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מה גרם לפרוץ 'היום השחור של קריית שמונה', מאי 1956: 
על עבודה, קליטה, מחאה ופוליטיקה בעמק החולה בשנות ה־50

אמיר גולדשטיין

תקציר
בקריית  המונית  פועלים  מחאת  פרצה  הבוקר,  בשעות   ,1956 במאי   6 ראשון,  ביום 
הגיאוגרפית  בפריפריה  שהתרחשו  מחאה  אירועי  של  משורה  אחד  זה  היה  שמונה. 
והכלכלית־חברתית, טרם אירועי ואדי סאליב שבחיפה. מאמר זה מבקש להאיר באמצעות 
אירוע זה, שלימים כונה 'היום השחור של קריית שמונה', את המציאות בעיירה הצפונית 

בשנות ה־50. 
על מנת להבין את הרקע לפרוץ המחאה, המאמר דן בתנאים הכלכליים, החברתיים 
בבסיס  השיקולים שעמדו  את  ובוחן  ה־50  בשנות  בקריית שמונה  והפוליטיים ששררו 
הקליטה הגדולה של יהודים מצפון אפריקה, ששילשה את מספר תושבי העיירה במחצית 
השנייה של שנות ה־50. המאמר מתאר את אירועי 'היום השחור' ואת תגובת הממסד 

הפוליטי להתרחשותו.
היווצרות  לתהליך  מבחן  מקרה  היא  מקומית,  בהיסטוריה  לפרק  מעבר  זו,  פרשה 

הפריפריה הישראלית ולתהליך קליטת יהודי צפון אפריקה בעיירות הפיתוח.

מבוא
ביום ראשון 6 במאי 1956 בשעות הבוקר, פרצה מחאת פועלים המונית בקריית שמונה. 
רבים מפועלי העיירה סירבו לצאת למקומות העבודה שסודרו להם. הסדר הופר למשך 
ארבע־חמש שעות: כבישים נחסמו, התחוללה הפגנה סוערת, אבנים הושלכו על מוסדות 
ממשלתיים ונעשה ניסיון להבעיר את לשכת העבודה המקומית. בשעות הצהריים הסדר 
הוסיף להסעיר את  האירוע  זאת,  עם  לעבודתם;  הפועלים  ולמחרת שבו  כנו  על  הושב 

היישוב וכונה על ידי ראשי המוסדות המקומיים 'היום השחור של קריית שמונה'. 
דומים,  מחאה  אירועים  כמו  הנשייה  בתהום  שקע  שמונה  בקריית  ההתנגדות  יום 
שהתרחשו בפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית־חברתית לפני אירועי ואדי סאליב, שפרצו 
בחיפה בקיץ 1959 ונחקקו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי כביטוי אקטיבי ראשון של הכעס 
והתסכול המצטברים של העולים המזרחיים על תהליך קליטתם בארץ. בשנים האחרונות 
מתעורר עניין מחקרי באירועים הפריפריאליים־הנקודתיים האלה1 ונעשה ניסיון ללמוד 
על תהליכים סמויים, שהתרחשו בחברה הישראלית בתהליך הקליטה. במאמר זה אבקש 
לתרום לגל המחקרי הזה באמצעות בחינת 'היום השחור של קריית שמונה' ולשרטט את 
המציאות בעיירה בשנות ה־50. משמעותו של יום ההתנגדות אינה מסתכמת בהיותו פרק 
בהיסטוריה מקומית של יישוב אחד; מחאה זו חושפת פן לא מוכר בתהליך קליטתם של 

יהודי צפון אפריקה בפריפריה הישראלית. 
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ראשית אפרוס את התהליכים שהתרחשו ברקע ושהתנקזו למחאה המתפרצת: מאפייני 
שוק העבודה בעיירה בשנות ה־50 הראשונות, תהליך קליטת עולי צפון־אפריקה בה, 
אירועי  את  אתאר  כך  אחר  ובעקבותיה.  המחאה  ערב  הפוליטית  המערכת  פעולת  דרך 
'היום השחור של קריית שמונה' ואת הפעולות, שנעשו על מנת למנוע ממנו לערער את 
הסדר הפוליטי־כלכלי־חברתי בעיירה. לצורך שחזור הפרשה והתחקות אחר נסיבותיה 
ותוצאותיה, אתבסס על מקורות ראשוניים מארכיונים מקומיים וארציים וכן על כתבות, 

שפורסמו בעיתונות הישראלית.

הרקע הכלכלי־חברתי למחאה — שוק העבודה בגליל העליון
קריית שמונה, כמו עיירות פיתוח אחרות שנוסדו במדינת ישראל בשנותיה הראשונות, 
הוקמה ללא תשתית כלכלית משלה. ההצדקה הכלכלית לשליחת אלפים רבים של עולים 
אפשרויות  הייתה   — בעיירה  מכן  ולאחר  חלסה  במעברת  תחילה   — להתיישב  חדשים 
המועצה  )לימים  הגוש'  'ועד  את  שהרכיבו  הסמוכים,  החקלאיים  ביישובים  ההעסקה 
המנדט  בתקופת  הוקמו  קיבוצים,  מרביתם  אלה,  יישובים   26 העליון(.  הגליל  האזורית 
והתאפיינו ברמה גבוהה של ארגון ולכידות פנימיים. הייתה להם מערכת קשרים הדוקה 
תנועת  של  והפוליטית  החברתית  לרשת  שהשתייכו  משום  המרכזי  השלטון  עם  למדי 
מרכזיים  משאבים  על  וחלשה  הצעירה  ישראל  במדינת  דומיננטית  שהייתה  העבודה, 
יישובים חקלאיים  בממשלה, בהסתדרות ובתנועות ההתיישבותיות. עם הקמת המדינה 
אלה קיבלו עשרות אלפי דונם של אדמות, מרביתן של כפרים ערבים, שעזבו את עמק 
2.1948 בשנים הבאות, ככל שהתממש הפרויקט  החולה בעידוד כוחות הפלמ"ח במאי 
הלאומי הגדול של ייבוש החולה, עברו לחזקתם אלפי דונם נוספים של אדמה חקלאית 

וכתוצאה מכך נזקקו ל'ידיים עובדות'.
באביב 1949 נפגשו נציגי ועד הגוש עם ראש הממשלה דוד בן גוריון ודרשו ליישב 
את חלסה בעולים חדשים, שיפתרו את הקושי למצוא עובדים בצפון הארץ )הם הכירו 
לא  מגוריהם  לבחור את מקום  יכולת  בעלי  ועולים חדשים  בכך, שתושבי מרכז הארץ 
צפויים להגיע לאזור ולהצטרף לקיבוצים הצפוניים(.3 מבלי להמעיט במחויבות תושבי 
האזור להירתם לקליטת העלייה הגדולה, שהגיעה לארץ באותם ימים, נראה שהשיקול 
המרכזי שהביא לתמיכת מרבית הקיבוצים בגליל העליון בהקמת יישוב עירוני שכן, היה 
הצורך הדחוף בפועלים לעיבוד השטחים הנרחבים החדשים שקיבלו. היוזמה המקומית 
אוכלוסיית  לביזור  שפעל  הממשלתי,  התכנון  אגף  של  לאומית  יוזמה  עם  התיישבה 

המדינה הצעירה באמצעות הקמת עיירות חדשות והמליץ להקים עיירה באצבע הגליל.
היה  כשנה  ולאחר  יוסף  קרית  נקרא  תחילה  יהודי,  יישוב  בחלסה  הוקם   1949 ביולי 
לקריית שמונה. עם הגעת קבוצת המשפחות הראשונות מקרב עולי תימן, פורסם בעיתון 
'דבר' מאמר בו נכתב, ש'למעלה מאלפיים מתיישבים ומעלה צפויים השנה' ואלה 'יוכלו 
ראש  יושב  לנדסמן,  הלל  עובדות.'4  לידיים  המשוועים  העמק  ביישובי  עבודה  למצוא 
המועצה האזורית החדשה, ביטא את הציפייה לפיתוח האזור במילים, 'עמק החולה, על 

