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למפגשים ,שלא כולם היו פשוטים או קלים .רבים מכם טרחו לעשות את המפגשים הללו
נעימים ,פוריים וגם טעימים ,יש לציין.
אנשי הארכיונים ,ובעיקר אנשי הארכיון הציוני וארכיון לבון הקלו על חיי בנבכי הארכיונים.
תודה וברכה לכם ,השוחים כדגים במים בכמויות בלתי נתפסות של מסמכים.
תודה לד"ר דליה לירן -אלפר על עזרתה ,ועל חברותה.
וכן ,תודה לכם ,בני משפחתי האהובים .תודה לעמי על האהבה והתמיכה .תודה לרותם ונופר
על שאתם מאירים את חיי .תודה לאמי הדסה ,המאמינה בי תמיד ,על עזרתה הרבה ,ולאחי
ואחיותיי החד פעמיים ,המדהימים .תודה מיוחדת לפרג על עזרתה .תודה לחיים ותודה פעמיים
לרחל.
אני רוצה להקדיש את העבודה לזכרם של סבי וסבתי ,עזריאל וגיטל )גוטשה( גולדברג ,זיכרונם
לברכה .הייתם לי תמיד מוזרים ורחוקים ,דוברי שפה לא ברורה ונושאי שמות משונים .הרגשתי
את אהבתכם מנסה לגשר על פערים של שפה ,דורות ותרבות ,ולא תמיד בהצלחה .עברו שנים
עד שלמדתי להתגעגע.
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הגדולה ,שירותי הבריאות והארגונים השונים שסיפקו אותם ושיטות הפעולה
הממוסדות והבלתי ממוסדות )אותן כיניתי "מתגלגלות"(.

XI
שיטות :המחקר נערך במתודולוגיה של המחקר האיכותי ).(Qualitative Research
המחקר האיכותי נבחר שכן הוא מאפשר איסוף של חומרי מחקר עשירים בפרטים,
הצלבת מידע ממספר מקורות וממספר תקופות ,וחיזוק התוקף והמהימנות של
החומרים ההיסטוריים .עשיתי שימוש בשתי מתודות לאיסוף נתונים:
א .ראיון עומק ) -(Depth Interviewהמחקר מתבסס על  35ראיונות עומק עם
אחיות רופאות ,ורופאים שעבדו עם עולים בתקופת העלייה הגדולה של שנות
החמישים ) .(1949-1956כל הראיונות התבצעו בשיטת רעיון העומק הבלתי מובנה,
המתבסס על שחזור סיפורי חיים מתוך נרטיבות חופשיות ככל האפשר של
המרואיין .איתור המרואיינים התבצע בשיטת כדור השלג ,כשכל מרואיין או
מרואיינת נתבקשו להמליץ על מרואיינים מתאימים .רשתות של היכרויות
משפחתיות ,אישיות ומקצועיות שימשו להרחבת מעגל המרואיינים .הראיונות
התקיימו ברובם המכריע בבתי המרואיינים ,והוקלטו .כל ראיון נמשך בין שעה
וחצי לשלוש שעות .הראיונות תומללו מההקלטות ,והועלו על הכתב .ניתוח
הראיונות התבצע בכמה רמות :ניתוח תמטי )כלומר חיפוש התמות המרכזיות( של
הראיונות ,ניתוח ממפה )חיפוש קשרים בין התמות וסידורן בעץ הממחיש את
היחסים ביניהם( ניתוח ממוקד )המתמקד בתמות מרכזיות בלבד( וניתוח פרשני
)בניה של קטגוריות תיאורטיות על בסיס הקטגוריות הממוקדות(.
ב .ניתוח טקסטים  -מגוון הטקסטים שנכללו בעבודה זו גדול ורב ,החל במסמכים
ארכיוניים ופרסומים ממשלתיים דרך ספרי זיכרונות ,ביוגרפיות ומונוגרפיות,
ויומנים וכלה בקטעי עיתונות .ניתוח הטקסטים התבצע בשיטת ניתוח התוכן,
והתמקד אף הוא בניתוח תמטי תוך התייחסות לרבדים הגלויים והסמויים של כל
טקסט .השאלה המרכזית שנשאלה היא מה משקלם היחסי של נושאים שונים בתוך
הטקסטים הנחקרים .כן נבחנו אמות המידה של הכותבים ,השתייכותם המוסדית
והארגונית והשלכותיה על הטקסט ,האוריינטציה של הכותבים כלפי הנושאים
המרכזיים וצורות הביטוי.
ממצאים :העולים ,ללא הבחנה ברורה על פי ארצות המוצא ,נתפסו על ידי אנשי
מערכת הבריאות כקבוצה חולה במחלות מסוכנות אשר עלולות להדביק את
האוכלוסייה הותיקה .תפיסה זו ,המאפיינת מדינות קולטות רבות ,הוקצנה בהקשר
הישראלי .התפיסה של האיום הבריאותי ,שהציגו העולים בפני הוותיקים ,הורחבה
לאיום ביטחוני .האיום הבריאותי-ביטחוני היה אחד משורה של איומים על ביטחון
המדינה הצעירה )מדינה קטנה מוקפת אויבים ,האיום הדמוגרפי ,המשבר הכלכלי
וה"צנע" ועוד( וזכה ,כמו כל הבעיות ה"ביטחוניות" ,לתגובה בעלת מאפיינים
ביטחוניים .בעבודה זו מופו שיעורי התחלואה במחלות שיוחסו לעולים .הנתונים,
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שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים הראשונות לקו בחוסרים
רבים ,בחוסר עקביות בפרסום הלוחות ,ובניסיון לטשטש הבחנות בין תחלואת
עולים לתחלואת ותיקים.
הממצאים משקפים ירידה מתמשכת בהשתתפות הארגונים הוולונטריים בקליטת
העלייה הגדולה .שירותי הבריאות בתקופת העלייה הגדולה נסקרו בעבודה זו על פי
מפתח ארגוני .מיפיתי את השתתפות הארגונים השונים ,המשימות שלקחו על עצמם
והתקופות שבהם השתתפו במאמץ .ריבוי הארגונים שטיפלו בעולים הביא מחד
לכפילויות ומאידך לפערים בטיפול .חלוקת העבודה בין הארגונים השתנתה באורח
תדיר והקשתה על מתן טיפול לעולים.
מהממצאים עלה כי העלייה הגדולה לא שינתה את מעמדם של הרופאים ,אבל היא
הביאה לחיזוק במעמדן של האחיות כפרופסיה ,לשינוי באופני הכשרתן ולשיפור
תנאיהן החומריים .במשך כל העלייה הגדול היו תלונות על מחסור ברופאים לעבודה
עם עולים .המדינה הנהיגה גיוס כפוי ,ומיעוט הגיעו לעבוד עם עולים בהתנדבות.
בפועל היה במדינה עודף של רופאים ,שהיו מרוכזים בעיר ולא בספר ובכפר )שם היו
עיקר העולים( .מספר האחיות המוסמכות עלה במהלך העלייה הגדולה כמעט פי .4
לעבודתן עם העולים יוחסה מניעת מגפות בעקבות העלייה הגדולה .נכונותן
להשתתף במשימה הלאומית של קליטת העלייה ,שימשה מנוף לחיזוק פרופסיונלי
וקידמה ,בסופו של תהליך ,את תהליכי האקדמיזציה של הסיעוד.
מהממצאים עלה כי לצד פרקטיקות ממוסדות )במובן של מתוכננות וממומנות על
ידי המדינה ,או שהן שימור של דפוס פעולה מוכר כמו הדפוס של "הדסה"( התפתחו
בתקופת העלייה הגדולה פרקטיקות מתגלגלות -פרקטיקות שנוצרו בשטח ,על ידי
אחיות ורופאים ופרופסיונלים אחרים )למשל אנתרופולוגית( שנתקלו בבעיות
ספציפיות ומצאו להם פתרונות אישיים ,מקומיים וזמניים .את הפרקטיקות
הממוסדות והמתגלגלות ניתן לחלק לארבע קטגוריות :הפרדה והרחקה ,החלפה,
ריפוי ושינוי .הקטגוריות השונות הם שלבים בתהליכי האקולטורציה ,אך
מהממצאים עולה כי בפועל ננקטו כל השלבים בו זמנית ולא נשמר תהליך הדרגתי
בקליטה .מאמצי השינוי התרבותי ,החלו כבר בשלבים מוקדמים של הקליטה ,עוד
לפני שהושלמו שלבי ההרחקה ,ההחלפה והריפוי .פרקטיקות ההרחקה וההחלפה
והריפוי הן בעיקרן פרקטיקות מוסדיות ,בעוד שעיקר השינוי התרבותי בוצע
באמצעות פרקטיקות מתגלגלות.
חלוקה נוספת של הפרקטיקות הייתה לשתי רמות :הרמה האסטרטגית הכוללת
שיטות פניה והתנהלות שיקלו על העבודה ויגבירו את השפעת הצוותים הרפואיים
והרמה הפרקטית שכללה את פעולות השינוי התרבותי לסוגיהן .מחלוקת המשנה
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עלה כי כול האסטרטגיות היו למעשה פרקטיקות מתגלגלות שעוצבו ובוצעו בשטח
ללא תכנון מלמעלה .מכאן ,שמשקל התכנון והמדיניות בפעולות שירותי הבריאות
היה נמוך ביחס לפעולות שנבעו מדרגי השטח.
ההבחנה העיקרית שנחשפה במהלך ניתוח הראיונות הייתה ההבחנה בין "אנחנו"
)הצוות הרפואי( ל"הם" )העולים(" .אנחנו" כרוך במערכת שיוכית בעלת שלושה
רבדים  -הרובד ההשתייכותי ,הרובד הערכי והרובד ההשכלתי .כניסה של אחיות
עולות חייבה אותן לאימוץ מלא של הטרמינולוגיה ,התפיסות וצורת המחשבה של
בנות הארץ .הרופאים והרופאות ,שהיו כולם עולים ,זכו בעיקר היוקרה בגלל הרובד
ההשכלתי.
מניתוח סיבות ההגעה לעבודה עם עולים עולה פער בין תפיסה עצמית של מתנדבים
התורמים למדינה לבין המציאות של גיוס ברמה משתנה של כפייה .התפיסה
העצמית של המרואיינים רוויה בביטויים למסירות העצומה שהפגינו כלפי העבודה
ומושאיה ,העולים.
תפיסתם של המרואיינים את ה"הם" ,העולים ,אמביוולנטית .לצד התפעלות ממפעל
העלייה ומבניין הארץ )ומחלקו החשוב של הצוות הרפואי בו( רבו התייחסויות
סטריאוטיפיות ומכלילות לעולים .העולים הוצגו כנתונים במצב זמני ,בכיינים,
בורים )במובן של אי הכרות עם התפיסות ההיגייניות והטכנולוגיות המערביות(
ואוחזים בהרגלים נחשלים )פרקטיקות ומנהגים זרים( .בראיונות עלו העדפות
פנימיות בין העולים ,שלא התמקדו בהבחנה בין אשכנזים למזרחיים .ההעדפות
הפנימיות התמקדו במרחב שבין עירוניים וכפריים )העדפה לעירוניים( בין גברים
לנשים )העדפה לנשים המשתלבות לעומת הגברים המתנגדים( ,ופסיביים מול
מתנגדים )העדפה לפאסיביים(.
הפער העצום שהציגו המרואיינים בין עצמם )והחברה הקולטת( לבין העולים ,חייב
אמצעים אקטיביים להקטנתו .התוצאה הייתה תפיסה של פעילות הצוותים
הרפואיים במונחים של "מלחמה" .מטרות המלחמה כללו בינוי האומה החברה
)מטרות לאומיות( ,הצלת חיים של עולים )ובהשלכה גם של ותיקים שהדבקתם
תמנע-מטרות רפואיות-ביטחוניות( ושינוי תרבותי של העולים )הפיכת "הם"
ל"אנחנו"(.
עוד נמצא כי בתחום הלידה והסדרת הלידות עשו הצוותים הרפואיים לשימור
וחיזוק ההבחנות שבין עולים ובני הארץ ולא לטשטוש ההבדלים .כך בתחום לידות
הבית הייתה מחד התערבות נמרצת לעידוד לידות בבית חולים ,אך מאידך
הסתגלות של דרגי השדה למציאות של לידות בית .בתחומי ההפלה ומניעת ההיריון,
סירבו מרבית המרואיינים לסייע לעולות .התפיסה של העולים כמסורתיים ,הביאה
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להנחה אוטומטית שאין להם צורך או עניין בהסדרת הלידות .זאת לעומת מצב
הפוך באוכלוסייה הותיקה שבה היה שימוש רחב בהפלות ושימוש באמצעי מניעה
המקובלים לתקופה .גם תפיסת ההנקה של המרואיינים קשורה לסוגיית אמצעי
המניעה  -המרואיינים קשרו בין הנקה לבין כוונת העולות למנוע הריונות תכופים.
הגזזת ,שהוגדרה כמחלה סוציאלית ,הייתה מחלה שתייגה את העולים כבלתי
היגייניים ,וכמסוכנים לבריאות האוכלוסייה הכללית .הטיפול בגזזת הסתמך על
פרקטיקות חריפות של הפרדה והרחקה ,למרות שמדובר בתקופה שאחרי העלייה
לארץ ולמרות שההרחקה חייבה הפרדה בין ילדים להוריהם.
על בסיס ממצאי המחקר ומיפוי המודלים הקודמים מציעה עבודה זו ככוון
למחשבה ולמדיניות את מודל הכוכב -מודל שבמרכזו הקמת מוקד ידע שיעשה
שימוש באמצעי תקשורת המונים ובמדיה חדשים כדי להפיץ לאנשי מערכת
הבריאות מידע הנוגע לקבוצות שונות של מהגרים ,ופרקטיקות מקומיות הנקוטות
כלפי קבוצות מהגרים .המערכת תאפשר לימוד אוצר מילים רפואי בסיסי בשפות
השונות ,הכרות עם שונות תרבותית ,חילופי מידע בין עובדים בחלקים ואזורים
שונים של מערכת הבריאות ופיתוח של רגישות תרבותית ומגדרית.
מילות מפתח :הגירה ובריאות ,קידום בריאות ,נשים ובריאות
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פרק א' :מבוא
"פראנסי נכנסה פנימה ברעדה .בכל חייה הצעירים לא הזדמן לה עד כה לראות
רופא או אחות .כל מה שראתה בחדר הכניס בלבה פחד משתק :המדים הצחורים
מצחור ,המכשירים הנוצצים בברק מאיים ,המונחים על-גבי מגש מכוסה מפית,
ריח חומרי החיטוי ובעיקר -מיכל החיטוי המהביל עם הצלב האדום כדם המצויר
עליו.....לדאבון לבה גילתה שהרופא עומד עדיין מעליה עם המחט כמקודם ,הוא
הביט בסלידה בזרועה .גם פראנסי הביטה .היא ראתה אזור קטן לבן על זרוע
חומה-כהה מלוכלכת .היא שמעה בדבר הרופא אל האחות" :לכלוך ,לכלוך
מבוקר עד ערב .אני יודע שהם עניים ,אבל למה הם לא מתרחצים? המים בחינם
והסבון זול .תסתכלי רק רגע על הזרוע הזו ,אחות" .האחות הסתכלה והשמיעה
אנקה של סלידה....עכשיו הוא כבר דיבר בנימה רגועה יותר ,ושאל את האחות
איך האנשים האלה מצליחים להישאר בחיים ,לדעתו ,כך אמר ,היה צריך לעקר
אותם כדי שלא יתרבו עוד.....היא אמרה" :כן ,זה נורא ,אני מבינה אותך
דוקטור .אי אפשר להצדיק את האנשים האלה שמתגוללים בזוהמה".
1
בטי סמית" ,אילן גדל בברוקלין"

עבודה זו עוסקת במפגש שבין קולטים למהגרים בתחום הבריאות .מדובר במפגש
בין אנשים בעלי סדר יום שונה .בין אנשי מערכת הבריאות שסדר היום שלהם
רפואי ,ומנסה למנוע הפצת תחלואה ,לבין מהגרים המבקשים להיטיב את תנאי
חייהם ונדרשים להשתנות על פי הדרישות הבריאותיות בארץ היעד.
בעבודה זו אשרטט את מאפייני המפגש בין הצוות הרפואי למהגרים בתקופת
העלייה הגדולה של שנות החמישים .תקופה זו תשמש כמקרה מבחן ,שלאורו יבחנו
התיאוריות והמודלים הקיימים בתחום קידום הבריאות בקרב מהגרים.
בשנים האחרונות עלתה סוגיית הטיפול הרפואי בעולי שנות החמישים לסדר היום
הציבורי בעקבות פרשיות כמו פיצויי הגזזת וועדות החקירה לחקר היעלמות ילדי
תימן ,וחשפה את מיעוט המחקר המדעי על ההיסטוריה הרפואית של התקופה.
בניגוד לסוגיות אחרות הקשורות בטיפול בעולים ,כמו חינוך ,דיכוי תרבותי ,כלכלה
ושיכון 2,נותרה סוגיה זו לא מטופלת או צויינה בקצרה ובדרך אגב 3.ייתכן שהדבר
" 1אילן גדל בברוקלין" מתאר את חייה של הילדה פראנסי נולן בברוקלין ,בשני העשורים הראשונים של המאה ה-
 ,'20בלב שכונות המהגרים העניות של ניו-יורק .הספר פורסם לראשונה באנגלית בשנת  .1947הציטוט מובא מתוך
המהדורה העברית בתרגום טובה קשת ,שיצאה בשנת  1988בהוצאת אורעם עמ'  .136-137יש לציין שהספר רצוף
במפגשים טראומטיים עם המערכת הרפואית .הציטוט המובא כאן הוא ראשון המפגשים של הילדה עם המערכת
הרפואית שכן כניסת הילדים לבית הספר הותנתה בקבלת החיסון נגד אבעבועות בלשכת הבריאות.
2צמרת ,צ (1993) .ימי כור ההיתוך :ועדת חקירה על ילדי העולים ) (1950שדה בוקר :המרכז למורשת בן גוריון,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב; הנ"ל ) ,(1997עלי גשר צר :החינוך בישראל בשנות המדינה הראשונות ,שדה בוקר:
המרכז למורשת בן גוריון .ברוך קימרלינג מתייחס לטיהור תרבותי וקושר אותו עם סגרגציה מוסדית ומרחבית.
קימרלינג ,ב" (1999) .מדינה ,הגירה ויצירתה של הגמוניה ) ,"(1948-1951סוציולוגיה ישראלית ,כרך ב ) ,(1עמ' 167-
 ;208סבירסקי ש .וד .ברנשטיין )" (1993מי עבד במה ,עבור מי ותמורת מה? הפיתוח הכלכלי של ישראל והתהוות
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נובע מהעיסוק המחקרי המצומצם יחסית בהיסטוריה של הרפואה בישראל בכלל,
או משוליות נושא הבריאות ביחס לנושאים האחרים .התוצאה היא שהדיון בנושא
זה התקיים בעיקר ברמה הפופולארית וצביונו נקבע בידיהם ובפיהם של פעילים
4
עדתיים ופוליטיקאים.
התופעה לא הסתיימה בשנות ה .50-כעיתונאית ,סיקרתי בשנת  1992פעולת הדרכה
של עירית תל אביב במסגרת מה שכונה "הסתגלות לתנאי אקלים" ,פרויקט שלדברי
נציגי העירייה הושק בעקבות תלונות של עובדי עירייה על ריח רע העולה מגופם של
עולים .אחות ,מהגרת ותיקה מרוסיה ,הסבירה לקבוצה של תלמידים עולים
מכיתות ו'-ז' בשכונת שפירא ברוסית ש"צריך להתרחץ כל יום ,להחליף את
הבגדים ,ללבוש נעלי קיץ פתוחות ולפחות שלוש פעמים בשבוע לחפוף את הראש כי
בארץ יש כינים" .המורה היועצת של בית הספר הסבירה לתלמידים שההרצאה
ברוסית "כי חסרים לכם הרבה מילים" .ראש אגף הבריאות העירוני באותה תקופה
דחתה כל ביקורת על פרויקט ההדרכה בטענה ש"האחיות הרוסיות רגישות לכבוד
5
העולים".
ה"טעויות" בתהליכי קליטת הגירה חזרו על עצמם בכל גלי העלייה ,ומעבר להכאה
על חטא בנוסח "עשינו שגיאות" ,מעולם לא נלמדו התהליכים המאפיינים קליטה
בריאותית של מהגרים בישראל לעומקם .נראה כי בכול גל הגירה התחילו המוסדות
הקולטים מחדש ,כאילו לא היו גלי עליה קודמים ,כאילו ה"שגיאות" מעולם לא
נעשו.
מטרות עבודה זו הן:
 .1למפות ולנתח את שירותי הבריאות לעולים בתקופת העלייה הגדולה.
 .2לבחון באורח ביקורתי מודלים קיימים של קליטה בריאותית.
 .3להציע מודל חדש ,רגיש תרבות ומגדר ,להדרכה וקידום בריאות של מהגרים
בחברות רב-תרבותיות .המודל יתמודד עם הבעיות שיעלו מניתוח של ההדרכה
וקידום הבריאות בעלייה הגדולה של שנות ה.50-
תקופה זו מתאימה כמקרה מבחן בגלל:

חלוקת העבודה העדתית" ,בתוך :רם ,א) .עורך( ,החברה הישראלית :היבטים ביקורתיים ,תל אביב :ברירות עמ'
.120-148
בעיות הדיור נדונות אצל הכהן ,ד (1994) .עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל  ,1948-1953ירושלים :יד
יצחק בן צבי עמ' .178-182
 3קצ'נסקי ,מ" (1986) .המעברות" ,בתוך :נאור ,מ) .עורך( ,עולים ומעברות  :1948-1952מקורות ,סיכומים ,פרשיות
נבחרות וחומר עזר ,ירושלים:יד יצחק בן צבי ,עמ'  ;69-86הכהן ,ד (1994) .עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה
בישראל  ,1948-1953ירושלים :יד יצחק בן צבי עמ'  ; 187-202שורץ,ש (2000) .קופת חולים ,הסתדרות ,ממשלה:
מהלכים בעיצובה של מערכת הבריאות בישראל  ,1947-1960שדה-בוקר :המרכז למורשת בן גוריון ,עמ' .143-210
 4התופעה בולטת בסדרת הטלוויזיה רוח קדים-כרוניקה מרוקאית ) 2002במאי :דוד בן שטרית ,זוכת פרס וולג'ין
לשנת  ,(2002ובסרט ילדי הגזזת )  2003בימוי :דוד בלחסן ואשר נחמיאס(.
 5סטולר-ליס ,ש" .ריח רע" זמן תל אביב  :5ע' .26.6.1992 ,4
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• היקפה הגדול של העלייה ,והקליטה ה"הדוקה" שאפיינה אותה.
• המאמץ חסר התקדים בהיקפו שהושקע בהדרכת עולים בתקופה זו.
• השתתפותם של מוסדות המדינה ,לצד ארגונים התנדבותיים ),(NGO's
תכנון מרכזי )למשל מרכז ההדרכה במשרד הבריאות ,או המרכז לכלכלת
הבית במשרד החקלאות( לצד יוזמות התנדבותיות מקומיות  /פרטיות.
• ראשוניותה של התופעה בחברה הישראלית.
• המשקעים הכבדים שהשאירה בקרב קולטים ונקלטים
המחקר ינסה להתמודד עם הבעיות והחסרים במודלים הקיימים כיום בתחום
קידום הבריאות למהגרים ויעזור במתן מענה לבעיות המרכזיות שיעלו מניתוח
הקליטה הבריאותית של שנות ה .50-מטרתו לאפשר תיאור ,ניתוח ופרשנות
תיאורטית של יחסי עובדי בריאות ומהגרים ,ובנוסף להיות מכשיר עזר לתכנון
והובלת מדיניות קליטה בריאותית.

