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המנהיגות : תחויבויות מתנגשומ
י בשנותיה "המזרחית במפא

  הראשונות של המדינה
  

  

  ייןטגליצנש-סתר מאירא
  
  

מנהיגי משם -אישים ידועי לספר שפעם נקרה יחד עם שלושהג הנ והיעשי לאריש

רה שחכים נקמבעודם . תסיעם לישיבת מרכז המפלגהשמכונית לשהמתינו , תנועתו

. ואילו ישעיהו נותר לבדו, נכנסו לתוכה ונסעו השלושה ,כוניתבהגיע המ. ביניהם שיחה

  : ףימוס, המביא את הדברים, שמעון אביזמר

דל רתנומדוע : הותמוהה על אותו מקרה  תההייו ימ כל ו כאשר היה , ח

די  היה אחד וצמ עהועיישם מנא? נועת העבודהתעם כמה ממנהיגי  ח

נמנה עם ולשנים מפעיליה המרכזיים ומראשיה של תנועת העבודה 

ועם כל זאת קיננה בו תדיר תחושה של , בכירי מנהיגיה ומיטיבי מבטאיה

האם ? בדעידק בראו  ילהחתכאם אכן נתקבלה מעלתו כמנהיג מל, ספק

י טוביהכנסת והמדינה היה , התנועהת ולכה במנואש הרהבשורמדו מע

לא היה לו ביטחון שאכן ? ימי פנימי או רק פיסי חיצוני כצב משל

ועל כך , "דה פקטו"או שמא רק " דה יורה" שווים שווה ביןהתקבל כ

, תאישיותו הססגונית המיוחד. היה דואב הרבה ולא רק במסתרים

ו עלם התפבירשמים כח-דן תלמישול, והעמוקה של תינרוגהת ירעבה

שורשי , יו בשורת המנהיגותרעל  שאתמזה ונהכרת פניו הש, ממנה

יהם היו בעיני ליבו דומי דומו ומיהם כל אלה וד–הווייתו השונים 

כי , אבותיהן של אותן תחושות- אבי, ובשיחות נפש שקיים עם חבריו
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החיץ  וכי יתה שלמההי אל" דחי "ותואבג היקלטותו כחבר וכמנהי

  1.יםקין ייעדו לבין חבריו להנהגה ינחוצץ בי התי הסמודהע

, רות תחושת זאת לצדקפים את רצונו העז של ישעיהו בהשתייכות וזמשה לם ארידב

ניתן לחוש . חוסר ביטחון וספק באשר לטיבם ולעומקם של יחסיו עם עמיתיו האשכנזים

 במדינת רהרמים ביותם ייתכממלה םקידיפאשר מילא כמה מן הת  של אדםואת כאב

המזרחים  ון ואחדשימני ראתוא היה ה. כנסת השאב רוש ויי"אפל מ"כמז, שר: ישראל

 והדיאלקטיקה במצב. בעיםשישים והש בשנות הרמי דרגקידים שהגיעו לתפ, הראשונים

 ה בעתבו, הנישא דו הפוליטימעמל יצה קפשרנבעה מכך שמוצאו התימני היה גורם וק

  . שייכות- רות ואיזעדתי וגרר תחושת  יצר חיץש גורם םג

ד ע? חריגה או אולי ייצג דגם אופייני של מנהיג מזרחי ופעהת הואמנם היה ישעיה

ים גשל מנהי םעמדטיות שחשף בגילוי לב מאפיין נלווה למיוולניתה האמבכמה הי

דת במרכז ומע, יהידפקותה מעמד,  סוגיית המנהיגות המזרחיתשלה תינחב? חיםמזר

תפקידיהם בחים שבלטו ר מזםסוגיה זו תיבחן תוך התייחסות לשלושה אישי. מאמר זה

ל א ישרחברי הכנסתו טרית שיהשר בכור שלום: י בשנות החמישים"הפוליטיים במפא

 יכהנו כיושבי ראש אףרים ו שידתפקי ולאשבהמשך דרכם ימ, מה הלל ושלועיהשי

הספרדים : ניםש באותן תהעיקריו מזרחיותה שלוש הקבוצות אתו צגייה וששלה. הכנסת

כאן בחרתי . פעילותם היא נושא למחקר רחב היקף. ראקיםיוהע התימנים, הוותיקים

 סיבותהנ: בשנות החמישים ורבותם הפרלמנטרית מע שליהעדת פקטבאסלהתמקד 

הקריטריונים שהובילו אותם לתפקידים בכירים במפלגה והמגבלות שהתלוו ו

, כוח השפעתם ומגבלות כוחם הציבורי, התפקידים שמילאו השלושה; לפעילותם

ה נותיה הראשונות של המדינקדות בשמההת. צמם דברים אלהעפן בו תפסו הם ווהא

המנהיגות המזרחית ל  שלהעוהפי וסאת השלב הראשון בהתגבשות דפן וחבלשר תאפ

  .עדתי בציבוריות הישראלית באותן שנים-י ואת גבולות השיח הלאומי"במפא

עיצוב וגיבוש  של י ובשלב הראשון"היגות המזרחית במפאמנעוסק ב המאמר ז

ת לא חיהמזרות גימנה התופעתש יןראוי לצי. יות המפלגה כלפי הבעיה העדתיתנמדי

 רנחק טרם אולם הנושא בכללותו. יפה גם את יתר המפלגותקי והיא ה"ה למפאמהצטמצ

יתר . י כמפלגת שלטון מחייבת להתמקד בה בראש וראשונה"ל מפא שתהיוכזמרו לואי

רצו המזרחים אל הזירה הציבורית פתחום הראשון בו היה ההמישור הפוליטי , על כן

 העניק זכות הצבעה רמשטר אשהטי של קרהדמומבנה הכות זבת אזו, תילראהיש

נים שונים של יוצאי ארצות גוארת לוקו לובת קשוהיה להי לעולים ובה בעת חייב

                                                           
, 1990אביב -תל, חדחוד ויל, אמרי ישעיהו שהוצא לזכרוובץ של מדברי הקדמה לק, יזמרבשמעון א   1

, הודהת', ות של ישראל ישעיהתפיסת עולמו החברתי, 'ל"נה ,ראו גם]. שות במקורגההד [29' עמ
  .54' עמ, ח"שמת, 10' חוב
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ומה של תופעת ימעבר לק 2.האסלאם שתבעו ייצוג ההולם לחלקם באוכלוסייה

מה היה טיבה של , תחהפכיצד הת :ויותיהעיש לבחון את משמ, המנהיגות המזרחית

בשנות החמישים ועד כמה ייצגה מנהיגות זו את ציבור עולי ארצות ת זרחיהיגות המהמנ

  .האסלאם

  

  ליטית והעולים המזרחים ו הפערכתמה. א
ראל מנו הספרדים ובני עדות המזרח כעשרים אחוזים שרב הקמת מדינת יע

ב ושחייתה בשולי היי 3,זרחיםונה מאוחר יותר משתכ, קבוצה זו. מהאוכלוסייה היהודית

תיות מפוצלות עדת מושי רפרמסידי -לים עקומית המ יוצגה במוסדויאה. ןהמאורג

ת בחברה ובמחקרו על האליט 4.ומסוכסכות ומשקלה בתחום הציבורי היה זניח

שוב י בייםנליועת הודסומבמצא הסוציולוג משה ליסק שחלקם של המזרחים , היישובית

ני המוסדות  שת שלה ספציפיבחינ. ת היהודיייהכלוסואבם היחסי קהיה קטן מחל

וועד הלאומי המגלה שעל חברי , ומיא הלדוועוהת דיהוהית נוהנהלת הסוכ, המרכזיים

 אחוז ילידי אסיה ואפריקה ואילו בהנהלת 6.5- נמנו כ, )המוסד הזוטר בין השניים(

סד מוי היה האומד הלעוהוליסק מסביר זאת בכך ש. וג יוצאללל כהם  תידויההסוכנות ה

לגות פ התתא, קיחלן ופבאו ול, ראל ועל כן חייב היה לשקףיש-ארץהודי בחר של יהנ

הרכב המוסד העליון של התנועה הציונית שיקף את , לעומת זאת. אוכלוסיית היישוב

סלאם את הוצרי אדיהו לש םקלוכאן היה ח, יחסי שוקלי השקל בתפוצה הציונית

  5.מזערי

תחילת שנות  ב.יתהכלוסיבהרכב אוהתחולל שינוי מהיר  אחר הקמת המדינהל

כבר היו המזרחים יותר מארבעים אחוזים , יתונהמ היהליהעל בתום ג, החמישים

ליון מיב חצי קר מםנם לעלות של רביוידיעות על רצה. דיםוה הילשראי יבשתומ

שרו על יב, םייחד עם הריבוי הטבעי הגבוה של העולים המזרח, היהודים בצפון אפריקה

תן היה ני. ירחמזב רול ות צפויה הייתה התהוותו שחדים אך שנתו.  קרובמהפך דמוגרפי

  .ת של מדינת ישראליוליטפהטה יהאל לע תכולצפות שלמהפך הדמוגרפי תהיינה השל

החולקים דת משותפת , עלאת מהגרים בהיקף ניכר ה היוזמתרהבשל ח,  זוופעהתל

א למצוקשה ,  כנחותההנתפסת, י תרבות שונהל בעםורגש סולידאריות לאומי אך ה

' ברת מופתח'ה כתנ נבתאלירשיה רההחב, יתר על כן. מקבילות בחברות אחרות

                                                           
י שלאנווזר לחברים חונם לעוי בטלבי באו יפ כ, יוצאי בבל בירושליםלם שירגונאהת תביעו, שלמל  2

  .הדעה
' יוצאי ארצות האסלאם'או ' עדות המזרח'מונחים ל תועומ במשליבמקה מר זאבמ' מזרחים'המונח    3

 ות זהת לא הייתה קיימ– שנות החמישים –נה ובתקופה הנד. זהותית-תוגילואין לו משמעות סוציו
  .כזהות קולקטיביתת חיזרמ

  .ו"אביב תשמ- תל, מוי מול מציאותיד: פוליטיתדתיות ע, חנה הרצוג: ראו, ותיעל המפלגות העדת   4
  .45-46' עמ, 1981אביב -תל, מנדטישראל בתקופת ה- היהודי בארץבאליטות של היישוה, שה ליסקמ   5
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במיוחד מקרב , שחלקם הגדול זר לערכיה, ת אלפי עוליםואמרפות טהצ. ולוגיתאאיד

  .עלולה הייתה לערער את אושיותיה, העולים המזרחים

י רלוטלקאהם י כוחמפנ  הוותיק חששותיכנזאשה ישובבי ררועהמהפך הדמוגרפי 

באופן מידי חששו הוותיקים כי .  העולים ומפני השפעתם על תחומי החיים השוניםשל

 ן זמקרפב םליההכרח לספק קורת גג ולהבטיח מקור פרנסה למספר כה גדול של עו

 המשק הישראלי ואף יביא ודותיסר את יערע, יתלפגע ברמת החיים הכלי, רצק

התעוררו סביב קליטתם , ידיםטרות מאך לא פחמוצנעים , שות אחריםשח. ותלהתמוטטו

בעיקר לנוכח מאפייניה הדמוגרפיים של העלייה , האידאולוגית והחברתית של העולים

 פתוקתבת ליועבהשוואה ל, צי בתוכההחלוד ויסה של ןטקה וקההמונית ובגלל חל

, ומארצות האסלאם ופהרעולים מאי, היישוב הוותיק חשש מפני ההמונים. נדטמה

שלא היה להם רקע ציוני ואשר , שלא היו מאורגנים, ירים וזקניםצע, ותדים ומשפחבוד

 עותוהתנ נים לעבור את המהפכה האישית שנתבעו לעבור חברייילא היו מעונ

אותה ניסתה התנועה הציונית ' תופרת המחב 'על םכאיו עלייתם נתפסה. ציותוהחל

  6.שראלי- לכונן בארץ

לית ם על התרבות הארצישראיווו אאסלאם יהה חשש שעולי ארצות הלע, בנוסף

- יתרבותה גרדהמניתן להסבירו על רקע תפיסת , לדעת ההיסטוריון ירון צור. החדשה

או ' מזרח'בכללן תרבויות ה, ותפיואיר-אל הותרבויתשהעריך את ה, ליסטיטיינאורה

 גם על וחששות אלה הקרינ 7.רבות המערבלתשוואה בההלבאנט כתרבויות נחותות 

חוקים אלה . 'ת האזרחוקחו'ו' חוק השבות'ד לאחר חקיקת חוימב, ליורטם האלקהתחו

 פרמס בתהללא התניי, ובכללה הזכות לבחור ולהיבחר, הקנו לעולים אזרחות מידית

ו הבסיס הז 8.שהות בארץ ובידיעת השפה המקומית כמקובל בארצות הגירהת נוש

. ה בארץייכלוסו האל שרפי החדשלהבנת האיום הפוליטי שהשתמע מההרכב הדמוג

ם המזרחים יהעול תמיכ מתוששחש,  בעיקר את אנשי תנועת העבודהדאיום זה הטרי

י ארצות האסלאם אים מיוצבלנוכח אהדת ר' חרות'ון גכ, תוניויציות אופוזגבמפל

מפני הזדהות עם המפלגות הדתיות עקב , )י"ל והלח"האצ(' פורשים'ביישוב לארגוני ה

ית יסטנומוהק הלגפמב היכלים הללו ומפני תמעות היב מרל ש המסורתיאורח חייהם

  .יםמרורת הממורבי המעבשושפעלה בקרב ת

                                                           
ת השליליות שרווחו ביישוב יוולי השואה עלו לאור ההתרשמוציטתם של נילבהקשר לק שותשהח   6

; 1994 ירושלים, אחים זרים ,נקהחנה יבלו: ראו. באירופה' שארית הפליטה'בעקבות המפגש עם 
  .58-62' מע, להודהגייה העל ,קליס

 ץבוק, לפייםא', עירהצל האה בבעייה העדתית בישרר המרוקנים והתמו–רנבל קאימת ה, 'ירון צור   7
  .63-65' עמ, להולייה הגדהע, קיסל; 126-164' עמ, )2000 (19

: צמאותע, )תרכעו( שפירא האניט: בתוך', סביבו ם תוכנו והוויכוחי– תו השבוקח, 'ןכהדבורה ה   8
  .57-89' עמ, 1998ירושלים , תושנים הראשונה םחמישי
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צד אחד בהגבלות על העלייה מהתבטאה  יטית לחששות אלהולגובת ההנהגה הפת

ומצד שני במדיניות קליטה המכונה )  ואילך1951מסוף (' מדיניות הסלקציה'ובאימוץ 

לם וה הענמתת לתה ייה הוראמש', סותית האפוטרופטרטגסא'ה ליסק ידי מש-על

בארצות  ה באותה תקופה גםיתהית בלקו משרוא, תויותהתרבו ת החברתיותלדילמו

, אסטרטגיה זו התבססה על חלוקת תפקידים בין ותיקים לבין עולים. תה אחרוירגה

 תזיהאשכנ-יתכאשר היישוב הוותיק נטל על עצמו לדאוג להנחלת התרבות הישראל

א  לאך, רהיאמורים היו להתחולל בקצב מ השינויים. האסלאם ותרצאמ דוחימב, ליםולע

העיתונאי שלמה .  מבוהלת ובלתי מאוזנתותהתבוללל ש גילויים כדי למנוע,  מדיירמה

  :ארץהגרוס תיאר מדיניות זו בעיתון 

 וכשם שהרגל נפסד הוא, חינוכי קשה ועדין ביותר תפקיד הוא תפקידה

ה כי העלייה דו להכיר בעובנליען כ, "יםרושחה "לעו ניבינ יםאם מדבר

ף יסי אם תותבל, ך החברה שלנותו במהקו מאתא ה לא תמצשהחד

מכאן שגם . דרכת למשך עוד זמן רב על ידי היישוב הוותיקמולהיות 

מבחינה זו תוסיף החברה הישראלית להיות בנויה על אי השוויון ולא על 

  9].ותיון זכוישוו[אגליטריזם 

 חןכול ביקשו לשמור עש מפלגות השלטון –המפלגות השונות  ה עלובינתיים הי

רב  ולקרג להתמודד עם האת– האופוזיציה שקיוו להיבנות מן העלייה החדשה ותלגמפו

, רישה םאלסאה תוצראי אך הן התקשו לפעול בקרב עול, אליהן את העולים החדשים

  10.'תלא עברית ולא אדי, ה משותפתאין שפ, 'גוריון-כפי שציין בן

  

  זרחמי ועדות ה"מפא. ב
לה את היות העלייה ונינמדי  אתהיגההנ, נהדיבמר ותלה ביוגה הגדלכמפ, י"פאמ

