
 

 

 רצון טוב לא מספיק

 .שנים ראשונות, ויישובי הגליל העליון חלסהמעברת 
 "  ההיסטוריה של קריית שמונה" –אקדמיה בכיכר 

  2שיעור 



 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.
 .וחלוציות ביטחון ,פוליטיקה

הקולטים בין והטעון המרתק המפגש על טקסטים דרך לימוד :היום  
 .לנקלטים

השיעורים מבנה. 

 

 



 1949יולי  –התלהבות לקראת הקמת עיר הגליל 

 יוזמה-אנשי יימצאו ודאי .הנעים האוויר ומזג ונופו הגליל מחן לה ייאצל זו גנים עיר" 

 תגדל זו ועיר - מחילם לה שיתנו ,החוף-בערי הפרברים ואנשי החדשים העולים מקרב

 ."רבים לאלפים שואבת אבן ותהיה מהיר בקצב

  שאין משום אולי) ופרסום טקסים ובלי רעש בלי הונח זו גנים-לעיר הראשון היסוד" 

   ".!(בשמחה שמחה מערבין

  היישוב למקום שעבר בשבוע ילדיהם עם עלו ,המזרח מעדות ,הראשונים המתיישבים"   

 כפר של הבניינים שיפוץ נשלם כעת .להתנחלותם הסידורים כל את לעשות מיד והתחילו

 לנטיעה בהכשרה מי ,המגורים-לבתי מסביב האדמות בעיבוד עוסקים והמתיישבים נטוש

 הגליל בגוש הנעשות הציבוריות בעבודות ,עתה לעת ,בהם מסתייעים .ירקות-בזריעת ומי

 .הממשלה ובעבודות העליון

  כיתר בנויה תהיה לא זו גנים עיר !לה נשקף מזהיר עתיד – בגליל הראשונה ,זו גנים עיר 

  ובראשונה-בראש בה רואים מייסדיה .חקלאות – ומיעוטם מסחר שרובם ,בארץ הגן ערי

 מועסקים שיהיו הפועלים בשביל למסעדות מחוץ .ומלאכה חקלאות על המושתת ישוב

 ."חנויות-לבעלי רישיון כל הראשון בזמן יינתן לא .החולה בייבוש



 התלהבות לקראת הקמת עיר הגליל

 אחד מעין .בגבעותיה נובעים ומעיינות מאוד פוריה אדמתה – החדשה הגנים עיר" 

 רבים מים ונתגלו במערב באדמותיה קידוח נעשה .לשעה מעוקבים 'מ 300 מספק

 .לשעה מעוקבים 'מ 200 –

 

  בעמק המצויים הגלם-בחומרי בניסויים שתעסוק ,ניסיונות תחנת כאן תיבנה" 

 למוצרים ומשמש רבים כימיים מוצרים ממנו להפיק שאפשר ,כבול כגון ,החולה

 ".מלאכה גם בו שילמדו ,עממי ספר בית הקרוב בזמן ייפתח כן .פלאסטיים

 

 להיעזר יוכלו המתיישבים השנה צפויים ומעלה מתיישבים מאלפיים למעלה 

  ביישובי עבודה למצוא יוכלו כן .זו בסביבה בשפע הנמצא ,מגומא קטנה בתעשיה

  בהם ,בקיבוצים עבודה ימצאו בניין-פועלי .עובדות לידיים המשוועים העמק

 "...'וכו מרצפים ,צבעים ,חפרים

 

1949 ביולי 21 ,דבר  ',המזרחי העליון בגליל נבנית חדשה גנים עיר' ,יצחק בן .מ. 







 1950ביוני  26, מכתב המועצה האזורית לועדת השמות



 1948תפרוסת היישובים בעמק החולה עד 



 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. 