א .1.הגירה ,המצב הרב תרבותי ובריאות
הגירה היא אחת הפרקטיקות האנושיות העתיקות ביותר שבנמצא 6.צורת הקיום
האנושית הראשונית ,חבורות ה"ציידים-לקטים" ,התבססה על נדידה מתמדת
בעקבות המזון והמחסה .התפשטות האדם על פני כדור הארץ מוסברת בהגירה,
וכמותה התמוטטות האימפריה הרומית ,קצם של ימי הביניים ,והקמתה של
ארה"ב.
עקב שיפור טכנולוגי באמצעי התעבורה ,מתאפיינות מאתיים השנה האחרונות בגלי
הגירה אדירים ,מאירופה לארה"ב ,ומאסיה ואפריקה לארה"ב ולאירופה .סוף
המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת מתאפיינות בתנועת הגירה נוספת של
עשרות מיליוני בני אדם מן "הדרום הגלובלי" או "העולם השלישי" ,למדינות
המבוססות יותר באירופה ,ארה"ב ואוסטרליה ,הן "הצפון הגלובלי" .ההגירה אינה
תמיד וולונטרית  -מלחמות ,גירוש ,טרנספר ,מנוסת בהלה ,מנוסה מפני הרעב ,ואף
הגירה לצורך טיפול רפואי הם חלק מהדפוסים המגוונים המאפיינים את תופעת
ההגירה המודרנית .לתופעת ההגירה לצורותיה השונות נלוות מערכת תפיסות
6רוג'ר דניאלס מזכיר שאף "לוסי" ,השלד האנושי המוקדם ביותר שנמצא הייתה בתהליך של נדידה -הגירה
Daniels, R. (1990) Coming to America New Delhi: Affiliated East P.3.
טרטקובר ,סוציולוג שכתב ספר מחקרי על הגירה בשנת  1954דן בהרחבה בנושא והכריע כי הגירה מאפיינת את
האדם רק משנוצר ה"אינטלקט האנושי" ,וגם אז היא משתנה מ"הגירה פרימיטיבית ללא יחס ברור בן יחיד לחברה
דרך השלבים של הגירה מלחמתית והגירת האדם העובד בהם היחיד קובע את מעמדו בחברה ועד השלב האחרון של
עליה המסמל את ניצחון הכלל מתוך הכרתו והשתתפותו של היחיד" טרטקובר ,א) .תשי"ד( האדם הנודד תל אביב:
מ.נוימן ע' .17
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הקושרת בין הגירה לתחלואה .מדובר בתפיסת המהגרים כמאגר של מחלות ,ומכאן
7
כסכנה לחברות הקולטות ,וכסוגיה פוליטית מרכזית עבורן.
גלי ההגירה לוו ,לפחות מאז המאה ה 19-והפרופסיונליזציה של הרפואה ,במנגנונים
חברתיים למיון רפואי ,ריפוי והדרכה בריאותית .מנגנונים אלה נועדו להגנה על
החברה הקולטת בפני הסכנות האמיתיות והמדומות של התחלואה שהגיעה עם
ההגירה.
עניינה של עבודה זו לבדוק ,לתאר ולנתח את המנגנונים הללו .הכוונה היא שעל ידי
הבהרת ההקשרים הפוליטיים  -הן מקומיים והן גלובליים ,התרבותיים והמיגדריים
שעיצבו מודלים שונים למנגנונים כאלה בחברות שונות יוארו המבנים הסמויים
וההבניות החברתיות של קליטה בריאותית של מהגרים ,וניתן יהיה לאתר את
נקודות הקושי והמשבר המלוות את הקליטה הבריאותית.
ההגירה כתופעה חברתית הוסברה באמצעות תיאוריות ומודלים מרובים .על פי
הגישה הפונקציונליסטית )המתבססת על התיאוריה הכלכלית הליברלית( הגירה
היא מנגנון ויסות בין משאבים וכוח עבודה .כדי לשמור על המצב היציב של החברה
והכלכלה נדרשת מידי פעם תנועה מסוימת של אנשים מאזור לאזור או מארץ לארץ.
כפי שמתאר זאת סוול :
“Differences among people and among places lie at the heart of migrations” 8

סוול מציג את ההגירה כצעד הכרוך בעלויות גבוהות עבור המהגרים )כלכליות,
חברתיות ,סיכון( וברווחים לארץ היעד .ההגירה משרתת את צרכי החברה ,ומביאה
לפיתוח כלכלי ורווחה לכל.
“Nothing is more common then to have poverty-stricken immigrants become
prosperous in a new country and to make that country more prosperous as
well.”9

אוכלוסיות המהגרים השונות מפתחות בארץ היעד מערך מורכב של זהויות .מהגר
יהודי בניו יורק אינו רק יהודי אלא גם פולני ,לודז'אי ,אורתודוכסי ותושב ברוקלין.
כמותו ,הודי בלונדון ,מובחן לא רק לרמת ארץ המוצא ,אלא גם על פי דת ,קסטה,
האזור בהודו ,והעיר /הכפר .במובן זה יש כאן קישור לגישה הפוסט מודרנית של
ה"פוליטיקה של הזהויות" ,המנסה לפרק הגדרות מכלילות כגון "יהודי" או "הודי",
ולהדגיש את הייחודי ,המבדיל והמבחין בין קהילות המהגרים השונות .השוני,
7לדיון נוסף ר'
Kraut, M.K. (1994) Silent Trevelers- Germs, Genes and “immigrant Menace” N.Y.: Basic Books.
Markel, H. (1997) Quarantine! East European Jewish Immigrants and the New York City Epidemics of
1892 Baltimore and London: The Johns Hopkins U.P.
8
Sowell, T. (1996) Migrations and Cultures- a World View N.Y.: Basic Books p.2.
 9שם.p.3 ,
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שאינו נראה ,או אינו מעניין את החברה הקולטת ,בין סיני לסיני או בין פקיסטני
לאחר ,מעסיק באורח אובססיבי כמעט את חברות המהגרים השונות שסקר סוול.
הניתוח המרקסיסטי והניאו מרקסיסטי התייחס למושג הגירת עבודה ,והעמיד את
חקר ההגירה בעיקר על בסיס כלכלי .גם כאן נדידת המהגרים היא נדידה של כח
עבודה .אבל מטרתה ,לראיה זו ,אינה שמירה על שווי משקל כלכלי ,אלא מקסום
רווחים קפיטליסטיים ,אם במישור המדינה ,ואם על בסיס גלובלי .מתפיסה זו
נגזרת תפיסת מדינות קולטות את הגירת העבודה כתופעה זמנית ,והניסיון
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"להחזיר" את מהגרי העבודה לארצותיהם.
בשנות ה '90-של המאה ה '20-הופיעה מסגרת תיאורטית חדשה לדיון במהגרים-
טראנס מהגרים ) .(transmigrantsמדובר בתפיסה לפיה מהגרים שחייהם היום
יומיים כרוכים ושלובים במערכת של קשרים צולבים החותכים גבולות לאומיים,
עשויים להזדהות עם יותר ממדינת לאום אחת .ההגדרה הטראנס-לאומית מאפשרת
לא רק חקירה של מצב המהגרים כיום ,אלא אף מציעה עיון מחדש בתהליכי בינוי
אומה במאה ה 20-שדרשו מהטראנס מהגרים להגביל ואף להעלים את הקשר שלהם
לארצות המוצא )כמו במקרה הישראלי( .הטראנס-לאומיות מוסברת כחלק מתהליך
הגלובליזציה שהמעיט מחשיבותן של מדינות האומה לטובת תהליכים כלכליים,
11

תקשורתיים וכוחניים עולמיים.
לטענת גליק שילר ואחרים ניכרים מאפייני הטראנס-הגירה כבר בגלי ההגירה של
המאה ה - 19-תנועות לאומיות של מדינות כגון צ'כיה התבססו על התארגנויות
מהגרים צ'כיים בארה"ב ,ששמרו על קשר הדוק במכתבים ובסיוע כספי עם ארץ
המוצא .בדומה לסוול ,הטענה היא כי למהגרים עשויה להתפתח זהות לאומית
12
כפולה ,המקושרת הן לארץ המקור והן לארץ היעד.
על פי גישה זו ,קטגוריית "המהגר" אינה קיימת מחוץ למסגרת הרעיונית של מדינת
האומה .כשהדיון מתרחב לחללים חברתיים שאינם מוגבלים למידותיה של מדינת

 10חלק מהמחקרים האנתרופולוגיים שנערכו על הגירה מהזווית המרקסיסטית השתמשו במושגים כמו חליפין ,ברוחו
של קלוד-לוי שטראוס ,כדי להסביר את הקשרים בין המהגרים בארץ היעד .ורבנר למשל ,מתארת את הצלחתם
הכלכלית של המהגרים מפקיסטן במנצ'סטר בתחום הסחר בטקסטיל ,כתוצאה של יחסי אמון בתוך הקהילה שנוצרו
באמצעות חליפין מורכבים של מתנות יקרות ,עליו אחראיות הנשים.
Werbner, P. (1990) The Migration Process- Capital, Gifts and Offerings among British Pakistanis
Oxford: Berg.
11
Glick Schiller, N., L. Basch and C. Szanton Blannc (1999) “From Immigrant to Transmigrants:
Theorizing Transnatioal Migration” in Pries, L. (ed.) Migration and Transnational Social Spaces:
Aldershot, : Ashgate pp.73-105.
12שם ,ע' .79-80

6
האומה ,הרי קטגוריית האחר ,הזר ,העקור ,המנותק מקהילתו ומורשתו הלאומית
13
לטובת חיים חדשים בארץ חדשה ,מאבדת את הרלוונטיות שלה.
חלק מהגירת העבודה כיום מוגדרת במונחים של "העבדות החדשה" ,המדגישה
שעודפי כח העבודה הנייד והזול מייתרים את הצורך ל"שמור" עליהם )על ידי
שירותי רפואה ,תנאים סוציאליים ,או תנאי מחיה הולמים( .השימוש במהגרי
העבודה מתבסס על עבודה עד התשת כוחות ,ואז החלפה בעובדים אחרים .השליטה
14

על עבודתם מושגת בכוח ונשמרת באלימות.
הדיון המחקרי ברב תרבותיות ,כפרדיגמה מחליפה למדינת הלאום אף הוא תוצר
מאוחר של תהליכי ההגירה האינטנסיביים .במצב של ריבוי קבוצות מהגרים ,נתפס
המודל הליברלי שבבסיס מדינת הלאום כמשרת את ההגמוניה ,את הרוב הליברלי,
השבע ,ה"לבן" .משמע ,המדינות הקולטות לא רק מרוויחות ,כפי שתיאר סוול ,אלא
אף נאלצו )או יאלצו( להשתנות עקב המפגש ,ברמה המבנית .האם יהיה זה מודל של
רב תרבותיות שיתבסס על הסכמה והבנה ,או מודל של ריבוי תרבויות מנוגדות
שסופו במלחמת אזרחים תלוי הרבה במספר הקבוצות השונות ,במשותף ובמבדיל
ביניהם ובמידת הקשר שלהם למדינת הלאום )לשעבר( .החשוב לענייננו הוא בהבנה,
שמופיעה גם בכותרת עבודה זו ,כי יש להתייחס כיום למדינות הקולטות הגירה
כמדינות רב-תרבותיות )לפחות במובן המינימאלי של ריבוי תרבויות( .הפתרונות
המוצעים לבעיות הבריאות של המהגרים לא יכולים עוד להיות נדונים במסגרת
התיאורטית של מדינת הלאום ,שבה יש אחדות ושאיפה לזהות בין אוכלוסיות
המהגרים והתיקים ,הכרוכה בויתור המהגרים על מאפייניהם לטובת מאפייני
האומה.
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Goldring, L. (1999) “Power and Status in Transnational Social Spaces” in Pries, L. (ed.) Migration
and Transnational Social Spaces: Aldershot : Ashgate pp.162-185.
אחד הביטויים הבולטים לטראנס לאומיות היא צמיחת אמצעי התקשורת של ולמען המהגרים בארצות שונות,
שמניתוח תכניהם עולה שהם עושים בעיקר לחיזוק הקשר עם ארצות המקור ,ומקדישים מאמץ מינימאלי ,אם בכלל,
לגישור עם האוכלוסייה בארצות היעד .ר' למשל:
”Browne, D.R. (1999) “The Snail’s Shell: Electronic Media and Emigrant Communities
Communication 24 (1): 61-84.
14למשל החרמת דרכונים ,כבילה למעביד "חוקי" יחיד והפעלת משטרת הגירה .קרן ,א" (2000) .עבדות מודרנית
בעולם ובישראל" מקום למחשבה .6-9 :6
 15לדיון בהיבטים שונים של רעיון הרב תרבותיות ר' :מאוטנר מ ,.א .שגיא ור .שמיר )" (1998הרהורים על רב
תרבותיות בישראל" בתוך מאוטנר ,מ .א .שגיא ור .שמיר )עו'( רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית ספר הזיכרון
לאריאל רוזן-צבי ז"ל תל אביב :רמות עמ'  ;67-92פלג ,מ" (2003) .שונים ועוינים" פנים מס' ) ,26סתיו( עמ' ;37-46
קימרלינג ,ב" (1998) .הישראלים החדשים-ריבוי תרבויות ללא רב-תרבותיות" אלפיים קובץ  16עמ'  ;264-308יונה ,י.
)" (1998מדינת כל אזרחיה ,מדינת-לאום או דמוקרטיה רב תרבותית? ישראל וגבולות הדמוקרטיה הליברלית"
אלפיים קובץ  16עמ'  ;238-263יונה ,י .וי .שנהב )" (2000המצב הרב תרבותי" תיאוריה וביקורת  ,17,עמ' .163-188
יש לשים לב שהמונח רב תרבותיות ננקט כאן באורח המקובל בספרות המחקרית הישראלית ,בשונה מהשימוש בו
בספרות האמריקאית המתייחס למנגנונים להגברת השוויון הנראה של קבוצות ואכלוסיה קיימות בידי המדינה
)למשל במערכת החינוך( .לדיון ביקורתי על מובנים אלה של הרב תרבותיות ר':
Glazer, N. (1997) We Are All Multiculturalists Now Cambridge, Massachusetts & London: Harvard
University Press; Gordon, A. F. and C. Newfield (1996) “Introduction” in Mapping Multiculturalism
Minneapolis and London: University of Minnesota Press pp. 1-16.

7
למרות השינויים שעברו הן על תפיסת ה"מהגר" והן על תפיסת ה"מדינה" נותרו
בעינן תפיסות של התנגדות ,סטריאוטיפים ,ובמקרים רבים גם גזענות המשקפים
16

את יחס החברות הקולטות למהגרים.
מקיי רוסיגנול מונה מספר מאפיינים ליחסן של מערכות הבריאות בארצות המערב
לתופעת המהגרים:
• אין די התמקדות בתיאור התנהגות הקשורה בבריאות  -אין ניסיון להכיר
את קהל היעד ,לבחון את הרגליו ,את בעיותיו ,את ההקשר החברתי
והתרבותי של בעיותיו הרפואיות.
• אין התייחסות ליישום של תוכניות לקידום בריאות "נכונות תרבותית",
משמע אין התייחסות מחקרית לתוצאת המפגש בין ההמלצות הצוות
הרפואי המערבי לבין התפיסות התרבותיות רפואיות של המהגרים .נקודה זו
כרוכה בהנחה מוקדמת שהרפואה המערבית היא טובה ,ואילו הרפואה
המסורתית-פרימיטיבית.
• דיון מועט מתקיים בסוגיות אתיות העולות מן הצורך לתת טיפול יעיל
תרבותית לכלל הציבור.
• מתקיימת הנחה מובלעת לפיה כל המהגרים הם עניים ,נושאי מחלות
ושורצי טפילים ,ומהווים לפיכך סיכון לבריאות הציבור ומעמסה על מערכת
הבריאות .אין התייחסות לכך שאמנם חלק מהמגרים באו מתנאים קשים,
17

אך אחרים באו משכבות העילית של מדינות המוצא.
אם לסכם את טיעונה של מקיי רוסיגנול ,מערכות הבריאות בארה"ב מוסיפות
להתייחס למהגרים כאל מאגר של מחלות המאיים על החברה ,ולפיכך יש לטפל בו
מהירות האפשרית ,וגם בכוח אם יש צורך בכך .שאלות הנוגעות לרווחתו ,טובתו או
תרבותו של המהגר אינן נתפסות כרלוונטיות.

 16במחקר שבדק מטפורות כלפי מהגרים היספניים בעיתונות המקומית בקליפורניה במהלך שנת  1994נמצא קישור
חוזר בין דימויי מהגרים לדימויי חיות .המהגרים מתוארים כחיות שיש צורך לפתותן ,להסיתן זו בזו ואף לזרוק להם
פיתיונות .המעניין בממצאים היה שהדימויים מעולם החי הופיעו הן אצל מתנגדי ההגירה והן אצל תומכי ההגירה.
Santa Ana, O. (1999) ”Like an Animal I was Treated” Anti-Immigrant Metaphor in Us Public
Discourse” Discourse & Society 10(2): 191-224.
בדומה ,ניתוח העיתונות בניו זילנד בשנת  ,1996העלה תהליך של "אסייתיזציה" של ההגירה ,הפיכת סוגיית ההגירה
מסוגיה דמוגרפית או כלכלית לסוגיה גזעית.
Munshi, D. (1998) “Media, Politics and the Asianisation of a Polarised Immigration Debate in New
Zealand” Australian Journal of Communication” 97-110.
מהן מתאר את יחסם של האמריקאים למהגרים הבלתי חוקיים בשנות ה '90-כאל ה"אויב מבפנים" המחליפים את
האויב החיצוני של תקופת המלחמה הקרה.
Mehan, H. (1997) “The Discourse of the Illegal Immigration Debate: a Case Study in the Politics of
Representation” Discourse & Society 8 (2):249-270.
17
”MacKay Rossignol, Annette (2001) review of “Immigrant Women’s Health: Problems and Solutions
British Medical Journal 322:242.

8
נקודה מעניינת נוספת היא מיעוטם של המחקרים שעוסקים בתפיסות המהגרים
את עצמם ,חיי היום יום שלהם או בשאלות זהותם העצמית .נראה שעיקר הקושי
טמון בתקופת ההמתנה לצמיחת קאדר אקדמי מקרב המהגרים שיהיה לו עניין
בהבאת הקולות השונים אל תוך השיח האקדמי .מצב כזה קיים כבר בקהילות
השחורים היחסית "מבוססות" בארה"ב ובבריטניה 18ובקהילות היהודים בארה"ב
19
ובריטניה.
המורכבות וריבוי הפנים של תפיסות המהגרים את עצמם הם בעלי השלכת עמוקות
מבחינת המחקר והמדיניות .כך למשל הוקדש גיליון נובמבר  2001של כתב העת
 American Journal of Public Healthלשאלת מפקד האוכלוסין בארה"ב
והמשמעות של השאלה לגבי גזע ומוצא אתני .לחוקרים התברר כי במהלך חייהם
שינו חלק מהנשאלים את הגדרת הגזע/המוצא האתני של עצמם ,וכי נישואים בין
גזעיים הפכו את השאלה של המוצא לכמעט בלתי רלוונטית .רבים מהנשאלים תפסו
20

את עצמם כבעלי זהות אתנית כפולה.
מנקודת מוצא אפידמיולוגית ,ההגירה היא תהליך עתיר סכנות הכרוך בעלויות
בריאותיות גבוהות ) ,(Relocation Costsואף בעלייה בשיעורי התמותה .על פי
ההשקפה הרפואית ,המהגרים עוברים מסביבת מחלות אחת )אליה הסתגל גופם
במהלך הילדות ורכש חיסון מלא או חלקי( לסביבת מחלות חדשה ולא מוכרת
לגופם ,שמעמידה אותם בסכנה בריאותית קשה .גם תהליך ההגירה עצמו הכרוך
בהצטופפות ,ובתנאים לא סניטאריים עלול לעודד הפצה של מחלות זיהומיות.
המחלות מסכנות לא רק את המהגרים ,כי אם גם את האוכלוסייה הקולטת.

21

 18לדוגמא ,ספר על התרבות האפריקאית בבריטניה שנערך על ידי יוצאי אפריקה:
Owusu, K. (2000) Black British Culture and Society London: Routledge.
19
Berghahn, M. (1988) Continental Britons- German Jewish Refugees from Nazi Germany Oxford:
Berg.
20
Waters, M.C. (2000) “Immigration, Intermarriage and the Challenges of Measuring Racial/ Etnic
Identities” American Journal of Public Health 90:1735-1737.
רוח הדברים עולה יפה משם המאמר שהופיע באותו גיליון של ה:American Journal of Public Health -
Amaro, H. (2000) “Criollo, Mestizo, Mulato, Latinegro, Indigena, White or Black? The US
Hispanic/Latino Population and Multiple Responses in the 2000 census” American Journal of Public
Health 90:1724-1727.
21
Shlomowiitz, R. (1997) “Coerced and Free Migration from the United Kingdom to Australia and
Indentured Labour Migration from India and the Pacific Islands to Various Destinations: Issues,
Debates and New Evidance” in: Lucassen, J. and L. Lucassen (ed.) Migration, Migration History,
History Berne: Peter Lang p.141-142.

9
סיאם מצביע על קשר בין העמדה הרפואית-אפידמיולוגית לבין הסטריאוטיפים
המתייגים את המהגרים כ"לא נקיים" ובינם לבין מדיניות גלויה או סמויה של
22

שליטה ואף חסימה של זרם ההגירה.
התוצר של המפגש הלא שוויוני )גודל ,עוצמה ,הון ,הון חברתי( בין מהגרים לחברה
הקולטת הוא אקולטורציה ) - (acculturationשינוי חברתי הנובע ממגע חברתי
ישיר בין שתי קבוצות חברתיות מובחנות .כיוון שעל פי רוב העוצמה של החברה
הקולטת רבה יותר ,יחול עיקר השינוי אצל המהגרים .תוצאות המפגש הזה יכולות,
במשך הזמן ,למקם את המהגרים באחת מארבע עמדות חברתיות תרבותיות:
אינטגרציה ,טמיעה ,שוליות והפרדה .עם זאת ,גם מעמדה של חולשה יש אפשרות
23
לחולל שינוים בחברה הקולטת.
המפגש עם החברה הקולטת ועם עולם הרפואה המערבי מצטייר בעיני חלק
מהמהגרים ,בעיקר המהגרים המוחלשים )מחברות כפריות ולא מערביות( כמפגש
כוחני ,שבו תפיסותיהם ,אמונותיהם ותרבותם נדחים על הסף על ידי הרפואה
המערבית והתרבות המערבית .יכולת התקשורת הנמוכה שלהם עם הרופאים
המערביים גורמת להם לחזור ולפנות לרפואה מסורתית .גם מערכת הבריאות
המערבית נוטה לעמוד על שלה ,ולעיתים אף לכפות טיפול רפואי מערבי בהתערבות
בית משפט .במקרים קיצוניים ,עלולה ההתנגשות בין המסורות המערביות
24
והמסורתיות לעלות במחיר בריאותי ואישי קשה.
עם התבססותם של המהגרים בארצות היעד ,התחושות הקשות כלפי מערכות
הבריאות המקומיות עשויות להתמתן .במחקר שבדק שימוש בשירותי בריאות
מערביים ומסורתיים של מהגרים ממוצא סיני בארה"ב ,נמצאה העדפה לשילוב של
רפואה מערבית עם רפואה מסורתית ושיעורים נמוכים מאוד של שימוש בלבדי
ברפואה מערבית בלבד או ברפואה מסורתית בלבד.
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Siem, H. (1993) “Migration ad Medical Issues” Health Impact of Mass Immigration proceedings of
conference in Moscow 27-28 April 1993 Geneva: IOM pp. 7-12.
23בארי טוען כי תוצאות האקולטורציה תלויות בעמדות הקולטים בשני נושאים :עד כמה יעזרו המהגרים בשימור
דמותה של החברה הקולטת ועד מה הם יאפשרו על שמירת קשר עם קבוצות מחוץ לחברה .האינטגרציה הוא מצב
שבו החברה הקולטת משתנה ,לעומת טמיעה שבה המהגרים מותרים על זהותם.
Berry, J.W. (1992) “Acculturation and Adaptation in a New Society” International Migration (Special
issue: Migration and Health in the 1990s) Vol. XXX: 69-86.
 24למשל סיפורה של ילדה מהגרת חולת אפילפסיה ,שהוריה נואשו אחרי  4שנים מהטיפול המערבי והעבירו אותה
לטיפול מסורתי ,והיא נלקחה מהם בצו בית משפט למשפחה אומנת ,ומאוחר יותר קיבלה התקף אפילפסיה חריף
שהותיר אותה במצב של מוות מוחי .הספר מדגיש את המרחק התרבותי העצום שבין תפיסת הוריה ותרבותה את
המחלה ,לבין התפיסה המערבית.
Koltyk, J.A. (1999) review of Fadiman, A. (1999) “The Spirit Catches You and You Fall Down: A
Hmong Child, her American Doctors and the Collision of Two Cultures” Journal of Ethnic History 18
(4) :193-194.
25
Xuegin Ma, G. (1999) “Between Two Worlds: The Use of Traditional and Western Health Servicesby
Chinese Immigrants” Journal of Community Health 24(6): 421-437.