רב ציבורים קילותה בעי ניסיון בפ"כבר בשנות הארבעים רכשה מפא. יטהלפעולות הק

א ייחסה הי. רחבים של בני עדות המזרח בשכונות המצוקה של הערים הגדולות

, מבחינתה 11.ות האסלאם חשיבות מפלגתית ולאומית כאחדארצ ילמעורבות בקרב עול

ים זה משלימוקרובם למפלגה נתפסו כשלובים ו' כור ההיתוך'שינוי העולים באמצעות 

 זכמר באחת מישיבות. ה זווסיילאוכ קרבבולה עפעם כל המודעות לקשיי ה, את זה

באותו זמן על ה נגנון המפלגה והממואיש מנ, )ןקיטרו(משה קוסטרינסקי  יןיצ י"מפא

                                                           
וטט מצ (66' עמ, 1999ם יירושל, וךיתהה רכו של ונולכש: שיםיחמות הנעלייה הגדולה בשה, קמשה ליס   9

  ).14.4.1958, ארץה מעיתון
 80' מע, 1997קריית שדה בוקר ,  הגדולהי העלייה החינוך בימכת מערבויצע: עלי גשר צר ,צבי צמרת   10

  ).2.9.1949, גוריון-בן ןמוימטט וצמ(
', החמישים המעברות בשנות, 'ןידבורה ברנשטי: ורא, תורבמעל יתטילופה תכמערעל יחסה של ה  11

  .25-30' מע, )1980ר מבבנו (5 ךרכ, תקוריחברות למחקר ולבמ
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הייתי אומר ': את היעדר הקשרים ותחושת הזרות, היקפר אוןצפי הטיפול בעול

יש לי הרגשה רעה מאוד ביחס . יקתאא עמשהמפלגה לא הגיעה בשטח זה אלא לביר

יחס חברי עדות המזרח ,  שנידצמו, זרחמה חס חברי המפלגה לעדותד יצמן ה, זה ןייענל

  12.'מפלגהל

אין העולים  שנוביה, רחמז הילי המפלגה עם בני עדותפע ל שהםעימגת בועקב

 הקשר םמשמע שג', לעת עתה  באים במגע ביניהםינםאשם יטשב 'אאלת חטיבה אח

כמו כן למדו על רמת השכלתם . תעדתיו, ינודהי, דותראיתם צריך להיעשות במסגרות נפ

 .ת השכלהסראילו היתה חטיבה חה הזאת כלא נכון לדבר על כל החטיב': של העולים

 13.'גע איתםבמ  באיםאלשאלא , הים בעלי השכלש אנלז מסוים שחו אהםניביש י

י בקשריה עם קבוצות העולים "א את מפחונהים אלה נשל נתו גילויים והפנמתם

במטרה לשלבם בפעילות ולהבטיח את תמיכתם בה כדי לשמור על ההגמוניה , החדשים

הם ל ראוקשפי או כ, םיטלו בפוח אישיםטיזי בקשרים אלה היה נדבך מרכ. שלה במדינה

. חדשיםומקרב הקבוצות השונות של ותיקים ', םגייהמנ, 'מפלגההנון מנגמטפחיהם ב

נחה שמנהיגות ניתנת לבנייה מתוכננת מלמעלה שיקפה היטב את עיקריה של הה

יטריונים ע את הקרי לקבו"מעבר לכך היה על אנשי מפא. 'אסטרטגיית האפוטרופסות'

. צע זאתבישגנון נמהלהחליט על הדרך לאתרם ועל , ריםהנבחשל ' יגותםהמנ 'תלהגדר

י אשר אימצו "ברי מפאח, שכיליםומ םת צעיריוהמנהיגים המזרחים אמורים היו להי

ואשר היו מוכנים , עמדות חיוביות כלפי הזרם המרכזי של החברה הישראלית וערכיו

תם ונונכה יתהיד וחיבמבה וחש. םין המוני העולימפלגה ובלהוות ציר מקשר בין ה

' גישת האפוטרופסות' העדיפויות ולשרת את םלוראש סב הד את צורכי המפלגילהעמ

משה , י"ויות בתדריך שנתן ראש המחלקה לעדות המזרח במפאגלנאמרו ם הדברי. שלה

  : 1954לקבוצת מנהיגים צעירים בני עדות המזרח ביוני , קיטרון

ת יפלגתמות לפעילם שישה אנד החהלות מקרב העלייצורך להע יש

, ות ובוועדי העובדים יהיו נציגיםינו העירתוצלדאוג שבמוע, ריתווציב

נו לא כמייצגי העדות אלא כמייצגי צמת את עאורל כולנו דאבל נלמ

ת ו אנו מחבלים בעד–עד שלא נסלק את אי ההבנה הזו . המפלגה

  14.עצמן

י " מפאיאנשי פנ בבויצנ, אסלאםה צותרמקרב עולי אגות ימנה תיוומד רחא שופבחי

ות אשר הנהיגו את הקהילות היהודיות טלק ניכר מן האליח .ת למדילובג מותויוראפש

, בעיקר מקרב עולי ארצות צפון אפריקה, בארצות האסלאם ותיווכו בינן לבין השלטונות

                                                           
  ).ע"אמ: להלן(בית ברל , מפלגת העבודהארכיון , 4' עמ, 2.3.1950, י"אפפרוטוקול מרכז מ   12
  ).קיטרון(קי סינרך דברי קוסטהמש, שם   13
  .ע"אמ, 23.6.1954', זרחמה מישיבה עם עדות, 'י" מפאתול מזכירופרוטוק   14
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ה יטנריבל, תרפצל:  הקולוניאליןולירופטמ לרגלה ו אצאבארץ המו שאריבחרו לה

ידי הממסד - נתפסו על, שעלו צה ואלהרמהם עלו אם טימע. תרואחת ת מערביווצארלו

שאינם הולמים את המשטר הדמוקרטי והמתקדם של , כמנהיגים מסורתיים ושמרנים

 הפסתנא ל זוטה אלי אך, האליטה הרבנית אמנם עלתה ברובה הגדול. מדינת ישראל

 ה ובין החבריםולהען ביך יוותתאים לתפקידי מרם וגכים יי החילונ"אידי אנשי מפ-על

  .תיהישראל

, המנהיגות של הספרדים: יתה ראשי המזרחים הוותיקיםי התרחא הביטנרטאל

ואשר חלקם התרכז , התימנים ויתר יוצאי ארצות האסלאם שרובה התגוררה בירושלים

 ותיברה ירוב שרשיי הפתר בתקוכב. 'םהתימני'ו' הספרדים'מו ת פוליטיות כוסביב מפלג

 המפלגות העדתיות להפוך לגורם וועתה קי ו,י"נהיגות זו לבין מפא מןיב שהק

רק . י ראתה לרוב בראשי המפלגות הללו בני פלוגתא"מפא. משמעותי במערך הפוליטי

י "ירה את איבת מפאב הגםליהעו' שבויכ'ל ע ותחרהת. בודדים מהם שיתפו עמה פעולה

 של העולים ולרם הגדספח מכובמיוחד לנ, גתןכלפי הנהות יודתת העוכלפי המפלג

  15.מארצות האסלאם

ם בשנות הארבעים אאסלהית שצמחה בארצות יונצהה גההנה הייתה ספתנופשרות א

היו אלה צעירים . ומרוקום מצרי, היסיתונ, ריהוס, והגיעה בחלקה הגדול ארצה מעיראק

 יולת ביצועית והגילו יכו, יתבר ערויבד, ותמשכילים שהתחנכו בתנועות החלוצי

ת ונויצל םתונמאנבגם לא היה ספק . מעורבים במבצעי ההעפלה והעלייה

ם להשתייכותן את המפלגות השונות בהתוורשב נקלטו הל אםאנשי. הסוציאליסטית

מתוכם צמחו . האידאולוגית של התנועות הציוניות בארצות האסלאםורגונית אה

 החמישים הם היו ותשנבראשית . אילךחמישים והי שנות השלל  שיםחזרהמהמנהיגים 

יים ניבבדי הורבולכן שולבו , ים בכיריםידקפת אלמל ידכמם עדיין עולים חדשים וצעירי

  .פלגתיתהמותית ותדרההס, תיתלוקרטיה הממשרוברבדים הנמוכים של הביו

עו עם גישהה אל וובישאלה שצמחו בי, תיקות והחדשות כאחתווכאן שהאליטות המ

דיפו הע הל אתויבנסב. לייצג את בני עדתן, י"פא מכת התאימו להערלא, עלייהגלי ה

 תניתן להסביר זא. ן המפלגתיונגנמצעות המבא םי מזרחםיגהיני לאתר מ"פאי מאשר

ובעלי ,  כבר היו המנגנונים הביורוקרטים חזקים ומבוססים דייםנהם המדיקו םבכך שע

סמכות  האתִנכסו לעצמם הם ', פסותאסטרטגיית האפוטרו'תאם להב. תכרניה יטשל

  .י העלייה ההמוניתעול תגויהמנ ת אמםלהכשיר ולעצב בעצ, לאתר

קטיקה של רעמדים הפוטנציאלים ומה הייתה הפ המויתוראן ונגעל מנפ דיצכ

כדי לאתרם הורחבה פעילותן והוגדל מספרן של ? טיפוחם ובנייתם כמנהיגים חדשים

 הקמת ל עי"אמפכז רמבט להוח 1949בדצמבר . הנציגויות העדתיות במרכז המפלגה

                                                           
, א"ירושלים תשמ, חיות עם יהודיםל, ליהו אלישרא; 134-138' עמ,  פוליטיתתעדתיו, הרצוג: ראו   15

  .295-304' מע
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 16. מונה משה קוסטרינסקיקהת המחלאשולר. פלגהממחלקה לעדות המזרח ליד מרכז ה

י אצויו םידרפסל השל ההסתדרות מחלקל ד הפועועהתקיימה בו  שעד אזןייראוי לצ

ם ההכרמלי ואבר- אליהו לולו, ישראל ישעיהו, ארצות המזרח בראשותם של יעקב ניצני

ומתוך הכרה , אםלהאס ל העלייה ההמונית מארצותג בשלהי אוקוד, ואולם. אסעב

, ןבונחס לפל ההסתדרות " הפירוק היה מזכםיוז. ורקה המחלקהפ, יצוג שלהיבצורכי ה

 רזויפחים ולאמץ דגם שבו נעשה המזר יטתלל קשאלי וריקט הסגםל את הדבט לשיקבש

 ת הנציגוהגדיל אתלבון לוון ך זו התכבדר. ים בכל מחלקות ההסתדרותטלו קלש רוחבי

 17.ברים נוספים במחלקות השונות של הוועד הפועלחפעיליה ו תאשלב להמזרחית ו

איש מראשיה לא  ה אךקפורה לקחהמ: ת המוצהרות את המטרוהשיג הזמה זו לאָיבל א

ם למחלקות הוועד יחדש לים מזרחיםיוגם לא נוספו פע שולב במנגנון הוועד הפועל

  .רח משמעותי מנגנון העובדים בהסתדרותאו באותה תקופה גדל על אף שב,הפועל

, י"תחזקה הפעילות הסקטוריאלית לקליטת המזרחים במפאוהעומת זאת הלכה ל

ת נוספות שפעלו בענייני העולים קוחל למהרפצט החרות המזדמחלקה לעהכאשר 

ומניה ר,  גרמניה,כוסלובקיה'צ, הונגריה(רופה האשכנזים יולי אעהמחלקות ל: מפלגהב

זמן קצר לאחר מכן הוקם גם . ה לעולי בולגריה ומחלקה לעולי תימןלקמח, )ועוד

, יםקתיי ו"אפמ הנציגויות עמדו פעילי שארב. קאריע ילוהמדור הבבלי לטיפול בע

 .ש המדור הבבלירא פתל בודדוי תימן לישראל ישעיהו בראש התאחדות עום יהינב

-שרם אל המפלגה עללק וים בפוטנציה מקרב האינטליגנציהתר מנהיגדם היה לאיתפק

רים להוות  אמוו היהאל. תשוטפבכנסים ובפעילות , ידי שיתופם בסמינריונים רעיוניים

ם וחעיקר בתב, צריכה השקעה מרובה ופרותיה הזולה ופע. יםי העולנוהמגשר אל 

,  שבטייעלת אופנהיגות בבמקביל טיפחו מ. מוגבלות ידימהיו בטווח ה, ירלהאלקטו

מתוך אנלוגיה לחברה , י"מנהיגות זו כונתה במפא. אלימותות יטשלעתים נקטה בש

והיו ניגודה , את הנחשלות והבריונות אנשים אלה סימלו 18.'ותלומח ישאר, 'תיבערה

 לגתפממם לימווגהם זכו להטבות . י לטפח"ביקשה מפאותה המוחלט של הדמות א

 ילע בימיםאת מאישים. י"טיחו את הצבעת נאמניהם למפא הברהתמו ובןהשלטו

י היהוד 'ותדמ לידת מהבמו מר כאלה שתאקבעיו, עור קומהיש עליבו יותיטולפשאיפות 

                                                           
  . 2-932-1949-45, ע"אמ, 6.12.1949, ות המזרחד לע המרכזיתדהעווה   16
שתי עמדות כלפי : גוריון ולבון- בן, 'תמר צביצ: אור. ע"אמ, 8.6.1950, י"מפא רוטוקול מזכירותפ   17

, םיתיקוולים לועין ב, )עורכת(דליה עופר : בתוך', הדולגהעולים בעלייה ה הקליטה הראויה של
, א גיורשה משלראו ברשימתו , על תולדותיהומחלקה רכב ההעל . 92-94' עמ, 1996ירושלים 

  .223 יוןלגי, 1979יולי , מערכהב', לגהמפ הניק עסןי ב ההומניסט–ל " ישעיהו זלארשי'
 פתל דדו. 78-79' עמ, הלהעלייה הגדו, סקלי: ראו, ניית קולותקטי וילוהפ' זנאוטרעל תופעת הפ   18

ד מסהמעולי עיראק ו, 'אסתר מאיר: ראו. 'שי אגרוףאנ'י "מרכז מפא יבתשכינה אנשים אלה בי
 ,)יםכרוע (םירחאו איראניטה שפ: וךבת', תבותלשה להמאבק: ית שנות החמישיםשארב ילהישרא

  .294' עמ, 2000רושלים י, עידן הציונות
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ם ירחזניתן היה למצוא רק בקרב המ, ואשר היו מזוהים עם תנועת העבודה' החדש

 תיוברשו,  היהודית בסוכנות,בעלי תפקידים בכירים בפקידות המנדטורית: הוותיקים

המחלקה 'דים שהתרכזו סביב אח םביניה (םיבדעוהתדרות הספעילים ב, תויפליצניומה

. י עצמה"ונציגים במפא) בוועד הפועל של ההסתדרות' מזרחהרצות י אאוצוים דיפרלס

אך בראשית שנותיה ,  אפורים שמשקלם הפוליטי שולייליםבתקופת היישוב היו אלה פע

 ברקירות מבכמויות ייצוגיות ד לשי לאצינטפוהר את המאגהם היוו מדינה השל 

  .םיחהמזר

מספרם . וןאששור הרעשראל בת ינדיבמו ימקית לכנסת התורבע מערכות בחירא

 ה הוא  נע בין שיש–הכולל של חברי הכנסת בני עדות המזרח כמעט לא השתנה 

בשיוכם ל שינוי  זאת חםיחד ע. שהיוו כשבעה אחוז מכלל חברי הכנסת, לשמונה

 גידול במספר הנציגים חלו דתיותעה ימותשר הגה ירד כוחן שלרדהבר שאכ, יתלגפהמ

נבחרו שתי מפלגות עדתיות ובהן ) 1949(ה  הראשונתלכנס. ותגפלהמר ית בהמזרחים

י היו שני חברי כנסת "במפא). 1(' םמנייהת'ו)  4(' הספרדים': חמישה חברי כנסת

ת ל המפלגו שןחוכ םצמטצה) 1951 (הייסת השננבבחירות לכ.  אחד–מזרחים ובחרות 

.  חבר אחד–ים נימהתת לגמפפרדים נבחרו שני חברי כנסת ובסה מפלגתב: תהעדתיו

נעלמו ) 1955(בכנסת השלישית . י עלה לארבעה"את מספר המזרחים במפאזלעומת 

חדות אאחד ב, י"שלושה במפא: יות ומספר המזרחים ירד לשישהתהעד הרשימות

) 1959 (תיע הרביתסנבכ. יתומלא-בחזית הדתיתד חאו תורחב דחא, ןעלי ציופו-עבודהה

ואחד בכל אחת , י"חים במפאזרכנסת מ שה חבריושל: יםרחמזם גיהיו שבעה נצי

חרות והמפלגה , כללייםה םהציוני, פועלי ציון-אחדות העבודה: מהמפלגות הבאות

נסת כחים ברהמז גיםיצנה מספר, העדתיותלמרות היעלמות המפלגות . לאומית-הדתית

ו היי "אמפובר בחהיה לפחות נציג אחד נ ל מפלגה כמעט לכ– ללא גד אך גם לא פחת

, בכור שלום שיטרית: י בעשור הראשון נמנו"על חברי הכנסת המזרחים במפא. אחדים

  .שלמה הלל ודוד פתל, הכרמלי- אליהו לולו, שעיהויאל ריש, אברהם טביב

-לעתפקיד לסת המזרחים מונו נכרי הבם חג, י"אפמל נסת ש הכיברבדומה ליתר ח

 – ולו חלקי –ה י לתת מענ"אפבבחירתם ביקשה מ 19.של המפלגה' ת המינוייםעדוו'ידי 

האסלאם הוותיקים והחדשים בדבר חוסר ות י ארצאצובקרב י בר אזכלקולות שנשמעו 

גד המפלגות בקה נאמ בםוכן השתמשה בה 20,הפוליטי והציבורי בייצוגם הסימטרייה

 ולפס ל רקאלציה ימטיה לג נתן לי"למפא םחיצירופם של חברי הכנסת המזר. העדתיות

  21.אלא גם להציג אלטרנטיבה, דלותבלגות העדתיות כמתפהמת א

                                                           
 שה ליסק ועמנואלמ :בתוך', והמנגנון המפלגתי  ההנהגה הלאומית– י"פאמ, 'נגפיטר מדי: ראו   19

