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   היסטורית מחיקה – 1 חלק

 מצגת מלווה המערך את

 מבוא

"חדשים לחיים" בעברית שנקרא ציוני הסברה סרט היסוד קרן ידי על הופק 1935 בשנת
1

 The – ובאנגלית 

Land of Promise .קיבע זה סרט. בארץ ההתיישבות פעולות עבור ל"בחו כספים גיוס לצורך הופק הסרט 

  (דקות 5) מהסרט בקטע צפייה. מכן לאחר השנים עשרות לאורך הציוני המפעל הוצג שבו האופן את

 הם מה, נראים הם איך? ניהלו הם חיים אורחות אילו? שנים מאות במשך בארץ כאן שחיו האנשים מי: דיון

 ? לארץ תרומתם מה? לובשים

 ? לארץ תרומתם מה? הגיעו למה? נראים הם איך? הגיעו הם היכןמ? לארץ באניות שהגיעו האנשים הם מי

, שוממה נשארת הייתה הארץ, החלוצים, מאירופה היהודים הגיעו אילולא -?  צפינו בו הקטע של המסר מה

 . כיות"תנ כמעט, דתיות, מסורתיות היו בה החיים ואורחות פרימיטיבית

. היום עד לומדים שאנחנו ההיסטורי הנרטיב/הסיפור למעשה הוא הזה בסרט המוצג ההיסטורי הסיפור

 פי על. ישראל מדינת של הקמתה את ואפשרה השממה את שהפריחה זו היא מאירופה שהגיעה הציונות

 להגיע החלה עת, 1881 שנת היא, התחיל הכול בה השנה, הציונות של האפס שנת הציונית ההיסטוריוגרפיה

 . מאירופה הראשונה העלייה

 את לכנות יש מדוע, ישראל מדינת של הראשון החינוך ושר היסטוריון, דינור ציון-בן' פרופ לנו מסביר וכך

 ":ראשונה עליה"כ 1881 בשנת לארץ מאירופה יהודים של ההגירה

 העליות שטבעו המטבע מן שינתה זו עלייה. המובהק והמדיני הלאומי אופייה שום על? מה שום על ראשונה"

 בהם רגילות שהיו הפרנסה ובדרכי ההווי בצורת, החיים באורח ישראל בארץ המשיכו הן. לה הקודמות

 מולדתו באדמת מחודשת היאחזות ידי על העם גאולת דרך, חדשה לדרך יצאה היא ואילו, הגולה בארצות

 (28' עמ, ראשון חלק, א, ההגנה תולדות ספר" ).ההיסטורית

 

 "? ראשונה עליה" בתואר לארץ 1881 בשנת מאירופה יהודים של ההגירה את דינור ציון בן הכתיר מדוע

 בוא בטרם בארץ שחי היישוב .דתיות-מסורתיות ממטרות נבדלות מטרותיה אם כציונית הגירה להגדיר מקובל

( וירושלים טבריה, צפת, חברון) הקודש ערי מארבע באחת לרוב התגורר", הישן היישוב" המכונה הציונות

 הציונים העולים, לעומתו". החלוקה כספי" הנקראות התפוצות מיהודי שהגיעו מתרומות בעיקר והתקיים

 בארץ לפתח התכוונו הם. תרומה בכספי תלויה שאינה, עצמאית התיישבות כאן להקים במטרה לארץ הגיעו

                                                           
1
 הסרט במלואוהסרט "לחיים חדשים" לקוח מארכיון שפילברג לסרטים יהודיים.  

http://4teachers.kedma-school.org.il/alonmorim
http://www.kedma-school.org.il/img/upload/0/0_1090.pptx
https://youtu.be/L0b7IBunjzE
https://youtu.be/QDoD6W2z01s
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 היהודי העם של הלאומית התחייה את ולקדם חדשים ועירוניים חקלאיים יישובים להקים, ותעשייה חקלאות

 . ישראל בארץ

 הציונית כהגירה 1881 בשנת שהחלה ההגירה את להגדיר הציונים םוההיסטוריוני ותההיסטוריוני בחרו ולכן

 את כאן הקימו ואף, דתיות מסיבות ולא, ציוניות לאומיות מטרות מתוך לכאן הגיעו אנשיה שכן, הראשונה

 יהודית המדינ של להקמתה התשתית את והכינו הארץ את לפתח החלו, הראשונות החקלאיות המושבות

 . ריבונית

 . שונה קצת תמונה בפנינו ונחשפת הולכת, ולשאול לחקור ממשיכים אנחנו אם אבל

 

 הציונות של ההיסטוריה על אחר מבט

 ?היהודים מדינת חוזה הוא מי שלמדתם מה לפי

 הציונית בהיסטוריה הוכתר הרצל זאב בנימין

 הזה שהסיפור מסתבר אך. היהודים מדינת כחוזה

 והולכים שלנו המבט את מרחיבים אם. מדויק אינו

 היה לא הוא שאולי מגלים בזמן אחורה קצת

 .הראשון

 צאצא(, 1852-1782) ביבאס יהודה ר"ד הרב

,  שביוון קורפו קהילת של ורבה ספרד למגורשי

 כי 19 – ה המאה של השלושים בשנות כבר טען

 הוא בתפוצות היהודי העם של למצבו הפתרון

 בקריאה הסתפק לא הוא. ישראל לארץ חזרה

 על כי טען אלא, דתיים מטעמים הארץ אל להגירה

 על דיבר הוא. משלהם ריבונות להקים היהודים

 שיוכל ומשוכלל חזק צבאי יהודי בכוח ההכרח

 שנה 50. מאניים'העות שליטיה את מהארץ לסלק

 אירופה ברחבי ביבאס הרב הסתובב, הרצל לפני

 בקרב עולמו תפיסת את והפיץ אפריקה ובצפון

 . השונות היהודיות הקהילות

 גם, אלקלעי שלמה הרב, ביבאס הרב של תלמידו

 של הרעיון את להפיץ המשיך, ספרדי רב הוא

'" לה גורל" בספרו. לאומית תחיה לשם לארץ עליה

 מדינית-ציונית תכנית לראשונה אלקלעי פרס

 בארץ היהודי לעם בית להקמת ומעשית מפורטת

 ספרו את הרצל שפרסם לפני שנה 50, ישראל

 .המדינה את חזה כביכול בו" היהודים מדינת"

