
 ?כפר תימני או מרכז עירוני

 חלסהשנותיה הראשונות של מעברת 

 1שיעור : ההיסטוריה של קריית שמונה: אקדמיה בכיכר



 כמה נקודות על הקורס ומטרותיו

מהם ?זוויות מאילו ?שמונה קריית על ?התקופה על -היום עד נכתב מה 
 .סיכומו ולא מחקר של ראשיתו ?המקורות

הקורס נושאי:   

  המעברה הקמת :שמונה לקריית חלסה ממעברת ,רקע :ראשון שיעור1.
 בשנותיה ומאפייניה החולה עמק ושל התקופה של ההקשר בתוך

 .הראשונות

 האזור וקיבוצי שמונה קריית מעברת בין הגומלין יחסי :שני שיעור2.
 .ההקמה בשנות

 .אתגריה עם להתמודד עצמאות מקבלת עיירה :שלישי שיעור3.

  ,ותרבות חינוך ,וכלכלה חברה :משלימות זוויות :רביעי שיעור4.
 .וביטחון פוליטיקה

אזרחית להשתתפות מחקר בין ,קולקטיבי לזיכרון היסטוריה בין.  

המוזיאון חידוש. 

השיעורים מבנה. 

 

 



 1948לדמיין את עמק החולה של 

ישראל ארץ צפון או וסוריה לבנון דרום :גבולות? 

על והשפעתם החורף ביצות ,והזיכיון החולה ימת :ספר 

 .באזור החיים

הבדואים/הפלשתינאים :20-ה המאה עד האזור תושבי 

 .וכפריהם החולה של

חלסה של עלייתה :אזורי למרכז אוהלים ממחנה,  

  :יהודים-ערבים-אנגלים והמשולש תפקידיה התרחבות

 .הרטוריקה וחידוד לידידות מאמץ ,רפואה ,קרקעות

יחסיו ,העמק שליט ,חי-תל :חסיין-אל כמאל של דמותו 

 .והפלשתינאים היהודים ,הבריטים עם
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 (בריטניה)מרק סייקס  –( צרפת)פיקו ' ורג'ג. שארל פר
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 2.1919הצעת הציונים 

 "סייקס פיקו"קו 

 קו דוביל
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 30שנות ה , מצולם מאזור הכפר נבי יושע, אגם החולה



 1948תפרוסת היישובים בעמק החולה עד 



 רכישת אדמות בעמק החולה בתקופת המנדט

 

 



 1948אביב : מלחמת העצמאות בגליל העליון המזרחי

קטנה אש על האזרחים מלחמת. 
שליטה אבדן מחשש הבריטיים הכוחות התקפלות  

 .היהודי הכוח יתרון מימוש מאפשרת
יפתח' מבצעי :העליון והגליל צפת כיבוש' 
 .'מטאטא'ו
החשש :הגזרה מפקד אלון יגאל של מטרותיו  

  דרכי על להשתלט והרצון סוריה מפלישת
 .הכפרים אוכלוסיית את ולהבריח התחבורה

חלסה נטישת. 
ורצח הסתננות ,נטוש כפר. 



 הסיבות לעזיבת הפלשתינאים את כפרי הגליל העליון

  :'ח"הפלמ ספר' מתוך אלון יגאל

  אלפים של ביטחונם ( ... ) למרחוק נישא הערבית צפת נפילת הד" 

  ימים חמישה לפנינו נותרו (...) נתערער החולה [ עמק ] מערביי

  הגליל פנים את לטהר הכרח ראינו .במאי 15-ה ( ... ) עד ,בלבד

  שטח בכל יהודית טריטוריאלית רציפות וליצור [הערבים מתושביו]

 ולפנינו ,כוחותינו את דילדלו הממושכים הקרבות .העליון הגליל

  סוריה בגבולות] הפלישה דרכי לחסימת כבירים תפקידים עמדו

  כדי ,כוח להפעלת מחייבנו שאינו ,אמצעי ,איפוא ,חיפשנו .[ולבנון

  ואשר בגליל שנותרו העוינים הערבים אלפי עשרות את להבריח

   .מהעורף להכותנו היו עלולים פלישה של במקרה



 הסיבות לעזיבת הפלשתינאים את כפרי הגליל העליון

   :'ח"הפלמ ספר' מתוך אלון יגאל

  [הערביות] המפלות רושם את המנצל בתכסיס להשתמש ניסינו" 