  .315' מע, 1979 יבאב-תל, ישראליתהפוליטית ה תמערכה, )עורכים(גוטמן 
  .292-294' עמ, יאלשרהיד סמוהמ עולי עיראק, מאיר   20
  . 147-161' עמ, עדתיות פוליטית, הרצוג: ראו, י מפלגות עדתיותלפתיוג כהת קבטקטי על השימוש   21
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הגיעו לתפקיד זה היבנתה את מעמדם של הנציגים המזרחים   הדרך בה, מצד שני

היה , האלי' הועתקו' אלא יגתגני והדרן אורפי באו"מפאבחו מצ אלכיוון שמ: במפלגה

פוך  החסביד עמר אשמישים מעמד פורמלי רם בשנות החם לחברי הכנסת המזרחי

 לבדבים זוח הם היוו כששה א–מספרם היה קטן . לכוחם ולָעצמתם הפוליטית במפלגה
 התייה תםעפש ה,לא היו להם בסיסי כוח במנגנון, ל המפלגהשכלל חברי הכנסת מ

מונו ם הם אמנ, יתר על כן. בו זריםחשית הם נלת ומנטיותחינה תרבצמת ומבמצומ

בעתות ' לגייס קולות'ל הציפייה מהם  גלובם צאמול לגבאשונה רם בראש והקידילתפ

שהקציבה המפלגה לנציגות ' שביםומ'ה או' מושב'והם אף תפסו את ה, בחירות

שללה את  מאחר שםימזרחכול ע לפהגלמפמהם ה אולם בה בעת מנעה, מזרחית

הוצגה ונתפסה ' תיותעד'ה. יתיטילות עדתית בעלת משמעות פולעפ של כל תוהלגיטימי

ן שעמדה בסתירה לאידאל הציוני של מיזוג הגלויות באמצעות כור ווכיי ומלאם ויאכ

ות לפעי. ה על הקוהרנטיות האידאולוגית של הלאומיות הישראליתרערע היתוך ובכך

. תהליך מיזוג גלויות תמ להשלדע, כזמניתר נתפסה יה רק כאשצגיטימלה לת זכתיתדע

  .נהיגות המזרחית לפעולהמה כל יכותוב בת המרחו את גבולוצבה הן שעיאלתפיסות 

  

  ת והתביעה לייצוג הספרדיםישיטר םוור שלכב. ג
  ורתיחב תבוסינ
שיטרית נולד בטבריה     . י"מזרחים במפאה סתכנה ירחבר יהיה בכ כור שלום שיטריתב

ת דרניומובילדותו למד במערכות השכלה . א מרוקאיוצנים ממברת פחמשל 1895-ב

לאחר מכן הצטרף  ויהברבט' יכבמ'היה חבר ). ח וישיבה"בית ספר של כי(ומסורתיות 

 ם העולתמחובשנות מל, ברית ולערביתעלרה  כמועבד הוא. 'רהפועל הצעי'למפלגת 

מנדט וכיהן  הלמשטרתס בשנות העשרים התגיי. המושבה כנרת ראשונה היה מוכתרה

 למד משפטים ועם התמנותו למשרת .אביב-לבשורת תפקידים לרבות מפקד משטרת ת

 ותוליעלצד פ. ארוכה ומצליחה בתחום זה רהייבקר תח פ1935-שופט שלום ב

-בעים כיהן בתפקיד יושבראהשנות ב. תפוליטי- פעילות ציבוריתםג בליש תועיצהמק

' הנציגות הספרדית הארצית' בראש מדהוא ע. באבי- בתלתראש ארגון העדה הספרדי

ב ורמקה הית ובעמדותיו הפוליטיות והאידאולוגיו, 1948אשית יב בראב-שנוסדה בתל

גוריון כנציג - מינה אותו בן, 1948זמנית במאי העם הקמת הממשלה  22.י"פאלמ

  .הספרדים בממשלה הזמנית

' יתצראדית הספרהות ציגנה 'הדחאתה) 25.1.1949 (הנושרא התרב הבחירות לכנסע

יחד הקימו . ה בירושליםימרכזו הש, ישרהו אלליבראשות א' רגון הארצי הספרדיאה'ם ע

שבראשה עמד , )'ספרדים ובני עדות המזרח,  הארציתודיחהאת ימרש'(ת רשימה ספרדי

                                                           
י צנציקלופדיה לחלוא,  תדהרדדול אצ', תריטשי שלוםור כב'ך רעה ל עם מתבססיםיהפרטים הביוגרפי   22

  .104' עמ,  עדתיות פוליטית, הרצוג: ראו, יתגנות העדתרתאהה לע; 525-526' עמ, כרך א, והיישוב ובוני
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, םאטידנמ הבעהרשימה זכתה באר. בכור שלום שיטרית ושני לו היה אליהו אלישר

  .הר המיעוטים והמשטרשכמונה  תי ושיטרהממשלתיתואליציה קפה לרצטה

ת ניעם ראשית העלייה ההמו וראשונהההממשלה  רב הקמתע, 1949פברואר ב

י בשאלה אם לצרף את מפלגת הספרדים "דנה לשכת מפא, לאםאס הותרצמא

 קזחר יבשהד ששחה ןי התלבטו בי"ראשי מפא. לקואליציה ולכלול בממשלה שר ספרדי

נו נחא': י"יר מפאכמז, )ארגוב(בובסקי רגר   מאילש נוו בלשוא ,הסיעה העדתית את

תת ייצוג  לרךצו היןוב'; םגבשים את הכנופיה העדתית הזאת למשך עשרות בשנימ

ראשי . כדברי דוד רמז' תיווצר תרעלה איומה בקרב העדות הספרדיות'לציבור רחב פן 

ים ישקהוש, הימיןאותם אל מחנה  דחוףת זרחמת הודעמ ותי העריכו שהתעלמ"מפא

פרדים הסהעמדת ל ויביאו תרותמרמ היים הצפויים לעולים החדשים יעוררולכלהכ

רמז תמך . '"חירות"דות המזרח זה הבסיס של ע': ירזה הרן אמןזל.  בראש גל המחאה

 רש לאוצמל ךצרי': במינויו של שר ספרדי אך התנה זאת במתן תפקיד מוגבל בסמכויות

] יומרה [ולה להיות פרטנזיהכלשר הספרדי לא י] …[בר קיד ולא קל הדפי תדרפסה

 – לישוק תיע וצה, שיטרית, ה עמדת רמז ולשר הנבחרלסוף הדיון התקבב 23.'הגדול

, 1948י גם במאי "שי מפאא הוא שהנחה את ר–ל זה לא היה חדש ושיק. תיק המשטרה

                                                           
  .ע"אמ, 21.2.1949, י"אפת מכטוקול לשופר   23

  
  

  11.2.1949, נדמו-בביקור בכלא תל, בכור שיטרית, שר המשטרה
  ]הוגו מנדלסון: צלם, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[
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זהו תיק ת תיק המיעוטים בהנחה שיר אז נמסר לשיטרבכ. עם הקמת הממשלה הזמנית

, ו הרבה של תיק זהישותרגתבררה חשיבותו ו העצמאות האך במהלך מלחמת. שולי

ייתכן . בידי ותיקי השרות החשאי הישראליד  והופקלההוא הועבר למשרד ראש הממש

יכות שגילה בשמירה רוהדו ק שלדצהחוש , םיוטשגם מתינותו של שיטרית כשר המיע

והביאו י "י מפאשיני ראבע נחשדו, י ישראלטרסים של הערבים תושבניא על ההנגובה

ן יה כואוה להסתפק במשרד המשטרה תתה נאלץ שיטרימע 24.יולהוצאת התיק מיד

  .1966עד , ו בממשלהתרוחב תנוש כל ךש מיד זהפקבת

. טריתיי לש"ת השנייה שבה ועלתה שאלת יחסה של מפאנסרות לכיחבקראת הל

, גהפלטרית לשורות המשיוזה הציע לצרף את , קיטרון  שוחח ארן עם1951רואר בבפ

, וןטרקי ענתטל. רהו אלישי נגד אל– דם ובמיוחידרפגת הסלפמ דגק נמאב המןק חלכ

סיכוייו להיבחר ם טיע ומתידה ניכרמב עדות המזרח פחתה ברהשפעת שיטרית בק

  אך , לכנסת

הספרדית לשלטונו הבלתי " יותרוביצה "קיר אתפי[...] ישלונו המשוער כ

 ההזלון ישהכת א. כתושממלתקופה די , תווצמוגבל של אלישר וקב

עוד הוא  כל, ת מהבמה הציבורית לתת לשיטרית לרדןאי .עונלמ ךריצ

ינו לבין ינשב רחב המסמל את הסקטור הפרוגרסיבי והלויאלי בשטח

יבורי צ דמעמ הדרך היחידה לאפשר לו. ניתית הקיצוהקבוצה האלישר

  . מכובד ויעיל היא בהופעתו כחבר המפלגה

חודשיים , רק במאיות רדפנ הותלויעפ בימשיךת ייטרששע צין היטרוק, חד עם זאתי

עדה הפוליטית של וה הונס התכ1951 במאי 7-ב, אכן ו25.י"מפאל רףוצי, תורלפני הבחי

 המצעה חיכו ההזה רקבמ. גה למפלל שיטריתי והחליטה על צירופו ש"מפא

 של יהה לקואופטציצהיא היוותה קרש קפ. יט פוליבאשתארגנות העדתית כמהה

 אותו דפוס פוליטי של יחסי הרשימות העדתיות פי-וזאת על, ן השלטותגפלבמת ייטרש

  26.כפי שהיטיבה לתאר חנה הרצוג, עם המפלגות ביישוב

                                                           
 קףמשם ביערשל שיטרית ל יחסו. 60' עמ, 1984ירושלים , יםנ הישראלים הראשו– 1949 ,תום שגב    24

-יגעים בלת מהמייק ה אשריקותוית המזרח-דית הספרב האליטה היהודיתווחה בקרה שרגממ
תפיסותיהם . ם האוכלוסייה הערבית והייתה קשורה בקשרי רעות עם האליטה הערביתע יםמצעיא

דה פייסנית יותר מזו של ראשי היישוב ובראיית עצמם עמאת הערבים ויחסם אליהם התבטאו ב
 והילא, ודה יהש"א' ופפר וללכנה לא יםעם איש. הערביתן החברה  ובייתודיה הרהחב הכגשר בין
חיות עם ל, ריהו אלישלא: ראו. חריםאיהודה בורלא ו,  אליהו ששון,מתילדה מוצרי, אלישר

  . גישה זו הם נושא חשוב המחייב דיון נפרדשלניה ותולדותיה כת. ז"ירושלים תשנ, םפלשתיני
      ,28.2.1951, 'שיטרית בבחירות לכנסת. עתו של בפוה: נדוןברת כותז, 'ןארמן למקוסטרינסקי לז   25

  .ע"מא, 2-932-1951-50
  .173-175' עמ, יטיתלעדתיות פו, הרצוג   26



  I  75י בשנותיה הראשונות של המדינה  "המנהיגות המזרחית במפא: מחויבויות מתנגשות

 ףוג הקופת תה באוהתי שהיא היןוכיו, ועדהקיים בותשה הדיון בחשו וננענייל

 של ונהדיהמת העליונים של דווסמה בגיגי המפלצהשתתפו בה נ. י"בצע מרכזי במפאמ

החלטת הוועדה הייתה אמנם צפויה . הקו המרכזי במפלגהוהיא ייצגה את , תדרותהסה

ריות גם שברי פהחשנות יריטש ל שאך בדיון נחשפו השיקולים בעד ונגד צירופו, מראש

 יהטצינריאויטרית וה שי שלרחזמאו הצומ. הגלפהמך תו בדשחה' רכש'דו של המעמ

המזרח שיטרית בתוך עדות ': ידי מרדכי נמיר כנכס משמעותי-ויינו על צרבית שלומעה

 םבפע ':ארן הוסיף. 'יםנייב התומדעמ יןהוא נציג טיפוסי של כוח פרוגרסיבי מב

 תומישרד הגד נוי מאא שר לפי שעה וקנ– יעמוד ספרדי גזעי ומושרש בארץ השונאהר

 את הנשק נגד המפלגה פקלס זה אמור היה' כסנ'. ' ברשימת המפלגה– העדתיות

. רותו בה היא שעשתה אותו מועמד לקואופטציההעדתית ממנה פרש שיטרית ואשר חב

ות ולהיכנס במלחמה הזאת לתוך חוכ בזה עיקעלינו להש': רשותור מפת אמה שרמש

אנחנו צריכים ': ףטרהצג רינ האבז. 'יםיעדתהם זי הריכותולפוצץ א העדה הספרדית

זה עיקר .  היא אשר יכולה לעזור להם ולא אחריםלהמשמלהוכיח לספרדים שה

 הת ואת חובי"ית למפאשל שיטר ותמנואת נאין יצ, ל ההסתדרות"מזכ, לבון. 'ההתעמול

רת  שך שניםשם אשר במדמחוץ לחובה מוסרית שיש כלפי א': תגמל אותול תמוסריה

וא נהג ה..] [.שבר את מטה לחמו בתוך עדתו כתוצאה מכך י  כעד, תאזכ תואמנו בנאותנ

ים לאבל בהמשך דבריו העלה שיקו. 'נטלמניות לדוגמא ויש חובה מוסרית כלפיו'בג

[...] ן עתידנו בעדות המזרח ובשות וחריח חשבון הביש פה': יםם חשובירליולקטא

ברל . 'רדיתספ העדהה חטש בדוייחב –ביותר ל ב אומלצטח זה במשוהמפלגה היא ב

לא תתכן ממשלת ישראל בלי שר ': חתם, ודיתיה התראש הנהלת הסוכנו- יושב, לוקר

   27.'הלאה] תיוהבלתי אשכנז[ם מהעדות אחד או שניי

פרדי סשר  עדה חושפים כי השיקולים שבגללם הוחלט בשעתו לצרףויוני הוד

הוועדה עשו את  ירבח. היינות לכנסת השיראת הבחקרלממשלה הזמנית נותרו בעינם ל

י וכי לא לרוקטל אסכנו נר להם ששיטרית איויה ברה. וז קהסעמח חשבון ההפסד והרוו

מאחר שהדמות , םדית הספרגומכי מפלתבים מקרב צביעים רריו מימשוך אח

מפלגה ש רא ביחצללהו ה זו אף יכולתמסיב. הדומיננטית במפלגה היה אליהו אלישר

 גצילנ הקקזני "אפ מ,לל המאזן הדמוגרפי החדשגב ךא. העצמאית לא נראתה להם סביר

שיטרית ענה על . שרשיוכל למלא תפקיד , מהוור קעשי היא העדיפה אדם בעל. חימזר

 ומהימנות, י"נאמנותו למפא, פעילותו הציבורית, שוריו האישייםכיבזכות ת הדרישו

של ' ובלניסהו ינחסלהמזגו 'סביר להניח ש. י עבודה שקטיםחס יחוטיהבר אשינותו תומ

י בהחלטתם להעדיף "י מפאשגם הוא סייע לאנ 28,ללהה שלמ ותואאר יתש כפי, שיטרית

  . שניחן במזג לוחמני ובלתי מתפשר, הספרדים לגתפעמיתו למ, שרפני אלי-אותו על

                                                           
  .ע"אמ, 7.5.1951, י"אית של מפטהפולי פרוטוקול הוועדה   27
  .36-37' עמ, 2000, 4גיליון , שטרה וחברהמ', משטרהה של משרד וותהותה, 'שלמה הלל   28
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לא , הצמח במפלג אלית שיטר. ודקי תפבעו את מגבלותקים אלה ניימאפ ך דווקאא

