו לצאת לפועל, מול מגמה זו הוא הנוער
 43.על כוחו של הנוער והפוטנציאל האקטיביסטי שלו עוד נעמוד בהמשך

 
 פעילות חינוכית

פי המתכון -י העובדת על"במחנה חאשד שימשה את רעיונות אהפעילות החינוכית בעדן ו

התנאים המיוחדים של עדן או של פליטי תימן . י בארץ ובגולה"של תנועות הנוער של מפא

בעדן תאמו להפליא את האמצעים החינוכיים שננקטו במחנות הפליטים והעקורים 

שים למודי סבל אשר כאן וגם שם הייתה זו אוכלוסייה של אנ. באירופה שלאחר המלחמה

ברקע נתון זה המוטיב השולט . משמשים רקע נתון) או בעבר הקרוב(מצוקתם העכשווית 

הוא פעילות מעשית המכשירה את הצעיר או את הוריו לקראת השתלבות במערכת 

כבר הצבענו על כך , יתרה מכך. י"הבנייה והלחימה להגשמת החזון הציוני בא, העשייה

הוחלפו באתוס , מעו ממכתבי השליחים אחרי הפרעות בעדןשנש "הצילו"שקריאות ה

הרואה בעשייה ובצבירת הכוח בתנאים הקשים את המזור לפצעי ההווה ותרופה לסבל 

אלא דבקו באתוס הקיים , במצב שכזה לא רק שלא הוחלף האתוס. והמצוקה הקשים

מוות של והמאבק לחיים ול, מצוקת המורדים בגיטאות ומאבקם על הזכות למות בכבוד

בתנאים שכאלה לא יכלה . ישראלי על הקמת מדינה ועל הקיום הפיזי ממש-הנוער הארץ

                                                   
42
 .שם  
43
יהודים חדשים יהודים , שפירא' א: מתוך" המיתוס של היהודי החדש", ראה מאמרה של אניטה שפירא  

 .172�174' במיוחד עמ,  מיתוס-שפירא : להלן, 1997, עם עובד, "םישני
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לכן . כל התמודדות ומצוקה יהודית מקומית להאפיל על המודל ההירואי שכבר עמד איתן

גם פליטי תימן בחאשד וגם קהילת יהודי עדן לאחר הפרעות לא היוו מוקד הזדהות 

ת כל זאת היה המעשה החינוכי של השליחים בתימן בעל למרו. יחסית לאחרים, ייחודי

שניתן אולי להגדירו כחלק מעיצוב זהותה של העדה התימנית לקראת , אופי ייחודי משלו

 .נקודה זו תובהר ותורחב בהמשך. י"עלייתה לא
 שולח בנימין רצבי מכתב להנהגת גורדוניה ומדווח על פעילותו החינוכית לפרטי 6.1.48-ב

סוקר את שמות הקבוצות , )גאולה(א מתאר את פעילותו במחנה חאשד בלבד הו. פרטיה

 230הכול שמונה קבוצות עם -סך. והמדריכים ומונה את מספר החניכים בכל קבוצה

 44. חניכי תנועת גורדוניה�את כולם הוא מגדיר , חניכים
ם רצבי מתאר את ניסיונו הן בקרב היתומים משוללי המשפחה והן בקרב הבוגרים שה

במשפחה השואפים לחיים משותפים ככול ההכשרות המיעדות עצמן " מורדים"אולי ה

הטיפוח של המשפחה הקולקטיבית בסגנון הקיבוץ הוא המכוון ומשרת . י"לחיי שיתוף בא

טענת התקציב דוחה את בקשת הבוגרים למגורים משותפים וקשה , את המעשה הארגוני

תית היא כנראה הרגישות לעירוב של בנים הסיבה האמי. להניח שזאת הסיבה האמיתית

 . ובנות במחנה
והם , כבר חודש ימים לאחר פרעות עדן מסביר רצבי את עיקרי הפעילות החינוכית במחנה

מכיוון שתפיסת . עומדים כולם בניגוד לדרישות אורח החיים השמרני של פליטי חאשד

פורצות במחנה מידי , העולם החרדית רואה בפרעות עונש על התנהגות אמונתית פגומה

אך , פעם תנועות להתעוררות דתית לשמירת הילדים מפני לימודי חול ולימוד ילדות

 בעיקר יצא הקצף 
 
ס העברי שהוקם "ובל ישירו ירונו היות והאסון שפגע עליהם בשייך בא כתוצאה מביה...

ך ועל השירה העברית והדיבור העברי וזה עורר את חמתם של הערבים ומשום כ, שם

נעשו . הוא מבקש לדכא את השירה ואת הדיבור לבל לעורר את חמתם של הערבים שנית

 ... כל מיני צעדים להכשיל את התנועה ולהכריז הכרזה נגד הציונות ונגד העליה
 

ובהזדמנויות רבות היא מסמנת את נקודת , השירה סימלה את העברה הקשה ביותר

בין השאר נרמזת כאן . נגד היהודיםההתלקחות שבה איבדו הערבים את סובלנותם כ

מתברר שבחוגים מסוימים ציונות ועלייה נתפסים כהתגרות . ההתנגדות לציונות ולעלייה

קיימת אופוזיציה , כלומר". עליה בחומה"ו" שלש השבועות"כלפי שמיא בחטא של 

                                                   
44
עם התפתחות הקבוצה הצבתי לפניה את המטרה . בתחילה ארגנתי קבוצת נערים יתומים אשר נקראה בשם קבוצת אחוה  

.  אל התנועהואחרי כן נתקיימה פעולת הסברה מורחבת וכתוצאה מכך התארגנו קבוצות נוספות אשר הצטרפו. הרעיונית שלנו
כי יודע אני . ודוקא בקרבם אני מרחיב את הפעולה" (*) הכשרה צעירה"ישנם פה כמאה חמישים יתומים המתאימים לגיל "... 

החדרתי בתוכם את ההכרה החברותית ויחד עם זה היתומים האלה הרגישו הרגשה . שהם יקלטו אל הקבוצות וילכו ברצון רב
שאין ... לשולחנות נקיים ומפות לבנות עליהם כדוגמת ליל שבת באחד המשקים שלנוכאשר כולם ישבו מסביב , משפחתית

כמו כן פנו אלי חברי התנועה המבוגרים בדרישה . אפשרות ליצור פה לא קומונות ולא הכשרה חקלאית כנהוג בארצות אחרות
היות ויש צורך , נו מאפשרברור שהסכמתי להצעה זו אך התקציב שלנו אי. שמעכשיו לתת אפשרות להם לחיות במשותף

 ..."אבל הבטחתי לכתוב אליכם בענין זה, משום כך הצעתם נדחתה... בהקמת סוכות ומטבח קטן לאנשים אלו
 .9, 8, 6/19גורדוניה ' אר, 7.1.48 �פ של ההסתדרות "לעניני החלוץ הועה. 'מרצבי למח 
 .אתייחס בשלב מאוחר יותר" גורדוניה"ל" החלוץ"על המאבק בין  
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לפיכך מובנת ההתעוררות בפעילות . המתנגדת לעלייה ומעדיפה את החזרה לתימן

אפשר אפוא לקבוע שהפעילות החינוכית קשורה . החינוך גם בקרב המבוגריםההסברה ו

בוויכוח תיאולוגי עם חלק מהמבוגרים על העיקרים התוכניים ולא רק על הביטויים 

אספות כגון אלו נערכו בכל הכיתות אצל הגברים ואצל הנשים  לכן. החיצוניים של חטא ועונש

 . ואפילו אצל הצעירים ביותר
 
הפעולה הזאת מכוונת לחזק את התנועה הציונית במקום ולהחדיר את . הסברהפעולות "

 ". הרעיונות של התנועה הציונית בקרב הפליטים
 

, "הגברים והנשים"מכאן שהפעילות החינוכית חשובה לא רק בקרב הצעירים אלא גם בין 

ובכך דוחקת הפעילות החינוכית את פעולת ההסברה ומעבירה אותה גם על הציבור 

בזמן האחרון גברה הסכנה לשליחת הפליטים התימנים "כאשר הוא מציין ש. הבוגר

הרי שההתנגדות המתארגנת מול התופעה הזו מתבססת על התמודדות ומאבק " לתימן

הדבר מחייב שכנוע עצמי של האנשים . במיוחד על רקע ההסכמה לחזור לתימן, של ממש

ו מאבק באופוזיציה הפנימית במחנה שהפתרון היחידי הוא הפתרון הציוני ונובע ממנ

אנשי "של " טבעית "ההתנהגות ה. ונכונות למאבק בגורמים הבריטיים מחוץ למחנה

י השליחים במחנה אמורה לעשות את מחנה חאשד ליחידה ברת "המיושמת ע" הישוב

לכן . ישראל-כמו בארץ" הצורר"מול , ישראלית מקבילה הנאבקת על זהותה זו-זהות ארץ

 : ים רצבי את תיאורו הוא מסיים במיליםכאשר מסי
 

לא להכנע לא להכנע לא להכנע לא להכנע , , , , לא לשוב אל תימןלא לשוב אל תימןלא לשוב אל תימןלא לשוב אל תימןהאסיפות הוכתרו בהצלחה ונתקבלה החלטה בפה אחד 

האסיפות האלו הסתיימו . ורק למקום אחד עלינו לחזור והוא לארץ ישראלורק למקום אחד עלינו לחזור והוא לארץ ישראלורק למקום אחד עלינו לחזור והוא לארץ ישראלורק למקום אחד עלינו לחזור והוא לארץ ישראל. . . . לפיתוייםלפיתוייםלפיתוייםלפיתויים

 ."בשירת התקווה
 

בוגרים כאחד מול תמונת המצב עד כה מראה שהפעילות החינוכית מכוונת אל צעירים ו

ציוניים -ולתכנים החילוניים, להנהגת המחנה ולשליחים, לעתים חרדית, התנגדות דתית

ללימודי החול ולשבירת המסגרות המסורתיות שהיו מקובלות , להשכלה: שהם מלמדים

המענה הלוגי אשר כוח השכנוע שלו אינו מבוטל ופועל על . בבית התימני עד לעידן המחנה

שהם הולכים אל ארץ חדשה וכל שנעשה במחנה הן פעולות , הגרים הוארוב האנשים המ

.  השונה מהחלומות המשיחיים הישנים�ישראל -הכנה והכשרה לקראת המפגש עם ארץ

זה המקום להקדים . 9.2.1948-ב אישור לכך במכתב ששולח שמעון שער למדור לשליחים

ר הן בלהט הדיבור וסגנונו והן והדבר ניכ, שהשליח הזה מבוגר יותר מקודמו בנימין רצבי

ארגונית -אצל רצבי בולטת הראייה הפרגמטית. באופי הנושאים החינוכיים המתוארים

מתון יותר ואינו מתעסק בהכשרת , שער לעומתו, י"הממוקדת במטרה ארגונית בא

ערכית זהה אך מרוככת -מטרתו היא חינוכית. י"גרעינים והכשרות ליעדים חלוציים בא

וגם את , במכתבו מתאר שער את ההישגים.  אף שקולה יותר ביחס לדור הבוגריותר ואולי

הוא אינו מדגיש את הקו הבולט של תנועת . ישראל-השקפת עולמו לגבי המפגש עם ארץ
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הנוער המורדת בדור ההורים כדור מדבר אלא מעמיד את דור ההורים כשווים לדור 

  :ולכן הוא יאמר בריש גלי. הבנים
 
הדגשה (פרורי אדם פרורי אדם פרורי אדם פרורי אדם צ אינן אלא מקום לקט של "צ ואחה"וד הקיימות לפנהכיתות הלימ"

בשל העדר שליחים מספיקים נתארגנו כיתות הלימוד ...  לשעות מסוימות ביום�) שלי

יש להגיד ... באקראי פה ושם בסוכות ומחצלאות ללא תוכנית ללא תאום ובלא תקציב

...  כולם באים על סיפוקם של אנשי המחנה מבקשים ללמוד ולא90%בכל הביטחון 

 הם ממש מתאבקים 16... הזקנים ממש תאבים ללמוד ולומדים בחשק רב אצל מורה בן

 45...בעפר רגליו כי הוא יושב על ארגז והם יושבים על מחצלאות
 

שהתחנכו על , תנועת העבודה התימנים" בוגרי"כאן באה לידי ביטוי גם ההתייחסות של 

 כחברו ישעיהו הנמנה עם � שער 46.לאומיים-ציאליסטיםברכיה והפנימו את ערכיה הסו

 רואה עצמו נושא דגל ושליח לרעיונותיה של תנועה דומיננטית בעלת אתוס �קבוצה זו 

שעליהם הוא מדבר " פירורי האדם. "השקפה אידיאולוגית ומטרות מדיניות, התנהגותי

הצימאון . יםאינם בהכרח תואר מבטל אלא תיאור של מי שעדיין לא התמלאו בערכ

שהוא מתאר בו את הזקנים והמבוגרים הלהוטים אחר כל פיסת לימוד כשהם מתאבקים 

, דומה שהם הדים מהביוגרפיה שלו, עשרה-תרתי משמע באבק רגליהם של מורים בני שש

גם בהמשך הוא מפליג בשבח האוכלוסייה התימנית . המבטאים את זהותו ואת ערכיו שלו

אך המשמעות אינה שלילית אלא מנסה להבליט את , ור ערךתיאור שיש בו שמץ של מזע

 :הבלתי מעוצב כילד אשר טרם הגיע לפרקו, התמים, הראשוני
 

נפשם ריקה ונכונה נפשם ריקה ונכונה נפשם ריקה ונכונה נפשם ריקה ונכונה . רואה אני את פליטי יהודי תימן יהודים תמימי רוח ופשוטי אדם

... ברצוננו ונפיק מחומר היולי זה דמות אדם למופתברצוננו ונפיק מחומר היולי זה דמות אדם למופתברצוננו ונפיק מחומר היולי זה דמות אדם למופתברצוננו ונפיק מחומר היולי זה דמות אדם למופת...  תוכהלקלוט אשר תחדיר אללקלוט אשר תחדיר אללקלוט אשר תחדיר אללקלוט אשר תחדיר אל

במידה שירבו ויגדלו כלי , ותרבותית לחורבן נפשות זהותרבותית לחורבן נפשות זהותרבותית לחורבן נפשות זהותרבותית לחורבן נפשות זה הצלה רוחניתהצלה רוחניתהצלה רוחניתהצלה רוחניתדה שנחיש במי

י משלוחים מידיים מהארץ בה במידה יהווה חומר אנושי רזרבה "החינוך במקום ע

 47.פרודוקטיבית לכל אשר מחכה לו בארץ לעת כזאת
 

 מה אך". חורבן נפשות"ועל " הצלה רוחנית"כאן כבר לא מדובר במזעור תכונות אלא על 

פליטי תימן שנמקים במחנה חאשד סבלו סבל קשה עד , לכאורה? הוא אותו חורבן נפשות

דומה ? אך היכן חל אותו חורבן, ורובם יושבים בו יותר משנתיים, בואם למחנה

זהו דפוס . שהתשובה היחידה לקושיה זו מצויה בדפוס החשיבה של שער אל פליטי תימן

אודים מוצלים מרוסקי דמות ונפש אשר יש . שואהזהה לזה של שליחי הארץ לפליטי ה

אלא גם , י"כלומר לא רק הכשרה פיזית לחיים בא, לשקם מחדש את זהותם הנפשית

                                                   
45
 .S 86/42מ "אצ  
 .129-123' עמ, י התימנים ראה לעיל"מפא" בוגרי"על מאפייניה של קבוצה זו של  46
47
 .ההדגשות במקור, שם  
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י חינוך רעיוני והמצאת טעם "הדרך לעשות זאת היא ע. שיקום נפשי של נפשם וזהותם

 לחיים אשר יהיה מבוסס על אמונה אידיאולוגית שתתאים לזו אשר בתוכה ישתלבו

הבסיס התימני שלהם  כך יוכלו להיות לאנשים בעלי זהות של מופת בשל. י"ויקלטו בא

הדבר מאשר את מה . ולשרת את אומתם ככוח אנושי יצרני הנוטה שכם לבניין הארץ

כאן . של השליחים מייד לאחר מאורעות דצמבר" ההצלה"שקבענו קודם לכן לגבי שוועת 

ואולם מדוע מופנים הדברים האלה . ה פיזיתדובר על הצלה רוחנית וכבר לא על הצל

התשובה על כך מעידה על חוסר ביטחון מסוים לגבי הדרך העקרונית ? למדור השליחים

שהחינוך , יש כאן מעין בקשה לאישור הניתוח הזה של שער. המוצגת כדרכו של השליח

עבור עונה על הציפיות ועל מה שמתבקש ממנו , מחדש שהוא מבצע בהצלחה בפליטי עדן

ומהו התפקיד שהשליח מועיד לעולה . ישראל-החלוצים החדשים המכינים עצמם לארץ

 :את זאת הוא יאמר מפורשות, לקראת עלייתו ארצה
 

מעתה לדאוג לקליטתו הפיזית והרוחנית בארץ ) הדגשה במקור(מתכוננים מתכוננים מתכוננים מתכוננים במידה ש

 חוסר ולהעמידו בפני) הדגשה במקור(עבודה חקלאית עבודה חקלאית עבודה חקלאית עבודה חקלאית  מידי אלמידי אלמידי אלמידי אלולקשרו קשר רציני 

בה במידה יעילותו והשתלבותו במסכת חיי הישוב והעם יהיו , ברירה אחרת בארץ

.... אם בעיות אלה תיפתרנה למפרע. ניכרים ביותר כי יהא קבוע במקום עבודה אחד

זהו התפקיד העיקרי הנראה לי ... יחסכו המוסדות מעצמן הרבה משא של טענות

 . בעבודתי החינוכית עד עלייתנו
 

פיסה תדמיתית מדויקת מאוד הרואה בתימני פועל חקלאי הקשור ומחובר אל לפנינו ת

כל עוד יתמלא התנאי הזה תובטח השתרשותו והשתלבותו של התימני בחיי . אדמתו

שלא יעמידו בפניו ברירות אחרות אלא רק : ואולם השליח מציב תנאי נוסף. היישוב והעם

לכן ההגדרה , שך ההכנה וההכשרההאישור לנוסחה זו נדרשת לשליח להמ. ברירה אחת

-פי נוסחה זו-אם אתם מתכוננים על, כלומר" במידה שמתכוננים"בפתיחת הקטע היא 

דומה שהשליח לא עושה הפרדה בין צעירים . דעו לכם שנכונה לכולנו הצלחה גדולה

ברור לשליח הוא האם מתכונת  שלא מה, למבוגרים ונוסחתו מתאימה לשניהם

חמה תהיה זהה לשנים קודמות או שמא המרכיב הזה של פועל ההתיישבות אחרי המל

במכתב מטוביה . חקלאי אינו עולה בקנה אחד עם התכניות הישוביות של ארץ ישראל

 : נמסרים נתונים המלמדים על פעילות ענפה במחנה10.4.1948 -מ' החלוץ'ל
 
 -500צ וכ" ילדים לומדים לפנה-1300כ. ס עובד כסדרו בהנהלת שמעון שער"ביה"

קיימת ... -120ס למלאכה התרחב ומספר החניכים מגיע כיום ל"ביה. צ"בוגרים אחה

התנועה ... קבוצת רקדניות ולהקה דרמטית, קבוצת מחללים, ) חבר120בת (מקהלה 

 ... שוקקת ומלאה חיים כרגיל] החלוץ[
 

ש למשל י, המצב בעדן לא מגיע לאותם הישגים אף שיש שיפור בכל, לעומת פעילות זו

עדיין זמרה ונגינה אינם " אך הוא מתקיים בחדרי חדרים כי, קורס למדריכי זמרה ונגינה
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 "דבר זה מונע מאיתנו להקים חזרה את המקהלה שהיתה לנו לפני הפוגרום. פופולאריים בעדן
כי הרי נגינה וזימרה אינם רק , בעיית הזמרה והנגינה היא סימפטום לנורמליזציה בעדן

אלא היא משמשת מדד של דרגת האיום הפועלת על נתיני עדן , יתסמן לקיצוניות דת

  :בכל זאת מסיים טוביה במשפט הבא. היהודים
 

יודעים הם יהודי המקום שבניהם בארץ לוחמים את מלחמתם הם ואם יש שילומים 

 48." רק בבנין הארץ ובהגנה עליה יכופר�לאבדן הנפש הרכוש והכבוד של יהודי עדן 
 

יעה זו מסמנת שלב מעבר אשר בו קהילת עדן המוכה אך מתאוששת קשה לדעת אם יד

 : לאחר כחודש מגדיר שמעון שער את המצב בעדן כך. י יעד לעלייה גם עבורה"רואה בא
 

ובמובן חברתי שמרניים , דתיים אדוקים, תרבותי-יש לציין שיהודי עדן במובן רוחני

אלא ... דיאל שיש לכסוף אליולא תמיד ערכי הציונות והלאום הנם להם אי. קיצוניים

אין תנועת החלוץ מוצאת חן ... על כן. ר במשקפי עסק"בחשדנות ועפי... רואים

, י ממשית"א, עבודה: כי תנועה זו גורסת, בעיקר בעיני הגבירים והפרנסים, בעיניהם

עם ניגודים אלה סללה התנועה מסילתה ... פשרה בין הדת ובין החיים, חלוציות, הקרבה

 49.לא עיקול והידורכמעט ל
 

גם כאן בולטת עמדתו האידיאולוגית של שער התופס את מצבם של גבירי הקהילה דרך 

הדת "ולעומת זאת מציג את דרכה של תנועתו כדרך מפשרת בין , זווית הראייה הבורגנית

 ".והחיים
בכוונתי . חלוצי במחנה ניכר בדברי הצעירים-התהודה האותנטית לספיגת החינוך הציוני

 . ניב גאולהי מול ביטוי של צעירים בביטאון המחנה "נסות ולבחון מכתב ממוען לאל
 11.3.1948.50-במכתב מחברי מזכירות גורדוניה והמועצה בעדן להנהגה בארץ מה
חברי מועצה , מדריכים, זהו חלק קטן ממכתב ארוך המפרט פעילות ושמות של קבוצות

צג את העמדה או הרגשות של צעירי הבאת הקטע הזה כמיי. וחברי מזכירות התנועה

                                                   
48
 .IV 208/4866ארכיון העבודה   
49
 ).ההדגשות שלי (IV 208/4866)175(ארכיון העבודה , 6.5.48, שער להחלוץ  
50
מרחיקים את החבר מחיי בטלה ] ועל ידי זה[ז "רתיות ותרבותיות ועיהמועדון הזה מסמל ומשמש למקום פגישות חב"...  

את עיקר קיום החברות . ופה במועדון נרקמים חי חברה ומתארגנים לקראת עתידם בארץ. ושעמום המאופפת את אנשי המחנה
ומחנכים את , יתולהתחדשות בהתפתחות תרבות, להתפרקות מדעות ישנות מדורי דורות, אנו רואים בזה שינוי ערכי החיים

לעקור מן השורש את כל המנהגים הישנים לעקור מן השורש את כל המנהגים הישנים לעקור מן השורש את כל המנהגים הישנים לעקור מן השורש את כל המנהגים הישנים  ישישישישהיות ו, העבודה הזו היא לא מן הקלות ביותר. י העובדת"החברים ברוח א
וכמו כן לעמוד נגד הסתות של אנשים שמרנים אשר אינם וכמו כן לעמוד נגד הסתות של אנשים שמרנים אשר אינם וכמו כן לעמוד נגד הסתות של אנשים שמרנים אשר אינם וכמו כן לעמוד נגד הסתות של אנשים שמרנים אשר אינם , , , , והתפלים אשר בהם היו אשר בהם היו נתונים האנשים בתימןוהתפלים אשר בהם היו אשר בהם היו נתונים האנשים בתימןוהתפלים אשר בהם היו אשר בהם היו נתונים האנשים בתימןוהתפלים אשר בהם היו אשר בהם היו נתונים האנשים בתימן

אבל אנו הנוער הצעיר חדורי הכרה ואמונה לתנועה הציונית . . . .  מאמינים בקיומו מאמינים בקיומו מאמינים בקיומו מאמינים בקיומון החלוצי ואינםן החלוצי ואינםן החלוצי ואינםן החלוצי ואינםוווומוכנים לקבל את הרעיומוכנים לקבל את הרעיומוכנים לקבל את הרעיומוכנים לקבל את הרעיו
נו חל שינוי כביר בחיינו וזה הודות להתמסרותנו ללימודים ורצוננו העז להשתחרר מן המנהגים והחלוצית ומשום כך אצל

 . . . .  הים הים הים הים זה רק זה רק זה רק זה רק����מה שמפריד בינינו כיום מה שמפריד בינינו כיום מה שמפריד בינינו כיום מה שמפריד בינינו כיום . י"ל ולראות את עצמנו כאיננו נופלים מן הנוער בא"הנ
מאוויינו כי בזמנים קשים אלה אבל אנו מצליחים להתגבר עליהם ולהגשים את . גם פה אנו נתקלים בהתנגדות מצד ההורים

י במלחמת הגבורה נגד האויב הערבי ובזמנים כאלה בושה עלינו "העוברים עליכם בארץ ועל נאמנותו ומסירותו של נוער הא
ומי יתן ונזכה בקרוב לעלות לארץ . ות את עצמנו כחלק בלתי נפרד מן הנוער הזהלעמוד מן הצד ולא להצטרף לתנועה ולרא

ומסיבה זו אנו פועלים ביתר . במערכת העליה ההתישבות וההגנה. ונעמוד לימין אותו הנוער במערכה הכבדה לגאולת העם
 הכרה ונאמנות למפעל הכביר חברינו חדורי. ולצרף את כל הנוער במחנה לתנועה, שאת על מנת להרחיב את התנועה במקום

 ..."  אנשי ההגנהישבים וביןיומצפה ליום הזה שהוא בעצמו ישא בעול ההגשמה ויהיה בין ממשיכי החזון בין החלוצים המת
 ).ק"ע. ההדגשות שלי) (19 � 6/19, 11.3.48, ארכיון גורדוניה( 
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מה מידת , כלומר. התנועה מעוררת שאלה מהי מידת האותנטיות של מכתבים אלה

בחינה ביקורתית של הטקסט הנתון מחייבת כישורים . המעורבות של השליח בכתיבתם

, בחינות דקדוקיות ותחביריות, זיהוי כתבי יד, זיהוי רמת קירבה בין טקסטים(מקצועיים 

אך ההתייחסות אל עדות מסוג .  אשר לא בהכרח מתבקשים אצל חוקר היסטוריה)ועוד

זה יכולה להתקבל ברמת ביקורתיות נתונה כשם שהתייחסות לאוטוביוגרפיה אינה זהה 

 51.להתייחסות טקסטואלית רגילה
גם מקור . (אך לא בלתי אותנטי" מושפע"בכוונתי אפוא להתייחס אליו כאל טקסט 

 ). א מחזק ולא מחליש את התזהוהו, ההשפעה חשוב
המכתב מעיד על רמה גבוהה ביותר של הזדהות עם אתגרי הציונות החלוצית ועם הנוער 

. המייצג גם מרידה של גיל ההתבגרות בסמלי הייצוג של דור האבות, ישראלי-הארץ

מה שמפריד בינינו היום : "ישראלי באה לידי ביטוי עז במשפט-ההזדהות עם הנוער הארץ

כי הנוער הזה מוכן ליטול עליו יעדים , זהו ביטוי המעיד על הצלחה חינוכית". ק היםזה ר

יחד עם זאת בולטים במכתב זה מספר . ישראלי ויחד איתו-כמו הנוער התנועתי הארץ

 :מוטיבים
 ".המנהגים הישנים והתפלים"עקירת הישן מן השורש  )1
" אנשים שמרניים"רכים ובחירה בפתיחות מול שמרנות ההורים ומאבק כנגד ע ) 2

 .אלה
 ").מצליחים להתגבר עליהם("מרידה בהורים  )3
 .י" זהותו של הנוער בא�" יהודי חדש"בחירה בזהות חדשה של  )4
, מאבק, ישראלי בשל המחיר ששילמו בשינוי-ראיית עצמם כשווים לנוער הארץ )5

 .והשכלה
 .הם מצטרפים, הם לא עומדים מן הצד )6

גם אם נכתבו . פי ערכי תנועת הנוער הקלאסית-מצית מרד הנעורים עלנקודות אלה הן ת

בעזרת המדריכים עדיין מוקרן מהן הלהט התנועתי שניתן למצוא כמותו במהפכים 

 . אחרים של נוער בתנועות נוער בארץ או בגולה
, )1948אוקטובר -ספטמבר(ח " שיצא במחנה באלול תש,ניב גאולהבגיליון הראשון של 

את החניכים ניתן . אך גם של החניכים) בפסבדונים שונים(יבתם של השליחים ניכרת כת

תיאור החיים : נושאי הכתיבה מגוונים. פי הגיל שצוין ברשימות הקצרות-לזהות על

סיפור על , סיפור עלילותיו של ילד יתום עד הגיעו לעדן, סיפורי היציאה מתימן, במחנה

ועוד , כנראה של ילדים, יליון זה שני שיריםכמו כן הופיעו בג. מאורעות דצמבר בעדן

מאת שלמה " גזירות בגלות תימן"ברשימה בשם (!). שלושה שירים שכתבו השליחים 

מתאר הילד שורה של גזרות על יהודי תימן המשמשים רקע לסיום ) 13בן (סינוואני 

וידרכו ומחכים בכליון נפש ליום תשועה בו יעלו לארץ "דרמטי של געגועים לארץ מולדת 

הדגשה (" ?עד מתי' עד מתי ה. על אדמת מדינת ישראל ולא יהיו עוד חרפה למחרפיהם

                                                   
51
 .103�132' ח עמ" אב תשנ2 הסטוריה". האוטוביגרפיה כמקור להסטוריה חברתית"גיא מירון -על כך ראה  
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 52)במקור
וחרפה , התעללות, גם כאן בולטת במיוחד התפיסה שהגולה ממיטה על היהודים גזרות

זהו הנוסח הקבוע של מוטיב . ורק יציאה משם אל ארץ האבות תביא לישועה אמיתית

המוטיב של נאמנות ובגידה אף הוא .  שונה מכל גולה אחרתאשר אינו" שלילת הגולה"

כל ילד יהודי שהוריו מתו שובים אותו למלכות ומחנכים אותו לבגוד בעמו "בולט כאן 

ההצלחה החינוכית של השליחים ניכרת יחד עם ביטוי אותנטי של ילדים . . . . "ולהתאסלם

תם לקראת העלייה נערים במחנה המוצאים כלי ביטוי להביע בהם את מצוקתם ותקוו

 . הנכספת
כבר הזכרנו שיחסם ופעילותם של השליחים בעדן מושפעת מדרך הכשרתם ומן הרקע 

נבחן עתה אם ועד כמה עומדת השליחות החינוכית בעדן בפני , הקודם של שליחותם

זוהי נקודה חשובה כי מחובתנו לבדוק האם ועד כמה נתפסה עליית יהודי תימן . עצמה

 . בארץ ושליחיה בעדן כעלייה ייחודיתבעיני המנהיגות 
 

 לבחינת אופיה האחיד של השליחות

נקודת המוצא העומדת למבחן קובעת ששליחי תנועת העבודה אשר הוכשרו לשליחות 

מכאן שהשליחים לארצות ערב נשאו . בארצות הגולה הוכשרו על בסיס תזה אחידה אחת

שארית הפלטה באירופה או עמם מטען אידיאולוגי זהה לזה של חבריהם שיצאו אל 

אותה תזה בסיסית התבססה על התובנה שהם מביאים את דבר , יתרה מכך. לקפריסין

י נוצר "הקו המנחה בתודעה זו קבע שבא. י העובדת אל קיבוצי הפליטים ברחבי העולם"א

מוטיב . דור חדש של יהודים חדשים הבונה מדינה עברית חדשה לכלל העם היהודי

הכנת הפליטים , ולכן. יה בסיס הכרחי ומתבקש ליצירה החדשהה" שלילת הגולה"

על רקע המאבק בצי " (מעפילים"ל" פליטים"אשר ראשיתו בשינוי מעמדם מ, לתהליך

וסופו ) על רקע מלחמת העצמאות" (לוחמים"מעפילים ל"המשכו במעבר מ, )הבריטי

 הגשמת נחשב כתהליך המעצב הנכון להבטיח את" מתיישבים"ל" לוחמים"במעבר מ

זהו תהליך של . אומה חדשה ומדינה ריבונית חדשה, המטרה של אדם חדש

הזיכרון הקולקטיבי הנושן , שמתלווה לו פריקת המטען התרבותי הישן" ישראליזציה"

 . והזהות הקודמת
טופלו וזכו אפוא ליחס זהה כמו עמיתיהם , תימן הוגדרו" מעפילי"תימן או " פליטי"

י שנשלחו ליעדיהם השונים לא נזקקו להתאמה של ארץ או "י אלכן שליח. ביבשת אירופה

 . עדת מוצא
להערכתי השפעת השואה על המטרות החינוכיות של השליחים בארצות , יתרה מכך

י על האתוס האקטיביסטי "נגזרת קודם כל מהעמדת א, אירופה ועל יחסם אל הפליטים

לת הגולה לחיוב ההגשמה בין שלי. החלוצי והלוחם שלה מול הגולה ושוועתה לעזרה

שברמה האישית מהווה שרשרת תרפויטית לשיקומו , הציונית נמשכת שרשרת התקומה

זהו מבחן ההתאמה הרצוי . של אדם לא כאינדיווידום אלא כיחידה מתוך קולקטיב
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זוהי תכנית . זהו מבחן הקבלה לחברה הישראלית ולאתוס הישראלי, ברמתו הלאומית

 המנחה את השליחות ואת השליחים בארצות אירופה וגם שיקומית-המתאר החינוכית

שיקומית -רק המחישה עד כמה עבדה שיטה זו כשיטה חינוכית" שואת יהודי עדן. "בעדן

 . בדרך אל חוף מבטחים
י בקרב ניצולי השואה "עירית קינן בדקה בספרה את מקומם ותפקידם של שליחי א

 :ת בספרה וכך היא כותב1948 � 1945באירופה בין השנים 
 
לפעול : י באה עם מטרות מוגדרות ועם תפיסה מוגדרת של תפקידה"המשלחת הא"

על המשלחת להציל את שארית הפלטה . פעולה ארגונית חינוכית בעלת אופי ציוני

הציונית ככוח ' לארגן את הניצולים בתוך התנ. מבחירה מוטעית של עתידה לאחר האסון

להניח להם לשגות שוב באשליות על יכולתו של ולא , לוחם שיאבק על זכותו למולדת

 53..."העם היהודי למצוא את מקומו בקרב עמי העולם
 

 :היא מוסיפה, בניתוח פעילות השליחים במחנות
 
, ההכשרות, )הדגשה במקור( שהם פעלו על פי מה שידעו  שהם פעלו על פי מה שידעו  שהם פעלו על פי מה שידעו  שהם פעלו על פי מה שידעו הולכת ומתחזקת ההכרה"

ר לשיקום נפשו של אלה היו בעיניהם האמצעים הטובים ביות, "הקיבוצים", החקלאות

להגשמת האידיאל , לחינוך חלוצי, אלה היו אמצעים לפרודוקטיביזציה. כל אדם, האדם

השליחים וגם המוסדות בארץ ראו בחיי התנועה . שהוא עצמו מביא מרפא לנפש דוויה

בראייתם של השליחים הנזק העיקרי שנגרם לניצולים . את חזות הכל... החלוציים

 כל �של עבודה , של אמון הדדי, וערכים של שיתוף,  חברתייםבשואה היה אבדן כללים

 ..."מה שנדרש כדי להיות שותף תורם לחברה במאבק
הוכחה ליחס האינסטרומנטלי של הישוב ... יש הרואים במטרות שקבעה המשלחת"... 

הישוב ראה בניצולים כלי להשגת יעדיו המדיניים ואמצעי ליצירת לחץ ... הארץ ישראלי

תחומי עשייתה של . ולא אחים במצוקה הזקוקים לעזרה ושיקום, מותעל המעצ

שעמדה בבסיס יחסם של השליחים לניצולים " התניה הציונית"ה, המשלחת בפועל

והתמקדותם המופרזת בשאלות תנועתיות ובמאבק הפנימי בין התנועות השונות על 

 54."החלוצית מחזקים לכאורה את הפרשנות הזאת" רזרבה"ה
 

" ההתניה הציונית"אמנם , לטענתה. לת גישה זו וטוענת שהיא מוטעית מיסודהקינן שול

פי תפיסתם של השליחים -אולם על. הייתה חלק אינטגרלי של רעיון השליחות לגולה

הגשמת הציונות היא קרש , ולתנועה הציונית כולה. שהיתה משותפת להנהגת הישוב

ימצאו את עצמם הניצולים , תאם לא תקום מדינה עברי. ההצלה היחיד לעם היהודי

בניתוח מפוכח הם . כי שום מדינה איננה מעוניינת לקלוט אותם, חסרי מולדת, אבודים
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שארית "הבינו את האפשרויות המדיניות העצומות הגלומות בשיתוף שבין צרכיה של 

בידיה של שארית " כלי"ומבחינה זו היו הם . י"לבין אלה של הישוב היהודי בא" הפלטה

 :מסקנתה זו קובעת. בידיהם" כלי" באותה מידה שזו היתה הפלטה
 
מערך "שהשליחים ראו בניצולים ... הגישה האינסטרומנטלית טועה בכך שהיא מסיקה"

בפי הניצולים עצמם " התביעה הציונית"למשמע ... במאבק ותו לא" נשק"או " כוחות

 �ם ציונים  גם מי שלא ראו עצמ�תגובת הניצולים כולם ... התמלאו התפעלות

כה נוגעות ללב בשמחה לקראתם עד שחשו תחושה , במפגשים עימם היו כה חמות

 )ואילך (55"ברורה שזהו הפתרון היחיד ליהודים שנעקרו מעולמם
 
 :בניגוד לתפיסה האינסטרומנטלית נשמעת בשנים האחרונות גישה אחרת(
 
, ובן גוריון בראשו, מפרשת את ההבט הציוני ביחס הישוב... זו... גישה מחקרית שונה"

וזהו יחס של תלות הדדית שמשמעותו שאין ". מעגלי"לשואה ולשארית הפלטה כיחס 

הציונות זקוקה לשארית הפלטה ובלעדיה דלים סיכוייה : אלה יכולים להתקיים ללא אלה

ואילו ניצולי השואה זקוקים לציונות ובלעדיה אין להם דרך לשקם , להקים מדינה עברית

מכאן שגיוסה של שארית הפלטה למאבק הציוני איננו אלא . ת עתידםאת חייהם וא

הניצולים יצאו , ואף אם נעשה שימוש במצוקתה לצרכים מדיניים. גיוסה להצלתה היא

 56."נשכרים ממנו באותה מידה שיצא נשכר הישוב הארץ ישראלי
 

ניכרות " אופיה האחיד של השליחות" ניתן לקבוע אפוא שיחד עם קווי הדמיון על בסיס 

בעיקר על רקע עמדתה של קינן , הנקודה הבולטת בשונותה. גם לא מעט נקודות שוני

, ולא יכלה לשמש, היא העובדה שבעיית יהודי תימן לא שימשה, "המכשירי"בהקשר 

יותר . ובכך חולשתה, לאומית-מכשיר ללחץ פוליטי על הבריטים או על דעת הקהל הבין

סביב מצוקת הקיום החמורה בעקבות פוגרום דצמבר נקודת ההצלה אשר התמקדה , מכך

י מוקד ליצירת עתיד "הותנתה בתהליך של שיקום ובניית תשתית חינוכית הרואה בא, 47

 . גם הוא רחוק ולא נראה עדיין בר השגה, חדש
גיבוש תנועת הנוער ורתימת המבוגרים , הקמת כיתות הלימוד, מאמץ החינוך בעדן

העמידו , י והכשרתם לערכים ולנורמות ההתנהגות שלה"אוהצעירים לקראת העלייה ל

. ישראליים באירופה-את השליחים בפני אתגרים אשר לא עמדו בפני השליחים הארץ

אני ". מרד יולי במחנה חאשד"אחד המבחנים האלה באו לידי ביטוי במה שניתן לכנות 

להבין את מוצא טעם להבליט את האירוע הזה כמקרה בוחן שבאמצעותו ניתן יהיה 

 .המערכת הדיאלקטית המורכבת והסבוכה שבה פעלו השליחים
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 המרד במחנה חאשד. 2

משברי שיש עניין לרדת לעומקו וללמוד את -פרשת המרד מאפשרת הצצה למצב כאוטי

, חמשת המסמכים שאציג להלן יסייעו לשרטט תמונת מצב שתאפשר ניתוח. משמעויותיו

 . הבנה והסקת מסקנות
 
 )8.7.48-וינט ב'נשלח לג(ר אולגה פיינברג מנהלת המחנה "ח ד"דו) 1(

הדיווח מתחיל בתיאור הנרגנות וחוסר השקט במחנה שהביאו לתחילתה של הפגנה ליד 

היא אינה מתארת את . open revoltעד מהרה הפכה ההפגנה למרד גלוי . מעונות הצוות

אנשים בהיענות רק מציינת שניסתה לרצות את ה, האמצעים שנקטה להרגעת הרוחות

 :לחלק מדרישותיהם שהיו
 

a)  early departure to Palestine or else return to Yemen 
b)  free use of water for 24 hours and additional sweepers and water 

carts to empty the pits, and c)five time a week meat instead of three 
times...  

 
חלקם . (ה העיקרית לפריצת המרד הייתה התארכות משך שהייתם במחנההסיב, לטענתה

ח היא טוענת שאם לא יתמלאו הדרישות "בסיום הדו). שהו בו כבר ארבע וחצי שנים

האלה המצב עלול להתדרדר למרד גדול יותר אשר יאלץ אותה ואת הצוות לעזוב את 

  57.המחנה
 
 )I שער (22.7.48משמעון שער אל ישראל ישעיהו ) 2(

 ." האם אין עבודתנו שוא היא"...
 

הוא . זו היא כמעט שאלת הפתיחה של שמעון שער בבואו לתאר את המתרחש במחנה

ואומר שהפליטים בלתי מרוסנים וקשה , ח המנהלת"מציין את המתח שתואר בדו

 . לשכנעם ולהרגיעם
,  בילדיםמטופלים, ללא שיכון מתאים, שנים חולפות במדבר ובסופות. מצבם באמת קשה

כל זה דוחפם . ללא חלוקה מספקת של מזון וללא סיכוי נראה לעין להצלה מיידית

 ". אין מה להפסיד"ו" אחרי המבול"למעשים של 
 : בהנהלה לעומת זאת 

 
 ".המנהלת עייפה. התקיפה בבחינת אחת רכה ואחת מכה-לא ניכרת היד הרכה"

                                                   
57 AJJDC 322 B / C 5. 010 . המספרים המובאים בסוגריים מסמלים את המסמכים . ק" ע–ההדגשה שלי

 .המוצגים כהדגמה
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לא מבינה ונוהגת , תחשבתלא מ, רגוזה. המנהלת נהפכת בידיו לסיבת המאורעות

 . כדיקטטור גם ביחסה אל הצוות
 בארץ אשר ליבתה יצרים" התאחדות התימנים"סיבה נוספת היא 

 
והפליטים , בשלחה כרוזים למחנה ובהם מפורט תקציב מנופח של המוסדות למחנה"

 ". דורשים על סמך זה הגדלת החלוקה והטבת תנאיהם
י י י י """"מועצת המחנה אשר אינה מוכרת עמועצת המחנה אשר אינה מוכרת עמועצת המחנה אשר אינה מוכרת עמועצת המחנה אשר אינה מוכרת ע" לפינושימוש בכוח של הפליטים כ"הוא מתאר 

ליטול כל עניני הפנים של המחנה בעצמם ליטול כל עניני הפנים של המחנה בעצמם ליטול כל עניני הפנים של המחנה בעצמם ליטול כל עניני הפנים של המחנה בעצמם :"בדרישהבדרישהבדרישהבדרישה" להרים ראש "המנהלת החלההמנהלת החלההמנהלת החלההמנהלת החלה

וכשמצאו אוזן אטומה החלו ליטול לידיהם ענינים ] הדגשה במקור[. . . . לרבות עניני כספיםלרבות עניני כספיםלרבות עניני כספיםלרבות עניני כספים

 ... "בכוח
 
ט של הפרת  ביצעה המועצה השתלטות על רפת המחנה וביצעה במו ידיה אק14.7.48-ב

פורמאלית לפחות היתה כאן גם קריאת תיגר כנגד . שחיטת פרותבסמכות שהתבטא 

 . השלטונות הווטרינרים של עדן האחראים לאישורי התברואה בשטח המושבה
 

פנתה איפוא הרופאה בתלונה לרופא האחראי במשרד הבריאות הממשלתי בעדן והלה 

הגישו תביעה משפטית ... ר כאליפהגדל כעסו ויחד עם ראש עיריית שייח עותמאן מ

 המשטרה 19.7.48-ב... ... ... ... הענין עבר בלית ברירה לידי השלטונותהענין עבר בלית ברירה לידי השלטונותהענין עבר בלית ברירה לידי השלטונותהענין עבר בלית ברירה לידי השלטונות... בפני השופט

המחנה ... המפקח נותן חמש דקות זמן למועצה לצאת בשלום והיא לא יוצאת... הופיעה

" לחזור לתימןלחזור לתימןלחזור לתימןלחזור לתימן"כמרקחה מתלקטים והולכים סביב המפקח פליטים הצועקים ונרגזים 

למשל מפי מארי יוסף ,  זאת נשמעה תכופות מפי רבים ואפילו מפי מאריםצעקה, אגב(

ניתנת ])... ?[ מעין לחץ על המצפון �כי שם היה להם טוב יותר , חאידאני הטוענים

 דקות לצאת 5להשתטח ולכוון ונתנה ארכה של עוד , לטעון רובים) למראית עין(פקודה 

א כדאי לעמוד במרי כנגד לסוף שקלו בדעתם של. אנשי המועצה ממחבואיהם

  58)3' עמ" (השלטונות כשם שאפשר לעשות זאת נגד ההנהלה ויוצאים
 

 :שלושה תאריכים עולים בסיכום העניין
 . שחיטת הפרות14.7.48 ) 1
 )58ראה הערה ". (ללכת לעדן" המנהלת מבקשת משער 15.7.48 )2
 .יה המשטרה מופיעה במחנה והמועצה מסגירה את עצמה ליד19.7.48 )3

                                                   
58
י הרופאה ללכת לעדן למנוחה ובאמת נכרו בי אותות רפיון מדאיגים בימים האחרונים " נתבקשתי ע15.7.48אגב מיום חמישי   

י הרופאה להשאר " ונתבקש גם הוא ע17.7.48ש "כמו כן עזב עובדיה את המחנה במוצ". מחנה"זכיתי לראות את הוכך לא 
 ." גם כשאין ברירה ושנינו היינו מחוץ לכל הענין הזה] במקור... [כנראה ידעה שאנו לא בעד צעדים רדיקליים אלה. בעדן

 :בהמשך מוסיף שער וכותב 
ומן ] במקור [מן ההנהלהמן ההנהלהמן ההנהלהמן ההנהלהמצב רוח מזופת מכל הצדדים . דש ימים אני במצב בריאותי מבהילזה כחו) במקור(! ! ! ! ישראלישראלישראלישראל"... 

. יודע אתה אותי ישראל שאיני מחפש דרכים להשתטות. גם רוחי נמוכה. מתחיל א ני חושש לעצמי. הפליטים ומכל התנאים
דרך אין אין אין אין אל נא תנסה לשכנעני אחרת כי . חיב אתה לסייעני בכך. אך מה לעשות ואין לי דרך אחרת אלא לחזור ולחזור מיד

 ) 4' עמ] (ההדגשות במקור. [בידך להחזירניבידך להחזירניבידך להחזירניבידך להחזירני... אחרת
 . לא הובא כאן4.9-מכתבו השני של שער מה). S 86 /42מ "אצ, 22.7.48, שער לישעיהו( 
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  4.9.48-עובדיהו טוביה למדור לשליחים ב) 3(

 :השליח השני מציג גירסה קצת שונה ומצטט את דברי המנהלת
 
הם אינם שווים את .  כולם בתימן� לא איכפת לי שייהרגו � טענה �הם אכלו את ליבי "

, גנבים, גזלנים, לא יהודים, הם בדווים... י הנאצים"נעליו הבלות של אחי שנהרג ע

 ... ... ... ... טמאו את הארץי
 

משפטם ארך כחודש עד שיצאו זכאים . טוביה מתאר את ההליך אחרי הסגרת המועצה

טוביה רואה בכך . י המשטרה באשמת שהייה בלתי חוקית בעדן"ואז נתפסו מחדש ע, בדין

 בסופו של דבר 59.את המנהלת" לרכך"הסגרה ישירה לגירוש מעדן ומספר על מאמצים 

 60.וארבעה נאלצו לצאת לתימן, החזירה אחד עשר מהם
 

 עמדת המנהלת

פי -נראית תמוהה ומוזרה על, ר אולגה פיינברג"ד, עמדתה של הרופאה מנהלת המחנה

נשמעת , לפחות לגבי תחילת הפרשה, עדותה, לעומת זאת. עדותם של שני השליחים

 טוביה היה העוזר האדמיניסטרטיבי שלה זמן רב, יתרה מכך. סבירה ומתקבלת על הדעת

אך בסיום מכתבו האחרון הוא נשמע דרמטי , והוא מהלל את עבודתה במכתביו לארץ

בנפשנו בנפשנו בנפשנו בנפשנו לא יתכן למסור גורל ארבעת אלפים איש בידים שרירותיות של אשה אחת : "ממש

נקודה זו עוד תיבדק אך ננסה ? כיצד אפשר אפוא ליישב את התיאורים השונים". ". ". ". הדברהדברהדברהדבר

פי הסדר מן -התביעות המוצגות בפניה עלח שלה מציגה המנהלת את "בדו. להתקדם

 �הראשונה . ואולם יש להפריד בין התביעה הראשונה לתביעות האחרות. הכבד אל הקל

זירוז העלייה לישראל היא דרישה לגיטימית אם לא הייתה מוצגת יחד עם ההתניה של 

                                                   
 ]במקור... [לפני זה היא הרחיקה את שמעון שער ואותי המתנגדים לתוכניתה 59

תוצאת ... משפטם נמשך כחודש ימים. עליל שמטרת המשטרה היתה לגרש את האסיריםמהלך המשפט והחקירות הראה ב
ד באה המשטרה ואסרה את הנאשמים שנית כבלתי "אולם מיד לאחר מתן פסה.... המשפט היתה שהאסירים נפטרו בלא עונש

ות לחזור תימנה יחד עם יום אחרי כן בא למחנה הקצין התובע וביקש לשאול את משפחות האסירים אם הן רוצ... גאליםיל
הרופאה ? הכיצד . צמרמורת אחזתני"...... על סמך הריפורטים שלכם:"לשאלתנו על מה הגירוש ענה הקצין. םיהמגורש

עוררתי את הענין בפני הרופאה בנוכחות חברי שמעון שער והיא . משתמשת בחוסר הליגאליות של האנשים כדי להיפטר מהם
 אך כאשר הודעתי לה ששמעתי באוזני את הדברים מפי הקצין היא הודתה והתפרצה בדברי ניסתה בתחילה להכחיש את הדבר

היא לא ] הסגרה[[הזהרתי אותה מפני מעשה בלתי אחראי זה והצהרתי שאני רואה בענין מוסרות ישירה . ל"ההבל שלה הנ
 ................לב לאכילהלב לאכילהלב לאכילהלב לאכילהמפני שיש לנו הסברתי שאנו נמצאים במחנה . הם אכלו את ליבה, נרתעה גם מזה וענתה שלא איכפת לה

" שאנו לא באנו הנה לגרש יהודים לתימן"והסביר לה ... ביקשתי את ביטנסקי שינסה להשפיע על הרופאה]. הדגשה במקור[
אז פנינו שלושת השליחים במברק ... המורים והעובדים במחנה הכריזו שביתה לאות מחאה..." לא איכפת לי: "אך היא בשלה

היא הכניסה : אחרי שלושה ימים העמידה אותנו הרופאה בפני הפתעה. וינט'ץ ודרשנו את התערבות הגמחאה למוסדות באר
 .אחד עשרה מהאסירים למחנה ללא כל תנאים

לא יתכן למסור גורל ארבעת אלפים איש בידים שרירותיות של אשה . יש לקבוע ועדה בעלת סמכויות להנהלת עניני הפליטים
 .S86/42מ "אצ (4.9.48-למדור לשליחים מה] קורבמ[. . . . בנפשנו הדברבנפשנו הדברבנפשנו הדברבנפשנו הדבראחת 

60 “...As Dr. Feinberg was unwilling to receive them back in the camp, their deportation was ordered as they 
were clearly undesirable persons to reside at large in the Colony. Dr. Feinberg Subsequently offered to take 
11 of them back into the camp, and deportation orders against these were canclled. Of the remaining four 
Jews three come from the Yemen and one from the Protectorate. The Imam of the Yemen has agreed to 

receive the Yemeni Jews back...”.  
 (Aden Intelligence Summary No. Pf. 8. 233 /3963 42076 PRO CO 537 
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זוהי דרישה אולטימטיבית המעמידה את השיבה לתימן כדרישה . שיבה לתימן" ולא"

צעקה זאת ! לחזור לתימן ": על תדירותה של תביעה זו כותב שער. ווה לעלייה לישראלש

 Iראה שער ( ... "נשמעה תכופות מפי רבים ואפילו מפי מארים למשל מפי מארי יוסף חאידאני
הצגת . ציונית של המחנה-בתביעה זו יש ערעור על כל הפעילות החינוכית) הדגשה שלי

 שוות מהווה אכזבה קשה עד כדי הצגת השאלה הקיצונית שתי התביעות כאלטרנטיבות

אך מעל לכל היא מערערת על . אם היה טעם למאבק הבלתי פוסק כנגד הגירושים לתימן

הם נטו להאמין , כפי שהניחו השליחים עד כה. י"המושכל הראשון של דבקות במטרת א

ה ראש ונשובה ונתנ"קריאת התיגר של . שהיא המקיימת את כוח העמידה של הפליטים

ושער אומר את הדברים . להביא לתגובה נרגשת , ואולי אף צריכה, יכולה" מצרימה

 61"אם אין עבודתנו שווא היא]ה"[
 :תגובת המנהלת על פי גירסת טוביה

 
 62.'וכו... הם אכלו את ליבי"
 

ההתייחסות אליהם כאל בני מדבר אשר אינם ראויים לבוא , היא תגובה רגשית קשה

אפשר . מוצגת כאן כסיכום עמדתה כלפי הפליטים, ץ פן יטמאו אותהבשערי האר

אולם מתמיהה ובלתי . שההתפרצות מבטאת את אותה אכזבה ששער נתן לה ביטוי לעיל

באבן הפינה של השקפת , השליחים והיעדר תגובה על הפגיעה במושכל" שתיקת"מוסברת 

 . עולמם ולטעם הימצאם ועבודתם
אך שתי , נה של הפליטים היה קשה להנהלת המחנה לספקאת תביעתם הראשו, כאמור

לכן . התביעות הנוספות לא היו אלא תביעות לשיפור איכות חיים שהיה אפשר לספקן

 I took the necessary mesures to quieten .האמינה תחילה שתוכל לפתותם, כדבריה
them down, gave Immediate satisfaction to some of their minor complaints 

and promised them to forward their demands to Palestine 
ואולם כנראה שהידרדרות המצב מהפגנה למרד העמידה את הדברים במלוא חומרתם עד 

 . ששקלה אפשרות שכל הצוות ינטוש את המחנה
 

 :שער כותב
נתעוררה . חההגיעו לעיתים לידי רית]... בין המנהלת לשליחים[ההתיעצויות בינינו "

הצעה שאנו נעזוב את המחנה וניתן לפליטים להרגיש מה פירוש מחנה בלי הנהלה 

עד , כ חלוקה חוקית"תהיה להם חלוקה לשבוע ללא בשר ואח. ידאגו לעצמם. ושליחים

הצעה זאת נפלה כי . שיכירו לדעת כי פושעים המה לעשות ויבואו אלינו בבקשת חזרה

 63"יכולה לעזוב את המחנהאינה ] במקור[רופאה רופאה רופאה רופאה המנהלת כ
 

                                                   
 .לעיל) 2( וכן שער מסמך 57ראה הערה  61
 .לעיל, )3(ראה טוביה  62
63
 .2' עמ, )2(שער   
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נראה שההידרדרות המהירה במצב היא שהביאה את המנהלת לידי החלטה להסגיר את 

 :ננסה לשער את הסיבות האפשרויות. את אנשי המועצה למשטרה
 .החשש לאבדן שליטה והידרדרות המצב מהפגנה למרד )א
 .חילוקי דעות בין המנהלת לבין השליחים על דרכי תגובה  )ב
י "אשר לא גונתה ע, ידתה המבודדת של המנהלת מול התביעה לשוב לתימןעמ )ג

 . השליחים ולא זכתה להתייחסות ותגובה מצדם
, הביאו את המנהלת לנקוט בסנקציה של גירוש לתימן, "לשוב לתימן"הקריאות  ) ד

 .. אז יקבלו תימן–ביקשו תימן : בבחינת
 
 

 עמדת השליחים ופרשת הסתלקותם

כך היססו -אחר, כך שבתחילה עמדו השליחים לימינה של המנהלתכבר עמדנו על 

 . ולבסוף התייצבו נגדה יחד עם הפליטים, והסתלקו מהמחנה
מצד אחד הבינו שיש לעשות מעשה . הרושם הוא שהשליחים היו נתונים בין הפטיש לסדן

כמו ומצד אחר לא יכלו שלא להגיב לנוכח אמצעים , ואין להיענות לכל דרישות הפליטים

הם לא יכלו להרשות לעצמם לאבד את קשר ההזדהות עם ציבור שלם . גירוש לתימן

 .שאליו נשלחו ואותו היו אמורים להדריך
שנכתבה ממש , הקבוצה הראשונה. פי החומר שבידינו יש לחלק את המסמכים לשניים-על

מסמך , 8.7.48-וינט מ'ח המנהלת לג"כוללת את דו, בימי המרד ונותנת מידע טרי ואוטנטי

 64).2(מסמך , )Iשער  (22.7.48-והמכתב של שמעון שער לישראל ישעיהו מה) 1(
האחד של עובדיהו טוביה הממוען אל המדור , כוללת שני מכתבים,  הקבוצה השנייה

והשני מכתב של שמעון שער הנושא את אותו , )3 (4.9.48לשליחים והנושא את התאריך 

שני המכתבים מסכמים את המאורעות אחרי ). IIשער (תאריך וממוען למחלקת החלוץ 

חלוקת "כאשר , הם אמורים לשקף עמדה אחת ותיאום עמדות בין השניים. התרחשותם

 . ביניהם היא שעובדיה כותב לסוכנות ושמעון כותב להסתדרות" העבודה
שני המכתבים מטילים את מלוא האחריות למה שהתרחש על המנהלת ומייצגים באורח 

עמדה דומה ניתן למצוא בספרו של ניסים . וזה ייחודם, עמדת הפליטיםצדדי את -חד

 65.בנימין גמליאלי
בעוד . החומר שברשותנו נותן תמונה בלתי מאוזנת המעוררת כמה תמיהות ושאלות

מציגים תמונה מאוזנת ומשכנעת יותר עומדים מכתבי )) 1(והמנהלת , Iשער (מכתבי יולי 

השאלה הראשונה העולה היא מה הייתה . תה יד כמכתבי הרשעה שנכתבו באו4.9-ה

דומה שהשליחים נמנעו והתחמקו ? לשוב לתימן) המוגבלת(עמדת השליחים מול התביעה 

יש הטוענים גם עתה ', שקט'המחנה עתה :"בזמן ההמתנה למשפט כותב שער. מלהגיב

יהה פרשת אולם מעל לכל מתמ). 4'  עמIשער (ואין מצדו כל תגובה על כך ... " נתנה ראש"

                                                   
64
  .במעלה או בדבר כמאמר בלפרסםאותו הוא מבקש מישעיהו ש , מאותו תאריךקיים גם מכתב נוסף של שער  
 .254�281' עמ, גמליאלי  65
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 :יש לכך שלוש גרסאות. הסתלקות השליחים מהמחנה ונימוקיהם לכך
 :גרסה א

 מציג את הליכתו לעדן כהיענות לבקשת המנהלת לקחת פסק זמן למנוחה שער ) Iשער(
 
" ובאמת ניכרו בי אותות רפיון מדאיגים. למנוחהלמנוחהלמנוחהלמנוחה לעדן ללכתללכתללכתללכת י הרופאהי הרופאהי הרופאהי הרופאה""""נתבקשתי ענתבקשתי ענתבקשתי ענתבקשתי ע""""

 )4' עמ(
י הרופאה להישאר י הרופאה להישאר י הרופאה להישאר י הרופאה להישאר """"ונתבקש גם הוא עונתבקש גם הוא עונתבקש גם הוא עונתבקש גם הוא ע... ש"נה במוצכמו כן עזב עובדיה את המח""""

 )ההדגשות שלי, שם(    ... "כנראה ידעה שאנו לא בעד צעדים רדיקליים כאלה. בעדןבעדןבעדןבעדן
 

 :גרסה ב

 . מציג את ההסתלקות לעדן כהרחקה לפני הפנייה למשטרה בשל התנגדותו) 3(טוביה 
 
י המתנגדים  את שמעון שער ואותהרחיקההרחיקההרחיקההרחיקההיא פנתה למשטרה אך לפני זה היא "

 "לתוכניתה
 )3' עמ) 3(טוביה (
 

 :גרסה ג

למען לא למען לא למען לא למען לא  בעדן הצליחה להשאירהצליחה להשאירהצליחה להשאירהצליחה להשאיראותי ואת עובדיה "): IIשער (שער טוען בגרסתו המאוחרת 

 )2' עמ, IIשער (    "בעד ביצוע זממהבעד ביצוע זממהבעד ביצוע זממהבעד ביצוע זממה נפריענפריענפריענפריע
 

הרופאה של בקשה הראשונה מדברת על . שלוש הגרסאות מבליטות שלושה מצבים שונים

על כי , מזימה והשלישית מדברת על הרחקההשנייה מדברת על , ללכת ולהישאר בעדן

 . בדרכי רמייה הצליחה להשאירם שם
 .אלא גם להבנת המתרחש בקטע משברי זה, ניתוח הגרסאות חשוב לא רק לבירור האמת

או לפחות לא , על הקריאה החוזרת ונשנית לשוב לתימן הגיבו השליחים בהתעלמות

 .  מצדםנמצאה לכך כל התייחסות כתובה
תמוהה העובדה שעד שלב מסוים של המאורעות היו השליחים שותפים למתרחש וניסו 

ואילו בשלב אחר תפסו עמדה קיצונית כנגד המנהלת ותלו בה את האשם , לפשר ולהתערב

 :אנסה להצביע על מספר הסברים אפשריים. הבלעדי להידרדרות
 הכרעה שהם לא יהיו שותפים ואיפשרה לקבל, היציאה לעדן נבעה מרצונם החופשי . 1

 . לה בכל צורה
הפליטים יכלו לקבל את הנטישה ככזו אך ורק אם היה אפשר להציגה כגירוש או  . 2

 . הרחקה כפויה בידי המנהלת
בשובם מעדן היו השליחים מחויבים להתנהגות פחות מהססת ויותר מזדהה עם  . 3

טים את מקומם במחלוקת רוח המחנה כדי לחפות על היעדרם ולהפגין בפני הפלי

 . בין שני הצדדים
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כדי להסביר את ההתרחשויות לעוקבים מן הארץ ייתכן שהיה נוח יותר להציג את  . 4

ובכך להשתמש במצב כעמדת מיקוח ולחץ , הדברים כבעיה אישית של המנהלת

: סיכומו של טוביה מבהיר עמדה זו. לזירוז העלייה או לפחות להחלפת המנהלת

] כי. [סור גורל ארבעת אלפים איש בידיים שרירותיות של אישה אחתלא יתכן למ"

 ).4' עמ, )3(טוביה " (בנפשנו הדבר
 ."העצמה"ו" מזעור" . 5

אך המנהלת משתמשת בהגדרה , "מרד"השליחים לא מגדירים את אירועי המחנה כ

פעולה " המכשירה"בשימוש במילה זו יש העצמה מכוונת . זו יותר מפעם אחת

השליחים ממזערים בהגדרתם את ממדי האירועים כדי לצמצם ,  לעומתה.רדיקלית

ובכך להבליט את חוסר הפרופורציה בין , את ההצדקה לעוצמת התגובה והסנקציה

כך ניתן להעביר את המוקד ממעשי הפליטים אל . תגובת המנהלת ובין האירוע

 . חריגים ונעדרי אנושיות, תגובת המנהלת ולהציגם כבלתי סבירים
ולכן יש לראותה , הדורשת עוד אישור והוכחה, קיימת לדעתי אפשרות נוספת .6

כשלצורך העניין הפליטים , השליחים עמדו כנראה בין הפטיש לסדן. כהיפוטתית

ובין נסיונות , ונקרעו בין ניסיונות ריכוך ותיווך, הם הפטיש והסדן הוא המנהלת

 :כפי שמעיד טוביה, בלימה
 
 בלם לפזיזות הרופאה ובלם �ה תפקידי תפקיד הבלם במשך כל הזמן הזה הי"

אך בו בזמן שעם המועצה והפליטים הצלחתי הנה עם . להתפרצויות המועצה והפליטים

בעיני "... מליץ רע"זה הביא לידי כך שהמועצה ראתה בי . הרופאה לא תמיד הצלחתי

ני עצמי סימן שא    לשכנע את הרופאה היה זה הצלחתי  הצלחתי  הצלחתי  הצלחתי רוחם היתי הכל יכול ואם לא

 "לא יכולתי להושיע... כך איבדתי כוח השפעתי ובשעת משבר.... מסכים איתה
 )2' עמ, 4.9.48טוביה טוביה טוביה טוביה ((((

 
היא הרחיקה את שמעון שער "למעשה קובע טוביה שלפני שפנתה פיינברג למשטרה 

 ) 3' עמ, טוביה" (ואותי המתנגדים לתכניתה
יר את השימוש שהוא עושה ומזכ' כאשר טוביה מתאר את מאמצי השכנוע של בנטוויץ

התעלמות . הוא מסמן שלוש נקודות ואינו מתייחס אל המשל" קורח ועדתו"במשל של 

דומה . אומרת דרשני, השליחים מנקודה זו ואי הצבתה כבעיה ערכית מבחינתם

היא בלתי אפשרית !  ומיידי או תימן"א: שהמשוואה האולטימטיבית שהציבו הפליטים

ומן הצד האחר , י ובחינוך אליה את כל מטרתם"ם מצד אחד באהרואי, לשליחים ציונים

לדעתי היה זה הרגע הקריטי שהשליחים לא יכלו .  גירוש לתימן�לא יכלו לעמוד בביצועה 

בין נאמנות להשקפתם הציונית , הם הועמדו בפני משבר נאמנויות בלתי אפשרי. לעמוד בו

הסתלקות . ו נפל הפור להסתלק לעדןזהו לדעתי רגע ההכרעה אשר ב. ובין נאמנותם לעדה

ואולם אחרי ההתאוששות היה צורך . מתוך חולשה בכיסוי של הרחקה ורפיון בריאותי

לבין , "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא"להכריע מחדש בין בחירה בעדה בבחינת 

ישראל ובין נאמנות -ברגעי משבר בין נאמנות לארץ. האופציה האחרת שייצגה המנהלת
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-פני הנאמנות לארץ - אפשר לטעון שההכרעה היא בהקדמת הנאמנות לעדה על,לעדה

 . ישראל
ההסתלקות לעדן איננה אפוא בריחה לעיר מקלט אלא בריחה מעצמם בסיטואציה 

 .משברית של זהות
 

 תגובות מהארץ על המרד

 אל השליחים בעדן הנושא את התאריך 66תגובת ישראל ישעיהו על המרד נשלחה במכתב

31.8.1948 . 
מצביע על , שעמד בקשר צמוד עם השליחים באמצעות מכתבים ומברקים, ישראל ישעיהו

כי איני סבור שהוא מקרי " דפוס תגובה"אני מגדיר זאת כ". בלתי מתעניין"דפוס תגובה 

בינתיים ניתן . זהו דפוס המלמד על עמדה רחבה שעוד ארחיב בה, או מלמד רק על שולחו

מכאן .  אופי חינוכי ובולטת בו ההטפה מלמעלה כלפי מטהלקבוע שגם דפוס זה נושא

כמו שהשליחים , ברור שאין ישעיהו רואה את הדברים במלוא עוצמתם ומשמעותם

 . ויש לכך כמה הנמקות. מצפים ממנו
המקרה ( אין זו פעם ראשונה שהוא נזעק להתערב על רקע מהומות בחאשד �הראשונה 

 ). הקודם היה במארס ויפורט בהמשך
 . בעדן" זוטות" לדעת ישעיהו האירועים בארץ לא מאפשרים להתפנות ל�השנייה 

כאילו היה זה אירוע גלותי המאופיין , "אליטיסטית" ישעיהו מפגין תגובה �השלישית 

 . אל תוכו" נשאבו"שהשליחים " הריצה אל הפריץ"ב
 של  ישעיהו טרוד בהכנת קריירה מדינתית חדשה ככותב הפרוטוקולים�הרביעית 

 .ממשלת ישראל
לכשתקום , אולי להיות ציר ישראל בעדן,  ישעיהו מתעניין בכיוון אחר�חמישית 

 ... הצירות
רק בזכרנו את מתיחות הנפש וקוצר : "והוא אומר, מילת הזדהות אחת יש לו לשליחים

יום קודם לכן הוא שולח ." הרוח שכולכם נתונים בו אנו משתדלים לדון אתכם לכף זכות

 :פותח במיליםמברק ה
 
כלי אוויר ... הלבבות כאן אינם רוצים להתעורר למשמע המריבות המיותרות בהחלט""""

                                                   
66
אנו שמחים לשלומכם ועצובים לנוכח העדר השלום במחניכם במחנה .  מברקיכם נתקבלו כמעט כולםמכתביכם וביחוד"  

 להנהלה ולא עוד מאמצים כנים אפשר היה למנוע את כל הבזיון הזה שלא הועיל לא לפליטים ולאובמעט שכל ישר . ובעדן
וכי סרק על דברים הנראים לנו בעליל כדברים של מה למזלכם האנשים כאן טרודים ואין ליבם נתון לחיכ. אלא שגרם קצת נזק

כשלעצמנו אנו חרדים לסכנות הפוליטיות והבטחוניות האורבות לאחינו דהתם ורב תמהוננו כיצד הם חסרים תחושה זו . בכך
ים רק בזכרנו את מתיחות הנפש וקוצר הרוח שכולכם נתונ. עצמה והריהם מתמכרים בכל ליבם לקנאות ולנצחנות חסרת שחר

עלולים רק  פ כן מחובתנו להזהיר כי הריצה המיותרת אל הפריץ וחוסר השקט"ואע. בו אנו משתדלים לדון אתכם לכף זכות
נקווה שעד . מאוד אילו המברקים שנתקבלו היו מזעיקים לעליה היו מועילים. לחזק ידי שוטנים ואנשי מזימה שבקרב הדודנים
ד מוטבלכם להמתין עוד מעט "לפענ... יכם ואולי גם יגיעו עד אז ימי גאולתכםשיתקבל לידכם מכתבנו זה יוטב המצב במחנ

 . אך החלטתכם בידיכם, ותוכלו לשוב עם שבי ציון
קונסוליות שנות נפתחו ברבות מארצות תבל ואנו מקווים שלא ירחק היום וגם אנגליה תכיר בנו ואז תיפתח קונסוליה  ...

. קשיי העליה חלים עכשיו רק על גולי קפריסין ובעדן בשל היחסים עם אנגליה. ד הזהישראלית בעדן ואולי יזכה עבדכם בכבו
...... זה שלושה חודשים שאני עובד בממשלת ישראל בלשכת ראש ממשלתנו דוד בן גוריון.... כשיוטבו יסולק גם מכשול זה

 ומדעתי כי במידה ניכרת נקעה נפשי ואני עשיתי זאת מרצוני. אין להעלים כי תפקידי החדש גורם קוצר יד בשטח התימני
 ).IV 208/4866העבודה . 'אר..." (ויוכיח נסיונכם בעדן. בעבודתי שרב בה העמל וכאב הלב ומעטה התועלת והתוצאה
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 67..."..."..."..."מוכנים לשני אלפים
 

, ופרט לבשורה על המטוסים המוכנים להטסת אלפיים עולים, המכתב מאשר את שאמרנו

אלה מתבקשת הש. אין יכולת ורצון להתפנות אליהם... המריבות מיותרות: בולט הניכור

 ?על גבול ההתכחשות, על מה ולמה הניכור הזה
השולח מכתב לשמעון שער ב, ראש תנועת הנוער והחלוץ, תגובה דומה מגיעה מפנחס לבון

-20.8.48.68 
במכתבו הוא מתייחס אל הפליטים כאל דור המדבר אשר אין לצפות ממנו אלא להיות 

 .  ובצלמםלמען בבואם ארצה לא יבנוה בדמותםמושא לפעילות חינוכית 
מעמיד לבון , בעוד ישעיהו מפגין התייחסות מנוכרת. השוני בתגובת שני האישים מזערי

" נתנה ראש"שלא מוכן לרדת לפרטים של " שלילת גולה"את הניסוח הקלאסי של 

ומעמיד את הסיכון בלבד בבניית הארץ ) הקריאות לחזרה לתימן, מאפייני סיר הבשר(

 ".בצלמם ובדמותם"
לא זוכה ) בסוף המרד( הרושם שתמיכתם של השליחים בדרישות העולים מתקבל אפוא

גישתה הנוקשה של המנהלת לא זו בלבד , יתרה מכך. לגיבוי הגורמים הממסדיים בארץ

 . זוכה להסכמה והכרה, אף שלא נאמר במפורש, אלא, שאינה זוכה לגינוי
 

 סיכום ומסקנות
כרוז שהופץ . רחש בחודש מארסלמרד של חודש יולי קדמו אירועים שאחד מהם הת

המנהלת עמדה לפזר את המועצה . במחנה גרם לסכסוך בין המנהלת ובין שני חברי מועצה

מברקים שנשלחו מהמחנה ארצה זכו לתגובתו . ושלטונות המחנה הועמדו מול המועצה

וכך כותב , דוד צדוק הלוי ועזרא כהן, האחד לטוביה והשני לשני חברי מועצה, של ישעיהו

 17.3.1948:69-שעיהו לשני חברי המועצה בי
 

הקיטרוג יכעיס את אנשי החסד שהעמידו אותם . הוו זהירים בכבוד המנהלים והשליחים

 ". השלום יביא ברכה. וסופם שיקפצו ידם לגמרי
 

 :במברק לטוביה כותב ישעיהו
 

 ... איש לא יאמין ויהיה נזק, תפצירו באנשינו שלא יריצו תלונות כנגד פיינברג
 

                                                   
67
 .IV 208/4866 העבודה כיוןאר, 30.8.1948, ישעיהו לשליחים  
עבדותו ושפלתו של דור . גות של פרנסי הקהילהבושנו נוכח ההתנה. בצער קראנו על התפתחות הענינים האחרונה בעדן" 68

. . . . למען בבואם ארצה לא יבנוה בדמותם ובצלמםלמען בבואם ארצה לא יבנוה בדמותם ובצלמםלמען בבואם ארצה לא יבנוה בדמותם ובצלמםלמען בבואם ארצה לא יבנוה בדמותם ובצלמםהמדבר הזה מבליטות ביתר שאת את ההכרח בפעולה החינוכית ציונית בגולה 
אך אנו תקווה שפעולתכם . אין אנו כאן מסוגלים לשפוט מה עוד אפשר לעשות בעדן העיר     ]ק" ע-שלי, הדגשות במכתב[

תארגנו כמה תארגנו כמה תארגנו כמה תארגנו כמה כך נקווה שכתוצאה ממאמציכם המרובים והממושכים . חנה לא תסבול מהתסבוכת העדנית וכי תמשך כסדרהבמ
) ק" ע-ההדגשות שלי. (ל. ח פ"בב. מאמצי שלטוננו הולכים כעת בכוון זה. . . . גרעינים של קבוצות נוער עולה מבין הצעיריםגרעינים של קבוצות נוער עולה מבין הצעיריםגרעינים של קבוצות נוער עולה מבין הצעיריםגרעינים של קבוצות נוער עולה מבין הצעירים

 .שם, העבודהכיון אר
69
 .המברק לחברי המועצה באותו תיק, IV 208-1 4860תיק ,  העבודהכיוןאר 17.3.1948, ישעיהו לטוביה  
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, "הפריץ"כדי לא להפריע ולא להרגיז את " שקט"ישעיהו מבקש מכולם לקיים , כלומר

שבארץ רואים בפעילות , משתמע מכך. וינט'אשר הפעם אינו הפריץ הבריטי אלא הג

עד הקמת . וינט אמצעי יחידי שיכול לממן את פעילות המחנה ולאפשר את קיומו הפיזי'הג

וינט לממן את אחזקתם של 'ם יהודיים כמו הגהמדינה נתבקשו מוסדות פילנטרופיי

וגם , קפריסין ותימן כחלק מהמאמץ והשותפות של העם היהודי, מחנות פליטים באירופה

לשמש כשגרירים מטעם היישוב אל גורמים מדיניים או פוליטיים שהציונות או היישוב 

 . ישראלי לא קיימו עמם קשרים פוליטיים-הארץ
 : ונקרא את דברי גמליאלי, ורשי מרד יולינשוב אפוא להתחקות אחר ש

 
פעילות המועצה התרכזה במאבק על הכרה בקיומה ובזכותה להתערב בעניני ניהול "

הדבר הראשון שבחרו להאבק עליו היה ענין הקיצוץ . המחנה כגוף המייצג את הפליטים

ך ההנהלה מתו. חברי המועצה דרשו מההנהלה הסבר שיצדיק את הקיצוץ. במנות הבשר

עיקרון שקבעה לעצמה שהמועצה חדלה להתקיים סרבה בעקביות לבוא בדברים או 

  70..."לשתף פעולה בצורה כלשהי עם חברי המועצה כדי שלא יתפרש הדבר כהכרה בהם
 

אשר חיכו , יושבי המחנה. תיאור זה מאיר היבט שלא הבחנו בו קודם בדברי ישעיהו

אלא , ינם מנהלים אותו באורח דמוקרטילגאולתם ועלייתם לא הבינו שמנהלי המחנה א

המפקיד בידי המנהל סמכויות ניהול שהוא אחראי , אוטרקי והיררכי, באורח מקצועי

אף שבוודאי לא תמיד , וינט ברחבי העולם'כך נוהלו מחנות הג. להם כלפי הממונים עליו

 זו לכן ברורה לחלוטין עמדתה של המנהלת כאשר. היה זה לשביעות רצונו של כל אחד

או כל פריט , הבשר, מסרבת לקבל את מועצת המחנה כשותף לחלוקת תקציב המחנה

נבחרה המועצה או מונתה כדי לקיים נציגות של ציבור הפליטים על בסיס , בזמנו. (אחר

וינט 'זה המקום לציין שפעילותו העצמאית של הג, יתרה מכך). ותו לא, דתי פולחני

עמד פעמים רבות בעימות ישיר עם אינטרסים , ב"רהכארגון פילנטרופי עולמי שבסיסו בא

וכמממן היה , של היישוב המאורגן ולאחר מכן עם מדיניות מדינת ישראל בשל היותו כזה

 . קשה לבוא אליו בטענות רבות מידי
 
וינט הוסיפו לראות בארגונם סוכנות צדקה וסיוע ליהודים 'מיסדיו וראשיו של הג"

עיקריים היו שיקומם מחדש של החיים היהודים באשר במצוקה ברחבי העולם שיעדיה ה

השבת היהודים אל עמדותיהם הכלכליות או הכשרתם מחדש של אלה שאינם . הם

וינט מוזס לויט הגדיר עוד בעיצומה של מלחמת וינט מוזס לויט הגדיר עוד בעיצומה של מלחמת וינט מוזס לויט הגדיר עוד בעיצומה של מלחמת וינט מוזס לויט הגדיר עוד בעיצומה של מלחמת ''''ל הגל הגל הגל הג"""" מזכ מזכ מזכ מזכ.יכולים לשוב אל בתיהם 

וינט היא 'הנחתו הבסיסית של הג'''': : : : העולם השניה את תפקיד הארגון במילים אלההעולם השניה את תפקיד הארגון במילים אלההעולם השניה את תפקיד הארגון במילים אלההעולם השניה את תפקיד הארגון במילים אלה

יש להם זכות להתגורר , שליהודים הזכות לחיות בארצות הולדתם או בארצות מאמצות

     71."' שם כבני אנוש וליהנות שם מכל הזכויות

                                                   
70
 .250' עמ, גמליאלי  
71
 .2 והערה 372' עמ, זהבם של היהודים, עידית זרטל  
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בהיפוך גמור , כמחנה מעבר לעלייה, חאשד-מכאן ניתן להבין עד כמה עמד מחנה גאולה

יט לו עזרה וינט מלהוש'אולי בשל כך נמנע הג. וינט'למטרות הפעולה המקוריות של הג

אם נבחן את הדרישות שהציבו , לאור זאת. 1946וסירב להקים את המחנה עד 

מ כזה או "ניתן לקבוע שהיא יכלה להתמודד עמן ברמה של מו, למנהלת" מורדים"ה

י "ע, ואולם כאשר האנשים והמועצה החלו לעשות ניסיונות להשתלט על המחנה, אחר

 היא נאלצה לנקוט באמצעים חריפים ,לקיחת החוק לידיים במעשה שחיטת הפרות

 . והזמינה את התערבות השלטונות
, עייפים ממצוקות הדרך ומן השהייה הממושכת, מול עובדות אלה ניצבו תושבי המחנה

וחשופים להחרפת היחסים וניגודי , התמותה ופרעות דצמבר, פגועים מן המגפות

עלה את מתח השהייה במחנה שה, ההשקפות בין חופשיים לדתיים ובין צעירים למבוגרים

 . אל סף פיצוץ
הם . כישלון מאמצי התיווך של השליחים העמיד אותם בפני משבר של נאמנות וזהות

, שיצאו להכין את המסה האנושית הזאת לקראת השתלבותה ביישות קולקטיבית שונה

שכמו זוקפת , שאולי נדחקה בתודעתם, תימנית-מצאו עצמם פתאום בפני זהות יהודית

 . קומתה בפניהםאת
אשר ככל משימה " מהפכנית"ישראלי תבע מהם מילוי משימה -האתוס החלוצי הארץ

והמטרה מקדשת את האמצעים ושוכחת " כאשר חוטבים עצים עפים שבבים"מהפכנית 

הקושי לשקול במאזניים מדויקים סבל אנושי ולהבחין בין . את האדם ומתעלמת מסבלו

או בין סבל , ושוויץ לסבלו של ניצול מדבריות תימןבין סבלו של ניצול א, סבל לסבל

לסבלם של החלוצים ניצולי קדחת הביצות העמידה את , השכול של מלחמת העצמאות

והעלאת ערך ההקרבה ואיכות , האידיאולוגה החלוצית בעמדה של התכחשות לסבל

משלמי מכסת הסבל , וכאלה היו גם התימנים של מחנה גאולה בעדן. המעשה

 . בית בדרכם להגשמה הציוניתהקולקטי
 

הצבענו על כך שהשוועה . של עובדיה טוביה" הצילו"פתחנו פרק זה בתיאור מכתב ה

כאשר . י השליחים לדרישה לחילוץ מיידי של יהודי תימן מעדן"להצלה פיזית תורגמה ע

הומרה ההצלה , התבררו מגבלות המציאות וגאולת יהודי תימן לא יכלה להתממש מייד

הפעילות החינוכית של השליחים במחנה . בדוקטרינה חינוכית של הצלה רוחניתהפיזית 

מערכת זו . י"ובקהילת עדן הציבה מסגרת להכנת יהודי תימן לקראת השתלבותם בא

, שירים, הוראת עברית, יסודות של השכלה כללית, כללה יסודות ערכיים אידיאולוגיים

בתוך . 'גורדוניה'ו' החלוץ' תנועות נוער  איש והקמת שתי200יצירת מקהלה של , ריקודים

כבר עברו , 1948בדצמבר , מסגרת זו השתלבו נוער ומבוגרים אשר עד רגע העלייה למטוס

היה זה תהליך שהכתיב האתוס . לקראת השתלבותם" ישראליזציה"תהליך מסוים של 

 . על העולים ככלל ועל תושבי מחנה גאולה כפרט, היישובי
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  כמקרה מבחן � החלוציים רצבי והגרעינים. 3
 :אמר ויצמן, במושב הוועד הפועל הציוני, 1935בשנת 

 
דבר גדול . גאולהגאולהגאולהגאולה היהודים במושג ההצלתהצלתהצלתהצלתחושש אני שאנו מחליפים כיום את מושג "

אני עומד בסתירה לעצמי ואני מודה : והוא שאמרתי לרב ברלין. הוא להציל יהודים

וכשאני יודע מה , עולים באים לחיפהכשאני רואה אניה נושאת אלף . בסתירה זאת

אבל כשאני שוקל בדעתי אם . כאדם מישראל, הרי אני שמח כאדם, השאירה כאן האניה

כשאני מודד אם יש כאן , יכולים אנשים אלה להכנס למסגרת החיים שאנו בונים כאן

הרי אני מוצא את , או שאיננו אלא רצוננו הטוב והנלהב... באמת אותו כוח הקליטה

ומה שנאמר כאן שאנו בונים על גבי . לאו: עלי לומר בגלוי. י בסתירה כלפי עצמיעצמ

אבל יכול הוא להיות , הלואי שלא יהיה אמת,  אל תפתח פה לשטן�חול אולי אמת הוא 

על . והרי זה גורלה של הציונות. ואנחנו משחקים משחק מסוכן בכל מה שיש לנו, אמת

 היא חיי עולם והצלת אלפי יהודים איננה לגבי זה  היא חיי עולם והצלת אלפי יהודים איננה לגבי זה  היא חיי עולם והצלת אלפי יהודים איננה לגבי זה  היא חיי עולם והצלת אלפי יהודים איננה לגבי זה כי הציונותכי הציונותכי הציונותכי הציונות. הכל מרחף גורל הציונות

הניגוד בין חיי עולם וחיי שעה מודגש יום יום בכל חזיון החיים ובכל קרן . אלא חיי שעהאלא חיי שעהאלא חיי שעהאלא חיי שעה

 72...זווית של הישוב
 

דברים אלה ביטאו את הוויכוח הגדול שהתחולל לנוכח העלייה החמישית אשר איימה על 

ואולם כפי .  אנושיים שאינם רק חלוציםאושיות האתוס החלוצי בהצפה של כוחות

י בפני "היה זה ביטוי למאבק פוליטי בין אלה הגורסים פתיחת א, שטוענת אביבה חלמיש

לבין אלה שחששו , כל הנרדפים על מנת שתהווה ארץ מקלט כחזונו המקורי של הרצל

 ובעיקר גדול, שהארץ לא תוכל לשאת המונים גדולים בשל כוח הקליטה המוגבל שלה

איום זה הצמיח את עקרון . החשש שמא יביאו עמם לארץ את העיירה ואת חיי הגולה

אחד המחסומים , י"שלילת הגולה אשר היה אמור לחסום את הסתננות הגולה אל א

גישה פוליטית זו דחקה . האלה היה המאבק נגד מתן לגיטימציה לעלייה שאינה חלוצית

והלגיטימית את המפלגות אשר " נההבו"ישראלית -אל מחוץ למסגרת העשייה הארץ

הן גם לא היו . 'רוויזיוניסטים'וה' המזרחי'ייצגו את המוני המעמד הבינוני היהודי כמו 

" פועלית"או קיבלו פחות לעומת העלייה הצעירה ה, בין מקבלי הסרטיפיקטים לעלייה

חוריו נאומו של ויצמן מגלם אפוא קו אידיאולוגי אשר מא. המיועדת להתיישבות העובדת

ויצמן כחניכו של אחד העם נאבק על הפיכתה של . מבצבץ מאבק פוליטי אשר ילך ויגבר

המתייחסת " גאולה"זוהי ה. עם חדש ומרכז חדש, י למסד לבנייתו של יהודי חדש"א

הקיומית של הפרט " הצלה"לעומתה עומדת ה. גאולת העם וגאולת הארץ, לגאולת האדם

 :אומר בן גוריון, 1933בשנת , ח"בקונגרס הציוני היבנאומו . המנותקת מכבלים ערכיים
 
המהגר בא לקחת . אלא לחלוצים וההבדל ביניהם פשוט, י זקוקה לא למהגרים סתם"א

                                                   
72
, לונדון/ירושלים,  ההנהלה הציוניתאת הוצ,ה"בניסן תרצ'  הציוני בירושלים הועלפהד עול הוקו פרוטו,ויצמן  

ש עמנואל "ס לעובדי הוראה בכירים ע"משרד החינוך ביה', חלק א,  הרצאות מרדכי שלו,גלות וגאולהמתוך 
 .ק" ע–ההדגשות שלי , 126�127' עמ, שלו: א להלן"תשנ, יפה
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 ".".".".לפיכך אנו תובעים זכות בכורה לעליה חלוצית, מהארץ החלוץ בא לתת לארץ
 ::::אביבה חלמיש מנתחת את משמעות המשפט

ניתוח -השניה, קביעה קטגורית ברמה העקרונית: ההראשונ. בנוי שלש חוליות... הקטע"

 תרגום פוליטי מעשי של העיקרון �והשלישית . פסקני של ההבדל בין שני סוגי עולים

 73".שלנו"זכות בכורה בעליה לציבור : והניתוח
 

הציבור "של העולים שאינם מ" תנאי הקבלה"בוויכוח בין גאולה להצלה הוגדרו אפוא גם 

 "שלנו
ומי שזוכה בה חייב לעמוד בנורמות , העליה היא פריווילגיה: "חלמישבניסוחה של 

. " בדרך זו יוגבר כושר הבניה של התנועה ויוחש קצב הבניה של הארץ... שהתנועה קובעת

, הכשרה, נכונות ללכת לחיי כפר, ידיעת עברית: ברל כצנלסון הגדיר ומנה תנאים אלה

 � קרי מוסדות ההסתדרות הציונית ,אשר ההגשמה הציונית"וקבלת חומרות אחרות 

לקצר את שלבי הקליטה של העולה ולהחיש את "כל אלה במטרה ברורה ." תטיל עליו

 החוקרת טוענת שהתזוזה מקו הגאולה אל קו ההצלה 74"המעבר לחיים פוריים בארץ

 היו אלה הבריטים אשר מנעו את יישומו 1937ומקיץ , הוכתב למעשה מתוקף המציאות

-למישור התיאורטי" גאולה"ל" הצלה"בין " ההתלבטות"יותר והחזירו את במשך עשור ו

 75.אידיאולוגי
מדיניות ונורמות כלפי , עשר השנים הללו גיבשו עקרונות ואתוס אשר השפיעו על מהלכים

העיקרון המיישם החשוב ביותר הוא שמושא ההצלה הפך להיות אמצעי . מושאי ההצלה

 המוצל היה צריך לעבור מסלול של הכשרה והכנה "אובייקט"ה. להשגת מטרות הגאולה

י משמעותה "בא" החשת המעבר לחיים פוריים. "לקראת השתלבותו במטרות הגאולה

קבלת הנורמות האתיות ואולי הפוליטיות של מסגרת אשר בה הפרט נעדר מסלול תמרון 

אשר , הצלחתו והתמדתו של תהליך זה. אוטונומי לקביעת מטרותיו ופתרון צרכיו

יסודותיו הותוו כבר בימי העלייה השנייה והשלישית והכיל את הלוז החלוצי של תנועת 

ואת האינטרס ) חסך פיננסי תמידי (של ההסתדרות הציונית תאם את היכולות �העבודה 

" יכולת הקליטה הכלכלית"פי קריטריונים של -הגבלת העלייה על (הבריטי המנדטורי

 של התנייתו והכפפתול. הצלחתו ושרידותו, רשתו והם שהביאו להש�) ומכסות העלייה

, ברמה הפסיכולוגית". הצלה כפופה"עקרון ההצלה תחת עקרון הגאולה אקרא להלן 

רבים " פירנסו"התנשאות וקהות רגשית אשר , הצליח עיקרון זה לבנות יסודות של ניכור

  76.בכל שדרות הציבור כלפי הניצולים אך לא כלפי ההצלה
 אשר ביטוייה הקשים �מוסרי לקתה הדוקטרינה הזאת -קוי הפסיכוואולם מעבר ללי

אשר ,  בתפיסת הקליטה�ביותר היו במפגש בין שארית הפליטה והיישוב אחרי השואה 

                                                   
73
 .94' עמ, חלמיש: להלן, 58 זמנים, "הצלה"ל "גאולה"בין : מדיניות העליה בשנות השלושים", חלמיש אביבה  
74
 .93' עמ, שם  
75
 .97, 93' עמ, שם  
76
ישראל אוהבת עליה :"קיימים עד היום ונשמעים חדשות לבקרים הוא המשפטהה של תפיסה זו יאחד מביטוי  

 ".אך לא את העולים
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 : על היבט אחד כזה מצביעה אניטה שפירא. ממנה נגזרו המדיניות ומחדליה
רה זו מסקנות לא הוסקו מהכ, גם אם לכאורה הכירו הכל שהשעה שעת חירום לאומית"

לא חרג הדיבור מתחום משאלות הלב ולא , הצורך בהכנות לקליטת המונים:... מעשיות למשל

אפילו דבר מובן מאליו כמו . לא לגיוס משאבים ולא להכנת מסגרות הקליטה המחייבות, הביא

  77."בניין שיכונים בקנה מידה רחב לא הגיע לכלל ביצוע
 .ועל נקודה זו עוד יורחב הדיבור

יש תפקיד בהבנת הפרק החלוצי של תנועת הנוער במחנה " ההצלה הכפופה"עקרון ל

 . חאשד ובעדן
 

 רצבי ואתגר העלייה החלוצית 

הייתה , בעיקרה. י אשר פעלה במחנה חאשד"היתה תנועת נוער של מפא" החלוץ"תנועת 

ה בוגר בנימין רצבי שהי. זו תנועה חינוכית ולא נועד לה תפקיד של תנועת נוער חלוצית

מטרתו . תנועת גורדוניה בארץ החליט לייסד סניף של תנועה זו בעדן ובמחנה גאולה

בקבוצות " יגשימו"הקמת גרעיני נוער להכשרה בארץ על מנת ש: המוצהרת הייתה

בכל תקופת שליחותו במחנה ובעדן עמד בקשר עם הנהגת . בארץ" חבר הקבוצות"וב

בראש התנועה עמד גם מי שעמד בראש החלוץ . גורדוניה בארץ וקיבל את ברכתה ועידודה

פעילותו של רצבי לא התנגשה בפעילות החינוכית הכללית של ). לבון( פנחס לוביאניקר �

המחנה עד אשר שלחו שמעון שער ועובדיה טוביה מכתב להנהגת גורדוניה ודרשו להפסיק 

, "רות נוספותאין מקום למסג"הנימוק היה ש. את פעילותו של רצבי בתנועת גורדוניה

, כשבועיים לפני התחלת הטיסות מעדן, 1.12.1949-במכתב שנכתב ב. בעיקר לא בעדן

 78: נביא שלושה מהם.  נימוקים לדרישתם15מפרטים השניים 
 

 מפלגות אחרותמפלגות אחרותמפלגות אחרותמפלגות אחרותתתעורר סכנה ויגברו החששות שזרמים אחרים ואולי גם  . א"י

ויתכן . ה זובארץ תרצינה גם הן ליצור מהלכים לדעותיהן בעדה אומלל

ימצאו ] הדגשה במקור [או  י מ נ י ו תאו  י מ נ י ו תאו  י מ נ י ו תאו  י מ נ י ו ת     ומפלגות ד ת י ו ת  ומפלגות ד ת י ו ת  ומפלגות ד ת י ו ת  ומפלגות ד ת י ו ת מאוד שזרמים

אם לגורדוניה מותר אז למה לא לזרם אחר או לתנועה . (כאן אוהדים יותר

 ). ?או מפלגה אחרות
  כ ל ל י ת כ ל ל י ת כ ל ל י ת כ ל ל י ת    כתנועהכתנועהכתנועהכתנועהלעומת זאת נוכל לפעול בתוך מסגרת אחת של החלוץ  . ב"י

 מבלי להדביק על �סוציאליסטים -חלוציים �ולחנך כציונים ] במקור[

 . עבודתנו גושפנקה של איזה שהוא זרם או תנועה 
ואם הסכמנו ועבדנו , אין להשוות את התנועה בעדן לתנועה במחנה גאולה . ג"י

הרי עשינו זאת ,  כקבוצות גורדונאיות�שכם אחד בתנועת החלוץ במחנה 

ים שלשה רבעים ממנו ובימים הקרובים עומד, מפני שהמחנה הנו זמני

                                                   
77
 �שפירא : להלן, ט"תשמ, עם עובד, הליכה על קו האופק, "מפגש הישוב עם שארית הפליטה", אניטה שפירא  

 .327, 326' עמ, הליכה
78
 .59�60' עמ, 6/19 ,ארכיון גורדוניה  
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מה שאין כן הענין , וכל הפרובלמה הזאת אינה קיימת, לעלות לישראל

שהתנועה אינה כל כך פרוביזורית ועליה להתקיים כל זמן שיש יהודי בעדן בעדן בעדן בעדן 

 . אחד בגולה זו
 

איום , איום על כלליות תנועת החלוץ: הדרישה מבטאת בעיקרה שלוש נקודות מאיימות

החשש מפגיעה ביהודי עדן מחוגי פנים או , י בקרב הנוער" מפאעל בלעדיותה של פעולת

פי -האיום הראשון אינו אלא איום על החינוך הציוני על. מגורמים אנטי ציוניים עוינים

כלומר הכרה באי , ערכי תנועת העבודה ללא העמדת אתגר ההתיישבות כערך מוביל

 השני מבטא חשש לפגיעה האיום. התאמתו של הדור הצעיר במחנה להתיישבות שיתופית

אמנם החשש מופנה כלפי מפלגות ימניות או . י במחנה הפליטים"בהגמוניה של מפא

אך לאמיתו של דבר הכוונה היא לפלגים של השמאל בקיבוץ המאוחד ואולי אף , דתיות

האיום השלישי מתייחס לקהילת עדן הדתית והשמרנית החוששת לגורלה . לקיבוץ הארצי

. בר ולכן חוששת מהבלטת הזדהותה עם ישראל פן יאשימוה בציונותאחרי פוגרום דצמ

את הטענות שפורטו במכתב אישר שמעון שער שבינתיים הפך אביזמר ורק הוסיף 

כדי "שהפריעה לשליחים בכירים ממנו כי , שלרצבי הייתה נטייה מוגזמת לדיווח ארצה

 79]?הקו" [לארגן חינוך חייבים באחידות
. לשוב ולחפש את משמעות המחאה ברובד עמוק יותר ופחות גלויאם הכל היה תקין יש 

. הצורך הדוחף אנשים להתלונן על עמיתם הוא אולי אי הסכמה אידיאולוגית ופוליטית

עומד למבחן אתגר ההתישבות החלוצית שאותו מציג רצבי , על רקע החינוך לכלליות, וכאן

האם . לחלק מהם, צעירים ובוודאיזהו אולי שיא נשאף ומאתגר ל. לחניכיו כיעד בר השגה

קשה לדעת זאת בלי ? פעילותו של רצבי הייתה גורם מתחרה לפעילות ברוח הכלליות

בכל זאת ). ב ולא הצלחתי ליצור עמו קשר"שחי כיום בארה(לשמוע את גרסתו של רצבי 

בעוד שעובדיה טוביה ושמעון . הייתי מנסה להעלות השערה או הנחה שניתן לאשש אותה

נאמנים ושומרי , י שצמחו כפעילי הסתדרות"אנשי מפא, הם תימנים בני הדור השנישער 

י אשר בלהיטותו ואולי "איש מפא, בן הדור השני, תימני אף הוא, עומד הצעיר בנימין, קו

באי הבנתו עלול לשבור נאמנות לקו ולהביא לפילוג ולשבירת הקונפורמיות בפעילותו 

 ?מהו אפוא אותו קו. ר המגדירה עצמה חלוציתבגורדוניה כמסגרת של תנועת נוע
חורג ) קיבוצית או מושבית( שחינוך בתנועת נוער המכין להתיישבות חלוצית �הקו הוא 

פיו אמורים השליחים לפעול וחורג מהנאמנות לקו המפלגה הגורס כבר -מכתב המנדט שעל

שגה של שלושים שנה שהתיישבות שיתופית מצויה למעשה מחוץ לתחום ההתאמה והה

שהוא מהמבטאים , ישעיהו. פרוגרס-התימנים מאז שהתבססה הדוקטרינה של מודרנה

 שבו הסביר שאם יש סיכוי 1938-כבר הציג קו זה במאמרו מ, הנאמנים של הקו המפלגתי

 :ואולם גם שם הוא מדגיש. הוא יבוא רק מבני הדור השני שיכשיר עצמו למשימה, לשינוי
 

היינו ללכד את חברינו , ]הדגשה במקור [ למעשים למעשים למעשים למעשיםאנו חייבים לעבור מביקורתאנו חייבים לעבור מביקורתאנו חייבים לעבור מביקורתאנו חייבים לעבור מביקורת

                                                   
79
 .22.12.1994, ראיון עם שמעון אביזמר  
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 ... ולהכשירם להתישבות על יסודות חברתיים הסתדרותיים
 

פירוש הדבר הוא שבעת כתיבת הדברים בני הדור ? "אנו חייבים"מה משמעות התביעה 

השני לא עברו את תהליך ההכשרה להתיישבות והתביעה לא מופנית בהכרח החוצה אלא 

לומר היציאה להתיישבות של בני הדור השני נמנעת לאו דווקא בשל הקו כ. דווקא פנימה

 .המפלגתי  כמו שהצעירים לא נענו לאתגר של בחירה בנתיב ההתיישבותי
 

מה שמחייב ... עזרה הדדית שיתוף, צריך להפנות את הלבבות להגשמה חלוצית... 