 של ספרו את הכיר שהרצל גדולה סבירות קיימת

 התוקע היה הרצל של סבו שכן, בו וקרא אלקלעי

 של ואביו אלקלעי הרב של הכנסת בבית בשופר

 לו סייע ואף אלקלעי של תלמידו היה הרצל

 . ספריו בהדפסת

 היהודים מדינת את חזו ואלקלעי ביבאס אם אז

 כמעט עליהם לומדים לא ואנחנו, הרצל לפני

 שקדמו אחרים היו גם אולי, ההיסטוריה בספרי

 ?1881 – ב הראשונה לעליה

 לצאת יהודים הניעו השניים של קריאותיהם, אכן

 כבר ולמעשה הלכה חזונם את ולממש לפעולה

 עלו רובם. 19 – ה המאה של השלישי מהעשור

 אפריקה צפון, מאנית'העות האימפריה מרחבי

 ביפו התיישבו הם. באירופה הספרדיות והקהילות

 למעשה הם. ומתפתחת תוססת קהילה הקימו בה

 לקליטתם והכלכלית המוסדית התשתית את הכינו

 שנה 50 לארץ שהגיעו מאירופה עולים אותם של

 .1881 – ב יותר מאוחר
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 אמזלג משפחת

 להתגורר עבר אמזלג חיים. בירושלים בתחילה והתיישבה 1834 בשנת לארץ אמזלג משפחת הגיעה למשל כך

 ספר בית הוקם הנהגתו ותחת" יפו העיר ועד" כנשיא שימש שם, 19 – ה המאה של החמישים בשנות ביפו

, רבים בעסקים מעורב היה הוא. ביפו בריטניה של הקונסול לסגן מונה 1876 בשנת. 1862 בשנת ביפו  לבנים

 יפו בין בארץ הראשונה הברזל מסילת הקמת מיוזמי היה אף והוא יפו באזור רבים פרדסים היו למשפחתו

 . לירושלים

 : 1875 בשנת ביפו אמזלג משפחת של מבתיה באחד שערך ביקור על ביומנו לנו מספר מונטפיורי משה

, הבית בעלת ידי-על יפות פנים בסבר נתקבלנו. הגענו כאשר בערב שבע לשעה קרוב זה היה הסתם-מן"

, מרענן משקה לנו הוגש. המשפחה מידידי אחדים ידי-על וכן, ביותר חביבה צעירה משפחה מוקפת שהיתה

. האירופי הסגנון במיטב ערב-ארוחת הוגשה דקות עשר וכעבור, ורדים-וממי שקדים ממי מורכב שהיה

 בסגנון לבושים מלצרים ידי-על הוגשו, צרפתיים ובחלקם סוריים בחלקם, סופי-אין כמעט במיגוון מאכלים

 מלבנו להשכיח עשויים היו האלה הדברים כל. וערבית גרמנית, ספרדית, איטלקית, צרפתית שדיברו, צרפתי

 ".קרוא-בלתי יתוש ועקיצת המעיק החום פעם מדי זאת לנו הזכירו אילולא הקודש-בארץ שאנו העובדה את

 (מונטיפיורי משה של מיומנו)

 

 של הדימוי את תואמים הם האם? זה מקטע אמזלג משפחת של החיים אורחות על ללמוד יכולים אנחנו מה

 ? בסרט לנו שהוצג הספרדים היהודים

 . מאירופה הציונים העולים של הראשונות המושבות להקמת הקרקעות ברכישת גם סייעה אמזלג משפחת

 לחלק לתלמידים או לקרוא אותו בקול ביחד עם התלמידים והמצגתאת הקטע הבא אפשר 

 עדת "ראשון לציון" באה"ק ת"ו ]תיבנה ותכונן[. כ"ג ימים לחודש אייר תרמ"ג.

 החכם הנכבד והנעלה אוהב עמו ולאומו וכו' לכבוד

 שלום וברכה! -מוהר"ר ]מורנו הרב רבי[ י"ד ]ישראל דב[ פרומקין נ"י ]נרו יאיר[ מו"ל "החבצלת" 

אנחנו תושבי "ראשון לציון" אחרי אשר עזרנו ה' ובאנו אל המנוחה ואל הנחלה באה"ק ]בארץ הקודש[ ואחרי 

הלה לאל, לבנות בתים, לחרוש ולזרוע השדות לנטוע כרמים והתקוה אשר רואים אנחנו כי עלתה בידינו ת

אחרי כל אלה נחשוב לחוב קדוש להביע  -תשעשענו כי "ראשון לציון" תפרח ותשגא, ברצות ה' דרכינו, 

תודתנו וברכתנו ממעמקי לבבינו להאדון הנכבד והנעלה נודע לשם ולתהלה סי' חיים אמזאללאג ולב"א ]ולבן 

הנכבד ואוהב עמו ודתו סי' יוסף נבון הי"ו ]השם יחיהו וישמרהו[. אנחנו רק גרים וזרים היינו אחיו[ האברך 

בבואנו לאה"ק ולא ידענו איך ובאיזה אופן לבחור לנו מקום ולקנות קרקע, ורק בעמל האדונים הנכבדים האלו 

 השגנו מטרתנו ותודות לאל שמחים אנחנו בחלקנו.