  שהפליא תכסיס– 'המטאטא' [מבצע] ידי-על שטוהר ובשטח בצפת

  ערבים עם להם שקשרים ,היהודיים המוכתרים את אספתי .לעשות

 שתגבורת ,ערבים כמה באוזני ללחוש וביקשתים ,שונים בכפרים

  עמק ] כפרי כל את לבער עומדת והיא לגליל הגיעה עצומה יהודית

  והשמועה .מועד בעוד להימלט ,כידידים ,להם לייעץ ,החולה [

 .רבבות הקיפה המנוסה .לנוס עת כי החולה עמק ברחבי פשטה

 עצמנו לערוד לנו וניתן ( ... ) במלואו מטרתו את השיג התכסיס

 ."לעורפנו לחשוש מבלי ,הגבולות לאורך הפולשים לקראת



 הסיבות לעזיבת הפלשתינאים את כפרי הגליל העליון

  עזיבת הערבים את הגליל העליון נבעה  מגורמים שונים ושעוצמת

 :השפעתם הייתה שונה בין כפר לכפר

ואולי גם  )הוראות שקיבלו אנשי הכפרים מלוחמים ערבים לא סדירים . א

 (.מסוריה

 .הטרדות והתקפות מצד הכוחות היהודיים. ב

 .ותעמולת הלחש" הגנה"הפחד מפני התקפות של ה. ג

 . וחשש מפני ההיקלעות לתוך קרב בין שני צבאות סדירים. ד

11 היהודים הכוחות עם להסכם להגיע הכפר ראשי של ניסיון במאי  

 תחנת מפתח את ומוסר חאלסה את מפנה חוסיין כמאל .נדחו אך

  .1948 במאי 12-ב בורחים תושביה .המשטרה

ארבע ורצח שדותיהם לקצור מגיעים מסתננים :1948 קיץ  

 .חאלסה אדמות על הערביות

 



 ההתיישבות החקלאית בעמק החולה עם הקמת המדינה

   :העליון בגליל הקולטת האוכלוסייה

19-ה המאה בסוף שהוקמו (פינה ראש ,המעלה יסוד ,מטולה) מושבות. 

1-ה ע"מלה בזמן שהוקמו (השחר ואיילת גלעדי כפר) ותיקים קיבוצים. 

הלל בית ,(1939) ,עמיר ,(1939) דפנה ,(1939) דן :בערך עשור בני ומושבים קיבוצים  
 .(1940) נחמיה שדה ,(1940)

בלום כפר ,(1942) סאלד כפר :השניה העולם מלחמת במהלך שהוקמו ומושבים קיבוצים  
(1943). 

מעין ,(1946) מרדכי נאות ,(1945) הבשן להבות :העולם מלחמת לאחר שהוקמו קיבוצים 
 ,(1947) ברוך

הדתי המושב במקום (1948 .ספט) הגושרים ,(1948 אוגוסט) יפתח :חדשים קיבוצים  
 .(נחלים

 

חלוצית ,אירופית ,צעירה אוכלוסיה .הבריטי למנדט האחרון בעשור התיישבות תנופת.  
  ישראל-ארץ של והמאתגר הצפוני בספר יישובים הקמת של חלוצי פרק לרשום הספיקה
  באדמות מחסור .העצמאות מלחמת אתגר עם התמודדות .המנדט בתקופת קשים בתנאים

 .אדם ובכוח

 .חלסהעל הרקע היישובי הזה מוקמת מעברת 



 'העלייה הגדולה'הדרמה ההיסטורית של : מדינה נולדת

הראשונים הישראלים' 650,000 הם מי :1948 הישראלית החברה?' 

 .העצמאות במלחמת כבד קורבן לאחר ,חלוצית תודעה בעלת ,אירופאית ,צעירה חברה

  והמוסדות השלטונית המערכת עיצוב ,טריטוריאליים והישגים צבאי ניצחון
 .עולמי מידה בקנה שיא במימדי עלייה וקליטת הדמוקרטיים

750,000 שנמצא יותר קטן יישוב ידי על שנים מספר תוך נקלטים עולים  
 .למדינה מיישוב במעבר

היכר ללא הישראלית החברה פני את ששינו תהליכים. 