כל העושר הצפון בו, ואדמות ההר, מחכים לידיים עבריות עובדות.'5 
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ביולי 1950 גרו בקריית שמונה כ־800 תושבים ותוך פחות משנה וחצי זינק מספרם 
ל־6.5,000 הגידול הדרמטי נבע ממדיניות 'פיזור האוכלוסייה' )למעשה, פיזור העלייה( 
שמונה  קריית  האזורית.  המועצה  של  מובהק  אינטרס  גם  ושירת  ישראל  ממשלת  של 
הגדולות  המעברות  ולאחת  העליון  בגליל  ביותר  המאוכלס  ליישוב  נעשתה  הצעירה 
בצפון הארץ. באותה עת המוסדות הלאומיים הפנו לצפון הרחוק עולים מרומניה, עיראק, 
הודו, פרס, הונגריה ומעט־יחסית מצפון אפריקה. רשויות המדינה היו מרוחקות והתקשו 
להעניק מענה אפקטיבי לגידול המהיר והגדול במספר התושבים, והשירותים הציבוריים 
המקומיים קרסו. בשנים 1953-1949 המועצה האזורית ניהלה מבחינה מוניציפאלית את 
קריית שמונה על אף שלא נכללה רשמית בשטח השיפוט שלה, וראשיה פעלו לקידומה; 
מוסדות  בניית  קידמו  השונות,  הרשויות  בפני  המעברה  של  האינטרסים  את  ייצגו  הם 
ושיכונים, השמיעו את קולם של העולים ולעיתים גם את זעקתם. קיבוצי הסביבה מילאו 
היו  משקים  חברי  ועשרות  התושבים  של  היומיומיים  הקשיים  בהקלת  מפתח  תפקיד 

פעילים בשירותים החברתיים השונים במעברה.7
במהלך שנות ה־50 לא נבנו תשתיות כלכליות משמעותיות בקריית שמונה. ההשקעה 
הגידול  האזורי.  החקלאי  בפיתוח  התמקדה  החולה  בעמק  והציבורית  הממשלתית 
ומערכת  חקלאית,  בתוצרת  הצורך  את  הגביר  ישראל  מדינת  של  הניכר  הדמוגרפי 
סייעה  המרכזי  השלטון  ובין  העליון  הגליל  קיבוצי  בין  והפוליטית  האישית  הקשרים 
לתהליך הפיתוח המרשים; המועצה האזורית הצליחה להשיג תקציבי התיישבות, מכסות 
החקלאות  נפח  הגדלת  יזומות.8  ציבוריות  לעבודות  ותקציבים  ואשראי,  הלוואות  מים, 
ופיתוח התעשייה הקיבוצית בשעה שמספר חברי הקיבוצים נותר ללא שינוי, גרם לעומס 
עבודה לא אפשרי. בתנאים אלה קיבוצים רבים הסכינו לעבודה שכירה בשיעורים הולכים 
וגדלים, ובמהלך שנות ה־50 הלגיטימציה שלה הלכה וגברה על אף שסתרה את עקרונות 
היסוד של ההתיישבות הקיבוצית, משום שעל פי התפיסה הסוציאליסטית עמד בבסיסה 

ניצול.
שוק העבודה באזור הצפוני התבסס על עבודה חקלאית עונתית, שיצרה חוסר יציבות 
תעסוקתית; לצד תקופות של תעסוקה מלאה התקיימו פרקי־זמן משמעותיים של אבטלה. 
ביוני 1952, לאחר מספר שבועות של תעסוקה סדירה, שליש מראשי המשפחות בקריית 
שמונה היה מובטל. 'דבר' ציטט את טענות התושבים, 'שמענו לקול הממשלה והמוסדות 
הלכנו  בערים.  להצטופף  לא  לספר, לחקלאות,  ללכת  העולים  הקוראים את  הלאומיים, 
לצפון הרחוק, לקרית־שמונה. הייתכן, כי בשבילנו לא תימצא עבודה, ולא יהיה דואג לנו 
ולילדינו? הלזאת ייקרא פיזור אוכלוסיה?'9 אברהם הכהן, מזכיר מועצת הפועלים של 
קריית שמונה, שלח מכתב למוסדות ההסתדרות, הביע פליאה וזעם על האבטלה 'בקנה 
יזומות; הוא הודה ש'עבודה  וביקש לקדם באופן מיידי עבודות  מידה רציני'10 ביישוב 
ציבורית לא רצויה, לא מבחינה חינוכית ולא מבחינת פתרון של קבע' אך קבע שבקריית 
שמונה, 'שהיא עומדת על סף התפתחות אין כל ברירה אחרת.' את העוני הגדול, שאליו 
עבודה  בתנאי  ועובדים  ספורים  עבודה  לימי  שזוכים  הפועלים  בקרב  בביקוריו  נחשף 
ירודים, תיאר במילים 'תמונה מחרידה', 'פועלים עולים חדשים אוכלים לחם יבש — בלי 



אמיר גולדשטיין222

הגזמה לחם יבש — לארוחת צהרים מחוסר כסף לקנות דבר מזון אחר. עבודת הייעור 
נעשית בתנאים קשים ]...[ בין קוצים בלי נעלים ]...[ מישהו כן היה צריך לדאוג לסידור 

הראשון שפועלים עבריים לא יעבדו יחפים.' 
הלנת השכר הייתה נפוצה בקריית שמונה לאורך שנות ה־50 ופועלים לא קיבלו את 
שכרם במשך חודשים ארוכים. באחד האירועים פועלים, שעבדו בכפר גלעדי באפריל 
התעסוקה  בלשכת  והתפרצו  בזעם  הפגינו   ,1951 בינואר  את שכרם  קיבלו  וטרם   1950
המקומית.11 התנהלות כזאת רווחה באותן שנים באזור כמו גם במקומות אחרים ברחבי 
הארץ. עבודות תושבי קריית שמונה בקיבוצים מומנו על ידי הממשלה, בעיקר על ידי 
משרד העבודה, באמצעות תקציבי הפיתוח, שהוקצו לקיבוצי הגליל העליון. על פי עדותו 
של סעדיה גלב מכפר בלום, שכיהן כסגן יושב ראש המועצה האזורית, שני שליש משכרו 
של כל עובד סובסדו על ידי הממשלה;12 זו נהגה להעביר את התקציב לקיבוצים באיחור 
רב, ובכך היה לה תפקיד חשוב בהפיכת הלנת השכר לתופעה רווחת. ב־1953, ערב חג 
הפסח, אברהם הכהן כתב לוועד הפועל של ההסתדרות והתריע 'באזעקה מרה ]...[ קיבוצי 
הסביבה חייבים לפועלים עבור שכרם ארבעה חודשים ]...[ הגיעו מים עד נפש ]...[ בואו 
לעזרתנו כי אין בכוחנו לעמוד בפני לחץ הפועלים הרעבים ללחם, כשאין בפינו תשובה, 
ואנו הננו הכתובת היחידה להם.'13 הכותב תיאר את מאמציו חסרי התוחלת לגבות את 
התשלום המגיע לפועלים, 'ביקורים אישיים של המזכיר בקיבוצים, ביקורים עם משלחות 
ומוסדות שונים  האזורית  ידי המועצה  על  ובטלפון, השתדלויות  פניות בכתב  פועלים, 
העבודה  'שמשרד  טענו,  והקיבוצים  תוצאות'  ללא  נשארו  האלה  הפעולות  כל  במקום. 
חייב להם סכומים ניכרים ואין ביכולתם, במצוקה הכספית הנוכחית, לסלק את החוב.'14 
קריית  לפועלי  שכר  המלינים  משקים   15 של  מפורטת  רשימה  למכתב  צירף  הכהן 
שמונה בהיקף כולל של 30,000 ל"י והזהיר כי 'אם לא תוכלו להתגבר על עניין הלנת 
השכר, אין כל הצדקה להמשכת פעולותינו במקום.'15 המכתב מלמד על המצב המורכב 
ידי שליחי מפא"י נדרשת לנהל  בו מועצת הפועלים של קריית שמונה, שמנוהלת על 
מאבק מקצועי חריף בקיבוצים, שמשתייכים לאותה קבוצה פוליטית, 'לאיגוד המקצועי 
ליד מועצת הפועלים ישנן דרכים לגביית שכר מנותני עבודה פרטיים, אולם, בתקופת 
לנו  ברור  לא  לכן,  ההסתדרותי,  מהסקטור  עבודה  בנותני  נתקלנו  לא  באיגוד  עבודתנו 
שהשתייכה  שמונה,  קריית  של  הפועלים  מועצת  נגדם.'16  לנקוט  עלינו  האמצעים  מה 
להסתדרות והונהגה על ידי מפלגות הפועלים, לא הייתה יכולה לבטא באופן מלא את 
האינטרסים של פועלי הדחק, לנהל מאבק מקצועי ולהפעיל לחץ ממשי על הקיבוצים. 
אפיק הפעולה שנותר לה היה לדאוג לקידום העברת תקציבים למעסיקים הקיבוציים, 
שיאפשר למשקים לשלם את שכרם של פועלי קריית שמונה. מכתביה למרכז החקלאי 
כללו לא פעם בקשות מפורשות לפעול להזרמת כסף לקיבוצי האזור בטענה, שרק כך 
תיפתר בעיית הלנת השכר לפועלי היישוב.17 הפגנות ספונטניות זועמות של הפועלים, 
שיצאו לעיתים משליטת מועצת הפועלים, הביאו לעיתים לוויסות הלחץ. בעקבות אירוע 
כזה עיתון 'החרות' דיווח, שכל אחד משני הקיבוצים, הגושרים ושדה נחמיה, מכר שלוש 
פרות על מנת לשלם בינואר 1954 את שכר הפועלים שעבדו אצלם ביולי 18.1953 בדיווח 
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צוין, שהקיבוצים חייבים עד כה מעל 100,000 ל"י 'כשכר עבודה לפועלים שרובם עולים 
חדשים ומרובי נפשות הסובלים ביותר מהלנת השכר.'19