ביצות החולה הרי הגליל ו, הדרך פתוחה לפנינו. הכשרה מוקדמת והתאמה חברתית

ואם נרצה ללכת בה לא יהיה . מחכות לידינו כשם שהן מחכות לידי כל חלוץ יהודי

היא דרך ארוכה אבל נאמנה בה נוציא את התישבות התימנים . לפנינו שום מעצור

 80...מכשלונה וטענת הקיפוח תחדל משמש פזמון
 

דור השני וזאת נשאר קומפורמי ואיתן גם בשל העדר עניין בקרב בני ה" קו"דומה שה

מייצגים את הקו הרשמי מעז רצבי לשנותו ) שער(במשך עשר שנים בעוד טוביה ואביזמר 

בהפרש של מספר ימים שלח . התשובה שהגיעה מהארץ מאשרת זאת. ולקרוא עליו תיגר

 .והשני לרצבי... הראשון לשליחים ובו ניסה להרגיעם, לבון שני מכתבים
 

אין לראות קבוצות חינוכיות נפרדות ' וכו" גורדוניה", "דרור"שבקבוצות : מסקנתנו היא

קיום הוראה זו ימנע כל ריב ומדנים ] הדגשה במקור[. . . . קבוצות חינוכיות בלבדקבוצות חינוכיות בלבדקבוצות חינוכיות בלבדקבוצות חינוכיות בלבדאלא 

 .ל. ח פ"בב. בתנועה החלוצית ובנוער היהודי בכללו בעדן
 

 . ולבנימין רצבי כותב פנחס לבון מכתב תמיכה בעמדתו
 

אין כל סמכות שתצווה על פרוק . פן לביטול התנועהאין אנו מסכימים בשום צורה ואו

השתיכותנו השתיכותנו השתיכותנו השתיכותנו . ועליכם להמשיך ולנהל את העבודה הסדירה כתנועת נוער, התנועה שלנו

 """"החלוץהחלוץהחלוץהחלוץ"""" בוגרי התנועה נמצאים במסגרתבוגרי התנועה נמצאים במסגרתבוגרי התנועה נמצאים במסגרתבוגרי התנועה נמצאים במסגרת:  בתחום ברור והואמוגדרתמוגדרתמוגדרתמוגדרת" " " " החלוץהחלוץהחלוץהחלוץ""""לללל

הוא ש" החלוץ"ונהנים מאותן הזכויות בהכשרה ועליה ככל חבר ] ק"ע. ההדגשה שלי[

 81 .בלתי מוגדר בהשתיכותו התנועתית
 

ובבדיקת , שתי עמדות מנוגדות המנוסחות בזהירות יתר מעידות לדעתי על העדר הכרעה

ולא ברמה מקסימלית של התיישבות " הכשרה" ברמה של –הנסיון החלוצי של רצבי 

לם ואו, משבר היחסים בינו ובין שאר השליחים ניכר משהו מ4.11.48-במכתב מ. עצמאית

                                                   
80
 .96הערה , 143' עמ,  נכשלה–ראה ישעיהו   
81
מפנחס לבון לעובדיהו טוביה , 47/6/19ארכיון גורדוניה חולדה , 5.1.49, מהנהגת גורדוניה לבנימין רצבי  

מכתב התלונה נמצא בשני עוד  המעניין הוא שבIV 208/4866ארכיון העבודה , 31.12.48ושמעון שער 
לא מצאתי את תשובת לבון לרצבי בארכיון העבודה או את תשובת לבון לשני השליחים בארכיון , הארכיונים
 .גורדוניה
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 82.של חניכיו בארץ" הנחיתה "התייחסותו עניינית והוא דואג לסידורים ולהצלחת 
ומכינה אותו לקראת מציאות ) 7.12.48(כעבור כחודש מנחה אותו הנהגת גורדוניה בארץ 

הרואה בהכשרה חינוכית בארץ מסגרת הכנה לקראת יציאה להתיישבות ומביעה הערכה 

 מוצגת עמדת גורדוניה כנחושה להעמיד את רצבי לעומת זאת. על הכנת הגרעינים ששלח

המסלול המחכה לבוגרי התנועה הוא פרידה מרעיון הקמת . מול מציאות שאינו מכיר

איש אינו הולך להקים קיבוץ או קבוצה ללא הכשרה . קיבוץ חדש או הצטרפות לקיבוץ

כיים כי אם במוסדות חינו) חבר הקבוצות"(החבר"וזו אינה מתרחשת באחת מקבוצות 

. בין גורדוניה בארץ לגורדוניה בעדן, בכך נוצר פער ציפיות או אשליות. של עליית הנוער

מבחינת גורדוניה הנערים זקוקים להכשרה במוסדות חינוך ואילו רצבי נטה לקוות 

אם קיווה שההכשרה , יתרה מזאת. שתספיק הכשרה תנועתית חלוצית בקבוצות

גם כאן הוא נאלץ להסתפק במוסדות ,  בקבוצות"חברת נוער"החינוכית תתרחש במסגרת 

 83".במשקי פועלות או מוסדות אחרים"חינוכיים של עליית הנוער 
י "התפיסה היא אפוא שבתור נוער עולה הם עדיין חייבים בחניכה לימודית מוסדית בא

 . לפני יציאתם להכשרה חלוצית
 להיות �ס הציוני רצבי מגלה אמונה רבה ביכולתם של חניכיו להגיע לפסגת הסטטו

כתימני בן הדור השני . דומני שיש כאן מבחן זהות? השאלה מדוע ובזכות מה. חלוצים

האמין שיוכל להעביר משהו מן הזהות , י העובדת והתחנך עליהם"שספג את ערכי א

השילוב בין התרבות הילידית הצברית עם תרבות ומסורת שורשית של בית , הכפולה שלו

נראתה לו כמקנה כרטיס כניסה למציאות ישראלית ומאפשרת הדרך החלוצית . אבא

הוא חשב שתנועת החלוץ בכלליותה אין בה די כדי להכין את הצעיר . קליטה מהירה

שאתגריה החלוציים דורשים הכשרה וסולם , העולה לקראת השתלבות מלאה בחברה

ים ממנו מאידך אין מרפ, כפי שהכין את חניכיו, ערכים המבוסס על נכונות לנתינה

 84.בדרישה לבוא ארצה
                                                   

וינט מסכים לתנועות פוליטיות לכן לא היתה כל אפשרות לארגן את 'היות ואין הג. בכל אוירון יסעו גורדונאים רבים) "...ב( 82
הכתב יהיה בידי כל חבר שנבחר בשם . עם נסיעתם של הנוער אמסור לידם כתב אישור כללי של התנועה. הנוער במרוכז
ישנם סיכויים להצליח אם יהיה אחד מכם .... ואתם לפי הרשימה הזאת תוכלו לקבוע מי הם חברי התנועה ולא. הקבוצה כולה

קר להשגיח שהתאחדות התימנים בארץ לא תתערב במקום ולא לתת למוסדות אחרים או תנועה אחרת להתערב בדבר ובעי
 . בדבר ותבקש לעצמה כל מיני זכויות בו בזמן שהיא עצמה מתנגדת לחלוציות ומתנגדת לחיי קבוצה

 ).48/6/19. גורדוניהכיון אר, 4.11.48,  מבנימין להנהגת גורדוניה14' מכתב מס( 
83
לעתיד עדיין לא ברור להם והם רוצים להשאר במסגרת תנאים בלתי מתוך מכתבך האחרון אנו מבינים שעניין קביעת דרכם "  

איננו צריכים לכתוב לך שמאז שעזבת את הארץ חלו כאן ... מחייבים כדי שיכלו עם תום ההכשרה לקבוע לאן פניהם מועדות
דוקא בקבוצות כי אם גם התנועה שלנו קלטה לא מעט חברות נוער עולה וחלק מחברינו מסודר על ידינו לאו . שינויים גדולים

כך סידרנו לא מעט חברות נוער במשקי פועלות או במוסדות אחרים ושם . במוסדות חינוכיים אשר נמצאים תחת השפעתינו
עם תום ההכשרה אנו משתתפים בברורים לקראת .  מתוך פיקוח מתמיד שלנויית הנוערהם מקבלים את חינוכם במסגרת על

י צרוף של כמה חברות "חד עם זה את דרך ההגשמה אם זה בצורת גרעין עצמאי ואם זה עעתידן של חברות אלו וקובעים י
 . נוער היוצאות ביחד להתישבות

הסברנו לך את כל זה כדי שתבין מה כונתנו ביחס לעלייה מתימן בגלל התנאים של הקבוצות שלנו כיום הוסכם בינינו שאת 
.... ת איתם אנו בקשר ואשר יש להם מסורת של פעולה חינוכית מסודרתם מהמוסדויחברות הנוער מעדן נרכז באחד או בשני

 רכיון א,7.12.48מגורדוניה לרצבי . (כשרה יתגבשו מהם גרעיני הכשרה להתישבות לקראת חיי קבוצה עצמייםהכתום מועד ה
 ). 62/6/19גורדוניה 

84
 5.1.49מהנהגת גורדוניה לבנימין רצבי   

כדי לעזור בסדור , ]הדגשה במקור[ארצה הקדם האפשרי ביותר הקדם האפשרי ביותר הקדם האפשרי ביותר הקדם האפשרי ביותר שעליך להשתדל ולבוא בכבר מסרנו לך באורח טלגרפי 
אנו . המצב כרגע הוא כזה שעל מחנה הילדים והנוער השתלטו הדתיים ואין נותנים דריסת רגל לחוגים אחרים. העלייה כאן

. הקשר בינינו לבין חברי תנועתנומשתדלים כעת להכניס את אחד המדריכים שלנו למחנה זה ומקווים בצורה זו להקים את 
_ ח"בב! שלום רב לך ולהתראות בקרוב. אבל מכל הבחינות רצוי שאתה תהיה כאן ועל זאת מסרנו גם לישעיהו בצאתו לעדן

 _ _ _ 
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 הוא מתאר את סיום 14.3.49- מבנימין רצבי להנהגה הראשית גורדוניה מ17' במכתב מס

זהו אולי . ואת פעילותו בהכנת גרעין הכשרה ארצה, תקופת ההטסות ממחנה חאשד

מכתב ראשון שבו מופיעים סדקים ראשונים בחומת אמונתו בזהות המטרות בינו לבין 

הוא מאוכזב מטיפולה של . הוא קובל על קשיים בקליטת חניכיו בארץ. ץהתנועה באר

י את החומר האנושי הצעיר המגיע מעדן "הערכת התנועה הא. התנועה בקליטת האנשים

 85.מדכא את רוחו
מצד הגורמים התנועתיים בארץ כלפי הפוטנציאל " מסוייגת"רמזים לאוריינטציה 

 . בר בחודש פברואר באותה שנההחלוצי של הגרעינים שהכשיר מופיעים כ
 : הוא כותב6.2.48-ב". החלוץ"רצבי מבקש הבהרות מהמחלקה לענייני 

 
הם מאורגנים בחברות . רציתי להפנות את תשומת לבכם לבעיית החלוצים במקום"... 

י והחלוצים פה מראים נכונות רבה "קראנו בעיון על גיוס נוער בגולה למען א. מיוחדות

... ברור.... ות לעזר ולתועלת רבה לישוב ודוקא בשעה הרת עולם זולעלות לארץ ולהי

כי ברור לנו שהם רק לתועלת יהיו . ולדאוג לעלייתם... שיש להעמיד את הדגש על כך

רצוי שתעוררו את שאלת החלוצים התימנים אצלכם . ולא יהיו למעמסה על הישוב

ודה חלוצית כבירה בארץ ותשתדלו להשיג עבורם רשיונות עליה ולרתום גם אותם לעב

 . ישראל
כי הענין הזה . תענו לי על בקשתי מבלי להפנות אותי למחלקת העליה של הסוכנות

 86."ענין חלוצי] הוא[
 

ישראל -הוא מבקש שיראו בחניכיו חלוצים שניתן לצרפם אל מאגר הגיוס הכללי בארץ

ין מדובר על ומכאן שא, הוא אינו מדבר על לוחמים. ומבקש עבורם רשיונות עלייה

 . השתלבותם במערך הלוחם בארץ
החלטה של ... כל מה שחסר הוא". מראים נכונות לעלות ולהיות לעזר ולתועלת"הם 

שעדיין לא זכתה לעלות לדיון או לא עמדו , "שאלת החלוצים התימנים"בדבר " החלוץ"

 . י"שם בא, אותה עדיין" עוררו"על ייחודה או לא 

                                                   
 )74/6/19ארכיון גורדוניה חולדה ( 

85
 להעלותו במאורגן וכעת מחובתכם פנינו את המוסדות לעזור... הוקם גרעין הכשרה אשר בחר ללכת בדרך חבר הקבוצות"...   

החברים קבלו " חבר"אותנו להביא את הנוער הזה לתכריח תכריח תכריח תכריח זוהי פעולה אשר ... אתם לעזור לחברי הגרעין בפני מוסדות הישוב
לשם כך אני פונה אליכם . וכעת אני משאיר את הצלחת הענין בידכם, את הדרכתם על ידי והם קבלו את הדרך של הקבוצה

ולהכין את הכל , לשלוח הוראות, לעודד ולתמוך בגרעין, ...לפנות אל המוסדות, ת הדבר לידיכם ברצינותבבקשה שתקחו א
כתבנו אל מחלקת החלוץ אל הממשלה המחלקה לעניני עליה ואנו נזעיק עוד את המוסדות ובעיקר נזעיק ... לקבלת הגרעין

ם שלנו ותעמדו כבר על כך שהחברים האלה שייכים דכם כדי שאתם תדאגו לגורלם של החבריאתכם כדי שהיוזמה תצא מצ
 ... כשם שנתקלנו בקודמיםכשם שנתקלנו בקודמיםכשם שנתקלנו בקודמיםכשם שנתקלנו בקודמיםכדי לא להיתקל בקשיים " חבר"ל

יחד עם זה מתנהלת ...  אשר השיגו את הסכמת ההורים לעלייתם באופן נפרד16�19 חברים מגיל 50-הגרעין יהיה מונה קרוב ל
חברות נוער חברות נוער חברות נוער חברות נוער האם התנועה תדאג לקלוט אותם בתור .  בלי הורים לעלות13�15 צעירים מגיל �הרשמה בקרב השכבה הבינונית 
 ... ... ... ... ????למוסדות החבר או למשקי החברלמוסדות החבר או למשקי החברלמוסדות החבר או למשקי החברלמוסדות החבר או למשקי החבר

 החלטתי עם בואו של ישעיהועם בואו של ישעיהועם בואו של ישעיהועם בואו של ישעיהוכבר ... דיכפי שידוע לכם אני מזמן כבר רציתי לעלות אך אתם יודעים שהעיכוב הוא לא מצ
נה יכול אני לחזור אבל כפי שידוע לי מעכבים את וכיום עם סיום המח. אך עכבו בעדי ]בארץ[לחזור ולבוא לעזרת התנועה 

 ... "לטפל בעניני עלייה]... שאמשיך[מבקשים ... בגלל העלייה מעדןבגלל העלייה מעדןבגלל העלייה מעדןבגלל העלייה מעדןנסיעתי 
 )ק"ע. ההדגשות שלי. 14.3.49, מרצבי להנהגת גורדוניה, 85 6/19,  גורדוניהכיוןאר( 

 .IV 208/4866) 228 (6.2.48,  החלוץלקתמח, פ"ארכיון לבון מרצבי לועה 86
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ומבקש שלא " חניכים"וחדל לכנותם " חלוצים תימנים" ו"חלוצים"הוא מגדיר אותם 

כתגובה עונה לו פנחס ". עניין חלוצי] "הוא[להפנותו למחלקת העלייה כי העניין הזה 

 ):לבון(לוביאניקר 
 
רשיונות העליה . העניין אינו תלוי לא ברצוננו ולא ברצון מחלקת העליה של הסוכנות"

 למעפילי קפריסין ולאיזור הכיבוש �] הבריטים[ניתנים אך ורק לפי החלטת השלטונות 

עם הקמת , ברם. ואין כל אפשרות למתן רשיונות לארצות אחרות] באירופה[הבריטי 

 אנו �כדין שאר המעפילים , המדינה יהא בודאי דינם של מעפילי עדן בענייני עליה

ונוער לדעתנו יש לארגנם בחברות ילדים . מחשיבים מאוד את פעולתכם בקרב היתומים

חברות נוער אלה ]. עלית הנוער[י "ולבוא בדברים עם הלשכה לעליית ילדים ונוער בסוה

תוכלנה לקבל הכשרה במשקים וזוהי הדרך המעשית ביותר והמבטיחה ביותר ביחס 

 87..."להמשך החלוצי של ארגוני הנוער מעדן
 

 :מן המכתב אפשר להסיק כמה מסקנות
קפריסין עומדים בראש סדר העדיפויות הלאומי פליטי השואה במחנות באירופה וב .א

כל עוד הם תלויים בשלטונות , בכל הנוגע לעלייה, "ארצות אחרות"וקודמים ל

 . הבריטיים
 . עם הקמת המדינה יחול שוויון עלייה בין עולי כל הארצות . ב
הסטטוס האידיאולוגי של פליטי תימן שווה לסטטוס של כל השאר המוגדרים  . ג

 ". מעפילים"כ
צעירי התימנים מיועדים למסגרות הכשרה של עליית הנוער ולא למסגרות חלוציות  . ד

 . המיועדות להגשמה כגרעיני התיישבות
הגרעינים המתארגנים חייבים לעבור שלב חניכה והכשרה בארץ לקראת יעודם  . ה

 88.חלוצי שלא כגרעינים המתארגנים בגולה-ההתיישבותי
לוביאניקר .  פעילות חינוכית בתנאי שגרה�הנקוט למעשה המכתב מאשר את הקו 

מסמן " יתומים"מתייחס אל פעילות חינוכית בקרב נוער במסגרות של תנועת נוער והשם 

יש כאן המרה מיעד חלוצי ליעד חינוכי שמשמעו , למעשה. יחס מכליל על כלל הצעירים

יעדים השלמת המסגרת החינוכית שהחלה בעדן במוסדות חניכה והכשרה לקראת 

התיישבותי מן -צעירי גורדוניה בעדן לא נתפסים אפוא כפוטנציאל חלוצי. חלוציים בעתיד

 .אלא יש להמשיך ולהכשירם חינוכית בטרם יגיעו להכשרתם החלוצית, המוכן
אולם , קשה לאמוד את ערכו של נסיון חינוכי זה של השליח ושל תנועת גורדוניה עצמה

עוד ניסיון , ינוכית בארץ היה בכך במקרה הטובבולט למדי שמבחינת המנהיגות הח

מתקבל הרושם . ואולם לגבי רצבי היה זה גם מבחן אישי על אמונה ודרך. חינוכי ותו לא

אינה מזכה את החומר האנושי , עם כל אהדתה להקמת התנועה בעדן, שתנועת גורדוניה

                                                   
 .IV 208/4866) 227 (23.2.48לבון לרצבי , ארכיון העבודה 87
 49 6/19 גורדוניה כיוןאר, 4.11.48,  מבנימין להנהגת גורדוניה14' ראוי להעמיד מול מכתב זה את מכתב מס 88

 ).195' מ" בע82הערה (
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אולי , גבוהותבניגוד לציפיותיו ה, המתחנך שם ביחס מיוחד ולא מכירה בייחודיותו

 :של רצבי, גבוהות מידי
 

התנאים שלהם . השמחה היא גדולה בקרב המחנה כי כבר שנים רבות מחכים במדבר זה

קשים ואיומים בלב המדבר הלוהט הזה ובין סופות החול המרובות כאן ומעניין שבלב 

השממה הזו קמה תנועה גדולה של נוער אשר שואפת להתחנך על ברכי חינוך החלוצים 

 89..."מרצונם הטוב התארגנו לתנועהו
 

נטו לראות , ולא מנהיגיה החינוכיים בתנועת גורדוניה, הרושם הוא שתנועת העבודה

 . בגורדוניה בעדן תנועה ככל תנועת נוער אחרת בגולה
המכפיפה את גלי העלייה ההמונית לצורכי גאולת הארץ אשר " הצלה כפופה"העיקרון של 

. רואה בהמוני עולים מכשיר להשגת מטרות לאומיות, ממנה תזדקק גם גאולת האדם

בכך מיטשטש הקלסתר האינדיווידואלי של העולה ומותווה קלסתר קולקטיבי המעוצב 

השיפעה . אך קיימת גם זווית אחרת למהלך זה, י אדריכלי האומה ומנהיגיה"ע

פי - עלומשוללת יכולת אוטונומית לכוון את דרכה, הקולקטיבית הזו המכוונת ומוכפפת

" גאולה"י הצטרפות אל מישור ה"נחסמת בפניה גם האפשרות לעלות בסטטוס ע, צרכיה

כך קורה גם . בשל אי התאמה או הגדרה המעריכה את יכולתה כפחותה אם לא נחותה

הצלה "אם הם אינם מסתפקים בהגדרה המתאימה אותם ל. גורדוניה" חלוצי"במקרה 

יה ולהוכיח את יעילותם או איכותם במסגרת הם מוגבלים מלפרוץ את מסגרות" הכפופה

איננה אפוא רק מסגרת להפקת יתרון לאומי " הצלה הכפופה"ה". גאולה"העל של ה

אלא גם מסגרת מקבעת וכובלת אשר , ממסה של מהגרים המחפשת מקלט בטוח לעצמה

אולם תיתכן גם סיבה . אינה נותנת הכשר להתקבל למסגרת העל החלוצית והאליתיסטית

ייתכן מאוד שהחניכים שהרכיבו את . ית מעשית המשוחררת מהאתוס האידיאולוגיפרקט

ופחות כנוער כנוער ובוגרים הכשרים " ילדים"הגרעינים החלוציים מעדן נתפשו יותר כ

 שהתחנכו בעדן נתפשו אפוא כילדים שיש 16�19גילאי . כבר לצאת אל מעשה ההגשמה

ועת הנוער וזאת בטרם יציאתם להכשרה להכשירם ולחנכם בנוסף לטיפול המחנך של תנ

 .חלוצית
ועם כל הכבוד להשקעה . לכן גם תנועת הנוער בעדן נתפסת כקוריוז שולי ומרוחק

לא העריכו בארץ את ההתארגנות הזאת , החינוכית של השליח וחבר המדריכים המקומי

ם כשוות ערך לגרעינים שהתחשלו והתחנכו במחנות העקורי, כפי שהעריך אותה רצבי

 .באירופה כאשר גילם ובגרותם של החניכים הועמדו בספק ליכולתם כמגשימים וחלוצים
 
 ' שלב א–העלייה ) ג

כי הגורם , הנטייה הרווחת לראות בעליית יהודי תימן עלייה משיחית אינה מדויקת

 . ישראל-המשיחי לא היה היחידי שהשפיע על העולים לצאת לארץ

                                                   
89
 .שם  
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 הפר איזון יחסי בתחושת הביטחון של יהודי 1948רצח האימאם יחיא באמצע פברואר 

המרד ומלחמת האזרחים יצרו חלל של היעדר שלטון מרכזי אשר בו .  בני חסותו�תימן 

הורשו ואף קיבלו עידוד , המורדים ותומכי האימאם יורש העצר אחמד, שני הצדדים

רץ אספסוף  פ29.2.48-כך יצא שבפרעות בשכונת היהודים בעיר שיבאם ב. לשדוד ולבזוז

חיל זה פרץ לשכונת . לוחם שניתנה לו הבטחה מפורשת לשדוד ולבזוז באין מפריע

אותו מחזה חזר על עצמו אחרי המצור ששמו חילות הממשלה . היהודים ושלח ידו בביזה

 הביאה לפשיטה על קאע 13.3.48-פריצת החומות ב. על המורדים שהתבצרו בצנעא

-ב. שהותירו את הקהילה היהודית בהלם ופחד,  לרצחלשוד ואף,  הרובע היהודי�אליהוד 
 התגלו גופותיהן של שתי ילדות ערביות בבאר מים על הגבול שבין השכונה 18.12.48

 מנכבדי העדה היהודית לארבעה 60כתגובה נעצרו . היהודית בצנעא והשכונה המוסלמית

י " שנאסף ערק לאחר שנצטוו לשלם קנס כספי גבוה, 1949חודשים ושוחררו באפריל 

קפליוק טוען שאירועים אלה הם שהשפיעו על חיסולה של קהילת צנעא . הקהילה

יתכן שיהודים עשירים ומבוססים לא היו ממהרים ... אילמלא הצרות האחרונות"

 90"נכסי בתים וקרקע ועולים ארצה, להפקיר את רכושם
, אזרחים שם ותחילתה של מלחמת 17.2.48-פרפיט רואה ברצח האימאם יחיא בתימן ב

מפיון ביחס לגירוש פליטים יהודים מתימן וסיום מדיניות 'את נקודת המפנה בעמדת צ

 91".רפטריאציה"ה
דומה ששיקול פוליטי קר הוביל אותו להכרה שאם קודם לכן עוד היו תנאים להחזרת 

והנימוק ההומניטרי , הרי עכשיו נסגרה אופציה זו, קצת מפליטי תימן לחסות האימאם

 . ריע בסופו של דברהוא שהכ
מפיון שבדעתו לקיים את הסטטוס קוו ככל ' הבהיר צ1948בפגישה עם ויטלס במארס 

לעודד את אכיפת החוק הקיים המונע , אחמד, למרות זאת פנה לאימאם החדש. שיוכל

וביקש מהמועצה המחוקקת בעדן לחוקק חוק אשר יקשה על , מיהודים לצאת מתימן

היפותטית או פורמאלית . להסתנן אל תוך הקרייטר,  יהודיםובעיקר על תימנים, תימנים

כך לפנות -ואחר, המושל יכול היה לסגור את עדן הרמטית בפני הסתננות יהודים מתימן

הדעת נותנת שבהתייעצות . לפינוי שאר הפליטים הלא רצויים המרוכזים במחנה חאשד

י פתרון שיש לשאוף "מפיון בעלייה הדרגתית לא'עם מרכז השלטון בבריטניה ראה צ

 . וינט'להשגתו באמצעות הג
מפיון חשש מהתעוררות אנטי יהודית מחודשת עקב עליית יהודים תימנים 'אך דומה שצ

י על ערביי עדן והקצנת האווירה "השפעת מאורעות א. ולכן הביא לבלימתה, מן המחנה

הוסיף את לכך יש ל, מפיון'האנטי יהודית מצביעים על קו מהסס ובלתי מגובש של צ

הייתה לו השפעה על רגשותיו ואולי , ברמה האישית, י אשר בוודאי"הפינוי הבריטי מא

וינט 'מ עם נציגי הג"לכן דחה לפי שעה את מועד חידוש המו. אף על עמדותיו של המושל

כאלה היו פני הדברים בסוף אוגוסט וראשית . על התחלת העלאתם של יהודים מהמושבה

                                                   
 .ד"ירושלים תשמ, 603�608' עמ, יהודי תימן בעת החדשה, "ימי גולת תימן האחרונים", מנחם קפליוק 90
 .187'  בעמ29 וכן ראה הערה 183�187' עמ, פרפיט 91
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 1948.92ספטמבר 
בהיר שלדעת הוא מ 25.9.48-מפיון ב'שכתב עובדיה טוביה לאחר פגישה עם צבמכתב 

 :והוא מוסיף. המושל העלייה עלולה לגרום למהומות אם לא יעלה כל המחנה יחד
 

ר פיינברג והוסיפו עוד בעיות "השלטונות הביעו אותן חששות בפני ד . 1

ם עוקבים ה.. הערבים בעדן הם הרוב ויש להתחשב ברגשותיהם: פוליטיות

.... עניין עליית גברים בגיל הגיוס יכול להפריע. אחר המאורעות בארץ

יברר ויטליס המוכן לבוא בכל ... ענתה שאת כל הפרובלמות. ר פ"ד] במקור[

השלטונות הביעו את קורת רוחם מנכונות . זמן ובכל מקום שיידרש לשם כך

 . מפורטת ובכתב, ויטליס אך ביקשו תוכנית תחילה
. וליטיקה האנגלית כדרכה מקריבה את המיעוט למען שפר יחסיה עם הרובהפ . 2

הערבים ) ב. הפליטים אינם נתיני המקום) א. ועתה יש להם סיבות רציניות לכך

כאן מתחילים להתעורר מבחינה לאומית ויש שמועה שהם הגישו למשרד 

 .  תביעה לעצמאות�המושבות בלונדון תוכנית 
ר לרופאה כי מטעמי ביטחון הוא חושב שהעליה סגן מפקח המשטרה אמ . 3

כן טען שאם רק יסעו אז מייד יתמלא . מהמחנה תהיה יחד או לא תהיה כלל

 . י מהגרים חדשים"המחנה שנית ע
 2000מ בין לונדון ועדן על עליית "שמתנהל מו, מפי פקיד ממשלתי שמענו. 4

סיעם מפליטי המחנה ואם לא תהיה דרך להסיעם באניות יש דרך לה

 ... באוירונים
הם מאמינים שבגלל .  מפליטי המחנה 2000כל עדן מדברת כבר על עליית  . 5

אחדים מן הצעירים איימו ... התנהגות נציגיהם לא יגיעו רשיונות לעדנים

 ... בנקיטת אמצעים דרסטיים באם יגיעו רשיונות רק לתימנים
השתדל שהעלייה תהיה יש לדעתי ל. כל הפרטים לעיל מחייבים חישוב זהיר . 6

ומוטב לשכור שתי אניות שתסענה סביב אפריקה . לכל אנשי המחנה יחד

ובמשך יום יומיים נחסל את המחנה מאשר לקחת אוירונים ולמשוך את הענין 

 93...חודש ימים כי חודש זה יהא מלא מתיחות
 

ף ראו סעי (47מתברר שהבריטים בעדן חששו לא רק מהתחדשותם של מאורעות דצמבר 

התרוקנותו תמלא . אלא מעצם קיומו של המחנה כגורם משיכה להגירה נמשכת) שלוש

מכאן שקשה להאמין שהבריטים אכן . אותו מחדש ותגביר את ההגירה וחוזר חלילה

. נתפתו לחשוב שסגירת המחנה וחיסולו הפיזי יעצרו את הנהירה של יהודי תימן לעדן

לונדון לא תעז להמרות את פיו של .  מוגבלהלחץ המופעל מלונדוןיוצא אפוא שכוחו של 

 . המושל בשאלה זו

                                                   
 .שם, מפיון' ותגובת צ163, 162' עמ, ראה לעיל 92
93
 .IV 208 /4866 העבודה כיוןאר  
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, וינט להעמיד לצורך המבצע מטוסים ולא להקיף את אפריקה בדרך הים'כשהחליט הג

 הגברים בני 2000מפיון שממשלת ישראל הסכימה שלא לכלול במסגרת 'הבהיר ויטלס לצ

של מצרים ובכך להביא וינט התחייב שהמטוסים לא יעברו במרחב האווירי 'הג. 17�40

דצמבר פורט -מהלך הדברים בחודשים אוקטובר.  שבועות5�6את הפליטים לישראל תוך 

 לדצמבר יצא המטוס הראשון מעדן 17- ורק נזכיר שאמנם ב182, 181, 180' ראו עמ. כבר

 גברים בגיל גיוס שנותרו 860- אישרה ממשלת עדן רשמית ש2.3.49-אך רק ב, לישראל

ארבעה ימים לאחר מכן הם . בקרייטר" הבלתי לגאלים "120לעזוב יחד עם בחאשד יורשו 

 יהודים 1779 טיסות שהביאו 28 יצאו 1949 למארס לראשית מאי 23-בין ה. טסו לישראל

 . עדנים לישראל
 טיסות שנשאו 55 ואחריה יצאו ברצף 16.12.1948-אהרוני טען שהטיסה הראשונה יצאה ב

המטוסים מדגם קורטיס וסקאי מאסטרס האמריקנים . 11.3.1949- עולים עד ה5,400-כ

הטיסה ארכה .  נוסעים125�145היו מצוידים בספסלי עץ בשני צדי המטוס ונשאו בקרבם 

 94.מצרים וירדן, חלק מערב הסעודית, שמונה שעות ועברה את תימן
ל  מוסר ע1949 הסוקר את חודש מארס Aden Intelligence Summary- של ה3' גיליון מס

 פליטים הועברו 158. המחנה פונה במלואו ונסגר. שנסעו ממחנה חאשד"  יהודים840עוד "

.  נתינים יהודים אשר רובם אנשי עסקים500לטיסה זו מהקריטר והמושבה מכילה כרגע 

 יהודים שעזבו את עדן 6,654מוסר על , הסוקר את חודש מאי,  של אותו פרסום5גיליון 

יהודי "ומוסיף . עותמאן' ל דיבורים על מחנה חדש ליד שיחהוא מוסר ע. בטיסה לישראל

 95".עדן לא רוצים להגר לישראל
 לויטלס הוא �וינט 'ששלח יוסף סימון המנהל הממונה מטעם הג, בדוח של חודש אפריל

הוא .  פליטים מתימן209 עדנים ועוד 926 נפש שהיגרו מעדן לישראל מהן 1,135דיווח על 

ינים היהודים של עדן הרשומים להגירה כחציים עדיין לא  הנת2,200מוסיף שמבין 

 כאן למעשה נסגר השער על השלב הראשון כאשר השלב השני יפתח במחנה 96.מוכנים לכך

 .יהיה זה כבר עידן אחר אשר ישא אופי וצביון שונה ומפתיע. גאולה החדש
 
 ' עליית שלב ב–העליה הגדולה ) ד

 היהודים האחרונים וסגירתו 840טיסתם של אחרי שהתפנה מחנה חאשד מיושביו עם 

 97 יהודים עדנים500נותרו במושבה רק , 1949בחודש מארס 
וינט לשלטונות הבריטיים לפתיחתו של מחנה חדש בשל 'באותו חודש החלו מגעים בין הג

 .מחודשת של פליטים יהודים מתימן" זרימה"
סדיר את ארגון העלייה ר יעקב ויינשטיין כדי לה"י ד"בחודש מאי נשלח מטעם הסוה

                                                   
94
 .67 והערה 233' עמ, אהרוני  
95 PRO CO 537/4917. 
96
' עמ, ברר: להלן, ו"אביב תשט-תל,  מסדה,על כנפי נשרים, וכן ראה שלמה ברר. 67 והערה 233' עמ, אהרוני  

116 ,117. 
 .AJJDC 321 B / 322A / C5005 B 6.5.1949א "וינט בת'מיוסף סימון לג 

97 No. 3. March 1949, Prf. 98 PRO, Co 537/4917) S.I.A (Aden Intelligence Summary. 
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 הוא נפגש עם תומאס וניולנד מיועציו 13.5.49-ב. מפיון'החדשה מעדן ולנסח הסכם עם צ

הראשון שבהם היה הסכמה להקמת . של מושל עדן והגיעו להסכמה במספר נושאים

יישאר הגבול סגור למעבר יהודים כיוון שקיום , כך סוכם, עד להקמתו. מחנה חדש

 פליטים 100-יחד עם זאת העניקו אישור ל. עודד נהירת פליטים אליומ, כך נאמר, המחנה

פי הערכת -על.  איש1000-המחנה נועד ל. שחיכו על הגבול להיכנס לתחומי המושבה

בפגישה דובר בעלויות .  פליטים12,000- החודשים הקרובים יגיעו למחנה כ12-הבריטים ב

הבריטים הביעו .  ובהסכם אתם,ובתשלומים לסולטנים אשר בשטחיהם יעברו השיירות

וויינשטין הבטיח שאם יורשו , את רכבת האוויר) interrupting(וינט ישבש 'חששם שהג

בפגישה נוספת עם ). air-lift(הפליטים להיכנס לעדן באורח חופשי תימשך רכבת האוויר 

 :מפיון סיכם ויינשטיין את הנקודות האלה'המושל צ
 ואת תושבי הפרוטקטורט 35,000-בים את תימן בכמפיון העריך את מספר העוז'צ )1

להערכתו יוכלו האחרונים לקלוט את אחיהם מבלי שתתעורר . 2000-היהודים בכ

לא . מפיון נראית תמוהה'עמדת צ. תשומת לב יתרה של הערבים החיים בשכנות

זמן שונים ללא - לעבור בשטח הפרוטקטורט בפרקי35,000ברור כיצד יוכלו אותם 

משתמע מכאן שיהודי הפרוטקטורט יהיו , יתרה מכך. יתוף פעולההסכמה לש

ובלא הסכמתם , האחרונים לעזוב את מקום מגוריהם בשל המטרה שהוטלה עליהם

 .לא הופיעה מצד ויינשטיין כל תגובה, ואולם בדוח. לא יתאפשר ביצוע התכנית
 המושל הציע שלושה מקומות ריכוז בשטח הפרוטקטורט אשר מהם יוטסו ) 2

, באיהאן, הוא הזכיר את הריכוזים בהודלי. הפליטים או יסעו במשאיות לעדן

 . מאדהאלה
נציגים בריטיים יסייעו ויארגנו את שלב המעבר ממקומות אלה ואף ידאגו  ) 3

 . לאבטחתו
בשמירת חשאיותו , המושל התנה את כל המבצע באי פרסומו בצורה כלשהי ) 4

 98.ובמניעת דליפה כלשהי לתקשורת
.  איש בלבד500- לכמחנה מעברופו של דבר הסכימו שלטונות עדן להקים את המחנה בס

בריטי לא רצה ליצור בתוך המושבה ריכוז אנושי גדל והולך של פליטים -השלטון העדני

כדי לא לעודד נהירה נוספת של פליטים מתימן ושנית , ראשית, יהודים כשם שיצר בעבר

להקמת המחנה נקבעו העקרונות .  בנוסח דצמברכדי לא לעורר עילה לחידוש מאורעות

 :האלה
 . המחנה יוקם בתנאי שלא יגרום לסיכון הביטחון והבריאות ) 1
 . י רצף של נחיתות והמראות"לא יתאפשר גידול באוכלוסיית המחנה ע ) 2
אם בכל זאת יעלה מספר הנפשות במחנה אשר יעכב את פינויים המיידי יוטל סגר  ) 3

 . שת לשטח המושבהעל כניסה מחוד
שמירה או תוספת , השלטונות לא ישאו בשום אחריות כספית בעבור אחזקה ) 4

                                                   
' עמ, וכן ראה אצל ברר. AJJDC 321 B/322A/ C5005 B, 5.1949.12�5.1949.17, דיווח ויינשטין על ביקורו בעדן 98

119�125. 
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 99.אם יזדקקו לה, ביטחונית כלשהי
דרך מחנה , עד כאן ביטא המהלך את כוונת הבריטים לסייע לפינוי כל יהדות תימן

 בצד הישראלי המטרה של ממשלת ישראל. על בסיס של אינטרס בריטי, היציאה הזה

פינויים והצלתם של יהודי תימן הנוהרים לעדן בד בבד עם : וינט הייתה זהה'י והג"הסוה

 . עלייתה של קהילת עדן
 

 שליחות צדוק .1

הוא . נתקל במציאות אשר אינה תואמת כוונה זו, שליח הסוכנות שמגיע לעדן, יוסף צדוק

 לדעתו על המשימה היה. לא מצא בצד הישראלי מאמץ למיצוי האינטרס הלאומי

וכדי להוציאה לפועל היה צורך לגייס עבורה את , אופי של מבצע חילוץ לאומי" ללבוש"

 . מלוא המשאבים הארגוניים והכספיים
נשלח מטעם המחלקה ליהודי המזרח התיכון של הסוכנות , ם"תימני איש מפ, יוסף צדוק

  אשרישראל ישעיהו מנה קבוצה ייחודית של שליחים אל יהודי תימן. היהודית
 
כדי לחדור אל תוך תימן ולהביא דברם ליהודים שם פה אל פה ... שמו נפשם בכפם""""

... ראש וראשון להם שמואל יבנאלי... שליחים אלה הם ארבעה במנין. ופנים אל פנים

 100."הרביעי המסיים יוסף צדוק
 

י הערכה משווה "נעשה זאת ע, בכוונתנו לבחון בהמשך אם ועד כמה מדויקת הערכה זו

 . יוסף צדוק, שמואל יבנאלי והרביעי, ין השליח הראשוןב
קול "הייתה שליחת , 1949בחודש יולי , ואכן פעולתו הראשונה של צדוק עם הגיעו לעדן

 לעורר את ,הראשונה: לאיגרת היו שתי מטרות. לאישים ולקהילות בתימן" קורא

', המזרחי'ים איש ששלח הרב שרייבו" מעכבות יציאה"הקהילות לעלות כתגובה לאיגרות 

 ליצור רשת של ,השנייה. ישראלי בעדן-שליח מחלקת העלייה וראש המשרד הארץ

 101.אחרי שישיג מן האימאם רשיון כניסה, קשרים עם יהודים שיסייעו לו בתוך תימן
 108 ובמטוס היו 28.6.49-ב ארצה בשלב השני היה הטיסות תחילתזה המקום לציין ש

שלח יוסף צדוק את  ) 31.7.49(, ט"מנחם אב התש' ום הבי, כחודש לאחר מכן, עולים

 :הזה" הקול הקורא"
 
 , אחים יקרים! אל ראשי הציבור ותפארתו"

אל אחינו בעירך ובסביבותיה בקריאת עמנו בארץ ' הנני מתכבד לפנות באמצעות כב

 !עורו אחים ועוררו שעת רצון הגיעה: הקדושה לאמור

                                                   
99
 .AJJDC 321 B/322A /C5005 B, 5.5.1949, ר ועד החרום היהודי"ממזכירות ממשלת עדן ליו  
100
 .א"כ' עמ,  סערות�צדוק : להלן. ז"תשט, עם עובד , בסערות תימן. יוסף צדוק: בתוך, ישעיהו' י  
101
 .19, 12' וכן עמ, שם  
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לקימום הריסותיה וישוב שממותיה .  גאולתכםארצנו מצפה לבניה בוניה ולגאולתה

ובל . אל תתמהמהו. יען כי בלעדיהם ישראל לא ייגאל. התגברו על הסבל ויסורי דרכים

ואל תשאירו מאחריכם את ערכי התרבות ! העפילו מיד, תוחמץ שעת הכושר פן תאחרו

הדות שמרו אתכם את גחלת ההסטוריה של י). הכוונה לספרים ולחפצי הערך(העתיקים 

בברכת ארץ ישראל הנבנית עבדכם הצעיר יוסף בן ! שאו שלום מעומקא דליבא. תימן

 102)"צאלח(שלום צדוק 
 

רשיון הכניסה לתימן הגיע כעבור שבועיים באמצעות סאלם יעיש אל מנצורה מטעם 

בו בעת נוכח צדוק לדעת שהפליטים שהגיעו לעדן סבלו סבל רב בשל . האימאם ובחתימתו

וטל על כל יהודי העובר בתחום הפרוטקטורט והסולטנות בצאתו את כופר הנפש שה

 בדבר �לתדהמתו נוכח שלסיכומי ויינשטיין עם השלטונות הבריטים במאי . גבולות תימן

 18.8.49-ת מ"מכתבו למחלקת המזה. לא היה כל ביטוי בשטח, מעבר בטוח ומאובטח

ן לגבי מצב המחנה והן לגבי ה, מעלה שורה של בעיות קשות הן בשלבי המעבר עד למחנה

 :בולטת דאגתו למצבם וקשייהם של הפליטים, כבר בשלב זה. התחזית הקשה
 
בימים האחרונים מוחי נתון אחר חיפוש דרכים לפתרון בעיית גזלת פרוטותיהם "

שאין להן " מסי מעבר"בשם תשלום . האחרונות של העולים מצד חומסים בצידי הדרכים

כאן בא פירוט המיסים הנדרשים בכל נקודת מעבר כאן בא פירוט המיסים הנדרשים בכל נקודת מעבר כאן בא פירוט המיסים הנדרשים בכל נקודת מעבר כאן בא פירוט המיסים הנדרשים בכל נקודת מעבר ." ...קיתכל הצדקה גם מבחינה חו

אם כי סכומים אלה אינם כל כך גדולים בהשוואה לערך כספי הארץ  "... והוא מוסיףוהוא מוסיףוהוא מוסיףוהוא מוסיף

אצל העולים מהווים מעמסה גדולה שלרבים מהם אין לאל ידם ) י" מ200-הריאל כ(

כ סוחרי תימן "נודע לי שערבי אחד בשם עבדאלה אל חוביישי המשמש ב.... להשיגם

והוא ,  הביע את רצונו להעביר יהודים עד עדן בקבלנות� יהודים וערבים �' בלחג

 103."ההולכים וגדלים מידי שבוע" מיסי מעבר"מבטיח להקל גביות 
 

 : על המצב במחנה הוא כותב
 
ביחס לאשפזה . אין חבר העובדים מספיק בהחלט.  נפשות2757מחנה המכיל היום ]ה"[

רע מאוד ואם מספר החולים והנפטרים גדול הרי זה מאותות ההזנחה המצב ] אשפוז[

, יבואו עובדים נוספים" שבקרוב"וינט מבטיחים זה מכבר 'אולם אנשי הג. המשוועת

 104..."בכללם רופא ושתי אחיות
 

 נפשות 1700הוא כותב למחלקה שהמחנה מכיל  ) 8.8.49-ב(עשרה ימים קודם לכן 

 הנדרשוהמטוסים אינם מגיעים בקצב 

                                                   
102
 .15' עמ, שם  
103
 .S 20 399/מ "אצ. 18.8.49, י"ת הסוה" יהודי המזהלקתמח, מצדוק לאברהם נדד  
104
 .שם  
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בינתיים יעצרו את ... והנהירה נמשכתוהנהירה נמשכתוהנהירה נמשכתוהנהירה נמשכתשמונה ימים ללא אפשרות שליחת עולים מוצלים """"

פירוש הדבר . מרבית הראשונים אשר במחנה] הטסת[העולים בגבולות עד להסעת 

) שלטונות עדן תובעים זאת. (...'שבועיים ימים מהיום לא יורשו לעבור את גבולות לאחג

ואולי � ם במספר רב בגבול ועלול לאלץ את שלטונות לאחגיצור בעיית פליטי... צעד זה

 105".ואף איסור היציאה מחדש שוב תצוף. שלטונות תימן לגרש אותם חזרה
 

ללא ,  עולים שוהים במחנה שנועד להכיל עד אלף איש2750. המצב נראה חסר שליטה

בו כדי לעמוד בתנאים שהצי, עוד מטוסים" גייס"רופא וצוות רפואי וללא יכולת ל

התנו הבריטים את הקמת המחנה בכך שיהיה זה מחנה מעבר בלבד , כזכור. (הבריטים

השאלה המתבקשת היא האם כל ). וכל עולה לא יישאר בו יותר משבועיים עד הטסתו

. י"ומה חלקן של ממשלת ישראל או הסוה, וינט בלבד'האחריות למצב מוטלת על הג

אולם הגורמים האחרים לא נמנעו , ינטו'מתברר שאמנם כלל הפעולה היא באחריות הג

מאבק על בסיס מפלגתי בין מחלקות בסוכנות הביא לכך . ממאבקי כוח ביניהם

י "של הסוה) 'מזרחי'(ישראלי מטעם מחלקת העלייה -ששרייבוים כמנהל המשרד הארץ

מייצג מגמה ) ם"מפ" (ת"המחלקה ליהודי המזה"בעוד צדוק מטעם , וינט'פועל יחד עם הג

 הוא כותב 18.8.49-ב. ורואה במצב שעת חירום ופועל בניגוד למדיניות השנייםהפוכה 

 :ל המחלקה"מנכ, לאברהם נדד
 

, הרב שרייבוים מנע ממני את ההכנות לה    )1: את נסיעתי לתימן עיכבתי משתי סיבות

משדה תעופה בלוד ... לאחר שלולוי הוחזר) 2. לולוי נועד לשליחות זו' בטענה שהא

ר ויינשטין אישר אותו בכתב אלי "הופיע נימוק חדש שגם ד)...  כספיםבגלל הברחת(

 106".שליחותי לתימן אינה כעת בגדר האפשרות והצורך"לאמור ש
 

שרייבויים , ויינשטיין. העליה מונעים ממנו לחוש לפעולות הצלה בתוך תימן' נציגי מח

" קבלן"ו עם הוא מספר על התקשרות. וינט בולמים כל התקדמות ויוזמה'שלצידם הג

הוא מתאר עד כמה יוכל זה לפתור גם , עבדאלה אל חוביישי שהוזכר כבר, להעברת עולים

את בעיית גביית מיסי המעבר אך חשוב יותר לדאוג גם להעברת השיירות באורח בטוח 

 107.ומסודר משטחי הפרוטקטורט אל עדן
, יוסף סימון, םוינט במקו'כאן מתכוון צדוק לתשובות שהוא מקבל בתדירות מנציג הג

זה לא עניינך אני דואג אולי יותר : "אשר תגובותיו על הצעות צדוק זוכות לתגובה זו

                                                   
105
 .שם, מ"אצ, 8.8.49, מצדוק לנדד  
106
 .שם, מ"אצ, 18.8.49, צדוק לנדד  
107
כ " בדעתי להביא רעיון זה בפני ב,פוי כוח מוסמך על כךיכמובן אם מוסד יהודי יבוא איתו בדברים וימסור לו י  

י ממציאים "שלו שלא תפגע חלילה ע" ה'פרסטיז"וינט כאן אם כי אינני אופטימי שיתקבל על ידו מטעמי 'הג
וינט בארץ אפשר יהיה להעביר ההצעה שבעיני נראית 'כ הג"יתכן שרק עם ב, אחרים] אולי הכוונה למאמצים[

 )שם". (מועילה וללא ספק יקבלוה העולים ברצון
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 108"ממך
שביקר בדיוק באותם ימים , וינט בארץ'נציג הג, השאלה היא מדוע לא פנה אל שוויד

וסיבת , דומה שצדוק טעה בהערכתו" ה'פרסטיז"לגבי ה. ייתכן שלא ידע על כך, בעדן

רמז על כך ניתן ללמוד מדוח . כל יוזמה אחרת נובעת כנראה מסיבות אחרותההתנגדות ל

 :ואביא את תרגום דבריו בקיצור. שווייד על אותו ביקור
 

 150רק "... קצין הפוליטי"על פי ההסכם עם סיגר ה... בנקודות המעבר דהאלה ולהודאר

עוברים דרך כי כולם , ומדהאלה לא באו כלל פליטים,  עברו דרך להודאר700מתוך 

לרוע מזלי ניסיתי לקבוע פגישה עם מר אלן אולם הוא לא היה במשרדו ביום . 'לאחג

' ואולם דומה שגם לגבי לאחג... לכן העברתי את המשימה לידי מר סימון, שובי ארצה

כי אם נפתח שם תחנת מעבר הפליטים ימצאו נתיב אחר לעקוף , הפתרון אינו אפקטיבי

ה היא שיהיה מספר מספיק של מטוסים בפעולה כדי לענות על לכן התרופה היחיד. אותו

 109.כל מספר של פליטים הנכנסים למחנה
 

הפליטים העדיפו . מתברר ששיטת תחנות המעבר שסוכם עליהן עם הבריטים נכשלה

מתברר . אולי מתוך חשש שיאלצו לחכות שם מעבר ליכולתם, לעקפן ולהגיע לעדן ישירות

ללא " הזרימה הטבעית"נה שהדרך היחידה היא לאפשר את ששווייד מגיע בעצמו למסק

הערכה זו . ניסיונות ארגון מבחוץ ולפתור את הבעיה באספקת כמות גדולה של מטוסים

 .הוכחה כנכונה אלא שעדיין לא זכתה להסכמה ולמימון
למצויים .  נמצאו בדרכם אליו5000- פליטים ועוד כ12,000 כבר שהו במחנה 18.9.49-ב

הצפיפות הייתה בלתי נסבלת והתנאים בלתי ,  היו אפילו מחצלאות לשכב עליהןבתוכו לא

 . אנושיים
 
לא ... עוד בשבוע שעבר שלח רפאל מפריז טלגרמה. מתחזקת... מגמת זרם העליה""""

מובן שאני אעדיף . לשלוח שליחים לגבולות כדי להפסיק את בוא העולים למחנה

 110..." אנושי ולאומי מעין זהלהיקבר חי מאשר לעסוק בתפקיד בזוי בלתי
 

דורש את הפסקת העלייה בשל , יצחק רפאל, ראש מחלקת העלייה: הלחץ היה דו צדדי

והבריטים מצידם מאיימים על סגירת הגבול ושילוח , מצבם הקשה של המחנות בארץ

רשמית טענו הבריטים שהסיבה לסגירת המחנה עם עצירת . היהודים חזרה אל תימן

בול ומניעת כניסתם אליו הוא החשש מפני התפרצות מגפת קדחת הפליטים מעבר לג

" מפוצץ"שהמחנה ה, ואולם הסיבה האמיתית לסגירה היא, הבהרות והסתננותה לעדן

, באנשים מהווה הוכחה ברורה להעדר טיסות מספיקות לעומת מספר הנכנסים למחנה

                                                   
108
 .מאותו תאריך... ועוד) ישעיהו(ישראל ) טוביה(ובמכתב לעובדיה , 8.8.49, מכתב לאברהם נדד  

 . )S 20 /399מ "אצ 
109
 .AJJDC 321 B/322A, 23.8.1949, ח שווייד"דו  
110
 .S 20 399מ "אצ, 23.9.49, צדוק לנדד  
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 מודיע 23.9.49-ב. דןוינט כלפי שלטונות ע'עובדה העומדת בניגוד להסכם ולהתחייבות הג

 . צדוק שלפני שלושה ימים נסגרו גבולות עדן
 
. קשה מאוד בפרט בשטח הסניטרי,  עולים במצב קשה14,000-כיום נמצאים במחנה כ"

- אוירונים עם כ2יום יום ממריאים מכאן רק ).  נפטרים18(התמותה הגיעה אתמול לשיא 
 3�4שההמתנה לנסיעה גוזלת  בכל אוירון ולפעמים ממריא אוירון שלישי כך 135

 111..."הנני נוסע לגבולות תימן... שבועות המוסיפים סבל ממחלות וניוון
 

, ומשם לכונדוק' באותו יום הוא יוצא עם שתי משאיות מצוידות בקמח ותמרים ללחג

ה מעבר לגבול ' הגיע עם המשאיות לשרייג08.00-ב. ובשתיים אחר חצות מגיע לגבול תימן

 . תימן
ה נסע לאל ראהדה שם מצא קבוצה גדולה של 'שר קשרים עם המושל בשרייגאחרי שק

הוא חזר לעדן וכעבור ימים אחדים חזר עם שתי משאיות . פליטים במצוקת רעב קשה

 שקי מלח כדורי פלודרין 2-ו,  פחי שמן10,  סלי תמרים50,  שקי קמח50אספקה טעונות 

ראה מפורשת מנציגי הסוכנות הוא קיבל הו. מחצלות וכסף מזומן, שנצטווה לחלק

שציידו אותו ואף סיפקו לו כתב הרשאה המגביל ומגדיר את חופש הפעולה (וינט 'והג

.להעביר חלק מהאספקה באמצעות שליחים לאל ראהדה ולא להסתכן בנסיעה לשם.) שלו
112 

 . ה'וכך הוא מתאר את חג הסוכות יחד עם פליטי שרייג
 
ים על ארץ ישראל וחייה ועל סיכויי החיים אחר תפילת שחרית דרשתי בפני העול""""

מ חזרה אוירת "אך בערב הראשון של חוה... החדשים המאושרים שהם הולכים לקראתם

העולים התאספו תחת כיפת השמים ופתחו בתפילות מלוות ... בצורה קשה... החולין

 גם הנשים מצאו פורקן באמצעות... עלטה כבדה ירדה על הלב, שמחת החג הופרה. בכי

 113..."התפילות והבכי ארכו שעות, ושיתפו עצמן ביללות ובכי... תפילותיהם של הגברים
 

הרעב וגזילת מעט הממון שנשאו עמם עקב , התחלואה והתמותה הגדולה, מצוקת העולים

האנרכיה בדרכים העצימו את תחושת החרדה והפליטות ואת תחושת הפטאליזם 

מציאות הזאת רק הגבירה אצל צדוק את המפגש עם ה. והאווירה המשיחית של האנשים

הנחישות להחיש עזרה ולסייע בכסף ובמזון ולהגיע למספר הגדל והולך של יהודים 

 . התקועים או נודדים בדרכים
 
ה ' נסעו כמעט כל יהודי שרייג17.10.49-עתה עם פתיחת גבולות עדן מחדש ב"

                                                   
111
 .שם  
112
 .59�61'  עמ,  סערות�צדוק   
113
 . 71�76' עמ, שם  
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בקירוב ויש להניח שבמשך  4,600הגיעו למחנה בעדן ... מיום פתיחת הגבולות... למחנה

 114... שבדרכים10,100- הימים הקרובים יגיעו למחנה כל שאר ה8�10

 
נדמה שמנהלי מחלקת העלייה לא קולטים את משמעות סגירת הגבול ל , בארץ, בינתיים

צדוק שולח מכתב בהול לראש מחלקתו ומביע את חששותיו לנוכח צמצום .  יום38 –

 : הוא כותב לנדד4.11.49-ב. ויריתמספר המטוסים והאטת הרכבת האו
 
... קיבל הוראות ממחלקת העליה להאיט את זרם העולים... נציג הסוכנות מר אונגר"

לפי זה החלו להמריא אוירונים עם עולים רק .  לכל היותר לחודש6000ולהעמידו על 

אני חרד לשינויים חמורים אלה לא רק . שלושה ביומיים ובשבת הופסקה ההמראה כלל

אלא שמחוסרי יכולת בפרט אלא שמחוסרי יכולת בפרט אלא שמחוסרי יכולת בפרט אלא שמחוסרי יכולת בפרט יבת אפשרות שינוי עמדת שלטונות תימן לעליית יהודים מס

כי מספר בעלי כי מספר בעלי כי מספר בעלי כי מספר בעלי . . . . אלה שנתקעו בדרכים לא יוכלו ולא תוגש להם עזרה והסעתם למחנהאלה שנתקעו בדרכים לא יוכלו ולא תוגש להם עזרה והסעתם למחנהאלה שנתקעו בדרכים לא יוכלו ולא תוגש להם עזרה והסעתם למחנהאלה שנתקעו בדרכים לא יוכלו ולא תוגש להם עזרה והסעתם למחנה

 אוירונים 4-תחת ל. . . . היכולת המגיעים למחנה ימלאו את מספר הממריאים המוקטןהיכולת המגיעים למחנה ימלאו את מספר הממריאים המוקטןהיכולת המגיעים למחנה ימלאו את מספר הממריאים המוקטןהיכולת המגיעים למחנה ימלאו את מספר הממריאים המוקטן

פירוש הדבר לגבי ,  בשדה התעופהויש אוירונים מספיקים לרשותנו. ממריאים לפנים

 115!"!"!"!"מוותמוותמוותמוות, , , , מחלותמחלותמחלותמחלות, , , ,  רעב רעב רעב רעב�) ) ) ) הענייםהענייםהענייםהעניים((((אלה שבדרכים 
 

הלחץ הפסיכולוגי על השליח גובר כאשר הוא מתחיל להבין שהדרישה להאטת קצב 

וששיקול הדעת מתעלם , העלייה נובע מדיונים הנערכים סביב קליטת עולי תימן בארץ

 .  בארץ בלבדמנתוני השטח בעדן ורואה את הקשיים במחנות
אך הוא אימץ לעצמו , הידיעות המפורשות על הדיונים לא הגיעו לידיעתו של צדוק

טקטיקה של חיה נרדפת והחל לחפש דרכי מילוט רבים ככל האפשר להעברת פליטים אל 

הוא האמין שמי שיצליח להגיע למחנה ישפר את סיכוייו לשרוד ופעילותו . תוך המחנה

הסגר הבריטי בספטמבר אוקטובר והאיום שהבריטים . הנהפכת למאבק של ממש להצל

על אף הסיכונים שהוא נוטל על עצמו בשליחות אל , יפעילו אותו מחדש מדרבנים אותו

 . רעב ומוות בשטח הפרוטקטורט, הפליטים הנעים בתנאי מצוקה
מעידים על ) אונגר, סיימון(על הגורמים הישראליים ונציגיהם בשטח " התקפותיו"

מכתבו אל איש המחלקה . שמנסים להצר את פעילותו להשלמת מבצע ההצלהתחושתו 

 : שלו מנחם בן יוסף מעיד על כך
 

הכנותי האחרונות לנסיעתי לתימן שוב מסתיימות ואני מקווה שבמסעי הפעם אחדור 

 הגיעה לכאן משלחת 9.11.49ביום ... עמוק יותר לתוך תימן שיקיף ערים וכפרים רבים

 שתפקידיה לבקר את הנעשה במחנות העולים ולדרוש תיקונים תימנית" ישובית"

                                                   
עם הגברת זרם היוצאים מתימן לפני . ם גרים יהודים בקביעותותתחיל יציאה חדשה מהערים והכפרים בה... 114

 בפרט הכפריים להשפיע על היהודים שלא לעזוב את תימן והיו מקרים � חודשים החלו ערבים רבים 4
אולם בשבועות האחרונים החלו הערבים ... שבהפרד היהודים משכניהם הערבים זלגו מעיני האחרונים דמעות

צדוק , ..."חוששים היהודים לצאת מפתח ביתם... לפי המכתבים... יימים על בגידתםמחרפים ומא... להשתולל
 .S 20/399מ "אצ. 23.10.49, לנדד

115
 .הדגשות שלי, שם, מ"אצ, 4.11.49, מצדוק לנדד  
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 ביקורים בלבד 2 ימי שהותה כאן ערכה 5אבל במשך .... בשטחים הטעונים תיקון

קניות (לביקורים אחרים בסטימר פוינט ] המשלחת[את רוב זמנה מקדישה ]. במחנה[

 116...ובעיר עדן) פרטיות
 

יציאה אל המחנה וממנו משתפר -ב הכניסהקצ. חודש נובמבר מהווה נקודת מפנה במחנה

שוייד , מצב הבריאות והתברואה משתפר אף הוא עקב ביקור המשלחת הרפואית, והולך

ת מתעשת ומפטר את סימון ובן ציון כהן וממנה את מקס לפידות "וינט במזה'נציג הג

ם במקו, העברת ביצוע הבדיקות הרפואיות של העולים אל הארץ, ולבסוף, למנהל המחנה

 . ביצועם במחנה מצליחים לחלץ את הפקק מצוואר הבקבוק שנוצר במחנה
הקו הנוקשה . נחישותו ויוזמתו של צדוק זוכים לא רק להכרה ולהערכה אלא גם להשפעה

עוברים הגמשה והוא זוכה לקבל , ובכלל זה אונגר, וינט ושל הגורמים הישראליים'של הג

ור של חודשיים יכול אפוא חודש נובמבר באיח. מימון לייעול פעילותו בין הגבולות

, להיחשב כחודש שנקלטה בו סוף סוף תודעת ההצלה והחירום אשר צדוק התריע עליה

 . ואף החלה להיות מיושמת
מכתב זה מעמיד סדרי , והערכה מאונגר" כתב הסמכה" מקבל צדוק גם 14.11.1949-ב

 . עדיפות אחרים ונעמוד על כך בהמשך
 . כמבצע" חיסול גולת תימן"מעיד על הקלה בלחץ ומבשר את דומה שחודש פברואר 

כשהבריטים לוחצים , בכל זאת ניכרים מאמצים מחודשים מירושלים להגביל את העלייה

 117.בהתמדה לשמור על איזון בין הכניסה למחנה והיציאה ממנו
 118. יהודים בתימן7,000נותרו באותו זמן עוד , פי נתוני הבריטים בעדן-על

 עולים והמריאו ממנו בארבע טיסות 226 בו נכנסו למחנה 12- לבין ה6.2.50ין בשבוע שב

 2,514.119 מספר הנותרים במחנה היה . עולים516
 כמה מכתבים למקורביו ולמסייעיו 24.8.1950-לקראת סיום שליחותו שולח צדוק ב

 . ומביע בהם את דאגתו לנותרים120בתימן
                                                   

116
 .שם, מ"אצ, 13.11.49, מכתב למנחם בן יוסף  
117
כיום נמצאים : "בו נאמר) בכללן המשטרה(הממשלה לפני יומיים נשלח מכתב פנימי מטעם הנציבות כאן לכמה ממחלקות "  

אחר כך אין .  נפש3000-אפשר להרשות כניסת יהודים נוספים רק עד שהמספר הכללי יגיע ל.  יהודים2804280428042804בקמפ האשד 
 . "....  נפש בלבד1000-מכאן ואילך יש לקבוע את המקסימום ל.  לפחות800להרשות כניסה נוספת אלא עד שהמספר ירד ל 

בינתיים ... להשהות ליומיים שלושה) כדי לסכל מזימתם] ( מאקס לפידס במקום אחר�מנהל המחנה [ ביני ובין לפידות החלט
 . הוא יעשה מאמצים וידרוש עוד אוירון נוסף להסעת עולים לכמה ימים

יען כי . לה מחדש ימים תצוץ השא8�10זה אומר שמקץ .  עולים1800לפי הידיעות שבידי קבעה מחלקת העליה מכסה של ...
לתבוע ממחלקת העליה שינוי הקו והתאמתו למצב ... מכל הטעמים חייבים כל הגורמים... המכסה תתמלא באמצע החודש

 . " המיוחד בו נעמדנו ואשר עלול לסקל את המטרה של חיסול גולת תימן בכלל
 ).S20/399מ "אצ, 8.2.50, )ת"המזה (לקהמצדוק לירחמיאל מהמח( 

118
 .PRO 537/6170 Pf. 51, 1950 לחודש פברואר AIS-דיווח ה  
119
  PRO CO 725/101/1 ,5.2- ל30.1.50- כלומר בין ה,הנתונים במכתב מטעם הנציבות מתייחסים לשבוע הקודם .

 .10' ראה נספח מס. יק לטבלת הכניסות יציאות זהה במדו2,804והמספר המצוין של 
120
 . זרחי ועזרי אביץ ברכה ושלום על כולכםאל החברים הנעימים יעיש מנצורה אהרון מ  

הנני מתכבד לשלוח על ידכם רצופים בזה מכתבים לכמה מקומות עם בקשה מכם להעבירם מיד לתעודתם ולהוסיף מצידכם 
הן מבני צנעא והן , עם זאת הריני מבקשכם לא לאפשר לשום יהודי לשהות ללא צורך מיוחד בצנעא. דברי שידול מתאימים

וכן . ים יען כי עצם הדבר שמתעכבים יהודים בצנעא משפיע השפעה רעה על שארית היהודים אשר בכפריםממקומות אחר
אבקשכם לדאוג לשחרור והסעת כל יהודי החבוש בכלא וגם להשתדל להוציא מבית הסוהר את מר חיים סרי ובכל המהירות 

ו אותם מייד ובתמורתם תסיעו יהודים עניים לארץ תמכר' אדמות בתי כנסיות וכו(אל תזניחו את רכוש הציבור ... האפשרית



214 

 

להגיע אל המחנה לאחר שלא הגיעו אל נה הוא דוחק בהם 'במכתב אל יהודי אל חאצ

 :מתברר ש.  ההסבר על כך מופיע בספרו121.המשאיות ששלח להביאם
 
לא הספיקו מפאת המרחק ביניהם ליהודי ) השוכנת ממזרח לחבאן(נה ' יהודי אל חאצ74""""

אחרי שדחק בהם יצאו לדרך וכך אחרי שדחק בהם יצאו לדרך וכך אחרי שדחק בהם יצאו לדרך וכך אחרי שדחק בהם יצאו לדרך וכך  אולם כנראהאולם כנראהאולם כנראהאולם כנראה" חבאן להתקשר ולתאם את מועד הנסיעה

 נשדד כל רכושם �נה דרך חבאן בדרכם למחנה 'שנסעו יהודי אל חאצבזמן  "::::הוא מוסיףהוא מוסיףהוא מוסיףהוא מוסיף

 122".וכספם בידי ערביי חבאן ובניצוחו של סולטאן חבאן בכבודו ובעצמו
 

 .בטרם נעריך את פועלו של צדוק נציג את לוח האירועים של עליית יהודי תימן בשלב השני
 

 123פי צדוק-לוח האירועים על

 1949יוני 
 .2נה גאולה בנייה והכנה של מח

 .הרב שרייבוים שולח איגרות ליהודי תימן לבלום את היציאה
 ) שנים8-10 תוך � עליית תימן �גרסת מחלקת העלייה (

-ב". במחתרת"צדוק יורד לפעול . עמדת צדוק לחיסול מהיר ודחוף של עליית תימן נדחית
 . עולים108 יצא המטוס הראשון ארצה ובו 28.6

 1949יולי 
 .לח איגרות לזירוז יציאתם של יהודי תימןיוסף צדוק שו

 .2 פתיחה רשמית של מחנה גאולה 4.7
 . יהודים טסים ארצה 625

 1949אוגוסט 
בסוף החודש נמנים במחנה . מאמצע אוגוסט יש נהירה מואצת של עולים אל המחנה

                                                   
בל תחמיצו את השעה כי לא נותר לנו הרבה זמן וכבר אנו מתכוננים ברצינות מוחלטת לנעול את המחנה לאחר ... הקודש

וכן תזרזו אחרים ותדגישו להם שמעתה ישאו באחריות . חודש ימים בערך אל תתמהמהו יותר וכאיש אחד קומו ועלו ציונה
 .... מם באם לא ישמעועצ

 .S20/399מ "אצ, 24.8.50, י"א אלול התש"י, מחנה גאולה 
121
 .  אחרי חבאן�] בכתב יד[, נה ברכת שלום עליכם ועל כל ישראל אחי ורעי'אל יהודי חאצ     

כבר כתבתי לכם לפני חודש ימים שאני שולח לכם שתי מכונות להסעתכם למחנה גאולה בעדן ולצערי לא קיימתם את 
האם חלילה אין ? ולנו הפסדים כספיים חינם, היתכן שאתם במו ידכם תגרמו לעצמכם סבל. ראותי והמכונות חזרו ריקםהו

דעו לכם שבימים הקרובים ביותר אנחנו סוגרים את המחנה ואם חלילה לא תמהרו ותכנסו למחנה ? ברצונכם גאולה מהירה
לכן אני שולח אליכם שוב את אסייד סאלט . ומי יודע לכמה שנים, יםבימים הקרובים עלולים אתם להיות מהצועקים ואינם נענ

ודורש מכם כאיש אחד לנסוע איתו מיד דרך חבאן יען כי אנו נתקלים בכל מיני מכשולים להסיעכם דרך דתינה והיה באם 
כונן לשוב לארץ חלילה לא תשמעו גם הפעם להוראות אלה תשאו בעוונכם ולא אוכל להתכתב אתכם יותר כי אנכי גם כן מת

אחינו יהודי חבאן מרביתם נסעו כבר לארץ והיתר יסעו בשבוע הבא כולם בריאים ודורשים בשלומכם . ישראל בימים הקרובים
 )מ שם"אצ. "(ומקווים לראותכם בקרוב בארץ בברכת גמר חיסול גולת תימן אוהבכם יוסף צדוק

122
 .195 סערות �צדוק   
123
, 170' עמ, וינט אצל ברר'נתוני הג, שם, מ"אצ. 1.10.50, סיכום פעילות, ת"העל פי צדוק למחלקת יהודי המז  

על הנושא הבריאותי והתברואתי במחנה סייע במיוחד ספרו של אברהם . 232' עמ,  בסערות–צדוק , 172, 171
 .ג"תשל, מ"הקבה, בהקלט עם, שטרנברג
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 .  עולים6,742
ן מנהל המחנה צ כה"וינט בעדן וב'נציג הג, סיימון. שלושה רופאים בלבד מוצבים במחנה

 . נוהגים בעריצות כלפי העולים
 .צדוק מתריע ומזהיר על הסירוב להרחבת המחנה ונתקל ביחס של זלזול ועלבונות

 . עולים טסים לישראל2,170 

  1949ספטמבר 
 .199נפטרו . 16,067מספר הנכנסים למחנה 

 . חולים� מכלל העולים במחנה 40%
לפי פליטים נתקעים בין גבולות תימן א. הבריטים מטילים סגר על המחנה 19.9

 .עדן-והפרוטקטורט
 .14,000 �מספר העולים במחנה , לאחר הסגר

-לאחר מכן יוצא לסייע גם ל, ה' פליטים שנתקעו בשריג2,500צדוק יוצא לעזרת   23.9
 . פליטים תקועים ברהדה2,300

 . טיסות68 עולים והתבצעו 8,864במשך החודש הוטסו 

 1949אוקטובר 
ומונע ממנו להגיע אל , האוסר עליו קשר עם האימאם, מכתב התניה מאונגר לצדוק  5.10

, 800בירים , 3000באיב , 600במכאדיר , 2000בתעיז , 800בסיאני . פליטים תקועים

 7,700כ "סה. 500בדמאר 
 .3,000: באמצע החודש מספר האנשים במחנה. הבריטים מסירים את הסגר 19.10

 .161חודש זה מספר המתים במחנה ב
 .מוקם מטבח לבית החולים. ברזים ומקלחות, מתקינים צינורות,  אוהלים200מוקמים 
 . טיסות89- עולים הוטסו במשך החודש ב11,760

 .צ כהן"מפטר את סיימון וב, שווייד מגיע למחנה

 1949נובמבר 
פה לאחר שרות גרבר הדלי, ויטלס עורך מסיבת עיתונאים בארץ על יציאת תימן  7.11

 .את סיפור המבצע בעיתונות העברית
 .מתמנה למנהל המחנה) מרדכי לפידות(מגיע מקס לפידס   17.11
 .משלחת התימנים מגיעה מישראל בראשות ישראל ישעיהו 22.11

 1949דצמבר 
 .צדוק יוצא למסע חמישי אל תוך תימן  27.12

 1950ספטמבר 
 . יהודים מצנעא מגיעים במטוס האימאם לעדן24  8.9

' עצרת וגילוי המצבה לזכר קרבנות פרעות עדן וקרבנות יציאת תימן בשייח 24.9

 500-מוקמת מצבה בבית קברות של המחנה בו קבורים למעלה מ. עותמאן
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 .פליטים
 .2סגירה פורמלית של מחנה גאולה   24.9

 
 הערכת שליחותו של צדוק

 
... ם"ן הציגו פעילי מפאת מפעלו של יוסף צדוק שהניע את יהודי תימן לנדוד לעבר עד

. כהוכחה למקסימליזם הציוני של מפלגתם ולמחויבותה המוחלטת לקיבוץ הגלויות

העידוד שיוסף צדוק זכה לו מצד אנשי מחלקתו ומפלגתו בארץ ביטא הכרה בחשיבות 

ם את צדוק " הציגו תעמלני מפ1951-במערכת הבחירות לכנסת השנייה ב... מפעלו

 124."שר בצו מפלגתו העלה את יהודי תימן ארצהבקרב עדות המזרח כאיש א
 

אין זו הגדרה מדויקת אף שהיא . במשפט הפותח מוצג האיש כמי שהניע את הנדידה לעדן

הוא , לא את יציאת תימן ולא לנדידתם לעבר עדן, צדוק לא היה המניע. קרובה לאמת

. ש לה זרזהיה הזרז לעליית תימן בדיוק כשם שיבנאלי לא עורר את העלייה אלא שימ

ם שבו היא מעמידה אותו כמגשים "מוצג כאקט פוליטי של מפ" מניע"הצגתו של השליח כ

 125.להוכחת מחויבותה המוחלטת לקיבוץ הגלויותמטרתה 
כדי להעריך את פעלו של צדוק יש להסיר את כל העטיפות ודברי השבח ולנסות ולראות 

 :הנקודות החשובותלהלן אמנה את . את שעשה באורח אובייקטיבי ככל שניתן
 .פעולתו נעשתה מתוך תחושת חירום והצלה )1
 .הוא פעל למרות יחסם העוין כלפיו של שליחי הסוכנות בעדן )2
 . ביוזמה ובתושיה, פעל להגשמתה ביעילות, הגדיר מטרה )3
 .הביע סולידריות והזדהות אנושית עם יהודי תימן )4
כבות של שרייבוים הפעילו והניעו האיגרות המעוררות ששלח לאחר האיגרות המע )5

 .את השיירות
 .אומץ לב ואולי אף יצר הרפתקנות, גילה תעוזה )6
 .היה איש השטח היחידי שפעל בתפקיד ממלכתי )7
ארגונן באזור הפרוטקטורט ואספקת תרופות ומזון , פעילותו בהכוונת השיירות )8

 . לתקועים צמצמו את מספר הקרבנות
ב ערביי הפרוטקטורט וסולטניו על כוחה ועוצמתה הצבאית השמועות שהפיץ בקר )9

 . ייתכן והיה להן חלק בהכרעת האימאם לאפשר את היציאה, של ישראל
סייעו לעבודת ההצלה , ובכלל זה קשר המכתבים עם האימאם, הקשרים שקשר )10

 .שלו
 .ץמאבקו כנגד השחיתות בין פקידי סוכנות בעדן הביאו להקמת ועדת חקירה באר )11
, שוויונית כלפי מעוטי היכולת מבין יהודי תימן-חברתית, מתוך רגישות מוסרית )12

                                                   
124
 .118' עמ, צור: להלן, 73 מיםפע, " ומפלגות בישראל1949מחנה המעבר בעדן בשנת ", אלי צור  
125
 .שם, צור  
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 . י עולים בעלי יכולת"ולמימון הוצאותיהם ע, פעל להעדפתם בהעברה לכיוון חאשד
וינט והסוכנות בעדן בשיתוף פעולה עם הבריטים 'אף שהאשים את פקידי הג )13

וא היה היחידי שהבין את המשמעות  ניתן לקבוע שה19.9.49-לסגירת הגבול ב

 . והיחיד שהצליח ליישם שיטה מעשית להתמודד עמה, המעשית של סגירת הגבול
פעילותו להצלת חיים ממש בחמש שליחויותיו לשטחי הפרוטקטורט ותימן היא  )14

 .שאיפשרה את ניתוב המבצע ואת השליטה עליו
 
 'להערכת העמדה הבריטית בשלב ב. 2

שקט ורווחה במושבה לאחר , מפיון שאף להגיע לרגיעה'שצ'  שלב אכשציינו בתחילת

הכוונה הייתה למטרה אסטרטגית להשיב את המושבה למצב הרגיעה , מאורעות דצמבר

משאלה קולוניאלית , ששרר בין ילידים עדניים וקולוניאליסטים בריטים טרם ההתפרצות

,  גם דעת הקהל הבריטיתהממשלה ואולי, ואולם כאשר יועצי משרד המושבות. מובהקת

של " הצנועה"נהפכה שאיפתו , 47למדו את המשמעות הרחבה של מאורעות דצמבר 

מפיון לשאיפה פוליטית שהתמקדה באיטומה המוחלט של מושבת הכתר עדן מול 'צ

 . ערבית-התעוררות לאומית עדנית
הכוונה הייתה להשתחרר מגורמים המסוגלים להאיץ תהליך של התעוררות הזהות 

כדוגמת התהליך שפקד מושבות אחרות באימפריה הבריטית , עדנית-הלאומית הערבית

הם הבינו שהפגיעה בסוחריה היהודים השלווים של עדן היתה למעשה . באסיה ובאפריקה

יתכן שהתלוו . מסווה להתעוררותה של ישות לאומית אשר החלה לבטא את מאווייה

מפיון ואת 'ים את מדיניותו של צכאשר סוקר. להערכה זו גם גוונים אנטישמיים

 . ניכרים יסודות נוספים', המדיניות הבריטית בכללה גם לגבי שלב ב
 :אחד מיועצי משרד המושבות,  מעיר ברנרד ריילי10.1.1950- בהערת שוליים מ

 
Mr Lambert.  

The continued exodus of Jews from the Yemen via Aden to Israel seems 
to be working smoothly but we have had an indications that a time may 

soon come when Israel will not be prepared to receive any more.126 
 

כי מה בעצם הוא אומר . ממשפט נייטראלי זה ניתן להציץ על חשש בריטי מוסווה היטב

עלולים , ן לישראלשסייענו לקיומה המתמשך של עליית היהודים דרך עד, אנחנו? כאן

זהו חשש בריטי . לעמוד בפני העובדה שישראל לא תהיה מסוגלת לקבל עוד עולים

מדינה בת שנה . מציאותי המתבסס על הכרת העובדות בנושא קליטת העולים בישראל

וחצי המצויה במצוקה כלכלית קשה ובעיצומה של קליטה המונית מאירופה ומארצות 

עלול להגיע . לה מצויים בתפוסה מלאה וקופתה ריקהוכל מחנות הקליטה ש, האיסלאם

אנחנו נישאר כבעבר עם כל שאר הפליטים ? ומה אז".... עד כאן: "הרגע שבו היא תגיד

                                                   
126
  PRO CO 725 / 101 / 1. 
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לא יקום ולא ? ... או לפחות בשלב זה דחתה את הגעתם, אשר ישראל סירבה לקבל

 !.. "יהיה
הפסקת . ב צמצום העלייהבהנהלת הסוכנות ובכנסת סבי, הוא היה ער לוויכוחים בישראל

העלייה מבחינת המדיניות הבריטית מהווה איום על המשך השקט במושבת הכתר 

כדי למנוע זאת נקטו הבריטים . 1947ובמיתון הרגשות הלאומיים שהתעוררו בדצמבר 

על ממשלת ישראל והסוכנות היהודית , וינט'ללחוץ על הג: באמצעים שעמדו לרשותם

סגירת הגבול בידי . כדברי בן גוריון ביומנו" מתים כזבובים"ם בעוד יהודי תימן הנלחצי

ישראל - יום הוא אפוא אמצעי הלחץ שהיה אמור לפתוח את שערי ארץ38בריטניה במשך 

 . פי תכתיביה שלה ובקצב שהיא קבעה-על
וינט מתחיל למעשה בסוף אוגוסט כמתואר בדיווח פנימי 'הלחץ המופעל על ויטלס ועל הג

 :גונס' ל בעדן לשר החוץ הבריטי קריץמהנציב בפוע
 

I enclose a copy of a telegram which has been sent to Viteles, head of the 
Jewish Joint Distribution Committee in Tel Aviv on the subject of the 

serious increase which has taken place in the population of the recently 
re-formed Jewish transit camp. The telegram has been deliberately 

couched somewhat alarmist and even threatening terms because it has 
been shown by experience that it is extremely difficult to get the “Joint” 

Organization to lay on a sufficient number of aeroplanes, but it is 
nevertheless true that the situation is causing me serious concern. ...it 

was clearly laid down as one condition of the agreement that quick 
transiting would take place with the precise object of avoiding a pile up 
in Aden of a kind which might give rise to serious health, security and 
political reactions... The population of the camp is now approximately 

the same as that of the old Hashed Camp and the rate of intake as 
compared with the scale airlift at present in operation is such that it is 

certain to increase, perhaps to an alarming degree. Already I am told, the 
camp is insufficient room for all the inmates to sit in the shade. I should 

be extremely loath to reimpose a ban on entry, but it has already been 
made abundantly clear to the “Joint” Organization that Government 

reserves right to do so... the only solution is for the “Joint” Organization 
to lay on more aircraft and commit themselves to a regular service on a 

sufficient scale to clear the camp and take off the mounting intake.127 
 

לכן מסביר המושל שהסגנון המאיים . זוהי מדיניות הנעולה על מטרה ואינה זזה ממנה

                                                   
127
  PRO FO 371/75024 .30.8.49, גונס שר החוץ' מהנציב בפועל בעדן לויליאם קריץ. 
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וינט וויטלס להשיג מטוסים שלא 'מעט חשוב בעיניו כי הוא מעריך כמוגבלת את יכולת הג

לעומת זאת קשה שלא לקבל את חששותיו הכנים של המושל . באמצעות לחץ מאיים

ות מחודשת במושבה על רקע השטף הגובר לנוכח האיום במגפות או להתפרצות אלימ

מברק ששולח המזכיר הראשי . פי התכנית שהותוותה מראש-שניתן לסיימו רק על, לעדן

 : של המושבה מבהיר אפוא לוויטלס את הדרישה
 

 נכנסים 2500-ארבעה מטוסים אינם מספיקים כאשר המכסה של הפליטים מגיעה ל

להגיע בזמן אחד והמספר ההכרחי הוא במצב שכזה שלושה מטוסים צריכים . בשבוע

תביא בהכרח להפסקת ) מטוסים (6נפילת מטרה זו של . שישה ועליך לדאוג ליותר

גבול הזמן חייב להיות צמוד למצב החרום הקיצוני בו אנו נתונים ולכן . זרימת המהגרים

 128.שבעה ימים שספירתם תחל היום) יש לך(
 

 :למחרת שולח ויטלס את תשובתו
 

לא יכול להשיג צוותי אוויר נאותים לכמות כזאת . להשיג סקאי מאסטר רביעיהצלחתי 

 129.אנא אל תפעיל את ההסגר. בשבעה ימים
 
 : לספטמבר מבריק ויטלס למזכיר הראשי3-ב
 

למרות הכל אני חייב ... קיבלתי הודעה מניו יורק על מטוס נוסף שיצטרף בשבוע הבא... 

 130.שמונה מטוסים-מלא את בקשתך לגבי שישהבלתי אפשרי ל. לבקש אותך לחון אותי
 
 : נשלח מברק מעדן לשר המושבות1949 לספטמבר 21-ב
 
 מצאתי לנכון לעצור כניסת 14,000-כתוצאה מעליית אוכלוסיית המחנה שהגיעה כבר ל"

מממשלת תימן שדווחה על כך התקבלה . יהודים מתימן אל שטח הפרוטקטורט עכשיו

בינתיים מופיעים סימנים מעוררי תקווה .... ף פעולהתשובה הלבבית המבטיחה שיתו

 131....וינט'י הג"להשגת מטוסים נוספים ע
 

מחודש ) .Yemen Intelligence Summary No. 7) Y.I.S -מספר גדול עוד יותר מופיע ב

 שהגיעו לעדן בין יוני לשבוע השלישי של חודש 20,000שם נמסר על . 1949ספטמבר 

כאשר קצב הפינוי מהמחנה לא היה מספק ומצבם של . ריהחלקם נגועי מל, ספטמבר

                                                   
128
 ).ק" ע–תרגום שלי  (PRO FO 371/75024 ,29.8.1949, ויטלסומהמזכיר הראשי ל  
129
 ).ק" ע–ם שלי תרגו(שם , 30.8.49, יטלס למזכיר הראשיומו  
130
 ).ק" ע–תרגום שלי (שם , 3.9.49, יטלס למזכיר הראשיומו  
131
 ).ק" ע–תרגום שלי  (PRO CO 725/101/1, 21.9.49, ממשרד המושל עדן לשר המושבות  
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מצאה ממשלת עדן כצעד הכרחי לסגור "הפליטים החמיר עד כדי סיכון לפריצת מגפות 

." הפרוטקטורט מול מהגרים נוספים עד שיסופקו מספיק אמצעי טיסה-את גבול תימן

עזוב את שלא ל) שתיכננו לצאת(האימאם ששיתף פעולה עם צעד זה הורה ליהודים 

בסעיף , בהמשך. מספר היהודים שנשאר בתימן אינו ידוע. בתיהם עד שלא יוכח אחרת

 :נכתב) 2' עמ (134
 

These unfortunate victims of Jewish higher policy, traveling from a 
country which will miss them to a country where (economically) they 

will be superflous, are enduring sufferings comparable to those 
encountered in the first Exodus in Sinai...  

 
למחרת פיחות הרופיה מול הסטרלינג ציווה ,  לספטמבר19-בהמשך מסופר שם שב

האימאם בצעד בלתי צפוי שכל עדיי הזהב והכסף שיימצאו על גופם של יהודים ייאסף 

בשל ערכם של התכשיטים ושמירת ביטחונם של היהודים . דיויימכר במטבע בריטי או הו

עצמם החליטה ממשלת עדן להתערב ולהחיל מס אחיד וקבוע לראש ולהפסיק בכך את 

כך למשל אישה . הגזל הברוטאלי של היהודים בכל נקודת מעבר בשם חוקים ומסים

ני בני אדם האם כש, בהריון הייתה מעוכבת בשל ויכוח על חישוב המס שיש לגבות ממנה

.לעתים היו מעכבים אותה עד לאחר הלידה כדי שיוכלו לגבות ממנה עבור שניים. או אחד
132 

 6,851הנתונים המספריים המופיעים בשני פרסומים אלה היוצאים בעדן מוסרים על 

יהודים שנכנסו בחודש אוקטובר לעדן בדרכם לישראל ועל שיפור במספר המטוסים 

  133. שהביא לפתיחתו מחדש של הגבולדבר, שהועמדו לצורך טיסתם
בקומיניקט של דצמבר  10,759134 באוקטובר היה מספר היוצאים לישראל 30- ל3 בין 

נמסר שבמחנה חאשד עדיין נמצא מספר עצום של פליטים המצפים להטסתם ) 463סעיף (

 נכתב שהגירת 1950בחודש ינואר . כאשר הצפי היה שהגירתם תושלם עד סוף חודש ינואר

ארבעה מטוסים עומדים לצורך -די תימן נסחבת מעבר לכל חשבון משום שרק שלושהיהו

מתרץ זאת בסיבות טכניות הכרוכות במטוסים , כך נמסר שם, וינט'הג. המבצע בשבוע

 ). 8סעיף (ובבעיות קליטה בנמל התעופה בישראל עקב תנאי מזג אוויר קשים 
 בן גוריון בקטע שבו הוא מספר על 'ניתן לסכם את העמדה הבריטית בדוח של ישעיהו לד

 :פגישתו עם ממלא מקום מושל עדן
 

שלא תחול שום  .לזרז יציאת יהודים מתימן ב .א: מר הרינגטון ביקש מאיתנו שני דברים

הוא הזהיר אותנו שמנהיגי הערבים מקטרגים על . הפסקה בהטסת האנשים הבאים לעדן

                                                   
132
  CO 537/4917 PRO. 
133
  CO 537/4917 YIS No. 8, Pf 166. 
134
 .AIS No. 10 Pf 371 ,שם  
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 135.ענין עליית יהודי תימן והכרחי להזדרז במלאכה
 

י "מכל הנאמר עד כאן קשה להימנע מן המסקנה שעלייתם המסיבית של יהודי תימן לא

בשלב השני הייתה תוצאה ישירה מנחישותה של המדיניות הבריטית אשר ראתה בהעברת 

יהודי תימן דרך עדן לישראל אינטרס בריטי מובהק אשר יש לכפות את ביצועו המלא 

 אף שהוא �החשש הבריטי שאינטרס זה . שראלוהמהיר על הארגונים היהודיים ועל י

 לא יזכה לאותה דרגת �עולה בקנה אחד עם מטרת העל הציונית והמדיניות הישראלית 

אילצה , פי צרכיה היא-חירום בצד היהודי ולא יעמוד ברמת הביצוע והקצב הנדרשים על

. שותיהאת השלטונות הבריטים לנקוט תכתיבים וסנקציות בעתוי ובקצב שתאמו את דרי

על פי זווית הראיה , אלמלא כן).  ימים גרם למותם של מאות פליטים38הסגר שנמשך (

וינט לחבל בניסיון ההרואי של יהודי 'י והג"הסוה, הבריטית עלולים היו ממשלת ישראל

 . תימן להגיע לישראל
בתנאי שנות , ובעיקר מחדלי המוסדות הלאומיים בישראל,  ייתכן שחשיפת המידע

מכאן . ובתודעת קיבוץ הגלויות" כור ההיתוך" הייתה עלולה לחבל במאמצי החמישים

אולי ההסבר לתהליך המיתולוגיזציה שנעשה סביב עלייתם של התימנים שאמור היה 

אחד . לחפות כדרכם של מיתוסים על אמת כואבת וקשה שלא רבים היו בין מיודעיה

 . וריוןהאנשים שתרם את חלקו המעצב לתהליך זה היה דוד בן ג
 

 עמדת המפלגות) ה
, "מכשירית"הנטייה המחקרית הקלאסית לראות את העלייה והעולים דרך הפריזמה ה

כך זה גם . משאירה הרבה שאלות ללא תשובה מספקת, כמאסה אלקטוראלית פוליטית

, של העלייה ניכרת השפעתה של תנועת העבודה' בעוד שבשלב א. לגבי עליית יהודי תימן

במשרד . י"בולטת מאוד היעדרותה של מפא' הרי בשלב ב, יה ומכווניהמנהיג, שליחיה

בראש מחלקת העלייה של הסוכנות עומד ', המזרחי'העלייה מכהן השר משה שפירא מ

" ת"המשרד ליהודי המזה "�י "יצחק רפאל ובראשות המשרד החדש שהוקם בסוה

 :ותבתדבורה הכהן כ. ם" ממפ�ל אברהם נדד "עומדים יעקב זרובבל והמנכ
 

מאחר והעליה , גרמה להפרת האיזון ההדדי בין המחנות הפוליטיים... העליה הגדולה

היתה בגדר אוכלוסיה בלתי מוגדרת מבחינת זיקתה האידיאולוגית והשתייכותה 

כשיטה לוויסות " המפתח"לא יכול היה להישמר עוד התוקף של עיקרון , הפוליטית

לכן נעשתה העליה .  של התנועות השונותהרכבה של העליה והכוונתה לתחומי השפעה

לגורם מתסיס ומעודד את מגמת ההתפשטות של המחנות הפוליטיים ומניע לפירוק 

המחנות הפוליטיים ... המסגרות של ההסדרים הקודמים אשר מיתנו את המאבק בעבר

                                                   
135
' ארכיון המדינה ג, 2' עמ, ח ישעיהו"דו: להלן, 9סעיף , 22.11.1949, וד בן גוריון דמשלההמש ח ישעיהו לרא"דו  

55582/2. 
חיבור לשם קבלת תואר דוקטור , 1948�1953מדיניות הקליטה של העליה הגדולה בישראל , דבורה הכהן 

 .44�45' עמ,  מדיניות�הכהן : להלן, 1983רמת גן , אוניברסיטת בר אילן
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ניסו תחילה לבלום את העליה או , בארץ שחששו מפני איבוד שליטה במערכת הפוליטית

: לאחר שלא עלה הדבר בידיהם התמקדו בצדדים הארגוניים. להאיט את קצבהלפחות 

היה ברור שמי שישלוט במוסדות הקליטה יהיה . בשאלה כיצד לטפל בקליטת העולים

משום כך התמקד המאבק במישור הפוליטי בחלוקת . בעל ההשפעה המרבית על העולים

העליה עוררה מחלוקת ביחוד שאלת הסמכות על ... הסמכויות בארגון העליה ובקליטתה

שתבעו להעביר את הסמכויות ) הפועל המזרחי(ז "י לנציגי המזרחי והפוהמ"בין מפא

 �מאידך . קיווה להכלילם בתחום משרדו, משה שפירא שהיה שר העליה. לממשלה

י שבה היה להם כוח "אנשי תנועת העבודה העדיפו להשאיר הטיפול בעליה בידי הסוה

אף [היתה ) בהנהלה הציונית(צ "אך מאחר ומחלקת העליה בהנהה.. .תימרון גדול יותר

 �הוחלט להקים בצידה מחלקה נוספת ,  בראשות יצחק רפאל�בידי המזרחי ] היא

נוסף לכך הוחלט על ). ם"מפ(בהנהלת יהודה ברגינסקי וצבי הרמן " מחלקת הקליטה"

למנהלו . ון ועליהשיפעל ליד המחלקה לארג" ת"מדור לענייני היהודים במזה"הקמת 

... על אף נסיונותיהם של שליחי העליה מנאמני המפלגות)... ם"מפ(מונה יעקב זרובבל 

הלך והתברר כי מוקד הפעולה הוא בארץ , להשפיע על העולים להצטרף למסגרותיהם

 136...בקרב ציבור העולים שבמדינה
 

ליגים של מה הייתה הסיבה העמוקה לוויתורים כה מפ. קשה להסתפק בדברי הכהן

הוויתור על שליחים מטעמה ובעיקר הוויתור על מחלקת העלייה ? י בתחום העליה"מפא

י משאירים תחושה שהעדפת הקליטה על העליה לא נבעה רק משיקולים פוליטיים "בסוה

 .ננסה לבחון נקודה זו. אלקטורליים
 

 יחסה ועמדותיה של תנועת העבודה לעלייה מתימן

 המים בין עידן היישוב לעידן המדינה עבר על גבה של עליית אולי סמלי הדבר שקו פרשת

אף שנתפסה כעליית ". ישוב"פי מידות ה-עולי השלב הראשון הוכנו לעלייתם על. תימן

עליית השלב ". גאולה"המשרתת את משימות ה, "הצלה כפופה"הצלה הייתה זו עדיין 

. רית הפליטה מאירופההשני התבצעה מייד אחרי עלייתם של עצורי קפריסין ואנשי שא

ההתייחסות אל עליות אלה הייתה כבולה לדפוסי מחשבה והתנהגות שעוצבו בעידן 

תקופה ארוכה ציפו האנשים לגאולתם . היישוב ובמיוחד בעידן המאבק נגד בריטניה

. ולעלייתם והוכנו לקראת הגשמת חלום אישי המשולב בחלום קולקטיבי ציוני ומשימתי

עדיין נתפסה עלייה זו , העלייה מתימן התבצע כבר בעידן המדינהאף שהשלב הראשון של 

ונבחנה באמות המידה של האתוס היישובי אשר ראה בה פוטנציאל אנושי שממנו תיבנה 

בהכללה ניתן לומר שהעיקרון הסלקטיבי התבסס על מידת הקירבה ליכולות . הארץ

שימות הלאומיות ולאיכויות האלטרואיסטיות שלה לנוכח המ, השירות של הקבוצה

לעבודה , לפיכך חלק יועד להתיישבות העובדת המושבית או הקיבוצית. שעמדו על הפרק

, והחלק האחר נועד לעבודה שכירה ולהשתלבות במסגרות אחרות, חקלאית ולחיי כפר

                                                   
 .44�45' עמ, ת מדיניו�הכהן  136
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דומה שהעלייה התימנית נועדה לשרת את העבודה . בתעשיה בעיר ועל פי שיקול אישי

 במושבות וביישובים החקלאיים האחרים כפועלים שכירים החקלאית הבלתי מתוחכמת

 � השלב השני של עליית תימן �עליית על כנפי נשרים . וככוח עבודה זמין במשק הפרטי

 העלתה את עולי תימן ברכבת 1950 והסתיימה בשלהי שנת 1949שהחלה באמצע שנת 

 חדש של עליית  בכך החל עידן137. איש41,092אווירית בסימן של חיסול גולה וכללה 

לא עוד . הצלה ללא מרכאות שברמת התפיסה האידיאולוגית הייתה עליית הצלה המונית

אלא עליית הצלה שנועדה להציל , המשרתת את עיקרון הגאולה" הצלה כפופה"עלייה של 

. ולקבץ את עם ישראל בארצו ולהגשים את מטרת הציונות ההיסטורית בקיבוץ הגלויות

מטרה אשר המדינה הריבונית העמידה לעצמה ללא כפיפות לכל . הזו הייתה תכלית לעצמ

 .מטרה אחרת
ערכה דיונים ובירורים , י" מפא�תנועת העבודה או המפלגה המובילה והדומיננטית 

, האחד: שני קטבים סימנו את התפלגות העמדות. פנימיים רבים לגבי מהות צו השעה

לשמר אותו ,  את האתוס החלוציגרס שתפקיד המפלגה לקיים, שנראה כקוטב הממשיך

כאשר העלייה , להשקיע את מרב המשאבים לעלייה ולהתיישבות: משמע. ולקדם אותו

 �הקוטב השני . משרתת את היסוד ההתיישבותי על עקרונות העבר הסלקטיביים שבו

מולו התייצבו כל מי שראו בבן גוריון את המנהיג הבלתי מעורער של תקומת ישראל 

עמדת בן גוריון הייתה מנוגדת לקוטב .  מנהיגותו את השקפתו ותכניתווקיבלו יחד עם

הוא טען שהקמת המדינה וסילוקו של השלטון הזר מחייב את ביטולה של ". ממשיך"ה

הוא תבע השתחררות . בהתיישבות ובביטחון, המערכת המגבילה והסלקטיבית בעלייה

בה לצד עקרון העלייה התפיסה הרחבה הבלתי סלקטיבית הצי. מהפסיכוזה המגבילה

-התיישבות: הבלתי מוגבלת והגורפת את שני העיקרים האחרים של המשולש הציוני

מולו באופוזיציה עמד פנחס לבון שנשא את . ביטחון כשהם משוחררים מהסד הסלקטיבי

שאלת העלייה עמדה בראש סדר היום . דגל האתוס החלוצי הישן הבורר והאליטיסטי

פי צבי צמרת עמדת בן -על. מוסדות המפלגה בסוכנות ובממשלהועלתה בדיונים שונים ב

והיא " לקלוט כמה שיותר"גוריון היא שהכריעה את הכף ומשמעותה לגבי העלייה הייתה 

 138".על פי רוב הנחתה את העושים במלאכה"
י הוא שאב את עיקר כוחו "לבון היה מהמרבים לחלוק על בן גוריון בתוך צמרת מפא

 ומן התנועה הקיבוצית �שהיה ממיסדיה ונחשב למנהיגה הראשי מתנועת גורדוניה 

....  כיהן כמזכיר ההסתדרות1951 עד שנת 1949מאמצע . שהשתייך אליה כחבר חולדה

שניתן לכנותה , בסיס כוחו העיקרי בהנהגה המובילה של תנועת הפועלים

במאבקה כנגד עמדת " תנועתיות"הוא ייצג את ה". האריסטוקרטיה החלוצית"

של בן גוריון אשר ביטויין באוטונומיה שדרש לגופים הוולונטריים כגון " ממלכתיות"ה

בשאלת היחס לדת ולמסורת . תנועת הנוער החלוצית ותנועת ההתיישבות, ההסתדרות

 . י"במפא" חופשי"אידיאולוגי ה-ייצג לבון את עמדות השמאל החילוני
                                                   

137
 .232' עמ,  סערות�צדוק   
138
בין עולים , "בן גוריון ולבון שתי עמדות כלפי הקליטה הראויה של העולים בעלייה הגדולה",  צמרת'צ  

 .73' עמ, ג" ב�להלן צמרת , 1996ירושלים , יד יצחק בן צבי, )עורכת(דליה עופר , לותיקים
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החזית "ול מגמת הקואליציות עם י להביא לביט" קיווה עוד השמאל במפא1950עד חורף 

לבון שקד על . ם"תוך רצון להידוק וחידוש הזיקה למפ, שבן גוריון היה קברניטה" הדתית

של המפלגות " מהציפורניים הקלריקליות"ניסוחה של חוקה למדינה כדי להשתחרר 

כדי להבטיח את , הוא דחף לחינוכם של העולים בידי אנשי הזרם החלוצי. הדתיות

תוך עיצוב הדור השני של " ישראלי-אידיאל החלוץ הארץ"ה האידיאולוגית של ההגמוני

 139.העולים כולל יוצאי קבוצות דתיות מתימן ולוב
 

 עמדת לבון בשאלת העלייה

חרד לבון מהשפעת גלי , במדיניות העלייה של בן גוריון" פומבית"כלל תמך -אף שבדרך

 " .עתיד ההווייה החלוצית"העלייה על 
 
הם יקבעו את דמותו של ציבור הפועלים ] העולים החדשים[אלפים אלה המאות ה"

 140".ים נעשים כל פעם פחות ופחות'ים והלביא'הברצ. בארץ
 

התריע בפני פורום מפלגתי בכיר , לאחר שעלו כבר רבע מיליון עולים, 1949באפריל 

 :לדון בקליטת עלייה" שכונס בדחיפות"
 
בשנה זו עלול להתרכז ...  גדולה התפוצצותהתפוצצותהתפוצצותהתפוצצותפני נעמוד ב... נצמצם את העליה נצמצם את העליה נצמצם את העליה נצמצם את העליה אם לא "

קונסטרוקציה )דה(מתרכזים כוחות מלמטה מלמטה מלמטה מלמטה ...  בארץרבולוציהרבולוציהרבולוציהרבולוציה----לקונטרלקונטרלקונטרלקונטרהחומר המספיק 

זו ...  מאה אלף איש כאלה שיתרכזו במחנות ללא מוצא �וביום בהיר אחד . טבעיים

ל המפע. [צ.עלולה להיות התפוצצות כזאת שתסחוף איתה את הממשלה והכנסת והמ

 )הדגשות שלי (141".גם יחד] ?הציוני
 של עם לבנטיני או עם הנושא את צלם אלוהיםעם לבנטיני או עם הנושא את צלם אלוהיםעם לבנטיני או עם הנושא את צלם אלוהיםעם לבנטיני או עם הנושא את צלם אלוהיםהיקום כאן , השאלה היא בפשטות"

? והקריבו חייהם שני דורות לפחות, הדבר שעליו חלמו והגו, תנועת העבודה העברית

לשמור על דמות העם לשמור על דמות העם לשמור על דמות העם לשמור על דמות העם סוריה ומצרים או שנצליח , הנידרדר למהדורה יהודית של הלבנון

תפקיד העצום של ]יש להתגייס ל... [? ברוח יוצרי תנועתנו ומניחי יסודותיהווהווהווהווההמתההמתההמתההמתה

של גרעיני גרעיני גרעיני גרעיני הכוח כוח כוח כוח מגבש ויוצר את ה, על מנת שנהיה מרכז מחנך,  לויצירת עם ומתן דמותיצירת עם ומתן דמותיצירת עם ומתן דמותיצירת עם ומתן דמות

 142".אומה בהתהוותהאומה בהתהוותהאומה בהתהוותהאומה בהתהוותהה
 

אנשי ספרות ושירה , חברו לה אנשים מהאליטה האקדמית. עמדת לבון לא הייתה יחידה

תגובה חריפה על קו . ישראלית-דולה מהמזרח איום על התרבות הארץשראו בעלייה הג

                                                   
139
 .75, שם  
140
 .16הערה , 78' עמ, ג" ב�אצל צמרת , )ב"ב(בית ברל ,  ארכיון מפלגת העבודה1.6.48 ,י"לבון במזכירות מפא' פ  
141
ההדגשות , )ג"אב(ארכיון בן גוריון , 22.4.49, יני קליטת עלייהיי בענ"התייעצות חברים במפא (17הערה , שם  

 .ק" ע–שלי 
142
 –ההדגשות שלי . 8' עמ, 1949 וברטאוק, 19 מולד, "הקבוצה במבחן", לוביאניקר' פ, 18הערה , 79' עמ, שם  

 .ק"ע
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צל האיכות ופחד " ברשימה מפרי עטו של ישראל ישעיהו בשם דברזה הופיע ב

 ואני מרשה 143צמרת מעיר שאולי כתב את הדברים בעידודו של בן גוריון". האורינטליות

של בן גוריון או את לעצמי לקבוע שאין זו הפעם הראשונה שישעיהו מבטא את עמדתו 

 נכתבה פחות משנה אחרי 49רשימתו מספטמבר . י"של מפא" חבורת הפיקוד"עמדת 

שישעיהו יצא לעדן כשליחו האישי של ראש הממשלה לברר ולבדוק את נושא העלייה 

.ישעיהו הגיב על דברי לבון וראה בהם התנשאות אליתיסטית. מתימן שהייתה אז בשיאה
144 

ם את ההתארגנות הוולונטארית בניגוד לבן גוריון שניסה לבנות לבון העמיד בראש הסול

הוא ראה את קליטת . ע וגדודי עבודה צבאיים למחצה"מסגרות ממלכתיות כגון גדנ

העלייה במסגרות ההתיישבות העובדת וחשב שאפילו אם הקבוצה והקיבוץ לא יוכלו 

 145.קוילקלוט את כל העולים הם יוכלו לספק ולו למצער דגם להשראה וחי
ל ההסתדרות בטענה שעמדותיו אינן " איים לבון להתפטר מתפקיד מזכ1949בשלהי 

הוא לחץ להעדיף . היה זה בזמן המשבר הקואליציוני סביב חינוך ילדי העולים. מתקבלות

כשלשכת המפלגה קיבלה את רוב עמדותיו . ם על פני החזית הדתית"חזית פועלית עם מפ

לא ויתר על הברית עם הדתיים שהיתה " ויתר על עקרונותיו ואך בן גוריון לא. הוא חזר בו

 146"ם"מועדפת בעיניו על פני הברית עם מפ
 

  ההתישבות החדשה�קליטת העלייה 

 דחה בן גוריון את הטענה שהעלייה 10.2.1949-במועצת תנועת המושבים ברמלה ב

 :וקבע, החדשה אינה מתאימה להתיישבות חקלאית
 
לא נחזיק אותם במשתלות של החלוץ כי אין לנו [...] ות שהם עכשיו נביא יהודים כמ"

לא הגליל ולא הנגב יעמדו בידינו אם לא יתמלאו יהודים תוך זמן ... זמן ולהם אין זמן 

לקחנו ... אנחנו מוכרחים לעשות עכשיו את הההתישבות כמו שעשינו את המלחמה. קצר

בדיוק כך אנחנו מוכרחים . ..שלחנו לחזית... כל בחור שידע ולא ידע לשאת רובה

לא נבדוק אלא נשלח מקסימום אנשים לעבודת האדמה בכל . בהתישבות... לנהוג

בלי כל אותן המצוות הרבות שקשרנו עם היצירה שלנו ... הדרכים ובכל האפשרויות 

 147."השאר בוא יבוא, די לנו עתה, אם זאת נעשה... בקיבוץ ובקבוצה 
 

זו היא . החירום אשר אינו נוקט בשום מערכת מגבילהבן גוריון מייצג בדיוק את קו 

וכשם שההצלה אינה מוגבלת כך גם קליטת הניצולים אינה יכולה להיות , מלחמה

                                                   
143
 .80' עמ, שם  
144
 .20.9.1950 ,דבר, "האוריינטליות"ופחד " האיכות"צל ", ישראל ישעיהו, שם  
145
 .84' עמ, שם  
146
 .85, 84' עמ, שם  
147
 וכן 103' עמ, 1989יוני . 2יעד , "ישוב הארץ בראשית ימי המדינה", גבע' פי י-על, 110ע תיק "א (85שם והערה   

 ).70' עמ, )1950מאי  (26 מולד, "מדינת ישראל והתנועה הציונית", בן גוריון' ראה ד
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מצד אחד יש בה תשובה לצרכיה של , בן גוריון הבין שזו שעה שאסור להחמיצה. מוגבלת

ה לספק ומן הצד האחר היא עשוי, המדינה והארץ אשר החקלאות היא בסיסה, האומה

 . פרנסה ושורשים, לבית" ניצולים"סוף סוף תשובה אנושית יסודית לשוועת ה
ד גורדון נשענה עדיין השקפתו של "כמעט דור שלם לאחר פטירתו של א. מולו עומד לבון

בבניין עם ובחיוניות של , לבון האמין במרכזיות החקלאות. לבון באדיקות על תורתו

 :היתוך ומיזוג הגלויותבתהליך כור ה"התנועה הקיבוצית 
 
בתהליך זה יש . לא צי אוויר ולא צי מסחרי ואף לא הצבא הוא הגורם היסודי היוצר עם"

 148".החקלאותהחקלאותהחקלאותהחקלאות בעל דמות עצמית והיא יצירת עםיצירת עםיצירת עםיצירת עםרק גורם אחד שהוא הערובה היחידה ל
----המוןהמוןהמוןהמון הופךהופךהופךהופך גיבוש עיקרי המרכזמרכזמרכזמרכזהוא , המפעל השיתופי, הקבוצההקבוצההקבוצההקבוצה, בתוך כור היתוך זה"

 149.פרולטריאט לכוח מושרשפרולטריאט לכוח מושרשפרולטריאט לכוח מושרשפרולטריאט לכוח מושרש----לומפןלומפןלומפןלומפן, עם לעםעם לעםעם לעםעם לעם
 

 יחסו של בן גוריון לעלייה מתימן 

 . 1947האצת העלייה ככורח אידיאולוגי דחוף במלוא היקפו באה לידי ביטוי כבר בדצמבר 
נושא בן גוריון , וכנראה עוד לפני שהגיעו לידיעתו, "מאורעות עדן" יום � 3.12.1947-ב

נרגש ונפעם ואחוז התלהבות לקראת הקמת , בפני ציבור גדול"י "נאום במרכז מפא

 150":המדינה
 

היא חסרה : וזהו חסרונה הרציני והחמור ביותר, המדינה חסרה דבר אחד יסודי"..."..."..."...