שם וויצע ]סגן[ קונסול לממלכת  -יים אמזאללאג הי"ו אשר בשמו הנכבד בפרט אסירי תודה אנחנו לסי' ח

סתם פי כל אלה המשטינים והמקטרגים, והוא היה בעזרינו כי עשינו בהמושב כל הדרוש לנו  -אנגליה ביפו 
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ולא קם שטן נגדינו, תהלה לאל, ה' יברך אותם ואת ביתם ויזכו לראות בבוא גואל צדק ובשוב ה' את שיבת 

 .ציון

למען האמת והצדק תדפיס נא מו"ל נכבד את דברינו המועטים האלו במ"ע ]במכתב עתי[ היקר "החבצלת", 

 והננו מכבדך כערכך הרם.

 זאב אברומאוויטש           לוי אייזענבאנד צבי הירש לעוואנטין

 יוסף פיינבערג זלמן דוד לעוואנטין

 

 ? זה קטע פי על הציונית להתיישבות ואמזלג נבון, מויאל משפחות של החשובה תרומתם היא מה

 באותם. מחירה על להתמקח וכיצד לבחור קרקע איזו ידעו הארץ את שהכירו הללו הספרדיות המשפחות

 העולים. מאנית'עות נתינות בעלי שאינם ליהודים קרקעות מכירת על מאני'העות השלטון אסר גם ימים

 הדרושה הבירוקרטיה את היטב והכירו נתינות בעלות שהיו, הספרדיות האמידות במשפחות נעזרו מאירופה

 . ועוד תקווה-פתח, לציון ראשון אדמות נרכשו בעזרתם. הרשויות מול אל להתנהל כדי

 שלוש משפחת

 1840 בשנת לארץ הגיעה שלוש משפחת גם

 אברהם, המשפחה אבי התיישב תחילה. יריה'מאלג

 עבר כך אחר, במסחר לעסוק וניסה בחיפה, שלוש

 תושבים 8,000 מתוך יהודים 50 – כ ישבו שם לשכם

, אברהם של בנו, אהרון. ביפו להשתקע בחר ובסוף

 הוא. וזהב כסף להתכת מעבדה וייסד צורפות למד

 תורכיה, אירופה רחבי בכל הללו במתכות סחר

 בסביבות בעיקר, ן"נדל לרכוש החל גם הוא. ובירות

 יהודיות שכונות להקמת שימשו אלו אדמות. יפו

, יהודה מחנה, שלום נווה, צדק נווה: ליפו מחוץ

 אף אהרון. ישראל ומחנה אהרון שכונת, יוסף מחנה

 להקמת הקרקע את ביפו היהודית לקהילה תרם

 טרומפלדור הקברות בית – יהודי קברות בית

 . אביב-תל במרכז כיום הממוקם

 ב כבר ביתו את שבנה הראשון היה אף שלוש אהרון

 הראשון היה שלו הבית .יפו לחומות מחוץ 1883 –

 מאוחר שנים 4 בסיועו שנבנתה צדק נווה בשכונת

 נוספות שכונות ונבנו הלכו במהרה. 1887 בשנת, יותר

 שכונת(, 1899) אחווה שכונת(, 1890) שלום נווה :ליד

 נווה בשכונת השנים עם שנבלעו(, 1906) משה אוהל

 . אביב-תל בעיר יותר ומאוחר צדק

, 1870 – ב שנולד, שלוש אליהו יוסף, אהרון של בנו

 השכלה רכש שם, בבירות ספר לבית 15 בגיל נשלח

 כשחזר. וצרפתית ערבית בשפות מעמיק וידע רחבה

, מויאל אברהם של בתו, שמחה-לפרחה נישא לארץ

 בחומרי סוחר היה אליהו יוסף. ילדים 7 נולדו ולזוג

 מפעלי שלושה הקים ואף ועץ עבודה כלי, בניה

 לדבק חרושת בית, למזוודות חרושת בית: תעשייה

 . למרצפות חרושת ובית

 על חדשה שכונה להקים הרעיון כשעלה 1906 בשנת

 בשם אגודה והקימו אנשים שישים התאספו, יפו יד

 ובארץ ביפו בתים לבניין אגודה, בית אחוזת"

 של הוועד חברי עם נמנה שלוש אליהו יוסף". ישראל

 .האגודה

 בתים 32 לבניית הזמנה קיבל קבלן שהיה שלוש

 הכבישים לסלילת נשכר וגם החדשה בשכונה

  .1909 – ב שהוקמה בשכונה המדרכות ולריצוף

 . אביב-תל העיר להיות הפכה היא לימים
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 :הבאים הדברים את שלוש אליהו יוסף כתב 1931-ב – ב

 בזמן לנו מבליטים שבארץ מהציוניים חלק"