המקורות חושפים פער נרחב בין הדרך בה תפסו בקיבוצים את המציאות הכלכלית־
חברתית בעמק החולה ובין המציאות. במרץ 1954 דוד שליו, סופר 'דבר' בגליל העליון 
העבודה  תנאי  בנושא  מאמר  פרסם  הקיבוצית  לתנועה  ומקורב  קיבוץ  חבר  ובעצמו 
ידי  'על  מועסקים  היישוב  פועלי  שמרבית  מכך  שנובעים  שמונה,  בקריית  המשופרים 
ההתיישבות העובדת בגליל ובמשק ההסתדרותי.'20 לדעת הכותב, האידיליה התעסוקתית 
בשוק  התקין  שהמצב  לחשוב  הצפוני  ביישוב  החדשים  לעולים  לגרום  עלולה  הזאת 
העבודה 'כאילו נפל הדבר מן השמים' ולא תוצאה של 'מאבק ממושך של ציבור הפועלים 
בארץ'; הוא מתריע, ש'כל עוד לא טעמו העולים את טעם המאבק על תנאי עבודה אין הם 
מסוגלים להעריך נכונה את ההישגים.' ממסמכים אחרים בני אותו זמן עולה תמונה שונה. 
בינואר 1954 מועצת פועלי קריית שמונה שלחה חמישה־שישה מברקים למרכז החקלאי 
של ההסתדרות, התחננה למצוא פתרון לבעיית הלנת השכר של הקיבוצים והזהירה מפני 
תוצאות חמורות שעלולות להגרם כתוצאה מתופעה זו.21 כעבור מספר חודשים מזכירות 
מועצת פועלי קריית שמונה הפצירה ביעקב רייך, המזכיר הארצי של המרכז החקלאי, 
להגיע לביקור דחוף בצפון על רקע החרפת סכסוכי העבודה 'עם המועצה האזורית כנותן 
הוועד  של  התעסוקה  למחלקת  כתבה  בעיירה  הפועלים  מועצת   1955 במרץ  עבודה.'22 
קריית  'פועלי  סובלים  ממנה  השכר'  הלנת  'מכת  על  והתריעה  ההסתדרות  של  הפועל 
קרן  הקמת  היה  זו  למציאות  הממשלתי  הפתרון  בסביבה.'23  במשקים  העובדים  שמונה 

מפרעות, שתעניק לפועלים מקדמות לקיום משפחותיהם עד לקבלת השכר המולן.
בעמק החולה, כמו בכל המשק הישראלי, התפתח שוק עבודה מפולח. תנאי התעסוקה 
של עובדים חברי קיבוצים היו הוגנים יותר ובטווח הארוך הם נהנו מתוצאות הפיתוח 
בו נטלו חלק. בקריית שמונה היו פועלים, שקיבלו בחלוף הזמן קביעות בעבודה ותנאי 
המניבות  התשתיות  בפיתוח  מחלקם  שלהם  העתידי  הרווח  מידת  אך  הוגנים,  העסקה 
של קיבוצי האזור הייתה מוגבלת. לצידם חיו פועלים יומיים לא קבועים, חסרי ביטחון 
בממסד,  תלויים  והיו  העבודה  לשכת  דלתות  על  קבוע  באופן  התדפקו  אלה  תעסוקתי; 
הנמוך.  שכרם  את  לקבל  להם  שייאפשרו  תקציבים  ויעביר  עבודה  ימי  לספק  שידאג 
שוק העבודה המפולח בגליל העליון לא תוכנן על ידי המועצה האזורית; עם זאת, היו 
לחקלאות  עונתיים  בעובדים  הצורך  בהם  הקיבוצי,  לאינטרס  שהתאימו  מרכיבים  בו 
עובדיה  ושל  שמונה  קריית  של  לאינטרס  מנוגד  היה  זה  צורך  נקודתיות.  ולמשימות 
בתמונת  משתלבת  העליון  הגליל  של  במיקרו  המתבהרת  התמונה  קבועה.  לתעסוקה 
כמדינת  ולא  סעד  כמדינת  וה־60  ה־50  בשנות  שפעלה  ישראל,  מדינת  של  המאקרו 

רווחה.24 
נגד  פוליטיות  במוטיבציות  פעם  לא  נכרכה  הזאת  ההוויה  על  הזמן  בת  הביקורת 
תושבי  עם  הנעשה  הצדק  לחוסר  התייחס  'הדור',  המפלגה,  ביטאון  גם  אולם  מפא"י 
משקי  ע"י  ב-90%  מועסקים  שמונה  קריית  שפועלי  הוא,  סוד  'לא  שמונה,  קריית 
הסביבה ותעסוקה זו תלויה על חוט השערה ]...[ 'המון "הפועלים הפשוטים" המשמשים 
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ל"לומפנפרוליטריאט"25 את קיבוצי האזור.'26 הכותב הביע ביקורת על כך שלא השקיעו 
העבודה  שמשרד  עבודות־דחק  במקום   ]...[ ממשיות  ובתכניות  'בפיתוח  הכספים  את 
מעניק מפעם לפעם, עבודות המספקות בקושי רב את צורכי הפועלים ]...[ טוב היה אילו 
חשבו על פיתוח ועל תכניות ממשיות להעמיד את היישוב על רגליו.'27 המאמר נחתם 
במסר ברור, 'והלא קרית שמונה היא אזור פיתוח, שאפשר להפכה למרכז גדול ופורח. 
אמנם, העיניים נשואות לנגב, אל מרחבי הדרום, אולם גם הצפון הרחוק תובע את שלו וזועק 

לפיתוח!'28
ביומרה  חיבלו  כלכליות  תשתיות  והיעדר  העיירה  על  פסח  האזורי  הפיתוח  תהליך 
להפוך אותה למרכז אזורי; מצב זה הטריד את הדרג המקצועי בממשלה. דוד זסלבסקי, 
מראשי אגף השיכון במשרד העבודה קבע ב־1955, שהאזור משמש 'משען נאמן לקרית 
שמונה, הצריכה לשמש מרכז לאזור ]...[ בגלל ההרכב המקרי של אוכלוסיית קרית שמונה 
רק במידה מעטה  כיום  והמקצועית המפגרת, ממלאת קרית שמונה  ורמתה התרבותית 
את התפקיד של מרכז האזור.'29 זסלבסקי מנה את מקומות התעסוקה בעיירה הצפונית 
בלבד  שליש  הוא  קבועה  בלתי  בעבודה  תלויים  שאינם  המפרנסים  שיעור  כי  והדגיש 
מ'הנורמות המקובלות באגף התכנון עבור יישוב של 5000 נפש, בעל רמה נאותה. ]...[ 
אפשר  ומחמירה  מאורגנת  וציבורית  ממשלתית  פעולה  בדרך  שרק  קסמים  מעגל  נוצר 
נוספת ושגשוג.' בפועל, ממשלת  לשבור אותו ולהצעיד את קריית שמונה להתפתחות 
ישראל הפנתה עולים חדשים לעיירה הצפונית אך לא בנתה מפעלים ותשתית תעסוקתית 

במקביל לבניית יחידות הדיור. 

