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על יוזמה ונחישות: כיצד עיצבה קבוצת עולי תימן שייסדה 
את קריית שמונה את מציאות חייה בארץ

הדיון בקליטת העולים החדשים בכלל והמזרחים בפרט התאפיין לא אחת בהצגה דיכוטומית. מצד אחד 
תוארו הקולטים, הוותיקים, והם אופיינו בפעלתנות )אקטיוויזם( והוצגו כמי ששלטו בהתרחשויות. 
על  הצביע  המחקר  ואכן  פוליטית,  מבחינה  הומוגנית  קבוצה  היו  לא  הוותיקים  הישראלים  אומנם 
המחלוקות הפנימיות ביניהם בשאלות הקשורות לקליטת העלייה הגדולה, כגון שאלת אופי החינוך 
לעולים, המחיר הכלכלי שגבתה העלייה מהאוכלוסייה הוותיקה, והמגמה הפוליטית שמאחורי תהליך 
הקליטה.1 מן הצד האחר תוארו העולים־המהגרים, והם אופיינו לעיתים קרובות בסבילות והוצגו כמי 

שהשפעתם על תהליך קליטתם הייתה מזערית. 
בשיח האקדמי והציבורי היו שראו בעולים החדשים קורבנות מוחלטים של הציונות או של תנועת 
העבודה, שהייתה הגורם הדומיננטי במדינה בשנותיה הראשונות.2 מנגד אחרים הציגו את העולים 
כבני מזל, ותיארו את הקשיים שעימם התמודדו או את העוולות שנעשו להם כתוצר לוואי הכרחי 
של תהליכי הגירה ושל המציאות הכלכלית־החברתית בישראל הצעירה.3 אולם נדמה שאלה וגם אלה 
הניחו שהעולים החדשים היו, לפחות בשנותיה הראשונות של ישראל, גורמים סבילים וחסרי השפעה 
על מציאות חייהם. הנחה זו מחמיצה לדעתי את מורכבותה של המציאות ההיסטורית, ואנסה להראות 
זאת מתוך ניתוח קורותיה של קבוצת העולים מתימן שהקימו את העיירה קריית שמונה, סמוך לגבול 
הצפוני של ישראל. אתמקד בתפקודם כקבוצה בתהליך ההגירה, ובאמצעות ניתוח המקרה הזה אני 
מקווה לתרום למגמה המחקרית לספר את הסיפור ההיסטורי מנקודת מבטם של העולים ולא רק מזו 

של הממסד הקולט, מגמה ההולכת וגוברת בשנים האחרונות.
עולי תימן היו קבוצה ייחודית מכמה בחינות בקרב העולים המזרחים. עולים מתימן עלו ארצה 
כבר בראשית ימי הציונות ולאורך תקופת המנדט. כתוצאה מכך הכתיבה ההיסטורית עליהם ענפה 
יחסית לזו שדנה בתפוצות אחרות של יהודים באסיה ובצפון אפריקה, וגם הדיון בדרך הקליטה שלהם 

תודה למרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה במכון בן־צבי על מענק המחקר שסייע להכנת מאמר זה. תודה להראל   *
סרי־לוי ולרעות שאשא־דימנט, שסייעו לי באיסוף החומרים. קיצורים בהערות: אבה"ש — ארכיון 'בית השומר', 

כפר גלעדי; אה"מ — ארכיון המדינה, ירושלים; אמ"ע — ארכיון מפלגת העבודה, בית ברל.

 ;402–381 יא )תשמ"ו(, עמ'  'היבטים פוליטיים של קליטת העלייה הגדולה עם הקמת המדינה', הציונות,  ד' הכהן,   1 
 מ' ליסק, 'דימויי עולים: סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העלייה הגדולה בשנות החמישים', קתדרה, 43 )ניסן תשמ"ז(, 
עמ' 125–144; א' רוזין, חובת האהבה הקשה: יחיד וקולקטיב בישראל בשנות החמישים, תל אביב תשס"ח, עמ' 199–222; 

א' פיקאר, 'יחסו של עיתון "הארץ" לעלייתם של יהודי צפון אפריקה', ישראל, 10 )תשס"ז(, עמ' 117–143.
א' שוחט, 'מזרחים בישראל: הציונות מנקודת מבטם של קרבנותיה היהודים', הנ"ל, זכרונות אסורים: לקראת מחשבה   2
דיכוי  בין  בישראל:  המזרחי  המאבק  שטרית,  ס"ש   ;205–140 עמ'   ,2001 אביב  תל  מאמרים,  אסופת  רב־תרבותית: 

לשחרור, בין הזדהות לאלטרנטיבה, 1948–2003, תל אביב תשס"ד, עמ' 42–71.
 A. Halamish, ‘Zionist Immigration Policy Put to the Test: Historical Analysis of Israel’s Immigration Policy,  3

1948–1951’, Journal of Modern Jewish Studies, 7, 2 (2008), pp. 119–134
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בארץ התעורר מוקדם יחסית. עם זאת עיקר הדיון ההיסטורי בקליטת העולים נסב לרוב — גם במקרה 
של יהודי תימן — על מדיניות ועמדות של הקולטים מצד אחד ועל תדמיתם של הנקלטים ועל העוול 
שנעשה להם מצד אחר.4 כמובן אין להקל ראש במקרים שבהם היה עוול זה מובהק, כפי שחשפה אסתר 
מאיר־גליצנשטיין בספרה החשוב על עליית יהודי תימן בשנים 1949–1950, או כפי שהראו חוקרים 
בתארם את הלחץ החינוכי החילוני שהופעל על ילדי העולים. אולם נראה כי העיסוק בעוול בא על 
חשבון בחינת פעילותם של העולים עצמם. יוצאת דופן בהקשר זה בת־ציון עראקי־קלורמן, שניתחה 
והמושבות —  הפועלים  מפלגות  כגון   — היהודי  ביישוב  שונים  גורמים  הפנים של  כפול  יחסם   את 

כלפי עולי תימן, ובד בבד עסקה במאבק הפוליטי של העולים מתימן על זכויותיהם.5 
תוצאה חשובה של העלייה המוקדמת יחסית מתימן ליישוב היהודי הייתה התפתחותם של גופים 
שונים של פעילים מקרב עולי תימן הוותיקים, כדוגמת 'התאחדות התימנים' והמחלקות ליוצאי תימן 
במפא"י ובהסתדרות הכללית. רשת תמיכה ארצית זו, שהייתה יעילה לפחות במידה מסוימת, העניקה 
לכ־50,000 העולים מתימן, עם הקמת מדינת ישראל, תנאים משופרים להשמיע את קולם ולפעול 
כעל  רק  לא  מתימן  העולים  על  להתבונן  הצורך  מתחזק  זה  רקע  על  שלהם.  האינטרסים  למימוש 

מהגרים סבילים אלא גם כגורם לגיטימי בחברה הישראלית וכבעלי השפעה עליה.
כסבילים,  העולים  את  המכלילים  הדימויים  מן  שחרג  חלוצי  במחקר  שנה,  עשרים  כמעט  לפני 
תיארה אדריאנה קמפ את עזיבת המעברות ומושבי העולים כ'התנגדות אזרחית' פעילה של יחידים 
של  וענישה  אכיפה  מאמצי  אף  על  העלייה',  'פיזור  מגמת  את  לקבל  הסכימו  שלא  משפחות  או 
המוסדות המיישבים.6 בשנים האחרונות ניתן לזהות גל מחקרי שמדגיש היבטים שונים של פעלתנות 
בקרב קבוצות של עולים חדשים. מאיר־גליצנשטיין )תחילה( ואורית בשקין )לאחרונה( דנו בעולים 
מעיראק והצביעו על דפוסי ההתארגנות, הפעילות הפוליטית וההתנגדות של עולים אלה ועל תרומת 
הפעלתנות להשתלבותם המוצלחת בחברה הישראלית. השתלבותם הוצגה כדומה במידה רבה לזו של 
עולים מאירופה וכיוצאת דופן לעומת ההשתלבות של עולים ממדינות אחרות באסיה ובאפריקה.7 
אורית רוזין ניתחה פעולות מחאה של קבוצות עולים מאורגנות בתחילת שנות החמישים שביקשו 

י' צור, 'אימת הקרנבל — "המרוקנים" והתמורה בבעיה העדתית בישראל הצעירה', אלפיים, 19 )תש"ס(, עמ' 126–164;   4
א' מאיר־גליצנשטיין, יציאת יהודי תימן: מבצע כושל ומיתוס מכונן, תל אביב 2012. על התימנים ביישוב היהודי, טרם 
הקמת המדינה, ראו לדוגמה: י' ניני, ההיית או חלמתי חלום: תימני כנרת: פרשת התיישבותם ועקירתם תרע"ב–תר"צ, 

תל־אביב תשנ"ז.
ב"צ עראקי־קלורמן, 'יהודי תימן, העלייה השנייה ותנועת הפועלים — אפליה על בסיס תרבותי־רעיוני או כלכלי   5
תימנים  פועלים  'התיישבות  הנ"ל,   ;68–53 עמ'  )תשס"ה(,   2 קתרסיס,  גורני['.  של  ]מאמרו  על  הערות  ואתני? 
ואשכנזים: מראשון־לציון לנחלת־יהודה ובחזרה', קתדרה, 84 )תמוז תשנ"ז(, עמ' 85–106; י' גורני, 'כוחו וחולשתו של 
 ה"פטרנליזם" הערכי: תדמית יהודי תימן בעיני מנהיגות העליה השניה', קתדרה, 132 )תמוז תשס"ג(, עמ' 131–162; 
ועדת  ימי כור ההיתוך:  114–141; הנ"ל,  )1950(', אלפיים, 23 )תשס"ב(, עמ'  'פרשת התימנים מעמקה  צ' צמרת, 
)1950(, שדה בוקר תשנ"ג; א' דון־יחיא, משבר ותמורה במדינה החדשה, ירושלים  חקירה על חנוך ילדי העולים 

תשס"ח.
מוצפי־האלר  ופ'  י' שנהב  חבר,  ח'  בספר',  והתנגדות  מדינתית  הגדולה: שליטה  או הבערה  'נדידת עמים  א' קאמפ,   6

)עורכים(, מזרחים בישראל: עיון ביקורתי מחודש, ירושלים תשס"ב, עמ' 36–67. 
 O. Bashkin, Impossible Exodus: ;א' מאיר־גליצנשטיין, בין בגדד לרמת גן: יהודי עיראק בישראל, ירושלים תשס"ט  7
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לשפר את תנאי קליטתם. היא הדגישה את תחושתם כמהגרים שזה מקרוב באו שבכוחם לקחת חלק 
בעיצוב החברה, והצביעה על ציבור המאזינים שהיה קשוב לקולם.8 קבוצות אלה, ממעברות בקרבת 
תל אביב וירושלים, השתמשו בתשתית הדמוקרטית בישראל כדי למחות ולהפגין על תנאי חייהן. 
ברוח מגמה חדשה זו בהיסטוריוגרפיה אני מבקש לתרום במאמר זה להצגת התקופה באופן מורכב 
יותר ולחשוף את נקודת המבט של העולים ואת התארגנותם, מאבקם והצלחתם — ולו החלקית — 
להשפיע על תהליך קליטתם בארצם החדשה. אסקור ואנתח את קורותיה של קבוצת עולים אחת, בת 

