יחידה חמישית :העליה כתהלי מתמש של שינוי ותמורה
)דניאלה עובדיה – ביה"ס ברנקו וייס בית שמש(

למשימה זו בחרנו להתמקד בשלושה גלי עליה:
 .1העלייה לפני קו המדינה )תקופת היישוב(,
 .2העלייה מקו המדינה ועד שנת 1961
 .3שנות העלייה הגדולה ,ועליית שנות ה .90
כל עליה נידונה על פי ארבע קריטריוני:
 אוכלוסיית העולי,
 מקו ההתיישבות,
 תעסוקה
 המצב הכלכלי באר בתקופת העלייה,
דר חקר נושא העליה נעסוק במספר נושאי:
א .העליה כאתגר מדיניחברתי ולא רק התמודדות אישית.
ב .השונות בי העולי והעליות והשפעת על הקליטה.
ג .זיהוי הצלחות וכשלונות לאור! שנות המדינה.
ד .מ ההבט הדידקטי :שימוש בנתוני סטטיסטיי ומיפוי כדי להבי תהלי!
הסטורי חברתי.
כל גל עליה נדו בנפרד ,א! מכיוו שהמדדי זהי קל מאוד להנחות להשוואות.
המטרה המרכזית היא לבדוק הא העליות תרמו להתפתחות הכלכלית של
המדינה?.

מהל השיעור:
כדאי שהכיתה תחולק לקבוצות.
כל קבוצה תחקור גל עליה אחד ותרכז את הנתוני לגביו על לוח משות $שיוצג בכיתה
בתו מילוי הטבלה יתקיי דיו בו יודגשו ההבדלי בי גלי העליות ,ותבח השאלה
המרכזית לגבי מידת תרומת לכלכלת ישראל.
המושגי המובאי בעבודה זו ה :מלחמת העצמאות ,מגילת העצמאות ,חוק השבות –
רשות מחוקקת ,הסוכנות היהודית ,משרד הקליטה  הרשות המבצעת ,צורות התיישבות

העלייה בתקופת היישוב
 – 1917- 1948עליות בתקופת המנדט
העלייה השלישית 1919 - 1923
רוב העולים עלו ממזרח אירופה .הם היו צעירים רווקים ,שעלו אחרי הצהרת בלפור ומסירת
המנדט על ארץ ישראל לבריטניה .הם שאפו להקים בארץ חברת מופת שתשלב את רעיון
הלאומיות היהודית עם הרעיון של הקמת חברה צודקת ושוויונית .חלקם קיבלו הכשרה
לעבודה חקלאית במסגרת תנועת "החלוץ" באירופה .הם הקימו צורות התיישבות
שיתופיות – הקיבוץ ומושב העובדים .בתקופה זו הוקמו בארץ מוסדות היישוב :הסתדרות
העובדים הכללית ,אסיפת הנבחרים ,הוועד הלאומי ,הרבנות הראשית וארגון ההגנה

העלייה הרביעית 1928 - 1924
רוב בני עלייה זו עלו לארץ מפולין בעקבות גזרות כלכליות ומשבר כלכלי במדינה .מיעוטם
הגיעה מברית המועצות ,מליטא ,מרומניה מעיראק ומתימן .רובם התיישבו בערים ,היו
סוחרים ובעלי מלאכה ופיתחו בארץ תעשייה .כמו כן השקיעו בבנייה .מיעוטם פנו
להתיישבות על אדמה שנרכשה על ידיהם בהון פרטי ,ופיתחו את ענף המטעים והפרדסים
במרכז הארץ.

