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 תקציר

המפגש בקום המדינה בין הקולטים לעולים מארץ האסלאם גרמה לקשיים רבים בשל המסגרות הלא 

של המהגרים  מסורתיתכיצד התהוותה הזהות המוכרות אליהם הובלו העולים. מטרת מחקר זה היא לבחון 

בשל המיעוט המחקרי אודות קליטת תימני  .ממושב עמקה בצל מדיניות ההטמעה שנקטה תנועת המושבים

בוצע בשיטה איכותנית בה רואיינו שתי נשים אשר  אשר עמקה כלל ו"פרשת עמקה" בפרט, נולד מחקר זה

ן הממצאים עולה כי אצל נערך ניתוח תוכן לפרוטוקולים מישיבות וועד המושב. מגרות במושב. בנוסף, 

תושבי המושב חל תהליך היברידי בו מצד אחד שימרו את מסורתם אך מצד שני הוטמעו בתרבות 

 "הישראלית" ואימצו מאפיינים חדשים. 

 

 מבוא

מכל רחבי תבל אל עבר ישראל.  מאסיביתהעובדה כי הוכרזה מדינה ליהודים הובילה לעלייה 

ה. בנוסף לראשונה, התמודדה המדינה עם גל גדול של עולים אשר יצרו בעיות שיכון, סעד וקליט

את הרכב  מעותי מכמות העולים למדינה ושינו, יהודי ארצות האסלאם היוו חלק משלכך

 אצל הצמרת המדינית. לוסייה, דבר אשר היה לבעיה נוספתהאוכ

"פרימיטיבית" הובילה את הממשל לנקוט במדיניות "כור וס המדינה כהחשש מפני ביס 

. הסיבה לבחירה במדיניות זו הייתה היתוך" לקליטת העולים אשר בפועל הייתה מדיניות הטמעה

מהעולים את מנהגיהם ומאפייניהם הישנים וללמדם את התרבות החלוצית אשר הוחלט כי להסיר 

  עליה תתבסס המדינה.  

ישראל, אליהם ניסו "ליצוק" את העולים מארצות האסלאם, היו שונות המסגרות ב 

בתכליתן מאלו שהורגלו העולים, דבר אשר הותיר צלקות בקרבם. פרשות רבות אודות דיכויים 

א "פרשת עמקה" העוסקת פרשה דומה היהעדתי של העולים נמחקו מן ההיסטוריה ונשכחו. 

. העולים, אשר דרשו כי בית הספר הארץ אופיו של בית הספר במושב עמקה שבצפון גבילבקונפליקט 

  יהיה בעל אופי חרדי, גורשו מן היישוב לאחר שדוכאו באלימות ובמניעת הנגישות לצרכים בסיסיים.

בהמשך . דה בקרב הציבור לבל תישכחיוצא מתוך פרשה זו ובא לגרום לתהו המחקר הנוכחי 

מטרתו של מחקר זה היא לבחון . בנושא מיעוט מחקרי ישנולהדחקת הפרשה, בשל הניסיון לכך, 

כיצד התהוותה זהותם המסורתית של תושבי עמקה אשר נשארו במושב, בצל מדיניות ההטמעה 

 של תנועת המושבים. 
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 סקירת ספרות

 הגירה בישראל

האוכלוסייה  מאז ומתמיד ישראל הוגדרה כמדינת הגירה. החל מסוף המאה התשע עשרה, צמיחת

היהודית בישראל נשענה על הגירה ממדינות מזרח ומרכז אירופה ולאחר הכרזת המדינה הוצפה 

 . Zeltzer-Zubida & Zubida, 2012); 2002כהן, ) בהגירה גם ממדינות המזרח התיכון

את חשיבות ההגירה למציאות הישראלית, התהוות האומה והחברה הישראלית ניתן 

משמעות המילה "עלייה", להסיק מהמילה העברית "עלייה", אשר פירושה הגירת יהודים לישראל. 

מהמעמד הקודם למעמד האזרחות והזהות  התקדמותמילה בעלת זיקה חיובית, הוא  אשר הינה

קיים "חוק השבות", אשר מאפשר לכל יהודי לשוב לישראל וגובר על היהודית. זאת ועוד, בישראל 

כל סוגיות המעמד והזהות האחרות. חוק זה גורס כי יהודי אינו מהגר למדינת ישראל אלא שב לארץ 

 (. Zeltzer-Zubida & Zubida, 2012מולדתו )

 והיווצרותה של ההגמוניה האשכנזית העלייה הגדולה

נהירה גדולה של עולים להגיע לגבולות המדינה. הגירה עתירת  לאחר הכרזת העצמאות החלה

. 1951עד יולי  1948התרחשה החל ממאי  המדוברתעלייה הממדים זו כונתה "העלייה הגדולה".  

, קצב אשר מיליון 1.3 - אלף ל 650 -מ וכפלה האוכלוסייה היהודית בישראל במשך תקופה זו, ה

העולים  .Zeltzer-Zubida & Zubida, 2012); 2007צוויג, ; 2002כהן, ' )51החל לדעוך באוגוסט 

איטליה, קהילות יהודיות ן ניצולי שואה מגרמניה, אוסטריה, לישראל הגיעו ממגוון ארצות וביניה

-Zeltzerמבולגריה, פולין, רומניה והרוב המוחלט של קהילות היהודים בלוב, תימן ועיראק )

(Zubida & Zubida, 2012.  של בעשור הראשון למדינת ישראל, אוכלוסייתה בשל נהירת מהגרים זו

גדלה פי אחד וחצי, נתון אשר אין דומה לו בארצות הגירה אחרות כגון ארצות הברית המדינה 

. למרות זאת, השליטה ואוסטרליה. דבר זה יצר בסיס גדול של מהגרים אשר היווה את הרוב במדינה

היו בידי המיעוט הוותיק אשר שאף לכנן את החברה הישראלית  במוסדות ובמוקדי העוצמה בארץ

  .(1999ליסק, לפי משנתו החלוצית )

תקופת העלייה הגדולה הייתה משמעותית ביותר להיסטוריה של המדינה המתהווה. 

קרתה במקביל לתהליך ההגירה הכפויה של התושבים הפלסטינים  ההגירה ההמונית לישראל

אלף תושבים  760-או ברחו מבתיהם כ כה שנתיים. במהלכה גורשוונמש 1947דצמבר ב שהחלה

 . (2002)כהן,  הפלסטינים

מבנה האתני , נוצר שינוי גם בבארץ רוב יהודיו ללכך שהשינויים הדמוגרפיים הוביל בנוסף

בשנת לכך ש גרםקצב העלייה המהיר היה רווי בעולים מארצות האסלאם ואף . (שםשל המדינה )

, לראשונה מאז קום המדינה, הרוב השולט בארץ הורכב מיוצאי צפון אפריקה אשר להם היו 1952
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הרכבה וכוונות פוליטיות, תרבותיות ומסורתיות שונות מהקהילה הוותיקה אשר ישבה בישראל 

  .(Zeltzer-Zubida & Zubida, 2012; 2007)צוויג,  סוציאליסטי וציוני-אשכנזי, חילוניהיה 

העלייה הגבוה ושליטת המיעוט הוותיק במוקדי העוצמה הובילו לקשיים בקליטת  קצב

המהגרים בחברה המתהווה. קשיים אלו התבטאו אצל המהגרים בחוסר תעסוקה, בעיות שיכון 

וחסך בשירותים ציבוריים. בעקבות כך, נוצר ריחוק בין המהגרים לאוכלוסייה הוותיקה בארץ 

, ראתה ההנהגה ובראשה דוד בן גוריון את הצורך ביצירת בסיס תרבותי ובשל עובדה ז (.2007)צוויג, 

 ,Zeltzer-Zubida & Zubida; 2007אחיד בקרב תושבי המדינה בכדי למנוע אי סדר חברתי )צוויג, 

2012). 

שקד בן גוריון ליישם את רעיון הממלכתיות ומדיניות על מנת ליצור בסיס זהותי אחיד, 

בכדי למזג את התרבויות ניות זו הייתה יהסיבה לבחירה של מדכור ההיתוך כמדיניות חברתית. 

השונות בארץ וליצור דמות ישראלית אחידה. הוא האמין בעיצוב הזהות הקולקטיבית של העם 

ביא רעיון זה לידי ביצוע, כרך סביבו את על מנת לה .ופעל על מנת ליצור בסיס משותף לאומה

  .(2007)צוויג,  האליטה הפוליטית, המוסרית והאינטלקטואלית, חיזק את מפא"י ובכך יצר הגמוניה

( הגדיר הגמוניה כמצב בו קבוצה אחת במדינה שולטת אידיאולוגית על 1999קימרלינג )

בנוסף לכך, אותה קבוצה שולטת  שאר הקולקטיב על ידי אחדות אינטלקטואלית ומוסרית מובנית.

גם על מוקדי העוצמה הכלכליים, פוליטיים, תרבותיים ואידיאולוגיים. אחד ממאפייני ההגמוניה 

הוא שליטה על ידי שימוש בידע ובשיח ולא על ידי אמצעים אלימים, על מנת ליצור היגיון בסדר 

 המפלגהמפא"י אשר פעל בקום המדינה. ( יחסה הגדרה זו לשלטון 2007צוויג )החברתי הקיים. 

תרבותי של קליטת העלייה ויצרה עולם מובנה של מונחים ומילים בהתאם -פעלה במישור החברתי

 לצרכיה. 

 מדיניות כור ההיתוך

( הוא מושג אשר נוצר בארצות הברית. משמעו ישות מחנכת ועל פי Melting potרעיון כור ההיתוך )

האמריקנים הינו מבטא את התהוות החברה האמריקנית והיווצרות האומה החדשה על ידי שילוב 

הישראלי, 'כור היתוך' היה הקו המנחה  (. בהקשרAlba & Nee, 1997במדינה )התרבויות אשר שהו 

דינה. פירוש דבר זה הוביל את המוסדות לדרוש מהמהגרים של אידיאולוגיית הקליטה בראשית המ

' החדשה אשר נוצרה באותה העת ארץ ישראלית'האת התרבות להשיל את זהותם הישנה ולאמץ 

 .(2007)צוויג, 
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 י החדשהודמאפייני הי

התרבות החדשה ניסתה ליצור התנועה הציונית בקום המדינה נטלה ערכיה מן התרבות האירופית. 