עמיר ,(1939) דפנה ,(1939) דן :בערך עשור בני ומושבים קיבוצים, 

 .(1940) נחמיה שדה ,(1940) הלל בית ,(1939)

סאלד כפר :השניה העולם מלחמת במהלך שהוקמו ומושבים קיבוצים 

 .(1943) בלום כפר ,(1942)

מרדכי נאות ,(1945) הבשן להבות :העולם מלחמת לאחר שהוקמו קיבוצים  

 ,(1947) ברוך מעין ,(1946)

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

 .(נחלים הדתי המושב

 .על הרקע היישובי הזה מוקמת מעברת חלסה



 נקודת המבט של תושבי הקיבוצים בגליל העליון

קשים בתנאים התיישבות מאמצי לאחר צעירה חברה :1949 העליון הגליל תושבי.  

  .אדם בכוח מחסור ,לחקלאות באדמות מחסור

באתגריה לעמוד הצעירה המדינה הצלחת על אחריות של ,חלוציות של תחושה 

 .וסוציאליסטית חילונית ,ציונית למדינה ולהפוך

הגולה מן היהודית הדמות את תאמץ ,תתקלקל החדשה המדינה בו מתהליך חשש 

 .ציונית תודעה חסרי שהגיעו העולים מהמוני חשש .לשנות הציונות ביקשה אותה

"1500 לזכותם .תימנים של היא האוכלוסייה כל .בצפון המאוכלס היישוב איש 

 כאן מיישבים היו אילו .היוזמה כוח הם חסרים אבל ,העבודה לחיי יפה נכנסו :ייאמר

  פרשת על כי ,האון-בצעדי מתקדם זה יישוב היה ,הגלויות משאר משפחות מאה

 .(1950 באוקטובר 13 ,דבר ',העליון לגליל משוט') "יושב הוא דרכים

 

הקשורים  מחמיאים-לא היבטים על גם נשענה העולים של השלילית התדמית 

  לא ,אוויר בעסקי לעסוק אוהבים ,עצלים :בכלל גלותיים יהודים של לתדמיתם

 .פרודוקטיביים



 נקודת המבט של תושבי הקיבוצים בגליל העליון

(מבוגרים-צעירים) דורי פער. 

 (מזרח-מערב) תרבותי פער. 

(מסורתי-חילוני) היהודית הזהות בהגדרת פער. 

 ובאינטרסים כלכלי במעמד פער. 

,הפעולה וביכולת הפוליטי בייצוג ,הקשרים במערכת פער. 

 הראשונות בשנים פסיביות מול אקטיביות. 

 

 היוזמה כוח את בהם לפת ,רב לטיפול זקוקה יוסף-בקרית שנקלטה התימנית העדה" 

 למנוף להפכם אלא ,ליישבם רק לא ,בארצנו לחדש אוזן להם לכרות ,והעצמאות

 כוח את להשלים כדי ,אחרת מעדה עולים מיד כאן להוסיף יש כך לשם .לקליטה

 אולם ,לעבודה נפשית הכנה יש התימנית בעדה .הראשונים המתיישבים של הרצון

  .!"דוחק והזמן ,השעה וצורכי הארץ רצב את הכירו טרם

 (.1950בינואר  16, דבר', !כאן תקום עיר הצפון')

 







 נקודת המבט של תושבי הקיבוצים בגליל העליון

המדינה הקמת על להכרזה סמוך 1948 במאי עוזבים והאזור חלסה ערביי. 

ותפיסתי אמיתי מתח .באזור העצמאות מלחמת של ארוכה שנה. 