למעלה מ־200 משפחות, שסיפורה מיטיב לחשוף היבט זה.
קבוצת העולים מתימן מייסדי קריית שמונה הניצבת במרכז מאמר זה לא הייתה הומוגנית. הם באו 
ממספר כפרים בתימן,9 שהו בארץ לאחר הגעתם במחנות עולים שונים — בעיקר בעין שמר, בית ליד 

O. Rozin, A Home for All Jews: Citizenship, Rights, and National Identity in the New Israeli State, Waltham, MA 2016  8
במחקר אנתרופולוגי שנעשה בקריית שמונה באמצע שנות החמישים, בשלב שעדיין נותרו במקום כשלושים משפחות   9
של יוצאי תימן, נכתב כי רוב המשפחות שייסדו את היישוב הצפוני 'באו מכפרים קטנים באיזור עואד שבצפון תימן, 
וממאות כפרים קטנים אחרים, מעודין ומכפרים גדולים במזרח תימן, כגון רדע'. ראו: ה' רוזנפלד, 'עיר העולים קרית 

משפחה ליד 
מטבחּה במעברת 

חלסה, נובמבר 
1950

)צילום: זולטן קלוגר, 
הארכיון הציוני המרכזי(
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ועתלית — והגיעו לקריית שמונה בהדרגה. ב־18 ביולי 1949 הגיעו ארבע עשרה המשפחות הראשונות 
והתיישבו בבתי ערבים שגורשו מן הכפר אלח'אלצה. בחודשים הבאים הגיעו עוד מספר קבוצות קטנות, 
ובאביב–קיץ 1950 גדל מספרם ליותר מ־200 משפחות. היישוב נקרא תחילה קריית יוסף ולבסוף קריית 
האלה.  השמות  בשלושת  במאמר  אשתמש  ולכן  חלסה,  לעיתים  כונה  הראשונות  בשנים  אך  שמונה, 
ככל שחלף הזמן הפך היישוב למעברה, וממנה צמחה עיירה. המקרה של קבוצה זו עשוי היה להיחשב 
סיפור של חולשה וקורבנּות: מאות מהגרים שעלו לישראל מארץ מרוחקת בדרום־מערב חצי האי ערב, 
ושנשלחו לאחר מספר חודשים לפריפריה הצפונית המרוחקת של ישראל; הם נדרשו להשתלב בסביבה 
ואף  כמתקדמת  שנתפסה  בתרבות  שהחזיקו  כלכלי,  כוח  בעלי  קיבוצים  היו  בה  הדומיננטי  שהגורם 
עליונה, ושהשתייכו לתנועת העבודה, בעלת ההגמוניה הפוליטית. אך כפי שאראה להלן, אין זה סיפור 
של קורבנות סבילים של תהליך ההגירה. המקורות ההיסטוריים מלמדים כי התימנים בקריית שמונה 
התגלו כקבוצה מגובשת, דעתנית, נאבקת ועיקשת, שהצליחה בתנאים לא פשוטים להשמיע את קולה, 
להיאבק על ערכיה וזהותה, להשיג שינויים משמעותיים במערך הקליטה, ובסופו של דבר להתארגן, 

לעזוב בצורה מסודרת ולהקים יישובים חקלאיים חדשים, מתאימים לרצונה ולאורחות חייה. 
בעיקר  אלא  הקולט  הממסד  של  מבטו  מנקודת  רק  לא  ההיסטורי  הסיפור  את  לפרוס  הבחירה 
מנקודת מבטה של קבוצת העולים־המהגרים מחייבת קורפוס מקורות הולם. האסכולה שהתמקדה 
אנשים  של  מבטם  נקודת  את  לשחזר  ביקשה  פוסט־קולוניאלית,  בפרספקטיבה  מוכפפות,  בלימודי 
בראיונות  לרוב  התמקדו  כאלה  מחקרים  פעילים.  כסובייקטים  הצבתם  תוך  מוכפפים,  וקבוצות 
מאוחרים עם מוכפפים או בניסיון לחלץ את קולם המושתק ממסמכים שכתבו אחרים.10 בהתאם לכך 
ניסיתי לחלץ את קולה של קבוצת העולים מתימן מתוך טקסטים של הקולטים. אלה נמצאו בעיתונות 
התקופה, בארכיונים של קיבוצי הגליל העליון ובארכיוניים מפלגתיים. עם זאת עיקר המחקר מבוסס 
על מקורות ראשוניים בני הזמן שנשמרו בארכיונים שונים בישראל, ושנשמע בהם קול צלול ונוכח 
של העולים עצמם. להשלמת התמונה השתמשתי גם בראיונות שנעשו בשנים האחרונות עם מי שהיו 
בעת עלייתם בני נוער ובספרי זיכרונות.11 על בסיס מגוון מקורות אלה אתאר כיצד ראו העולים את 
המתרחש ופירשו אותו, וכיצד השיבו מלחמה שערה כנגד מגמות שהיו מנוגדות לזהותם ולאינטרסים 
שלהם. אתמקד כאן בשלושה מהלכים או מאבקים מוצלחים שהובילה קבוצת מקימי קריית שמונה 
מקרב העולים מתימן, ואבחן מה היו הכלים והמשאבים שסייעו להם לפלס דרך עצמאית תוך כדי 

תהליך רווי אתגרים של קליטה בארץ החדשה, שאליה היגרו מתימן. 

שמונה', מבפנים, כ, 1 )1958(, עמ' 91. מהראיונות שערכתי עולה שמייסדי קריית שמונה באו בין השאר מהכפרים 
מחווית, וועלאן, עודיין, עמאר, צרם אלעוד ורדאע.

על עצם האפשרות לתת קול למוכפפים ראו: ג' צ'קרוורטי־ספיבק, 'כלום יכולים המוכפפים לדבר?', תאוריה וביקורת,   10
7 )1995(, עמ' 31–66. לדוגמאות לניסיונות כאלה במחקר על ישראל ראו: ס' רון, 'שיחים של מזרחיות: דור ראשון 
ושני של מהגרות מזרחיות בעיר פיתוח בישראל', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשס"ט; ר' סלע, 'סדקים: על 
האפשרות לחלץ ולמסד ארכיונים אלטרנטיביים מתוך ארכיונים לאומיים במדינות קולוניאליות ובאזורי קונפליקט: המקרה 
הישראלי־פלסטיני', ח' דעואל לוסקי )עורך(, RealityTrauma וההגיון הפנימי של הצילום, תל אביב 2012, עמ' 1–16.
מעודה,  ברכה  חרזי,  ברכה  לידאני,  עם שמעון  שמונה,  ובקריית  אפרים  בשער   2018–2014 בשנים  נערכו  הראיונות   11 

מרים דהרי, יוסף ושרה דמרי, יצחק בן דוד ויונה קוטא.
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 25 1949–1950', עיונים בתקומת ישראל,  ועולי תימן בקריית שמונה,  'איש "השומר" אליעזר קרול  גולדשטיין,  א'   12
)2015(, עמ' 151–178.

יומן קרול, 28 בספטמבר 1949, אבה"ש.  13
שם, 11 בנובמבר 1949.  14

'בישיבת ועד הגוש', 18 בינואר 1950, אבה"ש.  15

מאבק מוצלח ראשון — סילוק מנהל המעברה
אליעזר קרול, שהיה למעשה מנהל המעברה, היה ממנהיגי הגליל העליון וממייסדי קיבוץ כפר גלעדי 
'השומר',  ארגון  מחברי  כאחד  מיתולוגי  למעמד  גם  שזכה  ומי  ודומיננטית  נערצת  דמות  הוותיק, 
ארגון השמירה היהודי שהוקם בארץ־ישראל בתחילת המאה העשרים. קרול נרתם ללוות את העולים 
ניהל את המקום,  החדשים שהגיעו לחלסה, 
הרבים  הגופים  מול  הקשר  איש  ושימש 
אף  והינה  החדש.  ביישוב  מעורבים  שהיו 
שקרול היה הוותיק, בעל העוצמה הפוליטית 
פתחו  הלאומיים,  המוסדות  עם  וקשרים 
התימנים מייסדי קריית שמונה במאבק כנגדו 

ואף הצליחו להביא לסילוקו מהמעברה. 
מדוע יצאו העולים החדשים למאבק נגד 
אחר,  במאמר  לקליטתם?  אחראי  שהיה  מי 
שבו התמקדתי בנקודת המבט של הקולטים, 
הראיתי כי קרול התייחס אל התושבים כאל 
ציבור לא בוגר ולא בשל לנהל את היישוב.12 
חמישה  של  ועד  ביישוב  הקים  אומנם  הוא 
חברים בניסיון להצמיח מעורבות של העולים בחיי המקום, אך התייחס אליהם כאל ילדים. בשולי 
דיווח קצר ביומנו על אחת מאספות התושבים שכינס הוסיף קרול הערה: 'בהסברה כמו לילדים'.13 
כמה שבועות לאחר מכן, כשנאלץ עוזרו של קרול לעזוב את המעברה, כתב קרול ביומנו: 'לא בא 
בחשבון להכניס לתפקיד ִמשהו מתוך המתיישבים התימנים'.14 יתרה מזאת, ההחלטה המשמעותית 
בשנה הראשונה לקיומו של היישוב החדש התקבלה ללא כל התייעצות עם תושבי המקום. בשלהי 
אם  בשאלה  העליון  הגליל  ובקיבוצי  הממשלתי  התכנון  באגף  דיון  התקיים   1950 ובתחילת   1949
להקים בחלסה יישוב חקלאי או עיירה. מבלי להיכנס כאן לנימוקים השונים חשוב לציין כי ההחלטה 
התקבלה במשאל טלפוני שהשתתפו בו כל קיבוצי האזור, אך קבוצת העולים מתימן לא נשאלה כלל 
לדעתה על אופי היישוב שהקימה, ושכבר התגוררה בו מספר חודשים.15 הדרת המתיישבים מתהליכי 
קבלת ההחלטות ביטאה את יחסו של קרול אליהם כאל אובייקטים ואת היעדר האמון שלו ביכולתם 
להנהיג, להוביל ולהשתתף בעיצוב היישוב שהקימו. חוסר שביעות הרצון של המשפחות מקרול התעצם 
בגלל התנאים הפיזיים הקשים והשירותים הלקויים ביישוב החדש. הסיבות לקשיים אלה בתקופה 

אליעזר קרול 
)מימין(, חבר כפר 

גלעדי ומנהל מעברת 
חלסה, על רקע בתי 
הכפר הערבי שבהם 

התגוררו ראשוני 
העולים, 1950
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מ' סירוטה אל קרול, 24 בינואר 1950, אבה"ש, תיק קרול.  16
י' השאש אל קרול, 31 ביולי 1950, אמ"ע, 2–905–1950–5; ש' אביזמר אל קרול, 23 באוגוסט 1950, שם.  17

אביזמר )1925–2015(, יליד צנעא, עלה ארצה בשנת 1934, היה איש חינוך והפך לאחד מראשי הפעילים בקרב יהודי   18
תימן. בשנת 1949 נשלח מטעם הסוכנות היהודית ו'הג'וינט' לעדן ולאחר מכן ייסד את המחלקה לעולי תימן במפא"י. 