לטבע  ף, היה רצון כי היהודי החדש יתחבררני ואיש תרבות. בנוסחילוני, משכיל, מודיהודי שהוא 

חינוך מחדש נגד ון. דברים אלו יבואו עם צדק ושוויים של סוציאליסטיולאדמה ובעל ערכים 

ת וערכיה דגלו בעבודת מהתרבות הרוסי אלו נרכשו מאפייניםרות ובעד אלטרואיזם. יאגואיזם וח

 ערכים אלו קיבלו ביטויהפרט למען החברה והגשמת ערכי החברה אשר התבטאו בעיקר בחקלאות. 

עוזב את בית הוריו ועולה לארץ ישראל על מנת להגשים את חלום הציונות. השילוב ה בדמות החלוץ,

 .(1998שפירא, ) של דמות היהודי החדש תאמה את עקרונות הקיבוץ אשר נבנו על אותם ערכים

 ימצא בארץ אבותיו, ארץ ישראל.יהנחת היסוד בבסיס היהודי החדש היא קודם כל, שהוא 

הערכים  מצד אחד שואף לערכים אירופיים אך מצד שני מדגיש את ייחודיותו היהודית.כלומר, 

 הנוער.האלו הופצו במסגרת החינוך הפורמלי ועוד יותר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי כגון תנועות 

על ידי מדריכים  סגרות הצבא וההתיישבות, אשר נלמדויתרה מכך, ערכים אלו הושתתו במ

ודפוס הלבוש אשר היו שונים מאלו  העברימבטא על הדגש הושם  כמו כן, במסגרות אלו אשכנזים.

 .(שם)אשר היו נהוגים בארצות האסלאם 

-את המאזן של מזרחיים דמוגרפיתלאחר שהעלייה הגדולה שינתה ( מוסיף כי 1997אלמוג )

להטמיע את המזרחיים ים תרבותיים וחיזוק ההגמוניה על מנת הצורך בהדגשת סמל אשכנזים, עלה

ותיק ו. מאפייני היהודי החדש הושתתו על מאפייניו של הצבר, תושב היישוב הבתרבות המתהווה

את המזרחיים במאפיינים (. הקולטים האשכנזים ניסו בכל כוחם להטמיע חילוני-אשכנזי-)מערבי

ת והייתה נפוצה בקרב העולים יבימיטישמו דגש על תחום הדת אשר נחשבה כפר דאלו ובמיוח

 המזרחיים. 

 הירתמות המחקר לפעולות הממשל

באותן שנים, הגישה הרווחת במחקר הייתה גישת הפונקציונליזם אשר אותה הוביל שמואל נח 

המודרניזציה אשר טען כי חברות ממוקמות על ציר של אייזנשטדט. מתוך גישה זו, נולד דגם 

הביא לידי נחשלות וקידמה. כך החברות ה'מודרניות' ראו עצמן כמתקדמות יותר ותפקידן היה ל

דמה. גישה זו תמכה בפעולות הממסד והדגישה חברות ה'נחשלות' עד אשר יגיעו לקהתרבות את 

מחקרים אשר בוצעו בשנים אלו הוכיחו את הצורך שבהטמעת המזרחים ה'נחשלים' ותירבותם. 

שרעבי, ; 2000שוקד, ; 1999את פעולות הממסד כנכונות וגרמו ללגיטימציה בקרב ההגמוניה )כזום, 

2005.)  

ההנהגה חששה מביסוס אופייה של המדינה המתהווה לפי תרבותם ה"פרימיטיבית" של 

א. האטת קצב  די למנוע זאת היו:ים אשר נבחרו כהעולים והחלה לפעול על מנת למנוע זאת. הדרכ
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-המהגרים תהליכי רהאת ג. להעביר  בי ומוסדי של העולים במחנותהעלייה ב. יצירת בידול מרח

סוציאליזציה אל תוך האידיאולוגיה הלאומית החדשה שכונתה "זהות -סוציאליזציה ודה

ה( וקבלת זהות (. תהליכים אלו, של השלת זהות )דה סוציאליזצי1999הישראלית" )קימרלינג, 

מה מגיעים הזהות ע חדשה )רה סוציאליזציה( יוצרים בלבול רב במערכת התפקידים של העולה.

המהגרים שונה בדרך כלל מזהות החברה הקולטת ושרידי הזהות הישנה יחד עם דפוסי ההסתגלות 

כמו כן, ככל שתהליך ההסתגלות לזהות  מחדש גורמים לסיטואציות רוויות סתירות ומתחים.

; Eisenstadt, 1952החדשה תלוי במוסדות הממשלתיים, כך תהיה קליטת המהגרים קשה יותר )

(. כפי שיוצג בהמשך, בקליטת המהגרים מארצות האסלאם המוסדות Berry, 2001; 1990בר יוסף, 

 היוו תפקיד משמעותי בהסתגלות העולים ובשל זאת קליטתם הייתה רוויה קשיים. 

 ל כור היתוךמדיניות הטמעה במסווה ש

ניות הקליטה אינה הייתה שוויונית כלפי עולי ארצות המזרח י' החלו להבין כי מד70לקראת שנות ה

 ( אשר נמנו עם הגישה הביקורתית בישראל,2000( ושוקד )1999והותירה צלקות רבות. ליסק )

שילו את הסבירו את כישלון כור ההיתוך והדוחק הרב אשר הממסד יצר על עדות המזרח על מנת שי

זהותם. שוקד )שם(, במאמרו המרתק, אף מעיד כי בצעירותו פעל בשירות תיאוריית המודרניזציה 

 "התקדמו" המזרחים בתרבותם ומביע חרטה על כך.והיה מגיע למושבים על מנת לבחון עד כמה 

במושבים על בסיס הומוגני, מחד גיסא מנע קשיי קליטה  הוא מוסיף כי ההחלטה לשכן את העולים

 דם. גיסא, תרמו להתבדלות וסגירות מצ והסתגלות נוספים בקרב העולים ומאידך

זאת ועוד, מדיניות הקליטה המוצהרת אינה הייתה המדיניות אשר בה באמת נקט הממסד.  

 היתוך". כיום כבר ניתן להביןהייתה "כור ין לעיל, ולוגיה אשר הממסד הצהיר, כפי שצוהאידיא

לא הייתה של מיזוג גלויות אלא של הטמעת אוכלוסייה אחת  ומדיניותמניתוח פעולות הממסד כי 

שוקד, )יה והעלמת התרבות של עולי המזרח, אשר באותם זמנים הוגדרו כ"חסרי תרבות" יבשנ

אירועי ואדי סאליב ומאוחר ( מוסיף, כי 2000. שוקד )(2002; חבר ושנהב, 2001אופיר, -עדהס; 2000

יותר המהפך בשלטון, אשר המזרחים ראו בו ניצחון על האשכנזים, הוכיחו כי כור ההיתוך בעצם 

 נכשל ותרמו לבחינת הקליטה דרך עיני "ההטמעה". 

( עמדו על ההבדלים בין מדיניות כור היתוך להטמעה. Alba & Nee, 1997אלבה וני ) 

תרבותי. יותר במפגש הבין מדיניות כור ההיתוך בעצם, היא מזיגה והיתוך של שתי תרבויות או 

המיזוג נגרם בשל יחסים בינאישיים בין אנשי כל תרבות אשר מאמצים חלקים מין התרבות 

שיים ולא דרך המוסדות והינו דבר חיובי. בשונה יה. כלומר, כור היתוך, נגרם דרך יחסים בינאייהשנ

( פירושה השלת התרבות הישנה ואימוץ ערכי התרבות Assimilationמדיניות ההטמעה )מכך, 
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 "תרבת"להקימו מושבות במזרח על מנת כאשר עמי המערב  ,מדיניות זו, מיוחסת לעברהשלטת. 

הממשל ותפקיד המוסדות בהטמעה . כמו כן, מדיניות זו מבוצעת בחסות ם השוהים שםעמיהאת 

בה יותר למדיניות אשר בוצעה בקום ההטמעה קרוכי מדיניות הינו תפקיד עיקרי. לפיכך, יש לראות 

 המדינה. 

 תפקיד המוסדות במדיניות הקליטה

חלק עיקרי ה מרכזי. בן גוריון ראה במוסדות תפקידים של המוסדות בהטמעת עולי המזרח בארץ הי

בהחדרת האופי הישראלי אשר בא לידי ביטוי בשלושה תחומים: צבא, בית הספר וההתיישבות. 

ההנהגה ראתה . כאב רב בקרב החברה הנקלטתלווה בהרצון לזרז את מלאכת ההטמעה והמיזוג 

אשר הושתתה על  השקפת עולמהאת תחום החינוך, צה"ל וההתיישבות כסוכנויות יישום להפצת 

הציבור הוותיק, האשכנזי, החילוני (. 1984ומאפייני התנהגות אירופאים )וינוגרד, דפוסים 

וציאליסטי, אשר היו ל'חיילי ההגמוניה' נענו לקריאת הקבוצה הדומיננטית ותמכו בדרכה והס

בשל הנגיעה לתחומי החינוך וההתיישבות,  (.2007)צוויג,  מכיוון שדרך זו תאמה לעקרונותיהם

 עיקר בתחומים אלו.יתמקד מחקר זה ב

 הטמעת הערכים דרך החינוך

בית הספר נתפס כמקום הראשון בו ייחשפו הילדים לערכי ה'ישראלי החדש' וכך יצטמצם הפער 

התרבותי בין תושבי המדינה. ערכים כגון ידיעת הלשון העברית, תולדות ישראל, ידיעת הארץ וזיקה 

ו בעתיד לאומה מלוכדת והומוגנית הילדים יוביללערכים ציוניים וחלוציים אשר יוטמעו בקרב 

 (.2003צמרת, )

בתקופת היישוב ומעט אחרי קום המדינה פעלו שלושה זרמים מרכזיים במערכת החינוך. 

עקרונותיהם וכל זרם אף בנה את  הזרם הכללי, זרם העובדים והזרם המזרחי קבעו לעצמם את

תמך בביטול המשך לרעיונו ליצור דמות אחידה, כנית הלימודים על פי ראות עיניו. בן גוריון, ת

הזרמים הפוליטיים במערכת החינוך בטענה כי אלו ינציחו את הפירוד בעם. כמו כן, גם היה שיקול 

פוליטי. בן גוריון האמין כי ביטול הזרמים בחינוך יגדיל את עוצמת מפלגתו והשפעתה על מערכת 

. למרות זאת, הזרמים חלוצי-פועלי-פי האתוס הציוניהחינוך. חזיונו היה מערכת חינוך אשר תפעל ל

וקבע  1949התקבל. חוק חינוך חובה נחקק בשנת בחינוך אינם בוטלו, אך רעיון אחר של בן גוריון 

כי כל הורה רשאי לבחור באיזה זרם חינוך יתחנכו ילדיו. עם זאת, סעיף מיוחד בחוק חינוך החובה 

תן האפשרות להחליט על זרם הפוליטי בחינוך ילדיהם אלא קבע כי לעולים במחנות העולים לא תינ

איש מפא"י, דגל בהחדרת -חינוך, אשר עליו היה אחראי נחום לוין יחונכו לפי 'החינוך האחיד'.