העלייה החמישית1939 - 1929
בני עלייה זו הגיעו מארצות מזרח ומרכז אירופה .הגורם העיקרי לעלייתם היה התגברות
האנטישמיות ועליית היטלר לשלטון בגרמניה .רובם התיישבו בערים וחלקם הקימו את
"יישובי המעמד הבינוני" כגון  :נהריה .חלק גדול מהם היה בעלי מקצועות חופשיים –
רופאים ,עורכי דין ,מהנדסים ,מוסיקאים ועיתונאים .חלקם עלו עם רכוש אותו השקיעו
במפעלי תעשייה .עלייה זו תרמה לפריחה כלכלית ולשגשוג התרבות בארץ .בתקופה זו
הוקמה התזמורת הפילהרמונית ,הורחבה האוניברסיטה בירושלים ,ועלתה רמת
הרפואה.עלייה זו הכפילה את מספר היהודים בארץ ומספרם התקרב ערב מלחמת העולם
השנייה לחצי מיליון נפש.

http://www.amit.org.il/musagim/zionut/zionut_24/zionut_24.htm
כדאי לעיי ג:
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אוכלוסיית העולי –
עד קו המדינה )בתקופת היישוב( העליה הייתה ב"גלי" .קבוצות )מאורגנות
ופרטי שנקלעו למסע יחד( הגיעו במהל! תקופה מסויימת .בדר! כלל המצב
בארצות המוצא הכתיב את התנועה ,כמו ג טעמי אידיאולוגיי ומגמת הגירה
כללית.
בתקופת הבריטי התאפיינה העליה מצד אחד בבעלי אמצעי – כיוו שעליה
הקלו הבריטי את התהלי! א! מאיד! )בתקופה המאוחרת יותר( בפליטי השואה
שעלו ארצה ללא אמצעי ,משפחה ובמקרי רבי ללא הכשרה מקצועית.
מיסוד קליטת העליה באמצעות הסוכנות ומוסדות השלטו החלה לפני קו המדינה
בצורה מצומצמת לעיתי כבר בארצות המוצא שלה) .בעיקר עסקו הבאת
העולי ופחות טיפול בקליטת(.
תהלי! הקליטה היה עצמאי ,ורבי מ העולי נאלצו להקי בעצמ את מער!
הסיוע הכלכלי והחברתי אותו ה היו צריכי.

מקו ההתיישבות:
מוסדות הקליטה ההתיישבותית היו מעט מאד מעורבי בקליטת.
כל גל עליה התאפיי במגמת התיישבות אחרת .בעקרו ככל שהעולי היו יותר
מבוססי כלכלית ה נטו לפנות העירה.
השייכות האידיאולוגית תרמה רבות להקמת יישובי בעלי אוריינטציה משותפת
ובראש הקיבוצי.

תעסוקה
התשתית הקיימת היתה בעלת גוו פוליטי מובהק ,והקלה על אנשי שלומה .העליות
האחרונות לפני קו המדינה היו האנשי שבססו תשתית כלכלית ותרבותית
בתקופת טרו המדינה .בעיקר כיוו שאנשי אלה עלו ע ההכשרה והידע
המספקי.
מיעוט העולי מארצות ערב התקשה למצוא את מקומו בחברה החילונית הקיימת
ומצא את עצמו עוסק פחות באומנויות )צורפות וכד'( ומסחר )שאפיינו את הקהילות
בחו"ל(.
המצב הכלכלי באר :השליטה על המצב הכלכלי כמו ג על שאר התחומי הייתה
בידי הבריטי .המצב הכלכלי הל! ורע ככל שמלחמת העול השניה גבתה מחיר מ
האמפריה הבריטית .מבחינה אידיאולוגית מטרת מנהיגי היישוב הייתה לבסס את
מעמד בכל התחומי ,לרכוש נשק עבור ההגנה ,להגיע לכ! שכל ישוב יחזיק את
עצמו ולא יהיה תלוי בחסדיו של איש .א! באותה עת שלטה התפיסה