קריית שמונה משלשת את מספר תושביה
נבלמה  הגדולה  העלייה  תנופת  שמונה.  בקריית  שפל  שנות  היו   1953-1952 השנים 
הצפונית  למעברה  מצומצמת,  נעשתה  העליון  לגליל  עולים  להפנות  הממשלה  ויכולת 
זו  מציאות  הארץ.  במרכז  ליישובים  עזבו  ורבים מתושביה  עולים  ופחות  פחות  נשלחו 
)רבות מהמעברות  מדגימה, שהקמת המעברות לא מימשה את חזון פיזור האוכלוסייה 
שנשלחו  העולים  את  לשמר  התקשו  ובנגב  שבגליל  אלה  וגם  הארץ  במרכז  הוקמו 
אליהן(.30 בשלהי 1952 דיווח 'דבר', 'רבים ברחו'31 וניחם 'הנשארים יתערו ויכוח שורש.' 
תקווה זו התפוגגה. כעבור שלוש שנים 'נתגלתה נטיה של עזיבת רבים ונהירה למרכזי 
הארץ. לצערנו, עזבו על פי רוב, המוכשרים והחזקים ביותר, ביניהם גם כאלה שהוקנה 
כ־5,000  שמונה  בקריית  חיו   1951 בשלהי  מקצועית.'32  הכשרה  על־ידי  מקצוע  להם 

תושבים, בסוף 1953 נותרו בה כ־3,000 בלבד33 והיו בה מאות דירות ריקות.34 
הגידול הדמוגרפי התחדש במחצית השנייה של 1954, עם גבור העלייה מצפון אפריקה 
לרשת  שמונה  קריית  חיבור  טקס  בעת   ,1954 בקיץ  שם.  המצב  התערערות  בעקבות 
בעתיד  לקלוט  עתיד  שהיישוב  הכריזה,  מאיר  גולדה  העבודה  שרת  הארצית,  החשמל 
של  לזה  השתווה  התושבים  מספר   1955 לקראת  אפריקה.35  מצפון  עולים  אלף  הקרוב 
שלהי 1951 ובשנים 1956-1955 הוכפלה אוכלוסיית היישוב. הגידול במספר התושבים 

נמשך עד תחילת שנות ה־60. 
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כ־8,000  לקליטת  התאימה  לא  הכלכלית  התשתית  וחסרת  המרוחקת  שמונה  קריית 
הוכרזה  הצעירה  העיירה   .)1959-1955( ספורות  שנים  בתוך  אפריקה  מצפון  עולים 
למועצה מקומית עצמאית עם הנהגה מקומית נבחרת רק זמן קצר קודם לכן )ב־1953(, 
חדשים  עולים  אלפי  לקליטת  מתאימה  ולא  חדשה  הייתה  ביישוב  השירותים  ומערכת 
בזמן קצר. ההחלטה לבצע בעיירה קליטה בהיקף כזה נעשתה מתוך שיקולים של גורמים 

ארציים, אזוריים ומקומיים. 
באמצע  העלייה  התחדשות  רקע  שעל  ישראל,  ממשלת   — והמרכזי  הראשון  הגורם 
שנות ה־50 חידדה את מדיניות הפניית העולים לצפון הארץ ולדרומה, ברוח הסיסמה 
'מהאוניה לכפר'.36 הצורך לקלוט שוב מספר רב של עולים, בעיקר מצפון אפריקה, כאלה 
שנוצרה להם עוד קודם בחברה הישראלית תדמית שלילית, והרצון להצליח לפזר את 
הקליטה  מנגנון  ידי  על  הניכרים שנעשו  ביסוד המאמצים  עמדו  מבעבר,  יותר  העלייה 
הרחקתם  תוך  ההמונים  לקליטת  הנכונות  באמצעות  כך,  בפריפריה.37  העלייה  לפיזור 
מהסתירה  קלות  ביתר  ולהתעלם  מרוחקים,  אזורים  ליישב  היה  ניתן  הארץ  ממרכז 
ולכן  ללאום'  'אחים  המזרחיים  ביהודים  שראה  השוויוני,  )המכיל,  הלאומי  האתוס  בין 
תרבות  בני  היו  )לפיו  האוריינטליסטי  האתוס  ובין  בישראל(  בקליטתם  מעוניין  היה 

פרימיטיבית, נחותה, שעלולה להזיק לחברה הישראלית(. 
הגורם השני — צורכי קיבוצי הגליל העליון. תכיפותן הקריאות של ראשי המועצה 
האזורית לידיים עובדות38 גברה במהלך 1954. ייבוש החולה נמצא בעיצומו, עשרות אלפי 
ועל מנת להכשיר את האדמות החדשות  לגידולים חקלאיים,  הוכשרו  דונם של קרקע 
ופריסת  הקיבוצית  התעשייה  הרחבת  גם  רבים.  בפועלים  צורך  היה  למניבות  ולהופכן 
רשת השקיה נרחבת, 'כל אלה מצריכים אלפי ידיים עובדות והתיישבות רבתי בשטחים 
בפועלים  הדחוף  הצורך  הייבוש.'39  מפעל  שייגמר  לאחר  המיובשים  ובאלה  המוברים 
בגליל העליון גדל בעונת האביב לקראת העבודות החקלאיות האינטנסיביות. במאי 1954 
ובהם  שונים  גורמים  בפני  התריע  המקומית,  התעסוקה  לשכת  מנהל  הרטנשטיין,  זאב 
שרת העבודה גולדה מאיר, 'לשכת העבודה מוצפת בדרישות למאות ידיים עובדות ]...[ 
דרושים מיד ארבע מאות משפחות נוספות.'40 כעבור כמה ימים מזכירי לשכות העבודה 
בקריית שמונה הזהירו, ש'חוסר ידיים עובדות בגליל — תופעה העלולה לפגוע במשקים 
30 הקיבוצים הסמוכים לקריית שמונה זקוקים 'לפחות ל־400  ובנטיעות'41 והוסיפו כי 

פועל ליום לעבודות הפיתוח שכבר אושרו על ידי המוסדות.' 
ביולי  ב־26  ואלג'יר.  מתוניס  וגם  ממרוקו  בעיקר  עולים,  לזרום  החלו  העליון  לגליל 
1955, בעיצומו של התהליך הזה, נערכו בחירות ראשונות לשלטון המקומי ואשר נזרי 
ידי מועצת העיר  נבחר לראשות מועצת קריית שמונה; הוא מונה רשמית לתפקיד על 
יום קודם לכן, יושב ראש המועצה היוצא יצחק זכאי כתב לשר   .1955 ב־7 בספטמבר 
האוצר לוי אשכול והודיע על ההחלטה לקלוט ביישוב 1,000 משפחות עולים 'תוך השנה 
הקרובה'42 )כלומר אלפי תושבים חדשים ולא רק אלף עולים כפי שהכריזה שרת העבודה 
להירתם  ולאומית  מוסרית  'חובה  מתוך  כ'נחושה'  הוצגה  זו  עמדה  לכן(.  קודם  כשנה 
לעול הקליטה ולשתף עצמנו ואת אזור הגליל העליון בכלל המשימה הזו ]... ו[ להיחלץ 
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להצלת יהדות צפון אפריקה.' המועצה האזורית הגליל העליון הייתה מעורבת במהלך, 
כמו גם מועצת הפועלים. כעבור ארבעה ימים, במוצאי שבת, התקיימה בקריית שמונה 
'עצרת עם המונית ]...[ ביזמת המועצה האזורית, המועצה המקומית ומועצת פועלי קרית־
שמונה. ההחלטה ]לקלוט 1,000 משפחות נוספות מצפון אפריקה[ נתקבלה באהדה מצד 
הצבור, שהביע את רצונו לתרום את חלקו לקליטת העולים.'43 בעצרת השתתפו לצד ראש 
המועצה החדש, מזכיר מועצת הפועלים וחבר הכנסת אהוד אבריאל, חבר קיבוץ נאות 

מרדכי, מראשי מפא"י וקיבוצי הגליל העליון.44 
וכן בשנים  אז  ראשי המועצה המקומית האמינו  העיירה.  הנהגת  הגורם השלישי — 
הבאות, שהצטרפות אלפי תושבים ליישוב תוך זמן קצר תסייע להתפתחותו. בתחילת 
נזרי  אשר  אפריקה,  מצפון  הגדול  העלייה  גל  מקליטת  כתוצאה  הקשיים  וחרף   1957
נוספות.45 בראשית  ראש המועצה המקומית הביע רצון לקלוט 2,000 משפחות עולים 
את  להפוך  להתרחב,  לגדול,  כמיהה  עולה  ומדבריו  דומה  באופן  התבטא  ה־60  שנות 
העיירה לעיר ולהיות למרכז אזורי ממשי ברוח התוכניות המקוריות של אגף השיכון.46 
נזרי האמין, שהתגייסות למשימת קליטת העלייה הגדולה ופיזור האוכלוסייה בישראל 
תגרום לשלטון המרכזי לפתח בקריית שמונה תעשייה, שתהווה בסיס כלכלי איתן יותר 
מהעבודות החקלאיות העונתיות.47 קשה לאמוד את השיקולים, שבבסיס תמיכת הנהגת 
תמימות  של  מידה  היו  בעמדתה  ביישוב.  הגדול  העלייה  גל  בקליטת  שמונה  קריית 
ונאיביות עם השפעה של המועצה האזורית, ששיחקה תפקיד מרכזי בשנים האלה בעיצוב 
ממשלתית  החלטה  מפני  דאגה  העיירה  הנהגת  בנוסף,  בעיירה.  הפוליטית  המערכת 
יישוב עירוני נוסף בעמק החולה. באותן שנים של גלי־עלייה גדולים  אפשרית להקים 
ושדרות  אופקים  נתיבות,  בהן  מקומיות,  למועצות  הפכו  ומעברות  פיתוח  עיירות  כמה 
כבר  שרטט  הממשלתי  התכנון  אגף  המערבי.  בגליל  ומעלות  ושלומי  המערבי,  בנגב 
במפותיו המוקדמות אפשרות להקמת עיירת־שדה נוספת במרכז עמק החולה ונזרי חשש 
שהקמתה תפגע בקריית שמונה. במכתב למשרד הפנים יצא נגד האפשרות הזאת והזכיר 
שמונה  קריית  המונית,  עלייה  לקלוט  הצפונית  המקומית  המועצה  החלטת  אף  על  כי 
חסרה  ובינתיים  החדשים'48  העולים  סבל  על  להקל  כדי  תעסוקה  למקורות  'משוועת 
]...[ במלוא עונת הקיץ היה צורך שמשרד  תעשייה ו'מקורות תעסוקה יציבים ורציניים 
העבודה יממן יותר מ־700 ימי עבודה ליום, כדי להקל על חוסר העבודה' ומעל היישוב 

'מרחפת עדיין סכנת התפוררות בגלל חוסר תעסוקה מכניסה וקבועה.' 