למשקי זמני באופן בחכירה נמסרות ,מתפנות האדמות ,ניטש הכפר – הדמדומים שנת  

  אז שעד ההר ליישובי פתרון רואים ובעיקר האדמות את לעבד מתחילים .העליון הגליל

 .בקרקעות משמעותי ממחסור סבלו

את תשנה תושביהן אלפי על (פינה וראש שמונה קרית) החדשות שהמעברות חשש 

  תכנית ולכן (נחלים פרשת) האזור של להומוגניות רצון .העליון הגליל אזור של אופיו

 .קטן כפרי יישוב לבניית ראשונים

היה גם זה .החמישים שנות של לציונות החברתית המשימה הפיכת :האפשרי הפתרון 

 .החדשה למשימה התגייסו :הארצית ההנהגה ושל גוריון בן דוד של המסר

למשימות שההתגייסות וחשו ההתיישבות משנות מותשים היו האזור שתושבי אלא  

 ,חייהם את לבנות המבקשים צעירים .היכולת גבול לקצה אותם הביאו הלאומיות

   .משקם ,משפחותיהם



 ביקורת של הרופא הממשלתי 

 על מידת ההירתמות של תושבי האזור לסייע במעברה

  שבגליל (לשעבר חלסה) שמונה בקריית העולים במעברת הממשלתי הרופא" 

   :למעברות עזרה לארגון האזורי בכינוס סיפר העליון

 ,הבריטים בימי גם סביבה באותה אזורי רופא בתפקיד שימש ,הרופא הוא 

 יישובי חברי היו ההם בזמנים .חלסה הערבית העיירה אז גם נמצאה באזורו

 ביישוב ביקרו בעיקר .בחלסה למדי קרובות לעיתים לבקר נוהגים הסביבה

 הוסיף – אולם .'העמים אחוות' במצוות שדקדקו ,היישובים אותם חברי הערבי

 אין – אחרים ועולים תימן עולי מיושבת וחלסה הערבים ברחו מאז – הרופא

 'עמים אחוות' מצוות .במקום מבקרים הסביבה יישובי חברי את עוד לפגוש

 יתקיימו איה ...'ישראל אהבת' מצוות קיימת הרי אולם .עוד אקטואלית אינה

 ?זו מצווה

 במעבדות קרובות לעיתים תבקר שמעתה ,בוועדה בחרו הכינוס משתתפי 

 .לעולים אחים-עזרת ותגיש שבסביבה

 1950בספטמבר  1, דבר', בשולי השבוע'

 







 ( 1950) גוריוןשל דוד בן ' בוש ונכלם'-נאום ה

 על התנועה הקיבוצית מול אתגר העלייה הגדולה

  הכזיבה לא - בחלוציות ,לשווא ולא ,הדוגלת ,בתוכנו החלוצית התנועה" 

  התנועה איפה .זו וקשה גדולה בתקופה הכזיבה כאשר פעם אף

  במשקיהם גדולות שעשו החלוצים אלפי ?העליה בקליטת החלוצית

  העליה בשביל ?הגדולה העממית העלייה בשביל עשו מה - ובקיבוציהם

  בשביל עשו מה אבל .כן - קיבוצים של העליה בשביל  .כן - משקם של

  למראה אלה שנים שתי ונכלם בוש אני ?העולים אלפי מאות שלוש

  ,בתולדותינו ביותר הגדול הדבר נפל :החלוצית התנועה של כשלונה

  האם ?חלוצינו עשו ומה – גלויות קיבוץ החל ,מצרים יציאת החלה

 ."?כך לשם הקיבוצים גוייסו

   .(536 'עמ ,26.1.1950 ,ו"ק ישיבה ,III ,הכנסת דברי)   

 



 1951במרץ  27, על המשמר, במעברה בקרית שמונה, 'נחום זכאי

  

 חברה מרובים ומאמצים מרץ והשקיעה טרחה  הילדים למוסדות  מטבח בסידור

 בו סועדים ,ילדים 100-ל רק שנועדו וציודו  הבית אולם .עמיר קיבוץ של

 סיכוי יש עתה .ולילדים למטפלות  וסבל סדר אי – והתוצאה  .ילד 350

  ארוחתם את לקבל הגנים ילדי יוכלו שבקרוב וייתכן .נוסף ציוד להשגת

 אין הקיבוץ אנשי היחלצות אף על .וחינוכית שקטה באווירה במוסדותיהם

 .במטפלות מחסור בשל ,הקרייה ילדי כל את מקיפים  הילדים מוסדות

 