ולא יעשה לפני , אלא בנו בלבד... הוא אינו תלוי, חסרון זה לא יתמלא בקלות. יהודים

אין -נימליתהקמת המדינה אלא לאחריה וכל זמן שחסרון זה לא יתמלא במידה מי

למען הבטיח לא רק הקמתה אלא גם קיומה ... ביטחון לקיום המדינה גם אחרי שתקום

. והשרשתם בארץוהשרשתם בארץוהשרשתם בארץוהשרשתם בארץיש צורך בהעלאת מיליון וחצי יהודים -ויעודה של המדינה היהודית

 151"...תיכון המדינה�רק כשנהיה לכל הפחות שני מיליון יהודים בארץ 
 

זוהי . ית שאינה קשורה בנסיבות ההווההתאריך שבו נאמרו הדברים מצביע על תכנ

וכמו לא ניתן לחרוג מנחישותם , תכנית המקפלת בתוכה את מניעיה האידיאולוגיים

 . ונחרצותם
אלא רק , אין כאן שאלת חירום הכרוכה במצבם של העולים בפוטנציה בארצות מוצאם

 אחת הצרכים של עם ישראל ההולך ומקים את מדינתו בפעימה היסטורית: מניע אחד

אין כאן התחשבות כלשהי במגבלות כלכליות או קשיים של פרטים . שאין להחמיצה

רק תכנית או הגדרת . או אחרות, חברתיות, מגבלות פוליטיות, )קולטים או נקלטים(

                                                   
148
 ).6' עמ, "הקבוצה במבחן", לוביאניקר. 1949, 19 מולד (86' עמ, שם  
149
 .ק" ע–ההדגשות שלי . שם  
150
 .41' עמ,  עולים–הכהן : להלן, 1994, צ"יד יב, עולים בסערה, דבורה הכהן  
151
 ).23/47 �ב "אב, 3.12.47י "מרכז מפא (90 הערה, שם  
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סיום המלחמה ותום שנת הקיום . מטרה אקסיומטית שעל פיה יש להתכוון וללכת

 . הגדרותיו אלההראשונה של המדינה רק העצימו בעקביות את 
 :1951-עקביותו של בן גוריון ברעיון העלייה הגדולה באה לידי ביטוי בדברים שכתב ב

 
גם הממשלה וגם הנהלת שהכרחתי שהכרחתי שהכרחתי שהכרחתי הדבר האחד אולי שעשיתי אחרי המלחמה הוא "

בלא , על אף התנגדות רבת משקל ולא בלתי מבוססת שיקבלו עליה גדולה, הסוכנות

העליה נישאה .  זאת לא תהיה זכותי� אם עליה זו תצליח .חשבונות כספיים ופיננסיים

אבל . בכוח היסטורי של מצוקה ולחץ ותקווה ואלפי אנשים עוסקים בסידורה וטיפוחה

 152" רק אני אהיה אשם� וכך טענו רבים ולא בלי יסוד �אם תיכשל ותכשיל המדינה 
 

ש על העלייה ג בהתמדה להתעק"למרות החששות ומגבלות הקליטה הפיזית ממשיך דב

 יציאת �את הצדקתה הוא מוצא בהקבלה היסטורית משחר ימי האומה . הגדולה

 :מצרים
 
 ואף על פי כן לא פקפק �לא היו מוכנים בתים ותעסוקה לשישים ריבוא יוצאי מצרים """"

 153"גם אם היא כרוכה בסבל, העלייה קודמת... משה אף רגע והוציאם
 

ועל כן אינו יכול לאפשר צמצום או , שוני למדינהשני מיליון יהודים הם כורח קיומי רא

 . הגבל של העלייה
 

אבל הנהלת מלחמה . לא חשוב שאויב כרגע איננו מוכן לכך. כי זה הנהלת מלחמה... 

 154"...יהיה מי שיעמוד, למען שאם יילחמו נגדנו
 

השאלה המנקרת על כושר העמידה או האיכות הפוטנציאלית של ? אך האמנם יעמוד

 :מצד אחד יטען ש. זוכה אצלו ליחס של שנייות, זו מהמערב וזו מהמזרח, העלייה
 

שונים במהותם , מצרים פרס או עדן, אין יסוד להנחה שיהודי צפון אפריקה או תורכיה

גם בהם גנוזים מעיינות עשירים של יכולת . גליציה ואמריקה, ויסודם מיהודי ליטא

יע פה חלק מן המאמצים שהשקענו בנוער אם נשק. מעיינות של גבורה ויצירה, חלוצית

 155"... נקבל פה התוצאות המבורכות�היהודי בארצות אירופה 
 

 : בניסוחו של צמרת, ומצד אחר

                                                   
152
 .ג"אין ציון ותאריך מלבד יומן דב, 214�215'  בעמ45' הערה מס, מדיניות�הכהן   
153
 .21.12.1949-דיון מ, IIIדברי הכנסת   
154
 ).ב"ב, 22.7.49י והסיעה בכנסת "מרכז מפא (8 והערה 76' עמ, ג" ב�צמרת   
155
 .ו"כ' עמ, א" תשישנתון הממשלה, )יחוד ויעוד(שם   
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... קיננו אצל בן גוריון פחדים וחששות מההקף העצום של העולים ובעיקר מאיכותם"

שונה לא רק אנו עומדים בפני עליה ה:.... בפגישה פנימית עם קבוצה של סופרים אמר

תבוא בעיקר ממרכזים יהודים .... העלייה. בכמותה אלא גם באיכותה מהעליה הקודמת

מדולדלים בחומר וברוח שהיו קרועים במשך מאות שנים ממרכזי העם היהודי וממרכזי 

והתהליך של היתוך ומיזוג לאומי , בליל הלשונות יגדל מעכשיו.... התרבות האנושית

 156"הישוב עלול להיפגע ודמותו החלוצית תדההצביונו של . יואט ויכבד
 

האחר מול האתגרים " חומר האנושי"החששות היו קודם כל לגבי יכולת עמידתו של ה

יש גם חשש ממוגבלותו של היישוב החלוצי הקטן להתיך אל תוכו את . הנכונים להם

וב על מסה זו עלולה להביא לדהייתו של הצבע החלוצי של הייש. המסה הגדולה של עולים

זהו כורח " היתוך ומיזוג לאומי"לא קיימת כל הגבלה בניסוח של . אופיו וצביונו, ערכיו

עוצמת . מציאות אשר הוא וגם אחרים רואים אותו כמתבקש וכטבעי וכתנאי בל יגונה

 משמעית -הראייה למרחוק שלו בביטחון ובדבקות אמונתית חד, החזון של בן גוריון

 �נצח "מעין . ו להיצמד אל התשתית האידיאולוגיתמקורה לדעתי ביכולת, כמעט

 ".  לא ישקר�האידיאולוגיה החלוצית 
בעיקר שליליות , עמדות רגשיות, אולם מתוך החששות צפות ועולות גם דעות קדומותו

 157.הנאמרות בפורומים סגורים או נכתבים ביומנו
חזונו ,  והגבלתהברמה העקרונית עמדנו עד כאן על יחסו של בן גוריון לשאלת העלייה

אולם עד כה לא עלתה מעורבות רגשית כלפי עליית . הבטוח בעתיד מול חששותיו בהווה

. בכוונתנו לנסות ולהתמקד בנאום פומבי אחד ולנסות ולעמוד על מרכיביו. יהודי תימן

 21.11.49.158-נאום זה נישא בכנסת ב
 

 :קופת העלייה כתבליסק שהביא חלק מנאום זה במאמר המנתח סטריוטיפים ותיוג בת
 

אין זה מקרה .. העדה התימנית היתה בדרך כלל מן האהודות ביותר על הישוב הותיק

חרג , שבדרך כלל שלט ברגשותיו ומיעט מאוד בחשיפתם, איפוא שדוד בן גוריון

ממנהגו בהקשר לעלייתם של יהודי תימן ובמיוחד לנוכח התלאות שפקדו את 

  159..."ילדיהם
 

 : אחרות אך הבה נעיין קודם בנאוםלהערכתי הסיבות הן
 

                                                   
156
 ).תיקי פגישות, 27.3.49ג "אב(, 12 והערה 77' עמ, שם  
157
 ).6.4.1949 (15וכן הערה , 23.9.49, ג"יומן ב, 14הערה , שם  
158
 .128' עמ, III 21.11.49דברי הכנסת   
, 43קתדרה , "סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העליה הגדולה בשנות החמישים-דימוי עולים", משה ליסק 159

 ).תי אותודגש הקטע והתי אתספר מ,בשל אורכו (129' עמ, קתדרה-ליסק: להלן, ז"שמת
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יש הכרח  ...�לפני כמה שבועות נמסר לי שמתוך שיקולים ומעשיים  .1...""""

ילדים , חלושים, אמרו לי שבין העולים יש הרבה חולים... להאיט עליית תימן

 ואין סידורים מתאימים ומספקים בשביל כולם ויש להאיט �נגועים , תשושים

שלחתי מייד איש לעדן לבדוק את המצב .... ון ההטסהאו יותר נכ. קצב העליה

 . ח מלא ומפורט על שמתהווה ברחבי תימן"ובמשך ימים אחדים קיבלתי דו
יציאת היהודים מכל קצווי תימן , משיחית, שמעתי על יציאת תימן מופלאה . 2

חייהם ופני , בריאותם, מתוך הפקרת רכושם, בנעריהם ובזקניהם. ברגל וברכב

שמשם אפשר להגיע למדינת ישראל המאירה ממרחקים וקוראה , ןכולם לעד

 .ממעמקים
 טלגראמה לידידנו �קפלן האיש המעשי ואני בעל ההזיות -ומייד שלחנו שנינו . 3

שלמען השם ישלחו מייד עוד מטוסים לעדן להחיש ולהאיץ העברת , באמריקה

 . יהודי תימן ארצה
אבל לא היה לי . אין שיכון ואין אישפוזש, ידענו שאין עוד מקום מוכן בשבילם . 4

האפשרי והבלתי ,  שעלינו קודם כל לעשות הכל�אף לרגע אחד , ספק קל

אלינו למדינת ישראל זו ולא יתגוללו במחנות בעדן , למען שיגיעו הנה, אפשרי

,  מוטב שימות פה�אפילו אם נגזר על מי מהם למות . או בדרכים בתימן

והיו מקרים שהעולים הגיעו לשדה . כר ההואולא בני, בין אחיו, בארצו

 . התעופה בלוד ויצאה נשמתם
זוהי . ראיתי אותם בבית החולים הצבאי בתל השומר. ובאו ילדים מזי רעב . 5

י הצבא "באגף שנמסר ע. בימי חיי    אחת התמונות המחרידות ביותר שראיתי

י אדם לילדי תימן שכבו ילדים ותינוקות הדומים יותר לשלדים מאשר לבנ

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

ורופאים יהודים . ילדים יקירים,  עיני ילדים יהודים�והעיניים , אור החיים

הבינותי באותו רגע מה זאת . באהבה, ואחיות יהודיות מטפלים בהם באמונה

 אלה הם �כן . גדולנתחלחלתי ונפעמתי מהמחזה הנורא וה". גילה ברעדה"

 160."חבלי משיח
 
בן גוריון מספר על השליח האישי ששלח לעדן כדי לקבל מידע מכלי ראשון על  .1

: כמה תשובות אפשריות כאן? מה מביא אותו לעשות זאת. המתרחש שם

מצוקת יהודי תימן מעוררת בו הזדהות ויחס מיוחד הדורש התערבות , הראשונה

 עם העדה הוא אינו סומך על המעורבות של נציגי בשל הזדהותו, השנייה. אישית

בשל מצוקתם , השלישית. 'המזרחי'משרד העלייה ומחלקת העלייה שהם אנשי 

הקשה חורג יחסו אליהם מן ההגדרה הסופרלטיבית אשר הכליל בה את פליטי 

 . השואה ועולי המזרח

                                                   
160
ליסק מציין את חלקו של העיתונאי אריה גלבלום בתיוג השלילי של עדות מזרחיות בסדרת מאמריו   

. חיוביאשר בו התימנים הם היחידים בעלי תיוג , 1949באפריל " חודש ימים הייתי עולה חדש": "הארץ"ב
 .128' עמ, ראה שם
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תימן כעלייה מציג את עליית יהודי , "אידיאולוגי"שניתן לראותו כ, הקטע השני .2

מקריבת רכוש ומקריבת בריאות וחיים למען ההגעה למדינת , חלוצית-משיחית

יש כאן ראייה סטריאוטיפית של זהות קולקטיבית . ישראל ולא למען עצמם

זו עלייה . אלטרואיסטית התואמת את הראייה הסטריאוטיפית של החלוץ

 חיים למען מטרת המעדיפה את הרעיון על פני הצרכים האישים ובכלל זה הקרבת

 . הזדהותו היא שדוחפת אותו לפעול. העל
התערבותו האישית מלווה בתחושת חירום והוא נחלץ לגייס תוספת מטוסים תוך  .3

 . עקיפת כל הגורמים
לעשות הכל האפשרי והבלתי ", קטע זה מעיד על תחושת החירום שלו ועל מהותה 4

ילו בעבורו קיימת הצדקה ההקצנה בה הוא מתאר את המוות כמצב שאפ" אפשרי

אולם מעניינת , להביא את התימנים במבצע חירום ארצה מעידה על הזדהות מלאה

לכאורה שאין שיכון ואין אישפוז , ידענו שאין עוד מקום מוכן בשבילם, הפתיחה

ההתיחסות היא למחנות העולים המפוצצים מאפס מקום אולם איני משוכנע שלא 

" כרוז להמתין"ה, גורים שאחרי עליית יבנאליקיים כאן תת מודע למצוקת המ

נקיטת היוזמה והדיבור על מות התימנים כקידוש השם מעלים את . ותוצאותיו

 . הרושם שלהזדהות והתרגשות זו שלו יש קשר עמוק שאעמוד עליו בהמשך
 ).22.11.1949ח נושא את התאריך "הדו(ח מישראל ישעיהו "הדברים נאמרו לפני קבלת הדו

 : הוא מגדיר אחת לאחת את משימותיו25.10.1949-ינוי לישעיהו מבכתב המ
 
 :מטיל עליך להכין דין וחשבון מפורט על הנושאים דלקמן"

 . כמה יהודים נשארו בתימן בעדן ובגבולות )1
או יש כאלה שבדעתם להשאר זמן קצר , המוכנים כולם לעלות לישראל עכשיו )2

 . או ממושך
י העולים הנמצאים בעדן ובדרכים מבחינה רפואית כיצד עשוי הטיפול בילד )3

 . ותזונתית ומה אפשר לעשות להטבת המצב
 . אם יש יתומים יהודים בעדן או בתימן שאין להם דואג ומה מספרם )4
אם יש פינות נידחות בתימן שעדיין לא הגיע אליהן שמע העליה הגדולה  )5

 . לארץ
 . די תימןמה גורל נכסי דניידי ודלאניידי של יהו )6
ביחוד . אם העברת נכסים כאלה מתנהלת כסידרה או שיש הפרעות ומה הן )7

אם מטפלים בהם , רצוני לדעת מה גורל ספרי קודש וכתבי יד עתיקים שלהם

 . כראוי ומי מטפל ומה לעשות למען הצלתם והבאתם ארצה
. ל"דך הנכל העוסק בעניני עליית תימן מתבקש להגיש לך עזרה מלאה לשם מילוי תפקי

 161.דוד בן גוריון
 

                                                   
161
 .5558 / 2', ארכיון המדינה ג  
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ואולם מכיוון . כבר ציינו שבן גוריון תמך בעקרון העלייה ההמונית והאצתה בכל תנאי

שהייתה כמעט הסכמה מלאה שאין להאיט את קצבה ולו גם על חשבון מצוקות או 

לא קטנו הלחצים מצד גורמי הקליטה , הזדמנויות שהתעוררו במקומות אחרים

לכן בן גוריון היה מוכרח להגיע להכרעה אישית על סמך . קצבוהבריאות להאיט את ה

חושף מסמך זה נקודות , מעבר למטרה שלמענה נכתב. היכרות מקרוב של המצב לאשורו

ההתעניינות בגורל הילדים , הראשונה. עניין ייחודיות המעניינות אותו מתוך דאגה אישית

 . יקיםהצלתם של ספרי קודש וכתבי יד עת, והיתומים והשנייה
 162, בספטמבר9-דומה שמאז ביקר בבית החולים תל השומר ב, לגבי הנקודה הראשונה

שביטויו שב ועולה גם , לא הרפה ממנו הרושם העז, וראה את מצוקת הילדים התימנים

 .כאן וגם בנאומו בכנסת בנובמבר
ספרי , הנקודה השנייה יותר משהיא דאגה לנכסי העולים דומה שהיא דאגה לנכסי רוח

דומה . בהבאתם ארצה, כלומר, והוא שואל מי מטפל בהצלתם, הקודש וכתבי יד עתיקים

יד עתיקים -כתבי, מכר באבזרי יודאיקה-שהסיבה להתערבותו נבעה מהחשש לסחר

גורמים . בטענה של משקל יתר במטוס" משמרת"וספרי קודש שנאלצו העולים להשאיר ל

שלום גמליאל שנשלח , אונגר, גויטיין,  צבייצחק בן, רבים היו מעוניינים בנכסי רוח אלה

 נשאלת השאלה 163.במיוחד מהארץ מטעם משרד הדתות על מנת להשגיח על אוצרות אלה

 ?גוריון ולכל זה-מה לבן
מצילים את עצמם בעור . נראה לי שבן גוריון ראה בעדה מותשת זו סמל לעמידה בניסיון

הם , שהם דבקים בהם בכל מחירללא רכוש פרט לספרי התורה וכתבי הקודש , שיניהם

קשר אינסטינקטיבי ולא , מסמלים עבורו את הקשר אל היהדות העתיקה וערכיה

חולשתם , העומדת ביחס הפוך לצורתם, כמו תכונה מושרשת העוברת מאב לבן, רציונאלי

נדמה לי שההערצה שהוא חש כלפיהם בהקשר של ספרי הקודש מועצמת נוכח . ומצוקתם

פי ערכי העלייה -אשר לפחות על, היעדר רכושנות: פת שהוא מגלה אצלםתכונה ערכית נוס

כל אלה מחזקים בעיניו את תדמיתם כעדה ייחודית . השנייה זו תכונה משותפת לשניהם

 . איכותית וקדומה
הוא עדיין מונה את מעלותיהם אך , במכתב ליגאל ידין, 1950בנובמבר , שנה לאחר מכן

 :לא מתעלם גם מכמה חסרונות
 

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

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

אבל מבחינה אחרת הוא אולי הקשה . אחיזה בלשון העברית ובתורת ישראל) פחות

הוא נעדר המושגים .  לא יותרהוא רחוק מאיתנו מרחק של אלפיים שנה אם. ביותר

יחסו לילדים ולאשה ). להבדיל מתרבות(היסודיים ביותר והראשוניים של ציויליזציה 

כוחותיו הגופניים תשושים ואינו מבחין . מצב בריאותו לקוי. הוא של איש פרימיטיווי

                                                   
162
 .19הערה , 334' עמ,  עולים�ג אצל הכהן "אב, 17.9.1949, יומן בן גוריון  
163
לתולדות המכון לחקר קהילות , בחבלי לידה ובאי ודאות, וכן שמעון רובינשטיין. 121' עמ, ראה אצל צור  

 .69-49' עמ, רובינשטיין: לןלה, 1995, הוצאת המחבר, ישראל במזרח
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הוא היה אלפי שנה שרוי באחת הגלויות האפלות . בצרכים ההיגיניים המינימליים

במשטר פרימיטיווי יותר ממשטר פיאודלי ותאוקרטי רגיל והמעבר , ות ביותרוהמרוד

, ולא זו השטחית, אין כמהפכה הזאת בחיי אנשים מהפכה אנושית עמוקה-שלו לארץ

 164."כל ערכי אדם משתנים שינוי יסודי. המהפכה הפוליטית
 

 המאזן הכללי אך, בולטת כאן ההנגדה בין תכונות חיוביות בעיניו לבין תכונות שליליות

פעמיים הוא מעלה את הנקודה האוטוכטונית כאשר . מציג אותם כקבוצת איכות ייחודית

את הרגלי חייהם והתנהגותם הארכאית שמלפני אלפי , הוא מציג את חיבורם לחיים

אך מול החיסרון הציוויליזציוני שלהם הוא , אלה מוצגים כחסרונות פרימיטיביים. שנים

שבהמשך יהווה כנראה , להערכה זו מצטרף מרכיב נוסף. ותיתמדגיש את מעלתם התרב

...  נוח לקליטה גםיותר... שבט זה:" והוא קובע. גרעין חשוב בהכרעותיו לגביהם

זוהי העדפה מפורשת של העדה הזאת על כל ..." מכל שבט אחרמשקית ... וגם... תרבותית

 165.עדה מזרחית אחרת
עלייה גדולה ופתוחה : יותו היו ברורים ונמרציםקווי מדינ, אף שקיננו בו חששות כבדים

אז ,  את יציאת תימן המשיחית הוא מחשיב ומעריך166.וגיוס מיטב האנשים לקליטתה

ערך חלוצי ייחודי שניתן -כשווה, בימי העליה השנייה ובהווה בימי העלייה הגדולה

 . להיבנות עליו
 ההמונית העסיק את הכהן מציינת שנושא הקליטה החברתית והתרבותית של העלייה

ולדעתה אפשר למצוא הסבר לכך במישור , תנועת העבודה יותר מאשר תנועות אחרות

תנועת העבודה על פלגיה העמידה כיעד מרכזי באידיאולוגיה שלה את בנייתה . הרעיוני

העלייה הגדולה שהגיעה העמידה במבחן את . של מערכת חברתית ותרבותית חדשה בארץ

עתיד זה היה מותנה בהצלחתה לשלב את רוב . עבר וגם את עתידההישגיה של התנועה ב

בכך היה תלוי המשך מעמדה הדומיננטי . העולים בתוך מסגרותיה הרעיוניים והארגוניים

 167.במדינה והשפעתם בחיים החברתיים והפוליטיים גם יחד
עמדה חוויית הזיכרון , י"ובעיקר למפא, אולם לזה צריך להוסיף שלתנועת העבודה

יחסית היו ממדיה .  עליית יבנאלי–היסטורי מקליטתה של העלייה ההמונית הראשונה ה

בתקופת , של העלייה ההיא גדולים ולכן אני מניח שאצל חלק מהדמויות המובילות

. העליה ההמונית מאנשי העליה השניה הודחק משקע רגשי שאולי אף לווה ברגשי אשם

 מכן האכזבה ודחיקתם אל מחוץ ולאחר, ההתלהבות עם בוא התימנים, בתחילה

הוויתור על תרומתם כמגשימים שווים והנצחתם כפיונים . למסגרות ההתיישבות החדשה

יתכן וצפו כעבור שנים ,  כל אלה168 .הנותרים אי שם מאחור במערכת כיבוש העבודה

                                                   
164
 הישראלים � 1949, אצל תום שגב, )אין אסמכתאות נוספות(מורשת בן גוריון , 27.11.50, בן גוריון לידין  

 .181' עמ, 1949 � שגב –להלן , 1984, הראשונים
165
 .ת אירופהולא לגבי יוצאי ארצולגבי עדות המזרח בעיקר  אצלו רווח "שבט"השימוש במינוח   
166
 .78, 77' עמ,  בן גוריון�צמרת   
167
 .28' עמ, הכהן מדיניות  
168
 .פרק שלישי, לעיל  
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לעומת זאת העמיק ניסיונם בעבר את תחושת . גם בתודעתו של בן גוריון, בתודעה

 . יטחון העצמי הקולקטיבי בנושא הקליטה המזרחיתהאחריות והב
אחריות זו שנטלה על עצמה תנועת העבודה בנושא העלייה היא ההוכחה לכך שעניינה לא 

 169.היה אלקטוראלי בלבד בהשוואה לתנועות פוליטיות אחרות
 

 "המזרחי"עמדת 

נטושה הכהן מציינת שבין המחנה הדתי בתנועה הציונית ובין המחנה הלא דתי הייתה 

מחלוקת רבת שנים בשאלת מהותה של הזהות היהודית ותכניה של עבודת התרבות 

הדתיים התנגדו לשלב פעילות תרבותית בעבודת . י התנועה הציונית"שצריכה להיעשות ע

התנועה משום שלא הסכימו עם התכנים והמגמות של החילוניים שנגדו את עיקרי 

, ובייחוד אלה מארצות האיסלאם, גדולים עם בוא גלי העלייה ה170.היהדות המסורתית

ביקשה ההנהגה הדתית להרחיב את השפעתה בקרב העולים ועל רקע זה נתגלעו בתוכה 

לדעתה של הכהן הייתה ההנהגה הפוליטית מוטרדת במאבקים פנימיים משלה . מחלוקות

.ולא הוקדשה תשומת לב מרובה לבירור נושאים אידיאולוגיים הכרוכים בקליטת עולים
171 

כולנו משתדלים לדחות ככל האפשר את המאבק התרבותי הזה "ההנמקה לכך היתה ש

ועבודתנו צריכה להיות מכוונת ליצירת עמדות ... שאנו חושבים כי טרם הגיעה השעה לכך

חזקות כלכליות ורוחניות במדינת ישראל כדי שבבוא יום נוכל לעמוד חזקים בשעה 

 172. "שיתפתח המאבק
בוץ הדתי מחו כנגד ההנהגה הפוליטית של המפלגות הדתיות האידיאולוגים של הקי

ומתחו ביקורת שההנהגה מבכרת , על אדישותן בשאלות של מהות) ז"המזרחי והפועהמ(

לעמוד על משמר האינטרסים הפוליטיים הצרים מאשר להתמודד עם בעיות יסוד אותן 

הבעיה : " זאתמשה אונא הגדיר". ' חוקת התורה'זריקת סיסמאות על "הן פותרות ב

 173".הקשה היא איך לכוון את העלייה הזאת בכדי לא להיות מכווון ומובלע על ידה

והוא לא זכה , השפעתו של הקיבוץ הדתי לא הייתה אפוא גדולה בקרב המחנה הדתי

 174.ליוקרה שנהנו ממנה התנועות הקיבוציות במפלגותיהן
ת מול התרחבותה שבשאלה על דמות החברה הדתית הנשאפ, הכהן מסכמת וקובעת

האם ישאפו , סוגיית הפלורליזם התרבותי, קליטת העולים במסגרותיה, העתידית

בפועל הוסיפה מערכת החינוך .  כל אלה לא נידונו כלל ברמה הרעיונית�לאחידות או לא 

                                                   
169
 68,  ישיבות של מועצת המפלגה בנושא זה7 התקיימו 1950�1953י בשנים "הכהן מצביעה על כך שבמפא  

ת אלה בתנועת ועידות מפלגה להוציא א,  מועצות, ישיבות מזכירות מעבר לכך184-ו, ישיבות של המרכז
 .47הערה , 215' עמ,  מדיניות-הכהן ... המושבים בתנועות הקיבוציות וההסתדרות

170
 .37' עמ,  מדיניות�הכהן   
171
 .81 והערה 38' עמ, שם  
172
 .82הערה , שם, אצל הכהן, 30, 29'  עמ1948�1949ט "ח של המזרחי תש"שפירא בועידה הי' מ  
173
 עלונים, י"מתוך דברים במועצת הקיבוץ הדתי ביבנה כסלו תש, 218' בעמ 84 והערה 38' עמ,  מדיניות�הכהן   

 .י"שבט תש- טבת,עלונים, משה אונא, 85 והערה 56ליון יג
174
 .39' עמ, שם, הכהן  
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לא נעשה מאמץ לשלב תכנים ממסורותיהם של . הדתי לפעול כמו בתקופה של טרם מדינה

ם לשמר את מסגרות החינוך המסורתיות שלהם ולא סייעו להם לא עודדו אות, העולים

 175.גם כשהעולים עצמם הביעו את רצונם בכך
לאומי -צמרת מעלה את השאלה מה הייתה הסיבה לתגובה המתונה של הציבור הדתי

הוא מונה . בשנה הראשונה לקום המדינה, נוכח התעוררות שאלת החינוך במחנות העולים

י והתקווה שפוליטיקה "מ עם מנהיגי מפא"הראשונה הייתה המו: כמה סיבות אפשרויות

כלכליים שדחפו -הסיבה השנייה היו אינטרסים תנועתיים. שקטה תביא לפתרון הבעיה

החרדה , השלישית. י והימנעות מהחרפת יחסים איתה"לשמירת הקואליציה עם מפא

ך לשמירת האוטונומיה הדתית בחינוך עברה דרך האמונה בשמירה על הדר

י והלחץ המתמיד של חלק מחבריה לשבור את "הוויכוח הפנימי בתוך מפא. הקואליציונית

ם היווה איום מתמשך על "הקואליציה עם הדתיים ולחבור עם השמאל החילוני במפ

 1948הסיבה הרביעית הייתה מיעוט העולים הדתיים עד סוף . י"שלמות הברית עם מפא

 :על הסיבה החמישית אומר צמרת. ייה מתימןבעיקר עם העל, 1949וריבויים מראשית 
 
המפלגות הדתיות היו מפלגות אשכנזיות מובהקות והן היו מרוחקות מעדות המזרח "

נראה לי כי אותה המידה של כפייה אנטי דתית שהתירו כלפי יוצאי אסיה . ומנותקות מהן

 176."ואפריקה לא היו מניחים כי תתרחש כלפי יוצאי אירופה ואמריקה
 

דתי כלפי הציבור -מצרף דוגמאות ועומד על הניכור ששלט בקרב הציבור האשכנזי הוא 

 בולטת במיוחד היא תחושת האפליה 177.דתי עוד מראשית שנות הארבעים-המזרחי

והוא מביא את דברי . והקיפוח הדתי שחשו יוצאי תימן מצד המזרחי אנשיו ומוסדותיו

 :צדוק
 
 שדחף ציבור זה אל זרועות ההסתדרות הוא... יחסן המזלזל של המפלגות הדתיות"

 ימיה כימי �התנכרות ראשי הדת לתימנים . הכללית אף שראשיה היו אנשים חופשיים

. שיבת ציון כאשר יהודי תימני היה פסול להשלמת מנין ושחיטת רב תימני פסולה

קיפוחם בחלוקת המשרות הדתיות והסטטוס הנמוך שנקבע לרבניהם גם לאחר קום 

ישו לציבור זה כי הם רצויים וטובים רק כאשר מדובר במתן קולותיהם המדינה המח

 178"בזמני בחירות ללא ייצוג וללא תמורה
 

 יצחק רפאל

לפניו ). ורפל(י ליד יצחק רפאל "עם הכרזת העצמאות הועברה מחלקת העלייה של הסוה
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 .39והערה , שם  
176
 .34' עמ,  ימי�צמרת : להלן, ג"ישראל תשנ, המרכז למורשת בן גוריון, ימי כור ההיתוך, צמרת' צ  
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 .36' עמ, שם  
178
 .210, 151' עמ, משא תימן, צדוק' וכן ראה ח, 38 והערה 36' עמ,  ימי�צמרת   
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רפאל ראה . שהתמנה לתפקיד שר העלייה, י ומשה שפירא"היו בתפקיד דובקין ממפא

, "בעל בית שהכל יישק על פיו"ואמר להיות במחלקתו " עלייה במעמד"תפקידו החדש ב

 179.לדבריו ראה עצמו כשליחה של תנועתו
חברים . הוא היה איש שאפתן. רפאל ניהל את ענייני העלייה במרץ והראה יכולת ארגונית

היו בהם שאמרו . י האשימוהו שהיה מרבה לרקוח תככים מפלגתיים"בהנהלת הסוה

בין היתר מצאו שמספר העולים אשר באו לישראל היה גבוה כמעט . אינו ראוי לאמוןש

שגב מתאר אותו כאדם ששאיפתו . בכל חודש מהמספר שרפאל הביא לאישורם המוקדם

הוא . הייתה כמעט בלתי נשלטת) בלשון התקופה, "ללא רגולציה(", לעלייה ללא הגבלה

וכאחד שהעיקר בעיניו היה , ליטהמתאר אותו כמי שמבטל או מקל ראש בסבל הק

עד ששלל הקמת בתי כנסת חדשים " לחסל גלויות"שיבואו עוד ועוד עולים ושהיה להוט 

י במכתבים מכל ארץ ובהם "יצחק רפאל נהג להציף את את הנהלת הסוה... 180בעולם

לחברי ההנהלה לא הייתה כל דרך לדעת מתי אכן היה צורך ... קריאות נואשות להצלה

מתי יצרו צורך כזה כדי לאלץ אותם להגדיל את מכסות העלייה ומתי לא , הצלהאמיתי ב

 באחת 181.עובדה שהטילה עליהם אחריות כבדה. היה כל ממש בתמונה שהציגו לפניהם

הזהיר יצחק רפאל את חבריו כי אם יעמדו על ) 29.4.49(מישיבות ההנהלה של הסוכנות 

אליבא : "רק העלייה מצפון אפריקהדרישתם לקצץ במכסות העלייה מאירופה תישאר 

 10.4.49-צ ב"ובישיבת הה" אין אנו מוכנים שרק זו תהיה העלייה"אמר " דכולא עלמא

 הרושם הכללי 182".אין אנו מאחלים לעצמנו שזה יהיה המקור היחיד לעלייה: "שם אמר

ן פי שגב הוא של יהודי הלהוט לעלייה ללא הגבלה של יהודי אירופה אך לא כ-המתקבל על

בן '  כותב יצחק רפאל לראש הממשלה ד30.5.1949-ב. לגבי העלייה מאסיה ואפריקה

 :גוריון
 
עד עתה . צץ בקרבנו הרעיון להביא את העולים מתימן דרך עדן בספינות לנמל אילת... """"

כיון . 30$בספינה יעלה רק $ 87טיסתו של כל בוגר עולה . אנו מביאים אותם באוירונים

. פרים גדולים כדאי לחשוב על תיקון הדרך מאילת לבאר שבעבמס... שהעליה תהא

 ... וינט יהא מוכן להקדיש את הסכומים שיחסוך מהפרשי הנסיעות לתיקון הכביש'הג
 

  6.6.49תשובת מזכיר ראש הממשלה ליצחק רפאל 
 
יש רק לברר אם מצרים וסעודיה . העניין כבר הובא לידיעתו והוא מאשר את הביצוע...

 .  בעבור הספינה במים הטריטוריאליים בכניסה למפרץ אילתלא תפרענה
 183מ"גלי מזכיר ראה'  א-

                                                   
179
 .50�52' עמ, רפאל: להלן, 1981, לא זכיתי באור מן ההפקר, וכן יצחק רפאל, 32 והערה 112' עמ, 1949 �שגב   
180
 .112' וראו גם בעמ, 318'  בעמ37הערה , 1949 �אצל שגב , 4.10.49, צ"ישיבת הנה  
181
 .118' עמ, 1949 �שגב   
182
 .326' עמ, 1 והערה 155' עמ, שם  
183
 .5558 / 2', שני המכתבים בארכיון המדינה ג  
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פתאום בראשו של יצחק רפאל אחרי " צץ הרעיון"השאלה המתבקשת היא מדוע 

כבר בדק נתיב אפשרי זה ופסל אותו בשל התנגדות , מממן העלייה מתימן, וינט'שהג

אם לא תבוטל ) במשך חודשיים(ובה המצרים ובשל טלטול העולים סביב כף התקווה הט

  184.ההתנגדות המצרית
: תשובת מזכיר ראש הממשלה ולא תשובת בן גוריון עצמו מצביעה על שתי אפשרויות

יש : "הסיפא שבתשובה, והשנייה, ראש הממשלה אינו פנוי להצעות לא רציניות, האחת

.ה לא יצא דברבספרו הוא מודה שמההצע..." רק לברר אם סעודיה ומצרים לא תפרענה
 עולי תימן באניות 40,000העברת .  התשובה על השאלה ששאלנו נראית די שקופה185

וכך ניתן היה לבצע לדעתו את העלייה בדרך , ישראל הייתה אורכת הרבה זמן-לארץ

 . הנוחה ביותר מבלי לפגוע בעלייה מארצות אירופה
תימן ובין השאר הוא  הוא מוסר דיווח על המצב ב28.8.49-י ב"ישיבת הנהלת הסוהב

 :אומר
 

הצלחנו להחדיר לתוך תימן מתוך סיכון רב שני יהודים כדי להשפיע שזקנים ועוורים לא 

כ כ כ כ """"מכיוון שאין לנו אפשרות להעלות כמכיוון שאין לנו אפשרות להעלות כמכיוון שאין לנו אפשרות להעלות כמכיוון שאין לנו אפשרות להעלות כילכו כדי להשפיע שלא יבואו בקבוצות גדולות 

 186....הרבה בבת אחתהרבה בבת אחתהרבה בבת אחתהרבה בבת אחת
 

מטרת שליחותו ו, ברור שהאחד הוא יוסף צדוק. הסיפור על השניים אינו ברור כל כך

בהיפוך ממטרותיו של , דהיינו צמצום מספר העולים, עוברת הסבה למטרותיו של רפאל

רפאל מנסה להתאים את המציאות למטרתו ומנסח אותה כהיעדר אפשרות . צדוק

שליחי מחלקת (כזכור שליחיו בעדן , שרייבוים וקריגר". כ הרבה בבת אחת"להעלות כ"

מצום של רפאל ומחבלים ביציאתו של צדוק אל תוך מממשים את מדיניות הצ) העלייה

 .כשזו יוצאת לפועל על אפם ועל חמתם היא מתוארת בדרכו המטעה של רפאל. תימן
, וינט לא גדל'כאשר הצפיפות במחנה חאשד הולכת וגדלה ומספר המטוסים שמגייס הג

 : מעיר צדוק למחלקה, י הבריטים"וזאת עוד לפני הטלת הסגר על הגבול ע
 
עוד בשבוע שעבר שלח מר רפאל טלגרמה . מתחזקת... גמת הפסקת זרם העליהמ"

מובן שאני . לשלוח שליחים לגבולות כדי להפסיק את בוא העולים למחנה... מפריז

 187.אעדיף להיקבר חי מאשר לעסוק בתפקיד בזוי ובלתי אנושי ולאומי מעין זה
 

 בה מציג רפאל את 6.10.49-בינתיים מתקיימת ישיבת ההנהלה הציונית בירושלים ב

                                                   
184
 .AJJDC Malben 124/12551–14277, 2' עמ, 29.6.1948, ראה ויטלס לשורץ  
185
 .72' עמ, רפאל  
186
 .27�28, 14003�14004' עמ, S100/59bמ "אצ, 28.8.49, י"הסוההלת ישיבת הנ  
 .S 20 /399מ "אצ, 18.9.49-מצדוק למנחם בן יוסף מ 187
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 :תכניתו
 
יכולים ... זו היתה ההחלטה. 1949-ב] עולים[רוב החברים החליטו לרבע מיליון ...

 מאירופה אמריקה ושאר 50-התוכנית מתחלקת ל... להפתיע אותנו ברומניה והונגריה

' ביום ד... אני מקבל את המספרים שנשמעים כאן.  מארצות המזרח100,000-ו, הארצות

אלף איש אני .  איש מתימן10,000תי לויטליס שההנהלה בתל אביב החליטה על כתב

 . 11,000אני קובע לתורכים ולעדן ... משאיר בתור רזרווה כיון שתורכיה לא תגיע לאלף
ולכן אני מציע ... וינט שזו ההחלטה'הודעתי לג...  אני משאיר לשאר המקומות4,000

יש כעת . ת הטיסות בשבת היות ואין הכרח בזאתאו להפסיק א.  עולים בממוצע ליום400

. בשעתו התירה הרבנות הראשית לטוס בשבתות כעת אין הכרח בזה. אוירונים מספיק

 ...י כך נגיע למספר שהוחלט בהנהלה"ע
הכוונה . אם כן ההערכה מדויקת.  איש40,000 1950מתימן אנו מעריכים יבואו במשך ...

במחנה עדן יש .  יהודים מתימן13,000ישנם בארץ . היא יחד עם אלה שכבר הגיעו לארץ

יש שמועות על קבוצות ...  איש27,000-אפשר להניח שבתימן ישארו עוד כ,  איש2,000

לפי דרישת שלטונות עדן ניתנה הוראה מצד האימאם לעכב לפי שעה את . שיצאו לדרך

רוך הדרך באופן  שבועות צריכה לא3,  שבועות זמן יש לנו לרוקן את המחנות3. היציאה

זה לא כל כך נעים כשיושבים זה לא כל כך נעים כשיושבים זה לא כל כך נעים כשיושבים זה לא כל כך נעים כשיושבים אמנם . אינו נורא כל כךאינו נורא כל כךאינו נורא כל כךאינו נורא כל כךלכן הדבר .  שבועות6זה יש לנו 

השלטונות הודיעו . כ נוראכ נוראכ נוראכ נורא"""" איש זה לא כ איש זה לא כ איש זה לא כ איש זה לא כ7,0007,0007,0007,000אבל כשיהיו רק אבל כשיהיו רק אבל כשיהיו רק אבל כשיהיו רק  בעדן  איש איש איש איש13,00013,00013,00013,000

 אני מניח שבעדן אפשר יהיה  אני מניח שבעדן אפשר יהיה  אני מניח שבעדן אפשר יהיה  אני מניח שבעדן אפשר יהיה ]למחנה[ איש שוב יכניסו 3,000�4,000-שברגע שיגיעו ל

אין התחיבות כזאת להעסיק אותם , האוירונים אינו מכריע בשבילילחץ  . קצת להתעכבקצת להתעכבקצת להתעכבקצת להתעכב

. 20,000 איש 18,000אני רוצה לסדר את הענין כך שעד סוף השנה הזאת נקבל . יום יום

 7,000 ישארו לנו 1,000דצמבר גם כן - איש מנובמבר10,000�11,000באוקטובר נקבל 

ת לחלק את העליה של התימנים אינני רואה כל אפשרו. ...תימנים לתחילת השנה הבאה

אי אפשר להשהות את האנשים .  מהונגריה3,000היות ומתחילה עליה מפולין ועליה של 

לכן אינני חושב שנוכל להסתדר . בעדן מכיוון שהם מפריעים בעד כניסתם של אחרים

 188... לשלושת החודשים הבאים15,000-בפחות מ
 

ה מעדן של רפאל מעידה במשהו על תגובתו הנזעמת של גרינבוים על תכנית העליי

 :ההתנגדות לו בתוך ההנהלה לא רק ברמה התכנית אלא גם ברמה האישית
 

כ נפגע "אינני יודע מדוע כ, אני לענות לרפאל מפני שפעמים עמד על כךמוכרח מוכרח מוכרח מוכרח 

עלי להגיד לך שאינני מאמין לכל המספרים שלך מפני שיש לי מספרים של ... מהענין

וינט מביא את 'הג. לח את האוירונים והוא מתחיב לגבי האנגליםוינט שו'וינט והג'הג

 ליום 400אתה מתנחם שיגיעו . התימנים ואתה לא יכול למנוע אותם להביא כרצונם

 איש באוקטובר ואתה מספר על 14,000שוארץ אמר להרמן שיביא . 800והנה היום היו 

                                                   
188
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 6.10.1949, צ"ישיבת הנה, S100/61b, 14247, 14246' עמ, מ"אצ  
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לא . אני מאמין לשוארץ �אם שוארץ אומר מספר אחד ורפאל אומר מספר שני . 10,000

 השלטונות ::::רפאלרפאלרפאלרפאל! (אלא מפני שהוא שולח את האוירונים ולא אתה, מסיבה אישית

וינט 'בינתיים הדברים הולכים לא כפי שאתה רוצה אלא כפי שהג). וינט'אינם מכירים בג

 ...היית צריך לברר את הדבר הזה. רוצה
 

ים של רפאל לצמצום מתקבל הרושם שהוויכוח המתנהל מתבסס על רצונות ומאווי

הביאו את שוורץ בפריס ואת ) עקב הסגר(מתברר שהתמותה במחנה , יתרה מכך. העלייה

שיש לגייס יותר ויותר מטוסים להעלאת האנשים , שגם הבריטים רצו בה, ויטליס להבנה

, ואולם רפאל אינו מכיר ואינו מבין. לארץ כדי להדביק את מספר הנוהרים אל המחנה

גרינבוים אשר . ה שלו מתעלמות לחלוטין מן התמותה הרבה בין הפליטיםותכניות העליי

יוצא חוצץ , עומד מול אותה מציאות אך שותף לעמדה של צמצום במזרח לטובת אירופה

הצעות , כנגד רפאל ומבליט באורח בוטה את הפער שבין חלום למציאות בהצעות רפאל

. ם תואמים את אלה שבמציאותי חוקי משחק אחרים ולכן גם המספרים אינ"שנקבעו ע

בא לעזרת רפאל , ראש מחלקת הקליטה, בכל זאת דומה שהוויכוח אינו קל ודובקין

ומתעלם אף הוא מהנתונים בשטח ומאווירת החירום הקיימת במחנה ובשטחי 

 :וכך הוא אומר, הפרוטקטורט
 
מצאתי דעה מוסכמת שכאילו כל ] כנראה אחרי שהות באירופהכנראה אחרי שהות באירופהכנראה אחרי שהות באירופהכנראה אחרי שהות באירופה[כשבאתי לארץ ...

לדעתי אסור במשך שלושת החודשים . סבור אני ההפך מזה. התימנים צריכים לבוא מייד

אם תסגור את העליה לא יהיו גם ... הקרובים הבאים לסגור את העליה מיתר הארצות

אם כן מה . האנשים לא רוצים לעלות, מחוץ לתימן וטריפולי] בשנה הבאה [100,000

כי במשך חודשיים שלושה אני מוכרח להביא ההגיון לקחת דוקא את התימנים ולהגיד 

כל הדיבורים ? מה פתאום יסגרו הגבולות, האימאם יודע שהיהודים יוצאים. 27,000

ענין האוירונים זה לא .  אין להם שחר�האלה כאילו מוכרחים לקחת אותם מייד 

ענין זה לוחץ על . וינט לא יוכל לעשות דברים כאלה נגדנו'הג] Trouble" [טרובל"

התוכנית של רפאל היא .. וינט משום שהוא צריך להחזיק את היהודים בעדן'גה

כלום דבר זה אינו , 7,000נוציא מהם כעת ,  על הגבול2,000 בעדן 8,000יש . מקסימלית

כלום . וינט שלא יעשה זאת' נגיד לג�) וינט'הדבר מסור לידי הג: גרינבוים(? בידינו

אתם . ור את העליה שלושה חודשים מיתר הארצותלא יתכן כי נסג? ויטליס יכריח אותנו

 .חושש אני שבשנה הבאה לא יהיו עולים. חונקים את העליה משאר הארצות
אינני רואה כל אסון בזה שאנשים . אני רואה את נקודת הכובד בהאטת העליה מתימן...

אני פונה אל חרמון ושואל אותו אולי יוכל לעשות קימוצים בהוצאות . ישבו בעדן

 189...ח רמת חייהם של העולים"ליטה שלא עהק
 

, כחודש לאחר מכן שולח ויטלס מברק לרפאל בו הוא מודיע לו נחרצות את עמדתו

                                                   
189
 .14253' עמ, שם  
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 :וינט'שתהיה עמדת הג
 יייי""""רפאל הסוהרפאל הסוהרפאל הסוהרפאל הסוה! ! ! !  דחוף דחוף דחוף דחוף19.10.4919.10.4919.10.4919.10.49

 נפש הגוועים ברעב ומחלות 4,800לאור המצב בגבולות משם מועברות עתה למחנה 

מודיע על המצב לפריס . ריות לצמצום העליה נקודהאינני יכול לקבל על עצמי את האח

 190.ויטלס. ומשאיר להחלטתם
 

זוהי תגובה להחלטת ההנהלה הציונית אשר אינה יודעת לקרוא את מצב הדברים בעדן 

 . ומחליטה על צמצום העלייה והטיסות
 
 

 סיכום

שר הכהן ניתחה את מקומה ותפקידה של האידיאולוגיה בעיצוב מדיניות וביישומה בהק

המתבסס על , הראשון: לטענתה קיימים שלשה מצבים אפשריים. לשאלת הקליטה

עצם קיומה של החברה הישובית היה תוצאה של פעולה "הסבורים ש, הורביץ וליסק

האידיאולוגיה היא ,  כלומר191".חברתית מאורגנת המכוונת לעיצוב מודע של המציאות

ווה למעשה מעין תכנית מתאר של המכוונת ומעצבת את המציאות ובתור שכזאת היא מה

 . לפני מעשה
שפירא הרואה באידיאולוגיה אמצעי או מכשיר לשם הצדקה ' מתבסס על י, המצב השני

בשל כך מקומה של האידיאולוגיה במערכת הפוליטית הוא . והסבר של מערכת מצויה

תם בגיוס תמיכה ציבורית למנהיגים ונתינת לגיטימציה לסמכו"משני ותפקידה מתמצה 

והאידיאולוגיה אינה אלא אמצעי ומכשיר בידיהם של יוצריה במטרה מודעת להשיג 

כלומר , )F.R. Von Der Mehden-שפירא ו' מסתמכת על י (192"מטרות מעשיות מסויימות

  .אחר מעשההאידיאולוגיה מהווה מכשיר להצדקה והסבר ל
גישה "ירים אותו כהמצב השלישי מסתמך אף הוא על ניתוחם של ליסק והורביץ והם מגד

. ממד פונדמנטלי וממד אופרטיבי: לאידיאולוגיה שני ממדים"שגישה זו טוענת ". המגשרת

, הממד הפונדמנטלי מתייחס למטרות הסופיות ולאופקים הרחבים של מימוש האידיאולוגיה

הממד האופרטיבי גם . ואילו הממד האופרטיבי עוסק בעקרונות המנחים את הפוליטיקה בפועל

אידיאולוגיה מפני שהוא מתייחס לפעולה חברתית מאורגנת ולמערך של רעיונות המשפיע הוא 

 193."הוא אופרטיבי מפני שהוא מתמקד בפעולה אקטואלית או להמלצה בפעולה כזאת. עליה
פי הכהן חרדתם של חוגים שונים ביישוב הוותיק התחזקה עם גבור העלייה ממחנות -על

 �הכהן . (האכזבה והחרדה היתה נחלת כולם... "לאםהעקורים באירופה ומארצות האיס

ואונא , וכן ראה פרוטוקול ההנהלה הציונית ומושב הוועד הפועל הציוני שם, 26דוקטורט 

                                                   
 .5558/2' ארכיון המדינה ג, 19.10.1949, מברק מויטלס לרפאל 190
191
 ).180�181' עמ, פי הורביץ ליסק-על (42' עמ,  מדיניות–הכהן   
192
 .4,3 והערות 220' עמ, שם  
193
 .5והערה , שם  
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 :האופציות שעמדו למעשה בפני ההנהגה היו) 187�189'  עמ1983
המבנה הארגוני ודרכי קליטה שננקטו בתקופת , שינוי עקרונות האידיאולוגיה )1

 . ולהתאימם לקליטה ההמונית, טהמנד
השארת העקרונות האידיאולוגיים תוך שינוי המסגרות הארגוניות או התאמתן  ) 2

 ".למטרות המקוריות"למציאות ובחירת כלים לסיגול העולים 
החלטה בכיוון . "לא מבנה ארגוני ולא דרכי קליטה, לא מצע רעיוני, לא לשנות דבר ) 3

 )23' עמ, שם". ( הפסקה או האטה ניכרת של העלייההאחרון הייתה מחייבת למעשה
וכבר הצבענו על כך שהאוריינטציה של , דומה שהאפשרות השנייה היא שהתרחשה בפועל

פי העיקרון הערכי והוא זה שמנחה את ההליך -תנועת העבודה מכוונת ומתכוונת על

 . התפעולי והפוליטי
 )'בשלב א(ההצלה והגאולה אחד הדברים שיש להעריכם ולהבליטם כאן הוא שאלת 

הראשון הוא המצב . הצגנו למעשה שני מצבים אשר חילקו את מושא העלייה לשניים

. והגאולה" ההצלה הכפופה: "פי שני קריטריונים-היישובי המנחה את העלייה מתימן על

ראינו שהאוריינטציה החלוצית אינה מוכנה להתיישר עם קו שאינו תואם את 

ממד , כך". הגאולה"פי ערכי -ת של בניין ארץ ובניין אומה עלהאידיאולוגיה הקלאסי

זהו . למטרה הראשונה" בלתי מגוייס"ההצלה אינו יכול להיחשב עדיין כממד עצמאי ו

הדוקטרינה . לבניין החומה הארצית" חומר ולבנים"השלב אשר בו העולים משמשים 

דלגת על התא האנושי היא מ. היישובית היא דוקטרינה המגייסת גם את הסבל והמצוקה

, לכן כאשר המסגרת האידיאולוגית. האוטונומי ומתייחסת אליו כחלק מן הקולקטיב

, עומדת להציב את תנועת הנוער החלוצית בעדן על גרעיניה) התנועתית או המפלגתית(

הצלה "הפור ייפול על ה, "ההצלה הכפופה"לבין " גאולה"ועליה להכריע בין מסגרת ה

של רצבי לא הצליחו לשנות את ההצבה של הנוער התימני למרות מאמציו ". הכפופה

בכך ניתן אישור לדוקטרינה השמרנית לגבי התיישבות התימנים כפי . ההכרה באיכותו

 . שתוארה בפרק הקודם
ממד ההצלה . חלה תפנית, ואולם כאשר מתחיל העידן הפוסט יישובי עם הקמת המדינה

כה להערכה והתייחסות של הצלה ללא משתחרר מהמסגרת של ההצלה הכפופה וזו

 . ולו גם של חלק מן המנהיגות המפלגתית, הסבל האנושי הפרטי זוכה להכרה. מרכאות
המחלוקת סביב שאלת העלייה והקליטה בשנתה הראשונה והשנייה של המדינה מעלה 

את המסקנה שהסקתי לגבי יעילותה וכוח כפייתה של המדיניות הבריטית בשאלת 

מסקנתי היא שאלמלא האינטרס הבריטי הנחוש לא הייתה . ' תימן בשלב בהעלאת יהודי

המדיניות הבריטית כופה את גיוס המטוסים ומחישה . מתחסלת גולת תימן באותן שנים

את ההצלה שהיהודים לא היו מסוגלים לכפות לא על עצמם ולא על ארגוני הסיוע שעמדו 

פים כוחות עזר שהשפעתם קטנה זהו הכוח המניע העיקרי אשר אליו מצטר. לרשותם

ובן גוריון החורג מעמדותיו הנוקשות ומעמדתו הממלכתית , השליח יוסף צדוק: בהרבה

יחד עם זה העליתי את . ומעלה את ערך ההצלה כהצלת חירום ולכן ככורח ראשון במעלה

ההנחה שהדומיננטיות של המהלך הבריטי מהווה גורם מייצר לבריאתו של מיתוס עליית 

 .נושא הדורש ליבון שעליו עוד ידובר בפרק הבא, רה של עולי תימןהגבו
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 : פרק חמישי
 "ההתיישבות החדשה"

 
 בין נטישה לאחיזה) א
 בעיצומה של מלחמת השחרור וטרם הכרזת המדינה מתווה בן גוריון את ראשית 4.4.48-ב

 :הדרך ומטרותיה
 

 אנחנו ניכנס לכפרים 1.כעשרים אלף ערבים עזבו את חיפה והוא הדין במושבות השרון

גם שינויים לטובה בהרכב הפנימי של המלחמה תביא עימה . העזובים ונתיישב בהם

. לסביבות ירושלים, לגליל,  לנגב�רבבות יעברו למרכזים מאוכלסים פחות . הישוב

נצטרך גם להשתלט לאורך . בימי שלום לא היינו מגיעים לכך. נבריא את הגוף היהודי

 2."הדרך המוליכה לירושלים ולהאחז בהרים
 

ה משפטים לפני כן מפענחים את עוצמת ואולם כמ, אין כאן עדיין תכנית של ממש

יתכן שאם נעמוד במערכה וננצח הרי שמצבנו ישתפר מאשר אילו לא היתה : "...הדברים

כל זאת , בן גוריון מגלה פתאום את העוצמה והפוטנציאל היוצר של המלחמה". מלחמה

ם הכפרים ננטשו וע, הכפריים הערבים ברחו. בלתי צפויה וקשה, נוכח התרחשות מהממת

תהליך . ההתרוקנות והנטישה יתפרץ במלוא עוצמתו פוטנציאל ההיאחזות וההתיישבות

כל . של העולים ויביא להיאחזותם בקרקע" יבריא את הגוף החולה"הבראה יתרחש ו

אשר , המרת המתיישבים הערבים שברחו בעולים מתיישבים חדשים: הנוסחה מצויה כאן

הנוסחה של המרת אחיזה שהתרופפה . יתחדשו יחד עם המדינה שזה עתה באו אליה

ואולם זו בדיוק , ונטשה באחיזה מהססת שתתחזק ותירפא נשמעת כנוסחה מאגית

.  לראות את הדברים כמקסם הנושא בחובו עוצמות טרנסצנדנטיות�תכונתו של בן גוריון 

כשהוא מסכם את ארבע שנותיה הראשונות של המדינה , יש הרבה דוגמאות לכך למשל

וכך הוא ,  על מהפכת האם והבת העברית החוזרת למולדתה מארצות האיסלאםהוא כותב

הנהוגה בארצות הנחשלות והירודות , באשת איש בבת, השפלת כבוד האדם באם: כותב

,  זוהי תפיסה שאיננה מטפורה3."פוסקת עם דרוך רגל העולה העברית על אדמת המולדת

בולטת כאן . ה ולהעבירה לאחריםזוהי תפיסת המקסם של בן גוריון שנשבה להאמין ב

שלכאורה חדלה מול אחיזה חדשה חלושה , ההדגשה הבלתי סבירה של אחיזה טבעית

וכוח אחיזתה , ההיאחזות מבריאה אותה כבמקסם. בשל חוליה, וכמעט בלתי אפשרית

להשתלט על , כמו כן הוא מעמיד את המשימה האחרונה. מעניק אנרגיות למעשים ויצירה

אולם גרעין התכנית , כבר אמרנו שאין זו תכנית. ירושלים ולהיאחז בהריםהדרך העולה ל

אך למעשה אינו כזה כי פרוזדור , כולל את הסיפא הנראה כשייך להיאחזות רגילה

                                                   
1
 .התכוון כנראה לכפרים שבתחום מושבות השרון  
 .2-24-1948-20, )ב"ב(י "ארכיון מפא, 4.4.1948, א"צ ת"יעה בועהפהמזכירות האיחוד והס, ישיבת מזכירות 2
3
 .433' עמ', י א" מד–בן גוריון : להלן, 1969תל אביב , מדינת ישראל המחודשת, בן גוריון  
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שתוכל ,  חשיבותו כעורף חקלאי וביטחוני מחייבים איכות אנושית מובחרת�ירושלים 

 . הצלחתה שיש להבטיח את �למשימה של כיבוש והיאחזות בהר 
 :על רקע בריחת הערבים מחיפה, הוא כותב ביומנו, 1.5.48-ב, כעבור פחות מחודש

 
... פגר-עיר, עיר מתה. מחזה מחריד ופנטסטימחזה מחריד ופנטסטימחזה מחריד ופנטסטימחזה מחריד ופנטסטי. שכונות הערביות]ב... [לפנות ערב עברתי

 –כיצד עזבו עשרות אלפים אנשים בבהלה כזו ...  ללא נפש חיה מלבד חתולים תועים–
האם רק פקודה ? מה גרם למנוסה זו? בתיהם ועושרם, ירם את ע–ללא סיבה מספקת 

, יודעי דבר אומרים,  והיו כאן עשירים מופלגים–לא יתכן שעשירים מופלגים ? מגבוה

האמנם .  יעזבו את כל הונם מפני שמישהו פקד עליהם–העשירים הגדולים בארץ כולה 

 4?פחד
 

ם בהם מנסה הכותב להסביר בכמות הסופרלטיבי, כמעט פואטי, הקטע הזה הוא ייחודי

" ללא סיבה-בהלה" " עיר פגר�עיר מתה " "מחריד ופנטסטי. "לעצמו את שהוא מרגיש

התיאור המיוחד הזה איננו ביטוי של מדינאי פרגמטיסט ". האמנם פחד" "לא יתכן"

. אין כאן סקרנות אינטלקטואלית לפתרון התעלומה ופיצוח הסוד. ורציונליסט כבן גוריון

? האמנם פחד, משהו בלתי אפשרי התרחש? הייתכן. גשות הגובלת בזעזוע עמוקזוהי התר

, סמל האידיאל ההיאחזותי, כי הרי לא ייתכן שהאחיזה הערבית, דומה שהפחד מחלחל בו

השורשיות הערבית , הרוב הערבי, כיצד ייתכן שהעליונות הערבית. קרס והיה לפחד

? שית אשר ממנה תצמח מציאות אחרתהופכת לתופעה פיזית ממ, שהייתה מושא לחיקוי

והוא , אך משהו מתייצב במשוואה. דומה שבשלב זה בן גוריון עדיין אינו מפצח את הצופן

פחד יחזור להעסיק -נטישה-המבנה הזה של פחד. שפחד מביא לנטישה ומותיר אחריו פחד

 .  וגם אותנו1953אותו בשנת 
 : הוא מעלה שוב את הנקודה,י"בישיבת מרכז מפא, 24.7.48-כעבור כחודשיים ב

 
לא היה במלחמה זאת שום דבר בלתי ... אותישהפתיעו שהפתיעו שהפתיעו שהפתיעו במלחמה זו קרו שני דברים "

המנוסה המנוסה המנוסה המנוסה  –אצל הערבים . אחד אצל היהודים ואחד אצל הערבים. צפוי מלבד שני דברים

 הערבים ברחו ....ההמונית זה איזה דבר יוצא מהכלל שקשה למצוא דוגמתו בהסטוריהההמונית זה איזה דבר יוצא מהכלל שקשה למצוא דוגמתו בהסטוריהההמונית זה איזה דבר יוצא מהכלל שקשה למצוא דוגמתו בהסטוריהההמונית זה איזה דבר יוצא מהכלל שקשה למצוא דוגמתו בהסטוריה

וכל ... נין עוד לא נכבשה רק התקרבנו'ג... קומות השונים בידי היהודיםבטרם נכבשו המ

זה דבר זה דבר זה דבר זה דבר בכל אופן .  זה פשוטאין להביןאין להביןאין להביןאין להבין,  מעין כמוהוזה איזה דבר משונהזה איזה דבר משונהזה איזה דבר משונהזה איזה דבר משונה, הערבים ברחו

 אני מכיר היטב את המצב הצבאי בירושלים ואני יכול לומר בבטחון שלא ............בלתי צפויבלתי צפויבלתי צפויבלתי צפוי

 בכל הארץ תופעה כלליתתופעה כלליתתופעה כלליתתופעה כלליתזו . במקום אחדזה לא היה ... היה לשם שום הכרח לברוח

 שוב אמסור 5...נין וכבר ברחו כולם'עוד לא נכבשה ג. נין היא הקובעת'והעובדה של ג

כאשר שמעתי שערבים בורחים מחיפה אמרתי , החלה מאליההחלה מאליההחלה מאליההחלה מאליה הערבית הבריחההבריחההבריחההבריחה, , , , עובדהעובדהעובדהעובדה

ואני ...  שיברחו–אם בורחים . אמרתי שלהבא אל ירוצו אחריהם. שתבוא עליהם ברכה

                                                   
4
 .381' עמ, ל" יוהמ–בן גוריון : להלן, 1982,  משרד הביטחון',א, יומן המלחמה, בן גוריון' ד  
5
 .השוד והביזה של חיילים יהודים במלחמה: פוי שהפתיע אותו הואהדבר השני הבלתי צ  
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בכפר עציון נהרגו . מסופק אם הם ראויים לכבוד כמונו כי בכל זאת לא ברחנו בהמונים

עדיין לא קם איינשטיין ערבי בעולם ולא יצרו מה שאנחנו בנינו בארץ ולא נלחמו . כולם

 6...כפי שאנחנו נלחמים
 

ואילו כאן הוא מעלה את גורם ההפתעה כגורם , במסמך הקודם מנסה בן גוריון לפצח סוד

שום דבר בלתי צפוי "ההפתעה מתוארת בהגזמה עד כי בכל המלחמה לא היה . יוצר הלם

.  מנוסתם�הדבר הבלתי צפוי היחידי אצל הערבים בכל המלחמה היה ". מלבד שני דברים

, "בהסטוריהדבר יוצא מהכלל שקשה למצוא דוגמתו "השימוש בתיאורים מוגזמים כמו 

נו נהיר ודוחף שוב ושוב להעלותו מחדש עד מעיד על מצב בלתי צפוי אשר פשרו אי

בהיעדר , כך. הביטויים מעידים על התרגשות פנימית שהוא אינו מוצא לה מרגוע. שיפוענח

חיפוש האשם באחר : נדחף בן גוריון לתגובה פסיכולוגית מוכרת בעיתות מצוקה, תשובה

ר בהנגדת ובן גוריון מחפש את הפש, תוך שחרור האני מתחושת האשם המעיקה עליו

  7:הערבים ליהודים
 אנחנו נלחמנו הם ברחו

 לנו קם איינשטיין להם לא קם איינשטיין
 אנחנו בנינו בארץ הם לא יצרו מה שאנחנו יצרנו

 כמו שאנחנו נלחמים הם לא נלחמים
 בריחת הערבים מהווה אפוא תוצאה מתבקשת משרשרת של תכונות היוצרת בצד הערבי 

 הצליחו היהודיםלעומתם . אנרגיה או בעלי כוח משתקמחדלים או אירועים בלומי 

הן " ליצור"להפיק מתוכם את מרב האנרגיה שנדרשה להם , באותם התנאים הפיזיים

המסקנה המתבקשת . איינשטיין יהודי והן את הכוח שנדרש להם להילחם ולהגן על עצמם

ק אשר מן ההשוואה היא שנקודת ההתחלה של היהודים ממוקדת בגרעין מוסרי צוד

רוח "או , הלאומי היהודי" גניוס"זהו ה. למענו נלחמו ועליו לא היו מוכנים לוותר

, הערבים. המפרנס הן את ההצדקה המוסרית והן את האנרגיה של הכוח והמעש, "האומה

, ריקים ממעש, ומשוללי גרעין מוסרי צודק" גניוס"לעומת זאת מוצגים כמשוללי 

מכאן . ין להם על מה להילחם ואין להם דבר למות למענו לכן א�מבניין ויצירה , מגאונות

כך נוצרים בהכרח ועומדים . משכנעת ומתקבלת כמוצא רציונאלי, שהבריחה היא טבעית

אם נשוב למישור הפסיכולוגי נוכל אולי להבין . לגיטימי-זה מול זה הלגיטימי מול הלא

י כלגיטימית וכך "באלדעתי מלכתחילה נתפסה הנוכחות הערבית . את משמעות התהליך

רק כך ניתן להבין את הערצת . עברית-איפשרה לטפח לצדה את הלגיטימציה היהודית

" האנחנו"השיוך הגנטי שלהם אל " המצאת"הסממנים החיוביים אצל הערבים ו

ההיסטורי הנעוץ בעבר היהודי הקדום של טרם גלות וימי עוצמת אחיזתו השורשית של 

, יתרה מכך. ניה שעליה דובר בפרק הראשון והשניזוהי האוטוכטו. העם באדמתו

. וחיפוש את האוטוכטוניה העברית, העתקה, הלגיטימציה האמורה היא שטיפחה כחיקוי

                                                   
6
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 2-23-1948-49י "ארכיון מפא, 24.7.1948, ישיבת מרכז  
7
 .שם  
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האוטוכטוניה והפוטנציאל האנרגטי של השפעתה על האידיאולוגיה החלוצית איפשרה 

פוליטיים איזון פסיכולוגי מתבקש במשך כל תקופת היישוב למרות המעלות והמורדות ה

שבירת האיזון וקריסתו באה כאחת עם בריחת . בכלל זה בתקופת המאורעות, ביישוב

לכן , הבהלה במישור הפסיכולוגי, הפחד, ולכן החרדה. הערבים בראשית מלחמת השחרור

לא רק הפתעה כאן כי אם מצוקה פסיכולוגית שבאה לידי ביטוי בתדירות העלאת הנושא 

ון מסמלת את שבירת העוגן האוטוכטוני הערבי אשר מוכרח שבירת האיז. אצל בן גוריון

לגיטימציה מאיימת אפוא על -ההשלכה שתיארנו והעברתה לדה. להוביל למצוקה נפשית

דבר זה יכול להסביר את הניסיונות . האוטוכטוניה העברית שבסיסה הערבי התמוטט

לגיטימציה -של דההמהלך . הנפשיים לשמור על האוטוכטוניה היהודית בפני קריסה דומה

, הלגיטימיות של האותוכטוניה היהודית ושמירתה" הצלת"ערבית מהווה ניסיון נואש ל

לכן הפחד . כיוון שהיא הסיכוי היחידי לאחיזה היהודית בקרקע בצומת היסטורי זה

 . והחרדה אינם רק ביחס להווה המתרחש אלא יותר ויותר כלפי העתיד
ת התגוששות בין הטובים והראויים מול הלא ראויים  בן גוריון רואה את המציאות כזיר

אלה נלחמים למען ערכים ורוח משותפת . מלחמת בני אור בבני חושך, וממילא הרעים

או דחף שאינו מספיק , על יצר, על דברים פחותי ערך) כשאינם בורחים(ואלה נלחמים 

. מות למענוחזק כדי לקיים את מלחמתם כמלחמה על עיקרון או ערך אנושי שמוצדק ל

למעשה חוזר בן גוריון על קו אופייני של טיפוח הצדקת המעשה הציוני כדרכם של 

כאנטי תזה הוצגו הערבים בתקופת המאורעות . הצודקים יותר ולכן השווים יותר

כרוצחים צמאי דם וככנופיות של בוזזים היוצאים לספק את יצר ההרס וצמאונם החייתי 

-ומאבקו הלאומי, יב הערבי הובילה למסקנה שאינו בשללגיטימציה זו של היר-דה. לדם

בכל זאת דומה בעיני שגם אז לא עורערה ברמה הפסיכולוגית , פוליטי אינו ראוי

 . הלגיטימיות האוטוכטונית של הערבים
ההפתעה והחרדה . ניתוח זה לא היה סביר דיו אילו בן גוריון היה דמות יחידה ושולית

פסיכולוגי -וצאים ביטוי גם אצל אנשים שהמסד האידיאוהמלווים את בריחת הערבים מ

בעוד המחקר החדש והישן על מלחמת השחרור נטה . בעלייה השנייה" צומח"שלהם 

 אותי מעניינת דווקא הנקודה שלא זכתה לבדיקה 8,לחפש את הסיבות לבריחת הערבים

 9:בני מוריס כותב בספרו.  הפתעת היהודים�והיא 
 

י שנועדו "ישוב ציפה ליציאה המונית של הערבים מחלקי אאין שום עדות לכך שה

יתכן שרוב מנהיגי הישוב היו מברכים ... למדינה היהודית או מחלקים אחרים של הארץ

אלא שבסוף מרס ובראשית אפריל היא לא נחשבה בעיניהם כעומדת , על יציאה כזאת

יותר ואת חסידי  היא הפתיעה אפילו את האופטימיסטים ב�בשער וכאשר אירעה באמת 

כאשר . היד החזקה בקרב הישוב ובהם ראש התומכים במדיניות הטרנספר יוסף וייץ

                                                   
8
תרבות , תל אביב, תולדות התעוררות הערבים בארץ ישראל ובריחתם, ראה למשל ספרו של מיכאל אסף  

 .1967, וחינוך
9
' עמ,  לידתה– סמורי: להלן, 1991, עם עובד, 1947�1949דתה של בעיית הפליטים הפלסטיניים לי, בני מוריס  

95. 
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 והיה עד ראייה לתחילה של העזיבה ההמונית הגיב 1948באפריל . 22-ביקר בחיפה ב

שמא נרקמת כאן איזה (...) כוססים בקרבי חששות (...) ? מה הסיבה: במילים אלה

ולמחרת . אולי יקל הפינוי על המלחמה בנו(...) נגדנו ] םבין הבריטים והערבי[מזימה 

 10.משהו מתחת סף ההכרה מפחידני מפני בריחה זו: רשם ביומנו
 

אך לפחות הוא מעיד , כך את מוריס-דומה שהסיבה להפתעה היהודית אינה מעניינת כל

לא ציפה לכך על אחת " טרנספריסטים"ה" ראש"מעריך את עוצמתה ומדגיש שאם , עליה

שרוב מנהיגי הישוב היו מברכים על יציאה "הוא מניח שייתכן . כמה וכמה כל האחרים

ולכן כאשר אירעה , אפריל לא יכלו אפילו להשתעשע בתקווה שכזו-אלא שבמרץ" כזאת

במקום ". וחסידי היד החזקה"המושבעים " האופטימיסטים"היא הפתיעה אפילו את 

 :אחר בספרו הוא מדגיש
 

לא מצד גורמים פוליטיים ולא מצד גורמים במטה , ני לא נתקבלהיו-בחודשים אפריל

לא היתה שום תוכנית . משטחי המדינה היהודית" לגרש את הערבים"החלטה , הכללי

עם זאת היה מוסכם על . והעניין לא נדון מעולם במוסדות המדיניים העליונים, מסוג זה

נה צבאית שיישארו ערבים כל הנוגעים בדבר כי במאבק זה לחיים ולמוות ייטב מבחי

מועטים ככל האפשר מאחורי קווי החזית ולאורכם וכי מבחינה מדינית ייטב שיישארו 

 11.ערבים מועטים ככל האפשר במדינה היהודית
 
ניתן להתרשם שאם לא היו תכניות אופרטיביות לגירוש הערבים הייתה לכך , כלומר

, י לא הוערך כלוחמים"ל ערביי אכוחם ש. מוסרית ואולי כוחנית, בוודאי סיבה חוסמת

מוריס טוען שהסוכנות היהודית תפסה את רוב . אלא דווקא כמתישבים אוטוכטונים

ערביי הארץ כמתונים אך נתונים בפיצול חמולתי או פוליטי בין החוסיינים לאופוזיציה 

 . מצב זה יצר פיצול ובידוד צבאי ופוליטי של כל יחידה כפרית בפני עצמה. של הנששיבים
 

 עד מאי 1947פיצול איזורי היה הגורם עיקרי לחולשת הערבים בימי הקרבות של דצמבר 

כשם שאנשי ההגנה הצליחו לכבוש כפר אחרי כפר בלא חשש שיושביו של כפר . 1948

כך סייעו להם היריבויות המקומיות להשתלט על , אחד יחושו לעזרת הכפר הסמוך

הזכיר במידה ... המצב.  איזורית מתואמתאיזורים שלמים בלא להתעמת עם הגנה רב

חוסר אחדות והעדר שיתוף פעולה בין הקבוצות , רבה את המצב של פיצול איזורי

 1936�1939.12המזוינות ששרר בימי המאורעות בשנים 
 

אין ספק שבחברה הכפרית הפלסטינית טרם בשלה תודעה לאומית בהשוואה לחברה 

                                                   
10
אצל  (1948 באפריל 23- ו22, 272' עמ,  יומני–וייץ : להלן', כרך ג, ה"תשכ, מסדה, יומני ואגרותי לבנים �וייץ   

 ).2הערה , שם, מוריס
11
 .386' עמ,  לידתה�מוריס   
12
 . 32' עמ, שם  
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, תמימה,  גם נתפסה בצד היהודי כמתונההפוליטית ולכן היא-היישובית היהודית

מדינות ערביות (י כוחות פוליטיים חיצוניים "פרימיטיבית אך מושפעת ומתומרנת ע

לכן הצטיירה . שנכפו עליה מלמעלה") שכירי חרב"ו" מתנדבים"וכוחות צבאיים של 

לכן נטו . תודעת המולדת שלהם כתודעת מקום הולדת בכפר ובאורח החיים הכפרי

 ולציירם בעקיבות בצבעים רומנטיים כבר מראשית המפגש היהודי ערבי בשלהי לראותם

בכפר הייתה כה חזקה עד , בבית, מכאן שתדמית האחיזה הערבית באדמה. ט"המאה הי

כותב דני . מולדתם בכפרים, שלא עלתה בדמיון אפשרות של נטישה מרצון של ביתם

 13:חיבוק התאנהרובינשטיין בספרו 
 

 היה חזק מכל כמו בחברות מסורתיות לדת בחברה הערבית בארץלדת בחברה הערבית בארץלדת בחברה הערבית בארץלדת בחברה הערבית בארץהקשר לכפר המוהקשר לכפר המוהקשר לכפר המוהקשר לכפר המו

 בעלי סממנים שבטיים –זהותו של כל ערבי בארץ נקשרה בעבותות של מסורת ... אחרות

, כפרית ברובה, קשרים אלה הולמים חברה אגררית. לשכונה לבית,  לכפר מסוים–

 של בדואים נוודים המכריע שזכרונות המעבר לבתי קבע עדיין נושפים בעורפה בדמותם

אנשים אנשים אנשים אנשים ] לכן... [עדיין קשה מכל" ייחרב ביתך"בחברה כזאת הקללה . המצויים סביב

געגועי הפלסטינים ... חשו שנעקרו משורשיהםחשו שנעקרו משורשיהםחשו שנעקרו משורשיהםחשו שנעקרו משורשיהם, , , , שנאלצו לעקור מביתם מרחק קטןשנאלצו לעקור מביתם מרחק קטןשנאלצו לעקור מביתם מרחק קטןשנאלצו לעקור מביתם מרחק קטן

שכן . המקום שממנו נעקרו... מושא געגועיהם היה תמיד, מעולם לא היו ערטילאים

 . המרכיב הדומיננטי בזהותו של הפלסטיניהמרכיב הדומיננטי בזהותו של הפלסטיניהמרכיב הדומיננטי בזהותו של הפלסטיניהמרכיב הדומיננטי בזהותו של הפלסטיני �מה עודו  ובמידת – היה המקום שאבדהמקום שאבדהמקום שאבדהמקום שאבד
עם שאר ערביי הארץ ועם האומה הערבית עם שאר ערביי הארץ ועם האומה הערבית עם שאר ערביי הארץ ועם האומה הערבית עם שאר ערביי הארץ ועם האומה הערבית  של בני כפרים וערים תחושת שותפות הגורלתחושת שותפות הגורלתחושת שותפות הגורלתחושת שותפות הגורל

כשניבי , עם זאת... הגדולה היתה מעורפלת לעומת הקשר שלהם עם בני הכפר והחמולההגדולה היתה מעורפלת לעומת הקשר שלהם עם בני הכפר והחמולההגדולה היתה מעורפלת לעומת הקשר שלהם עם בני הכפר והחמולההגדולה היתה מעורפלת לעומת הקשר שלהם עם בני הכפר והחמולה

 לכפר –בדואי , יכפר,  עירוני�למעמד , הם מתייחסים לאיזור מסוים, הדיבור מיוחדים

כפריים פלסטינים מדברים בעגה שונה מעגת העירוניים או . ולא לארץ כולה, מסוים

יוצרים הניבים , לעומת השותפות הכלל ערבית באותה שפה. הבדואים בני אותה ארץ

ס אנגליקני "שבימי המנדט למד בבי, ח"סופר איש רק, אמיל חביבי... המקומיים זרות

משידענו על כפרי , ידענו יותר על כפרי סקוטלנד, לדי חיפהאנו י]: "כותב[בחיפה 

אהבת מולדת מתייחסת לבית אהבת מולדת מתייחסת לבית אהבת מולדת מתייחסת לבית אהבת מולדת מתייחסת לבית איזו מין סולידריות לאומית אפשר לבנות כאשר ". הגליל

ואילו זרות וניכור מפרידים אותך מכפרים אחרים ומשכונות , אולי לכפר אחדאולי לכפר אחדאולי לכפר אחדאולי לכפר אחד, , , , אחדאחדאחדאחד

ולכפריהם גם מקור  היתה זיקתם העמוקה של ערביי הארץ לבתיהם 1948-ב... אחרות

בהעדר סולידריות לאומית רחבה לא ידעו הפלסטינים מה . החולשה הגדול ביותר שלהם

הם נקרעו בין האפשרות לשתף פעולה . יעשו כדי להיטיב להגן על בתיהם ומשפחותיהם

, לבין האפשרות להתחמק ממאבק, שרבים מהם היו מתנדבים ערבים זרים, עם הלוחמים

ואפילו להכנע ליהודים ובלבד שישמרו מקומם , הסדרים חלקייםלנסות ולהגיע לכלל 

 ... דילמה זו טשטשה את מאבקם והחלישה אותו. ורכושם
 

לכפר ולחמולה שהם מרכיבי הזהות , קשר האחיזה לבית: רובינשטיין עומד למעשה על

                                                   
13
17, 16' עמ, דני רובינשטיין: להלן, 1989ירושלים , זכות השיבה של הפלסטינים, חיבוק התאנה, דני רובינשטיין  

 . ק" ע–ההדגשות שלי . 19, 18, 
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ומרכיב העגה המקומית שאף ,  העדר קשר הסולידריות הלאומי�והיפוכו , הראשוניים

על חשבון הקשר אל השפה הכללית המחברת אל , ומיננטי יותר כמרכיב זהותהוא ד

הדבר מאשר אפוא את הטיעון בדבר הלגיטימיות האוטוכטונית שביטויה . ערביות-הכלל

-והוא לא נתפס בצד היהודי כביטוי לאומי המאיים על צמיחת הזהות העברית, במקום

כאשר ניסה להוכיח את אותו טיעון עמד על כך בן צבי , 1911-כבר ב. הלאומית החדשה

 :ממש אשר הסביר את הפיצול הקיים בחברה הערבית
 

להפך נחלקים הם על פי מצבם הכלכלי ומקור , שכנינו תושבי ארצנו אינם חומר חד גוני

 14.על פי דתם ומנהגיהם ורק שפתם היא המאחדת אותם, פרנסתם על פי גזעם
 
 מהווה קרום דק אשר � הערבית �המשותפת הפיצול הוא כה גדול עד כי השפה , כלומר

. אינו יכול לחפות על היעדר האחדות והיעדר תודעה קולקטיבית שניתן לראותה כלאומית

דומה שחלק מתדמיות אלה מתקבעות בתודעה הקולקטיבית היהודית ומחזקות את 

 . הסמל שבשורשיות ובכוח האחיזה האוטוכטוני של הכפריים הערבים
, ואולי דומה, בריחה הערבית ונטישת הכפרים תהיה השפעה מיוחדתלא יפתיע אפוא של

לפני . על שלושה מנהיגים אשר המכנה המשותף שלהם נעוץ בעברם בעלייה השנייה

 :22.4.1948-לדברים שאמר ב, שנחזור אל בן גוריון כדאי לשוב אל יוסף וייץ
 

בין [ה מזימה שמא נרקמת כאן איז(...) כוססים בקרבי חששות (...) ? מה הסיבה

 :ולמחרת רשם ביומנו. אולי יקל הפינוי על המלחמה בנו(...) נגדנו ] הבריטים והערבים
אולי עזיבה ובריחה אלו אינן אלא מתחת סף ההכרה מפחידני מפני בריחה זו מתחת סף ההכרה מפחידני מפני בריחה זו מתחת סף ההכרה מפחידני מפני בריחה זו מתחת סף ההכרה מפחידני מפני בריחה זו משהו 

נראה לי ? תוצאה לתבוסה המאופיינת לערביי זמננו בשעה שאין ידם על העליונה

 . עלינו להקים את מדינתנו] כי] [במקור... [ השורר ביניהםשמוטב לעודד מצב רוח זה
 

 : מוסיף וייץ) 23.4-מ(ובקטע השני 
 

 15.'וכו' חסרה מטרה למלחמה וכו, חסרה אצלם מנהיגות
 

ואולם לא נעדרת התופעה של הפתעה , אצל וייץ אין הנגדה אל היהודים כמו אצל בן גוריון

. לגיטימציה של היריב כשם שעשה בן גוריון-על פחד זה הוא מתגבר באמצעות דה. ופחד

את . דומה בעיני שגם אצלו קיימת ריאקציה רציונאלית כתגובה על הסערה הריגשית

וזו אולי מגבירה אצלו " אין ידם על העליונה"מנוסת הערבים הוא מסביר כתגובה על ש

לבסוף . תוך ניצול המצב הקריטי שהתרחש, את הדחף לעודד את הטרנספר המתבקש

עלינו להקים את : "והוא אומר, על התגובה" התנצלות"נשמעת אפילו נעימה של 

                                                   
14
 .309' עמ, לשאלת ייסוד עיתון בערבית פרקי האחדות, אבנר  
15
 .272' עמ', ג,  יומני�וייץ   
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 . הקמת המדינה עומדת מעל לכל, אין לנו ברירה, כלומר, "מדינתנו
 : הוא כותב ביומנו2.5.48-ב

 
הבתים . איש לא נשאר. י אנשינו וראיתים בחורבנם"ביקרתי בכפרים הערבים שנכבשו ע

עזיבת הכפרים באה ... נשארו רק הטבונים בנויי החומר. וכן החושות הרוסים לגמרי

.מתוך בולמוס של פחד שתקף את תושביהם כפר אחר כפר נעזבו בבהלה שאין להסבירה
16 
 

הכיצד . נהפכת אצל וייץ לנימה של עלבון, התדהמה האוחזת בבן גוריון לנוכח הבריחה

יהודים בתור מגיני הכיצד לא העריכו את האיכות המוסרית של ה, הכיצד פחדו, חשבו

הכרתי של וייץ מעצם -דומה שפחד הכפריים והפחד התת? הנכנעים ודורשי טובתם

אם ניתן להבין את פחדם של הערבים קשה להבין מה . בריחתם הם ראשוניים ואמיתיים

יכול למצוא , פחד תת הכרתי זה שלו. שהרי בריחתם היא מבורכת בעיניו, מפחיד את וייץ

 .ר במקרה בן גוריוןאת הסברו כמו ההסב
 

כשסיירתי ברחובות יפו ... ושוב תוקפת אותי הרגשה מוזרה שלחשה בקרבי ימים אחדים

והדממה .  דממה שולטת בה�הרועשת ברעש המזרח , יפו הגדולה. המרוקנת

 17.כן היא רוחשת ואיזו אימה צפונה ברחשה. הדממה העמוקה רוחשת... הפחידתני
 

 של כפריים ערביים הנוטשים את ביתם ואת מקום משהו מתרחש בתפיסת בראשית זו

לפתע פתאום מכזיב . משהו מתערער בדימוי ובציפיות. את שורשיהם ואחיזתם, הולדתם

העוגן המוחלט של האתמול הופך . יסוד שורשי האחוז בקרקע ומתחלף והופך לעלה נידף

 .  היום�לפתע ליחסי ועראי 
 

רבים נסו ? היכן גבורתם של הללו,  פליאהבתיהם הגדולים של הערבים כאילו מעוררים

. אם אין המציאות מחזקתו, נס הוא אבל הנס הוא רגעי, שחרור צפת... בפני מועטים

 18...לעבוד ולהתקיים בה,  העלאת אלפי יהודים לשבת בה�והמציאות של צפת היא 
 

בוחר אלא שבן גוריון , הפחד ואי ההבנה,  שניהם חווים את התדהמה�וייץ ובן גוריון 

, בהיעדר מוצא אחר, בעוד וייץ נאחז, בהנגדה ונתפס להסבר מטאפיזי של רוח האומה

  19.בתשובה הניסית
 : למאי הוא כבר כותב3-ביומנו ב

                                                   
16
 .275' עמ, שם  
17
 .289' עמ, 22.5.1948, שם  
18
 .296' עמ, 2.6.1948, שם  
19
 .297' בעמ, שם, 4.6.48-ראה ביומנו מה. על ההתרגשות הניסית הוא חוזר יומיים לאחר מכן  
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" תכלית"אני רואה בו את , הרעיון על עליות כיבוש בקנה מידה ארצי הולך וכובש אותי

אבל מייד נופל .  מגבולנושאומרים לשומטם, חיזוק איזורים, ביצור גבולות: מלחמתנו

רחוקים אפילו , כל אלה שבידם ההכרעה. רק הרצפלד? מי ילך איתי. אני ברוחי

למבצע כזה . בין אלה עומד בראש קפלן... ממחשבה קל וחומר מהושטת יד לביצוע

? אבל הכסף... אנשים אולי ימצאו מבין גרעיני הקבוצות במושבות. דרושים אנשים וכסף

 20.קפלן יסתיר פניו בשמעו זאת, י"ון לאאני מעריכו במילי
 
 : הוא כותב ביומנו, 4.5.48-ב, למחרת
 

בקנה מידה ארצי וקודם כל על הבטחת " עליות כיבוש"בלילה שוחחתי עם שקולניק על 

 21.ג והמטה"הוא הסכים איתי ולדעתו רצוי לדבר על כך עם ב. הדרך לירושלים
 

ה לבולמוס רציונאלי של התיישבות בתוך להפתעה ולתדהמה נהפכ, התגובה הישירה לפחד

אך אין ספק שיש כאן דחף , זוהי תגובה רציונאלית. הכפרים הנטושים והיאחזות בהם

, נוכח הקריסה המאיימת של האוטוכטוניה הערבית, כמו אצל בן גוריון, פסיכולוגי חזק

תיווכו של בשונה מבן גוריון אין וייץ נזקק ל. להגן בכל מחיר על האוטוכטוניה העברית

בביצור האוטוכטוניה , ועוד ניווכח בכך בהמשך, הוא יפעל במלוא כוחו, הגניוס הלאומי

ההזדקקות של בן . אשר שיאה בפעילותו האובססיבית הממוקדת בכיבוש ההר, היהודית

או (לטענתו הגניוס הלאומי . גוריון לגניוס הלאומי יכולה למצוא הסבר בניתוחו של סמית

פיע כשיש צורך באיחוד שני חלקי טריטוריה או שתי קבוצות אתניות מו") רוח האומה"

האופי "על אף הייחוד הסגולי של כל קבוצה קיים מה שהרדר מכנה . ליחידה אחת

 . של אני משותף הנעשה לאנחנו" המשותף
 

For Herder every nation has its peculiar "genius", its own ways of 
thinking, acting and communicating, and we must work to rediscover that 
unique genius and the peculiar identity, wherever it is submerged or lost: 
"Let us follow our own path... let all men speak well or ill of our nation, 

our literature, our language: they are ours, they are ourselves, and let that 
be enough." 

 
 :ומבהיר סמית בהמשך

 
The importance of rediscovering the "colective self" through philology, 

                                                   
20
 .277' עמ, 3.5.1948, שם  
21
 .278' עמ, שם  
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history, and arceology, of tracing one’s roots in an "ethnic past", in order 
to ascertain the authentic identity beneath the alien accretions of the 

centuries...  
 