לימים חבר הוועד הפועל של ההסתדרות.
מכתב תושבי חלסה אל ד' בן־גוריון, נדפס: ח' צדוק, משא תימן: ספור חמש רבבות, 1946–1951, סיפור חמש רבבות,   19

חולון תשמ"ה, עמ' 100–101. 
דברי הכנסת, 31 באוקטובר 1950.  20

של קליטה המונית במדינה צעירה 
הלקויה  התקשורת  אולם  מובנות, 
מי  לבין  החדשים  התושבים  בין 
את  החמירה  עליהם  ממונה  שהיה 

המצב. 
את  כאן  להדגיש  מבקש  אני 
של  והבטוחה  הנחושה  תגובתם 
ביטאו  הם  החדשים.  העולים 
אי  את  לחלסה  שבאו  אישים  בפני 
במקום  מהמצב  רצונם  שביעות 
הזעיקו  ואף  קרול,16  של  ומיחסו 
לחלסה כרשת תמיכה את הפעילים 
במפא"י.17  תימן  ליוצאי  במחלקה 
אביזמר,18  שמעון  את  שיתפו  הם 
בתסכולם  המחלקה,  מפעילי  אחד 
הגובר מהיעדר שירות רפואי קבוע 
ובעיקר  ביישוב,  קבועה  ועבודה 
שיוועו למילוי צורכי החיים היום־

'נשלחנו  המרוחק:  ביישוב  יומיים 
העליון  בגליל  להתיישב  מטעמכם 
)בחלסה( והובטח לנו שכל העניינים 
]...[ אנחנו הראשונים  שלנו יסודרו 
ואנו  במקום  שנה  משך  לנו  שכבר 
 רואים שעד היום הזה לא סודר שום 

נושא היחסים הקשים עם קרול  לנו'.19 בשלב מסוים הצליחו להביא להעלאת  דבר מכל שהובטח 
לראשי  מכתבים  המתיישבים  וכתבו  חזרו  השתפר,  לא  והמצב  הזמן  שחלף  ככל  בכנסת.20  בדיון 
דוד  הממשלה  ראש  אל  ששלחו  במכתב  עליהם.  הממונה  מן  באכזבתם  בהם  והתמקדו   המדינה, 
1950 הם התלוננו על הלחם היבש המגיע למקום רק בשעות מאוחרות של היום  ביולי  בן־גוריון 

קטע מיומנו של 
 קרול המתאר את 

 המצב בקריית יוסף, 
22 בספטמבר 1949
)באדיבות מוזיאון ‘בית 

השומר', כפר גלעדי(
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צדוק )לעיל, הערה 19(.   21
מכתב אל ש' אביזמר, המחלקה ליוצאי תימן, 8 בספטמבר 1950, אמ"ע, 4–1950–021– 4.   22

ריאיון עם אליהו זוהר, ינואר 2014; מכתב א' הכהן, 8 ביוני 1982, ארכיון קריית שמונה, תיק אברהם הכהן; ש' ציפמן,   23
עלי דרך, תל אביב תשמ"א, עמ' 142–143.

)'ואין הלחם מגיע עד שפנינו צהובים'(, על התור הארוך בצרכנייה ועל הניסיון לכפות עליהם אורח 
זה דרשו את החלפתו של קרול באדם אחר שינהל את המעברה:  )ראו להלן(. בשלב  חיים חילוני 
'עכשיו בבקשה במנהל אחר זולת אליעזר קרול, אולי יש מנהל אחר שיחוס עלינו ועל ילדינו ועל 
אלמנותינו וזקנינו, שזה המנהל לא יחוס על אדם חלש לסדר אותו בעבודה או על אלמנה לחפש איזו 

זכות או עבודה שתחיה בה'.21
אני סבור שעצם משלוח המכתבים מלמד שהעולים החדשים מקימי העיירה הצפונית חשו שלקולם 
ולעמדתם יש מקום ויש חשיבות, והאמינו שיזכו לקשב מהמוסדות. אומנם פנייה לרשויות בעצומות 
או במכתבים רווחת במשטרים שונים לאורך ההיסטוריה, אולם במקרה של הקבוצה הנדונה כאן יש 
לראות את המכתבים כחלק ממארג קשרים — יעיל במידת מה ואולי במידה לא מבוטלת — עם נציגי 
נציגים מהמחלקה  בן־גוריון אכן באו למעברה מספר  הממסד. בחודש שלאחר שליחת המכתב אל 
ליוצאי תימן במפא"י, אך אלה לא הצליחו ליישר את ההדורים בין קרול לבין התושבים. התושבים לא 
ויתרו; הם ניסחו מכתב נחרץ יותר למוסדות, ובסיכומו איימו בנקיטת צעד הפגנתי: 'כי אם לא תדאגו 
]...[ אנחנו נהיה נאלצים לבוא עם כל משפחותינו  לנו בקרוב לפני החגים כי כבר אין לנו סבלנות 
אליכם, ונעשה שביתת רעב במקום ואם תסדרו לנו מבלי להשתמש בצעדים כאלה נהיה אסירי תודה 
באופן  קרול  עם  מי שעבדו  כלומר  ביישוב,  ועד התושבים  על המכתב חתם  חיינו'.22  ימי  כל  לכם 

הצמוד ביותר וחשו שאינם זוכים לעמדת השפעה ממשית על חייהם. 
האמון של קבוצת העולים החדשים בממסד הישראלי, שיהיה קשוב להם ויסייע להם, התברר 
כמוצדק במקרה הזה. כבר בסוף אוגוסט 1950 נערכו דיוני חירום בהסתדרות ובמחלקת הקליטה של 
מפא"י, והוחלט לחולל שינוי משמעותי בטיפול בתושבי קריית שמונה. מכתבים, ראיונות וספרי 
זיכרונות מלמדים שקרול עזב את המעברה במהירות, וגם יומנו נקטע באחת, שמונה ימים אחרי 
הראשון,  במאבקם  הצליחו  חלסה  מתיישבי  לעיל.23  שצוטט  אביזמר  אל  הנחרץ  המכתב  שנשלח 
בארצם  גורלם  על  להשפיע  ביכולתם  ביטחונם  את  חיזקה  זו  והצלחתם  המעברה,  מנהל  לסילוק 

החדשה.

מאבק על חינוך הילדים והישגיו
שאלות של חינוך, תרבות, רוח וזהות היו ציר מתח מרכזי בתקופת העלייה הגדולה לישראל. במחנות 
העולים, במעברות ובמושבי העולים בלט הפער בין מנגנון הקליטה, שביקש — ברוח תפיסת כור 
בעיקר  מהעולים,  רבים  לבין  ציונית־חילונית,  ישראלית  זהות  העולים  לילדי  להקנות   — ההיתוך 
והאמונות  או מסורתי, שיהלום את מערכת הערכים  דתי  חינוך  לילדיהם   המזרחים, שביקשו לתת 
זו,  בסוגיה  ונשנים שהתפתחו במעברת חלסה  של משפחותיהם בארץ המוצא. החיכוכים החוזרים 
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הכתיבה ההיסטורית הדגישה את העימות הפוליטי בעניין זה בין מפא"י ל'חזית הדתית המאוחדת' וכן את הדיון הפנימי   24
שהתנהל בתוך מפא"י. ראו לדוגמה: צמרת, פרשת התימנים )לעיל, הערה 5(; הנ"ל, ימי כור ההיתוך )לעיל, הערה 5(; 

דון־יחיא )לעיל, הערה 5(.
בינלאומיים,  ויחסים  ממשל  מדינה,  שאבד',  הסיכוי   — הדתי  'הפשט  כפכפי,  א'   ;413–412 עמ'  )שם(,  דון־יחיא   25 
31 )תש"ן(, עמ' 77–100; צ' צמרת, '"זרם העובדים הדתי": תולדות נסיון שנכשל לבניית גשר בין חילוניים ובין דתיים', 
של  לזכרו  אסופה  החינוך;  של  וחברתיים  פילוסופיים  היסטוריים,  היבטים  רשפים:  )עורכים(,  כשר  וא'  שפירא   ר' 

פרופ' שמעון רשף, תל אביב תשנ"א, עמ' 121–154.
נ' זכאי, 'תימנים בדרכי הגליל', על המשמר, 5 באוקטובר 1950.  26

צדוק )לעיל, הערה 19(, עמ' 100–101.  27
ריאיון עם שמעון לידאני, מרס 2018.  28

ושיוצגו להלן, לא היו חריגים בעוצמתם לעומת מקומות אחרים. אולם בעוד המחקר התמקד לרוב 
בחברה הקולטת ובמאבקיה הפנימיים בשאלת חינוך ילדי העולים,24 המקרה של העולים התימנים 
בקריית שמונה מלמד דווקא על הדרך הנחושה והיעילה למדי שבה נאבקו העולים עצמם על חינוך 

ילדיהם. 
בו  ראו  מייסדיו  הדתי.  העובדים  לזרם  השתייך  הצפוני  ביישוב  שהוקם  הראשון  הספר  בית 
ממוסדות   — הקולטים  של  רצונם  לבין  המתיישבים  של  הדתיות  אמונותיהם  בין  לשלב  אפשרות 
ילדיהם לתנועת העבודה. אולם רבים מהעולים חשו כי  השלטון ומהקיבוצים באזור — לקרב את 
זרם העובדים הדתי אינו מבטיח חינוך דתי ראוי, אלא הוא דרך מתוחכמת לקרב את ילדיהם לעולם 
להפוך  הניסיון  כנגד  להיאבק  נחישותם  לכך.  להסכים  מוכנים  היו  לא  והם  החילוני,25  הישראלי 
מהקיבוץ  נוער  בני  פורמלי.  הבלתי  החינוך  בתחום  ברור  ביטוי  לידי  באה  לחילונים  ילדיהם  את 
הזמן התרשמו  והלומד'. ככל שחלף  'הנוער העובד  סניף של תנועת  השכן הקימו בקריית שמונה 
התימנים כי הפעילות החברתית במועדון זה מתקיימת ברוח חילונית המנוגדת להשקפותיהם. הם 
הגיבו בתקיפות, כפי שניתן ללמוד מדיווח ב'על המשמר', ביטאונה של מפ"ם: 'באיומים ואף במכות 
מנעו את הילדים מלבקר ולהיפגש עם ילדי הכופרים מכפר גלעדי ]...[ והביקורים פסקו'. בעיתונה 
של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית הוצגה התנגדות התימנים לפעילות הנוער כתוצאה של הסתה 
]...[ והחלה הסתה נגד  מצד גורמים חיצוניים: 'קפץ עליהם רוגזם של שליחי אלוהים עלי אדמות 
מכלי עולם ומשחיתי הנשמות'.26 אולם מכתבים שכתב הוועד המקומי ביטאו באופן ברור את מורת 
על  באחד ממכתבי התלונה  ומזהותם.  ילדיהם ממורשתם  את  לנתק  מהניסיון  רוחם של התושבים 
קרול שכתבו לראש הממשלה הבהירו: 'גן ילדים לא סידר לנו לפי רצוננו, אלא רוצה לגדל אנשים 
חופשים תימנים, וזה לא נסבול ולא נסכים, ואוכל מטבח לא נקבל כי אם גננת דתית ומורה תימני 
— תורת אלוקים חיים וזולתה לא נקבל'.27 הניסיון להאיץ בילדי העולים לאמץ את הזהות הציונית־