 מאפיה בהקמת מטפלים עתה .קואופרטיבית ומסעדה במקום צרכניות שתי

  גלעדי כפר רופאי בהתנדבות מבקרים .אין ורופא מרפאה .קואופרטיבית

 בעבודות ,בייעור העובדים איש 700 רשומים העבודה בלשכת .ועמיר

  בסביבה עובדות בידיים מחסור מורגש .הסביבה ובמשקי בבנייה ,ציבוריות

 .חדשים עולים לבוא ומחכים

 



 ומשבר ראשון –מתגייסים  –קיבוצי הגליל העליון 

שנרתמים הסביבה מקיבוצי אנשים ידי-על מתבצעים וניהולה המעברה הקמת  

 .למשימה

על לוותר מאפשרת ולאומיות חברתיות למשימות והמחויבות השיתופית החיים צורת 

  הקיבוצים חשבון על במעברה לסיוע אותם ולהקצות העבודה מסידור אנשים מספר

 .המעברה ממצב בהרבה טוב כמובן אבל רעוע עדיין שמצבם

וציוד מזון להם מביא ,התימנים את מלווה ,ראשון מגיע גלעדי מכפר קרול אליעזר 

-בספטמבר עזיבה .אותם מדריך ,עבודה מסדר ,לרשויות בשמם פונה ,גלעדי מכפר

 .העולים עם ביחסים משבר היה שהרקע ייתכן .1950 אוקטובר

1982 ביולי 8-מ במכתב ,שמונה קריית של הראשון המועצה ראש ,הכהן אברהם: 

 שלא מים לא ואפילו עבודה הייתה שלא בגלל התימנים גירשו קרול אליעזר את" 

   ."ושיכונים תרבות מוסדות על לדבר

קרול אליעזר את מחליף גלעדי מכפר טכור דוד. 

הגלות ושלילת גלויות קיבוץ :מתנגשים אתוסים. 

(קבוצה המאפיינת ,מנחים ועקרונות ערכים ,סטנדרטים ,אמונות של מערכת - אתוס, 

 .(רעיונית תנועה או אומה

 



 הסיוע לתימנים בראי התקשורת והכנסת

 1950 באוקטובר 5 ,המשמר על ',הגליל בדרכי תימנים' ,זכאי נחום

 נפש 1500-כ בגליל תימנים של ביותר הגדולה הריכוז נקודת שמונה קרית" 

 אלה ,הוותיקים אצל .נפש 2500-ל יגיעו בקרוב ובאוהלים הנטושים בבתים

 – האוהל מוט על לחבל קשורה ועז ,לול-סימני כבר תמצא ,שנה לפני שבאו

 מכפר הוותיק השומר הללו בעולים השקיע רב עמל .עזר למשק התחלה מעין

  השכן מהמשק וחברות במקום הוקם ילדים גן – בזאת די לא אך .גלעדי

 הגנים-ילדי מאוסף צעצועים שלחו הגליל משקי .בתינוקות נאמנה ביד מטפלות

  ."הספר ובית

  

  עד .גלעדי-מכפר הותיק 'שומר'ה איש היה עולים אחים לעזרת שירד ,הראשון"

 הנוער בני בקרב ההדרכה בפעולת שהתחילו חברים לקריאתו נזעקו מהרה

  מלאכי' ,מסיתים של שנאה ומת מול בעומדם ,סבלו רבות .בילדים ובטיפול

 7 ,שמונה בקרית במעברה') "בעיניהם היו כשרים האמצעים שכל - ',השרת

 .(1951 במרץ

 