הסוציאליסטית שתרמה רבות לכלכלה המשותפת שסיייעה לחברת המהגרי
העניה.
מיד ע הקמתה קבעה מדינת
ישראל את העלייה וקליטתה כיעד
מרכזי .במגילת העצמאות
נאמר":מדינת ישראל תהא
פתוחה לעליה יהודית ולקיבו
גלויות ...אנו קוראי אל הע
היהודי בכל התפוצות להתלכד
סביב הישוב בעליה ובבני ,
ולעמוד לימינו במערכה הגדולה
על הגשמת שאיפת הדורות
לגאולת ישראל".
אחד החוקי הראשוני
שנחקקו בכנסת הוא חוק
השבות ,הקובע ש"כל יהודי זכאי
לעלות ארצה"; חוק השבות מבטא את היעד המרכזי של הציונות:
הגשמת זכותו הטבעית וההיסטורית של הע היהודי למדינה ריבונית משלו באר
ישראל ,ועיקרו זה מתבטא בזכותו של כל יהודי לעלות לישראל ולהשתקע בה,
משחוקקה כנסת ישראל את החוק ,בראשית שנות ה  ,50הייתה המדינה הצעירה
נתונה בתנופה של גידול האוכלוסייה ,ע קליטת של מאותאלפי עולי .במהל!
עשרות השני שחלפו מאז איפשר חוק השבות את קליטת של מיליוני היהודי
שהגיעו לאר.

פעילות על הגר:
 אילו שני היו שנות השיא בקליטת ולי ע"פ הגר? בת כמה היתה מדינת
ישראל באותה עת?
 איזה ארוע מכונ! התרחש במקביל לגל העליה הגדול?
 שערו מה היו המניעי העיקריי לעליה בתקופה זו?
 אילו קשיי עורר גל העליה העצו בפני המדינה הצעירה?

העלייה מקו המדינה ועד 1961
אוכלוסיית העולי:
ערב הקמת המדינה מספר תושביה היה  ,600,000ובמהל! שלוש השני הראשונות
 1951 – 1948האוכלוסייה היהודית הכפילה את עצמה בעקבות גל עלייה של
 700,000יהודי .מחצית מכלל העולי היו ניצולי שואה ושארית הפליטה שבאו
מפולי  ,רומניה ובולגריה ,קבוצת העולי הזו הייתה פחות הומוגנית וכללה בעיקר
אנשי בגילאי  50 – 20ומיעוט ילדי בגילאי  14 – 5ובמיעוט זקני.
המחצית השנייה הייתה בעיקרה מאסיה :עיראק ותימ ומיעוט מלוב וצפו
אפריקה .במהל! שלוש השני הבאות גלי העלייה היו פחות מאסיביי ,אבל בי
השני  1957 – 1955הגיעו ארצה  165,000יהודי רוב מצפו אפריקה ובמיוחד
ממרוקו.בעלייה המונית זו הועברו קהילות יהודיות בשלמות )או כמעט בשלמות (
לאר ,מכא שהגיעה קבוצה המאורגנת במבנה חברתי ושכללה את כל הרבדי של
קהילה :אחוז גבוה של ילדי וקשישי ולעומת זאת אחוז נמו! יחסית של עולי
בגילי העבודה העיקריי.
תהלי! קליטת של העולי החל למעשה בארצות מוצא או באר סמוכה לה,
ש הוקמו בסיסי יציאה ומה העפילו לישראל .הסוכנות היא זו שארגנה את
הבסיסי והעולי התגוררו בה לפעמי תקופה ארוכה ,אח"כ באר ה הועברו
למחנות עולי ומש למעברות.
תעסוקה :יוצאי אירופה מבי העולי הקלו על עצמ את ההתארגנות ואת מציאת
מקור פרנסה ומקו מגורי נח ,בעיקר על בסיס מקומות שפינו הערבי ביפו ,לוד
ורמלה )לכ! מצטרפת ג נסיו עסקי רמת ההשכלה ,בחלק מ המקרי( .לעומת
העולי מארצות צפו אפריקה היו בעיקר עובדי מלאכה ,תעשייה ועובדי מלאכה
זעירי )סנדלרי ,נגרי ,רצפי ורוכלי( רק  %5מהמפרנסי היו חקלאיי
ו  %9מהמפרנסי העולי היו רופאי ,מהנדסי,עובדי חינו! ועובדי טכניי
אחרי.