חברי הוועדה   מזה שלהעולמו התרבותי היה שונו הישארותפות עם שוויות מח החוו

ה תייכה והשפעתו הסי כוח בתוינטול בס הוא היה, יתר על כן. ה על בחירתויטשהחל

. יה שותף מלאהי אללם ועלש הנתונים ההתחלתיים הבטיחו. מצומצמת מלכתחילה

ו תנרה נימשטבמשרד ה :אמביוולנטיות זו התבטאה גם במבנה התיק שהופקד בידיו

בכך נקבע . ו מוגבלותתיר היה שולי וסמכויומעמד הש. הרמשטהל "כפמל כויותמהס

רך דשיופקדו ' תייםדע םייקת, 'ארדו הקתיכך גם בהמשך יהיו תיק זה ואחר . תקדים

  .מזרחיםה ים השרידיקבע ב

  

  ספרדיהאבק על הייצוג המ
 לבני ת מכסותחטבה תויון הייצוג במדינת ישראל יושג רק באמצעויטרית האמין ששוש

עיון . גות על דרגותיהם השונותפלבמנהל ובמנגנוני המ, ות המזרח בפקידותעד

 תו להגבריאשון חושף את מאבקרהר שובע ראלשלת י ממשבפרוטוקולים של ישיבות

בעיקר בתחום , ישראלי ה הממסדשלהשוויוניות בייצוג המזרחים בראש ההיררכיה 

מינוי ועדת החקירה לבדיקת ענייני החינוך  אחרל, לשמל. המשפט ובתי הדין הרבניים

לגת איש מפ, חלילמ אהםבר אאתי "צירפה מפא) 17.1.1950-ב (יםבמחנות העול

י "ר ציין זאת בישיבת סיעת מפא"זלמן שז. שיטרית בעקבות התערבות, םדירהספ

 י על מינוהיה אך מאבקו העיקרי 29.'סקנדל ודרש לצרף ספרדים ית הקיטרשי': בכנסת

, 1948יולי  ברבכו עה זיבתוא העלה ה. ית המשפט העליוןבי לספרדוצא ממ טופש

ה של שבעה מועמדים לבית ימ רשזמניתהה שלמ המניבפכאשר שר המשפטים הביא 

גם  טרףצכשבהמשך ה ובוש ובש אושנה להמאז ע 30.כולם אשכנזים, המשפט העליון

  .מאבק זהל, גוריון- דוד בן, וןחטבישר הו האש הממשלר

שפט המשיבת הממשלה על מינוי שופטים נוספים לבית בי ןות דיע ב,1953לך מהב

שר . 'ספרדי'נים יהיה לפחות אחד טים הממוופושת הששלתבע שיטרית שעם , העליון

רצות ב נחסיר,  הגשת ההמלצותל עפקדוה מיק הוחה אשר לפי, פנחס רוזן, המשפטים

בעל רמה ם רדים אדפם הסיפטנשמהום בין אין הי': ייעה זו בנימוק איכותנבתלענות יהל

ל  כיתאשר': זהק ד נימוגשיטרית התקומם נ 31.'מספיקה בשביל בית המשפט העליון

לא נוכל . יםליתר החלקים פסו. יתכנזש האתהדוי ה–ת סלתה ושמנה של היהדוישנה 

א נוכל  לכן וכמו ין מצותלא נוכל למצוא מנהל חשבונו,  ביניהם רופא מצויןאלמצו

                                                           
ועדת : תוךיהה כור ימי, צבי צמרת: ךתומצוטט מ, 24.1.1950, י בכנסת" מפאיעתסיבת פרוטוקול יש   29

  .51' עמ, 1993בוקר שדה  תיריק, םליעו החקירה על חינוך ילדי
  ).מ"א: להלן(ירושלים , ארכיון המדינה, 48' עמ, 7.7.1948, ממשלה הזמניתהפרוטוקול ישיבת    30
  .שם, 18.3.1953, להמשמהפרוטוקול ישיבת    31



  I  77י בשנותיה הראשונות של המדינה  "המנהיגות המזרחית במפא: מחויבויות מתנגשות

ת ציהמהווים קרוב למח, ייצוגם של המזרחים- ס שאירהוא ג 32.'טפוש םהמצוא ביניל

עלה ה, זןוררי בבתשובה לד .ת קיפוחושתחרר ועמ זו הלע נהרשבמ, האוכלוסייה

שכיהן כנשיא בית , ולאיזב אקיע: ישיטרית שני שמות של שופטים ממוצא מזרח

 ותלכשה שרכש את, ט המחוזיבית המשפשופט , ואליהו מני, המשפט המחוזי בחיפה

ה בטענון שאהר, זןידי רו- ו עלדחהשניים נ. המשפטית באנגליה והוערך כמשפטן מבריק

שיטרית .  צעיר וחסר ניסיון מספיקאוהשני בטענה שהו 33נדרשתומד ברמה ה ענושאי

ין לך שום שא מי רקדרפעמד סו מעינך מציא תהא': תיינינעה ינשאראה בכך פסילה 

 המועמד עמדו על הפרק תכיוון שלא השקפו 34.'שאתה רוצה שקפההוריסט בעל אותה י

 להמשותף ש יתרבותההתייחס שיטרית לעולם ' הקפהש'ה ילבמ שאהר נ,אלא מוצאו

  .ניה גרמוצאישנמנו ברובם עם י ,ם העליוניםיהשופט

 של ומגמותיה הפייוקביעת אב תרוניוקע משקפים שאלות להא תונעמו תונטע

ט הם אוניברסליים ועל כן פשמה ותנ עקרוהאם: שראליהמערכת המשפטית ב

קע או שהם מושפעים מאישיותו ומהר, כל לדק ציםיחבטמ וניטרליים, אובייקטיביים

שפט צריכה מ הכתרעמ אםה? םירל פרטיקו–ועל כן , החברתי והתרבותי של השופט

 ת היא פועלת ואת קבוצו את החברה בהבת אלא גםגש נרכיםע ת רק מערכאלשקף ל

האם המינויים צריכים להיות מריטוקרטיים , משמע? הכותב תייה השונוסהאוכלו

  ?או גם פוליטייםד לבב] יםניותאיכ[
. רה הישראלית החבה שלדמותעל , ויכוח מהותי וכולל יותרוו לאלות אלה נגעש

? םייליסטנים פלוריאפימו בה  או שיהיידי מרכז הגמוני אחד-האם תהייה נשלטת על

 כוח שיבטיחו את ותקורמם להקו נם ויועיילאירוטיומם של מגזרים סקק רתיּו םאה

ך המש את חבטיהללולים ע אבל בה בעת גם –ם שתלבות הויאיצו את תהליך ייצוגם

  .ות הרמוניני או מיזוג גלויכור היתוך הגמו: יטהניות הקליכוח על מדיוה זה יה? קיומם

ת ופירח ףשתק, גוריון- ממשלה שנחלץ לסייע לשיטרית היה בן היחיד מקרב חבריה

כללותה על גישתם בשפט מ התערכמנשיא בית המשפט העליון ו, את שר המשפטים

 חישאת הגוריון -ים העלה בןל המשפטנש' ןוהשווי חיש 'תעומל. תפורמליסטיה

 יםונהב הם, ןוגורי- סבר בן, ם אלהיערכ. וג הגלויותזערכי השיתוף ומיבשם , ימוהלא

שתקנה למערכת המשפט  איה םתמשוהג, קולקטיבית ותחושת סולידריותת הוז

 לש רתה ביובושהכלליות הייתה התכונה הח, ודעתל. בחרר הולגיטימיות בעיני הציב

                                                           
  .  םש, 7' עמ, 31.5.1953, ממשלההפרוטוקול ישיבת     32
הוא טכנאי  [...] יתכלה כללשולא בה  משפטדימוליאין לו יסוד לא ב, 'ודב יוסף זןור לטענת פנחס   33

  .9' עמ, שם', במשפט ואיש כזה לא יוכל לשבת בבית המשפט העליון
חוק מינוי השופטים שנחקק בכנסת באוגוסט . שם, 12' עמ, 18.3.1953, ממשלההבת יפרוטוקול יש   34

ה תועלה בש היוגהס. מן הממשלה לוועדה למינוי שופטיםם השופטינוי מים חו תאתר ביהע, 1953
 בעקבות –ובציבוריות הישראלית ,  העליוןטלת תקן בית המשפדבהקשר להג, 1958- בשלהממב

  .יבאלאדי סומהומות 
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ת והגנתה ראה פטיתשמה ערכתמה במדיניות, ומת זאתלע. תידרנהמדינה המו

 התעלמות מערכים וך תניםפטשהמג טיחה את האינטרסים של חובהמ, תיוריאלטסק

ריך הע םמנאגוריון -בן, בהתאם לכך.  אחרותתוליהק ומאינטרסים לגיטימיים של

עת דירת תו יתרום ליצהואבל א, ט עליון ספרדי לא יסייע להגברת השוויוןפי שונומיש

א  לאףשל שיטרית לא הועילו ו טיעוניו 35.הודית בישראלי ההייסולכואה בבקרשותפות 

ריון פרי וג- ןבא לחצו של שנ 1962- רק ב. ילושנותרה במישור המיל, ןוגורי- בןתיכתמ

  36.אשוןהריון הספרדי העלשופט ה לואליהו מני מונ

ם ייני ודםבני רויינ ארוכות היה מק שיטרית בממשלה שניםאבושא אחר עליו ננ

, רות של יוצאי עדות שונותוים ובמסגהנבמ, להיפתבגלל ההבדלים בנוסח ה. רחיםזמ

, כןעל . דתיתה עצובק התידי אנשי דת בני או-מונהגות עליות תד תילוהקש  היהמקובל

ך א, י ארצות האסלאם מונו לתפקידי רבנים ודייניםצאבים מן המנהיגים הדתיים של יור

 תי בראשראותו סקטור דתי אש .נזיםכ האשםתיהישל עמזה  להוואהשמעמד נחות בב

החילונית של תנועת ייה פכהי פנמ םאלסהאשנות החמישים הצטייר כמגן עולי ארצות 

בישיבת  .שרד הדתותמו בד בידופקהומקפח בתחום ש רוניטפ סחי גילה 37,בודהעה

בנים הר חפוקיל  עותית טענהעלה שיטר, 1954 במארס 28-תקיימה בההממשלה ש

: בסמכויותיהם ובשכרם, יסבמספרם היח: ומיםח המזרחים בשלושה תוהדיינים

 ההיש אולי אפשר להשוות למה, הרבנים של העדה הספרדית הפכו לאיזה מעמד נמוך'

וא הרב ה יב המקומרה, ב ספרדי רם במקום שישג כי". שיטיר ובסנייטיוו"המנדט זמן ב

 בסמכויות םאת ההבדליסביר והת נו הטעאתדחה , שפיראה מש, תר הדתוש. 'אשכנזיה

הבהיר השר ששליש מן הדיינים , יםנבאשר למספר הדיי. וותק בהבדלי, כרשובה הגוב

רבה ני הוויוות שב במועצות הדתי שהמצףיוסהו) 57 לעומת 19(היהודים הם ספרדים 

: ירדספ הפטושא השוויכוח בנו עוקצני של הרוכך אזות, במוסדות אחריםר יותר מאש

ים יש ליהדות הספרדית יבבתי המשפט הכללו הדין העליון לצדק ה לי אם בביתאתר'

רוצה  יתייה': ושפירא סיכם', על דא קא בכינא': לשיטרית לא נותר אלא להגיב. 'שליש

  .  'הלמשם במגת שליש ספרדים לראו

, יושא העדתו דברים חריפים שחשפו את יחסו של שפירא בנמרח נאכולהט הוויב

ק סשפירא פ אירע כאשר הדבר. תוומזרחי בכללההציבור י פלכשית וי אתריטי שפיכל

: דבריו נאמרו בהקשר לטענות על הבדלי שכר. שרמתם של הרבנים הספרדים נמוכה

 דוליםג הים שאינם כבנלי תורה ויש רוד גםירבנהרב קיש ב, הבדל אחד עוד שי, ןונכ'

                                                           
 45' חוב, תדרהק', התפיסה הממלכתית של בן גוריון, 'תן ינאינ: ראו, תוי תפיסת הממלכתלע   35

  .169-189 'מע, )1987ר בפטמס(
ותו בועל סוגיית מעור פט מזרחיוי שוינ מתלבשא ות עמדעל, ןיוגור- ות של בןיעל תפיסת הממלכת   36

 טהמשפ-צא ספרדי לביתמומ טשופ יוניק למן והמאבוגורי- בן, 'יר קידרנ: ראו, במינויו של מני
  . 515-539' עמ, )2003 (2' חוב, כרך יט, חקרי משפטמ', העליון

  .תוךיההר  כוימי, צמרת: ראו  37
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:  עדתיךבתסבי שיטרית ת אאשים הבהמשך אף. 'שלוםמתבטא בת אבל זה אינו, ורהתב

שיטרית הכחיש . 'בר שיטרית שיש לו קומפלקס ואני יודע שזה קייםחאני רוצה לומר ל'

  38.'ילאצלך ולא אצ': וטען

בר בדחים מלמדים שהטיעון רזמנים הברהוצא ספרדי וט ממפהשו שאונב םינויהד

ולתם יכת כהער בטהעישהמ, פטרונית תואשנהתה ווסהת ריטוקרטימאמת מידה 

ות המערבית אלא גם בא רק בתחומי התרלקטואלית של יוצאי ארצות האסלאם להאינט

 של הוומסב לעשפ, יונמ הגח שיםמאחורי שניות זו התקיי. ורתיתסתחומי תרבותם המב

ה יצמטיהלגי י אתגמונח ההלשי יקנעעון המריטוקרטי היטה. ברלייל- שיח דמוקרטי

זה היה תמציתה .  שליטה וכוחיים על משאבנזשכאם הקיתיוו המוניה שלגה התחטבלה

  .'אסטרטגיית האפוטרופסות'של 

מאבק זה כמעט שלא בא לביטוי . טרית בישיבות הממשלהית מלחמתו ניהל שא

נות מ שם הוא גילה נא–ת ובישיבות מליאת הכנסת ו בעיתונ–ים חותפים ומרפוב

עט להזכיר נושאים י מי"פאמם בייימפנבפורומים גם . לגתופרכה של ממוחלטת לד

הוא . ישיבות הכנסת היה זה בעיקר בענייני משרד המשטרהבכאשר נשמע קולו  39.אלה

יב השנתי של צקתהר ועל אישתיאר את פעולות משרדו ואת היערכותו בעת הדיונים 

ור הפגנות ופגיעות זיפקשר להב יהצל חברי האופוזית ששאילתו  עלבהשי וכן הממשלה

ת ניצב מעל דוכן הכנסת והגן על פעולות ועמים רבפ. ה באזרחיםטרמש השלת נושו

גם כשפיזרו באלימות הפגנות של עולים וגם כאשר הזדהה עם המפגינים ועם , השוטרים

 כשר משטרה לא זכה שיטרית.  הייתה מלאההמשללמה וגלפמל ואמנותנ 40.בעיותיהם

ים רממשיכם של שני שכ ,לשר המשטרהה מנהת 1969ר במצדבש, לל המהלש. הערכהל

מי ל  שה תדמיתתשלשיטרית היי צאמ, )1966-1969(ליהו ששון אשיטרית ו, מזרחים

הגו נ שיכפ, במיוחד עבורו' נתפר'כי התפקיד והמשטרה  ייניבענ רמוה לשאין לו מ

ועוד טענו  .'ת המזרחדו ענילברדים ורייה או פיצוי לספכן סויעמ ת לתיכד, 'לספר

בכך שהוא מקריא מעל בימת הכנסת את התשובות שהוכנו עבורו  השר התמצה דשתפקי

דובר  שירה טלמש כי [...] החצופ האמרהחה ההתפתך כ': הלל חתם. ידי המשטרה-על

 מעיניהם של בני םל השר לא נעלם גש באותה תקופה מעמדו 41.'ייאלסטרינבדרג מי

                                                           
  .מ"א, 28.3.1954, הלשממת הבישי לקופרוטו   38
 לבני עדות האותו סיים בקריא ,י"שיעית של מפאתנאומו בוועידה הב הפייסני ראו לדוגמא הטון   39

ה עליהם בי ו"מפא הואלהם ש] מ"א, כך[כי המצבר , םהותימל את נשיהרעלנו תא יל'המזרח ש
  .2-21-1959-50, ע"אמ, 9.4.1959. 'לבחור

  .2294' מע, 3.7.1957, תסדברי הכנ   40
 תאב כתל הל. 36-37' עמ, 4ן ויילג, 2000, שטרה וחברהמ, 'משטרה הדר משלש ותווההת, 'הלל   41