 1950אוקטובר  –משבר ראשון ביחסים 

 1950 באוקטובר 5 ,המשמר על ',הגליל בדרכי תימנים' ,זכאי נחום

 ,משחקים העולים ילדי את ללמד גלעדי כפר בוגרי ירדו :אחרון ואחרון" 

  וללא טעם ללא שאבדה ילדותם את להם להשיב – והתעמלות שירים

  רוגזם עליהם שקפץ עד ,נוער בפי עלתה חדשה ושירה שחוק .חיים שמחת

  .הדתי והעובד המזרחי מטעם מורה – אדמות עלי אלוהים שליחי של

 .הנשמות ומשחיתי עולם מכלי נגד הסתה והחלה

 הכופרים ילדי עם ולהיפגש מלבקר הילדים את מנעו במכות ואף באיומים 

  עליהן גם אשר ,13-14 בנות הנשים אותן ובעלי הורים הוסתו .גלעדי מכפר

 המשקים נוער .פסקו והביקורים – גלעדי כפר ילדי עם לשחק ויצאו גדר פרצו

 הפוריה בפעולתו להמשיך – רמה ביד לשוב ומקווה העובדה עם השלים לא

  .שמונה בקריית הנוער בסניף

 התפתחות את נכונה לראות ,מוסדותיו על ,המאורגן הגלילי היישוב על שומה 

 עשוי ,ומושרש מאורגן ,בריא יישוב רק כי ,בפרץ ולעמוד לעתיד העניינים

 ."הספר יישובי בשרשרת נוספת איתנה חולייה לשמש

 









 השניהמוזכרת בדיון על הקמת הממשלה  חלסהמעברת 

 :התימנים מסיעת גלוסקא זכריה

  בהרבה קשה כבר במעברות והמצב ,למעברות עכשיו עברה הכובד נקודת ...

 לא איש ריכוז כבמחנות תימן יהודי יושבים שבמעבדות כיון .במחנות מהמצב

  החינוך שאלת רק לא וכאן .מרשה אינו המדריך אם למעברה להיכנס יוכל

 .תימן ליהודי הדואגים אלה מנוחת את מדריכה

 אוסף לשם השתמשו שבה חלסה באותה ,בחלסה .הלחם שאלת עומדת עכשיו

 אותם .ללחם רעבים מתימן שבאו - עולים יושבים ,לארץ בחוץ כספים

 יוסף ד״ר של הנקודות פנקסי את חלסה מתושבי לקחו חלסה על הממונים

 הוא אולי זה קטן בפרט - הממשלה ראש יתעניין אולי .התושבים את ומרעיבים

 – קולותיהם שיתנו בטוח החוץ ששר ,תימן עולי מאות אך בשבילו קטן פרט

 שיהא נאה שלא ,מיוחד מצב קיים המעברות ביתר. ללחם רעבים, למפלגתו

 .ישראל כמדינת חופשית במדינה קיים

 .הרכב הממשלה החדשה. 1950באוקטובר  31, דברי הכנסת

 



 ,מכתב מזכירות המועצה האזורית לועדים המקומיים ביישובים

 1951בינואר  7 

 
  בית המשקי למעברת לגיוס האלמנטארית חובתם את מלאו טרם עתה עד" 

 להבות ,סאלד כפר ,יפתח ,חולתא ,וינגייט ,החושלים ,הגושרים ,דפנה הלל

 לא כזה מצב .נחמיה ושדה מרדכי נאות ,עם משגב ,ברוך מעין ,מנרה הבשן

 .שמונה וקרית פינה בראש למעברות חברים מיד לשלוח המשקים על .יתכן

  ולדחות למשוך כדי גדולה מדי יותר היא החדשים לעולים והדאגה האחריות 

 מעברת .למעברת עולים נוספים שבוע שמדי בחשבון לקחת יש ,העניינים את

 תביעתנו .מאתיים כאלף פינה וראש איש כאלפיים כבר מונה שמונה קרית

 ...מיד

 1950 בדצמבר 19-ב האזוריות המועצות בכינוס .המעברות לילדי גג קורת 

 אפשר זה שדרך להבין) באזוריהן גג קורל מפעל את לרכז המועצות על הוטל

 יש לכך נוסף – .(ותיקים "הכאילו" כתפי על שהטל העל את להמחיש

  הבא השבוע בהתחלת .עליונים בגדים ובעיקר חורף כסות לבעיית להתמסר

 לממתקים לדאוג נבקשכם כן .החבילות את ויאסוף הצבא של הטנדר יעבור

 .הילדים לגני

 