10
מהגרים ומהגרות סובלים מתחלואה הכרוכה בתהליך הקליטה שנים ארוכות אחרי
ההגירה .שיעורים גבוהים יחסית של מצבי דחק ) (Stressודיכאון לצד תלונות רבות
מהממוצע באוכלוסייה על בעיות בריאות עולות ממחקרים שבחנו את בריאותם של
קבוצות מהגרים .עם זאת ,לאורך זמן מאמצים מהגרים את דפוסי התחלואה של
26

החברה הקולטת.
סקרתי עד כאן ,בקצרה ,את הנושאים המרכזיים העולים בספרות
המחקרית הדנה בבריאות והגירה .הבעיות שתוארו נוגעות הן במהגרים והן
במדינות הקולטות ,וההצטברות שלהן משרטטת תמונה של ההגירה כשינוי מהותי
ברמה האישית ,הקבוצתית התרבותית והבריאותית הן למהגר ,והן לקולט .חלק
מהתיאוריות קושרות בן הגירה לשינוי מפליג במבנה המדינות והמשטרים
המערביים בהשפעת ההגירה ,ירידת חשיבותו של הלאום לטובת קשרים אתניים,
ובניית מסורות חדשות .בעבודה זו אתמקד בהשפעות בתחום הבריאות ,ובעיקר
בהשפעות ההגירה על המדינה הקולטת בתחום יצירת שירותי הבריאות למהגרים
ואפיים.

א .2.הגירה וקידום בריאות :שאלות המחקר ומתודולוגיה
שאלות המחקר
מהם המנגנונים החברתיים למיון רפואי ,ריפוי והדרכה בריאותית המופעלים על
מהגרים בידי המדינה הקולטת כיצד הם מובנים ,ועל ידי מי? מה הקשר בין
המנגנונים האלה והקונטקסט הפוליטי ,לאומי ותרבותי שבתוכו הם נוצרים
ומופעלים? מי הם האנשים המפעילים את הפרקטיקות הללו ואיך הם תופסים
בדיעבד את פעולותיהם?
תשובות אפשריות לשאלת המחקר ינבעו מניתוח מפורט של מקרה מבחן אחד-
העלייה הגדולה של שנות ה .50-אחרי מיפוי וניתוח תהליכי הקליטה הבריאותית
אנסח מודל חדש שיאפשר קליטה בריאותית טובה יותר של מהגרים.
 26אנדרסון בחנה את מצב בריאותן הנתפס של מהגרות לקנדה על פי ראיונות עומק עימן.
Anderson J.M. (1987) “Migration and Health: Perspectives on Immigrant Women” Sociology of
Health and Illness 9 (4):410-439.
ממצאים דומים מובאים על ידי ניראל ואחרים ,רייף וקפלן .קפלן מדגישה את הסתגלות המהגרים לתחלואת הארץ
הקולטת .ניראל ,נ .ואחרים )" (1998עולים מברית המועצות לשעבר במערכת הבריאות :ממצאים נבחרים מתוך
סקרים ארציים" ביטחון סוציאלי .96-115 :51
Reiff, M.F. (1997) Immigration and Medicine: Stress, Culture and Power in Encounters between
Ethiopian Immigrants and their Doctors in Israel Submitted in partial fulfillment of the requirements
for the degree of doctor of philosophy, Colombia University.
)Kaplan, B.A. (1988) “Migration and Disease” in Macie-Taylor C.G.N. and G.W. Lasker (ed.
Biological Aspects of Human Migration Cambridge: Cambridge University Press pp. 216-247.
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העלייה הגדולה של שנות ה 50-מתאימה כמקרה מבחן בגלל:
• היקפה הגדול של העלייה ,והקליטה ה"הדוקה" שאפיינה אותה.
• המאמץ חסר התקדים בהיקפו שהושקע בהדרכת עולים בתקופה זו.
• השתתפותם של מוסדות המדינה ,לצד ארגונים התנדבותיים ),(NGO's
תכנון מרכזי )למשל מרכז ההדרכה במשרד הבריאות ,או המרכז לכלכלת
הבית במשרד החקלאות( לצד יוזמות התנדבותיות מקומיות  /פרטיות.
• ראשוניותה של התופעה בחברה הישראלי.
• המשקעים הכבדים שהשאירה בקרב קולטים ונקלטים.
המתודולוגיה
המחקר הנוכחי משלב כמה תחומי דעת :היסטוריה חברתית של הרפואה ושירותי
הבריאות ,היסטוריה חברתית של ההגירה ,ותקשורת ובריאות .המחקר האיכותי
) (Qualitative Researchהוא מתודה מוכרת בכול אחד מתחומי הידע שנזכרו.
המחקר האיכותי מאפשר איסוף של חומרי מחקר עשירים בפרטים ,הצלבת מידע
ממספר מקורות וממספר תקופות ,וחיזוק התוקף והמהימנות של החומרים
ההיסטוריים .השימוש בראיונות עלול לעורר חשש מ"סיפורי סבתא" או מזיכרונות
שאבד עליהם הכלח ,או שעוותו ממרחק הזמן ,הזיכרון והאירועים .הבחירה לא
להסתפק בחומר ארכיוני בלבד אלא לראיין את האנשים שעבדו בשנות החמישים
נבעה מהעובדה שמדובר ,מבחינת גילאי המרואיינים ,בהזדמנות כמעט אחרונה
לשוחח עם מי שעבדו וראו במו עיניהם את האירועים .כמו כן העדפתי לא להסתמך
רק על חומר ארכיוני בגלל הפער בין ה"מטה"  -שהפיק את מרבית הניירות של
משרד הבריאות שנמצאו בארכיונים  -לעומת ה"שטח" ,שכמעט ולא הפיק ניירת
שנשמרה בארכיונים ,אבל נפגש וטיפל במהגרים על בסיס יום-יומי.
עשיתי שימוש בשתי מתודות לאיסוף נתונים:

27

 .1ראיון עומק ) -(Depth Interviewהמחקר מתבסס על  29ראיונות עומק עם
אחיות רופאות ,ורופאים שעבדו עם עולים בתקופת העלייה הגדולה של שנות

27

Turner, G. (1990) “Ethnographies, Histories and Sociologies” in British Cultural Studies- an
Introduction Routledge: London and New York pp.156-181; Hutchinson, S.A.(2001) “The
Development of Qualitative Health Research: Taking Stock” Qualitative Health Research 11(4): 505521; Morse, J.M. (2002) “Enhancing the Usefulness of Qualitative Inquiry: Gaps, Directions and
Responsibilities” Qualitative Health Research 12(10):1419-1426;Kayser-Jones, J.(2002) “Malnutrition,
”Dehydration, and Starvation in the Midst of Plenty: The Political Impact of Qualitative inquiry
Qualitative Health Research 12(10): 1391-1405; Obrist, B. et al. (2003) “Engaging Anthropology in
Urban Health Research: Issues and Prospects” Anthropology and Medicine 10(3):361-371.
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החמישים ) .(1949-1956כל הראיונות התבצעו בשיטת רעיון העומק הבלתי מובנה
המתבסס על שחזור סיפורי חיים מתוך נרטיבות חופשיות ככל האפשר של

המרואיין .שיטת ראיון זו נבחרה מכיוון שתקופת העלייה הגדולה לישראל היא
תקופה טעונה רגשית ופוליטית ,שכמעט ואינה יורדת מסדר היום הציבורי .הניסיון
לשחזר תפיסות וחוויות מלפני חמישים שנה עלול להשתבש במסגרות של ראיונות
29
נוקשים ,או שאלות סגורות.
איתור המרואיינים התבצע בשיטת כדור השלג ,כשכל מרואיין או מרואיינת
נתבקשו להמליץ על מרואיינים מתאימים .רשתות של היכרויות משפחתיות,
אישיות ומקצועיות שימשו להרחבת מעגל המרואיינים .הראיונות התקיימו ברובם
המכריע בבתי המרואיינים ,והוקלטו .כל ראיון נמשך בין שעה וחצי לשלוש שעות.
בכמה מקרים נפגשתי עם מרואיינים לפגישות המשך ,במקרה אחד לשלוש פגישות
)סך הכל כ 8-שעות ראיון( .בחלק מהמפגשים השתתף עוד מרואיין ,ולעיתים נדירות
שלושה מרואיינים .השתדלתי לנהל מפגשים מורכבים כאלה רק בתנאי שהספקתי
לראיין קודם לכן בנפרד את אחד המשתתפים ,אך לפחות במקרה אחד ראיינתי שתי
אחיות יחד למרות שלא הכרתי אותן קודם לכן .הראיונות התקיימו בכול רחבי
הארץ ,מקרית-מוצקין בצפון ועד באר שבע בדרום .הראיונות תומללו והודפסו
בקרבה הרבה ביותר האפשרית למועד ביצועם .חלק מהמרואיינים ציידו אותי גם
בתמונות ובמסמכים הקשורים בעבודתם בשנות ה .50-הוספתי לראיין עד שהגעתי
לנקודה שבה לא נוסף עוד חומר חדש בעקבות הראיונות.
ניתוח הראיונות התבצע בכמה רמות :ניתוח תמטי )כלומר חיפוש התמות
המרכזיות( של הראיונות ,ניתוח ממפה )חיפוש קשרים בין התמות וסידורן בעץ
הממחיש את היחסים ביניהם( ניתוח ממוקד )המתמקד בתמות מרכזיות בלבד(
30

וניתוח פרשני )בניה של קטגוריות תיאורטיות על בסיס הקטגוריות הממוקדות(.
 .2ניתוח טקסטים  -ניתוח הטקסטים התבצע בשיטת ניתוח התוכן ,והתמקד אף
הוא בניתוח תמטי תוך התייחסות לרבדים הגלויים והסמויים של כל טקסט.
השאלה המרכזית שנשאלה היא מה משקלם היחסי של נושאים שונים בתוך
28

Grbich, C. (1999) Qualitative Research in Health- an Introduction London: Sage pp.84-119; Rosental,
G. (1993) “Reconstruction of Life Stories - Principles of Selection in Genrating Stories for Narrative
Biographical Interviews” The Narrative Study of Lives 1(1): 59-91 London: Sage.
צבר בן יהושוע ,נ " (1995).ראיון העומק" בתוך המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה ת"א :מודן ע'  ;63-71אשכנזי ,מ.
)" (1986החוקר כמראיין" בתוך שיטות מחקר במדעי החברה :עקרונות המחקר וסגנונותיו ת"א :או"פ ,יחידה  ,4עמ'
.32-43
29
Lieblich, A.R. Tuval- Mashiach And T. Zilber (1998) Narrative Research London: Sage pp. 1-28.
על התאמתם של הראיונות להשגת מידע קשה להשגה מנחקרים ר':
Whittaker, A. (2002) “Eliciting Qualitative Information about Induced Abortion: Lessons from
Northeast Thiland” Health Care for Women International 23(6): 631-641.
 30תיאור תהליך הניתוח מובא אצל שקדי ,א (2003) .מילים המנסות לגעת-מחקר איכותני תאוריה ויישום תל אביב:
רמות אוניברסיטת תל אביב עמ' .93-184
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הטקסטים הנחקרים .כן נבחנו אמות המידה של הכותבים ,השתייכותם המוסדית
והארגונית והשלכותיה על הטקסט ,האוריינטציה של הכותבים כלפי הנושאים
המרכזיים וצורות הביטוי .במהלך הניתוח אותרו ביטויים ,פתגמים וצורות
סינטקטיות ייחודיות לעולם הטקסטים הזה ,המכונות ע"י רולן בארת'
"אידיאולוגיה מגומדת" ויכולות להעיד על הדקדוק של השיח התרבותי ועל גבולות
31
השיח של הכותבים.
מגוון הטקסטים שנכללו בעבודה זו גדול ורב ,החל במסמכים ארכיוניים ופרסומים
ממשלתיים דרך ספרי זיכרונות ,ביוגרפיות ומונוגרפיות ,ויומנים וכלה בקטעי
עיתונות.

א .3.רקע תיאורטי  -מודלים לקליטת מהגרים במערכת הבריאות
היסטוריה של קידום בריאות והדרכה בריאותית
המהפכה הראשונה בבריאות הציבור  -המהפכה הסניטארית  -החלה בראשית
המאה ה .19-באנגליה הויקטוריאנית החלו להישמע קריאות לממשלה לשפר את
תנאי חייהם של העניים כדי לשפר את בריאותם .כתוצאה מכך הוקמו ושופרו
מערכות ביוב ומים זורמים ,החלו יוזמות לשיפור הדיור ותנאי העבודה במפעלים,
ונוסדו בתי ספר ובתי חולים .כן מונו קציני בריאות ופקחים סניטאריים ,וניתנו להם
סמכויות אכיפה רחבות .התפיסה המקובלת בתקופה הויקטוריאנית קישרה את
העוני והזוהמה עם מידות אישיות לקויות  -ועל כן חלק מהפיתרון היה חינוך
ושיפור עצמי של העניים .חינוך זה התבצע בבתי העניים במסגרת ביקורי בית,
שבהם ניתנה להם הדרכה ועצה בנושאי בישול ,ניקיון טיפול בבית וגידול ילדים.
ביקורים מוקדמים אלו בוצעו בדרך כלל על ידי פעילים בכנסיות ,והיו להם היבטים
דתיים .בשנת  1862החליטה "חברת נשות מנצ'סטר וסלפורד" להעסיק בשכר נשים
שיבקרו את העניים בביתם כדי לקדם בריאות והיגיינה .התופעה התפשטה,
ומבקרות בבתים הועסקו על ידי יותר ויותר רשויות מקומיות .בעימות
הפרופסיונלי סביב הסוגיה האם תפקידן כולל את תפקידי מפקחי הסניטציה ,או
שמא הוא מתמצה ב"ידידות עם האמהות" ,נדחקו המבקרות לתפקידי חינוך
והדרכה בלבד .הפיקוח הסניטארי נותר בידי המפקחים-הגברים .המבקרות

31

McKee, A. (2003) Textual Analysis: A Beginner’s Guide London: Sage pp. 1-33; Berelson B., 1971.
content Analysis in Communication Research N.Y.: Hafner Publishing Company; Barthes R., 1976.
Elements of Semiology N.Y.: Hill & Wang; Barthes R., 1977. Image, Music, Text N.Y.: Hill & Wang
אלמוג ,ע (1994) .הצבר -דיוקן סוציולוגי חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה.
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התמקדו בהדרכת הנשים והאימהות 32.תהליך ההדרכה והחינוך יצר מבנים
תרבותיים חדשים ,כמו "האם היהודייה" באנגליה שהוצגה על ידי גורמי בריאות
כמופת של הורות מסורה ,בשונה מהאימהות הנוצריות 33.תהליכים דומים אפיינו
את הרפורמה הסניטארית בארה"ב – שם נערך מאמץ גדול להספקת חלב נקי
לתינוקות ,לשיפור האימהות ,לשיפור הדיור ולתחילתו של הפיקוח על ההיריון .גם
34
הפרקטיקות ,ובראשן ביקור הבית ,היו דומות.
לעניין הגדל בבריאות האם והילד התלוו תהליכי פרופסיונליזציה של רופאי הילדים,
הגניקולוגים והאחיות שדחפו מצידם למדיקליזציה של ההיריון ,הלידה ההזנה,
35

וגידול הילדים.
המהגרים בגלי הגירה הגדולים לארה"ב היו אמורים ,לפחות מאז שנות התשעים של
המאה ה ,19-לעבור בדיקות סינון רפואיות .צו מ 3.3.1891-שחייב בדיקה רפואית
אינדיבידואלית לכל מהגר לפני עלייתו על הספינה לארה"ב )האחריות לבדיקה
הוטלה על חברות הספנות ,שלא הזדרזו למלא אותה( ועם ההגעה לארה"ב )עלות
הגירוש של החולים הוטלה אף היא על חברות הספנות( .ב 1.1.1892-החלו להיבדק
32

Kemm, J. and A. Close (2001(1995)) Health Promotion-Theory and Practice Eastbourne: Palgrave
pp. 9-20.
תהליכים דומים במידת מה מתוארים על ידי אפל בארצות הברית .הקונטקסט האמריקאי שונה -התנגדות להקמת
מערכת בריאות פדראלית חזקה שתחליש את הרפואה הפרטית .במצב זה נוצרו פתרונות מקומיים וזמניים בתחום
מרפאות האם והילד  -החל ב"מועדוני האמהות הקטנות" בניו יורק שניסו לקדם בריאות על ידי הדרכת האחיות
הגדולות שהשגיחו על תינוקות בזמן שאמותיהן עבדו ,דרך תחנות חלוקת החלב והפורמולה שלא נתנו שירותי רפואה
נוספים ועד לניידות רפואיות לכפרים .חקיקה זמנית אחרי מלחמת העולם הראשונה אפשרה הקצאת תקציבים
פדראליים לפעולות בריאות אם וילד ,ובעיקר להדפסה ולהפצה של חומרי הדרכה.
Apple, R. D. (2002) Reaching out to mothers: Public Health and Child Welfare Sheffield: European
Association for the History of Medicine and Health publications.
33
Marks, L. (1994) Model Mothers- Jewish Mothers and Maternity Provision in East London 18701939 Oxford: Oxford U.P.pp.1-10.
34
Meckel, R. A. (1990) Save the Babies- American Public Health Reform and the Prevention of Infant
Mortality 1850-1929 Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Apple, R. D. (2002) Reaching out to mothers: Public Health and Child Welfare Sheffield: European
Association for the History of Medicine and Health publications.
 35זולה מגדיר את המדיקליזציה כתהליך בו הופכת הרפואה למוסד מרכזי של פיקוח חברתי ,על חשבון מוסדות
מסורתיים יותר כמו דת או חוק .הרפואה הופכת למקור חדש לאמת ,אתר שבו שיפוט אבסולוטי ולרוב גם סופי
מתבצע על ידי מי שאמורים להיות נטרליים מבחינה מוסרית ,ואובייקטיבים מבחינה מקצועית .הבריאות והתג
בריא/חולה הופכים להיות רלוונטיים לחלקים גדולים והולכים של הקיום האנושי.
Zola I.(1972) "Medicine as an Institution of Social Control: the Medicalization of Society" Sociological
Review 20(4): 487-504.
עם זאת תהליכי המדיקליזציה לא התנהלו באופן אחיד והיו להם גרסאות מקומיות שונות .הגרסה השוודית ,על פי
הוגברג ,הסתמכה על מתן אוטונומיה רבה למיילדות )אם כי מדיקליזציה של השכלתן( ועידוד לידות הבית .ריין
וגרייס מתארות מדיקליזציה והוספיטליזציה )הכוונה למעבר מלידות בית ללידות בית חולים( בניו -זילנד ,ומדגישות
כי ניכוס הלידה וגידול הילדים על ידי הרפואה ,בא על חשבון רצונותיה ושאיפותיה של האם .הניכוס הזה הוא גם
אחד ההסברים שהן מציעות לחזרה המסיבית של האימהות בניו-זילנד להנקה בשנות ה .70-הוספיטליזציה
ומדיקליזציה מסיבית התרחשו גם בבריטניה.
Hogberg, U. (2004) “The Decline in Maternal Mortality in Sweden: The Role of Community
Midwifery” American Journal of Public Health 94(8): 1312-1320.
Ryan, K. M. and V. M. Grace (2001) “Medicalization and Women’s Knowledge: The Construction of
Understandings of Infant Feeding Experiences in Post-WW II New Zealand” Health Care for Women
International 22: 483-500.
Beier, L. M. (2004) “Expertise and Control: Childbearing in three Twentieth- Century Working-Class
Lancashire Communities” Bull.Hist.Med. 78:379-409.
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המהגרים בבדיקה רפואית ב"אליס איילנד" ,תחנת הבדיקה הרפואית סמוך לנמל
ניו-יורק .נוסעי המחלקה השלישית ומטה הועברו בסירות צפופות לאי .כ5000 -
איש ביום סומנו במספרים ,ועלו במדרגות לאולם הרישום ,דרך שבמהלכה ,ללא
ידיעתם ,כבר היו בבדיקה רפואית 36.הנבדקים בהרחבה נותרו באי מספר ימים,
ועברו מידי בוקר חיטוי מקיף 37.אמצעי נוסף לשליטה בבריאות הנכנסים היה
השימוש בקרנטינה ,משמע הסגר בריאותי של אוכלוסיות מהגרים /אוכלוסיות
שכבר התיישבו בארץ היעד הלוקות /חשודות כלוקות /מתויגות כלוקות במחלות/
מגפות .בספר שהוקדש להיסטוריה של הקרנטינה בארה"ב הראה מרקל
שהקרנטינה שימשה כמכשיר רפואי-חברתי לבידוד וסטיגמטיזציה של קבוצות
38
חברתיות חלשות ,עניות ושוליות.
אאוגניקה ובריאות הציבור -אאוגניקה ) (Eugenicsהיא תיאוריה רפואית חברתית
שנוסחה לראשונה על ידי פרנסיס גלטון .על פי גישה זו על חברה לשאוף לשיפור
הגזע על ידי עידוד הילודה בקרב ה"משובחים" שבאוכלוסייתה ,ולמנוע את רבייתם
של האלמנטים המחלישים 39.האאוגניקה השתלבה במדיניות בריאות הציבור של
מדינות רבות  -ארה"ב ,בריה"מ ,ארגנטינה ושוויץ ,אם להדגים רק כמה .בכול
מדינה היו הדגשים של המדיניות שונים ,ההגדרות מיהם האלמנטים הבלתי רצויים
שונות בהתאם לקונטקסט המקומי ,וגם היקף הפעילות בפועל שונה 40.הידועה
שבהם היא כמובן המדיניות האאוגנית הנאצית שהשתמשה בעיקור המוני בכפיה
41

החל מ ,1933-הפלות כפויות והגבלת נישואין מ ,1935-ובהמשך ברצח עם המוני.
בארה"ב נערכו עיקורים כפויים ברוח האאוגניקה עד לסוף שנות השבעים של המאה
העשרים .בחינת נתוני המעוקרים מראה כי המהגרים עוקרו בעיקור כפוי בשיעורים