המצב הכלכלי באר:
מדינת ישראל הייתה ג בשנותיה הראשונות וג במצב מלחמה ,דבר זה דרש
הרבה כוחות יצרניי וידיי עובדות מחד ,ובזמ מלחמה נדרשו ג לוחמי

צעירי .ע סיומה של מלחמת העצמאות המדינה הייתה זקוקה להכנסות רבות
ולכ חלק מתפקידה היה לייצר מקומות עבודה ,כ! ג העולי יתפרנסו ולא יהוו
נטל נוס $על המדינה הצעירה ,וה ג ישלמו מסיי ובכ! ידאגו להכנסות המדינה.

מקו ההתיישבות:

פעילות לצד המפה :מחנות העולי והמעברות
התבוננו במפה וכתבו:
 .1כמה מחנות עולי
מופיעי במפה?
 .2היכ ה מרוכזי )צפו ,
דרו מרכז האר(
 .3מדוע ,לדעתכ ,דווקא
במקומות אילו?
 .4תארו את קשייו של
העולה החי במקו זה
)זכור/זכרי תנאי
התחבורה והתקשורת
אינ דומי למה שיש
לנו(
 .5כיצד לדעת! הריחוק
ממרכז האר משפיע על
חייו של העולה החדש
הא זה גור להסתגרות
או להתערות בחברה
החדשה?
 .6העולי עברו ממחנות
העולי למעברות כמה מעברות בער! היו?
 .7היכ היו ריכוזי המעברות?
 .8ציינו שלושה מקומות של מחנות עולי הנמצאי בתו! ערי ידועות ,ציינו
.9

שלושה מקומות שהפכו למושבי )רצוי להתמקד באזור ירושלי (
הא יש מעברות בתו! קיבוצי? א כ ציי אילו ,א לאמדוע אי
מעברות בקיבוצי? כיצד התמודדו הקיבוצניקי ע אתגר העלייה?

העלייה בשנות ה 90
 .1התבונ בדיאגראמה המתארת את גלי העלייה ובדוק באילו שני הייתה
עליה מעל  100,000איש ?
 .2על פי הידוע ל! הא הייתה סיבה מיוחדת לעלייה כה גדולה בשנות ה ?90
 .3סכ את מספר העולי בי השני .1996 – 1989
 .4במה שונה התמודדות של מדינה בת  40ע אתגר העליה הגדולה מהאתגר
של המדינה בשנות ה?50

עליית שנות ה 90הייתה שונה מהעליות הקודמות מבחינת :סיבות העלייה ,הרכב
האוכלוסייה והשפעתה הכלכלית על המדינה.
מסו $שנות ה  80ועד  ,1997מרבית העולי שהגיעו היו משני מוקדי :ברית
המועצות ואתיופיה.
יהודי אתיופיה עלו כעליית הצלה )כמו בעליות הראשונות( בעזרת מבצעי עליה
שאורגנו ע"י המדינה "מבצע משה" –  ,1985 1984ו"מבצע שלמה" באמצע שנות
 .1991בשני מקרי אילו התעורר חשש לחייה ומדינת ישראל הטיסה את יהודי
אתיופיה לישראל ע"י רכבת אווירית .
לעומת יהודי ברית המועצות לשעבר לא הגיעו בעזרת מבצעי עלייה )למעט
מעורבות של הסוכנות היהודית בקהילות היהודיות ועידוד לעלות( ,וג סיבת
עלית שונה מאד .עלייה זו לא הייתה עליה אידאולוגית ,זו הייתה בריחה מעוני
וממצוקה ומייאוש של מה שהיה אז בברית המועצות .ישראל לעומת זאת הייתה
אר שיש בה רמת חיי גבוהה ,אפשרויות כלכליות ונכונות לקלוט כל מי שיהודי
)חוק השבות( ללא שאלות מיותרות.