 :האחדות הנכספת היא תנאי להשגת זהות לאומית אחת, יטען סמית, לכן
 

This has spawned mass-mobilizing policies of social and political 
integration in which the state becomes the agent of the "nation-to-be" and 

the creator of a "political community" and "political culture" that must 
replace the various ethnic cultures of heterogenous population.22 

 
כפי שהיא מופיעה אצל בן " רוח האומה"הסבר זה של סמית מאפשר להבין את גיוס 

ביסודו של דבר . כחלק מהתנהגות אנושית מוכרת בגיבוש לאומי ובניין אומה, גוריון

עשרה -ת דומות בתנועות לאומיות כבר בסוף המאה התשעהתופעה אינה שונה מתופעו

ארגנטינה ואיי , וראשית המאה העשרים ומתופעות כמו אירדנטיזם בקפריסין ויוון

 . על אולסטרIRA-המלווינאס ותביעות ה
" גניוס" הנחתו של סמית מסבירה כאן את ההנגדה שעושה בן גוריון בין אלה שיש להם 

.  הצליחו ללכד את זהותם המפוצלת לכלל בריאת גניוס כזהאו שלא, ובין אלה שאין להם

השפה נעשית לגבי הציונות , כאשר סמית מבסס את העיקרון האחדותי על דברי הרדר

ומולו עומדת הזהות הפלסטינית מפוצלת , לגורם מאחד המעצים את רוח האומה

אחת למרות אשר אינה יכולה להתלכד לכלל זהות , ולוקאלית בזהותה ובעגת הלשון שלה

כאשר . העבר המשותף והוכחות ארכיאולוגיות של תולדות המקום, השפה המשותפת

ומקום הולדת הוכחה לאי הבשלתם , כפר, הכוח המאחד נעדר אפשר לראות בנטישת בית

 . של היסודות המלכדים לכלל ישות לאומית
 : אומר בן גוריון את הדברים האלה4.5.1948-במועצת העם בתל אביב ב

 
והאויב לא הצליח לחדור , לא הפסדנו עד עכשיו אף נקודה אחת... ות מיעוט מספרנולמר

לעומת זה כמאה וחמישים אלף ערבים עזבו את ישוביהם ונדדו לפנים , לאף ישוב אחד

סימן מובהק יותר לקשר בל ינתק של היהודי סימן מובהק יותר לקשר בל ינתק של היהודי סימן מובהק יותר לקשר בל ינתק של היהודי סימן מובהק יותר לקשר בל ינתק של היהודי עוד לא ניתן ... הארץ או לארצות השכנות

מי באמת קשור לארץ מי באמת קשור לארץ מי באמת קשור לארץ מי באמת קשור לארץ , טוריה הוכיחה עכשיוההס. משניתן במערכה הזאת, עם ארצועם ארצועם ארצועם ארצו

עד . שאפשר בנקל לוותר עליהםשאפשר בנקל לוותר עליהםשאפשר בנקל לוותר עליהםשאפשר בנקל לוותר עליהם, , , , הזאת ובשביל מי הארץ הזאת אינה אלא מותרותהזאת ובשביל מי הארץ הזאת אינה אלא מותרותהזאת ובשביל מי הארץ הזאת אינה אלא מותרותהזאת ובשביל מי הארץ הזאת אינה אלא מותרות

עכשיו אף נקודה יהודית אחת ותהא זו הרחוקה ביותר או החלשה ביותר והמבודדת 

לעומת זאת נעזבו על ידי הערבים ערים שלמות כטבריה וחיפה בקלות . לא נעזבה, ביותר

אם כי לא ארבה להם לערבים שום סכנה של חורבן ושל , בה אחרי המפלה הראשונהר

ההדגשה [אכן נתגלה בבהירות ניצחת מיהו העם הקשור קשר עמוק לארץ הזאת אכן נתגלה בבהירות ניצחת מיהו העם הקשור קשר עמוק לארץ הזאת אכן נתגלה בבהירות ניצחת מיהו העם הקשור קשר עמוק לארץ הזאת אכן נתגלה בבהירות ניצחת מיהו העם הקשור קשר עמוק לארץ הזאת . טבח

                                                   
22
  A.D. Smith, National Identity, Penguin Books 1991, pp. 75, 76 (Smith 1991). 
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 23 ].שלי
 

מי שנכון . אכן שלוש פעמים בקטע אחד מופיעה האסמכתה לקשר האחיזה אל הקרקע

כי יש לו ארץ ( היא עבורו בבחינת מותרות למות עליה מול מי שמוכן לברוח ממנה כי

ישראל כארצם היחידה של היהודים מול -הטיעון האידיאולוגי בדבר ארץ, )אחרת זולתה

 1946-ארצות גדולות ורבות העומדות לרשות הערבים הוא טיעון שבן גוריון מעלה כבר ב

גוריון  כאן נמצאת תשובתו של בן 24".משל הבית"בפני הוועדה האנגלו אמריקאית ב

רוחני ולא ביתרון -היתרון היהודי הוא במרכיב הלאומי. לקשר האחיזה היהודי בקרקע

העם היהודי נלחם על הבית כאילו הוא גר בו ברצף בכל . החומרי שאותו הוא מנסה לצייר

רק "שבאו , "דיירים זרים", "רופפת"לעומתו מוצגים הערבים כבעלי אחיזה . שנות גלותו

מאין הפתעתו הגדולה של בן גוריון עם תחילת , ם כך הדבר אך א25".תמול שלשום

 ?כיצד ניתן ליישב את הסתירה? הנטישה הערבית הגדולה
ואולם ניתן למצוא לו הסבר באחיזתה של הדוקטרינה , פתרון הסתירה אינו קל

לראות בכפריים " כוח"אלה ניסו ב. האוטוכטונית בתודעתם של ראשוני העלייה השנייה

מל האוטוכטוני השורשי לאחיזה בקרקע אשר בזכותה הם ראו בהם את הערבים את הס

תפיסה זו היא שהעניקה את הביסוס הערכי , יתרה מכך". אדוניה האמיתיים של הארץ"

" מודל האחיזה"פי -והצידוק לראות בעבודה העברית את כוח האחיזה היהודי בקרקע על

 אף שהיו �א מבטאן המובהק  שבן צבי הו�התפיסות הרומנטיות , לעומת זאת. הערבי

ובפלחים ) שרוקה' ו( ראו בכפריות �להן מהלכים בקרב רבים מאנשי העלייה השנייה 

תפיסה זו . הערבים את שרידי היישוב היהודי שלא הלך לגולה ונטמע בעממי הארץ

שימשה רקע הולם להתרפקות על נופי עבר ומודלים תנכיים שהכפר הערבי והנוף הכפרי 

ו והעניקה השראה ליצירה תרבותית ולהתחברות רומנטית אל שרידי תור הארכאי סיפק

י שהתכוננו " דומה שההתמודדות הפוליטית על א26.הזהב העברי של טרם יציאה לגלות

ואולם קו זה היה , יצר את קו פרשת המים בעיצומה של מלחמת השחרור, לה וחיכו לה

כטוניה המזרחית שכה נזקקו אידיאולוגי של האוטו-גם קו ההפרדה מהאתוס התרבותי

נטישת הכפרים מוטטה וזיעזעה . י"לה ליצירת קשר שייכות יציב ובלתי ניתק מאדמת א

שנסחפה אחרי המאורעות הפוליטיים ונדחפה אל , אפוא תמונת חלום הרמונית כביכול

ושיאה הפסיכולוגי היה בטראומה של , הדיסהרמוניה ואל פעולות האיבה והמלחמה

ההלם שבקריסת המודל ההיאחזותי הערבי הביא .  ונטישת האדמהבריחת הכפריים

קריסת המערכת . שהיה מנותק משהו מההתרחשות הפוליטית" תרבותי"לשבר באיזון ה

                                                   
23
 .387' עמ', א, ל"מ יוה–בן גוריון   
24
ואם כי בשכנות המקום יש בתים גדולים ריקים למחצה והם שייכים למשפחת הדיירים : "שם הוא אומר  

השארו "אנו אומרים להם , לא" תעברו לאחד הבתים ההם    בבקשה"הזרים אין אנו אומרים לדיירים אלה 
 משל �ג "דב: להלן. 1957א "ת, 47' עמ, יכרך חמיש, במערכה, בן גוריון' ד" ונהיה שכנים טובים... במקומכם

 .הבית
25
 .שם  
26
, "1948-1882ישראל -הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית באץ", ראה איתמר אבן זוהר  

 .161�206' עמ, אבן זוהר: להלן, ם"תש, 16 קתדרה
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או כדברי סמית , אילצה ודחפה לחפש מאזן חדש, אידיאולוגית-הפוליטית והתרבותית

 . את העבר" להמציא"
הגירתם מרצון סימלה את . הם בארץשל" האחיזה"הבריחה הערבית סיימה את פרק 

בן גוריון יסכם את . רפיפות זכותם על הקרקע ואת אי נכונותם להקריב עליה את חייהם

 . הניצחון על הערבים לא רק כניצחון צבאי אלא גם כניצחון מוסרי
נובעים מהערך הרגשי שייחסו אנשי , תחושת הניצחון, או ליתר דיוק, הניצחון המוסרי

בעקבות רוזנצווייג . ה לטענת הזכות על הקניין והעמדתה כזכות מוסריתהעלייה השניי

, פי ניסוחו של שביד-על, הראשונה, הצגנו בפרק הראשון שני טיעוני זכות על קניין הקרקע

 27:המבסס את הזכות על הארץ על אמות מידה מוסריות
 

ין הלאומי לא זכות הקני)... קניינם(קניין שאין מוותרים עליו לגוזליו נשאר קניין 

 ... י הגולה"נתבטלה ע
 

מול ניסוח זה הועמדה הנוסחה המייצגת את זכות הקניין הערבית על הארץ אשר מצאה 

 :את ניסוחה אצל יצחק אפשטיין
 

 אם �קניין שבעליו עזבוהו כעשרים מאות שנה ונמצאו לו גואלים שהחזיקו וטיפלו בו 

 .  שייך לאחרונים�הייטב ואם איין 
 

המוסרי הוא בכך שניתן לאשר את טענת הזכות היהודית באמצעות ניכוסה של הניצחון 

. כי הרי טענת הזכות הערבית מבוססת על הוויתור מרצון על הקניין. טענת הזכות הערבית

כי . אולי את ההסבר לפחד התת הכרתי של וייץ" והיא הנותנת", ואולם אלייה וקוץ בה

אינו חדל , "קניין שאין מוותרים עליו לגוזליו"מה אומרת טענת הזכות היהודית אם לא ש

והרי ויתור כזה איננו , או כוח/היינו אין ויתור מרצון כי אם תחת לחץ ו, להיות קניינם

אולם מלחמה היא אמצעי כוחני , ולכן נטישת הערבים אמנם התבצעה טרם כיבוש. ויתור

 עם היציאה לפליטות יחד". מרצון"ולא יהיה אפשר לטעון שהערבים ויתרו על קניינם 

שלהם " זכות השיבה" כ–ייטלו הערבים עמם את טענת הזכות וישובו עמה כעבור שנים 

עם תהליך ההתיישבות , במקביל. עם הדורש את זכויותיו בקרקע ובריבונות. כעם

היהודית בכפרים הנטושים התבצע למעשה מימוש טענת הזכות הערבית שהופכת להם 

יוכל " קניין שאין מוותרים עליו לגוזליו"היהודי המקורי שכך יוצא שהטיעון . לרועץ

אצל (ההתיישבותי " דחף"אולי ניתן להבין את ה, לכן. לעמוד להם כנקודת זכות תקדימית

כדחף תת הכרתי מתבקש שנועד לבטל כל אפשרות של ויתור מרצון על ) וייץ ובן גוריון

ן יעמיד בן גוריון את כוח לכ. הכפרים הריקים והאדמות הנטושות שהשאירו הערבים

תוך נכונות לשלם , העבודה והלחימה, הנובע מכוח השיבה אל האדמה, האחיזה שלנו

. אשר יהווה קושאן למימושה של אותה זכות� כדוגמת לוחמי גוש עציון �במחיר החיים 

                                                   
27
 .8' עמ, ראה פרק ראשון  



253 

 

28 
הערבי ייבנה הכלי הארגוני כמנוף " צומוד"מול עוצמת החרדה וההפתעה מהתמוטטות ה

פסיכולוגי לביצורו של הפתרון ההתיישבותי בדמותה של ההתיישבות החדשה -אידיאי

כך יתחדש פרימאט האחיזה בקרקע המושתת על . שהתימנים ישמשו בה גרעין הכרחי

ומכיוון שהתפנתה האדמה מעובדיה הטבעיים הישנים בכוח , "האדמה לעובדיה"עיקרון 

הרי שניתן יהיה לקיים את חוק , כמעט" חוקי הטבע" בניגוד ל�" ניסי"שניתן לראותו כ

אך , שהם עולים חדשים" פועלים טבעיים"ו" טבעיים"י עובדים "טבע של השרשה ע

 : וכותב וייץ. של אותה ארץ" קדמונים"עובדיה הטבעיים וה
 

והננו חוזרים אל צור , הרבה מאות שנים, דומה דילגנו על תהום רבה של מאות שנים

... בני ישראל יורדים הנגבה ועולים גלילה וכובשים, נוימי יהושע מביטים אלי. המחצבת

... בבני ישראל אלה יש משהו מדם הגזע העתיק שצף ועלה והוא אשר יטביע חותמו

. הוא לעצמו. אפשר ואפשר שבתחום ארץ זעירונת זו יתגבש עם ישראל בצביון מחודש

 האדמה ואת האם לחינם נעשה הנס וזה האח ישמעאל נס מנוסת בהלה והשאיר לנו את

 ?השמים
, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית"

 29 ... ואכלת ושבעת–כרמים וזיתים אשר לא נטעת , ובורות חצובים אשר לא חצבת
 

הדילוג על פני הדורות וראיית העולים החדשים בדמותם של יוצאי מצרים החוזרים 

זוהי , רוקנת מפניהם אינה רק הזיה או התרפקות על עבר קדוםושבים אל ארץ כנען המת

הגזע , גם הצדקה להמרתו של גזע היורשים מפני הגזע שהכזיב שאינו אותנטי כפי שחשבו

 ". הגזע העתיק שצף ועלה והוא שיטביע חותמו"האמיתי הוא 
י אלה הם גולים שהוגלו מן האדמה שעליה חיו כחקלאים בימי בית ראשון או בית שנ

הם . כי איכות זו נתפסת כאיכות גנטית, ואיכותם האיכרית לא נמוגה במהלך ההיסטוריה

המתישבים הטבעיים האותנטיים של אותה איכרות קדומה אשר באה לממש את הצו 

י "אל א" שבי גולה"לכן העולים הופכים ל. פי צורכי האומה-פי רצונה היא ועל-ההיסטורי על

והיא ,  שנולדה בתקופת העלייה השנייה עם בוא עליית יבנאליזוהי בדיוק תפיסה. ואל הקרקע

 הם, המתישבים- השבים�" גולים"ה-העולים. מתעוררת מחדש בימי העלייה ההמונית

. זוהי ההשקפה האוטוכטונית, היסודות האותנטיים החיים מהאדמה והאדמה חיה מהם

הוא  וכך. פוסי חשיבהפי אותם ד-על ,יבוא בן צבי ויאשר, ואם לא די לנו בוייץ שנסחף

 :1949בעדן בביקורו שם בדצמבר ' כותב ממחנה גאולה ב
 

חשוב מאוד לדאוג לכך שהעולים האלה וכל אלה שקדמו להם לא ישארו זמן רב 

ושזה יעשה בטמפו ] הדגשה במקור [אלא יועברו מיד למקומות קבועיםאלא יועברו מיד למקומות קבועיםאלא יועברו מיד למקומות קבועיםאלא יועברו מיד למקומות קבועיםבמחנות בארץ 
                                                   

28
חזר שוב על , 7, 6, 5' עמ) 2-24-1948-20ב "י ב"ארכיון מפא( 29.5.1948-י ב"בדברים שנשא במזכירות מפא  

 . יגיםהמוטיב הזה אולם הפעם התייחס גם לחולשת הרוח של יהודים ודבריו כבר יותר מסו
29
 ..ק" ע–ההדגשות שלי . 359' עמ, 29.11.1948', ג,  יומני�וייץ   
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מוכנים לכל , הט ציוני משיחיהעולים נושאים ל. מזורז כי אנו מאבדים שבט מישראל

מוטב להושיבם . י השהיות ודחיות"עבודת פרך ואסור לבזבז חומר אנושי יקר זה ע

כוונתי . את עבודתם] ההדגשה שלי [להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיךלכפרים הנטושים ולאפשר להם מייד 

אדמת העבודה ובניין ביחד עם זה שאר המלאכות שהורגלו בהם , בראש ובראשונה

ר שאנשי הכפרים וערי השדה מקרב התימנים קרובים לעבודת יש להעי... מנעוריהם

 30...האדמה ואחרים בעלי מלאכה ופועלים יסתגלו על נקלה כי הם רגילים לעבודת פרך
 

דומה שכאן מצוי . התימנים הם חומר טבעי להחליף את הערבים שנטשו את הכפרים

ברגע שייפגש , י הוא יעשה פלאים"אשר בבואו במגע עם אדמת א" מאגי"אותו יסוד 

ויפעיל את האנרגיה הטבעית שלו " בבית"הוא ירגיש , בבקתות החימר של הכפר הערבי

להחיש את הפעולה , ויש לעשות הכל מהר. ליצירה בניין והשתרשות בארץ אבותיו

אסור לעצור את תנופת העשייה של יהודי תימן אשר . ההאחזותית פן יימוג ויפוג הקסם

דבריו . די שיוכלו להמשיך בפעילות האנרגטית המיוחסת להםנקטעה כתוצאה מעלייתם כ

הוא אינו , הוא אינו מכיר אותם. של בן צבי ממחישים עד כמה המיתוס המאגי פועל עליו

: כשהוא כותב. עברם או ידע המבוסס על אורח חייהם, כותב על סמך חקירת מעשיהם

אים את הערתו נשמעים הדברים כדברי בר סמכא אולם כשאנו קור" יש להעיר"

הוא " קרובים לעבודת האדמה"המלומדת אשר בה הוא קובע שאנשי הכפרים וערי השדה 

 ואף הוא 1911-מגלה מחדש שמקורות הידע שלו הם מהתקופה שיבנאלי עוד היה בתימן ב

צ פועל וכותב מתוך התלהבות רומנטית שהתעוררה מחדש "יב. חשב שכולם עובדי אדמה

מיתוס הפועל הטבעי של העלייה השנייה חזר . שים שנהאחרי שהייתה רדומה כשלו

התקווה והביטחון העצמי של , והתעורר אחרי אינקובציה ארוכה והוא מלהיט את הדמיון

. את התימנים ואת הפוטנציאל המאגי של תרומתם" מכירים"י הזוכרים ו"מנהיגים במפא

ן ההיאחזות של החומר האנושי הזה שוב אמורה להציל את רעיו" ההצלה"דומה ש

. כשסיכויי הגשמתו היו קשים, בקרקע העומד על בלימה כבתקופת כיבוש העבודה

הדברים מקבלים עוצמת יתר כאשר למוטיב האחיזה בקרקע הוא מוסיף את מוטיב 

 :כקודמו,  החיבור אל העבר�" השיבה"
 

נפלא הדבר לראות את האנשים הללו עזבו את בתיהם ואת מקומות מגורם במשך עשרות 

 הבטתי אל ההמונים וראיתי אותם יושבים על נהרות בבל וראיתי ....בשמחתםבשמחתםבשמחתםבשמחתם �הדורות 

כאילו לא עברו עליהם כאילו לא עברו עליהם כאילו לא עברו עליהם כאילו לא עברו עליהם , אז כמו עתה, כך היה מראיהם: בחזוני את עלייתם בימי זרובבל

 31.מימי בבל ועד היוםמימי בבל ועד היוםמימי בבל ועד היוםמימי בבל ועד היום, , , , מאה דורותמאה דורותמאה דורותמאה דורות
 

כשהוא יוצא מעטו של , "שבי הגולה"מוטיב . שניהם מתנבאים באותה שפת נבואה ממש

" מאושרים"של העולים עצמם ה" מאווייהם"ול" חלומם"ל, במחי קולמוס" הופך"ן צבי ב

                                                   
30
ארבעה ימים עם עולי " מצוי גם תחת הכותרת ,1/3/7/45ארכיון בן צבי , י"ד טבת תש"י, יצחק בן צבי לשרת  

 .246' עמ,  נדחי–צ "יב: להלן, ז"תל אביב תשט, נדחי ישראל, וכן יצחק בן צבי, S6/6729מ "אצ, "תימן
31
 .56, 55' עמ, ואצל שמעון רובינשטיין, שם  
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כאשר כל מאווייהם היא ציפייה מתמשכת למיזוג , אף הם ממחיקת מאה דורות של גולה

בין תקופת האושר של הכורם והיוגב מלפני אלפיים שנות גלות עם השיבה אל הקרקע 

התעוררות המוטיב האוטוכטוני . יםבעידן הגאולה המתממש באמצע המאה העשר

משרת את המבוכה הגדולה , על העולים כאילו התעורר אצלם בטבעיות" מולבש"ה

והחרדה נוכח בריחת הערבים וממציא את התשובה היהודית ההולמת לבעיית החללים 

ובהיעדר חומר אנושי ראוי להחליף את , הגיאוגרפים הריקים במפת המדינה הצעירה

" מחפירה"מחיקת הגלות ה,  ואולם יותר מכל יש כאן סתימת חללי הזמן.הכפריים שנטשו

. והתחברות אל העבר הרחוק של ימי העם בארצו כאילו נקטעו זה עתה" מבישה"וה

קיטוע ומחיקת עידן הגלות עונה יפה על ציפיות והלכי נפש רומנטיים המתעוררים מחדש 

לוץ בין הנקלטים ולראש גשר חלוצי כך יהפוך היסוד הזה לח. אצל אנשי עלייה שנייה אלה

כך ישמשו עולי תימן אלה דוגמה אישית לעליות מזרחיות אחרות . בתנאי שטח קשים

שסמית , "בניין אומה"הוא שלב בתהליך " תור הזהב"העלאת . ויהוו סמל להתחדשות

 ": מוטיב היפיפייה הנרדמת"עמד עליו ותיארו כ
 

These myths resemble the motif of the Sleeping Beauty, pricked by 
external forces of evil and put to sleep until the nationalist dawn arrives 
to restore the community to its true self in a new "Golden age". There is 

an element of predetermination about the pattern of development: 
effloresence, decline and rebirth can all be predicted from an analysis of 
communal origins. They are written into its "genetic code": the complex 
culture can be traced in nuce in its earliest and most rudimentary forms, 

at the outset of its career.32 
 

אל עידן " לידה מחדש"על תקופת הגלות ושבים אל ה" דילוג"מבצעים , וייץ ואחרים, צ"יב

ואולם הנקודה . של תחייה לאומית המקבילה לשיבת ציון של ימי זרובבל" תור זהב"

לישתן של מתודות מדעיות , לטענתו. המעניינת היא בניתוח של סמית לסיבת התהליך

טוריציסטים הופכות בידיהם להתחדשות ושחזור עבר י אינטלקטואלים היס"והיסטוריות ע

המטרה היא לספר . משותף תוך עירוב אסכולות היסטוריות אמיתיות עם אגדה ופנטסיה

מחדש את העבר תוך פרשנות פשטנית לתחלואי קהילת העבר ותוך סיפוק מענה נאות 

 : וא מוסיףוה" שאריהם האתניים"בשכנוע וריגוש פופולאריים למצבי הווה שבו נתונים 
 

That golden age which can, at any juncture, best conjure up the 
proppriate vision and exert the greatest leverage on the majority of the 

literate classes, will be most sought after and will have the greatest 
influence in shaping the moral direction and tone of the national 

                                                   
32
  Smith-EON p. 191. 
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revival.33  
 

היא . שיבה זו לעבר הכרחית על מנת להקנות לגיטימציה לאליטות שוחרות מודרניזציה

נחוצה כדי לבצר ולהצדיק את השינויים החברתיים שהם מבקשים לחולל לנוכח 

 :והוא מוסיף. ההתנגדות המרובה של חוגים שמרניים ופוליטיים
 
תף נובעת מן הצורך הדוחק לגייס את ההמונים באמצעות פנייה השיבה לעבר משו"

כאן מסיתה הבורגנות או האינטליגנציה את העם . לריגושים אטוויסטיים ולרגשות ההמון

גנדי ואחרים ] כך... [לפעילות קיבוצית ולאלימות כנגד שליטים זרים או משתפי פעולה

ים בקרב פועלים וקסטות ביקשו להפיץ את מאבקה של מפלגת הקונגרס נגד הבריט

נמוכות באזורי כפר וחשו צורך לפנות לפולחנים הינדיים ולתרבות עממית כדי לעורר 

 34...תגובה עממית
 

" חומר גלם"משמשים אפוא " תור זהב"הריגושים האטוויסטיים והפנייה אל העבר ואל 

ל סמית ניתוחו ש. לבניית אחדות תוך גיוס היסודות האתניים אל המכנה המשותף הרחב

בכל זאת מן הראוי לעקוב ולראות . נראה משכנע אך עדיין בלתי תואם את ההתרחשויות

או שמא , עומד ממד ההתיישבות ככלי או מכשיר ליצירת אחדות, אם בכלל, עד כמה

 . מטרות אחרות מנחות את התהליך
בסיכום ביניים ניתן להבחין במספר שלבים המתרחשים בתודעתם של כמה אנשי מפתח 

 . הרקע הביוגרפי שלהם אחוז בתודעת תנועת העבודה של העלייה השנייהש
 החלפת אוטוכטונים �רעיון ההמרה ) 4; ההצדקה) 3; ההלם) 2; נטישת הכפרים) 1

התיישבות חדשה בכפרים ) 5; אותנטיים) יהודים(לא אותנטיים באוטוכטונים ) ערבים(

 .הנטושים
 .  בעתיד ישלימו את הכיוון או יסתרו אותונוכל ראות עד כמה השלבים שיתוספו, בהמשך

לכאורה ניתן לראות שרעיון פשטני למדי של המרת יסוד אתני אחד ביסוד אתני אחר 

עשויה להביא לאותם הישגים ביצירת , באותה זירה מוכתבת הקרויה כפרים נטושים

ל שמירת קרקע והכשרתה ואחיזה בה במקומות אסטרגיים וגם לשאת יבו, חקלאות, מזון

גם פה בולט . של התחדשות ושל הישגים למדינה המתהווה ולאחדות הלאומית המתהווה

נגיעה פיזית מעוררת יצירתיות , של חיים במקום, המאגי שבמגע" ניצוץ"בנוכחותו ה

 ובזכותו יבטיחו �באותם הישגים של המקום הקודם ) פתוחה' ז( אשר יזכו �ויטאלית 

למעשה אני קובע שיש כאן חזרה מחזורית ,  פשטניקבעתי רעיון, לכאורה. את המשכיותו

התימני אמור "פועל הטבעי"מתקופת עליית יבנאלי כאשר ה" המרה"על אותם רעיונות 

היה להעביר את העבודה לידיים יהודיות ולהציל את העבודה העברית מפני קריסה 

 . רעיונית ופיזית

                                                   
33
  Smith-EON p. 200. 
34
 .21, 20' עמ, אינדיחיניסמו, סמית  
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ייחסות ריאליסטית לפני סיכומו של התהליך חשוב לציין שבמהלך המעברים מהת

והספק אם ההימור , החרדה, לא נעלמים החשש, אידיאולוגית-למעורבות רגשית פסיכו

 :וכך מבטא זאת וייץ. אינו גדול מידי והאם יצלח הניסיון
 

כשרוב הכפרים נטושים , שוב ראיתי את הגליל העליון בעוזו ובתפארתו וגם בשממונו

הרהרתי האם . ולא פשטו בהרים להאחז בהםולא פשטו בהרים להאחז בהםולא פשטו בהרים להאחז בהםולא פשטו בהרים להאחז בהם והייתי מיצר שעדיין לא חדרו לכאן יהודים

ימצאו לנו הכוחות להמשיך בעבודת הפיתוח והשיפור שהערבים עשו כאן בשלשת 

קנאה אוכלתני וחרדה אופפתני פן ניכשל דווקא בזאת והערבים ? העשורים האחרונים

הרבה . הכרח הוא לפתור בעיה זו בדרך מהירה! הלא אז תבוא מפלתנו. הם שימשיכו

  35.הרבה אלפי יהודים צריכים לגאול את הגליל, םיהודי
 

אלא אם ייווצרו , עלי להעיר שחששותיו של וייץ אינן רק אם יצליחו היהודים אם לאו

כי , לחששותיו היה יסוד. תנאים שיאפשרו לפליטים הערבים לחזור אל כפריהם ובתיהם

מים שתבעו להשאיר באותה תקופה עדיין לא התגבשה המדיניות בנושא הפליטים והיו גור

אף בן גוריון היה . אפשרות זו פתוחה על מנת שהאופציה של חזרת הפליטים לא תחסם

 מכל מקום יהיה זה וייץ שידחוף ויקדם את 36.עד אשר שינה דעתו, שותף לכך בתחילה

 ".כפרי העבודה"המודל הרעיוני שביטויו המעשי יהיה מפעל 
בת העם אל אדמתו מצוי ברעיון של היבט אחר המדגים את איתנותה של תפיסת שי

כשבן . השיבה אל הארץ האוצרת בחובה את ההוכחות והעדויות לקדמוניות העם וארצו

הוא " אין תקנה לשבות העם בלי תקנה של שבות הארץ"א ש"גוריון קובע בשנת תשי

מפעל התישבותי ... המשימה העליונה של קיבוץ הגלויות מותנית בשני מפעלים: "מבאר

שבות "עם " שבות העם" והממד החינוכי אשר באמצעותו ניתן לזווג את 37."חינוכיומפעל 

אינו אלא הממד הארכיאולוגי אשר העיד על הקשר הזה כבר בימי היישוב והגיע " הארץ

י "החברה לחקירת א"לשיאו באמצעות הכנסים הארכיאולוגיים העממיים של 

מוצלח והחד לתפקיד החינוכי הזה את הביטוי ה. והכינוסים לידיעת הארץ". ועתיקותיה

 את עברנו מעכשוויםכיבושיה ... הארכיאולוגיה היהודית"טבע בן גוריון כאשר קבע ש

 סטייה זו שלנו אל המישור הארכיאולוגי 38".ומממשים את רציפותנו ההיסטורית בארץ

מתבקשת הודות למאמר של מיכאל פייגה אשר מנתח את הסיבות לבחירת מיקומם של 

 :וכך הוא כותב שם. האלוהכנסים 
 

כל כנס חמישי לערך . השיקולים בבחירת מקומם של הכנסים היו לאומיים במוצהר

היתה בכך הצהרה על מרכזיותה של העיר , ולטענת המארגנים, התקיים בירושלים

                                                   
35
 .366' עמ', ג, 12.1948, 16,  יומני�ייץ ו  
36
 .149' עמ, גולן: להלן, 63 קתדרה, "י ישובים יהודים במלחמת העצמאות"תפיסת קרקע ערבית ע", ארנון גולן  
37
 .א"תשי ,שנתון הממשלה, ה"כ' עמ, "ייחוד וייעוד", בן גוריון' ד  
38
234' עמ,  יהודים חדשים–אצל שפירא , 125' עמ, י"שמ סוכות ת"חוה, בן גוריון בכינוס השישי לידיעת הארץ' ד  

. 
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  .בהוויה הלאומית המתפתחת
 :חלק גדול מהכנסים בשני העשורים הראשונים לקיומם התקיימו בעיירות פיתוח

היה בכך הגיון בשל הקירבה לאתרי . אילת ועכו, בית שאן, צפת, אשקלון, באר שבע

עובדה זו יכולה . והכנסים כללו סיורים באתרים השונים, החפירה המרכזיים של התקופה

להסביר מדוע נבחרו מקומות בפריפריה הגיאוגרפית אך אין בכך כדי להסביר מדוע 

ההסבר הוא בתפקיד שנועד לארכיאולוגיה ... נבחרו מקומות בפריפריה החברתית

בעיצוב היחס כלפי המרחב הישראלי ובנסיון לכונן את עיירות הפיתוח כמרכזים 

 39.אזוריים
 

ואף שאינו " עיירות פיתוח"החוקר מוצא את המכנה המשותף של המקומות המצוינים כ

-ידיאוהוא טועה לדעתי בסיבה הא, גיאוגרפי של ההגדרה-טועה במינוח הסוציולוגי

, הטעות נעוצה דווקא בעובדה שרוב אוכלוסייתן של ערים אלה. פסיכולוגית של הבחירה

זאת הסיבה , לדעתי. 1948ברח במנוסה הכללית של הערבים בשנת , אם לא כולה

עיקר תפקיד הכנסים במקרה זה היה לשמש . העיקרית לעריכת הכנסים בערים אלה

אל הערים היהודיות העתיקות כדי " גולהשבי ה"גושפנקה מאשרת לשיבתם הטבעית של 

להבליט בכך את זהותן היהודית המתחדשת ולאשרר בכך , אוטוכטוניות-לקיים בהן ניאו

כינוסים אלה ענו על הצורך לעצב זהות . את הזכות המוסרית וההיסטורית עליהן

גם כאן . ולחברם בחישוקים של הזדהות אל ערכי העבר" שבי הגולה"ישראלית חדשה ל

". אותנטיים"של החלפת אוטוכטונים שהכזיבו באוטוכטונים " המרה"בצע מוטיב המת

גם הוא לא ראה את הבסיס , ואולם כמו רבים אחרים, גישתו של פייגה מעניינת

האוטוכטוני אשר תפקידו החינוכי הוא ההשרשה הבלתי נמנעת של הזהות והתדמית 

 . ורו כבר בעלייה השנייהשעוצבה עבור העולים בשל תהליך רומנטי ומחזורי שמק
 

                                                   
39
', ג ד"ס, ציון, "עיצובו של המקום הישראלי: אנתרופולוגיה ועיירות הפיתוח, ארכיאולוגיה", מיכאל פייגה  

 . שם9 והערה 443' וכן ראה עמ. 448' עמ, פייגה: להלן, ח"תשנ
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י ט י ל ו פ ר  ו ש י ו מ כ י ס פ ר  ו ש י י-מ ת ו ב ר  ת

 מצב תרבותי הרמוני מצב פוליטי דיסהרמוני

 נטישת הכפרים
 הלם

 = תגובה 
 הצדקה באמצעות הגניוס הלאומי 1

 =תגובה
 הכרה במודל היאחזות שהכזיב

 ישן-מודל היאחזות חדש כפרים נטושים וריקים  2
 היסטורי תור זהב �שבי גולה  התיישבות עולים בכפרים  3
  לידה מחדש�תחייה  פיזור אוכלוסין  4
 העלייה המזרחית כשבי גולה התיישבות ביטחונית  5
 גולה ככפריים שורשיים במקום הנוטשים -שבי נוכחות יישובית באזורי ספר  6
 תימנים בהיאחזות חלוצית בהר ייעור והכשרת קרקע  7
  נותפתרון מצוקת המח  8

 
 
 בין כפרי עבודה למושבי עובדים-התימנים) ב

 כותב יוסף וייץ את 1944עם חתימת ההסכם בין התאחדות התימנים וההסתדרות בשנת 

 :המכתב הבא ליוסף שפרינצק
 

הראה ... ... ... ... כפועל מתיישבכפועל מתיישבכפועל מתיישבכפועל מתיישבעובד אלא גם -אלמנט רצוי לא רק כפועל, אחינו התימני

הוא . אשכנזים והוא התישבות זעירההסתגלות לסוג התישבות מסוים יותר מאחינו ה

אמות של קרקע והוא יודע להשתמש בכלים קטנים המתאימים ' מוצא את עולמו בד

עדין הוא עוסק בבחר ולא רק . המעדר האת והמחרשה הרתומה לסוס אחד. לעולם צר זה

כדי להשמיד את היבלית אלא גם כדי לעזק את האבנים ולהפוך את אדמת האבן לאדמת 

 רואה אותו כנושא אידיאלי של התישבות בהרים ויש איפוא לכוונו לכך אני. עפר

 40..."י שיבתם לאדמה"תחייתם של התימנים ע]ל[זה יהיה אות חותך ... מעתה
 

מאפשר הצצה להגדרתו , וייץ איש העלייה השנייה הידוע בתחום הייעור ורכישות הקרקע

ערכו החלוצי של .  יסוד רצויהוא אח בשל היותו) אחינו התימני(התימני . את התימני

" מתיישב", ואולם אלייה וקוץ בה. עובד ומתיישב-התימני נמדד בתרומתו הציונית כפועל

-וזו רואה את התימנים כפועלים, לגביו הוא מונח שנגזר מן ההגדרה של תנועת העבודה

ערבי " מתישב"שהצטיינותו כ" מתיישב חקורה"כמתיישב זעיר או כ, עובדים במושבות

 : מהו מתיישב חקורה מסביר וייץ במקום אחר. ואג למשק הזעיר שלו ולגינת ביתוהד
                                                   

40
ההדגשות . 235-1-1142IV-, ארכיון העבודה, 19/2/1944, ד"ה שבט תש"יץ ליוסף שפרינצק מכימכתב יוסף ו  

 .ק" ע–שלי 
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הוא . תפוחי אדמה ושאר ירקות... בכפר הערבי הגינה שליד הבית כשני שלישי דונם...

 41"...גינון"ולא הם בלבד אלא הרבה מדיירי הכפר עוסקים ב, ואשתו
 

צת העבודה השכירה במושבות דפוס החקורה הוא למעשה קיבועו של יוצא תימן במשב

טיעון שטרם (בטיעון האידיאולוגי שלא ניתן לוותר על התימנים כחלוצי כיבוש העבודה 

מאידך הרצון והתביעה של התימנים לנחלה ולהתיישבות נענו בפרץ של , )חלף מהעולם

חריצותו וכישרונו בטיפוח הגינה הביתית המספקת , אידיאליזציה על הצלחתו של התימני

בהערצה את מעלות " לשורר"אפשר לומר בציניות שכל אימת שהתחילו . צרכיואת 

להבשלתה של תכנית חלוצית שבה , אם בעתיד ואם בדיעבד, התימנים ניתן היה לצפות

ראיה . עונים התימנים על צורכי הלאום ביחס הפוך ובניגוד לצורכיהם הסובייקטיביים

 . לכך אפשר למצוא בתכניות וייץ ואשכול
זהו פועל . תיו של התימני הנערץ חופפות למעשה את מעלותיו של הערבי כחקלאימעלו

הכשרת קרקע ועבודה חקלאית פרימיטיבית , שכיר אשר מומחיותו בבניית טרסות

מחרשה והידע שלו עובר מאב לבן דור , סוס,  מעדר�המשתמשת בכלי עבודה פשוטים 

 . אחר דור
י בירושלים המופיע אחת לשבועיים "סוה של מחלקת ההתיישבות של ה42בעלון פנימי

מראשית , מתברר שבעלון הקודם". כפרי עבודה" דיווח בנושא 1949הופיע בסוף שנת 

כך שבעלון הנוכחי , "ברשימת העליות החדשות" "המונח" הוזכר לראשונה 1949דצמבר 

י המחלקה "ע" להסביר טיפוס חדש זה של ישובים ההולכים ומוקמים"מתבהרת המטרה 

 ...  ימי עבודה למשפחה בשנה210�280ל ושאמור לספק בין "השתתפות קקוב
 
עבודה . סכום הכולל את מרבית ימי העבודה בתמורה הדרושים לקיום משפחה חקלאית"

עבודות חוץ בישובים , כבישים(זו בתוספת משקי עזר קטנים ועבודות צדדיות אחרות 

 ". שוניםתאפשר למתישב למצוא את קיומו בצעדיו הרא) שכנים
 

 5,000-מדובר ב, י" כפרים בתש35התכנית כוללת הקמת : בהמשך נמסרים הפרטים האלה

 :גורמי המימון.  בפרוזדור ירושלים15- כפרים יוקמו באזור הצפון וכ20, יחידות
 .י ליחידה הכוללים שיכון ומי שתייה" ל500= ממשלה  )1
 .בודה ימי ע180�210עבודות יעור והכשרת קרקע = ל "קק ) 2
 .י ליחידה" ל125בהקמת משק עזר = המחלקה להתיישבות  ) 3

 :לגבי מעלות השיטה החדשה נכתב
 

1: פעולה זו שאנו נמצאים בתחילתה פתרה כמה בעיות יסוד והצדיקה את עצמה

                                                   
41
 .6' עמ', ד,  יומני�וייץ   
42
 .14.12.49, י"ג כסלו תש"כ, גליון שנים עשר, סקירה  
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הוצאו ממחנות העולים והועברו ) עד עתה תימנים בלבד(קבוצות גדולות של עולים  )

הושגה באמצעים מעטים באמצעים מעטים באמצעים מעטים באמצעים מעטים  )3. לתנאים החדשיםבמהירות במהירות במהירות במהירות יסתגלו יסתגלו יסתגלו יסתגלו העולים  )2. לכפריהםלכפריהםלכפריהםלכפריהם

הקמת כפרים אלה מאפשרת עבודות יעור נרחבות  )4. תעסוקה למספר עובדים גדול

התכנית מביאה בחשבון הקמת כפרים הנושאים את  )5. והכשרת שטחי קרקע ניכרים

ך רב לפעולה התישבותית זו יש ער. י כך להתנחלות רבת מימדים"עצמם בעתיד ותביא ע

מאכלסים שטחי ארץ שוממים העלולים מאכלסים שטחי ארץ שוממים העלולים מאכלסים שטחי ארץ שוממים העלולים מאכלסים שטחי ארץ שוממים העלולים מדינית שהמתישבים החדשים -מבחינה ישובית

  ....לשמש מקור לפגעים רביםלשמש מקור לפגעים רביםלשמש מקור לפגעים רביםלשמש מקור לפגעים רבים
, גלבוע, איסלין בפרוזדור ירושלים, )ליפתה(פרט לחמשת הכפרים שהוקמו במי נפתוח 

 הולכות ונשלמות ההכנות להעלאת שני כפרים נוספים �באזור הצפון -פוריה וזנגריה

 43).הרי אפרים(וכפר אחד באזור הצפון , שער הגיא-סריס- ירושליםבפרוזדור
 

 :ההתיישבות הן אפוא' המסקנות מתוכנית מח
 .הכפר נותן פתרון כמותי לבעיית הצפיפות במחנות ולחוסר התעסוקה ) 1
 .לניסוי זה, אולי כיחידים, התימנים נבחרו ראשונים )2
 .יתפתרון בעיית התעסוקה מושג במחיר נמוך יחס )3
 . ל"הכפר מאפשר לספק פועלים לעבודות ייעור של קק )4
שטחי ארץ "עונה התכנית על בעיית פיזור האוכלוסייה ב, מלבד בעיית התעסוקה )5

 . אשר עלולים להוות מקור לבעיות ביטחוניות בעתיד" שוממים
 . הצלחת התכנית כמעט מובטחת מראש. ההנחה היא שהעולים יסתגלו במהירות ) 6
 .תעלמות מעמדת התימניםה ) 7
 . יש כאן נסיון הסתרה, כלומר, כקבוצה" תימנים"ולא ב" עולים"מדובר ב ) 8
ל "אין מדובר בהתיישבות חקלאית אלא רק בעבודה שכירה תחת פיקוח קק )9

 ". מספק"משקי העזר מהווים מענה חקלאי הולם ו. בהכשרת קרקע וייעור
עד אז עלו לארץ יהודים מארצות . ודת מפנה הייתה נק1949דן גלעדי קובע שאמצע שנת 

לעובדה זו משמעות . ואילו מאמצע אותה שנה החלו להגיע גם העליות המזרחיות, אירופה

 :בכך ש
 
העמדה .  נמנו על בני עדות המזרח1949מרבית המתישבים בישובים החדשים מסוף "

וי זה במקורות גרסה כי שינ, המקובלת בקרב המנהיגות דאז ואשר אשכול היה שותף לה

עם זאת . העליה השפיע בצורה שלילית על רמת המתישבים ודמות הישובים החדשים

 44...ההרכב האנושי לא ריפה את ידיו להמשיך לקדם את מפעל ההתישבות
 

המנהיגות ראתה אפוא בעלייה מארצות המזרח מקור שיפגע ברמת ההתיישבות 

גלעדי לא מפרש אם החששות ". בצורה שלילית"והמתיישבים והעלול להשפיע עליהם 

                                                   
43
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 2' עמ, שם  
44
 �גלעדי : להלן, 1993מכון גולדה מאיר , 1948�1952 קברניט ההתישבות ההמונית �לוי אשכול , דן גלעדי  

 .20�21' עמ, אשכול
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, שהוא מתאר הם מפני האופי השלילי שתישא ההתיישבות עקב הצטרפות המזרחיים

או שמא המזרחיים עצמם , הצטרפות שתחליש את כל ההתיישבות החדשה והישנה

 .יתקשו לשאת את ההתיישבות ולהשתלב בה בגלל אורח חיים שהוא זר עבורם
של החוקרים הרואה בחששות אלה איום על כל מסכת ישי גבע מייצג את הזרם המרכזי 

 . ההתיישבות שהתבססה בתקופת היישוב
שאלת הדרכים לקליטת העולים בהתיישבות העלתה ממילא את השאלה לגבי טיבו 

 לעמוד במשימה,  המתיישב�ויכולתו של העולה 
 

ן הדרישה לשלבו במפעל התישבות לאומי סתרה את המסורת הציונית שקשרה את בניי

תנועה נושאת אידיאולוגיה ומסגרות מופת , הכפר העברי עם נושא אנושי סגולי

דימוי העליה ההמונית סתר לא רק את הדימוי . קואופרטיביות או קומוניטריות: חברתיות

. המתישב אלא אף את דימוי העולה המצוי בתקופת הישוב-האליטיסטי של החלוץ

יסין נתפסו בדרך כלל כאבק אדם ניצולי השואה יושבי המחנות באירופה ובקפר

שתיפקודם החברתי נפגע קשות ואין הם כשרים לעמידה במשימות שאינן עונות על 

 . אינטרס אישי מיידי
נמנו נחשלות תרבותית ודבקות בדפוסי חברה , בקרב יוצאי ארצות האיסלאם

 באלה דבקה ההערכה 45.פטריארכליים המנוגדים לדפוסי החברה הישובית המודרנית

קובלת אודות נטיית היהודים לחיים עירוניים ורתיעתם מעבודת כפיים ובמיוחד המ

גם . אדמה המקנה יוקרה חברתית ומעמד כלכלי נמוכים מאלה של יושבי העיר-מעבודת

לא ... המאפיינים הדמוגראפיים היו שונים ובלתי מתאימים לעלייה החלוצית בעבר

אלא נשואים בשנות , הגורם הדומיננטירווקים ורווקות בשנות העשרים הראשונות היו 

הגיל הגבוה יחסית והמצב המשפחתי נראו כסתירה . השלושים והארבעים עם ילדים

לתנאי מינימום הכרחיים לעמידה במבחנים המחייבים מוטיבציה גבוהה ונכונות לשינוי 

 . ערכים ומסגרות
 

 :מעניינת היא מסקנתו
 

החלה העלייה ההמונית ועד שראשי פעולת על רקע זה יובן מדוע חלפה כחצי שנה מאז 

 46.ההתישבות התגברו על הסתיגויותיהם ונגשו לבחון דרכי פעולה מעשיות
 

, הראשונה הייתה החלטת אשכול לפינוי המחנות. פי גלעדי הכריעו שתי נקודות-על

 : שזכתה לתמיכת בן גוריון
 

ים באפס מעשה שניהם גרסו כי אין תופעה קשה יותר מאשר אלפי צעירים המסתובב

                                                   
45
מפנה להתייחסות , 102' עמ, גבע: להלן, 1989, 20יעד , "יישוב הארץ בראשית ימי המדינה", ישי גבע  

 ).אין הפנייה לעמוד( הישראלים הראשונים � 1949: שגב' סטריוטיפית בספרו של ת
46
 .103' עמ, שם, גבע  
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י שדחף בכל כוחו לשינוי המדיניות היינו "אשכול היחיד בהנהלת הסוה... במחנות

  47.הוצאה מהירה של האנשים מהמחנות
 

 :הנקודה השנייה הייתה
 

, וייץ ואחרים נאמר כי התנאים בארץ ככל שיהיו קשים, בהתבטאויות שונות של אשכול

בהשוואה לרמת החיים ] צות המזרחמאר[הרי הם מהווים שיפור לגבי עולים רבים 

 48.שהותירו אחריהם בארצות מוצאם
 

מה אם כן היו הסיבות לנסיגה מן העמדה האידיאולוגית שראתה בעולים גורם שאינו 

תשובותיהם של שני החוקרים ? )במושב או בכפר עבודה(מתאים למערכת ההתיישבות 

 :מצביעות על שלוש סיבות
סתייגויותיהם והגיעו אל הפתרון ההתיישבותי כאל מקבלי ההחלטות התגברו על ה )1

 )גבע. (פתרון סטיכי
 ) גלעדי. (הלחץ במחנות וההחלטה לפנותם ניתבו את הפתרון אל ההתיישבות )2
ראייה סטריאוטיפית של צורכיהם ורמת חייהם של עולי המזרח לעומת מצבם  )3

 49)גלעדי. (בארצות מוצאם הקלה על קבלת הפתרון
מדוע נשלחו רק , הראשונה. א תהיינה שלמות בטרם יתבררו שתי שאלותמסקנות אלה ל

מדוע הופנו חלק מהתימנים לכפרי עבודה וחלק הופנו , והשנייה? תימנים לכפרי העבודה

 ? למסגרות אשר הוגדרו מראש כמושבי עובדים
 50: כותב ישראל ישעיהו23.10.1949-במכתב למחלקת הקליטה מ

 
ימנים למושבות שוררת דעה קדומה שהנסיבות הישנות חוששני שבעניין הכוונת הת

כאשר היתה קיימת בעיית העבודה העברית במושבות הבינונו . והחדשות עומדות כנגדה

וסייענו לעולי תימן שילכו לחזית זו משום סגולותיהם המיוחדות שיש בהן כדי להועיל 

ה ולעבודה עכשיו כבר מותר להודות שאם אמנם הועילו התימנים למושב. לעניין

לא הועילה להם כלל והחזיקה אותם במשך עשרות , הרי היא המושבה, העברית במושבה

התקוות שהמושבה תהיה בשביל התימנים תחנת . דלות וחוסר ישע, שנים במצב של עוני

 מעולי 50%-בשעה שלמעלה מ: וכך נוצר מצב מוזר. נתבדו כליל-מעבר להתישבות

רדסים הרי חלקם בהתישבות הוא כמעט כאפס ומשק תימן יושבים במושבות ועובדים בפ

ולא כאן המקום להסביר למה (ומשום אכזבה זו , וגדולה האכזבה. אפס גמור-ליד ביתם

 גבר מאוד רצון ההליכה אל העיר או אל חיי העיר ואל מלאכות �) וכיצד הגיעה האכזבה

                                                   
47
 .20' עמ,  אשכול�גלעדי   
48
 .22, 21' עמ, שם  
49
 !גלעדי לא מאשש או מוכיח טענה זו בשום מקור ולו אחד  
50
 .IV 235/2525 ארכיון העבודה, 23.10.1949, י" הקליטה הסוהלקתלמח ישעיהו  
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 . שאינן חקלאיות בקרב כל תימני שעדיין יש בכוחו ללכת מן המושבה
 

הוא יוצא כנגד המגמה להביא עוד תימנים אל המושבות בטענה שבכך רק יגדילו את 

 . שכונות העוני הקיימות והגדולות ואת הנטייה לעבור העירה
 

על תכנית העברת התימנים למושבות כתכנית ... לפיכך מערער אני בכל תחושת נסיוני

כת עולי תימן ישר אל כנגד זה יש להעדיף ולראות כעיקר את הול. מרכזית לקליטתם

אפשר להוליך אותם עם הצריפים שמדובר בהם אל נקודות התישבות שאין . ההתישבות

בזה יתוקן ויאוזן מעמדם של התימנים בכפר . בהן דירות או שהדירות מועטות בהן

צדק תעשו לאלפי נפשות אם תעיינו מחדש בתכנית ... עמידה ברשות עצמם, ובהתישבות

 . זו לאור ערעור זה
 

עמדת ישעיהו מדגישה את סירובם של התימנים למלא את התפקיד המסורתי שמילאו 

העסקתם כפועלים ,  היינו המשך התיישבות במסגרת המושבתית�בתקופת היישוב 

או , הדרישה העולה כאן. שכירים והעברתם לשכונות פועלים עניות בשולי המושבות

מעית העברת התימנים למפעלי דורשת חד מש, "ערעור על התכנית"כקריאת ישעיהו 

קריאתו זו שונה מעמדתו המסנגרת על השיטה אחת . ההתיישבות החדשה באורח שוטף

כאן עומדת דרישה חד ". הנכשלה התישבות התימנים"עשרה שנה קודם לכן במאמרו 

או תחושה בלתי ברורה על מגמה המנסה להמשיך את , משמעית נוכח מדיניות מהססת

. כך-מגיעה שבוע אחר, י"ראש המחלקה לקליטה בסוה, בת יוספטלתגו. הנתיב המסורתי

 משפחות אשר יחולקו בצורה שווה בהתיישבות 8,000עיקריה מתייחסים ליישובן של 

המדיניות הקונקרטית אינה נסוגה מהתיישבות במושבות או המשך , כלומר. ובמושבות

תיישבות של כל הנתיב המסורתי אלא מציגה את האופציה המקבילה של הוצאתם לה

באר , דל'מג(ובמושבות ובערים החדשות , 3,000בערך "וכפרי זיתים , השאר לכפרי עבודה

 51"3,000�4,000) חלסה, בית שאן, שבע
פי עקרון -מחלקת הקליטה בראשות יוספטל מתייחסת אפוא לבעיית קליטת התימנים על

 העדפה להפניית לא מסתמנת כאן כל. השיכון והמגורים ועקרון פיזור האוכלוסייה

התימנים ליעד התיישבותי אלא איזון בעיית המגורים בין כל האופציות הישוביות 

 . באוקטובר התימנים עדיין לא מיועדים להתיישבות כיעד בלעדי. הקיימות
, ראש המחלקה החדש לענייני תימנים במרכז החקלאי, בסקירה שכותב דוד מקסר

 מושבות אשר עובדים בהן 17 הוא כותב על ,1949והמתייחס לחודשים אוגוסט דצמבר 

שעיקר עיסוקם בחקלאות " פועלים תימנים ישנים וחדשים מאורגנים ובלתי מאורגנים"

לאחר מכן הוא . או בפרדסים וסובלים במיוחד מהזנחת מועצות הפועלים המקומיות

בשל " רע יותר"סוקר את הנעשה בכפרים הנטושים אשר את מצבם שם הוא מגדיר 

הוא דורש . ון הלא מוצלח לערב עולים תימנים עם עולים מארצות מוצא שונותהניסי

                                                   
51
 .שם, ארכיון העבודה, 30.10.49, מיוספטל לישראל ישעיהו  
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כדי להוות גשר חי בין ההסתדרות לבין ... "רכזים מבין החברים התימנים"לשלוח אליהם 

אשר יקרבו אותם במהרה אל ... ידיעת הארץ, כדי להקנות להם לשון עברית"העולים

של עליית על ' וני העולים שהגיעו בשלב א ניתן להסיק מכך שראש52"מושגינו ותנועתנו

כנפי נשרים הופנו תחילה לעבודה חקלאית במושבות בשל מקורות התעסוקה 

, כאשר השלב האחרון, לאחר מכן הופנו חלקם לכפרים נטושים. שהיו בהם" מסורתיים"ה

 . היה הפנייתם לכפרי עבודה, אשר החל כנראה בסוף דצמבר
דיר (אלקוש : יישבות החדשה בשלושת המושבים שהוקמוכדאי לעמוד על דיווחו על ההת

 משפחות 120באלקוש הוא יודע לספר על ). זינאת-אום א(עמקא ואליקים , )אל קאסי

הוא מוסר על תחילתו של . המתלוננות על היעדר קשר מספיק עם אנשי תנועת המושבים

, כשרת קרקעכל העבודות הן של ה.  עופות50משק חקלאי לכל מתיישב הכולל לול של 

מסיק , תיקון הכביש, )באמצעות טרקטורים של המחלקה להתיישבות(חריש , סיקול

 . זיתים
 בעמקא התיישבה הקבוצה 53".ל דרך המלך]ע[יש תקוות לעלות "מתקבל הרושם ש

, 20.10.49-העלייה הייתה ב". ארגון להתיישבות"שהתארגנה במחנה עתלית באמצעות ה

 דונם מטעי 1500 דונם מהם 3500נמסרו להם . הכול- בסך נפש280-כ,  משפחות65וכללה 

עד שהמחלקה , עדיין אין צינור מים ומים מובאים מבית העמק. זיתים והיתר פלחה

אחד בן , במקום שני מדריכים מתנועת המושבים. להתיישבות תבצע במקום קידוח מים

 .  תימני חניך כפר ויתקין�כפר ויתקין והשני 
היו קשיים בבחירת החומר האנושי וקשיי , שיושב ביוצאי עדן, יםאליק, במושב השלישי

עוסקים , האנשים בונים את בתיהם בעצמם, בינתיים המצב השתפר. הסתגלות קשים

אולם בסוף . ומציינים לשבח את עבודת המדריכים העושים למענם, בהכשרת קרקע

צב שבו מבוצעת שהק, עלי לציין: "הדיווח האופטימי של שלושת המושבים הוא מציין

 ."קליטת עולי תימן בהתיישבות אינו הולם לא את צרכי העליה הזו ולא את מימדיה
כלומר צרכיה של עליית תימן להתיישבות עדיין אינם נענים לא בכמות ולא יחסית 

ניתן להסיק שצרכי התימנים ליציאה להתישבות עולים על צרכי הגורמים . לגודלה

מי (ליפתא :  הוא מתאר את מצבם של חמש נקודותלגבי כפרי העבודה. המיישבים

זנגריה בגליל , )נורית(נקודה בגלבוע , בפרוזדור ירושלים) כסלון(איסלון , )נפתוח

ל כאשר שכר יום עבודה הוא "שם העבודה מתבססת על ייעור מטעם קק, פוריה, )אליפלט(

 :והוא כותב.  יום בשנה140י במשך " ל1.40
 

, ים במקום כחודש ימים בבתים ללא דלתות וחלונותראיתי את האנשים הנמצא

איני חושב , בתנאי אקלים קשים ובמצב הלבשה ובריאות גרוע. כשגגותיהם דולפים

דבר כזה עלול להביא . שדבר זה היה יכול להעשות עם עולים שאינם יוצאי תימן

 העובדה שעולי תימן הם עכשיו הנושא... לתוצאות חמורות מאוד מבחינת הבריאות

                                                   
52
 ).א( IV 235/1210ארכיון העבודה, 2' עמ, 1949דצמבר -סקירה על פעולות המחלקה בחודשי אוגוסט  
53
 .שם  
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  54.מחייבת דאגת יתר וטיפול מקיף בהם) לדעתי לא בצדק(לצורת התישבות זו 
 

מנהל מחלקת , כותב דוד מקסר ללוי אשכול, 1950באפריל , כעבור מספר חודשים

 :ומונה את טענותיו אחת לאחת, ההתיישבות
 
 . בהתאם לכמותם ורצונם, אין מכוונים את יוצאי תימן להתישבות )א
קומם של יוצאי תימן בין נקודות הישוב החדשות על קרקע שיש משום מה נפקד מ )ב

 . בשומרון ובדרום הארץ, בה מים בשרון
 . הכוונה מיוחדת של יוצאי תימן להתישבות לכפרי עבודה )ג
 . אי שיתופם של יוצאי תימן במוסדות התכנון והביצוע של המוסדות המישבים )ד

דבר העלול ליצור . ק בכפרי עבודהאנו רואים בחרדה את ישובם של יוצאי תימן ר

שיהיו נדונים לצמיתות לרמת חיים , בארצנו מעמד חדש של אנשים עניים חסרי קרקע

אנו מבקשים שינוי מיידי במצב זה כל . נמוכה שתוצאותיה הן הרות סכנה למדינה ולעם

וחלקם של " פורשים"לרבים מאיתנו עדיין זכורה פרשת ה... עוד לא אחרנו את המועד

מצדדים שונים נשאלה אז השאלה כיצד זה קרה ואיך להתגבר . ירים יוצאי תימן בהצע

אני ... אך זה היה מאוחר, והיתה נכונות להשקיע אמצעים גדולים מאוד, על תופעה זו

וכן את החברים המטפלים ישירות ... מציע שתזמן את חברינו הפעילים יוצאי תימן

 55.בעליה זו ובקליטתה
 

התיישבות התימנים אינה בשטחי , הראשונה: שלוש טענות עיקריות למקסר יש אפוא 

 .התימנים מופנים רק לכפרי עבודה, השנייה. הזיבורית בשרון בשומרון ובדרום הארץ
 . התימנים אינם שותפים בהכרעות במוסדות המיישבים, השלישית

היא מודעת להיעדר ") פורשים"בעיית ה(אף שהעמדה היא מעמדת ברית ושותפות 

 . השוויוניות והאפליה כלפי השותף הנאמן
 56תגובת אשכול מתומצתת ומרוכזת

אשר ) שלא הייתה מצורפת למסמך(בסעיף הראשון הוא מונה רשימה של יישובים 

אין כל כוונה : ומוסיף' וג' ב'באמצעותה הוא מבטל את הטיעונים של מקסר בסעיפים א

 . כפרי מטעים ברחבי הארץלא ליישב את יוצאי תימן גם במושבים מתוכננים וב
כלומר מצד אחד פיזור , גם כאן בולט בדברי אשכול הקו המאזן במקביל לקו של יוספטל

גם )... להוציא הקיבוצית(ומצד אחר כל צורות ההתיישבות , גיאוגראפי של האוכלוסייה

 . במושבים מתוכננים וגם בכפרי מטעים בכל חלקי הארץ
 :'ים בדרג קבלת ההחלטות כותב אשכול בסעיף בלגבי הדרישה לשיתוף פעילים תימנ

 

                                                   
54
 .3' עמ, שם  
55
 .IV 235/1210, )א(ארכיון העבודה , 18.4.50מקסר לאשכול   
56
 .שם, ארכיון העבודה, 30.4.50, י"ג אייר תש"י, מאשכול למקסר  
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העובדים במוסדות התכנון של המחלקה להתישבות אינם מתקבלים לפי ארץ מוצאם 

 :הוא כותב' בסעיף ג. אלא לפי הכשרתם ואין שום הפליה עדתית
לעומת זאת אבקשכם להתרכז ריכוז יתר בהקמת קורסים וסמינרים לעבודה תרבותית בין 

ך לחפש ולמצוא עוד עשרות מדריכים ומדריכות חקלאיים וחברותיים לכל יוצאי תימן וכ

 . צורות ההתישבות
 

מצד אחד הוא . לכאורה ניתן לראות בדברי אשכול מענה ענייני עם נימה דקה של פטרונות

ומן הצד האחר הוא , אינו משאיר ספק לגבי מקצועיותם של עובדי מחלקת ההתיישבות

כז בהכשרת מדריכים חקלאיים וחברתיים ליישובים מטיף לעסקני התימנים להתר

אתם עם בני עדתכם . כל אחד ימלא את חלקו בתחומו ויעסוק בענייניו, כלומר. החדשים

הוא עסוק במערך . ואולם אפשר לראות את דברי אשכול גם בצורה אחרת. ואני עם אנשי

ולכן טענות על , ודע זאתוהוא י, מהלך שאינו נקי מליקויים, ארגוני ומדיני,  פיננסי�אדיר 

, שיש לה שדולה בתנועת העבודה, קיפוח של קבוצת לחץ או קבוצת פעילים מעדה מסוימת

המסר של אשכול הוא שאין מקום ". מחנכת "�מקוממת אותו ומביאה לתגובה קנטרנית 

להכרעות דמוקרטיות בשאלת ההתיישבות ורק מומחים העונים על הדרישות 

כל התייחסות סובייקטיבית של בעלי העניין או . נה יעסקו בההאובייקטיביות של המדי

בכך ממשיך אשכול את אתוס . מקורביהם אינה מן העניין ואף מחבלת בתנופת העשייה

" רוח עלייה שנייה"ניתן להעריך שאותה . שהיה קיים בתקופת היישוב" נעשה ונשמע"ה

. רער או להרהר על מעשיוהכשירה צוות מוביל אשר אין לע" חלוצית"שנקראה , ושלישית

 להוציא את מרבית העולים 1950י במארס "ביוזמתו של לוי אשכול החליטה הנהלת הסוה

הרעיון היה . מהמחנות ולפזרם בארץ למקומות שיש סיכוי למצוא בהם תעסוקה

להקמת מעברות אשר בהן ימצאו , להשתמש בתקציבים שהיו מיועדים לכלכלתם במחנות

תפיסה זו . ריות לתעסוקתם וכלכלתם הועברה לעולים עצמםבעוד האח, דיור זמני

מלמדת על גישה אידיאולוגית שלא יכלה לקבל את תלותו של העולה במערכת המוסדית 

ההנחה הייתה . 1950כך החלו המעברות באמצע שנת . כפי שהייתה במחנות העולים

הייתה זו . וקהשסמוך לערים וליישובים הוותיקים ייקל על העולים למצוא מקורות תעס

 . הנחה נכונה אך יכולותיה לענות על כלל הצרכים הייתה מוגבלת
סוכם , בגלל מחלוקת על סמכויות בין מחלקת הקליטה למחלקה להתיישבות, בינתיים

ואילו כלל המעברות תהיינה , שכפרי העבודה יהיו באחריות המחלקה להתיישבות

היו למצוא פתרון דיור ולממש המטרות בהקמת המעברות . באחריות מחלקת הקליטה

כפרי העבודה שימשו למעשה פתרון ביניים בין מחנות . את מדיניות פיזור האוכלוסייה

בתכנית . ל"היוזמה לכך באה מצד יוסף וייץ איש הקק. העולים להתיישבות הכפרית

שהציע למחלקת ההתיישבות ראה וייץ בכפרי העבודה מחנות הכשרה לעולים לקראת 

לקראת עבודה בהכשרת קרקע וביצוע עבודות שהקרן הקיימת הזדקקה ו, התיישבות

שחר מגדיר את כפרי . גידור שטחים והכשרת שטחים לחקלאות, ייעור באזורי ההר: להם

 :העבודה כך
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מיקומם באיזורים קשים . תנאי הדוחק והשכר הנמוך לא חיבבו את הכפרים על העולים"

הוסיף גם הוא להרגשת ) ו בגליל המערביבדרך כלל בפרוזדור ירושלים א(והרריים 

 נפשות נקלטו בכפרים אלה וכפי שאירע 20,000-פחות מ. הקיפוח אשר ליוו נסיון זה

כפרי עבודה . במעברות מרוחקות לא פסחה תופעת העזיבה לערים הגדולות גם עליהם

ה כשהתמהמה... תסכול העולים גבר... נוסף על כך. שלמים ננטשו תוך פרקי זמן קצרים

הכפרים הזמניים הפכו לקבועים יותר וההבטחות למשקי עזר לא . העליה על הקרקע

 57...קויימו
 

שאורגנו בחסות משרד , "העבודות היזומות"או " עבודות הדחק"גלעדי נוטה לראות ב

 הועסקו אלפי עובדים 1949מאמצע שנת . השקעות לטווח רחוק בחקלאות, העבודה

אך הבעיה המרכזית ', וכו, טיוב שדות מרעה טבעי, פריצת דרכים, בעיבוד אדמות בור

בעיקר בשל השכר הנמוך שהביא , הייתה ארגון לקוי ומוטיבציה נמוכה של העובדים

 . לירידת התפוקה
בעבודות יזומות הייתה על בסיס " כפרים הנטושים"שחר מציין שהעסקת מתיישבי ה

, בסלילת דרכים, יעסקו בתיקון בתים, הבטחה שאלה יכשירו משקים משפחתיים

ואולם המקורות התקציביים באו ממשרד העבודה ואילו בכפרי . בשיקום מטעים ועוד

כך יצא ששולמו משכורות . ל"העבודה מקור התקציב היה המחלקה להתיישבות והקק

התעריף . שונות לאנשים שעבדו באותן העבודות ולעתים אף במקום עבודה משותף אחד

בודה היה נמוך בהרבה מזה של מתיישבי הכפרים ל לאנשי כפרי הע"ששילמה קק

 58.עובדה זו גרמה להחרפת תחושת הניצול והתסכול. הנטושים
 
 התכנון. 1

" הצעה-מסקנות המוסדות המיישבים"תחת הכותרת ) אין תאריך (1950במסמך משנת 

 59:ולהלן אביא רק חלק ממנו, מוגדרת המטרה המדויקת של כפר העבודה
 
גשמת התנחלותנו החקלאית רחבת המידות במדינת ישראל הוא אחת הדרכים לה ) 1"

 . אשר באיזור ההר, "כפר העבודה"
להדריך ולאמן את , תפקידו להכשיר אדמה לחקלאות. כפר העבודה משמש מעבר )2

פיתוח הדרגתי של התחלות , תוך עבודת הכשרת קרקע,  שנים3�5העולה במשך 

 . ושב עובדים מתוכנןעל מנת להעביר את כפר העבודה למ, משקיות
מספר שנות המעבר בכל כפר עבודה מותנה ממידת האדמה הטעונה הכשרה אשר  )3

  דונם בערך4,000ושאינו יכול לעלות על , בתחום השטח הכללי המיועד לכפר
בהתחשב עם ההנחה שבאיזור ההר בכללו אי אפשר להקים ישובים גדולים ... )4

                                                   
57
יד יצחק בן , נאור' עורך מ,  עולים ומעברות�עידן , "הגיאוגרפיה של המעברות", שחר אריה פלזנשטיין דניאל  

 .91, 90' עמ, שחר: להלן, ז"ירושלים תשמ, ביצ
58
 .20' עמ,  אשכול�גלעדי   
59
 .S15/9608/1מ "אצ, ]אין תאריך] [בדבר כפרי עבודה[מסקנות המוסדות המיישבים הצעה   
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וריחוקן אחת , פיצול החלקות, יםשפרנסתם על חקלאות מטעמים טופוגרפי

יהיו כלולים גם בעלי מקצוע ובעלי מלאכה _ _ _ במספר של . מחברתה

 60._ _ _-ולפי זה מספר החקלאים יהיה כ, המשמשים את הישוב
 :איתור מקום הנקודה מותנה בין השאר בשני תנאים יסודיים והם )5

ם לפחות לכל  דונ1.5מגרשים בני , שטח שיספק תיכף או אחרי הכשרה )א

 . לרבות בעלי מקצוע. התושבים
קרבת השטח והמגרשים לאדמה העתידה להיות הביסוס לקיומו של מושב  )ב

 . העובדים
כל . סלילת דרכים וייעור, העבודה המעסיקה את תושבי הכפר היא הכשרת קרקע )6

תוכנית היעור בכפרי העבודה צריכה . י הקרן הקיימת ומתקציביה"אלה מבוצעות ע

שישמשו אחר כך כחלק מענפי ] בניגוד לנשירים[כלול גם נטיעת עצי פרי יציבים ל

התעסוקה הזאת צריכה . גפנים, זיתים ותאנים, ]??[אלות , חרובים: כגון, המשק

 ימי 240לאפשר את קיום המשפחה בכפר זה ולפי זה תיתן בשנה הראשונה עד 

פי שטחי הקרקע עבודה לכל משפחה ותפחת ותלך מידי שנה שניה ואילך ל

המוכשרים שיעדו לרשות המתישב ואשר עיבודו אותם צריך לספק לו ערכי קיום 

 . ל"בשיעור של שכר עבודתו אצל הקהק
י בתקופת המעבר תדריך את המתישב בפתח "המחלקה להתישבות של הסוה )7

התחלות משקיות בכוחות עצמו ובעזרת תקציב שהמחלקה להתישבות תספקו כהון 

פיתוח ההתחלות המשקיות יהיה מותאם לצרכי , ת זרעים ואינוונטרחוזר לרכיש

 . הכשרת הקרקע
יווצר תיאום מלא בין , כדי להשיג את התכלית המותווית לגבי כפר העבודה )8

המחלקה להתישבות ובין הקרן הקיימת למען תעלינה פעולותיהן בקו אחד מחושב 

ו תהינה כפופות הוועדות לרשות ז... שני המוסדות יקימו ועדה משותפת. מראש

 ...דלקמן
 :לרשות המשותפת של כפרי העבודה יהיו כפופות שלש ועדות

 ר" לא מונה יו�ועדת שיפוט  )1
 וייץ' ר י" יו�ועדת תיכנון  )2
 ר " לא הוגדר מי יהיה היו�ועדת ביצוע  )3

 .  ישובים המוגדרים ככפרי עבודה22לסיכום באה רשימה של 
 : כמה מסקנותניתוח המסמך מצביע על

... להגשמת ההתנחלות החקלאית"כפר העבודה הוא אחד מאמצעי ההתיישבות  )1

ולא נכללו , משמעות הדבר היא שכל היישובים שהוקמו עד כה, "אשר באיזור ההר

מכאן שההחלטה על הקמת .  ההתייחסות לגביהם שונה� כפרי העבודה 22ברשימת 

חו למסגרת מושב העובדים לפני המסגרת נובעת אולי מהמסקנה שתימנים שנשל

הדרישות של המוסדות המיישבים אם בשל אי התאמה " עמדו במבחן" לא 1950

                                                   
60
 . המסמך הוא העתק של המסמך המקורי ולכן לא טרחו לעדכן בכתב יד את שנכתב במקור לגבי מספר האנשים  



270 

 

, ואי הכשרה ואם משום שהתיישבות באזור ההר מחייבת הערכות ייחודית ושונה

יש לציין שבכל המסמך לא מוזכרת עדה . ואת זאת באה לתקן המסגרת החדשה

ההגדרה בראש הסעיף . ם אשר יותאמו להמסוימת או סוג מסוים של מתיישבי

מלמדת אפוא שהיא נועדה להיות , הקובעת שזוהי מסגרת נוספת למסגרות האחרות

3מותאמת לסוג מסוים של מתיישבים אשר הכשרתם דורשת תקופת הכנה של בין 

מכן יגיע הכפר אל קו היעד -רק לאחר. הכנת הקרקע והכשרתה, ובמקביל,  שנים�5

 ).2, 1סעיפים (של מושב עובדים 
מקבילה ומותאמת לשני אובייקטים בעלי חיות , ההתניה של מספר שנות ההכנה )2

על האדם העובר תקופת הכשרה . המתיישב והאדמה: סובייקטיבית משל עצמם

ועל האדמה להיותה אדמת יער טובה או קרקע ; להיות חקלאי טוב ומתיישב טוב

בשל המגבלות של הקרקע , לכן. המניבה העונה על צרכיה שלה ועל צורכי בעלי

מספר המתיישבים חייב להיות קטן יותר ) פיצול וריחוק חלקותיה(ההררית 

ולהשלמה יש להוסיף בעלי מקצועות שירות אשר ישרתו , מיחידות מושביות רגילות

 )4, 3סעיפים . (אך לא יהיו חקלאים, אותם
ליד הבית שלא " קורהח"חלקת , האחד: בחירת המקום מותנה למעשה בשני דברים )3

שהמרחק בין החלקות החקלאיות המוכשרות , והשני; תהיה קטנה מדונם וחצי

סעיף . (כאשר יהיה זה מושב עובדים, יהיה סביר כדי שישמש את המתיישב בעתיד

.  הוא תכליתו האמיתית של כפר העבודה המיועד לתימנים בתור שכאלה6סעיף ) 54

 1944.61 בשנת מקורו במודל שעיצב יוסף וייץ כבר
כי ברגע שהוא , מודל זה מציב את ההסתפקות במועט של התימני כמעלה יתרה )4

הרי שתכונותיו כבעל מקצוע באים לידי ביטוי והוא נעשה , מסתפק בנחלה זעירה

מתיישב אשר גדולתו אינה רק בשימוש בכלי עבודה קטנים או פשוטים -בכך פועל

מעלתו ". להפוך אדמת אבן לאדמת עפר"ו היינ, "מעזק"אלא גדולתו במקצועיותו כ

היא שמכשירה אותו לעתיד להיות נושא אידיאלי של , כמעט" אלכימאית"ה

. בכך רואה וייץ את תחייתו של התימני יחד עם תחיית האדמה. התיישבות בהרים

אלא מתיישב שלכל היותר הוא , חקלאי או איכר, וייץ אינו רואה בו מתיישב רגיל

וייץ מייעד לתימני את . כערבי, ק בחלקת החקורה שלו ליד ביתואיכר זעיר המסתפ

אותו סטטוס פועלי שהיה לו בכל שנות ההקפאה וההרחקה מהתיישבות במושבות 

כך . מתיישב-כלומר פועל שכיר, "מתיישב"אך מוסיף לו את המילה ,  פועל שכיר�

ועל שכיר ויחד יוגשם חלום ישן מימי העלייה השנייה שבו ישמור הפועל על יעודו כפ

זהו בדיוק . התאכרות" חשש"עם זה יוכל לשלב לעצמו תנאי נחלה זעירה ללא 

החייאת מושב הפועלים בהגשמת התימני בעידן . מושב הפועלים שאבד עליו הכלח

. עד כאן המודל. התקומה איננו מעשה של מה בכך ורק יקרא מעתה כפר עבודה

ק והכשרת קרקע ייעור ופריצת עבודה שכירה בעיזו,  מתאר מצב דומה6סעיף 

                                                   
61
בצורה ... אני מוכן... איני יכול להכחיש אבהותי לעניין כפרי העבודה:  כותב אשכול16.10.50-ץ מבמכתב לויי  

 S15מ "אצ. בעניני רוח ומחשבה הרי זה בכל זאת בגדר האפשרי. מכובדת וחברית להקים אבהות כפולה
 .40ראה הערה . 9608/1
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 ימי עבודה בשנה ושכר 240ל המספקת "דרכים כאשר הגורם המממן הוא קק

עם זאת מובהרת במפורש העובדה שמלבד החקורה . י ליום" ל1.40 �עבודתו הצנוע 

תוכנית הייעור צריכה לכלול "כי אם ,  דונם למתיישב לא תהיה לו נחלה1.50-של ה

.... כ כחלק מענפי המשק"שישמשו אח] כלומר לא נשירים[נטיעת עצי פרי יציבים 

איני בא לטעון ששבעת המינים באים ..." גפנים, תאנים, זיתים, ]??[אלות , חרובים

ואולם העובדה ) ברוח העלייה השנייה(לענות על הצרכים הרומנטיים של המתכננים 

 כלכלית והם אין ביכולתם להוות ענפי גידול שניתן להתפרנס מהם ברווחה: בולטת

. באמת אמורים לענות יותר על צורכי הקרקע ושימורה מאשר על צורכי המתיישב

צריך לספק לו ערכי קיום בשעור של "כדברי הסעיף המסיים והקובע שעיבוד השטח 

החלוציות הכפויה של הסתפקות צנועה במיוחד ... " ל"שכר עבודתו אצל הקהק

הוא אינו עונה על . מוה במקרה הטובנדמית כמשהו אנאכרוניסטי בלתי מוסבר ות

עוד נשוב . צורכי המתישב כמו על צורכי הפיתוח של ההר במינימום הוצאות

 . לנקודה זו בהמשך וננסה לעמוד על סיבותיה
י הקמת מערכת מתכננת " סוגר את הנושא בהבטחת שלמותה של התכנית ע8סעיף  )5

פי הקו -על, כלכלניםמתכננים ו, אגרונומים: ומפקחת של ועדות מקצוענים

ולכן גם ,  אנשים אשר הכשרתם קובעת ולא ארץ מוצאם�שהיתווה כבר אשכול 

מעין היררכיה צבאית אשר יש בה מטה פיקוד . המתיישבים עצמם אינם צד בעניין

 .ומפקדים ויש בה חיילים בשטח
 
 בהר" היאחזות"ממד ה. 2

-העבודה כותב וייץ בבמכתב למדור לתכנון של המחלקה להתיישבות בנושא כפרי 
22.2.1950: 

 
גישתכם : והריני להעיר... ח של המדור לתכנון המשק של כפרי העבודה"הומצא לידי דו

צריכה צריכה צריכה צריכה , , , , אין התוויית גבולות האדמה המיועדת לכפר העבודהאין התוויית גבולות האדמה המיועדת לכפר העבודהאין התוויית גבולות האדמה המיועדת לכפר העבודהאין התוויית גבולות האדמה המיועדת לכפר העבודה, מוטעית היא' מספר א

כפר עבודה "אמנם המגמה של . כי אם להפךכי אם להפךכי אם להפךכי אם להפך, , , , להיות משועבדת לתכנון האיזור החקלאילהיות משועבדת לתכנון האיזור החקלאילהיות משועבדת לתכנון האיזור החקלאילהיות משועבדת לתכנון האיזור החקלאי

, היא אמנם ליצור קרקע בשטח הנחשב בעיניכם לבלתי פליח היום" ר לכפר משקבמעב

מין הדין לעשות , אבל אם יש אפשרות לספח אליו מידת קרקע פליחה כל שהיא בשכנות

מפקיע את כל אדמת הכפר מפקיע את כל אדמת הכפר מפקיע את כל אדמת הכפר מפקיע את כל אדמת הכפר " תכנון הנקודות החקלאיות "ש] ?[דוגמת מייאר .... ,זאת

נדון הוא לשממה - ננקוט בקו שלכםשאם, בעמק ומשאיר את הכפר תלוש ומסורבל הרבעמק ומשאיר את הכפר תלוש ומסורבל הרבעמק ומשאיר את הכפר תלוש ומסורבל הרבעמק ומשאיר את הכפר תלוש ומסורבל הר

 . עולמית
דאגת המשק החקלאי דאגת המשק החקלאי דאגת המשק החקלאי דאגת המשק החקלאי לתכנן את השטחים שיימסרו לכפר עבודה מתוך "גישתכם . 'ב

חוששני אולי ראייתכם היא הראייה השגרתית ביחס ... סתמית היא מאוד" " " " שיקוםשיקוםשיקוםשיקום""""

יכול להראות יכול להראות יכול להראות יכול להראות " " " " שהוא הוא שדה כפר העבודהשהוא הוא שדה כפר העבודהשהוא הוא שדה כפר העבודהשהוא הוא שדה כפר העבודה, , , , אין ההראין ההראין ההראין ההרלתכנון מישור וכמובן ש

 .  המישור המישור המישור המישורבאספקלרייתבאספקלרייתבאספקלרייתבאספקלריית
דווקא כחוליה מקשרת בתכנון המשק " כפר העבודה"אני כשלעצמי רואה מעלות רבות ב

החייאת החייאת החייאת החייאת , , , , ביטחוןביטחוןביטחוןביטחון: החקלאי הארצי ובעיקר בביצוע ההתנחלות מבחינות עיקריות כגון
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 ]הדגשה שלי [62.האמצעים הכספייםהאמצעים הכספייםהאמצעים הכספייםהאמצעים הכספיים) אי מציאותאי מציאותאי מציאותאי מציאותאו (שממה ומציאות שממה ומציאות שממה ומציאות שממה ומציאות 
 

רה את תכליתו של כפר העבודה כאמצעי מבהי" אספקלריית המישור"מאבקו של וייץ נגד 

זוהי התיישבות המתבססת על חקלאות הררית . המטרה היא היאחזות בהר. ולא כמטרה

לכן . שמעצם טיבה מוגבלת לטרסות וחייבת להיות מצומצת יותר מחקלאות מישורית

 �היא מבוססת על עבודה כיבושית בהכשרת קרקע וייעור או בעבודת חוץ ומשק עזר קטן 

של " עיקרון החסימה"העיקרון הוא שיבה אל ? ומהו אותו עיקרון. בעיקרון �ורה החק

, שאמור היה לשמש מצד אחד מחסום בפני ההתאכרות, מושב הפועלים בעלייה השנייה

גם כאן . ומצד אחר לחסום בריחה מן העבודה השכירה התחרותית בזירת כיבוש העבודה

היינו מהרצון להקים משק , מודרניתה" ההתאכרות"כפר העבודה הוא מחסום בפני 

לכן כאשר המטרה היא היאחזות בהר עבודת החוץ . חקלאי קונבנציונאלי במישור

כך נראים . והמשק החקלאי עומד כטפל לידו, והעבודה השכירה חייבים להיות עיקר

הדמיון לשמירת העבודה השכירה כעיקר אידיאולוגי המנוגד , הדברים בראייה שטחית

בטיח מינימום של נחלה במושב הפועלים כדי להבטיח את הגשמת להתאכרות ה

גם כאן דומה . האידיאולוגיה של הפועל המשכיר את כוח עבודתו אך אינו מתנחל ומתברגן

" זכרונות"אך על אותם , שהמודל המקובע בתודעה משכפל את עצמו בצורות אחרות

 . מעצבים המהווים הנחיה מעשית בעידן אחר
פי השקפת וייץ ניתן להיאחז בחלקי הקרקע -על.  הנקודה מכיוון אחראנסה להבהיר את

ייעורם וכיסויים במעטה חורש ויער במקומות , האחת: י בשתי צורות"הקשים של הרי א

תתבצע הכשרת קרקע לקיום חקלאות , בכל יתר המקומות, השנייה. הבלתי פליחים

לנטיעת מיליוני . י חיים מטעים מסוימים המתאימים לאזור ההר וגידול בעל�הררית 

מניעיו של וייץ . לשמור וללוות את גידולם, דונם של יער יהיה צורך בעובדים רבים לטפח

אלא היאחזות יהודית של ממש בחבלי , אינם אקולוגיים כפי שאולי היה נדרש להם בימינו

ארץ שקשה היה בתנאי הזמן ההוא למשוך אליהם מתיישבים המונעים מרצונם האישי 

לכן בהתבססו על דפוסי חשיבה שהכיר מימי העלייה השנייה הוא .  ולהתיישב שםלבוא

אותם לתנאי שנות החמישים כשם שמושבי הפועלים התבססו על עיקרון של " מתאים"

י " ע�ופיתוי , בשל גודל החלקה המצומצם,  בפני התאכרות�חסימה ". חסימה ופיתוי"

אמנם " חסימה ופיתוי"יקרון הזה של הע. סיפוק יצר ההתנחלות והאיכרות ולו במעט

, ופרשת נחלת יהודה היא העדות לכך, נכשל בסופו של דבר בתקופת העלייה השנייה

הם הרי מתאימים , ואולם התימנים שלא ניתנה להם הזדמנות של ממש להתנסות בכך

 . לעמוד ולהצליח במשימה" טבעם"מ
 

יודע ... אמות של קרקע' עולמו בדמוצא את ... אחינו התימני הוא אלמנט רצוי "כי הרי 

 )40הערה , לעיל(. לעזק את האבנים ולהפוך אדמת אבן לאדמת עפרלעזק את האבנים ולהפוך אדמת אבן לאדמת עפרלעזק את האבנים ולהפוך אדמת אבן לאדמת עפרלעזק את האבנים ולהפוך אדמת אבן לאדמת עפר]... ומוכשר... [
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 .S15 9608/1, מ"צא, 22.2.50, ישבותי להתלקהוייץ למדור לתכנון והנהלת המח  
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תדמיתו ואיכותו האוטוכטונית של התימני מקנים לו את היכולת להתמודד , פי וייץ-על

 כך ניתן יהיה לבסס הן את ההיאחזות היהודית בהר ברמה. עם הקושי הזה ולהצליח בו

ידי -שמירתם והטיפול בהם על, חקלאית ייחודית יחד עם ייעור וכיסוי ההרים החשופים

 . אותם אנשים עצמם
עלולה להשתבש אם , ואולם הצעתו של וייץ המדברת על מושב חקלאי כעבור חמש שנים

מימי העלייה " ההתאכרות"כאן צצה שוב סכנת . קרקעות היישוב החקלאי יהיו במישור

מול " חלוצית"ועומדת למבחן הדוקטרינה ה,  להפיל את הרעיון כולוהשנייה ומאיימת

 ". התבססות"דוקטרינת ה
לכן המגמה להפוך את כפרי העבודה למושבים חקלאיים הדומים או משתווים למושבי 

. ומהווים מבחינתו איום על ההיאחזות העקשנית בהר, מישור מקוממת אותו ואולי בצדק

חקלאי של יחידת ההר ימצא את ביסוסו וגיבויו ביחידה כל טענתו היא שברגע שהמשק ה

המשק החקלאי אל העמק ואל החקלאות הקונבנציונאלית " יגלוש", משקית במישור

 . ותינטש ההיאחזות בהר
 : שגישתו התקבלה2.5.50-בהתרגשות הוא כותב ביומנו ב

ם ייבחנו ואלה הקיימי, מהיום והלאה אין מוסיפים קרקע בעמק למשקי ההר: סוכם"...

 63...מחדש כדי לצמצם ככל האפשר את השטח בעמק
 

  הממד האידיאולוגי�תכנית אשכול . 3

במשולש ההתיישבות החדשה והוא ) אשכול, וייץ, בן גוריון(אשכול הוא הקודקוד השלישי 

הזיקה האידיאולוגית של . האחראי להוצאתה אל הפועל" קולוניזטור הגדול"למעשה ה

בות זו בולטת במיוחד על בסיס המקור התודעתי המשותף של שלושת האישים להתייש

 אומר 16.1.1950י בתאריך "בדיון על התקציב בישיבת המליאה של הסוה. העלייה השנייה

 :אשכול את הדברים האלה
 

הרגשתי הפרימיטיבית והאלמנטרית היא שאם איננו מוציאים לפחות את מחצית ! רבותי

. אחרת אתם הופכים כאן את הארץ לגיהינום.  ציוניםאיננו-יושבי המחנות לכיבוש הארץ

מתי תוציאו את את היהודים מן הבתים בין תל אביב וחיפה אם , רבותי. לגלות שנייה

חנות , סוכת גזוז ליד סוכת גזוז, יהודי ליד יהודי? הממשלה תבנה כאן בתים באופן דחוף

כשתהיה ? ותם מקומותמתי יוציאו את היהודים מא!הרי זו בכייה לדורות, ליד חנות

 ... אני מרגיש שזה מתחיל להיות עניין קטסטרופלי? ליהודי חנות והוא יתפרנס ממנה
ספק אם דבר זה יחזור שנית בהקף עצום ,  שנים של מפעל קיבוץ גלויות3-4הרי לפנינו 

 . או שאנו מנצלים את ההזדמנות שבאה לידינו או שאין מנצלים אותה. כזה
אחר כך גם כשרוצים , ל כל עוד לא הגיע לים אפשר לעצור אותוהשיטפון כשהוא מתחי

אז כעבור שנתיים שלוש תהיה לנו , אם ננצל את ההזדמנות. אי אפשר לעצור בו
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 . התישבות
נדמה לי שאנו היושבים על ... זהו המעשה שצריך לעשותו. כיום זוהי הציונות: אני בשלי

. הרי אנו עושים את העליה. ה נכונה הזאת צריכים לראות דברים מתוך ראיי64פי הבאר

  65.אל תשלחו אותי כל פעם לבקש הסכם מקפלן או בן גוריון שהם יסכימו לפחות עולים
 

מר "מן הקטע אפשר להבחין במספר ערכים המשרטטים את דמותו של האיש שכונה 

 :הערכים הציוניים שהוא עומד עליהם הם". התיישבות
 .  מחצית מאנשי המחנות להתיישבותהוצאת= כיבוש הארץ = ציונות  ) 1
בריכוז אוכלוסייה במישור החוף בין חיפה ) א= יצירת גלות שנייה בארץ = הסכנה  ) 2

בבניית בתים במישור החוף עבור העולים תימנע לעולם ההזדמנות ) לתל אביב ב

ולא יהיה , "בכייה לדורות"תהיה זו . ההיסטורית לפיזור האוכלוסייה ברחבי הארץ

 . לטשטש את האחריות למחדל בפני ההיסטוריהאפשר 
לשלוט בו ולנתבו למעשי , הזדמנות היסטורית לעצור את השיטפון= קיבוץ גלויות  ) 3

 . כך תושג ההתיישבות= לפני שיגיע לים , כיבוש ויצירה
אך בשום אופן אין להתפתות לעצור , גזרה שיש להתחשב בה= המצוקה הפיננסית  ) 4

 . את העלייה
: תו של אשכול נראית פשוטה או פשטנית למדי והיא מורכבת משלוש רמות תיאורתפיס

 . האמצעים להשגתההשלישית , התוויית המטרההשנייה , האידיאולוגיתהראשונה 
. את התזה הציונית שלו" לבן-שחור"ברמה האידיאולוגית הוא מגדיר באורח ניגודי של 

. מתוכו אנו קורעים חלקים מרוחב היריעהאלא דיון שוטף אשר , אין זה נאום אידיאולוגי

כלומר הקוטב החיובי יהיה , הגאולה היא הציונות כאשר ביטויה המעשי הוא ההתיישבות

 .התיישבות=ציונות=גאולה: אפוא
גלות "הוא בסכנה להתבססותה של , היינו הקוטב השלילי שלה, האנטי תזה של הגאולה

על עתיד המפעל הציוני ועל האומה , ובי המתוארת כסכנה מאיימת על הייש"בא" שנייה

" קשים"הסופרלטיבים הנלווים לסכנה זו מעלים אל פני השטח את המינוחים ה. כולה

העניין מוצג ". בכייה לדורות"ו") עניין קטסטרופלי("קטסטרופה , "גיהינום"ביותר כ

כיב לכן הגורם האנושי המר, כתזה מול אנטיתזה ולבן מול שחור ואין כל אפשרות אחרת

הזו מותך ומחובר אל מקצועו הגלותי ובכך מסמנת גם את אופיו " קשה"את התמונה ה

". חנות ליד חנות", "סוכת גזוז ליד סוכת גזוז" "יהודי ליד יהודי. "הסטריוטיפי הגלותי

שלילת הגולה הוא המאפשר את התיאור " לקסיקון"השימוש במינוח הסטריאוטיפי של 

היא , סכירתו והפנייתו אל המטרה הקונסטרוקטיבית, עצירתו, המטפורי של השיטפון

". אתחלתא דגאולה"או לפחות , ההתיישבות שהיא הציונות בהתגלמותה או הגאולה

כאשר הוא מתאר ,  הוא ממשיך להצדיק את אותו מבנה ממש24.1.1950-באותו חודש ב

אולה להשתלב בתכנית הג" בני גולה"את הספקות שקיננו בו לגבי יכולתם של אותם 
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 :הוא אומר.  ההתיישבות–הציונית 
 

אמרנו האם עם היהודים האלה אפשר . יוסף לא הכיר את אחיו, לא הכרנו את אחינו אלה

הייתי מלא ספקות וחרדה בקשר ? האם איתם תעשה התישבות, יהיה לעשות איזה דבר

 66.לזה
 

שים לאנ, כפי שתיארם שמונה ימים קודם לכן, המעבר מבני גולה סטריאוטיפיים

המהווים המשך כמעט מובן מאליו לחלוצי , הלוקחים חלק במעשה הגאולה החלוצי

פי המבנה שציירנו לעיל -היא גזורה על, אינה מפתיעה, ההתיישבות מתקופת היישוב

לכן . התואם את דרך החישה האינטואיטיבית של חבריו הוותיקים בתנועת העבודה

 : שקול וסביר, ת נשמע הגיוניתיאור ההתיישבות בהר כתיאור זירת ההתמודדו
 
הראשונים בין העולים בתקופה הזאת שהלכו להתישבות בגליל הלכו למקומות ...

לסביבת צפת , לביריה,  לתרשיחא ולתרביחא ולכל הכפרים ההרריים�הקשים ביותר 

מימי כפר גלעדי , כמובן בכל השנים הלכנו להרים... לשם הלכו הרבה מושבים. ומירון

 . גם עם העולים החדשים התחלנו ללכת למקומות הקשיםאבל , וסעסע
 

דבריו של אשכול משוסעים מפעם לפעם בקריאות ביניים ולכן גם אין הרצאה שיטתית של 

ואולם קשה שלא לחוש במבנה האפולוגטי המחזיר את אשכול שוב ושוב להגן , הדברים

 . על התזה שלו כתזה בלתי נמנעת שאין לה חלופה אחרת
 

היו , היה משק ערבי מוזנח, כסף לא היה.  דברים שההסטוריה הכתיבה לנובעצם היו

האם הייתי צריך להשאיר את המקומות האלה ברזרבה . כפרים נטושים, כפרים מוזנחים

או שהייתי צריך להאחז בו בציפורניים ולחלוב את , אולי יבוא מישהו פעם ויתיישב שם

האם מתוך תורה ציונית ? ה כאן לפנינואיזו תורה ציונית חדש? כל המשק הזה ולעבדו

היתי צריך אולי להשאיר את יפו ריקה מתוך מחשבה שאולי יבואו פעם יהודים טובים 

 67...?יותר
 

כי בעצם הוא מציג , ההגנה על הטיעון המקורי מעניינת ונראית אפילו מעט מתוחכמת

" זנחיםכפרים מו"עובר ל" משק ערבי מוזנח"שרשרת מתפתחת של תהליך המתחיל ב

: כלומר, תוצאה= כך מתקבלת אפוא משוואה של סיבה " = כפרים נטושים "�שהם 

שרשרת ההתפתחות : משמעות הדבר היא אחת. כפרים נטושים= כפרים מוזנחים 

שהביאה בסופו של דבר לנטישתם ,  כפרים מוזנחים–מוליכה אל התוצאה המתבקשת 

שבלטה הן אצל בן גוריון והן , דולהכלומר התדהמה הג, כאן התחכום. ולנטישת יושביהם

                                                   
66
 .1503' עמ, S 100/64/1 b, מ"אצ  
67
 .1507, 1506' עמ, שם  
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המוזנחות היא שהולידה . מוצאת את הסברה ומתורצת באורח לוגי אידיאולוגי, אצל וייץ

דבקות במשימה , מכאן שהאנטיתזה הפשטנית המתבקשת היא שחריצות, את הנטישה

ואמונה בצדקת הדרך והמעשה מוכרחות להוביל אל התוצאה המתבקשת של היאחזות 

לפנינו אותו . שהוא גרעין הרעיון ההתיישבותי של תנועת העבודה, זה בקרקעוכושר אחי

המעניין כאן הוא הניסיון להלבישו . דפוס חשיבה דוגמתי שמקורו בימי העלייה השנייה

שלהם " צפויה"והמוטיבציה ה" מתבקשת"על העולים החדשים אשר בתוקף חריצותם ה

נו חלוצים אחוזים בקרקע והמחליפים ויוצאים ממ, נכנסים אל הדפוס הזה כשבי גולה

שאותם באו " בלתי ראויים" המתיישבים ה�הטבעיים והראויים של הנוטשים הערבים 

הדוגמה של יפו המצטרפת כמו ספונטנית לתיאור הכפרים בנויה על אותה חוליה . לרשת

אשרור הזכות "היאחזותית שכבר הצבענו עליה בתגובה על מאמרו של פייגה שהיא 

 68".תהמחודש
 מציג אשכול בפני ישיבת 13.8.50-א ב"כשהוא בא לסכם את תכניתו החקלאית לשנת תשי

או (משק שלחין ורפת ) 1 שרק אציינם בקצרה �י שבעה סוגי משקים "הנהלת הסוה

קולטורות "משק ) 3; "שבמרכזו פרדס"משק שלחין ) 2; "פרה.. שבמרכזו"כלשונו 

משק מטעים ) 6; משק גרעינים) 5; תעשייהשלחין ל-משק מטע) 4; "ומשתלות.. פרחים

זהו הנושא הבא אשר הוא מתמקד בו ואשר כתוצאה ממנו . משק מטעים הררי) 7; בשפלה

 . הוא מגיע לנושא כיבוש ההר כאידיאולוגיה
 

למעשה לא . זה] משק[דובר הרבה על טיפוס , היות ויש אצלנו לוחמי ההר כמו יוסף וייץ

 זוהי 69.מפני שההר לא היה בידינו] ?לפני המלחמה [הגיעה התוכנית לידי ביצוע 

פרובלמה גדולה ומסובכת אבל מבחינת הבריאות והביטחון לא עולה על הדעת שלא 

אותה העליה ... כאן אני בודאי לא חושש לומר שאין זו המילה האחרונה. נשב על ההר

רצון  עם כל היחסים הנפשיים ואי שביעות ה�שבאה אלינו ושאנו מיישבים אותה 

יתכן שהאנשים ]. הדגשה שלי[אנו לוקחים אותם להרים אנו לוקחים אותם להרים אנו לוקחים אותם להרים אנו לוקחים אותם להרים  �וההתלבטויות שיש לנו איתם 

אין לשכוח שכיום יש לנו יותר נסיון מאשר בשעה שניגשנו . יסתגלו לטיפוס משק זה

חציר '  ד8, טבק וירקות, מטע'  ד15 דונם מהם 28כל מתיישב מקבל . לפתח טיפוס זה

נו טוענים שלהזנת הבקר בהר חרובים לא פחות חשובים בעלי המספרים אצלי.. וחרובים

  70...התוכנית מחושבת לחמש שנים. מאשר בעמק עם השעורה או גרעינים אחרים
 

 
 אף שהוא כמעט חסר נימה אידיאולוגית בכל זאת מצוין כפעולת �נושא ההתיישבות בהר 

                                                   
68
 דברים שנאמרו בלוד לציון אלפיים וחמש מאות שנה לראשית –"  ציוןמעמד שיבת: "וכן ראה. 284' עמ, לעיל  

 .ג"תשכ, ז" טבית מקראתדפיס מתוך . שיבת הגולים מבבל לירושלים וערי יהודה
69
לארצנו " קינה"יצרנו את שירת העמק והטרקטור ולא הרגשנו כי שירה זו נושאת בתוכה : "... כתב וייץ1944-ב  

הראשונים אינם רואים צורך ...  כביכול חדרה לכל החוגים המיישבים והמתישביםרוח העמק... להרינו" צרה"ו
, הרה]ה[אלוהי הכלכלה שלהם שוכנים בעמקים והמתיישבים אם גם עלו והעפילו , לשאת עיניהם אל ההרים

 .322' עמ,  המאבק�וייץ : להלן, י"א תש"ת, המאבק על האדמה, יוסף וייץ... משפילים עיניהם לראות בעמק
70
 .13.8.1950, 24, 23' עמ, S 100/70מ "אצ  



277 

 

לחמה מנעו הודות לעקשנותו של וייץ מתבצעת פעולה אשר הנסיבות שלפני המ. המשך

בולט בתיאור מאמץ ההסתרה של , בעוד שרוב ההתייחסות היא עניינית חקלאית. אותה

ייתכן שהסיבה לכך היא אי הוודאות . זהותם המפורשת של יהודי תימן וכפרי העבודה

לנוכח תופעת , י התימנים"המקננת אצל אשכול לגבי ההמשך האתני של הכיבוש הזה ע

מעידים על הקשיים שניתן " ההתלבטויות", "ביעות הרצוןאי ש"הרמזים בדבר . העזיבות

 משפט זה מבליט �" אנו לוקחים אותם להרים", הראשונה: אולי להסבירם בשתי נקודות

הלכנו "את המצב הכפוי על המתיישבים והוא עומד בניגוד לתחושה הוולונטארית של 

). 272' עמ, עילל" (גם עם העולים החדשים התחלנו ללכת למקומות הקשים... להרים

משפט זה מסגיר אי נוחות של ." יתכן שהאנשים יסתגלו לטיפוס משק זה", והשנייה

כפר "הסתרת . כמו כפוי עליהם" טיפוס משק זה"אשר , אשכול ושל המתיישבים גם יחד

" סוג המשק"מעידה על אי ביטחון ב, כמתיישביו הבלבדיים" התימנים"ו" העבודה

ותם של האנשים בניגוד לתחושת הביטחון שדחפה והתלבטות לגבי יכולת הסתגל

 . לשליחתם של התימנים למשימה זו
מעבר לה עומדת הנחישות וההזדהות עם התזה של וייץ . ואולם זוהי התלבטות זמנית

ואולם הדרך מלווה דיונים והתנצחות המחייבת את אשכול לחזור . אשר תופיע בהמשך

 :ולגונן על שיטתו
 

ברגע שמעלים ברגע שמעלים ברגע שמעלים ברגע שמעלים ... ... ... ...  הנמלה מתחילה לעבוד הנמלה מתחילה לעבוד הנמלה מתחילה לעבוד הנמלה מתחילה לעבוד�פה ביתו וחלקתו פה ביתו וחלקתו פה ביתו וחלקתו פה ביתו וחלקתו ברגע שיהודי יודע איברגע שיהודי יודע איברגע שיהודי יודע איברגע שיהודי יודע אי

אני הגדרתי אני הגדרתי אני הגדרתי אני הגדרתי . . . . מתגלים בו מעיינות של מרץמתגלים בו מעיינות של מרץמתגלים בו מעיינות של מרץמתגלים בו מעיינות של מרץ, , , , מתישב על האדמה הוא יודע את ביתו ונחלתומתישב על האדמה הוא יודע את ביתו ונחלתומתישב על האדמה הוא יודע את ביתו ונחלתומתישב על האדמה הוא יודע את ביתו ונחלתו

עלינו עלינו עלינו עלינו , , , ,  חמורים קטנים שנושאים בעול חמורים קטנים שנושאים בעול חמורים קטנים שנושאים בעול חמורים קטנים שנושאים בעול100100100100מאותו רגע שהעלינו אותו יש מאותו רגע שהעלינו אותו יש מאותו רגע שהעלינו אותו יש מאותו רגע שהעלינו אותו יש : : : : את הדבר כךאת הדבר כךאת הדבר כךאת הדבר כך

 ....ים מפניהםים מפניהםים מפניהםים מפניהםלהחליט אם רצוננו ליישב את היהודים האלה או שאנחנו מפחדלהחליט אם רצוננו ליישב את היהודים האלה או שאנחנו מפחדלהחליט אם רצוננו ליישב את היהודים האלה או שאנחנו מפחדלהחליט אם רצוננו ליישב את היהודים האלה או שאנחנו מפחד
 

המשימות . בן גוריון ווייץ זו ההכרה והתודעה של האין ברירה, מה שדוחף את אשכול

פי המודלים -העומדות על הפרק הן משימות חירום לאומיות שאינן עתידות להיפתר על

בכוח אדם " לספק את הסחורה"והתנועה הקיבוצית אינה יכולה , המסורתיים של העבר

יותר , התיאור האידיאלי והאידיאולוגי שעושה אשכול בדבריולכן . וגרעיני התיישבות

אך מחובתו גם לעמוד מול . משנועד להשמעה כלפי חוץ הוא נועד לשכנוע הפנימי שלו

הטענה שהמשכו של מפעל ההתיישבות החלוצי צריך להתבסס רק על הדרך המסורתית 

דה למעשה לחסום בפני דרך שנוע, של הכשרה רעיונית ומעשית של בני נוער בתנועות נוער

מבטאי הקו הזה היו התנועה . העלייה החדשה את המסלול ההתיישבותי כמסלול לגיטימי

חבר הקבוצות ולאחר מכן איחוד , י"זה הזרם הקיבוצי של מפא-ובכלל, הקיבוצית כולה

לגיטימציה להתיישבות החדשה נועדה להגן על הדרך הישנה -הדה. הקבוצות והקיבוצים

יישבות השיתופית דרך נכונה יחידה המבטיחה את קיום ההתיישבות אשר ראתה בהת

ואולם דרך זו נועדה להגן גם על ההגמוניה של התנועה הקיבוצית מול התנועה . בארץ

בנוסף לכך היא נועדה להבטיח . המושבית שסבלה מנחיתות מספרית וכלכלית לעומתה

הרומנטי אחרי העלייה שהחליף את העידן " מודרנה פרוגרס"את המשכו של עקרון ה

לפחות חלק מן ההתיישבות החדשה נועד או הוצג אם לא כאנטיתזה למודרנה . השנייה
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. ובתור שכזה יכול היה להתקבל כמאיים על הלגיטימיות שלו, הרי לפחות כשונה, פרוגרס

" איכותית"גבע מגדיר את הקו האופוזיציוני של התנועות הקיבוציות כהעדפת הגישה ה

" מסגרת ניסיונית"ודרשו לראות בהתיישבות הכפרים הנטושים " כמותית"על הגישה ה

לא יכלה , שבאה גם מבית המפלגה עצמה,  האופוזיציה לעמדת ראשי המדינה71.ותו לא

על רקע . חומרי של התנועות הקיבוציות בקרקע ובמשאבים-להסתיר את הממד האנוכי

אידיאולוגי ומעלה ממנו תגובתו של אשכול ומנותבת אל המישור ה" מתארגנת"זה 

לכן בדברו על המוטיבציה שתפעיל את המתיישבים . ישנים מן העידן הרומנטי" צלילים"

הוא מעלה את אותו עיקרון שהעלה , "הנמלה מתחילה לעבוד "�אל אחיזתם בקרקע 

שפרינצק בתקופת העלייה השנייה בדבר קשר האחיזה של המתיישב אל החלקה ואל 

עיקר העיקרים בביצורו של הפועל "מה שהוא ראה כ,  ירושההאדמה שהוא אישי ובר

  72".התימני
 : ממשיך אשכול ומגיב על דברי מתנגדיו, על בסיס זה ממש

 
האם בחקלאות : גרינבויםגרינבויםגרינבויםגרינבוים(אני מוכן ללכת לסובחוז ולקולחוז וכל מה שגרינבוים מציע 

 )?שלנו לא תשלוט המכונה
, טרקטור,  במערכת כלים מכניתבדרך כלל אנחנו מציידים כל מושב חדש: אשכולאשכולאשכולאשכול

" קדוש" קדוש"אבל אני מוכן להיות אפיקורוס ולהגיד שאינני רוקד . 'קומביין וכו

 . חולבים לא את הטרקטור אלא את העז. לטרקטור
שבעוד עשר שנים תוכל הממשלה לתת דיוויזים ובנזין ולא ] זה. [בנהלל התחילו בפרידהבנהלל התחילו בפרידהבנהלל התחילו בפרידהבנהלל התחילו בפרידה

 . נוכל לשנות את פני המשק �נצטרך להיות תלויים בחלקי מכונית 
אם ... בהמת העבודה היא עושה את האיש במשך חמש השנים הראשונות לאדם עובדבהמת העבודה היא עושה את האיש במשך חמש השנים הראשונות לאדם עובדבהמת העבודה היא עושה את האיש במשך חמש השנים הראשונות לאדם עובדבהמת העבודה היא עושה את האיש במשך חמש השנים הראשונות לאדם עובד

אם כן אין לנו צורך . י היפר מכנזיציה נתקדם אתה אינך אלא טועה"אתה סבור שע

לי ... אנו יכולים להגיע לכך שמיליון דונם פלחה בטקרטור תעשה אחת ושתיים. באנשים

גם הילדים שלהם יקפצו בבת אחת לפרוצס .. ר השנים יהודים אחריםאין לתקופת עש

 73...עלינו לשאת בחוליים ולעשות את ההתישבות. אלה הם היהודים וזאת הארץ. הזה
 
מסמל את המהפכה הניזונה ממשאבים ערכיים מתקופה " הטרקטור והפרידה"מוטיב 

והעיקרון שניקבע . קבעכאן במפורש באה האידיאולוגיה להצדיק את העיקרון שנ. אחרת

החזיר את הפרידה אל מרכז התמונה לאחר שנדחקה ממנו אחרי מלחמת העולם 

המודרנה . כאשר ההתיישבות אימצה את סמל המחרשה המכאנית והטרקטור, הראשונה

, אשר ירשה את העידן הרומנטי מפנה שוב מקום לאבולוציה המתפתחת ללא קפיצות דרך

המהפכה . פי הדוגמה של נהלל-וחלוציות ראשונית עלסבל , בתהליך איטי של למידה

ההתיישבותית שאשכול מוליך בנויה על עודף כוח אדם ומחסור גדול של אמצעים למימון 

                                                   
71
 .90' עמ, 1990) 22(4 יעד –גבע   
72
 .81-76' עמ, ראה פרק שני  
73
 .ק" ע–ההדגשות שלי , 34, 33, 32' עמ, S 100/70מ "אצ  
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ניתן לקבוע שהמגמה הפרגמאטית לחרוש את הארץ בפרדות ולא בטרקטורים . התהליך

ולכן תחכה , לקאין כסף לד, אין מספיק טרקטורים. מסמלת הכרעה על רקע כלכלי פיננסי

לדעתי במתכוון מנסה . ולא היא. ההתיישבות המודרנית עשר שנים עד אשר יהיה כסף

ולקדש את הפרדה כסמל ההכשרה וההתנסות " הקדוש"את הטרקטור " להוריד"אשכול 

כמו בתקופה . אשר יש להעביר בה את העולים במסלול ארוך ואורגני של התמודדות

וכל , ים וסמלים מן התקופה החלוצית היא אחתהמטרה המולבשת במיל, הרומנטית

אורגאני -הנתיב הרומנטי. היכולות והכוחות היו מגויסים להשיגה, הצרכים, הרצונות

 -ההכשר הרעיוני. נהפך פתאום למסלול הנכון להוביל בו את העולים בדרכי ראשונים

 רומנטי הזה מהווה אמנם תשובה לשוללים ולמפקפקים מבית מדרשה של התנועה

מצד אחד . הקיבוצית אך יש בו גם משהו מעוצמת האמונה באדם וקירבה אל האחר

אשכול מציג כלים אשר יכשירו את העולים למהפך אבולוציוני איטי שבו ייהפכו 

". לשאת בחוליים ולעשות את ההתיישבות"ומן הצד האחר קיים החשש , למתיישבים

 עיקרים אשר השפיעו על אתוס הפרידה המחליף את אתוס הטרקטור מושפע מאותם

יחד עם זאת אין להתעלם . של וייץ אשר התימנים הם הגרעין הקשה שלו" 44מודל "

בעיקר המזרחיים , מהעובדה שקיימת גם הסתייגות מיכולתם של חלק מהעולים

 ולכן הקוטב של הפרידה �" היפרמכניזציה" ה�להתגבר על הפער הטכנולוגי , שביניהם

של וייץ לגבי התימנים היא " 44מודל "קבלת . פי תדמיתם-עלהולם את היכולות שלהם 

ניתן לראות בכך אפליה או בסיס . שסוללת את הדרך המעשית להקמת כפרי העבודה

הן אשכול והן וייץ ראו את יסוד , ואולם להערכתי, לקיפוח התימנים ביחס לאחרים

לותם וביכולתם ההיאחזות של התימנים בהר כיסוד טבעי אשר הצלחתו בחריצותם ויעי

 . להכות שורש בשל הכישורים האורגניים אוטוכטונים שלהם
ט ודומה "ניתן להדגים זאת בדברים שאומר וייץ במועצה החקלאית השביעית בתש

 :שההוכחה מדברת בעד עצמה
 

ונשארו ... אחד הניסים הגדולים שאירעו לנו בשנה האחרונה היא מנוסת הערבים

שיבוא להאחז בהם ... הנכסים האלה תובעים... י חקלאיאחריהם נכסים בעלי ערך כלכל

מתנחל בעל אופי מיוחד ובעל הכשרה מיוחדת וביחוד מתנחל שאין לו דעה קבועה 

התבוננתי וראיתי כי אותם אלפי דונם זיתים ותאנים . מראש על דרכי עבודה וצורת משק

אלא בידי מתנחל ... ועצי פרי וגפנים שהוזנחו ונוטשו לא יבואו על תיקונם החקלאי

ביניהם מצוי טיפוס של אדם . מיוחד שאותו אפשר למצוא דווקא בין העולים החדשים

להתקשר אל הקרקע לעבדה במו ידיו והוא אינו יודע מה זה , הרוצה להיות חקלאי

אדרבא בא הוא מארצות שבהן היה רגיל . טרקטור ואפשר שלא ראה טרקטור מימיו

בודה פשוטים לעבודת ידיים ולכל היותר בעזרת פרד או לראות איכר זעיר ולו מכשירי ע

. גם טיפוס המשק באותן ארצות דומה לטיפוס המשק הערבי המצוי בשפלה ובהר. חמור

התבוננתי וראיתי את חלוצי העליות באים אל הכפרים הנטושים מבין העולים החדשים 

י המבורך ואם כן האם לא זהו החומר האנוש. והנה הם מסתגלים לטיפוס משק זה

גאולת , גם אנו עומדים לפני נס גדול של גאולה כפולה... ?שיכבוש את המשק הנטוש
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  74...הכפר הנטוש וגאולת היהודי הנודד והנטול יסוד קרקעי
 

כאשר העלינו את השאלה האם המציאות מזמינה את האידיאולוגיה להצדקתה או 

לא יכולנו לצפות עד כמה , השהאידיאולוגיה מקדימה את המציאות ומתווה תכנית לשינוי

כאשר אשכול קובע . הדוגמה שלפנינו עוברת את הגבול הדק שבין צורה אחת לחברתה

האם האידיאולוגיה באה כאן " בהמת העבודה היא שעושה את האיש לאדם עובד"ש

אשכול האמין בכוח . לדעתי היא באה להתוות אותה? להצדיק מציאות או להתוות אותה

בהמה מתוקף ניסיונו האישי והמטען האידיאולוגי שנשא עמו מהעידן השינוי באמצעות ה

זה המקום לציין שהאידיאליזציה שנוקטים בה וייץ ובמידה מסוימת גם . הרומנטי

עידן מחודש להופעתה המחודשת של הרומנטיקה בשיבה , פותחת ולו לזמן קצר, אשכול

כדי לסיים פרק זה . בן צביאל הכפר בנוסח " השבה"או ליתר דיוק ב, אל הכפר ואל ההר

מן הראוי שבמשוואת האידיאולוגיה מול המציאות תוצב העמדה האופרטיבית של אשכול 

כאשר הציג את תוכניתו בדבר הקמת כפרי פלחה , המשלימה את הממד האידיאולוגי

 :חדשים הוא אמר
 

אנו רוצים ליישב אנשים רק על פלחה ובאמצעים . אלף משפחות ניישב בצורה חדשה

לשם כך , זה יתן גרעינים לישוב.  דונם וקצת בעל60�70הם מקבלים . פרימיטיביים

 75." בהמות עבודה מאיזה מקום הואיל ובארץ אין להשיג אותן1000צריכים להביא 

 
  כפרי עבודה והוויכוח הפנימי עליהם) ג

 76".התימנים הללו" רשימה בשם דבר התפרסמה בעיתון 30.11.1951-ב
כלומר במוסדות , אשר אינו מתמקד בכתובת" אני מאשים"כעין הרשימה מצטיירת 

העוול שנגרם למתיישבים התימנים , אלא יותר במצב הקיים בכפרי העבודה, המיישבים

 . י מתיישביהם"שמשמעותה נטישת הכפרים ע" תופעת הנדידה"והסיבות למה שייקרא 
 
ו בעיקר מקרב העולים  נתגל�י ציין כי תופעת הנדידה מכפרי העבודה "דובר הסוה...