, ד השרהוא עצמו ניהל לשינוי מעמשבהתייחסו למאבק , רשצייה ונהתמ אך, ים בביקורתברהד
ייצוג לעיקר במו צצטמה וויותיכסמ: דרשמ בומדמעת  אהפקי ש השר אכןלשתדמיתו שת מדלמ

 שר של דו לשינוי מעמק נאבןשושין כי יהלל צ. הכנסת והציבור הרחב, י הממשלהנרה בפטהמש
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ציין פעיל , 1955י עם פעילים מזרחים בדצמבר "ת מפאוזכיר מתשיביב. עדות המזרח

יש לנו . למעשה אין איש אחד מבין עדות המזרח שנושא תפקיד ממשי': בשם אלקיים

רמזו גם , רו הפוליטישהקכי באם , ה זבמצ ל42.'היצקפי אל אואשר אבל למעשה אין ה

בדיון שערכה , םייללהכם הציונינציג , דברי הביקורת של חבר הכנסת עזרא איכילוב

  : 1957בפברואר הכנסת על תקציב המשטרה 

 דמצד אחד משר. םהוא בעצם שני משרדיה רטשמה שרדמ יכד ין זה סוא

שטרה כפוף שר המ. רה המשטרה ומצד שני משרדו של מפקח המשטשר

משרד .  האחראי לפנינואנטריים שלנו לכנסת והולמפרה םרידובסי

ר ועל פי רוב לא ממשרד אחם קוממו תיאוור המפקח המשטרה מקבל את

   43. ולא משר המשטרהשר המשטרה

  .כילוב ולא פירשיא הכנסת רבח סתם', חראמקום 'מיהו אותו 
 םיחרזמלטרית להבטיח הצליח שיצמו לא עהמשטרה  ם משרדוגם בתח, תר על כןי

ו ערי שפתח משרד המשטרה את, ל משרד ממשלתי אחר יותר מכאמנם. קליטה שוויונית

 את ציבורילו אפ ומשכא ה לרמשטב הדועבואולם תנאי ה,  חדשיםיםול עטתלילק

השכר היה דל ויוקרתו של השוטר , ת העבודה היו רבותושע. וםיה-העולים קשה

ור תחלופת העובדים עיש. הלש הממי עובדקרבותר ב ביוכהנמייתה ה ההישראלי

ו ארנשן ך רק חלק קט אכל שנה נקלטו מאות שוטרים חדשים. במשרד היה גבוה

ות דית מן השוטרים עולים בני עצחמכו הי ןושראלקראת סוף העשור ה. דהבובע

ציג חבר הכנסת הפי הנתונים ש-על 44.עומת זאת מרבית הקצינים היו אשכנזיםל. חמזרה

 5,900 ךמתו 2,162, 1957ברואר בפ, פועלי ציון-הדובעה תנציג אחדו, אברהם עבאס

ינים רק אך מקרב הקצ, צאי אסיה ואפריקהיום שיחדם ליויו עה יםסמלים וקצינ, יםטרשו

נבחר לשר גם כדי לפתור 'עבאס גרס ששיטרית . ה ואפריקהסי איוצא ייוהעשר - שבעה

 ויה וינישה יותואולם נראה שאפשר 45',את הבעיות של הרכב הקצונה במשטרה

  .ותלוגבמ

ו ותילפען ביה ומשלמבהעלה ש תמדוע הןיוולנטיות ביבמאה, סיכומו של דברב

וא תויג המשלה משיבות היב. והציבוריי  האישדימויו תו אל שיטרית עיצבשומבית הפ

                                                                                                                                   
שקיבל את התפקיד , הלל. משך עבר לתפקיד שר הדוארבה ושלנכ ךא, ידהמשטרה עם מינויו לתפק

  . רשה לידי הטרהמש  עלחויקהפ ווליהנה תיוק הדרגתי להעברת סמכובבמאהחל , 1969-ב
פרטי של אלקיים לא הוזכר השמו . ע"מא, 7' עמ, 1.12.1955, י"א מפתפרוטוקול מזכירו   42

  .בפרוטוקול
  .1100' מע, 19.2.1957, תסנכ הדברי    43
  .1097-1098' עמ, 19.2.1957, תדברי הכנס, 1957/8דיון בחוק התקציב לשנת  בעת  שיטריתידבר    44
  .1104' עמ, שם   45
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כשר חסר ואילו בקרב הציבור המזרחי נתפס , הטוען לקיפוח ואפליה, הקבוע' מתלונן'כ

  .םיישגה ביע עלצהכול לשאינו י, אונים

  

  תימניתה העדהבי והמאבק למען רעהו שיעשראל ישי. ד
  ורתחיב ותבינס
ית מדרשו של הרב בב ד בצנעאמא להו 1908.46- י נולד בתימן בבשראל ישעיהו שרעי

ולפרנסתו עסק במלאכת ', דור דעה'רציונליסטית -מייסד התנועה הדתית, יחיא קאפח

ון ילצ-ןות עבד כפועל בכרמי ראשודחא םינש. עשרה עלה ארצה-ע בגיל תש.האריגה

 עמד 1934-1948 יםנשב. מן תייוצאי קרביבורי בצ כפעיל י"ך השתלב במפאשבהמו

יה הקום המדינה  אחרל. דות המזרח בהסתדרותען ובני מליוצאי תיבראש המחלקה 

יה חבר ה,  לכנסתר היבחרוחלא, שנות החמישיםב. מעורב במבצע העלאת יהודי תימן

וצת במר. כנסתראש ה-ושבן יגכס ר נבח1955- בו, חוק ומשפטם וועדת חוקה ינפה תדוע

אופן כניסתו  47.סתנ הכשרא-יושבכהדואר ור שכ, דהבוע הלגתפמל "יהן כמזכם כנישה

לאחר פטירתו של חבר הכנסת אברהם . ת היה יוצא דופן בפוליטיקה הישראליתסלכנ

 שישהם ורישע שינפלא ל, תסכנ בינמנכנס ישראל ישעיהו כנציג התי, 1950-טביב ב

 48. מזכירות המפלגהתארו בהורטפלכנסת הת י"יו ברשימת מפאנלפיו ם שהיעמדהמו

ראו חשיבות רבה בהבטחת הייצוג  יזמו מהלך זה כי ,ןריוגו- ן בםניהבי, י"ראשי מפא

שיים מוכחים יהשתמע מכך שישעיהו היה ללא ספק בעל כישורים א. התימני במפלגתם

בראש וראשונה  בל לתפקיד נבחר א,ובהסתדרותה גל במפובשח דמעמל עהגי ואף

  .התימני ת מוצאוובזכ

די התימנים בראשית שנות ליך נוחיב בי סלוקת הציבוריתח במשעסק, בי צמרתצ

ר מבני עדות אחרות תוי השפעה גדול חלי כועהיו בנים ימתה שוזה שמפר למד, המדינה

, הדימוי שרווח בארץ, 'ותלטענ. קטיבית האםהיגותנ ומיטגיבושם הפולי, בזכות מספרם

פיים וא, םותיצחרת כו בזרמנהיגות בארץ בעיקוה רוביצה יביבחו לפיו עולי תימן הי

רכו של דסה ל בו פוהאופןגם , רכתולהע. 'םח הוסיף מאוד לכו–צייתנותם הנוח ו

ט ועימ תוצובבהשוואה לק, ואכן 49.ל כוחם של התימניםע דת מעיסנכישעיהו ל

ם ראוי לציין לאו. וג האלקטורלייציה םוחתב הפדעלה ואחרות זכו התימנים מזרחיות

ה יצימטלגי הוא שנתן, פקים במועטסתומם צירוכח, םוקא הדימוי של התימניושד

                                                           
קני ס ההומניסט בין ע–ל "ישראל ישעיהו ז'משה גיורא : ראו, ם על ישעיהוייוגרפיהב םיטלפר   46

', יהול ישעישראשל  תתירו החבלמעופיסת ת, 'אביזמר; 223 יוןלגי, 1979יולי , מערכהב', המפלגה
  .21.6.1979, עם מותו ארץהבעיתון פורסמה  שבהכת גםאו ר. 10' בוח, הודהת

  .ל"ו זעיהיש ראלשי, וראיג   47
ישראל  ,אביזמר, ראו.  חברים29התפטרו , עון אביזמרשמ יפ-לע. 25' עמ, תוךיימי כור הה, מרתצ   48

  .27' עמ, יותו ופועלושאי, ישעיהו
  . 24-25' מע, היתוך הימי כור, רתמצ   49
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ואשר התבטאה , התעסוקה והשירותים, רבת השנים בתחום ההתיישבות יתםיפלהל

חירת ישעיהו לכנסת על בש, אןמכ 50.ם ימיםתממש באו' דהובי העפרכ'בשליחתם ל

, לשתם של התימניםחול  עקאוו דדתגוריון מלמ- בסיס עדתי ובסיועו של פטרון כבן

גילים אלא נזקקו הרקידום  האמצעות מנגנוניצליחו להשתלב במפלגה בהלא  אשר

ומיננטי דם הדממענת זו העידה על מתק היילפה לש הקתנהע, מצד שני .להפליה מתקנת

  .חסית למזרחים אחריםי, י"אפמהתימנים ב של

רשמית של -  בלתיותגנארהתה ותא, 'גוש'אל היהו  ישעצורףי מנזכות מוצאו התיב

,  של שרגא ודבורה נצרתםושארב, באבי-י בתל"ם המרכזית בסניף מפאיעילפקבוצת ה

שראשי , מדינג טרי טען פי" מפא עלורקחמב. רימנ כידומר) מאיר(גולדה מאירסון 

                                                           
ם ייח; 88' עמ, 1982אביב -תל, אלדינת ישרמבת ולייה והתיישבע, יןיב סכלא: ורא, הודעל כפרי העב   50

 ואמים עדת דינ, 'מפ קנהריאדא; 33-34' עמ, 1981ב יאב-לת, ך ברכ, תישבותי הותשנאה מ, תיגב
, )עורכים( חבר ואחרים נןח: תוךב', ישראליהשליטה מדינתית והתנגדות בספר : הבערה הגדולה

  .36-67' עמ, 2002רושלים י, דשן ביקורתי מחוועי: זרחים בישראלמ

  
  

  3.1.1967, יסתו לתפקידנואם בטקס כנ, ישראל ישעיהו, שר הדואר
  ]משה פרידן: צלם, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[
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- י בתל"רת המנהיגות של סניף מפאמצים בתידעם יאיקטוליפ בלשהקפידו ל' שוג'ה

 שביכולתו', גוש' לטענת הךכבתן ינשתוקף ה לן בשפקו והסי שותולן בגלל הקהאביב 

 ישעיהו במישור ללחתו שצ ה51.ופי קבלת ההחלטותבגן זמאוג צוילספק למפלגה י

ה את גהדר בזקהחי' שוג'הצטרפותו אל ה. לגהבתוך המפהממלכתי חיזקה את מעמדו 

בשנות ' שגו'ו בד מעמלע. בהן טושל המיקומו במוקדי תאטיחה בהומפלגה בוחו כ

בקרב ': ארודם מינויו לשר הע ארץהשישים נכתב בכתבת פרופיל שהתפרסמה בעיתון ה

 מצוי בסוד התבשילים  אין הוא.נה מיחסי חברות טוביםההוא נ" הגוש"נהגת החבריו ב

ל חברי השורה ש םייניהנעלא קרוב מאוד וה ךא, הת הסגורהצמרח בטבמ םלישמתבה

    52.'ועדהעה סי  דלהבי בל" ךעמ"ו

פעילותו העדתית הם מוצאו העדתי ו, מפלגתיהממלכתי והן  ההן, התחומיםי שנב

ך ישעיהו  א,ינתוח פעולה עיקרי מבםם בהמשך תחווו גהיש הםו מווקידלשהיו הבסיס 

בראיון  לבי קשתיה להגדיר סביט היו הזתוית השנא. ריוושיג הכרה בזכות כישלהביקש 

 ל"בחירתו הצפויה לתפקיד מזכעל  ר שמועותאול, 1966בר טווקאו בעיהשם יעערכה ש

  : י"אפמ

משתדל בשנים , י המקצועי של המפלגהנהתימ, )שרעבי(שראל י

השתייך ל הה רוציה הוא. האחרונות להשתחרר מדמות ציבורית זו

: ת בקרבוצווצר מתותשמנשתי . ומצע תוכלמעגל האישים בצמרת בז

וצמוד לגדולי , םנימיתה גיהנ מבו ואיר שדי כהוא חייב להיות די תימני

  53 [...].ראות שורשיותהל, י ההיסטוריים"אמפ

  

  םיאבקו למען התימנמ
 לפרסם ושים החלכבר משנות השל.  כנושא דברם של התימניםטישעיהו התבל, אכןו

במיוחד בעיתון , וני המפלגהיתעבו תורדתסההל  שםינומאמרים וכתבות בפרסומים ש

י צ קברמספ עדה התימנית ערך והוציא לאור הם מבנירי אחחרוי נש איחד עם. ברד

 נשלח למחנה 1949-ב 54.שראלי-ץם בארתורות יהודי תימן ועל התעמרים על תולדאמ

, רצהא על המצב שם ולבדוק תלונות שהגיעוי לעמוד בעדן כד] גאולה[לים חאשד עוה

                                                           
  .315' מע, תימואלהה ג ההנה–י "פאמ, מדינג   51
  .8' עמ, 1.1.1967, ץארה',  ישעיהו שרעבי שר תימני ראשוןלישרא, 'נפתלי לביא   52
  . 14.12.1966, ארץה', שתק ביל מסץח', 'שעיהויחזון , 'סילבי קשת   53
ות  שב,)עורכים(רון צדוק היהו ואישע ;ח"רצ תהמסד, מתימן לציון ,)ורכיםע( יידרעון גמישעיהו וש   54

  .ה"שת ביבא-לת, תימן
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ם ריאמ מסםפר לרבהבשנות החמישים ה 55.'ועדת פרומקין 'זכירמהן כ כי1950-בו

, מסלולהר מערכת בה בשעה היה חב. דיוני הכנסתבל סוגיות שונות ער הצעיפועל הב

וצאי י לוחותשונמנה על עורכי , 1951-1952ור משרד החינוך בשנים אשבועון שהוציא ל
רונים פנו אל חשני כתבי העת הא. 1950-1966י בשנים "אפכתב עת שפרסמה מ, ימןת

ות כור ההיתוך בהקשר נידי מלש הרייקהאוכלוסייה יוצאת תימן והפיצו את ע

כמו כן עסקו .  התימנים בישראללת שיבותרתהת ותירבחה, להשתלבותם הכלכלית

  .בהיסטוריה ובתרבות של יהודי תימן

במאמריו גם  והיעשיפנה , ינמית הורביצהו במתרחש בקרב עורבותביל למבמק

צל ': אמר בשםמבר ד פרסם ב1950בספטמבר . מיוחד לוותיקיםבאשכנזי וציבור הל

 רת חששותיו של הציבואבי אשר חשף בפומ 56',"האוריינטליות"חד ופ" ותאיכה"

 שי, תאז תמועל. ים הוותיק מפני ההשפעות התרבותיות של העולים המזרחיהאשכנז

 סביב התבטאויותיו 1949 באמצע חתהתפש שתתף בוויכוחה לא  שישעיהוצייןל

על , הק אפריןופליהודי צע נוגב) 1949ל ריבאפ 22 (ארץה בםבלולהגזעניות של אריה ג

 בעקבות העלייה תיוהתרבוי י החברתו החשש מפני השינ– עו מאותו מקורב שנףא

קר כנציג יו בעו את עצמלתפיסתו היעשי לש ותקישתאולי ניתן לקשור את . המזרחמ

 דקתמהות ייחס-וד שגלבלום צייר את דמות התימנים באופן חיוביעב, יםנמהתי

  . אפריקהוןצפ  עולי עלהתקפה ב
ובו תקף את  ארץהת שכתב עמוס אילון במאמר ביקור על עיהוישיב ג ה1952ינואר ב

 קלה העבודם שיפחמ והדובעה יפרבטענה שהם נוטשים את כ, בות התימניםשהתיי

ת אים החקלתשבויהתי רשתפעיהו ניתח בפירוט את שי. םילומה ליתר העובד, ומכניסה

 פוחםאת תנאי ההתיישבות הקשים ואת קי, יםרי באזורי הספר ההריםמנתי השל

ס תו דפואו(' פועלים טבעיים'ממסד הציוני משום שנתפסו כ הדיי- על הרעלוהפלייתם 

ו יהעיש, הפוקכמקובל באותה ת). ים מאז ימי העלייה השנייהחס לתימנשהנחה את הי

יבורי  צהפגין אומץ, לגת השלטוןפמ כנציג םלאו. בותישתילהם ימניתהת חית שלאיב יח

  57.ח והפליה על רקע עדתיג בדרכי קיפוההנו, סד הקולטממ היכלפת נועבהצגת ט

בשם הממסד , הנדונה הופנו פנימה בתקופה של ישעיהוו יר מאמיתברמ, עם זאת

 תםבותלהש ו ולהאיץ את תהליך השתנותםוןכו לבניסיון, ןמית ילו ציבור עאל, לטוהק

בות התימנית שבהתיי ןהעסקו  ןלוחות יוצאי תימשבותיו בתכ. י החברה והכלכלהחיב

 סוגיות וויכוחים שעמדו על סדר היום, ם ציבורייםרועיאי חותינ בן וההובעיותי

                                                           
ימן מלהעיד  תאיוצים מבי רעייין שמינוי ישעיהו הרתצמרת מצ. 52' מע ,תוךיימי כור הה, צמרת   55