 36המדרגות שימשו אמצעי לבדיקה במאמץ .הבדיקה עצמה התמקדה בידיים ורגליים ,גרון ,לב ועיניים .בדיקת
העיניים ,שכללה הפיכה של גלגל העין הייתה הכואבת והטראומטית בבדיקות שעברו המהגרים .עוד התבצע אבחון
של הגולגולת ,ושל הבעות פנים לגילוי מחלות נפש .החשודים כחולים סומנו על בגדיהם בגיר ,כדי שיופנו לבדיקה
מקפת יותר ,וטיב החשד הוגדר באות הראשונה של המחלה שנכתבה בגיר על בגדיהם.
 37התיאור מבוסס על ספריהם של קראוט ופיירצ'ילד ,שבהם הדגשים שונים-קראוט מתרכז בתהליכי הדחייה של
החולים מחשש ממחלות ,ואילו פיירצ'ילד טוענת כי מספר הנדחים-כחצי מליון -היה נמוך ביחס למספר המהגרים -כ-
 25מליון וכי מטרת תהלכי המיון לא הייתה הגנה על בריאות הקולטים כפי שנטען ,אלא מישטור של כוח העבודה
המהגר הזול ועידוד הפחד והצייתנות בקרבו.
Kraut, A. M. (1994) Silent Travelers - Germs, Genes and “immigrant Menace” New York: Basic
Books pp.1-12 ; Fairchild, A. L. (2003) Science at the Borders- Immigrant medical Inspection and the
Shaping of the Modern Industrial labor Force Baltimore and London: The Jhon Hopkins University
Press p.7.
38
Markel, H. (1997) Quarantine! East European Jewish Immigrants and the New York City Epidemics
of 1892 Baltimore and London: The Johns Hopkins U.P. pp. 1-12.
 39גראור מ .וד .גראור ) (1992אאוגניקה-השבחת האיכות התורשתית של האדם תל אביב :משרד הביטחון.
40בכנס האגודה האירופית להיסטוריה חברתית שבו השתתפתי בברלין במרץ  2004הוקדש מושב מיוחד לאאוגניקה
ובו הודגשו הרב גוניות האידיאולוגית והפרקטית שאפיינה את משטרי האאוגניקה במדינות השונות  -תוך דגש של
מדינות שנחקרו פחות כמו ארגנטינה ושוויץ.
 41בוק ,ג" (2000) .מניעת ילודה ,אימהות ואבהות בגזענות הנאציונל-סוציאליסטית" בתוך צימרמן ,מ) .עו'( הרייך
השלישי-מאזן היסטורי ירושלים :מאגנס עמ'.83-105:
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גבוהים בהרבה משיעורם באוכלוסיה 39% ,מהמעוקרים הגברים היו מהגרים ,ו-
42
 31%מהנשים.
פרקטיקה נוספת של בריאות הציבור היו החיסונים ההמונים .קולגרוב מתאר ביצוע
חיסונים המוניים כפויים נגד אבעבועות בניו יורק של תחילת המאה העשרים.
החיסונים בוצעו במקומות העבודה ובבתים פרטיים על ידי רשויות הבריאות
43
המקומיות ללא סמכות חוקית .החיסונים עוררו גל של תביעות משפטיות.
הרעיונות שתוארו לעיל  -מהמהפכה הסניטארית המדיקליזציה והפרופסיונליזציה
של הרפואה ,דרך הסלקציה הבריאותית של המהגרים ועד האאוגניקה  -עיצבו את
דמותם של ההדרכה וקידום הבריאות במהלך המאה ה 19-ומחצית המאה ה.20
התיאוריות והפרקטיקות סימנו את קהל היעד המרכזי למאמצי ההדרכה והשינוי -
עניים ,מהגרים וקבוצות חברתיות מוחלשות .כך למשל הועתקו מאמצי קידום
הבריאות מאירופה לקולוניות ,והופעלו על התושבים המקומיים .הגוף  -באמצעות
הרפואה וקידום הבריאות  -הפך לאתר נוסף לביצור הקולוניאליזם ולהגברת
האחיזה והניצול של הקולוניאליזם הבריטי )והאירופי בכלל( בהודו ובקולוניות
44

אחרות.
המהפכה השנייה  -שנות החמישים של המאה ה 20-מצויינות בספרות המחקרית
כתקופה של שינוי ואפילו מהפכה בבריאות הציבור בארצות המערב .ההתעניינות
שאפיינה את המהפכה הראשונה בתחלואה זיהומית ומכאן בתנאים סביבתיים,
במחלות מדבקות ומכאן בתנאי החיים של העניים ,המהגרים והקבוצות
המוחלשות ,שינתה כיוון .המוקד הפך להיות הפרט ,ומוקד העניין הבריאותי עבר
לתחלואה הכרונית .האינדיבידואליזציה של בריאות הציבור הביאה להטלת
אחריות על הפרט לגבי מצב בריאותו וסיכונים בריאותיים שהוא לוקח .ה"פרט"
אינו עוד העני ,המהגר או המוחלש אלא איש המעמד הבינוני ,היכול לכאורה לשלוט

42

Stern, A. M. (2005) “Sterlized in the Name of Public Health- Race, Immigration and Reproductive
Control in Modern California” American Journal of Public Health 95 (7):1131.
43
Colgrove, J. (2004) “Between Persuasion and Compulsion: Smallpox Control in Brooklyn and New
York 1894-1902” Bull.Hist.Med. 78: 349-378.
44
Arnold, D. (1993) Colonizing the Body- State Medicine and Epidemic Disease in NineteenthCentury India Berkeley: University of California Press.
חוקרים אחרים טוענים כי המימד הקולוניאליסטי של שירותי הבריאות הוא חשוב פחות מאשר התוצאות החיוביות
בשיפור מדדי הבריאות של הילידים .כך ,למשל ,טוענת ג'ונס ,שחקרה את שירותי הבריאות בציילון בתקופה
הקולוניאלית .נראה שגורם שעשוי למתן את חריפות המפגש הקולוניאלי סביב הגוף הוא מידת מעורבותם של רופאים
ילידים במערכת הבריאות הקולוניאלית.
”?Jones, M. (2002) “Infant and Maternal Health Services in Ceylon 1900-1948: Imperialism or Welfare
Social History of Medicine 15(2): 263-290.
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בהתנהגויות המסכנות בריאות 45.משמעות המושג בריאות הורחבה בידי ארגון
46
הבריאות העולמי מ"העדר מחלה" ל"רווחה גופנית ,חברתית ונפשית".
במסגרת המהפכה השנייה בבריאות הציבור או מה שכונה "בריאות הציבור
החדשה" הופיע תחום "קידום הבריאות" .קם וקלוז הגדירו קידום בריאות
כ"פעולות שנועדו למנוע תחלואה או בריאות ירודה ולהגביר בריאות טובה
בקהילה" .בריאות טובה היא הגדרה רחבה ומקפת יותר מ"רווחה גופנית ,חברתית
ונפשית" ,שכן קיום בריאות טובה דורש הגעה למצב של כושר גופני ואורח חיים
מקדם בריאות )פיזי( ,הערכה עצמית גבוהה ואושר )מנטאלי( ,ויכולת תפקוד
47

והשתלבות חברתית גבוהה )חברתי(.
פעילות נמרצת של ארגון הבריאות העולמי ,ובעיקר הכנסים העולמיים באלמה-
אטה ב 1978-ובאוטווה  ,1986הביאו לגיבושה של אמנה לקידום בריאות עולמית
שעיקריה גיבוש "מדיניות ציבורית מקדמת בריאות" ,יצירת "סביבה תומכת
בבריאות" ,חיזוק הפעילות הקהילתית לקידום בריאות ,פיתוח מיומנויות אישיות,
48
והכוונת שירותי הבריאות לעיסוק גם ברפואה מונעת ולא רק בריפוי.
שינוי נוסף המאפיין את בריאות הציבור החדשה הוא מה שברידג' כינתה מעבר
הרפואה לספירה הציבורית וזאת באמצעות התקשורת ,וצמיחת העניין התקשורתי
בתחום הבריאות .מעורבות תקשורת ההמונים ,הן באמצעות סיקור תקשורתי ,הן
באמצעות פרסום והן בעזרת מאמצים מכוונים לקידום בריאות )"קמפיין"( שינתה
את פני מהפכת בריאות הציבור .הדיווח על והפרסום המסחרי של נושאי בריאות
וחולי ,סגנון חיים "בריא" ,תוספי מזון וכושר גופני סיפקו לאינדיבידואל שבמרכז
מהפכת הבריאות החדשה את המידע ,את אוצר המילים ואת הכלים לשינוי אורחות
חייו .הטיפול התקשורתי האינטנסיבי אמנם פגע מעט בהילת המסתורין של

45

Berridge, V. (2004) “Public/private Relationships in Health in the Twentieth Century” MichaelPublication series of the Norwegian Medical Society 1(12): 131-144.
הסיבות לשינוי בדגשים אחרי מלחמת העולם השנייה מוסברות בדרך כלל בהתגברות על התחלואה הזיהומית
באמצעות אנטיביוטיקה .עם זאת יש הטוענים כי השינוי לא נבע מהתפתחויות ברפואה אלא בעליה המתמדת ברמת
החיים שהתרחשה מאז המהפכה התעשייתית.
Wilkinson R.G. (1996) Unhealthy Societies London and New York: Routledge chapters 2 and 3
Tomes, N. (1999) The Gospel of Germs- Men, Women and the Microbe in American Life Cambridge:
Harvard University Press.
 46בראון-אפל ,א ,.ח .פלג ור .ויינשטיין )עו'( ) (2002קידום בריאות בישראל משרד הבריאות ,פרסום מס'  ,223נובמבר
 2002ע' .17
47
Kemm, J. and A. Close (2001(1995)) Health Promotion-Theory and Practice Eastbourne: Palgrave
p.23.
48בראון-אפל  ,עמ' .18-19
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הפרופסיה הרפואית ,אך החשיפה המתמדת הגבירה את החשיבות היחסית של
49
תחום הבריאות בחיי הפרט והציבור.
השימוש בתקשורת באמצעות דפי הסבר ,מאמרים בעיתונות וספרי הדרכה רפואיים
50
היה ממוסד היטב כבר בתחילת המאה העשרים ,ורק התרחב במהלך המאה.
בנוסף ,החל משנות ה 30-החל שימוש נרחב בקולנוע לצרכי חינוך לבריאות .סרטי
ההדרכה נגעו בנושאים בריאותיים מגוונים  -החל ממלחמה במלריה ,דרך גידול
ילדים וכלה בחשיבות החיסונים .הסרטים הוקרנו בפני קהלים שונים ,ולעיתים גם
51
באתרי הקרנה מאולתרים )סדין על רכב( בכפרים.
השימוש המודע הראשון בטלוויזיה ככלי לקידום בריאות כחלק מקמפיין בריאות
רחב יותר התרחש בשנת  1978במחוז קרליה בפינלנד .במאמץ להפחית עישון כדי
להפחית סיכון למחלות לב ,הוקרנה בטלוויזיה הפינית תוכנית שעקבה אחרי מאמצי
הפסקת העישון של עשרה אנשים .אחרי שבעה פרקים הכריזו שמונה מהמשתתפים
52

על הפסקת עישון ואיתם הפסיקו לעשן  10,000צופים.
ההצלחה של השימוש בקמפיין טלוויזיוני 53הביאה להשקעות רחבות של משאבים
בפרסום בטלוויזיה וביחסי ציבור לתחומים בריאותיים שונים כדי לשלב אותם
בסדר היום החדשותי ,בתוכניות האירוח ובפרסומות .הקמפיינים תורגמו לשפות
רבות ,וניסו לפנות לקהלים רחבים בעולם .כך למשל מאז שנות ה" 60-מופצצים"
תושבי דרום אפריקה בקמפיינים בריאותיים רבים  -ריקודים ,שירים ,פוסטרים,
תוכניות רדיו וטלוויזיה .הקמפיינים ,שתורגמו לדיאלקטים השונים בדרום
אפריקה ,לא הותאמו מבחינה תרבותית ומגדרית להבדלי הידע ,האמונות
והתפיסות של בני הקבוצות השונות במדינה .היג'ין ואחרים טוענים כי זו הסיבה
לאפקטיביות הנמוכה של הקמפיינים נגד איידס במדינה ,למרות ההשקעה הכספית

49

Berridge pp.137; Kickbusch I. and L. Payne (2003) “Twenty-first Century Health Promotion: The
Public Health Revolution Meets the Wellness Revolution” Health Promotion International 18 (4): 275278.
קיקבוש ופיין מוסיפות שהמאפיין המרכזי של קידום הבריאות מאז אוטווה היא ההפרטה של קידום הבריאות ,מה
שהופך את התקופה המתוארת ,המאופיינת בתפקידה המרכזי של התקשורת ,למהפכת בריאות הציבור השלישית.
50סטולר-ליס ,ש (1998) .כך אגדל תינוק ציוני עבודה לתואר מוסמך תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
51אפל מתארת סרט בנושא האמבטיה לתינוק שהדגים את המורכבות ומגוון הציוד והחומרים הנדרשים לרחיצה
"נכונה" של תינוק Apple p. 21.וכן
Fedunkiw, M. (2003) “Malaria Films: Motion Pictures as Public Health Tool” American Journal of
Public Health 93(7):1046-1056.
52
Backer, T.E., E.M. Rogers & P. Sopory (1992) Designing Health Communication Campaigns: What
Works? Thousand Oaks, CA: Sage pp. 1-31.
בקר מגדיר קמפיין כשימוש מכוון באמצעי התקשורת כדי להציג מידע בריאותי ,להגביר מודעות למידע ,לשנות גישות
ולשנות התנהגות.
53אם כי יש לסייג ולומר כי ההצלחות הם בדרך כלל בשינוי ברמת המודעות למסר והיחס אליו ,אך לא בהכרח בשינוי
התנהגות .ר' למשל
”Thorson, E. and C. E. Beaudoin (2004) “The Impact of Health Campaign on Health Social Capital
Journal of Health Communication 9:167-194.

19
העצומה בהם .לכן הם קוראים לקמפיין המותאם לסגמנטים של האוכלוסייה,
למשל נערות ,עניות ,ממוצא הודי ועירוניות .המגמה הזו הולכת ומקצינה בספרות
קידום הבריאות של השנים האחרונות המחפשת שיטות וטכנולוגיות שיאפשרו
מסרים "מחוייטים" )" ,("Tailoredכלומר מסרי בריאות מתאימים למאפיינים
54

רבים ככל האפשר של כל יחיד בקהל היעד.
תהליכי האינדיבידואליזציה הגיעו אם כן לא רק לקשר בין תחלואה להתנהגות
הכרוכה בסיכוני בריאות ,אלא גם לפרקטיקות ההתמודדות איתה .יש מידה
מסוימת של אירוניה בכך שדווקא השימוש בתקשורת ההמונים בקידום הבריאות
הביא להגברת הדרישה למסרים אישיים ,ספציפיים ,ולשינוי תפיסת הנמען מקהל
אנונימי ,אחיד ופסיבי ,לציבור של פרטים ייחודיים ,מגוונים ומרוחקים
במאפייניהם.
סקרתי כאן בקצרה נקודות עיקריות בהיסטוריה של קידום הבריאות .שנות
החמישים ,בהם אתמקד ,הן בדיוק ציר התפר בין המהפכה הראשונה של בריאות
הציבור למהפכה השנייה .וכיאה לתקופה לימינאלית )על הסף שבין שני עידנים( ,יש
בה  -כפי שנראה בהמשך  -מצללי הדמדומים של המהפכה הסניטארית כמו גם
ממאפייני בריאות הציבור החדשה.
תיאוריה של קידום בריאות
למרות ריבויים של גלי הגירה ושל שירותי הבריאות שנרתמו לטיפול בהם ,הדיון
המחקרי התיאורטי בסוגיית הקליטה הבריאותית של מהגרים במערכת הבריאות
הוא יחסית חדש ומצומצם .הדיון בטיפול במהגרים התמקד בסוגיות של מיון
וסריקה ,ואילו הדיון בטיפול רפואי ובקידום בריאות התבסס בעיקרו על תרבויות
55

הרוב ,כלומר על המודלים המערביים.
הספרות שעסקה בתיאוריה של קידום בריאות כוונה בעיקרה לאנשי מערכת
הבריאות ב"שטח" שאמורים היו להצליח לעשות את החיבור בין התיאוריה לבין
הפרקטיקה בשדה .התוצאה הייתה ספרות עשירה בנושא קידום בריאות שיצאה
לאור בעיקרה בשנות ה 90-של המאה העשרים ,ועיקרה שימוש בסיסמאות של
ארגון הבריאות העולמי כגון,"Empowerment for Health" ,"Health for all":
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Haejin Y., K. Govender & B. Mody (2001) “Factoring Poverty and Culture into HIV\ AIDS
Campaigns” Gazette 63 (1): 73-95; Bull, F.C., C.L. Holt, M.W. Kreuter, E.M. Clark and D. Scharff
(2001) “Understanding the Effects of Printed Health Education Materials: Which Features Lead to
” )Which Outcomes?” Journal of Health Communication 6:265-279; Emmons, K.M. et al. (2004
Tailored Computer-Based Cancer Risk Communication :Correcting Colorectal Cancer Risk
Perception” Journal of Health Communication 9:127-141.
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Hyman, I. and S. Guruge (2002) “A Review of Theory and Health Promotion Strategies for New
Immigrant Women” Canadian Journal of Public Health 93(3): 183-187.

20
ו 56."The leading role of the health sector" -התיאוריות שהוצגו ,היו בהתאמה
פשוטות ,שלא לומר פשטניות .לצורך הדוגמא אציג את שלושת המודלים שמציגים
קם וקלוז.

57

המודל הראשון הוא מודל  KABהמבוסס על ראשי התיבות של ידע ),(Knowledge
עמדות ) (Attitudesוהתנהגות ) .(Behaviorמודל זה מתבסס על הקניית ידע
לאנשים ,וציפייה שהם ישנו את התנהגותם על פי שלמדו .מודל זה מוצג כמודל
שאפיין ב"עבר" את מדיניות הממשלות ,אך הוא בלתי מתאים שכן "לא כך חושבים
מרבית האנשים" .חסרונות נוספים המוצגים למודל הם שהוא נותן משקל רב
לבחירת הפרט ומתעלם מגורמים חיצוניים המשפיעים על הבחירה ,וכי הוא מדגיש
מניעת מחלות ולא פיתוח של "בריאות טובה" .המודל השני הוא מודל ה"העצמה",
המבקש להגביר את יכולת הפרט לבחור ולהשפיע על סביבתו .כשהפרט מצויד
בכישורים ובמידע ,הוא יכול לקחת שליטה על בריאותו .חלק משמעותי מגישה זו
הוא בירור הערכים  -עזרה לאנשים לברר מה הם רצונותיהם ,כשבמובלע מובהר כי
לגישה זו נלוות הפצה של ערכים כמו הערכת העצמי והאחר .המודל השלישי הוא
מודל "הפעולה הקהילתית" ,השם את הדגש על גורמי הסביבה המשפיעים על
הבריאות שעליהם שליטת הפרט מועטה מאוד .הרעיון במודל זה מעודד את
הפרטים להיאבק להפיכת סביבתם לבריאה יותר .קם וקלוז מציעים לאחד את
שלושת המודלים למודל משותף שיאחד את מתן הידע ,ההעצמה האישית והפעולה
58
החברתית ,למען השגת מניעת תחלואה לצד בריאות טובה.
בצדק מעיר סידהאוז כי תיאוריות ומודלים רבים בתחום קידום הבריאות )הוא
מביא בספרו עשרות דוגמאות נוספות( הם בעצם צירופי מילים ריקים מתוכן
ועמדות ערכיות ,ולא מודלים )במובן של מפה או דגם( המאפשרים ייצוג של מציאות
מורכבת .הדומיננטיות של הפרקטיקה לעומת התיאוריה בתחום קידום הבריאות,
והמשקל הערכי הגבוה של מושגים ניטרליים לכאורה כגון "בריאות טובה" ,או
"חיים טובים" או "עובדות רפואיות" ,מקשים על גיבוש תיאוריות משמעותיות
בתחום.
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 56הדוגמאות נלקחו מספרם של דילון ופיליפ אך הן חוזרות בספרים נוספים ,שרבים מהם יצאו לאור במימון ארגון
הבריאות העולמי.
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Kemm, J. and A. Close (2001(1995)) Health Promotion-Theory and Practice Eastbourne: Palgrave
pp. 29-30.
58שם ,ע' .30
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21
בכדי לנסות ולחמוק מהסכנות התיאורטיות שעליהן מצביע סידהאוז בחרתי לעבוד
בכיוון ההפוך .במקום לבנות מודל תיאורטי שאותו יש ליישם בשטח ,בחרתי להציג
כמה פרויקטים לטיפול ולקידום בריאות של מהגרים שיושמו בשני העשורים
האחרונים .הפרויקטים ,שכבר בוצעו בשטח )לפחות במתכונת ניסיונית( ,ינותחו
ויארגנו במודל מסדר שיציג כמה ממאפייניהם המשמעותיים ,ויאפשר השוואה.
הפרויקטים המוצגים בזאת הופעלו בארצות הברית ,קנדה וישראל .שלושת
המדינות הן מדינות הגירה שהפעילו ,במידה משתנה ,הגבלות בריאותיות על כניסת
מהגרים לתוכן .ההיסטוריה של תהליכי ההגירה בארה"ב מצביעה על תהליך
מתמשך של הגברת ההגבלות על ההגירה בשנת  1875והלאה ,ושל שימוש מקיף )אם
כי לא עקבי( בהגבלות בריאותיות כדי להגביל כניסת מהגרים .קנדה אף היא
משתמשת במנגנוני סינון בריאותיים אם כי מנגנוני הגירה משניים כמו איחוד
משפחות וקליטת פליטים אינם כפופים באותה מידה למגבלות הבריאותיות כל
כניסת מהגרים .ישראל ,הקולטת מהגרים על בסיס יהדותם בלבד מפעילה את
מערכות הסינון הבריאותי החלשות ביותר ,בעיקר כשהמדובר בעליות הצלה
המוניות ,כגון מבצעי העלאת יהודי אתיופיה או עליית יהודי ברית המועצות לשעבר
60
בשנות ה.90-
המודלים
 .1מרפאת רופאים לזכויות אדם:
המרפאה פועלת בהתנדבות בתל אביב ,ונותנת שירות רפואי ללא תשלום למהגרי
עבודה )"עובדים זרים"( הפונים אליה .הרופאים במרפאה הם ישראלים ,מיעוטם
ישראלים שהיגרו מארצות אחרות .עם זאת ארצות המוצא של הרופאים שונות
מארצות המוצא של מרבית מטופליהם .שוסטר חקרה את דפוסי התקשורת בין
מהגרי העבודה לרופאים ואת אופני השימוש במתרגמים ובחומרים כתובים כדי
לשפר תקשורת זו .התקשורת עם הרוב המוחלט של מהמטופלים התנהלה באנגלית
ברמות שונות ,וזאת למרות שרמת האנגלית של הרופאים ושל המטופלים לא תמיד
הספיקה לתקשורת רפואית .גם במקרים המעטים שבהם השתמשו בתרגום ,היו
אלה בעיקר מתרגמים טלפונים מתנדבים .חלק מהם ישראלים השולטים ברמה זו
או אחרת בשפה ,ואחרים היו זרים דוברי אנגלית .לדוגמא ,מתרגם שבו השתמשו
לעיתים קרובות היה נזיר סיני מיפו שתרגם את תלונות הסינים לאנגלית והקריא
60

Waddell, B. (1998) “United States Immigration-A Historical Perspective” in Loue S. (ed.) Handbook
of Immigrant Health New York: Plenum Press pp.1-17; Anderson J.M. (1987) “Migration and Health:
Perspectives on Immigrant Women” Sociology of Health and Illness 9(4):410-439; Shuval, J. T.
(1992) Social Dimensions of Health-The Israeli Experience Westport, CT:Praeger pp.20-25.
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את התרגום לצוות המרפאה בטלפון ,או ששלח פתקים עם החולים המתארים את
הסימפטומים .שוסטר מצאה מקרים רבים של אי הבנה בין רופאים וחולים ,מקרים
שהתרבו עקב נטיית אחדים מהרופאים להרבות במינוחים רפואיים בלטינית.
 .2מודל לינינגר:

61

תיאורית הטיפול התרבותי שפתחה מדלן לינינגר ,אחות בהכשרתה ,גורסת כי יש
השפעה גדולה של גורמים תרבותיים )דת ,שארות ,טכנולוגיה ,פוליטיקה ועוד( על
הטיפול ולכן גם על הבריאות של המטופלים )היא מכנה את התיאור הגראפי של
ההשפעות :מודל השמש של לינינגר( .לפיכך ,מתפקידם של נותני שירותי הבריאות
בשטח ,לגרסתה בעיקר האחיות ,לבצע מחקר הערכה של המאפיינים העיקריים של
התרבות של מטופליהן ולהחליט על אסטרטגיה סיעודית בהתאם לממצאים .לינינגר
הכינה שאלונים מובנים שיאפשרו לאחות בשטח לערוך את מחקר ההערכה,
המתבסס על ראיונות עם כמה מטופלים )אינפורמנטים( .השאלונים כוללים מערכת
ציונים מובנית ,וחיבור הציונים מאפשר בחירה באסטרטגיה טיפולית .המודל של
לינינגר בוצע על יותר ממאה תת קבוצות ,רובן תת קבוצות של מהגרים ,ורובם
בארצות הברית .למרות שגם למודל זה אוריינטציה מעשית עמוקה ,הרי במישור
התיאורטי מדובר בחידוש :מודל טיפולי הדורש מאנשי מערכת הבריאות גמישות
62

ויכולת הבנה והסתגלות לשונות תרבותית.
בדומה ,מודל התיווך התרבותי של מרי אן יז'בסקי מתמקד בהגדרת הבעיות,
הפעלת אסטרטגיות פתרון הלוקחות בחשבון שורה ארוכה של משתנים מתערבים,
כולל התפיסות השונות של המהגר ,המיקרו תרבות ,והמקרו תרבות .גם כאן מוצע
לאנשי מערכת הבריאות תהליך פשוט יחסית .מדובר בשלושה שלבים של תהליך
קבלת החלטות שבהם ) (1הבעיות במפגש הבריאות מוגדרות (2) ,אסטרטגיות
מיושמות כדי לפתור בעיות (3) .החלטה :האם יש פיתרון של הבעיות ,או שיש חזרה
לשלב הקודם וניסיון נוסף לחזור ולפתור אותן .התנאים המתערבים כוללים
 61המחקר התבצע במתודולוגיה של תצפית משתתפת .שוסטר ,מ (2004) .דפוסי תקשורת בין מהגרי עבודה בישראל
לבין נותני השירות הרפואי :מרפאת רופאים לזכויות אדם כמקרה מבחן עבודה לתואר מוסמך רמת גן :אוניברסיטת
בר-אילן עמ' .71-153
62
)Leininger, M. (1991) “The Theory of Culture Care Diversity and Universality” in Leininger, M. (ed.
Culture Care Diversity and Universality NewYork: National League for nursing pp.5-72; Leininger,
M. (1991) “Ethnonursing: A Research Method witch Enables to study the Theory of Culture Care” in
Leininger, M. (ed.) Culture Care Diversity and Universality NewYork: National League for nursing
pp. 73-118; Leininger, M. (1993) “Culture Care Theory: The Relevant Theory to Guide Nurses
Functioning in Multicultural World” in Parker, Marilyn E. (ed.) Patterns of Nursing Theories in
Practice New York: National League for Nursing pp.105-121.
דוגמא ליישום נקודתי של המודל של לינינגר על ידי אחות בית הספר שביקשה לערוך שיחות בנושא חינך מיני בקרב
קבוצה סגורה של מהגרים מנוניטיים בקנדה מובאת אצל:
"Edmunds, K. (1993) "Transcultural Nursing Care with Old Colony Mennonotes in a School Context
in Parker, Marilyn E. (ed.) Patterns of Nursing Theories in Practice New York: National League for
Nursing pp. 122-141.
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משתנים מקרו ומיקרו חברתיים המשפיעים על ההתנסות האישית בחולי .תיווך
תרבותי ,לטענת יז'בסקי ,יכול לשמש כגשר בין הניסיון האישי של החולים
והמעצורים הסביבתיים ,קהילתיים פוליטיים וכלכליים הרחבים המשפיעים על
האופן שבו מטופלים מחפשים ומקבלים טיפול בתוך המערכת הרפואית .גם כאן
תהליך התיווך מבוצע על ידי אנשי מערכת הבריאות.
" .3רפואה שלמה":
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מודל "רפואה שלמה" הוא מודל של העסקת מגשרים יוצאי אתיופיה שעברו הכשרה
כמקדמי בריאות במרפאות קופות החולים המטפלות בעולי אתיופיה .המודל,
שהופעל כתוכנית התערבות ניסיונית ומומן בעיקרו על ידי גופים חיצוניים לקופות
כמו הג'וינט ,נבחן בשני מחקרי הערכה .המחקר הראשון מצא כי המגשרים שיפרו
את הקשר הבין אישי בין רופא לחולה ברפואה הראשונית .מחקר ההמשך שבחן את
השפעות התוכנית על חולים כרוניים ממוצא אתיופי ,מצא כי שיעור ההיעזרות
במגשרים בקרב חולים אלה הגיע ל ,64%-כשבקרב חולים קשים ,מבוגרים ונשים
היו האחוזים גבוהים עוד יותר .מהמחקר עלה כי ככל שאינטנסיביות הקשר עם
המגשר גדלה ,כך הקשר עם הרופא פחות טוב .הסבר אפשרי לכך הוא שכאשר רופא
מערב מגשר בטיפול בחולה שהתקשורת עימו קשה ,מעביר הרופא למגשר חלק
מהאחריות על ההסברים והטיפול ,וכתוצאה מכך הרופא מרגיש פחות קשור לחולה.
כן נמצאה השפעה נמוכה יותר של ההיעזרות המגשרים על חולים כרוניים מאשר על
חולים "רגילים" .ההסבר לכך היה שהמגשרים נתנו עזרה לכלל החולים ממוצא
אתיופי ,ולא יכלו להתמקד בסיוע מיוחד לחולים כרוניים .החוקרים גורסים שיש
בכך כדי להבהיר את גבולות תפקידו של המגשר ,שללא מיקוד מראש של תפקידו
בחולים כרוניים לא יביא לשיפור במדדי הבריאות שלהם .כמו כן עלה מהמחקר
הבדל בתפקוד המגשרים ובמידת השיתוף שלהם בטיפול ובמעקב אחרי חולים על פי
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הוותק שלהם כמגשרים.
 .4מודל בן דוד:
מודל זה ,שכונה על ידי בן דוד "מודל רגיש תרבות" ,נוסה בהצלחה על ידי צוות של
פסיכולוגים ומטפלים משפחתיים בעלי הכשרה מערבית שעבדו יחד עם המטפלים
המסורתיים חברי מועצת זקני העדה האתיופית )שמגלץ'( כדי לפתור את הבעיות
שבין זוגות אתיופיים מסוכסכים .מדובר על מקרים של סכסוכים בין בני זוג
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McElroy A. & M.A. Jezewski (2000) "Cultural Variation in the Experience of Health and Illness" in
Albrecht G. et al, Social Studies in Health and Medicine London: Sage pp. 191-209.
63ניראל נ ,.ש .איסמעיל ומ .טרגין ) (2002השפעת תוכנית ההתערבות "רפואה שלמה" למען יוצאי אתיופיה על הטיפול
ומצב הבריאות בקרב חולי אסתמה וחולי סכרת המוסד לביטוח לאומי ,פרסום מס' .85
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שמקורם במתחים בתהליך ההגירה ,ושהטיפול המערבי  -בגלל המרחק התרבותי -
לא הניב בהם תוצאות .על פי מודל זה מוכנסים לתמונה זקני העדה ,מטפלים את
הטיפול המסורתי )בהקשר זה מדובר בהליך של תיווך ,גישור ותיאום ציפיות בין בני
הזוג עד להשגתו של חוזה כתוב המקובל על שני הצדדים ומסדיר את היחסים
ביניהם בהסכמה( ,בעוד שהמטפל המערבי משתתף בתהליך מבחוץ .בתהליך זה
הלחץ התרבותי החיצוני על המהגרים נמוך יותר ,ואורחות החיים כמו יחסי הכוח
בתוך הקהילה מזועזעים פחות .מודל זה דורש בעצם הכרה במטפלים המסורתיים
ולא מחיקה שלהם .הוא דורש הכרות ולימוד של חברות המהגרים השונות כדי
להכיר ולהעריך את הפוטנציאל לטיפול עצמי המצוי בהם .הוא אף דורש נכונות
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לקבל מערכות טיפול וריפוי לא מערביות כלגיטימיות.
 .5מודל "לחנך את לנה":
מודל זה מקבץ את המאפיינים המרכזיים בעבודת ארגונים ומחלקות שעסקו
בחינוך מיני-רבייתי לעולות בתקופת ראשית העלייה של שנות ה 90-מבריה"מ
לשעבר .הנתונים רוכזו במחקר שנערך מטעם הג'וינט ,על בסיס ראיונות עם נציגי
הארגונים .החוקרים מצאו כי למרות מגוון הארגונים הגדול ) 25השתתפו במחקר(
סימון הבעיה )הפלות כאמצעי מניעה מרכזי( והיעדים )שינוי לכיוון אמצעי המניעה
המקובלים על הממסד הרפואי בישראל  -גלולות והתקן תוך רחמי( היו דומים.
המפגש בין הארגונים לעולות הוגדר ,בלשון כמה מהמרואיינים ,כ"הלם קרב".
בארגונים לא נערך כמעט לימוד שיטתי לגבי המקורות התרבותיים והפסיכולוגיים
של התנהגות העולות .הנחת העבודה המקובלת היא שהתנהגות העולות נובעת
מחוסר ידע .כשלון המאמצים לחנך את העולות הביאו להאשמת העולות
במגבלותיהן ,המנוסחות בתיוגים שליליים .השימוש במתרגמים דוברי רוסית נפוץ
במרבית הארגונים ,אך מדובר בתרגום מילולי ולא בניסיון לתרגם את הקודים
התרבותיים השונים .העמדות של ארגוני הרפואה והבריאות שנסקרו במחקר
נוקשות יותר מאלה של ארגונים אחרים )למשל ארגוני הנשים( ,ונטו פחות ללמוד
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ולהבין את עולמן של העולות.

 65בן-דויד ,ע" (1999) .טיפול רגיש תרבות" בתוך רבין ,ק) .עו'( להיות שונה בישראל -מוצא עדתי ,מגדר וטיפול לזכרה
של עמית בן-דויד תל אביב :רמות עמ' .273-282
 66אמיר ,ד .וי .אלמלך ) (1992לחנך את לנה-שירותים וארגונים ישראלים מתגייסים לחנך את העולות מברה"מ
בנושא מיניות ורבייה אוניברסיטת תל אביב :המכון למחקר חברתי .מצב דומה עלה במחקר מוקדם יותר של ברנדה
דנט במשרד הקליטה .תצפיות אישיות ומצולמות על נותני השירות העלו בעיות חמורות בתקשורת ,וגרמו לעורכי
המחקר להמליץ שעל העולים והפקידים להיות מאותה ארץ מוצא בגלל ההכרות עם הפקידים .בפועל התקיימו
השיחות בעברית או אנגלית ברמה נמוכה .דנט ,ב (1973) .דפוסי מגע בין מטפלים ועולים ירושלים :המכון למחקר
חברתי שימושי.

25
 .6מודל המילטון:
בצפון המילטון ,קנדה ,הוקמה מרפאה המיועדת למהגרים בלבד ונותנת ,מלבד
שירותי בריאות גם מגוון שירותים נוספים למהגרים .השירותים הנוספים כוללים
חלוקת בגדים ורהיטים שהושגו מתרומות ,טיפול של עובדות סוציאליות ופסיכולוג
ושירותים רפואיים ומשפטים כמו אישור על סימני עינויים )הנדרש במיוחד
לפליטים( .כל הסגל ,מלבד הרופאה המנהלת ,דובר ספרדית ,השפה של החלק הארי
של המהגרים בהם מטפל המרפאה .דוברי הספרדית התמחו בתרגום רפואי ומשפטי
אנגלי-ספרדי ולהפך .המרכז פתוח גם לטיפול במהגרים לא ספרדיים ,ועבורם
שירותי התרגום מתבססים על מתנדבים .שירותי התרגום ניתנים למהגרים לא רק
בשטח המרכז .מתורגמנים מטעם המרכז נלווים למהגרים לבדיקות אבחוניות
ולרופאים מומחים .במרכז המילטון ניתנים שירותי רפואה ראשונית ,מבוצעות
בדיקות סיקור לשחפת איידס והפטיטיס )הבדיקות האחרונות מוצעות לחברי
קבוצות סיכון( ומופעלות תוכניות לקידום בריאות המופנות לנשים .כן ניתן יעוץ
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אישי בנושא אמצעי מניעה.
ניתוח המודלים
כדי ליצור מודל ממפה של הפרקטיקות השונות לטיפול במהגרים מסודרים טורי
טבלה א 1/על פי מידת ההפרדה בין השירותים למהגרים לשירותים הכלליים.
שורות הטבלה מסודרות על פי המרחק התרבותי שבין המהגרים לבין מי שהם
פוגשים במרפאה )רופאים ,מתרגמים(.
בנוסף חילקתי את המודלים לשלושה סוגים  -ה"היררכיים" ,ה"הרמנויטיים"
וה"תקשורתיים".
על פי בוליני המדיניות של המדינה יכולה לנוע על ציר שבין העדר מדיניות בריאות
למהגרים )למעט מערכת הסינון בכניסה למדינה( כשהמהגרים מצופים להשתמש
במערכת הבריאות הכללית ,לבין שונות של מערכות בריאות נפרדות למהגרים
המשפרות את היכולת של המהגרים לממש את זכויות הבריאות שלהם .לגבי
המשמעות עבור המהגרים חלוקות הדעות.
בוליני טוען ,על בסיס מחקר השוואתי בין שבע מדינות ,כי שירותי בריאות נפרדים
ומיוחדים למהגרים מבטיחים להם שירותי בריאות טובים יותר ונגישות גבוהה
יותר מאשר במדינות שאין להם שירותים נפרדים .לעומתו טוענת תמיר כי מערכות

 67הפרויקט מוצג בידי המנהלת שלו ,שהיא גם רופאת המשפחה של המרכז.
Fowler, N. (1998) “Providing Primary Health Care to Immigrants and Refugees: The North Hamilton
Experience” Canadian Medical Association Journal (CMAJ) 159: 388-39.
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שירותים נפרדות ,גם אם שוות ,טומנות בתוכם הנצחה של הפרדה ואפליה ,ופוטרים
68
את המדינה מלענות על צרכי המיעוטים או המהגרים בתוך המערכות הכלליות.
טבלה א :1/מודלים קיימים של שירותי בריאות למהגרים
מערכת נפרדת
למהגרים

התאמת חלקים
במערכת למהגרים

שירות למהגרים
בתוך המערכת

מרפאת רופאים
לזכויות אדם  -רפואה

מודל לינינגר  -האחות
חוקרת את תרבות

מטיפול כפוי )סיקור,
מיון,

נותני שירות
קולטים )תרגום

ראשונית.

המטפלים כדי להתאים
את עבודתה; מודל
"הפרשן התרבותי" של

קרנטינה,חיסונים(
ועד הדרכה.

מזדמן(

פחות
היררכי

יז'נסקי.

מודל "המילטון"
מערכת נפרדת
למהגרים של רפואה
ראשונית ומונעת.
יותר
הרמנויטי

מודל "רפואה שלמה".

"לחנך את לנה".

מרפאים מסורתיים,
רופאים פרטיים מארץ
המוצא.

מודל בן דוד  -שיתוף
מטפלים מערביים
ומסורתיים.

מודל תקשורתי -
תרגום חומרי הסברה
לשפת המהגרים.

יותר
תקשורתי

יותר
היררכי
נותני שירות/
מתרגמים מהגרים
ותיקים
פחות
הרמנויטי
נותני
שירות/מתרגמים
מהגרים חדשים

פחות
תקשורתי

המודלים ההיררכיים  -כוללים בתוכם מודלים משני סוגים :מודלים סלקטיביים
ומודלים טיפוליים .המודלים הסלקטיביים כגון הסלקציה והקרנטינה אינם מניחים
צורך להתערבות או ריפוי של המהגרים החולים ,אלא אך ורק את הפרדתם
מהאוכלוסייה הבריאה/המדינה הבריאה .לשירותי הבריאות אין אחריות על
 68תמיר מתייחסת לשירותים נפרדים בחינוך ,על רקע האופציות של מדינה רב תרבותית .יתכן שהיתרונות שבוליני
מצביע עליהם תקפים בטווח הקצר ,ואילו הבעיה שעליה מצביעה תמיר נוגעת לטווח הארוך .בוליני אכן מזהיר
מתוכניות קצרות טווח ודלות משאבים שעלולות לגרום להגברת הסגרגציה של המהגרים.
Bollini, P. (1992) "Health Policies for Immigrant Populations in the 1990s. A comparative Study in
)Seven Receiving Countries" International Migration (Special issue: Migration and Health in the 1990s
Vol. XXX:30.
תמיר ,י" (1998) .שני מושגים של רב תרבותיות" בתוך מאוטנר ,מ .שגיא א .ור .שמיר )עו'( רב תרבותיות במדינה
דמוקרטית ויהודית -ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי ז"ל תל אביב :רמות ע' .83
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בריאות המהגרים המתדפקים על דלת ארצם .במודלים הטיפוליים ההיררכיים
בכוונת רשויות הבריאות לתת למהגרים טיפול רפואי ,וברמה הדוקה יותר של
הפעלת מודלים אלה אף להעביר למהגרים את הידע ,הטיפול והתפיסות המערביים.
הנחת היסוד היא עליונות של הצוות הרפואי והידע שלו ,על הידע הרפואי/התפיסות
הרפואיות והתרבותיות של המהגרים .טיפול כפוי היא הפרקטיקה הקיצונית ביותר
הננקטת בהקשר של המודלים ההיררכיים .בהקשר של הגירות המוניות ,טיפול כפוי
מתבטא במתן חיסונים כרוטינה ,ובפעולות כמו טיפולי הקרנות המוניות נגד
הגזזת 69אשפוז חולי שחפת ,או אשפוז כפוי של חולי רוח .זהו גם המצב שבו מידת
ההיררכיות של המודלים היא הגבוהה ביותר .המודלים ההיררכיים אינם מערבים
מהגרים טריים או ותיקים בעבודתם ,אלא הם מבוססים על בני המדינה הקולטת
הנותנים טיפול או יעוץ למהגרים ,או על מהגרים שהפנימו את עמדות המערכת
הרפואית.
המודלים בעלי מידת ההיררכיה הנמוכה ביותר מסוגה זו הם אלה שבהם מנוהלות
מרפאות נפרדות למהגרים .במידה ומרפאות אלה הן וולונטריות ,והוקמו על ידי
ארגוני עזרה רפואיים ,ההיררכיה מופחתת .במקרה הביניים של המודלים
ההיררכיים נמצאים מודלים שבהם נותני השירות הרפואי אמורים להפוך בעצמם
למתווכים תרבותיים .הם אמורים ללמוד את תרבות המהגרים ,ולהתאים את
הטיפול הרפואי למה שלמדו .הערכת התרבות ,הסקת המסקנות וביצוע השינויים,
גם אם הם אמורים להתבסס על "אינפורמנטים" מבין המהגרים הם בסיכומו של
דבר בסמכותו הבלעדית של נותן השירות.
המודלים ההרמנויטיים )מודלים של שליחות(  -בדומה למודלים ה"היררכיים"
מניחים גם המודלים ההרמנויטיים את עדיפות הצוות הרפואי והידע שלו על פני
אוכלוסיית המהגרים .עם זאת ,נלקחים במודלים מסוג זה בחשבון קשיים בזרימת
המידע הרפואי ובהפנמתו הנובעים מקשיי שפה ,הבדלי תרבות ו/או הבדלי השכלה.
לפיכך ,על פי מודלים אלה ,נעשה שימוש בשליח בן תרבותם של המהגרים )לרוב
מדובר במהגר ותיק יותר או בן מהגרים( השולט בשתי השפות ,ומכיר ,לפחות
במידת מה ,את שתי התרבויות.
מודלים אלו מתייחסים אל המהגרים לדורותיהם )נאמר ה"אתיופים" או
ה"איטלקים" בארה"ב או ה"פקיסטנים" בבריטניה( כמקשה אחת ,ולא לוקחים
בחשבון את ההבחנות הפנימיות המרבדות ,חוצות ומפרידות את הקבוצה האתנית
המסוימת לתת קבוצות שונות) ,ולעיתים אף עוינות זו את זו( ואף לא את ההבחנות

Modan, B. et. all, (1974) “Radiation induced Head and Neck Tumors” Lancet 1:277-279.
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שבין דורות המהגרים  -המהגרים הוותיקים לעומת המהגרים הטריים .המודלים
האלה עיוורים לתחושות העוינות הגלויה או הסמויה שעשויים מהגרים ותיקים
לחוש כלפי מנהגי ארץ המוצא.
במקרה המתון ביותר של ההרמנויטיקה מדובר בשליחות מוגבלת ,כלומר
במתרגמים שתפקידם מתמצה בתרגום קרוב ככל האפשר למקור של המסרים של
הצוות הרפואי הקולט למהגרים .יש לציין כי גם במודלים מהסוג ההיררכי יש
שימוש אד הוק בתרגום מסוג זה ,אלא שאז מדובר בדרך כלל במתרגם מתנדב או
מנודב )למשל מהגר ותיק הנמצא בתור( .במקרה ההרמנויטי זה מדובר על שימוש
במתרגמים בתוך המערכת ,אלא שעמדתם היחסית בתוכה חלשה כמו זו של
המטופלים ,ואין להם יכולת לניהול משא ומתן תרבותי.
במקרה החזק ביותר של ההרמנויטיקה מדובר במודל המתבסס על שליחים
מועצמים )שכן הם פרופסיונאליים( בתוך מערכת רפואית נפרדת למהגרים .עמדתם
המקצועית בתוך המרפאה מאפשרת להם להרחיב את התרגום לתרגום תרבותי,
כלומר לשנות במידת מה את ההסברים וההוראות כך שיתיישבו עם התרבות
המוכרת להם .מקרה הביניים של קבוצת מודלים זו מצייד את המתרגמים בתווית
של מגשרים או מתווכים תרבותיים אך עמדתם במערכת ,כמתרגמים מטעם ארגון
חיצוני ,אינה מאפשרת משא ומתן או תיווך מלא בין קולטים ומהגרים.
המודלים ה"תקשורתיים"  -בקבוצת מודלים זו עוצמת הנחת היסוד המשותפת
למודלים הקודמים לגבי עליונות הידע הרפואי המערבי והצוות הרפואי המערבי על
פני זה של המהגרים נמוכה יותר .מודלים אלו מתאפיינים במאמצים לכונן תקשורת
עם המהגרים בשפתם ובאמצעות אנשיהם .במקרה הקיצוני שלהם ,שבו התקשורת
"מלאה" ,נותני השירות הרפואי הם מתוך קהילת המהגרים ,והקשר עם הממסד
הרפואי של המדינה הקולטת חלש .במקרה המתון שלהן )שבו "התקשורת" חלשה(,
הניסיון הוא להדריך ולשנות עמדות בריאותיות ותרבותיות של המהגרים לאלה של
הקולטים בעזרת שימוש באמצעי תקשורת מגוונים  -החל בפמפלטים וחומר
הסברה 70בשפה המשוערת של המהגרים )לא תמיד ישנה ערנות מספקת לסוגיית
ניבי הדיבור השונים( ,דרך קמפיינים לשינוי התנהגות בריאותית )הכוללים לצד
חומר כתוב גם מסרים ויזואליים ,פרסום ברדיו בשפה המשוערת של המהגרים ואף