 ומאמריהם באספות נאומיהם ידי-על, האחרון

 מהם חלק, יהודים מיני שני בעולם יש כי, בעיתונות

 .סתם יהודים אחר וחלק ציוניים

]...[ 

 וכעת אז יפו יליד, הארץ בן בתור, לתומי ואני

 ושנים, שנים עלי עברו אשר, אביב-תל תושב

 אביב-ולתל ליפו שבאו יהודים הרבה עם התמזגתי

 ומהתחלת - ציבורית בעבודה והן בעסקים הן -

 יהודים" ֵשם באוזנינו לצלצל התחיל החדש היישוב

 שמטרתה חברה שזוהי כרגיל הבינותי", ציוניים

 ".ציוניים" בשם ונקראה בארץ להתיישב

]...[ 

 לפי, האמיתיים הציוניים אולי, לחשוב ניסיתי

 מולדתם ערי את עזבו אשר אלה המה, דעתם

 כן-על, בארץ להתאזרח ובאו היישוב מתחילת

 . אמיתיים וציוניים חלוצים הם נקראים

 יהודים: עובדה לפנינו הנה מפני, טעיתי פה וגם

 או יובלים לפני לארץ שבאו, המזרח עדות מבני

 לא, לארץ מולדתם מערי ונסעו, בשנים יובל

 ברכבות לא ואף באוטומובילים לא וגם בעגלות

 היה לא ההם שבזמנים מפני) באוניות לא ואפילו

 בים שוטות רוח בספינות אלא(, זה ממין דבר אף

 הלכו וגם בחמורים נסעו ביבשה וגם, בהם שנסעו

 ולא הים מסכנת לא נפשם על חסו ולא, רגלי

 מגורם מקום את עזבו לא וגם, היבשה מסכנת

 אלא, מהתושבים ולא מהממשלה לא, לחץ מתוך

 והם, האמיתית הארץ לחיבת הטוב מרצונם

 דעת לפי, זאת בכל - בפועל האמיתיים החלוצים

 .ציוניים אינם הזה המין גם, הקיצוניים הציוניים

]...[ 

 ציוני שכל הבינותי, כוונתם ובירור חיפוש ואחרי

 ]...[ ".מרוסיה שמוצאו אדם כל רק הוא כלל בדרך

 (. 1931, הציוני בארכיון נמצא, פורסם שלא טקסט, שלוש אליהו יוסף)

 

 ? מתרעם הוא מה על? זה בקטע שלוש אליהו יוסף טוען מה
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 ?עליהם לומדים לא אנחנו למה אז

 העלייה של בתרומתה הלימודים ספרי עוסקים לא לדעתכם למה: דיון

 הגירתם את לציין ובוחרים הציונית לעשייה הזו המוקדמת הספרדית

-תל העיר בחרה למה? הראשונה כעלייה 1881 – ב מאירופה יהודים של

 שנה 100, 1987 בשנת ולא 2009 בשנת שלה 100 – ה שנת את לציין אביב

 לא למה? אביב-מתל חלק היא שהיום צדק נווה שכונת שהוקמה לאחר

 מאירופה שהגיעו החלוצים על שומעים ורק הללו המשפחות על לומדים

 ? המדינה את הקימוו

 

 :סיבות מספר לכך יש

 ציוני אוריינטליזם. 1

 יהודים היו הציונית ההיסטוריה את שכתב מי

 הסיפור את לספר שבחרו, מאירופה שמוצאם

 לעליות הציונית העשייה את וניכסו שלהם

 ובחרו לפני שקרה מה מכל התעלמו הם. מאירופה

 התרומה את הכירו שלא בגלל אולי, עליו לדלג

 באופן שהתייחסו בגלל גם אך ,לציונות הספרדית

 שמכונה במה, נגועים היו הם. זו לתרומה מזלזל

 . אוריינטליזם

, פלסטיני ספרות ומבקר חוקר, סעיד אדוארד

 השוואתית ולספרות לאנגלית פרופסור

 ההוגים אחד, יורק-שבניו קולומביה באוניברסיטת

 את טבע, 20 – ה המאה של החשובים והחוקרים

( מזרח, אוריינט מהמילה בא) אוריינטליזם המונח

 של המתנשא יחסו את המסביר, ביקורתי כמונח

 לבתו סעיד הסביר וכך. המזרח לתרבות המערב

 :אוריינטליזם הוא מה הקטנה

"לאורך ההיסטוריה, גם בספרות וגם באמנות, ה"מערב" ראה את ה"מזרח" דרך עדשה מערבית, שמעוותת 

גם נחות ביסודו. את  ומבזה כל מה ש'אחר' מהמוכר למערביים, עד שזה הופך לאקזוטי, מסתורי וחושני אך

 'לה מה הוא אוריינטליזם, כשהייתה ילדה קטנה(נג)ככה הסביר אדוארד סעיד לבתו  ".יודעת, כמו אלאדין

 

 ? סעיד פי על אוריינטליזם הוא מה

 הדימוי. המזרח את המערב ממדינות שהגיעו אנשים דמיינו בו האופן למעשה היא האוריינטליסטית התפיסה

 לקהילות בנוגע קדומות מדעות נובע אלא, מציאות על או עובדות על מבוסס אינו המזרח של הזה

 מערביות אמנות ויצירות המערבית הספרות. שבמערב מאלו לחלוטין וכשונות לזו זו כולן כדומות" המזרחיות"

 מלאים בהרמונות סולטנים, בטן ריקודי של חושניים לילות) ולילה לילה אלף כסיפורי או המזרח את תיארו

 ולא מפגרת כתרבות או( באוויר נרגילה וריחות משכרת מוסיקה, ושתייה אוכל של חפלות, פילגשים באלפי

 . פרימיטיביים חיים ואורחות כלכלי מבנה בעלת, מתקדמת טכנולוגיה חסרת, מפותחת

 של החגיגות פעמוני מצלצלים למי

 ?אביב תל העיר

 תל העיר מועצת חברת, יפת בן יעל

 של 100-ה חגיגות את מבקרת יפו -אביב

 שכתוב בין הקשר על ומצביעה, העיר

 הלכה העיר התנהלות ובין ההיסטוריה

, בעיר מהנרטיב חלק זהו: "למעשה

 וזה, אותה שייסדו הם האשכנזים שלפיו

 העירוניות ההחלטות בכל והולך ממשיך

 בכל ביטוי לידי בא זה. היום ועד מאז

 בתשתיות, בחינוך - שלנו החיים תחומי

 בכלל נמצאים שלא תרבות ובמוסדות

שהוגש  מתוך מסמך ".העיר בדרום

 30.3.2009 -ב העיר למועצת
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 והתפיסות הרעיונות את גם אתם הביאו", ראשונים" ציונים עולים אותם, מאירופה לכאן שהגיעו היהודים