ותפיסותיהם.  אמונתם  זהותם,  יסודות  את  התימנים  העולים  בעיני  ערער  סוציאליסטית־חילונית 
אף שנציגי הקיבוצים הם שניהלו את המעברה, ולמרות המוטיווציה הנלהבת של המתנדבים, חשו 
התימנים מיישבי חלסה בטוחים מספיק להגיב בנחרצות על מהלך זה. ערב היציאה של בני הנוער 
במעברה למחנה גדנ"ע עמדו ההורים על כך ששניים מחברי 'ועד התימנים', הוועד המקומי, יתלוו 

לצעירים, על מנת לפקח על הפעילות במחנה.28
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ועד הכפר קריית יוסף, חלסה, אל בן־גוריון, 9 בינואר 1951, אה"מ, גל-3889/1.  29

עד תחילת 1951 פעל במעברה רק בית הספר מטעם זרם העובדים הדתי. בין מוריו היו גם חברי 
קיבוצים מהאזור שבאו לסייע במעברה, ועולי תימן בקריית שמונה לא היו שבעי רצון ממידת הדתיות 
נציגים מקיבוצים שונים לשכנע אותם  ניסיונות של  של בית הספר. מצוקתם החריפה גם בעקבות 
לשלוח את ילדיהם לגור בקיבוץ ולהתחנך בו. על רקע זה גבר הלחץ של המשפחות על הוועד המקומי 
שייצג אותם לבטא את עומק תחושותיהם הקשות, את חומרת מצבם ואת החשש שניסיונות הכפייה 
היטיבו  ואף לתגובה אלימה. במכתב אל ראש הממשלה  החילונית עלולים להביא למלחמת אחים 

חברי הוועד לבטא את רגשות התושבים, והוא מובא כאן במלואו:

בהודעה לכבודך אנחנו נמצאים בקרית שמונה )חלסה( היום משך שנה וחצי ולא ראינו מנוחה עד היום באופן 
מיוחד מהילדים שלנו ובפרט בימים האלה.

כל אחד רוצה לחטוף את הילדים ממנו בלתי רצוננו ובלתי ידעתנו נחשבנו ח'ו ]חס וחלילה[ לצאן טבחה. 
בפרט אנחנו התימנים — זה בא בלילה מבית זרע מהשומר הצעיר וזה בא מהנוער העובד כפר גלעדי. אנחנו 
לא ידענו לאן לברוח. אם פנינו למערב יש לבנון ואם פנינו למזרח יש סוריה ואם פנינו לדרום לפנינו ים כנרת 

וחו'. היינו כעדר שלא ידע לאן לברוח.
דרושה לנו האפשרות לחיות בא'י ]בארץ־ישראל[ בשקט בין אח לאחיו לפי שמתוך זה נבוא לידי סכנת 

נפשות ביננו ובין אחינו הותיקים בארץ.29

בית הספר במעברת 
חלסה, ראשית 

שנות החמישים של 
המאה העשרים. 
בית הספר שכן 

במבנה שהיה ביתו 
של מוח'תאר הכפר 

אלח'אלצה לפני 
שפונה במלחמת 

העצמאות
)הארכיון הציוני המרכזי(
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א' גלי אל ועד קריית יוסף )חלסה(, 2 בפברואר 1951, שם.   30
פנינה פ', 'במעברה בקרית שמונה — בית הספר בקרית שמונה', עלון שמיר, מרס 1951.  31

שם.  32

מן המכתב עולות חוויית הרדיפה של העולים שנשלחו להתיישב בנקודה הצפונית ונחישותם שלא 
הסתפקו  לא  התימנים'  ו'ועד  המעברה  תושבי  אולם  עבר.  מכל  כלפיהם  שהופנו  ללחצים  להיכנע 
בביטוי הפיוטי והמרשים של קולם וחווייתם ובזכות הזעקה. אומנם התגובה ממשרד ראש הממשלה 
על המכתב הייתה לקונית ומאכזבת,30 אבל מקורות אחרים מלמדים על הצלחת מאבקם של תימני 

קריית שמונה מול קולטיהם.
פנינה פיצר הייתה חברת קיבוץ שמיר ששימשה כמורה בקריית שמונה. בתחילת 1951 שיתפה את 
חבריה לקיבוץ במציאות הלא פשוטה במעברה ובחוויותיה מעבודתה עם העולים התימנים. עדותה 
שבה וחושפת את נחישותם של העולים, את הנמרצות שאפיינה את פעילותם וגם את השפעתם על 
מציאות חייהם. פיצר הציגה תחילה מערכת יחסים תקינה עם הורי התלמידים שעלו מתימן: 'הנני 
ביחסים טובים עם הוועד ומשיחה אתם על הקב"ה', אך גם ָקְבלה: 'הם שמים מכשולים לעבודתי'. היא 
תיארה מאבק מר שהתפתח בין אנשי החינוך להורי התלמידים על אופי החינוך של הילדים במעברה. 
החודשים  בשלושת  הספר  בבית  ילדים  שביתות  שתי  יזם  ההורים,  ועד  התימנים',  'ועד  לדבריה 

האחרונים:

הם הוכיחו לילדים שהמורים הם פרחחים ואפיקורסים, שהצבא ובית הספר הם מוסדות שנוצרו לעזרת חטפני 
הקיבוצים. מתוך דאגה לילדיהם העשירו את שפתם בגידוף חדיש במקום 'לך לעזאזל' — 'לך לקיבוץ'. 

בגללם, אסור לי לספר במפורש על הקיבוץ. אסור לי להביא הנה את הילדים לטיול. אמנם, מספרת אני 
וגמרתי עם  זאת  לו עשיתי  גם להם.  לי לרמוז שזה טוב  להם בכל הזדמנות על מפעלי הקיבוץ, אבל אסור 
ובית  ואולי גם בית הספר היה נסגר. היו אומרים: מפתה אני אותם לקיבוץ  תפקידי. לכך היה דואג הוועד 

הספר עוזר לי.31 

דבריה של פיצר חושפים את הכרתם של ההורים העולים בכוחם ובזכותם שלא להתמסר לרצונות 
את  להרתיע  את הצלחתם  ובעיקר  ובעיירה החדשה,  במדינה  לקליטתם  ולתפיסות של האחראים 
לישראלים,  העולים  ילדי  את  להפוך  למהר  הצורך  עם  הפדגוגית  שליחותם  את  שזיהו  המחנכים 
חילונים, כמותם. פיצר הייתה משוכנעת כי התהליך ההיסטורי דטרמיניסטי, ועל כן ההורים לא 
יצליחו לשמר את השפעתם על ילדיהם שהיגרו עימם: 'מה כוחם נגד החיים עצמם? ]...[ מובן שאי 
ושוטפים מהם, פרט אחר פרט את  אפשר הדבר, משום שהחיים התוססים בארץ קולחים עליהם 
והיא תרה אחר הסבר  ההורים הפתיעה את המחנכת מהקיבוץ  עוצמת ההתנגדות של  הישן'.  כל 
לתופעה. להבנתה ַתקיפותם של ההורים נמצאת ביחס הפוך לסיכוי שידם תהיה על העליונה: 'זאת 
היא גם הכרתם החשאית שסופם כניעה ומתוך כך היאבקותם על חייהם כמו נר לפני דועכו'. אחד 
ההורים מחה על כך שהילדים פונים אל המחנכים בבקשת עזרה ולא להוריהם, והוסיף כי מצב זה 
יוביל להתרחקותם של הילדים מהוריהם, ופיצר סיכמה את הפרשה: 'נכון הדבר. לנו יהיו, וליבו 

דואב'.32
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רוזין )לעיל, הערה 8(, עמ' 116–161.  33
ועדת פרומקין הוקמה בשנת 1950, ובראשה עמד השופט העליון לשעבר גד פרומקין. על הוועדה הוטל לבדוק את   34
הביקורת הקשה על דרכי החינוך של העולים החדשים במדינת ישראל הצעירה ובעיקר את ההאשמות בדבר כפייה 

אנטי־דתית. 
הוועד התימני, הוועד הדתי קריית יוסף, אל המפקח הראשי לזרם 'המזרחי', 4 במרס 1951, אה"מ, ג-842/92.  35

אולם נראה כי יחסי הכוחות בין העולים לקולטים היו חד־משמעיים פחות משהעריכה המחנכת 
מקיבוץ שמיר. דבריה על חששה לבטא באופן חופשי בפני התלמידים את תפיסותיה ולהכיר להם את 
אורח החיים בקיבוץ, מעידים על כוחה של התנגדות ההורים עולי תימן. אלה השביתו את בית הספר 
ילדיהם.  עבור  טוב  יודעים מה  כפרימיטיווים שאינם  הגדרתם  את  לקבל  בכוונתם  אין  כי  והבהירו 
הם ביטאו תחושת חוללות עצמית ולא הצניעו את קולם ואת נחישותם לקבוע את אופי החינוך של 
ילדיהם. המקור הזה מטיל אור על יחסי הכוחות בתהליך הקליטה בישראל, שהיו מאוזנים יותר מכפי 
שהם מצטיירים במחקרים רבים ובשיח הציבורי. השבתת בית הספר הצטרפה לעצירה האלימה כמעט 
של הפעילות במועדון הנוער, וכך מצטיירת תמונה רחבה יותר מזו ששרטטה רוזין במחקרה. רוזין 
הישראלית  בזירה  ומחאתם  קולם  ואת חשיבות השמעת  העולים להכרה  הדגישה את שאיפתם של 
העולים  שכתבו  המפורשים  המכתבים  שלפנינו  במקרה  יעילים.33  היו  לא  אלה  אם  גם  הצעירה, 
להנהגת המדינה ולמוסדות השונים מלמדים על מאבק מתמשך, עיקש, שהיה מבוסס על תודעת זכות 
להתנגד ועל הרגשה שהעולים החדשים הם בעלי הבית ביישובים ולא קורבנות חסרי השפעה. יתרה 
מזו, המקורות מלמדים גם על הצלחת העולים להשפיע על החינוך שניתן לילדיהם ולהרתיע את מי 
שפעלו — גם אם בתום לב — בניגוד לאינטרסים של העולים ולערכיהם. יש לראות כמובן את המאבק 
הזה במסגרת התמודדות העולים עם המציאות הישראלית בסוף שנות הארבעים ובשנות החמישים 
בכלל והנחישות שהפגינו בראש ובראשונה העולים מתימן כנגד מה שראו ככפייה חילונית — כל אלה 

הביאו להקמת ועדת פרומקין.34
במהלך 1951 שלח 'ועד התימנים' סדרת מכתבים לגופי חינוך ממשלתיים בדרישה להקים בקריית 
שמונה בית ספר של זרם 'המזרחי'. אומנם גם הקו החינוכי הדתי ביישוב היהודי ובישראל היה שונה 
מהחינוך התימני המסורתי הייחודי, אולם אל מול החלופות של חינוך הסתדרותי הוא נתפס כדרך 