אפילו לא מרוקני אחד לא עזבו , הונגרי, אף רומני, אף פולני)... 16.11.51דבר (מתימן 

כי בכל כפרי העבודה הללו נמצאו אלא תימנים ורק כי בכל כפרי העבודה הללו נמצאו אלא תימנים ורק כי בכל כפרי העבודה הללו נמצאו אלא תימנים ורק כי בכל כפרי העבודה הללו נמצאו אלא תימנים ורק , , , , פשוטפשוטפשוטפשוט? מדוע. את כפר העבודה

שבט צנוע ועניו זה שלנו , לאמיתו של דבר כדאים התימנים)... הדגשה במקור(. . . . תימניםתימניםתימניםתימנים

 הם היחידים שנאותו ללכת לחיים  הם היחידים שנאותו ללכת לחיים  הם היחידים שנאותו ללכת לחיים  הם היחידים שנאותו ללכת לחיים :ר לגמרי מזה שיצא מפיו של דובר הסוכנותליחס אח

לגור ולחיות בתנאים שאין דוגמתם , בהרי ירושלים ובהרי הגליל) הדגשה שלי(אלה אלה אלה אלה 

עולי ארצות אחרות משכו בכתפיהם לשמיעת הצעה . לקושיים מכל המינים ומכל הסוגים

                                                   
74
 אב ,46�47ליונות י ג,ל הצעירבהפוע, ט"תש" הרצאה במועצה החקלאית השביעית" גם ב253' עמ, המאבק-וייץ  

 . ט"שת
75
 .S100מ "אצ, 24.5.50, י"הנהלת הסוה  
76
 .30.11.51,  דבר,"התימנים הללו", שבתאי' ק  
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. ו על דעתם להיענות להצעה מעין זולא עלה אפיל. תמוהה ללכת לכפרי עבודה בהרים

אפילו לגור , ישבו שנה וחצי. בהתמסרות, בתנאים חלוציים. והתימנים ישבו וסבלו

ולמושבי עולים , לבטחה,, לפדויים, והתימנים הלכו לנגב... בגבולות הרי חברון הלכו

, ופאבלי ר, בלי צרכניה, בלי מים: תנאי קיומם היו קשים מכל קושי,  לחקלאות�אחרים 

בציפורניים ממש נאחזו . והם לא עזבו.  תכופות אפילו בלי עבודה�ובזמנים הראשונים 

קריית קריית קריית קריית [ואותם התימנים עצמם אחיהם של אלה מכפרי העבודה הלכו לחלסה .... באדמה

 . מעולם לא נמצאה אפילו לא משפחה תימנית אחת שעזבה את חלסה.. ].].].].שמונהשמונהשמונהשמונה
 ... ן אחר לגמרי מזו שנתן לה דובר הסוכנותראויים לציו, אנשי שורש אלה, עדה זו

הדגשה [[[[ששום איש אינו יודע מהו ששום איש אינו יודע מהו ששום איש אינו יודע מהו ששום איש אינו יודע מהו אלא שהם לא היו נכונים להישאר בכפר העבודה 

שזהו , בה רצו, להתישבות שאליה שאפו, ומתי יועברו להתישבות מלאה, אם] במקור

... הקיבלו אותה ולהם אין נותנים אות, אחיהם וקרוביהם, שאחרים. הדבר היחיד שדרשו

גם כל הדיבורים על משקי עזר שיינתנו להם עד לבוא ההתישבות נשארו בגדר של מילים 

בהרי ירושלים והגליל ראו עצמם בלי , שם... של הבטחות שאין להן כל כיסוי, בעלמא

שילם להם חלף עבודתם שילם להם חלף עבודתם שילם להם חלף עבודתם שילם להם חלף עבודתם אלא שהוא ... נתונים לחסדו של נותן עבודה אחד, סיכוי כלל

 ]... הדגשה שלי [דה אחריםדה אחריםדה אחריםדה אחריםפחות מאשר משלמים נותני עבופחות מאשר משלמים נותני עבופחות מאשר משלמים נותני עבופחות מאשר משלמים נותני עבו
 

 :כאן בא הכותב ומציע בהתנייה כיצד יש להמשיך בתכנית
 
בכל הבהירות למה הם הולכים , המוסדות והעולים חייבים לדעת מראש, שני צדדים )א

 . או משהו אחר, אם כפר עבודה פירושו חקלאות
 תהיה �לאות אם כפר העבודה הוא חק...  יש לבצעם�לאחר שהדברים יהיו ברורים  ) ב

ואם יסוכם שכפרי עבודה . כפי שמבטיחים לאנשים ההולכים לכפרי עבודה, חקלאות

העולים ההולכים העולים ההולכים העולים ההולכים העולים ההולכים , פירושם עבודה שכירה צריך שיהיה ברור בכל ההחלטיות

 אין להעמיד אותם בשום פנים ואופן בתנאי חיים  אין להעמיד אותם בשום פנים ואופן בתנאי חיים  אין להעמיד אותם בשום פנים ואופן בתנאי חיים  אין להעמיד אותם בשום פנים ואופן בתנאי חיים ����לחלוציות זו ששמה כפרי עבודה לחלוציות זו ששמה כפרי עבודה לחלוציות זו ששמה כפרי עבודה לחלוציות זו ששמה כפרי עבודה 

 ]. הדגשה במקור[. . . . ים לכפרי עבודהים לכפרי עבודהים לכפרי עבודהים לכפרי עבודהגרועים מתנאי חייהם של אלה שאינם הולכגרועים מתנאי חייהם של אלה שאינם הולכגרועים מתנאי חייהם של אלה שאינם הולכגרועים מתנאי חייהם של אלה שאינם הולכ
המוסדות חייבים לתת להם לפחות את אשר ניתן לכל פועל בארץ מבחינת שכר העבודה 

 . ומבחינת זכותו של איש עבודה
 

 :עיקרי הטיעון הם, לסיכום
 . מתיישבי כפרי העבודה הם תימנים בלבד )1
 .יםההבטחות לעבור למושבי עובדים ולקבל משקי עזר אינם מתממש )2
 .שכר העבודה אינו שווה לזה של פועל שכיר אחר במשק  )3

 :מעבר לשלוש הנקודות האלה מעמיד כותב הרשימה את טיעונו על שתי נקודות עיקריות
שלא הובהר להם אם הם ,  קיימת הטעיה אשר התימנים התפתו לה והיא,הראשונה

 על כך שאם הדבר  עומדת השנייההנקודה. הולכים להתיישבות חקלאית או למשהו אחר

הרי שיש להציג אותה במלוא הבהירות ולהבטיח בה שכר הוגן , האחר הוא עבודה שכירה

 . ושווה כמו בכל עבודה אחרת
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השיב עליה " הר תור"של " מוצפנת"תחת חתימה . התשובה לרשימה לא איחרה לבוא

 : ואת תחילתה ייחד לביקורת על העיתונאי77.אשכול
 

, כל עתונאי וביחוד עתונאי המטפל בעניני עליה וקליטהאמנם הזכות המלאה בידי 

אך זכות זו מותנית קודם כל בידיעת . להורות ולהראות דרכים חדשות, ליעץ, לבקר

להבנת הרקע של התופעה ובעיקר להסתמכות על עובדות ממשיות ולא , המצב לאשורו

 הנדון הזכות ובמקרה. של הדברים] ל מקוטעת"צ[על הכללות הנובעות מידיעה מוקטעת 

 ... רבתי" ה"גם למבוקרים למוסדות המיישבים לשאול הכצעקתה ב
 

מעמידה את העיתונאי כמי שמתעלם או אינו מבין את ) אשר לא הופיעה בעיתון(פתיחה זו 

ברור לחלוטין שדבריו אלה של אשכול מכוונים . וכלוקה בהכללות" הרקע של התופעה"

אשר החלו בגורמים המקורבים לתימנים כמו לגל ההתקפות על מסגרת כפרי העבודה 

ואף בביקורת פנימית של עסקני המפלגה התימנים שכבר הצבענו " התאחדות התימנים"

ואולם קיימת כאן נקודה נוספת שהיא טקטית באסטרטגיה של אשכול . עליהם

שבתאי משבח את . כפוליטיקאי המנהל מערכה התקפית כנגד תוקפיו מבית ומחוץ

התימנים כעדה בעלת איכויות ותוקף את אי מילוי ההבטחות כלפיהם מצד מעלותיהם של 

ההדיפה . המוסדות המיישבים דבר המגדיל את שיעור העוול ואת עוצמת הפגיעה

, כלומר. י חלוקת עוצמת השבח לשניים"הטקטית של המתקפה הזו נעשית כבר בפתיחה ע

אלא גם המוסדות " הראויים לשבח"ו" טובים"ה" מוצלחים"לא רק התימנים הם ה

" רבתי" ה"מבוקרים לשאול הכצעקתה ב]כ... [הזכות"גם להם שמורה . המיישבים

 ... ובהמשך
 
הרי במילה לא פחותה יש ,  ויש לומר זאת�אם יש לומר דרך ארץ בפני המתישבים "

, מורים, לומר זאת לגבי המאמצים של המוסדות המיישבים וגם לגבי מאות המדריכים

אם כי המספר לא הספיק אף , לישובי העולים בכלל ולכפרי העבודה בפרטשהתנדבו ' וכו

 )4' עמ(... פעם
 

צמצום עוצמתה של אשמת : ואולם הדיפת המתקפה בהמשך מתבססת על אותה טקטיקה

נדגים זאת בנקודה הראשונה מול הטיעון שכפרי העבודה הם . העוול באמצעות פיצולה

 78:וכך הוא כותב.. מפעל של תימנים בלבד
 

ועל , י עולי תימן" כי כל כפרי העבודה יושבו רק עהדגשת יתרהדגשת יתרהדגשת יתרהדגשת יתרמרבים להצביע ולהדגיש 

הנכון הנכון הנכון הנכון . . . . אין הדבר נכוןאין הדבר נכוןאין הדבר נכוןאין הדבר נכוןושנית . . . . ראשית לו גם היה הדבר כך אין בכך כל עוולראשית לו גם היה הדבר כך אין בכך כל עוולראשית לו גם היה הדבר כך אין בכך כל עוולראשית לו גם היה הדבר כך אין בכך כל עוול: כך יש לומר
                                                   

 "על כפרי העבודה"שבתאי תחת הכותרת ' שבות הוכנה התשובה לרשימתו של קיבתיקי המחלקה להתי 77
 דברהופיע ב אולם נוסח מאוד קרוב למקור זה ,רשימה זו אינה חתומה ואינה מתוארכת) S15 9608/1מ "אצ(

פעם שלישית הופיעה רשימה זו ". תור-הר" בחתימת 25.12.1951-ב" מה השגנו בכפרי עבודה"תחת הכותרת 
 .241�244' עמ, "הקטרוג על כפרי העבודה"בכותרת , בחבלי התנחלותכמעט מילה במילה בספרו של אשכול 

 .שבותי מתיקי המחלקה להתי,הציטוטים הם מהמקור הראשון 78
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אך אם נראה כיצד בנויה כל י עולי תימן י עולי תימן י עולי תימן י עולי תימן """"מרבית כפרי העבודה אמנם מיושבים עמרבית כפרי העבודה אמנם מיושבים עמרבית כפרי העבודה אמנם מיושבים עמרבית כפרי העבודה אמנם מיושבים עכי הוא הוא הוא הוא 

 : נקבל תמונה אחרתחינה דמוגרפיתחינה דמוגרפיתחינה דמוגרפיתחינה דמוגרפיתמבמבמבמבההתישבות ההררית 
 .י יוצאי אירופה" כפרים מיושבים ע40
 .י יוצאי תימן" ע30
 . י יוצאי ארצות מזרח אחרות" ע17

נוה אילן ורבים אחרים עסקו שנים רבות , מצובה, אילון, עטרות, גם חלוצי קריית ענבים

 ]. הדגשה שלי. [בסיקול והכשרה
 

 את העובדה שהתימנים הם היחידים לטשטש או לפחות  להסתירניסיוןיש כאן 

אותם " מסתיר"אך (כך מאשר -אחר, בתחילה הוא מכחיש. המאכלסים את כפרי העבודה

 . ולבסוף מעמיד אותם במקום השני אחרי יוצאי אירופה, )בין כלל יישובי ההר
כי הרי גם חלוצי " לו גם היה הדבר כך אין בכך עוול: "נקודה נוספת מופיעה במשפט

בשלב זה אני מתקשה לקבוע מה גרם ". עסקו שנים רבות בסיקול והכשרה"בוצים הקי

אפשר שהסיבה הייתה הביקורת שהופנתה , לאשכול לטשטש את העובדות ולהכחישן

על טענתו השנייה של שבתאי בדבר . כלפיו מן הקהילה התימנית הוותיקה ומן העיתונות

תשובת אשכול ברורה , ובדיםההבטחות הלא מתממשות למשקי עזר ומעבר למושב ע

ומכיון " עבודה ופרנסה, קודם כל מקום תעסוקה"וחוזרת על מטרות כפר העבודה שהינן 

... יעסקו המתיישבים פרק זמן בעבודות הכשרה וייעור, ליצור את הקרקע מחדש"שיש 

 " ועם יצירת הקרקע תפתח המחלקה להתיישבות את המשק החקלאי
 :הוא מציין) 3' עמ(בהמשך 
 
ברבים התחילו בעיבוד משקי עזר ובכמה ,  כפרי עבודה תוכננו השטחים החקלאיים15-ב

 79.מהם ישנה כבר התחלת משק חקלאי של ממש
 

אינם סובלים לפחות מהיעדר ) לעומת מושבי העולים( כאן טוען אשכול שכפרי העבודה 

טש או למרות ההכללה אין כאן ניסיון לטש. ולכן פרנסתם אינה מתקפחת, ימי עבודה

הקמת מוסדות חינוך , יתרה מכך בתגובתו הוא מתאר בניית צריפים ובתים, להעלים

כמו כן הוא מתאר את מצבם של . מקוואות ומועדונים, בתי כנסת, וציבור כמו מרפאות

 ייתכן שבכך הוא מנסה להמעיט 80.קרן ישע ונוריס, כפר אשתאול: שלושה כפרי עבודה

,  המשכורת הבלתי שווה�לגבי הטענה השלישית . האת הרושם שהשאירה הטענה הראשונ

 : תגובתו היא
 

מבלי להכנס לבעיית גובה השכר בכלל אפשר לומר בבטחון שרוב המתישבים בכפרי 

סכומים שיהיו בעזרם בבניין משקם , מעבודתם ועמלם, העבודה חסכו משכר עבודתם

                                                   
79
 .שם  
 . בפרסום המחלקה4'  ומופיעים בעמבספרבעיתון ו הדוגמאות לא נכללו שלוש 80



284 

 

 ) 4' עמ. (בעתיד
 

והוא עובר להכללה בדבר יכולת " השכרבעיית גובה "אשכול נמנע במתכוון מלהיכנס ל

כדי , שוב הוא נאחז בטיעון שקשה להוכיחו או להפריכו. החיסכון של של רוב המתיישבים

ל לעומת פועל חקלאי שכיר במשק "להתחמק מהעמדת סולם שכר של פועל שכיר בקק

-בכל זאת הוא מתאמץ ליפות את התמונה ולו גם על. ההסתדרותי או הממלכתי, הפרטי

כדי להוכיח שזהו המחיר שמשלם , י ציור רומנטי של המציאות וגיוס האתוס החלוצייד

 . כל מי ששייך למחנה החלוצי
 

וראה את מאות הדונמים אדמת עידית הנפלאה     ]אליפלטאליפלטאליפלטאליפלט[העובר ליד אדמות זנגריה 

ורק מי שרואה את הקרקע , הנחשפת ומתגלית מתחת לאבני הבזלת לאחר ההכשרה

ושאר כפרי העבודה יעריך , תרום, צוריאל, וצרת בין סלעי גורןהשחורה והפוריה הנ

אלפים דונמים אלה של קרקע שנוספו למדינה באיזורים כה .... כראוי המפעל הנעשה

י אנשי "חשובים הם הישג בעל ערך עצום ואם נוסיף לכך מאות אלפי העצים שניטעו ע

 )5' עמ. (כפרי העבודה נגיע למסקנה כי עצם עובדה זו מצדיקה קיומם
נקודה נוספת מעניינת היא הצגת הכורח והסיבות שהביאו להקמת המסגרת הזו של כפרי 

פי תדמית התימנים אשר כמו נועדו באורח טבעי -ובין השיטין נרמז התפקיד על, העבודה

 :אליה
המצב הבטחוני דרש . א"י ובחורף תשי"בהקמת כפרי העבודה הוחל בסוף קיץ תש

עליית תימן היתה במלוא . יעור נרחבת באיזורי ספר מסויימיםהקמת ישובים ופעולת י

. עלינו לזכור שהעלאת שבט יהודי תימן נעשתה במימדים ובקצב מהיר ביותר. קצבה

י הסוכנות התמלאו עד אפס "המחנות שהיו מוחזקים ע, מעברות עדיין לא היו בנמצא

 ... בצפיפות ובבטלה מנוונתבצפיפות ובבטלה מנוונתבצפיפות ובבטלה מנוונתבצפיפות ובבטלה מנוונתשאנשיהם ישבו , מקום ממש
אך היה וישנו , יו למוסדות המיישבים אשליות בקשר לקשיי צורת התישבות זולא ה...

הדגשה הדגשה הדגשה הדגשה [[[[ צורה זו היא אורגנית וחיובית בישוב ההרצורה זו היא אורגנית וחיובית בישוב ההרצורה זו היא אורגנית וחיובית בישוב ההרצורה זו היא אורגנית וחיובית בישוב ההרהבטחון המלא בידי העוסקים בדבר כי 

 )3, 2' עמ. ( וכי רוב הישובים שהוקמו עולים על פסי התישבות הררית מלאה]]]]שלישלישלישלי
 

מוצגים כעובדה אובייקטיבית שהכותב ) הההדגשה הראשונ(הצפיפות והבטלה המנוונת 

בכך מוצג פתרון כפרי העבודה כצורך טבעי . חש אותה כשם שחשים אותה התימנים

. של התימנים עצמם ולא רק של הגורמים המיישבים" הבטלה והניוון"העונה על מצוקת 

התדמית היא אפוא המכתיבה כאן את דברה האובייקטיבי כי הרי חריצות התימנים 

 .  וברורה מאליהידועה
כאן המוסדות המיישבים הם . ההדגשה השנייה משלימה את אותו עניין בכיוון אחר

צורה אורגנית וחיובית בישוב הצופים את הקשיים על אף ביטחונם שכפר העבודה מהווה 

יכול להתכוון אל המסגרת הפיזית של כפר העבודה " סתום"משפט זה שנשמע קצת . ההר

" אורגניים וחיוביים"התימנים הם , היינו. התימני-ו האנושיאך גם להתייחס להרכב

היתה "ונכתב " אורגנית"בנוסח האחרון בספרו של אשכול הושמטה המילה . ביישוב ההר
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81",צורה זו של ישוב ההר היא חיובית העוסקים בדבר והיא קיימת כי בלב אמונה מלאה

מדוע שופץ . חשבה תחילהאפוא הקטע בשיקול דעת ובמ" שופץ" בעריכה המאוחרת ....

אולי הגורם האנושי שהכזיב הביא את אשכול ? "אורגנית"הקטע ונמחקה המילה 

. ייתכן גם שהביקורת על כפרי העבודה היא שהביאה לשינוי זה, להתייחסות אל המסגרת

 :מתוך מחנה אנשי העליה השניה מצטרף אל מותחי הביקורת שמואל דיין
 

. ות הפועלים הידועות ומוכרות מסביב למושבותכפרי העבודה המוצעים הם שכונ

בזמנו היה ... למלאכה לבנין לעבודות ציבוריות, לתעשיה,  לפרדס�פועלים שכירים לכל 

 להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיךהיום אין טעם . הכרח להקים שכונות פועלים לשם כיבוש העבודה במושבות

,  ועובדיםבצורה זו כי שוב אין צורך לבנות ישוב של מעמדות מעבידים] הדגשה שלי[

 ... על כל הנובע מכך
אנחנו אומרים . בלב משקי העובדים" מעמדות"מחנות עבודה אלה מוליכים ליצירת 

סידור ,  לבניין�בשפה רפה כי הם נוצרים לשם העבודה הציבורית והמקצועית בסביבה 

מחנות העבודה עלולים איפוא לשמש מקום לפועלים מחנות העבודה עלולים איפוא לשמש מקום לפועלים מחנות העבודה עלולים איפוא לשמש מקום לפועלים מחנות העבודה עלולים איפוא לשמש מקום לפועלים .... 'כבישים וכו, השקייה איזורית

ההכרח וההרגל ייעשו טבע בהמשך ההכרח וההרגל ייעשו טבע בהמשך ההכרח וההרגל ייעשו טבע בהמשך ההכרח וההרגל ייעשו טבע בהמשך . ים במקום העבודה החקלאית במשקיםים במקום העבודה החקלאית במשקיםים במקום העבודה החקלאית במשקיםים במקום העבודה החקלאית במשקיםשכירשכירשכירשכיר

 ... בעלי המשקים והפועלים במחנותבעלי המשקים והפועלים במחנותבעלי המשקים והפועלים במחנותבעלי המשקים והפועלים במחנות: : : : ובמשך הזמן יתהוו שני מעמדותובמשך הזמן יתהוו שני מעמדותובמשך הזמן יתהוו שני מעמדותובמשך הזמן יתהוו שני מעמדות
לשם מה הם נותנים ידם ויוצרים פרולטריון קבוע מאנשים , המוסדות המיישבים

 ?בעלי המשקים, המסוגלים ורשאים לחיות כעובדים חופשיים כדוגמת קודמיהם
מדוע לא ניתן למשפחות העולים שהושבנו בכפרי העבודה שטחים מספיקים לפיתוח 

במחנות שאנו ? משק לעתיד למען יעמדו ברשות עצמם ולא יהיו תלויים בעבודות חוץ

מטילים לתוכם את העולים אנו גוזרים עליהם חיי שכירים לעד והמעשה הזה טעון 

 82.תיקון
 

לטענתו המוסדות המיישבים חורצים את .  המחנהדברי דיין הם ביקורת פנימית מתוך

, יתרה מזו. גורל התימנים כפרולטריון שכיר מבלי שהדבר מתבקש מהצרכים הלאומיים

אז מה , התימנים רוצים לצאת להתיישבות חקלאית ומסוגלים להתקיים ממשק חקלאי

 הסיבה למנוע זאת מהם ולהפכם לצמיתות לחלק מפרולטריון אשר הם אינם שואפים

שיטת כפרי העבודה אשר לכאורה משלבת את צורכי ההווה עם צורכי . להיות חלק ממנו

העתיד מנצלת את כוח העבודה השכיר של התימנים עד להעברתם לחקלאות ולבעלות על 

ואולם דיין רומז כאן שהזמניות עלולה להיהפך לקבע ובכך להחטיא את , משק משלהם

שבה העבודה , אך הדי התקופה שעליה הוא מדבר, דיין אינו מזכיר את התימנים. המטרה

התימנית השכירה הביאה לבניית שכונות פועלים בשולי המושבות ושיעבדה אותם 

זהו חטא קדמון אשר בגללו לא נשלחו , לעבודה השכירה בשם רעיון כיבוש העבודה

 אין ספק שדיין מבין שהמשך המגמה מהווה אסון לתימנים. התימנים להתיישבות כבר אז

                                                   
 .243' עמ,  בהתנחל�אשכול : להלן, 1958תל אביב , עם עובד, בחבלי התנחלות, אשכול 81
: הלןל, "מפת ההתישבות של יהודי תימן", אצל רזיאל ממט, 395�396' עמ, החלוצים האלמונים, אבנרי' א 82

 .ללא תאריך, "אעלה בתמר"ובעובד ו) עורך(שלום סרי , יונהסעי בספר . 187' עמ, ממט
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 . ומבחינתו זהו גם אי צדק ומעשה הטעון תיקון
מן העובדה שאותו מאמר זכה לשלוש כותרות שונות אפשר להסיק שכותבו חש צורך 

בראשיתו הוא נכתב כמאמר תשובה . פי רמת הרגישות לנושא-לשנות את הכותרות על

 מה השגנו: בעיתון הייתה הכותרת. על כפרי העבודה: הודף ביקורת בשם הניטראלי

ניסיון לפריסת ההישגים וההצלחה כדי להקהות את חוד , כלומר. בכפרי העבודה

כבר יכול היה להציג את הביקורת , כאשר נערך המאמר לספר, בפעם השלישית. הביקורת

 . הקטרוג על כפרי העבודהכקטרוג וקרא למאמר 
 
 הדיווח מכפרי העבודה. 1

�1950י ירושלים והפרוזדור בשנים בהר, מה הייתה תמונת המצב של כפרי העבודה בגליל

מכתבים וסקירות של עיתוני התקופה יספקו את התשובה לכך בחלקו , דיווחים? 1951

מדריכים : ב. המתיישבים עצמם. א: מקורות המידע הם שלושה. הראשון של הפרק

חלקו השני . נציגי הממסד ההתיישבותי או המפלגתי: ואנשי שטח המלווים את העולים ג

 ויסתמך בעיקר על הפרוטוקולים של ועדת 1953 שנת � יעסוק בסוף התקופה של הפרק

 . ארן
 

 דיווחים מהשטח

ל בירושלים "אל הלשכה הראשית של קק) אליפלט(מכתב מחברי ועד הכפר זנגריה 

15.2.1951.83 
 

כידוע לכם שאנו מתישבי זנגריה הסתבכנו הרבה בענין עבודת הקבלנות בשטחים שלנו 

 . וכן מר אריאלי, נחמן ממרכז הלשכות בטבריה'  של מר יוסף וייץ והחאחרי הביקורים
אך לצערנו , ח אברינו ובתקוה אולי נוכל להתפרנס בכבוד"נכנסנו לעבודת הקבלנות ברמ

 יום ושש 397 דונם ועבדנו בו סך 40הגדול לא התגשם רעיוננו והנה קיבלנו שטח בערך 

 704י ועוד " ל494כ "עתה קיבלנו בסה. 105 ויש 9ע ויש " י10שעות וההערכה היתה 

ולא יתכן שבמדינת ישראל יהיה . כך שלא הגיעו ליום עבודה אפילו לירה ורבע, פרוטות

אשר אנו , ל שהוא לירה ארבעים"ניצול כזה שאפילו סכום שנקבע ליום עבודה בקהק

 . גם כן לא הגענו בעבודה הזו, כואבים עליו ומספק את צרכינו בלחץ
שבשטחים הקודמים הרווחנו קצת יותר אבל זה בא אחרי התאמצות למעלה נכון הוא 

לכן אנו מבקשים מכבודו לברר את הדבר ולתקן את המעוות ואם כבודו . מכוחות אנוש

אנו מבקשים אותך לבוא לראות במו עיניך את השטחים ואת הסלעים , לא מאמין לנו

ת ולא להפריע כדי שלא להבאיש ויווכח גם הוא לפי שאין אנחנו רוצים להמשיך בשביתו

בשם חברי הועד .... את רוחנו כי אם אנו רוצים שתבינו את מצבינו ותחושו לעזרתנו

 . אהרון חיים דנין, יחיה סעיד קשמה, ואנשי הכפר זנגריה אהרן כהן

                                                   
83
 .שם, וכן ראה העתק לדוד צדוק, KKL5 18182מ "אצ  
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 :תשובת וייץ הייתה

 
אבל במכתבכם זה אתם משיחים בעצמכם כי בעבודות קבלניות קודמות הרווחתם ... 

הרי שאין מקום לקובלנה , יותר מהשכר היומי והמפקחים לא באו לתבוע מכם את היתרה

מההפסד ניכר שהמפקחים לא טעו בהערכתם אלא אולי לא . אם בעבודה אחת הפסדתם

שיטת עבודה בקבלנות נהוגה אצלנו זה . נעשתה העבודה בארגון טוב ובשעות מספיקות

ברוב המקרים היה שכרם גדול , להפך, שלושים שנה ולא מצאנו שהעובדים יתלוננו

וחזקה . . . . אנו מיעצים לכם להמשיך בשיטה זו ולהתאמן בעבודהאנו מיעצים לכם להמשיך בשיטה זו ולהתאמן בעבודהאנו מיעצים לכם להמשיך בשיטה זו ולהתאמן בעבודהאנו מיעצים לכם להמשיך בשיטה זו ולהתאמן בעבודהעל כן . מהשכר היומי

המפקחים שלנו בודאי מעוניינים שתהיו מרוצים מעבודה ולא . עליכם ששכרכם יעלה

 . וצריך שיהיה לכם אמון בהם, להפך
 84יוסף וייץ

 
ממנו נגזר הטון הפטרוני האבהי . תות הקונספציהבתשובתו של וייץ בולט הביטחון באמי

דומה שדפוסי החשיבה של וייץ מקובעים בתכנית ששרטט המבוססת על . והמחנך

עם הערבים " היכרותו"וניסיונו עם תימנים עוד מימי העלייה השנייה ו" הכרותו"

 ,האמונה שהיסוד התימני חייב להפיק מתוכו את החריצות. המשמשים לו דגם השוואתי

הם כמעט ניסיון להפיק את מלוא , הכושר הפיזי וכושר הקיום בתנאי מינימום

היעדר , הדבקות במשימה. האחרון" קש"הפוטנציאל ללא תירוצים והתחמקויות עד ל

הגמישות וההתעלמות מהמצוקה האנושית הבסיסית מזכירה מפקד צבאי במחנה 

נחישותם להשיג את טירונים המאמין ביכולתם של חייליו אך מפקפק ברצונם וב

יש תקציב מוגבל אשר , ההפך הוא הנכון. נעדר כאן כל ניסיון לשנות קונספציה. המשימה

ממנו נגזרים תעריפי שכר מינימליים הנמוכים משכר פועלים חקלאיים או אחרים בכלל 

, מולם עומדת אופציה של עבודה קבלנית אשר אם אינה מאפשרת די פרנסה. המשק

 . בים האפשרות לשוב לאופציה הקודמת שאותה זנחופתוחה בפני המתייש
 : דיווח שמואל בדיחי למחלקה לעולי תימן כך6.6.51.- על ביקורו בזנגריה ב

 
וזה גורם     האנשים מושפעים מאוד מאנשי המזרחי שהם באים אליהם באיצטלא דתית... 

הדת בפיהם תרעומת קשה כלפינו שאנו מסייעים להפקרת . משכנע מאוד בין חברינו

חלק ניכר שוכנע שהיהדות התימנית סובלת מחוסר . ולהוצאת ילדיהם לתרבות רעה

רבנים ואברכים באשמת התנועה הדתית שהיא אינה מעוניינת ברבנים וכלי קודש תימנים 

 . ולראייה שאינם אוכלים משחיטת התימנים ודבר זה שינה דעתם
ם הגדול מעוניינים רבה התמרמרותם מהמקום והם ברוב, באשר להשתרשותם בכפר

... תערער את כל בניין הכפר ויעבור כולו לרשות המזרחי"... גאולים"לעבור ל... לעזוב

יחידים בכפר מעוניינים להשתכן והם דורשים את החשת חלוקת הלולים שהם מהווים 

                                                   
84
 .ק" ע–ההדגשה שלי . שם, מ"אצ, 27.2.1951, מוייץ לועד זנגריה  
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יש לדאוג . יש להחיש את הקמת הלולים והסדר בעיית המים קשה.... בסיס להשתרשותם

 ...  שהם היסוד למשיכת החברים לצידנולצרכים הדתיים
 85.שמואל בדיחי

 
האכזבה מן ; התרופפות הדת: פי מסקנותיו של בדיחי יש ארבע סיבות לעזיבת זנגריה-על

; אי קיום הבטחות בנושא החקלאי ומחסור במים; )בגלל קשיי פרנסה, למשל(המקום 

 .  אהרון דנין�ר הוועד המוזכר כמדריך "תרעומת כלפי יו
 :כתוב" מצב רוח התושבים" הנושא את הכותרת 4.7.51-ח נוסף מ"בדו

 
וזה לא מספק אותם . מצב רוח התושבים היא קשה מבחינת העבודה כל הזמן באבנים

כי אין עדיין מים במקום וזה לא , למרות שהם רואים במו עיניהם את היצירה הגדולה

 86.יוהתמונה בכפר היא לא כישוב חקלא. נראה להם שזה יהיה מהר
 

 :על הרקע להתפתחויות בזנגריה כותב חיים צדוק
 

י החליטה להקים על אדמתו מושב "י תושביו והסוה"זנגריה היה כפר ערבי שניטש ע

בהתאם לכך הוקמה מעברה ליד ראש פינה ותושביה הועסקו בינתיים בייעור . עולים

רוב את אותן משהחלה הקמת בתי הקבע קיווינו כולנו לראות בעתיד הק. ההרים בסביבה

 .... המשפחות שוכנות בבתיהן החדשים ונאחזות בקרקע
משניסינו להסביר כי עבודת הייעור הנה זמנית וכי בקרוב יעברו לבתים המוקמים על 

ומה נעשה בבתים כאשר האדמה מסביב מכוסה "חזרו ושאלו ... הכפר    שדמות

לא חשיפת הקרקע דווחתי על הביקור לאשכול ועל המסקנה שהגעתי כי ל"... ?סלעים

העביר הוראות ... לזכותו של אשכול יאמר שהוא יצא מייד עם עוזריו. העניין יכשל

הבתים הושלמו ועמדנו לחגוג את הכניסה של . לסילוק הסלעים ולחשיפת הקרקע

ז הצליחו בעזרת אחד המאריין להשפיע "אנשי הפועהמ... האנשים לתוכם והנה הפתעה

...אלה עזבו והשאר התפזרו למקומות קליטה אחרים, ציב משפחות לעבור לעין הנ30על 
87 
 

ראש , שלושה מכתבים בידינו שכתב שלום חיים חדאד מאלקוש לשמעון אביזמר

 :1.10.1950-הראשון הוא מ. המחלקה לעולי תימן שליד המרכז החקלאי
 

חסר תרבות וחסר , האנשים לא התאים להם המקום. כפר אלקוש עכשיו הוא מתקלקל

הרבה צעקות צעקנו ולא . אם נישאר על זה הסדר יבוא זמן ונשכח את השפה שלנו, חיות

                                                   
85
 .2-905-1950-2, לבית בר, ארכיון מפלגת העבודה, 6.6.51, ח מזנגריה משמואל בדיחידו  
86
 .שם, דוח מי עודד למחלקה לעולי תימן  
 .168, 167' עמ,  משא–להלן צדוק , 1985, משא תימן, חיים צדוק 87
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דרשנו מתנועת המושבים להחליף לנו מקום אחר באו לנו במרמה ? לאן נפנה, נענינו

מר ... הניחו אותנו בבתים של ערבים והבטיחו לנו הרבה הבטחות ולא הועיל לנו כלום

תימנים ,  מילים שאנחנו חסורי מדע ובינהאריה מתנועת המושבים הכביר עלינו בהרבה

לא יודעים כתיבה וחשבונות והם אומרים , לא יוצא מהם פרי לא מדריכים ולא מנהלים

... ענה לנו ואמר אשכנזים בעלי מקצוע אנחנו לא. שאשכנזים בשפלה ואנחנו בהרים

ריאות ב) ב. לימוד ילדים בשפה עברית) צריכים אנחנו עכשיו לדאוג על העתיד שלנו א

 88.הגוף
 

 מוסר שלום חיים חדאד על אסיפה כללית שהתקיימה באלקוש 3.4.1951-במכתב השני מ

 :ישעיהו דיבר על ההיסטוריה של ההתיישבות ועל. בנוכחות חבר הכנסת ישראל ישעיהו
 

עד שגמר את דבריו ענו ... ואיך האדם צריך לסבול באדמתו עד שיוכל להחיותה לעתיד

ים על עניין מושב אלקוש ותכניתו ואחר כך הוא הבין החברים במילים קצוב

הכוונה כנראה . [שהתמרמרותם של החברים הוא רק על החלפת המקום באדמה שטחית

במלחמת [אחריו דרש לנו החבר בן ציון איך קמו הישובים הראשונים ] לאדמת מישור

יפה באדמת סלעים ובזה הזמן הגיעו על המנוחה והנחלה ולכן עיקר האס] העולם

הוא הראשון של ] כי[אלקוש לא יעזבו אותו , ואמר בן ציון. ושרשיה הוא רק על המושב

 בלי אדמה �ל "צ[ההתישבות החדשה בעולי תימן והוא נקודה הררית בלי עמוק אדמה 

 ]. עמוקה
כרמים וזיתים אשר :"רק פסוק אחד לא נעלם מעינינו. אנחנו למדנו תורה ושכחנו הרבה

נתייסד המושב רק לשם ולתפארת בעיני ]. 11' מתוך דברים ו" [עתלא נטעת ואכלת ושב

המוסדות והממשלה ואנחנו שמחנו על זאת המלה מתוך סיבה פשוטה שחסר במדינה 

מפני זאת שמחנו באדמה . שתיים מים שלוש אקלים, אחד אדמה: שלנו שלושה דברים

...  ידי החברים שלנואחרי שנתייסד המושב שלנו על. הררית לזרוע טבק ולנטוע עצי פרי

] שם. [אשר הם קרוב לערים, קמו ישובים חדשים בצפון עתלית ודרום יהודה] אבל[

במקום שניטע ] הפוך[הדבר הוא להפך ] אצלנו[, עוזבים את האדמה ועובדים עבודת חוץ

...שנה שנתיים ויתיבש]... כך קרה שעברו[, עץ מחדש באדמה עמוקה נטענו על גב סלע
89  
 
 :הוא פותח 10.9.1951-ישי מהשלבמכתב 
 

אנו נמצאים כיום במדינת ישראל שלוש שנים ולא נדבק השורש שלנו לחומר האדמה 

. בעניין תוכן] הן[כך תלויים בו הן בעניין התפתחות ו, תלויים בחסדי אחרים ובענף] כי[

לא יקום שבט מיהודה ] כי[ממשיך כל הזמן ... מצב החינוך והתרבות המצב שלנו

                                                   
 .2-905-1950-1, בית ברל, ארכיון מפלגת העבודה, 1.10.1950מכתב למחלקה  88
89
 .שם, ארכיון בית ברל, 3.4.1951, משלום חיים חדאד לשמעון אביזמר  
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ולא יודעים ... ל"אחינו התימנים הולכים על פי הסדר שהיה מאז חו. מבין רגליוומחוקק 

מפני ,  להפך�בעולי עדות המזרח ]ו[כי העתיד שלנו הולך ומתפתח דוקא בעולי אירופה 

עולי אירופה הם מפותחים ומלומדים בהיסטוריה שלהם . חוסר הבנה וחסר הדרכה

ליבם ליבם ליבם ליבם , , , , לומדים תורהלומדים תורהלומדים תורהלומדים תורה] לעומתם[נו התימנים אחי] כך במקור... [בחיים בתרבות בנקייות

 ] ] ] ] הדגשה שלי, כך במקור[... ... ... ... פתוח ועיניהם סומות ואין דורש ואין מבקשפתוח ועיניהם סומות ואין דורש ואין מבקשפתוח ועיניהם סומות ואין דורש ואין מבקשפתוח ועיניהם סומות ואין דורש ואין מבקש
מצב עולי תימן בהדרכתם עד שיכירו , אנחנו לא זכינו בהדרכה מלאה לפיתוח ולקיום... 

סוף ,  רוב המדריכים הורסים ולא בונים�תיקח לך דוגמה מחברי אלקוש . טבע העולם

נמסרנו בידי , וף היינו ללעג ולקלס בעיניכם ולא רק בעיניכם אלא ביחד בעיני כולםס

 ... טבחים
אני מודיע לך , אתה יודע שעכשיו עוזבים את אלקוש למעברת זכרון יעקב]ומכיוון ש[

במכתבי זה שאני מבקש עבודה מידך בתור הדרכה לפי שאני אוהב למסור את ידי למען 

ל ונמאס בעיני ההדרכה הזו ואני רוצה "שאני מדריך עבודה בקקאחינו התימנים כי תדע 

תשלח לי מכתב מידך ואני , לך והטבת עימדי' ולכן אם ייטיב ה. להדבק בשורש שלכם

  90...מוכן לבוא תיכף
 

 :7.1.1951-י ב"חיים צדוק כותב מכתב לגיורא יוספטל ראש מחלקת הקליטה בסוה
 

העובדה כי מוסדות התכנון מתכננים . ולים עצמם אנחנו ויחד איתנו העוווורומינרומינרומינרומינלצערינו 

מוכיחה כי רומינו או לכל , מבלי לשאול את יושביהםמבלי לשאול את יושביהםמבלי לשאול את יושביהםמבלי לשאול את יושביהםאותן מעברות כמקומות שיכון קבע 

...  כחומר ביד היוצר כחומר ביד היוצר כחומר ביד היוצר כחומר ביד היוצרוהם מופיעים כאן, אין מתחשבים כלל ברצונם של העוליםאין מתחשבים כלל ברצונם של העוליםאין מתחשבים כלל ברצונם של העוליםאין מתחשבים כלל ברצונם של העוליםהפחות 

להסעיר להסעיר להסעיר להסעיר  החל עניין זה...  מכל כפרי העבודה80% כפרי עבודה תימנים שהם 23לאחר 

ועוד מעט ועוד מעט ועוד מעט ועוד מעט  בארץ הציבוריות התימניתהציבוריות התימניתהציבוריות התימניתהציבוריות התימנית נשמעת מכל צד ומכל פינה של רבים והביקורתרבים והביקורתרבים והביקורתרבים והביקורת

ויציגו אותנו כשכירים עלובים שמכרו את אחיהם בנזיד עדשים של משכורת וכיסאות ויציגו אותנו כשכירים עלובים שמכרו את אחיהם בנזיד עדשים של משכורת וכיסאות ויציגו אותנו כשכירים עלובים שמכרו את אחיהם בנזיד עדשים של משכורת וכיסאות ויציגו אותנו כשכירים עלובים שמכרו את אחיהם בנזיד עדשים של משכורת וכיסאות 

עולי תימן תרמו תרומה חשובה בזה שהלכו לכפרי עבודה ולמקומות סלעים . יייי""""בסוהבסוהבסוהבסוה

ושיקבלו מנה אחת שבעתיים ממה שמגיע ושיקבלו מנה אחת שבעתיים ממה שמגיע ושיקבלו מנה אחת שבעתיים ממה שמגיע ושיקבלו מנה אחת שבעתיים ממה שמגיע  יהיו היחידיםיהיו היחידיםיהיו היחידיםיהיו היחידיםלא פיללנו שהם לא פיללנו שהם לא פיללנו שהם לא פיללנו שהם אולם . וטרשים

 . . . . להם בחלק הקשה וחסר הסיכויים לחיי רווחה בהרי ירושלים והגליללהם בחלק הקשה וחסר הסיכויים לחיי רווחה בהרי ירושלים והגליללהם בחלק הקשה וחסר הסיכויים לחיי רווחה בהרי ירושלים והגליללהם בחלק הקשה וחסר הסיכויים לחיי רווחה בהרי ירושלים והגליל
ראינו מתפקידנו לפנות את המחנות ולא העמקנו , באותו זמן שפיזרנו את עולי תימן

כך שפיזורם נעשה בפחות דאגה להם ולעתידם ויותר מתוך , חשוב מה טוב לתימנים

אומר את האמת כי מצפוני יכני על היותי שותף לתוצאה זו של ... ה לפינוי המחנותדאג

ומיעוט ישובים המבטיחים עתיד וקיום , יצירת עשרות כפרי עבודה לתימנים בלבד

במו ידינו דחפנו אלפי משפחות למין דבר שקראנו אותו כפרי עבודה שעטפוהו . אנושי

 .... לשנים רבות, י תלות ודלות כאחתבתיאורי עתיד מזהיר וכך דננו אותם לחי
לאותם אנשי ) ושהיו כלפי חוץ גם אחראים(מה נעשה אנחנו התימנים שסייעו בקליטה 

מה . ליפתא שמכפר עבודה נהפך לסתם פרבר עלוב ונידח ובלתי ניתן לשיפור והרחבה

נאמר לאנשי גלבוע שתנועת המושבים הפקירה אותם מאחר שאין סיכויים שיהיו פעם 

                                                   
 .שם 90
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ומה נצדק בפני . לאחר שמעט האדמה נלקחה על ידי בעלי זרוע שכניהם, וב חקלאייש

 ] במקור... [הרשימה ארוכה מאוד. שממושב עולים נהפך לכפר עבודהשממושב עולים נהפך לכפר עבודהשממושב עולים נהפך לכפר עבודהשממושב עולים נהפך לכפר עבודהאנשי אלקוש 
נוריס ואלישיב להתישב דוקא נוריס ואלישיב להתישב דוקא נוריס ואלישיב להתישב דוקא נוריס ואלישיב להתישב דוקא , , , , פרדיהפרדיהפרדיהפרדיה, , , , ורורורור''''עגעגעגעג, , , , מהי זכותנו לכפות על אנשי כסלוןמהי זכותנו לכפות על אנשי כסלוןמהי זכותנו לכפות על אנשי כסלוןמהי זכותנו לכפות על אנשי כסלון

אין ספק שנטיעת ...  אחר של עוליםבשעה שלא נהגו כך לגבי שום סוג, במקומות אלהבמקומות אלהבמקומות אלהבמקומות אלה

אולם למי הזכות לקבוע שאלה יהיו בעיקר , יערות וסיקול הם דברים חשובים למדינה

 91...?תימנים
 

מבחינתו זוהי מעילה ". רומינו"חיים צדוק אינו מוחה על קיפוח עדתי כאשר הוא קובע 

 . באמון מצד חבריו במפלגה או מצד אשכול עצמו
ניצול לרעה וזילות נושא , ן מתמקדת במה שניתן להגדיר כסילוףתחושת המעילה באמו

שיתוף הפעולה . החלוציות בידי הממסד המיישב אשר עמו שיתפו פעולה פעילי התימנים

הזה התבסס על ההכרה שעולי תימן מגלמים בתוכם פוטנציאל חלוצי אשר ניתן לנתבו 

 מניתוח דברי צדוק עולים .למעשה חלוצי מבלי לפגוע בזכויותיו ובצרכיו הראשוניים

 ?איפוא ומהי הפגיעה , אם כך. ונחלה, פרנסה, קורת גג: שלושה צורכי יסוד עיקריים
 ). ולא למושב עובדים(הפיכת המעברות ליישוב קבע  :א
 . היעדר מים להשקיה ולשתייה :ב
 . משכורת נמוכה מכל שכר פועל אחר :ג
 .כפר העבודה נהפך לפרבר עלוב :ד
 )הורדת קטגוריה(דו של מושב עולים לכפר עבודה שינוי יע :ה
 . נהפכת לחלוציות בכפייה) לאזורים מסוימים(התיישבות בכפייה  :ו

לא פלא אפוא שבעקבות מכתב זה ליוספטל החלה חליפת מכתבים בינו לבין אשכול אשר 

  92.ניסה להרגיעו וללא הצלחה
 

 מנקודת השקפה של הכלאו הייתי מאוד רוצה שלפחות אתה וחבריך הצעירים לא יר" 

פעילי , הראשונה: ושתי סיבות לכך, קולעת ופוגעת ביעדה" הקיפוח"ואכן טענת  93"קיפוח

עדתי " לוחמי קיפוח"המפלגה התימנים אינם רוצים להיראות כמסומנים או מתוייגים כ

השנייה נעוצה במה שהגדרתי . ורואים עצמם כפעילים שווים בתנועה ללא תסביכי קיפוח

 94:הוא כותב, בתגובתו על מכתב אשכול". רומינו"עה באמון אשר התמקד במילה כפגי
 
ל יהפכו "שום עידוד מלבד ההודעה שגם מעברות קק.. לצערי לא מצאתי במכתבך"

האמינה ". לא נראה הכל מנקודת השקפה של קיפוח... שאני וחברי... "ו... לכפרי עבודה

אולם מה לעשות והמאזן של , תיך הטובותכי שותפים אנו לרצונך זה ומאמינים בכוונו

                                                   
91
 .ק" ע–ההדגשות שלי . 164' עמ,  משא–צדוק   
92
 .תגובת אשכול לא תנותח כאן אלא תסוכם בהמשך  
93
 .165' עמ,  משא�צדוק , 29.1.1951, מאשכול לצדוק  
94
 .166, 165' עמ, שם, 25.3.1951, מצדוק לאשכול  
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אין בו כדי לשכנע אותנו ) הן בעבר והן בשנת החיסול(קליטת העליה מתימן בהתישבות 

 " שאכן הכל יאה ושפיר
  

 �ור ופרדיה יעברו עוד בקיץ להתיישבות מלאה 'עג, צדוק דורש שיושבי המעברות כסלון

עזר בכל כפרי העבודה ולשנות מייד את הוא דורש גם להקים משקי . מושבי עובדים, היינו

נדידה "רק כך ניתן יהיה לדעתו להחזיר את האמון שנפגע ולעצור את ה. שכר העבודה

 95.אשכול דחה את ההצעות והעמיד תשע נקודות שכנגד". מכפרי העבודה
 נערכה ביוזמתו של ישראל ישעיהו פגישה של פעילים תימנים עם 1951 לנובמבר 13-ב

יכול , שר החקלאות והפיתוח,  הסיכום שכתב ישראל ישעיהו לאשכולמכתב 96.אשכול

 ישעיהו מגדיר 97.לשמש בבואה לעמדת פעילי התימנים מול משבר עזיבת כפרי העבודה

 :את הבעיה כ
 
גם מחשש שמא ]ו.. [מנקודת ראות ישובית וממלכתית... כפרי העבודהכפרי העבודהכפרי העבודהכפרי העבודההתפוררות "

חוטבי עצים ושואבי "וסופם שיהיו ... ן עולי תימבהתישבותבהתישבותבהתישבותבהתישבותיתלקח תהליך התפוררות גם 

 ]הדגשה במקור. [מים בסביבות הערים והמושבות
 

. שבהם הראשון מוביל למשנהו,  המשבר אליבא דישעיהו מתמקד אפוא בשני שלבים

 מתמוטטים או מתפוררים ועלולים לסחוף אחריהם את כל כפרי העבודה, הראשון

 של מושבי העוליםשהם כל ") א לילד בשמולקרו"ישעיהו נמנע מ" (התישבות עולי תימן"

יצירת מעמד חברתי של : התוצאה". מושבי עובדים בדרך"יוצאי תימן המוגדרים כ

 :הוא כותב'  בסעיף ב98. חוטבי עצים ושואבי מים"גבעונים"
 

אין כאן המקום לפרט את כל הסיבות שגרמו להתפוררות כפרי העבודה ושמשום מה 

ן ברצוננו להיגרר לתוך ויכוחים על נושא מגרה זה כיון קל וחומר שאי: מתעלמים מהן

אך מחובתנו להדגיש בכל לשון של הדגשה שלפי . שלא תצמח מהן שום תועלת לענין

 . מיטב הכרתנו אין האשם תלוי רק בעולים עצמם
 

מאחורי הניסוח המתחמק והדיפלומטי מסתתר פחד או היעדר אומץ לטפל בשורש 

כלומר המדיניות הקבועה של הקמת כפרי העבודה , "סיבות שגרמו להתפוררות"ה

לכך כנראה לא עמד בהם האומץ ולכן הם מסתפקים בניסוח . והחלפתה במדיניות אחרת

 :מרכך הממקד את הבעיה בהתנהגות של מחלקת ההתיישבות
 

                                                   
95
 .167' עמ, שם, 1.4.1951, מאשכול לצדוק  
96
 .169' עמ, שם  
 .169�171' עמ, שם, 27.11.1951, ות והפיתוחמישעיהו לשר החקלא 97

211' עמ,  גבעונים�רובינשטיין : להלן, )עורך( שלום סרי ,סעי יונה, "האמנם גבעונים", ראה שמעון רובינשטיין 98 
�230. 
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, סרבנותם, לא נמצא להם די אורך רוח ודי סבלנות שיספיקו להתגבר על טרחנותם

ולא עלה בידם לנטוע בלב המתישבים אהבה ורצון , ת של עולי תימןונטיותיהם המיוחדו

 99"תקווה ואמונה כלפי עתידם ועתיד התישבותם
 

הניסוח גם אינו משוחרר מתסביך . ומנטליות שונה מוצגים אפוא כבעיה, היעדר אורך רוח

 ללא מרכאות �" סרבנים"ו" טרחנים"נחיתות שבו מתוארים המתיישבים התימנים כ

לנטוע אהבה ורצון ותקווה " ומכאן אי היכולת של נציגי מחלקת ההתיישבות �כפולות 

העברת האחריות . שבעטיה החל תהליך ההתדרדרות" ואמונה כלפי עתיד התיישבותם

לנציגי הגורמים המיישבים ולא לקובעי המדיניות ולדוקטרינה עצמה מלמדת על חוסר 

להגיע לעימות רדיקאלי במישור נכונות להתמודד עם שורשי הבעיה או על אי רצון 

השאלה האסטרטגית נזנחת ומועדפת המגמה הטקטית להעביר את האחריות . המפלגתי

כך . הלא הם פעילי המפלגה התימנים" מביני המנטליות"ו" אחראים"ה" מנוסים"אל ה

כמחלקה המרכזת בתוכה , מופיעה ההצדקה הפוליטית לקיומה של המחלקה ליוצאי תימן

. יכולים להרגיע ולרכך את המכה" תימניותם"של פעילים אשר מתוקף " ימקצוענ"קאדר 

י כשנה וחצי קודם לכן אשר בו הוביל "בדיון שהתקיים במזכירות מפא, אישור לכך לדעתי

מהלך לביטול המחלקה ליוצאי המזרח בועד הפועל , פנחס לוביאניקר מזכיר ההסתדרות

 לוביאניקר אולם למעשה המשיכה בסופו של דבר התקבלה הצעתו של. של ההסתדרות

 ההצדקה שנמצאה להמשך קיומה של 100.המחלקה להתקיים כנראה במסגרת המפלגה

  למעשה הושגה פשרה שהמליצה 101".הנותנת"המחלקה היא 
 
פעילי העובדים ... ואם ישותפו, בהם] ?[חברתי -ארגוני-שאם יוגבר הטיפול החברתי"

באוירה באוירה באוירה באוירה נאות ציבורית להצלחה ויקיפו אותם יוצאי תימן הותיקים שישקיעו בענין זה ק

 102]"הדגשה שלי[... ... ... ... מגיפת הבריחהמגיפת הבריחהמגיפת הבריחהמגיפת הבריחהיתכן ויתכן שתיעצר ] הדגשה שלי[חמימה יותר חמימה יותר חמימה יותר חמימה יותר 
 

שיהיה מורכב מכל הגורמים העוסקים "מכאן כמובן מתבקש להקים גוף משותף 

ויעסוק בגיוס " אוזן קשבת"הגוף ישמש ". פעילים יוצאי תימן"ובתוכם " בהתישבות

צויין שאין הגוף בא להחליש את . ם ובפתרון סכסוכים פנימיים בין המתיישביםמדריכי

 את זיקת המתיישבים לתנועת המושבים אולם 
כל עוד אין ישובי העולים חברים שווי זכויות וחובות באותן תנועות והם עדיין בחזקת מאומצים "

 ניכרת לפעילי הצבוריות יש הגיון והצדקה בהוספת גוף ציבורי שבו תהיה השפעה... ומודרכים

 ". העדתית
שלבשה את ] הדגשה שלי [הרוח הרעההרוח הרעההרוח הרעההרוח הרעהכדי לגרש את  :המסמך מסתיים במילים אלה

                                                   
99
 .170' עמ,  משא�צדוק   
י הדיון יועלו פרט, 2-24-1950-26 ארכיון מפלגת העבודה בבית ברל 8.6.1950י "ראה דיון במזכירות מפא 100

 .בהקשר אחר בהמשך
101
 .על מורכבות מצבם של הפעילים התימנים במפלגה עמדנו בפרק השלישי  
102
 .170' עמ,  משא�צדוק , ישעיהו לשר החקלאות והפיתוח  
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המתישבים תפתח אותה חוליה מיד בפעולת הסברה וארגון לשם הקמת גופים חדשים 

 ... מבין עולי תימן] הדגשה במקור[להתישבות 
 . יעה בפני האסטרטגיה שאשכול מייצגוכנ" הליכה לקנוסה"ניתן להתרשם אפוא שיש כאן 

כאשר נשא מעל בימת , 1952 לינואר 28-ב, תגובת אשכול באה כחודש וחצי לאחר מכן

בנאומו פרש אשכול את . הכנסת את סקירת שר החקלאות בנושא ההתיישבות החדשה

ניתן . השקפתו על ההתיישבות על סמך הניסיון שהצטבר בשלוש השנים האחרונות

גרעינו . נאום הארוך כדוקטרינה של ההתיישבות החדשה ולא נתארה שובלהגדיר את ה

 .  ואפילו באותן מילים,דברשל הנאום היה מאמרו שהופיע ב
שעמם " שלושת הראשים"ברמה התכנית מגלה נאומו בכנסת את התייחסותו השונה ל

, אתייחס רק לנקודה מסוימת מאוד בדבריו. ניגשו המוסדות המיישבים ליישב את ההר

 וכך הוא אומר על הראש הראשון
 

. לראשונה הוקמו ישובי הר קבוצתיים ושיתופיים של נוער חלוצי וחיילים משוחררים

בשיתוף בתיכנון בעצה בשיתוף בתיכנון בעצה בשיתוף בתיכנון בעצה בשיתוף בתיכנון בעצה , , , , ............המחלקה להתישבותהמחלקה להתישבותהמחלקה להתישבותהמחלקה להתישבותמיסוד המדינה ועד היום הזה הקימה 

 ... ישובים כאלה14 ובהדרכה עם הממשלה ומוסדותיהובהדרכה עם הממשלה ומוסדותיהובהדרכה עם הממשלה ומוסדותיהובהדרכה עם הממשלה ומוסדותיה
 

 : מתאר את הנקודהוכך הוא , אחר הוא עובר לשלב השני
 
, מקורות מים, מקום שם היו תנאים שנראו לנו כמתאימים מבחינת גודל השטח לעיבוד"

 אני מבקש � מושבי עולים בהר 30בשלב זה הוקמו , זיתים ועצי פרי, ומטעים נטושים

מושבים אלה נמצאים עתה בתהליך ... להתרגל ולהסתגל לכך שבמושבים אני מדבר

 103 .ם ומבוססים על מטעים ושדה שלחיןכניסה לחיי משק מלאי
 

בשדות , במטעים, עד כאן מתוארים שני השלבים שבהם ניתנת למתיישבים עזרה בשטח

, ואולם כשהוא מגיע לשלב השלישי... ובמים והדברים מצטיירים כמובנים מאליהם

הרושם הוא שאשכול חייב להצדיק את מעשיו או מחדליו כלומר , לתיאור כפרי העבודה

" עמו"ואז הוא יוצא במתקפה על דלות החומר האנושי ש, חדלי המחלקה והמדינהאת מ

כאן לא בא התיאור של מה . עם ישראל לצאת להתיישבות" נאלץ"נאלצה המחלקה או 

אלא ההסבר שהאנשים באו לבצע משימה והיא , שציפה למתיישבים בהגיעם למקום

 :וכך הוא אומר, פרנסה וקורת גג" עבודה"
 

שיתוף העולים במערכת .  יוצרת וקבועה במקום בטלה וניוון במחנותמתן עבודה

העניין הראשון היה מתן . . . . והרמתם מאשפות אביון בפרברי העריםוהרמתם מאשפות אביון בפרברי העריםוהרמתם מאשפות אביון בפרברי העריםוהרמתם מאשפות אביון בפרברי העריםהכיבוש והיצירה 

 . פרנסה וגג לבל יצטופפו במחנות והוצאתם למקום שדות והרים
המחלקה להתישבות מתפנה . רק אחרי זה מתחילה הדאגה למעבר להתישבות קבועה

                                                   
103
 .1123, 1122, 1121' עמ, XIדברי הכנסת כרך , 28.1.1952" סקירת שר החקלאות, ההתישבות החדשה", אשכול  
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, אט לאט לתכנון השטחים המוכשרים והולכים לקביעת נקודות ישוב להקמת בנייניםל

עלינו לזכור שגם חלוצי קרית .... במידת האפשר, לשתיה ולהשקאה, להבאת מים

 . עסקו שנים רבות בסיקול והכשרה דוגמת כפרי העבודה הנוכחיים... ענבים
 

כן לא פלא שהמתיישבים עצמם ול" החטא ועונשו"פי תפיסתו יש כאן דינמיקה של -על

ההצטופפות : החטא? מהו אותו חטא ועונשו. והוא אינו מוצא בכך פסול. קיבלו זאת כך

 והרצון שלהם להגיע אלבאשפות דל ואביון הרצון של העולים להישאר במצבם , במחנות

כלומר את חטא הנטישה שמתהווה עקב קשיי .  וחזרה אל המעברותפרברי הערים

ומהו . סיף אשכול לחטאי הבראשית של העולים בטרם היותם מתיישביםההתמודדות מו

ולכן לא נורא אם כל , יש קשיים תקציביים, "מחלקה מתפנה לאט לאט"ה? העונש

, הקמת הבתים, ואז שוב תהליך איטי של תכנון נקודת הקבע, התהליך ייקח כמה שנים

ינמית הזו מתבססת על כאן בא ההסבר שהתפיסה הד. לשתיה ולהשקאה,  הבאת מים...ו

על התמודדות איטית עם קשיי הטבע בתנאי מחסור , התקן החלוצי של תקופת היישוב

החלת . בחירה ונכונות להקרבה, הנובעים מתוך הכרה, ואידיאליזציה של מחסור

" מתמיה"מה ש. המנטליות החלוצית על התימנים בלבד איננה מקרית ולכן גם לא תמוהה

כי מה . ת שהתבטאה בנטישה של שני שליש מכפרי העבודההוא ההתקוממות התימני

היה היכולת להעריך נכונה את , לא הבינו, וכנראה גם חבריו בתנועת העבודה, שאשכול

כי מבחינת העיקרון החלוצי רוב התימנים אכן היו נכונים . התימני החלוצי" האובייקט"

אך הם " יבוש והיצירהשיתוף העולים במערכת הכ"להיות שותפים למה שאשכול מגדיר 

מים לשתיה "כמו , לא העריכו נכון את תגובתם על המינימום שנאלצו להתמודד אתו

" הגמל"זהו הקש ששבר גם את גבו של . וקצב ההתפנות האיטי של המחלקה" ולהשקאה

את הנקודה הזו לא תפס אשכול ולכן תמיהתו רבה וביקורתו על נטישת כפרי . התימני

וכך הוא . תהיה שונה מביקורתו בעיתון, מבלי להזכיר את זהותם, י התימנים"העבודה ע

 :אומר
 

על כוח דמיון קלוש וחולשת החזון של חלק מן , ושוב יש להצטער על הנשימה הקצרה

 המזניחים את ייעודם וכושלים בשליחותם � אבל לא רק בהר �המתאחזים בהר 

נימוקים . בית למלא בארץכי לכל עליה היתה איזו שליחות אוביקטי, האובייקטיבית

לא , בודאי. ותירוצים רבים נשמעים להצדיק את העזיבות הבלתי מוצדקות ברוב המקרים

ואגב . במוסדות המיישבים תלין האשמה, גם בנו, אל נכון. תמיד ובכל יאושם הנכשל

ואני , כך בהווה, כך היה בעבר. מחלת הכל היא. ייאמר כאן שאין זו מחלת עדה מסוימת

. אלה חבלי התאקלמות וחבלי השתרשות. שכך יהיה כנראה גם בעתיד, לומרמצטער 

הנהייה אחרי חיי קלוקל ואחרי תנאים שבהם אפשר להעביד הנשים והילדים הנהייה אחרי חיי קלוקל ואחרי תנאים שבהם אפשר להעביד הנשים והילדים הנהייה אחרי חיי קלוקל ואחרי תנאים שבהם אפשר להעביד הנשים והילדים הנהייה אחרי חיי קלוקל ואחרי תנאים שבהם אפשר להעביד הנשים והילדים  �ועוד יוגד 

אני יודע אני יודע אני יודע אני יודע . . . . מסנוורים לעיתים יותר מידי עיני ראשי המשפחהמסנוורים לעיתים יותר מידי עיני ראשי המשפחהמסנוורים לעיתים יותר מידי עיני ראשי המשפחהמסנוורים לעיתים יותר מידי עיני ראשי המשפחה, , , , בעבודות שירות ורוכלותבעבודות שירות ורוכלותבעבודות שירות ורוכלותבעבודות שירות ורוכלות

, להדריך, להסביר, יש לעמול) גשה שליהד(. . . . שאורות פרברי תל אביב מתעים ומושכיםשאורות פרברי תל אביב מתעים ומושכיםשאורות פרברי תל אביב מתעים ומושכיםשאורות פרברי תל אביב מתעים ומושכים

עלינו לחזק את רוח , עלינו לחנך את העולה לקצת יותר תביעה מעצמו.... לחנך

עלינו להסביר שניתן לו בשדות הרחבים סדן וכלים ראשונים . ההתאחזות הכיבושית
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נעשה זאת כולנו . ועליו לחשל בהם את עתידו ואת עתיד משפחתו, לפעולה וליצירה

, , , , בשדות הנרחביםבשדות הנרחביםבשדות הנרחביםבשדות הנרחבים, , , , כי שםכי שםכי שםכי שםנעשה זאת תוך אמונה ובטחון ... ,על פה ובכתבבשיחה ב

. . . . נשמתו ותרבותונשמתו ותרבותונשמתו ותרבותונשמתו ותרבותו, , , , גופוגופוגופוגופו, , , , נרקמים ונוצרים חיים חדשים ונוצר בסיס לחישול רוח העםנרקמים ונוצרים חיים חדשים ונוצר בסיס לחישול רוח העםנרקמים ונוצרים חיים חדשים ונוצר בסיס לחישול רוח העםנרקמים ונוצרים חיים חדשים ונוצר בסיס לחישול רוח העם

שזופי שזופי שזופי שזופי , , , , המתנחלים וילדיהם לאלפיהם ולרבבותיהם הגדלים צמודים לאדמת המולדתהמתנחלים וילדיהם לאלפיהם ולרבבותיהם הגדלים צמודים לאדמת המולדתהמתנחלים וילדיהם לאלפיהם ולרבבותיהם הגדלים צמודים לאדמת המולדתהמתנחלים וילדיהם לאלפיהם ולרבבותיהם הגדלים צמודים לאדמת המולדת

עמיקו שורש ויחדשו נוף וצמרת עמיקו שורש ויחדשו נוף וצמרת עמיקו שורש ויחדשו נוף וצמרת עמיקו שורש ויחדשו נוף וצמרת  הם י הם י הם י הם י����רוחותיה וסערותיה רוויי גשמיה וטלליה רוחותיה וסערותיה רוויי גשמיה וטלליה רוחותיה וסערותיה רוויי גשמיה וטלליה רוחותיה וסערותיה רוויי גשמיה וטלליה , , , , שמשהשמשהשמשהשמשה

 ....העםהעםהעםהעם
 

אכזבתו מהתימנים נובעת . דברי אשכול מלמדים על תפיסתו הבסיסית את התימנים

האכזבה גדולה עוד יותר , יתרה מכך. מכישלונם לעמוד בפרץ כחלוצים בעלי תודעה וחזון

כי לכל עליה היתה איזו : "וכשהוא אומר, ייעודם וכישלון שליחותם" זניחת"בשל 

השליחות נקבעת ביחס . הוא מדייק להפליא" יחות אוביקטיבית למלא בארץשל

אובייקטיבי לצורכי הארץ בהתעלמות מוחלטת מהצרכים הסובייקטיבים של החלוצים 

של אשכול זוכה בהסכמה ובהכרה של " ההרואי"ואולם דומה בעיני שנאומו . עצמם

דמא דנא ולכן כאשר הם כי התימנים הרי הם בני ברית חלוצית מק. הנוכחים בכנסת

מקפאון שלושים שנות פועל שכיר במושבה ונקראים להיחלץ למטרות " מופשרים"

בויכוח . הם בוגדים במשימה ועורקים מן השורות... האוביקטיביות המונחות על כתפיהם

 האידיאולוגי והסטריאוטיפי על �שהתנהל בעקבות נאומו לא היו חולקים על ניתוחו זה 

ומציג קבל עם את " טריק של פידלר"שוב מופיע ה. א הזכירם בשמםהתימנים אף של

כאשר אשכול מנתח את כישלון התימנים הוא מאשים אותם . אשמתו של הקרבן

להעביד הנשים והילדים בעבודות שרות "שבו קל יותר , בהסתנוורות מאורות הכרך

פתו לאורות ההסתנוורות מעמידה את התימנים יחד עם חלוצים אחרים שנת". ורוכלות

כי " בשדות הנרחבים..."להכשירו ולמלאותו באמונה , ולכן יש לחנך את התימני, הכרך

אשכול חוזר למוטיבים הישנים של . נשמתו ותרבותו, גופו, שם נוצר הבסיס לחישול העם

דור מדבר אבוד אשר בניו כבר לא יכזיבו כי יספגו את המאגיה הפלאית של קרני השמש 

 ".יעמיקו שורש ויחדשו נוף וצמרת "ישראלית וכך-הארץ
 

 הסיקור בעיתונות

נביא כאן רק מספר מצומצם של דוגמאות כדי לנתח את התכנים העולים מן הסיקור 

 1950.104 שנת �העיתונאי של ראשיתה של תקופת כפרי העבודה 
: ה סלומון תחת הכותרת"ר י" הופיעה רשימה מפרי עטו של ד24.7.1950- מהבוקרבעיתון 

 : וכך הוא כותב105מתנחלים ומשתרשים בגליל" מרבד הקסמים"עולי 
 

, צחיחי טרשים וכתמי ירקצחיחי טרשים וכתמי ירקצחיחי טרשים וכתמי ירקצחיחי טרשים וכתמי ירק. ארץ הרים ובקעות צוקי סלע ונקרות צורארץ הרים ובקעות צוקי סלע ונקרות צורארץ הרים ובקעות צוקי סלע ונקרות צורארץ הרים ובקעות צוקי סלע ונקרות צורהראית את הגליל ... 

, אדמת בור פראית אך גם רומנטיתאדמת בור פראית אך גם רומנטיתאדמת בור פראית אך גם רומנטיתאדמת בור פראית אך גם רומנטית, אגדות גבורה קדומות ועמל קשה על מחיה דלה

                                                   
104
 . ועדת ארן� תמוצה בפרשת ועדת החקירה ,1953 שנת ,חרונההתקופה הא  
105
 .S71/225. כפרי עבודה, עולים, תיק לקט עיתונות בנושא מעברות, מ"אצ  
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לא נתנה , העירונית, הטכנית, כי התרבות המודרנית, ויותר לשבח מלגנאי יאמר על הגליל

אפיך לא תפרה אפיך לא תפרה אפיך לא תפרה אפיך לא תפרה  ובלי סיקול בזיעת לא תמצא שם מיםלא תמצא שם מיםלא תמצא שם מיםלא תמצא שם מיםלאורך קילומטרים . בו את אותותיה

: כי נתן הגליל גמול לעובדיוכי נתן הגליל גמול לעובדיוכי נתן הגליל גמול לעובדיוכי נתן הגליל גמול לעובדיו תבוא על הברכה עמל וטורח כי תשקיעעמל וטורח כי תשקיעעמל וטורח כי תשקיעעמל וטורח כי תשקיע, את הקרקעאת הקרקעאת הקרקעאת הקרקע

, בקרקע זו נאחז הזית ובכל רובד אדמה נאחז הטבקבקרקע זו נאחז הזית ובכל רובד אדמה נאחז הטבקבקרקע זו נאחז הזית ובכל רובד אדמה נאחז הטבקבקרקע זו נאחז הזית ובכל רובד אדמה נאחז הטבק. הזורעים בעמל ברינה יקצורו

כפרים היו זרועים פה . לפלחה יבשה לנטיעות ולייעור...  לעיבוד הקרקע הקרקע הקרקע הקרקעבסיקול יוכשרבסיקול יוכשרבסיקול יוכשרבסיקול יוכשר

בית בן חדר אחד ובו גם שוקת יען שכנו לפנים אדם ובהמה ... בתוך החורבות... ושם

 ... בתיקון קל או קשה אפשר להכשירו לדירת אדם. יחד
א התרבות החומרית של אורח חייהם הי. עולמם של יהודי תימן הוא עולם התורה

העתקה נאמנה לחיים המתוארים במקרא ובתלמוד ושנשתמרו אצלם בתימן ללא 

אמנם מהירה .  שנות התפתחות2500מתוך החיים ההם הוטלו בבת אחת למרחק . שינויים

כי , אך כשהחידוש מהפכני מידי מתייחסים אליו בספקנות, תפיסתם וגדול רצונם ללמוד

ששמרו עליה פחות או יותר בעל .. .לא בקלות נעשית הקפיצה מאותה דרגת תרבות

 . כרחם ועד לימי הציביליזציה המודרנים עם מעשי פלאיה
... כמדריכה] בעמקא[שמה ] נמצאת... [ילידת הארץ בדור שלישי... שולמית חננאל

בראשונה לא הבינו כיצד איש יוכל לשכב על . הגיעו מיטות.. כשהתחלתי לעבוד כאן"

 דבר שלא ידעו בתימן שם התמרחו �ם להתרחץ במים לימדתי אות.. מיטה אבל התרגלו

הפרימוס היה בעיניהם המצאת פלא כי נוהגים היו לבשל על אש . ודי, פנים וגוף בשמן

רק פעם היו קשיים באתי לדירה ומצאתי שם תינוק שהיה ממש ... פתוחה בין אבנים

 התינוק לבית בשום אופן לא רצתה האם לתת את. שחפני היה במצב איום... עצמות ועור

לבסוף הסכימה ואף נסעה מפעם לפעם העירה וראתה כי חלה הטבה אך כל מאמצי . חולים

' נתן ה' ה: "בשמעה על מות בנה נשארה שקטה רק אמרה. הילד מת. הרופאים היו לשוא

.. והנשים החליטו שלא לשלוח עוד ילדים לבית החולים... היא מאנה לנסוע העירה" לקח

פינות ... הצהירו" הממשלה לא תיקח מאיתנו את ילדינו"לוח אותם גם לגן לא רצו לש

 .  הרי הם אחינו התימנים�בגליל קמות לתחיה והמביאים תחיה זו 
 

מתבססת על הנגדות שבין עתיק , ה רומנטית'הכתבה שלפנינו המצטיירת כרפורטאז

. האגדות גבורה קדומות ועמל קשה על מחיה דל, צחיחי טרשים וכתמי ירק, לחדש

אך יש בהם , יש בהם את העתיק ואת המשמר, התימנים הם המגשרים על ניגודים אלה

. הרצון וההכרה להכות שורש בנוף החדש שהוא אולי הנוף הישן שלהם עצמם, גם הנכונות

והרמזים הרומנטיים למקומם האידיאלי של התימנים שבתוך נופו , הרקע עטור הניגודים

סכמה והרמוניה בין הנעשה לבין הכותב ואולי אף מבליטים מסר ברור של ה, נשתלו

מסר זה כנראה אינו נחלת . התלהבות עם המעשה החלוצי שבהתיישבות התימנים בגליל

אלא מהווה מעין קונסנזוס של בני היישוב הוותיק הרואה בתימנים , ציבור פוליטי מסוים

מסר זה . מישיםאת הממשיכים הטבעיים של חלוציות העידן של לפני המדינה בשנות הח

הוא מבטא אולי הלך רוח שיש בו משהו ממאפייני . הבוקראינו מוכתב לכתב עיתון 

יותר מכל ניתן לראות שכאן בדיוק החל . הרומנטיקה החלוצית של העידן שקדם למדינה

 . אידיאולוגי אל תוככי התודעה והזהות של בניין עם-המסר הרומנטי" לטפטף"
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 : וכותרת המשנה היא,יכון ועבודה במקום לחם חסדש: רשימה אחרת פותחת בכותרת
 משפחות מעולי תימן הוצאו ממחנות העולים והועברו להתישבות לכפר העבודה 80

 :וכך נאמר שם. אביא רק קטעים ספורים 106.אשתאול בהרי יהודה
 

הושיבו . העבירו אותם להרי יהודה ולגליל. ארעה המהפכה הוציאום מן המחנות... 

אשתאול היא אחד ... חסל חיי בטלנות ואכילת לחם חסד:  אמרו להםאותם בבתי עץ

 משפחות מעולי תימן והם כבר חשים בפעמי 80כאן שוכנו . מכפרי העבודה ממין זה

כאן שפכו ...  בתי עץ45ליד חורבות הפורעים איסלין צצו בין לילה . המחר שלהם

הם נאחזו בקרקע . עוליםוהנה באו בעקבותיהם ה... בחורינו את דמם לפני זמן לא רב

הם השתוקקו מיד עם בואם ... הנטושה הצמאה לידים עובדות והחלו בהפרחת השממה

להקים קורת גג , הם באו לעבוד להטות שכם בבנין הארץ, "לעמוד על רגליהם"ארצה 

 . חיי המחנה היו להם לזרא. ובית בישראל
 

עמולה הרשמי של המפלגה גם כאן כברשימה הקודמת מסר ציוני שדומה מאוד לעלון הת

 107!:לא יתכן כך: בנושא זה מופיעה לפתע כותרת אחרת. היחידה
 

דעה זו . אחד הדברים שהם בעוכרי עולי תימן היא הפרסומת שהם מסתפקים במועט

אולם אם לעולי תימן אין צורך בחליפות . השתרשה ואדם שומע אותה בכל מקום

ש להם מזון כלכל יצור ודירה שתגן עליהם ובדירות מודרניות בכל זאת בני אדם הם ודרו

והנה מוצאים התימנים מן המחנות ומובאים למעברות ולמקומות .. מקור שרב וגשם

מקום אחד שמו ... ביקרתי בשני מקומות... ישוב חדשים בלי כל טיפול מינימלי הוגן

)  א:והרי שתי דוגמאות... למטה מכל ביקורת... מצבם... ה'והשני וואלאג... ,ורה'ג

ה נתמנה יהודי אשכנזי זקן וחלוש שאינו יכול להבין את 'למנהל הצרכניה בוואלאג

עד שהעולים התימנים יתרגלו ) ב... העולים ואין באפשרותו לטפל בעניניהם כמו שצריך

חלב למשל אינם אוהבים אבל ... למאכלי הארץ הכרח לדאוג להם למאכל שהם אוהבים

.  דברים אלה הם בבל ייראה ובבל יימצא בצרכניהוהנה שני. לבן ולבניה הם אוהבים

מ "הרוצה להיות בירושלים צריך ללכת ברגל כשישה ק. שאלת התחבורה, וקושי נוסף

... 12ה פגשנו בילדה כבת 'לפני הגיענו לוואלאג. לבית וגן ומשם לנסוע לירושלים

 וחזרה שהלכה לירושלים ברגל] סיפרה... [כבר היתה שבורה ורצוצה] לרכב[בעלותה 

 ... כדי לקנות שתי צנצנות לבן לארוחת ערב
 

כבר . נכתבה הרשימה כנראה בידי יוצא תימן, פי הרגישות שבה-פי שמו של הכותב ועל-על

העלנו את נושא התדמית של התימנים כמסתפקים במועט ואת הגדרת גבול המותר 

וך המחנה פנימה ואולם לפנינו דוגמה ביקורתית מת, והאסור או הגדרת הנורמות לגביהם

                                                   
106
 .שם, מ"אצ, 16.4.1950 ידיעות אחרונות, מייזלס' כתבה של מ  
107
 .שם, מ"אצ, 20.8.1950, דבר, משה צדוק  
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עד כמה ניתן למתוח את חבל אי הרגישות ואת . או לפחות בעיתון המפלגה והתנועה

או התחבורה או האדם המספק את צרכי , האם לבן ולבנייה הם הגבול". הצרכים"גבולות 

דומה ששאלות אלה לא ? או מים או שירותים למספר מרובה של משפחות? הצרכניה

ושונה לאלה , כי הנורמה המקובלת הייתה שונה לכלל, הקדימו מעולם את התופעה

זאת אולי גם הסיבה שההתלהבות מהם . שתדמיתם הכתיבה נורמות פחותות מהממוצע

ייתכן שכך באמת . מתגלית ביחס דומה של ציפיות הנמוכות בהרבה מהנורמה הממוצעת

ים י כתבים נדהמים המצפ"ניתן להסביר את שיר ההלל הכללי המופיע בעיתונות ע

כך למשל . למינימום וחוזים בהתנהגות או בתופעות שאינן תואמות לתדמית המצופה

  108:עתודאים תימנים לומדים לירות: ברשימה שכותרתההבוקר נכתב בעיתון 
 

על שום כך רגילים לכנות את הגליל המרכזי . י תימנים"ישובים רבים בגליל מיושבים ע

לא אחת נשמעה בקרב הציבור . י הגנה קשיםלגליל זה תפקיד". הגליל התימני"והמערבי 

כיצד ידעו לאחוז בנשק הללו שהסכינו תמיד להרכין ראש , איך נאמן אנשים אלה: השאלה

... בטחון שאלה לא יאכזבו אפשר לשאוב מביקור באחד מימי האימונים? בפני הערבי והזר

במעדר ומסקלים הם מחזיקים , הם חלמו בתימן על ציון גטואלית, הם אינם מיליטריסטים

עוקרים ממנה , הם מחזירים לאדמה את גונה החום, בזיעת אפיים טרשים מאדמת הגליל

והכמישה והם גם ידעו להגן על כברת אדמה זו בשעת הצורך , הזוקן, כליל את הלובן

 . חדשים אלה ששמם סטן ורובה" צעצועים"ובאותו להט שהם מחזיקים עתה 
 

האקוויוולנט לדמות החלוץ הקלאסי " גילוי"כותב על מעיד ה, למרות הציפיות הנמוכות

אינם מנותקים מהחריצות , החריצות וההתאמה לעבודת האדמה, אשר המוטיבציה שלו

המוטיבציה החלוצית הגבוהה להשקעה בעבודה ובהגנה . וההתמדה בתחום הבטחוני

 .שבים אל הסטריוטיפים הקלאסיים המוכרים של החלוץ
 

 ועדת ארן) ד

 : כותב זלמן ארן לדוד בן גוריון5.8.1953-ב
 
לוז כי נתמנינו על ידך . וק, ישעיהו. י, ארן.  נמסר לחתומים מטה ז8.7.1953ביום ) א

 " " " " ועדה לבדיקת המצב בישובים החדשים של המתישבים מיוצאי תימןועדה לבדיקת המצב בישובים החדשים של המתישבים מיוצאי תימןועדה לבדיקת המצב בישובים החדשים של המתישבים מיוצאי תימןועדה לבדיקת המצב בישובים החדשים של המתישבים מיוצאי תימן " " " "בתור
 
של [נתעוררו תקוות מוגזמות לפתרון שאלותיהם משאלותיהם : הוא כותב: 'בסעיף ג

על כן . בלתי רצויות בהחלט, נראתה לנו כהרת תוצאות... עקב ביקוריה של הועדה] םהמתישבי

לרגל היותך בחופשה לא יכולנו להבהיר בפניך בפרטות את כל . החלטנו להפסיק את הביקורים

                                                   
108
המושג שהוחלף , "עתודות"ין שעתודאים מתכוון לאנשים המשרתים ב יש לצי21.8.1950 ,הבוקר, צורדוד פדה  

 ".שירות מילואים"במשך הזמן במושג 
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 109...המסיבות שגרמו להחלטתנו
ננסה לעמוד מקרוב על שלושה מהפרוטוקולים שלה . הוועדה פעלה אפוא כחודש ימים

. נציגי הסוכנות ואחרים, מדריכים חקלאיים, עת פגישותיה עם חברי ועדי היישוביםב

 1953המסמך יכול לשמש עבורנו מדד לתיאור המצב בחלק מן היישובים התימנים בשנת 

 . ולניתוח נקודות ההבנה של הוועדה ומסקנותיה
 
 19.7.1953ברקת ) 1

פר הם הקבוצה האחרונה מיוצאי תושבי הכ: מהביקור בכפר ברקת עולים הנתונים האלה

 84-מספרם כ. חבן אשר הגיעו מזרנוגה לפני שלושה חודשים לאחר שנתיים בארץ

הילדים הגדולים .  ילדים וילדות60 נפש כולל 360�370שהם )  בארץ200מתוך (משפחות 

אין בכפר מרפאה ואת החולים מחישים למושב הסמוך טירת . 12ביותר בכפר הם בני 

לפי התוכנית היסודית ברקת צריכה . "בחבן עסקו כולם בצורפות. תח תקוהיהודה או לפ

מוסקוביץ " (אבל המחצבות אינן רוצות לקבל אותם לעבודה. היתה להיות כפר חוצבים

 ) המדריך במקום
 ? כשבאתם לכאן מה היתה התכנית לפרנסתכם: ארן שאל' ז

לנו אין ... לנו שהכל יהיה בסדר דונם כרם והבטיחו 7הכוונה היתה שיתנו לנו : הלל סעדיה

אנו . אנשים על אבנים: אם תשאלו מה המצב אגיד לכם. כנפיים לעוף ואיננו יכולים לזוז מכאן

אפילו בבית . הדוחק בכפר הוא גדול ולא ראיתי בכל הארץ כפר כמו הכפר שלנו, סובלים הרבה

 . בקושי הביאו ארון קודש. הכנסת אין שום סידורים
 דונם אדמה 3/4יש משפחות שלהם : דונם יש לכל מתיישב התשובה הייתהעל השאלה כמה 

נשאלה שאלה על הצרכנייה ואם המזון ... אבל אלה שגרים במעלה הכפר אין להם כלום

אין לאנשים עבודה ואינם יכולים לקנות את המנות כי אין להם :  התשובה הייתה�לטעמם 

 . כסף
 ?או שלא איכפת לכם לעבור למקום אחר? זהאתם קשורים למקום ה:  שאלישראל ישעיהו

 
 :הלל סעדיה

 . אנחנו מוכנים להישאר כאן אבל אנו דורשים עבודה ) א
 . נוסף לזה אנו דורשים שיחלקו את האדמות שכל אחד ואחד יקבל ) ב
מצד שני יש חורבות שצריך . אם יש בתים שהם ראויים לשימוש שיתקנו אותם ) ג

 . אפילו באמצע היום, היכנס בהם ולהסתתר שםכי הערבים עלולים ל, לסלק
 . אנו דורשים שיהיה לנו קו מים נפרד )ד
שלא ישלחו אנשים , אבל אם ישלחו. שישלחו לנו תגבורת מהצבא לשמירה... )ה

 . אנו הצטרכנו לטעון את הרובים שלהם, אז.. בלתי מאומנים כפי שעשו קודם
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ה מציעה לכם לעבור מהמקום הזה לסביבה לו הסוכנות היית:  חוזר ושואלישראל ישעיהו

 ?האם הייתם מסכימים לעבור,  דונם אדמה ומים5�7שבה יש אפשרות לקבל , אחרת
 . רק המוות יכול להוציא אותנו מכאן, איננו רוצים לעזוב את הכפר: הלל סעדיה

 
 : המדריך�מרדכי מוסקוביץ 

 
אינני יודע מי אשם בזה . האנשים הועברו למקום זה בלי לסדר להם אפשרות של עבודה

פניתי למשרד . אבל חודשים כבר ואינני יכול להכניס אותם ללשכת העבודה בפתח תקוה

אולם זה לא . פניתי למרכז הלשכות והם טוענים שזאת היא נקודת התישבות, העבודה

התוכנית המקורית כפי שעלתה במחשבה הייתה להעביר אותם להנה ולסדר להם : נכון

למעשה תוכנית זו . ף לזה צריכים לדאוג עבורם כמה ימי עבודה בשבוענוס. משק עזר

אני חושב . י המחלקה להתישבות"והסידור יעשה ע, קיימת עד כמה שזה נוגע להתישבות

 דונם להשקאה ואם אינני 5הם יקבלו . שכבר בשבוע הבא נוכל לגשת לחלוקת האדמות

רור שאינם יכולים להתקיים בלי אולם ב. טועה יקבלו גם כמה דונם בשביל גידול בעל

לפי התוכנית ברקת צריכה הייתה להיות כפר , אין לקרוא לכפר זה מושב. עבודת חוץ

 110...חוצבים
 ?גם כן יהיו זקוקים לעבודת חוץ, לאחר שיקבלו את את חמשת הדונמים: ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז

 דונם אדמה אפילו 5-משפחותיהם אינן יכולות להתקיים מ. בהחלט כן: מוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץ

 . שקאהבה
 ? האם יהיו זקוקים באותה מידה לעבודת חוץ::::ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז

ואת היומיים האלה אי אפשר ,  לא באותה מידה אבל לפחות יומיים בשבוע::::מוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץ

אני ביקשתי שלא יגרשו אותם ממשקי העבודה שרוצים . ת"לחפש בתל אביב או בפ

ת גרשו " פאולם אנשי, למשל בארות יצחק מוכנה לקבל אותם. לקבל אותם לעבודה

 . אותם
 ?האם זה מספיק למחייתה, י לחודש" ל30אם משפחה משתכרת :... ארן' ז

 לא מספיק: מוסקוביץ
 ?כיצד הם משלימים את הסכום הדרוש להם: ארן' ז

אינם אוכלים את כל הביצים המגיעות להם ולא את , הם מקפחים את עצמם: מוסקוביץ

 . המרגרינה
 ?שכמה זה מוסיף להם בחוד: ארן' ז

, אך ברור שעם גורם זה אי אפשר להתחשב. אבל זה מכניס משהו, אינני יודע: מוסקוביץ

 . כי מצב הילדים גרוע מאוד למטה מכל דרגה
 ?איפה הם מוכרים את המנות שלהם: ישעיהו' י

יש טוענים שהבשר שלהם אינו מספיק כשר . אני התנגדתי לזה, אינני יודע: מוסקוביץ

אלה שלא אוכלים את הבשר מקבלים . אותו בתאבון רבאבל יש כאלה שאוכלים 
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אני .... בשבוע שעבר הייתי בסוכנות וביקשתי לשלוח למקום זה מדריכה... ומוכרים אותו

כאן אינני מכיר בדיוק . בכל מקום יש מנהגי אכילה, כבר הדרכתי תימנים לא פעם אחת

סתי לבית וראיתי מה נכנ. את מנהגי האכילה שלהם אבל ברור לי שהם אוכלים לא טוב

 ...  עגבניות בצל ומים אפילו בלי שמן�בישלה האישה 
 ?הם אוכלים מרגרינה: לוז' ק

 . ברובה מוכרים אותה: מוסקוביץ
א שבע נפשות ואין להם אפשרות "ז.  כרטיסים7יש משפחות למשל עם : : : : סעדיה עובדיהסעדיה עובדיהסעדיה עובדיהסעדיה עובדיה

סף שקיבלו ממכירת  כרטיסים בכ4-קונים מנות ל? מה הם עושים. להוציא את כל המנות

 . שלשת הכרטיסים
מה חסר למקום הזה בכדי ... ברצוני לשאול את מזכיר הכפר סעדיה עובדיה ::::ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז

 . שהאנשים יהיו יותר שמחים ומאמינים בעתיד
ודוקא היום נפגשתי עם אנשי , בכל מקום יודעים מה מצבנו כאן ::::סעדיה עובדיהסעדיה עובדיהסעדיה עובדיהסעדיה עובדיה

מהיום שהגענו לכפר .  מאז עברנו להנהאנו מחוסרי עבודה. ז בנוגע לעבודה"הפועהמ

מה שאני רואה מתוך . האנשים מתפזרים ומסתובבים סתם. אנחנו יושבים על אבנים

עדיין לא קיבלנו אף ] הדגשה שלי[שכל הדלתות סגורות בפנינו שכל הדלתות סגורות בפנינו שכל הדלתות סגורות בפנינו שכל הדלתות סגורות בפנינו עבודתי כמזכיר זהו 

אלא שערב ערב יוצאים , לא רק שאנחנו מנותקים מן הערים. מקום אחד בלשכת עבודה

היום . ולא יכול אדם ששומר בערב לצאת למחרת לחפש עבודה.  איש20-ור כלשמ

עכשיו . בכדי שנוכל להאכיל את הילדים, י" ל5�10, טפלתי בקבלת הלוואה מסויימת

י עבור שלושת " ל900תובעים מאיתנו תשלום של . עומדים לסגור לנו את המים

בקושי .  חודשים8י עבור " ל1300-קופת חולים חייבה אותנו כ. החודשים שיושבים כאן

במידה ? י" ל900מניין אמצא עוד ? והשאר מאיפה, י" ל400אספתי מכל הציבור 

אם ? שהאנשים עובדים אין לנו התנגדות לשלם מיסים אבל אם אינם עובדים כיצד נשלם

יעשו לנו זכויות כמו לכל יהודי בארץ תאמרו לנו זאת ותאמרו גם על מי אנחנו צריכים 

אבל אני יודע כי יש , אני לא רוצה להרבות בדברים כי יאמרו שאני מגזים. להישען

מושבים שמצבם הרבה יותר טוב ובכל זאת מתלוננים ובגללם חושבים שכולם משקרים 

 111.ומגזימים
 

חוסר טיפול וחוסר , דומה שניתן לסכם עד כה שכפר החבנים ברקת סובל מהזנחה

תפקיד . ם בכל תחומי התעסוקה והקיוםאיכפתיות של המוסדות והם מופקרים לגורל

מגלה פן מעניין , הוועדה שהיה לעמוד על המצב ולדווח עליו לראש הממשלה

 . בהתייחסותם אל הנושא הביטחוני
מסב אחד , כל אימת שהדובר המקומי מגיע לתיאור קריטי של המצב, במהלך השיחה

בתחום זה . של היישובאת הנושא לשאלות השמירה וההגנה ) בעיקר ארן(מחברי הוועדה 

ל וגורמי הביטחון "צה. תמונת המצב היא אולי חמורה יותר והאנשים מופקרים לגורלם

האחרים מתעלמים מחובתם ואחריותם התקציבית והאלמנטרית בהגנה צבאית על 
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על שאלתו של ישראל ישעיהו אם אין הם . המקום לנוכח פעילותם בשטח של מסתננים

הם מפחדים יותר מרעב ושונאים את החיים : "ה הלל סעדיהעונ, מפחדים לצאת לשמירה

תשובת ? כאשר שאל קדיש לוז למה הצבא ביטל את עזרתו) 7" (בגלל המצב הרע

 :מוסקוביץ הייתה
 
 פיצוץ בית וזריקת רימון לתוך �) הישוב השכן(אחרי המקרה שארע בטירת יהודה """"