10 
 

 .מסורתי של העולים-ציוני ופחות ניתנה חשיבות לאופי הדתי-ערכים ותכנים בנוסח האתוס החלוצי

 (.שם)יק והרגשת עליונות מקרב היישוב הוותמודל חינוך זה פעל לפי סטראוטיפים 

 1949עדות לקו המנחה ההגמוני אשר פעל במערכת החינוך היא פגישתו של בן גוריון במרץ 

בנוגע לעיצוב מערכת החינוך. בפגישה נכחו שלושים וחמישה אנשי רוח וסופרים אשר דנו בעיצוב 

גברים,  -לזה של ההגמוניה  הישראליות בקרב העולים. מאפייניהם של המוזמנים היה זהה

אשכנזים, בעלי השקפה שמאלנית וחילוניים. פגישה זו רק חיזקה את דעתו של בן גוריון בקשר 

לתכני התרבות המשותפת אשר צריך ליצור במדינה על מנת שתוכל להיות אומה מלוכדת ולהתמודד 

 (. 2007מול אויביה )צוויג, 

הריסת הקיים והשרשת התרבות  מערכת החינוך האחיד אשר נוצרה מהפחד של

לא יצרה את הגיבוש הרצוי אלא להיפך. נוצרו הפרדה ואי שוויון כלפי העולים  "המתקדמת"

המהגרים אינם קיבלו את החינוך האחיד הרוב במחנות העולים. מארצות המזרח אשר היוו את 

ו יים העיקריים ההמתנגדוהתנגדו לו. החלו להישמע תלונות והתנגדויות רבות לשיטת חינוך זו. 

דתית וחילול השבת -עולי תימן אשר רובן היו חרדיים והדוקים בדתם. הם זעמו על הכפייה האנטי

על ידי המדריכים. מאבק יוצאי תימן היה דרמטי ביותר בקליטת העלייה בשנות החמישים וביסודו 

המיזוג וההיתוך תרבותית שיש להנחיל לעולים בתהליכי -עמד הדיון אודות המורשת החברתית

 (.1999ליסק, )

כונסה בתחילת שנות החמישים ועדת  בשל טענות על כפייה אנטי דתית כלפי ילדי העולים

לא  יה בוטים ושגרתיים, אך למרות זאתפרומקין. ממצאי הועדה היו כי אכן מתקיימים מעשי כפי

ובדים הדתי' אשר פעל חלו שינויים מהותיים בהשלטת החינוך האחיד על ילדי העולים. גם 'זרם הע

בחלק מהמקומות אשר התנגדו לחינוך העובדים האחיד אינו תאם את החינוך האורתודוקסי או 

   (.2002תנגדים )צמרת, המזרחיות הדתית והיה רק אמצעי להשתקת המ

 התיישבות

מוסד נוסף אשר שירת את ההגמוניה היה מוסד ההתיישבות. מפא"י, החליטה להפנות את מלאכת 

של  ההתיישבות וקליטת העולים במושבי העובדים תחת "תנועת המושבים" אשר פעלה לפי משנתה

. הוחלט כי צורת התיישבות זו היא המתאימה למאפייניהם של העולים. כמו כן, הוחלט כי המפלגה

במושבים של תנועת המושבים תפעל מערכת חינוך אך ורק של זרם העובדים. מרחקם של המושבים 

(. 1999מן ה"מרכז" והעיר היו רחוקים והתלות של המושבים במוסדות הייתה גדולה )קימרלינג, 

י עובדים, הוקמו באותם זמנים צורות שונות של התיישבות כגון כפרי עבודה ועיירות בנוסף למושב

המושבים החדשים מילאו בהצלחה את רוב התפקידים פיתוח אך אין להרחיב על כך במחקר זה. 
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אשר ייעדו להם המוסדות כגון תפיסת האדמות שנטשו הערבים, סיפוק המזון בצורה עצמאית, 

)צוויג,  בת החקלאות בישראל אך משימת מיזוג הגלויות אינה הושגההקמת יישובי ספר והרח

2007) . 

 הקמת המושבים

תחילה, הופנו העולים למחנות עולים ומעברות. עם הזמן החל להיווצר מחסור בפתרונות דיור 

בעקבות העלייה הגדולה. בשל המחסור באזרחים אשר יאכלסו אזורי ספר במדינה, עלה הרעיון 

יתרה מכך, המחשבה כי החיים  רים אלו וכך נוסדו מושבי העולים.לים באזולאכלס את העו

יקנה להם את הלשון העברית, תרבות, החקלאיים ביישובי ספר ירגיל את העולים לעבודה פיזית, 

, היה את השיקול הביטחוני בנוסףכלוס העולים באזורים אלו. סדר ומשמעת הייתה תירוץ נוסף לא

לאחר ההחלטה אודות מושבי העולים, יבים בגבולות הארץ. יה מפני האואשר ראה בעולים כמגן ח

תרבותי באורח -להפוך את העולים ל'ישראלים' ולחולל שינוי חברתי תנועת המושבים הופקדה

 (.שם)חייהם 

ההיבט הפוליטי אינו נעדר מנושא ההתיישבות. מכיוון שלעולים לא הייתה זהות פוליטית 

יישובי העובדים לפי מפתח מוסכם מבלי לשאול את דעת העולים. דבר  מוגדרת, חילקו המפלגות את

זה הוכיח שוב את תחושת העליונות של הקולטים על הנקלטים. הודות לכך, זרם החינוך אשר פעל 

  (.2002השתייכות המפלגתית של אותו יישוב )צמרת, במושבים נקבע לפי ה

במושבי הייתה בין חברי הקהילה.  צורות ההתיישבות השונות נבעו מרמת השיתופיות אשר

אליעזר יפה, אשר הגה את רעיון העובדים היה קיים שילוב של יסודות שיתופיים ועצמאיים. 

קרקע בבעלות  -המושב, קבע כי היסודות החברתיים והחקלאיים עליהם יהיה מבוסס המושב הינם 

פיות בתפעול המוסדות לאומית, משק משפחתי, עבודה עצמאית, משק מעורב, עזרה הדדית ושיתו

  .(2002)שרעבי,  השיתופיים במושב

תנאי החיים ורמת השירותים במושבים הייתה נמוכה במהלך השנים הראשונות. תחושות 

שופרים בעיר ובמושבות הקיפוח והמצוקה בקרב תושבי המושבים צמחו לנוכח תנאי החיים המ

 (.2007הוותיקות )צוויג, 

 קליטת עולי תימן

ראשונה לישראל את העלייה ה , מן הראוי להזכיר במחקר הנוכחיעוסק בעלייה זו אף שאין הוא על

 זובידה וזובידה-זלצר. יהודי תימן והושמטה בכוונה מספרי ההיסטוריה אשר הייתה עליית

(Zeltzer-Zubida & Zubida, 2012)  אשר יהודי תימן מציגים כי הראשונים לעלות לישראל היו

. למרות יצאה מאירופה ביל"ו קבוצתלפני ש מעט . עלייה זו התרחשה1881/1882 -בהחלו להגיע 
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 אשר היוו ישראל-יהודים תימנים בארץ 5,000 -היו כ 1914 -שלא נוספו רשמית לספירת העליות, ב

ין אם זה דעות שונות באשר לטיבה של עלייה זו, בישנן מכלל יהודי תימן. אמנם היו ועדיין  8% -כ

אחוזים מכלל האוכלוסייה היישוב.  7-התימנים היו כ 1918-ב, עובדתית תאו ציוני תהיה משיחי

, ערב הכרזת מדינת ישראל, ברחו יהודים רבים 1948-יתר על כן, בגלל התפרצות הפוגרומים בעדן ב 

יהודים תימנים ניסו להגיע לארץ ישראל, אך נתפסו על ידי הבריטים ונשלחו  5,000-מתימן. כ 

מכלל אוכלוסיית היהודים בתימן, הגיעו  40%יהודי תימן,  35,000-ר בעדן. עם זאת, כ למחנה מעצ

על אף מספרם של יהודי תימן  לארץ ישראל, השיעור הגבוה ביותר בקרב כל הקהילות היהודיות.

ידי היסטוריונים, מן הסתם בשל אופיו הציוני המפוקפק של -ישראל, סיפורם הוזנח על-שעלו לארץ

ימנים היו הראשונים שעלו לארץ, הם נתפסו כבעלי תפקיד מינימלי תאת. כך, על אף שהעלייה הז

מדינתיים ומוסדות המדינה, והותיר לקבוצות אחרות את -בנרטיב הציוני ובסיפור של מוסדות קדם

 עיקר תשומת הלב.

רובם של העולים התימנים שהגיעו ארצה לאחר קום המדינה, מצאו את עצמם במושבים  

מושבים וכפרי כבודה  52 -תוך תקופה קצרה הוקמו כ סדו במסגרת ההתיישבות החקלאית. אשר נו

המוסדות המיישבים אשר היו אחראים לקליטתם ולהתיישבותם של יוצאי תימן של יוצאי תימן. 

 הניחו כי מהגרים אלו בעלי יכולת היקלטות טובה ומהירה, מסתפקים במועט ומסוגלים להתגבר

הסביבה החדשים. אולם, קצב העלייה הגדול ייצר קושי אצל המוסדות על הקשיים ותנאי 

שוכנו בכפרים  רבים עוליםדבר זה הוביל לכך שהמיישבים באשר לתכנון קליטת העולים ויישובם. 

זאת ועוד, מנהיגי ההתיישבות, אשר האמינו  ערביים נטושים או מחנות הצבא הבריטי לשעבר.

חלפת כוח העבודה הערבי ביכולת יוצאי תימן לעבוד בתנאים קשים, ראו את התימנים כאמצעי לה

 . (1983)קיסר, ושלחו אותם להקים כפרי עבודה ומושבים 

 (.2002)שרעבי,  מסורתי של היהודים בתימן-סתרו את המבנה החברתי עקרונות המושבים

המשק המשפחתי, אשר היה מבוסס על ערכי המשפחה האירופית הקטנה, יצר בעיה בקרב העולים 

עקרון העבודה העצמית במושב גם יצר בעיה אצל יוצאי מתימן אשר התאפיינו במשפחות גדולות. 

לצאת  יםהמוסדות אינם הצליחו לספק את הכלים הדרושים, דבר אשר גרם לתושבי המושבתימן. 