עיצוב תהליך בעת המתרחשת אנשים של תקדים חסר מספר של קליטה 
 .העצמאות מלחמת של מחירה עם וההתמודדות הישראליות

אך הקליטה עומס על משלמים שהוותיקים מחיר – והקיצוב הצנע משטר  
 .החברתי הריבוד בסולם מעלה כלפי אותם דחף הארוך בטווח

יהודים') המונית עלייה שכוללת חלוצי עצמי דימוי בעלת ציונית חברה 
 .('ישנים

ומסורתית למזרחית ויותר יותר שהופכת עלייה שקולטת אירופאית חברה  
 .בשואה אירופה יהדות השמדת לאחר הזמין העולים מאגר זהו אך

 



 'העלייה הגדולה'תקופת ( תיקוף) פריודיזציה

בעיקר עולים :1950 שנת אמצע עד 1948 ממאי — העולים מחנות תקופת  

 נמצאו) העולים במחנות איש 23,000 רק 1949 -ב .מתימן גם אך מאירופה

  לפני קצר זמן) קרס הכל 1949 יוני -ינואר ,שנה חצי תוך  .(דיור פתרונות

 .(חלסה שהוקמה

 

שינוים :1952 שנת אמצע עד 1950 שנת מאמצע — המעברות תקופת  

 בארץ היו 1950 בסוף .ואפריקה מאסיה מגיעים עולים ויותר הדמוגרפי בהרכב

 ובכפרי במעברות שישבו 10 מתוך 8  .עבודה וכפרי מעברות 50 -מ יותר

  יוני-מארס בחודשים לשיאו הגיע העלייה גל .ואפריקה אסיה יוצאי היו העבודה

 תכנית גם נפלה אלה בתנאים .ומרומניה מעיראק הגדול רובם  ,(נפש אלף מאה)

   .החיפזון בשבי 'המתוכננות המעברות'



 

 

 (באחוזים) 1954-1948, התפלגות העולים לפי יבשות מוצא 

 (1לוח ), ג "תשל, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

   .8' עמ, של כור ההיתוך כשלונו: העלייה הגדולה בשנות החמישים , ליסקמשה  

 

 

 

 

 .8' עמ

 



 'העלייה הגדולה'תקופת ( תיקוף) פריודיזציה

(1951 אמצע) היהודית הסוכנות של הקליטה מחלקת מנהל ,יוספטל גיורא: 

 זה אחרי .פרנסה ומקורות עיר בהם קיימים שהיו במקומות עולים קלטנו בעבר"    

  נאלצנו העלייה ממדי גבור עם .פרנסה מקורות ללא גם יישוב של במקומות –

 אבל .בעתיד העיר להקמת תכנית רק קיימת שלגביהם במקומות מעברות להקים

  שלגביהם באתרים מעברות לשים מוכנים אנו וכעת ,יותר עוד גבר העלייה קצב

 שבחלומותיכם האתרים היכן לי ספרו .העתידה העיר על חלומות רק לכם יש

 ."מעברות שמה אקים מיד ואני

 

עד 1952 שנת מאמצע — המתוכננת הקליטה וראשית בעלייה שפל תקופת  

 1954 שנת אמצע

 

1956 שנת אמצע עד 1954 מאוגוסט — 'הכפר אל האונייה מן' תקופת. 

 

 

 

 



 כישלונו ההיסטורי של מפעל המעברות

המדינה התמודדה עימם הפיננסיים מהקשיים כתוצאה :כלכלי לפיתוח רעוע בסיס  

  בתחומי מקצוע ובאנשי ,גלם בחומרי ,במשאבים מחסור) לקיומה הראשונות בשנים

 הון בעלי .הכלכליות בתשתיות מספקים משאבים הושקעו לא (השונים התעשייה

 מפעלים בהקמת להסתכן ולא הארץ במרכז השקעותיהם את לרכז העדיפו פרטי

 העולים מרבית גם .מקצועיים עבודה לכוחות אטרקטיביים-ובלתי מרוחקים במקומות

 .הארץ במרכז להתיישב העדיפו הון בעלי או מקצועית הכשרה בעלי

 

גברה כן ,החדשים היישובים של האטרקטיבי כוחם שפחת ככל :קסמים מעגל נוצר 

 וחוזר ,משיכתם כוח פחת ,חולשתם שגדלה ככל ,והחברתית הכלכלית חולשתם

 .חלילה

 

 לעולים ביחס רק הופעלה האוכלוסין פיזור מדיניות :חברתית באינטגרציה חוסר 

  בגבולות הוקמו יישובים עשרות  רצונם או לבחירתם קשר ללא נשלחו הם .החדשים

 ',הפיתוח עיירות' ,החדשים היישובים - מזה ההפך הושג .והדרום הצפון ובאזורי

 .הוותיק היישוב מן ומבודדים כלכלית מבחינה נחשלים ,מרוחקים לאיים הפכו



 1949ממחנות העולים אפריל  גלבלוםאריה דיווח של העיתונאי 

 בין הבדלים אילו שיש נראה .בארץ כמוהו עדיין ידענו שלא גזע עליית זוהי"   