לאזן משהו [...] ועדה ושמור על הל'ו היה ידקפת, והיעשי לשו  שלפי עדותןבפני הוועדה כיוו
  .53' עמ, שם. 'לרסןו

  .4, 2' עמ, 20.9.1950, ברד   56
 עמוס לבתגובה למאמרו ש. 10.1.1952, ארץה?',  תימןי עולק הקיטרוג עלצדוהמ, 'ראל ישעיהויש   57

  .28.12.1951, ארץה', יםחרוצ המניםתי העלה גדקץ הא, 'אילון
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עיקר בעתות ב טלבש, מובהק יתפלגמ םכתבותיו נצבעו בחות.  באותה עתהישראלי

 אירועי ואדי סאליב ל הסוערים שםבימי שמיע את קולוא לא ההו, למשל. תורחיב

 האירועים ה סמוך לפרוץשהחלת סנלכ תרויהבח אך במערכת, 1959יולי  ב8-שפרצו ב

 וןיוכ, תומילאת וי מתוך מחויב"מן לתמוך במפאלעולי תיקרא , קבותיהםתלהטה בעוה

 58.'י" מפאשלה קוזחים ביייחמ המעצאל וטובתה של ההסתדרות רנת ישי מדיכרצ'ש

מנהיג , הרוש- ו של בןגתומפל ם"מפ, דהואחדות העב, א חוצץ נגד חרותצבהמשך י

דתית הבעיה העת לאעה לע י"אפמ ל שתיהו יריבהוא תקף את 59.המזרחים מואדי סאליב

ת שירו ,תיים הם פצע לאומידעה םילההבד': כאמצעי לניגוח מפלגת השלטון וטען

אולם אותם המכניסים אצבע לתוך הפצע . ל הגלדה שיךהלתב אצמנע זה פצ; תלוגה

   60.'ולוף כגוהלוף עלולים להרעיל את חת בנות ויוכהזה לשם השגת מטרות אנ

היבטים שונים של  ישעיהו רקיב, ןקשר לקליטת עולי תימה בכנסת בבנאומיו

 ית הפנה שאילתא לשרת העבודה בנושא הקני1951 סרא במ29- ב. ליטהקה מדיניות

 שקיבל כלל פירוט ההמענ. רטפעולי תימן בלל ולבכם ישדח םילועל יועוך מקצינח

 עקרון משרד ה לפיין זא': םימנית לסביח אך תשובה עמומה, ים הקיימיםרסהקו

ל  שאל ע1954-ב 61.'שרה המקצועית בין עדות שונותכהה תולעופב הפרידל ההעבוד

שב וביקש נתונים על  נים רבים ובהמשךמה שבהם ישבו תידובע הירפכבקה וסעתה

 לדור הבנים לצאת שרמגמה לאפב, יתועצק מהרכשהם ליהשתתפות עולי תימן בקורס

ים נמיתה ןאת הפער הכלכלי ההולך וגדל ביישעיהו תיאר . םשל הוריהממעגל העוני 

ם תרצופר בהתאש המטשומם זער רוע לולוהזהיר שפער זה על, לבין עולים אחרים

תיאר , 1954 בינואר 11-  שנערך בתבדיון על החקלאו 62.תיעדעלולים ללבוש אופי 

. ר בתימניםיקבעמקד הת ויישבים המזרחים במושביםמתישעיהו את מאפייניהם של ה

 ה החדשתיישבותור בהחסמה ייח לע, אייםקלחהר על קשיי הסתגלותם לחיים הוא דיב

 אותו יןהב לותבע, חששותיו וסבלו, חרדותיו: יישב התימנימתל השו תישוחוועל ת

  63.ולשפר את תנאי חייו

 וקצה שהנחותהת המעמד  איהועישר  ביק1954/5על תקציב המדינה לשנת  ןודיב

רבנים ספרדים ותימנים שם ושיאין עע ומד': ןעוט, דתותהרבנים המזרחים במשרד ל

                                                           
באספה ו יהישע ירביאור דת (3' מע, 4.5.1959, ברד', י"ק מפאזומחייבים חי לאצרכי ישר: עיהושי   58

  ). גן- תמ ברדרימעמת ולי תימן בשכונת רעשל 
 דמוק" ותחר: "ויהשעי; '6' עמ, 13.9.1959, ברד ',י"אמפל  שישראל הישגהבות היציב: שעיהו'   59

', הרוש- ון בןגנות בסרבדם מ"פ ומע"האח: ויהשעי. י; '2' עמ, ברד, 16.10.1959', יםאחת נאלש
  ). כורררס ותימן בכפיוצאי  פניבספה  באבריםד (5' עמ, 25.10.1959, ברד

  .םש   60
  .21.5.1951 ,דברי הכנסת, ןובל ס פנחדהועבת השרמ "דברי מ   61
  .22.12.1954, שם, וקהסדיון על מצב התע   62
  . 620-621' עמ, 11.1.1954, שם    63
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זרח ת דתוהר  שגןס?' שכנזיםא רבנים  כמול ישראלמקובלים על כלו יםכמסיהיו מו

שמרו ם זכות אותם רבניב': ו השיבהשעיוי', הרתוי ם באנשיאתם עני': ול הנע ורהפטיג

ות רועים ימים להיו לארץ נעשו בלתי מתאבאוהנה מש[...] אותם המונים על יהדותם 

 י הזוגנה בבל חתונה שע והיעשי ריפיו סתונהדגמת טעל ?'הייתכן. ורבנים של עדתם

 ם שלצערו נםבוראיתי בעל': וגם טקס החופה היה אשכנזי, זיכנ אשבהר ויםמנהיו תי

ד עוב, כלההי ערך הקפות סביב החתן וזנכש האשדקמכאשר הרב ה, בי החתן והכלהקרו

 64.'נהוג לערוך הקפות רק סביב המת, צל הספרדיםאם  גימנומדוכ, שאצל התימנים

ק רשו ער צאתע ביה, 1958/9בדיון על חוק התקציב לשנת , כןמארבע שנים לאחר 

, הרבנים במושבים החדשיםשו זרחיםמ םם הנייילדהמינויים החדשים תוך מ יתרישכע

ה פלים לרעומובכך  ממשרד הדתות כרם מקבלים שנדיין איע, מזרחים ברובם הגדול

 ,ידו בשינוי המצב י הבית את קוצרבר חיפנב ןייצ שעיהוי. םיקיתווה םינבלרבהשוואה 

היו  תויינ לדיםדמכיוון שמרבית המועמ, ניםיי דיוינמלדה עהיה חבר בווו צמ עואשהף א

כשרת מועמדים להמה ש ליהראו  דאגהההוא הסביר זאת בכך שלא היית. אשכנזים

ל ש םתטילת קיייחס לבעי התקהסון התעגועל חוק ארן יודב 65.לתפקידחים זרמ

 רבות של קיפוח מצד ותענט ' שלןיומקר יהזכו, המזרחים בעבודות קבועות ונוחות

י ונשהמ דהובוהע [...]ם מארצות המזרח ליעוד בייחוד מצ, ]העבודה[נזקקים ללשכות 

  66.' אומרת דרשני– רחזהמהצובאים על שערי הלשכות הם רובם ככולם מעדות 

ל ית ענוויוש- יתל הבה הקליטתויעבל משקפים מודעות עמוקה ל ישעיהודבריו ש

 ןישעיהו האמי. העתיד לחלוף, ת זו כעניין זמניואצילמחס ייהתא הואבל . רקע עדתי

אולי , שביצועו יארך זמן רב,  באורח הדרגתיות הגלויוגמשותו של מיזתמ הייבסיכו

י עצמא הידרניזצוראתה במש, סד הקולטממחה בורוקפה ש ההשאתבכך אימץ . דורות

 סבר שעל יהודי תימן והיישע. תלישראהיה ברבח ולשילובם וליםעהל ש תםטילקל ודרך

ותמורות ,  החיים הישראלירחאות נית ולאמץ ארכלה מודשלרכוש ה, לשנות ממנהגיהם

 ל עטלחד לוויתור מונגישעיהו הת, יחד עם זאת. ותם השוויוניתאת השתלבאלו יבטיחו 

בעיית 'על  דורה תוןבעיה משיבר. םודולא לאבד את ייחטמע יה לאלם הלא רקהותם וז

מתוך קליפת עדתו והולך א יוצשי  מהאם': הסביר את עמדתו', ומיזוגם השבטים

" ןלושעמאמ " ומסגל לעצמומחקה מבטאם, הגיהםלומד מנ, כנזיםאשן ביהיטמע ל

  ולאימעצ שטושטו זה[...] ? ראלש יכנס לתוך כלל נלוי יכול להיחשב כא–שלהם 

עורך , בטאה הן בפעילותו הספרותית הענפה של ישעיהו כסופרתו ה זתפיסה 67.'מיזוג

                                                           
  .1200' מע, 16.3.1954, שם   64
  .1302-1303' עמ, 12.3.1958, שם   65
  .1979' עמ, 3.6.1958, שם   66
  . 4' עמ, 9.4.1952, דורה', זוגםיבעיית השבטים ומ', ראל ישעיהושי   67
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 נמשכה בכל שנות שר איתארגונ-תתי העדותדוהן בעבו 68,ןמתיוחוקר של יהדות 

הרעיון ן ה בדבר קיומה של סתירה פנימית ביטענ הה אתדחו עיהשי. פעילותו הפוליטית

ריסטית וליקפרט- יתאלרייה הסקטויוג גלויות ובין העשיזמ לשסלי וניברא-יהלאומ

שיש לקיימה גם , לגיטימיתלות יעכפ הרא תותיבעילות התרפת הא. במסגרת העדתית

כל עדה היה של ת בותיתר ההותזשימור ה.  לאחר השלמתוגםות יזוג הגלויומ ךבתהלי

,  לעומת זאת.ראלישבכלל הי א נכון להטמיעואלמהותי שאין לוותר עליו  לדעתו נכס

 סהפתונ ייונוושזוג הידם את עדות המזרח עד להשגת המלקה עדנות ניגוהפעילות האר

פי שאמר כ, ותוי תהליך מיזוג הגלםלששר יואכ שתבוא אל קיצה, ות זמניתפעילכ

  : י"במרכז מפא

ם צריך להשקיע בה, בעדותל טפך ליצר: םריאומואים באשר אנחנו כ

אשר תעלה , וד בעדות הנחשלותייחב, םלתוכ יתאיר בהשקעה אשר תג

זו התארגנות , מר ואואז מישהו קם, תעלה את מעמדם, את הרגשתם

ארגנות התזו הדרך האמיתית למניעת . טעות גדולה מזוין  אהרי. יתדתע

ת  אידוללהה וליכ, א ההתעלמות מהסוגיה הזווקוד י כ.תיעדת

  69.ההתארגנות העדתית

לות שאלות ביחס לדרך בה התבצע מיזוג  ישעיהו להעלחהים שישהת ונ שיתשברא

 חראל. זרחם על רמת הישגיהם הירודה של ילדים בני עדות המניתונח הוכלנ ,הגלויות

ים ארופ ושהשל- קמו ולו שניים מדוע לאה תמ, ץישבות תימנית בארי התתונשמונים ש

,  הידועים בתורה ובהלכהםמיכידי חמלתבעוד שבתימן גדלו .  העדה הזאתקרבמ

. ם למדו בחינוך הדתיניימתי הלד יתות שמרביר למםל לא צמחו מתוכם רבניבישרא

והסיק שפעולות ההמרצה הנעשות , ף ביקורת על היקף וקצב השילוברי צויתמיהולת

  . ק לכתימעבר לכך לא הרח 70.ותפיקסן מרתי אינחב הוםבתח

, תדה התימניעאולם ב. נים בישראלמיתה לש קהבומה גציה כנהישעיהו זו, כאמור

, למשל. עמדואת מ רערעל סוישנ יהיו מ, שהייתה מפוצלת ומפולגת בין ארגונים שונים

 עדויכ': רנאמ, 1953י במאי " שנשלח להנהלת מפאםינמית 228במכתב בחתימתם של 

ברותו וח, םלוכ לע אוה ואשנ. התימנים ולא נבחר על ידם ציגנם הזה אינו דאשה כםל

איך כתר נעלה , רת אותם ומעוררת בנפשם בחילהמצע, סת מרגיזה את כל התימניםכנב

                                                           
אביב -תל, ותבי ישראל ישעיהכ, לרון גסףיות מאה פיות זו ניתן לעמוד בביבליוגרלעל היקפה של פעי   68

  .על אלפיים פריטיםמהמכילה , 1984
  .ע"מא, 1-2' עמ, 4.4.1957, י"פאפרוטוקול מרכז מ   69
, דחיבו דלחו, הועייש: בתוך, 30.6.1962, ית ברלבב י"מפא לשרעיוני ון בחוג הדי, ישראל ישעיהו   70

  . 244' עמ
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כאשר  71.תימניתה הדער לחציג אנ תחברי הקבוצה תבעו למנו. 'ווי לשאינו ראלמי ניתן 

: ראיםומכתבו של אחד הק ארץהעיתון ם ברספו, דוארה רשעיהו לתפקיד שיהתמנה 

די וכ" ייצוג"די לשמש רק כ השלממ בחרהמז דותעמכאיבה ההרגשה שיושבים בני '

שטיין ה ברנרבוהסוציולוגית ד 72.' שמשתפים את הספרדים בשלטוןרמוהיה לי רשאפש

חים מתוך רמזהיטת העולים  קלפעתושונים שעסקו בתאבאחד המאמרים הר הסבירה

בהעניקה , נהיגים הממוניםמל השים יינומהולידה את ש ה השיטיכ ,תתיוריקגישה ב

רגים דלגמרי ב וד הם עצמם תלוייםבע, לאנשי קבוצתם חסרי האוניםס להם כוח ביח

 לים המזרחים כלפיעוה בלב םיקומע ות חשדהררוע –  יותרוהיםהמפלגתיים הגב

יי הצלחתם של וכסי אתר תו ידות עיחשד הפחל  שזהע שקמ, תהלטענ. 'הםגיצינ'

   73.םיחרהפעילים המז

  

  בי החברתילוה לש יתושאל ורלמה הלש. ה
  ותריחב תויבסנ
חיו הבכור עלה ארצה והצטרף א. ציונית למשפחה 1923-אד בדגלמה הלל נולד בבש

ה לירצ היההלל התחנך בגימנס. 1934-  עלתה המשפחה בויתובקעלקיבוץ גינוסר וב

והיה בין מייסדי קיבוץ מעגן ' חנות העוליםהמ'ר ועהיה חבר תנועת הנ ,אביב-לבת

ה יורבס, ראקיבע' וסד לעלייה במות היחלבש השע 1946-1951 םינשב. לאיכמ

 תסנכל י"לרשימת מפא. במבצע העלאתם של יהודי עיראקה מעורב והי, ובמצרים

ת אז תיאר אוכך ה. סרילפו עתהג ו1951 יולירים ב ממצוזהפ החוהוכנס עם יציאת

  :ותינורובזיכ

 רוהפצי, י"ו כנציג מפאמצע גצים שהדאל ש ומראהלופתעתי לחלוטין ה

כמתי להיות על הס עהדוק מוכן מבעוד מועד ובו הרבי לחתום על מב

א למן ז להיערך בתוך ודמעש [המועמד המפלגה בבחירות לכנסת השניי

וכי . מתיחה בואהתלה מב כי מדוברי בתה חשליתחב]. 30.7.1951- ב, בר

 והבהיר ה ממניפאיש לא הראלא שה [...] ?י בחירות לכנסת למי ומה לי

נסתבר לי כי ..]  [.א מדבר במלוא הרצינותוחומד לצון וכי ה לי כי אינו

צרף לרשימת ל יוצר  הבחירות של המפלגה חישבו ומצאו כייאשפ

אק ריע החדשים מיםולהעי ונהמ לכרה מו שיהי אדם גםםמדיעהמו

 תא תכדי לקנו, עלי זכות בחירה ביו הוכבר, פפו במעברותותסשה

ראיתי את . םתוח לתיילה סירבחבת [...]  קולותיהםאת ךושמולדתם הא

                                                           
תב צורפה כלמ. א2-932-1953-62, ע"אמ, 17.5.1953, ירחמזב עק יי מאת"לכבוד הנהלת מפא   71