הוא . שה משהו בנוגע לביטחוןעשינו הפגנה בתל אביב ולחצנו על רענן וייץ שיע, חדר

אבל הצבא אינו יכול , אמנם העזרה ניתנה, ל עמיר וזה הבטיח לתת עזרה"הזמין את סא

 112."לעמוד בזה כל הזמן
 

 113צלפון) 2

לכל . 15- כ15�17נוער בגיל , 200-מספר הילדים כ;  נפש500- משפחות שהן כ80בכפר 

. ש להם שניים וחצי דונם בלבדויש כאלה שי, יחידת משק מוקצב שטח של חמישה דונם

התושבים . אין לולים אך יש בתי אימון.  עיזים40-חמישה חמורים ו,  פרדות19בכפר 

 תושבים 12. נמצאים במקום ארבע שנים ומתלוננים על היעדר מחסנים לאיכסון היבול

ענה , על השאלה מה חסר ליישוב. עובדים במשתלה והיתר בעבודות חוץ בייעור או בכרם

 :דה כישי המזכיריהו
 

התאורה בכפר נחוצה להגנת המקום ... חסרים לנו הרבה עניינים החיוניים ביותר

 פרגיות מטילות ונצטרך 7,000יש לנו בערך . שאלה שנייה כביש גישה... והבטחת המשק

ברור שכל ברור שכל ברור שכל ברור שכל . עם בוא החורף לא יהיה לנו כביש גישה.  טון אספקה30�50לקבל כל חודש 

אלא שהנשים והילדים נשארו בלי , לא רק זה]. הדגשה שלי [יבודיבודיבודיבודמה שיש לנו ילך לאמה שיש לנו ילך לאמה שיש לנו ילך לאמה שיש לנו ילך לא

 ולולא התכוננו לקנות קמח מהשוק השחור היו מתים עד 114,לחם שבוע עד עשרה ימים

 בהמות והן 20יש לנו . קיבלנו בהמות עבודה... דבר שלישי... שהלחם היה מגיע

בל רבע פרד לחמישה זאת אומרת שכל חבר מגיע לו רבע פרד ליום א. 80מחולקות בין 

 . וכך הפרד נשאר תמיד רזה ואינו עובד, דונם אינם מספיקים
 ?המשק נמצא בהתפתחות: : : : ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז
 .המשק מתחיל להתפתח: : : : כישיכישיכישיכישי' ' ' ' יייי
 ?האם בשנה הבאה יהיה יותר טוב: : : : ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז
אנחנו מקווים שלא יהיה כמו , למשל הציוד החקלאי, אם השאלות תיפתרנה: : : : כישיכישיכישיכישי' ' ' ' יייי
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לא נוכל , עם רשת מים כזו וללא בהמות עבודה, מה שיש עכשיואם נישאר ב. עכשיו

 . לקיים את משפחותינו
 

להבדיל , כאן".  ילך לאיבוד ילך לאיבוד ילך לאיבוד ילך לאיבודשיש לנוכל מה כל מה כל מה כל מה : "דומה שמשפט המפתח בשיחה זו הוא

התחושה היא שהיישוב עולה . ולכן יש כמובן מה לאבד, מדובר ביש, מהדוגמה הקודמת

מדריך הכפר , יתרה מכך, אלה מצוקות קיומיותעל פסי התפתחות ואף שיש מצוקות אין 

יש לי רושם שבאזור שלנו יש דעה שאנשי צלפון יש להם הרבה כסף "אומר בשלב מסוים 

 115..."והם לא זקוקים לעזרה
 

 116'בית עריף ב) 3

 250- משפחות שהן כ48יש בו ,  ושייך לתנועת המושבים1951היישוב הוקם באוקטובר 

 . 30-כ: 15�17בני נוער בגילאי ; 60-ס כ"בגיל בי; 35 מספר הילדים בגיל גן. נפש
 ?העוזבים עזבו בקשר לענייני ביטחון...  משפחות40אני יודע שעזבו : : : : ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז
 . . . . חלק גדול בקשר לענייני ביטחון): ): ): ): מדריךמדריךמדריךמדריך ( ( ( (בלפנדבלפנדבלפנדבלפנד' ' ' ' יייי
 ?היו גם סיבות נוספות: : : : ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו' ' ' ' יייי
עניני ביטחון נתנו את ... קטטה בין שני בתי אב... היה איזה סכסוך משפחתי: : : : בלפנדבלפנדבלפנדבלפנד' ' ' ' יייי

חדר שלם נהרס ובמקרה איש לא , יש פה בית מפוצץ... ... ... ... הדחיפה לאלה שחשבו לעזוב

 . בבניין שני הטילו רימונים. נהרג למרות שישבו פה בפנים אישה וילדים
באותו הלילה שהתקיפו את טירת , זה קרה לפני חודש וחצי): ): ): ): מדריכהמדריכהמדריכהמדריכה ( ( ( (תמר גבעוליתמר גבעוליתמר גבעוליתמר גבעולי

 .... יהודה
  לי בבקשה דוגמה מעבודתךתני: : : : ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז

יש הרבה מקרים של . בינתיים יש לי טיפול רפואי כי אין כאן מרפאה: : : : תמר גבעוליתמר גבעוליתמר גבעוליתמר גבעולי

וצריך לעבור מבית לבית וללמדם כיצד לשמור על התנאים , נשים חולות, תינוקות חולים

זוהי עבודה . כי סגנון החיים אצלם ירוד ופרימיטיבי מאוד, הסניטריים האלמנטריים

סידרתי מטבח משותף בשבילם והם מקבלים , נוסף לזה יש טיפול בילדים. עצומה

 ... ארוחת צהריים משותפת
 ?התגבש איזה גרעין שיכול לקבל על עצמו את ניהול המשק...  במשך השנתיים::::ארןארןארןארן' ' ' ' זזזז
לא נתנו לאנשי הכפר שום דבר בכדי שיגיעו . עד עכשיו היה כאן מצב פרטיזני: : : : בלפנדבלפנדבלפנדבלפנד' ' ' ' יייי

מים והכפר הפך למעין כפר עבודה אשר כל אנשיו מחפשים עבודה אין . למצב מסוים

 . לכן מבחינה ארגונית לא היה שום דבר שיאחד את האנשים. בחוץ
 

היו מקרים של תמותה בקרב .  נסגרה המרפאה בשל אי תשלום מסים1952 באפריל 

למרות , מים אין. כהגדרת ארן" מחוץ לטיפול רפואי"ילדים והיישוב נמצא למעשה 
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על . בשל בעיות טופוגרפיות רק בבתים בודדים יש מים זורמים. שמשלמים עליהם

 :הסיכום של ארן שהיישוב מתקיים על עבודות חוץ מגיב המדריך
 
היא נפטרת . כי הלשכה אינה מכירה בנו,  על עבודות חוץ שמשיגים בקושי::::בלפנדבלפנדבלפנדבלפנד' ' ' ' יייי

עבודה כי היא אינה והסוכנות גם כן אינה יכולה לספק , מאיתנו בטענה שאנו מושב

י הלשכה וכמה עובדים "אבל לא ע, כעת כמה אנשים עובדים ברנטיה. לשכת עבודה

 במקום לחפור בבאגר �י הסוכנות "בזמנו הייתה עבודת חפירה שבוצעה ע. בוילהלמה

 . י" ל1.5הציעו לתימנים לבצע חפירה והם הוציאו בערך 
 

מן העיר "קום מחיפה במסגרת התנועה שהגיע למ) ז"המא(צבר ' בינתיים הצטרף לשיחה י

 :וכך אמר, "אל הכפר
 
 : : : : צברצברצברצבר' ' ' ' יייי
אנו דורשים . אפילו מרפאה אין במקום וגם לילדים שלי קרו כמה מקרים רציניים...  ))))אאאא

 . כי כבר כמה נשים ילדו והילדים מתו, מרפאה
 ?כמה ילדים מתו: ארן' ז
 . ים מכונית במקוםאנו דורש....  במשך תקופה של חמישה חודשים3�4: צבר' י
כשנפצעו אישה , נוכחנו לדעת שאנו זקוקים למכונית בעת שהתקיפו אותנו מסתננים ) ב

כשהמטירו עלינו הערבים ? בלי מכונית, מה נעשה כשיהיו שוב פצועים... ושני ילדים

ומי , כי האנשים אינם כל כך מאומנים, אש בקושי אספתי שתי כיתות בכדי להתגונן

.  שעות עד שקיבלו עזרה רפואית8אישה ושני ילדים ישבו פצועים .. .?יטפל בפצועים

הלכתי וחבשתי את הפצועים על מנת להפסיק , טוב שאני מתמצא קצת בעניינים אלה

 . את שטף הדם
אי , סירחון בבית. הגענו למצב שאיננו יודעים מה לעשות. אין מים אפילו לשתייה ) ג

או , או שלא שמים לב. אין עונה, דיברתי, תהלכתי לסוכנו. אפשר לרחוץ את הילדים

העיקר אנחנו ] במקור... [סירחון, ריקבון, או שיש הזנחה, שמבטיחים ולא מקיימים

 . מתמרמרים
מוכרים את . באופן פרימיטיבי ביותר, האנשים חיים בקושי. במקום הזה אין עבודה )ד

ל להתקיים בצורה אין מושב שיכו. המנות שלהם או שמוצאים איך שהוא קצת עבודה

עשינו פלחה . לול רפת, אין לנו משק שנתקיים ממנו. אנו דורשים ועדת חקירה. כזו

בסוף , השקענו, זרענו, עבדנו. לא הרווחנו שום דבר, אבל למעשה היא לא שייכת לנו

 . כשבא הקציר הגיעו מכוניות ולקחו את התבואה
היות והאדמה כבדה . ני מאודאני חושב שכביש במקום זה הוא חיו, לעניין הכביש )ה

מאוד לא רק שאי אפשר להגיע בחורף אלא שאיש אינו יכול לצאת את הבית לגשת 

 . לצרכנייה ולקנות לחם
 . אנו דורשים מתיישבים חדשים במקום זה...  )ו
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 ).ז מטעם הצבא"מא(בינתיים החל דיון בנושא הביטחוני והצטרף לימוני 
 

קיבלתי השתלמות מסוימת , או לי להתגייס לעתודותקר. אני חדש בנקודה זו: : : : לימונילימונילימונילימוני

. לגבי התפקיד שניתן לי פה והוסבר לי שאנו צריכים להרים את המוראל ביישובים אלה

אולם מההסברה ועד למציאות . הוסבר גם מה הם האמצעים בכדי להרים את המוראל

חד במועדון כמה משפחות נכנסות בלילה ללון י. המוראל כרגע ירוד מאוד... המרחק רב

 שומרים 2השמירה מתבצעת במינימום שיכול להיות , וזה ודאי לא מעיד על עודף אומץ

השמירה נעשית בצורה . זהו דבר אבסורדי'  מ800שני אנשים שישמרו לאורך . בכל קטע

כי רובם מכניסים אותם , במידה שהאנשים מוכנים, מרכזים את כל בעלי החיים: כזו

זה . ולכל אורך הרחובות יש רק שני שומרים.  ליד הריכוזומציבים שומרים, לבתיהם

אינני מבין איך כיצד אפשר שלא ימצא במקום אדם שעבר קורס ... למעשה אפס

כידוע מחצית הבתים בכפר ריקים אני ... אני דורש שיותקן טלפון במקום.. חובשים

נשים אבל בכדי להרים את המוראל ולעודד א, שומע שצריכות להגיע משפחות הנה

 . שישארו כאן צריך לעשות עובדות ולא רק להבטיח הבטחות
 

 גם בביקורים האחרים 10.00.117 והסתיים בשעה 8.45בפרוטוקול כתוב שהביקור החל בשעה 

קשה לקבוע אם הדבר מעיד על רצינות עבודתה של . שעה ורבע, זהו הזמן שהוקצה לביקור

חבריה עוברים מנושא לנושא ולא , םאך שקוף למדי שאין זו ועדה של מקצועני, הוועדה

גם במקרה זה נסבה . של הסוכנות או של הכפר, נפגשים עם אנשי הכפר אלא עם פונקציונרים

וגם הפעם ארן הוא שהוביל את הנושא כשקבע בשאלה , השיחה בעיקר על הנושא הביטחוני

? ות ביטחון מה לארן ולשאל�עובדה זו מעוררת תהייה . שהעזיבות קשורות למצב הביטחוני

התשובה לעניות ? ומה מסתתר מאחורי היוזמה העקבית שלו להסיט את הדיון לנושא זה

כניסה לתחום המחדלים של הסוכנות היהודית או , ראשית. דעתי יכולה להיות די פשוטה

פירושה למעשה עימות חזיתי עם אשכול ועם וייץ אשר , ל"מחלקת ההתיישבות שלה ושל קק

לכן דומה שהטיפול בתחום . ומטעמו של המנהיג בן גוריון" ומטריית"פועלים תחת 

התחום . רמת החקלאות ובניית היישוב אינם זוכים מראש לבדיקה מעמיקה מידי, התעסוקה

אמנם גם תחום זה הוא באחריותו . היחידי אשר אולי אפשר לעשות בו הוא תחום הביטחון

כדאי להזכיר . ייע בו לשיפור המצבאך כאן מדובר במידע שניתן אולי להסת, של בן גוריון

שכבר בנאומו בכנסת קבע אשכול ולו ברמז שמבחינה תקציבית וארגונית דינם של מושבי 

י התנועות החלוציות "העולים וכפרי העבודה שונה מזה של הקיבוצים והמושבים שהוקמו ע

מעשה כזכור לא היתה התייחסות ביקורתית לכך בדיון ובכך אושררה ל. ובעלי האמצעים

 . מציאות עגומה ומפלה כמדיניות טבעית והכרחית
 

מושבי החיילים והישובים בעלי , המושבים השיתופיים, את הקיבוצים והקבוצות

מושבי העולים , לעומת זאת. אמצעים עצמאיים העלינו כולם במידה ובקצב התארגנותם

                                                   
117
 .9, 1' עמ, שם  
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  118.בידינוארגונית שהיתה -וכפרי העבודה העלינו במידת היכולת והאפשרות הכספית
 

המסקנה אפוא היא שהסיכויים לשיפור תקציביהם של כפרי העבודה ויישובי העולים הם 

העברת המיקוד אל הנושא , ר הוועדה"ונראה לי שלפחות לגבי יו, מוגבלים מראש

מהנושא ההתיישבותי ומעלה על הפרק את המטרה " מרחיקה את האש"הביטחוני 

בהצבה כזאת נקל להדגיש שהעזיבות אינן . ליםביטחונית שבהצבת יישובי העו-הלאומית

אלא מצוקה ביטחונית עקב , דלות והיעדר אמצעי קיום, בהכרח תוצאה של מצב כלכלי

מחסור באמצעי ביטחון וחרדות קיומיות בשל עימות עם מסתננים , ליקויים בשמירה

 . במסקנות הוועדה תבוא לידי ביטוי הדגשה זו. ההורגים ופוצעים
 

 עדהמסקנות הוו
 . של הדוח התייחס למינויה של הוועדה' כזכור ציינו לעיל שסעיף א

כבר ביום הראשון של הסיורים הוברר שהסיור החד עדתי עשוי לעורר רוגז ": נאמר' בסעיף ב

לפיכך סקרנו גם את , י עולים חדשים מבני עדות אחרות"בקרב הישובים השכנים שנוסדו ע

  "הישובים האחרים שבאזור
הרי , י בן גוריון"אן השאלה הכיצד חרגה הוועדה מהגדרת סמכותה ומינויה עמתבקשת כ

בדיקת המצב ביישובים החדשים של המתיישבים "' פי סעיף א-יעודה היה מפורש על

 "יוצאי תימן
, פי לויטן הוסיפה לעצמה הוועדה שלושה יישובים לא תימנים של יוצאי טריפולי-על

 : כיה היות ו'הונגריה וצ
 

...  הישובים התימנים11-לושת הישובים הלא תימנים היו במצב הרבה יותר טוב מש"... "... "... "... 

. לא היו חופשיות משיקולים פוליטיים"... לא תימנים"והחלטת הועדה להוסיף ישובים 

שלא , ח מתון"מ היו מלכתחילה מעוניינים לפרסם דו"חברי הועדה שהיו מקורבי רהמ

ח לא יהיו השלכות פוליטיות ושאפשר יהיה "חברי הועדה קיוו שלדו. יחריף את המצב

  119."ח כעבור זמן לא רב"לגנוז את הדו
 

. קשה להשתכנע מהנמקותיו של החוקר במיוחד כאשר נעדרות מהן אסמכתאות כלשהן

". לעורר רוגז"בכל זאת השאלה עומדת בעינה ויש לבחנה אל מול גרסת הוועדה שחששה 

 . לפי שעה תידחה אפוא סוגיה זו
נתעוררו תקוות מוגזמות לפתרון שאלותיהם משאלותיהם עקב ביקוריה של : נאמר' בסעיף ג

על כן החלטנו להפסיק את . בלתי רצויות בהחלט, נראתה לנו כהרת תוצאות... הועדה

לרגל היותך בחופשה לא יכולנו להבהיר בפניך בפרטות את כל המסיבות שגרמו . הביקורים

                                                   
118
 .96וראה הערה , 119' עמ, XIדברי הכנסת   
119
-אוניברסיטת בר, .א.עבודת מ, ב"עליית מרבד הקסמים כהמשך הסטורי לעליות מתימן מאז תרמ, דב לויטן  

 .245, 244' עמ, לויטן: להלן. ג"אילן תמוז תשמ
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 120.להחלטתנו
חופשית מראש הממשלה או שהייתה אמיצה במיוחד להמרות נראה שהוועדה קיבלה יד 

מונה הוועדה ' בסעיף ה. כי הרי גם כאן היא איננה ממלאת את משימתה עד תום, את פיו

) 2, אחיעזר) 1:פי הפירוט-על,  יוצאי תימן11עשר היישובים שבדקה מתוכם -את ארבעה

מזור ) 9' חדיד ב) 8' חדיד א) 7 גבעת כח) 6ברקת ) 5בקוע ) 4' בית עריף ב) 3', בית עריף א

כיה 'יוצאי צ,  טירת יהודה�יוצאי הונגריה ,  זיתן�יוצאי טריפולי . תעוז) 11צלפון ) 10' א

 . כ שלושה יישובים של לא תימנים"סה.  מזור�
 : נאמר' בסעיף ז
 
' מזור א', חדיד א', בית עריף א, ברקת: ברכס בית נבאלה נמצאים ארבעה כפרי עבודה. 1

האחריות על יישובים אלה אינה חלה לא על המחלקה להתישבות ולא על ). ום זרעא(

מלכתחילה לא נועדו להיות ... אין דואג לא לקיומם השוטף ולא לעתידם. משרד העבודה

עקב אי הכרה ... אך גם עבודה אין לרשותם, יישובי התיישבות אלא כפרי עבודה

 . ביבהי לשכות העבודה בס"לעבודת חוץ ע... בזכותם
 

במקום למסור את הנתונים היבשים יכולה הייתה הוועדה להמליץ לבן . זהו ניסוח מדהים

גוריון שברמה המיניסטריאלית ייכנסו כפרי העבודה לקטגוריה של זכאי עבודה בלשכות 

. ל מסוגלת לספק לו עבודה"כי הרי אין זה מושב ואין זה כפר עבודה אשר קק, העבודה

גולדה מאיר הייתה " [והכל היה מסתדר, טלפון אחד לגולדה: "ה לומרבלשון ימינו ניתן הי

ואולם הוועדה יודעת למסור את עמדות לשכות העבודה ואת עמדות ]. אז שרת העבודה

. המתבקשת" השורה התחתונה"המחלקה להתיישבות ונמנעת מלהזעיק ולתבוע את 

יא החריפה ביותר מקריאת הפרוטוקולים ניתן להסיק שבעיית העבודה ה, יתרה מכך

ולכן הצורך הדחוף ביותר היה לפתור אותה או לפחות להציב אותה , ברוב המושבים הללו

שניתן לזכות את הוועדה על עיוורונה " ציון"ה. על מפת המסקנות המחייבות את פתרונה

או שלויטן צודק והוועדה לא התכוונה מלכתחילה לעשות , "חוסר רצינות"בתחום זה הוא 

 אם לא די 121.נית אלא שימשה ועדת דמה לצרכים פוליטיים והפגנתיים ותו לאעבודה רצי

 . בכך חוזרת הוועדה על אותם הדברים שכבר נאמרו מספר פעמים
 

שוררים בקרבם חוסר .  משפחה יוצאי תימן400-בארבעת כפרי העבודה יושבים כ

ה גורם סבל וכל ז. חוסר שרותים וחוסר תקווה לעתידם, חוסר אפשרויות קיום, עבודה

תושבי הכפרים האלה ברובם המכריע הינם בעלי רצון ויכולת להאחזות בעבודה . מנוון

באי כוח המחלקה לחקלאות לא רואים סיכוי לביסוסו של הכפר חדיד ... ולקיום מעבודה

לפי ' כפי שמסתבר לנו הובאו המתישבים לחדיד א... יש לחסל נקודה זו, ולדבריהם' א

                                                   
120
 .1' שם עמ 5581 / 4402/ ' גנזך המדינה ג  
121
 246, 245' עמ, לויטן  
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     122............ל"תביעתו של צה
 

והוועדה אינה רואה שום בעיה בהצגת , כאן עולה אולי הנקודה הקשה ביותר בדיווח

המחלקה להתיישבות רואה שאין סיכוי להתיישבות ? כי מה אומרת המסקנה. מסקנתה

.  הסיבה אינה ברורה�אם בשל האדמות ואם בשל המנטליות של המתיישבים , במקום

, כלומר הם הובאו אל המקום כאשר... ל"פי דרישת צה-האנשים הובאו על, לעומת זאת

פי צרכיו -על. 'ג; "ל"י הקהק"אין בו עבודה ע'. ב; אין הוא ראוי להתיישבות חקלאית. 'א

ושולחים , כלומר מראש לא מתקיימים כאן שלושת התנאים לכפרי עבודה. ל בלבד"של צה

מקרה : "ריםבלשון ימינו היינו אומ(!). לכאן לעלייה על הקרקע ארבעה כפרי עבודה 

ואולם בפנינו ועדת חקירה החוקרת את מצבם של מתיישבים יוצאי תימן " לוועדת חקירה

 .  עיניה טחו מראות או שעיניה פוזלות למקום אחר�והיא 
 :  נאמר1' בסעיף ח

יוכל להתקיים רק אם יחליפו את הרכב התושבים אשר ) תימנים(המושב תעוז ... 

 . ים לעזוב אותובחלקם כבר עזבו וחלק ניכר עומד
 . יגיעו לידי התבססותם החקלאית... במוקדם או במאוחר... שאר המושבים . 2
במצב של חבלי מעבר קשים למדי כאשר החקלאות טרם נותנת ... חלק מהתושבים . 3

 . ועבודת חוץ מעטה היא או שאינה בנמצא כלל, להם קיום
ובראשונה בפחד פיזי לרגל מצב במידה שישנה עזיבה נראה לנו כי היא נעוצה בראש  . 4

 . ביטחוני לקוי
 

מתגבשת מסקנתה המוחלטת של הוועדה ', ממה שרמזתי לעיל וממה שעלה בסעיף ז

המסקנה ". פחד פיזי לרגל מצב ביטחוני לקוי"שבראש וראשונה סיבת העזיבות הייתה 

 איני בא לסתור את. אינה מוכחת ואינה מנסה לסתור סיבות אחרות, אינה מנומקת

אך היא נראית לי מלאכותית ולא נובעת מתוך הרצף הטבעי , מסקנתה של הוועדה

שהוועדה הביאה עמה קודם , מתקבל רושם של מגמתיות. המתבקש המתואר בפרוטוקול

  123.שהגיעה לבדיקת השטח
 
במושבים החקלאים שביקרנו לא נתקלנו בחזיונות או בעובדות של קיפוח על רקע  )5

רמתם , דות האשכנזיות מצליחים יותר לרגל יוזמתםהמתיישבים מהע. עדתי

סגולות המקנות להם באופן אובייקטיבי אפשרויות , המקצועית וכושר הסתגלותם

 .  פנימה וחוצה�יותר נוחות לסידורים 
 

או לפחות מגמתי , "תפור מראש"גם כאן דומה שהמשפט הבלתי מוכח או חסר האישוש 

אנסה לפרט . ים התימנים שהצגנו בפתיח הדוחואמור לענות על בדיקת שלושת היישוב

                                                   
122
 .3, 2' שם עמ  
123
 .עדהוחשד זה יפוענח בתום דיווח הו, 3' שם עמ  
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) 1: ולמנות את התכונות או המעלות הבלתי מנומקות שמונה הוועדה בשלושת היישובים

הם בעלי ) 4הם בעלי רמה מקצועית ) 3הם בעלי יוזמה ) 2 "יותרמצליחים "האשכנזים 

 . אולי בשל קשרים, בפנים ובחוץ" מסתדרים"הם ) 5כושר הסתגלות 
 הישובים הנחקרים הם נעדרי 11-כונות הללו אומרות למעשה שהתימנים ב חמש הת

" יותר"ניתן להסיק זאת מהמילה . תכונות אלה או לפחות פחותי כישורים מאשכנזים

 . הפותחת את שורת התכונות
מסתבר שישוב שנתערער זמנית לרגל פגעי טבע או לרגל פיגור בביצוע התכנית  )6

י סידורם החלקי של המתישבים בעבודות חוץ או "ר עמן הנמנע שלא יעז, המשקית

 .עזרה אחרת כדי לאפשר להם להתקיים בזמן המעבר
בסופו של , עומס השמירה מערער את כושר העבודה והמצב הנפשי של המתישבים )7

מסתבר שהסדר מניח את הדעת מוכרח לבוא . דבר גם נתערער מצב הביטחון במקום

 124.יטחון של המדינהי עזרה מסוימת של כוחות הב"ע
נראה לנו . בכמה ישובים נתקלנו בהיעדר שירות רפואי לרגל אי תשלום המסים) 12

פ יהא מובטח לאותם ישובים שהפיגור בתשלום המסים נובע מחוסר "כהכרחי שהשר

 . עבודה וחוסר הכנסה
 

י ליקוי תכנונ, במקום לבוא ולהתריע על העוול הכבד הנגרם לעולים אשר בשל חוסר הבנה

נשלחו להתיישב ללא אפשרות להתפרנס , או אטימות של הממסד ההתיישבותי

נהפכים המתיישבים לקרבנות של מצב שאין הם אחראים לו ונהפכים אף , ולהתקיים

של פידלר אשר באמצעותו ניתן לנקות " הטריק"זהו שוב . ידי הוועדה-לאשמים על

חשבות את כל החובות אך במערכת זו נתבעים המתיישבים לשלם ללא הת. ולהינקות

" חלוציות"אינם זוכים ליהנות לא מזכויות ולא מהגנת הגורמים אשר דחפו אותם לבצע 

מעידים על הסרת האחריות של המדינה ) 12, 7, 6(שלושת הסעיפים האחרונים . בשמם

והגורמים המיישבים והעברתה במלואה אל כתפי המתיישבים ללא התחשבות וללא 

היעדר יכולת התמודדות ,  נהפכת לבעיה שלהם�היעדר עבודה ופרנסה כך . נקיפות מצפון

פ או טיפול "ובעיית היעדר שר, עם מצוקות קיומיות וביטחוניות אף היא בעיה שלהם

תוך התנערות כל הגורמים הממלכתיים ממצבם ,  שוב נעשית בעיה שלהם�רפואי שוטף 

שאותן ,  הנקודות הבאותכך יוצא ששלוש. את מצבם" לחקור"ובכללם הוועדה שבאה 

שעליהם היא מבשרת תוך היעדר " גילויים"נהפכות ל, למעשה נשלחה הוועדה לבדוק

 . לנתח ולבאר, בולט של יכולת להסביר
 

 . בכל הנקודות שביקרנו כמעט שאינה קיימת פעולה תרבותית ) ) ) ) 13131313
. י הצעירים"אנו מפנים במיוחד את תשומת הלב לעובדה של עזיבת הישובים ע )14

 . חזיון זה עלול להביא לתקלות קשות בשטח החברתי המשקי והבטחוני
 . תלוי לעיתים גורל של נקודת התישבות... המדריך מהצלחתו או כשלונו )15

                                                   
124
 4' עמ, שם  
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שאינו אלא ניסוח מתוחכם , ביותר של הוועדה" ניתוח המורכב" נהפך ל16כך יוצא שסעיף 

רצון , טיה ומעל לכל היעדר רגישותהיעדר אמפ, ומפולפל ברמה הלשונית המעיד על ריחוק

מכאן שגם המלצותיה . או נכונות לצאת כנגד המצב הקשה של רוב הנקודות שאותן בדקו

 מצטמצמות בהצעה להקמת ועדה מתאמת ובשיפורים קלים הנדרשים 17בסעיף האחרון 

פיקוח רענן על המתרחש כדי לאפשר לה תגובה : "או ליתר דיוק, מהמחלקה להתיישבות

  125".בגדר יכולתה... המהיר
המופיעה בחלק מהפרוטוקולים " תופעה"עומדת בפני חובת הפיענוח של , לפני סיכום

 הפרוטוקולים נבדקו שישה מתוך הנחה שתתקבל מהם תמונה מייצגת 14מתוך . שבדקתי

לא התיימרתי לעשות בדיקה סטטיסטית של חלוקת הנושאים . כולל מסקנות הוועדה

ולים היות והמטרה הייתה בעיקר סקירת אינפורמציה העולה העולים מתוך הפרוטוק

' י ק"ארן והן ע' י ז"החוזרת על עצמה הן ע" תופעה"בכל זאת בלטה למדי . מתוך החומר

של הנושא המדובר אל " מלאכותי" ההיסט הבלתי צפוי וה�לוז שמשכה את תשומת לבי 

ט שחזר שלוש פעמים נוספות היס) 1' עמ, 20.7.53בית עריף (בעיות הביטחון של היישוב 

ניתוב . אין לי אלא להניח שאין זו מקריות כלל וכלל. בניגוד לזרימה הטבעית של השיחה

משמעית של הוועדה בנושא העזיבות מהיישובים אל הסיבה הבטחונית -המסקנה החד

 )4(כפי שהיא מופיעה במסקנת הוועדה בסעיף , יהיה איפוא בלתי נמנע
 
נראה לנו כי היא נעוצה בראש ובראשונה בפחד פיזי לרגל מצב במידה שישנה עזיבה "

 126 ."בטחוני לקוי
 

,  מביקוריה בברקת20.7- וב19.7-שמצאתי דוגמתה בפרוטוקולי הוועדה ב,  מגמתיות זו

.  אפשר שהוא נובע מן החשש שמא לא תעלה נקודה זו מעצמה–וחדיד ) X2(' בית עריף ב

שם בולט היעדר .  בצלפון ובתעוז26.7-רי הוועדה באישוש להשערה זו אפשר למצוא בביקו

ניתן אפוא להניח . אולי משום שהנושא עולה ביוזמת המתיישבים בעצמם, "התופעה"

אך השאלה , של היעדר הנושא הוסר מהדיווח בביקורים הנוספים של הוועדה" איום"שה

 העיקרי מדוע היה חשוב כל כך להבליט את הבעיה הביטחונית כגורם: נותרה בעינה

התשובה קשורה כנראה בתפיסת בן ? בעיקר בכפרי העבודה התימנים, לעזיבת המושבים

                                                   
י הפרעות בביצוע התכנית לרגל "י ביצוע בלתי מופרע של התכנית המשקית או ע"ע: חיי המשפחה המתיישבת נקבעים )16 125

תים את המתישבים אלה המביאים לע. י פגעי טבע"ת עזרה זריזה עיקטיבים או חוסר תיאום או אי הגשיפיגורים אוב
י מילוי או גילוי "חיי המשפחה המתישבת נקבעים לא רק ע.זאת ועוד, למצב של יאוש הגורף גם את אמונתם בעתיד

ס "בי, כביש גישה, בית כבוד, מקלחת, עדרם כפי שצויין של מרפאהיי הוצאתם או ה"התכנית המשקית אלא גם ע
, מספר המקרים הסוציאלים, יהיטיב בנ, צפיפות דיור, י עומס שמירה"פעולה תרבותית בקרב המבוגרים וכן ע, דיםליל

 .היחסים החברותיים וכיוצא בזה
באופן שיובטח לה פיקוח רענן על ...לשכלל את המסגרות הארגוניות...לפיכך נראה לנו שעל המחלקה להתישבות  )17

נוסף לזה הננו מציעים שתיווצר ועדה  .ה מהירה לתיקון דברים שהם בגדר יכולתהכדי לאפשר לה תגוב.. המתרחש
ומוסדות אחרים הנוגעים בדבר לשם ריכוז הידיעה על הדברים , ישבותי להתלקהמרכזית מתאמת מבאי כח המח

מ " ראהמהננו ממליצים בפני. לסיפוק הצרכים החורגים מהתחום המשקי במובנו הצר של המושג...החסרים בישובים
 . שהעתק סקירתנו זו יומצא למחלקה להתישבות ולמשרד העבודה

 ).5' עמ (5.8.1953, לוז' ק, ישעיהו' י, ארן' ז 
126
 .3' עמ, 4' מס', סעיף ז, שם  
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מינוי הוועדה היה סמוך ליציאת בן . גוריון ואולי אף אחרים בתנועת העבודה באותה עת

מינויה לא זכה לשום . גוריון לחופשה בטרם יתפטר מן הממשלה ולפני שירד לשדה בוקר

אך כנראה שהייתה מגמה להצניע את , יני יודע אם הייתה חשאיתא, סיקור בעיתוני הזמן

מהרכב אנשיה ניכר שאין היא ועדת חקירה כדוגמת ועדת פרומקין . הוועדה מן התקשורת

 האנשים שבחר לוועדה היו 127.שהקים בן גוריון לבדיקת שאלת החינוך של ילדי התימנים

כל תפקידם ;  כוועדת חקירהולכן לא יכלו לשמש, חסרי כל השכלה משפטית, מקורביו

התימני " סלע"היה כנראה לבדוק ולגבות עדות אידיאולוגית מה הן הסיבות להתרופפות ה

" נכונות"ברור לחלוטין שאת העזיבה היה צריך לנמק בסיבות . בחומת ההתיישבות

והתוצאה הייתה חייבת לאשר שכישורי ההיאחזות התימנית בעבודה ) ביטחוניות(

במילים אחרות העוגן האוטוכטוני . ם כשהיו ולא חלה בהם כל שחיקהובחקלאות איתני

התימני לא יכול היה להכזיב אחרי הפניה כה מסיבית של תימנים אל ההתיישבות 

לכן ההתמקדות בקושי הביטחוני יכול היה להציל גם את העיקרון וגם להבטיח . החדשה

יתו של בן גוריון עמדה על דומה שתכנ. מה של שינוי אם ישופר המצב הביטחוני-סיכוי

ל בשמירתם "י נוכחות גדולה יותר של צה"העיקרון של חיזוק ביטחון היישובים ע

והיערכותם וחיזוק תחושת הביטחון העצמית של התושבים באמצעות דוגמה אישית 

כך ניתן היה להחזיר . והתנדבות המונית של בני מושבים ותיקים להתיישבות הצעירה

ולשאוב ממנה את יכולת עמידתם שלהם , ל"ן ביכולת ההגנה של צהלמתיישבים את האמו

יצא בן גוריון לבדוק את מצב , לפני פרישתו לשדה בוקר, עם יציאתו לחופשה. בעתיד

 :והוא כותב על כך, הביטחון
 
מבנה צבאנו וצרכיו , הקדשתי שבועות רצופים לבירור יסודי של בעיות הביטחון""""

בשתי ישיבות ... מסרתי לממשלה דין וחשבון מפורט. רהבויצאתי מבדיקה זו מעודד ומו

הממשלה אישרה ... הצעתי תכנית פעולה לשלוש שנים. מיוחדות שהוקדשו לכך

ל בנוי על יסוד איתן "צה. יש לביטחון המדינה על מה לסמוך: אך זאת אומר. תוכניתי

 128.ראויים לשליחותם, באויר ובים, וסגל המפקדים ורבבות החיילים ביבשה
 

ביום שבו ערכה ועדת ארן את  (19.7.1953-פי בר זוהר יצא בן גוריון לחופשתו ב-על

 הגיש 2.11.1953-ב.  באוקטובר הניח את תכניתו בפני הממשלה18-וב) ביקורה הראשון

 129.את מכתב התפטרותו לנשיא המדינה
י נוער נאם בן גוריון בפנ, חודשים אחדים לאחר שעבר לשדה בוקר, ד"סיוון תשי' ביום י

: בנאומו אפשר לראות את סגירת הנוסחה שעליה השתית את תכניתו. המושבים בנהלל

הדוגמה האישית ההכרחית של בני המושבים הוותיקים אשר יכולת עמידתם תשמש אות 

 : ומופת למתיישבים החדשים

                                                   
127
 ). ח במלואו"הדו (153�231' בעיקר עמ, ימי כור ההיתוך, על כך ראה בספרו של צבי צמרת  
 .426' עמ', י א"מד, בן גוריון 128
129
 .956, 955' עמ, בר זוהר: להלן, 1975, עם עובד',  ב,בן גוריון, בר זוהר' מ  
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. עמידת גוש עציון היא אחת העלילות הנהדרות ביותר של מאבקנו ערב קום המדינה

זכורים . אבל עמידתם ההירואית במשך חודשים הצילה את ירושלים, גוש נפלוישובי ה

וידוע התפקיד שמילאו , בנגב, בהרי ירושלים, בעמק הירדן, הקרבות בעמק בית שאן

וכל . משמר העמק ועוד, קרית ענבים, נגבה, יחיעם, וכנרת ועין גב, הדגניות, טירת צבי

ישובים החדשים אם חלילה תהיה מחר אחד חייב לשאול כיצד יעמדו ארבע מאות ה

 ... עמידת הישובים האלה עלולה להכריע הכף על התגוננותנו כולה... ?פלישה חדשה
, , , , אם בני דגניה ונהלל יתחברו איתםאם בני דגניה ונהלל יתחברו איתםאם בני דגניה ונהלל יתחברו איתםאם בני דגניה ונהלל יתחברו איתם, , , , כל ישובי העולים מסוגלים להיות כמו דגניה ונהללכל ישובי העולים מסוגלים להיות כמו דגניה ונהללכל ישובי העולים מסוגלים להיות כמו דגניה ונהללכל ישובי העולים מסוגלים להיות כמו דגניה ונהלל

י לא על ידי הטפה אלא על יד... כחברים מבפניםכחברים מבפניםכחברים מבפניםכחברים מבפניםלא מדריכים ומורים מן החוץ אלא 

ומשאר הישובים החלוצים ויצאו יחד עם נוער עולה ... אם יקום נוער מנהלל... מופת חי

אם אתם החלוצים בני החלוצים מישובי החלוצים תלכו לפניהם ותהיו ... ליישב השממה

 130.להם לדוגמה ולמופת
 
 

                                                   
130
. 122, 121' עמ, ז"תשמ, יד טבנקין, "על ההתישבות", ד"סיון תשי' י, בן גוריון בכנס נוער המושבים בנהלל' ד  

 .ק" ע–ההדגשות שלי 
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 : : : : פרק שישיפרק שישיפרק שישיפרק שישי
 בחינה השוואתיתבחינה השוואתיתבחינה השוואתיתבחינה השוואתית –והתיישבות והתיישבות והתיישבות והתיישבות     ההההייייעליעליעליעלי

 
מטרת הפרק הזה להעמיד זו מול זו את שתי התקופות הנחקרות בשתי נקודות השקה 

" התיישבות"וה" עלייה"שתי הנקודות הן ה. המהוות אבני פינה ברעיון ההגשמה הציונית

 ותנועת הזיקה בין יוצאי תימן. ובאמצעותן מתייחד המחקר כולו כמחקר של זיקה

העבודה מצטלבת ומתמקדת בשניים מהפרמטרים העושים את האתוס הציוני לבלבדי 

אין הכוונה לעסוק בהשוואה . במשפחת התנועות הלאומיות בהיסטוריה של העת החדשה

ויאפשר חירות יתר בשקלול " השוואה"ישחרר מסד ה" השקה"ולכן בחירה בניסוח 

למעשה לפנינו עידן מעצב , מול עידן סוגרלהלכה דומה שמדובר בעידן פותח . והערכה

פותח את המעשה הציוני המגשים של תקופת היישוב , הראשון. ראשון מול עידן מעצב שני

. ואילו השני פותח את תקופת הריבונות הלאומית של מדינת ישראל, או המדינה בדרך

שהוא  הוא משמעותי בכך � בזיקה ייחודית זו בשני העידנים �מקומם של התימנים 

מייצב את משוואת ההתיישבות החקלאית והופך אותה לדפוס ההגשמה המוביל במפעל 

מציאותו של היסוד התימני וההישענות עליו אמנם קשה לשיקלול אך מקומו הוא . הציוני

יחד עם זה ננסה . בעל ערך הן בהיסטוריה היישובית והן בהיסטוריה של מדינת ישראל

מתנגשי זיקה ובכך לסתור את הדימוי ההיסטוריוגראפי לחשוף יסודות מקיימי זיקה או 

" מוצלח"ממדי של סמל לקיבוץ גלויות -השטחי שניסה להציג את התימנים באור חד

 .בלבד
 
 עלייה) א
שליחות. 1  

שתי השליחויות אשר יוצגו כאן להשוואה לא חוללו את תנועת העלייה שהשליחים היו 

בהתעוררות ובהגברת העלייה ובשנייה היה בראשונה היה לשליח חלק רב . מעורבים בה

שליחות יבנאלי היא השליחות היזומה . לשליח יד בהצלתה וניתובה אל חוף מבטחים

שליחותו . הראשונה של התנועה הציונית לתימן ואולי אף לקהילה יהודית כלשהי בגולה

העלייה היזומה . של צדוק היא האחרונה ונעשית כאשר מדינת היהודים כבר קיימת

יכולה להיחשב כמחדל לאומי אשר רק המיתוס יכול לחפות , הראשונה הנחסמת בשיאה

אשר איש לא נתן ', שלב ב' על כנפי נשרים'באותה מידה ניתן להתייחס לעליית . על כשליה

אשר לשליח יוסף צדוק יש חלק גדול , בה את הדין על האחריות למותם של מאות עולים

ובכך , י עליות אלה זכו ונוצרו סביבן מיתוסיםשת. בהקטנת ממדי האסון ובהצלתה

את הדבקות , את נחישות אופיים, השאירו להיסטוריוגרפיה את סיפור גבורתם של אנשיה

וסייעו בכך לכניסתם כקבוצה ייחודית אתנית , הייחודית שלהם בהגשמת הרעיון הציוני

הם ודומה שגם אל הפנתיאון הלאומי אשר לא היה פתוח בפני שום עדה כקולקטיב לפני

סיפור העלילה , רק נאמר שככל מיתוס, עוד נשוב אל מיתוס העדה התימנית. לא אחריהם

, שלו מחפה על סיפור עלילה מוסתר אשר יש סיבות למנוע את חשיפתו ואולי אף להשכיחו
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אלא שחובתו של ההיסטוריון אינה נגמרת בקביעת עובדת קיומו של מיתוס או בסיפורו 

להשוות ביניהם ולקבוע האמנם , חובתו לספר גם את הסיפר האחר. של הסיפר האחד

 . עוד נחזור לענות בסוגיה זו. מיתוס כאן או שני סיפורים בלתי מתיישבים
מועלית כאן לצורך השוואה לשליחות ', שייחדנו לה מקום בפרק ב, שליחות יבנאלי

האם שליחות לבחון , מטרת ההשוואה היא לבחון את הדומה והשונה ביניהן. האחרת

לנסות ולרדת להשוואת התנאים , אחת מלמדת על האחרת או מכילה אותה בתוכה כגרעין

ואולי לעמוד על תפקידו של המנהיג בהיסטוריה ולבחון אם העבודה , בשתי התקופות

י מישהו "המסוימת שעשה כל אחד מהם בנפרד הייתה יכולה להיעשות באותה מידה ע

 של יבנאלי מול הקול הקורא 1911-זה את הכרוז לעלות מלצורך זה נעמיד זה מול . אחר

 . 1949-של צדוק ב
 :כדי להמחיש אביא את שתי הפתיחות של שני המסמכים זו בצד זו

 
 

 יוסף צדוק
רא ו ק ל  ו  ק

 

 
 יבנאלי 

ת ו ל ע ל ז  ו ר כ  ה
 

ארצנו מצפה לבניה בוניה ולגאולתה גאולתכם  )1
 לקימום הריסותיה וישוב שממותיה 

סות האם השכולה והגלמודה לבניה לקומם הרי ) 1
 בוניה מחכה

התגברו על הסבל ועל יסורי דרכים יען כי בלעדיהם  )2
ישראל לא יגאל אל תתמהמהו ובל תוחמץ שעת 

 . הכושר פן תאחרו העפילו מייד
ואל תשאירו מאחוריכם את ערכי התרבות העתיקים  )3

 . שמרו איתכם את גחלת ההסטוריה של יהדות תימן
י הנבנית עבדכם הצעיר יוסף בן שלום "ת אבברכ )4

 )צלח(צדוק 

מזמן ... ... ... ... למחרשתם ולאיתםלמחרשתם ולאיתםלמחרשתם ולאיתםלמחרשתם ולאיתםושבו בנים לגבולם  ) 2
ובני ישראל ... י מושבה חדשה"לזמן נוספת בא

 ... מתיישבים בהן לעבוד אדמתן
שנאה לגלות ואהבה יוקדת שנאה לגלות ואהבה יוקדת שנאה לגלות ואהבה יוקדת שנאה לגלות ואהבה יוקדת כל אדם מכם אשר  ) 3

י מקננת בליבו ואשר יש לו גוף בריא מוכשר י מקננת בליבו ואשר יש לו גוף בריא מוכשר י מקננת בליבו ואשר יש לו גוף בריא מוכשר י מקננת בליבו ואשר יש לו גוף בריא מוכשר """"לאלאלאלא
אדמה הקשה ואשר יש לו הוצאות אדמה הקשה ואשר יש לו הוצאות אדמה הקשה ואשר יש לו הוצאות אדמה הקשה ואשר יש לו הוצאות לעבודת הלעבודת הלעבודת הלעבודת ה
 י"האיש אשר שלוש אלה לו יעלה לאהדרך ליפו הדרך ליפו הדרך ליפו הדרך ליפו 

 :וימצא שמה, לעבוד אדמתה, לחונן עפרה )4
 פגישת אחים 

 עבודה שתספיק די מחיית חייו
 חיי מנוחה בארץ האבות

 

 
 הכרוז לעלות

כדי לקבל , מכיוון שכבר ניתחנו את המסמך הזה נתמקד בכמה מסקנות שכבר היסקנו

נקודה ראשונה שיש לקבוע היא שניסוח . מונת מצב שהיא הכרחית לצורכי ההשוואהת

צ "נציגי הפועה, תוכנו היה בוודאי על דעת שולחיו,  אף שנעשה בידי יבנאלי–המסמך 

קשה לבדוק מהי מידת החופש היצירתי שעמדה לרשותו כי לא . ישראלי-והמשרד הארץ

לעומת . ישראלי- יצא ולא מהמשרד הארץמצאנו מסמך מוביל לא מהמפלגה אשר מטעמה

צ כלפי "זאת יהיה זה יומרני מידי לתלות במסמך את הכוונות והמגמות של הפועה

ובוודאי שלא כפרופיל קולקטיבי המבטא את יחסה של תנועת העבודה דאז , התימנים

 יבנאלי כשליח �היינו , פי הגדרתם המקורית-לכן אין אלא לראות את הדברים על. ככלל

בהבהרת מושג השליחות נוכל לאמוד ולהעריך ביתר דיוק את . משמעות שליחותוו

 . הדברים
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 לראשונה הוא קורא: החוקר יגאל עילם מבחין בין שלושה סוגים של שליחות ציונית

לעיתים קרובות החלוצים יוזמים את שליחות עצמם בחינת "אשר בה שליחות חלוצית 

  1..."רךאוונגארד הקובע את היעד ומפלס את הד
 המאפיינת שליחה ציונית אשר מכילה שליחות אינטרסנטית לשנייה קרא 

 
היא היתה מכוונת תמיד על פי צרכי בניין הארץ . יסוד פלסטינוצנטרי אינטרסנטי חזק"

 ..." י לבין צרכי העם היהודי בגולה"אם גם תמיד הכחישה שיכול להיות ניגוד בין צרכי א
 

 אשר מטרתה חות המסיונרית שלילסוג השלישי הוא קורא ה
 

לשכנע אנשים שמחוץ למעגל שלי להצטרף למעגל , להרבות מספר האנשים במחנה שלי

שמא עתיד הפחד הפחד הפחד הפחד אם לא " שליחות המסיונרית"אך מהו המניע העמוק מאחורי ה. שלי

המעגל שלי להתמוטט ולהתפורר אם לא יצטרפו אליו כל אלה האמורים להשתייך אליו 

מתרבות מסוימת , מתרחשת כאשר יוצא אדם ממציאות מסוימת] וז.... [מלכתחילה

מאמונה מסוימת אל בני אדם המצויים במציאות אחרת שונה לגמרי מזו של השליח 

 2"להטיף להם לנטוש את המציאות שבה הם חיים ולהמיר אותה במציאות בה הוא חי
 
,  המיסיונרית�פי עילם דומה ששליחות יבנאלי שייכת בעיקרה לקבוצה השלישית -על

הוא דווקא , לעומת הקול קורא למשל, ואולם הדבר המייחד את קריאת יבנאלי בכרוז

העלייה מוצגת כחוזה על תנאי . הסלקטיביות המגבילה את העלייה בשורה של תנאים

 �מושא השליחות , ובכך השוני מהגדרת עילם, יתרה מכך. שיש בו קבלה מול תמורה

ים שיש להציע להם את ההצטרפות אל המחנה האחר לא  נתפסים כאנש�התימנים עצמם 

שיבה אל המצב , מחרשתם ואתם, שיבת בנים לגבולם". שיבה"לצורך היטמעות אלא כ

לכן אך טבעית תהיה השיבה אל הגבולות . בעקבות שנות גולה" השתבש"הטבעי אשר 

הטבעיים ואל המכשירים הטבעיים המשלימים את חסרונה של הישות לכלל שלמות 

מסתמן אפוא מעין . ידי אותם עולים בפוטנציה-מוכרת ומצופה על, הרמונית המובנת

מכנה משותף אידיאולוגי בין השליח לבין מי שעתידים להצטרף אל קריאתו וליישם את 

עילם קובע שלא זו בלבד שאין המיסיונר מכיר את המציאות שבה . תכניתו הסלקטיבית

 הוא אינו מייצג מציאות �לא שאף גרוע מזה חיים האנשים שאותם הוא מבקש לגאול א

ואולם נקודת המוצא , הדברים נכונים אולי בחלקם... אמיתית של המקום שממנו הוא בא

שיבת , "שיבה"כי הבאת התימנים מיוסדת על תפיסה רומנטית של , היא דווקא על השוני

בכך שונה . יך ובתור שכזו יש בה חזרה אל המוכר והטבע"מתקופת התנ" כורם והיוגב"ה

זו מתמודדת בחריקת שיניים על יישום . של קבוצת החלוצים" עלייה"זו מה" שיבה"

תוך פחד אמיתי , והגשמת מטרותיה בכיבוש העבודה תוך איסוף כישלונות חוזרים ונשנים

                                                   
1
יום עיון לזכרו של , השליחות הציונית: מתוך, "השליחות כביטוי ייחודי של תפיסת העולם הציונית, יגאל עילם  

 .ק" ע–הדגשה שלי , 30' עמ,  שליחות–עילם : להלן. 1996יוני , יד טבנקין, ידרב) מישה(מיכאל 
2
 . על ביקורתו בנושא שליחותו הספציפית של יבנאלי אעמוד בהמשך  
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. לשמיטת המטרה אשר למענה ניתקה עצמה מהגולה ושרפה את הגשרים אחריה

את כיבוש העבודה דווקא בשל יכולתם הטבעית התימנים נתפסים ככאלה אשר יצילו 

העובדה שיבנאלי אינו מכיר את המציאות של יהודי תימן אינה ". לשרות עם המלאך"

 מצא רבים מהם שחיו �כי אף שציפה למצוא תימנים עובדי אדמה , מהווה כלל בעיה

ם ג, ובכך מצא הוכחה וראייה מספקת להיותם חקלאים בעבר ומכאן, בישובים כפריים

גם בשל שוני זה לא נתפס התימני כבעל פוטנציאל חלוצי הממצה אלטרואיזם . לעתיד

הגדרה זו מתבססת על ". חלוצי-אקוויולנט"והקרבה כי אם מה שאני נוטה לכנות 

. או איבדו את מקורם, מבלי שנשחקו, התדמית של התימני כמשמר תכונות אופי היוליים

י שלפני "ות חייו כהמשך לאלה של אבותיו באמסורתו ואורח, כך שימר התימני את דתו

מצביעים , שתיארנו בפרק השני, של בן צבי" נדחי ישראל"ו" שאר ישוב"רעיונות . הגולה

השב " חקלאי"כך נתפס התימני כ. עם קשיי הטבע ועבודה קשה" טבעית"על התמודדות 

 המוטבע בו פי הדגם הגנטי-מקצועו וארצו כדי להשתלב בהגשמה הציונית על, אל מקומו

 . מימים ימימה מאבותיו
, האחד. שליחותו של יבנאלי היא ביטוי לשני יסודות או מגמות המרכיבים את משימתו

והשני המתמקד ברופין ובאורינטציה של , מתקיים בו ובחוגים מסוימים בתנועת העבודה

יד שמא עת" ("פחד"מה שעילם קורא בצדק ה, לגבי היסוד הראשון. ישראלי-המשרד הארץ

קיימת חרדה קיומית אמיתית להמשכו של המאבק בזירה ") המעגל להתמוטט ולהתפורר

אין זה רק .  כיבוש העבודה�היחידה שהייתה קיימת אז על עתיד ההגשמה הציונית 

המוצא התימני . להיות או לחדול: מאבק על רעיון אלא מאבק מעשי על פתרונו והגשמתו

ון הוא בבחינת מוצא הנובע ממצב אוביקטיבי וההיאחזות בממד האוטוכטוני של הפתר

היסוד השני המפרנס את הדחיפה . וממבנה אישיות סובייקטיבי של הנפשות הפועלות

או התודעה " פוביה"הוא אולי מה שקראנו ה)  רופין�לצורך העניין (לשליחות 

קלנר רואה את התחלתה או ניצניה של התופעה כתופעה יהודית . האנטיפילנטרופית

עניי עיר "עשרה כאשר הוא מתאר את החרדות מפני התופעה ש-ע המאה התשעמאמצ

הצרכים "  קלנר מדבר על תופעה מתפתחת כאשר3".אחרת לא יבואו להיות עניי עירך

אך החששות מפניה מונעות , הדחופים של בניין הארץ מחייבים עלייה המונית ומיידית

של קלנר נוכל להבחין " שקפייםמ"אם נבחן את יבנאלי ב. לפעול לעידודה ולקליטתה

,  הניוון�שבעוד הוא מעריץ את עולי תימן הוא גם חושש מפני סממני הגלות שפשו בהם 

החולשה והוא נוטה למנות גם ליקויים בניוון רוחני ובשיממון יצירתי , המחלות, העוני

הוא אינו מיטיב להכירם וחשיבתו מותאמת . בתחום היהדות וספרות ההלכה היהודית

כי הרי לא ייתכן שהגולה התימנית שונה מכל גולה . תדמיות מודולאריות מוכנות מראשל

 ... פי תפיסתו-אחרת על
הוא כבר לא יהודי ישן אך עדיין . אפשר לסכם ולומר שיבנאלי מצוי בשלב התהוות הזהות

אך אינו בטוח שיוכל , הוא חלוץ היודע ואולי אף רואה את קו המטרה, אינו יהודי חדש

הוא מצוי בשיאה של התמודדות אשר בתוכה ארוג הניסיון התימני שלו אך . יע אליולהג
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יש להניח שקווים דומים . הוא עדיין לא יכול לראותו מעבר להיבט המכשירי והרומנטי

אפשר למצוא אצל חלק מחבריו ואין ביטחון שאלה ייעלמו עם השנים בהגיעם אל החוף 

 . עם הקמת המדינההנכסף השני כעבור שלושים ושבע שנה 
ניסיון מכליל לניתוח פסיכולוגי של חוג עולי העלייה השנייה באמצעות דבורה ושמואל (

י אבנר פלק אך איני משוכנע שההכללה גם במקרה זה תורמת או מקרבת אל "דיין נעשה ע

 4).האמת ההיסטורית
 
של יוסף צדוק" קול קורא"ה  

 גוף שני �' אתם, 'הפנייה היא קרובה. יוסף צדוק קורא אל אחיו, שלא כדוגמת יבנאלי

. אף הוא ישיר, הזיהוי בין גאולת הארץ וגאולתם הם.  גוף ראשון רבים�' אנחנו'או , רבים

התביעה לעשות מעשה ולהיחלץ לקראת המשימה היא כמעט ברמה האישית ולכן 

 כלומר, אל תתמהמהו פן תחמיצו. השליחות אינה מתאימה כמעט להגדרות שהצבנו לעיל

יש כאן תביעה ישירה המבוססת , לעומת זאת. מוטיב ההצלה כאן קודם למוטיב הגאולה

הפתיחה מזכירה . אל תשאירו את ערכי התרבות מאחוריכם, על ידיעה והיכרות מוקדמת

. הארץ היא ארצנו, בוניה-קימום הריסות הארץ המצפה לבניה: את פתיחתו של יבנאלי

 ולכן גם נעדר ממנה כל תיאור של הארץ המצפה הקריאה לעלות היא קריאת הצלה לכולם

. הם אינם נדרשים לעמוד במבחן סלקטיבי ואין תיאורים על המחכה להם בארץ. להם

בכל . והיא אינה עטופה במליצות כלשהן, הצלתם עומדת על הפרק כשלמות אחת-גאולתם

המטרה אינה . כאשר מתוארת מטרת ההצלה לא מדובר בהצלת נפשות כללית, זאת

 �גאולתם מנותבת למטרה מוגדרת אשר לא השתנתה מאז ימי יבנאלי -הצלתם, שכחתנ

קימום ההריסות ויישוב השממה נשארים המטרה אשר גאולתה היא , ארצנו מצפה

רק , לא מתואר חזון קיבוץ הגלויות, לא מוזכר כאן איחוד עם שאר בני העם. גאולתם

, כי בלעדיהם לא ייגאל ישראל, קראתהשעת רצון היא שהגיעה ולכן יש להיערך ולהיחלץ ל

 . ומצד אחר הם כלל ישראל הנגאלים, מצד אחד הם חלק מגאולת ישראל, כלומר
לכאורה מספיק אם היה מציג את הצלתם ? מה נותר מהגדרות יבנאלי בקריאת צדוק

 -ואולם שליחותו צמודה לשליחות שמטעמה יצא והיא ארץ, הפרטית כמטרה ותו לא

ואולם יש נקודה . י הבא אל אחיו"תו היא שעושה את שליחותו כאיש אלכן זהו. ישראל

שנאה עזה : כאשר הגדיר יבנאלי את קריאתו בכרוז הוא העמיד שלוש נקודות. נוספת

מכיוון שבקול קורא של צדוק אין . י וגוף מוכשר לעבודת אדמה"אהבה יוקדת לא, לגלות

נותרים היסודות האובייקטיבים , מדברים על תנאי הקליטה כי העלייה אינה סלקטיבית

 . שמונה יבנאלי בעולי תימן נאמנים ואותנטיים כבעבר
להבדיל " עליית בחירה"אפשר לאפיין כ" עליית צדוק"וגם את " עליית יבנאלי"גם את 

אך איננה , אולי פה ושם עקב תנאים קשים" מזורזת"זו עלייה איכותית ה". הגירה"מ

זוהי עלייה איכותית אשר מניעיה .  מפני רודפיהבשום פנים עליית מצוקה הבורחת

מתמקדים בשתי הנקודות הראשונות שהציב יבנאלי כמחסום סלקטיבי והעושות אותה 

                                                   
4
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השנאה העזה לגלות והאהבה היוקדת : חלק מהאקוויולנט שמוצא יבנאלי בעולי תימן

, צגנואין זו תחושה סלקטיבית זהו מצב אובייקטיבי המתאשר גם מן האגרות שה. י"לא

" קרנות המזבח"מכאן שאחיזתו ב. ששולחים אליו היוצאים לדרך והמתכוננים ליציאה

יבנאלי , יתרה מזה. של האוטוכטוניה התימנית רק מתחזקת או לפחות אינה מתרופפת

כל . וצדוק עומדים נוכח תופעה שאך מחזקת את הביטחון האובייקטיבי בעלייה ובעולים

אצל , מתוך גילוי וצבירת ניסיון, אצל יבנאלי( במיוחד זאת על אף שנהיר למדי ליבנאלי

שעולי תימן אינם עשויים מקשה אחת והם שונים במצבם ) צדוק מתוך הכרה ומודעות

יש בעלי , יש אנשי עיר ויש אנשי כפר, יש בהם עניים ויש בעלי יכולת. כלכלי-החברתי

יש כאלה אשר סף יש אנשים אשר סף הכאב והסבל שלהם גבוה ו, מלאכה ויש סוחרים

,  דרישות�ובכל זאת כולם מתאימים ומיוחדים בשתי התכונות . התסכול שלהם נמוך

בפוטנציה מצדיק את התקוות והאמונה " אקוויולנט החלוצי"כלומר ה. י"לגבי הגולה וא

יבנאלי יוצא באותו מינוח ממש כאשר הוא מתייחס לגורמים , יתרה מכך. שלו בהם

 אשר ברגעי משבר עלולים להעלות טענות כנגדו או כנגד ,והממורמרים, "נרגנים"ה

מסיר " עקירתם"הוא מציג את נרגנותם כתוצאה של . המוסדות המארגנים את העלייה

 ... הבשר ובשל כך אינו מהסס להטיל עליהם תשלום דמי נסיעה באוניה כדי ש
 
 לבוא בזמן מן אין הוא יכול. כל הרוצה נוסע והאחריות על נסיעתו מוטלת עליו בעצמו "

, הערקי, ומהשום, מסיר הבשר שאכל בתימן, הזמנים בטענה שהוציאו אותו מארצו

 5...והאציד
 

מרד "ובכל זאת גם . בכל מצב ובכל זמן, יש סף תיסכול שאינו אחיד בכל תנאי, כלומר

בתנאי מחנה דחוקים כאשר דחיית העלייה וציפייה , מצביע על מצב קיצוני" יולי

סיר "מלחיצה ויוצרת תנאי נרגנות המעלים את מוטיב , מימושהמתמשכת לקראת 

 ". נתנה ראש"ו" הבשר
ממשיך ומלווה גם ' כרוז לעלות'שהאקוויוולנט החלוצי שהחל ב, לסיכום ניתן לקבוע

ולא , שתי העליות זוכות למיתוס המתקיים בתודעה או נוצר בה, יתרה מזו. 'קול הקורא'ב

 . במקרה
של " הכרוז להמתין"בדיאלקטיקה ההיסטורית הוא במקרה אחד הדברים המופלאים 

ניתן אולי להכליל . של הרב שרייבוים" הכרוז להמתין"יבנאלי ומאבקו של צדוק כנגד 

במקרה של יבנאלי הרי . זאת בתגובתם של שני השליחים כנגד הגבלת העלייה ועצירתה

על ". רוז להמתיןכ"ישראלי ולפרסם -שהשליח מצטווה למלא אחר הוראות המשרד הארץ

אולם מסתמנת כאן בפעם הראשונה התמודדות ומאבק בין , משמעות העצירה כתבתי כבר

". קולטים"נאבקים ב" מעלים"ה. מגמת העלייה ההמונית ומגמת קליטתה: שתי מגמות

כל צד רוצה ואמון על מילוי מקסימלי של . מחלקת העלייה מול מחלקת הקליטה

העושים כל שביכולתם להביא יותר ויותר עולים בשל מצד אחד עומדים אלה . משימתו
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מולה עומדים . המאיצה ומחישה את עוצמת ההצלה ואווירת החירום" החרב המתהפכת"

תברואה , תעסוקה,  ידם קצרה מלמצוא פתרונות מגורים�העוסקים בקליטה , הקולטים

שבעליית , םלכאורה היה יכול להתקבל הרוש. ובריאות ואחוזי תמותה גבוהים ומאיימים

כבר אז מתרחש . ולא היא, לא יגיעו הדברים לכדי קיטוב, כעלייה יזומה ראשונה, יבנאלי

כאשר , בשל אי קיום הבטחות בנושא מגורים ותעסוקה" משרד"עימות חריף בין יבנאלי ל

לעומת זאת דומה שעצירת העלייה מתקבלת . יבנאלי אף מאיים לעזוב הכל ולשוב הביתה

אולי בשל היעדר , אולי בשל היעדר רדיפות וגזרות בתימן, התמודד אתוכרע הכרחי שיש ל

ואולי בשל האמונה , ניסיון וביטחון שניתן יהיה להשתלט על המצב ולאכוף את העצירה

לכאורה גם . שהעצירה היא זמנית וקצרה ושהעלייה המאורגנת עשויה להתחדש בקרוב

ועליהם , בשם ובתור כאלה,  מטעםצדוק וגם יבנאלי הם אנשי שטח העושים את שליחותם

 . פי היררכיה נתונה-לציית להוראות ולמלאן על
ואולם למרבה הפלא גם יבנאלי וגם צדוק פועלים כשליחים אשר ההכרה במלוא עוצמת 

 . נביאים-אולי במשהו כמו שליחים, "על תפקידם"שליחותם מעבירה אותם 
האחד : טיפוס של שליחים-אבותאסא כשר מצביע על דגם השליחות הדתית אשר בה שני 

אומר " הנני שלחני"בעוד הראשון אומר . פי דגם ירמיהו-והשני על, פי דגם ישעיהו-על

לך "בעוד לישעיהו מספיקה ההנחיה האלוהית של " כי נער אנוכי, לא ידעתי דבר"השני 

אל תירא : "לירמיהו דרושה מערכת של חיזוקים אשר מיצויים במשפט" ואמרת לעם הזה

 6":'ניהם כי איתך אני להצילך נאום המפ
אם באמצעות , יציאת השליח מתוך עולם ערכי מסוים ונאמנותו למערכת ערכית זו

ואם באמצעות שליחות אחרת הנובעת מזיקה , שליחות דתית הנושאת את שליחות האל

היא שקובעת את אופי שליחותו ואת , של נאמנויות לערכים המשלחים אותו לדרכו

אולם קיימת גם שאלה מוסרית בדבר החלת השליחות . שימה שנשלח אליהאחריותו למ

השאלה המוסרית , לכאורה ניתן להבין שאם השליחות היא אלוהית. על קבוצה שונה

והוא מצווה לקיים את שליחותו מתוך , כי לא השליח הוא המחליט, אינה רלוונטית

ן אולי לקבוע שבתוקף מעובדה זו נית. נאמנותו לערכים המוחלטים המקיימים אותו

האמונה במוחלט ובשלמות האלוהית ניתן לשחרר את השליח מאחריות מוסרית כלפי 

המצב שונה לחלוטין אם את . ולו מערכת ערכיו קוטבית היא לזו שלו, מושא שליחותו

אשר נאמנותו " אלוהית"לא , מערכת הערכים המוחלטים מחליפה מערכת ערכית יחסית

מנותו ודבקותו ליותר צודקת או מוסרית כלפי אדם אחר או אליה אינה עושה את נא

הדילמה המוסרית אם היא קיימת אצל יבנאלי נובעת אולי מהמהפכה . קבוצת אנשים

שהמירה את מצוות ,  תנועת העבודה7.הערכית שעברו ובהמרת הנאמנויות שלהם בחדשות

לא ראתה , יתהעשה שלה מתפיסת העולם הדתית לערכים יחסיים בתפיסת עולם חילונ

השליחות . לעצמה שום פסול מוסרי בדחיפת רעיונותיה בפני כל ציבור שנחשף אליה

                                                   
6
 . 10' עמ, יד טבנקין, השליחות הציונית, מושג השליחות, אסא כשר  
7
... כדי להתמיד בשליחותו עליו להיות זר בבית הוריו: "מוקי צור קובע שכוחו של השליח הציוני היה בכך ש  

תלויה הבנתו את המערכת על דקויותיה אך הצלחתו , בשפה שהוא מביא מהבית] מותנית[יכולתו להצליח 
השליחות כביטוי ייחודי של תפיסת העולם ", שם"... להיות איש חופשי וזר. ביכולת שלו להיות זר בביתו שלו

 .21' עמ, "הציונית
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החילונית שלה לא העמידה בפניה כל דילמה מוסרית אם עומדת לה זכות לקרב אל ערכיה 

יבנאלי . אנשים אשר תפיסת עולמם קוטבית משלהם מבלי שעמדה בפניהם חלופה אחרת

פיסת עולם דתית ניסה למתוח גשר בין תפיסת עולם אשר השתמש במינוח דתי ובת

לבין ערכים חילוניים במובהק אשר בשמם פעל ולמענם יצא , דתית שמצא בתימן-יהודית

אהבת ,  שנאת גולה�אמנם צימצם את התביעה הערכית שלו למינימום . לשליחותו לתימן

י המשמעות אך כנראה שלא עלה כל פקפוק מלפניו לגב, י ונכונות לעבודת אדמה"א

אם נשוב להיבט של עצירת העלייה נוכל לראות שיבנאלי . המוסרית של עצם שליחותו

לא ניכרת גם כאן התחבטות מוסרית . רואה בה שאלה זמנית טכנית כמו נגזרת משמים

לגבי המשמעות האנושית של שינוי כה דרסטי במהלכי האנשים אשר מכרו בתים ויצאו 

  :יכרת אפילו מעין הקלת ראשדומה שנ, יתרה מכך. כבר לדרך
לרגישותו על , דומה שכל רגישותו המוסרית מתמקדת במילוי ההבטחות או ליתר דיוק

 . ההתעלמות מהן בארץ
 

: מקומות לדור בזמן הראשון וקבלת פנים טובה... עבודה בשכר קרוב לחצי ריאל ליום

ה אני איני יכול ואם זו חסר, לא הבטחתי יותר מאשר התהלכות אנושית... פגישת אחים

 8.להמשיך בעבודתי
 

עילם מנתח ומנסח הגדרה אחרת אשר ממנה הוא אף מבקר את שליחות יבנאלי ורואה בה 

 9:ומטיל עליה את מלוא האחריות והאשמה, דוגמה מייצגת להתעלמות תנועת העבודה

ות נועדה לספק למאבק הציוני כוח אדם זול שיצליח אולי להבקיע דרך אל השד"שליחות זו 

היתה זו איפוא ... והמטעים של האיכרים היהודים שהעדיפו להעביד עובדים ערביים במשקיהם

הציונות תהיה מוכנה להפעיל אמת : שליחות שיצרה תקדים בעל משמעות מוסרית חמורה

צרכי ... י"מידה אינסטרומנטלית כלפי העם היהודי שבשליחותו לכאורה יצאה לדרך והלכה לא

על רקע תפיסת על רקע תפיסת על רקע תפיסת על רקע תפיסת . תיבו את דרכי הפעולה בקרב העם היהודי ולא להיפךי הם שיכ"המפעל הא

סוציאליסטית של פועלי העלייה השנייה התחדדה הדילמה פי כמה שהרי סוציאליסטית של פועלי העלייה השנייה התחדדה הדילמה פי כמה שהרי סוציאליסטית של פועלי העלייה השנייה התחדדה הדילמה פי כמה שהרי סוציאליסטית של פועלי העלייה השנייה התחדדה הדילמה פי כמה שהרי ----עולם חלוציתעולם חלוציתעולם חלוציתעולם חלוצית

 פועלים אלה שלא היו מוכנים להסתגל לתנאים שביקשו האיכרים להכתיב להם הן בשכר והןפועלים אלה שלא היו מוכנים להסתגל לתנאים שביקשו האיכרים להכתיב להם הן בשכר והןפועלים אלה שלא היו מוכנים להסתגל לתנאים שביקשו האיכרים להכתיב להם הן בשכר והןפועלים אלה שלא היו מוכנים להסתגל לתנאים שביקשו האיכרים להכתיב להם הן בשכר והן

 ניצולם של התימנים ככוח עבודה  ניצולם של התימנים ככוח עבודה  ניצולם של התימנים ככוח עבודה  ניצולם של התימנים ככוח עבודה היו מוכנים עם זאת להשלים עםהיו מוכנים עם זאת להשלים עםהיו מוכנים עם זאת להשלים עםהיו מוכנים עם זאת להשלים עם, , , , מעבידמעבידמעבידמעביד----ביחסי עובדביחסי עובדביחסי עובדביחסי עובד

הסולידריות הסוציאליסטית נעצרה על סף האינטרס הציוני הפלסטינוצנטרי שתבע הסולידריות הסוציאליסטית נעצרה על סף האינטרס הציוני הפלסטינוצנטרי שתבע הסולידריות הסוציאליסטית נעצרה על סף האינטרס הציוני הפלסטינוצנטרי שתבע הסולידריות הסוציאליסטית נעצרה על סף האינטרס הציוני הפלסטינוצנטרי שתבע . אלטרנטיביאלטרנטיביאלטרנטיביאלטרנטיבי

 ]הדגשה שלי[.... " .... " .... " .... " כביכול את ניצולם של התימניםכביכול את ניצולם של התימניםכביכול את ניצולם של התימניםכביכול את ניצולם של התימנים
בכך שתנועת " תקדים בעל משמעות מוסרית חמורה"עילם רואה אפוא בשליחות יבנאלי 

, של משמעת מוסרית במצוות עשה ואל תעשה פנימההעבודה שכפתה עצמה בעבותות 

להשגת " מכשיר"והתירה עצמה מעול האחריות המוסרית כלפי כל מה שהועידה כ

 . המטרה הסופית
 

                                                   
8
 . 128, 119' עמ, ב"ג ניסן תרע"י, מכתב לרופין,  מסע�יבנאלי   
9
 –עילם : להלן, ת הציוניתהשליחו, "השליחות הציונית בראי השינויים ביחסי ישראל והתפוצות", יגאל עילם  

 .28' עמ, שליחות
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ללא אחריות כלפי השולחים , מולה עומדת שליחותו של צדוק כמעט כשליחות אוטונומית

שליחות של פריצת אפשר לאפיין אותה כ. מלבד אחריות בלעדית כלפי מושא השליחות

מדיניות  שהכתיבופוליטיים שליחות כמעט עצמאית מורדת מול מחסומים . מחסומים

אשר בשם היררכיה  �מנהלתיים מחסומים ; ל"השהייה ועיכוב עלייה בארץ ובחו

, של שחיתות, מחסומים מוסריים; וסמכויות ניהול קיבעו עמדות ועיכבו החשת הצלה

בחיי אדם והחזקת ' תעמרות של מנהלי מחנה גאולה באדישות וה, יחס מזלזל בפליטים

 � חברתייםומחסומים ; בעיקר יוסף סימון ועוזריו, מחנה בתנאי קיום בלתי אנושיים

בעיקר בנושאים המקנים יתרונות לפליטים בעלי הרכוש והיכולת לעומת פנים תימניים 

 . אלה שבגלל עוניים נאלצו להשתרך בסוף תור העלייה
 �אשר בו מושא השליחות , התמודדותו של יוסף צדוק מאבק מוסרי לשמוניתן לראות ב

 . וכל אחריותו כשליח מופנית כלפיהם, התימנים הם היעד היחידי, הפליטים, העולים
אחד . בכל זאת קשה שלא להתייחס לנסיבות השונות בשליחות יבנאלי ובשליחות צדוק

פת יבנאלי ניתן למצוא כמעט בעוד שבתקו. המשתנים החשובים הוא המשתנה הפוליטי

בשליחות צדוק נעדרת אותה הומוגניות , לבין הנשלח" השולחים"זהות אינטרסים בין 

אך למעשה הוא שליחה של המחלקה ליהודי , לכאורה השליח הוא שליח עלייה. פוליטית

מפלגתי -המתח הבין. שתי מחלקות אלה מייצגות שתי זהויות פוליטיות שונות. ת"המזה

נחשבת במידה לא קטנה ככוח ) מחלקת המזרח התיכון(ם "ומפ, קופה הוא גבוהבאותה ת

י "ופרו סובייטיות מדי ביחס לזרם המרכזי של מפא" אדומות"אופוזיציוני בעל נטיות 

מייצג לגבי עליית ) מחלקת העלייה(' המזרחי'לעומת זאת הקו של . בראשות בן גוריון

 תחושת החירום ואין למצוא בה אף את הקו יהודי תימן קו מתון מדי אשר נעדרת ממנו

ם האקטיביסטית כפי שבאה "מכאן שעמדת מפ. ובתוכה גלות תימן" חיסול גלויות"של 

במחלקה ליהודי " השולחים"לידי ביטוי בשליחותו של צדוק וקיבלה את מלוא תמיכת 

והקו העצמאי של " המרי"לכן . ת מעמתת את שתי המפלגות סביב שליחות זו"המזה

ליח מבטאים קו פוליטי בלתי תלוי המתעמת עם קו פוליטי אחר ועם היררכיה הש

ם את "ניתן גם להציג זאת כפי שהעמידה מפ. פוליטית אשר אינו מוכן לפעול עמה בתיאום

שליחות של צדוק אשר פעל מטעמה כמבצע המקסימליזם הציוני והמחויבות לקיבוץ 

 10.הגלויות כפי שכבר תואר
ם "י הצופה בהתנגשות בין המזרחי ומפ" זאת בזווית הראייה של מפאוניתן כמובן להציג

 :מהצד
 
כל צד מצויד בתקציב . מי יטול לראשו את כתר חיסול גולת תימן... מתחרים ביניהם]ה[

מן הדין שמצב זה ישתנה כך שתהיה נציגות הומוגנית ... משלו ופועל במקביל לצד השני

 11... העניניםשל הסוכנות ושתהיה לה יד יותר בהנהלת

                                                   
 . 118' עמ, צור 10
11
 . 55582/2' גנזך המדינה ג, 5' עמ, 22.11.1949, ש הממשלהח ישעיהו לרא"דו  
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פירושה כאן ביטול השפעתו של צדוק בעדן ותימן כשליח יחיד והוספת " נציגות הומוגנית"

ההנמקה לכך נמצאת בטיעון שצדוק לא יכול לכסות . י לצדו"שליחים מטעם מפא

ומאמצי החילוץ וההצלה שלו לא יצליחו להגיע אל כל , גיאוגראפית את כל שטח תימן

עם שובה של המשלחת נערכה פגישה בין אנשיה . עזרה והצלהיהודי תימן המשוועים ל

י ואנשי ההתאחדות בולטת "בכל דבריהם של אנשי מפא. ת"ואנשי המחלקה ליהודי המזה

,  הקושי בקבלת הנתון שיוסף צדוק הוא השליח היחידי אשר באורח פעיל�עובדה אחת 

מארגן ,  מסייע�ץ תימן נמרץ ויזום מסתובב בין השיירות בין גבולות הפרוטקטוראט ואר

מזון ומשאיות ומעבירם אל מעבר לגבול , ומעביר את האנשים לאחר שסיפק להם תרופות

 ):י"פעיל מפא(הדברים נשמעים כך מפיו של חזקיהו מדהלה . 'אל מחנה גאולה ב
 

ממכתבו של צדוק ומידיעתי את תימן יש לשלוח שליחים לכל קצווי תימן באשר על 

שהוא כאין וכאפס לגודלה של , נמצאים באיזור אחד קטן... רהמקומות שצדוק מדב

אלא שאין , אנו מברכים את צדוק ומפעלו. יש לשלוח את השליחים להצלת אחינו. תימן

, להחיש את הוצאת היהודים: יש לשמוע בקולו של המושל האנגלי. אדם אחד מספיק

 12...טרם שייסגרו שערי הארץ לגמרי
 

מירוץ בין "או " תחרות"בל התמונה שאכן מתרחשת בשטח מהדברים האלה יכולה להתק

כשמדהלה מדבר על . כהגדרתו של ישראל ישעיהו" כתר חיסול גולת תימן"על " מפלגתי

על . ברור לחלוטין שהוא לא מבין את כל מה שראה בביקור בן השבוע בעדן" הצלת אחינו"

? ידי הסולטנים שבדרךמ? מידי התימנים בתימן? הצלה מידי מי? איזו הצלה הוא מדבר

 ?ם"מידי המוות והמחלות או מידי המפלגה המתחרה מפ
התרחשה קטסטרופה של ממש שהיחידי שנזעק לעצרה . המצב בשטח הוא אחר לחלוטין

ולאט לאט הושיטו , שתחילה בלמו את צעדיו והפריעו לו במלאכת ההצלה, היה איש אחד

שקלטו אמנם , וינט'ד וויטלס ומנהיגי הגלו גם עזרה כספית וסיוע בהנחיה ישירה של שוויי

, מי שנשארו בצד והמשיכו לחבל במאמצי השיקום. במאוחר אך הבינו את שהתרחש

הם היו עסוקים ". המזרחי"אנשי , הארגון וההצלה היו פקידי הסוכנות ממחלקת העלייה

במספר , הם לא היו מצויים בנעשה במחנה, ברישום העולים למטוסים ובניהול פנקסים

בשחיתות ובאלימות שהשתוללה שם בהנהלתו של מנהל , במצב התברואה, הנפטרים

הם אף לא היו מעורבים במאמצים להשפיע , וינט'י הג"עד הדחתו ע. המחנה יוסף סיימון

בניחותא אל תוך המחנה ויוסף צדוק הוא " זרמו"מבחינתם העולים . וינט להדיחו'על הג

, יתרה מכך. וינט'ת הגיבוי המלא למעשיו מהגמורד שמרד בהוראותיהם וקיבל לבסוף א

ללחץ הבריטים בנושא המטוסים , אדישותם של פעילי העלייה האלה למצב התימנים

, י הבריטים מאמצע ספטמבר"ולתמותה ההמונית שהתרחשה בין הגבולות עם סגירתם ע

                                                   
, 4' עמ, 30.11.1949א "ת, ת וחברי המשלחת התימנית" ליהודי המזהלקהפרוטוקול ישיבה משותפת של המח 12

 . S 20/602מ "אצ
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זועקת לשמים במחדליה ובהתנהגותה הביורוקרטית אשר את חומותיה נאלץ יוסף צדוק 

את שוד הספרים , מלבד זאת היה זה יוסף צדוק שחשף את מעשי השחיתות. לפרוץ

והרכוש מידי העולים לפני הטסתם ואת אי הסדרים במחסנים בעדן ובלוד שם שמרו חלק 

הוא לבדו דחף להקמתה של ועדת חקירה . מרכוש זה ובכללם ספרי קודש יקרי ערך

א פלא שהמשלחת ממדינת ישראל לכן ל. על אפם וחמתם של שליחי העלייה, בנושא

י מדהלה "י נציגי מחלקת העלייה בעדן הבינה את הדברים כפי שתוארו ע"שהתקבלה ע

היה אפשר אולי לטעון שכל מניעי . והייתה מנותקת מקריאת המפה לאשורה, וישעיהו

ר מאיר ראש "ביניהן של ד, ואולם התעודות, פעולתו של צדוק היו מפלגתיים ופוליטיים

רק מאשרים את תמונת המצב , ר שטרנברג שבייד ואחרים"ד,  הרפואיתהמשלחת

בכל המצב הקריטי שבין ספטמבר לנובמבר עמדו גם אנשי המזרחי וגם אנשי . המתוארת

וזה בדיוק המקום . י נכון אולי להגיד שפשוט לא היו שם"לגבי אנשי מפא. י מנגד"מפא

והיעדרם '  שליוו בצמוד את שלב אמדריכיה ומוריה, שליחיה, י"לשאול היכן היתה מפא

איני יודע כיצד היו . לא רק שאינו מוסבר אלא הוא פשוט בלתי מובן' מהשטח בשלב ב

פועלים בתנאים של חירום בשלושת החודשים האמורים ולפחות סביר להניח שהיו 

י מהזירה "היעדרה של מפא. נוקטים בעמדה פעילה הקרובה לצעדים שאותם נקט צדוק

אך , במוקדי ההכרעה ובעדן בולטת מאוד ומחייבת הסבר, בארץ" בוערת"התימנית ה

מה שמתבהר הוא שהניסיונות בנובמבר להחזיר את הגלגל אחורה לא . קשה למצוא אותו

י שיכולה היתה "עלו יפה ובעובדה לא הצטרפה אל צדוק כל תגבורת של שליחים ממפא

שים קריטיים היו שני שליחים אף שבאותה עת ממש באותם שלושה חוד. אולי לסייע לו

שאול ימיני (שעסקו בקליטת העולים עם בואם למחנה ' י במחנה גאולה ב"מטעם מפא

 .לא הצטרפו לפעולת ההצלה של צדוק, אלה, )לדאנימקבוצת ארז ובחור בשם 
גיבור "י רק מבליטה את הישגי צדוק כהישגיו של "כך או כך תעלומת היעדרות מפא

 ". יחיד
פוליטית אינה מאפילה על -נאלי בולט צדוק כאדם אשר זהותו הערכיתבהשוואה ליב

הוא שלט בשפות , כתימני אשר עלה ארצה כצעיר בוגר יחסית. זהותו התימנית אלא להפך

קרבתו . ולמעשה היה חלק בלתי נפרד מהעולים עצמם, תימנית-תימנית וערבית-יהודית

כל החציצות .  אמפאתי בלבדאליהם הייתה אמיתית ופיזית ולא הייתה תלויה בקשר

הוא תקשר עמם בשפתם ונחלץ לעזרתם לספק את , והמחסומים נפלו כאשר נפגש עמם

הוא היה מייד למנהיג . פי בקשותיהם הישירות-פי הבנתו אלא על-צורכיהם לא רק על

מנהיגותו האמיתית מתבטאת בדיוק , ואולם לדעתי. טבעי העושה למען אחיו מטעם אחיו

פגישתו עם המוות באזור נגוע . גבולות ובהבנת המציאות החדשה שנוצרהבשלב סגירת ה

והתארגנותו להעברת האנשים למקום אחר , הקדחת שבו מצאו את מותם מאות פליטים

תוך סיוע מהיר בתרופות ועזרה רפואית העמידה אותו כראשון להבנת המצב וממדיו 

וינט כדי להתמודד עם 'י הגניסיונותיו להעביר את המידע הזה לאנש, הקטסטרופאליים

כך גם לגבי הבנת משמעותה . המצב החדש הצליחו להביא לשיפור המצב ולשינויו

וינט לעבור 'הפוליטית של עצירת היהודים בין הגבולות אשר תרמה לשכנוע מנהיגי הג

 . לפעילות של חירום בנושא המטוסים
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" שתי קומות"יים על אם ניתחנו בפרק השלישי את זהותם של הפעילים התימנים כבנו

אלא שבעת תפקודו כשליח בין הפליטים , הרי שצדוק היה קרוץ בדיוק מאותו החומר

 -במשרד הארץ, במחנה" פונקציונרים"ואילו בין ה, בלבד" הקומה התחתונה"שלטה 

ישראלי לכל דבר כאשר -תפקד כארץ, וינט והממונים עליו בסוכנות'הג, ישראלי בעדן

 . ה הדומיננטיתהיית" הקומה העליונה"
עם הערבים והסולטאנים והמנטאליות , עם בני העדה ותרבותם, ההיכרות שלו עם השטח

היחס הבלתי , אולם מעבר לכך. כל אלה היקנו לו מעמד שהבטיח את הצלחתו, המקומית

אמצעי אל בני העדה הפליטים חיבר אותו אל הבנת צורכיהם החומריים ועזר לו להגן על 

ספרי " הצלת"מלחמתו ל. 'ערכית שנשאו עמם בדרך למחנה גאולה ב-המערכת התרבותית

לא רק שהוכיחו את , ספרי התורה והספרים האחרים שנשאו אתם או קברו בדרך, הקודש

אלא נבעו מלהט פנימי שעלה מתוכו כבן העדה , נאמנותו הבלתי מסויגת לרעיון ולאנשים

על הקמת ועדת , על הרכושרק כך ניתן להבין את מאבקו . הנאבק על היקר לו מכל

כל התנהגותו אומרת מנהיגות . החקירה והניסיונות להתחקות אחר כל ספר תורה שאבד

 .אף שלא ניתן למחוק ממנה את צבעה הפוליטי
היה , הממד השונה בין שליחותו של צדוק לשליחותם של שליחי תנועת העבודה שקדמו לו

ולא היה בה מקום לתפיסת " הצלה "שליחותו הייתה כולה. בתנאי החירום של שליחותו

הגאולה האישית או הקולקטיבית אשר הטביעה חותמה על שליחותם של קודמיו בעידן 

לכן גם קשה היה לאנשי תנועת העבודה לתפוס את המהפך האדיר . הקודם' גאולה א

לעליית החירום ,  בתנאי המתנה של מחנה5,000-בתנאים בין העידן הקודם של עליית ה

לכך .  שהצלתם והעלאתם לא עמדה בשום יחס לעליות הקודמות מתימן30,000-של ה

' האוכלוסייה הגדולה של עולי תימן של שלב ב. אולי תהיה השלכה גם על השלב הבא

ייתכן , וגם העובדה שלא הוכנה כעליית גאולה כקודמתה, שעברה נתיב יסורים קשה יותר

 .  נמוך יותר בשלב ההתיישבותשתשפיע על סף סבילות נמוך יותר ולכושר שרידות
ם ניתן היה גם "יש מקום גם לשאלה האם לא ייתכן שבהזדמנות ההיסטורית שנקרתה למפ

מנוף שטרם , לקעקע את הקשר הסימביוטי הזה אל יהודי תימן וגם לנכס למפלגה הקטנה יותר

 ?נמצא לה להתחברות והתקרבות אל יוצאי המזרח באמצעות מבצע הצלת יהודי תימן
. איני גורס שפעלה על צדוק כגורם ראשון או מניע ראשון,  אם התשובה תהיה חיוביתגם

אין ספק שנאמנותו האידיאולוגית למפלגה הייתה חזקה ואולם המניע הראשון והדוחף 

הדבר מזכיר במידה מסוימת את המסקנות שהעלינו סביב . היתה הנאמנות לעדה

היא " הקומה הראשונה "–נאמנות לעדה ה. התנהגות השליחים במרד יולי ומשבר זהותם

המיתאם . ששימשה מנוע והיא שהזינה את פעילותו כמנהיג וכשליח אל בני עדתו ומטעמם

ואולם , שנוצר עם האינטרס המפלגתי רק הוסיף ממד שניתן היה לנצלו או לנתבו לעתיד

אף שהם תואמים את האווירה המפלגתית של אותם ימים ואף שלא , החישובים האלה

, במעשיו. לא במניעים ולא במעשים, לא היוו חלק מכריע, אחת שימשו מכשיר ניגוח

בהתנהגותו ובמנהיגותו מאשר צדוק את הנחתנו שבמצב משברי ובהכרעה בין זהויות 

תגבר הזהות העדתית של בני תימן על ההזדהות עם אתוס , המרכיבות את אישיות השליח
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13.ה ולאומיתישראלי של הקרבה למען מטרת על רחב-ארץ
  

 
מיתוס. 2  

שתי עליות אלה זכו ליצור סביבן מיתוסים ובכך השאירו להיסטוריוגרפיה את סיפור 

את נחישות אופיים ואת דבקותם הייחודית בהגשמת הרעיון הציוני , גבורתם של אנשיה

בכך סייעו לכניסתם כקבוצה אתנית ייחודית אל הפנתיאון הלאומי אשר . בדרכם שלהם

 .  לא היה פתוח בפני שום עדה כקולקטיב� לא אחריהם לפניהם וגם
אשר יש , ככל מיתוס גם כאן קיים אולי סיפור עלילה שעשוי לחפות על סיפור עלילה מוסתר

חובתו של ההיסטוריון לספר גם את . סיבות למנוע את חשיפתו ואולי אף לדחוף להשכחתו

 . ו שני סיפורים בלתי מתיישביםלהשוות ביניהם ולקבוע האמנם מיתוס כאן א, הסיפר האחר
 :ניצה דרויאן מתייחסת להתבצרותו של המיתוס סביב יהודי תימן וכך היא כותבת

 
עולי תימן נצטיירו . למרות זאת נשאר המיתוס קיים ועומד משך תקופה ארוכה... 

לשמות תואר . כמסתפקים במועט וכשמחים תמיד בחלקם, כנוחים להסתגל, כתמימים

 רומזת ובהמשך סיכומה היא. הם לא מצאתי במחקרי כל בסיס עובדתיאלה שיוחסו ל

מנהיגי הישוב החדש שאפו לבנות חברה : "על הסבר אפשרי לקיומו של אותו מיתוס

לאומיים ומתוך מבט לעבר המערך היישובי חברתי -שערכיה ציוניים" בריאה"חדשה ו

 התימנית לא השתתפו בני העדה... עולי תימן לא היו שותפים לתכניות אלה. בעתיד

אולם עולי תימן היו חלק מן ... בהתוויית הדרך לחברה חדשה ובעיצוב דמותה לעתיד

חלק מן המסד שעליו הושתתה , העושה במלאכה ושואף לקידמה כלכלית, ההמון העמל

נראתה נראתה נראתה נראתה , ברבות הימים כאשר הועלו קורות התקופה על הכתב. ראשית הבניין והיצירה

ואולם . ומעין הילה רומנטית היתה נסוכה עליהומעין הילה רומנטית היתה נסוכה עליהומעין הילה רומנטית היתה נסוכה עליהומעין הילה רומנטית היתה נסוכה עליה, , , , אקזוטית קמעהאקזוטית קמעהאקזוטית קמעהאקזוטית קמעה, , , , פןפןפןפןעליית תימן יוצאת דועליית תימן יוצאת דועליית תימן יוצאת דועליית תימן יוצאת דו

 14"ככל שהתקדמתי במחקרי הוברר לי כי דימוי זה אין לו על מה שיסמוך
 

ציורה של עליית תימן כאקזוטית . דרויאן מתנסחת בעדינות ונמנעת מלנגוע במסקנה

מציאות מתבקש מן העובדה שכך אכן הצטיירה בידי אלה אשר ראו בה ביטוי ל

ואולם כאשר דרויאן מתארת את השלב ההיסטוריוגרפי אשר בו נכתבה . אוטוכטונית

 שלא �פי תיאורה - על�לא היה ניתן עדיין , ההיסטוריה של עליות תימן ויהודי תימן

" קישטה"ומדבריה יוצא שזו הובלטה באמצעות האקזוטיות ש, לראותה כיוצאת דופן

והיא מסיימת את מסקנתה בציון העובדה ". ה עליההילה רומנטית היתה נסוכ"עדה זו ו

בחרתי בדוגמה של דרויאן כי התשובה לסיבת יצירתו . שדימוי זה אין לו על מה שיסמוך

אף ? כי מה אומרת דרויאן. לדעתי גם בלא מודע, של מיתוס מוסתרת ונרמזת בדבריה

 למרות �גשים שיהודי תימן נתפסו כנשאי התכונות האידיאליות הנשאפות של החלוץ המ

היא אינה מזכירה את ". בריאה"זאת לא שולבו בהתוויית הדרך לבניית חברה חדשה ו

                                                   
 . 42, 41, 39' במיוחד עמ, יולי בפרק הרביעיראה על מרד  13
14
 . 160, 158' עמ, ןדרויא  
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שעליו הושתתה ... שהתימנים היו חלק מן ההמון העמל, נושא ההתיישבות ורק מוסיפה

ניכרת מעין אכזבה בכך שעל אף קדמות הברית בין העדה ". ראשית הבניין והיצירה

חברה "כונותיהם המיתולוגיות לא היה להם חלק בבניית ההתימנית והיישוב ועל אף ת

. והם נדחקו אל הפריפריה אף שהיא מהווה את התשתית העמלנית של האומה" החדשה

מצדה בכך שהיא שוללת למעשה " מענישה"הפער הזה שעליו היא קובלת זוכה לתגובה 

וחסו להם לא לשמות תואר אלה שי"את התכונות המיתולוגיות שיוחסו לתימנים ואומרת 

במחקרי : "ואם לא די בכך היא חוזרת וטוענת שוב" מצאתי במחקרי כל ביסוס עובדתי

 ". הוברר לי כי דימוי זה אין לו על מה שיסמוך
מופיעה , תכונות אלה" מחיקת"י "שעושה דרויאן לנפץ את האשליה ע" נואש"הניסיון ה

 : במועטשוב כאשר היא מנסה להסביר מאין נובעת תדמיתם כמסתפקים
 
היא שגרמה לתדמיתם ]ו [�רובם לא הבינו כי ברצותם היתה להם אפשרות עזיבה …"

 :וכדי לתת יתר תוקף לטיעון היא ממשיכה" מסתפקים במועט"כ
] ?[בעת המפגש עם דפוסי החיים השונים . אך הנחה זו לא היתה מבוססת כל עיקר"

הדימוי העצמי שלהם לבין הדימוי פער נוצר בין . יחסית, נתחולל בעולי תימן שינוי מהיר

בעיר (בני העדה נתקנאו ברמת חייהם של שאר התושבים . שנצטייר בעיני החברה

רמת הציפיות שלהם עלתה ושוב לא הסכינו להשלים , ושאפו להידמות אליהם) ובכפר

 ". עם מנת חלקם
 

 דומה שהמאמץ שעושה החוקרת להזים את המיתוס מושקע בכיוון המוטעה של שלילת

היא מנסה להמעיט מייחודם כבעלי תכונות טרומיות . התכונות היחודיות של עולי תימן

אשר דווקא בשל כך העוול שנגרם להם בקיפוח , ולהפכם לאנשים בעלי תכונות רגילות

ללא ספק מנסה דרויאן להצביע על . לא מוצדק ושרירותי, ובאי שוויון הוא לא מוסרי

אשר תספק , ימן כבלתי מצדיקות האדרה מיוחדתשל יוצאי ת" רגילות"תכונותיהם ה

יוצא שכאשר דרויאן . לייחודם ועל אחת כמה וכמה עילה לאפלייתם וקיפוחם" עילה"

אומרת שלא מצאה כל בסיס עובדתי לשמות תואר שיוחסו לתימנים ייתכן שמשתמעת 

באורח מלאכותי כדי להאדיר את " נתפרו"או " הולבשו"מכאן הטענה ששמות התואר 

 . ובכך להסתיר את אפלייתם וקיפוחם, קרבתם ולהפכם למיתוס של הקרבה ובנייהה
ועל כל ההכללה שבהם הן , "הומצאו"בניגוד לדרויאן אני גורס שמעלות התימנים לא 

עד כאן ניתן אפוא לקבוע שמעלותיהם אולי הקלו על . מעלות אובייקטיביות ומייחדות

 . ציאם כדי שישמשו עילה ליצירתויצירת המיתוס סביבם אך לא היה צורך להמ
" אומה-בניין"כל מיתוס משמש תלכיד לחיבור ולהצמדת אבני בניין העושים את סיפור 

החלוצי צבע את דמות החלוץ הבונה והשומר ) נראטיב(הסיפר . לנראטיב לאומי הכרחי

ודמות הלוחם והאלטרואיסט באותם צבעים שהלמו את פניו כפי שנטה לראותם 

כך הפכה המראה למיתוס החלוץ . פיותיו ולא בהכרח כפי שנראה במציאותצי" מראת"ב

לצדו עמדה העלילה התימנית ". מורקד"מושר מתוזמר ומולחן ואולי אף , כשהוא מסופר

" האחר"והשני הוא סיפר , התימני" סיפר המיתוס"האחד הוא . על שני סיפורי עלילה
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הדחייה ,  עצמם שבו בולטים הקיפוחי התימנים"המסופר ע, )או הסיפר התימני(התימני 

הדחיקה אל הזירה המושבתית ושכונות הפועלים והקפאת הפוטנציאל , מן ההתיישבות

 . החלוצי שלהם במשך כארבעים שנה-השוויוני
ואולם לפני שנגיע אליו מן הדין שנבהיר מדוע קיימים שני , שני הסיפרים מזמינים עימות

למען מטרה של " מגויס"כאשר סיפר מסוים . סיפריםשני , או ליתר דיוק, סיפורי עלילה

מטרתו . של התנועה או המפלגה ההגמונית" רשמי"בניין אומה הרי הוא נהפך למיתוס ה

אינה בהכרח סיפור כל האמת אלא סיפורה של אמת המשרתת את אותה אליטה והרעיון 

הזוכה " רשמי"זהו הסיפר ה. הפוליטי או האידיאולוגי המשמש נר לרגליה

מיתוס זה משמש -סיפר. להיסטוריוגראפיה נאותה על מנת שיחקק בזיכרון האומה

להשריש ולשלב , תעמלניים ולעתים אף באמצעים לוחמניים, באמצעות כלים חינוכיים

אמת זו מחובתה . אותו כחלק ממבצר עוצמת האומה במאבק כנגד אויבים מבית ומחוץ

בל במאמץ בניין האומה וליכודה לכלל גם להדביר ולהשתיק אמיתות כואבות העלולות לח

לעתים אף בולט המאמץ להסתיר או להשתיק אמת כואבת אשר . אחדות לאומית אחת

 . ובכך לאיים על נצחיותה, האסון או העוול עלולים לאיים על צדקת דרכה, המחדל
מיתוס העלייה השנייה ידע לתאר באורח מגמתי את המאבק על העבודה העברית כניצחון 

למעשה מה . בודה הערבית הודות לחריצותם ועקשנותם של התימנים במאבק זהעל הע

הוא חיפה על קיבוע התימנים בעבודה העברית במושבות על . שעשה המיתוס היה חיפוי

דחיקתם למשבצת המושבתית ואי . חשבון השוויון ושותפות האחים שהובטחה להם

ן עד שבאה על סיפוקה החלקי י יוצאי תימ"שיתופם בהתיישבות השיתופית לא נסלחה ע

לכאורה ניתן לומר שמתבקשת אולי חרטה או רגשי אשם על . בהתיישבות שנות החמישים

אך המעבר למדיניות אחרת שגזרה על התימנים את , קיבוע התימנים במשבצת זו

הותירה את התימנים , 1909-י בן גוריון ב"כפי שגובשה ע" כובשים יורשים"הסכימה של 

לעומת זאת יש לומר באחריות היסטורית .  צייתנית עד שתוכשר השעה"עמדת נבו"ב

י כל גורם "לא הייתה יכולה להיתפס ע" נועדו"אשר לה " כיבוש העבודה" "עמדת"ש

המאבק שניהלה תנועת העבודה על עבודה עברית בפרדסי המושבות בשנות . זולתם

תנועת הפועלים אותן השלושים והארבעים היה קורס אלמלא עמדו לרשותה של , העשרים

פועלים אלה שהשתתפו במאבק היומיומי הזה גם . יחידות חלוץ של פועלים תימנים

איפשרו את השארת פלח החקלאות הזה בידיים עבריות אשר יכול היה לספק עבודה 

לקבוצות חדשות של פועלים עולים חדשים מאירופה לפני שנמצא פתרון התיישבותי 

אם היפוטתית היו התימנים נוטשים פלח חקלאי זה יתכן . עבורם) מושבי או קיבוצי(

ועלולים היו הפועלים הצעירים העולים החדשים למצוא עצמם לבד במאבק חזיתי מול 

בכך היו עלולים לסכן את המאבק והתהליך . העבודה הערבית ולהיכשל בו כקודמיהם

תימני על -נזיכך נוצר מצב אשר תנועת העבודה יכלה לציירו כמאבק משותף אשכ. כולו

אף שהייתה זו מדיניות מפלה לגבי התיישבות , מבחינת תנועת העבודה. כיבוש העבודה

כמו בזכות " שתיקת התימנים"היא נתפסה כרע במיעוטו לא כל כך בזכות , התימנים

התפיסה הבסיסית שהיסוד החלוצי התימני אינו שווה לזה האשכנזי בהתאמתו 

כדי . שלמה" ישות חלוצית"ולא " קוויולנט חלוציא"להתיישבות שיתופית בשל היותו 



329 

 

להימנע מהצורך להסביר את אי השוויון הזה באה ההיסטוריוגרפיה התנועתית לסייע 

בתיאור תמונת מצב אשר הציגה את כיבוש העבודה כמאבק משותף של תימנים 

 כך יכלו מצד. ואשכנזים תוך התעלמות מההתיישבות השיתופית שנועדה לאשכנזים בלבד

, אחד להציג את קיבוע התימנים כפעולה שוויונית ללוחמי העבודה העברית האשכנזים

, ומן הצד האחר לא היו צריכים לתרץ את מניעתה של ההתיישבות השיתופית מהתימנים

סיפור זה צויר . כיוון שלא רק הם נשאו בעול כיבוש העבודה אלא גם הפועלים האשכנזים

 :מה היסטוריוגרפית אחתבהזדמנויות שונות ואביא רק דוג
 
כולם ... יסוד מתאים לכיבוש העבודה רצויים ומתאימים ביותר נראו העולים מתימן...