גם בשאר התחומים החברתיים ים ולהפקיר אדמותיהם. בדומה לכך, נוצרו בעיות לעבוד כשכיר

ם הדתית של יהודי תימן אשר נתפסה דבר נוסף אשר היווה בעיה עיקרית היה מסורת. במושבים

 (.1983בעיני הקולטים כ"פרימיטיבית" )קיסר, 

וירידה במעמדה הבכיר של תנועת  החשש מהריסת העקרונות האידיאולוגיים של המושבים

בסופו של דבר, הוחלט כי בשל חוסר הכשרתם . המושבים, הוביל למחלוקת בקרב ראשי התנועה

המדריכים, אשר רובם היו בני הדור  ת, יוצמדו מדריכים לכל התיישבות.של העולים לעבודה חקלאי
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-וראו בכך חובה מוסריתהשני לבני המושבים הוותיקים, נענו בחיוב למשימת הכשרתם העולים 

לאומית. הם דבקו בעקרונות המושב האחידים ולא התחשבו במאפייניהם של העולים בכל מושב 

אשר בלטו במיוחד אצל  בעיות חברתיות קשות והחיפזון להקמת המושבים גרמו דבר זה ומושב.

 (.2013עולי תימן )זנדני, 

 פרשת עמקה

 1949התימנים ממושב עמקה. עולים אלו הגיעו בשנת ( מעלה את סיפורה של קהילת 2002צמרת )

מחנות העולים, לאחר שהייה קצרה בבחודש נובמבר, המחוזות אחדוף וג'בלה שבתימן. לישראל מ

אשר ננטש במלחמת  עמוקי-אלשוכנו העולים במושב עמקה אשר הוקם על חורבות הכפר הפלשתיני 

נהריה אשר בגליל המערבי, נשלחו תחילה בסמוך ל ושמו עוברת. אל המושב, אשר נמצאהעצמאות 

מסורתם אף על פי שתנועת הפועל המזרחי ואגודת ישראל תאמו יותר למשפחות עולים.  90-כ

של  שלוחהאשר הייתה כ ,המושבים מוקמו במושב של תנועתהם החרדית של המהגרים מתימן, 

וביצעה כפייה אנטי דתית כלפי המהגרים. בעת בקשתם של תושבי עמקה לבסס את  מפלגת מפא"י

. המושבים המקום, נתקלו בסירוב מתנועת בית הספר במושב בגוון חרדי, כיאה לזהותם של תושבי

בעל אופי חילוני אשר יטמיע אט אט את העולים  מזרם העובדים, להקים בית ספר הדרש התנועה

. אלו האחרונים, םשל העולי באותה העת, תוך כדי השלת זהותם בנתהבזהות הישראלית אשר נ

אשר זהותם המסורתית הייתה חשובה להם, לא ויתרו והחלו במאבק כנגד מדיניות זו. מאבק זה 

ביצע , יוסף לוקוב, אשר פעל באלימות קשה והראשי במושב של העולים דוכא על ידי מדריך העולים

לוקוב מנע קבלת אוכל מהצרכנייה לאלו אשר מדיניות התנועה. פעולות חמורות כנגד המורדים ב

שלחו ילדיהם לבית ספר החרדי אשר הוקם במושב, אסר על קבלת טיפול רפואי מהמרפאה ופגע 

באותם זמנים פעל חוק חינוך חובה במדינה, אשר קבע כי כל אדם רשאי לבחור היכן להם בפרנסה. 

עברו על חוק זה במודע. נושא זה לא פסח מעיניהם  ילמדו. כמובן שפעולות תנועת המושבים ילדיו

של ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון ואף מעיניהם של שר החינוך ושרים נוספים בממשלה. כמו 

כן, הנושא עלה לדיון פעמיים בוועדת הכנסת אך דבר זה לא מנע מהתנועה להפסיק בפעולותיה. 

מצבם של העולים היה קשה ף סוקרה בביטאוני העדה החרדית והדתית באותן שנים. פרשה זו א

פעולותיו של לוקוב "הניבו פרי" ורוב העולים החלו להתגמש ולשלוח ואנשים החלו להגיע לסף רעב. 

בסופה ילדיהם לבית הספר של זרם העובדים הדתי שהוקם כתחליף לזרם העובדים שהיה בתחילה. 

לשלוח ו משפחות חרדיות אשר לא הסכימו ליישר קו עם התנועה 20-כמהמושב  שוגור של פרשה זו,

 .הדתי ילדיהן לבית הספר של זרם העובדים

מחקר זה בוצע בשל המיעוט המחקרי אודות פרשה זו ומטרתו לגרום לתהודה בקרב  

לתהיות לגבי אותם העולים  פרשה גרמההבנוסף, הציבור ולקבלת ההכרה אשר פרשה זו ראויה לה. 
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אשר אינם נכנעו ודבקו בזהותם  בעמקה הספרות המחקרית מראה כי העוליםאשר נשארו במושב. 

העולים אשר נכנעו שינו את מסורתם החרדית והושפעו  יש להבין לפיכך, .החרדית גורשו מהמושב

המהגרים ממושב  כיצד התהוותה הזהות המסורתית של. מחקר זה יבחן מתהליכי החילון בישראל

( אשר ערכה מחקר 2002שרעבי )מחקרה של  .עמקה בצל מדיניות ההטמעה שנקטה תנועת המושבים

בין הנקלטים מתימן וקולטיהם ד, מצאה כי התקיים מיזוג היברידי אודות מושב העובדים רבי

תושבי ( עמדה על השינויים אשר נוצרו אצל 2001אופיר )-סעדהגם  .בהמון תחומי חיים האשכנזים

מחקרים אלו יצאו מתוך הגישה הפוסט  .שדרות  עקב קירבתם והדרכתם של קיבוצי שער הנגב

רואה את הציונות . גישה זו להתפתח במחקר בישראל ההחל קולוניאלית אשר בעשורים האחרונים

 .(2002ביקורתי על הציונות )שנהב וחבר,  מביטה ממבטמיוחד של קולוניאליזם ו ןזכ

 ,Saidספרו של סעיד ) (,Orientalisem" )הפוסטקולוניאלי היה "אוריינטליזם נק' המפנה בשיח

'. בספר, טוען סעיד כי ה"אוריינטליזם" כסגנון מחשבה מבוסס על 78(,  אשר יצא לאור ב1978

הבחנה דיכוטומית בין המזרח והמערב. על ידי השימוש בשיח בנה המערב את הגדרתו כנאור 

ת לבסס זאת. ארצות המערב יצרו שיח אודות המזרח כנחשל ומפגר ומתקדם ונעזר במזרח על מנ

וכך העצימו עצמן כמודרניות והכשירו את הקרקע לקולוניאליזם אשר היה נפוץ בעבר. לפיכך, 

 אוריינטליזם כתיאוריה היא זכוכית המגדלת דרכה בוחנים את השיח האוריינטליסטי של המערב.

מתוך גישה זו טען כי האשכנזים בישראל השתמשו  ( למשל, אשר יצא1999מחקרה של כזום )

במושגים של מזרח ומערב ביניהם ובין יוצאי ארצות האסלאם. אלו האחרונים, תויגו 

כפרימיטיביים ונחשלים בעלי תרבות נמוכה והאשכנזים כמודרניים, משכילים, בעלי ידע וכאלה 

הודי ארצות ערב כנחותים נוצרו על הראויים להנהיג את המדינה. מושגים דיכוטומיים אלו ותיוג י

פשר לשלם להם ץ. תיוג המזרחיים כחסרי השכלה, אמנת ליצור רווח ועליונות מצד האשכנזים באר

 פחות על עבודתם, להדיר אותם מעמדות כוח בהנהגת המדינה ודחיקתם לעבודות החקלאות.

משמר את מיקום , טען כי הבינאריות של סעיד (Baba, 1994) באבאמספר שנים אחר כך,  

ה"אחר" הנשלט והשליט כשולט. לפיכך, ערער על הבינאריות ביצירת תיאוריה היברידית. באבא 

טוען כי במפגש בין תרבויות של שולט ונשלט מתפתחת "תודעה כפולה" אצל כל אחד מהם. הנשלט 

גם  נתפס בעיני השולט בו זמנית כמושא למחקר וגם מקור של חלומות ודימויים. בדומה לכך,

הנשלט רואה באיש המערב מושא לחיקוי ולמידה. בעקבות כך, נוצרות תרבויות שעטנז, המורכבת  

ממאפייניהם של השולט והנשלט יחדיו בשדה האמביוולנטי אותו מכנה באבא "המרחב השלישי". 

  מרחב זה מדיר את השימוש בקטגוריות דיכוטומיות ומייצר קטגוריות היברידיות.
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מסקירת ספרות זו, ההיברידית של באבא. בדומה לכך, גם מחקר עדכני זה מתבסס על גישתו 

משימור המאפיינים המסורתיים של  תהמורכב זהותמדיניות ההטמעה יצרה עלתה ההשערה כי 

  המושבים על מנת להשתלב בחברה. המהגרים ועם זאת התגמשות לכפייה האנטי דתית של תנועת

 מתודולוגיה

תושבות המקום אשר עברו  2נערך בקרב  שיטות איכותניות. ראשית, המחקר נערך במספר מחקר זה

גורשה עם משפחתה לראשון לציון וחזרה לאחר  צילה )שם בדוי( את הקליטה במושב בתור נערות.

הסכימו להתראיין  הנחקרות הייתה מאלו שנשארו במושב. אביגיל )שם בדוי(חתונתה למושב ו

ינוך, עדתיות כגון פרשת הח-בראיון חצי מובנה אשר נערך וכלל שאלות כלליות אודות סוגיות דתיות

. יש לציין כי בשל הפרשי הזמן מאז הקמת המושב ועד כה, לא תרבות, נשים ומעמד אנשי הדת

ראיון שירים לנשארו תושבים רבים אשר ניתן לראיין. מרבית התושבים אשר עודם בחיים אינם כ

שיטת מחקר איכותנית נוספת אשר נערכה במחקר הינה ניתוח פרוטוקולי  .או אינם מעוניינים בכך

על ידי חומרים אלו נעשה ניסיון להבין כיצד התהוותה ישיבות וועד המושב בשנים המדוברות. 