 שהספקתי ,לומר יכול איני אבל ,יריה'ואלג טוניס ,מרוקו ,טריפוליטניה יוצאי

 שהטריפוליטנים למשל אומרים .ישנם אם ,אלו הבדלים של מהותם ללמוד

  אבל ',יותר גרועים' והמוגרבים והמרוקנים ירים'והאלג 'יותר טובים' והתוניסאים

 ". אחת היא הבעיה כלל בדרך

 ."פראנסהז סווי א'ז" .אפריקאי שהוא להודות ישמח לא אלו מעולים איש אגב)   

 .(במאקי קאפיטאנים היו כולם וכמעט מפאריס כולם ,צרפתים כולם

  בבורות גובלת השכלתם דרגת ,שיא היא שלו שהפרימיטיביות עם לפנינו"   

  הם כלל בדרך ,רוחני דבר כל לוט לק הכישרון חוסר יותר עוד וחמור ,מוחלטת

  והברברים הכושים ,הערבים התושבים של הכללית הדרגה על במשהו רק עולים

  ארץ ערביי אצל שידענו ממה עוד נמוכה דרגה זוהי אופן בכל ,שבמקומותיהם

  זאת לעומת . ביהדות שרשים גם נעדרים הללו ,לתימנים בניגוד .לשעבר ישראל

 ".והפראיים הפרימיטיביים האינסטינקטים למשחק לגמרי נתונים הם

 



 עליית יהודי תימן –על כנפי נשרים 
שנתיים כעבור והסתיימה 1948 בדצמבר החלה 'נשרים כנפי על' עליית 

  .1950 בספטמבר

המעבר למחנה הגיעו תימן עולי .כבד דמים במחיר נכרכה מתימן העלייה  

 מאות ברגל שעברו לאחר ,ורעבים חולים כשהם בעדן עבורם שהוקם

  ונקברו מתו אנשים 700-כ .לקליטתם ערוך היה לא המחנה אך ,קילומטרים

  'נתקעו' שם ,עדן-תימן בגבול בייסורים מתו איש 150-כ .סמוך עלמין בבית

 לישראל העולים של הגעתם לאחר גם פסקה לא התמותה .שבועות במשך

 .תינוקות בתמותת במיוחד והתבטאה

בעדן הישראלי הצוות מאנשי שחלק ומצאו האירועים את בדקו ועדות שלוש,  

 עסקו (אמריקאי-היהודי הסעד ארגון) וינט'הג של הבכירה הנציגות בכללם

  של לסבלם אדישות וגילו הצנע תקופת של לישראל וסחורות כספים בהברחת

 שאריות את וגזלו באלות אותם היכו ,בעולים שהתעללו מי גם היו .העולים

 אך ,בעדן נציגיהם בהחלפת החמורים לממצאים הגיבו וינט'הג ראשי .רכושם

  .לדין הועמד לא האחראים מן איש



 הדימוי של יהודי תימן בחברה הישראלית הקולטת

 48,100 קשים בתנאים המתנה של חודשים לאחר (1949 במהלך) עולים במחנות נקלטו יהודים  
 נשלחו תימן מעולי גדול חלק .ולמושבים 'עבודה כפרי'ל נשלחו שבועות מספר לאחר .מעבר במחנות

 .דתיים למושבים מהם שליש רק ,למושבים

 

שלילי דימוי שני ומצד דורות של משיחי חזון המגשימים טבעיים ציונים של חיובי דימוי אחד מצד  
 .וביקורתי

 

הצרפתית הידיעות סוכנות מנהל ידי על תימן יהודי של תיאור: 

  על במקצת רק עולה רמתם ,ונבהלים מבוישים ,נדהמים הם ,בישראל המטוסים מן יורדים שהם ברגע"  
  אש מאתנו ומבקשים מעיזים אחדים …יסופרו כי יאומנו לא הנראים הדברים .שנתפשו חיות רמת

  לא מדברים אינם רבים …בשיחה לפתוח מנסים הם כך אחר .בפיהם מוצצים שהם הסיגריות לזנבות
 ."חיות לנהימת יותר הדומה ,ידועה-בלתי ,משונה שפה אלא ,ערבית ולא עברית

 

כי ליורה לבסוף קבע ,התימנים העולים של חסרונותיהם כל שנמנו ולאחר זה פוגעני תיאור למרות  
 .להשתנות ומסוגלים חרוצים הם התימנים לדעתו וכי "טוב חומר"ב חשבון של בסיכומו מדובר

 

החדשה חלסה של הראשונים למיישביה היו מתימן העולים. 