" מהפכנים"היו אלה פועלים זולים ועם זאת לא ... באו מוכנים לעבודה במושבות

והעבודה העברית קיבלה . הפועלים התימנים היו מרוצים גם הם". רוסים"כפועלים ה

הם ... בכל זאת הביאה שליחות יבנאלי מהפכה במחשבות יהודי תימן. ..דחיפה קדימה

התימנים נקלטו בעבודה . הלכו לא להשתטח ליד הכותל המערבי אלא לעבודה במושבות

הדבר עודד את הפועלים העברים בכללם בראותם כי הנסיון הזה ... ללא קשיים מיוחדים

לים התימנים היו גם יותר הפוע. הצליח ואפשר לקדם בדרך זו את כיבוש העבודה

 הרזים �התימנים ... ולא נדדו כשאר הפועלים העברים, למושבה, קשורים למקומם

.  הוכיחו כי הם מסוגלים גם לעבודה הקשה ועשו אותה באחריות ובמסירות�והחלושים 

זקופי ,  נעשו פועלים בריאים וטובים�במשך הזמן גם נתחזקו בגופם וביחוד הצעירים 

בעיני ... בעיני האיכרים היו התימנים אלמנט הדומה לערבים. חים ברוחםקומה ומפות

אך גם הם נטו לראות , הפועלים העברים היו התימנים אחים וחברים שווים במעלה

הפועלים התימנים ידעו ... בפועלים התימנים פתרון נוח יותר לבעיית כיבוש העבודה

שתדלו שבלב חבריהם התימנים אשר ה" האשכנזים"להעריך את יחס הפועלים העברים 

י "בעזרת הפועלים העברים והמשרד הא... לא יהיה רגש של מקופחים או בלתי שווים

נרכשו בקרבת המושבות ביהודה ובגליל חלקות אדמה מיוחדות והוקמו שכונות תימניות 

בשכונות האלה התפתחו חיי הציבור של התימנים ואחרי כן נכנסו . עם משקי עזר קטנים

 15.ם יותר ויותר לחיי הציבור הכלליהתימני
 

אפשר .  הוא שכתב את הדברים האלה,דברמי שהיה שנים רבות עורך , חיים שורר

אשר יכשיר את דעת הקהל " מיתוס הקטן"להתייחס לסיפור הזה כמיתוס הראשון או ה

מיתוס זה שקיפל בתוכו והצליח להעלים את העוול ". מיתוס הגדול"הפועלית לקראת ה

. לא השאיר רגשי אשם של ממש בקרב רוב אנשי תנועת העבודה, וצי תימןכלפי חל

מיתוס תל חי אשר ממנו ניתן להקיש על " שבחי"נקדימון רוגל בספרו על תל חי מתאר את 

 :וכך הוא כותב, כל מיתוס
 

נברא ומוסיף להתקיים כיוון שבני האדם רוצים בו יותר משרוצים הם לדעת ... המיתוס

                                                   
 . 84, 81, 79, 78, 76' עמ, שורר: להלן, 1952תל אביב , בעליה השניה, חיים שורר 15 
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 16... רוצים לדעת כי יש טעם לחייהם לסבלם ולמותםהם. את העובדות
 

, ייתכן שהמיתוס הראשון לא נתפס כמיתוס אלא התקבע יותר ככרוניקה היסטוריוגרפית

 ". הקטן"ולכן אני נוטה לכנותו 
מן הראוי להתייחס למשפט שאומר בן " גדול"כדי להבין משהו על תיחומו של המיתוס ה

 :יה השנייה שנה לעלי50גוריון בכנס למלאת 
 
שחוללה עלילות ומהפכות כה , איני מכיר בכל ההיסטוריה קבוצת אנשים כה מעטה"

כאשר עשתה זאת קבוצת , בתקופת זמן כה קצרה ובתנאים היסטוריים כה קשים, גדולות

הם לא בזו לקטנות ולא נרתעו מגדולות וממאבק לעבודה עברית . אנשי העליה השניה

 . ליסודה ולבניינה, תהגיעו למאבק של מדינה יהודי
הגיעו לצבא ההגנה , וגדודים יהודים בצבא הבריטי" השומר"מהגנה עצמית וייסוד 

 . לישראל ולנצחונותיו המפוארים במלחמת הקוממיות
 הגיעו בימינו לקיבוץ  הגיעו בימינו לקיבוץ  הגיעו בימינו לקיבוץ  הגיעו בימינו לקיבוץ �מנסיון ראשון להעלאת יהודי תימן מלפני יותר מארבעים שנה מנסיון ראשון להעלאת יהודי תימן מלפני יותר מארבעים שנה מנסיון ראשון להעלאת יהודי תימן מלפני יותר מארבעים שנה מנסיון ראשון להעלאת יהודי תימן מלפני יותר מארבעים שנה 

  17". ארצות ארצות ארצות ארצות70707070-גלויות מגלויות מגלויות מגלויות מ
 

בן גוריון מצייר את המיתוס , יל'רצ'רי לציטטה המפורסמת של צמעבר לדמיון הלא מק

הישראלי החדש אשר רגליו נטועות בימי העלייה השנייה וראשו נישא בגאווה בימי הקמת 

המאבק על כיבוש : שלוש נקודות התחלה משמשות אותו בבניית הפיגום. המדינה

אלה הצמיחו את בניין שלוש אבני יסוד . העלאת יהודי תימן, ייסוד השומר, העבודה

קיבוץ הגלויות מבחינת בן גוריון בשנות החמישים . ל ואת קיבוץ הגלויות"את צה, המדינה

הקשר אל יוצאי תימן עוד . י ובראשם יוצאי תימן"משמעו קיבוץ גלויות המזרח בא

קשר זה אינו מנותק מתפיסתו . מתקופת העלייה השנייה מחובר לביוגרפיה האישית שלו

המסד הוא העלייה השנייה וחלקם של יהודי תימן בו הוא קשר אותנטי הבסיסית ש

. ואוטוכטוני אשר עם קום המדינה משמש גרעין איכותי וחיוני כסמל בקיבוץ הגלויות

 הוא ממנה 1949כאשר יצא ישראל ישעיהו בראשות משלחת של תימנים לעדן בנובמבר 

וכבר ציינו את , ליית יהודי תימןח מפורט על המצב בע"אותו לשליחו האישי כדי לקבל דו

ח ששולח ישעיהו לבן גוריון מצויים שני יסודות שיכולים להצביע על ניכוס "בדו. הדברים

 . המיתוס התימני הגדול למעשה התקומה
בין נציגי " קלקול יחסים"ח מוסר ישעיהו על בעיה של סמכויות ו" של הדו12בסעיף 

שכבר  18" יטול על ראשו כתר חיסול גולת תימןמי"וינט והתחרות 'הסוכנות היהודית והג

 .הוזכרה
מדברים שהבאנו בשם צדוק עולה שישעיהו התנגד ליציאתו של השליח אל תוככי תימן 

                                                   
16
 . 17' עמ, רוגל: להלן, 1979תל אביב , תל חי חזית בלי עורף, נקדימון רוגל  
17
 .ק" ע–ההדגשה שלי . 21, 20' עמ, 23.12.1954, ח" מועצת ההסתדרות הס, שנה לעליה השניה50, בן גוריון' ד  
18
 . 5' עמ, 55582/2', גנזך המדינה ג, 22.11.1949, ח ישעיהו לבן גוריון"דו  
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מתברר . הרעיון נגנז אולם המגמה לא נגנזה, י אליו"ועמד על צירופו של שליח איש מפא

וק כניסיון ליטול את כתר שישעיהו ובן גוריון גם יחד תפסו את שליחותו ההירואית של צד

 הגולה חיסולוהמגמה שחתרו אליה הייתה שכתר , החיסול או ההצלה של יהודי תימן

ועלייתה המופלאה חייב לעטר לא את בן גוריון יהודי תימן  הצלתיישמר לצדוק בעוד כתר 

-בנאומו בכנסת ב. אלא את מיתוס העדה התימנית כאחראית וכנושאת את הצלתה היא
רחיב בן גוריון והבליט את שוויון הערך החלוצי של יוצאי תימן ומתאר את  ה21.11.49

הוא התמקד בסגוליות האיכותית של הקבוצה הזו אשר . עלייתם ארצה כדבר מופלא

בנחישותה לעלות יש מן הדבקות המשיחית ומסגולת ההקרבה שהיא אולי פסגת התכונות 

 . של החלוץ
צה שחש בן גוריון כלפי תכונות אלה של העדה כבר עמדנו בפרק הרביעי על רחשי ההער

בן גוריון מכתיר את העדה התימנית בכתר הצלתה . אולם דומה שיש כאן גם דבר נוסף

הוא לא רק . סגולותיה וייחודה מעל ומעבר למוכר לו בעדות אחרות, היא בזכות כישוריה

 של גבורה מעלה את עלילתם לדרגת אפוס, ובעיקר, מזדהה עם מצוקת עולי תימן אלא

כל זאת משום שהתפקיד שהועיד להם בתקומה . כדי לצרפם אל מיתוס התקומה וההצלה

שאחד מהם הוא ערך ההתיישבות , הוא תפקיד מוביל בהזדהות עם ערכי המדינה החדשה

ואולם למיתוס זה נועד גם . החלוצית אשר הם חייבים להוביל בו ולשמש דוגמה לאחרים

לכן גם מיתוס שיבת . עוולות והתעלמות, סיפור של מחדלים לכסות ולהסתיר �מניע אחר 

י האדרה והצגת התימנים כעדה אשר " ע1949התימנים נועד לכסות על מחדלי אוקטובר 

לכן בן גוריון אינו . דחפה את עצמה אל גאולתה והצלתה בשל איכויותיה הקולקטיביים

ברוכות של העדה וסייע עומד כאן כמי שיצר את המיתוס אלא כמי שראה את סגולותיה ה

לה לממש את מאווייה להגיע אל חוף מבטחים על אף קשיי הדרך אשר לא כולם היו 

 ):אני מציגם שנית(שלושה מסמכים מאששים מגמה זו של בן גוריון ". בידי שמים"
 
מזי , מזעזע מחזה הילדים מתימן: " שם הוא כותב.17.9.49-יומנו של בן גוריון מה )1

אינני יודע אם בית חולים איזה שהוא מנסה לעשות . י אחיות לטיפולאין ד. רעב ממש

 19."דבר אנושי וציוני יותר
שעלינו קודם כל  אף לרגע אחד, לא היה לי ספק קל ":21.11.1949הנאום בכנסת  )2

אלינו למדינת ישראל זו ולא , לעשות הכל האפשרי והבלתי אפשרי למען שיגיעו הנה

 מוטב �אפילו אם נגזר על מי מהם למות . דרכים בתימןיתגוללו במחנות בעדן או ב

והיו מקרים שהעולים הגיעו לשדה . ולא בניכר ההוא, בין אחיו, בארצו, שימות פה

ראיתי אותם בבית החולים הצבאי . ובאו ילדים מזי רעב. התעופה בלוד ויצאה נשמתם

 שכבו ילדים ...בתל השומר זוהי אחת התמונות המחרידות ביותר שראיתי בימי חיי

רבים גם ללא , ללא כוח לבכות: תינוקות הדומים יותר לשלדים מאשר לבני אדם חיים

. ילדים יקירים, והעיניים עיני ילדים יהודים, רק בעיניים זרח אור החיים. כוח לספוג מזון

הבינותי באותו רגע . ,באהבה, ורופאים יהודים ואחיות יהודיות מטפלים בהם באמונה

                                                   
19
 .61' עמ,  עולים–אצל הכהן , יומן בן גוריון  
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 אלה הם �כן . נתחלחלתי ונפעמתי מהמחזה הנורא והגדול". ה ברעדהגיל"מה זאת 

 20.חבלי משיח
 :22.11.1949ח ישראל ישעיהו לבן גוריון "דו )3

ביקרנו בבית חולים לילדים . הייתי אני וחברי עמוסי אושר וכאב מכל מה שראו עינינו..." 

 אחינו הבאים ראינו את. וראינו שם מאות שלדי אדם פעוטים שמתייסרים בחוליים

מאובנים ונדהמים ממה שעבר עליהם ומן הנעלם הצפוי , מתימן באפיסת כוחות גמורה

אי אפשר לעמוד כלל . ו כלים"יתכן שאילו היו נשארים בתימן עוד כמה שנים היו ח. להם

בפני הוד היסורים ושמחת הפדות המשמשים בערבוביא משל כאילו שקיעה וזריחה 

היא לראות יהדות עתיקה ועתירת סבל זו בשעת גאולתה זכות גדולה . נשקו אהדדי

י אשכנזים " בני א50-כ. ואשרי מי שזכה להיות מהעוסקים בגאולתה. ובשואת גאולתה

וקצת תימנים ועדניים גברים ונשים העושים במלאכה זו במסירות ללא גבול גורפים 

ם לשבח ולברכה לעצמם מלוא חופניים חוויות ורשמים שלא יישכחו לעולמים והם ראויי

  21...על מסירותם
 

בספטמבר ראה בן גוריון : ברמה הטכנית של שלושת המסמכים בולט סדר האירועים הזה

והוא מתאר זאת בתמצות אופייני " מזי הרעב"בתל השומר את הילדים התימנים 

 לנובמבר הופך צמד המשפטים הזה למסה שלמה 21-בנאומו בכנסת ב". מחזה מזעזע"כ

ות רבה והמתמקדת ברעיון של סבל ומוות של עולים ושל ילדים על סף רוויה התרגש

 לנובמבר מגבש 22-יום לאחר מכן ב. כחבלי משיח" גילה ברעדה"המוות והבנת הפסוק 

חולים לילדים בעדן -ח על סמך סיטואציה דומה בביקור בבית"ישראל ישעיהו בפרק מהדו

 בערבוביה משל כאילו שקיעה וזריחה הוד היסורים ושמחת הפדות המשמשים"את הרעיון של 

 הדמיון בסיטואציה ובחלק מן המוטיבים הקיימים בשלושת המסמכים 22."נשקו אהדדי

אף שהוא נושא תאריך מאוחר יותר , מעלים את האפשרות שהמסמך האחרון של ישעיהו

 הובא לידיעתו של בן גוריון לפני נאומו או כטיוטה או �מנאומו של בן גוריון בכנסת 

ח אשר אפילו "הבסיס להנחה זו מצוי במסמך הדו. פה-בסיס להחלפת רעיונות בעלכ

בנוסח המודפס עדיין מופיעים בו תיקוני ניסוח בכתב ידו של ישעיהו עובדה המלמדת 

כי הרי לא מתקבל על הדעת שיתקן את מכתבו אחרי ששלח , שאין זה הניסוח הסופי

מעבות ומשלימות את , ל נאומו של בן גוריוןאף שלא נכנסו כלשונם א, דברי ישעיהו. אותו

ההתרגשות לגורל הילדים וראיית , המחיר הכבד, ההקרבה. רעיון המיתוס שהזכרנו לעיל

חבלי " של �" מחזה נורא וגדול", טבעית-כמעט על, התופעה כתופעה טרנסצנדנטית

בתהילים אומר בן גוריון כשהוא מתכוון לפסוק " גילה ברעדה"הבינותי מה זאת ". משיח

אין הוא מתכוון לפרשנות ". ביראה וגילו ברעדה' עבדו את ה: "א שם נאמר"י' ב

כאן נותן בן גוריון ביטוי ועוצמה . המילולית כשם שאינו מתכוון לביטוי הדתי בלבד

                                                   
20
 .225' עמ, ראה פרק רביעי  
21
 . 135הערה , 217' ראה עמ  
22
 .שם  
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בדיוק . רוחנית לביטוי פיזי המלווה חוויה חד פעמית של התרוממות נפש ודיכאון מוות

 "הוד היסורים ושמחת הפדותהוד היסורים ושמחת הפדותהוד היסורים ושמחת הפדותהוד היסורים ושמחת הפדות"ל:  ישעיהו כשהוא מתייחסשל" תרגומו"דבר זה מצוי ב
כדי להאדיר , הראשונה. הוא אפוא הכרחי משתי סיבות" על כנפי נשרים"יצירת מיתוס 

את העדה המקיימת בעקיבות בייחודה ובסגולותיה את הברית ההיסטורית עם תנועת 

י גורם פוליטי " עכדי למנוע הצגת מיתוס נגדי, והשנייה. העבודה מימי העלייה השנייה

אשר מן הסתם עלול להבליט את מחדלי תנועת העבודה ומנהיגיה ) ם"מפ(מתחרה 

הסגר והעדר , בהעדרם מזירת העלילה ובהעדר אחריותם והשפעתם נוכח מאות הקרבנות

 .המטוסים בחודשים קריטיים ביותר
. ם בן צבידומה שבן גוריון ראה בעיני רוחו את התימנים בדיוק כפי שראה אות, מאידך

כאילו היה זה , אל הכפרים שנטשו לפני כאלפיים שנה" עוצמתם הגנטית"מכוח " שבים"כ

, ויותר מכל נכונותם להקרבה, באמצעות הבלטת תכונתם להיאחז בקרקע. רק אתמול

" פיצוי המלא"הבלטת ה. י"ניתן להמעיט ברושם מחיר הקרבנות הכבד ששילמו בדרך לא

 . להיאחזות בהר ובכפרים הנטושים אף מחזקת רושם זהשקיבלו או יקבלו עם השיבה 
בשני המקורות שהצגנו בולט ההיסט שעושים בן גוריון וישעיהו בנושא התמותה ההמונית 

תוך , ממצב בלתי נשלט נהפכת התמותה ההמונית למצב נשלט. י"של היהודים בדרך לא

בכך .  מעל לחיי אדםהפיכתה לערך רצוני של בחירה ונכונות להקריב למען מטרה העומדת

מוסט רגש האשם האפשרי והנפך לרעיון של בחירה ונכונות להקרבה אנושית המקביל 

  23.לתפיסה הבסיסית של העיקרון החלוצי מימים ימימה
שבט יהודי : אם נאסוף אחד לאחד את הפרטים נקבל את תמונת המיתוס של עדת השבים

דמה לפני אלפיים שנה והנה הוא החוזר למכורתו בכוח רצונו אחרי שניתק עצמו מהא

שיבתו אל . חוזר אליה לעבדה ולשמרה בעוצמת היאחזות אשר לא אבדה לו במשך השנים

. האדמה איננה כורח עבורו אלא משימה המשלימה מעגל שניתק ממנו עם הליכתו לגולה

 לא לעלות אליה ולהשתטח �שיבתו אל האדמה היא הביטוי המדויק לכמיהתו אל הארץ 

החלוצים הראשונים בני תימן אשר הגיעו . יה אלא לבוא אליה לעבדה ולהיאחז בהעל אבנ

ייחודו של שבט זה , יתרה מכך. עם יבנאלי הם שקיימו בגופם את ראשית סגירת המעגל

ערך חלוצי -הוא בנכונותו לכל קרבן להשגת מטרתו החלוצית ובכך הוא נעשה שווה

העדה . יישוב עד שערי המדינה החדשהי בתקופת ה"לחלוציות הרעיונית שבנתה את א

עם היהדות " מתרבת"היא סמל ליהדות אותנטית שלא התבוללה ולא באה במגע 

ובכך שימרה את דמותם של כורמים ויוגבים יהודים , ההיסטורית במשך שנות גלותה

מיתוס זה ישמש אפוא אמצעי מלכד ומענה פסיכולוגי לצרכים . מימי בית ראשון ושני

 .ב בניין אומה אחת וזהות לאומית אחתמתגבשים סבי
ערך חלוצי תשמש באורח אינטואיטיבי דגם -התימנים כשווה" ששיבת"מתקבל הרושם 

 .תדמיתי ואידיאלי מומלץ לחיקוי ליחידות אתניות מזרחיות שיתקבצו בארץ בעתיד לבוא
 

                                                   
23
זאב . של צחור שהנכונות לקרבן נתפסה אצל בן גוריון כאחד משלושת מרכיביו של מיתוס הגבורהראה ניתוחו   

 –צחור : להלן, 1996ירושלים , מיתוס וזיכרון, )עורכים(אוחנה ויסטריך , "בן גוריון כמעצב מיתוס", צחור
 .151, 150' עמ, מיתוס
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 תכנית המיליון

ידיאולוגי חזק הנחת המוצא שלנו הייתה שהתקופה המכוננת הראשונה שימשה בסיס א

ורחב מספיק להניח שיש הסכמה רחבה שההשתרשות וההיאחזות בארץ ניתנים להגשמה 

 �בכוח הרצון והבחירה הרעיונית המעדיפים איכות על פני כמות , הראשונה: בשתי דרכים

היאחזות אוטוכטונית אשר כישוריה טמונים , השנייה. הדרך החלוצית הסלקטיבית

 בתוכן מבנה גנטי מבטיח היאחזות אשר העדה התימנית בקבוצות יהודיות הנושאות

נטייה זו האמינה בקיומו של פתרון כמותי אשר יבטיח . שימשה דוגמה מוכרת לכך

 -ככל שמתקדמים ברצף הזמן דומה שההנהגה התנועתית. היאחזות אורגאנית בקרקע

שגה זו פוליטית העוסקת בנושאי עלייה והתיישבות אינה משתמשת בחיי היום יום בהמ

דומה . ואותה הסכמה הייתה מוטבעת בתודעה ולא עלתה אל סף ההכרה בפולמוסי ההווה

שאם קיימת דחיפה לנושאים אלה הם באים לידי ביטוי ברמזים ובמטפורות אצל 

ובמיוחד אצל בן גוריון שהוא הקברניט המוביל והדומיננטי של עידן , הקברניטים

ניתן להניח שאלמלא אותה .  שנות השישיםהתקומה מראשית שנות הארבעים עד ראשית

ל ובתנועות ההתיישבות אולי לא היו "בקק, בסוכנות, הסכמה מגבה של חבריו במפלגה

 �מגיעים לידי מימוש אותם ערכים ועקרונות אשר סימנו לא את עוצמתו של האדם 

 אלא את כוחו הקולקטיבי של רעיון משותף �המנהיג שהוציאם מן הכוח אל הפועל 

על רקע זה יש להבין את . כם ומנחה המעניק עוצמה לתנועת העבודה ולמנהיגהמוס

תכנית זו מציגה את בן גוריון . המיתוס שעסקנו בו ואת התכנית שהגה בן גוריון ואף ביצע

דבורה הכהן הציגה תפיסה זו . כאיש תכנון אשר אינו מסתמך כבר על עלייה סטיכית

האמורה לשמש , ל בן גוריון משנות הארבעים זוהי תכנית ש24.תכנית המיליוןבספרה 

דומה שבן גוריון האיש לא השתמש . אב לעלייה וקליטה לאחר שתוכרז המדינה-תכנית

רק בתכנית אחת ואף ביטל תכניות בלחץ האירועים והמשברים שנקלע אליהם בעמדו ליד 

 . הגה המנהיגות
בן גוריון נערך למועד . של תכנית המיליון" ההבשלה" היו שנות 1946 – 1942השנים 

של מיליון " אסטרונומי"הקמת המדינה בפתיחת שערי העלייה וקליטת עולים בסדר גודל 

 . היה זה עוד לפני שנודע היקף השואה. עולים
בוחן בן גוריון גם מה תהיה ] בה[, להביא את תוכניתו לקצה האוטופי שלה"המטרה הייתה 

יהיה צורך , כאשר יהיו פה שני מיליון יהודים .דמות המדינה לאחר שייקלטו בה המיליונים

איך להקים : אלא אידיאולוגיה אחרת, לא זו שעוסקים בה עכשיו; גם באידיאולוגיה

. מה הם היחסים של שני המיליונים והערבים סביבנו, באיזה תנאים באיזו צורה, מדינה

אך הוא לא רצה . נכוןההפך הוא ה. הבורח מן המציאות, דוד בן גוריון לא היה איש אוטופיות

 25..."הוא חתר לשנות את מהלך הדברים וליצור מציאות חדשה. להשלים עם המציאות הקיימת
וכשבן גוריון חשב על מיליון עולים , התכנית שנרקמה נערכה בעת שלטון הבריטים בארץ

                                                   
24
, משרד הבטחון. 1942�1945ן לעליה המונית בשנים תוכניתו של דוד בן גוריו, תוכנית המיליון, דבורה הכהן  

 .  תוכנית�הכהן : להלן, 1994ישראל 
25
 . 13' עמ, שם  
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כאשר נדמה היה שסוף , 1944בשנת . הוא התבסס על מיליוני הניצולים מיהודי אירופה

י להעלות מיליון יהודים בתוך "הביא הצעה בפני הנהלת הסוה,  העולם באופקמלחמת

ולא הייתה , כל אותה העת הוא חשב על ניצולי אירופה. התכנית לא התקבלה, חודשיים

 :וכך כותבת הכהן. בתודעתו כל התייחסות ליהודי ארצות האיסלאם
 
: ורם הזמן הם גורלייםעמל לשכנע את חברי הנהלת הסוכנות כי ממדי העליה וג] הוא[

י הכרעה דמוקרטית יושג בארץ שלטון "העולים הרבים יהפכו את הישוב לרוב וע

 הבאת מיליון �י תלוי רק בדבר אחד "בן גוריון ניסה לשכנעם שכל עתידה של א... יהודי

 26....עולים ומייד
 

שאלת החלה להעסיק את בן גוריון , נוכח הידיעות על היקף השואה, 1944באמצע שנת 

הוא פנה אל . הפער הדמוגרפי בין היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית בארץ

עקב , לפי חישוביהם. סטטיסטיקאים כפרופסור בקי ואחרים כדי שיספקו לו נתונים

פחות , היינו, יפחת מספרם בתוך דור בעשרה אחוזים, ירידת רמת הילודה אצל היהודים

.  מיליון נפש2.5-יה הערבית אשר עלולה להגיע למחצי מיליון יהודים יעמדו מול האוכלוס

כך הגיע למסקנה כי בתכנית המיליון שלו צריך לחול שינוי לא במספר העולים אלא 

  27.ושיש להגביר את העלייה מארצות האיסלאם, בארצות המוצא שלהם
 28: כותב בן גוריון ביומנו30.7.1945-כעבור שנה בדיוק ב

 
 :על פי החלוקה הבאה,  יהודים10,408,000בעולם קיימים סך הכל 

 550,000 �בארץ ישראל  )1
 )5,750,000 �לרבות אמריקה הלטינית (סכסית -יהדות אנגלו )2
 ) מיליון2כולל רוסיה ( מיליון כולל 3- כ�מזרח אירופה  )3
 253,000) חוץ מאנגליה(מערב אירופה  )4
  855,000 �) מוסלמית(יהדות מזרחית  )5
 

כל מה , 4רובו של גוש , 5עלינו להעלות בהקדם כל גוש ": גוריון היומסקנותיו של בן 

 2.29 וחלוצים מגוש 3שאפשר מגוש 
לצערי לא עומדת הכהן על המשמעות העקרונית ואולי הנפשית שבמהפך הזה לגבי בן 

 . גוריון
מעלייה המונית מערבית לעלייה , של התכנית") נקודת ההמרה"או (קו פרשת המים 

בן גוריון הבין אז שהמאגר האנושי שעמד עד כה . 30.7.1945-ית מתרחש בהמונית מזרח

                                                   
26
 . 207' עמ, שם  
27
 . 5.6.1944, מתבססת על יומן בן גוריון. 209' עמ, שם  
28
 . 216' עמ, שם  
29
 . 17 והערה 218' עמ, שם  
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לעומת זאת עקרון הצלת שארית הפליטה .  איננו עוד�לרשותה של התנועה הציונית 

לאומית והמעצמות למען הקמתה -באירופה יהפוך למנוף פוליטי להטיית דעת הקהל הבין

עומד להשתנות " מאגר האירופי"ל המכאן שכל ההתייחסות של בן גוריון א. של המדינה

י לפוטנציאל מדיני להשגת המדינה אשר ישנה את סדר "מפוטנציאל חלוצי לבנייתה של א

 . הקדימויות הישן
הכהן עומדת בספרה על הקושי לקבל את השינוי ועל ההתנגדות לתכניתו של בן גוריון 

רופה בעולים יוצאי מצד חבריו בהנהלה הציונית שמשמעותה הייתה להמיר את יוצאי אי

 . המזרח כבוניה העיקריים של הארץ
לכאורה ניתן היה לטעון שנקודת ההמרה של בן גוריון והמעבר ממאגר אנושי אחד 

ואולם . טכנית שאינה מחייבת התייחסות עקרונית-למשנהו היא שאלה פונקציונאלית

היה זה .  הצעיר אצל בן גוריון1911-לדעתי יש כאן חזרה על דפוס חשיבה המופיע כבר ב

במאמר שכתב אז . כאשר התייחס למשבר הפועל האידיאליסטי בתקופת העלייה השנייה

 30".כובשים ויורשים"הציע בן גוריון דפוס חשיבה שהגדרנו 
דפוס חשיבה זה הציע חלוקת תפקידים הירארכית בין המוכשרים לפרוץ קדימה ולכבוש 

 אך מוכשרים לבסס את היעדים ובין אלה שאינם מוכשרים לכיבוש, יעדים חדשים

קיבועם של כישורים אלה . להתמיד באחזקתם ולהפוך את האחיזה בהם לקבע, הכבושים

על בסיס אתני היה עלול בעתיד לבוא למסד ולהצדיק בתודעה מצב של אי שוויון ואפליה 

מצבים אלה יקבלו צידוק אידיאולוגי במונחים . חברתית בסגנון של דרוויניזם חברתי

וקריאה לאחדות בין השונים לבניין משותף של " כל אחד לפי יכולתו"וניים כמו שווי

דפוס זה איפשר להעניק הכשר לצירופם של יוצאי המזרח למשימתיות ציונית . האומה

משוואת השוויון תתאזן אפוא רק כאשר תוכח יעילותם או . במחיר של אי שוויון כפוי

כאשר . כשירותם של האשכנזים באותה גיזרהכשירותם בתחום אשר יוכלו להאפיל על אי 

 חשב בן גוריון שהודות לכישרונם האוטוכטוני יתמידו התימנים 1911-נכתבו הדברים ב

השימוש החוזר בדפוס חשיבה זה העניק . בגזרת כיבוש העבודה ובכך תתאזן המשוואה

רצות שלילי של יוצאי א) סטריאוטיפיזציה(לבן גוריון את היכולת להתגבר על הטפס 

ולהמרתו בהאדרה מכלילה עד כדי , ומשוללי כוח יצירה, פרימיטיבים, המזרח כמנוונים

 תנועת �שילובו במהלך החלוצי שתיכנן על חשבון היעדרו של הגורם החלוצי הקלאסי 

יש בו מן הרציונאליות הבלתי , מיתי זה-רעיוני" מהפך. "הנוער החלוצית האירופית

נויות בלתי צפויות סטריאוטיפיות שלילית של מה שהפך מופנמת המעלה מידי פעם בהזדמ

את ,  שארית הפלטה מאירופה�" כובשים"כך למעשה ייעד בן גוריון ל. פתאום לחיובי

ייעד בעיקר לעולי ארצות " יורשים"ואילו את תפקיד ה, מטרת העל של השגת המדינה

 . המזרח כמתיישביה בוניה ומגיניה של המדינה החדשה
קרי תכנית המיליון ניווכח שתהליך התקבלותה בהנהלת הסוכנות היהודית אם נחזור לעי

 :עברה מספר שלבים

                                                   
30
על דפוס זה ראה בפרק , 44'  עמילקוט האחדות, 28�29 האחדות, "לסידור פועלי המושבות", דוד בן גוריון  

 . השני לעיל
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ניוון "כאשר בן גוריון ניסה לשכנע שיהודי המזרח עומדים בפני סכנת השמדה ו, בתחילה

, 1945�1947בין השנים ,  בשלב השני31.התנגדו לכך רוב חברי ההנהלה" אנושי ותרבותי

אך דווקא בשלב זה חלה דחיית ". יה המונית ומסד למדינהעל"נתפסת העלייה הזו כ

באותו זמן היסס בן גוריון עדיין מחשש שקליטתם תהיה משופעת בבעיות . הכרעה

על תכניותיו " יאיימו"וההגירה , כאשר מאפייני הפליטות, בריאות והשכלה, כלכלה

 ייתכן שזאת ".מסד למדינה"-להפוך אותם מאלמנט מסתייע בסיוע של אחיות ומורים ל

 ":היעדר שהות"הסיבה לדחיית ההכרעה שלא כדעת הכהן הרואה בדחייה שאלה של 
 
סוגיות אלה שבו ועלו על שולחן הנהלת הסוכנות . לא היתה שהות לעסוק בזה"

  32".והממשלה שנים אחדות אחר כך
 

הרי הוועדות שהוקמו יכלו להמשיך ולתכנן את עליית ? מה המשמעות של מסקנה זו

הכהן נמנעת ממתן הסבר ? "לא הייתה שהות לעסוק בזה"מדוע , ה מארצות המזרחההצל

מתארת הכהן את השלב " שלא היתה שהות"למרות . ומתחמקת מהתשובה הקשה

הוועדות הכינו תכניות ואף הניחו בפני . שהוא השלב המיישם של תכנית המיליון, השלישי

נסת את תכנית הממשלה הראשונה פיה יכול היה להציג בפני הכ-בן גוריון הצעה שעל

התכנית התבססה על . 1949היה זה במארס . לפיתוח ארבע שנתי של המדינה הצעירה

הפניית עולים לכפר , )פיזור האוכלוסייה(איכלוס מהיר באזורים דלי אוכלוסין 

ועיצוב מפת ההתיישבות בקנה , ) מכלל העלייה20%בשיעור של (ולהתיישבות חקלאית 

  33.מידה ארצי
אפוא " הוסבה"שבתחילתה נועדה לעולים מארצות אירופה , תכנית המיליון של בן גוריון

אלא שבפועל לא נעשתה בה כל הסבה של ממש ולא הוכנסו , לעולים מארצות האיסלאם

אי שינוי התכניות גזר למעשה סיטואציה הכופה על אוכלוסייה שלמה . בה שינויים

לכן הניסוח . פי מידותיו של מישהו אחר- עללהשתנות ולהתאים עצמה לתכניות שנגזרו

 לא רק שאינה מתרצת ומניחה 1945�1948שמציינת הכהן בין השנים " שהות"של היעדר 

בשנות (את הדעת אלא היא מאשרת סיטואציה היסטורית אומללה אשר עוד היום 

 למעשה. או טראומטית לגבי האובייקט הנדון, קריטית, אינה נתפסת כבעייתית) התשעים

בעוד שנתוני הרקע ומאפייני העולים מאירופה היו ידועים : מה שהתרחש לדעתי הוא זה

הרי שעם , וניתן היה למצוא מקדמי תיאום בין צורכי העולים לצורכי המדינה החדשה

צורכי המדינה נשארו אך נעדרו כליל , היינו, נותר רק החלק השני של המשוואה" ההמרה"

היעדר נתונים מספיקים , הראשונה: יות מספר סיבותלכך יכולות לה. צורכי העולים

 זהה למה שירון צור מכנה ,השנייה. והיכרות סטריאוטיפית של העלייה המזרחית

" מועקת הגלות"שגרסה שיהודי המזרח סבלו מ" ההיסטוריוגרפיה הציונית הרשמית"

                                                   
31
 . 214' עמ,  תוכנית–הכהן   
32
 . 218' עמ, שם  
33
 . 238, 236' עמ, שם  
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-תיתהד חזק על רקע אמונתם הד... וכי הקמת מדינת ישראל עוררה בלבם"רבת השנים 

ולכן גם ניתן , ומכיון שכך נטו להאמין שישתלבו בכל משימה שיועדו לה" משיחית

אף היא  (הסיבה השלישית.  צורכי המדינה�להתמקד בעיקר בחלק השני של המשוואה 

הביקורתית הנוטה לראות -מתבססת על ההיסטוריוגרפיה האנטי ציונית) פי צור-על

שגררו את היהודים , מניפולאציות ציוניותפרי "בעלייה ההמונית של יהודי האיסלאם 

 אם יש בסיס להנחה זו הרי שמעצם .34"לישראל שלא ביוזמתם ולפעמים בעל כורחם

 האפשרות הרביעית. טיבה אינה אמורה להסתמך על צורכי העולים ולשאול את פיהם

על רקע " חיסול גלויות"או " עליית הצלה"נוטה לראות את העלייה מארצות האיסלאם כ

פי גישה זו - על35. התעוררות לאומית בארצות המוצא וזיקה לסכסוך הישראלי ערבישל

חיסול הגלויות הוא כורח שאין להתמהמה עם ביצועו ויש להתייחס לפעילות ההצלה הזו 

בקטגוריה זו כלולות רוב הקהילות היהודיות מהמזרח כשהגדולות . כמעשה בתנאי חירום

דומה שלא הוכנה כל תכנית המתבססת , גם במקרה זה. בהן הן יהודי תימן ויהודי עיראק

מצב זה הקל על , יתרה מכך. על היכרות או הבנת הרקע של הגולה המחוסלת שעלתה

מצפונם של קברניטי המדינה והממסד הסוכנותי בכך שיכלו להתיר לעצמם להפנות 

או להקמת עיירות פיתוח מבלי , אוכלוסיות שלמות למשימות לאומיות בהתיישבות

דומה שעמדה כאן , יתרה מכך. שיביאו בחשבון את מאווייהם או צורכיהם של העולים

אשר בעוד המדינה והמוסדות משקיעים מאמצים , הנטייה לראות בעולים כפויי טובה

בהתנגדות ואף באי , בנרגנות" מיטיביהם"ומשאבים להעלאתם והצלתם הם גומלים ל

 המיליון מצביעה על מגמות תכנוניות המסקנה לדעתי היא שאף שתכנית. שיתוף פעולה

הרי שבאותה מידה היא עיצבה ביישומיה את פני , בעלייה ההמונית של שנות החמישים

המציאות והחטיאה את מטרתה בכך שהתעלמה מצרכיהם הבסיסיים של יוצאי הפזורה 

 . המזרחית ויצרה כשלים ועיוותים שהשלכותיהם ניכרים עדיין בימינו
 כיצד ראשונהה: יון לא יכלה לספק לבן גוריון מענה על שתי שאלותדומה שתכנית המיל

לשנות בתודעה הקולקטיבית את התפיסה הרואה בעלייה המזרחית מאסה אנושית של 

דימוי שהיה ", תשושי כוח ומשוללי השכלה, חולים, עקורים, )לעומת עולים(מהגרים 

צד להפוך מאסה קריטית זו  כי,שנייהוה 36?"איכר לוחם ואיש רוח-מנוגד לזה של החלוץ

 ? ערך חלוצי ולמנוף לבניין הארץ-לשווה
תגובה על -התשובה יכולה להימצא בשני מישורים אשר בן גוריון ביטא בהם מעין תשובה

שהעליה צריכה לשרת את "מתקפותיהם של החוגים שנאבקו להגבלת העלייה בנימוק 

 :בן גוריוןתגובתו של - על כך באה תשובתו37".המדינה ולא לחבל בה
 

                                                   
34
ירון : להלן, ח"ירושלים תשנ, 20עידן , ח"תשי-ח"העשור הראשון תש, העליה מארצות האיסלאם, ירון צור  

 . 58' עמ, צור
35
בהתפרצויות אלימות בין יהודים למוסלמים " המרכיב הפלשתיני", וכן חיים סעדון, רעל כך ראה אצל צו  

 .86�131' עמ, סעדון: להלן, 63 פעמים, "בארצות האיסלאם
36
 . 218' עמ,  תוכנית–הכהן   
37
 . 234' עמ, שם  
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היא חסרה : שהוא חסרונה הרציני והחמור ביותר, המדינה חסרה דבר אחד יסודי

וכל זמן שחסרון זה לא יתמלא במידה מינימלית אין ביטחון לקיום המדינה גם ... יהודים

 של המדינה קיומה ויעודהקיומה ויעודהקיומה ויעודהקיומה ויעודהלמען הבטיח לא רק הקמתה אלא גם ... לאחר שתקום

רק כשנהיה לכל . ון וחצי יהודים והשרשתם בארץ יש צורך בהעלאת מילי�היהודית 

  38].ההדגשות במקור[הפחות שני מיליון יהודים בארץ תיכון המדינה 
 

 . זהו המישור הכמותי אשר בו ראה בן גוריון את התנאי הראשון
בשתי התגובות הועמדו . המישור השני התבטא בשיבה לדפוסים אידיאולוגיים משימתיים

זהו אחד העקרונות הראשוניים . כי הפרט תוך התעלמות מצרכיוצורכי הארץ לפני צור

נקודת . זהו שורש החלוציות וממנה היא מוזנת. שנחקקו בעידן הערכי של העלייה השנייה

 אמורים להימצא � בדיוק כמו בתקופת העלייה השנייה �המוצא היא אפוא שהעולים 

י וימצאו את גאולתם הם ייטלו בה חלק מרצונם החופש, בעמדת הזדהות עם המטרה

 . העצמית בגאולת הארץ ובניינה
במבט לאחור קשה למצוא הסברים רציונליים להנחות אלה ולציפיות כה גבוהות 

דומה שאין הסבר אחר מאשר הבנת המהלך כתגובה היסטרית המכסה על . מהעולים

" הצלחתה"ו, אפשרות אחרת היא ההנחה שההתיישבות התימנית. היעדר כיוון ומוצא

אמורה הייתה לשמש מודל ודגם להיאחזות המזרחית , מובטחת כביכול של היאחזותהה

יותר מתקבל על הדעת . אין הוכחה כלשהי שאחת משתי הנחות אלה נכונה. כולה

שבהיעדר מוצא ובלחץ הנסיבות החלה הפעלת התכנית כניסיון אולטימטיבי מאולץ ללא 

 . התחשבות בתוצאות
 
 התיישבות) ב
 )העלייה השנייה(שון העידן הרא. 1

החזיקה תנועת , נקודת המוצא היא שבתקופת העלייה השנייה עד פרוץ מלחמת העולם

משמעות ההתאכרות . העבודה עדיין בדעה שכל ניסיון התיישבות יש בו סכנה להתאכרות

הייתה ויתור על דגם של כיבוש הארץ באמצעות עבודה שכירה שאין בה השתעבדות 

.  ביוון הטומאה של חיים שכל מטרתם הגדלת רכוש וקנייןלמקום אחד ולהשתקעות

י "הגלות שממנה ברחו בני העלייה השנייה רודפת ואורבת להם בכל פינה בא, כלומר

הזירה של העבודה השכירה יחד עם המאבק על . ומסכנת את חלום ההגשמה הציוני

יה לממש את עבודה עברית התישה את הכוחות אך זו הייתה הזירה היחידה שבה ניתן ה

חלק גדול מהפועלים עזב את . העיקרון של האדמה לעובדיה בעבודה שכירה כאשר נמצאה

ייתכן ואלמלא עליית יבנאלי . הארץ מתוך יאוש בשל קשיי ההסתגלות וקטנות אמונה

איני טוען כאן . תמונה אחרת" מציירים"ובוא התימנים גם התהליך וגם הרעיון היו 

אולם אין לי ספק , ה השנייה ואת רעיון כיבוש העבודהשהתימנים הצילו את העליי

שבואם אפשר לפועלים וארגוניהם להמשיך ולדבוק ברעיון העבודה העברית והגשמתו או 

                                                   
38
 . 23/47ארכיון מפלגת העבודה , 3.12.1947י "פי מרכז מפא-על, 42' עמ,  עולים�הכהן   
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 .למנוע את מותו, יותר נכון
תגבורת בלתי צפויה מן השמים ממש  � שנה 40 כפי שכותב יבנאלי כעבור �זאת הייתה 

נטלו בידיהם את המעדר בעת אשר מידי שבוע היו בני ש... שהכניסה מאות יהודים עובדים

  39...מלווים בתוגה את העוזבים... בנמל יפו... הישוב
חלקם של התימנים בהצלת ההגשמה הציונית והמפעל הציוני היה בכניסתם ברגע קריטי 

 :ישראל ישעיהו הגדיר זאת כך. של ממש
 

הודות לסבילותם ולכוח העבודה העברית החקלאית נכבשה לפניהם קמעא קמעא ... ... ... ... 

סבלנותם ועם זה נשתחררו חלוצי העליה השניה לביצוע המשימה הגדולה של כיבוש 

 ... וני ובמרחביה'הקרקע ליצירת בראשית של החקלאות העובדת והעצמאית באום ג
 

של התימנים " סבילותם וסבלנותם"עם כל הפאתוס שבדברים קשה להתחמק מההכרה ש

ה חסרה לפועל האידיאליסטי האשכנזי שעליו עמד המפעל היא בדיוק הנקודה שהיית

 . כולו
 

בואם לארץ עודד את הכוחות וחיזק את אמונתם של נושאי משך ההגשמה הציונית כי 

  40...נצח העליה וההגשמה הציונית לא ישקר
 

ההתפעלות מהצלחת הפועל התימני בתפיסת המשבצת הבעייתית של כיבוש העבודה 

 להתגבשותו ומימושו של רעיון כיבוש הקרקע ללא חשש פילסה למעשה את הדרך

בין שני שלבים אלה של כיבוש העבודה מצד אחד וכיבוש . של ההתאכרות" טומאה"ה

צמח שלב המעבר או הפשרה של מושב הפועלים אשר לא יכול היה , הקרקע מן הצד האחר

 . להבטיח יציבות ופתרון הולם קבוע לא לאשכנזים ולא לתימנים
זהו השלב אשר התימנים יכלו לראותו כמבשר עליית מדרגה או שיפור תנאים , תבכל זא

מקרה נחלת יהודה והתנגדות חבריו לקליטת . ככובשי עבודה" יעודם"מבלי לפגוע ב

הפיננסי של הוועד האודיסאי של חובבי ציון הכריע למעשה את " הברז"התימנים וסגירת 

הפתרון הזה שהיה עשוי לפתור את בעיית ישראלי לוותר על -הכף בהחלטת המשרד הארץ

פרוץ מלחמת העולם הראשונה רק סייע לטריפת . המגורים של תימנים רבים מאוד

 . הקלפים ולגניזת הרעיון
השורה "כאשר סיכמנו את הסיבות לנפילת רעיון מושב הפועלים כפתרון עבור התימנים 

את משבצת כיבוש הייתה שהתימנים הם היחידים אשר יוכלו להחזיק " התחתונה

וכדי לא לסגת גם משם יש להימנע מכל חלופה שעלולה לרוקן זירה זו מפועליה , העבודה

 . התימנים
אך בעיקר בעלי ,  מנהיגי תנועת העבודה�גם אם לא אחראים , למסקנה זו היו שותפים

                                                   
 . 8' עמ,  מסע�יבנאלי  39
40
-IV 104, ארכיון לבון, ללא תאריך, דפים במכונת כתיבה, "עם הנשר האחרון מגולת תימן", ישראל ישעיהו  

 .8' עמ,  הנשר–ישעיה : להלן. 1252-7
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ולאחר מכן אנשי המחלקה , "המשרד" אנשי �המאה או המיישמים של בעלי המאה 

קיבוע מצב זה . כך גם אחרים-ואחר, ההסתדרות הציונית בראשות אטינגרלחקלאות של 

וברוב המקרים אף לא בקרב רובו , לא עורר תסביכי אשם בקרב עסקני תנועת העבודה

האידיאולוגיה שבאה לחפות על מצב בלתי שוויוני זה נאחזה . הגדול של מחנה הפועלים

: ען על רעיון השוויון הסוציאליסטיבעקרון ההתאמה והאי התאמה אשר גרעינו הלוגי נש

יכולתו של הפועל האשכנזי בהתיישבות , היינו. מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו

כאשר מולה עומדת , שוויונית היא הקובעת את יכולת השקעתו המקסימלית-שיתופית

הממצה את מלוא השקעתו במאבק , כפועל שכיר במושבה, יכולתו של הפועל התימני

, הצגת דברים זו. מיומי ומעידה על התאמתו ועל אי התאמתו של הפועל האשכנזי לכךהיו

אף שהיא נשמעת אולי צינית שיקפה כנראה את המקובל ואף את המובן מאליו באותה 

אשר מצא דרך להתלכד סביב העיקרון המקפח ולהקים , להוציא מיעוט מסוים. תקופה

רובם הגדול של התימנים שהיו בתנועת , )םהתאחדות התימני(התארגנות פוליטית לוחמת 

ללא תסביכי קיפוח ואפליה כשם , העבודה נטו לקבל את הדברים כשותפות במאמץ

או כעבור שנים ,  על שלושת מושבי התימנים1938-שישראל ישעיהו מציגם במאמרו ב

 :כאשר ינסח את הדברים כך
 

יו נוחים וסבלנים נתלווה אל החשבון המעשי של הצורך באנשי עבודה יהודים שיה"... 

אגדה , החלום המרהיב של גילוי שבט עברי עתיק שחייו עטופי אגדה מימים קדמונים

שומר יהדותו . שבט יהודי תימן נראה רחוק כל כך וקרוב כל כך... שנפכו בה נופך

. בקנאות ונוצר מקורותיה הקדומים כאילו היה הוא עצמו שמורה מימי רבינא ורב אשי

לא יפלא שחלוצי התחיה .  וכוסף לביאת המשיח ונכון לעשות כל מלאכה,עמוס תקווה

 41...כמהו אל השבט הזה
 

או זהו תיאורו של תימני , האם זו עדותו של תימני המנתח לעצמו את סיפור קבוצתו

או שמא זהו חיבור ? המציג את סיפור יהודי תימן כפי שהוא נראה בעיני חבריו האשכנזים

אם זו עדות של ישראל ? התלכדו בתיאורו של ישראל ישעיהושל שתי העמדות יחד ש

אשר הקו הדומיננטי בו נושא את " הסיפר האחר"הרי היא שונה ממה שכינינו , ישעיהו

כאן אין אשם ולא קיפוח אלא תיאור הסיבה לאהבתם של חבריו . חותם העלבון והקיפוח

י תשובות יכולות שת?  על מה ולמה�ואם סיפור אהבה כאן . הזה" השבט"את בני 

והשנייה לשיטתו של . פי שיטתו של אנתוני סמית-הראשונה על. להסביר תופעה זו

 . רוזנצווייג
אשר בה , "סיטואציה מחזורית"כזכור מנתח סמית תופעה בחיי לאומים שהוא מגדירה 

דעיכה ובמקום מוות לידה מחדש באמצעות , בגרות, נעורים, ילדות, לכל אומה יש לידה

החוליה המחברת את תור הזהב עם הלידה מחדש היא היחידה . ור הזהב שלהחזרה לת

בכך . ומסמלת בזהותה את תור הזהב שלו, האתנית המקיימת בישותה את סגולות העבר

                                                   
41
 . שם  
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פי סמית להגיע למכנה משותף או לגישור בין יחידות תרבותיות אשר פער מעמדי -ניתן על

 עידן תור הזהב ניתן לקרב קבוצות באמצעות אימוץ. חברתי ותרבותי מפריד ביניהן

. אתניות המסמלות אותו ולצרפן אל הקונצנזוס הלאומי הנבנה על אף הפערים והשוני

בפרק הקודם הזכרנו את מכתבו של בן גוריון לידין אשר בו הוא מלין על הפער בן אלפיים 

. יוובכך נותן ביטוי לדאגתו וחששות, השנים בין התימנים ובין המציאות המודרנית

בן גוריון ותנועת העבודה טיפחו כערך מחנך ומעצב את מוטיב שלילת הגולה , לעומת זאת

והביאוהו לכדי אבסורד של התעלמות מאלפיים שנות גלות תוך קפיצה היסטורית אל ימי 

דומה שהתימנים , לשיטתו של סמית. ישיבתו של העם על אדמתו בטרם יצא לגלות

כך מהווה . ת המשרתת את רעיון הדילוג ההיסטורימשמשים בדיוק חוליית גישור כזא

חוליה אתנית זו סמל למורשת העבר והם משמשים כשומריה הנאמנים ומשמריה 

הכורמים "והטוהר הלאומי של עידן , התום, הם מסמלים את הטבעיות. האותנטיים

של טרם גלות אשר הופך למושא נערץ עם הרנסנס של בניין האומה וייסוד " יוגבים

המיתיזציה סביב האתניות התימנית מאפשרת פעילות מקרבת וניסיון לגשר על . נההמדי

מציאות רוויית מתחים ופערים בין שתי הקבוצות העלולים לאיים על מהלכי ההתגבשות 

 . והאחדות הלאומית המצויים עדין בראשיתם
ן לשיטתו של רוזנצווייג משמשים התימנים ממד מגשר בין תפיסת הקרקע כקדושה ולכ

לבין , ]"של העם[קדושתה מפקיעה אותה מחזקתו "היא מהווה ארץ געגועים אשר 

התפיסה האחרת המקיימת את החזקה על הארץ על חשבון או במחיר הוויתור על 

התימנים משמשים גשר חי וחריג בין שתי גישות אלה כי כשומרי דת אמורים . קדושתה

דה שהתימנים לא רק שאינם מוצאים בעוב. ובכך לשמור על קדושתה, היו להתגעגע אליה

פסול בעבודת הארץ והאדמה אלא שבכך היא אף מתקדשת בעיניהם יותר ואף מחזקת 

בעובדה זו מהווים התימנים שותפים ובעלי ברית אידיאולוגיים , בם את חזקתם בה

. קידושה בעבודה קשהלפועלי העלייה השנייה שתופסים את חזקתם על הארץ באמצעות 

 בכך מסייעים התימנים להפקעת הארץ בשל 42.והמעדר הוא קדוש, שההעבודה קדו

קדושתה מחזקתם של אלה המתגעגעים אליה כאל ארץ קודש וכורתים ברית עם 

. החילוניים המקדשים את העבודה עליה ומחזקים בכך את זכותם עליה מוסרית וקניינית

,  תחושת הגרותמעבר לכך נתפסו התימנים כאוטוכטונים המסייעים בכך להקהות את

 . המהגרות והניכור של הפועלים האשכנזים שזה מקרוב באו אליה להתקדש בה בעבודתם
מה שהוסיף כנראה לתחושת הברית היא עמדת המוצא של התימנים כלפי העבודה הקשה 

שהמשיך , ולו גם על חשבון תחושת אי השוויון ביחס לפועל האשכנזי, בכיבוש העבודה

 : ישעיהו יבטא זאת כךישראל. למשימות אחרות
 

ועם זה נשתחררו חלוצי העליה השניה ... נכבשה לפניהם... העבודה העברית החקלאית

                                                   
ולה הע, ר זה"הריני נוטל מעד. בדחילו ורחימו, לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה": ותיקנו ברכה מיוחדת 42

יהי . אדמת הקודש, מתוך אדמתנו, ולחצוב בו כל הניצוצים, להכרית בו החוחים והקוצים, י"בגימטריא שד
כי תחזקנו ותצליח דרכינו , אלוקינו ואלקי אבותינו המציב גבול אלמנה והמשיב בנים לגבולם' ה, רצון מלפניך

בעת שינערו , ישראל מטומאתהונזכה לראות בטהרת אדמת . עבודת הקודש על אדמת הקודש, בעבודתנו
רחובות (שלום חיים שרעבי . אמן כן יהי רצון, ותשוב אל בעלה הראשון עם בניין ציון וירושלים, רשעים ממנה

 . אגף לחינוך תורני משרד החינוך, ח"אלול תשמ, 8' עמ, 174דף לתרבות יהודית , )ט"תרס
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באמונת באמונת באמונת באמונת לא פסקו מלמלא ... לביצוע המשימה הגדולה של כיבוש הקרקע] האשכנזים[

אותו ייעוד ... כיבוש העבודה במשק העברי: אומן אותו ייעוד ששר התחיה יעד להםאומן אותו ייעוד ששר התחיה יעד להםאומן אותו ייעוד ששר התחיה יעד להםאומן אותו ייעוד ששר התחיה יעד להם

כאשר שממו הדרכים לעליה ... בימי מלחמת העולם השניה.. .נתגלה בלבוש אחר

שפשטו מיד ] 1943�1945עליית [גברה העליה מתימן ובאו לארץ אלפי עולים ... לארץ

. על עמדות העבודה בשרון העברי ובשומרון והצילו אותן מלנפול בידי פועלים ערבים

ל טהרתן עברה כליל ע... החרדה לגורל העבודה העברית באותן מושבות שעד אז שמרו

 43.האסון באירופה] הוודע[גם לאחר ... בואם לארץ עודד את הכוחות. עם בוא עולי תימן
 

תחושת , והתימנים כקולקטיב נקלט חשו אחרת, גם אם התיאור מבטא רק את ישעיהו

כפועלים שכירים כובשי עבודה ולעתיד הרחוק , חוסר השוויון ליוותה אותם באשר הלכו

 . בשי קרקעכמתיישבים כו
 :זאב צחור מצביע על הדגשים נוספים שהנחו את מעצבי המדיניות ביחס לתימנים

 
כל . הם לא נתנו דעתם לחשבונות פוליטיים עתידיים, חשבו במושגים של ציונות לשמה

שאלת מספרם המועט של היהודים בארץ הטרידה . מה שהם ביקשו זה לנצל ככל הניתן

, בחשבון המופשט שנהגו לערוך. יטתם של העוליםאותם הרבה יותר מאשר בעית קל

כיצד להשתמש בסעיף התקציבי המיועד : החשיבות העליונה היתה לשורה התחתונה

לעליית התימנים כדי להעלות מהם מספר רב ככל האפשר ולהשרישם בקרקע בעלות 

קליטת עולים מאירופה נעשתה גם היא על פי אותו עיקרון אלא . נמוכה ככל האפשר

הדגש הוא על המינימום המתחייב . כך סברו גדול יותר, ינימום הנדרש לצורך זהשהמ

המחשבה הפשטנית הושפעה מן הסתם מרעיונות של דרוויניזם חברתי . לקיום ראשוני

ההנחה שהמינימום שיוענק לתימני ויאפשר את . וכושר הישרדות ומהשוואה בין חלופות

היה לה על מה , ום שיוענק לאשכנזיהשתרשותו בארץ יכול להיות קטן מן המינימ

בעוד רבים מאוד , בודדים מהתימנים העדיפו לחזור לארץ ממנה עלו: להסתמך

לחזור למזרח : מהאשכנזים לא החזיקו מעמד והעדיפו את האופציות שעמדו לפניהם

אלה שקבעו תנאים שונים לתימנים ולאשכנזים היו מודעים ... אירופה או להגר לאמריקה

הניחו שהשיקול , אבל שבויים בלהטם הלאומי. צדק-ש בכך מידה של אילעובדה שי

. הלאומי חשוב יותר והוא מקנה להם זכות להתעלם משקלול טכני במאזניים של שוויון

 שאותו דימו ממילא כנמוך יותר �לדעתם צמצום הסיוע לתימנים עד לסף יכולת הקיום 

 44.ונות יאפשר קליטת עולים נוספים ויזרז את הגשמת הצי�
 

גם אם נקבל את דברי צחור כהוויתם או לפחות באופן עקרוני דומה שהמציאות מעט 

 . ופרשת נחלת יהודה תעיד, יותר מורכבת ולא בהכרח מאשרת את המכלול
ישראלי הייתה לענות על מקסימום פתרונות דיור -דומה שהוכחתי שמגמת המשרד הארץ

יוקמו מושבי פועלים נוספים שיפתרו באמצעות מושב הפועלים נחלת יהודה בתקווה ש

                                                   
43
 .ק" ע–ההדגשה שלי , 8' עמ,  הנשר–ישעיהו   
44
 . 27, 26' עמ,  יקיצה�צחור   
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בכך אמנם הודגש אי השוויון בגודל החלקה בין המתיישב . את הבעיה באותה צורה

ואולם הומחש לתימנים שעל חשבון אי השוויון הזה יושגו , התימני והמתיישב האשכנזי

התימנים הבינו שהאינטרס המיידי שלהם איננו . יותר ויותר פתרונות דיור עבור הכלל

הם העדיפו את . ואיננה יחידת קרקע שווה לזו של האשכנזים אשר תוענק לבודדים, שוויון

ולו גם במחיר אי השוויון , האינטרס הקיומי הראשוני שמקסימום תימנים יזכו בדיור

מצב זה העמיד את הממסד ההתיישבותי יחד עם , למעשה. בגודל החלקה והדיור

באפליית " המשרד" האשימו את אנשי התימנים כנגד אנשי נחלת יהודה אשר אף

, הראשון: בכך ניתן לומר שני דברים. התימנים ובנקיטת אי צדק ואי שוויון כלפיהם

המשרד פעל מתוך אינטרס תימני מובהק ויצא להילחם על מקסימום דירות וחלקות 

התיישבותי של המשרד להשאיר -הדבר תאם במדויק את האינטרס היישובי, השני. עבורם

 שכבר �ימנים כפועלים שכירים במושבות ולא לעודד יציאתם למושבי פועלים את הת

כאן למעשה נחרץ דינם של . נהיר היה שהם מושבי עובדים במסווה של מושב פועלים

התימנים ככובשי עבודה ופועלים שכירים אשר יסתפקו במועט כדי לקיים את סך 

לתית של התימנים גברה על האחריות הקהי, כלומר.  דיור�המינימום הקיומי שלהם 

מגמה זו לא . מגמות עצמאיות של בודדים להשיג לעצמם יתר רווחה על חשבון האחרים

י הגורמים המיישבים כאשר יעברו התימנים "תשתנה ואולי אף תנוצל לרעה בהמשך ע

מגמה זו תאמה את מגמת . לתקופה החדשה של ההתיישבות החדשה בשנות החמישים

כי . 1912-כתה לגיבוי אידיאולוגי שנשענה על מסקנות שפרינצק מתנועת העבודה ואף ז

"): בן מלך"שכיניתי סינדרום " (ביצורו של הפועל התימני"מה אמר שפרינצק במאמרו 

ספקו לו לתימני את הצורך האוטוכטוני שלו הטבוע בו גנטית בחלקת קרקע קטנה שתהיה 

תחזיר לתימני נקודה אחת  ",שלו" בן מלך"והשבתם לו את הרגשת חלום , שייכת לו

ואז יוכל לתפקד כפועל שכיר כובש ..." חופשי בארץ האבות" בן מלך"מחלומו להיות 

  45.פועל בעבודות דחק בייעור ועוד ועוד, פועל בהכשרת קרקע, עבודה
י שפרינצק לא רק שסלל את הנתיב לעתיד אלא אף "ע" בן מלך"של סינדרום " גילויו"

לקטיבית של מנהיגי תנועת העבודה שאין כל עוול במניעת הצליח לקבע בתודעה הקו

היא עונה במדויק הן על צורכי התימנים והן , אדרבה, משבצת ההתיישבות מן התימנים

ולתקופה ארוכה הוא , "מכשירי"התימני קיבל אפוא יעוד . לאומי-על האינטרס היישובי

,  הגינה ליד הבית–" ורההחק"קיבל את , פי דגם הפועל החקלאי השכיר במושבה-סומן על

 .שטבע שפרינצק" בן המלך"ואישרר את סינדרום " נפלאות"שבה עשה 
 
  ההתיישבות החדשה בתקופת העלייה ההמונית�העידן השני . 2

צבאי-הממד המדיני  

.  אין בכוונתנו לסקור כאן את מהלכיה של מלחמת השחרור כי אין זה מתחום עבודתנו

כיצד מתגבשת תפיסת , ל רקע מהלכי המלחמהע, מטרתנו היא לנסות ולהבהיר

                                                   
45
 . ראה אצל שפרינצק בפרק השני  
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. ההתיישבות החדשה בעודה תלויה ומותנית בהתרוקנות השטח מתושביו הערבים

וייץ ואשכול כאשר בשלב הראשון , בן גוריון: הנפשות הפועלות כאן הן בעיקר שלושה

ת אך לא לפני שמתייצב, בולטים בן גוריון ווייץ ורק בשלב השני נוטל אשכול את מקומו

 . עמדת בן גוריון
 
 

48מארס �47 דצמבר �השלב הראשון   

השלב הראשון משקף תמונת מצב הרואה בנוכחות הערבית בשטחים המיועדים למדינה 

נוכחות ערבית זו אינה נתונה בספק כלשהו והיא . היהודית חלק אינטגראלי ממנה

וגרפית תמונת המצב הדמ. משולבת בתכניות הקידום והפיתוח בחקלאות ובהתיישבות

נראתה בחודשים הראשונים של המלחמה כרע הכרחי וכעובדה שכמעט התרגלו לחיות 

האוכלוסייה הערבית מנתה אז כמחצית משיעור האוכלוסייה היהודית בטרם . (עמה

ישראלית גרסה שיש לשדל -דומה שהמדיניות היישובית,  יתרה מכך46).העלייה המסיבית

פי עילם -על.  אלא שהמציאות הייתה אחרת"לנטוש"ערבים להישאר במקומותיהם ולא 

כי יחד עם כיבוש הכפרים והערים , "השטח"כשלה המדיניות ולא עמדה במבחן 

התרחשה היציאה ההמונית , וכתוצאה ישירה ממנו) יפו, צפת, חיפה, טבריה(המעורבות 

 47).10.3.1948(' עוד בטרם תופעל תכנית ד, של ערבים מהכפרים והערים
 

1948 יולי שלב שני מאמצע  

בתוך גבולות המדינה היהודית המיועדת ... שיש לכבוש ישובים ערבים"קבעה ' תכנית ד

כפרים שלא ניתן יהיה ... כדי למנוע פעילות לחימה מהם... ומחוצה להם ולהחזיק בהם

על , שטחם הבנוי יפוצץ והחורבות תמוקשנה, דהיינו אוכלוסייתם תגורש, להחזיקם יושמדו

לגבי כפרים שהיתה כוונה להחזיק בהם נקבע שאוכלוסיתם .  האוכלוסיה האוכלוסיה האוכלוסיה האוכלוסיהלמנוע שיבתלמנוע שיבתלמנוע שיבתלמנוע שיבתמנת 

 48".תגורש רק אם תגלה התנגדות
 

(כלומר כשהתחילו קרבות עשרת הימים , אחרי ההפוגה הראשונה, פי עילם-יחד עם זה על

 בחזיתות הצפון והמרכז רק אז )  ביולי9�18
 
בדל בין גילויי בריחה ספונטנית הה. התושבים ברובם ברחו או גורשו... הותרה הרצועה""""

מאימת הכוחות היהודים המתקרבים לבין מעשי גירוש על פי הוראה מפורשת של 

 " " " " המפקדים הצבאיים במקומות שנכבשו נטשטש ונמחק
 

                                                   
46
 . 124' עמ, גולן:  להלן,63קתדרה , "י ישובים יהודים במלחמת העצמאות"תפיסת קרקע ערבית ע", ארנון גולן   
47
 .32' עמ,  ממלאי–עילם : להלן, 1990ירושלים , ממלאי הפקודות, יגאל עילם  
48
 . ק" ע–שלי הדגשה , 6 והערה 124' עמ, גולן  
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אך , חשוב להדגיש שהדרג המדיני לא קיבל החלטה לסלק את הערבים מהשטחים שנכבשו

ית ואולי הוא אף בירך בשתיקה על גם לא הייתה לו כוונה למנוע בריחה ספונטנ

 1948.49ההתרחשות המפתיעה שהחלה במארס 
היה זה וייץ שנתן ביטוי לניסיון להשפיע על שינוי הקו הרשמי ולעודד את הנטישה כדי 

 : הוא כותב ביומנו2.4.48-ב. לאפשר התיישבות בכפרים הנטושים
 
הוא . גושים שונים שלנועל שאלת פינוי הערבים מ] לוי אשכול[שוחחתי עם שקולניק """"

נראה שאצטרך לטפל בעצמי בכל הנוגע ? מיהו איפוא המכוון. אינו יודע על כך מאומה

 50"ל"לגושי קק
 

והגישה השלטת הייתה עדיין , ואולם באותה עת עדיין לא הבשילה האווירה לשינוי קו

יחד עם זאת . שהתיישבות יש לקיים על קרקעות יהודיות בלבד כבתקופת היישוב

לאור זאת הציע וייץ . קרקעות נטושות לעיבוד בתנאי חכירה לעונה אחת בלבד" הופשרו"

הוא . לייעד את הקרקעות הנטושות לצורכי השלמת משבצות קרקע ליישובים הוותיקים

 יישובים כאשר רק שניים מהם על 34 לאפריל הציע תכנית להקמת 21-לא הרפה עד שב

גוריון להצעות וייץ לא היה בהכרח עקרוני אלא סירובו של בן . אדמות ערביות נטושות

בן גוריון התכונן אז לפלישה . נבע מהמיקום הנמוך ששם אותן בסולם העדיפויות שלו

". טרנספר בדיעבד"לקראת סוף מאי מגדיר וייץ את תכניתו כ 51.הצפויה של צבאות ערב

נית כוללת פי תכניתו ההתיישבות היהודית החדשה בכפרים הנטושים היא חלק מתכ-על

בכך . אשר בה תהיה ישראל מעורבת ואחראית ליישוב הפליטים הערבים במדינות ערב

ייקבעו עובדות בשטח אשר ימנעו את שיבתם של הפליטים אל השטחים שנטשו או ימנעו 

הממונה מטעם עצמה ואשר כללה " טרנספר בדיעבד"ועדת ה. ניסיונות להשבתם אליהם

עיקרי . ליהו ששון החלה לשבת בשבוע הראשון של יונימלבד וייץ את עזרא דנין ואת א

התכנית התבססו על תפיסת הכפרים והקמת קבוצות כיבוש כדי לישבם ופיצוץ הכפרים 

גולן מוסר על תגובה פושרת של בן גוריון ליוזמה זו אף שקיבל . שלא הייתה כוונה לישבם

. צות לפיצוץ כפריםאך התנגד נמר, "גדודי עבודה"בעיקר את הקמת , את עקרונותיה

המחלקה , לעומת זאת יזם בן גוריון הקמת ועדת שלושה המורכבת מנציגי הקרן הקיימת

בכך אפשר בן גוריון העברת אחריות מסוימת . להתיישבות וגזברות הסוכנות היהודית

של בן גוריון נבעה מן " הססנותו "52.למוסדות המיישבים והסרתה מממשלת ישראל

והוא נטה יותר ויותר ,  גורל האדמות הנטושות לאחרי המלחמהההכרה שיש להשאיר את

ברמה הטקטית . לדעה שאין להסכים לשיבת הפליטים הערביים לאדמותיהם וכפריהם

היה מחויב באותה עת לביקורו של המתווך ברנדוט וביקש להימנע מלהגיע עמו לכלל 

                                                   
49
 . 126, 125' עמ, אישור לכך גם אצל גולן. 35' וכן עמ, 5 הערה 32' עמ,  ממלאי�עילם   
50
 . 261' עמ', יומני ג, וייץ, אצל עילם  
51
 . 127' עמ, גולן  
52
 . 43, 42' עמ, עילם; 131, 130' עמ, גולן  
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מן קצוב ולהעברת לפיכך נטה בן גוריון לפתרונות ההחכרה לז. עימות עד כמה שאפשר

הרכוש הנטוש הערבי לרשות ממשלתית אפוטרופסית שתחילה הייתה תחת משרד 

בכך התאפשרה המגמה לדחות את . המיעוטים ולאחר מכן עברה לידי משרד האוצר

  53.ההכרעות הסופיות לתום המלחמה
 

1948 דצמבר �שלב שלישי אמצע אוקטובר   

ל בתחום "פה בעיקר בשל הצלחות צה החל נושא ההתיישבות לצבור תנו1948בסתיו 

הכרת המצב . עלה הצורך לחזק את השליטה בשטחים החדשים או להתיישב בהם. הצבאי

לראשות מחלקת ההתיישבות של , מבכירי עוזריו של בן גוריון, הביאה למינויו של אשכול

,  כפרים ערביים150הצעותיו של וייץ לבן גוריון להפקיע את אדמותיהם של . י"הסוה

י בן גוריון בטענה שצעד זה "נדחו בשלב זה ע, ל ולאחר מכן ליישבם"למכור אותם לקק

  54"עבירה על החוק בין לאומי ודרוש עיון נוסף בכך"עלול להתפרש כ
היה זה . ל" לנובמבר אושרה תכניתו של וייץ בישיבת הדירקטוריון של קק16-ואולם ב

עמדת הממשלה בנושא שיבת משום שבאותה שעה נדמה היה שחל שינוי משמעותי ב

בינתיים התגבשה התנגדות פנימית של נציגי . הפליטים הערביים וההתיישבות היהודית

שדרש להותיר אדמות נטושות לצורכי , ם בממשלה ובראשם ציזלינג שר החקלאות"מפ

גישה זו זכתה לתמיכתו של . להשאיר קרקע לאוכלוסייה הערבית אם תשוב, קרי, פיתוח

ואולם בדיוק באותה . ל"ר ולמעשה בלמה את כיווניו החדשים של וייץ וקקקפלן שר האוצ

 עת זכה וייץ 
 
והוא אשכול שראה בהתישבות בכפרים נטושים חלק , בבעל ברית חשוב בענין זה"

שמספרם הלך וגדל באותם , מפתרון בעיות המגורים והכלכלה של העולים החדשים

  55"התנועה הציונית שטיפלו בקליטתםוהחל להוות בעיה למוסדות המדינה ו, הימים
 

אך יש להבין שכניסתו לעובי הקורה סימן , על מקומו של אשכול בנושא עוד ידובר בהמשך

ם " לדצמבר הסתיימו הדיונים בעצרת האו11-ב. את נצחונו של הקו שייצג וייץ בעקשנות

עות י והביאה לתפנית בעמדת בן גוריון ובמדיניות הממשלה בנושא הקרק"בשאלת א

בתאריך המוקדם "ם הותרה שיבתם של הפליטים הרוצים בכך "בהחלטת האו. הנטושות

היה לקדם  יחד עם זאת הוחלט על הקמת ועדת פיוס שתפקידה" האפשרי למעשה

 :אומר גולן, בניתוח שיקולי בן גוריון. מאמצים להשגת שלום בין הצדדים
 

ביאם לידי כך שיעדיפו כדי לצמצם את האפשרויות של הערבים לשוב לבתיהם ולה

היה צורך ליצור מציאות . להשאר מחוץ לתחום המדינה ולקבל פיצויים על רכושם שאבד

                                                   
53
 . 134, 133, 131' עמ, גולן  
54
 . 144, 143' עמ, שם  
55
 . 148, 147' עמ, שם  
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לפחות באותם שטחים שלמניעת שובם של הערבים אליהם היתה , יישובית חדשה

הפקעת קרקעות באמצעות שינוי חקיקה קיימת עשויה היתה להתפרש . עדיפות גבוהה

ל כן היה צורך למצוא פתרון שיאפשר העברה מהירה של כאי קבלת החלטת העצרת וע

הקרן . קרקע נטושה לידיים יהודיות שלא באמצעות מנגנוניה של ממשלת ישראל

 56...הקיימת היתה המכשיר המתאים ביותר לתכלית זו
 

 לדצמבר זימן בן גוריון את וייץ והודיע לו שממשלת ישראל תמכור 21-ב, לסיכומו של דבר

דונם מהקרקעות הנטושות והפדיון ישמש למימון ההתיישבות החדשה ל מיליון "לקק

הכפרים הנטושים על . בכך ניתן לראות את ניצחונו הגדול של וייץ. בשטחים הנטושים

 . אדמותיהם הועמדו לרשות מפעל ההתיישבות החדשה
 

 הממד ההתיישבותי

סמנת את ראשיתו של מ" אנחנו ניכנס לכפרים העזובים "4.4.1948-הכרזתו של בן גוריון ב

 57.המהלך
והתגובה על כך תהיה במילים , בתודעתו" מכת הלם"כבר ציינו שנטישת הכפרים הייתה 

התגובה מעמידה אוטוכטוניה עברית מול ובמקום אוטוכטוניה זרה לא ". אנחנו ניכנס"

, האוטוכטוניה העברית עדיין לא נפרטת לפרוטות מעשיות". הכזיבה" ש� ערבית �ראויה 

" כוח"ראה שבשלב זה גם בן גוריון אינו יודע להסביר לעצמו ממה יהיה מורכב אותו וכנ

אך דומה שבשלב מוקדם זה של מלחמה בעיצומה הנוסח הכללי מדבר על , אוטוכטוני

לכן מה שמציג כאן בן גוריון הוא . היתרון הרוחני שיספק את כוח העמידה ולא יותר מכך

. הכפרים לא יינטשו עוד,  כלומר�יחת הערבים מציאת חלופה הולמת שלא תכזיב לבר

 :כדאי לשוב אל הדברים
 
. רבבות יעברו לנגב לגליל לסביבות ירושלים... המלחמה תביא עימה גם שינויים לטובה"

גם להשתלט על הדרך ... בימי שלום לא היינו מגיעים לכך. נבריא את הגוף היהודי

ניסים אמנם לא . יבין לכושר עמידתנואיש זר לא . המוליכה לירושלים ולהאחז בהרים

אנחנו נוטים ...  עמוד נעמוד�יתרחשו אבל בנתונים האפשריים ובניצול כל יכולתנו 

חשיבות מכרעת לעמידה . אבל תכונות חשובות לנו. לגלוש מהתלהבות לרפיון רוח

 58"צריך גם עיקרון פיסי מעשי. הרוחנית אבל בזה בלבד לא סגי
 

פי -אנסה לעשות זאת על? שויות הצפוי לפי כוונותיו של בן גוריון מהו אם כן סדר ההתרח

 :הבנתי כך
 

                                                   
56
 . 149' עמ, שם  
57
 .2הערה , ראה פרק חמישי  
 . שם 58
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 רבבות יעברו � 3.  להאחז בהרים� 2. להשתלט על הדרך המוליכה לירושלים] יש [� 1

 בימי שלום לא � 5. נבריא את הגוף היהודי] כך [� 4. לנגב לגליל לסביבות ירושלים

 . היינו מגיעים לכך
 

 . 4.4.1948-לדעתי את התכנית כולה כבר בהקטע הזה מקפל 
השתלטות :  ממחישים את המציאות הקריטית של התרחשות הדברים בהווה2, 1סעיף 

השלב השלישי הוא . צבאית עכשווית וממנה היאחזות התיישבותית אזרחית בהרים

והרביעי המצדיק מהלך זה . החזון להמשך פיזור אוכלוסיית העולים ברחבי הארץ

המטמורפוזה שיש לעשות בעולים , הבראה של הגוף היהודי הגלותי החולהבאמצעות ה

פי -כך על. מתיישבים אשר ימלאו שליחות ומשימה לאומית-מתוך כורח להופכם לעולים

זו נוסחת ההבראה , לגאול ולהיגאל" להיבנות"יש לבנות ו" קלאסית"הנוסחה החלוצית ה

וסחה שהאמצעים להגשמתה הסעיף החמישי רק ממחיש את האמונה בנ. הלאומית

מלחמה או סיום מלחמה המשמשים סד או תנאי לחץ המחייבים , מצויים בנתוני ההווה

לכאורה יש ערך התיישבותי וההתיישבות " ביטחון"לכן ליסוד ה. את הצלחתה ויעילותה

. הנגזרת מהמצב הזה תהיה לפחות בראשיתה התיישבות ביטחונית אשר יעדיה הגנתיים

תה ראייה מסורתית שהתקיימה בתקופת היישוב כאשר ההתיישבות זוהי למעשה או

 . כערך נשאה ערכיות כפולה של חקלאות וביטחון כאחד
 : מסביר בן ציון ישראלי14.12.1948-י ב"בישיבת מרכז מפא

 
 לכך שיש בידינו אפשרות לגשת אליהן גישה אחרת זכינוזכינוזכינוזכינובשאלות העליה וההתישבות """"

ייתי אומר בין חלק החזון שלנו ובין שאר היהודים העולים מה ההבדל בינינו ה... במקצת

. למלא שליחות,  אנחנו מחפשים למלא תפקיד�הרוב שבהם מחפשים פרנסה ? י"לא

עכשיו אנחנו צריכים לעשות את ... י עליה זו את אשר צריך למלא"אנחנו רוצים למלא ע

קה הגדול גם עם קה הגדול גם עם קה הגדול גם עם קה הגדול גם עם מלאכת הבנין שתהיה קשורה בחלמלאכת הבנין שתהיה קשורה בחלמלאכת הבנין שתהיה קשורה בחלמלאכת הבנין שתהיה קשורה בחל גם �אותו דבר שלמענו היה מאבק 

... ... ... ... הבניןהבניןהבניןהבניןהשאלה היא איך יהודים אלה העולים עכשיו לארץ ימלאו את תפקיד . ביטחוןביטחוןביטחוןביטחון

כולם איבדו את רכושם זה ... הם עניים מרודים... תשעים ותשעה אחוזים? וההתישבותוההתישבותוההתישבותוההתישבות

הם לא יוכלו לבנות חרושת וחקלאות . צריך להפוך אותו לתוכנית... ודאי אסון גדול אבל

...  הצורך הזה הופך אצלנו לתוכניתהמצוקה הזאת היא התוכנית שלנוהמצוקה הזאת היא התוכנית שלנוהמצוקה הזאת היא התוכנית שלנוהמצוקה הזאת היא התוכנית שלנו.. .באמצעיהם הם

המפלגה צריכה לעבד תוכנית משלה .... אסון זה של מצוקה צריך עכשיו לההפך לכוחאסון זה של מצוקה צריך עכשיו לההפך לכוחאסון זה של מצוקה צריך עכשיו לההפך לכוחאסון זה של מצוקה צריך עכשיו לההפך לכוח

עצם הדבר שהמפלגה תטיל על עצמה את ... זה העיקר. ולהיות הכוח אשר יבצע אותה

. וד המדינה שתקבע בזה חוקיםעול ביצוע התיכנון הזה שמאחריו תעמוד הממשלה ותעמ

 59)הדגשה שלי(
 

המייחד תפיסה זו של ישראלי הוא השימוש במצוקה כמנוף קונסטרוקטיבי לבניין האומה 

                                                   
. 50--2-23-1948, ב"ארכיון מפלגת העבודה ב, 4' עמ, 14.12.1948, י"דברי בן ציון ישראלי בישיבת מרכז מפא 59

 .ק" ע–ההדגשה שלי 
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כך שמהבנייה ייבנו העולים ותיבנה , פי הקטגוריות הקלאסיות של החלוציות בעבר-על

לצורכי הקוד המוסרי העומד מאחורי הנוסחה קובע שצורכי הכלל קודמים . המדינה

נוסחה זו . בבניין ובביטחון, הפרט וצורכי הכלל פירושם צורכי המדינה בהתיישבות

ותהיה זו , העם והאדם, מספקת זכות מוסרית להשתמש במצוקה כמנוף לבניין הארץ

 . ניצולי שואה או ניצולי חרב משוללי רכוש מארצות האיסלאם, מצוקתם של תימנים
טושים נדמה שניתן למצוא את מקורה בשני רבדים אם נחזור לניתוח נוסחת הכפרים הנ

הראשונה תקופת העלייה השנייה ותפיסת . משתי תקופות מעצבות בחיי בן גוריון

ההיאחזות בהרים אינה . 2כאן בא הדבר לידי ביטוי בקטע , שלו" כובשים יורשים"ה

בד השני הרו.  לתימנים�היא מיועדת ליסוד אוטוכטוני ייחודי מסוים , אנונימית כללית

כאשר אל ההתיישבות החלוצית הקדמית נלווה " פרוגרס-מודרנה"מקורו בעידן ה

המקיימים " מיתוס תל חי"ו" יישוב קובע גבול"המרכיב הביטחוני המלווה במיתוס של 

 מספרה של אסנת שירן 60.ביטחוני עד מלחמת השחרור עצמה-את האתוס ההתיישבותי

 הקמת נקודות �" ההיאחזות"צב דפוס מתברר שבתקופת מלחמת העולם השנייה עו

תשובה : "פי הגדרת שירן-על, יישוב שבו המטרה הצבאית קודמת למטרה החקלאית

כלומר הפונקציה " בטחוני דוחק ולמשאבי כוח אדם ומימון מוגבלים-לצורך מדיני

החקלאית נדחקת לפי שעה בפני מטרות אסטרטגיות סמי צבאיות כאשר המטרה 

. נדחית לשעת כושר לעתיד כאשר יהיה כסף ויהיו מספיק אנשיםההתיישבותית השלמה 

המגבירה את שליטת המוסדות המיישבים " התיישבות מגויסת"החוקרת מגדירה זאת כ

להלכה לא היה לרצון הפרט או  "בתהליך ההתיישבות והמתיישבים כאשר" ההגנה"ו

וכפף לחלוטין לרצונה של הקבוצה המתיישבת כל משקל בקביעת גורלם ההתיישבותי שה

יוסף וייץ היה מעורב אידיאולוגית ומעשית ברעיון  61".לאסטרטגיה הלאומית

  :ההיאחזויות והוא הגדירן כך
 

על כן כל אדמה יפה לה בין גדולה בין קטנה בין , היאחזות אינה אלא מחנה חלוץ

צריך " מחנה"וה, אלא שהיתד צריכה להלום אותה כמות שהיא: מלוכדת בין מפוצלת

העיקר הוא שאנשי המחנה ייאחזו באדמה כפי יכולתה . ים לה כצורתו כבניינולהתא

כלי כלי כלי כלי . . . . מים כדי שתיה לאדם ולבהמתומים כדי שתיה לאדם ולבהמתומים כדי שתיה לאדם ולבהמתומים כדי שתיה לאדם ולבהמתו... היינו לקיימם ולפרנסם בעבודתם אותה, לשאתם

כדי צרכי -בניינים, אבל שיטתי ורציונאלי, כדי עיבוד אכסטנסיבי של האדמהכדי עיבוד אכסטנסיבי של האדמהכדי עיבוד אכסטנסיבי של האדמהכדי עיבוד אכסטנסיבי של האדמה----עבודהעבודהעבודהעבודה

 62""""באהליםבאהליםבאהליםבאהלים �הביטחון והשאר 
 

האקטיביזם שהוא מייצג ותפיסת החלוציות שלו , יץ בנושא ההיאחזותעמדותיו של וי

כאשר מצד אחד היסוד , משלבים אמונה עיקשת באתוס ההתיישבותי המסורתי הזה

                                                   
60
: להלן, 1998ישראל , ן מרכז גלילי ומשרד הביטחו,נקודות עוז , אסנת שירן: הרחבה והעמקה בנושא זה ראה  

וכן ספר תולדות , 17' עמ, רוגל: להלן, 1979תל אביב , חזית בלי עורף � תל חי, וכן ראה נקדימון רוגל. שירן
. ט"תשל, יד טבנקין', שורשים א, "מורשת תל חי במבחן ובמעשה", ואלחנן אורן, 7סעיף , 1948' עמ, /3ההגנה ג

 . 191�201' עמ, אורן: להלן
61
 . 21' מע, שירן  
62
 ]. הדגשה שלי [39 והערה 19' עמ, שירן  
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אחרי , החלוצי מהווה את הלוז של ההגשמה ומן הצד האחר רכישת הקרקע עבור המדינה

 כמנהל מחלקת מצביעים על זהות מוחלטת בין תפקידו הרשמי, המלחמה ולפניה

הקרקעות של הקרן הקיימת ובין אמונתו האידיאולוגית בכיבוש התיישבותי על מנת 

בד בבד בולט לעין תהליך שרשרת של מעבר . להבטיח את ניכוסן למדינה ולעם היהודי

נושא כוח האדם המיועד . מדינתי לנוסח בתר מדינתי-מביצוע התיישבותי בנוסח קדם

 לגרעיני חיילים �מגרעינים חלוציים של תנועות נוער . זהלהתיישבות מעיד על תהליך 

 לשליחת יחידות צבאיות �המתארגנים באורח וולונטארי תוך כדי מלחמת השחרור 

 לשליחה � להתארגנות של גרעיני עולים ממוצא אירופי ועד �למטרות התיישבות וביטחון 

 63.כמעט בלתי מבוקרת של עולים להתיישבות
בדה ששרשרת זו מצביעה על תהליך ביצועי אשר אינו יכול להדביק אין להתעלם מן העו

בעוד שבמציאות מוכחת בעין התדלדלות הפוטנציאל החלוצי . את המסורת האידיאולוגית

דרג מקבלי ההחלטות אינו מוכן להכיר בעובדה שהפתרונות המסורתיים , וההתיישבותי

גע שלכאורה מבחינה דווקא בר, אינם יכולים להמציא עוד את התשובה ההולמת

הוסרו המכשולים החיצוניים שהגבילו את הגשמת ההתיישבות בשלב הקודם , היסטורית

דווקא ברגע זה יש "). הנטושות"גזרות הספר הלבן ומצאי הקרקעות , ההתנגדות הערבית(

. כשל ביצועי המאיים על שמירת הישגי המלחמה ועל עצם קיום המדינה שזה עתה נולדה

, ח שהשבר המתואר הוא שבר דורי בין האבות המייסדים לבין ממשיכיהםאפשר היה להני

שזה עתה מיצו את מרב הפוטנציאל הקיומי שלהם במלחמה להקמת המדינה ואינם 

יכולים להוות מענה למטרה של התיישבות בסדר גודל חדש המתבקש ממציאות שלאחר 

 . הקרבות
 

ה את תפיסת ההתישבות התקופה שלאחר מלחמת העצמאות לא החלישה ולא רופפ

המבוססת על מערך משותף ) ר"הגמ(גם התגבשות שיטת ההגנה המרחבית ... הביטחונית

תפיסה זו הועידה לישובים ... מקורה בתפיסה הזאת, של ישובים וצבא להבטחת הגבול

מול התקפת אויב הם נדרשו למשימות מגננה . תפקידים רבים בעת מלחמה ובעת רגיעה

להבטחת העורף למתן שירותים לוגיסטיים , לתפקידי מודיעין... בוריתוק כוחות אוי

  64.לצבא לשמירה על המוראל הלאומי ולקיום העיקרון של אי פינוי ישובים
 

כי התברר שהתפיסה הוכיחה , החשיבה השמרנית. 1החוקרת מונה שורה של סיבות לכך 

בים ייושבו מחדש החשש שהשטחים שהתרוקנו מער. 2את יעילותה ולכן בשל מה לשנותה 

חיזוק הגישה המסורתית . 3. י התושבים הקודמים או שיופקעו עקב לחץ מדיני"ע

ל בשנים הראשונות "חולשתו של צה. 4. גבול" קובע ומקבע"שיישובים מהווים גורם 

 :וכך היא מסכמת. למדינה
 
של אזרחים שלעיתים חסרו אפילו הכשרה צבאית " חומה חיה"הטלת התפקיד של "

                                                   
63
 . של ספרה' ד', ג', על כך ראה בהרחבה ובפירוט בחלקים ב  
64
 . 250�251' עמ, שם  
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לא עמדו בסתירה למושגי התקופה של סוף שנות הארבעים וראשית שנות ... ליתמינימ

     65...."החמישים
 

אמנם נכונה " חומה חיה אינה עומדת בסתירה למושגי התקופה"מסקנת החוקרת ש

אך יש בה משהו מהשרירות והדוגמטיות אם היא מתעלמת משינוי פני , בעיקרון

עדיין לא היו מתיישבים ועדיין לא " מה חיהחו"כי הרי העולים שיועדו לשמש כ. המציאות

דומה אפוא שיש לחפש את התשובה במקום אחר והמקום האחר מצוי שוב . היו אזרחים

אידאית שיחק גורם נוסף -מה שאני מנסה לטעון הוא שברמה הפסיכו. בשדה האוטוכטוני

 היה המודל לא. שעלה וצף אל סף ההכרה והוא מקומם ויכולתם של התימנים בהיאחזות

, כמעט מאגי, התיישבותי ולא ביטחוני ואולם המרכיב האנושי האחר שימש מענה מקווה

השפעתו ותרומתו גדולים , דומה שחלקו של וייץ. של אז" כיבושית"בהצלחת המשימה ה

היה זה הוא שקבע את תיחום הגבולות המקסימלי למה שאני קורא . בכך במיוחד

" ההיאחזות"האחד מודל .  על שני דגמים שלואשר התבסס למעשה, התימנית" הסיבולת"

 במכתב 1944-והשני המודל האוטוכטוני של התימנים אותו קבע כבר ב, שהובא לעיל

אם נשוב למודל ההיאחזות שלו נוכל לראות שהוא מיועד לגורמים חלוציים . לשפרינצק

ם מי, דחיית התיישבות, היעדר תקציב(אשר יהיו מסוגלים לעמוד בתנאי מינימום 

פי -מיועדים לגרעינים של צעירים אידיאליסטים שמוכנים להקרבה על) במשורה ואוהלים

אם כן כיצד יכולה נוסחה חלוצית זו . ביטחוני של שנות הארבעים-האתוס ההתיישבותי

הדרך היחידה ? להתאים למשפחות מטופלות בילדים וזקנים בכפרי העבודה של התימנים

 של וייץ יצורף מודל החלוצי" היאחזות"אם למודל היכולה להימצא " אבסורד"להבנת ה

 נוכח האילוצים התקציביים בשנות 66.התימניהאקוויולנט החלוצי  שלו המתבסס על 1944

ל אשר כל עתידה היה באותה "והיותו איש הקק, כיבוש ההר שלו" אובססיית", החמישים

יים למודל אחד של  כל אלה דחפו לצירופם של השנ�עת שנוי במחלוקת ועומד על בלימה 

דומה בעיני שהרקע המשותף של העלייה השנייה של . כפר העבודה התימני" המצאת"

בן גוריון ואחרים בתנועת העבודה מאפשר הסכמה ואולי אף מוצא טבעי , וייץ, אשכול

 . תרתי משמע המקיים שילוב זה לפחות באורח ניסיוני נוכח אילוצי המציאות
י המומלץ מעלה את התימנים אשר ילכו לכפרי העבודה יוצא אפוא שהדגם האוטוכטונ

אני נוטה להאמין שלתפיסתו של בן . מיתי מימי העלייה השנייה-למדרגת המודל הרעיוני

באה עדנה נוכח הדגם של , שלו" כובשים יורשים"שנרקמה ברעיון ה, גוריון מהימים ההם

 מיטב � נחשונים הם � הכוחות החלוציים, גם הפעם בולטת כאן המשוואה המוכרת. וייץ

כבשו והותירו את כיבוש ההר וההיאחזות בו ליורשים , ישראל אשר נלחמו-בניה של ארץ

 מחזק אותו 1911המודל הטבוע בהכרתו ובמודעותו מימי .  המתיישבים התימנים�

להאמין ולקוות שהאחיזה האוטוכטונית של התימנים לא תכזיב וכפועל יוצא היא תגייס 

 . חיזה בלא תנאי גם ברמה הביטחוניתאת כוחותיה לא

                                                   
65
 . 252�253' עמ, שירן  
66
 . ק" ע�המינוח שלי   
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אידאי הקשור -היסטורי או פסיכו-ואולם קיים ממד נוסף שהייתי רואה בו ממד פסיכו

 . למקומו המעצב של בן גוריון בנושא זה
 

... אסור בשום אופן להתעלם מאספקט הביטחון... כשאנחנו דנים בבעיית הערבים אצלנו

וקירוב אצלי פירושו עד וקירוב אצלי פירושו עד וקירוב אצלי פירושו עד וקירוב אצלי פירושו עד . ירוב הערבים אשר בארץירוב הערבים אשר בארץירוב הערבים אשר בארץירוב הערבים אשר בארץנסיונות לקנסיונות לקנסיונות לקנסיונות לק-אין אנו פטורים מנסיונות

,  אבל אין אנו פטורים מזה�וזה עלול להיות צחוק !  זלמן צוחק �. ועד בכלל ייהודםועד בכלל ייהודםועד בכלל ייהודםועד בכלל ייהודם

 במקורות היהודיים לזה אין שום סימןאין שום סימןאין שום סימןאין שום סימן. שכך קרה ליהודים בארץשכך קרה ליהודים בארץשכך קרה ליהודים בארץשכך קרה ליהודים בארץמפני שברור לי 

לו ורחימו אני אומר בדחי. היהודים נשארו כעדות קטועות. שהיהודים לא נשארו בארץשהיהודים לא נשארו בארץשהיהודים לא נשארו בארץשהיהודים לא נשארו בארץ

ברור ? ומה קרה איתו. אין סימן שנעקר הישוב היהודי החקלאיאין סימן שנעקר הישוב היהודי החקלאיאין סימן שנעקר הישוב היהודי החקלאיאין סימן שנעקר הישוב היהודי החקלאיאבל במידה ויש תעודות 

ואם הדבר ואם הדבר ואם הדבר ואם הדבר ברור שפעם היה דבר כזה . ברור שהוא קיבל את הדת הזאת: שהוא התאסלם

סוציאלי קירוב :  אזי קרוב אחר� אבל גם אם אין זה אפשרי אפשרי צריך לעשות זאתאפשרי צריך לעשות זאתאפשרי צריך לעשות זאתאפשרי צריך לעשות זאת

 67...תרבותי
 

 �? 1952מהי הפצצה שזורק המנהיג בשנת , ]?רובשוב[ורר צחוק אצל זלמן מהו הדבר שמע

בן גוריון חוזר אל בורוכוב ואל רעיונות שאר , !ייהודםיש לקרב את הערבים עד בכלל 

בלתי רציונלית ולא " התחלקות"או , שתי אפשרויות קיימות כאן? הכיצד. ישוב של בן צבי

 . פשי אשר אינו מרפהאו עדות לרובד נ, שקולה של בן גוריון
הפוליטיקאי , בן גוריון הפרגמטיסט הרציונליסט. הדברים תמוהים ברמה הרציונלית

 :ובדיוק כך שואל אומר גבי שפר? הכיצד, המעצב בעידן המכונן
 
להציע את הצעת להציע את הצעת להציע את הצעת להציע את הצעת ודבר אחר הוא , אבל דבר אחד הוא לטעון טענה כזאת בראשית המאה"

 . . . . """"הגיור הזאת אחרי מלחמת השחרורהגיור הזאת אחרי מלחמת השחרורהגיור הזאת אחרי מלחמת השחרורהגיור הזאת אחרי מלחמת השחרור
 

בן גוריון סירב להודות "... שפר דוחה את ההסבר הרציונאלי ואז מה שנותר הוא ההסבר ש

מקרים "מלבד כמה , שגורמים צבאיים ואזרחיים בישראל היו שותפים לגירוש פלסטינאים

 68"...חריגים
 את עובדת לטשטשלקרב את הערבים באמצעות גיור באה כדי " ההצעה", כלומר לטענתו

לא נותר . ההסבר דחוק ולא יכול לספק הסבר סביר. את האחראיות לכךגירושם ואולי אף 

 . אפוא אלא לבקשו במישור הפסיכולוגי
, כי הרי אפילו אם נמציא את הרקע הנפשי בעבר ההיסטורי, ואולם גם בכך עדיין לא די

עדיין חובה עלינו למצוא את ההסבר הלוגי להופעת הרעיון או הביטוי המדהים הזה במצב 

 . 1952 של הנתון
דומה שלפנינו לא מעשה טשטוש אלא ניסיון הכחשה והדחקה אשר כולו ברובד , ראשית

                                                   
67
, בן גוריון. ז"נירושלים תש, ארכיון המדינה, )עורכים(שאלתיאל , רוזנטל, דוד בן גוריון ראש הממשלה הראשון  

 . 150, 149' עמ, 24.1.1952תל אביב , י"דברים בישיבת הועדה הפוליטית של מפא
68
המרכז למורשת בן , 592, 591' עמ, 7 עיונים בתקומת ישראל, "דוד בן גוריון כמנהיג מעצב", גבריאל שפר  

 . ק" ע–הדגשה שלי . 1997ז "תשנ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, גוריון
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זהו ניסיון פנימי להעמיד את בריחת הערבים כפעולה וולונטארית המנותקת . הפסיכולוגי

: וכפי שאומר זאת בן גוריון, פעולות איבה, מלחמה, מגורמים חיצוניים כמו גירוש

 69"רבית החלה מאליההבריחה הע, עובדה"...
, כאשר ניסינו למצות את תופעת הנטישה כפי שתפס אותה בן גוריון, ברובד הראשון

ברגע של משבר התגלתה האמת , היינו" אי ההתאמה"הצענו את הכיוון של תפיסת 

התפרקותה של האחיזה הזו קרתה . שבאוטוכטוניה הערבית" הזיוף"האובייקטיבית או 

ואולם ברובד השני ". גניוס לאומי"או הייתה משוללת , דיהמשום שלא הייתה אותנטית 

עמדת בן צבי שהגדרנו אותה . אך יש טעם בחידודו, ניתן לגלות גם כיוון אחר שעמדנו עליו

בולטת במיוחד כשהיא מושמעת דווקא מפי בן גוריון שהתפלמס עמו " תפיסה אורגנית"

 .רסת בן צבי שהתנגד לה כל השנים על ג1952והנהו חוזר בשנת , 1915בדיוק על כך בשנת 
 

 בפרק השני טענו שהתנגדותו של בן גוריון לתפיסה האורגנית של בן צבי נבעה 
 
אין יותר צורך בהצדקת הזכות באמצעות , מהפרידה מהעידן הרומנטי אותוכטוני"

תמה ... המודרנה... הבנייה, הזכות קיימת מתוקף העשייה, גיניאולוגיה וקשר אתני

, ניתן להתעלם מכוחה, ישות זו אינה מאיימת יותר, נעלמה הישות המתחרההתחרות כי 

זהו ... הסמל החדש יהיה הטרקטור. ניתן לבנות תוך הפרדת המשקים ולא תוך תחרות

 70"אתוס חדש של מודרנה פרוגרס
 

ניתן , יתרה מכך, עקביותו של בן גוריון בדרך זו במשך שלושים שנה אינה מוטלת בספק

נו שנטישת הערבים לא תותיר בו את רישומה כי הרי דחיית האתוס היה לצפות ממ

לכן מפתיע למצוא . האורגאני אפיינה את מהלכיו ועמדותיו עד מלחמת השחרור ובמהלכה

ואולי אף הססנות מסוימת מול תביעותיו של וייץ הלוחץ , דחייה, בתגובותיו רתיעה

 יותר מאשר לצפות מבן גוריון מה היה הגיוני". נוטשים"להכרעה ולחסימת השיבה של ה

להמשיך את ההתייחסות העקיבה הנגזרת מתפיסת המודרנה פרוגרס הרציונלית שלו כפי 

כפי " פליטים ערבים"במילים אחרות הנוטשים הם . מדיני-שתוארה בממד הצבאי

נטישת , לטענתנו. שנתקבעו בטרמינולוגיה הישראלית כמובן מאליו פוליטי ותו לא

, אלא יש בה גילוי של מבוכה, אצל בן גוריון" בעיית פליטים"ילתה של הכפרים אינה תח

מנטאלית הנובעת מקריסתו של איזון " רעידת אדמה"תדהמה ואולי אף טראומה נוכח 

עם תום מלחמת העולם .  עם בן צבי1915מסוים שהחזיק מעמד מימי הוויכוח בשנת 

יצב את ראשית זהותו בארץ הראשונה מפנה בן גוריון עורף אל העבר הרומנטי אשר ע

מתחת , אולם כנראה שברמה האישית העמוקה. לביסוס הזכות" הצדקת הזכות"ועובר מ

באותו . ב"רוחשת עדיין הגחלת האוטוכטונית שעיצבה את זהותו עד גלותו בארה, לתודעה

שלו עדיין נתפס הגורם האוטוכטוני שבן צבי נתן " כובשים יורשים"עידן שבו עיצב את ה

                                                   
69
 . 6הערה , 239' עמ,  פרק חמישיראה  
70
 .92, 91' עמ, ראה פרק שני  
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, יבנאלי, ביניהם, נחלת רוב חלוצי העלייה השנייה אם לא כולם, היה זה אולי. טוילו בי