חומר , נלמד . לשם כךהמושב והאם אימצו מנהגים חדשים או שימרו מסורתם זהותם של תושבי

רב אודות חייהם ותרבותם של התימנים בתימן. הדברים אשר עלו מן הראיונות והפרוטוקולים 

בנוסף, עקב הקליטה במושב.  המנהגים הוצלבו עם החומר הנלמד על מנת לבחון באיזו מידה השתנו

נערכה השוואה בין הראיונות במטרה לבחון האם ישנם הבדלים בזהותם של המגורשים לאלו 

 .הנותרים

 ממצאים

כיצד התהוותה הזהות המסורתית של המהגרים ממושב עמקה בצל מדיניות מחקר זה בא לבחון 

מן הממצאים עולה כי הקליטה במושב הובילה לשינויים רבים  .ההטמעה שנקטה תנועת המושבים

בתרבותם של המהגרים מתימן. כמו כן, חוסר קבלת מענה לצרכי הדת שלהם הובילה ליצירת 

דפוסים חדשים. בנוסף, עלו ממצאים שונים וזהים בו זמנית בין המגורשים לבין אלו הנשארים 

 על פי חלוקה לנושאים.תערך הממצאים אשר עלו במחקר  הצגתבמושב. 

  חינוך

תחום החינוך הינו התחום אשר סבב סביב "פרשת עמקה" ויש לראות בו את אחד הנושאים 

נה של צילה עולה כי הפרשה היוותה מראיוות של העולים. העיקריים אשר סימלו קשיי ההסתגל

וג חלק משמעותי בקליטתה. צילה פירטה את הפרשה, הרחיבה עליה ואף זכרה ציטוטים כמו הדיאל

 בין אביה למדריכים:
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חרדי. לא -"עלינו דתיים מאוד והמשפחות רצו לחנך את הילדים בחינוך דתי

בחינוך שנתנו במושב. החינוך כולם רצו את זה, חלק מהמשפחות הסתפקו 

אני זוכרת שאבא . הזה לא הספיק למשפחה שלי, אבא שלי היה ממש דתי

שלי אמר לאחד המדריכים שלא הסכים לכך שהוא שולח את הבן שלו ללמוד 

 "הבן שלי בישיבה ואני מצפצף עליך, אנחנו נשאר יהודים פה!"" -תורה 

 

ים אבנים כל היום. היו זורק"גם אני הייתי בביה"ס, אבל מי למד בכלל?! 

גם בראשון היה ככה תדע לך, היו עוינים כאלה. עוד האנשים . לא נתנו ללמוד

היו עוינים לדת, לא היה כמו שהיום. היינו בורחים ממקום למקום כי לא 

היו אוהבים את הדת. ניסו לעשות אותנו חילוניים, אבל הם לא הצליחו ברוך 

עירים של היום.. אבל הם יחזרו לדת, יש ה'. ביהדות לא השתנינו, רק הצ

 "ברוך ה' ממשיכים את היהדות שלנו להם בסיס טוב. אנחנו

 

אביגיל, בשונה מצילה אינה זכרה יותר מדי מן הפרשה על אף שגילם של המרואיינות היה דומה. 

בנוסף, מקום מגוריה של אביגיל ומשפחתה היו בצמוד לתחומי בית הספר במושב, אך גם עובדה 

 . עם זאת, דבריה הקצרים של אביגיל תאמו את דבריה של צילה:תרמה לזיכרון הפרשהזאת אינה 

 

היו דתיים, אגודת ישראל והם לא רצו להישאר. הם עזבו את עמקה, הלכו  "

לראשון כל אלה שהיו חרדים מדי. אנחנו לא... אנחנו רגילים, מזרחיסטיים 

המקום. הם רצו ביה"ס חרדי, אנחנו. אבל היו חרדים שלא התאים להם 

אבל לא הסכימו להם ופתחו ביה"ס ממלכתי דתי. לא יודעת אם היו 

מרביצים, אני לא זוכרת , אבל אני זוכרת שהיו וויכוחים. בביה"ס הממלכתי 

דתי באו מורים ממשרד החינוך. היו מורים שלימדו מורים מתנדבים 

גם נשים היו  שמלמדים את העולים, כמו שעכשיו עושים לאתיופים.

בביה"ס, בנים בנות... האחים שלי למדתי איתם. משה, מנחם, כל האחים 

... כולם כיתה אחת. כי לא ידעו כלום. וזהו, למדתי 10, 8, 15שלי... בני 

 שנתיים ועזבתי"

 

הספר ובו נלמדו מקצועות חול אשר  זאת ועוד, עולה כי חינוך ילדי המושב התבצע בבית 

דבריהן של המרואיינות מחזקים את קאפח בישראל. השתלבותם ר יעזור לידע אשיקנו לעולים 

( אשר טוען כי בתימן נהגו ללמוד כל היום אך ורק תורה. עם זאת, המרואיינות ציינו כי 2002)
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במושב, לאחר שעות ביה"ס, היו הולכים הילדים למארי על מנת ללמוד תורה. צילה אף טוענת כי 

 במסורת, אינם "התפשרו" בדבר זה: אצל המארי אך בשל דבקותםהמדריכים התנגדו ללימוד 

 

היו לומדים רק הבנים והיו לומדים בחדר. כשהגיעו לארץ התחילו ללמוד  "

בביה"ס אבל לא הפסיקו. היו הולכים לביה"ס ואח"כ ממשיכים למארי. 

שלום בעלי היה מלמד הרבה. כל הילדים בשכונה היו באים אליו. גם כשהם 

ים. עכשיו הבן שלי, שבתאי גם מלמד. כל יום שישי היו באים היו גדול

למרפסת ולומדים את הפרשה. בתימן זה היה כל היום, כל היום. אבל לא 

 שיתפו את הבנות בלימודים האלה"

 

היינו הולכים למארי. כמובן, כמו שגדלנו שם. אחרי ביה"ס היו הולכים "

ו. לא הסכמנו להתפשר. ללמוד אצל המארי. צפצפנו עליהם. הם לא הסכימ

היום לאט לאט לומדים את הדרך של השטויות. אנחנו היינו חזקים בדת. 

הם ניסו בכל הכוח לעשות אותנו חילונים, אבל לא הצליחו. רק עכשיו 

הצליחו, הצעירים של היום. מי שדתי כל הכבוד לו, מי שלא שיחזור בתשובה 

אים, הם לימדו את כל בעזרת ה'. פעם לא הצליחו. האשכנזים שיהיו ברי

 העולם, המקור זה מהם. מה ידענו מהשטויות האלה?! רק יהדות ידענו"

 מעמד האישה

אביגיל הממצאים הראו שינויים במעמד האישה במושב באשר לתפקידה של האישה בתימן. 

זבה את בית מספרת כי הייתה לומדת בבית הספר במושב. עם זאת, טוענת כי כאשר התחתנה ע

יימו את הלימודים בבית מרואיינת כי היו נשים במושב אשר סיתרה מכך, מציינת אותה הספר. 

ים לא היו שהספר ואף המשיכו לאוניברסיטה/מכללה. באותה משפט מזכירה אביגיל כי בתימן הנ

דברים  חדר" היה מקום לימודם של הגברים.ו"ה תורה ובשל כך לא ידעו "קרוא וכתוב" לומדות

האישה ריו של קאפח )שם( אשר גורס כי הלימוד היה תחומו של הגבר התימני ואלו תואמים את דב

 הייתה עסוקה במלאכות הבית:

 

"התחתנתי ועזבתי, איך אני אלמד?! יש כאלה שבאמת הם למדו, נגיד 

האחות של ששון אברהם... היא למדה גננת. היו הולכים ללמוד, אתה יודע 

אחרי ביה"ס, נגיד אוניברסיטה... ההורים שלי אמרו "מה פתאום... את לא 

הולכת ללמוד". יש הורים שהסכימו, יש הורים שלא רצו שהבנות ילמדו, 

ו שיתחתנו וחאלס. ההורים עוד לא הבינו שהבנות גם צריכות ללמוד. הם רצ
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חושבים רק הבנים לומדים וזאת הבת תהיה עקרת בית, תגדל ילדים, תוליד 

ילדים, ככה זה גם בתימן. בתימן נשים לא למדו, רק הבנים למדו בחדר. 

לבנות לא נתנו ללמוד. רק אם היו שומעות, או איזה תפילה, לא קרוא 

 כתוב"ו

 

גבר היה האביגיל אף מציינת כי לאישה בתימן לא היה חלק בבחירת בעלה. היא מספרת כי  

והיא לפעמים אף לא הייתה יודעת מיהו בעלה עד לאחר החופה. בהמשך בוחר את אשתו לעתיד 

גרשה יכול לולא היה מרוצה מאחת מהן, היה לכך, גבר היה יכול לשאת מספר נשים לאישה ובמידה 

 מיד:

 

בתימן לפעמים היו עושים חופה לאישה כשהיא אפילו לא הייתה יודעת מי "

שתו. יש סיפור שבתימן ים גם הבעל לא היה יודע מי זאת אהבעל. לפעמ

חיתנו גבר ולמחרת בבוקר הוא קם וראה מישהי אחרת, ישר הוא אמר "זאת 

 שנים.. ישר אם 10וגירש אותה. לא כמו כאן, מגרשים אחרי  "לא שהזמנתי

אתה לא מרוצה מהבחורה אתה מגרש אותה. היו כאלה גם שהיו להם כמה 

שתו אבל רוצה ון לנשים בתימן. גם אם אוהב את אנשים. לא עושים חשב

 לקחת, זה מותר" עוד אחת, יכול

 

יתרה מזו, מציינת כי במושב הנשים היו יוצאות למרחב הציבורי על מנת לעזור במלאכות  

(. בו בעת, מספרת אביגיל כי הנשים היו 2002)קאפח, מקובל בתימן השדה. דבר אשר אינו היה 

ממהרות לעבודות במרחב הפרטי בנוסף לעבודות אשר היו עובדות במרחב הציבורי, במיוחד בימי 

 :שבת וחג

 

עבדו כולם קשה. אנשים לא היו יודעים כלום, מה שאמרו עשינו. גם  "

ה. נשים היו צריכות לעזור. הנשים היו בשטח. עובדות. עבדו מאוד מאוד קש

אין כבר רק עקרת בית. גם וגם. בקיבוצים יש להם את הממטרות ומה 

 שאנחנו היינו משתמשים"

 

"הנשים היו עושות כמו גברים, אותו דבר. אפילו אני זוכרת היו חוזרות 

מהכרם ארגזים על הראש. אף אחד לא יעבוד כמו שעבדו ההורים שלנו, אין 

 דבר כזה"
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זה היו חוזרות להכין אוכל ולנקות את הבית. מה חשבת, מי יעשה ואחרי "

את זה?! חייב לנקות ולסדר... היינו מאוד נקיים. שבת היינו מתכוננים כבר 

מחמישי. הבנות היו עוזרות לאמא שלהן, שמות מפה לבנה, מכבסות בגדים 

נקיים שיהיו. היה כיף ביום שישי. היינו גם הולכות לשבת קצת עם 

 ת... אופים ביחד חובז, שיהיה לשבת"השכנו

 