  .םיכמו תתרשימ
  .2' עמ, 11.1.1967, רץהא, מכתב יאיר רגב   72
  .28' מע, ישיםחמות השנרות בעבמה, ןייטשנרב   73
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עילות ציבורית ולא היה בי שמץ של רצון ג זה של פומס עצמי רחוק

ק ברהמי כיעו שהוד, חברים הלם שצ בלחאולם[...] ה כותל להיקלע

רשימת ת גשלהרון ח משום שהמועד הא–חוי יד הישלח ללא ליבחי

   74.השק לביתנינע –המועמדים קרב ובא 

וזמן , י"המקום החמישים ברשימת מפא, לללהם שנועד ו התפנה המק1952בשלהי 

 תפקידו היה חבר בוועדות תרגסמב .כנסת-בע כחברשוהו קצר לאחר מכן הוא שב ארצה

גם מיקומו שלא וי לכנסת "רשימת מפא לללה לפו שוירצת בוינס 75.החוקה והפנים

י הם ציפו לייצוג רחב ומשמעות. העיראקים הוותיקים בקרה בבעוררו אכז, אה ריאלירנ

 הרש הם מנו כע1952-שהרי ב, אק עירספר עוליבמל אשר יבטא את הגידו, הרבה יותר

 גתלפלמף יר שצשרליהם התרשמו מאליהו א. בור היהודי בישראליצה ןם מיאחוז

בביטאון . אלייהר, במקום השני, ששון'  בלסייס, ם את עורך הדין יליד עיראקדירפסה

  י "מפאשנו יצי, י העדהשוזר לחברים ולאנח, אביב-התאחדות עולי בבל בירושלים ובתל

 2-3-פחות לל וניוויכאן ק. רתו במידה גדולה ביונלזלה בציבור עדתז

גת פלמ [...] הפדתנה אתהזה קווהת ו,לכנסת" מועמדים משוריינים"

על "תה לכנסת השנייה מועמד אחד מישראל קבעה ברשי פועלי ארץ

ת לא תחול שנית זאכ" הפתעה"אנו רוצים רק לקוות ש" [...] הגבול

   76.תידעת באבמפלגה ז

ם יגרם לעסקנ, עהתפהו העשרים ושמונה מתת ר הצעיר בןבחה שהיה עבור הנמ

בר ארצישראלי ממוצא מזרחי וגם המשך דרכו כצל דג לל ה.ותיקים אכזבה גדולהוה

מוקדמת חווה ה וילדות תאאמנם . בוץ אפיינו את מסלול הצבריובק ליםוהע נותמחב

 ואת לימודיו התיכוניים רכש יבבא-לבתל דגו אך בשנות נערות, סלמיתמוהלל בארץ 

, ויהשעמי ובשונה משיטרית. הילהרצ הסינמיג –חדשה ה תילארבמעוז התרבות היש

. סות שלותייחצת הה קבויתהיא הלו לא עוצבה בתוככי החברה המזרחית וזו גם ותזה

. יר עם בני עדות המזרחיש ולא היה לו קשר תהעדתי תוהפעיל םוהוא אף לא בא מתח

מרכיב זה . ו הארצישראליתתוהזב, ילאו דווקא מרכז, רחי היה גורם אחדמזהרכיב המ

כתוצאה מתפקידו ', וסד לעלייה בהמת חוליבש 1946- בק יגורו לעיראש זק עםהתח

. י סוריה ומצריםדוהקרב יב ועיראק ובפעילותודי את יה העלבצעי מלריככאחד מאד

מסדר 'ת כמו גם היותו חלק ממקצועיה ותחלצהים וניורגאהו רישוכי, מוצאו המזרחי

                                                           
  .  344' עמ, 1985אביב -תל, וח קדיםר, שלמה הלל   74
  .24.6.1953, תסנכה  דברי,ראו   75
,         אל וועד עדת הבבלים בירושליםר בבל בישימאת התאחדות עול י העדהשוזר לחברים ולאנח   76

  .23.7.1951, 20גיליון 
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הביאו , טולהשי ונצי הסדות ולממנציולחלוצי ונאמנותו המוכחת -ינויצה' תהרעו

  . י"אמפי אשרידי - לצירופו לרשימה לכנסת על

  
  תיתו הפרלמנטרלופעי
 יתה בין זהותו המזרחתיניקי בהלל כנציג המזרחים עימ"מפאהחירתו של הממסד ב

 ינפב יאהלל ראה עצמו אחר, מצד אחד. הנרכשתית ותו הישראלהבין ז ותהמּולד

יקר בגלל הקשיים המיוחדים בע, לראיש בתםיטך קלראם לדלהעולים יוצאי ארצות האס

ן מאניוני צכ ,כאיש ממסד, מצד שני. ותיתהתרבתית ו העדותםנ שועבהם נתקלו על רק

שות בין ההתנג. תויתדעלת הליש תאוך יתוההאימץ הלל את מדיניות כור , וכסוציאליסט

ה ייוסכלאוניות הקליטה שהנהיג לבין חובתו כלפי הידמלו קייני" לממסד המפאונאמנות

ל טיפות הטה אשהסי, דשהחהובילה אותו לאימוץ טקטיקה , ה מונה לתפקידשמשב

, דהיינו. מיואקונ- אל התחום הסוציויתדום העחתהביוצאי ארצות האסלאם מן 

 תוצראממילא כללו בעיקר עולים חדשים מש, הוקצמה תבול שכ שןהיניני בעותהתמקד

הבעיה 'פה את עקר אש', תתיברח'שה ינ, שהדבכך איתר הלל נישה ח. אסלאםה

יות המרכזיות בקליטת  הבען מקלכח ויחד עם זאת הוסיפה ועסקה בה' העדתית

 ויאלש עי והגי הכנסת המזרחיםרידי חב- ל זה אומץ בהמשך עלולסמ. םיהמזרח

 זה היו גם לולסמל 77.םיעבשה אלמוזלינו בשנות-נה ארבליה של השרה שושתוליעפב

הסיטה את הדיון בסוגיה ,  ולא כבעיה עדתיתתידמעמ-תילכככלה עיהב רתגד ה.מגבלות

ל ש הלאשלפכה ה איהן זכויות וומשאלה של שווי, ברתיחהם חותלת וחרזמתחום הא

פעילותם של יתוך וניתב את הה ת כורלמדיניו הבכך נתן מסלול זה לגיטימצי. סעד

רחב  מהם לירות הלה מלכתחיאשר, מעמדי-רתי חבדך סוכנסת לתב םיחרזהנציגים המ

בהם כל , םניזמאבל באותם . יםשבמיוחד בשנות החמי, מוגבל ומתסכל, פעולה צר

דומה שזו , ת הישראליאזכור של הנושא העדתי נתפס כפגיעה בלכידות הלאומיות

י רפוטוביוגו האבספר. סלאם האתרצואלי וע תטיל לסייע בקתטימליפהדרך האוה היית

  : ותוליעת פ אלל הארתי

 את שגופ, תמבקר במעברו,  שקוע בענייני ציבוריתה מצאתי את עצמע

ן ומאזין למרי שיחם ולטענותיהם הכבדות בהו ררעדיין התגו שםילועה

ב ייחס המעל ה על חוסר ההבנה ואף על ובמיוחדעל התנאים הקשים

י נשא,  הממשלהקידיפ, רותהמעבלי ה מנםיהם עגעמב םקלחיו מנת הש

ידעתי לא פעם כי יש , בהאזיני לדבריהם. ודיתהיהכנות וסה וותדרסתהה

.  לנהוג אחרת–יה הך ירצ, כך מ יותר– היה רש אפיכו, הםתיונבטעת אמ

 המערכת כולה היה רב השפעה עלשהמרחק בין ידיעה זו ובין  אלא

                                                           
  .210-215' עמ, 1998אביב - תל, לת ישראלשהמחתרת בבבל למממ, אלמוזלינו-שושנה ארבלי: ראו   77
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א  שממל כמיצמיעתי שעם חפ אל [...] לק היה אלפניו ישור על הגו

  78.חות ותו לאקלתנוע המל ידופקשתם קיברט ולקיד של קתפ

 קרעי בעסק, אך כאשר דיבר, סתנכבות נאשורה ונותיש הרבה לנאום באל ללה

ופן א ובתבמצבם של דרי המעברו, תות החלשובמצבן של השכב: בנושאים חברתיים

י נא תאתר שפ לראהלל ק. יקלטעולים חדשים שהתקשו לההל ש םהיתו במצוק–כללי 

סוקה ולשים קץ להלנת שכרם של עלשפר את תנאי הת 79,החיים במעברות ובהתיישבות

 דרותהסתהתהליך הפיכתה של ת  אההבה בעת הוא זי. עולים המתקיימים משכר דחק

טי ועימ םית העמלנחותקף אותה על הז, ג אינטרסים של המעמד הבינונימייצגון הלאר

כאן על  ינני שומע אעודמו ןרגאוהמ םיעלפו ההסולידריות של ציבורהיכן ': היכולת

  80?'יתות אהדהבש

ם  את קיומל הללשל, תו הלאומית וממחויבותו החברתיתסכפועל יוצא מתפי

.  המזרח במפלגהתודעקה ללחמהי ושל "ורים העדתיים במפא המדי שלריאלוקטהס

י הכלליים וטען "פאמ תודסומ ותצעאמים ברחזמה ב העוליםקרהוא העדיף לפעול ב

  :  הגלויותוגזימ תוימדינת  אתרות סתויתשפעילות במסגרות עד

 יכה להקיםת צרבטת בבעיית מיזוג הגלויול המתלגהפשמר ומאון היגיה

 שתפעל למען המיזוג ולעניין זה צריך לרתום באותה מידה גם רתסגמ

 סגרתמב הוצים לחלק את העבודשרה במיד, פיכךל. יםכנזש האתא

 םי קוופיול יינניע ךתלהקים מדורים לפי ח, לם הואוההסדר הה, להועפ

   81].ולא עדתיים[ים ניויגה

י גורם מתווך ולכן עדבלה ע שבמצב הנוכחי מזרחיים לא ייקלטו במפלגד יללה אך

  לבטל אתהכאשר הועלתה הצע .עדתייםהמדורים ההשלים בשלב זה עם קיומם של 

 הר בוצעוכאמש הצעה, מפלגהה הכללית של  במסגרתי ולפעול"אלי במפבהמדור הב

-יבלת קרבן'נה שמדובר בענגד בטתה, תרותדהס בית ביחס למחלקה העדת1950-ב

ט שבין מחויבותו הלאומית קיללקונפ ישומיי התחוםבזו הייתה הפשרה  82.'יליע

  .תיתרחבהות דתיוהמפלגתית למחויבותו הע

אירופה תוך פסיחה על ם מיש חדםישיכונים לעולת יינב החל הרשאכ, 1957-ב

הזהיר הלל מפני התוצאות ההרסניות של , רם לשיכוןתו ליםינמתהמת יושבי המעברו

ן הוותיקים במעברות לבין בית ניחד לאור החלוקה האתבמיו, יונישוו- הלא יחסה

                                                           
  .344-345' עמ, רוח קדים, ללה   78
  .1144-1145' עמ, 10.3.1954, סתנכהי רבד   79
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  .ע"מא, 5' עמ ,23.6.1954, י"מפא רוטוקול מזכירותפ  81
  .םש   82



92  Iגליצנשטיין -  אסתר מאיר  

נהגות התסדר היום על לצעה ה לללה העה רבאותו הקש. העולים החדשים מאירופה

שבה היה ריכוז , היא פרדס כץ(ה במעברת בני ברק יימקתהש התהמשטרה בזמן שבי

, בדיון זה מצאו עצמם הלל ושיטרית.  רקע מדיניות השיכוןלע) קאגדול של יוצאי עיר

הלל התריע נגד אלימותה המיותרת . משני צדי המתרס םיניצב, הנציגים המזרחים

 בתשובה הרטשמהה ושיטרית גונן על גנת פיזור ההפבע הרטשמת של המוגזמהו

לוי חובתו  מייןבם השובתים המזרחים ל עותדההזן ביו ניכרה בה היקרעות. אפולוגטית

וד סי לי ישוא[...] ': י הנמוך היו ברובם מזרחיםיצועג הב בדרשאנשיה, כשר המשטרה

ה נקראת לפעולה רטשמה  כאשרםלוא] םישל המפגינ[למרירות זו שהצטברה בלבם 

י כ, לאו  אקתודדי לקבוע אם המרירות היא צ סדר ולא כתטלשה םחייבת לפעול לשא הי

  83.'אנשיה אינם שופטים
  

  
  

  17.3.1970, נואם בפני מכובדים דרוזים בכפר ירקא, שלמה הלל, שר המשטרה
  ]משה מילנר: צלם, באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית[

  
שבהמשך הפך לקו אופייני , ללה לותו שליעלמנט נוסף בפניכר אפרשה זו ב

 דוד פתל שעמד םביניה ,חים אחריםרהלל ומז. י"פאמב םיחרזהמם ינציגות הבפעיל

ד נגן גיהפולן רגעו לעולים במעברת בני ברק להתאייס, י"אפמב יבראש המדור הבבל

הם . הגלל המפש תוך שהם חותרים תחת המדיניות הרשמית, חתקפהמן כוימדיניות הש

                                                           
  .2294' מע, 3.7.1957, הכנסת ירדב   83
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נושא זה  84.םהיתונעת טא חולשטאף הביאו את ראשי המפגינים לכנסת ואפשרו להם 

ם יקיתבדיון שה. ל"איש המפד, לפאר ק יצחכנסתהבר חל הלל בוויכוח בין שב ועלה

כון ישה תמו לרחסייהתבם העיר רפאל בקריאת ביניי, וליםעהשיכונים ל נושא בתסבכנ

עוד ידובר על ': ולים מרומניהעכון לישה ת רמתעומלרוקו מהמיועדת לעולים מ

ת אלא נתתם לנו להעלות .  הזאתמעל הבמהמתם פינו סתם את, ההפליה העדתית

ר חאל. הפא הלל במתקרה זו יצד הענג 85.'ן ההפליה העדתיתיי בענםהיו- ר לסדצעההה

הבהיר שרפאל , קידומם והפגיעה בהם, םיעיות שיכון העולבשהעיד על רגישותו ל

  בלביםכונ השיובננשר אהוא ציין שכ. אינו נקי מהפליה זו, המתריס נגד ההפליה

והעולים שבתו בתביעה , ר רפאלושק היה הילנייה אב תידי חבר-מעברת בני ברק על

מינה חברת הבנייה את המשטרה ובמקום אירעה הז, וללה יםוניכלהם את השלהקצות 

. שך קרא הלל לרפאל לסייע לעולים ולהימנע מדיבורים בעלמאמבה. התנגשות חמורה

ן מנעותו מדיו הייהה המעניין בדבריו פןה אך, פניו של רפאל-הלל הוקיע את כפל

  .שלו בפרט- פלגתו מי בכלל וממתיחת ביקורת פומבית עלתדעה חפויקה יתבסוגי

מלווה , כפי שהתגלה בהפגנה בבני ברק, משני עברי החוקם מידתם של מזרחיע

ך היו ומנה גרדב םירטומרבית הש, כאמור. עיה העדתיתבלך את היאו החמישים תונשמ

הפגנות המחאה גם ב. רחים של מזםתל נחעשהפקיד שר המשטרה נ תגם ומזרחים

תנגשו מפגינים ו והשב, יםהשבע ותנת שיהעדתית בשלהי שנות החמישים ובראש

מו מצדו מצא עצ, 1957-גינים בפתייצב לצד המהש, ללה .מזרחים בשוטרים מזרחים

  .תריור עשרה שנים מאוח-חמש' הפנתרים השחורים'הפגנות  בסרתמה של ינשה

יצא הלל למאבק , בדומה לעמיתיו שיטרית וישעיהוו, מנוהתאם למצופה מב

ות דעוהספרדים 'ת תייג את מפלגת לישיהשת לכנסת רוחיבב. במפלגות העדתיות

ר אמ הפיחבת וריח באסיפת ב.ידי קישורן לאויב-על, ישר שעמד בראשהלא תאו 'חרזהמ

שק מ דדיות לאחר שקריין רזאו, שקא רדיו דמואלישר ולחבריו הלכי הדואג העיקרי 

 ךלתמו ולא קרא ליוצאי ארצות האסלאם להצביע בעד רשימתו העדתית של אלישר

  86.יוןורג-ןבב

 אך בסופו של דבר 87יים שוניםחרזא םיאושנב ללה קסע, םידתימעבר לנושאים הע

והיא ,  להערכת פעילותו בכנסתןבוחהבן איו ניתה בעיהי שיא היתרחמזהסוגיה ה

יפר שאכזבתו סלימים . 1959-ראשון של פעילותו הפוליטית בה קהפרץ ק להשהביא

                                                           
  .לןאוניברסיטת בר אי, 12.6.2002, ות עיראקאומי השלישי לחקר יהדנלהבי ל בקונגרסתפ דדו ירבד   84
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הוא הצטרף  88.תסנם הניעה אותו להתפטר מהכחיולים המזרעהטיפול בקליטת המ