 

     









 כפר חקלאי של יהודי תימן –' יוסף קרית'

האבן לבנייני נכנסו הן .מתימן משפחות 14 מתימן העולים ראשוני 1949 יולי  
  .הנטוש הכפר במרחבי ששרדו

משפחות 15 מנתה ,תימן מעולי היא גם ,לחלסה שהגיעה השנייה העולים קבוצת.  
 .(1949 אוגוסט) ט"תש באב תשעה לאחר בעתלית העולים ממחנה יצאה הקבוצה
 הדרך וטלטולי משובשות היו הדרכים ,המשוער מן רב זמן ארכה במשאית הנסיעה

   .הנוסעים את ייגעו

שמונה וקרית (יוסף מצפה) יוסף קרית ,גנים עיר ,חלסה :החדש היישוב שמות. 

בנובמבר 11-ב .חלסה הכפר של  הנטושים האבן בבתי התיישבו אלו קבוצות שתי 
 זאת קבוצה  ,נוספות משפחות 25 שמנתה תימן עולי של שלישית קבוצה הגיעה
 רק במקום שהו מכן שלאחר החודשים בעשרת .ארעי במחנה ראשוני בשלב שוכנה

 אופי ברובה נשאה ההתיישבות אופי ,נפש 177 שמנו משפחות 46-כ מתימן העולים
 .עזר משקי עם בתים ,חקלאי

פח עשויות ציבוריות מקלחות ,מאולתרים שימוש בתי הוקמו הבתים בחצרות 
  והשני באוהל אחד) כנסת בתי לשני פרט .ובישול רחצה ,שתייה לצורכי וברזייה

  . במקום כלשהו ציבורי מוסד נמצא לא (בבדון



 1950ינואר -1949דצמבר , ויץהתכתבות אליעזר קרול ליוסף 



 1950ינואר -1949דצמבר , ויץהתכתבות אליעזר קרול ליוסף 

 1949בדצמבר  27

 ,(חלסה) יוסף קרית ,קרול אליעזר מאת

 .לישראל הקיימת הקרן ראש ,ויץ יוסף אל

 !יוסף וחברי ידידי לך רב שלום

  לידיעתך להביא אני רוצה .בהם מטפל שאני לתימנים עבודה לסדר לי הבטחתך לך זכורה בטח
  זה עם להשלים וקשה 62% של עבודה חוסר עלי לוחץ .מזה יותר מזה נהניתי לא היום שעד

 .העיקרית פרנסתם זה כי

  בנטיעה או בהר והדרכים השבילים ?? בעבודת שיתחילו שצריך למי למסור מאוד מבקשך אני
 .בסבלם לראות אפשר אי כי ,בסביבתנו

 .שלי העדה את בעבודה תזכה באם מאוד לך אודה

 .אחכה והחיובית המהירה לתשובתך

 ,בידידות רבה אליך

 .שלך אליעזר קרול

 

 



 1950ינואר -1949דצמבר , ויץהתכתבות אליעזר קרול ליוסף 



 1950ינואר -1949דצמבר , ויץהתכתבות אליעזר קרול ליוסף 

 1950בינואר  10

  .לישראל הקיימת הקרן ,ויץ יוסף מאת

 .גלעדי כפר ,קרול אליעזר לידידי

  קרא מי ,אגב – חלסה לתושבי עבודה בדבר 27.12 מיום מכתבך את קיבלתי
  והנני – ?השמות בוועדת השם אושר האם ?יוסף קרית בשם זה למקום
 להיעשות שתוכל ל"הקהק אצל עבודה כל רואה שאינני ,להודיעך מצטער
 על זה ישוב נוסד שמעיקרה לי נדמה .חלסה תושבי את שתעסיק בסביבה

 .בסביבה היישובים ואצל הממשלה אצל עבודה יסוד

 .הקרובים בימים שם בביקורי ,בטבריה משרדנו עם כך על אדון כ"אעפ

 בברכה

 .ויץיוסף 

 

 







 ...כמעט ראש העין של הגליל

20 שהגיעו תימן מעולי משפחות אלפי כמה כי הסוכנות הודיעה :'דבר' ,1950 בינואר  
  (חלסה) הצפון עיר :להקים שעומדים חדשות ערים בשלוש האחרונים בחודשים ארצה
 .(אשקלון) גד ומגדל שאן בית ,העליון בגליל

 הידע .מחצלות לאריגת מפעל 1949 בספטמבר במקום הוקם התימנים של הגעתם עם 
 מיוחדת והכשרה מכונות רכישת ידי על לתגבר ניסו אותו מתימן המשפחה עם הגיע