 רב המושב

מעמד רב המושב היה גבוה והוא היה אחראי על ענייני הדת. גם בתימן הקהילה הייתה נשענת על 

(. המרואיינות טענו כי רב המושב 2002קאפח, רב הקהילה אשר היה ממונה על כל נושאי הדת )

היה אחראי על נושא )אותו הן מכנות מארי. כאשר דיברו על "רב" התכוונו לאלו מהרבנות( 

ניתן להסיק כי הן רוכשות כבוד לרב המושב  וכדומה. כמו כן, מדבריהן , כשרות, נישואיןהשחיטה

פורשות כי אינן היו מתייחסים לרבנות ולקודמו בתפקיד. בנוסף, המרואיינות אומרות במילים מ

 חוץ"( ועולה כי אינן בוטחות בה:ההראשית )"הרבנות מ

 

"חלק התחתנו לא בגיל שלהם אפילו. מישהו גדול עם מישהי צעירה, אז מה 

היו עושים?! אם היו שמים לב שהיא צעירה היו מחתנים אותם אבל לא 

מוציאים תעודת נישואין. היו  18רושמים תעודת נישואין, אחרי שתגיע לגיל 

היה רבנים כאלה משלנו, לא מהרבנות, כאילו שהיינו רגילים מתימן. היה 

גם רב מנהריה, הרב קלר. היו הולכים אליו לנהריה וחוזרים עושים פה את 

 החופה"

 

הרב לא מחליט כלום. הוא היה עושה את החופות. כשרות היה מחליט "

טוב, קוראים לו והוא יבוא. מה  המארי יעקב. ואח"כ שפירא. הוא בנאדם

אני אגיד לך רק שיהיה בריא. לא היה עוזב לא שבתות, לא שבת חתן, לא 

בריתות, תמיד היה בא לברך את הבנים והבנות, אין עליו. לא היינו 

מתייחסים לרבנות מהחוץ, יש לנו רב ולא אכפת לנו מהרבנות. בתימן לא 

מדקדקים כל כך, לא צריך  היה צורך התעודות, השוחטים והרבנים היו

תעודות. הם היו לומדים כל הזמן, הם לא היו עושים דברים בלי ללמוד, זה 

אסור, הם היו מקפידים. לא כמו הצעירים של היום, אבל שיהיו בריאים. 

בתימן היו מקפידים על כלדבר. היה כבוד לרב. פה, מה אני אגיד לך, היו כל 
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בית הילל ובית  -יר איפה שהוא רוצה מיני עליות, מרוקו וזה, כל אחד מת

 שמאי אתה מבין? חלק מתירים חלק מסירים... ככה זה.

 

 התחתנתי פה בבית כנסת של הזקנים" "

 

 פרנסה

תחום החקלאות אינו  גידול ירקות.כי הפרנסה העיקרית במושב הייתה  ממצאי המחקר מצביעים

בהמשך לכך, ו לעולים כיצד לעשות זאת. היה נפוץ אצל יהודי תימן, לפיכך המדריכים במושב הסביר

 צאוהידע המועט אודות גידול הירקות אשר היה אצל העולים גרם לא פעם לכך שהירקות היו י

כי ירקות אלו היו מוחזרים על  מניתוח פרוטוקולי ישיבות וועד המושב עולהפגומים ולא טובים. 

הירקות  המשלוח לתנובה ועל משלוחבלה כפולה על ידי תנובה לתושבי עמקה, אשר היו משלמים הו

דבר זה אף לכך שהעולים מכרו את תוצרתם באופן לא חוקי )"שחור"(.  זה הובילדבר  חזרה למושב.

 עלה מן הראיונות:

 

אבל המדריכים של החקלאות זה משהו שונה. הם היו חילונים. הם היו  "

דברים. מלמדים לשתול ולזרוע. קודם הביאו לנו סוסים ועגלות וכל מיני 

חלק נפלו מהעגלה, היו מביאים לנו סוסים  -הסוסים האלה רק עשו נזק 

משוגעים. לא היינו מסתדרים עם הבהמות. חלק קפצו להם הסוסים 

לעגלות. היינו שמים להם רתמה, כדי שלא ינשכו. אני לא מאמינה עכשיו 

איך היינו עושים את הדברים האלה. היינו שותלים תירס והסוס היה חורש 

ואחד היה זורע.. אם היה עבודה כזאת היום האנשים הו מתים, אף אחד לא 

 היה עושה עבודה כזאת היום. אתה יודע מה זה למשוך סוס?!"

 

את כל הדברים האלה היו מוכרים בנהריה, היה לנו עגלה וסוס והיו  "

נוסעים לנהריה למכור את זה. לפעמים היו מוכרים ולפעמים היו מחזירים 

. היה גם את תנובה. תנובה הייתה הוותיקה. היו מביאים לשם את הסחורה

את הירקות והחלב. אבל לפעמים היו אוסרים עליהם למכור עצמאית. אתה 

 מבין. היו אוסרים עליהם למכור, אז היינו מוכרים רק בשקט..."
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עגבניות, מלפפון, ירקות הכל. מה היו נותנים על זה?!  -עבדו רק בחקלאות  "

לא היה כסף. גם בגלל שהיינו עולים, עבדו עלינו ולא שילמו כמו תלושים, 

 שצריך. היינו משתעבדים כל היום ולא היינו מקבלים כלום"

 

 תרבות

בקשר לפעילויות התרבות, המרואיינות טוענות כי הפעילויות היו מסתכמות בריקודים תימניים 

עולה כי המדריכים ניסו ללמד את בנוסף, במרחב הפרטי )"היינו עושים קצת תרבות בבית"(. 

 מרואיינות ניסיונות אלו לא צלחו:העולים "ריקודים ישראליים" כגון הורה, אך לטענת ה

 

היינו עושים קצת תרבות בבית.. הצגות של הילדים, ריקודים תימנים "

בבית. לא היו ריקודי עם וכל מה שהיינו רואים שרוקדים בקיבוצים. היינו 

די פעם להביא מהם ציוד או לראות מה הם עושים הולכים לקיבוצים מ

וללמוד מהם. בחג שבועות הם היו רותמים עגלות עם חציר ועם זה ויוציאם 

לרחובות, אצלנו רק אחר כך היו עושים את זה. עכשיו כבר לא עושים כלום. 

בקיבוצים עוד שומרים על זה. עושים הצגות והכל. ככה זה אצלם, כולם 

אחד רוצה אחד לא רוצה. הקיבוץ יותר מאורגן, פה קבוצה אחת. אצלנו 

פחות. אצלם היה יותר ביטחון... יש להם את הכלים יש להם את המכשור, 

ת הסוסים האלה רק עשו לנו עולים חדשים אין להם כלום. הביאו לנו א

 בלאגן"

 

בעלי משה היה רוקד בלהקה של המושב, זה להקה שרקדה ריקודים  "

י שמשה ירקוד בלהקה מעורבת. באתי מבית דתי. תימנים. אני לא רצית

אמרו לי בהתחלה שאני קנאית, אבל זה ממש לא קשור. אז הוא הקים להקה 

רק של זוגות ורקדו בה בנפרד. רצו כאילו שיהיה חיים ותרבות, אז הקימו 

את הלהקה. האשכנזים לא רצו שתהיה להקה, הם ניסו ללמד אותנו הורה, 

 אבל לא הלך להם"

 

לא מעניין אותי החילונים, הלכו לרקוד הורה )מגחכת(. כשהגענו אמרו לנו  "

"בואו תתפסו ידיים אחד עם השני" אמרנו "בנים ובנות?! בשום אופן" לא 

רצינו היינו עקשניים על הדת שלנו. לא רק אצל הילדים ניסו להעביר את 

את זה הדת אלא גם את המבוגרים. ניסו לפתח אותנו לתרבות אחרת. ראינו 

וזה לא היה בשבילנו. היה מדריך יוסף ואשתו שולמית, תימנים, אבל גם הם 
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היו מהתרבות המשוגעת. אמרנו להם משוגעים תהיו לבד, זה לא בשבילנו. 

 אתם תהיו לבד ואנחנו הנורמליים לבד. זה מה שאני זוכרת"

 

 

 מסקנותדיון ו

את הכסף לא ראינו. כל משפחה הייתה מקבלת סכום של 

כרטיסים ומשפחה  6קיבלה  כרטיסים לשבוע, משפחה גדולה

 3כרטיסים. אחד הבחורים שקיבל ראשון  3קטנה קיבלה 

 כרטיסים יצא מן המשרד שמח מאוד ואמר:

 "חברים, קיבלתי כרטיסים בשביל לנסוע לרכבת"-

 יחיא ענה:

 "כמה קיבלת משה?"-

בשביל בשבילי,  -י מספר הנפשות כרטיסים, לפ 3"כמה קיבלתי? -

 שתי ובשביל הילד שלי"א

 "ומתי תבוא הרכבת?"-

 "עוד מעט תופיע"-

יחיא שמע זאת ואמר "אם זה ככה..." הוא רץ מהר אל המשרד, 

ניגש ישר למזכיר "אני יש לי שני ילדים, תן לי ארבעה כרטיסים, 

 מהר, מהר! הרכבת תבוא עכשיו"

 המזכיר ענה לו "איזה רכבת יחיא? אני לא יודע!"

 "הנה, תשאל את משה. באמת שאני אשבור לך את הראש!"-

 "טוב בסדר יחיא, אני אתן לך ארבע לירות" ענה המזכיר.-

"מה אתה משוגע? אני יש לי זכות גם לנסוע, זה על חשבון -

 התקציב שלנו!"

המדריך ומשתיק את יחיא "חכה רגע, מה יש יחיא?  והנה הופיע

 תסביר לי מה קרה ביניכם?"

ה? הממזר הזה בן הממזר לא רוצה לתת לי כרטיסים "אתה רוא-

 בשביל הרכבת, רק נתן למשה ואני לא רוצה לתת לי"
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"בסדר, בסדר יחיא גם אתה תקבל, אבל הכרטיסים האלה הם -

 בשביל הצרכנייה ולא בשביל רכבת"

 (1)שלום מדר ז"ל, מתוך יומן אישי

 

כפי שצוין במבוא, קליטת העלייה הגדולה של היהודים מארצות האסלאם לוותה בקשיים רבים 

והתנגדויות מצד העולים. 'פרשת עמקה', אשר סבבה סביב אופי בית הספר במושב, הינה אחד מיני 

מקרים רבים אשר התרחשו בשנים הללו וממחישה את ההבדלים התרבותיים בין החברה הקולטת 

. 'פרשת עמקה' היא שהובילה את מחקר זה, מתוך הנחה כי קונפליקטים בין לחברה הנקלטת

מחקר זה בחן התרחשו לא רק בתחום החינוך אלא גם בתחומי חיים נוספים של העולים. תרבותיים 

של העולים במושב עמקה בצל מדיניות ההטמעה שנקטה  דתית-דתיתעה זהותםכיצד התהוותה 

'פרשת עמקה' ושם לו למטרה  בא בשל המיעוט המחקרי בעניין וסף, מחקר זהבנתנועת המושבים. 