 שיבוא המערבי הלבן לאדם הממתינה פרימיטיבית תרבות זו עיניהם לנגד שראו מה, לכן. הללו המערביות

 . המערב של לשלוחה אותה ויהפוך מנחיתותה אותה ויגאל

 תושבי הספרדים ליהודים והן הארץ תושבי פלסטינים/לערבים הן הופנתה מאירופה הציונים של הזו הגישה

 . הארץ

 כותב הוא וכך, במזרח החיה היהודית האוכלוסייה כלפי כזו אוריינטליסטית התייחסות מבטא הירשברג. ש.א

 :1908 בשנת", השילוח" העת בכתב

 בשתיית הקהווה בבתי מבלים הם היום כל ואת, לערב ושבים בבוקר מבתיהם יוצאים הספרדים צעירי"

 בנעוריה למדה לא רוב פי שעל, הספרדית האשה. גילם בני ערביים צעירים בחברת נרגילה ובעישון קהווה

 שנשאה אחרי, מהרה עד ומתרשלת היא מתרפה, ומעשה עבודה לשום נתחנכה ולא עברית לקרוא אפילו

 ובשיחה נרגילה ועישון קהווה בשתיית, תחתיה מקופלות ברגליים בישיבה ימיה את מבלה שהיא מאחר, לאיש

 זוהמה על מקפידות ואינן חיצוני ניקיון אלא אינו, בו מצטיינות שהספרדיות, הניקיון …חברותיה עם בטלה

 האשה על שמושכות, התנועה ואותה הזריזות אותה הספרדיות לנשים אין כן ועל, אדם מעין נסתר במקום

 על, בבית עליה המוטל את למלא ויודעת מחונכה אבל מכוערת לאשכנזיה היתרון את נותן אני …חן של חוט

 (1908, השילוח העת כתב, הירשברג. ש.א) ".ומרושלת עצלה, יפהפיה ספרדית

 

 ?זה תיאור לפי המזרח בן היהודי מיהו? זה בקטע האוריינטליסטית התפיסה ביטוי לידי באה כיצד

. נרגילה ובעישון קפה בשתיית ימיהם את לבלות המעדיפים, פסיביים, כעצלנים מתוארים הספרדים

 נרגילה לעשן, קפה לשתות, מזרחית ישיבה לשבת מעדיפות הן גם. חינוך וחסרות עצלניות הן גם הספרדיות

 . עין למראית רק אותו ומנקות הבית משק את מזניחות הן ולכן, ולרכל

 ? הציונות של ההיסטוריה כתיבת על שכזו אוריינטליסטית תפיסה משפיעה כיצד

, אנשים, פרטים על מדלגים היסטוריה כתיבת בכל

 של ביכולתו אין שכן, ועובדות אירועים

 המידע כל את ולכלול הכול לדעת ית/נהיסטוריו

, הכול אחרי. כותב שהוא ההיסטורי בסיפור

 מוגבל הוא ולכן אדם-בן רק הוא ית/נההיסטוריו

, זאת עם יחד. העבר את להבין וביכולת בידע

 האנשים, האירועים של שהבחירות לזכור חשוב

 מנקודת מושפעות ההיסטוריון שעושה והעובדות

, האירועים את בוחר הוא. עולמו ותפיסת מבטו

 תפיסת את מחזק שסיפורם והעובדות האנשים

 .אותה המערערים אלו את ומשמיט עולמו

 הביא מאירופה היהודים של האוריינטליסטי היחס

 המזרחים/הספרדים של בתרומתם זלזלו שהם לכך

 ראו הם. הציונית ולתנועה בארץ היהודית לתחייה

 תרבות בעלי, פסיביים אנשים מזרחים/בספרדים

-היהודים בזכות רק ממצבם שנגאלו, פרימיטיבית

 את לכלול טעם מצאו לא ולכן, הציונים האירופאים

 הם. בארץ הציונית הפעילות בתולדות סיפורם

 מקורותיהם ולהתעלם תרומתם את להשמיט בחרו

 .ההיסטוריה את כשכתבו
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 התרבות האם. ומדכא מפלה יחס הוא לאישה היחס המזרחית או הערבית שבתרבות לומר נהוג: דיון

 האישה אמורה תפקיד איזה?  זה קטע פי על, לאישה שוויוני באופן מתייחסת תקופה אותה של האירופאית

 דווקא אפשר זה קטע לפי האם? כראוי הזה התפקיד את ,כביכול, ממלאות אינן הספרדיות ומדוע למלא

 לעשן לעצמן מרשות הגברים כמו שהן העובדה מעצם, הספרדיות הנשים כלפי שוויוני יותר יחס לראות

 ?ולבלות קפה לשתות, נרגילה

 

 מנצחים ידי על נכתבת ההיסטוריה. 2

 לא אומרים" המנצחים ידי על נכתבת ההיסטוריה"