מקליטה למחאה
עול קליטת אלפי עולים בקריית שמונה, שטרם הצליחה להתגבר על אתגרי קליטת 
העולים משנות ה־50 הראשונות במעברה, היה קשה מנשוא. לעיר לא היו הכנסות משלה 
מגביית ארנונה ממגורים ומעסקים ולא הוקצו לה תשתיות, שיאפשרו לה להפוך לרשות 
עצמאית ומבוססת תוך כדי תהליך הקליטה ההמונית. בשלהי 1955 ובראשית 1956 הגיעו 
הוכפל  שנה  בתוך  ממרוקו.  בעיקר  עולים,  כ־120 משפחות  חודש  מדי  לקריית שמונה 
יכלו להתמודד עם  ביישוב לא  והרווחה  ומערכות החינוך, הבריאות  מספר התושבים49 
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מצוקותיהם, 'כמחוסרי עבודה חלקיים, הם רעבים ללחם ממש וחסרים בגד ללבוש, חולים 
ומיואשים, שונאים את הארץ, את הוותיקים, את אלה ששלחו אותם לכאן ומבכים את 

ארץ מוצאם על תושביה.'50 
מצוקת התעסוקה הגיעה לשיא בחורף, עונת השפל בעבודה החקלאית באזור. בדצמבר 
1955 הפגינו 200 מובטלים ליד לשכת העבודה המקומית, ביניהם עשרות ראשי משפחות 
שלא עבדו יום אחד מאז עלו ארצה מספר שבועות קודם לכן.51 הוקמה קרן סיוע מקומית, 
שלא הייתה לא משמעותית52 וקרן המפרעות הממשלתית, שתפקידה לגשר על תקופות 
של היעדר עבודה או שכר, נותרה ללא תקציב. בלחץ ראש המועצה ויושב ראש מועצת 
הפועלים הוזעק לעיירה אברהם ציגל, ראש מחלקת הקליטה בסוכנות היהודית ובעקבות 
ביקורו חודשה חלוקת המפרעות.53 המצב הקשה נמשך. כעבור שבועות ספורים התקיים 
מנהל  לוין,  וקלמן  מפא"י  של  הארגון  מחלקת  אנשי  בהשתתפות  חירום  דיון  בעיירה 
מחוז צפון בסוכנות היהודית. נציגי המועצה המקומית, מועצת הפועלים וסניף מפא"י 
כנראה בחשבון  נלקח  הנוספות לא  1000 המשפחות  'בתכנית הקליטה של  כי  התריעו 
מצב העבודה בחודשי חורף.'54 ההסתמכות על העבודה החקלאית, התנודתית באופייה, 
את  הנציחו  שמונה  בקריית  פנימיות  כלכליות  תשתיות  בינוי  והיעדר  האזור  בקיבוצי 
את  סיים  העיתון  כתב  אך  אופטימית  ברוח  הקליטה  תהליך  את  הציג  'דבר'  המצוקה. 
דיווחו מהעיירה בקריאה 'אם אמנם החליטה הממשלה לפתח את קריית שמונה כמרכז 
לקליטת עולים מצפון אפריקה — עליה להושיט עזרתה בזמן ובמועד הנכון — כדי למנוע 

זעזועים משקיים ועזיבה.'55
המוסדות המקומיים בקריית שמונה ביקשו לעודד את התושבים, חדשים כ'ותיקים'. 
המקומי  הספר  בית  מנהל  שמעוני,  ומאיר  ה־7,000  את  עבר  התושבים  מספר  ב־1956 
לביטאון  הפסח  חג  ברכת  את  ניסח  לאומית(,  שליחות  תודעת  מתוך  מחיפה  )שהגיע 
העיירה, 'אמנם באיטיות תוך קשיים עצומים, תוך הרגשת כבדת המשימה, אולם הכל 
חשים שכאן נבנית עיר אשר מפלסת לה דרך, מפתחת את קנייניה המשקיים, הציבוריים 
ומשלבת את עצמה בחזון המדינה וחברת העובדים ]...[ הקושי היום יומי בחיי הכלכלה, 
הקושי בדיור וקשיים רבים אחרים אינם צריכים להאפיל על ראיית העתיד של הקריה 
אשר תוך שנים ספורות תמנה רבבות תושבים המתפרנסים בכבוד ויוצרים מפעלי פיתוח 
ונוער. רק מי שחש  ילדים  יסודי  ותרבות, מחנכים חינוך  בנייני ציבור  רחבים, מקימים 
ביצירה ובהתפתחות העתידה מסוגל לקבל באהבה את הקושי הזמני שהוא עדיין גדול 

ומעיק.'56
גם הממשלה ביקשה לחזק את העיירה הצפונית ובחרה בה לארח את טקס הנפת דגל 
המדינה לפתיחת חגיגות יום העצמאות השמיני של מדינת ישראל, כהוקרה על תפקידה 
בתהליך הקליטה.57 דברי העידוד והכיבודים לא נתנו מענה לזרם העולים, שהלך וגבר 

בחודשי האביב; בראשית מאי 1956 התסכול והזעם התפרצו במחאה חריפה. 
לכבוד חגיגות אחד במאי 1956 הגיעו לקריית שמונה נציגים מכל משקי האזור. יושב 
ראש המועצה האזורית, אברהם בנאי מקיבוץ דפנה ומזכיר סניף מפא"י בגליל העליון, 
'אחוות  סיסמאות  המרכזית.  בעצרת  הנואמים  היו  גלעדי  כפר  מקיבוץ  שלו  מרדכי 
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הפועלים' לא הקלו על המצוקה ועל התחושה הקשה של מאות ראשי בתי־אב מתושבי 
המפרעות,  מקרן  הוראה  התקבלה  עת  באותה  השכר.  הלנת  עם  שהתמודדו  העיירה, 
ידי משרד העבודה, לקצץ שוב את המקדמות ולשכת העבודה הודיעה,  שתוקצבה על 
שהכסף יינתן רק לעולים שהגיעו לעיירה בשלושת החודשים האחרונים. משמעות הצעד 
הזה הייתה פגיעה קשה במאות משפחות, שהגיעו למקום בשנה החולפת. במציאות, שבה 
מי שזכה בעבודה יומית בחקלאות עתיד היה לקבל את שכרו שלושה או ארבעה חודשים 
מאוחר יותר, שינוי המדיניות היווה איום ממשי על יכולתם של העולים לדאוג לצרכים 
הבסיסיים ביותר של בני משפחותיהם. בסוף אפריל ובתחילת מאי פרצו 'תקריות חמורות 
והתפרעויות קשות בלשכת העבודה' והמשטרה תגברה את כוחותיה במקום.58 מועצת 
הפועלים, שהייתה מודעת לנפיצות המצב, תכננה לשלוח את נציגיה לוועד הפועל של 
)שהיה אחראי על  רוע הגזירה ושלחה למרכז הלשכות  בניסיון לשנות את  ההסתדרות 
'הזמן של רבע שנה אינו מספיק לבסס משפחה שתוכל  המקדמות( מכתב בו הבהירה, 