להגן על מורשתם. 
בספרות המחקר תואר לרוב המאבק על חינוך העולים כמאבק בין מפלגות שביטאו את עמדות 
הוותיקים, ושניהלו ציד נפשות בקרב העולים — שהיו כלי משחק בידי הוותיקים — במטרה להכניס 
את ילדיהם לזרם החינוכי הקרוב אליהן. המכתבים מקריית שמונה מלמדים על תפקידם הפעיל של 
העולים בעיירה הרחוקה במאבק הזה ועל הקול הבהיר שהשמיעו בדרישה לחינוך דתי, 'שישפר את 
מצב ילדנו אחרת לא נזכה לראות אצל ילדנו את ִחנוכנו הדתי'.35 המשפחות יוצאות תימן בקריית 
שמונה לא היו ציבור אחיד. חלקן הסתפקו בחינוך מסורתי ופחות אדוק והן היו קרובות יותר למפא"י. 
משהתברר כי כמה עשרות משפחות של תימנים מתעקשות לפתוח במקום בית ספר חדש, אדוק יותר, 
הקשור במפלגות הדתיות, הזהירו נציגי מפא"י כי 'יש בזה סכנה שזה עלול למשוך משפחות נוספות 
וזה יהווה סכנה גדולה למקום'. מפא"י שלחה לעזרת הציבור הקרוב אליה את אחד מפעיליה הוותיקים 
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 .2b–1950–905–2 ,דו"ח ע' יוסף, 25 באפריל 1951, אמ"ע  36
הרב ב' כהן, המחלקה לחינוך, אל א' פרלמן, מנהל המדור לביצוע חוק לימוד חובה, 2 במאי 1951, אה"מ, ג-842/92.  37

)1924–1992( עלה ארצה מהכפר שעוב בדרום תימן. הוא היה רב, שוחט ובודק ועסק גם בצורפות. בקריית  שעיבי   38
שמונה ניהל את מפעל מחצלות הגומא שפעל במקום.

הפנים,  במשרד  עולים  ליישובי  המחלקה  אל  הדתות,  משרד  העולים,  ביישובי  הדתיים  לעניינים  המחלקה  סובל,  י'   39
ירושלים, 11 במאי 1952, אה"מ, ג-1964/10.

א"נ כהן, הוועד הדתי קרית שמונה — חלסה, אל ש' גמליאל, 19 במרס 1950, אה"מ, ג-4786/8.   40
ראו לדוגמה: הוועד הדתי קריית שמונה אל הרב א' אורנשטיין, סגן מנהל המחלקה לעניינים הדתיים ביישובי העולים,   41

משרד הדתות, 27 ו־28 באוקטובר 1952, אה"מ, ג-1964/10. 

מקרב יוצאי תימן, עודד יוסף, ובגיבוי המועצה האזורית האחראית למעברה הוא סייע לשכנע הורים 
לרשום את ילדיהם לבית הספר של זרם העובדים הדתי, 'לטובת הילדים ולטובת הוריהם'.36 נראה 
'ועד התימנים' בקריית שמונה המשיך במאבקו,  ונשאה פרי, אולם  שהפעולה הייתה כוחנית למדי 
הפעיל את המפקחים במשרד החינוך ובזרם 'המזרחי', והצליח לבטל את רישום הילדים לבית הספר 

ההסתדרותי, בתואנה שהם עשו זאת מתוך לחץ וחשש.37 
לדיוני חשוב להצביע על פעולתם במקביל של שני ועדים שייצגו את משפחות עולי תימן: 'ועד 
התימנים' — שבשנה הראשונה, לפני שהגיעו עולים מתפוצות אחרות לקריית שמונה, היה הוועד 
המקומי — והוועד הדתי. עצם קיומם של שני הוועדים מלמד על רמת ההתארגנות של עולי תימן 
מיישבי חלסה ועל הצלחתם להיות מיוצגים ולפעול. בראש הוועד הדתי עמד הרב )שו"ב( שמעון 
כי הבקשה  אם  אביב,  בתל  הראשית  הרבנות  ידי  על  וכשוחט  כרב  הוסמך  הוא  אברהם שעיבי.38 
להסמיכו לקידושין וגירושין נדחתה בתוקף. הוועד היה אחראי לשירותי הדת במעברה — לפחות 
בשלב שבו רוב התושבים היה מקרב יוצאי תימן — וקיים קשר קבוע עם המועצה האזורית, משרד 
הדתות, הרב הראשי ואב בית הדין בטבריה וכן עם מפא"י באמצעות פעיליה. כמו במקרים האחרים 
ממשרד  להכרה  זכה  הוועד  המדינה.  ממוסדות  מבחוץ,  בתמיכה  הפנימית  ההתארגנות  לוותה 
הדתות וקיבל ממנו מדי חודש תקציב — לשכר לבעלי התפקידים, להחזקת בית הכנסת והמקווה 
בריחוק  שחש  הוועד,  שונים.39  למשרדים  לנסיעות  ואף  דתי  להווי  מסוים(,  באיחור  הוקם  )אשר 
של מוסדות המדינה, הפציר בנציגי הגופים שעימם עמד בקשר לבקר במקום: 'אנו רחוקים מכם 
אל תשכחו אותנו'.40 הוועד הדתי היה פעיל, ערני ומודע לזכויותיו, ולרוב הלחץ שהפעילו חבריו 
הוא שהניע את משרד הדתות או משרד הפנים לדרוש מן המועצה האזורית לדאוג לצרכים דתיים 

נוספים של העולים.41 

עזיבה קבוצתית מאורגנת
הפעילות הנחושה של קבוצת העולים התימנים בקריית שמונה ויכולתם להיעזר ברשת תמיכה ארצית, 
שבאו לידי ביטוי בשתי הפרשיות שתיארתי לעיל, מאפיינות גם את פרשת עזיבתם את המקום. בשנים 
1952–1953 בחרו רוב מוחלט של המשפחות לעזוב את היישוב ולעבור למרכז הארץ. כ־100 משפחות 
מקרב העוזבים היו מעורבות בהקמת מושבים חדשים בצפון השרון. הקבוצה המאורגנת הראשונה 
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ראו לדוגמה: 'המצב הצבורי מפלגתי בישובי עולים חדשים, אזור הצפון, דו"ח מס' 5', אמ"ע, 2–905–1950–3.  42
ד' פדהצור, 'חלסה עדיין לא הפכה לקרית יוסף...', מעריב, 16 בפברואר 1950.   43

צ' וולמוט, 'עובדי אדמה בצנעה', הבוקר, 4 בפברואר 1955.  44
צ' וולמוט, '"שער אפרים" — בשערי תול כרם', הבוקר, 9 בספטמבר 1953.  45

'חלק מהם, מעטים מאוד, עסקו בחקלאות, ולרוב היו מחכירים את אדמתם לפועלים ערביים בשכר חלק מן היבול, ורק   46
אלה שאדמתם היתה אדמת־שלחין עיבדוה בעצמם' )רוזנפלד ]לעיל, הערה 9[(.

ש' בני משה ונ"ב גמליאלי, במסילה נעלה, רחובות תשמ"ח, עמ' 122.  47

שעזבה את המעברה כללה מעט יותר מעשר משפחות, בעיקר מקרב יוצאי כפר אחד בתימן. אלה 
הקימו בספטמבר 1952, יחד עם יוצאי מעברות וכפרי עבודה אחרים, את המושב תנובות. זמן קצר 
לאחר עזיבת קבוצה זו נרשמו עשרים ואחת משפחות במעברה להקמת מושב נוסף. משפחות רבות 
יצאו   1953 בספטמבר  לבסוף  זה.  לגרעין  להצטרף  שהחליטו  עד  שנה  כמעט  בדעתן  חככו  אחרות 
שמונים ושתיים משפחות והקימו את המושב שער אפרים. מה גרם להחלטתן לעשות זאת, ומה תורם 

תהליך העזיבה להבנת כוחה של קבוצת עולים זו?
ממשקיהם.  ולהתפרנס  חקלאי  ביישוב  להתגורר  העולים  של  רצונם  היה  להחלטה  מרכזי  גורם 
הייתה אחת משתי  אכן  וזו  חקלאי,  יישוב  יהיה  כי  סברו  הם  בחלסה  היהודי  היישוב  את  כשהקימו 
התוכניות העתידיות למקום. אולם כאמור בסופו של דבר הוגשמה בקריית שמונה ההחלטה להפוך 
את היישוב לעירוני — החלטה שלא עלתה בקנה אחד עם רצונם של רבים ממייסדי המקום מקרב עולי 
תימן. במסמכי התקופה נשמע הד לתסכולם של מיישבי קריית שמונה מכך שהם אינם מקבלים את 
האדמות שלהן ייחלו.42 הם התלוננו בפני עיתונאי שביקר ביישוב כי 'שמונה חודשים נמצאים במקום 
ועדיין לא חילקו להם את האדמה', ו'כל האדמות מעובדות ע"י קיבוצי הגליל'.43 בניגוד לציפיותיהם 
יום, בעבודה חקלאית  של העולים התימנים בקריית שמונה, הם הועסקו כשכירים, לעיתים שכירי 
בשדותיהם של אחרים ופיתחו אותם ולא את משקיהם שלהם. עיתונאי שביקר במושב תנובות שנתיים 
מאחר  'בחלסה,  שמונה:  קריית  את  לעזיבתם  שפגש  המתיישבים  הסברי  את  סיכם  הקמתו  לאחר 
שהפכוה המתכננים לעיירה, הועמדה לרשותם פיסת אדמה של שני דונמים, שהספיקה רק להקמת 
משקי עזר, ובמשק עזר זעיר בלבד לא מצאו התימנים ענין'.44 זה המסר שעלה גם מדיווח של עיתונאי 
שפגש כמה מתושבי שער אפרים ימים ספורים לאחר עלייתם על הקרקע: 'אנשי התכנון שהחליטו 
להפוך את חלסה לעיר, טעו בבחירת החומר האנושי לשם השגת מטרתם ]...[ עבודות החוץ החלקיות 
שנמסרו לקבוצת התימנים אפשרו להם להתקיים ואולם אי אפשר היה להצמידם ע"י כך למקום. הם 
תבעו אדמה — אך זו לא ניתנה להם'. אחד התושבים הוסיף: 'סוף סוף נעתר לנו בן־גוריון ]...[ אין אנו 
בשביל העיר, וכך באנו לכאן'.45 רק מעטים ממייסדי תנובות ושער אפרים עסקו בחקלאות בכפרים 
בתימן,46 ובכל זאת הם שאפו לעבודה חקלאית, ואכזבתם מכך שלא קיבלו לחזקתם חלקת אדמה 

חקלאית מספקת עמדה בבסיס בחירתם לעזוב את קריית שמונה.47
אולם הרצון להתגורר ביישוב חקלאי לא היה הגורם היחיד לבחירת הקבוצה לעזוב את היישוב 
שהקימה — כאמור רבים מן התושבים עסקו בתימן במלאכות שונות והיו חסרי זיקה לחקלאות. בבסיס 
ההכרעה עמדו גם הקשיים בקריית שמונה המרוחקת ותחושת התושבים שהשפעתם על היישוב שבו 
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סופרנו בצפון, 'כאן תקום עיר הצפון!', דבר, 16 בינואר 1950.   48
מ' בן־יצחק, 'משוט לגליל העליון )אזור אזור וענייניו(', דבר, 13 באוקטובר 1950.  49
י' גפן, 'דו"ח על הביקור בקרית שמונה', 14 בדצמבר 1950, אה"מ, גל-1558/10.  50

הם גרים מוגבלת. על אלה יש להוסיף כנראה את היחס אל קבוצת התימנים תושבי קריית שמונה כאל 
ציבור עצל ולא בוגר — יחס שלא נעלם גם לאחר שהצליחו לסלק את קרול מתפקידו. 