 כולנו בעיני שנתפס מידע שגם להזהיר בכדי, פעם

 אף ולעתים, מדויק לא להיות עשוי בדוקה כעובדה

 אודות יודעים שאנחנו מה כל. לחלוטין שיקרי

 האחרים ולרוב, אחרים אנשים ידי על נכתב עברנו

 ברוב שמחזיק זה, השליט המעמד הם הללו

 שברוב העובדה, למשל. וההשפעה הכוח עמדות

 גורמת גברים מחזיקים וההשפעה הכוח עמדות

 הנשים של תרומתן נמחקת שמההיסטוריה לכך

 .נשמע לא וקולן

 תפסה בארץ הוותיק הספרדי היישוב הנהגת את

 בעלת שהייתה, מאירופה הציונית ההנהגה במהרה

 הסיבות אחת .והעוצמה הקשרים, הממון

 הייתה ימים באותם האליטה לשינויי העיקריות

 האימפריה עוד כל. הארץ על השלטון חילופי

 הקהילה להנהגת, באזור שלטה מאנית'העות

 שכן, השפעה ובעל מפתח תפקיד היה הספרדית

 מול אל להתנהל כיצד ידעו, השפה את דיברו הם

 נתינות בעלי והיו השלטונית הבירוקרטיה

 שהגיעו מרגע .השלטון עם וקשרים מאנית'עות

 את שהכיר ומי המשחק כללי נותשה הבריטים

 ,מאירופה היהודים דווקא היו החדשים הכללים

 שלטון. הבריטים עם פוליטית תרבות שחלקו

 האירופאים הציונים במנהיגים ראה המנדט

 בארץ היהודית הקהילה כל של ומנהיגים שותפים

 הספרדית ההנהגה נדחקה וכך. דיאלוג ניהל ואתם

 תפסו המפתח עמדות ואת לשוליים הוותיקה

 גם, בהמשך. מאירופה שהגיעו הציונים המנהיגים

 הראשונים בעשורים לפחות, ישראל במדינת

 אלו היו אירופאי ממוצא היהודים, להקמתה

 . הכוח בעמדות וישבו במושכות שהחזיקו

 בחרה הציונית שההיסטוריה לכך גרמה זו עובדה

 היהודית הקהילה של סיפורה את להשכיח, למחוק

 19 – ה המאה במהלך בארץ כאן לה שהתגבשה

 אירופאי ממוצא ההנהגה. לפיתוחה רבות ותרמה

, הציוני הרעיון על ראשונים וזכות בעלות רצתה

 הקהילה של הסיפור את והשמיטה דילגה ולכן

 . זה דימוי תאמה שלא הספרדית

 

 בושה. 3

 ענפי כל כיבוש הייתה, בארץ יהודית תחייה של הרעיון להגשמת בדרך הציונית התנועה של המטרות אחת

 יצרן, חדש יהודי בארץ כאן לעצב ביקשה הציונית התנועה אם. העברי הפועל בידי הארץ ברחבי העבודה

 הציונים העולים, אולם. עבריים פועלים ורק אך יעבדו עברי יישוב שבכל לכך לדאוג שעליה הרי, כפיים ועובד

 . חקלאיות לעבודות הקשור בכל בעיקר, זו משימה במילוי מאד התקשו מאירופה
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 ? במושבות החקלאית העבודה את לכבוש מאירופה העולים התקשו לדעתכם למה

 מאד התקשו והם בחקלאות ניסיון כל להם היה לא

 . הארץ של החם לאקלים להסתגל

 הראשונה העלייה חלוצי, היהודים האיכרים

 , הראשונות המושבות את שהקימו מאירופה

 ניסיון בעלי, ערבים פועלים להעסיק העדיפו

 ולחום קשהה לעבודה והרגילים חקלאית בעבודה

 שהאיכרים לכך שגרמה נוספת סיבה. הכבד

 פני על ערבים פועלים להעסיק העדיפו היהודים

 עולים שאותם העובדה הייתה, יהודים פועלים

 אידיאולוגיה בעלי היו, חלוצים, צעירים, מאירופה

 וזכויות שכר, עבודה תנאי ודרשו סוציאליסטית

 והעדיפו זאת אהבו לא היהודים האיכרים. עובדים

 התודעה חסרי הערבים הפועלים את

 היה וניתן הרבה דרשו שלא, הסוציאליסטית

 . מאד נמוך ובשכר קשים בתנאים להעסיקם

" העבודה כיבוש" על במאבק לתמוך מנת על

 היא ואותה ,עזרה אחר הציונית התנועה חיפשה

 ניתן 1909 בשנת", הצבי" בעיתון. בתימן מצאה

 מתימן כי הציונית ההנהגה חשבה מדוע הסבר

 . הישועה תבוא

 :1909 בשנת" הצבי" בעיתון התימנים על נכתב וכך

 ודאי מרקס והאדון. שירה ובלי פילוסופיה בלי, בושת בלי, הכל לעבוד המסוגל, הטבעי, הפשוט הפועל זהו"

 במצב, שהוא כמו במצבו להישאר צריך התימני שהיסוד לומר בדעתי אין. במוחו ולא בכיסו לא מונח שאינו

 השפלה המדרגה אותה על עומדים עדין הזה היום של התימנים]...[  עכשיו בו נמצא שהוא, הברברי, הפרא

 ואשר, מתימן, מביתם הכסף לקבל יחכו לא אשר, האלה התימנים שהפועלים ספק אין אולם]...[  הפלחים של

 באת לאחז]...[  השנוררות של הנוחים האמצעים להם ימצאו לא אם מוכרחים יהיו, מאד גדולה עניותם מדת

 היותר המתחרים הם יהיו ואז, ובתנאיה בעבודה גם ניסיון ויקנו ויאמץ יבריא גופם, הסוס ובמושכות ובמחרשה

 על, "ר"ש) ".הערבים של מקומם את, לקחת יכולים והם, ויקחו יבואו הם. האכר עבודת מקצועות בכל טובים

 (27.1.1909, 89 גיליון, 25 שנה הצבי", התימנים

 

 על האידיאלים לפועלים התימנים את הופך מה? שלהם המאפיינים מה? זה בקטע התימנים מתוארים כיצד