להתקיים עד תשלום המשכורת מבלי להיזקק למפרעות.'59
ומנעו  שמונה  לקריית  בכניסה  התאספו  פועלים  כ־600  במאי,   6 ראשון,  יום  בבוקר 
מפועלים אחרים לצאת לעבודה; הם עצרו מכוניות שהסיעו את העובדים לקיבוצי האזור, 
הקיבוצי,  התעשייה  באזור  מרכזיים  עבודה  מקומות  ועל  הציבוריים  המוסדות  על  צרו 
ודרשו מחבריהם להפסיק את עבודתם. ההפגנה כללה יידוי אבנים, פציעה של עשרות 
אזרחים ושני שוטרים, וניסיון לשרוף את מבנה לשכת העבודה.60 יצחק שטיינר, מזכיר 
ללא  לעבודתם,  ולשוב  להתפזר  הפועלים  את  לשכנע  ניסה  המקומי,  הפועלים  מועצת 
הצלחה; הוא סטר לאחד מהם, מעשה שהגביר את זעם המוחים ואילץ אותו לנוס למרפאת 
לפזר את ההפגנה, שמו של  נופצו. המשטרה התקשתה  חלונות המבנה  החולים.  קופת 
ראש המועצה אשר נזרי נעדר מהדיווחים העיתונאיים ומסקירות המשטרה ועולה מהם 
תחושה, שהטיפול בהתפרצות המחאה נעשה בעיקר על ידי המנהיגות האזורית. בכתבות 
שסיקרו את האירוע הובלט חלקו של חבר הכנסת אהוד אבריאל, שהגיע מקיבוצו נאות 
מרדכי בניסיון להרגיע את הרוחות והציע לפועלים )בצרפתית( להרכיב משלחת שתשטח 
את טיעוניהם; הוא נטל חלק מרכזי, לצד כעשרה עסקני מפא"י וראשי מועצת הפועלים, 
בפגישה שהתקיימה בתחנת המשטרה במטרה למצוא דרך להרגיע את הציבור ולהחליט 
את מי לעצור;61 פגישה זו ביטאה את עירוב התחומים האזרחי והפוליטי בניהול מציאות 
החיים ביישוב.62 מספר רב של שוטרים ושל אנשי משמר הגבול הוזעקו לעיירה מרחבי 
הגליל;63 הם היכו את המפגינים באלות, ירו באוויר ועצרו כ־30 תושבים. 'למרחב' דיווח, 
ש'בשעות הערב השתרר שקט בקריית שמונה. משמרת שוטרים מצוידים באלות שומרת 
המקדמות  החזרת  על  הודיעה  העבודה  לשכת  המחאה  בעקבות  במקום.'64  הסדר  על 
מאשר  יותר  תקשורתיים  הדים  עוררה  הפרשה   65.1956 מאי  לתחילת  שקדמו  בתנאים 
אירועים נקודתיים אחרים, שהתרחשו ברחבי הארץ בשנים שקדמו למחאת ואדי סאליב. 
שמונה  בקריית  המתרחש  את  לגווניה  הישראלית  העיתונות  ליוותה  הבאים  בשבועות 
ובעיקר את הדיונים המשפטיים, שעסקו בכתבי האישום שהוגשו נגד עשרות תושבים 

שהשתתפו במחאה. 
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הממד הפוליטי של הפרשה
מרכיב נוסף — שעמד בבסיס המחאה ותרם להתלקחותה וגם ליכולת להשתיק אותה 
ולהשיב במהירות את החיים למסלולם — היה עוצמת השליטה של מפא"י בחיים בקריית 

שמונה. 
כפי שהראה אבי בראלי, מפא"י ניצבה בפני דילמה אם לשלב את העולים במערכת 
הדרך  ופטרנליסטית;  ריכוזית־היררכית  פעולה  בדרך  כלפיהם  לנקוט  או  המפלגתית 
העולים  מפני השפעת  הפחד  בגלל  וננקטה  המפלגה66  מנגנון  ידי  על  הועדפה  השנייה 
הענקת  את  לדחות  שעדיף  הייתה,  הרווחת  התפיסה  הצעירה.  הישראלית  החברה  על 
הכוח הפוליטי לעולים עד להסתגלותם לישראל ולמשטר הדמוקרטי. רפאל בש מכפר 
בלום הביע חשש, שבעקבות גל העלייה הגדול ישראל עלולה להפוך מחברה ציונית־
עברית ללבנטינית בשל 'הגוון העדתי, האופי האימיגרנטי, שרבים מהם מביאים איתם, 
החברתית־ ההכרה  העברית,  השפה  אי־ידיעת  הנמוכה,  התרבותית־ההשכלתית  רמתם 
הציבורית המפגרת בארצות מוצאם.'67 דב בן מאיר ממעיין ברוך הסביר, ש'שלטון הוא 
תורה, הצריכה לימוד,'68 שאל 'היאך ישלוט עם או המון, שאינו יודע הרבה בהיסטוריה 
העברית ואשר חלק גדול ונכבד ממנו אינו יודע עדיין מדינה מתוקנת מהי? איך יכול 
אדם להעלות על דעתו שסניף המפלגה בזנגריה או בקריית שמונה )אם קיים שם בכלל 
סניף( ידון ויחליט על מדיניותו הכלכלית או על חוק חינוך חובה?' והזהיר, 'שאם לא כן 
יענו החברים אמן אחרי צעקן אחד או שנים ויחליטו החלטות פה אחד ותוך התרוממות 
רוח, כנהוג, בארצות מסוימות, ונמצא שם הדמוקרטיה מחולל.' הקולות האלה ביטאו את 
הלך הרוח, שהביא את מפא"י להקים — במעברות, בעיירות הפיתוח ובשכונות — מבנה 
היררכי ופטרוני, שהתבסס על פיקוח הדוק של מוסדות המפלגה ועל הענקת סיוע קיומי 

בתמורה לתמיכה פוליטית. 
ובעיירה  במעברה  מפא"י  של  השליטה  הזה;  לתהליך  דוגמה  מהווה  שמונה  קריית 
הייתה כמעט מוחלטת.69 גם ב־1953, כשהיישוב הפך למועצה מקומית עצמאית, בעלי 
ידי מנגנון מפא"י ומתוכו, מרחבי הארץ או מהקיבוצים השכנים  התפקידים נבחרו על 
הקרובים למפלגה:70 בראש סניף מפא"י בקריית שמונה עמד מרדכי שלו מכפר גלעדי 
ולאחריו סעדיה גלב מכפר בלום. אהוד אבריאל מנאות מרדכי הקים את החברה לפיתוח 
קריית שמונה ובראשה עמד דוד יניב, חבר אותו קיבוץ. יצחק שלו מכפר גלעדי כיהן 
בהמשך בתפקיד ראש מועצת הפועלים המקומית. פעילים אלה ושליחי מפא"י, שהגיעו 
ממרכז הארץ )בהם אברהם הכהן שנזכר לעיל(, התאפיינו בדואליות — רצון לקדם ולפתח 
חברה דמוקרטית ורצון לשלוט; רבים מהם פעלו מתוך תחושת שליחות ואחריות, מתוך 
בניית  בתהליך  המרכזי  המכשיר  אלא  שלטון  מפלגת  רק  אינה  ואמונה שמפא"י  הכרה 
ש'הסוגיה  זיכרונותיו,  בספר  כתב  גלב  סעדיה  הישראליות.  והחברה  האומה  המדינה, 
המרכזית הייתה כיצד להפוך את המסה האנושית המגוונת הזו לאומה מודרנית ומאוחדת 
עם מטרה ציונית דמוקרטית מובהקת.'71 שאיפתם לכונן עיירה דמוקרטית, פרוגרסיבית 
של  הפוליטית  במערכת  למעורבותם  חשוב  מניע  הייתה  למפא"י  עמוקה  זיקה  ובעלת 
העיירה. מניע אחר היה הרצון לשלוט במסת המהגרים החדשה. הם כוננו דפוסי השפעה 
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על התושבים החדשים של היישוב הצפוני והפעילו אותם באמצעות בירוקרטיה קשוחה 
ומנגנונים של תלות, שסייעו להבטחת תמיכתם במפא"י. שני גורמים, שמילאו תפקיד 
מרכזי בדפוס פעולה זה במעברה ובעיירה הצעירה, היו לשכת העבודה ומועצת הפועלים; 
מוסדות אלה פעלו בצומת, שבין השדה הכלכלי־חברתי ובין השדה הפוליטי, צברו כוח 
לא מבוטל ולהחלטותיהם הייתה השפעה רבה על מצב הפועלים — על הרוב המוחלט של 