הציבורית אליה. פרשה זו היא אחת מיני פרשיות אשר התעוררו בקום  להעלות את המודעות

 . כי הושתקו על ידי הממסד ההגמוניהמדינה אך יש להסיק 

לו ודרכי ההתנהגות אשר ע אופני הפעולהיוצגו ראשית על ידי בחינת מסקנות המחקר  

אשר מייצגת את אוכלוסיית העולים  אביגיל,מהראיונות והפרוטוקולים. שנית, תעשה השוואה בין 

, אשר משפחתה גורשה מהמושב ומייצגת את אוכלוסיית שר נשארה במושב לעומת צילהא

 המגורשים.

 חינוך

החינוך המסורתי אשר היה נהוג בקרב יהודי תימן הסתכם בלימוד תורה ב"חדר" על ידי מורים 

כפי שצוין, (. 2002ללא הסמכה פורמאלית אשר היו בקיאים בתורה וענו לשם "מארי" )קאפח, 

ממשרד בישראל חינוך הילדים התבצע בבתי ספר על ידי מורים אשר קיבלו הסמכה פורמאלית 

, התכנים אשר נלמדו בבתי הספר ברובם היו "מקצועות חול" ואף בית הספר כמו כןהחינוך. 

כפי שצוין, העולים אשר לא  דתי אשר היה ביישוב אינו הרחיב ב"מקצועות הקודש".-הממלכתי

מן המחקר הסכימו להתפשר במסורתן ולשלוח את הילדים לבית הספר אשר פעל ביישוב, גורשו. 

ר רצו להשתלב בתרבות אשר כונתה כ"תרבות המודרנית" ושלחו ביישוב היו משפחות אשעולה כי 

את ילדיהן לבית הספר היישובי. כבר עצם מקרה זה מדגים את התהליך ההיברידי אשר נוצר 

                                                           
הסיפור נלקח מתוך יומנו האישי של שלום מדר ז"ל, ממקימי המושב. בנו, יוחנן, הביא את הסיפור לדפוס.  1

לות העולים למקובל בארץ. כמו כן, ניתן הסיפור מוצג על מנת להמחיש את קשיי הקליטה במושב ואת הסתג
 לראות כי את מקומו של המדריך, אשר חונך את העולים לתרבות בארץ. 
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שכן, במפגש התרבותי בין התרבות הקולטת לתרבות הנקלטים, קולם של אלו האחרונים בקהילה. 

ם המסורתיים וחלקם הפנים את ערכי הקולטים חלקם התעקש על שימור הערכי -אינו היה אחיד 

 ושיתף פעולה.

יתרה מכך, ניתן לראות היברידיות גם אצל העולים אשר בחרו לאמץ את ערכי התרבות  

תושבי עמקה שלחו את ילדיהן לבית הספר במושב, עולה כי מן המחקר הקולטת ונשארו במושב. 

את ילדיהם על מסורתם והיו שולחים  אשר לא היה קיים בתימן אך עם זאת לא הסכימו לוותר

כי זהותם התגבשה בין  מכאן ניתן להבחין  על מנת שיתחזקו בתורה. "מארי"לאחר בית הספר ל

 לאימוץ הערכים החדשים. המסורתיים שימור ערכיהם

 החלוקה המגדרית

נשים פעלו במרחב הפרטי והמרחב הציבורי היה מקומו  - מן היו ברוריםבתי התפקידים המגדריים

ישה האב הציבורי הייתה באמצעות בעליהן. דרך פעולתם של הנשים להשפיע במרחשל הגבר. 

קניות הלטפל בילדים ולנהל את משק הבית. פרנסה, עריכת  הייתה עקרת בית מסורה ותפקידה היה

בתהילים: נמצא חלוקה מגדרית זו מקורה של מצרכים היו מוטלים על הגבר בהנחיית אשתו. הו

"כבודה של אישה הוא כבת של מלך" ואין על האישה לצאת ולהתמקח עם מוכרים בשוק, לסחוב 

, אחד מעקרונות עליהם הושתתו מושבי העובדים הוא ערך בשונה מכך(. 2002סלים וכדומה )קאפח, 

 .השוויון בין גברים לנשים

יצאו אל המרחב הציבורי ועבדו בדיוק כמו הגברים  הנשים ,מושבב מהמחקר עולה כי

עם זאת, על אף עבודת הנשים בחקלאות, ערך השוויון אינו חל גם במרחב הפרטי בחקלאות. 

היו צריכות לדאוג להאכיל את אנשי הבית, לראות  אלות לנשים. ומלאכת הבית עדיין הייתה שייכ

שבת המלאכה רק התעצמה. ניתן להבחין כי תפקידן המסורתי של  שהבית מסודר ומאורגן ולקראת

ב חהחלו גם לפעול במרעקרונות המושב השפיעו והן אך בנוסף  ,הנשים התימניות היה בעינו

      דבר זה מסמל את ההיברידיות אשר חלה במעמד הנשים במושב עמקה.הציבורי. 

זאת בניגוד ת הספר כשאר אחיה. זאת ועוד, מראיונה של אביגיל עולה כי היא למדה בבי

עם לחיים בתימן בהם הלימוד הוא רק לגברים והנשים בדרך כלל לא היו יודעות "קרוא וכתוב". 

זאת, מספרת אביגיל כי לאחר שהתחתנה הוריה דרשו ממנה לעזוב את בית הספר וגם היא אינה 

ולרווחתו של בעלה, התנגדה. יש להסיק מכך כי לאחר שהתחתנה הייתה מופקדת על משק הבית 

מנגד סיפרה כי הורים אחרים במושב כן היו כפי שהיה נהוג בתימן ובשל כך עזבה את בית הספר. 

 תומכים בלימוד בנותיהם ואף היו נשים אשר התקדמו ללימודים גבוהים באקדמיה. 

תושבי עמקה שימרו את התפקידים נושא מעמד הנשים במושב חל תהליך היברידי. בגם 

המגדריים המסורתיים מתימן, כך שהאישה עדיין הייתה מופקדת על תפעול משק הבית. עם זאת, 
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האישה "פלשה" למרחב הציבורי והחלה להשפיע גם בתחום הפרנסה והלימודים ובכך נראה כי 

טי הוא מכיוון שיציאת העולים נחשפו לערך השוויון במושב. ייתכן כי חסרונו של הגבר במרחב הפר

בפני העולים כעלייה במעמדה, אך חדירת הגבר לענייני הבית נחשב האישה למרחב הציבורי נחשב 

 . הדבר לא התרחש באותה עת הדומיננטיות הגבריתלירידה במעמד הגבר ובשל 

 מעמד רב המושב

יהדות ידע רב ב מחלוקות בנושאי דת היו נפתרות אצל חכמי היישוב. אנשים אלו היו בעליבתימן 

ורכשו להם כבוד רב בקרב הקהילה. לחכמים לא היה כוח פורמאלי אך אדם אשר היה ממרה את 

ב היה מוטל עניין השחיטה . בנוסף, על חכמי היישופיהם היה נחשב לעבריין בקרב הקהילה

 (. 2002והכשרות )קאפח, 

מהמחקר עולה כי במושב רכשו כבוד לתפקיד רב המושב, אשר גם לאחר שהרב התחלף  

עדיין רוכשים כבוד לבא אחריו. הרב )"מארי"( היה אחראי במושב על עניין השחיטה והכשרות על 

כמו כן, מהראיונות אף שלא הייתה לו הסמכה פורמאלית ובישראל מוסד הרבנות כבר היה קיים. 

תושבי ולא היו אוכלים את הבשר אשר הביאו להם.  היו סומכים על הרבנותעולה כי במושב לא 

המושב היו סומכים על ה"מארי" כי הינו מדקדק בעניין הכשרות ומכיוון שהרבנות הייתה מורכבת 

 מרבנים שאין הם מכירים, חששו העולים כי הינם מתירים בעניין הכשרות.

מהמחקר עולה כי כאשר בני את מסורתם.  גם בעניין מוסד הנישואין ניסו העולים לשמר 

המושב היו רוצים להתחתן הם היו הולכים לרב קלר מנהריה )כנראה רב בעל סמכות פורמאלית 

מהרבנות(. אך כאשר הזוג המיועד להתחתן לא היה עומד בתנאי הרבנות, תושבי המושב היו נישאים 

הרבנות, היו הולכים להוציא להם  מבחינת "תקין"שהזוג היה על ידי ה"מארי" במושב ורק לאחר 

לדוגמא, כאשר זוג צעיר מדי כדי להינשא ברבנות, היה ה"מארי" במושב מחתן תעודת נישואין. 

 היו הולכים להוציא להם תעודת נישואין. 18אותם ורק אחרי שהיו עוברים את גיל 

ות הנהוגה לפיכך, גם בנושא זה מצאו העולים דרך לשלב בין תרבותם המסורתית לבין התרב

 בישראל. 

 פרנסה

מכיוון שתחום זה ירקות. הכי ענף הפרנסה העיקרי במושב היה החקלאות וייצוא מהמחקר עולה 

את הירקות היו אינו היה נפוץ בתימן, המדריכים במושב הסבירו לעולים כיצד לעבד את האדמה. 

רגילים בגידול ירקות, משווקים לתנובה, אשר הייתה בבעלות המדינה. מכיוון שהעולים אינם היו 

לפעמים היו יוצאים ירקות פגומים אשר תנובה לא הייתה מקבלת ובני המושב היו נושאים בעלויות 

דבר זה הוביל לכך שהעולים היו  נובה למושב.ההובלה לתנובה וגם בהחזרת הירקות הפגומים מת
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ולים עולה כי בשל מן הפרוטוקהולכים למכור את תוצרתם בנהריה, באופן לא חוקי )"בשחור"(. 

 הסיכום עם תנובה, וועד המושב התנגד למכירה "בשחור" ופעל נגד אלו שמכרו בצורה זאת. 

יש להסיק כי העולים בתימן, היו היהודים יוצאים לשווקים על מנת למכור את תוצרתם.  

יכך, לחסוך את עלויות ההובלה לתנובה. לפמתימן בכדי להסתגל למציאות בארץ ונעזרו בכישוריהם 

בנוסף, וועד  מחד גיסא היו פועלים בשיתוף פעולה עם הממסד ומאידך גיסא היו פועלים כנגדו.