אוכלוסיית העולי:
מאתיופיה אוכלוסייה העולי הייתה ברובה חברה מסורתית/דתית; משפחות
בעלות ילדי וקשישי כאחד ,מרבית עובדי אדמה ,מחוסרי השכלה אקדמית .ה
עלו כמעט ללא רכוש ונדרשו להתחיל את חייה מהתחלה במדינה חדשה.
העלייה מחבר העמי )ברית המועצות לשעבר(התאפיינה בעיקרה במשפחות
קטנות ,מעוטות ילדי ,בריבוי משפחות חד הוריות ) %13מהעולי בי השני
 (1992 – 1990ובריבוי הקשישי )כ –  %14מכלל העולי היו בני  65ומעלה –
מרבית מתחת לקו העוני( .מרבית העולי היו בעלי השכלה עלתיכונית ,וכשני
שלישי מכלל המהגרי בשני  1995 – 1990היו בעלי מקצועות מדעיי
ואקדמיי .מכשול השפה אומנ היה קיי ג כא  ,א! העובדה שה עלו ע
מרבית רכוש ואמצעי ראשוניי למחייה הקלה את השתלבות בחברה
הישראלית.

מקו ההתיישבות:
מדינת ישראל התמודדה שוב ע גל עלייה המונית :מחנות ,קרוואני ,מרכזי
קליטה וכל חדר או דירה פנויה התמלאה בעולי ע משפחותיה .נוצרו שכונות
שלמות של עולי מרוסיה – א! אלה לא נהפכו למוקדי מצוקה וקיפוח בזכות
השכלת של העולי שהאיצה את עזיבת ממוקדי הקליטה .מקרב העולי
מאתיופיה  ,רבי נשארו זמ רב במרכזי הקליטה ,והמדינה התקשתה לפנות אות
ולמצוא לה מקומות מגורי חלופיי .עד היו מרבית משוכני בעיירות פיתוח
או בשכונות מצוקה בשולי הערי ש הדירות זולות יותר.

תעסוקה:
כשני שלישי מהעולי מחבר העמי היו אקדמאיי בעלי מקצועות מדעיי או
מקצועות חופשיי טכניי .העולי שהגיעו בגלי העלייה הראשוני נקלטו
בעיסוקי ההולמי את הכשרת ,א! העולי בגלי מאוחרי יותר התקשו
בהתחלה למצוא עבודה במקצוע שלה .תהלי! הקליטה של עולי אילו היה קשה
ומורכב ה מבחינת מקו מגורי ,ויותר מכ! בשל העובדה שה נאלצו לעבור
הסבה מקצועית ,ולקח זמ עד שמרבית מצאו מקו עבודה הול.

"שני ילדי יש ללובה ,והיא עובדת בניקיו שמונה שעות ביו ,שישה ימי בשבוע,
לפעמי במשמרת לילה .היא מקבלת  800שקלי לחודש ,וכמו האחרי היא
אסירת תודה שיש לה עבודה .ארבעה עולי חדשי עובדי במאפייה ,כול
בעבודות ניקיו או באפיית עוגיות ,כול שקטי ,חשדניי ,חרוצי מאד ..באשדוד
התרגלו כבר לזהות ולאפיי את העולי מרוסיה בקלות רבה :ה הולכי ברגל,
תמיד ברגל ,לפעמי במרחק של קילומטרי רבי .בשוק ה קוני רק גורנות ,עו$
והודו ,רגליי ,כנפיי ,מה שהכי זול .משלמי מדי הקיו שה מקבלי מהסוכנות
תשלומי רבי על דברי בסיסיי שה צריכי .שעות ארוכות ה עומדי מול
משרדי הסוכנות ,לפעמי מארבע בבוקר .מחפשי עבודה .מוכני לעבוד בכל
עבודה שיציעו לה :ניקיו משק בית ,בניי  ,דיג כל דבר בשביל כל מחיר .מהנדסי
ורופאי עובדי בניקיו בשביל שקלי ספורי לשעה ,מורות ואקדמאיות עובדות
במשק בית במחירי שקוני היו מסטיק .בהרבה מקומות החלו מפטרי פועלי
ערבי ומעסיקי רוסי בחצי המחיר שהועסקו הערבי.
דינה,מתמטיקאית מקייב ,עבדה ברוסיה במחשבי .פה הייתה רוצה להיות מורה
למתמטיקה ,אבל לא אכפת לה לעובד בכל עבודה שיציעו לה .לא ,זה לא משפיל.
"למה משפיל? מה קרה?אנחנו מוכני לעשות כל דבר .עכשיו כ  .אני מרגישה שאני
יכולה לתת יותר מעבודה שחורה ,אבל זה רק פתרו זמני ,כשאני לא ידועת שפה,
כשאני יודעת שפה ,זה כבר משהו אחר" .דינה מסבירה שהעבודה זה כמו מחלה
בשביל הרוסי .שה לא יכולי בלי עבודה" .בלי עבודה זה קשה באמת .הרוסי
זה קולקטיב .בלי עבודה אי שו דבר .ב אד בלי עבודה זה לא ב אד .אשה שכל
היו בבית זה כמו חתול" ).מתו! מעריב ,סופשבוע ל' תשרי תשנ"א,
(19.10.1990..