התושבים ועל אופי החיים ביישוב. 
ובמוסדות  האזורית  במועצה  הרלבנטיים,  הממשלתיים  במשרדים  שלטה  מפא"י 
המקומיים, וכך הבטיחה לעצמה שליטה אפקטיבית בקריית שמונה. מעמדה של העיירה 
והגיע  'קריית שמונה האדומה'  כמעוז מובהק של מפא"י בא לביטוי בכינוי שדבק בה 
גדול  ולרוב  המקומית  במועצה  מוחלט  לרוב  זכתה  מפא"י  המחאה.  פרוץ  ערב  לשיא 
במיוחד )75% מהקולות( בבחירות להסתדרות ב־1955. בדיונים פנימיים ההישג הזה הוצג 
את  הצעירה, שהכפילה  בעיירה  הסדר  של שמירת  האתגר  אילת.72  אחרי  בארץ,  כשני 
מספר תושביה תוך שנה, היה מלווה מבחינת מפא"י בצורך החיוני לשמור גם על הסדר 
הפוליטי ולמנוע ניצול של מצוקת העולים־הנקלטים לכרסום במעמדה ובכוחה. בפברואר 
1955 הוקם בקריית שמונה סניף של תנועת החרות.73 במערכת הבחירות העוקבת מנחם 
סניף  מהקולות.   3% קיבלה  ומפלגתו  במקום74  בחירות  לאספת  לראשונה  הגיע  בגין 
מפא"י בקריית שמונה חתר להבטיח שליטה מרבית של מפלגת השלטון בעיירה הגדלה 
במהירות, באמצעות הרחקת נציגי מפלגות אחרות )לרבות כאלה שהיו עמה בקואליציה 
הממשלתית, בהן הפועל המזרחי, מפ"ם ואחדות העבודה( מהניהול המעשי של העיירה 

ושל מועצת הפועלים.
המצב הזה — בו סניף מפא"י בקריית שמונה ניהל את החיים ביישוב ביד רמה ומבלי 
יישובי של מפלגה אחרת — דחק את פעילי המפלגות האלה לשיתוף  לשתף אף סניף 
סניף  מזכיר   1956 במרץ  השחור'.  'היום  לפרוץ  נראה,  כך  שתרם,  שכיח,  לא  פעולה 
'הפועל המזרחי' התריע על ריכוז כוח־יתר בידי מפא"י על חשבון השותפות שלה עם 
יצא לאור עלון מפ"ם לרגל אחד במאי  סניפי התנועות האחרות.75 ערב פרוץ המחאה 
בעיירה  לנעשה  ומאחריות  משותפות  המפלגה  הדרת  על  נוקבת  ביקורת  נמתחה  ובו 
המשטר  נגד  כרוז  פרסם  העבודה  אחדות  וסניף  הפועלים־התושבים,  של  ולמצבם 
בהפגנות  חלק  נטלו  האלה  הפועלים  מפלגות  שתי  נציגי  המקומי;  הכלכלי־חברתי 
חרות  המזרחי,  הפועל  של  המקומיים  הסניפים  ראשי  לצד  השחור'  'היום  ובמחאות 
בעקבות  ההפגנות  פיזור  בעת  המשטרה  ידי  על  נעצרו  האחרונים  שלושת  ומק"י. 
ואחדות  מפ"ם  מזכירי  אמנם  לעיל.  שנזכרה  המשטרתית־פוליטית  התיאום  ישיבת 
דעות  שותפות  הייתה  ולפחות  פעולה  שיתוף  שהתקיים  ברור  אך  נעצרו  לא  העבודה 
הפועלים  ומפלגות  המזרחי  הפועל  חרות,  )מק"י,  האחרות  המפלגות  פעילי  ובין  בינם 
השמאליות(.76 המחאה חצתה את הגבולות הפוליטיים ושיקפה כראי הפוך את העוצמה 
הפוליטית, הכלכלית והחברתית של מפא"י במקום. ספק עד כמה ההתססה הפוליטית 
ומהרגשות  העגומה  הכלכלית־חברתית  מהמציאות  נבעה  זו  המחאה;  את  הניעה 
הקשים, שהתעוררו כתוצאה מההודעה על הקיצוץ במקדמות. עם זאת, נראה שהברית 
הגדולה. ולעוצמתה  המחאה  להתארגנות  תרמה  מפא"י  נגד  המקיפה  הפוליטית 
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המשטר ביישוב יצא משליטה רק ליום אחד. עוצמת השלטון המקומי של מפא"י באה 
לידי ביטוי בטיפול הנחוש והכוחני במחאה, שהחזיר את החיים בקריית שמונה למסלולם 
במהירות.77 משפטם של עשרות התושבים נמשך מספר חודשים וסוקר בהרחבה־יחסית, 
בעיקר בעיתונות המפלגתית; בסופו, על חלק הוטל עונש מאסר ואחרים נקנסו.78 ניסיון 
שנלווה  הציבורי  ובדיון  המשפט  במהלך  ביטוי  לידי  בא  המחאה  של  לדה־לגיטימציה 
המחאה  את  לגמד  מהניסיון  כחלק  שרווחו  קרימינליזציה,  של  לפרקטיקות  בדומה  לו. 
המזרחית בואדי סאליב ובימי הפנתרים השחורים, גם במקרה של מחאת קריית שמונה 
ניסיון לסמן את אלה שהשתתפו בה כאנשים משולי המערכת הנורמטיבית, לא  נעשה 
כמי שיצאו נגד עיוותים כלכליים־חברתיים. שר המשטרה בכור שטרית אפיין במהלך 
ידי  על  קשה  באופן  שהוכה  שמונה,  בקריית  ההפגנה  מעצורי  אחד  את  בכנסת  דיון 
השוטרים, כ'אישיות פרימיטיבית ובעל מעצורים חלשים, שאינו מוכן לקבל על עצמו 
את חוקי החברה ודחיפותיו פורצות גדרים.'79 השר לא התייחס בדבריו לסיבות ולנסיבות 

האובייקטיביות הקשות, שבבסיס התסכול שהתפרץ ב'יום השחור של קריית שמונה'.
לא  והשלכותיה  התחדשותה  מפני  הדאגה  פרצה;  בו  ביום  באיבה,  נבלמה  המחאה 
המפלגה  הארגון של  מחלקת  עם  בחן  בקריית שמונה  מפא"י  סניף  להתפוגג.80  מיהרה 
את דרך ההתארגנות שלו לנוכח המשך התרחבות העיירה.81 בדיונים לקראת הבחירות 
הבאות )שהיו צפויות ב־1959( הובע חשש מיכולתה של מפא"י לשמר ביישוב הצפוני 
חדש  מיישוב  נהפך  'המקום  הדמוקרטי,  למשטר  העולים  הסתגלות  עם  עוצמתה  את 
לגמרי ליישוב נורמלי ואז גם ההצבעה היא נורמלית.'82 סעדיה גלב ביטא דאגה דומה, 
'אוכלוסיית קרית שמונה מתבגרת ואחוז ניכר למד להתבטא בלי פחד בהצבעה חשאית.'83 
מדבריו עולה כי שיטת הפעולה שמפא"י הפעילה ב־1955 איבדה מהאפקטיביות שלה, 
'הרבה מצביעים גומרים כל מיני חשבונות בקלפי. החיוך החיצוני אינו מודד את אמיתות 

הרגשות. עלינו למצוא דרכים לדעת את הלך הרוח של הציבור.'84

ראשית תהליכי התיעוש עם תום המחאה
התגובה למחאה לא הסתכמה באכיפת הסדר. בניסיון לעודד, להרגיע, ובעיקר להעלות 
את קריית שמונה על מסלול של עיירה עצמאית עם שוק עבודה יציב יותר זורזו תהליכי 
'רשות  להקמת  בממשלה  דיונים  על  דווח  בעיתונות  לכן.  קודם  עוד  שהחלו  פיתוח, 
מיוחדת לתיאום העבודה באזורי הפיתוח,' שתעסוק בין היתר בקידום התיעוש.85 בתחילת 
גבי  ומעל  המרכזית  החשמל  לרשת  בקרוב  יחוברו  העליון  הגליל  שיישובי  נמסר,  יולי 
'דבר' הובטח, שלגליל ולקריית שמונה צפויה 'תקופת פיתוח גדולה.'86 כעבור שבועות 
ספורים שר העבודה מרדכי נמיר ביקר בעמק החולה. לקראת ביקורו 'דבר' הכתיר את 
בנאום, שנשא  נשמעו  הדי המחאה מהאביב  הגליל.'87  כ'עיר העתיד של  קריית שמונה 
בטקס חנוכת 'גשר יוסף' על הירדן; הוא הציג את הגשר כ'גושר את אנשי ההתיישבות 
הכוחות  ל'כל  וקרא  שמונה'88  קריית  החדשה  העולים  עיר  עם  החולה  באזור  הוותיקה 
היוצרים באזור זה, מימי מטולה — כפר גלעדי — תל־חי ומצודות אוסישקין ועד היום — 
לפעול למיזוג שלם ופורה בין כל חלקי העם, להיות גשר בין אדם לאדם, גשר לאחדות 