  .החולה ימת מגדות הגיעו הגלם חומרי .למקום שהובאה

 'מתימן עולים - החולה בעמק החדשים המתיישבים" :1949 אוקטובר ',דבר,  
  50-כ המפעל מעסיק כיום .מחצלות ממנו וקולעים הגומא את מקצצים המתיישבים

  200-כ הזמן במשך להעסיק יוכלו כי מקוים ובעליו ,בקליעה 40-וכ בקציר עובדים
  ."וארנקים סלים ובקליעת המחצלות בתעשיית קבועים עובדים

ימת גדות על בשפע מצוי שהיה ,מקומי גלם מחומר מחצלות יצרו בו המפעל ,בפועל  
  של בהמותיו את בעבר ששימש ,גדול אבן במבנה הוקם המפעל . הרבות והביצות החולה
  40-30 כ בו עבדו הטובים כימיו . חלסה דרך עוברות שהיו השיירות ואת אפנדי כמאל

 בשנת סופית שנסגר עד בעלים החליף , מעמד החזיק לא הוא אולם , ופועלים פועלות
1963.   

 



 ...כמעט ראש העין של הגליל



 אווירה פסטורלית ותלונות בעין זהב, אוריינטליזם

  ',החולה' עמק מנוף תמונה אותה זוכרים רבים" :1950 דצמבר ,מעריב

  ,חי ותל חאלסה שבין ',הזהב עין ליד ,כבסיהן על יושבות היו כשבדואיות

 אווזים עם יחד במים שהשתכשכו ,מעורטלים ילדים הסתובבו ומסביבן

 אותה .משתאה ועמדתי מעין אותו פני על ימים כמה לפני עברתי .מוסים'וג

 שהפעם אלא .האחרונות השנים בשתי דבר שום השתנה לא כאילו ,תמונה

 פעוטים המוני ולידן ,הסמוכה המעברה מן ,תימניות היו המכבסות

 ."מוסים'ג וללא אווזים ללא אולם ,ומעורטלים שחרחרים

  ונופץ החלום התנדף דומה – שמונה לקרית משסרנו" :1949 ספטמבר ,דבר

 ועדן תימן מיוצאי משפחות 32 של דל ישוב .האפורה המציאות סלע אל

 לארצנו באנו' – ?בפיהם ומה .ומלאכה מתורה בטלים ילדים מעט ומתי

 כנסת בית ?מזאת ומה בעדן שם כערבים ולא כיהודים בה לחיות הקדושה

 מבוקר עבודה ,עבודה רק ?ואנחנו תורה עול ללא ילדינו .אין – לשמו ראוי

  .יש לא - ,הנפש בשביל לעשות מעט .יש לא - ',רוחניות' קצת .ערב עד

 ."...'בחיי ,הערבים כמו

 

 

 













 בחלסהגישות שונות לאופיו של היישוב החדש 

העליון הגליל קיבוצי לעיבוד חלסה אדמות החכרת :1948 שלהי. 

המוסדות של ההתיישבות בתוכניות נזכרת איננה חלסה 1949 אמצע עד  

 ושהמרחק לקיבוצים תחולקנה שהקרקעות היא ההנחה :המתכננים

 .יישוב הקמת ייאפשר לא הגדולים העירוניים מהריכוזים

להקמת ארצית ממגמה חלק היתה חלסה אדמות על יישוב להקים ההחלטה 

 של מרכזיים דגמים שני .הנטושים הכפרים במקום יהודיים יישובים

 .גדול אזורי עירוני מרכז או קטן חקלאי יישוב :התיישבות

מספרי ,הקיימים היישובים צורכי :בחשבון שנלקחו השיקולים בין 

 צורכי את לספק בחלסה התשתיות של היכולת ,להגיע שצפויים העולים

 מתאים מה ?האזור את שעזבו הפלשתינאים מאדמות ייהנה מי ,העולים

 .(התימנים) שהגיעו הראשונים העולים של לאופיים



 בחלסהגישות שונות לאופיו של היישוב החדש 

ביישוב מעוניינים היו הורביץ ונחום קרול אליעזר ,גלעדי כפר אנשי 
 .העליון בגליל הקיימת ההתיישבותית במערכת יותר טוב שישתלב חקלאי

 רבות אדמות להפסיד לא מנת על זה בכיוון תחילה תמכו האזורית במועצה
 ששיוועו הקיימים ליישובים לספח כעת היה שניתן מדי רבות חקלאיות
 והנתונים הראשונים המתיישבים של שאופיים סבר הורביץ נחום .לקרקעות