 ? זה קטע פי

 מורגלים הם שכן, חקלאית להתיישבות המתאימים", טבעיים פועלים" בתימנים ראתה הציונית ההנהגה

, בנוסף. עמל ואוהבי צייתנים, במועט מסתפקים הם, הערבית האוכלוסייה עם להתנהל ויודעים חם לאקלים

 וחסרי אחרות שאיפות חסרי הם שהרי, החיים כל פועלים להישאר יסכימו שהתימנים, ההנהגה חשבה

 עד הגיעה מאנית'העות האימפריה שכן, מאנית'עות נתינות בעלי היו שהתימנים, לזכור גם חשוב. השכלה

 . לארץ הגירתם על שהקלה עובדה, תימן

 !!! המאה דיל – יהודים גם היו הם אבל לערבים זהות תכונות בעלי היו התימנים, אחרות במילים

 לארגן הייתה משימתו. לתימן 1910 בדצמבר יבניאלי שמואל הציונית התנועה מטעם יצא הזו המחשבה עם

 יצא שיבניאלי לומר אפשר. הערבים לפועלים מתחרה עבודה כוח ויהוו לארץ שיבואו עולים של קבוצות
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את  שייבצעו, יהודים אבל" זרים עובדים" להביא

 .למלא מתקשים מאירופה שהיהודים המשימה

 יבניאלי בעקבות עלו אנשים 1,500 – מ למעלה

 הלאומית בתחייה שותפים להיות נרגשים, ארצה

 אל פעמיהם שמו מהם רבים. הציונית ובעשייה

, רחובות, גדרה: החקלאיות והחוות המושבות

, תקווה פתח, לציון ראשון, ציונה נס, יעקב-באר

 . ועוד כנרת, יבנאל, יעקב זיכרון, חדרה

 היהודים, הצדדים לשני התברר במהרה

 זו שהייתה, הציונים והתימנים הציונים האירופאים

 . במיוחד מוצלחת לא עסקה

 שהתימנים הסתבר הציונית התנועה של להפתעה

 סוחרים היו רובם, ראשית". טבעיים פועלים" אינם

 את לעבד כיצד ידעו לא וכלל בתימן מלאכה ובעלי

 ולא חקלאים להיות רצו לא הם, בנוסף. האדמה

, דתיות-המסורתיות חייהם אורחות על לוותר רצו

 החילונית האידיאולוגיה את אימצו לא גם לפיכך

 היישוב הנהגת את שאפיינה והסוציאליסטית

 . בארץ הציוני

 מהיישוב קשות התאכזבו מתימן העולים גם

 בקרב בבית להרגיש ציפו הם. בארץ היהודי

 בתחייה פעולה אתם ולשתף היהודים אחיהם

 וחשו משפיל ליחס זכו זאת במקום אך, הלאומית

 העסיקו המושבות איכרי. ומקופחים מנוצלים

 מזה נמוך שכר להם ושילמו איומים בתנאים אותם

 המשפחות. מאירופה היהודים לפועלים ששילמו

 מהקהילה ומנודות רעבות עצמן מצאו התימניות

 .הוותיקים ביישובים אירופאית היהודית

 אלא בבתים שוכנו לא, למשל, ברחובות התימנים

 החורף בוא שעם מענפים הבנויות בסוכות

 רחובות לאיכרי פנו הם. ובבוץ במים התמלאו

:להם שניתן הפתרון וזה לעזרה בבקשה

 

 

 צלצלה אשר האיכרים אחד מיד... הלילה ומקור מהגשמים לחסות איפה לנו אין: המושבה בני אצל וצעקנו"

 אותם להציל, משפחות ארבע שלש איזה בתוכו שם והכניס שלו הבקר רפת את פתח, באזניו התימני נאקת

 עצמה בפני רפת ומשפחה משפחה כל תמצא אשר עד. העצמות כל את ומרעיד עליהם המתנפל מהקור

... ירבץ שור עם והתימני, סוס עם יהודי וגר: שנאמר מה לקיים, הבקר וצפעי הסוסים רגלי בין שם להתגולל

, רצופים בבתים שוכנים אלו, מאלו אלו נשתנו ומה. נחנו אחד איש בני, ישראל בני כולנו, יהודים כולנו! ע"רבש

 דוד של מכתבו) "...עין עליהם חסה ולא, והפשפשים הפרעושים, הזבובים בין, הבקר צפעי בין שוכנים ואלו

 (ח"תרע סוכות המועד חול, ביפו" הארצישאלי המשרד" אל מדאר

 קשה אירוע על ידיעה התפרסמה" הצעיר הפועל" בעיתון. במיוחד מכבד ליחס זכו לא הם תקווה בפתח גם

 חיים, הפרדס של והשומר התנור להסקת יבשים ענפים בפרדס קוששה אחת תימניה כאשר, שם שקרה

 :אותה תפס, קוסובסקי

 לפניו התחננה היא, וצלעותיה ידיה על אותה מכה כשהוא הפרדס לאורך אותה סחב, להכות התחיל..."