. עוגן וסמל, בן גוריון ובן צבי אשר ברמה הרגשית ראו בערבים סלע איתן, וייץ, שפרינצק

להכרה בסגוליותם השורשית והאורגנית , כך נוצרה ההתחברות לרעיון הבאת התימנים

לכן כאשר מציבים את . דו של הגורם האוטוכטוני הערבישיכלה להתמודד עם עוצמת ייחו

זכות הקניין הלאומי לא ... קניין שאין מוותרים עליו לגוזליו נשאר קניין"שהנוסחה 

-תופס בן גוריון בחושיו החדים שכשם שלא נתבטלה זכות הקניין על י הגולה"נתבטלה ע

תי פוליטי ולאומי אשר יתנגש גם לערבים תהפוך הגולה למנוף תודע, ידי הגולה לו ולחבריו

לא פלא אפוא . בשם האוטוכטוניות עם הישות והזהות הישראלית שזה עתה נולדה

 שברמה הפסיכולוגית יידחף בן גוריון אל האורגניות שאותה ימצא וינסה לראות ביהודי 
 
 

הכורדים , התימנים. שיצטיירו בעיניו כאוטוכטונים, ולו גם בחלקם, ארצות האיסלאם

פי הקריטריונים של - חיצוניותם תתאים לדימוי הפרימיטיבי הנדרש על� אחרים ואולי גם

כך יצטלב . האוטוכטוניות הראויה אשר תוויה וקווי המתאר שלה עדיין טריים בזיכרונו

ולעומתם התימנים , הפליטים הערבים ההולכים ונוטשים, אחיזה-תהליך הנטישה

אך המיתוס עושה אותם , עליהשלכאורה החליפה את ב, להיאחז בקרקע" שבים"ה

לאותם בעלי הקרקע ואולי אף לאותו יסוד אתני אשר עוצמת הדימוי האוטוכטוני שלהם 

רעיון שנדחה בעידן העלייה השנייה צף ועולה , "גיור הערבים"לכן . מפרנס את המיתוס

לא כרעיון מעשי אלא כביטוי , בעידן השיבה אל האוטוכטוניות בימי העלייה ההמונית

 . יטימיות של ערכי עידן רחוק ומעצב המפרנס את האפוס ממעמקי תת התודעהללג
" אחיזה--נטישה"בפרקים הראשון והחמישי התייחסנו לשלושה עקרונות זיקה של 

 : וארשה לעצמי לחזור עליהם כאן
 "קניין שאין מוותרים עליו לגוזליו נשאר קניין" � הראשון

 "לו גואלים שייך לאחרוניםקניין שבעליו עזבוהו ונמצאו " � השני 
 "האדמה לעובדיה=האדמה שייכת לעובדים אותה"  � השלישי 

העיקרון הראשון יש בו את העוצמה המבטיחה זכות ומעניקה כוח לעיקרון השלישי של 

הערבים הנוטשים את כפריהם ואדמתם ונושאים עמם את ". האדמה לעובדיה"

אשר בלית ברירה , על האחיזה היהודית מהווים איום �של העיקרון הראשון " הקושאן"

 �אילו האוטוכטוניה הערבית לא הייתה נוטשת . נשארת עם העיקרון השני בידה בלבד

ואולם עם . היא הייתה מעניקה לצד השני את הביטחון בעוצמת האחיזה ללא תחרות

 אל מוחלט למעבר מה�הנטישה הגדולה הופך המעבר לעיקרון השני אצל היהודים 

להיות " היצליחו העולים" "?היעמדו הכוחות"אז צפה השאלה הגורלית  ו.היחסי

מול התחרות על העיקרון הראשון " התעמוד להם דבקותם וכוח אחיזתם"? למתיישבים

כל אלה הם המקור ? שלהם" השיבה"שהערבים יהפכו אותו לדגלם ולעוצמת מאבק 

ה של יחסיות האחיזה דאגה וחרדה המתגלה אצל בן גוריון כאשר חווה את סכנת, לחשש

ביום "יש מקום להניח שבן גוריון חש ש. היהודית מחדש נוכח איתנות האיבה הערבית

עלולה לעמוד למבחן זכות האחיזה היהודית תוך עימות פאטאלי עם זכות " עברה
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 . הערבית" הצומוד"
ליהודים את שלל האדמות " הורישה"ו" מרצונם"הערבים הייתה " הסתלקות"לכן אף ש

כשיבואו לתבוע את , שות יש להניח שחש שיום יבוא והוא יעמוד לדין ההיסטוריההנטו

לכן כדי למזער את עוצמת היחסיות הוא יגייס ממעמקי הזיכרון וסף . קניינם מחדש

 ויעלה את גיור הערבים �התודעה את החלום הרומנטי שכבר נזנח בימי העלייה השנייה 

אולי יעניק לו את משענת המוחלט  אשר POST MORTEMכצעד מפצה ומפייס של 

 . ערבית-החסרה במשוואה האוטוכטונית היהודית
אם נשוב אל המציאות שאחרי ההתיישבות ונעקוב אחר התופעה של הנטישה 

 חזון והתימנים החלו לנטוש את כפרי -כאשר קרסה התכנית, האוטוכטונית השנייה
 
 

עיקר ברמת הרגישות ב, התבררה העובדה המצערת שהנוסחה הייתה לקויה, העבודה

הנוסחה לא עמדה במבחן המציאות מול סף . עד שלא יכלה להגיע לידי מימוש, האנושית

ייתכן שאם היו התימנים זוכים במינימום .  שגם לו היה גבול�של התימנים " סיבולת"ה

שירות , מים(על כל נספחיו ' משק עזר'או בלשון הימים ההם , לנחלה, "בן מלך"תנאי 

עד הקמת מושב העובדים , אפשר שגם כוח הסיבולת שלהם, )סיוע ביטחוני, ירפואי בסיס

ואולם המציאות הקשה הותירה את חזון ההיאחזות הכפולה של . היה עומד להם, המיוחל

 . פרוצה וללא מענה הולם מצד הממסד) החקלאית והביטחונית(התימנים 
בחיזוק כפרי העבודה הפתרון המעשי למצוקה ולעצירת הנטישה נמצא בסופו של דבר 

ואולם הפתרון הגיע מאוחר מדי ולא יכול היה , ובהשלמת התנאים שהיו חסרים עד אז

 . להחזיר את הגלגל אחורה
מעיד שמטרתה הייתה יותר אידיאולוגית " מקצועי"מינויה של ועדת ארן והרכבה הבלתי 

 האחריות במסקנותיה היא ניסתה אפוא לגלגל את מלוא כובד. מקצועית-מאשר מעשית

או לפחות להחזיר את האמון " להציל"היה בכך ניסיון נואש . לנטישה על הממד הביטחוני

כי . ברעיון האחיזה או האוטוכטוניה החקלאית כסכר האחרון לפני קריסת הקונצפציה

מה שעמד מאחורי אותה חרדת נטישה של הכפרים הערביים עמד גם מאחורי חרדת 

היה לעמוד מול המסקנה שכשם שהכזיבה האוטוכטוניה קשה . הנטישה של כפרי העבודה

האמונה המיסטית שבכוחו של . הערבית כך תתמוטט האוטוכטוניה היהודית החדשה

אך ברמה .  הכזיבה�בלא תנאי " היאחזות"המתיישב היהודי התימני האותנטי לעמוד ב

 לכן באה .האוטוכטוני" סלע"פסיכולוגית היה קושי אמיתי להודות בהתאדות ה-האידיאו

ההמלצה של ועדת ארן לתגבר את הממד הביטחוני לא כדי לרצות את בן גוריון אלא 

הוכחה נוספת לכך ניתן למצוא . להחזיר אמון בקונצפציה אשר לכאורה לא היא שהכזיבה

 כמקביל לחלוטין ליכולת יעוד התימניםבתגובת אשכול בנאומו בכנסת כשהעמיד את 

כקבלן התכנית הגדולה הוא . ושבי ההר בתקופת היישובהאחיזה הכפולה של הקבוצות ומ

מנחם את הכנסת שבמקום התימנים יבואו אחרים ואם גם האחרים לא יעמדו במשימה 

יימצאו כוחות חדשים שיתיישבו בהר ולא ירפו מהאחיזה ההיסטורית החקלאית 

ההגנה על הממד האוטוכטוני במישור ההסברתי ניסתה להמעיט בערך . והביטחונית
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בדברי אשכול שהבטיח עקשנות והמשך באמצעות עולים , מצד אחד, התבוסה והנטישה

באמצעות ועדת ארן שהרגיעה את השותפים לתנועה , ומן הצד האחר, אחרים שיבואו

ל ובאמצעות החזרת האמון "ולדעה שלא הכל קרס וניתן יהיה להתגבר באמצעות צה

 . למתיישבים ביכולתם ובכושר אחיזתם
שאמור היה לשמש דוגמה או תמריץ " פיילוט"ולקבוע שהתימנים שימשו אפשר לסכם 

ערך חלוצי לא הייתה מקרית וייתכן אפילו -בחירתם כשווה. למתיישבים מזרחיים אחרים

ובעיקר העומדים , שהייתה יכולה לעמוד בכל יעדיה אם הממסד ההתיישבותי לשלוחותיו

רגישות חברית ,  יותר תובנה אנושיתהיו מפעילים קצת, לוי אשכול ויוסף וייץ, בראשו

 תהיה זו טעות לחשוב שהנטישה , למרות הכל. ונכונות לחרוג מקונצפציות קפואות
 
 

הכשל היה קודם . הגדולה של כפרי העבודה נבעה מהכשל באיכות החיים בכפר העבודה

כי באמת לא היה , כל משום שקו התפר בין העבודה השכירה למשק העזר לא נתפר כראוי

ל שעוד הייתה נמוכה "למעט בעיית השכר של הקק( בעבודה שכירה לפרק זמן סביר פסול

ואולם תחושת המתיישבים שמטרת כפרי העבודה לא הייתה אלא , )מהממוצע הארצי

.  היא שהכריעה�לספק עבודה ללא שמץ של התחלות חקלאיות התיישבותיות באופק 

 :הוא מתריס, ק כנגד זהבדיו, כששמואל דיין קובל כנגד תכנית כפרי העבודה
 

שטחים מספיקים לפיתוח שטחים מספיקים לפיתוח שטחים מספיקים לפיתוח שטחים מספיקים לפיתוח מדוע לא ניתן למשפחות העולים שהושבנו בכפרי העבודה 

 71? לעתיד למען יעמדו ברשות עצמם ולא יהיו תלויים בעבודות חוץמשקמשקמשקמשק
 

היעדר כוח אדם חלוצי להתיישבות , המצוקה התקציבית של המוסדות המיישבים

כל אלה גרמו להפעלת תכניתו של וייץ , ליםודחיפות הבעיה בשל הלחץ במחנות העו

אידיאולוגי של -אך ספק אם היה די בכך ללא הרקע הפסיכו, להתיישבות בכפרי עבודה

בתודעתם התחברו תדמיות התימנים בעלייה השנייה עם האתוס הביטחוני . וייץ ואשכול

, ההר, השל תקופת היישוב ויצרו יחד מודל משולב אשר היה צריך להתאים לצורכי האדמ

וההנחה הייתה שהאקוויולנט החלוצי התימני יתאים עצמו , ההתיישבות והביטחון

ההימנעות .  מכפרי העבודה הוכיחה שתפיסתם נכשלה2/3נטישת . לנתונים החדשים

התבססות על תדמיות עבר ומתיחת קצה גבול , משיתוף התימנים בנושא התיישבותם

ורמים המיישבים ניסו לגלגלו על ראש הם שהובילו לכשל זה שהג, שלהם" סיבולת"ה

י "י פעילי מפא"אפילו ניסיון זה התקבל ע, בתנאי אותן שנים, בכל זאת. הנוטשים

התימנים ובראשם ישראל ישעיהו כמחיר הכרחי ומתקבל על הדעת לשותפות התימנית 

הפנמת ההצלחה התימנית כמתיישבים וכחקלאים . באתוס החלוצי של תנועת העבודה

ך השנים גם לתודעה ולזהות התימנית והפיחה גאווה בקרב רבים מיוצאי תימן חדרה במש

 . שתרמו את חלקם באפוס הגדול

                                                   
 .187' עמ, מומט 71



358 

 

 :ולראיה דברי ישראל ישעיהו
 

קרוב ...  עלו לארץ ומיד פשטו על פני הארץ48.818... על כנפי נשרים] מבצע... [

 עבודה ומטעים לכפרי, למעברות חקלאיות, לשבעים אחוז מעולי תימן הלכו למושבות

רחוקים מחיי , וגם שלושים אחוז הנותרים נמצאים בסביבות של עבודה. ולהתישבות

 ... לא מסחר ולא רוכלות, בטלה ומפרנסות קלות
והם עודרים בהרים מתחת ... יתרונן ליבך למראה היהודים הפשוטים והתמימים האלה

שים או שהם ובניהם לסלעים כדי לברוא מחדש מעט אדמה ולשתול בה נטיעי חיים חד

או שהם סוללים כבישים ובונים גשרים , ונשותיהם מוסקים את עצי הזית פאר ארצנו

 ...ומותחים צינורות מים ענקיים כדי להשקות הערבה ולהחיות הזרע
 

אכן עולי תימן נחשבו ונשתבחו בחיבתם לעבודה ובהסתגלותם לחיי כפר וחקלאות שכן 

משל כאילו ... סובלנות לנקיון כפיים ולטוהר מידותדברים אלו הם פרוזדור לחריצות ול

הוד . קמו לתחיה ישובים קדומים של שבטי ישראל המתנחלים בימי יהושע בן נון

קדומים ויפעה ישראלית תנכית חופפים עליהם ונוף הארץ כאילו מתחדש עליה כימי 

ה חביבה באשר לשונם הערבית אינ(צלילי דיבורם העברי שאינם יודעים זולתו ... קדם

פסוקי , וכשאתה פותח בשיחה איתם נגלית לפניך תרבותם העברית השורשית).... עליהם

 72"ל שגורים בפיהם ומתבלים שיח שפתותיהם"ך ואימרות חז"תנ
 
 

                                                   
72
-IV104, מכון לבון, ארכיון העבודה; 12' עמ, דפים במכונת כתיבה ללא תאריך וללא כותרת, ישראל ישעיהו  

1252-7 . 
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 סיכום
 

הראשונה . שתי נקודות משבר מצויות על קו פרשת המים של שתי התקופות הנידונות

בשני משברים אלה משמשים . ישבות החדשהייה משבר ההתימשבר כיבוש העבודה והשנ

בשני המשברים . התימנים חוליית חילוץ או בריח ליציאה מהמשבר ולייצוב פתרון מאזן

לפתיחת עידן ייחודי בעל תנופה " מפתח"ון ואולי אף מהווים התימנים מחסום בפני כישל

 . גדולה
היאוש הגדול נוכח . במשבר כיבוש העבודה הועמד על בלימה כל מפעל ההגשמה הציוני

אדוניה "שלון התחרות עם העובד הערבי רק המחיש את העובדה שהערבים הם יכ

שליחות יבנאלי . והסיכוי לצאת ממצב זה היה בלתי נראה לעין" האמיתיים של הארץ

הגדילו ציפיות וטיפוח משאות נפש רומנטיות , ועליית התימנים חסמו את נחשולי היאוש

המפנה היה בכך שאיפשר . וכטונית כאחדטוהכשירו את הקרקע לתפיסה האורגנית והאו

מצב זה . הלוחמים על כיבוש העבודה בלוחמים תימנים" החלפת"מעבר לכיבוש הקרקע ו

פת העשייה של החלוצים האשכנזים והפנה אותה למישור שבו ניתן הציל למעשה את תנו

מבלי לוותר על יעדים , "כלים חדשים"היה לממש מאוויים אידיאולוגים ישנים ב

אם ". כלים הישנים"אידיאולוגים קודמים שהתימנים אמורים היו לענות על הגשמתם ב

 התפנו להקמת מושב "הכובשים"נשתמש במינוח שטבע בן גוריון הצעיר במאמרו הרי ש

 . התימנים נשארו במשבצת כיבוש העבודה שהתפנתה" היורשים"העובדים והקבוצה כש
תחושת אי השוויון של התימנים ניזונה מעובדת השוני שבינם לבין הפועלים האשכנזים 

 . קודם לפתרונות כלשהם שננקטו לשינוי מצבם
הר מאוד השכילו להבין שביטולו של זמנית כי מלדעתי תה יהיתחושה אובייקטיבית זו 

 והוא פגיעה ,המצב האי שוויוני בתנאי המציאות הנתונים יחייב מחיר כבד אחר

קהילתית שלהם וויתור על ערכים מקיימי זהות אשר לא ראו -בסולידריות הקבוצתית

ל אורח  כאשר על המאזניים עמדו שוויון מו,כלומר. עצמם נפרדים מהם או פוגעים בהם

 ובכך הגנו על הדימוי העצמי אורח החיים השמרניחיים קהילתי שמרני העדיפו את 

רבו יכאשר ס. זוהי המסקנה הברורה של מקרה נחלת יהודה. שלהם" גאוות היחידה"ו

זוהי . או כולם או אף אחד :התימנים להתקבל בתנאי ועדת קבלה סלקטיביים הם אמרו

י בתנאי המציאות של אז בחירה במאבק כנגד אי השוויון כ" כולם"בחירה חופשית ב

ויתור משמעותי על   תוצאתו הייתה אך,שגים בודדים של מעטיםיתה מובילה להיהי

, יתרה מכך. ומעל לכל ויתור על זהותם,  שלהםתערכיוה תהקהילתיהסולידריות 

 לא חנה הפועלים עם מניתן היה להשלים" אי השוויון"יתור על וכשהושכל והופנם הו

בהשקיעם את מלוא מאמציהם . תריו וסולידזקיפות קומה,  מתוך הכרהאלאמאונס 

 ראו עצמם שווים ולא בבניין הארץ ובמטרה המשותפת עם מחנה הפועליםויכולתם 

אלא שתחושת הקיפוח , על זכויותיהם שבכך ויתרו אינני טוען. שווים יותר מכל השאר

יה ורוב ייה השני לתנאי העלהקשרשכה דשים בה היום אינה מתאימה ואינה אמיתית ב

 שתחושת השוויון בתנאי האי שוויון הוערכה מאוד בקרב נתי היאטע". שוביהי"שנות 



360 

 

ומשמעותית אשר , ערכית, ות כקבוצת איכאלאחבריהם האשכנזים לא כתמונת נחיתות 

ליסטי הבנוי על הכשרה רעיונית איהאיד-יכולה לשמש אקוויוולנט חלוצי למחנה החלוצי

קצת  מיתה גם תגובה אופוזיציונית אצל י העם זאת. סוציאליסטית ושיתופית, שוויונית

היה פוליטית של אותה תקופה -ויה במפה החברתיתטיבהפועלים התימנים אשר 

 העובדות אך , השפעתהמה היה גודלאיני בא לקבוע ". התאחדות התימנים"בהתארגנות 

אין ספק בידי שפרשת כנרת או . שהיוצאים מן הכלל אינם מעידים על הכללמצביעות 

 אולם דומה בעיני שאם פרשיות אלהו ,פרשת תימני יבנאל מאיימות על מסקנתי הכללית

מביאות את מחנה פועלי תימן להתנגשות גלויה עם היו ודאי הן היו מייצגות את הכלל 

 . מחנה הפועלים האשכנזי
ל  אחדות העבודה או הפוע,רובם הגדול היו חברי הסתדרות וחברי תנועת העבודה תחילה

 תחושת האמון למפלגה ולמנהיגיה לא רק שהגבירה את .י" ולאחר מכן מפאעירצה

תרמה לתחושת השייכות למחנה החלוצי הגדול ולמלאכת אף  אלאדריות ביניהם הסולי

 - שהם באים לארץ,הבניין אשר לא סתרה מעולם את תפיסת היסוד הראשונה שלהם

 כחלק ממעשה איסוף הניצוצות לאתחלתא , להטות שכם בבניין הארץכדיישראל 

 .  זו הלכה למעשהסמל לבריתהה הי" המעדר הקדוש"לכן . דגאולה
שבאו לידי ביטוי  עולי תימן כלפי ניתן להצביע על רגישות וזיקה במחנה החלוצים ו בזמןב

דובר הרבה על . ת המחויבות או האחריות אל התימנים ארי תכופים להגדונותסייבנ

בדה  עו,הצורך בשוויון בין הפועל התימני לפועל האידיאליסטי ועל אחדות מחנה הפועלים

ההפרדה הפיזית בין המחנות בשל . עדרם של מרכיבים אלהי העלהמלמדת על אי נחת 

 - מול המבנה המשפחתי,חדצד איה מייה השנירווקי של חלוצי העל-המבנה היחידני

אי הנחת ממצב . אלההתחושות את ה הקצינה ,ן הצד האחרמסורתי של עולי תימן מ

 בעוד הראשונים מצאו את מגוריהם בדירות שכורות .ןופער האי שוויהמגורים הבליט את 

עד , רפתות של איכרי המושבהב את מגוריהם באורוות ו תימנים מצאו ה,בתוך המושבה

 הפועלים שלעובדה זו יצרה תחושת אי שוויון אשר למרות ההצטדקות . לסידורם

לא שיחררה אותם מהאחריות , שינויה לעולהשפיע ם לסייע כי אינם יכוליהאשכנזים 

 . לקיומה
יה נוכח ת אמפאת כלפיהםלוגולתימנים נסות ולעזור לאי הנחת שבכך דחפה חלק מהם ל

 -למרות זאת על. המושבה" בועזי"ם מצד  מעשי עוול והתעללות שהתרחשו כנגד,עימותים

שהפעלנו מצאנו אצל הפועל האשכנזי הממוצע ) המוסריתסרגל הרגישות (ם "פי הסר

" אחר"יחסות אל התימני כאל יההת. מצוקתו של התימנילפגיעותו ול ,אדישות למצבו

 שותף  נעשהר מאחריות מוסרית ובכך חרתשלפועל האשכנזי להולא כאל שווה איפשרה 

אולם היא לא ויתה רגישות לאחריות זו יברמה הקולקטיבית ה. מוקיול ו העווללגרימת

  . של ממשתורגמה ליוזמות ולמעשים 
ני וכטוטבן צבי שדבק וידע לתת ביטוי אויצחק יה היה זה ייה השנימכל אנשי העל

המיוחד . יה ההמונית וימי כהונתו כנשיאילתפיסותיו הלאומיות ולדבוק בהן עד ימי העל

:  במכתבו לרובשוב1911- במה שהוא מגדיר בהיה ,"ניתאורגה" שקראנו לה ,בתפיסתו

היא מרכז עניינו " שאבד לה עמה"הארץ " ישראלית-סטוריה הארץייחס יותר אל הה"
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 יציאתו היא ,כלומר. דחיוי שבטיו ונ,ברות אל כלל עם ישראלומכאן הוא יוצא להתח

נדחי "קודם ל" שאר ישוב"מכאן ש. פךי אל העם ולא לה, שהיא מרכז החיות,מהארץ

כנשיא המייצג יותר בן צבי  ס נתפ,עד מותוו 1952-בממועד בחירתו אף ש". ישראל

 בכל זאת דומה שזכות הבכורה שמורה ,"נדחי ישראל"מאחרים את סמל קיבוץ הגלויות ו

 נאמני � יותר מנדחי ישראל ,וכטוניםט לאו, לנאמני האדמה,"שאר ישוב"עדיין לרעיון 

וכטונית השפיעה על תפיסותיו של בן גוריון עד טאו-תפיסתו האורגנית. המסורת והאמונה

בים בספרם המשותף בתקופת שכתב את הפרק על הפלחים הערבן גוריון  היה זה כי

אולם דומה שרעיונות אלה אצל בן גוריון הודחקו לתקופה ו. ב" המשותפת בארהםגלות

המודרנה " הוא אימץ את רעיונות ,תו למנהיג מובילפיכעם שובו ארצה וה. ארוכה

שקיבל מבן הקודמות וכטוניות ט האודה את כל ההשפעות הצוחק דואלה שלו" פרוגרס

שבטי המחאמרה והבאדול , התימנים, יהודי פקיעין, השומרונים ההתעמקות בחקר. צבי

וכטוני המקיים טאוגרעין  הוא מצא בהם .ישראל-את עניינו בארץאצל בן צבי רק חיזקו 

זהו . על גניאולוגיה מבטיחת זכות וזהות הבנוי אחזותיהשל את הזיקה אל הקרקע בקשר 

באותן שנים  בניגוד לעמדת בן גוריון ,הקשר האורגני הבנוי על קשר אבולוציוני מתפתח

על וזהות על המהפכה -נה את הקשר של זכותובה ,שלאחר מלחמת העולם הראשונה

הרוסית  בקשר של קידמה בהשראת המהפכה מולדתועצמו ואת האדם הבא לחדש את 

 . הגדולה
 האחת הרואה .בין שתי הגישותשהקוטביות את מצה מויכוח בין בן צבי לבן גוריון הו

. יה הרואה בעבודה ובבניית המולדת את הזכות והזהותי והשנ,באדמה את הזכות והזהות

 33ילך ויתגבש במשך יאין ספק שהקוטב של בן גוריון הוא המבטא את האתוס הציוני ש

 ). 1914�1947(שוב שבין המלחמות ישנות הי
ות לקראת חבירה אל יסודות טסטורי מטרה של אליירואה בדילוג ההד סמית "החוקר א

. סטורי במחיר הצטרפותם לתהליך בניין אומהי להחיות תור זהב ה במטרהאתניים

. ון מורכב יותר מהנוסחה של סמיתהאחרשישראלי אף -מאשר את התהליך הארץניתוחו 

גולה ל דומה שבמקרה שלנו תהליך בניין האומה מושתת על בניין אתוס שלם כאנטיתזה 

המודרנה "מול רעיון זה מתייצב אתוס ". שלילת הגולה"המוצא את ביטויו ברעיון 

ת ניתוק סטורי על אלפיים שנויהדילוג הה. כאתוס של בניין מולדת ובניין עם" פרוגרס

השיבה , ישראלית-מהאדמה מוצא את ביטויו הסמלי ברנסנס של הארכיאולוגיה הארץ

ם ישובים הערבייפטריאציה של שמות היתהליך הר, ידיעת הארץאל לימודי הטבע ו

ים והשיבה למסורת החגים החקלאיים יברות השמות הלועזיברותם יחד עם עיוע

 ת הרקעתפאורקיימת להשלמת התמונה . בקיבוצים ובמושבים במתכונת מתתיהו שלם

התנכית של הנופים הקדומים של הארץ והכפרים הערביים בתוכם כחלק מנוף קסום 

 .וכטוניות מזרחית כמעט מיתיתטסטורי של טרם גולה המסמל אויומשמר עבר ה
של נטישת הכפריים יחד עם עוצמתו הרגשית של השכול כמחיר הכבד " רעידת האדמה"

וכטוניות כמרכיב מאזן בייצוב המערכת ט מעלה מחדש את ערכה של האו,של המלחמה

החזרת התימנים לתמונה כמייצביה של . האורגנית התומכת במבנה האידיאולוגי כולו

וכטונים היא שמייצבת ומאזנת טת במקומם של הנוטשים הערבים האואותה מערכ
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, שבן גוריון" יהייה השניבוגרי העל"פסיכולוגית ואידיאולוגית את המערכת הערכית של 

וכטוניה התימנית המירה טהאו. בן צבי הם מייצגיה ומבטאיה המובהקיםואשכול , וייץ

אולם במשך כל שנות ו. ת בתקופת כיבוש העבודהוכטוניה הערביטפעם אחת את האו

יתה יוכטוניה הערבית הט התפאורה הנופית שהאובפאתי הבמהמחדש ישוב עלתה יה

נטישת הכפריים החזירה את הגלגל אחורה והשיבה . מרכזי בהחלק לא אך חלק ממנה 

, המזרחית,  התרבותיתוכטוניה התימנית במלוא עוצמתהטאת האולקדמת הבמה 

הם נתפסו גם  אלאישבות החדשה יהתמפעל הרק בהתמצתה לא   השיבה. והתנכית

 נשאו ביטוייה התרבותייםבגלותית ש-קדםכמייצגיה האותנטיים של תרבות עם עתיקה 

ובהיגוי מזרחי , תנאי בענבל בבגדי משכית-את זמירותיה של שושנה דמארי ושרה לוי

פוא תשובה וסמל תה איהנוכחות התימנית הי. גרוני כעברית התקנית המדוברת ברדיו

ישראל -אחזות המחודשת בהרי הטרשים של הגליל ופרוזדור ירושלים ובאדמת ארץילה

תה זו תשובה פוליטית ילא הי.  נטשו אותהוכטונייםטתושביה האותנטים והאוש כולה

קיבוץ חזיון לוגית תרבותית ופסיכולוגית לנוכח המציאות החדשה ו תשובה אידיאואלא

וכטוניה עם נטישת הכפריים טניתן אולי להגיד ששיבתו של בן גוריון אל האו. הגלויות 

 מביאים להשלמתו ושיבתו אל המיתוס או , ולו גם חלקית וזמנית� 1948-הערבים ב

-ויכוח ביניהם עוד בושל בן צבי מימי ה" הטבעת המכאנית"אל ו" שבי הגולה"האפוס של 
1916 . 

 ,ה חליפות אות שבן גוריון מצטרף אליה ונוטש, של בן צביהביעמדתו האיתנה והעק

אצל חברו היא מעידה על ואילו  ,מצביעה על דבקות אינטואיטיבית חזקה אצל הראשון

תן לטעון שבן צבי הוא היוצא דופן  דומה שני,יתרה מכך.  סכנה מאיימתמפניפחד וחשש 

בן גוריון המשפיע המשרה . יהייה השניולא המייצג את התפיסה המרכזית של אנשי העל

 . בכוח מנהיגותו מייצג יותר את מה שאני רואה כשיטה כולה
  ,"חרדת שתי הנטישות" כעל פני השטח ניתן לתאר אותה? מה פשרה של חרדה זו

יה נטישת כפרי העבודה של יהערבית והשנ-יה הכפריתי הנטישה של האוכלוס,ההראשונ

ל " כאשר בן גוריון מדבר לפני הפיקוד הבכיר של צה,יש להבחין. ישבים התימניםיהמת

ים "בתוך " אי"לא ניכרת חרדה בדבריו כאשר הוא מתאר את המשך קיומה של ישראל כ

ים התימנים עדיין אינה מבטאת את החרדה גם התרוקנות כפרי העבודה מהתושב, "ערבי

 כאשר הוא עומד נוכח , הראשון,פוא שנייםביטויי החרדה יהיו א. אלא מסמנת אותה

יה כשהוא מקים את ועדת החקירה לבדיקת מצבם י והשנ,1948הנטישה הערבית באפריל 

 חמש ות זו מזוקורחה ,אלהבשתי נקודות . 1953של הישובים התימנים באמצע שנת 

 מבני גם רביםוכנראה אותו ו לוותפציה שצ לשלמות הקונ באה לידי ביטוי חרדה,שנים

במשך אותן חמש שנים היה אמור להשלים עם הפרידה ממנה או . יהייה השניהעל

פרד ילא להסיון שלו שי הקמת ועדת החקירה מעידה לדעתי על הנ.אבק על קיומהילה

 ?פציהצמה עומד מאחורי אותה קונאך . ולהמשיך ולהחזיק בה
למעין רשת ביטחון יה נזקקו ייה השנידומה בעיני שבן גוריון וחבריו כבר בימי העל

. וכטוני קיומיטשתבטיח את שייכותם לקרקע בחיבור נצחי על בסיס אופסיכולוגית 

רגשי -מד הנפשי במך א, של קושאנים מבטיחת זכותלי עמדה מערכתציונמד הרכלומר במ
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כך . להיווצר מכוח עצמויכול היה היה דרוש מאמץ להמציא את החיבור הזה שלא 

מעניקי ביטחון ואולי פורשי רשת " סוכני משנה"אל " התחברות"הושקע מאמץ של 

 לא תהיה �אם תבוא  �הזרים " המוסקובים"ביטחון תחתם כדי להבטיח שנפילתם של 

היו אלה הערבים .  לא פטאלית ולא מורטאלית,כלומר, נפילה מרסקת או נפילת מוות

 האיזון הנפשי המתבקש מול והתימנים שיכלו לספק או להעניק את תחושת הביטחון או 

הנטישה "נעלמו עם " רשת הביטחון"ו" תעודת הביטוח. "המשימות שעמדו בפניהם

" גבורת התימנים"ובה המתבקשת של בניית המיתוס סביב  התג.הערבית, "הראשונה

סיון לתיקון תחושת הביטחון שהופרה עקב יהיה בה מעין נ" שהעלתה את עצמה"כעדה 

 יכלה  החלופיתהתימניתוכטוניה טגיוס האו. וכטונית של הערביםטההתמוטטות האו

 ". יהיוכטונית השנטשה האוהנטי"לפצות על כך אלמלא הופיעו הסמנים המאיימים של 
 . מעניינת תגובתו של אשכול בהשוואה לזו של בן גוריון

שבמקום התימנים ,  בכנסת� שהיה נטול חרדות מגיב בנאום אידיאולוגיסטי �אשכול 

שכל בכך מעיד לעומתו בן גוריון אינו מוותר ופונה להקמת ועדת חקירה ו, יישלחו אחרים

עדה מספקת לו את האישור הנכסף בכך שהיא וואכן הו. פציהצונהצלת הק תכליתו

 אלאמאשרת את הקביעה שלא התימנים הם שכשלו בהתרופפות כושר האחיזה שלהם 

  . שלא נלקחו בחשבון,ישביםימתהחרדות קיומיות של ו מעורערהטחוני יבהמצב ה

 העניקה את משקי העזר החסרים והשלימה את , שהתבצעה במהירות,יהיההמלצה השנ

ושת הביטחון הפער החסר בין כפרי עבודה למושבי עובדים ובכך החזירה את תח

 . שביםילמתי
 ליכולתה של עוגןמד משלים ווכטוני חזר לשמש אצל בן גוריון מטמד האופוא שהמיוצא א

 . ישבות התימנית שלא נפלהיאחז בעקבות ההתישבות החדשה להיההתי
 מלחמת השחרור פציה עם תוםצהנוסחה שהתקבעה בין המלחמות היא גם שיושמה כקונ

אחת מבוססת על דבקות ה .אחזותי של שתי צורות השילובבה  יתה הי,יה ההמוניתיוהעל

המשך קיומו של כוח יבטיחו את  יחד .וכטוניטאחזות אויעל כושר היה ירעיונית והשנ

ת אחזות והשתרשוימדינה תוך ההעם והחלוצי שיוביל לקראת אחדות המטרה בבניין 

 . באדמתה
) 1963( אחר פטירתו של בן צבי ה שנ34 -ו )1973( אחר פטירתו של בן גוריון ה שנ24

בה הוכיח ואישר החוקר אבשלום ש מעניינת בתחום הגנטיקה עבודת מחקרהתפרסמה 

דק מרחקי במחקרו ב. דיסקין את מסקנות בן צבי ואולי את חרדות בן גוריון-זוסמן

קירבה וריחוק גנטיים בין קבוצות בעם היהודי ואישר למעשה את התזה האינטואיטיבית 

 1.של בן צבי" שאר ישוב"המוגדרת כ
יה הקרובה ביותר ליהודים תימנים בכל יבמחקרו קבע החוקר שהפלסטינים הם האוכלוס

 2.פךירמות הבדיקה אך לא לה

                                                   
1
  Avshalom Zoossman-Diskin. Tracing the roots and unfolding the Ethno-Historical relationships of Jewish 

communities by means of DNA and Protein electrophoretic markers .חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה ,
 .1997, אוניברסיטת תל אביב, החוג לתורשת האדם, הפקולטה לרפואה על שם סאקלר

2
  p. 77. 
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 . מסקנה זו של המחקר מסמנת מספר הנחות
 

  :Iנחה ה

 או י "יה המקורית של אי צאצא ישיר של האוכלוסאיה הפלסטינית הייאם האוכלוס

 ומידת קרבתם של התימנים �יה ילידית מקורית ילפחות שומרת בתוכה גנים של אוכלוס

עומדת העדה התימנית הרי שניתן לקבוע שברמה הגנטית , אליה היא כה גדולה כמצוין

-יה המקורית יולאוכלוס, )Indigenous (המקוריתהילידית יה ירבה לאוכלוסיעמדת קב

 . יהודית בכלל זה
מקורית  ישראלית-ארץה ישיהודי תימן ניתנים לייחוס כצאצאים של אוכלוסימכאן 

 . גנטית-ברמת הקביעה המדעית
 

 :IIהנחה 

 אף מתבררת כאמינה יה השנייהי העלוכטונית של התימנים שעוצבה בימיטהתדמית האו

 . שלא החלוצים ולא התימנים נזקקו לאישורה המדעי
 

 :IIIהנחה 

חקר לאישוש ההנחות יה השנייה היחידי שהתעקש על אישור תוך בדיקה ומיאיש העל

 אשר מיקד את חיפושיו ,י היה יצחק בן צבי"הרומנטיות לגבי האוכלוסיה הקדומה של א

 . עד סוף ימיו" שאר ישוב"במוצא הפלחים הערבים וב
 

 That Palestinians": ניתן להגיע למסקנה"מסקנה חשובה אחרת של המחקר קובעת ש
harbor more of the genes of ancient Jews than any Jewish community.3 

שאם הריכוז הגדול ביותר של הגן היהודי הקדום מצוי בקרב אומרת מסקנה זו לעניינינו 

הרי שבקרב עדות ישראל יהיו , והתימנים הם הקרובים ביותר אליהם גנטית, הפלסטינים

 . םהתימנים העדה האותנטית ביותר והמשמרת ביותר של הגן היהודי הקדו
 במתן אישור חיצוני ומדעי לתוקפה של נו הוא רקסטורי של מחקר גנטי זה לענייניערך הה

חלומות , רצונות, אינטואיציה חזקה שפעלה והפעילה אנשים להפיק מתוכם מאוויים

 דומה שבן גוריון. וכטוניתטוחזון אשר באו לידי ביטוי במה שניסינו לבסס כתפיסה האו

בן צבי  ואילו, תימנית-ווייץ הם מבטאיה החזקים ביותר של הצמידות הפלסטינאית

 . אולם אין כל הוכחה לכך שהם היחידיםו ,מד הפלסטינאי בלבדממוקד במ
בעלת עוצמה אפוא תה יוכטונית היטהאינטואיציה הרומנטית שיצרה את התדמית האו

אישור לכך תה צריכה לחפש י נגזרת לאורך זמן מבלי שהיה כדי לכלכל התנהגותוחזקה די

 שבין מיתאםפוא רק להעיד רטרוספקטיבית על ההאישור המדעי בדיעבד יכול א. מדעי

                                                   
3
  p. 87. 
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 . תחושות אינטואיטיביות לאמת מדעית
צד מעידה מ" מודרנה פרוגרס"וכטוני במשך שלושים שנות הטמד האושל המ" התאדותו"

 כלפי  המוסרירגש האשמה ויכוח עם בן צבי ועל שקיעתוונו של בן גוריון בצחיחד על נא

וכטוני על רקע שתי טמד האו הופעתו מחדש של המן הצד האחראך מ, התימנים כבעבר

מאשר את אחיזתה האיתנה של התפיסה הזאת ולו גם בתת מודע עד כי קשה " נטישות"ה

 . סטורי של בן צבי על בן גוריוןישלא לראותה כניצחון ה
 כאשר פרימאט הקרקע ,אחזותייהחיבור בין תנועת העבודה לתימנים על הבסיס הה

 שני  סימן במחקרנו זה,משחק את התפקיד הראשון במעלה בשתי תקופות משבר

שמציאות ניתן לקבוע זה סיכום במסגרת . משברים גדולים ושני עידנים מכוננים

 ,איפשרו יציאה מהמשבר ואיזון הלחצים" כמכשיר"ים כבני ברית או אפילו התימנ

 היה לאפשר יציאה יכולמה היה בו באותו בן ברית אשר . לפחות עד היציאה ממנו

 של יכולת , שנתפס כגנטי,מד הטבעי דומה שהנקודה החשובה ביותר היא המ?מהמשבר

נון פסיכולוגי המחפש את השלמת חסרונו ניתן לראות זאת אולי כמנג. ההתחברות לקרקע

יה כאנשים השבים אל האדמה ייה השניהדימוי העצמי של אנשי העל. ביתרונו של האחר

 שאכן יש בכוח ,טחון העצמיילא יכול היה לספק להם את השקט הנפשי אם לא לומר הב

 עומנל ,תר מזה או יו, להבטיח להם את שימורו של החלוםבההאידיאולוגיה והדבקות 

הנוכחות התימנית היוותה מעין עוגן ביטחון אשר איפשר ". יום סגריר"ת קריסתו בא

יה יהעל. כך היה במשבר הראשון וכך היה במשבר השני. איזון נפשי בראשיתי זה

ה את הציפיות לשחקים ת העל, השניהחוד בשלבי בי,'על כנפי נשרים'המסיבית של 

ניתן לראות שיצירת המיתוס או ניכוסו על . מלחמת העצמאות במיוחד עם תום ,גבוהים

 היה בו י בכוח דבקותה והקרבתה"אל א" עדה שהעלתה את עצמה"גבורת התימנים כ

  חריצותו ועקשנותו הבטיח שייכות,אישור מחודש לאקוויוולנט החלוצי שבכוח עבודתו

תה נטולת תחושות יזו היתה זריקת עידוד אשר לא הי. וכטונית שכה היו זקוקים להטאו

התזה של שלילת הגולה . של התקומה היהודית" נס" אשר לובו כחלק מהותטרנסצדנטי

והחיבור המדלג על אלפיים שנות גלות איפשר באמצעות הנוכחות התימנית את יצירת 

הכמיהה . נים העתיקים של ישיבת העם על אדמתוסטורי אל העידיהאשליה של חיבור ה

ישנה באמצעות הנוכחות -לאווירה תנכית העצימה את האופוריה של התקומה החדשה

 עיתונות התקופה משקפת במפגש עם .התימנית שסימלה את החיבור הארכאי הזה

 :ביטוילכך עדות אחת תיתן . ירה האופורית הזווהתימנים שזה עתה באו את האו
 
צחיחי טרשים וכתמי . ארץ הרים ובקעות צוקי סלע וניקרות צור? הראית את הגליל... "

אדמת בור פראית אך גם , אגדות גבורה קדומות ועמל קשה על מחיה דלה, ירק

לאורך קילומטרים לא תמצא שם מים ובלי סיקול בזיעת אפיך לא תפרה את ... רומנטית

הזורעים : ה כי נותן הגליל גמול לעובדיועמל וטורח כי תשקיע תבוא על הברכ, הקרקע

בסיקול יוכשר . בקרקע זו נאחז הזית ובכל רובד אדמה נאחז הטבק. בעמל ברינה יקצורו

עולמם של יהודי תימן הוא עולם התורה התרבות החומרית של אורח ... הקרקע לעיבוד

ימן חייהם היא העתקה נאמנה לחיים המתוארים במקרא ובתלמוד ושנשתמרו אצלם בת
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אמנם .  שנות התפתחות2500מתוך החיים ההם הוטלו בבת אחת למרחק . ללא שינויים

 �פינות בגליל קמות לתחיה והמביאים תחיה זו ... מהירה תפיסתם וגדול רצונם ללמוד

 4".הרי הם אחינו התימנים
 

 ". המחיר"אי אפשר לסכם את הנושא מבלי להקשות בשאלת 
והאם לא התאפשר הודות למחיר מוגזם ? ם אותומי שיל? מה היה מחיר המהלך הזה

את אותה שאלה ניתן ? שנאלץ לשלם צד סביל מבלי להתחלק במחיר עם הצד המפעיל

" גאולת"לא נקנתה במחיר ועל חשבון , "הכובשים" "גאולת"האם : להציג גם כך

 ?"היורשים"
 לשני קטבים  אשר באורח טבעי תתפלג, העקרונית מוזמנת תשובהמעצם הצגת השאלה

ה בעלת אופי קטגורי יוהשני,  האחת תהיה בעלת אופי סנגורי אפולוגטי,אפשריים בלבד

 . מאשים
ה שבכך תוטה אמת תחוש מתוך מנע מהצגת השאלה הזויבמשך כל המחקר ניסיתי לה

כך הייתי צריך לי שנדמה . רי שליטהחס יוסט המחקר לכיוונים אוליהניתוח שבידי ו

דומה בעיני שבמהלך כל .  ובכך נמנעתי מצל חשד של מגמתיות או תלות כלשהילנהוג

סטורי כך שקיבוצם לסיכום כללי יהנלווים למהלך הה" מחירים"המחקר לא הוסתרו ה

ך אור על נקודות ופשלידע הקיים וינדבך יוסיף מחקר זה אם  . מיותר נראה ליאו עקרוני

 .  שכרי המלאעל בכך בואא - חשף ילהעדיין  זכו לאש
 
 

                                                   
4
 .24.7.1950, הבוקר, "בגלילמתנחלים ומשתרשים ' מרבד הקסמים'עולי ", ה סלומון"ר  י"ד  
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 נספחים
 

 לפרק השלישי � 1' נספח מס

 5.11.1913) 5(ד "חשון תרע' ר טהון ה"י לד"קי נחצייטוב'מז ) 1
 

לנו מתברר יותר ויותר שאסור בכלל ליסד שכונה . דעתנו מתנגדת לגמרי לדעתכם"...

כאן בהכרח יווצר יחס לא . מיוחדת לתימנים בתנאים מיוחדים בתוך מושב של פועלים

ודבר זה יגרום לא .  הקיים בין כל המושבות ושכונות תימניהןיותר טוב מהיחס

חוץ מזה ההנהגה הציבורית של המושב . כ כי אם ליחס התרחקות"להתקרבות הרצויה כ

 ....תסבול מזה
 תימנים מעולים אנשים ישרים ופועלים 6לפיכך היינו אומרים כי טוב ונכון הוא לבחור 

 דונם לכל אחד ממש כמו 10יותן . דונם ה60ולחלק ביניהם את , חקלאים חרוצים

כך כך כך כך = [= [= [= [ושכונהושכונהושכונהושכונה----    .יהיו חברים שהם איתם בכל ואז הכל על מקומו יבוא בשלום, לאשכנזים

עשו איפה שתעשו תשיגו אדמה רק לא במושב עשו איפה שתעשו תשיגו אדמה רק לא במושב עשו איפה שתעשו תשיגו אדמה רק לא במושב עשו איפה שתעשו תשיגו אדמה רק לא במושב ? ? ? ? מקלט לכל תימני ראשוןמקלט לכל תימני ראשוןמקלט לכל תימני ראשוןמקלט לכל תימני ראשון] ] ] ] במקורבמקורבמקורבמקור

 )הדגשות שלי) (KKL3/153 aמ "אצ (..."..."..."..."פועליםפועליםפועליםפועלים
 
 

  2' נספח מס

 )6(י "ישראלי בנושא מושב התימנים בנח-ד הארץפרוטוקול ישיבת המשר )2
 23.11.1913ד "ג חשון תרע"כ
 
 דונמים כדי שיוכלו להתישב כל שלושים 2התימנים דורשים כי יינתן לכל משפחה רק "

ולא כפי שהציעו חברי ועד נחלת יהודה , המשפחות בלא להטיל קנאה ותחרות ביניהם

 . משפחות12- הדונם ל60לחלק את 
צ באודסה מעמיד הוא לרשות "כי לפי הפקודה שיש לו מועד חו, ן מודיער חיסי"ד

,  למושב תימניםהי שטח אדמה של שישים דונמים מצפון לנחלת יהוד"המשרד הא

הספקת המים למושב התימנים אין . בתנאי שלכל משפחה יהיה לא פחות משני דונמים

 .צ מקבל על עצמו"ועד חו
מ על דבר קניית כברת מ על דבר קניית כברת מ על דבר קניית כברת מ על דבר קניית כברת """"כי הוא עומד במוכי הוא עומד במוכי הוא עומד במוכי הוא עומד במו, , , ,  עד הפסח עד הפסח עד הפסח עד הפסחשיחכו התימניםשיחכו התימניםשיחכו התימניםשיחכו התימניםר חיסין מייעץ "ד

 דונמים בערך סמוך לאדמת נחלת יהודה ואפשר איפוא ליסד את  דונמים בערך סמוך לאדמת נחלת יהודה ואפשר איפוא ליסד את  דונמים בערך סמוך לאדמת נחלת יהודה ואפשר איפוא ליסד את  דונמים בערך סמוך לאדמת נחלת יהודה ואפשר איפוא ליסד את 200200200200אדמה בשטח של אדמה בשטח של אדמה בשטח של אדמה בשטח של 

 60ולמספר משפחות יותר גדול ולפי שעה שומרים לתימנים את . מושב התימנים שםמושב התימנים שםמושב התימנים שםמושב התימנים שם

קנייה הדונם שבנחלת יהודה לפי התנאים האמורים לעיל אשר יקימו להם אם לא תצא ה

חתימת : [ר חיסין ובאו על החתום"ל הסכימו להצעת הד"התימנים הנ. "החדשה לפועל

 )KKL3/ 153 aמ "אצ]. ( התימנים4
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  3' נספח מס
 
  22.4.1914) 8(ד "ו ניסן תרע"קי לטהון כיציטוב'מז ) 3

 
שאלת     נתבררה עוד הפעם] בחול המועד פסח[' באסיפה הכללית שהיתה בחוהמפ"

 . התימנים
טענה כי השטח שהוקצע לתימנים יחשב למושבה מיוחדת שאין לה שום שייכות ה

 דונם נושא עליו את השם נחלת יהודה 300כל השטח המכיל . י הוכרה לא צודקת"לנח

והתימנים שיכנסו אל המושבה לא נכנסים אלא באותם האופנים שנכנסים כל יתר חברי 

ר "י הד"סיפה כללית ולהתאשר עי א"הם צריכים להבחר ע: המושב האשכנזים כלומר

להתישבות . מושבי זקנים מרופשים לא נתן לעשות אצלנומושבי זקנים מרופשים לא נתן לעשות אצלנומושבי זקנים מרופשים לא נתן לעשות אצלנומושבי זקנים מרופשים לא נתן לעשות אצלנו.  איננו זזים12מהמספר . חיסין

ואם לא תשמעו לנו ואם לא תשמעו לנו ואם לא תשמעו לנו ואם לא תשמעו לנו .  משפחות בלי בחירה היננו מתנגדים ניגוד גמור ומוחלט30של 

והואילו . לא ניתן מים ובכלל לא נכיר את המעשה הזהלא ניתן מים ובכלל לא נכיר את המעשה הזהלא ניתן מים ובכלל לא נכיר את המעשה הזהלא ניתן מים ובכלל לא נכיר את המעשה הזה �ולמרות רצוננו תעשו כלבכם ולמרות רצוננו תעשו כלבכם ולמרות רצוננו תעשו כלבכם ולמרות רצוננו תעשו כלבכם 

בשם ועד המושבה .  להתחשב עם דעתנו בתחילה למען לא תהיה אי נעימות לבסוףנא

 )מ שם"אצ." (יטובסקי'ז. ד.צ, נחלת יהודה
 

  4' נספח מס

 )1920(אברהם טביב  ) 4
 

בחרבו וקשתו ויחל להתגולל עלינו " נחלת יהודה"בין כך ובין כך נדחף בינינו ועד 

ם ושאין הוא מסכים לא על שלושים ולא על ולהתנפל עלינו אמרו שהסכמתינו אינה כלו

ומאותו זמן עד עתה לא ". רק לשנים עשר חבר"חמישים חברים שיתנחלו בנחלת יהודה 

המשרד לא נתן לנו את האפשרות באותה השנה להתנחל עד המשרד לא נתן לנו את האפשרות באותה השנה להתנחל עד המשרד לא נתן לנו את האפשרות באותה השנה להתנחל עד המשרד לא נתן לנו את האפשרות באותה השנה להתנחל עד . סר מלהתנפל עלינו

מאיים שאינו נותן מים לא למשקה ולא מאיים שאינו נותן מים לא למשקה ולא מאיים שאינו נותן מים לא למשקה ולא מאיים שאינו נותן מים לא למשקה ולא  יען שהוא שנשתווה את ועד נחלת יהודהשנשתווה את ועד נחלת יהודהשנשתווה את ועד נחלת יהודהשנשתווה את ועד נחלת יהודה

ונמשך הדבר שלא יצא . ה היה שנתיים לפני הרעש העולמי המלחמה הנוראה ז....לשתיהלשתיהלשתיהלשתיה

 . ה"לפועל עד המלחמה בתחילת שנת תרע
ושלא יכלו לא הם ולא המשרד לעזור בעד ושלא יכלו לא הם ולא המשרד לעזור בעד ושלא יכלו לא הם ולא המשרד לעזור בעד ושלא יכלו לא הם ולא המשרד לעזור בעד  את התנגדות ועד נחלת יהודה בראות חברינובראות חברינובראות חברינובראות חברינו

י שיתן להם בחזרה את הסכום שהכניסו " במשך שלש השנים בקשו מאת המשרד האזהזהזהזה

ס "אך סו. י קיבל החלטתם והשיב להם בחזרה את כספם"המשרד הא. םלפני שלש שני

ראה המשרד בעוני האומללים הדורשים דרישה צודקת ושלח מהנדס לחלק את האדמה ראה המשרד בעוני האומללים הדורשים דרישה צודקת ושלח מהנדס לחלק את האדמה ראה המשרד בעוני האומללים הדורשים דרישה צודקת ושלח מהנדס לחלק את האדמה ראה המשרד בעוני האומללים הדורשים דרישה צודקת ושלח מהנדס לחלק את האדמה 

הלכו התימנים לזרוע אותה הלכו התימנים לזרוע אותה הלכו התימנים לזרוע אותה הלכו התימנים לזרוע אותה תכף שנתחלקה . לשלושים התימנים כהחלטת מר אוסישקיןלשלושים התימנים כהחלטת מר אוסישקיןלשלושים התימנים כהחלטת מר אוסישקיןלשלושים התימנים כהחלטת מר אוסישקין

 נעשתה עצתו ובראות ועד נחלת יהודה שלא. שנת המשברשנת המשברשנת המשברשנת המשבר' ' ' ' בחיטה היא השנה האבחיטה היא השנה האבחיטה היא השנה האבחיטה היא השנה הא

התחילו להסית את התימנים ולהפיץ ריב ומדון בין החברים גופא באמרו שאין לפועלי 

הוא לוקח את . היקב התימנים שום זכות להתנחל בארץ ושהסכמתו היא היותר נכונה

האחד ומגלה לו בסוד במי יבחר וכן אל השני והשלישי עד שקמה השערוריה בין כל 

 ."דמה שממה עד היוםלרגל זה נשארה הא. התימנים
 ).IV 257 A /6 Aארכיון העבודה , 3' עמ, מחברת, "תמצית מזכרונות התימנים בראשון לציון", טביב' א(
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 5' נספח מס

פ "שבט תר' ה �ר ועד הצירים "י לאוסישקין יו"יטוביצקי ראש ועד נח'ז ) 5

25.1.1920 
 

, ה לשכונת התימנים הדונם שהוקצעה בתחיל60זו החלקה בת , "אדמת התימנים "...

הם דורשים תשובה ברורה הם דורשים תשובה ברורה הם דורשים תשובה ברורה הם דורשים תשובה ברורה , התימנים אינם נותנים מנוחהתימנים אינם נותנים מנוחהתימנים אינם נותנים מנוחהתימנים אינם נותנים מנוח. נתעוררה שוב פעם ובתוקף רב

וגם אנו לא פחות מהם מעונינים בפתרון השאלה לבל תעמוד החלקה הזאת . ומוחלטתומוחלטתומוחלטתומוחלטת

שמשתתף עימנו ויעזור לנו בנשיאת נטל כבד זה הנקרא עול , בור באין יושב עליה

, י מכמה טעמים"תנגדים ליסוד שכונת תימנים מיוחדת בתוך נחאנו מצדנו מ. המושבה

י ימצאו גם "אולם אין אנו מתנגדים לזה שבין החברים החדשים שיכנסו במשך הזמן לנח

. אי אילו תימנים מתאימים אשר יגורו מעורבים בין שאר תושבי המושבה האשכנזים

י יסוד מושב י יסוד מושב י יסוד מושב י יסוד מושב """"תי עתי עתי עתי עלפי דעלפי דעלפי דעלפי דע צריכה להפתרצריכה להפתרצריכה להפתרצריכה להפתרצ בכללה ובכל היקפה "שאלת תימני ראשל

 אפשר היה ולו הוחלט כךולו הוחלט כךולו הוחלט כךולו הוחלט כך. צ" או במקום אחר קרוב לראשליייי""""תימנים מיוחד בקרבת נחתימנים מיוחד בקרבת נחתימנים מיוחד בקרבת נחתימנים מיוחד בקרבת נח

אפס מובן מאליו שלכל הנכנסים . ל" חברים חדשים על החלקה הנ6�7כבר להכניס 

החלטה גמורה ' אנו מבקשים איפוא לקבל סוס. דרושה הלוואה לבנין בתים

 25.1.192025.1.192025.1.192025.1.1920פ פ פ פ """"שבט תרשבט תרשבט תרשבט תר' ' ' ' הההה � הציריםהציריםהציריםהצירים. . . . ''''ר ור ור ור ו""""סישקין יוסישקין יוסישקין יוסישקין יויטוביצקי לאויטוביצקי לאויטוביצקי לאויטוביצקי לאו''''זזזז' ' ' ' צצצצ..." (ולהודיענו
 ) הדגשות שליKKL3/ 153 a, מ"אצ

 
  6' נספח מס

  24.3.1918ח "א ניסן תרע"י, י למשרד"מועד נח � תכנית הביסוס ) 6
 
נו עד כאן וששימש מבטלת ביטול גמור את אי השוויון ששרר אצל... התכנית הזאת"

 דונם ואין 10, 7, 5, 2על פיה אין בעלי מגרשים . קיםמקור לחיכוכים פנימיים בלתי פוס

בה גם כן שכונה מיוחדת של תימנים אלא יש כמות ידועה של אדמה הנחלקת במידה 

ובנוגע . עיקר השוויון הוא תנאי חשוב מאוד להצלחת המושבה. שווה לכל תושביה

 עליה כמדומה שעכשיו לא יקשה כלל להשיג אדמה אחרת בשבילם לבנות �לתימנים 

אם ימצאו :אנו איננו מבדילים . שכונה מיוחדת בשבילם אם רוצים דוקא בשכונות כאלה

] הדגשה שלי..." [איזה תימנים ראויים לכך יכנסו אלינו בתור חברים שווים לכל

כנית כנית כנית כנית תתתת ( ( ( (24.3.1824.3.1824.3.1824.3.18ח ח ח ח """"א ניסן תרעא ניסן תרעא ניסן תרעא ניסן תרע""""יייי, , , , יייי""""למשרד מועד נחלמשרד מועד נחלמשרד מועד נחלמשרד מועד נח((((." ועד נחלת יהודה] החתימה[

 )הדגשות שלי , KKL3/ 153 aמ "אצ) ) ) ) הביסוסהביסוסהביסוסהביסוס
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  7' נספח מס

 17.6.1919, ט"ט סיון תרע"י, מחלקה לחקלאות ולהתישבות אל ועד הצירים ) 7
 
בכדי להיטיב את מצבם ולתת צורה פרודוקטיבית לעבודתם רצוי לאחד את התימנים "

אפשר יהיה אולי ליסד על יד נחלת יהודה על האדמה אפשר יהיה אולי ליסד על יד נחלת יהודה על האדמה אפשר יהיה אולי ליסד על יד נחלת יהודה על האדמה אפשר יהיה אולי ליסד על יד נחלת יהודה על האדמה ל למושב מיוחד אשר "הנ

 .מ" לי10800סך .. .. .. .. . משפחות60לבנין הבתים בשביל ) א. שחושבים לקנות שםשחושבים לקנות שםשחושבים לקנות שםשחושבים לקנות שם
י הבתים צריך להלוות "ע... בכדי לאפשר להם את הטיפול בענפי עבודה שונים) ב

     ."מ" לי3600ה "מ בס" לי60-למשפחה באופן בינוני כ
 

 : הראשונה,המכתב מסתיים בשתי הערות חשובות
 

ה של תימנים ביפו ובירושלים מלבד ישוב התימנים במושבות ישנה גם כמות ידוע"...

יש לפחד פן יש לפחד פן יש לפחד פן יש לפחד פן כי , אנחנו איננו נכנסים פה בשאלת הטבת מצבם במקומות האלה', וכו

אין אנו חושבים אין אנו חושבים אין אנו חושבים אין אנו חושבים . . . . שכלול מצבם בערים ימשוך את התימנים במהירות מהכפר לעירשכלול מצבם בערים ימשוך את התימנים במהירות מהכפר לעירשכלול מצבם בערים ימשוך את התימנים במהירות מהכפר לעירשכלול מצבם בערים ימשוך את התימנים במהירות מהכפר לעיר

 )הדגשה שלי(............שהעברת התימנים לערים היא רצויה מנקודת מבט ישוביתשהעברת התימנים לערים היא רצויה מנקודת מבט ישוביתשהעברת התימנים לערים היא רצויה מנקודת מבט ישוביתשהעברת התימנים לערים היא רצויה מנקודת מבט ישובית
 

 : היהשני
 

 למיותר להרבות בדברים על החשיבות שבהצעותינו אלה אחרי שכבר אנו חושבים..."

המצב העגום המצב העגום המצב העגום המצב העגום על אודות ) ט"בבאורים לתקציב מחלקתנו לשנת תרע(כתבנו בפרוטרוט 

שועד הצירים יעשה את כל מה שבידו שועד הצירים יעשה את כל מה שבידו שועד הצירים יעשה את כל מה שבידו שועד הצירים יעשה את כל מה שבידו אנו מקווים . . . . של הישוב התימני במקומות השוניםשל הישוב התימני במקומות השוניםשל הישוב התימני במקומות השוניםשל הישוב התימני במקומות השונים

ט "י (...."...."...."...."ב התימניםב התימניםב התימניםב התימניםבכדי להשיג את האמצעים הדרושים בזמן הכי קרוב להרמת מצבכדי להשיג את האמצעים הדרושים בזמן הכי קרוב להרמת מצבכדי להשיג את האמצעים הדרושים בזמן הכי קרוב להרמת מצבכדי להשיג את האמצעים הדרושים בזמן הכי קרוב להרמת מצ

 ))))Z 4 /1201מ "אצ, 17.6.1919ט "סיון תרע
 

 8' נספח מס

 5.2.1920ז בשבט "תשובת אוסישקין באמצעות אטינגר ט ) 8
 
 הדונם אשר 60אוסישקין מבקש אותי להודיעכם כי הוא החליט שהחלקה בת ' הא

 .נקבעה מלכתחילה לשכונת התימנים תימסר לשש משפחות תימניות
, כ ועד הצירים"ה אשר בה ישתתפו בכדי לבחור את המשפחות האלו צריך לבחור ועד

כ ועד התאחדות המושבות "וב, כ המושב נחלת יהודה"ב, כ תימני ראשון לציון"ב

 )584' מס, שם, מ"אצ." (ר זגורודסקי נמסר לסדר בקרוב את הועדה הזאת"לד. ביהודה
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 לפרק הרביעי 9' נספח מס
 הנהלת הסוכנות היהודית

 S 100 / 58 b �ארכיון ציוני 
 
 18.7.1949ישיבת הנהלה  ) 9

 יצחק גרינבוים
להעלות להעלות להעלות להעלות מדוע לחסל את הגלות בתימן . אי אפשר לדבר על עלייה ועל חיסול גלויות

נזיק נזיק נזיק נזיק  חולים 70 %י כך שנעלה מתימן "ע. . . . אנשים שמזיקים לנו יותר מאשר הם מועיליםאנשים שמזיקים לנו יותר מאשר הם מועיליםאנשים שמזיקים לנו יותר מאשר הם מועיליםאנשים שמזיקים לנו יותר מאשר הם מועילים

ם לתוך אנו מזיקים להם מפני שמביאים אות. . . . ולאף אחד לא תהיה תועלתולאף אחד לא תהיה תועלתולאף אחד לא תהיה תועלתולאף אחד לא תהיה תועלת לנו ונזיק להםלנו ונזיק להםלנו ונזיק להםלנו ונזיק להם

) 13711' עמ( חולים 70 %כלום נוכל לשאת עליה של . סביבה זרה והם יתנוונו כאן

 ]הדגשות שלי אלא אם יש ציון אחר[
 

 ]]]]באותה ישיבהבאותה ישיבהבאותה ישיבהבאותה ישיבה[[[[גולד גולד גולד גולד ' ' ' ' הרב זהרב זהרב זהרב ז
בשבילם זה ענין של חיים או מוות ולא רק ענין של תור ולא תור , כלפי יהודי תימן

יהיה המצב בארץ  , הורגים אותםהורגים אותםהורגים אותםהורגים אותםמשמידים אותם ומשמידים אותם ומשמידים אותם ומשמידים אותם ושם שמים אותם במאסר ]. לעליה[

 חוץ מזה הרי אי אפשר ....מוטב להם לחיות כאן מאשר להשאר בתימןמוטב להם לחיות כאן מאשר להשאר בתימןמוטב להם לחיות כאן מאשר להשאר בתימןמוטב להם לחיות כאן מאשר להשאר בתימןקשה אשר יהיה 

זוהי הפעם הראשונה שיש מצד הממשלה . היה עד כה להוציא אותם מהארץ ההיא

שהממשלה , לו היו מודיעים מה פניה. עמדה חיובית ועלינו לנצל אותה] התימניתהתימניתהתימניתהתימנית[

ציא יהודים לארץ לולא היינו עושים כל מה שבידינו כדי להוציאם התימנית הסכימה להו

יודעים אנו שיהודי תימן מסתגלים לתנאי הארץ יותר מהר מאשר יודעים אנו שיהודי תימן מסתגלים לתנאי הארץ יותר מהר מאשר יודעים אנו שיהודי תימן מסתגלים לתנאי הארץ יותר מהר מאשר יודעים אנו שיהודי תימן מסתגלים לתנאי הארץ יותר מהר מאשר . הוא הדין יהודי תימן

 )13713' עמ. (. (. (. (כ רע בשביל הארץכ רע בשביל הארץכ רע בשביל הארץכ רע בשביל הארץ""""אין ספק שזה לא כאין ספק שזה לא כאין ספק שזה לא כאין ספק שזה לא כ. . . . יוצאי גלויות אחרותיוצאי גלויות אחרותיוצאי גלויות אחרותיוצאי גלויות אחרות
 

 ]]]]אותה ישיבהאותה ישיבהאותה ישיבהאותה ישיבה[[[[חרמון חרמון חרמון חרמון ' ' ' ' צצצצ
יש כמה מאות תימנים , פרוצס זה התחיל. תימןשמעתם מרפאל על הסכם חיסול גולת 

הידיעות ... י בשבוע שעבר באוירוןי בשבוע שעבר באוירוןי בשבוע שעבר באוירוןי בשבוע שעבר באוירון""""והטרנספורט הראשון כבר הגיע לאוהטרנספורט הראשון כבר הגיע לאוהטרנספורט הראשון כבר הגיע לאוהטרנספורט הראשון כבר הגיע לא, בעדן

מכיון ששמעו מכיון ששמעו מכיון ששמעו מכיון ששמעו  התחילו לצאת בהמוניהםהתחילו לצאת בהמוניהםהתחילו לצאת בהמוניהםהתחילו לצאת בהמוניהםהראשונות שנתקבלו מוכיחות שהיהודים הללו 

  ............נשריםנשריםנשריםנשרים שמעדן מעבירים אותם על כנפישמעדן מעבירים אותם על כנפישמעדן מעבירים אותם על כנפישמעדן מעבירים אותם על כנפי... ... ... ... על הידיעהעל הידיעהעל הידיעהעל הידיעה
 )טוקולו של הפר-6- 13706(

 
 ]]]]באותה ישיבהבאותה ישיבהבאותה ישיבהבאותה ישיבה[[[[י י י י """"הסוההסוההסוההסוהלת לת לת לת ר הנהר הנהר הנהר הנה""""ברל לוקר יוברל לוקר יוברל לוקר יוברל לוקר יו

] יהודי מזרח אירופה[עכשיו רזרבואר זה ]... בהתמרמרות על היחס לעליית המזרח[

אינני מתחרט על . ת"יהודי ארצות המזה � הולך וגמר ויש לנו רק רזרבואר אחד גדול

. ינו ניתןאבל כרגע הדבר א, פולין, הונגריה, התקווה להכניס הרבה יהודים מרומניה

 ).13715... (והרזרבואר הגדול לעליה הוא ארצות ערב
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 ]]]]אותה ישיבהאותה ישיבהאותה ישיבהאותה ישיבה[[[[גרינבוים גרינבוים גרינבוים גרינבוים ' ' ' ' יייי
יצאתי נגד הסיסמא של חיסול גלויות מפני שפירושה , יית התימניםללא דיברתי נגד ע

 .להעלות כל מה שיש שם
. (ותאין אנו מחסלים גלוי. ון לא רק לגבי תימן אלא לגבי כל ארץ שהיאכלדעתי אין זה נ

13717( 
 
10 ( s100 / 59b28.8.49י "הסוהלת  ישיבת הנה  

 ח רפאל על תימןח רפאל על תימןח רפאל על תימןח רפאל על תימן""""דודודודו
 איש ויטוסו שש טיסות 250לשירות העליה עומדים שלושה אוירונים יום יום שיביאו 

 ...בשבוע
כן   איש אחרי1.000-הגענו להסכם עם השלטונות האנגלים על פתיחת מחנה מעבר ל

 ...2.000-הרחבנו אותו ל
נו להחדיר לתוך תימן מתוך סיכון רב שני יהודים כדי להשפיע שזקנים ועוורים לא הצלח

כ "ילכו כדי להשפיע שלא יבואו בקבוצות גדולות מכיוון שאין לנו אפשרות להעלות כ

-יש כ. ולך וגדלה איש והזרם 500בשבוע האחרון הגיעו כל יום . הרבה בבת אחת
תי רוצה תי רוצה תי רוצה תי רוצה ייייהיהיהיהי. וכנים שיבואו גם מקרים סוציאלייםעלינו להיות מ...  יהודים בתימן40,000

לראות את זה שיגיד שאין לקחת אותם לאחר שהגיעו בטלטולי דרכים קשים כל כך לראות את זה שיגיד שאין לקחת אותם לאחר שהגיעו בטלטולי דרכים קשים כל כך לראות את זה שיגיד שאין לקחת אותם לאחר שהגיעו בטלטולי דרכים קשים כל כך לראות את זה שיגיד שאין לקחת אותם לאחר שהגיעו בטלטולי דרכים קשים כל כך 

 ) 27�28, 14003�14004. (דרך חזרה איןדרך חזרה איןדרך חזרה איןדרך חזרה אין. . . . לעדןלעדןלעדןלעדן
 
 
 )s 100 / 61b מ"אצ. ( בדיון על המצב הכספי30.9.49א "י בת"הסוהלת ישיבת הנה ) 11

 
 חרמוןחרמוןחרמוןחרמון' ' ' ' צצצצ

אינני ,  איש לחודש15,000- יעשה כל שביכולתו ויעלה לארץ לא יותר מנניח שרפאל

 .  איש15,000-רואה כיצד בתסבוכת זו של תימנים נגיע ל
פירושו של דבר שעד ... אפשר להגיע לזה אם ננהג בתבונה ובאכזריות... לי יש מהצאות

דבר [דרביליה נו מפני שיש תמיד אימפ50,000אני אומר ,  איש45,000 יבואו 1949סוף 

 )-8- 14165. (שלא ניתנים למדידה] שיש להתחשב בו אך אינו ניתן למדידה 
 

 ברל לוקר ברל לוקר ברל לוקר ברל לוקר 
אני רוצה שאנו והממשלה יחד נחליט על ממדי העליה שלא יטילו את כל האחריות 

גם . אם גם לממשלה יהיה חלק בהחלטה היא תצטרך להכנס לזה ולשאת בעול. עלינו

אני רוצה אני רוצה אני רוצה אני רוצה )... 12, 11 � 14168-9... (רך להחליט יחד עם הממשלהבענין התימנים נצט

באוקטובר העליה לא תעלה על ... שנוציא מליבנו כל הדברים הללו שנתלים בתימניםשנוציא מליבנו כל הדברים הללו שנתלים בתימניםשנוציא מליבנו כל הדברים הללו שנתלים בתימניםשנוציא מליבנו כל הדברים הללו שנתלים בתימנים

 . כי את העליה מתימן אי אפשר להפסיק10,000 את התימנים ניקח בתוך זה 15,000
. פילו במחנות באירופהל אלה היושבים במקומותיהם או עליית כקיסאני יכול להפ
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 אף כל סיבלם לא יוכלו באוקטובר התימנים על... התימנים מתגלגלים רחוב ובמדבר

נו לכך משום שהיציאה עהג... 11,000- איש אולי יגיעו ל10,000-לעלות למעלה מ

 )1469... (הולכת בד בבד עם תוכנית העליה] בארץ[מהמחנות 
במקצת יש לנו יסוד חוקי . קציב איזה סכוםוינט י'אשר לעליית התימנים יתכן שהג

וינט לטפל בעולים 'וינט על הג'לפי ההסכם בינינו לבין הג. סףכט וינ'לתבוע מהג

אפשר לתבוע  � היות ואנו מחישים העלאתם של התימנים. התימנים במשך שבועיים

 למסור לידינו ,ל"ום שצריך היה להשקיע בהחזקת התימנים בחוכוינט שאותו הס'הג

ברור שענין התימנים בוער עד )... 14170...( אלף איש10-12-המדובר ב. אחזקתם כאןל

 .מאוד
וינט שיתן 'לא פנינו לג: : : : לוקרלוקרלוקרלוקר.) לא ענין התימנים בוער אלא הקליטה בוערת � רפאלרפאלרפאלרפאל' ' ' ' יייי(

 הפרק ענין התימנים נוסף לנו סתם כסף מפני שהקליטה בוערת אלא מפני שעלה על

 )14178.(וינט'וף גם בשביל הגלקשיי הקליטה וענין זה דח
 
  4.10.49א "י ת"הנהלת הסוה ) 12

 .וינט על הקמת מוסד למקרים סוציאליים וטיפול בעולי תימן'מ עם הג"בנושא מו
 

 ברל לוקרברל לוקרברל לוקרברל לוקר
 מוסד למקרים סוציאלים או הטיפול ,עלינו לברר מה עדיף בשבילנו מבחינה כספית

 .בעולי תימן 
וינט בעולי תימן יבוא על חשבון פתיחת 'של הגהוא מציג את הנושא כך שטיפולה [

 )14179] (ן"ל המיועד לכלל מדינת ישראל ויקרא לעתיד מלב"המוסד הנ
 

 חרמוןחרמוןחרמוןחרמון
יט יתחיל בטיפולו במקרים סוציאלים תימנים בעדן וימשיך נו'מציע הצעה מעשית שהג

 .פתיחת המוסד שם בכך גם בישראל עם
 

 רפאלרפאלרפאלרפאל
 ]ן התימנים וכן שאר הנכים הנקלטים בארץובי, מתיחס לבעיית הנכים בגרמניה[

אנו ד אחד כ מצ"נין פשוט כאל תחשבו שענין הנכים בגרמניה ובאוסטריה הוא ע

אנו מחליטים . מחסלים שם את הגלויות והמחנות ויוצרים מצב שאי אפשר לחיות שם

על תאריך חיסול סופי והואיל ואין אנו רוצים להאריך לאורך ימים את עבודתנו 

י בכינוס "מ עוד בזמן היותו ראש הסוה" ומצד שני יש הבטחה מצד ראהמ,גרמניהב

עכשיו לענין ...  והאנשים האלה מסתמכים עליה בלי הרף,חגיגי של שארית הפליטה

נכים אלא גם חולים מכיון שאין כל  בעיניהם מצויים לא רק, הנכים בין התימנים

- בתחנות במרסל או באיטליה אפשרות לנהל את הפעולה הרפואית שאנו מנהלים

 )14184...(גם דבר זה צריכים להביא בחשבון. נות עדןבמח
מה כוינט עודף של 'לפי החשבונות שלנו יש לג...]ח כספי כי"מסור דויוינט 'דורש שהג[

 )שם. (הכסף שהוקצב לרומניה הונגריה לא הוצא עד היום הזה. מליונים
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 גרינבויםגרינבויםגרינבויםגרינבוים
שלחתי טלגרמות לשוארץ אנו זקוקים עזרה ...  העניןאנו שוכחים כנראה את תולדות

נבהלנו מהודעת ויטליס שעוד מעט והוא יפעיל כך וכך ... כספית לקליטת התימנים

 לפי מספר העולים שהאוירונים מביאים ארצה יוצא שבכל יום ויום במשך ,אוירונים

כן יש פסוק בהודעתו של רפאל גם .  איש ליום1,000-נובמבר אוקטובר יתחילו לבוא כ

... ברור האוירונים לא יבואו ריקם. שמדאיג אותי המספר על הגדלת מספר האוירונים

אם ירוקנו .  האנגלים לא יכניסו לעדן אנשים חדשים,מפני שעד שלא ירוקנו את המחנה

 משום כך ,ה גדולהילעעד החצי רק אז יתחילו להגיע אנשים חדשים ואז תתחיל שוב 

 . ההזעקה הזאתעשינו את כל 
מ בדבר המקרים הסוציאליים והנכים עדיין לא נסתיים ואפשר שימשך "הלא ידענו שהמו

ואז נעמוד ... לאחר שנדע יהא סופה של המגבית לשנה הבאה. ומוטב שימשך ויגמר

 .וינט'בפני חלוקה בינינו ובין הג
 שיתפנו ,הוינט בקליט'החברים אומרים אל נשתף את הג-הנימוק השני ) -10- 14188(

מה אתם רוצים . וינט' כל הוצאות העליה הן על חשבונו של הג,וינט בעליה'את הג

 . וינט הוא עכשיו שותף בבנין הארץ'הג... ?יותר
וינט ' כרגע נדרוש מהג.אני מציע שאת ענין המוסד למקרים סוציאלים נדחה לשנה הבאה

 שהוא גורם בעליית יהודי וינט מפני'פנינו לג.... ל העליה מתימןשישתתף בקליטתה ש

וינט שיתן את חלקו בהעלאת התימנים ארצה ובסידורם 'תימן ואני מציע שנדרוש מהג

 )14180] (סוף. [עד כמה שאפשר
 

 49�50מרץ �תקציב אוקטובר:  בנושא6.10.49י ירושלים "הסוהלת ישיבת הנה
     ]עדר מחליףיעל רקע התפטרותו של גרינבוים מהגזברות וה[

 
 חרמוןחרמוןחרמוןחרמון

ה ענינים דחופים בקשר מעלי לסדר כ. מודיע לכם שהדבר לא יכול להמשך כךאני 

 עד שהתימנים לא יבואושהתימנים לא יבואושהתימנים לא יבואושהתימנים לא יבואואני מציע שבינתיים יתן רפאל הוראות ... לקליטת התימנים

אנו נמצאים באיחור של חודש . אין לאן להכניס אותם. אין מחנה. שיוסדר ענין הגזברות

 . . . . ר את העולים בשדה התעופה בלודר את העולים בשדה התעופה בלודר את העולים בשדה התעופה בלודר את העולים בשדה התעופה בלודלהשאילהשאילהשאילהשאיאני מוכרח לתת הוראה . בהכנת המחנות
 ]בשל קשיים כספיים פונה הסוכנות בבקשה למלווה מהממשלה[
 
 מ עם הממשלה"מו
 

 ברל לוקרברל לוקרברל לוקרברל לוקר
אמרתי שאין אנו עומדים בפתח . הסברתי קצרות מדוע אנו דורשים את עזרת הממשלה

ך מתו... אין אנו עניים ממעשאין אנו עניים ממעשאין אנו עניים ממעשאין אנו עניים ממעש, שנית, כ" הדוד איננו עשיר כ, ראשית.לפני דוד עשיר

 הדרישה היתה ,הדיון הוברר לי שקפלן הירצה על עניננו באופן מאוד אוביקטיבי ועניני

 4- מליונים במזומן ו6.  מליונים10שישה מליונים מלווה במזומנים שהוא בעצם 
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ההרגשה היתה ]... ?[מליונים שאנו חיבים לבנק בערבות הממשלה ובלי ערבותה 

 )14197. (שהגישה היא לגמרי חיובית ולטובה
 המשך ישיבה בערבהמשך ישיבה בערבהמשך ישיבה בערבהמשך ישיבה בערב

 
 6.10.496.10.496.10.496.10.49רפאל רפאל רפאל רפאל ' ' ' ' יייי

יכולים ... זו היתה ההחלטה. 1949-ב] עולים[רוב החברים החליטו לרבע מליון ...

 מאירופה אמריקה ושאר 50-התוכנית מתחלקת ל... להפתיע אותנו ברומניה והונגריה

' ביום ד...  מארצות המזרח אני מקבל את המספרים שנשמעים כאן100,000-ו, הארצות

ני אאלף איש .  איש מתימן10,000כתבתי לויטליס שההנהלה בתל אביב החליטה על 

 .11,000 ולעדן כיהאני קובע לתור... ה כיון שתורכיה לא תגיע לאלףבמשאיר בתור רזר
... וינט שזו ההחלטה'הודעתי לג)... -13- 14245. ( אני משאיר לשאר המקומות4,000

או להפסיק את הטיסות בשבת היות ואין הכרח . וצע ליום עולים בממ400ולכן אני מציע 

 כעת , בשבתותס בשעתו התירה הרבנות הראשית לטו.יש כעת אוירונים מספיק. בזאת

 ) 14246...(י כך נגיע למספר שהוחלט בהנהלה"ע. אין הכרח בזה
ה הכוונ. אם כן ההערכה מדויקת.  איש40,000 1950מתימן אנו מעריכים יבואו במשך ...

במחנה עדן יש .  יהודים מתימן13,000ישנם בארץ . היא יחד עם אלה שכבר הגיעו לארץ

יש שמועות על קבוצות ...  איש27,000-אפשר להניח שבתימן ישארו עוד כ,  איש2,000

לפי דרישת שלטונות עדן ניתנה הוראה מצד האימאם לעכב לפי שעה את . שיצאו לדרך

 שבועות צריכה לארוך הדרך באופן 3, לרוקן את המחנותשבועות זמן יש לנו 3. היציאה

אמנם זה לא כל כך נעים כשיושבים . לכן הדבר אינו נורא כל כך.  שבועות6זה יש לנו 

השלטונות הודיעו . כ נורא" איש זה לא כ7,000 איש בעדן אבל כשיהיו רק 13,000

מניח שבעדן אפשר יהיה אני ] למחנה[ איש שוב יכניסו 3,000�4,000-שברגע שיגיעו ל

אין התחיבות כזאת להעסיק אותם , לחץ האוירונים אינו מכריע בשבילי. קצת להתעכב

. 20,000 איש 18,000אני רוצה לסדר את הענין כך שעד סוף השנה הזאת נקבל . יום יום

 7,000 ישארו לנו 1,000דצמבר גם כן - איש מנובמבר10,000�11,000באוקטובר נקבל 

אינני רואה כל אפשרות לחלק את העליה של התימנים ... ים לתחילת השנה הבאהתימנ

אי אפשר להשהות את האנשים .  מהונגריה3,000היות ומתחילה עליה מפולין ועליה של 

לכן אינני חושב שנוכל להסתדר . בעדן מכיוון שהם מפריעים בעד כניסתם של אחרים

 )-15- 14247.(.. לשלושת החודשים הבאים15,000-בפחות מ
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 עם מנהיגי היהדות ואני יודע שלא ,דיברתי עם האנשים. . . . י לא מוכנה לעליה גדולהי לא מוכנה לעליה גדולהי לא מוכנה לעליה גדולהי לא מוכנה לעליה גדולה""""אאאא............

כאשר הגיעו ההדים כאשר הגיעו ההדים כאשר הגיעו ההדים כאשר הגיעו ההדים . . . . המשיחיות היתה מאורגנתהמשיחיות היתה מאורגנתהמשיחיות היתה מאורגנתהמשיחיות היתה מאורגנת. היתה תנועה משיחית בתוניס

זה מאוד כואב לי לומר כי . . . . התקצצו כנפי המשיחיותהתקצצו כנפי המשיחיותהתקצצו כנפי המשיחיותהתקצצו כנפי המשיחיות----י י י י """"הראשונים על המצב הקשה באהראשונים על המצב הקשה באהראשונים על המצב הקשה באהראשונים על המצב הקשה בא

בת של עליה וקליטה מבחינת היכולת עלולה לאכזב את מקורות מדיניות בלתי מחוש

שצריכים לתת לעולים אלה העדפה שצריכים לתת לעולים אלה העדפה שצריכים לתת לעולים אלה העדפה שצריכים לתת לעולים אלה העדפה נשמעה כאן הרצאה בקשר לעליה מפולין ... העליה

כיה לא באו 'אנו יודעים שיהודים מצ. מבחינה כלכלית כדי שלא לפגום ברצון העליהמבחינה כלכלית כדי שלא לפגום ברצון העליהמבחינה כלכלית כדי שלא לפגום ברצון העליהמבחינה כלכלית כדי שלא לפגום ברצון העליה
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 )-18- 14250...(םמפני שהראשונים מהם באו בחודשים כאלה שלא יכולנו לקלוט אות
 

 גרינבויםגרינבויםגרינבויםגרינבוים
כ נפגע "אינני יודע מדוע כ, אני לענות לרפאל מפני שפעמים עמד על כךמוכרח מוכרח מוכרח מוכרח 

עלי להגיד לך שאינני מאמין לכל המספרים שלך מפני שיש לי מספרים של ... מהענין

וינט מביא את 'הג. וינט שולח את האוירונים והוא מתחיב לגבי האנגלים'וינט והג'הג

 ליום 400אתה מתנחם שיגיעו . אתה לא יכול למנוע אותם להביא כרצונםהתימנים ו

 איש באוקטובר ואתה מספר על 14,000שוארץ אמר להרמן שיביא . 800והנה היום היו 

לא . אני מאמין לשוארץ-אם שוארץ אומר מספר אחד ורפאל אומר מספר שני . 10,000

 השלטונות ::::רפאלרפאלרפאלרפאל( ! ולא אתהאלא מפני שהוא שולח את האוירונים, מסיבה אישית

וינט 'בינתים הדברים הולכים לא כפי שאתה רוצה אלא כפי שהג). וינט'אינם מכירים בג

 )-19- 14251...(היית צריך לברר את הדבר הזה. רוצה
 כדי שבמחנות ישארו 172,000 = 90,000 + 82,000לפי החשבון יהיו לנו בסוף מרץ ...

...  איש במשך שלושת החודשים72,000] המחנות בארץמ[ צריך להוציא 100,000רק 

 10,000אותם ] העוזבים את המחנות בכוחות עצמם ונקלטים בחוץ [10%א שמחוץ ל "ז

 ,לא כולם יצאו בעצמם, שבעצמם יוצאים נצטרך לדאוג להוצאת מספר ניכר של עולים

וכל לבצע את הדבר בשום פנים לא נ, כים'צ, פולנים... יוצאים. התימנים לא יצאו בעצמם

 )-20- 14252. (המחנות יאכלו אותנוהמחנות יאכלו אותנוהמחנות יאכלו אותנוהמחנות יאכלו אותנוואם לא נעשה זאת . הזה
. בשלושת החודשים האלה מעלים רק תימנים. עכשיו אציע הצעות שלא אנמק אותן

.  איש27,000 זה נותן ,וינט כמו את המספרים שלך'מוכן אני לקבל את מספרים של ג

מספר זה . 30,000-אנו מגיעים ל, אותם מהונגריה שמוכרחים להעלות 3,000ניקח עוד 

 .יתר האנשים מכל ארץ שהיא דוחים לינואר, עלינו להעלות עד ינואר
, אני בתור איש שרוצה לטפל בענינים אלה ולנסות לעשות בשבילם משהו-בנוגע לפולין 

אני מבקש שתתנו לנו זמן של חודשיים לכל הפחות כדי לגייס את הכספים שצריך לגייס 

כדי שהדברים שרפאל ודובקין בחסדם הגדול הבטיחו לאנשים האלה כדי שהדברים שרפאל ודובקין בחסדם הגדול הבטיחו לאנשים האלה כדי שהדברים שרפאל ודובקין בחסדם הגדול הבטיחו לאנשים האלה כדי שהדברים שרפאל ודובקין בחסדם הגדול הבטיחו לאנשים האלה , בר הזהלמען הד

ואני רוצה להביא ואני רוצה להביא ואני רוצה להביא ואני רוצה להביא , , , , סיפרו לי שאתם הבטחתם להם פריבילגיותסיפרו לי שאתם הבטחתם להם פריבילגיותסיפרו לי שאתם הבטחתם להם פריבילגיותסיפרו לי שאתם הבטחתם להם פריבילגיות. . . . אפשר יהיה לעמוד בהםאפשר יהיה לעמוד בהםאפשר יהיה לעמוד בהםאפשר יהיה לעמוד בהם

 )שם... (1950- את העליה של יתר האנשים נדחה ל....לידי כך שפריבילגיות אלה תקוימנהלידי כך שפריבילגיות אלה תקוימנהלידי כך שפריבילגיות אלה תקוימנהלידי כך שפריבילגיות אלה תקוימנה
 

 דובקיןדובקיןדובקיןדובקין
סבור . כאילו כל התימנים צריכים לבוא מיידכשבאתי לארץ מצאתי דעה מוסכמת ש...

לדעתי אסור במשך שלושת החודשים הקרובים הבאים לסגור את העליה . אני ההפך מזה

מחוץ לתימן ] בשנה הבאה [100,000אם תסגור את העליה לא יהיו גם ... מיתר הארצות

ים ולהגיד אם כן מה ההגיון לקחת דוקא את התימנ. האנשים לא רוצים לעלות, וטריפולי

, האימאם יודע שהיהודים יוצאים. 27,000כי במשך חודשיים שלושה אני מוכרח להביא 

אין -כל הדיבורים האלה כאילו מוכרחים לקחת אותם מייד? מה פתאום יסגרו הגבולות

וינט לא יוכל לעשות דברים 'הג] Trouble" [טרובל"ענין האוירונים זה לא . להם שחר

.. וינט משום שהוא צריך להחזיק את היהודים בעדן'לוחץ על הגענין זה . כאלה נגדנו
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נוציא מהם כעת ,  על הגבול2,000 בעדן 8,000יש . אל היא מקסימליתהתוכנית של רפ

וינט ' נגיד לג�) וינט'הדבר מסור לידי הג: גרינבוים(? כלום דבר זה אינו בידינו, 7,000

א יתכן כי נסגור את העליה שלושה ל? כלום ויטליס יכריח אותנו. שלא יעשה זאת

חושש אני שבשנה . אתם חונקים את העליה משאר הארצות. חודשים מיתר הארצות

 )-21- 14253. (הבאה לא יהיו עולים
אינני רואה כל אסון בזה שאנשים . אני רואה את נקודת הכובד בהאטת העליה מתימן...

ל לעשות קימוצים בהוצאות אני פונה אל חרמון ושואל אותו אולי יוכ. ישבו בעדן

 ]שם...[ח רמת חייהם של העולים"הקליטה שלא ע
 
 קולקולקולקול' ' ' ' ממממ
אני בהחלט בעד זה שרפאל או מישהו אחר יגש . אני חושב שצריך באמת לצמצם...

יש להשתדל לצמצם ... פיווינט זה ענין ס'אצל הג. לעדן ויבדוק את הדברים מבחינתנו

 35,000אני מציע מכסה של . ומות אחריםאת עליית התימנים ולא לסגור לגמרי ממק

לשלושה חודשים הבאים לעשות נסיון לקצץ בעליית התימנים ולא לסגור לגמרי את 

 .א למצב שלא נוכל לעמוד בובים מכיון שזה ייהעליה ממקומות אחר
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  לפרק הרביעי10' נספח מס
 

 -19.12.49חנה חאשד מהרישום יציאת יהודים ממ
 
 

סוג טיסות 
 סקימאסטר

מספר 
 טיסות

נשארו 
 במחנה

כ עולים "סה
 1949מיוני 

מתו 
 במחנה

טסו 
 נכנסו לחאשד בשבוע שבין נולדו לישראל

725/101/1CO-PRO –ל" לא מצאתי רישום דומה קודם לתאריך הנ 
5 5 2,533 32,393 6 558 1 25.12.49-19.12.49 1,061 
4 4 2,772 32,833 4 440 2 1.1.50-26.12.49 681 
4 4 2,385 32,294 2 461 - 8.1.50-2.1.50 76 
5 5 2,558 33,873 3 579 2 15.1.50-9.1.50 753 
5 5 2,387 34,445 4 572 - 22.1.50-16.1.50 405 
2 2 2,830 34,675 3 230 1 29.1.50-23.1.50 675 
4 4 2,804 35,174 1 499 - 5.2.50-30.1.50 474 
4 4 2,514 35,690 - 516 - 12.2.50-6.2.50 226 
4 4 2,341 36,212 1 522 1 19.2.50-13.2.50 349 
5 5 1,859 36,853 1 641 8 26.2.50-20.2.50 188 
2 2 2,092 37,120 2 267 1 6.3.50-27.2.50 465 
4 4 2,128 37,616 1 496 1 12.3.50-7.3.50 532 
3 3 2,088 38,003 1 387 - 19.3.50-13.3.50 348 
1 1 2,350 38,103 4 100 - 26.3.50-20.3.50 366 
2 2 2,701 38,327 6 224 - 27.3.50-2.4.50 581 
1 1 2,601 38,427 4 100 4 9.4.50-3.4.50 - 
2 2 2,443 38,585 4 158 4 16.4.50-10.4.50 - 
2 2 2,103 38,923 3 338 1 23.4.50-17.4.50 - 
5 5 1,689 39,338 1 415 - 30.4.50-24.4.50 2 
4 4 1,475 39,604 1 266 - 7.5.50-1.5.50 53 

 - 14.5.50-8.5.50 1 222 3 39,826 1,251 2 )לא מצוין( 2
2 2 931 40,146 - 320 - 21.5.50-15.5.50 - 
1 1 850 40,227 - 81 - 28.5.50-22.5.50 - 
1 1 1,042 40,325 2 98 - 4.6.50-29.5.50 292 
1 1 943 40,425 - 100 1 11.6.50-5.6.50 - 
1 1 839 40,530 - 105 1 18.6.50-12.6.50 - 
1 1 749 40,630 1 100 3 25.6.50-19.6.50 - 
1 1 547 40,825 - 195 1 2.7.50-26.6.50 - 
1 1 509 40,910 - 85 - 9.7.50-3.7.50 47 
1 1 434 40,987 1 77 2 16.7.50-10.7.50 1 
1 1 609 41,084 - 97 1 23.7.50-17.7.50 271 
1 1 496 41,198 - 114 1 30.7.50-24.7.50 - 
1 1 462 41,283 1 85 - 6.8.50-31.7.50 52 
1 1 355 41,391 - 108 1 13.8.50-7.8.50 - 
1 1 252 41,499 1 108 - 20.8.50-14.8.50 6 
1 1 147 41,606 - 107 2 27.8.50-21.8.50 - 
1 1 55 41,699 - 93 - 3.9.50-28.8.50 1 
- - 128 41,699 - - - 10.9.50-4.9.50 73 
1 1 169 41,752 - 53 - 17.9.50-11.9.50 94 
2 2 7 41,914 - 162 - 24.9.50-18.9.50 - 
- - 7 41,914 - - - 1.10.50-25.9.50 - 
- - 7 41,914 - - - 8.10.50-2.10.50 - 
- - 7 41,914 - - - 15.10.50-9.10.50 - 
- - 9 41,514 - - - 22.10.50-16.10.50 2 
- - 9 41,914 - - - 29.10.50-23.10.50 - 
- - 9 41,914 - - - 5.11.50-30.10.50 - 
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סוג טיסות 
 סקימאסטר

מספר 
 טיסות

נשארו 
 במחנה

כ עולים "סה
 1949מיוני 

מתו 
 במחנה

טסו 
 נכנסו לחאשד בשבוע שבין נולדו לישראל

725/101/2CO-PRO 
- - 69 41,914 - - - 4.2.51-29.1.51 60 
- - 70 41,914 - - - 11.2.51-5.2.51 1 
- - 70 41,914 - - - 18.2.51-12.2.51 - 
- - 71 41,914 - - 1 25.2.51-19.2.51 - 
- - 143 41,914 - - - 4.3.51-26.2.51 72 
1 1 74 41,983 - 69 - 11.3.51-5.3.51 - 
- - 81 41,983 - - - 18.3.51-12.3.51 7 
- - 81 41,983 - - - 25.3.51-19.3.51 - 
- - 86 41,983 - - 1 1.4.51-26.3.51 4 
- - 86 41,983 - - - 8.4.51-2.4.51 - 
1 1 5 42,069 - 86 - 15.4.51-9.4.51 5 
- - 9 42,069 - - - 22.4.51-16.4.51 4 
- - 363 42,069 1 - - 29.4.51-23.4.51 355 
- - 362 42,069 2 - 1 6.5.51-30.4.51 - 
- - 362 42,069 - - - 13.5.51-7.5.51 - 
- - 362 42,069 2 - 1 20.5.51-14.5.51 1 
- - 362 42,069 - - - 27.5.51-21.5.51 - 
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A 

 

Abstract 
 

The Attitude of the Labor Movement and its Leaders 
Toward the Yemenite Aliya 

During the Period of the Second Aliya (1904-1914) 
And During the Period of Mass Immigration (1948-1953) 

 

A z r i e l  K a m o n  

 

For fifty years (1903-1953) the Eretz-Israel labor movement and the immigrants from 

Yemen were linked by a web of reciprocal perceptions and interests. The relationship 

had its beginnings in the labor movement's boundless admiration for the role of 

Yemenite immigrants as hired workers in the struggle for the conquest of Hebrew 

labor during the period of the Second Aliya. The romantic and mythical superlatives 

used to describe the qualities of the Yemenites focused on their perceived attachment 

to the land. The pioneers coming from Europe grasped this attribute as an inherent 

autochtonic advantage, especially notable in contrast to its absence in themselves. 

Later on the Yemenites were appreciated as a "pioneering equivalent" of the main 

pioneering group (the European one). The European group was centered around an 

elite with a theoretical- ideological commitment to pioneering self-realization. In 

contrast to the European group, the Yemenite group was perceived as possessing an 

inherent (genetic) affinity for working and possessing the land. It should be noted that 

in this first stage, from the Second Aliya until the beginning of World War I, the 

principle of holding the land, expressed in the pioneering slogan "The Land to the 

Workers", was perceived to be of supreme importance in establishing rights to the 

land through working it. The Yemenites' share in reinforcing and sustaining this 

perception was therefore of utmost significance. 

This study surveys a three-stage process. The first, which is actually an initial 

formative process, influencing the entire period of the yishuv, began during the 

struggle for the conquest of Jewish labor in the Jewish moshavot (smallholders 

settlements) (1911-1914). 

In the second stage the position of the labor movement was in harmony with that of 

the settlement institutions: not to commit the Yemenites to the settlement drive to 

establish workers' cooperatives and communes but instead to keep them as conquerors 

of labor and hired workers in the moshavot. This stage lasted from 1920 until 1947. 



B 

 

Although, from a superficial point of view, it would be possible to think that the labor 

movement was disappointed with the Yemenites and therefore did not include them in 

the new settlement forms, the actual reasons were grounded in a most complex reality. 

With the end of the world war, new winds had begun to blow. In Eretz-Israel the 

principle of "modern progress" began to displace the principle of the "right to the 

land". The question of the latter was no longer threatened or challenged except in the 

moshava settlements where the struggle for Jewish labor continued and served as 

justification for leaving the "Yemenite force" in the moshavot until the outcome was 

determined. The result was the appearance of the first cracks in the total commitment 

of the Yemenites to the labor movement. In 1923 there arose an opposition body 

called "The Yemenite Union" that set as its goal creation of a new focus of 

identification along ethnic lines. They aspired to represent Yemenite interests and 

struggled to achieve them. Only a small minority joined this group. Among the 

projects pursued by the "Yemenite Union" was an attempt to establish three Yemenite 

cooperative settlements. The Union's failure to win support of the institutions, only 

underscored its weakness and inability to change or "break" the policies of the 

institutions and the hegemonic line of the labor movement. The thinking that the time 

was not yet ripe for directing the Yemenites to settlement in the moshavei ovdim and 

that they were unsuitable for lives of cooperation and equality in fact ensured their 

exclusion from the channel of self-realization through cooperative/communal 

agricultural settlement. 

The third stage is actually a second formative stage. As in the first stage, here too the 

sense of threatened or yet-to-be-secured rights plays a part - something completely 

absent from the second stage. The results of the War of Independence bestowed on the 

young nation new territory over which it was necessary to assert Israeli control and to 

demonstrate true national sovereignty. Many areas near the new borders were left 

empty as a result of the Arabs fleeing during the war. The fear that these areas would 

be reoccupied by the Arab refugees who had just recently abandoned them brought 

about an awareness of the urgent need to establish Israeli rights to the land. In the 

absence of any pioneering settlement groups, it was decided to implement this 

prerogative by means of autochtonic Yemenite agricultural outpost settlements. It was 

only natural for the leaders of the young state (some of whom were "graduates" of the 

Second Aliya) to adopt measures according to the same model they had used during 

the first formative era. 



C 

 

The establishment of outpost settlements (kefarei avoda/work villages) inhabited by 

Yemenites, setting them up as an agricultural and security barrier in the most difficult 

locations in the mountains of Galilee and the hills of Jerusalem, was perceived as the 

most efficient and promising solution. Using the Yemenites to block the way against 

the "infiltrators" (the former refugees) and to prevent the return of the Arab villagers 

to their lands set in place a Jewish autochtonic force against an Arab autochtonic one 

in the belief that the Jewish work villages would ensure ongoing presence and control 

and would avert abandonment of these areas. 

Nevertheless, the Yemenite settlers began to leave the settlements. The desertion of 

two-thirds of the work villages by the Yemenites led to two possible conclusions: 

first, recognition of the fact that the Yemenite settlement solution - the idea and the 

people - had failed. Or alternatively, in spite of the Yemenite departure, one-third of 

the work villages were still filling the breach, their tenacity to be admired, proving 

that the conception had not failed. Eventually, the second conclusion won out, those 

remaining received reinforcements, some of the security tasks were transferred to the 

army, the settlements were apportioned additional agricultural land - the lack of which 

had impinged on the endurance of the settlers. Above all, the perseverence of the 

settlers became a factor in support of the outpost settlement theory. This philosophy in 

fact was grounded upon the dual image it found in the European and the Yemenite 

sources, sources that complemented each other in the settlement project. Each carried 

within itself the seeds of its weakness which were at the same time considered to be 

advantages in the other. Putting the dual image at the center of settlement awareness 

therefore served as proof of its credibility and of the durability of the outpost 

settlement conception for which the Yemenites served as subjects and implementers. 

 

 