 הצבא נשלח לסייע במעברה על רקע החורף והמשבר

הפנים משרד של הוראה 1950 בדצמבר 13 :למשבר וביטוי קשה חורף 

 ובהן מעברות לשש האחריות את ייקח הצבא כי וליםע ליישובי למחלקה

 .חלסה

"עזרה ,תחבורה ,דרכים ,במחנאות טיפול :הוא אלה במחנות הצבא תפקיד 

 אספקת :נכללו לא הצבא בתפקיד ,חרום לשעת ילדים ומוסדות רפואית

 ."ומאור אשפה הוצאת ,מים

 

 כי ,הצריפונים את חיזקו החיילים .המעברה לעזרת חש הצבא גם" 

 חיל .רצפות ללא מהם 100-כ השאירו פיקוח ללא אותם שהקימו הקבלנים

 במוסדות עוזרות חיילות .שירות-חדרי והקים ניקוז-תעלות חפר ההנדסה

 נושאים הם ואף לעזרה שהתנדב ,ל"הנח גם לטובה יצויין .והמטבח הילדים

 בקרית במעברה') ."לקריה נאמנה אחים יד מושיטים הצבא מוסדות .בעול

 .(1951 במרץ 7 ,המשמר על ',שמונה

 



 מוקד למשברים ביחסים בין העולים וותיקים: חינוך ומסורת

  ,ציבורי ארגון של גילוי כל תחת וחותרי מסיתים ואלה במלאכה עושים אלה" 

  מקומי נוער .השחורים בעיני כשר אינו עי"גדנ חינוך גם .והתקדמות פיתוח

  הוצאה' על שמועות הופצו .הסתה כחומר שימש הכרמל על ע"גדנ למחנה שנשלח

 ,פשוט) למשפט נפל ע"הגדנ במחנה הנערים ואחד קרה .ליצלן רחמנא 'לשמד

 שפטים לעשות תימן אנשי את שישלחו בקהל מסיתים נמצאו מיד .(הצטנן

  מתרחב אופקו ,תוסס הנוער .מהמוסתים נחלצה מהחוץ בהתערבות ורק ,במדריכה

  מהקריה בורחים שנערים המקרים נדירים לא חדשים לחיים שואף והוא

 "עברי שיר ובפיהם במחול מתלכדים אלה וילדות ילדים לראות טוב .לקיבוץ

 .(1951 במרץ 7 ,המשמר על ',שמונה קרית של במעברה')

 ובעקבותיהם ,היישוב מנהיגי התייחסו המזרחיים לעולים גם ,העולים לכל כמו 

  קיבוץ אתוס פרי ,והתנשאות פטרונות ,חמלה ,אהדה של בתערובת ,הצברים

  .מזה הגלות שלילת ואתוס מזה הגלויות

במדרגה שיעלה היא להתאקלמותו שהדרך הדעה רווחה המזרחי לנוער בקשר  

  היישוב מבחינת ,כללה זו מדרגה עליית .הצבר מאפייני את לעצמו ויסגל תרבותית

 .המפותחת המערב לתרבות בעיניו הנחשלת המזרח מתרבות עלייה גם ,הוותיק

 