, סיון, 34-33 גיליון, הצעיר הפועל) ".להכותה והוסיף לתחנוניה לב שם לא הוא אך, שיחדל כוחותיה בשארית

 (.ג"תרע

 גפנים זמורות ליקטו תימניות נשים כמה". מקוב מקרה" התקופה בת בעיתונות שכונה מה התרחש ברחובות

 יותר ואף כך על באכזריות אותן היכה, מקוב יונתן, הכרם בעל. שבמושבה הכרמים באחד הסקה לשם יבשות
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 ייעשה ככה – במושבה הראשי לרחוב הנשים את הוביל עליו רוכב ובעודו חמורו זנב אל אותן קשר הוא, מזה

 . להסקה יבשות ענפים ללקט שמעזות לתימניות

תאטרון ב והועלתה תימן יהודי עליית סיפור את שגוללה" הכרך ילדי" הצגה נכתבה 80 – ה שנות בראשית

", יבשות זמורות" בשם אחד קשה שיר לשלב החליט הוא. אלמגור דן כתב ההצגה שירי את. לסין בית

 .(Youtube)קישור לשיר ". מקוב מקרה" סיפור את תהמגולל

\

 " הטובות השנים" על מדברים כולם

  רחובות במושבה תימן בן כל אך

 , יונתן באיכר מעשה זוכר עוד

 , תימן מבנות נשים שתי שתפש

  השמשות בין בכרם המלקטות

 , יבשות זמורות רק, ענבים לא

 , יבשות זמורות

 . תנורן להסיק יבשות זמורות

  יונתן האיכר, שתיהן את תפש הוא

 , בשוט השתיים על ארוכות והצליף

 , יבשות כזמורות המכות וקשות

 .יבשות כזמורות

 

  העב בחבל השתיים את קשר אז

 , הזנב לקצה, חמורו אל

  בגאווה רוכב, וככה

  המושבה אל ברכיבה נכנס

  כולם לעיני בראשי וברחוב

 , מורם ושוטו, חמור על איכר

 , מאחור נגררות הנשים ושתי

 , החמור לזנב בחבל קשורות

  מתביישות, חששות, חלשות נשים שתי

 , יבשות זמורות קצת ללקט שניסו

 . יבשות זמורות קצת

 , לתלייה כמובלות, לחבל קשורות

 , בדומייה מביטה המושבה וכל

 : המושבה כל ויודעת

 . טובה ממשפחה יונתן האיכר

 , גנב של דינו זה: יונתן וקורא

 . הזנב לקצה בחבל להיקשר

  הלחישות נלחשות? גנבו הן מה

  יבשות זמורות ליקטו בכרם הן

  יבשות זמורות קצת

 ?! יבשות זמורות

 !יבשות זמורות

 

 ישראל", בתמר אעלה" התימנית העמותה ראש יושב הגיע הבכורה הצגת שעלתה לפני ימים כמה, אולם

 . הזה השיר את שיבטלו דרש הוא. ההצגה לשירי והאזין, קיסר

 ?הזה השיר את שיבטלו דרש, בעצמו תימני ,קיסר ישראל לדעתכם הלמ

 ירחיב שזה חשש הוא. אליה בנוגע הציונות ועם השלטון עם ולהתעמת הפרשה את לעלות שלא העדיף הוא

 צונזר אכן והשיר. חבר היה בה העבודה מפלגת בקרב הציבורי למעמדו חשש שהוא או/ו העדתי השסע את

 . מההצגה והוצא

 

 נמחקו הללו שהסיפורים לכך הביאה נוספת סיבה איזו, התימנים של סיפורם את ששמעתם אחרי: דיון

 ? הציונית מההיסטוריה

 הציונית התנועה את שיציב מידע לחשוף מעוניינים אינם בישראל הקולקטיבי הזיכרון מעצבי – בושה

 מעוניינים הם. מבישים אירועים הם הציונות בתולדות אלו שאירועים יודעים הם. מחמיא לא באור ופעילותה

 באופן להזדהות שיוכל כך, הציונית בהיסטוריה" הזוהרים" הפרקים את ורק אך יכיר הישראלי שהציבור

 .הציוני הסיפור עם מוחלט
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 סיכום

 : דיון

 היסטוריה תופסים אתם שבו באופן אצלכם משהו השתנה אליו שנחשפתם המידע בעקבות האם 

 ? בפרט הציונות של והיסטוריה בכלל

 היום של הישראלית החברה את מבינים אתם שבו באופן השתנה משהו האם? 

 בארץ המזרחים של ההיסטוריה את לעומק יותר וללמוד להכיר חשק בכם עורר הזה המידע האם ? 

 כלפי ביקורת נטולת תפיסה וביצירת והעוולות הכישלונות במחיקת העיקרית הסכנה לדעתכם מה 

 ? העבר משגיאות להתעלם הישראלית לחברה טוב זה האם? הציונות

 על משפיעה שלכם הלימוד ומספרי הציוני מהסיפור מזרחים/הספרדים של וההדרה המחיקה כיצד 

 ? מחזקת היא מי ואת פוגעת היא במי? היום עד הישראלית החברה

 ומחבר שמאחד, קיבוצי זיכרון, קולקטיבית תודעה ליצירת המרכזי המכשיר הם הלימוד ותכניות הלימוד ספרי

 מהתודעה אותם מוחקים למעשה, שלמות קבוצות הלימוד ומתכניות מספרי מוחקים כאשר. האזרחים את

 הסיפור מחיקת. בקולקטיב, החברה בתוך במעמדן פוגעים ובכך, הקיבוצי מהזיכרון, הקולקטיבית

 חלק לא הם. מזרחים כמעט בו שאין קולקטיבי זיכרון לעצב מאפשרת ההיסטוריה מספרי ספרדי/המזרחי

 . הישראלי-הציוני מהסיפור

 ולכוון להשפיע הכוח ןמה נשלל, ומדינה חברה של המכונן לסיפור מחוץ אל מוצאות שלמות קבוצות כאשר

 מלאות שותפות להיות מהן מונעת המכונן לסיפור מחוץ אל הללו הקבוצות הוצאת. והעתיד ההווה את גם

 . מושתק אלו קבוצות של הקול שכן, והתרבותיות הפוליטיות, הכלכליות הכוח בעמדות חלק וליטול
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