המסר שהתימנים אינם מתאימים לפתח את היישוב החדש כראוי עלה בדיווחים עיתונאיים, ונראה 
שהוא ביטא את התפיסה המקובלת בקרב ותיקי האזור שפעלו במעברה. בינואר 1950 נכתב ב'דבר' 
כי 'העדה התימנית שנקלטה בקרית יוסף זקוקה לטיפול רב, לפתח בהם את כוח היוזמה והעצמאות, 
לכרות להם אוזן לחדש בארצנו'. דיכוטומיה חדה בין מזרח למערב באה לידי ביטוי בפתרון הרצוי 
לקידום היישוב החדש ובהסבר לצורך הדחוף לממשו: 'יש להוסיף כאן מיד עולים מעדה אחרת, כדי 
להשלים את כוח הרצון של המתיישבים הראשונים. בעדה התימנית יש הכנה נפשית לעבודה, אולם 
טרם הכירו את קצב הארץ וצורכי השעה, והזמן דוחק!'.48 תשעה חודשים לאחר מכן שוב הובהר כי 
'אילו היו מיישבים כאן מאה משפחות משאר הגלויות, היה יישוב זה מתקדם בצעדי־האון, כי על 
בהרכב  נרחב  שינוי  על  המיישבים  המוסדות  החליטו  הזה  בשלב  ואכן  יושב'.49  הוא  דרכים  פרשת 
עולי  ייקלטו במקום משפחות מקרב  כי מעתה  קבעו   1950 ובדצמבר  בקריית שמונה,  האוכלוסייה 
אירופה בלבד.50 החלטה זו, המעידה על פער בין הדימוי הרווח בשיח הציבורי — שהממשלה שלחה 
לעיירות הפריפריאליות בעיקר את המזרחים — לבין המציאות ההיסטורית, יושמה במשך שבועות 

משפחת גרינברג 
מרומניה מגיעה 
למעברת חלסה 

היישר מהאונייה, 
פברואר 1951

)צילום: פריץ שלזינגר, 
הארכיון הציוני המרכזי(
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'במחלקת הקליטה: גוון האוכלוסיה בראש העין — ינואר 1951', במערכת הקליטה, מרס 1951, עמ' 40–42.  51
חבשוש נולד בצנעא בשנת 1913, עלה ארצה בשנת 1930 ופעל בחוגי הפועלים התימנים. עסק במסחר ובמקביל פרסם   52

עשרות חיבורים על יהדות תימן ומורשתה.
י' חבשוש, 'ממראות הגליל', שלוחות יוצאי תימן, ז )י"ז בסיוון תש"י(, עמ' 3.  53

שהגיעו  והודו  פרס  מעיראק,  העולים  של  מספרם  היה  באביב  החל   .1951 בראשית  בלבד  ספורים 
לקריית שמונה גדול ממספר העולים ממזרח אירופה. אך בפרק הזמן הקצר של מימוש ההחלטה כבר 
נחשב מהלך זה כסיפור הצלחה שיש לחקותו במקומות נוספים. בדיון שנערך בתחילת 1951 בראש 
העין, מעברה גדולה במרכז הארץ שאוכלסה על ידי עולים מתימן, עלתה הצעה 'לגוון את האוכלוסייה' 
במקום. הנימוק הראשון היה ש'ישוב תימני עצמאי בהיקף כה גדול עלול לפגר בהתפתחותו, באם לא 
יהיה מעורב עם יוצאי ארצות אחרות'. האחראים מטעם מפא"י טענו כי 'צרוף אשכנזים ליישוב זה 
]...[ יעזור להתקדמות רצויה בהתפתחות הישוב'. וההוכחה לכדאיות המהלך הובאה מקריית שמונה: 
'ניסיון כזה נעשה כבר בחלסה. הנקודה 
עמדה בשיממונה; אי אפשר היה להקים 
לשם  הוכנסו  שלא  עד   ]...[ מפעלים  בה 
שבא  ברגע  אחרות.  מארצות  עולים 
מקיפאונה  חלסה  יצאה  באוכלוסיה  ִגוּון 
והמצב כיום הוא אחר לגמרי'.51 למותר 
לציין כי אין כל עדות על שיפור בקריית 
הטקסטים  אך  האלה,  בשבועות  שמונה 
ההערכה  על  אור  מטילים  שציטטתי 
השלילית של קבוצת המייסדים התימנים 
מצד  הארץ  ברחבי  עדתם  ובני  במקום 
היחס  ועל  בקליטתם  שסייעו  האנשים 
קליטתם  את  כלפיהם, שהקשו  הפטרוני 

ביישוב שאליו הגיעו. 
על רקע הדימוי השלילי של העולים 
התימנים בחלסה כמי שאינם מתאימים 
מקרב  פעילים  ניסו  ְספר,  יישוב  לבנות 
עולי תימן הוותיקים להכתירם בכתר החלוציות והראשוניות ולקשור אותם לסמלים המיתיים של 
הגליל. יחיאל חבשוש52 תיאר את מסעו לגליל ואת הקמת '"עיר הגנים" בחלסה על ידי משפחות 
של תימנים'. בדבריו קשר בין מייסדי היישוב החדש בחלסה לבין ראשוני העולים מתימן בשנת 
1882 ובשנת 1912. אלה גם אלה הוגדרו על ידו 'חלוצים אלמונים' — 'לאן שנשלחו ולאיזו מלאכה 
שנדרשו לעשות, עשו והם הפליאו, בעלי גו חלוש אלו, את הישוב בלהט חזונם ובהתקשרותם אל 
אדמת הארץ'.53 הטקסט צבע את תהליך ההתערות בקרקע הגליל באור חיובי: 'אש אהבת הארץ 

עולה מתימן עובד 
בבניין בֶתיה 

הראשונים של 
קריית שמונה, 1950

)באדיבות ד"ר יהודית 
רייפן־רונן, העמותה 

להנצחת גולדה מאיר, 
 וארכיון מפלגת העבודה 

על שם משה שרת(
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שם.  54
צדוק )1915–2018( נולד בצנעא, עלה ארצה בשנת 1930, והיה פועל ופעיל בארגוני פועלים. משנת 1943 ריכז מטעם   55
ההסתדרות והסוכנות היהודית את הטיפול ביהודי תימן. בשנים 1945–1950 היה שליח בעדן ובתימן ופעל שם לעידוד 

העלייה ולטיפוח החינוך העברי.
צדוק )לעיל, הערה 19(, עמ' 100.  56

שם, עמ' 286–287.  57
ישעיהו )שרעבי; 1908–1979(, יליד סדה, עלה ארצה בשנת 1929. ניהל את המחלקה ליוצאי תימן בהסתדרות עד 1948,   58
ביקר בעדן מספר פעמים לשם זירוז העלייה. כיהן כחבר כנסת מטעם מפא"י משנת 1951 עד 1977, ושימש יושב ראש 

הכנסת ושר הדואר.
.2b–1950–905–2 ,י' ישעיהו, 'בקור בקרית שמונה )חלסה(', 15 במרס 1951, אמ"ע  59

וולמוט )לעיל, הערה 45(.   60

יוקדת בהם פנימה מתהלכים על שדות החולה הוזים ושמחים על הפלא הגדול שנפל להיות בין 
מקימי המולדת המתחדשת'. הלשון הנמלצת מובאת גם מפי התושבים שחבשוש פגש — לדבריו 
הם משוכנעים שהקב"ה, אשר 'כלכל אותנו בתימן על אחת כמה וכמה שיזין אותנו בארץ ישראל'. 
הכותב ציין את פשטות הדברים, את 'הסיפוק בהווה' ואת 'הביטחון כלפי העתיד' של תושבי חלסה, 
'בוודאי אלה לא יכזיבו'.54 מסרים דומים ביטא חיים צדוק,55 שהיה מעורב בהחלטה על  וסיכם: 
יישוב חלסה בעולים מתימן. הוא הדגיש בין היתר את 'המחשבה שכאן אולי יזכו התימנים בתואר 
״ראשונים״ ולא יהיו כסרח העודף, כפי שקרה במקומות קליטה רבים אחרים'.56 בנאום שנשא צדוק 
כעבור למעלה משנה הציג את ההתיישבות בקריית שמונה כדוגמה לתרומת העולים מתימן ליישוב 
המדינה הצעירה 'מדן ועד באר שבע'. ההליכה לגבול הצפוני, הטעים, לא הבהילה את התימנים — 
'ראשונים בודדים הגיעו'. ועוד אמר: 'חלסה זאת, כמה יסורים עלתה לנו וליושביה כיום — אולם 
עירקים  גם  כעת  אליה  הופנו  המקום  את  שבנו  התימנים  ובעקבות  לעיירה  הופכת  המעברה  הנה 
ורומנים, בקצור יהיו שם נציגי עם ישראל כולו'.57 המסרים האלה, שביטאו בעיקר חברים ברשת 
התמיכה של ראשוני קריית שמונה מקרב העולים מתימן, עמדו בסתירה לתדמיתם בקרב מי שפעלו 

עימם במעברה. 
על רקע המשך העלייה ההמונית לישראל חזרו בהם כאמור הגורמים המיישבים בתוך פרק זמן 
1951 נשלחו  יוצאי אירופה בלבד, ובמהלך שנת  קצר מן ההחלטה לשלוח למעברת קריית שמונה 
למקום מאות משפחות עולים מעיראק, פרס והודו. ככל שהגיעו לעיירה תושבים חדשים מקהילות 
מוצא אחרות, איבדה הקהילה התימנית במקום את מעמדה הדומיננטי. בשלב זה גברה תחושתם של 
התימנים כי הם רחוקים מעמדת השפעה במוסדות שהוקמו במעברה — אלה נוהלו על ידי שליחי 
בקריית שמונה  ישעיהו,58 שביקר  ישראל  אירופה.  יוצאי  הגדול  רובם  מפא"י שבאו ממרכז הארץ, 
'אין מכניסים אנשים  1951, העביר להנהגת מפא"י את קובלנתם של התימנים במקום כי  בתחילת 
אפרים  בשער  שביקר  עיתונאי  שמע  דומים  דברים  והמקומיים'.59  ההסתדרותיים  למוסדות  מאתנו 
מהמשפחות שעזבו את קריית שמונה: 'עולי תימן, חלוצי המקום, נשארו במיעוט ומצאו את עצמם 
רחוקים מעמדות המפתח שבמקום, ממועצת הפועלים ומהנהלת העיר'.60 העובדה שלא ניתנה להם 
עמדת השפעה במוסדות שהוקמו במעברה, אף שהם בנו את היישוב והיו קבוצה משמעותית מבין 