שאלות על הקטע
 .1על פי הכתבה :מה מאפיי את כל העולי מרוסיה ,כיצד מזהי אות?
 .2על מה לדעתכ מעידי סימני אילו?
 .3מדוע ה רוצי לעבוד בכל מחיר? מה העבודה מסמלת עבור כל עולה בכלל ועבור
עולי אילו בפרט?
 .4כיצד העולה החדש המשכיל )כדוגמת דינה( מתייחס לעבודה 'זולה'? ומדוע ה
מוכני לעבוד בה?
 .5אילו קשיי נוספי יש לעולי מאתיופיה שמקשי על קליטת מבחינה כלכלית
וחברתית כאחד?

מדינת ישראל ראתה את מצוקת העולי המדעני והקימה במשרד הקליטה
מחלקה מיוחדת עבור עולי מדעני .על פי דיווחיה למעלה מ 12000עולי זכו
לטיפול .
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סך העולים

התקבלו לטיפול

 .1באיזו שנה היה שיא של עליית מדעני? כמה עולי עלו אז?
 .2באיזו שנה ה טופלו?
 .3מה הסיבות לדעת! לירידה במצב העולי המדעני במהל! השני?

מרבית העולי מצאו ע הזמ את מקומ בחברה הישראלית ,שהתעשתה מהזר
האדיר של העולי .מחד ה יצרו לעצמ תרבות מיוחדת ,תיאטרו  ,ספריות ,ערו
טלווזיה ,מפלגות המיועדות לעולי רוסי ועוד ,ומאיד! ה השתלבו בחברה.
הצלחת הקליטה הייתה ביטוי לחוסנה הכלכלי והחברתי של ישראל בשנות ה .90
הפע לא היה צור ב'צנע' .החברה נמצאה בתהליכי צמיחה כלכליי שהשלו עודד
והעלייה האיצה .העולי יצרו ביקושי חדשי בשוק )ג בתחו הצריכה האישית
לדוגמא:יותר תפוחי אדמה ,משקה הוודקה תפס תאוצה( .העלייה הביאה יוזמות
חדשות ,כישרונות חדשי ,ותנופת בנייה .העלייה הרוסית השתלבה במהל! השני
בכל המקצועות בחברה הישראלית ה למדו להיות ישראלי אבל ג שינו את
מהות הישראליות ונית למצוא אות בכל ענפי המשק היו ,בכל המגזרי ובכל
הישובי.

ביבליוגרפיה
על מגש הכס $הוצאת משרד הביטחו  ,עמ'  ,160עמ' 170
תקומה ,הוצאת משרד הביטחו עמ' .247 – 241
עליה וטובה – הוצאת משרד החינו! בשיתו $ע מכו המלי.
אתר המדעני העולי
אתר יד ב צבי.