 ממרכז המרחק היה נוסף נימוק .קטן כפרי ליישוב מתאימים חלסה של
 צפונית נוסף עירוני יישוב הקמת מצדיקים שלא הכלכליים והתנאים הארץ
 .לצפת

ואהוד מדן (שרייבר) מאירי שמואל היו העירוני היישוב מצדדי 
 עיצבו הממלכתיים שתפקידיו ,מרדכי נאות איש גוריון בן ממקורבי אבריאל

  הצורך :ומקומיים לאומיים נימוקים על התבססו הם .עולמו השקפת את
 האמינו הם .ביהודים הגליל יישוב ,ובפיזורם עולים בקליטת הלאומי

 ושהמקום שירותים להם שיעניק עירוני למרכז זקוקים האזור שיישובי
 התכנון אגף אנשי תמכו זו בגישה .מרכזי ציר על מסוג ליישוב הטבעי

 להשלים כדי וקטנות בינוניות ערים ליצור הארץ בכל שניסו הפנים במשרד
   .המקוטב היישובי המדרג את



 בחלסהגישות שונות לאופיו של היישוב החדש 

כיישוב לתכנון האגף של הארצית בתכנית לראשונה מוזכרת חלסה :1949 יוני 
 הלחץ של תוצאה ההכרעה .תושבים אלפים עשרת יתגוררו בו עירוני

 מביאים וקרקע נוסף אקלים שיקולי) הגדולה העלייה בעקבות הגדל הדמוגרפי
 .(שונות לחלופות

והם האזורית במועצה היישובים עמדות לגבי בירור סבב מתקיים דבר של בסופו 
 .עירוני יישוב להקמת ברכתם את נותנים

תכניות .שונים בגדלים עזר משקי .מגובשת אינה הראשונים בחודשים היישוב זהות  
 .שייבנו הדיור יחידות מספר לגבי שונות

יוסף קרית שייקרא בחלסה עירוני ליישוב תכנית מגיש התכנון אגף 1950 אפריל 
 למגורי אזור ,(למשפחה דונם 3-) ךמחצה חקלאי אופי בעל מגורים אזור שיכלול

 .ציבור מבני של אזור ,מלאכה בעלי

מ חלסה מאדמות החדש ליישוב ההקצאה ירדה התוכנית הגשת שלפני בחודשים-
 .דונם 957-ל (11,000-מ למעלה מתוך) דונם 1500

חוסר ואת עתידית כלכלית כתשתית האדמות על המאבק את מבטא בשליש הצמצום 
 .שלהם לאינטרסים לובי ליצור ההגירה בתקופת העולים של יכולתם

בלבד  המחצלות במפעל הסתכמה הראשון בשלב העירונית התשתית. 





      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1951ביוני  29 –מתוך יומן בן גוריון 



      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1951ביוני  29 –מתוך יומן בן גוריון 



      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1951ביוני  29 –מתוך יומן בן גוריון 

 הצרכים לבחון המעברות לכל סקר ועדת ישלח הצבא .רכב אין לצבא אבל

 העליה סיכויי נברר הבא שאחרי בשבוע לתיאום במוסד .החורף  לקראת

 אפשרות הצבא עם לברר עוד יש .והמים השיכון ובעיות הבא  ובחורף בקיץ

 .יכלתו קצה עד ועמוס מתוח שהצבא טוען יגאל כי  ,למעברות כניסתו



 על החינה בבית הספר במעברה

במסגרת בלום כפר לקיבוץ הגיע הוא .במעברה חייל מורה היה מרכוס אליעזר  
 בכוח מחסור בשל .1951 בשנת הצופים  תנועת של ל"הנח בגרעין צבאי שרות
  'ח-'ז לכיתות18 בן כמורה להפתעתו שובץ במעברה החינוך במערכת אדם

   .במעברה

"לומדים - בממלכתי ללמוד שרוצים ומעלה 13-12 מגיל הילדים שכל ,מפיו למדתי 
 אין כי ,בא - ללמוד שרוצה מי .17 ואפילו 16 בגיל נערים גם יש .'שלי' בכיתה

  כיסאות וחסרים לימוד ספרי אין :הכל לא עדיין וזה .במעברה יסודי על ספר בית
 שבועיים ועכשיו ,ברחה ,דבר של לאמיתו ,והמורה התפרעה הזאת הכיתה .לכולם

 דבר .מורה שיהיה ידענו כי ,ראשון ביום לבוא להם הודענו' אבל ,לימודים היו לא
 בקיבוצים שיקבץ מהמפקח נבקש .ספרים נחפש כך אחר .קשר איתם תיצור ראשון