האומה ולאחדות עובדים בתוך האדמה.'
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ניסיון מסוים לתיעוש קריית שמונה החל באותם ימים כחלק מהמהלכים, שהוביל שר 
המסחר והתעשייה פנחס ספיר. ביישוב הוקמה מטווייה קטנה ונערכו דיונים להרחבתה 
ההסתדרות  של  מהאזור,  קיבוצים  של  משותפת  בבעלות  טקסטיל  למפעל  ולהפיכתה 
ושל התעשיין הפרטי אריך מולר. בשנות ה־60 הראשונות המפעל העסיק 300 עובדים 
ולקראת סוף העשור נפתח מפעל טקסטיל נוסף — 'גיבור'. עם זאת, ההבטחה להפוך את 
קריית שמונה ל'בירת הגליל' לא התממשה בשנים הבאות. בניגוד להצהרות ולתוכניות 
לאכלס את העיירה ב־25,000 תושבים )בחלק מהתוכניות אף ב־50,000(, מספר תושביה 
נותר יציב מתחילת שנות ה־60, עם סיום גל הקליטה הגדול מצפון אפריקה ועד ראשית 
שנות ה־90, אז נקלטו בעיר אלפים מיוצאי ברית המועצות לשעבר; במשך כמעט שלושה 
עשורים קיזזו העוזבים את אלה שעברו להתגורר בה. )כישלון פרויקט העיור והתיעוש 

חורג ממטרות מאמר זה ומצריך מחקר נוסף, שיתמקד בשנות ה־60 וה־70(.
קריית שמונה היוותה דוגמה לכישלון הרעיון שבבסיס הקמת עיירות הפיתוח, ולפער 
בין הכוונה המקורית של אנשי אגף התכנון הממשלתי ובין המציאות שהתהוותה בהן.89 
הכפרית  לסביבה  ביחס  מפותח  מרכז  תהווה  שהעיירה  שאף  הממשלתי  התכנון  אגף 
וקיווה, שמוסדות השירות והמלאכה האזוריים יתרכזו בשטחה כמו גם תעשייה חקלאית, 
שמבוססת על תוצרת הסביבה ותעשיות, שיוזנו ממשאבי האזור ומיוזמת אנשי המקום.90 
יישובי  מכל  נוער  בני  ילמדו  שבהם  תיכוניים,  ספר  בתי  לקום  אמורים  היו  זה  במרכז 
האזור וכן מוסדות מסחר, מנהלה, בריאות ותרבות, שישרתו גם את הקיבוצים והמושבים 
אזורית  במועצה  מאורגנים  היו  הקיבוצים   — שמונה  לקריית  ובניגוד  בפועל  בסביבה. 
איתנה ומקצועית, שסיפקה להם את מרבית השירותים. המשקים השיתופיים התבססו על 
מערכת שיווק ארצית ועל ארגוני־קניות תנועתיים, ופחות על העיר הסמוכה. מערכות 
החינוך היו שייכות לתנועות הקיבוציות השונות, לכן בתי ספר שלהן לא הוקמו בקריית 
שמונה ולא היו משותפים עם ילדיה. בהיפוך לכוונת אגף התכנון, המרכז העירוני היה 
היו  הפריפריה  בתוך  כך,  ממנו.  ומושפעת  הקיבוצי  המרכז  סביב  שסובבת  לפריפריה, 
כמשנית  נתפסה  אחרות(  עיירות־שדה  )כמו  שמונה  קריית  ולעומתם  למרכז  הקיבוצים 
ל'התיישבות העובדת'; היא הייתה לסמל לפריפריה כפולה — מול מרכז הארץ, השלטון 
המרכזי והכוחות הכלכליים הפועלים לצידו וגם מול המרכז האזורי, שהתגלם במועצה 

האזורית.91

סיכום
של  תוצאה  הייתה   1956 במאי  אחד  יום  למשך  שמונה  בקריית  שפרצה  המחאה 
תהליכים, שהתרחשו במקביל, השפיעו זה על זה והגיעו לנקודת רתיחה; זאת על רקע 
שוק העבודה הרעוע בעמק החולה, שהתאפיין בהקמת קריית שמונה )כמו עיירות פיתוח 
אחרות( ללא תשתית כלכלית עצמית ושהתבסס על עבודה חקלאית עונתית בלתי יציבה. 
הצורך בעובדים עונתיים לחקלאות ולמשימות ביטחוניות נקודתיות היה מנוגד לאינטרס 
של קריית שמונה ולצורך של עובדיה בתעסוקה קבועה. חלק לא מבוטל מהפועלים היו 
תלויים בתקציבים ממשלתיים, שהוקצו לקיבוצים ושהועברו להם בדרך כלל באיחור רב. 
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המערכת הכלכלית הרעועה קרסה לנוכח הקליטה המסיבית של עולים מצפון אפריקה, 
והצעירה, שזה מקרוב נעשתה  1954. העיירה המרוחקת  שהגיעו לקריית שמונה מסוף 
למועצה מקומית עצמאית והחלה לבנות מערכת שירותים עצמאית, לא התאימה לקליטת 
אלפי עולים חדשים בזמן קצר. הכפלת מספר תושבי העיירה תוך שנה והמשך גידולה 
החקלאיים  היישובים  של  צורך  ומתוך  ממשלתית  מדיניות  מתוך  נעשו  הבאות  בשנים 
באזור ב'ידיים עובדות'. ההנהגה המקומית בקריית שמונה תלתה בגידול הדמוגרפי תקוות 
מופרזות והעריכה, שגידול משמעותי של האוכלוסייה יהווה מסה קריטית, שתסייע לה 

להפוך לעיר של ממש, חזקה, שמסוגלת לספק שירותים לאזור ואינה רק תלויה בו. 
המחאה הייתה תוצאה של שיתוף פעולה בין מפלגות שונות, שהתארגנו כנגד השליטה 
ללא מצרים של מפא"י במערכת החיים ביישוב. מנגד, מפלגת השלטון הוכיחה יכולת 
אפקטיבית להכיל את המחאה, להציג אותה כנקודתית וכתוצאה של נסיבות ייחודיות, 
והמשטרתית  השלטונית  הנחישות  לסדרם.  בעיירה  החיים  את  רבה  במהירות  ולהשיב 
לנוכח ההפגנות, מעצר עשרות פועלים ופעילים והעמדתם לדין במהירות, הבהירו את 
אפקטיביות האחיזה של מפלגת השלטון בעיירה הצפונית. שלוש שנים מאוחר יותר, עם 
התפשטות המחאה מוואדי סאליב לעיירות נוספות ברחבי הארץ למשך כמה ימים, גורמי 
סדר  הפרות  קלים של  גילויים  מול  יעיל  באופן  נערכו  בקריית שמונה  והחוק  השלטון 

שפרצו במקום.
בשונה מאירועי ואדי סאליב, ל'יום השחור של קריית שמונה' לא נלוותה קריאת תיגר 
ממשית על הסדר הפוליטי־כלכלי־חברתי בעיירה. המוחים לא חלקו תודעה פוליטית או 
תשתית רעיונית משותפת אלא הציבו סף תחתון לנכונותם להסכין למציאות של מחסור. 
מצוידים  שנשלחו  חדשים,  עולים  מאות  של  ההכלה  ליכולת  מעבר  הייתה  זו  מציאות 
בהבטחה גדולה לפריפריה חסרת תשתיות בסיסיות לקליטתם. לכן השפעת מחאת 'היום 
השחור' על קריית שמונה הייתה נקודתית וקצרה, והסתכמה בהתפרצות חריגה; היה בה 

כדי לווסת את התסכול והיא לא הציעה לו חלופה כלשהי.
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XIXAbstracts

Why Did the ‘Dark Day of Kiryat Shmona’ Erupt in May 1956? 
On Work, Absorption, Protest, and Politics in the Hula Valley 
During the 1950s
Amir Goldstein

In the morning hours of Sunday, May 6, 1956, a mass labor protest 
broke out in Kiryat Shmona. It was one of a spate of protests that took 
place in the geographical and socio-economic periphery region before the 
occurrence of the Wadi Salib incidents in Haifa. Through this incident, 
which was later known as “the Dark Day of Kiryat Shmona,” the author 
attempts to shed more light on the realities that this northerly town faced 
during the 1950s. 

By trying to understand the background of that protest, the author 
discusses the prevailing economic, social and political conditions in 
Kiryat Shmona during the 1950s. The predominant reasons for the 
absorption of a high number of immigrants from North Africa, that 
tripled the population in Kiryat Shmona in the second half of the 1950s 
are examined. The incidents of “the dark day” and the response of the 
political establishment to them are described. 

Beyond the role of this protest in local history, the affair can be viewed 
as a test case/barometer for the process of the development of Israel’s 
outlying regions, as well as the process of absorption of North-African 
Jews in development towns. 
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