 70סמיילי מתאר קיומם של פמפלטים בנושא בריאות שמטרתם הייתה לקדם את בריאות החיילים כבר בתקופת
מלחמת האזרחים באמריקה.
Smillie, Wilson G. (1955) Public Health its Promise for the Future New York: the Mackmillan
)Company p.398 ;Bull, F.C., C.L. Holt, M.W. Kreuter, E.M. Clark and D. Scharff (2001
“Understanding the Effects of Printed Health Education Materials: Which Features Lead to Which
Outcomes?” Journal of Health Communication 6:265-279.
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פרסום בטלוויזיה( 71ועיתונות בריאות .מקרה הביניים של קבוצת מודלים זו כולל
שיתוף פעולה ודיאלוג בין שירותי הבריאות המערביים  -הקולטים לבין המרפאים
המסורתיים.
קריאת הטבלה במורד העמודות מאפשרת לחלק את המודלים על פי
הקריטריון של בוליני באשר למידת קיומם של שירותים נפרדים למהגרים .במצב
שבו קיימים שירותי בריאות כלליים שבהם אמורים להשתמש המהגרים ,השליטה
של עמדות התרבותיות של הקולטים ברורה ,והמנגנונים למהגרים הנוצרים
במערכת )ואולי נכפים עליה( אינם גמישים ואינם פתוחים לקבלת התאמות או
שינויים לתרבותם של המהגרים .עם זאת יש להעיר כי במצב של ריבוי קבוצות
מהגרים ,ושונות תרבותית ולשונית גבוהה ביניהם קשה יהיה לצפות לגמישות
גבוהה כלפי כל התרבויות .נראה כי סיטואציה של ריבוי תרבויות מהגרים עשויה
דווקא להקשיח את הגבולות התרבותיים שבין קולטים ומהגרים.
העמודה בקצה השני של הרצף מאפיינת מודלים של שירותי בריאות נפרדים
למהגרים .המודלים בטור זה מתאפיינים בירידה במורד העמודה במשקלם של
התפיסות והטיפולים המערביים ,כשבמצב הקיצוני ביותר מטופלים המהגרים על
ידי מטפלים מקהילתם במסגרות חוץ ממסדיות ,ובתוך התפיסות התרבותיות-
הקהילתיות שלהם .חשוב לציין שגם במצב זה ,עשויות העמדות הקהילתיות
להשתנות" ,להתמערב" ,או לכלול שילוב טיפולים מערביים ולא מערביים .במצב
שבו העמדות הרפואיות המערביות הן החזקות ביותר הוא המצב של שירותי
בריאות נפרדים המופעלים על ידי אנשי צוות מהחברה הקולטת .מצב הביניים הוא
המצב שבו מופעלים שירותים נפרדים על ידי צוותים של קולטים ושל פרופסיונלים
מהגרים.
העמודה המרכזית מבטאת מצב ביניים של התאמות חלקיות של המערכת
למהגרים .גם בעמודה זו יש תהליך של הפחתת המרכזיות של העמדות המערביות.
במצב הקיצוני ביותר ,במורד העמודה ,ישנו משא ומתן בין האמונות התרבותיות
המערביות ובין האמונות והתפיסות של המהגרים על בסיס של שיתוף פעולה שוויוני
בין מטפלים מערביים ומסורתיים .במצב זו ישנה ,לפחות תיאורטית ,אפשרות
לכינון מערכת אמונות תרבותיות משותפות לותיקים ולקולטים לפחות בכל הנוגע
לטיפול במהגרים .האפשרות של מערכת חדשה זו להשפיע על הטיפול בכלל
האוכלוסייה הותיקה יהיה מתון בגלל אפיים החלקי והמקומי של ההתאמות של
המערכת למהגרים.
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המצב בראש העמודה הוא הכנסת שינויים במערך התפיסות התרבותי של המטפלים
על בסיס מחקר ולימוד עצמאי שהם יערכו בקרב המהגרים שבטיפולם .שוב מדובר
בשינויים שינקטו ,אם בכלל ,בקנה מידה קטן ,מקומי ומפוזר במערכת ,ויכולתם
להשפיע על כלל המערכת ועל תפיסותיה מוגבל.
מצב הביניים ,הכרוך בהכנסה יזומה של מתווכים או מגשרים לטיפול במהגרים,
עשוי ועשוי שלא להביא שינויים בתפיסות הטיפוליות והתרבותיות של המטפלים.
כאמור ,מיקומם של המגשרים מחוץ למערכת מחליש את עמדתם במשא ומתן
התרבותי ועלול להפוך אותם למתרגמים מילוליים בלבד .גם אם יתבצע שינוי
תרבותי בתהליך התיווך או הגישור ,מדובר בשינוי תרבותי לכיוון המתווך ,שכפי
שהוזכר למעלה אינו בהכרח מייצג את המהגרים העכשוויים.
בפרקים הבאים יעבור הדיון למקרה המבחן הישראלי בשנות החמישים .אפתח
בסקירת ספרות לגבי ההיבטים השונים של העלייה הגדולה ,שלביה ומימדיה
השונים .מכאן אמשיך בפרקי מחקר :מיפוי מצב הבריאות בתקופת העלייה
הגדולה ,שירותי הבריאות בתקופת העלייה הגדולה ופרקטיקות הטיפול
הממוסדות .בהמשך יובאו פרקים על תפיסות הצוות הרפאי את המטופלים ואת
עצמו ,תיאור והערכה של שירותי הבריאות על פי הראיונות ושני מקרי מבחן:
פרקטיקות הריון ולידה ,והטיפול בגזזת .הפרקים אורגנו לפי עקרון המשפך -משמע
מן הכלל אל הפרט -מהדיון הכללי בהגירה,בריאות וקידום בריאות וההשלכות
התיאורטיות של המושגים ,דרך ההגירה לישראל בשנות החמישים כמקרה פרטי
של הגירה ובריאות )הכולל את פרקים ב'-ד'( וכלה בניתוח עבודת הצוותים
הרפואיים ותפיסותיהם כלפי העולים במסגרת עליה זו )פרקים ה'-ט'( .פרק הדיון
והמסקנות יערוך סינתזה בין הממצאים המקוריים של המחקר לבין הרקע
המחקרי ,ויציג מודל לקליטה בריאותית של מהגרים שיתמודד עם הקשיים
והבעיות במודלים הקיימים ובשטח.
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פרק ב'" :העלייה הגדולה הנה היא באה" -מאפייניה של עליית
שנות ה50-
"העלייה הגדולה הנה היא באה .לעינינו היא באה ,ככוח סטיכי-רבבות עולים מדי חודש
בחדשו ,מכל קצווי עולם .עוד מעט ויוכפל הישוב .זה מחייב את המדינה וכל אזרח בה.
למן הגשת ארוחה בתחנה הראשונה במולדת -ועד לשיכון ועבודה ,והתיישבות ,טיפול
רפואי ,בתי ספר לילדים וכו' וכו' .זה מחייב את הארץ ואת הגולה .לא עת מחלוקת
ומריבות -עת לעשות .הזמן קצר והמלאכה מרובה .עלינו הוטל להגשים את חזון קיבוץ
הגלויות -אשרינו שזכינו לכך".

1

"כל שנה יכולה להיחשב כשנה ראשונה" ,כך מסבירה חנה הרצוג את העניין
המחקרי ,בעשור האחרון ,בתקופת העלייה הגדולה של שנות החמישים ,ומדגישה
שהוא חלק מהמאבק על ההגמוניה בחברה הישראלית .המאבק נוגע לשאלה מנין
מתחילה ההיסטוריה הישראלית  -מתקופת העלייה הראשונה והלאה  -או שמא
מנקודת ההתחלה של חלק גדול מאוכלוסיית מדינת ישראל ,זמן האפס של עלייתם
לארץ ,בשנות ה .50-חשיבותה של השאלה חורגת מהויכוח האקדמי בין סוציולוגים
והיסטוריונים "חדשים" ו"ישנים" ,והויכוח הפוליטי בין ציונים ופוסט-ציונים,
ונוגעת לשאלות הבסיסיות ביותר של זהות והגמוניה בחברה הישראלית .דגש הייתר
בהיסטוריה הישראלית על תקופת העליות ,הקמת הקיבוצים והחלוציות המעיט
במשקלה ההיסטורי של העלייה הגדולה עד לכדי חרוז נוסף ב"מחרוזת מפעלי
הציונות" ,ולפיכך המעיט גם בחשיבותם של יותר ממיליון איש שהגיעו באותה
2

תקופה ,ובהשפעתם של תהליכי הקליטה על עיצובה של החברה הישראלית.
העלייה הגדולה בשנות ה 50-או "עליית המיליון" הראשונה החלה סמוך להקמתה
של מדינת ישראל ,בשנים  1945-1947בטפטוף מתמיד של עולים ,3והלכה והתגברה
במהלכן של שנות ה '50-לזרם אדיר ,ששכך מעט סביב שנת  1952-1954וגבר שוב עד
שנת  4.1956השימוש בדימויים מימיים )טפטוף ,זרם ,גלים ,נחשול ,שבר ענן,
שיטפון( אינו מקרי ,ומאפיין את כתיבת בני התקופה ,ואף את הכתיבה המחקרית
1דבר השבוע ,שער אחורי.10.3.1949 ,
2הרצוג ,ח" (2000) .כל שנה יכולה להיחשב כשנה ראשונה :הסדרי זמן וזהות בויכוח על שנות החמישים" תיאוריה
וביקורת .209-216 :17
3יבלונקה טוענת כי בתקופה זו עלו  70,000איש .יבלונקה ,ח" (1997) .עולי אירופה ותודעת השואה" בתוך צמרת ,צבי
וחנה יבלונקה )עורכים( העשור הראשון תש"ח -תשי"ח ,סדרת עידן ,י-ם :יד בן צבי .41-56
4עד סוף שנת  1951הגיעו לארץ קרוב ל 700,000-עולים ר' שורץ,ש" (2000) .קופת חולים בעליה הגדולה" בתוך קופת
חולים ,הסתדרות ,ממשלה :מהלכים בעיצובה של מערכת הבריאות בישראל  1947-1960שדה בוקר :המרכז למורשת
בן גוריון ,עמ'  .161– 143בתקופה  1952-1955הגיעו כ 88,000-עולים ולכן היא מכונה על ידי ליסק "תקופת השפל".
יבלונקה מציינת כי בגל השלישי עלו כ 106,000-עולים ,אך היא מממשיכה אותו עד שנת  .'60העלייה בסוף התקופה
) (1956כרוכה בהגעתו של גל עולים נוסף מצפון אפריקה ,אך אינה כוללת את הגל השלישי של עליית צפון אפריקה
בשנים  .1962-1964ליסק ,מ (1999) .העלייה הגדולה בשנות ה :50-כישלונו של כור ההיתוך י-ם :מוסד ביאליק עמ' 4-
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המאוחרת בנושא העלייה הגדולה 5.המים ,דימוי מפתח בנרטיב הציוני ,שמשו כדי
לייצג את תנועת ההגירה ההמונית אל הארץ למרות ,ואולי בגלל ,הדימוי הכפול
שלהם בנרטיב הציוני  -דימוי הברכה החקלאית ,ודימוי האסון .לצד התקווה לגשמי
הברכה ,קיים תמיד החשש מהשיטפון או מהמבול  -זרם המים הפרוע והבלתי
נשלט ,המאיים לגרוף בזרמו את הישגי המפעל הציוני כולו .החשש מעלייה המונית,
שכונתה גם עלייה סטיכית ,ליוותה את הממסד הציוני עוד בתקופת הישוב.
ההעדפה של מוסדות הישוב ,ואחר כך המדינה ,הייתה לעלייה מתונה ,סדירה ,לפי
יכולת הקליטה הכלכלית של הישוב .היה שימוש נוסף במושג סטיכי-קליטה
סטיכית משמה קליטה "טבעית" ,כשהעולים הסתדרו בכוחות עצמם ללא מעורבות
רבה של הסוכנות או גופים קולטים אחרים 6.הסטיכיה )ובתרגום :איתן טבע(
והאיום הטמון בא מבהירים את הדחיפות שבפניה שבראש הפרק לכל אחד
מהאזרחים לעשות למען הקליטה.
עלייה בשפה העברית נגזרת מהכרזת כורש "מי בכם בכל עמו יהי ה' אלוהיו עימו
ויעל לירושלים אשר ליהודה" ,7ושימשה משך מאות שנים לציון עלייה לרגל לארץ
ו/או עלייה מטעמי רצון להיקבר בארץ .המונח עלייה עבר טרנספורמציה על ידי
התנועה הציונית כדי שיבטא הגירה לצורך מחייה בארץ ישראל .השינוי נועד
לטשטש את המונח הגירה ,ואת הדמיון בני גלי העלייה לארץ ,לגלי הגירה דומים
לארצות אחרות 8.המונח עלייה הוטען במטען מוסרי ,דתי ,ערכי ולאומי  ,שהפך את
ההגירה לארץ )ומאוחר יותר למדינת( ישראל לאקט אידיאולוגי לאומי ואף דתי,
ובכך לעדיפה מוסרית על פני הגירה מטעמים כלכליים לארה"ב ,למשל.
כך ,על פי הנרטיב הציוני ההגמוני ,שרשרת העליות בתקופת הישוב ,הקמת המדינה,
והעלייה הגדולה שבעקבותיה הם שיאו של המפעל הציוני .ש"נ איזנשטדט ,החשוב
שבסוציולוגים של ראשית המדינה ,כותב:
 5גולדה מאיר השתמשה באוטוביוגרפיה שלה בביטוי "מבול של בני אדם" .מאיר ,ג (1977) .חיי תל-אביב :מעריב ע'
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 6אביבה חלמיש הגדירה את הקליטה של העולים מבחינת מגורים ותעסוקה בתקופת הישוב כקליטה סטיכית ,ומראה
שהנהלת ההסתדרות הציונית ביקשה להגביר "קונטרולות" על הקליטה באמצעים של שלילת הטבות מעולים שיעזבו
את המקומות אליהם הופנו .האופי הסטיכי מוצג כמאפיין שלילי הפוגע במעמד הנהלת ההסתדרות הציונות לעומת
שלטון המנדט .חלמיש ,א (1995) .מדיניות העליה והקליטה של ההסתדרות הציונית  1931-1937חיבור לשם קבלת
התואר ד"ר לפילוסופיה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב ע'  .343-344יבלונקה מתארת את פלישת עולי שארית הפליטה
לערים הערביות הנטושות ב 1948-במונחי הסטיכיה ,ואף מראה כיצד "הסטיכיה היא שהובילה איפה לאישור
העובדות" כשהפלישה אושרה בדיעבד על ידי בן גוריון .יבלונקה ,ח" (1997) .עולי אירופה ותודעת השואה" בתוך
צמרת ,צבי וחנה יבלונקה )עורכים( העשור הראשון תש"ח -תשי"ח ,סדרת עידן ,י-ם :יד בן צבי ע' .20
7עזרא,א,ג; דהי"ב ,לו ,כ"ג .המונח היה בשימוש משך מאות שנים לצורך עליה לרגל ,או עליה לעת זקנה לצורך קבורה
בארץ ישראל .ר' נדבה י (1979) .הערך "שיבת ציון ועליה" האנציקלופדיה העברית ,כרך ל"א ,י-ם ות"א :חברה
להוצאת אנציקלופדיות בע"מ .עמ' .788-789
8בשעת הצגת הצעת חוק ההגירה בכנסת ,הבהיר שר העלייה משה שפירא" :את המילה עלייה אנו מייחדים לעלייתם
של יהודים ,לשיבתם אל מולדתם ההיסטורית ,ואילו המלה "הגירה" מציינת כל תנועת אוכלוסין אחרת ,הן לארץ והן
ממנה" .דברי הכנסת ,כרך  ,22.1.1951 ,8ע'  .838ההבחנה בין מדינת עליה ומדינת הגירה הגיעה לשיאה בשנות ה'90-
עם תופעת הגירת העבודה לישראל )"עובדים זרים"( וההכרזה החד משמעית של ישראל על עצמה כ"לא מדינת
הגירה" .קמפ ,א .ור .רייכמן )" (2000זרים" במדינה יהודית  -הפוליטיקה החדשה של הגירת העבודה בישראל"
סוציולוגיה ישראלית ג' ).79-110 :(1
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"האידיאולוגיה המפורשת של החברה הישראלית הדגישה את קיבוץ הגלויות והשערים
9
נפתחו לעליה המונית מיד לאחר קום המדינה".

יחס התלות בקשר בין הציונות לבין העלייה משתקפת יפה באחד ממשפטי המפתח
בספרם של הורוביץ וליסק "מצוקות באוטופיה":
"ישראל היא תולדה של תנועה אידיאולוגית שיצרה קהילה שהפכה למדינה".

10

העולים היו אמורים להשתבץ בתוך סדר היום הציוני ,ולהפוך לאלתר להיות
בריאים בגופם ובנפשם ,פרודוקטיביים ,לקחת חלק במאמץ הלחימה הציוני,
ובקצרה ,להפוך במהירות הבזק ל"ישראלים" באמצעות תהליכי "כור היתוך".
התביעה מהעולים הייתה ל"הסתגלות" ,והמחקרים הסוציולוגים הראשונים
שהתפרסמו בשנות החמישים ב"מגמות" בדקו את מידת ההסתגלות ,ואת
הפרמטרים של קבוצות העולים השונות המאפשרים או לא מאפשרים הסתגלות
11

כזו.
בויכוח אנשי הרוח שהתנהל בראשית שנות ה '50-מעל דפי "מגמות" ,האם יש לזרז
את תהליך "מיזוג הגלויות" שיתבסס על "ערכים מודרניים ומסגרות חברתיות
פוליטיות שהתפתחו עוד בתקופת הישוב" או שמא יש לשאוף לחיים בצוותא של
קבוצות אתניות מודעות לשונותן ,השומרות ומטפחות את נכסי תרבותן הייחודיים,
אימצה ההנהגה הציונית את הגישה הראשונה 12.התוצאה הישירה של גישה זו
הייתה תפיסתם של דור המהגרים הבוגרים הראשון כ"דור המדבר" ,משמע דור
13
אבוד מבחינת כור ההיתוך הציוני .התקוות והמשאבים הושקעו בנוער.

9איזנשטדט ,ש.נ (1973) .החברה הישראלית-רקע ,התפתחות ובעיות מהדורה שנייה מצולמת ומורחבת ירושלים:
מגנס עמ' .52
10הורוביץ ,ד .ומ .ליסק ) (1990מצוקות באוטופיה תל אביב :עם עובד ספריה אוניברסיטאית ע' .9
11חגית ריגר הגדירה חמישה "אינדקסים של הסתגלות" לבני נוער  -קבלת תפקידים חברתיים ,יציבות במילוי
תפקידים" ,התרכבות עם בני הישוב הוותיק"" ,הזדהות אמוציונאלית עם הישוב והמבנה החברתי בארץ" ו"שאיפות
אינדיבידואליות לדרך חיים ההולמת את המציאות החברתית והתרבותית בארץ" .במחקר שאלונים שערכה בקרב
בני נוער ממוצא תימני שיושבו בכפר נטוש ליד ירושלים נמצא שהסתגלות תתרחש רק אם המשפחה היא גם
סולידארית וגם מוכנה להשתנות מבחינת מבנה ,חלוקת תפקידים ואימוץ תפיסות מקומיות בידי ההורים .אם
המשפחה אינה משתנת ,על הנער עצמו לשאוף ליותר מאשר הוריו ,ולדעת לבקר אותם בלי לפגוע בקשריו
האמוציונאליים עם הוריו .ריגר ,ח" (1954) .לבעיית ההתערות של נוער תימני בארץ" מגמות ג ) :(3עמ' .283 ,264-265
וינטרוב ,לעומתה טען כי ההסתגלות של עולים במושב עולים נפגעת בגלל מחדלים של הקליטה  -גיוס מפלגתי ,העדר
סלקציה בין המתאימים לחקלאות לבלתי מתאימים והזנחת גיבוש האליטות המקומיות .עם זאת הוא זיהה
מאפיינים כגון אפתיה ו"הצטמצמות בתחום החומרי" של המבוגרים ,צעירים שהתרחקו מהדת ,ובני אליטה שחשים
אפליה בגלל אי שילוב ישראלים ותיקים במושב .וינטרוב ,ד" (1959) .מבעיות הקליטה וההתערות במושב עולים"
מגמות ה' ) :(3עמ' .253-256
 12עיקרי הויכוח שהתקיים מעל דפי כתב העת "מגמות" מובאים אצל פרס ,י (1977) .יחסי עדות בישראל )מהדורה
שנייה( תל אביב :ספריית הפועלים ואוניברסיטת תל אביב עמ' .188
 13משה שוקד ושלמה דשן כתבו במבוא להוצאה החדשה משנת  1999של ספרם המסכם עבודה אנתרופולוגית במושבי
העולים בראשית שנות ה '60-כי השם "דור התמורה" גילם בשמו ביקורת על הביטוי "דור המדבר" .שוקד מ .וש .דשן
) (1999דור התמורה מהדורה מורחבת י-ם :יד יצחק בו צבי.
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בעוד שעולי העליות בתקופת הישוב הוצגו כ"עולים אידיאולוגיים" ,תויגו עולי שנות
ה ,50-על ידי הממסד הפוליטי והמחקרי כאחת כעולים "לא-אידיאולוגיים" ,כבעלי
נכונות נמוכה לשנוי באורחות חייהם החברתיות והתרבותיות ,וכן:
"הערכתם את האפשרויות התעסוקתיות נקבעה בדרך כלל על ידי מושגים של ביטחון
14
חברתי וכלכלי ,ויוקרה חברתית".

ב .1.שלבי העלייה הגדולה ומאפייניהם
הפריודיזציה שנבחרה למחקר זה רחבה יותר מהמקובל במחקרי העלייה הגדולה
הנעצרים בדרך כלל בשנת  .1952בהרחבת טווח המחקר בארבע שנים נוספות ,אני
הולכת בעקבותיו של ליסק שהצביע על שלושה שלבים מובחנים בתקופת העלייה
הגדולה ,כשהאחרון ביניהם כולל חלק ניכר מהעלייה המאוחרת מצפון אפריקה .כפי
שאראה בהמשך ,כוללת התקופה האחרונה שינוי גדול במדיניות ואופי הקליטה של
העלייה ,לעומת המקובל בשנים קודמות .אוקטובר  ,1956עת התחילה מלחמת
קדש ,נבחר כגבול העליון של המחקר .זאת כיוון שעד  1956התעצבו דפוסי הקליטה
של עולי העלייה הגדולה ,גובשו מנגנונים חדשים ,ופורקו מרבית הביטויים
הויזואליים של העלייה הגדולה משמע -המאהלים ,הפחונים והבדונים.