תושביו, העצימה את התסכול שחשו מן הקשיים האובייקטיוויים שנלוו לחיים ביישוב המרוחק. 
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.2b–1950–905–2 ,ועד הכפר קריית יוסף חלסה אל י' ישעיהו )והעתקים רבים(, 17 ביוני 1952, אמ"ע  61
ועד הכפר חלסה אל י' שפרינצק )והעתקים רבים(, 17 ביוני 1952, ארכיון בן־גוריון, התכתבויות.  62

גם כאשר התלבטו התושבים עולי תימן אם לעזוב את קריית שמונה, הם הוסיפו לפעול לשיפור 
מצבם ולהשמיע קול ברור בפני מוסדות המדינה ופעילי המחלקה ליוצאי תימן. במכתבים ששלחו 
תיארו את קשיי החיים במקום והביעו את תסכולם מהיעדר ההכרה במעמדה של הקבוצה המייסדת. 
)לאחר  נפתח אחד ממכתביהם  כך 
העדה  'אנחנו  נימוסים(:  ברכות 
כשהיתה  לחלסה  נזרקנו  התימנית 
עד  הצרות  כל  בה  וסבלנו  שממה 
ובעמל  בכוחנו  נקודה  שהעמדנו 
טובת  השגנו  לא  וכעת  כפינו 
המקום'.61 מכתב אחר נוסח באופן 
גרם  'מזלינו הרע  יותר:  עוד  חריף 
לנו שזרקו אותנו למקום המחורבן 
יחס  וללא  סידור  כל  ללא  הזה 
אזרחי  כל  משאר  לנו  ונבדלנו 
המדינה בישראל — שנתקלנו בכל 
ומעכשיו'.62  מאז  במקום  הקשיים 
על  מכתב  באותו  קבלו  התושבים 
רבים  גדולות'  משפחות  שכ'בעלי 
בלי  שבועות  כמה  'נשארים  מהם 
מה  להם  ואין  כסף  ובלי  עבודה 
התקרה  על  הלינו  הם  לאכול'. 
היעדר  על  הספר,  בבית  ההרוסה 
המחייב   — בסיסית  רפואית  עזרה 
עבור  כספיות  להוצאות  אותם 
וביטאו שוב את ההרגשה הקשה של מי שנמנו עם מייסדי  ימי עבודה —  ואובדן  הנסיעות לטבריה 
היישוב: 'שהזכות לנו במקום ואנחנו שהעמדנו הנקודה בעמל כפינו ומסרנו נפשנו עליה'. התלונות היו 
רבות ושונות וכללו גם תחושה שהעולים שהגיעו אחריהם מרומניה לקריית שמונה זכו ליחס טוב יותר: 
הכותבים מחו על החוסר במצרכים, התור הארוך וההפליה לטובת הרומנים בצרכנייה. באותו מכתב גם 
הדגישו כי הרומנים 'השיגו חנויות וכל עבודה קלה', וכי ליוצאי אירופה נבנה בית כנסת מתאים בשעה 
שבית הכנסת שהוקצה לתימנים מרוחק מאוד משכונת המגורים של רבים מהם. בית הכנסת היה עניין 
מרכזי במכתביהם. בית התפילה התימני היה מרוחק ממגוריהם של חלק מחברי הקהילה, והם דרשו 
הקמת בית כנסת נוסף, בצפון היישוב. בקיץ 1952 התנהלה תכתובת מקיפה על הסוגיה הזו בין משרד 

מכתב תלונה 
שכתבו תושבי 

חלסה התימנים 
לישראל ישעיהו, 
חבר כנסת מטעם 

מפא"י שעלה 
מתימן בשנות 
 העשרים של 

המאה העשרים, 
17 ביוני 1952  

)מאוסף המחבר(
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שם.  63
ח' רוקח, מפלגת פועלי ארץ־ישראל המרכז, לכבוד ועדי המעברות, 'לראש השנה תשי"ג', במערכת הקליטה, דצמבר   64

1951, עמ' 41.
לידאני, יליד הכפר חרג'ה שבאזור ואדי חריב, ממזרח לצנעא, היה שוחט ובודק ועסק בחקלאות בכפרו.  65

ריאיון עם לידאני, מרס 2018.  66
מכתב אל א' עוזרי )ככל הנראה הכוונה לא' נזרי, שם הכותב אינו רשום(, מועצת הפועלים קריית שמונה, 6 בנובמבר   67

1952, אה"מ, 2–4–1952–293; המכתבים בתיק חלוקת הדירות בביר בורין, אה"מ, ג-2310/11. 

הדתות, המחלקה ליוצאי תימן במפא"י, המועצה האזורית ומזכיר מועצת הפועלים, שקיווה כי היענות 
לבקשתם של התושבים תבטיח את הישארותם במקום. הדרישה לבית כנסת נוסף, שזכתה לתהודה 
רחבה בתכתובת בין הגופים השונים שהיו קשורים בקבוצת העולים מתימן בקריית שמונה, מלמדת כי 
העולים לא רק היו נחושים להשמיע את קולם ולהביע את תחושותיהם, אלא גם העריכו שיש בקרב 

הממסד הקולט מי שמעוניין להקשיב להם ולסייע להם לתקן את הדרוש ביישובם החדש. 
לבין  בינם  הגומלין  יחסי  את  לקבוע  ביכולתם  ביטחונם  את  הגבירה  קרול  את  לסלק  הצלחתם 
בעלי תפקידים אחרים במעברה. מכתביהם כוללים תלונות עזות כנגד חיים רוז, אחד מפעילי מפא"י 
במקום.  רבה  השפעה  לו  קנה  הפועלים  במועצת  פעולתו  שבמסגרת  ומי  שמונה,  לקריית  שנשלחו 
במכתב שעשרות תושבים חתמו עליו נאמר: 'הוא המקטרג עלינו מכל דרישותינו. אנחנו מצהירים 
שלא רוצים אותו במקום'. כותבי המכתב יצרו זיקה מפורשת בין הרגשתם הקשה בקריית שמונה, בין 
היתר בגלל יחסו של רוז, לבין האפשרות שיעזבו את המקום: 'שבגללו כבר עזבו כחמישים משפחות 
והשאר עומדים הכן'. הכרתם בקיומה של רשת הקשבה ותמיכה והעובדה שטרם גמרו בליבם לעזוב 
נציגינו  'כל  את  הזעיקו  לעזרתנו',  מהר  'חושו  המכתב:  סיום  לקראת  ביטוי  לידי  באו  המקום,  את 

בהסתדרות ובכל המוסדות', 'וחבל עלינו בשל מצבנו שלא כדאי לפגוע בנקודה שלמה כזו'.63 
כאמור השיח הציבורי הרווח על התיישבות עולי שנות החמישים במדינת ישראל הצעירה מבוסס 
על הכללה המציגה את העולים כאנשים סבילים שנשלחו, פוזרו והופנו על ידי הממשלה והסוכנות 
מבלי שנשאלו לרצונם. המקרה הנדון כאן חורג מהכללה זו ובולט בו ממד הרצון והבחירה. המרכז 
החקלאי, מחלקת הקליטה של מפא"י ותנועות ההתיישבות אכן ביקשו להוציא עולים ממחנות העולים 
המשפחות  יציאת  אולם  פתוס.64  ברוב  כזה  מעשה  כל  וליוו  חקלאית  להתיישבות  המעברות  ומן 
מקריית שמונה מצטיירת על פי המקורות כמהלך משולב של עולים וותיקים. לדוגמה ברקע הקמת 
תנובות עמדה תחילה יוזמה של תנועת המושבים ושל ותיקי מושב טלמון גאולים שביקשו להרחיבו. 
ר' שמעון  של  מאמציו  פרי  מכך  פחות  לא  היו  החדש  המושב  והקמת  שמונה  קריית  עזיבת  אולם 
לידאני,65 שנסע מדי שבוע לתל אביב וחיפש דרך להעביר את משפחתו הרחבה, שעסקה בחקלאות 
עוד בתימן, ליישוב מתאים לה. לידאני נעזר בדוד מליח, איש תנועת המושבים שעמד בראש מדור 
מיוחד שהוקם בסוכנות היהודית במטרה לעודד עולים מתימן להתיישבות כפרית. זמן קצר לאחר 
העלייה על הקרקע החליטו המתיישבים החדשים שלא להסתפח למושב הוותיק טלמון גאולים, אלא 
להפוך למושב עצמאי, והוא קיבל את השם תנובות.66 תהליך דומה הביא להקמת שער אפרים על ידי 
 שמונים ושתיים משפחות מקריית שמונה.67 העלייה על הקרקע לשער אפרים, ערב ראש השנה 1953, 
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מ"ד, 'דבר היום: העלייה על הקרקע', דבר, 3 בספטמבר 1953.  68
וולמוט )לעיל, הערה 45(.  69

י' מדהלה, אל ס' זעירא )העתק לי' ישעיהו(, 23 במרס 1953, אמ"ע, 2–905–1950–5.  70

בשנה  הקרקע  על  האחרונה  העלייה  היותה  בזכות  'דבר',  של  המערכת  במאמר  להתייחסות  זכתה 
היוצאת, שהייתה 'ברוכה בהתיישבות'. המאמר התייחס ל'ארגון יוצאי תימן מקרית שמונה' ובירך 
את חבריו על התיישבותם, אם כי עיקרו הוקדש לשבח הגורמים המיישבים שהכשירו את העולים 
להקים  ביוזמה  העולים  היה חלקם של  נראה שבפועל  התיישבותם המחודשת.68  לקראת  החדשים 
מושב ובמעבר להתגורר בו מרכזי לא פחות מחלקם של המוסדות. עיתונאי שביקר בשער אפרים 
דרשו  והן  וסוכנותיים,  ממשלתיים  למוסדות  שוגרו  דחופות  'משלחות  סיפר:  הקמתו  לאחר  מייד 
אם  ואף  הספר  בנקודת  אף  שיָקבע,  מקום  בכל  התיישבות 
להחליפה  נכונותם  הביעו  הם  בחלסה,  להם  נבנו  בתים 
משלהם,  נחלה  להם  שתינתן  בתנאי   — ובבדונים  באהלים 

ויעמדו ברשות עצמם'.69 
את  שהוביל  הוא  והבודק,  השוחט  שעיבי,  שמעון  ר' 
העזיבה המאורגנת של קריית שמונה לשער אפרים. היוזמה 
לעזיבה הייתה של הקבוצה, שכדרכם של עולי תימן בקריית 
ושהשכילה  מטרתה,  להשגת  נחוש  באופן  נאבקה  שמונה 
יתרה  גם להיעזר ברשת התמיכה הארצית שליוותה אותה. 
מזאת, בקרב הגורמים השותפים ברשת תמיכה זו היו שהעדיפו שהתושבים ימשיכו להתגורר במקום, 
ושלא עודדו אותם לעבור ליישוב חדש. המחלקה ליוצאי תימן במפא"י עשתה ככל יכולתה לדאוג 
לתנאים שיביאו את הקבוצה להישאר ביישוב הצפוני. יחזקיהו מדהלה, איש המחלקה למשקי עזר של 
המרכז החקלאי של ההסתדרות, התריע בפני סעדיה זעירא, מראשי 'ועד התימנים' בקריית שמונה, 

מפני כוונתן של משפחות התימנים לעזוב את המקום: 