   ...'משומשים לימוד ספרי ובערים

ניתן ,הראשונות בשעתיים ,מחר' :לתלמידים אמרתי סוכות חופשת לפני יום 
 מעשר ,כך אחר .לחוויה תזכה כיתה שכל כדי ,לסוכה להיכנס הקטנים לילדים
 .'"כיף" ונעשה סיפורים נספר ,נשיר ,בסוכה נהיה אנחנו הלימודים סוף עד והלאה

 כולכם תבואו ,בסוכה חוגגים אנחנו שמחר מאחר' :הוספתי הביתה שהלכתי לפני
 ."'החג את שנרגיש כדי ,חגיגית לבושים



 על החינה בבית הספר במעברה
  מקצה צבועות כשידיהם באו בכיתה הילדים שחצי ,רואה אני בבוקר למחרת"

 אותי להעמיד מנסים שהם ,לעצמי חשבתי .מוזר כתום בצבע המרפק עד האצבעות
 הילדים כל ;נלמד ראשונות שבשעתיים לכם אמרתי ,ה'חבר' :ואמרתי בניסיון
 אני אבל ,משהו לי להסביר ניסו הילדים .'לברזייה הולכים הידיים את שצבעו
  ראיתי ,כשקמו .'לברזייה לכו ,כך אחר דיבורים .עכשיו זמן אין' :דעתי על עמדתי

 .האוזניים קצות עד חייכו הרומנים הילדים ואילו ,התימנים הילדים בכל שהמדובר
   .במבוכה היו העיראקים

 שיחזרו ציפיתי .עמוס מספר פרק שלימדתי זוכר ואני ,יצאו הידיים צבועי הילדים
 ,הפעמון כשצילצל .אינם והילדים - שעה חצי ,שעה רבע ,דקות עשר חלפו .במהרה

 שני שם היו במקומם . הילדים את מצאתי לא הברזייה ליד . אותם לחפש רצתי
 לקחו .'הצידה רגע נלך בוא ,מורי יא' : לי אמרו והם ,ופיאות זקנים בעלי מבוגרים

 אתה ,מורי יא' :לי אמרו .בסקרנות מציצים ילדים ראיתי הפינות ומכל ,הצידה אותי
  ?עשינו מה יודע אתה' .בחיוב עניתי ?'הספר לבית חגיגיים לבוא לילדים אמרת
 כדי ,קודם יום סוכות לכבוד החינה את לעשות להורים ואמרנו לבית מבית עברנו

 ,מקושטים באו הילדים כל ,הנה .שאפשר חגיגיים הכי הספר לבית ילכו שהילדים
  סלק כמו סמוק שהייתי חושב אני' .תמיד עושים שאנחנו וכמו שאמרת כמו ,חגיגיים

 ."חינוכית מבחינה עשיתי טיפשות איזו תפסתי .סיד כמו חיוור או





 עזיבה משמעותית של עולי תימן ורומניה

'1951 בספטמבר 13 ,דבר ',!העין לראש מאירופה עולים נא יובאו. 

 העין ראש מיושבי חלקים .אירופה עולי העין-ראש לתוך להכניס יש כן על" 

  צריכים ובמקומם ,אחרות למעברות ,להתיישבות ,לשיכון ללכת צריכים

 כי תוכיח ,שמונה קריית היא ,חלסה של וההיסטוריה .מאירופה עולים לבוא

  נכשל יישוב זו היתה לחלסה רומניה עולי שבאו עד .הדרך ,זה ורק ,זה

 גם יהיה וכך .הכל נשתנה ,רומניה עולי לשם שבאו לאחר .העין ראש דוגמת

 "העין בראש

'1951 בינואר 18 ,דבר ',העליון בגליל מיומן: 

 וארצות פולין רומניה יוצאי חדשות פנים הגיעו האחרונים בחודשים" 

 לביוב ,לבניה מקצוע בעלי ביניהם יש .הרבה מבטיחים והם אחרות

 ."הביצות לייבוש הקשורות ולעבודות





 –ר הכנסת של עולים מתימן "מתוך מכתב תלונה ליוסף שפרינצק יו
 1952קריית שמונה 



 –ר הכנסת של עולים מתימן "מתוך מכתב תלונה ליוסף שפרינצק יו
 1952שמונה  קרית



 –ר הכנסת של עולים מתימן "יו שפרינצקמתוך מכתב תלונה ליוסף 

 1952שמונה  קרית



 ?כפר תימני או מרכז עירוני

 חלסהשנותיה הראשונות של מעברת 

 1שיעור : ההיסטוריה של קריית שמונה: אקדמיה בכיכר