15

ב .1 .1.מחנות העולים 1948-1950
העלייה הגדולה הגיעה לישוב שסבל עוד קודם לכן ממצוקת דיור קשה 16.המספר
המצומצם של "בתי עולים" ,שענו בהצלחה יחסית על בעיית קליטתם של עולים
שהגיעו לפני העלייה הגדולה והצטרכו לעזרת המוסדות בקליטתם ,לא הספיק .לכן
הוקמו מחנות עולים  -בעיקר בבסיסים בריטיים שפונו עם תום המנדט .מחנה
העולים היה למעשה 'מוסד כוללני' )(Total Institution
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ודרגת הריכוזיות או

14איזנשטדט ,ש.נ (1973) .החברה הישראלית-רקע ,התפתחות ובעיות מהדורה שנייה מצולמת ומורחבת ירושלים:
מגנס עמ' .54
 15ליסק ,מ (1999) .העלייה הגדולה בשנות ה :50-כישלונו של כור ההיתוך י-ם :מוסד ביאליק עמ'  .1-5חיים דרין
)דרבקין( ,מי שהיה בראשית שנות החמישים מנהל האגף לשיכון במשרד העבודה ,פרסם ספר על שיכון וקליטת עליה
באוגוסט  ,1955והתייחס לתקופה כולה כתקופת העלייה ההמונית .דרין )דרבקין( ,ח (1955) .שיכון וקליטה בישראל
תש"ח -תשט"ו תל אביב :ספרי גדיש.
16דרין )דרבקין( ,טוען שצפיפות הישוב של משפחות פועלים בערים ירושלים ותל אביב בשנות השלושים הייתה גבוהה
פי ארבע ולעיתים פי שמונה לעומת המצב של משפחות פועלים בערי אירופה באותה תקופה .שם ,עמ'  .16-17מצוטט
גם אצל ליסק ,ע' .22
17הסוציולוג ארווין גופמן הגדיר מוסד כוללני ) (Total Institutionכארגון שמטרתו לחולל שינוי בתפקודם או
בהתנהגותם של בני אדם .המאפיין העיקרי שלו הוא ניתוק יחסי מהסביבה החיצונית .השוכן בארגון הכוללני עובד,
ישן ומבלה במסגרת אחת .האנשים הפועלים בתוך המוסד הכוללני נחלקים באורח ברור לשתי קטגוריות' :סגל'
) (Staffושוכנים ,חוסים או דיירים ) .(Inmatesהקטגוריות מציינות שני עולמות נפרדים ,שהניידות ביניהן אינה
אפשרית .בתי כלא ,מנזרים ,בתי ספר ובתי חולים הם דוגמאות למוסדות כוללניים ,הנבדלים ברמת הכוללניות
שלהם .רעיון הכוללניות מופיע אצל קימרלינג ,ב" (1999) .מדינה ,הגירה ויצירתה של הגמוניה )"(1948-1951
סוציולוגיה ישראלית ב ) :(1עמ' .175
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הטוטליות המוסדית בו הייתה גבוהה מאוד ,מפני שהעולים היו אמורים לקבל בו
את כל מחסורם .מזון ניתן בחדרי אוכל ,ציוד בסיסי סופק במחסנים ,ותינוקות
הועברו לטיפול בבתי תינוקות למשך כל היממה .המחנות היו מוקפים בגדרות
ושמורים .השיכון במחנות העולים היה במבנים הישנים של הצבא הבריטי שהפכו
18

למגורים המוניים ,ובאוהלים .במאי  1950ישבו במחנות כ 108,000-איש.
במהלך שנת  1950החל תהליך של חיסול מחנות העולים .יושבי חלק מהמחנות פונו
בפועל למעברות ,חלק מהמחנות שינו הגדרה והפכו למחנות עבודה -כלומר הופסקו
באורח הדרגתי השירותים והעולים היו מצופים להתחיל לפרנס את עצמם ,ושאר
המחנות נותרו "מחנות מוחזקים"  -כלומר מחנות עולים כוללניים לפי הדפוס
הקודם .קבוצה זו של מחנות מוחזקים כוללת גם את המחנות המתמחים  -למשל
מחנות פרדס חנה שאליהם פונו הקשישים והחולים .על פי הנתונים שמסרה שרת
העבודה גולדה מאיר לכנסת היו בדצמבר  1950כ 57,000-איש במחנות37,000 -
מתוכם במחנות מוחזקים והשאר במחנות העבודה .בדיווח מאוחר דיווחה הוועדה
לענייני מעברות כי באותו חודש היו  10,000משפחות ב 13-מחנות עבודה ,אך לא
הזכירה כל נתון לגבי המחנות המוחזקים .בדצמבר  1951דווחה השרה על  7,200נפש
המתגוררים במבני צבא בריטי  -אך לא איזכרה עוד את המסגרת הארגונית של
מחנות העולים 19.נתוני השרה משקפים את תהליך מחיקתם בפועל ,אבל בעיקר
מחיקתם הסימבולית ,של מחנות העולים:
"הדבר החיובי הגדול הוא שאנשים שחיו במשך שנים לפני בואם לארץ חיי בטלה
]במחנות העקורים באירופה-ש.ס.ל [.והמשיכו בכך גם בהיותם בארץ במשך חודשים-
והיו גם כאלה שהגיעו עד שנה ולמעלה מזה  -עברו לחיי עבודה .נוסף לתנאי הדיור,
הצפיפות באוהלים ,שתי משפחות באוהל ולפעמים יותר מזה ,חיו גם חיי בטלה ,וזה היה
20
אולי הדבר הקשה ביותר לעולים שישבו במחנות".

לצד הקליטה במחנות העולים הזמניים ,נקלטו יותר מ 110,000-איש במבנים
ערביים שנעזבו בעקבות מלחמת  '48וכונו "רכוש נטוש" .היוזמה לתפיסת הבתים
הגיעה בחלק מהמקרים מצד העולים עצמם שפלשו לבתים .מצבם של הבתים היה
במקרים רבים בכי רע ,חלק מהמבנים היו מסוכנים ובחלק מהערים לא היו או נפגעו
אנושות תשתיות החשמל ,המים והביוב .אל מול הטיפול הכוללני במחנות העולים,
הטיפול בעולים בערים הערביות לשעבר היה חלקי מאוד ,ורבו תלונותיהם של
18הכהן ,ד (1994) .עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל  1948-1953י-ם :יד יצחק בן צבי עמ' .326
19המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ'  ;405הודעת הוועדה לענייני
מעברות 29 ,בינואר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,8עמ'  ;1625המצב במעברות הודעת שר העבודה 20 ,בדצמבר ,1951
דברי הכנסת כרך  ,10ע' .783
 20המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .405

36
המתיישבים  -רובם מ"שארית הפליטה"  -על בדידות פיזית ,רוחנית ותרבותית.
מאידך ,הישוב החקלאי של כפרים ערביים לשעבר ,התנהל תחת חסותה האוהדת
והמטפלת של תנועת המושבים.

21

ב .2 .1.המעברות 1950-1954
המעברות הוקמו כדי לפטור את המדינה מעול הניהול הכוללני של חייהם של
העולים .הכוונה המוצהרת הייתה לאפשר להם מידה רבה יותר של עצמאות
ושליטה על ענייניהם ,לצאת לעבודה )ובכלל לצאת מהמחנה( ,ולהפסיק את מה
22

שתואר בעיתונות בהרחבה כ"תרבות הבטלה" של העולים.
בפועל הייתה הסיבה פרוזאית יותר  -משבר כלכלי חריף בסוכנות לא אפשר לה
להוסיף ולממן את אחזקת מחנות העולים בניהול כוללני .בינואר  1950הוקמה
המעברה הראשונה ,23ובתחילת קיץ תש"י 1950 -התחילה הנהלת הסוכנות היהודית
להעביר את העולים ממחנות )בניהול הסוכנות( למעברות )בניהול המדינה( .בינואר
 1951כבר היו  110מעברות ובהן כ 63,000 -נפש ,מתוכן  53מעברות התיישבות-
כלומר מעברות הממוקמות ליד מקום ישוב הקבע העתידי של יושביהן ,ו57-
מעברות קליטה  -משמע מעברות שהוקמו בקרבת מה שנחשב למרכזי תעסוקה ,אך
נחשבו למחנות זמניים שישוב הקבע של דייריהן יהיה מחוץ למעברה .במעברות
ההתיישבות היו רק כרבע מכלל המשפחות של תושבי המעברות .בניית בתי הקבע
החלה לאלתר בכמחצית ממעברות ההתיישבות ,ובאתרי הקבע של כמחצית
24
ממעברות הקליטה ,אבל עבור  27מעברות קליטה לא נקבע מראש היכן ייושבו.
חלוקת יחידות הדיור הזמני מראה כי בעוד שבמעברות ההתיישבות הוקמו בעיקר
אוהלים ) (2,160ופחונים ) (4,000הרי במעברות הקליטה הוקמו לצד האוהלים
) (8,000והפחונים ) (4,000גם בדונים ) (6,000וצריפי עץ ) .(4,000בנוסף הוקמו גם
" 537צריפים פונקציונאליים"  -למוסדות חינוך ורפואה ,משרדים ,וצרכניות.

25

כלומר ,במעברות הקבע הוקם דיור זמני ,ואילו במעברות הזמניות פתרונות שנחשבו
כפתרונות קבע .צריפי העץ הוגדרו ,כבר בשנת  '51כפיתרון דיור קבע ומי שהתגוררו
בהם נסוגו לסוף התור של הפינוי לשיכוני הקבע .מעברות ההתיישבות לא הוגדרו
כמעברות ,ותושביהם לא נכללו בסך  64,500המשפחות שהיו בשיכון ארעי בסוף

21יבלונקה ,ח (1994) .אחים זרים -ניצולי השואה במדינת ישראל  1948-1952ירושלים :יד יצחק בן צבי
עמ' .18-43
22רוזין ,א 2002) .א'( "תנאים של סלידה  -היגיינה והורות של עולים מארצות האיסלם בעיני ותיקים בשנות
החמישים" עיונים בתקומת ישראל  :12עמ' .218
23דרין )דרבקין( ,ח (1955) .שיכון וקליטה בישראל תש"ח -תשט"ו תל אביב :ספרי גדיש עמ' .32
24המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .405
25הודעת הוועדה לענייני מעברות 29 ,בינואר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,8עמ' .1625
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 .1951לשיכון קבע נכנסו באותה שנה  60,000נפש )ולא משפחות( ,ואילו המשפחות
בשיכון ארעי נחלקו בין אוהלים ) ,(10,500בדונים ) (24,000צריפי עץ ) (13,500מבני
26

הצבא הבריטי ) (7,200ופחונים ).(9,300
חים דרין )דרבקין( מנהל אגף השיכון במשרד העבודה כתב:
"ההבדל היסודי בין המעברה לבין בית העולים הוא בזה שבתי העולים התקיימו על
חשבון הסוכנות היהודית ,בו בזמן שהמעברה היא כעין עיירה ,בה מתקיימים התושבים
מאמצעים עצמאיים; התושבים חייבים לשלם שכר דירה ולרכוש לעצמם את מזונם על
חשבונם ,בשעה שבבתי העולים קיבלוהו חינם על חשבון הסוכנות .בהשוואה לדרי שיכון
קבע נהנים דרי המעברות מהנחות מסוימות; הם אינם משלמים כל מיסים וקיימת דאגה
להבטחת עבודה".

27

המעברות עלו על הסדר היום הציבורי בכול חורף .רבקה גובר מתארת את הפינוי
של ילדי עולים ממחנה האוהלים בקסטינה כבר בחורף  ,281949הדיווחים בעיתונות
ובכנסת על התמוטטותם של אוהלים חזרו על עצמם גם בחורפים הבאים וליוו את
כל תקופת המעברות .גם בדונים ופחונים נסחפו או עפו ברוח .בנאום הבכורה שלו
בכנסת ח"כ אברהם ברמן )מפ"ם( תיאר הפגנות "של מאות עולים חדשים על יד
הסוכנות בתל אביב":
"שמעתי את דבריהם של אנשים פשוטים ,אנשי העם .אלא לא היו נאומים ,אלא זעקות
של אנשים אומללים ,מיואשים" :תנו לנו גג! תנו לנו צריפים! אנו חיים יותר גרוע מחיות.
לחיות במשק יש גג בזמן הגשם-ולנו אין; ילדינו חולים; תנו לנו לחיות כמו בני אדם;
29
איננו יכולים עוד!"

בנוסף החלו להישמע הערות על "הווי המעברה" .כותב דרין )דרבקין(:
"במעברה נוצר הווי של ארעיות ממושכת ,ארעיות הורסת חיי משפחה ,הורסת את האדם
ומגבילה את נכונותו למאמץ .במעברה חי האדם לעיני כולם ומשולל פינה משלו .כל
הילדים בחוץ ....הפחון ,הבדון והאהל מגרשים את יושביהם החוצה  -לבית הקפה
במעברה ,בו מבלים הילדים והנוער רבות משעותיהם .התנאים הקשים מגבירים את
העצבנות ,מחשמלים את האווירה הכללית .בתנאים אילה כל אי הבנה הופכת לתגרה,
לקטטה ,להתפרצות .באווירה זו אין לדבר על השרשת העולה בחיי הארץ ,על חינוך הדור
30
הצעיר והפיכתו לדור בריא".

המעברות היו פיתרון זמני עד למעבר לשיכון הקבע .אבל גם שיכון הקבע היה
בתקופה זו מושג יחסי .העיקרון היה "הקמת מקסימום יחידות דיור במינימום של
26המצב במעברות הודעת שר העבודה 20 ,בדצמבר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,10ע' .783
27דרין )דרבקין( ,ח (1955) .שיכון וקליטה בישראל תש"ח -תשט"ו תל אביב :ספרי גדיש ע' .32
28גובר ,ר (1961) .אל משואות לכיש תל-אביב :דבר ע' .14
29המצב במעברות דיון 20 ,בדצמבר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,10ע' .788
30דרין )דרבקין( ,ח (1955) .שיכון וקליטה בישראל תש"ח -תשט"ו תל אביב :ספרי גדיש עמ' .36

38
של זמן ובמינימום של כסף" 31ותוצאותיו עד  :1952רכישה מסיבית של צריפים
במטבע חוץ )דביזים( בידי הסוכנות; הקמה של כ 10,600-דירות בבתי "עמידר"
טוריים שנוצקו מבטון בגודל  24מ"ר לדירה וסבלו מתכנון לקוי ומחדירת רטיבות;
והמצאת ה"בלוקונים"-כ 500-דירות בבלוקים דו-משפחתיים .הבלוקונים תוכננו
תחילה על בסיס בניית בלוקים בלבד ,ללא "חגורות" או חיזוקים או יסודות וללא
טיח .גג מניר זפת על לוח עץ ,ורצפת בטון או מדרכה השלימו את הבלוקון .בהמשך
שופר מעט התכנון ,בעיקר בתחום היסודות של המבנה ,טיוח חלקי ,וגג רעפים או
אסבסט .רק כ 70,000 -איש שוכנו עד סוף  1949בדיור קבע ,כשהמספרים אינם
כוללים את המתיישבים בבתים הערביים הריקים .בשנת  1949הוכנה התוכנית
לפיזור האוכלוסין שעיקרה היה הגברת ישוב צפון הארץ ודרומה ,והגדלת החלק
הכפרי של האוכלוסייה על חשבון החלק העירוני .התוכנית שצמחה ממקורות
אידיאולוגיים ,נוהלה על ידי אגף השיכון במשרד העבודה שהתמקד ,לדברי מנהלו
דרין )דרבקין( ,בבניה באזורים מרוחקים ובבניה זולה ,בעוד שהחברות הציבוריות
)בעיקר סולל בונה( בנו בעיקר בסמוך לישובים קיימים דירות בסטנדרט גבוה יותר,
עבור עולים בעלי אפשרויות כספיות 32.היקף בנית הקבע ,ולעדות דרין )דרבקין( גם
הסטנדרטים שלה ,השתפרו עד שנת  .1952כ 32,000-דירות נבנו בשיכון הציבורי-
ומתוכן כ 18,000-דירות בידי אגף השיכון .מחסור בפועלים מקצועיים ,יבוא חומרי
בניה וסחר נרחב בהם בשוק השחור היו בין הסיבות שהאטו את הבניה ופגמו
באיכותה  -בעיות שנפתרו בעיקרן בשנים  1953-1954אחרי הכשרה נרחבת של
33
פועלים והקמת מפעלים רבים לחומרי בניה ברחבי הארץ.
במקביל לבניית הקבע החלה ,מראשית  1952פעולת צמצום המעברות .ליסק מתאר
את קשיי פינוי המעברות ,את סירובם של העולים לעזוב מעברות במרכז הארץ בגלל
34

קרבה לקרובי משפחה או תעסוקה או בגלל תלותם בשירותי הסעד במעברה.
בנוסף היו מאות מקרים של עולים שעזבו את ישובי הקבע בפריפריה וחזרו על דעת
35

עצמם לגור במעברות.
צורת ישוב נוספת בתקופה זו הייתה "כפרי העבודה" 34 ,כפרים שהוקמו בעיקרם
על שטחי הכפרים שהתרוקנו מיושביהם ב ,'48-ויושבו בעיקרם בעולים תימניים.
ייחודם של כפרי העבודה היה בכך שהקרן הקיימת שילמה את שכרם של
31שם ,עמ' .39
32שם ,ע' .44
33שם ,עמ' .46-50
34ליסק ,מ (1999) .העלייה הגדולה בשנות ה :50-כישלונו של כור ההיתוך י-ם :מוסד ביאליק ע' .32
35קמפ ,א" (2002) .נדידת עמים או הבערה הגדולה :שליטה מדינתית והתנגדות בספר הישראלי" בתוך :חבר ,ח.
שנהב,י .ופ .מוצפי-הלר )עו'( מזרחים בישראל :עיון ביקורתי מחודש י-ם :מכון ון ליר /הוצאת הקיבוץ המאוחד ע'
 ;36-67גובר ,ר (1961) .אל משואות לכיש תל-אביב :דבר עמ'  ;24-25הצעה לסדר היום  126של ח"כ מיכאל חזני
)הפועל המזרחי( העזיבות בישובי העולים 14 ,במאי  ,1952דברי הכנסת ,כרך  ,11ע' .2081

39
המתיישבים עבור הכשרת הקרקע הסלעית לחקלאות ,שאותה היו אמורים בהמשך
לעבד .קשיי החיים בהרים לצד השכר הנמוך ששילמה הסוכנות הביאו לעזיבות
רבות של כפרי העבודה.
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ב" .3 .1.מן האנייה אל הכפר" 1954-1956
מדיניות 'מן האנייה אל הכפר' – השלב השלישי של העלייה הגדולה – גובשה
בעקבות כשלי שני השלבים הקודמים .הרעיון היה לחסוך את שלבי הביניים
במחנות או במעברות ולהפנות את העולים היישר מן האניות ליישובי קבע כפריים
ועירוניים המרוחקים מהמרכז ,על-פי תכנית פיזור אוכלוסין 37.תוכנית זו אמורה
הייתה לדלג על הצורך להעביר את העולים ממקום למקום ,ולהפחית את תופעת
העזיבה של ישובי הקבע .במקביל לתוכנית זו התקיימה גם תוכנית מ"העיר אל
הכפר" שהייתה אמורה למשוך את תושבי הערים להתיישבות בכפרים .למען הדיוק
היה צריך לכנות את התוכנית "מן האנייה לשיכון הקבע" שכן תוכנית פיזור
האוכלוסין הייתה מבוססת על הקמת מרכזים כפריים ועירוניים של שירותים38.
הקמת הכפרים החלה משהתברר בסביבות  1952כי היעדים הכלכליים של תוכנית
פיזור האוכלוסין הם בלתי ריאליים .בשנת  1953הוגשה תוכנית שבע שנתית על ידי
המרכז המשותף לתכנון חקלאי והתיישבותי )המשותף למשרד החקלאות
ולסוכנות( .התוכנית התבססה על ארגון חבלי ,ובאזורי המישור גם על מערכות
שירותים מרכזיות שיוזילו את עלות העיבוד לישובים היחידים .שיאו של התכנון
החבלי היה בהקמתו של חבל לכיש  -חבל מתוכנן כיחידה כלכלית שלמה הכוללת
עיר שדה מרכזים כפריים ומושבים .אכלוס חבל לכיש בשנים  1955-1956התבצע
39
בעיקרו על ידי העולים שהגיעו מצפון אפריקה באותו הזמן.
מאפיין נוסף של תקופה זו היה ההחלטה על "הומוגניות" -משמע ישובים קטנים
אוכלסו לרוב בעולים מאותן ארצות ,מתוך ניסיון להימנע מעימותים בין עדתיים.
ההומוגניות התגלתה כחרב פיפיות ,שכן היא הגבירה את תחושתם של העולים שהם
40
מורחקים ממרכזי תעסוקה ,וכי הם מופרדים על רקע עדתי מהאשכנזים.

 36גולן ,א" (1997) .ההתיישבות בעשור הראשון של מדינת ישראל" בתוך צמרת ,צ .וח .יבלונקה )עורכים( העשור
הראשון תש"ח -תשי"ח ,סדרת עידן ,י-ם :יד בן צבי ע'  ;96קמון ,ע (2001) .יחסה של תנועת העבודה ומנהיגיה לעליה
מתימן ולעולי תימן בתקופת העלייה השנייה  1904-1914והעלייה ההמונית  1948-1953חיבור לשם קבלת תואר ד"ר
לפילוסופיה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב עמ' .241-268
 37ליסק ,מ (1999) .העלייה הגדולה בשנות ה :50-כישלונו של כור ההיתוך י-ם :מוסד ביאליק ע' .35
 38שם.
 39פורת ,ח (1996) .היבטים גיאוגרפיים יישוביים בעת הקמת מושבי העולים בנגב  "1948-1952בתוך עופר ,ד) .עו'( בין
עולים לותיקים – ישראל בעלייה הגדולה י-ם :יד יצחק בן צבי ע'  ;245גולן ,א" (1997) .ההתיישבות בעשור הראשון
של מדינת ישראל" בתוך צמרת ,צ .וח .יבלונקה )עורכים( העשור הראשון תש"ח -תשי"ח ,סדרת עידן ,י-ם :יד בן צבי
עמ' .93-96
40קימרלינג ,ב" (1999).מדינה ,הגירה ויצירתה של הגמוניה ) "(1948-1951סוציולוגיה ישראלית ב ):(1ע' .183

40
ערי הפיתוח שנוסדו בראשית ובאמצע שנות ה 50-בשני גלים היו אמורות להיות ערי
השדה נותנות השירותים לישובים החקלאים שמסביב .בפועל המצב היה הפוך,
ותושביהם שימשו מאגר כוח אדם זמני לעבודות החקלאיות העונתיות ,ומרבית
העיירות נתקלו בקשיים כלכליים ,חברתיים ופוליטיים רבים 41.תוכנית "מן האנייה
אל הכפר" שהיו לה יתרונות רבים מבחינה ניהולית וכלכלית התגלתה כבעיתית
מאוד לנקלטים .שלי-ניומן מראה משהו מהבעייתיות הזו כשהיא מנתחת זיכרונות
של עולים מליל הגעתם אל הישוב.
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ב .2.המציאות שקיבלה את פני המהגרים בשנות ה50-
ב .1 .2.בעיות פיזיות
במהלך תיאור שלבי המשנה בעליה הגדולה תוארו גם סוגי הדיור השונים שהוכנו
עבור העולים בכל שלב .את ההיצע הזה יש לבחון על רקע המצב הכלכלי החמור שבו
הייתה נתונה ישראל בשנותיה הראשונות .משטר הצנע ,שבא בעקבות פיקוח וקיצוב
מחמירים במשך מלחמת העולם השנייה ובמשך מלחמת  ,48לווה ב"שוק שחור"
ובמלחמה של הממשלה נגדו 43.המצב הכלכלי הקשה התבטא בקשיים מרובים
בהשגת עבודה לעולים ,ובעימותים סביב נושא התעסוקה וגובה השכר .כך למשל
בשנת  1950עלה לדיון בכנסת המצב במחנה העולים ראש העין ,שהושם ב"מצור" על
ידי אנשי מועצת הפועלים בפתח תקווה .העילה הייתה העסקתם של עובדים ממחנה
העולים בשכר נמוך מאוד בפרדסנות ,ושל העולות ובנותיהן הצעירות בניקיון בתים
בפתח תקווה .השכר הנמוך איים לפגוע בתעסוקת הפועלים המאוגדים בהסתדרות.
 200עולים אף התלוננו בלשכת העבודה של פתח תקווה כי שכרם המצומצם לא
שולם כלל 44.ביטוי נוסף למצוקה עלה לדיון בכנסת באותה שנה ,כשהועלתה לסדר
היום סוגיית גניבת פרי ההדר מהפרדסים הסמוכים למחנות העולים על ידי תושבי
המחנות.
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41טרואן ,א" (1996) .התחלות חדשות בתכנון הציוני בתקופת העליה הגדולה :הרעיון של עיירות הפיתוח בעשור
הראשון למדינה" בתוך עופר ,ד) .עו'( בין עולים לותיקים – ישראל בעלייה הגדולה י-ם :יד יצחק בן צבי עמ' ;281-284
אפרת ,א" (1997) .עיירות הפיתוח" בתוך צמרת ,צ .וח .יבלונקה )עורכים( העשור הראשון תש"ח -תשי"ח ,סדרת עידן,
י-ם :יד בן צבי ע' .111
42המאפיין את הסיפורים הוא המסע הממושך בחשיכה הרחק ממקומות הישוב הגדולים ,והמפגש הלילי עם המקום
החדש שנועד ,לתפיסתם של חלק מהעולים ,לחפות על אי קיום ההבטחות של הגורמים הקולטים .שלי-ניומן ,א.
)" (1996המסע הלילי :מפגשים בין עולים ומקומם החדש" בתוך עופר ,ד) .עו'( בין עולים לותיקים – ישראל בעלייה
הגדולה י-ם :יד יצחק בן צבי עמ' .285-288
43רוזין ,א 2002) .ג'( "המאבק על הצנע" :עקרות הבית והממשלה" ישראל  :1עמ' .81-83
44הצעה לסדר היום ח"כ חיים כהן-מגורי )תנועת החירות( ותשובת שרת העבודה גולדה מאיר ,23.5.1950 ,דברי
הכנסת ,כרך  ,5עמ' .1448-1450סוגיית השכר הנמוך במיוחד ששולם לפועלים התימניים בכפרי העבודה בידי הקרן
הקיימת עלתה בכנסת ר' הצעה לסדר היום ח"כ זכריה גלוסקא )התימנים( ותשובת שרת העבודה גולדה מאיר,
 ,27.3.1951דברי הכנסת ,כרך  ,8עמ' .1453-1454
45הצעה לסדר היום ח"כ יוסף ספיר 4 ,ביולי  ,1950דברי הכנסת ,כרך  ,6ע' .2050