אחרים  ומקומות  נדודים  מקל  מחפשים  והם  למקום  מסתגלים  לא  על שהאנשים  צער  לנו  גורם  שזה  כמובן 
חדשות לבקרים. כאשר מתישב לא קבע לעצמו את יעוד החיים שלו במקום אחד לעולם לא יעלה בידו להכות 
שורש במקום. גאולת האדם תימצא איפוא שהוא יחליט שבאותו מקום יהנה ולא יזוז. ואל ישלו את עצמם כי 
במקום אחר אין צורך לעמול וליגע ושבמקום אחר יש עבודה בשפע. כבר אתם קוראים בעיתונים איך המצב 

קשה בגלל חוסר עבודה בארץ.70

אף שבמוסדות היו שהעדיפו שהקבוצה תישאר בקריית שמונה, רבות מהמשפחות בחרו ופעלו להקים 
בתנובות  חייהן.  ברמת  זמנית —  ולו   — בירידה  כרוך  אף שהיה  הזה  למהלך  יצאו  הן  חדש.  מושב 
התגוררו תחילה בצריפים. אולם המושבים החדשים היו מקום שבו הם אלה שעיצבו את צביון חייהם.
על  העלייה  שלאחר  בשנים  אפרים  ובשער  בתנובות  לבקר  שבאו  העיתונאים  בתיאורי   ואכן 
הקרקע בולט הרושם החיובי שעשו עליהם היישובים החדשים. וכן עולה מהדיווחים שעולי תימן 
סיפרה:  ילדים,  לשני  אם  עשרים,  בת  מזל,  תנובות,  מתושבות  אחת  חפצם.  למחוז  שהגיעו  חשו 

ר' שמעון שעיבי 
ורעייתו זהרה, 

שעיבי היה שוחט 
ובודק ומראשי ועד 
התימנים בקריית 

שמונה, לימים 
ממייסדי שער אפרים 

)באדיבות המשפחה(



קתדרה161על יוזמה ונחישות: כיצד עיצבה קבוצת עולי תימן שייסדה את קריית שמונה את מציאות חייה בארץ

וולמוט )לעיל, הערה 45(.  71

העיתונאי  שם'.  להישאר  רצינו  לא  כך  ומשום  אותנו  סחבו  במעברה   ]...[ סוחבים  אנחנו  'פה 
 הוסיף לדבריה את התרשמותו: 'התימנים מתנובות מעדיפים לסחוב במו ידיהם והם עושים זאת 
ללא התמרמרות בעקשנות ובצנעה'.71 כך היה בתנובות, שיוצאי חלסה היו שם רק מיעוט מקרב 
מייסדי המושב, וכך היה גם בשער אפרים, מושב שכולו פרי יצירתם. משעה שהתיישבו במושבים 
החדשים פסק זרם מכתבי התלונה, וכמעט אין עוד עדויות לתחושת קיפוח או למאבקים. העלייה 
לשער אפרים מתבהרת כמעשה של תיקון לעלייה לחלסה, תיקון מודע ופרואקטיווי שעשו עשרות 
רבות של משפחות. הקמת קריית שמונה לא הייתה מעשה של בחירה שלמה, נעדרה ממנה ההשפעה 
מתימן  העולים  של  תרומתם  על  הוקרה  לה  נלוותה  ולא  בו,  החיים  אורח  ועל  היישוב  אופי  על 
הצפוני,  בשרון  החדש  המושב  הקמת  עם  יותר,  מאוחר  שנים  ארבע  אך  ובוניו,  היישוב  כראשוני 
זכתה קבוצת עולי תימן בנחלה משלה. מאבקיה, פעלתנותה, אי נכונותה להסתפק במעמד משני 
של יושבי מרכז עירוני, התלויים בסביבה החקלאית שמקיפה אותם — כל אלה הביאו את הקבוצה 
אל המנוחה והנחלה מבחינה נפשית. בניגוד לתדמיתם, עבודת כפיים ומאמץ פיזי לא הרתיעו את 
המתיישבים, ודאי שלא מרגע שהיו לחקלאים במקום מושבם החדש, שבו החלו את התערותם בארץ 

מבראשית. 

סיכום
בשנים  המקום  את  עזב  שמונה  קריית  את  שהקימו  מתימן  העולים  משפחות  מ־218  הארי   חלק 
1952–1953. בשנים שלאחר מכן יצאו המשפחות הנותרות, מלבד שתיים שנשארו במקום עד היום. 
גבוהה,  קהילתית  התארגנות  ברמת  התאפיינו  שמונה  בקריית  תימן  עולי  כי  עולה  המסמכים  מן 
והצליחו להצמיח מקרבם מנהיגות ולהפעיל באופן יעיל ועדי פעולה בתחומים שונים. התנגדותם 
העקבית לפעולות שונות של הקולטים, דרישותיהם העיקשות והעקביות מנציגי המוסדות ולבסוף 
מהלך העזיבה המאורגן וההתיישבות המחודשות במושבים בשרון הצפוני, מלמדים על חוסנם, על 
הכרתם שזכותם להתארגן ולעצב את מציאות חייהם בתהליך ההגירה וכן על פעלתנותם ועל כושר 
לאורך  רווחת  תופעה  הוא  לשליטים  מוכפפות  קבוצות  ידי  על  מכתבים  משלוח  שלהם.  היוזמה 
ההיסטוריה, אולם במקרה שנותח כאן נוספו להשמעת הקול ולדרישה להקשבה ולהכרה, הצלחות 
ממשיות במאבקים, ואלה היו גורם מלכד לקבוצה שניהלה אותם. כך הפך שלב החיים במעברת 

קריית שמונה לשלב הגיבוש וההכנה של העולים התימנים להקמת מושבי הקבע שלהם.
מה היו מקורות הפעלתנות של עולי תימן בקריית שמונה? נראה שבמידה מסוימת היה בכך המשך 
ומתן  משא  המוסלמית,  החוקים  מערכת  בתוך  שקיימו,  בתימן  כפריים  יהודים  של  פעולה  לדפוסי 
מתמיד עם השלטונות ויחסי תן וקח עם שכניהם. הפרקטיקה של כתיבת מכתבים לראשי השלטון 
 הייתה נהוגה אף היא בתימן. נחישותם של יהודי תימן והכרתם בכוחם להשפיע על מציאות חייהם באו 
לידי ביטוי גם בראשית תהליך ההגירה, כאשר הם הצליחו להעביר מתפקידם כמה ממנהלי מחנות 
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ב"צ עראקי־קלורמן, יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות, ג, רעננה תשס"ח, עמ' 355–357, 369–372; נ"ב גמליאלי   72
 T. Parfitt, ;שוכר(, תימן ומחנה 'גאולה' )קורות היהודים בתימן, בדרכים, בעדן ובמחנות הפליטים(, תל אביב תשכ״ו(

The Road to Redemption: The Jews of the Yemen, 1900–1950, Leiden 1996, pp. 246–257 
עראקי־קלורמן, התיישבות פועלים )לעיל, הערה 5(.  73

עדות  נמצאה  לא  אם  וגם  ארצה,  בדרכם  חאשד  במחנה  שהו  בחלסה  המתיישבים  בעדן.72  המעבר 
למעורבותם במאבקים שהתנהלו במחנה כנגד מנהליו, נראה כי הם נחשפו שם לדפוסים של שמירה 
פעילה ונחושה על קולם של יהודי תימן ועל תרבותם )ואף למדו שם עברית משליחי תנועות הנוער 
הישראליות(. ניתן לראות את הפעלתנות העיקשת גם כהמשך לפעילות הערה למדי של העולים מתימן 
ולניסיונותיהם  ובעיקר למאבקיהם על מעמדם במושבות  ישראל,  היישוב, שקדם למדינת  בתקופת 
לנווט את דרכם בנבכי הפוליטיקה היישובית.73 בהמשך למחקריהן של רוזין ובשקין שהוזכרו לעיל, 
הזדמנות  לעולים  שהעניקה  יחסית,  פתוחה  זירה  הייתה  הצעירה  הישראלית  הדמוקרטיה  כי  נראה 
לקחת בה חלק בהשמעת קולם ובמאבק על עיצוב חייהם. גורם חשוב נוסף שתרם להתארגנות קבוצת 
העולים מקריית שמונה ולמאבקיה היה קיומה של רשת תמיכה משמעותית, שהתבססה על המנהיגות 
ובסוכנות  העובדים  בהסתדרות  במפא"י,  במיוחד  שהוקמו  מחלקות  תימן.  עולי  מקרב  הוותיקה 
הפעילים  להם.  וסייעו  בארץ  תימן בהתערותם  עולי  את  ליוו  ותמיכה,  היוו רשת הקשבה  היהודית 
במחלקות אלה, שכבר היו ותיקים למדי בארץ, שימשו גורם מתווך עם השלטון המרכזי ומקור למידע 
ולעצה, ודאי עבור הוועד המקומי והוועד הדתי שהוקמו בקריית שמונה. בביקורי הפעילים ובמפגשים 
ובשיח עימם יכלו העולים החדשים להבין טוב יותר את המציאות בארץ, את המאבקים הפוליטיים 

והרעיוניים שהתרחשו מעל לראשם ואת אפשרויות הלחץ והפעולה שלהם. 
בשנים  שהתרחש  על  מורכבת  להתבוננות  תורם  שהוא  בכך  טמונה  הזה  המבחן  מקרה  חשיבות 
המעצבות של ישראל ועל אופי המפגש המורכב והרב ממדי בין ותיקים לעולים בחברה הישראלית. 
קבוצת העולים שנשלחה לאזור מרוחק ביותר, על הגבול, בלב התיישבות קיבוצית דומיננטית וחזקה, 
הגיעה לכמה וכמה הצלחות במאבקיה, בהן אף הישגים ממשיים בשינוי תנאי קליטתה וחייה. מבלי 
לתהליך  שנלוו  בקשיים  להמעיט  ומבלי  למהגרים,  קולטים  בין  הכוח  ביחסי  לסימטרייה  לטעון 
ההשתלבות בחברה הישראלית ואף לא בעוולות שהיו כרוכות בה — המקרה הזה מלמד לדעתי כי 
התבוננות היסטורית על שנות החמישים ועל מפגשים מסוג זה צריכה להישמר מפני הכנסת המשתתפים 
לתוך תבניות חד־ממדיות ובינאריות, המבחינות בין בעלי הכוח וההשפעה לבין הקורבנות. עד כמה 
היה סיפורם של מייסדי קריית שמונה מקרב עולי תימן ייחודי? האם ניתן למצוא סיפורים דומים או 
ממדים של פעלתנות ומאבק בקרב קבוצות אחרות שנקלטו בישראל בשנות החמישים? נראה שיש 
מקום להרחבת המגמה המחקרית החותרת לזהות, באמצעות מקרי מבחן שונים וראייה השוואתית, את 
קולותיהם המגוונים של העולים, את הדרך שבה פירשו את קורותיהם, את דרכי הפעולה שנקטו ואת 
הצלחותיהם — ולו החלקיות — להשפיע על תהליך השתלבותם בחברה הישראלית. מחקרים כאלה 
ֵיצאו אל מעבר לתיאור החד־ממדי והגורף ויתרמו לשרטוט תמונה היסטורית מורכבת, הומניסטית 

ומהימנה יותר של שנות העלייה ההמונית לישראל.

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/350135412