ל משרד החוץ לענייני "ריקה וכסמנכאפת צואר מותחדבא רי כשגרןהיהחוץ וכ למשרד

הוזמן , וליטית פותילידי גולדה מאיר לשוב לפע- א עלקרנ 1969- ב. ןוכיתה חרמזה

ראש -פקיד יושבתל רחבנעשרה -בכנסת האחת. להצטרף לממשלה וכיהן כשר המשטרה

  .תנסהכ

  
  כוםסי. ו
ייתה ה, י"רתם פעלו הנציגים המזרחים במפאגסמב תוגבלהמו תולובגה ףא על

.  חשיבות רבהטן בפרולטשפלגת ה מ בכלל ושלםייצוגייהוסדות במעילותם פל

יו צינור ההם , תמנהיגות הישראליההמזרחים בפני  םילהעות את בעיו תםוהעלב

 ותרבזהי, בדל ביםמים פנימיום נעשה הדבר בפורגם א יקול המזרחת המעהשל

 הייצוג של ותיעתב ליהמצטי לגיקינהם העילתפקיד  מינוייםםצע. ות רבהניתמבו

 דםממע גם. משלהבמו תסנכ בםרפסמדרגה  בהחם צמבשנות השישיו, המזרחים

כוח פכו למוקדי הש, עילים ותומכיםפם של יביבם מעגלסיכזו רהם . וגברך הל י"אמפב

 שיקפה במידה וןום העשור הראשתב. םיחמזרה יםגהנצי תו אקזיחומפלגתיים -ניםפ

 עמדםאת מ, יטליוהפומם של הנציגים המזרחים בסולם קידום רתבחי רךרבה יותר ד

מבחינה זו . ראליתיש הרהלגה ואת הגידול בכוחם של המזרחים בחבפאישי במה

ף  וארתוי םהחמישים בישרה תהליכים מאוחרינות י של ש"במפאהמזרחית המנהיגות 

  .תודות היסא םהניחה לה

י "פאבמ םיריכבה םיחרמזייתה דרכם של שלושת הנציגים ההקוויה העיקריים ב

 שגילו, טיותיבעלי שאיפות פולו מוכשרים םשלושתם היו אישי. בשנות החמישים דומה

י "אמפ יאנש ידי-  עלםאיתור. ישגים ציבורייםלהגיע להיגות ושאפו הי מנורישכ

בהתחשב . ליטיתפו המהב המתקדם לתואניקו זה ות העדתיותוצמייצגי הקבל תםריובח

הייתה , י"דות מפאסרג העליון של מודיה אף נציג מזרחי ב האל הנידהמם וקי נלפבכך ש

  .ישראל  במדינתידמוגרפה פךמה השכמובן טרם שיקפה את, זו תמורה של ממש

י "מפא לשיטרית נקרא לעבור:  המפלגהישרא ייד-על יהםדקיתפלרו חשלושה נבה

חצם לנסת בלכ' וקפץה' ועדתי  כפעיל שטחי"ישעיהו צמח במפא, םדיפרהסת לגמפמ

נקרא לשוב , א היה מעורב בפעילות פוליטיתל לשכל, ואילו הלל י"של ראשי מפא

ם יכירבם ההבנסיבות מינויים לתפקידי. חות המוסדליבש ל שעשה"ארצה מתפקיד בחו

לעצמם בסיסי כוח  תונבל חוילצ לא הדועכל , תלות במוסד המפלגתי ניתביתה מויה

, ישעיהו. יהםד הראשונות בתפקיםבלתי נמנע בשנותיהה יה הז צבמ. יתגהמפלבמנגנון 

התחבר  ללהם איח בשנייד שהצלחהיה הי', גוש'בר לחתיק ואשר והיה פעיל מפלגה ש
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 יתש לאחר, ללהבסיס כוח ואילו  ללא רתו נתישיטר. י"פאמ נוןגבמנ לקבוצת השפעה

  .העדיף להתפטר מתפקידו, הונכהת פווקת

אף לייצג שאבל , צות האסלאםרה או מגזר של יוצאי אדע גה ייצשול השל אחד מןכ

כי ם א', ישןיישוב הה'אנשי ' ספרדים'רית היה מזוהה עם הטשי. מגזרים רחבים יותר

יה מזוהה עם התימנים ואכן עסק יהו העשי. לאר בישםירחזמל הלת כאהתיימר לייצג 

, אילו הללו. 'חרזמה ותעד ינם ובתימני'אך נהג לדבר על , התימניםי ינניבער קיעב

  . כלל לא ראה עצמו כנציג עדתי, שנבחר כמייצג העדה העיראקית

א לו, להשהממ הלאומיים שלם דייעם ואת ה הציוניימצו את האידאליםילושתם אש

ו את מדיניות קרבי םנאמהם . םי עדתנב טרסים שלנבאי כשהתנגשו םגם המ נערותה

 םפן יפורשו דבריה אך נזהרו, המזרחי-ידתעה רשקבהה לכלה וכהממשלה בשאלות חבר

. יםים פומבי מלבקר את מפלגתם בדיונובדרך כלל נמנע. כחריגה מן הקונסנזוס הלאומי

טרית יש:  שלומוצאנו את קבוצת היינשע תוהבעי ת ארקבעי עלההד מהם אחל כ ,בנוסף

 יתדרפסה טהליאה ד אתנושא שהטריד במיוח,  וציבוריטייול פוגיצ יעןלמ םחל

תוך התייחסות נקודתית , ישעיהו פעל להקלת קשיי החיים ביישובי העולים; הוותיקה

 ניפבלה ע והתבמעברום ליועי חייהם של היין בתנאוהלל התענ; ליישובי התימנים

  .ב"וכי וותברמע הלוסם בחיירוהקש איםשנו, יכון ושכרש תיועב כנסתה

אשר המכנה , ה חברתית ותרבותיתינחבמ תוחנובמ םעולישלושה ייצגו קבוצות ה

ברתיים הם מיעטו לשתף פעולה בעניינים ח. אשכנזיותן- המשותף העיקרי שלהן היה אי

 אלא, תללכו, בותית אחתרת-יתתרבצה ח קבוצגים שלעצמם כמייו ראא ואף ל, אחריםו

 דותע ינב'ים שבני התקופה השתמשו במונחר  לזכויש. תדופר ניםחרבו תו קבוצלש

, מונחים גיאוגרפיים', רצות האסלאםאיוצאי 'או ' פריקהאיוצאי אסיה ו', 'רחזמה

. אלה תנוומוצא שת צובוכנה משותף לק למצוא מ המשקפים ניסיוןםתרבותיים וחברתיי

  יוצאי ארצות האסלאם על רקעשלת חיזר המתזהו ההננ וכּוהכלמרוצת הזמן הברק 

שיטרית היטיב להבהיר תהליך זה באחת . שכנזית ההגמוניתהא תוהזהל מו לאדתה נגה

ם לי זאת על ידי ם מזכיריאבל את, אני רוצה לשכוח שאני ספרדי': מישיבות הממשלה

  89?'אגד בתור שבט או עדהתהלו נל ם לתתם אתרוצי למה .יחס כזה

 קה שביןייקף את הדיאלקטשי "ידי מפא-חים עלרזהמת נסכי הבר של חינוָייםמ

ה מדינת נים עליהם כונטיעקרונות הדמוקרוהיוני של הציונות והשו-האתוס הלאומי

 עזרתםשב ',ופסותררטגיית האפוטטאס'וטי סילנטיריאוהים כסולם הער ישראל לבין

ת נו בשנהדיהמ שלההרכב העדתי .  החברה הישראליתאתת נו לבדסמהמביקש 

ל המזרחים שנוכח תביעותיהם ל, דות המזרחלעג וי לתת ייצ"ת מפאאהחמישים חייב 

לנוכח ההתמרמרות שגברה בהתמדה ום באוכלוסייה קלחר בכגידול הניהנוכח ל, עצמם

 מזרחי דר ייצוגע היןחששה פ י"מפא. חלתםנ רבקרבם עקב קשיי הקליטה שנותרו בעיק

                                                           
  .7' עמ, מ"א, 31.5.1953, להשהממת יבשפרוטוקול י   89
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א ואף יבי, יותתיה והמפלגות העדצשל מפלגות האופוזי ןוח כוקם לחיזגרויה בתוכ

מינויים של חברי הכנסת המזרחים אמור היה . להתפרצויות מחאה נגד מפלגת השלטון

 ויהם פיצל תלת, הם של בני עדות המזרחיצורכה לאגת ודדעוומ, תוהתעניינ להביע

  .רתיבחט שקח טיהב לונובכך התכו. ויוניה לעתיד שוווקבהם ת ררועלוליטי פו

: שעורר את חששותיו של הממסדא  המזרחים הולם המספרי שוחא כקדוו, צד שנימ

 להםשמהשפעת התרבות , הוותיקים חששו מהשתלטותם הפוליטית של המזרחים

, ןעל כ רתי. תיהציונה ענוארץ התב השכוננ' חברת המופת'ות של ב התררכיעב עהיגומפ

היו זרים לאנשי ,  היו חברי המפלגהםאם ג, הו וישעיריתטשיזרחים דוגמת יגים המצהנ

י לא יכלו לסמוך עליהם "אנשי מפא. במנטליות שלהם ובתרבותם, םיתי בהווי"מפא

 לגה ולא היו בטוחים שבשעתפו במווחרש יםילורמפתי ל הבםשידעו לקרוא את הקודי

. ךכ למאוג היה דיתרטשיידי -  עלהמיעוטים שרדמהולו של ינ. הלא קודים לויתחן יציבמ

ויות של ממש אלא מכי מלכתחילה לא רצתה להעניק לנציגים המזרחים ס"מפא

 היתיהזו  הסיפת. שוויוני בישראל-שיסיחו את הדעת מהמצב הלא, תפקידים ייצוגיים

ת והמלאה של ינויוושותם התפתהשתה את נתהאשר ' רטגיית האפוטרופסותטאס'מלק ח

מבחינה . 'ישראלים מלאים'ר ההיתוך ובהפיכתם לוכך תהלי תלמהשת המזרח ב עדובני

שצמחה משורות המערכת היישובית ,  נציגות מזרחיתשלזו משקף הלל דגם חדש 

דיין היא נתבעה להימנע וע. הממסדוהמפלגתית ולכן הייתה מקובלת ומהימנה יותר על 

עלי השפעה של פקידים בתנה מוגם נמנעו מ, דתיתעה היעב את הלי גישמלעלות בר

  .ממש במערכת הציבורית

 יצירת גבולות סמויים אך עלי התבססה "וצעה מדיניות מפאבפרקטיקה בעזרתה ה

גים נציה ל שתיליטפו הםשוליות: ברורים לגבי דפוסי פעולתם של הנציגים המזרחים

טן קמצעות שימור מספרם האב הטחובהו, םיימזרחים מובנית הייתה בנסיבות מינוה

שמנעה שיתוף ,  הנאמנות המפלגתיתתלכך נוספה חוב. שלהממבוכנסת ב, מפלגהב

ת סהכנ לעתים גם היחסים הגרועים ששררו בין חברי. יס עדתיבספעולה פרלמנטרי על 

ולוגיה אדיא לשפוחה טייע פאך יותר מכל הש 90.ף פעולהויום שית קו עלקש הםירחזמה

החותרת ' עדתיות, 'האסלאםלי ארצות עול  שיםרסנטאיאשר ראתה בכל פעילות למען ה

. יתמיטי לגת בלתיוליעפהלאומית ותחת החזון הציוני ועל כן נחשבה כ תוהלכיד תחת

, תית והפוליטיתהחבר, גיתדאולוים הלגיטימציה האו הוצאה אל מחוץ לתחתויתהעד

  .לגמפ וניוהוצגה כגורם בדל

זה וצא כחש למ להתשודרנ, אםהמזרחים שנבחרו בזכות מוצ סתנכה יחבר, פיכךל

ין  בידי הפרדה פונקציונאלית- עשו זאת עלםה. 'עדתי 'אלו' ממלכתי'ול באופן עולפ

רומים ומנות בפאהבעת נ ןיבל הדות המפלגה והממשלוסמ ךותב ועימשה שביקורת

                                                           
וזה . הןנחם כמ כ"חו תריהשר שיט, י"והב ביותר את עמיתיו הספרדיים במפאא] הוישעי[הוא אין '   90
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אך , סוגיה זו או אחרת ורקיבוחרים ואה אלהם אמנם העלו נושאים . ם הגלוייםהציבוריי

ו פקת שלא יאדטת עולי ארצות האסלאם ובוולקליעות גנוה ותנירועקת לא הציגו בעיו

רי הכנסת חב. תוילמור פיתלים בו תחתיה בדרכתרלכל היותר ח. את מדיניות הממשלה

 דולמהם . תעורר התנגדות נחרצת' עדתית'ונוטציה המזרחים ידעו שכל ביקורת בעלת ק

ה הבעי ויטילבה באם בהש, ידי התמקדות בנושאים חברתיים- ה עלז לושכמעקוף ל

. תהאופרקטיקה זו אפשרה פעילות אך בה בעת גם מיתנה פעילות זו והגבילה . תיתהעד

ת ות לקליט של הנציגים המזרחים כל סמכויות ביצוע הנוגעםהידו בייור שלא הראוי לזכ

י הממשלה וראשי הסוכנות רש ןיב כיריםהבו בעשכן את מדיניות הקליטה ק, עולים

פלגה מ יוכחבר םיכציונ, יתר על כן. למזרחיםצוג ה ייי האלה אלת רוסגובמ, היהודית

דאולוגיה הציונית של יאה יגהצהשב בר לתמונת המצמעהם לא הרחיקו ראות , נאמנים

ת  אפווהמקיפים של מדיניות הקליטה ולא צקרוניים לא ראו את פגמיה הע, תקופתם

 ריהפיפרלקר לא התריעו נגד דחיקתם של יוצאי ארצות המזרח יעב. היתהשלכו

. מדצרה בין מוצא ובין מעונוהלכה ש הברתית והכלכלית ונגד החפיפהח, תגרפיגיאוה

דרך המחאה , ת ובין חובת הנאמנות העדתיתימאות הלונאמכאשר נקרעו בין חובת הנ

שה ישעיהו עש יפכ, פטרותהת בוםהיחידה שעמדה לרשות הנציגים המזרחים הייתה אי

כפי שעשה הלל בתום כהונת , תאו התפטרו) 1961(בתובעו להתמנות לתפקיד שר 

  ).1959(הכנסת השלישית 

המזרחים ם יגיצנהל  שםדמת מעם הסותרים שעיצבה אריסהמערכת הגבולות ומ

ת ניהמזרחים במוסדות המפלגה הייתה מובי הכנסת ברחשת לוחה שרמו, י"במפא

לכל רים  ברווהי ה זטיליפוק כלליו של משח. לוגית ופרקטית כוללתואדיא הרדיגמבפ

ת דולציבור ע, לחברי הכנסת המזרחים, דותיהסומגיה ויהני על מ"למפא: המשתתפים

ענו בור המזרחי אף לא ידע על המאבק שניהלו למהצי. חברי האלרשיור ההמזרח ולציב

כיוון שבפורומים ו םייוסתרו חנום יהכיוון שדבר, יו בתוך מוסדות השלטוןנציג

כומו יסב. ת הממשלה ולא ביקרו אותהיוניל מד ענו הם הג–ת נס כמו הכ–הציבוריים 

ת  עם זאיחדו, קרטיהודמשתבעו הגשמת ה, םתפקידם היה לרצות את המזרחי, דבר לש

ידי מתן ייצוג ריאלי לעדות -קרטיה עללמנוע מימוש אמיתי ומלא של עקרונות הדמו

חים זרלמ וללבכם לי כור ההיתוך אמורה הייתה בינתיים להנחיל לעותיוינמד. המזרח

בהנחה שלאחר , רופית במקורהיא- המזרח, תיבפרט את התרבות ההגמונית הישראל

יושלם הפרוייקט הלאומי של בניית , יםרב לצוא' םישדח םיהודי'ת המזרחים ליכהפ

יה טרקומד הה אתואמל ב לממש– כנראה –רק אז ניתן יהיה . הישראליתהחברה 

ם יברמישים ות החבשנש ימא תמה, ואור פרדיגמה זל. בחברה היהודית במדינת ישראל

 םיציגנ 'רויותיצגים אותנטיים מיי פחות "י ראו בנציגים המזרחים במפאחבציבור המזר

  .'םעמט

  