 זרמים ומאבק על תלמידים במערכת החינוך  
 עם הקמת המדינה

חינוכי בזרם לבחור הזכות את  הורה לכל הקנה – ט"תש – חובה חינוך חוק  

 .לילדיו המתאים

היהודי היישוב מימי הישראלית החינוך במערכת שפעלו זרמים ארבעה 

 :הראשונה המדינה ובשנות

 .כללי ציוני זרם - הכללי זרם .1

 (הדתי העובדים זרם כולל) הסתדרותי – העובדים זרם .2

 .דתי ציוני חינוך - המזרחי זרם .3

 .ישראל אגודת – העצמאי זרם .4

תרבותה את ,הישראלית החברה של אופייה את ישנה העלייה שגל חשש, 

  הגלותיים המאפיינים את ויעתיק ישראל מדינת של חוסנה מקור את ימחק

 .המתגבשת לחברה

זמן לאורך הפוליטית ההגמוניה מאובדן חשש. 

ההסתדרותית החינוך למערכת תלמידים לנתב ובמושבים במעברות מאמץ 

 .הדתית החינוך ממערכת תלמידים ולמשוך

 



מתוך מכתב המחאה ובקשת העזיבה של משפחות תימניות  

 .1952ביוני  17, ר הכנסת"יו, שפרינצקבקרית שמונה ליוסף 

   שתסעד שבמקום בלה אחת אישה יש במקומנו :הסעד לשכת עניין .ה "

  ונותנת אותם ודוחפת אותם מבזה היא – והאלמנות הזקנים המסכנים

  אומרת כן וגם .נכון הזקוקים לאנשים לא ,רוצה שהיא למי (ה)עזרא

  שאין ,ורביה מפריה שיפסיקו עליהם וצועקת גדולות משפחות לבעלי

   .(ה)עזרא להם לתת הרבה כסף

 בבית הלומדים ילדים – לעין גלויות הפליות עושה הזאת 'המרשעת' 

  אלו לאכול מטבח להם לאשר רצתה לא היא הדתי העובדים זרם ספר

 מקבלים תימנים בו שאין החופשי ספר והבית .(ה)העזרא שמקבלים

  ולא צועקים לעזרא הזקוקים וכל הסעד חשבון על אוכל הילדים כל

 ."הזו האכזרית האישה ממנו תסלקו בבקשה .נענים



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

 1952שמונה  קרית





 

 ,י"בדיון בוועדה המדינית של מפא גוריוןנאום דוד בן 

 1950בדצמבר  31 

 שאפשר ,דתיים ילדים לקחת יכולה אינה ,זו בתקופה בייחוד ,ישראל מדינת" 

 מעוניין  אני ...חופשיים ספר לבתי אותם ולהכניס הוגן דתי חינוך להם לתת

  בכוח אלא  דיקטטורה מתוך ולא  ישראל במדינת תשלוט הפועלים שתנועת

 ,אונס במעשי חברינו משתמשים רבים שבמקומות חושב אני .העם אמון

 שעשו לי סיפרו חברים ...התיישבות של ובאיומים עבודה של באיומים

 שעשו ,התיישבות אנשי ,מאוד ומסורים והגונים ישרים ,טובים חברים ...זאת

 ...נאמנות מתוך זאת

 תישען היא  בראשיתה כבר שאם מפני ,ישראל למדינת חמור עניין דעתי לפי זה

 יחריב לא אם אופן בכל זה – אדם של חולשה ניצול – חמס וזה – חמס על

-ארץ פועלי של הגמוניה של  האפשרות את יהרוס הרי ישראל מדינת את

 .במדינה ישראל

 ועם המזרחי עם לריב יכול אני .והילד ההורה של זכותם קובעים בשבילי

  ילדיו את לחנך החופש את ליהודי  נבטיח לא זו במדינה אם אבל ,האגודה

 ומעשי רמאות ,אינקוויזיציה של מדינה זוהי אז – רוצה שהוא כמו

 ."לי למתנגד אותו נותן אני כאשר ,חופש אז רק הוא חופש .אונס

 