המושב אשר התנגד למכירה "בשחור", מסמל את הרצון של חלק מהתושבים להיטמע בתרבות 

המקום. גם בנושא הפרנסה ניתן לראות שילוב של התרבות המסורתית מתימן והתנגדות 

 ההסתגלות לתרבות המקומית.ת" לצד ל"מודרניו

  פעילויות תרבות

עולה כי אירועי התרבות אשר היו במושב היו מבוססים על המנהגים הנהוגים מתימן. תושבי המושב 

)כנראה בשל  לרקוד ריקודים מסורתיים והילדים היו עושים הצגות, היו נוהגים להתכנס בבית

מהראיונות עולה  .תיים במרחב הציבורי(ימו שיתקיימו ריקודים מסורהסיבה שהמדריכים לא הסכ

, אך מכיוון המדריכים ניסו ללמד את התימנים לרקוד הורה, ריקוד אשר מזוהה כ"ישראלי"כי 

בנוסף, רצון העולים להקים  שהריקוד משלב גברים ונשים יחדיו, העולים סירבו לרקוד ריקוד זה.

אך בסופו של דבר הוקמה להקה  להקה משלהם במרחב הציבורי הובילה להתנגדות מצד הקולטים

עם זאת, אביגיל  תימני מספר שנים לאחר העלייה )להקה אשר פעילה עד היום(.-בעלת אופי מסורתי

סיפרה כי מדי פעם היו הולכים לקיבוצים מסביב על מנת להביא מהם ציוד או לראות מה הם 

יוצאים עם עגלות ועליהם חציר עושים. היא מספרת כי בחג השבועות לדוגמא, בני הקיבוצים היו 

מנהג זה, ניתן לראות כי מתקיים עד היום ועושים סיבובים ברחבי הקיבוץ.  רתומות לטרקטורים

 במושב לקראת חג השבועות. 

 במושב נותריםהשוואה בין המגורשים ו

 תפישת הקולטים בעיני העולים

שארה במושב והשנייה אשר אחת אשר משפחתה נ -כפי שצוין, הראיונות בוצעו בקרב שתי נשים 

קולטים בין הנשארים לבין מהראיונות עולה כי ישנה תפישה שונה כלפי המשפחתה גורשה. 

ראשית, ניתן לראות כי כאשר נשאלה שאלה אודות "פרשת עמקה" אביגיל התחילה המגורשים. 

כמעט לספר על עלייתה ועל כל מיני דברים מסביב. גם כאשר החלה לספר על הפרשה עצמה היא 

שלא זכרה דבר. לעומת זאת, כאשר נשאלה השאלה על "פרשת עמקה" את צילה היא החלה ישר 

דיאלוגים בין אביה למדריכים ונראה כי הפרשה נחרטה  לספר על הפרשה, זכרה מילה במילה

 בזיכרונה. 



27 
 

ר עדיין קיים ות כי אצל צילה ישנו מעין זעם אשאבנוסף, לכל אורך הריאיון היה ניתן לר 

כאשר צילה מספרת על כך פיהם. לאביגיל אשר נשמע כי רוכשת הערכה כ כלפי הקולטים לעומת

כמו כן, היא קוראת לתרבות של הקולטים "התרבות למד אותם הורה היא מגחכת בזלזול. שניסו ל

האשכנזים הם בדומה לכך, היא טוענת כי המשוגעת" ולתרבות התימנים "התרבות הנורמלית". 

כאשר מדברת על הקולטים אביגיל לעומת זאת,  טויות, הם לימדו את כל העולם"."המקור לכל הש

כיצד לעבוד  -היא נוקטת בגישה מעט שונה. היא טוענת כי היו לומדים מהקיבוצים המון דברים 

 היא מוסיפה כיבחקלאות וכל מיני מנהגים כגון סיבובי הטרקטורים בחג השבועות. כמו כן, 

, מאורגנים יותר ושומרים על המנהגים לעומת המושב, בו פחות הקיבוצים מאוחדים יותר

  מאורגנים ופחות מאוחדים.

ניתן להסיק כי אלו המגורשים חשים רגשות שליליים כלפי הקולטים עד היום והצלקת 

לעומת זאת, הקולטים האשכנזים נתפשו בעיני הנותרים בהערכה עקב הגירוש עוד נותרה בעינה. 

הרצון להיטמע. ייתכן כי התפישה החיובית מצד הנותרים התגבשה במשך  רבה והם מייצגים את

 השנים בהן חיו בצמוד לקולטים.

 מסר לדור הצעיר

, היחס לדור הצעיר במושב נמצא זהה אצל שני תפישת הקולטיםלבנוגע  בניגוד להבדלים

במושב  הדור הצעירצילה ואביגיל מזכירות המון את  ,המרואיינות. לאורכו של כל הריאיון

הצעירים במושב בנוגע ומקבילות אותו לדור הוותיקים במושב. נשמע כי שתיהן אינן מרוצות ממצב 

ים שהערימו על העולים בקום המדינה והם עדיין ומנסות להעביר מעין מסר כי אחרי כל הקשי לדת

יפה )"תברכו על הארץ, מי יודע א נשארו דבקים באמונתם, אל לצעירים ליפול ולסטות מדרך הדת

שתיהן מציגות גישה חיובית בנוגע לעתיד הצעירים )"לא . עם זאת, גן"(יכולנו להיות והיה לנו בלא

נו, רק הצעירים של היום... אבל הם יחזרו לדת, יש להם בסיס טוב", "מי שדתי כל הכבוד יהשתנ

 .לו, מי שלא שיחזור בתשובה בעזרת ה'"(

 סיכום

גם מחקר זה, הגרים לישראל בקום המדינה גרמה ליצירת תרבויות והכלאות חדשות. קליטת המ

אשר בא לבחון את השינויים אשר נגרמו עקב קליטתם של יהודי תימן אשר שוכנו בעמקה מעיד על 

גיסא  נבחנו נמצאו כי ישנם מן המאפיינים של התרבות הקולטת מחד בכל תחומי החיים אשרכך. 

ונהיה יותר  השפיע על תחום הדת אףדך גיסא. בדומה לכך, אימוץ הערכים ושימור המסורת מאי

 דתית-דתיתעזהות יצרה אכן מדיניות ההטמעה תי בקרב הדור הצעיר. ניתן לראות כי משמעו
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משימור המאפיינים המסורתיים של המהגרים ועם זאת התגמשות לכפייה האנטי דתית  תהמורכב

 . לפיכך השערת המחקר אוששה. בחברההמושבים על מנת להשתלב  של תנועת

(, אשר הציגה כי התימנים ממושב רביד גם 2002הממצאים תואמים למחקרה של שרעבי ) 

כמו כן, גם מחקרה של התפשרו בעמדותיהם ואימצו לעצמם מנהגים של התרבות הנהוגה בארץ.  

ויים תרבותיים אשר ( הציג כי ביוצאי צפון אפריקה אשר עלו לשדרות חלו שינ2001אופיר )-סעדה

 נבעו מקרבתם לקיבוצי שער הנגב. 

(. במחקר הנוכחי, ,Baba 1994הממצאים אף תואמים לגישתו ההיברידית של באבא ) 

המוסדות אשר פעלו על ידי תנועת המושבים ומדריכיה היו בתפקיד "השולט" ועולי תימן ממושב 

" בו נוצר שילוב בין מנהגי העולים עמקה היו ל"אחר" הנשלט. המושב, היווה את "המרחב השלישי

הממצאים הציגו כי המסורת התימנית הושפעה מערכים  המסורתיים למנהגי התרבות הקולטת.

דוגמא לכך היא נישואיהם הלא חוקיים של התימנים במושב רניים" ואכן נוצרה היברידיות. "מוד

בנוסף, חלה היברידיות גם על ידי רב המושב ורק בשלב מאוחר יותר נרשמו במוסדות המדינה. 

את הרצון להיטמע  הביעהחלק מהקהילה  חוסר האחדות בקהילה בנוגע לאימוץ הערכים.ב

הקהילה התנגד לכך. התנגדות חברי וועד המושב לשיווק חלק אחר של אשר כבתחומים מסוימים 

 "השחור" של הירקות היא אחת הדוגמאות.

 מגבלות המחקר והמלצות למחקרים עתידיים

י אודות המנהגים לפיהם נהגו בשל המיעוט המחקרקר הנוכחי ישנן מספר מגבלות מרכזיות. מחב

בירת תימן, עוסק במנהגי היהודים ב . הספר(2002ספרו של קאפח ), ההשוואה נערכה על פי בכפרים

ומעט בכפרים אשר היו לצידה. הכפרים מהם באו העולים, היו רחוקים מעיר הבירה וייתכן  צנעא

מגבלה נוספת נובעת מגילן הבוגר של המרואיינות והטיות הזיכרון האוטוביוגרפי מעט שונים. כי היו 

במוח וניתן להכניס אליו זיכרונות שווא אשר מעוותים את  זיכרון זה מובנה אצל האדםשל האדם. 

 ניתן להאמין לזיכרון השווא במידה והאדם אשר אמר אותו, דיבר בביטחון רב ורגש.המציאות. 

יכולוגיים והדימוי העצמי רונות האוטוביוגרפיים מתעצבים באורח מתמיד מול הצרכים הפסהזיכ

כרונות העבר של הקשיש מושפעים מהאופן שבו היה רוצה לראות עצמו בהווה ובעתיד. יז. של האדם

חושת הזהות של האדם בתקופת מכאן חשיבותו הרבה של הזיכרון האוטוביוגרפי בחיזוק ואישור ת

 (.2002)אייל,  תפקיד מרכזי בבניית סיפור החיים כרונות העבר ישיה לזקנה, שבהז

ם נוצר הא מחקר אשר יבחןמביצוע מחקר זה עלו מספר המלצות למחקרים עתידיים.  

פת מעלה דרך מחקר נוסאשר  (2002)שרעבי של  תהליך של סינקרטיזם במושב על פי גישתה החדשה

לים והקולטים במשא ומתן פשרה בין העו המילה היא תמשמעו לבחינת הגירה והיא הסינקרטיזם.

מצד גם על מחלוקות שנוצרו. על פי בחינת התכתבויות וארכיונים יש לבחון אם הייתה גם פשרה 
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את העולים אשר גורשו מן המושב לעומק הצעה נוספת היא לחקור הקולטים בנושאי מחלוקת. 

ד זהותם התגבשה ובאיזו מידה שונה בדרך זו יהיה ניתן לבחון כיצואינם חזרו עד היום. 

 מהאוכלוסייה אשר נשארה/חזרה למושב. 
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