41
כאמור לעיל )בסעיף המעברות( החורף היווה איום מתמיד על תושבי המחנות,
המעברות ושיכוני הקבע מהסטנדרט הנמוך .למבצעי החורף  -מבצע "קורת גג"
לפינוי ילדי המעברות ו"מבצע מעברות" שבוצע על ידי הצבא לתיקון נזקי
46
השיטפונות הצטרפו פעולות חירום של ארגוני הנשים ושל ארגוני מתנדבים שונים.
בעיית החינוך של ילדי העולים הייתה חריפה מאוד וכרוכה בפוליטיזציה של קליטת
העלייה ובמלחמה על קולות העולים .הויכוח הלוהט באיזה זרם יחנכו העולים את
ילדיהם החריף במיוחד בתוך תנועת המושבים שדגלה בחינוך חילוני והתנגדה למתן
47
בחירה חופשית בין הזרמים לעולים כפי שהתחייב מחוק חינוך חובה.
לבעיות הכלכליות והפיזיות נוספו גם בעיות ביטחוניות שנבעו ממיקום רבים
מישובי העולים באזורי ספר .ב ,25.3.55-בהתקפת ירי ורימונים בחתונה במושב
העולים פטיש ,נהרגה מדריכה ונפצעו  22מהאורחים.
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ב .2 .2.סטריוטיפיזציה
כגורם חשוב לחוסר הקבלה של ה"ותיקים" את העולים החדשים מעלה ליסק את
"הסולידאריות אשר בסיסה היה משפחתי ועדתי" ש"ובסיסה נראה בעיני הקולטים
מעורפל וזר" .סולידאריות זו הייתה שונה ברוחה מסולידאריות בתקופת הישוב
שהתארגנה על בסיס תנועתי ואידיאולוגי 49.בספר מאוחר יותר מדגים ליסק את
התיוג של עולים מארצות האיסלאם במונחים כמו "נחשלות"" ,פרימיטיביות",
"לבנטיניות" ועוד .עולי "שארית הפליטה" תויגו כבמתאפיינים ב"חשדנות
50
קיצונית"" ,אינדיבידואליזם" ואף "בורות/תרבות נמוכה".
בשני מאמריו מסכם ליסק את תוצאות הסטריוטיפיזציה הזו במדיניות עקבית של
הפרדה בין עולים לותיקים ,הפרדה שהחלה במחנות העולים ובמעברות ,והמשיכה
ביישובי העולים המרוחקים והמבודדים -ה"שכונות" ,המושבים וערי הפיתוח.
גם אורית רוזין מביאה במחקריה מבחר מרשים של התבטאויות סטריאוטיפיות
כלפי העולים והרגליהם ההיגייניים ,התרבותיים והמוסריים 51.רוזין טוענת כי

46רוזין ,א 2002) .ב'( "מגוף ראשון רבים לגוף ראשון יחיד -תהליכי אינדיווידואליזציה בחברה הישראלית בראשית
העשור הראשון למדינה" חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב ע '  ;273-360דרורי,
ז (2000) .אוטופיה במדים-תרומת צה"ל להתיישבות ,לקליטת העליה ולחינוך בראשית ימי המדינה שדה בוקר:
המרכז למורשת בן גוריון עמ' .100-132
47צמרת ,צ" (2002) .פרשת התימנים מעמקה ) "(1950אלפיים קובץ  ,23עמ'  114-115וכן צמרת ,צ (1993) .ימי כור
ההיתוך :ועדת חקירה על ילדי העולים ) (1950שדה בוקר :המרכז למורשת בן גוריון ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
48חבס ,ב (1964) .תנועה ללא שם תל-אביב :דבר עמ' .69-73
49ליסק ,מ" (1996) .ארץ ישראל הראשונה וארץ ישראל השנייה" בתוך עופר ,ד) .עו'( בין עולים לותיקים – ישראל
בעלייה הגדולה י-ם :יד יצחק בן צבי ע' .3
50ליסק ,מ (1999) .העלייה הגדולה בשנות ה :50-כישלונו של כור ההיתוך י-ם :מוסד ביאליק עמ' .58
51רוזין ,אורית ) 2002א'( "תנאים של סלידה -היגיינה והורות של עולים מארצות האיסלם בעיני ותיקים בשנות
החמישים" עיונים בתקומת ישראל  .196-204 :12תיאורים נוספים ולעתים חריפים בהרבה מופיעים בעבודת
הדוקטורט רוזין ,א 2002) .ב'( מגוף ראשון רבים לגוף ראשון יחיד -תהליכי אינדיווידואליזציה בחברה הישראלית
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התפתחה "סלידה" מפני העולים שגרמה לדחיקתם לפריפריה ,ולקיפוחם בהקצאת
תקציבים ומשאבים .התיוג והסטריוטיפיזציה יצרו מצב של הפרדה בין עולים
וותיקים:
"העובדה היא שחלקים גדולים בישוב אינם שותפים במעשה הגדול של קליטת העלייה
ולאט לאט גובר הניגוד ונפערת התהום בין הישוב המסודר לבין עשרת אלפים עולים
החיים בתנאים קשים במעברות".
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ההפרדה יצרה וחיזקה את התופעה של הבירוקרטיזציה של יחסי העולים
והותיקים ,שתידון להלן.
ב .3 .2.בירוקרטיזציה של היחסים
ליסק  -בעקבות איזנשטדט  -מתאר מנגנונים ביצועיים שנאלצו ה"ראשונים" או
ה"ותיקים" להקים כדי לעמוד בהיקפיה הרחבים של העלייה ,מנגנונים שבזכות
"דינאמיקה משל עצמם" הפכו את היחסים בין קולטים ונקלטים ליחסי
53

"מניפולציה ושליטה אינסטרומנטאלית".
עוצמתה של המערכת הבירוקרטית נבעה מהבלעדיות שלה על מתן השירותים,
וחולשתה מהעדר מיסוד וארגון שיטתיים ,מהעדר קריטריונים אוניברסאליים
לתפקוד והפוליטיזציה של המנגנון .ליסק מזכיר גם "גילויי אטימות של מספקי
54

שירותים לסמלי מעמד )בקרב העולים-ש.ס.ל."(.
דוגמא לבירוקרטיזציה העלה בכנסת ח"כ הלל קוק )חירות( כשתיאר את מחנה
המיון "שער העלייה":
"...עוברים ליד מחנה "שער עליה" ורואים את גדר התיל ואת האנשים המתגנבים אל
מחוץ לגדר...נכנסתי פעם לתוך המחנה וביררתי למה יש צורך בגדר התיל..בסיכומו של
דבר ,גדר התיל לא נועדה לשם שמירה אלא לנוחיות המנגנון .לשם כך עוברים עשרות
אלפים עולים חדשים בארץ דרך מחנה-ריכוז ,דרך גדרי תיל שנשרטים בהן וקורעים בהן
את הבגדים .עומדים במחנה מספר רב של שעות כדי לקבל רשות לצאת מהמחנה לבקר
קרובים ,ועומדים גם בתור בשביל להיכנס למחנה".
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הבירוקרטיזציה של היחסים הכתיבה קבלה וביצוע של הנחיות הנוגעות לקליטה.
ההחלטות להפעיל מחנות עולים או לסגור אותם ,היכן ליישב את העולים ובאיזה
עיתוי ,אילו עולים יעברו לשיכון קבע ואילו יישארו במעברות לחורף נוסף היו כולן
בראשית העשור הראשון למדינה חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב עמ' 273-
.360
52המצב במעברות-דיון ,דברי ח"כ ברל רפטור )מפ"מ( 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .421
53ליסק ,מ" (1996) .ארץ ישראל הראשונה וארץ ישראל השנייה" בתוך עופר ,ד) .עו'( בין עולים לותיקים – ישראל
בעלייה הגדולה י-ם :יד יצחק בן צבי ע' .3
54שם ,ע' .17
55המצב במעברות-דיון ,דברי ח"כ הלל קוק )חירות(  18בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7ע' .486
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החלטות בירוקרטיות וחד צדדיות .יחסי הבירוקרטיזציה נשענו גם על הפעלת כוח
נגד העולים במקרה של התנגדות .כך למשל השתתפה המשטרה בפיזור הפגנה
במחנה העולים בפרדס-חנה 56.ביוני  1952ירה מזכיר לשכת העבודה בתושב מעברה
57
א' בעפולה מתוך "הגנה עצמית".
ב .4 .2.התנגדות
על ביטויי הבירוקרטיזציה הגיבו חלק מן העולים באופנים שונים של התנגדות .כך
למשל נתקל מבצע "חיסול האוהלים" במעברות בנובמבר  1951בהתנגדות של עולים
שסירבו לעזוב את האוהלים לטובת שיכון קבע הרחק מהמרכז ,ואף סירבו לשלם
את הסכומים הנדרשים עבור שיכון הקבע .בתקופת שיטפונות החורף היו מקרים
רבים של פלישה לצריפים הפונקציונליים ששיכנו את המוסדות המשותפים  -בתי
ספר ,בתי כנסת וכדומה .ברמת השרון בחורף  1952דאגו חלק מהעולים שפלשו
לצריפים להשחית את הבדונים בהם היו אמורים להתגורר כדי שלא יאלצו לחזור
58
אליהם.
גם משהועברו לשיכוני קבע ניסו חלק מהעולים לעזוב את מקומות הישוב שאליהם
הופנו ,ואז ננקטו נגדם אמצעים מוסדיים חריפים כגון מניעת העברת כרטיסי מזון,
סיורים ומחסומים משטרתיים ,הפקדת תעודת העולה במזכירות הישוב ואף מניעת
59
שירותי המדינה כמו לשכת התעסוקה או סידור דיור חליפי.

ב .3.ההסברים המחקריים
המחקר על העלייה הגדולה החל כבר במהלך העלייה ,וזכה לעדנה מחודשת כחלוף
 50שנה לעלייה ופתיחת הארכיונים הרלוונטיים .המחקרים שייכים ל 3-זרמים
עיקריים:
ב .1. 3.מחקרי המדיניות
החלק הארי של המחקרים העוסקים בתקופת העלייה הגדולה עושים זאת מתוך
עניין בחקר המדיניות ,הפעולות והמניעים של הממסד הקולט .מחקריה של דבורה
הכהן ,חוקרת בולטת בתחום ,עוסקים בעיקרם בתיאור הפעולות הממסדיות 60.גם

56הצעה לסדר היום ח"כ מאיר וילנר )מק"י( ,14.2.1950 ,דברי הכנסת כרך  4ע' .791
57שאילתה של ח"כ אמיל חביבי )מק"י(לשר המשטרה 30 ,ביוני  ,1952דברי הכנסת כרך  ,12ע' .2471
58שיכון לתושבי המעברות-הודעת שר העבודה ודיון 18 ,בנובמבר  ,1952דברי הכנסת כרך  ,13עמ' .86-88
59קמפ ,א" (2002) .נדידת עמים או הבערה הגדולה :שליטה מדינתית והתנגדות בספר הישראלי" בתוך :חבר ,ח.
שנהב,י .ופ .מוצפי-הלר )עו'( מזרחים בישראל :עיון ביקורתי מחודש י-ם :מכון ון ליר /הוצאת הקיבוץ המאוחד עמ'
.36-67
60המגמה בולטת במיוחד בספר "עולים בסערה" .הכהן ,ד (1994) .עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל
 1948-1953י-ם :יד יצחק בן צבי.
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יהודה דומיניץ ,מראשי מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית בשנות החמישים,
61
עסוק בבירור דומה.
משה ליסק מרבה אף הוא לעסוק בחקר המדיניות אלא שעבודתו כוללת בחינה
62
רחבה של בעיות ומכשולים בדרכם של תהליכי הקליטה.
63

יצחק גרינברג בוחן במאמריו את תיפקודה של ההסתדרות ביחס לעלייה הגדולה
וקינן בודקת את האופי השונה של קליטת העולים באמצעות התנועה הקיבוצית
64

והתנועה המושבית.
מחקרי המדיניות ,שחלקם מאמרים היסטוריים וחלקם מאמרים סוציולוגים
מאפשרים היכרות והבנה עם התנאים והגורמים שבם תיפקדו מוסדות הקליטה
בתקופת העלייה הגדולה ותיעוד של המסמכים הרשמיים והפרטיים שבאמצעותם
תיעדו את עבודתם.
עניין ציבורי ומחקרי נוסף נבנה והגיע לשיאו במחצית השנייה של שנות ה 90-עם
הקמתה של ועדת החקירה השלישית בנושא ילדי תימן החטופים .שלושת דוחות
הוועדות ,השלישי שבהם פורסם בראשית  2002מיקדו עניין ציבורי רב ,ומן הסתם
ימקדו גם עניין מחקרי נרחב בפרשה ,ובהיבטים לא נודעים נוספים של תקופת
העלייה הגדולה.
ב .2. 3.המחקרים הביקורתיים
המחקרים הביקורתיים אינם מסתפקים רק בתיאור הפעולות והמוטיבציות של
הקולטים )כמו מחקרי המדיניות( או הנקלטים )כמו מחקרי הזהויות( אלא מנסים
לנתח את פרשת העלייה הגדולה בכלים תיאורטיים ותוך כדי נקיטת עמדה באשר
לתהליכים .המחקרים הניאו-מרקסיסטיים  -למשל מחקרם של סבירסקי
וברנשטיין "מי עבד עבור מי ותמורת מה" -משתמשים בכלי הניתוח המרקסיסטים
כדי להראות את העלייה הגדולה כתהליך שאפשר התעשרות של קבוצה אחת-
האשכנזים הותיקים  -על חשבון פרולטריוניזציה של קבוצה אחרת  -העולים

61דומיניץ ,י (2000) .עליה והגירה -בשנות מצוקה ובימי תקומה ירושלים :הוצאת הספריה הציונית על יד ההסתדרות
הציונות העולמית ע' .151
62ובעיקר :ליסק ,מ (1999) .העלייה הגדולה בשנות ה :50-כישלונו של כור ההיתוך י-ם :מוסד ביאליק.
63למשל גרינברג ,י" (1992) .חברת העובדים וקליטת העלייה הגדולה בשנות החמישים" עיונים בתקומת ישראל כרך 2
עמ' .94-113
64קינן ,ע" (2004) .בין קיבוצים למושבים -שתי דרכים בקליטת עליה בעשור הראשון למדינת ישראל" קתדרה  ,112ע'
 .113כהן פרידהים תיארה את תפקוד הקיבוצים בעלייה הגדולה ,אותו סיכמה ככישלון .כהן-פרידהים ,ר(2004) .
החלוץ שנותר מאחור -הקיבוצים וקליטת העלייה  1948-1953חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה רמת גן:
אוניברסיטת בר אילן.
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המזרחיים .התהליך נתמך ,לטענתם ,על ידי המנגנון הסוציאלי ,שהורכב בעיקרו
65
מאשכנזים והופעל בעיקרו על מזרחיים.
קימרלינג ניתח את העלייה הגדולה וקליטתה ככלי ליצירה ולביצור ההגמוניה -
משמע שליטה ללא כפיה  -של האליטה התרבותית והפוליטית היישובית .באמצעות
שימוש במושג "הגמוניה" טוען קימרלינג כי הסיבות ל"טיהור התרבותי" )מדיניות
"כור ההיתוך" בפי חוקרי המדיניות( ולסגרגציה המוסדית )מנגנוני הטיפול הנפרדים
לעולים( והמרחבית )יישוב העולים בפריפריה ,וההומוגניות של ישובי העולים
הקטנים( איפשרו למדינה להשתמש במנגנון הבירוקרטי האזרחי והצבאי כדי
להפעיל על המהגרים המוחלשים פיקוח ,שליטה וגיוס לתוך המנגנונים
66
המדינתיים.
יגיל לוי קושר את תהליכי קליטת העלייה בשנות החמישים למדיניות המלחמתית
שנקטה ישראל בתקופה זו  -בעיקר בתגובה לפעולות המסתננים ולפגיעות בנפש
שגרמו .הפעילות המלחמתית הביאה בצידה שכר לקבוצות יהודיות )השתלטות על
אדמות ורכוש פלסטיני ,והדרת הפלסטינים משוק העבודה( ,ועודדה חלוקה לא
שוויונית בין אשכנזים ומזרחיים של תגמולי הסכסוך ,דומיננטיות אשכנזית בצה"ל,
החלשות ההתיישבות לטובת התעשייה ,ועל ידי כך יחסי חליפין בין המדינה
לקבוצות דומיננטיות "שבתמיכתן הותנתה יכולתה של המדינה לעצב את דעת
67
הקהל".
עזיזה כזום מציעה הסבר תיאורטי שונה ,לפיו תהליכי הקליטה בשנות החמישים,
כמו גם תהליכים רחבים יותר בחברה האירופית המודרנית יכולים להיות מוסברים
באמצעות האוריינטליזציה )מזרוח( .לפי הסבר זה קבוצות חברתיות מתייגות
קבוצות אחרות כאוריינטליות ,ולכן כנחותות מהן .כך עשו גרמנים נוצרים לגרמנים
יהודים ,וגרמנים יהודים ליהודי מזרח אירופה ) ,(Ostjudenיהודי מזרח אירופה
"מזרחו" את יהודי המזרח ,ויהודי המזרח )וגם יוצאי אירופה( מזרחו את ערביי
הארץ .הרקע לאי השוויון האתני ולבעיות הקליטה בשנות החמישים הוא ,על פי
68
הסבר זה ,תהליך מתמשך של תיוג האחר כמזרחי ולכן כנחות ממך.

65סבירסקי ש .וד.ברנשטיין ) (1993מי עבד במה ,עבור מי ותמורת מה? הפיתוח הכלכלי של ישראל והתהוות חלוקת
העבודה העדתית ,בתוך אורי רם )עורך( ,החברה הישראלית – היבטים ביקורתיים .תל אביב :ברירות ע'  126וכן יונה,
י .וי .ספורטא )" (2002החינוך הקדם-מקצועי ויצירת מעמד הפועלים בישראל" בתוך :חבר ח .שנהב ,י .ופ .מוצפי-
הלר )עורכים( :מזרחים בישראל ,ירושלים :מכון ון ליר והקבוץ המאוחד ,ע' .70
66קימרלינג ,ב" (1999) .מדינה ,הגירה ויצירתה של הגמוניה ) "(1948-1951סוציולוגיה ישראלית ב ) (1ע'  ,180וכן עמ'
.194-202
67לוי ,י" (1996) .מדיניות מלחמתית ,יחסים בינעדתיים והתפשטות פנימית של המדינה  :ישראל "1948-1956
תיאוריה וביקורת  8ע' .218
68כזום ,ע" (1999) .תרבות מערבית ,תיוג אתני וסגירות חברתית :הרקע לאי השוויון האתני בישראל" סוציולוגיה
ישראלית א ) (2ע' ;428מביאה גם תרשים גרפי המבהיר את תהליך המזרוח .קימרלינג העיר לתאוריה זו שאין לראות
את תהליכי המזרוח ללא תהליכי "התמזרחות" שהם תהליכי התכנסות סביב זהות אתנית יוקרתית ,דוגמת
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קמון מציע הסבר תיאורטי נוסף ,אם כי הוא מייחס אותו לקליטת התימנים בלבד.
המושג "אוטוכטוניות" בא לבטא את הקשר לקרקע שייחסה תנועת העבודה
לתימנים )לטענתו של קמון כבר בתקופת העלייה השנייה וגלי העלייה המוקדמים
מתימן( .מחד ,קשר זה העצים את זכות הקניין של כלל העם היהודי לארץ ,ומאידך
מיצב את תפקידם של התימנים ככובשי העבודה בשכר נמוך וללא נחלות )או
בנחלות מוקטנות( בתקופת העלייה השנייה .בתקופת העלייה הגדולה הם נתפסו
כמועמדים המתאימים ביותר לישוב ולהכשרת הקרקע בכפרי העבודה ההרריים
והקשים למחיה ,ובשכר נמוך .האוטוכטוניות הביאה לתפיסת התימנים כקרובים
ביותר לערבים וכמתאימים ביותר לישב מחדש את הכפרים הערבים הנטושים,
המרוחקים והעניים ביותר.
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ב .3 .3.מחקרי הזהויות
מחקרי הזהויות מנסים לתאר ולנתח את העלייה הגדולה של שנות ה '50-על ידי
השמעת קולם של האנשים שהוו את העלייה הזו  -תיאור חייהם ,תפיסותיהם
ואמונותיהם .על פי
עמדה מחקרית זו יש לעסוק לא רק בממסד ונקודת מבטו אלא גם בנקודת המבט
של העולה .עיקר המחקרים על נקודת מבטו של העולה מתחברים לזרם
"הפוליטיקה של הזהויות" ובוחנים את העולה על רקע תהליכי הכינון של קבוצת
הזהות שלו .על פי רוב הם עוסקים בעולים מזרחיים .חשוב לציין במסגרת זו את
ספרם פורץ הדרך של חבר ,שנהב ומוצפי-הלר "המזרחיים בישראל" שברבים
מהמאמרים המקובצים בו נחקרות סוגיות מתקופת העלייה הגדולה ,בהקשר של
70

מנגנוני הכינון של הזהות המזרחית.
סמי שלום שטרית בחן את התפתחותן של תנועות המחאה של מזרחיים ,החל
מגילויי מחאה ראשונים במחנות ובמעברות ,שאליהם התייחס בקצרה ,ודרך אירועי
המחאה בוואדי סליב בשנת  71.1959ירון צור חוקר את ההקשר הקהילתי של גלי
העלייה הגדולים מארצות ערב ,וצפון אפריקה בפרט.

72

"ספרדים" וסמך טתים" קימרלינג ,ב1999) .ב( " הממזרחים ,הממוזרחים והמתמזרחים-הרהורים בעקבות קריאת
מאמרה של עזיזה כזום" סוציולוגיה ישראלית א ) (2ע' .432
 69קמון ,ע (2001) .יחסה של תנועת העבודה ומנהיגיה לעליה מתימן ולעולי תימן בתקופת העלייה השנייה 1904-1914
והעלייה ההמונית  1948-1953חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב ע' .334
70בין השאר מופיעים בו מאמרה של קמפ על ההתנגדות ,מאמרה של ה כזום על מזרחיות ומגדר ,מאמרה של מוצפי
הלר על זהות אתנית של אינטלקטואלים מזרחיים ומאמרם של יונה וספורטה על החינוך הקדם מקצועי של
המזרחיים .חבר ח .שנהב י .ופ .מוצפי-הלר )עורכים( :מזרחים בישראל ,ירושלים :מכון ון ליר והקבוץ המאוחד
 71שטרית ,ס .ש (2004) .המאבק המזרחי בישראל תל-אביב :אופקים ,עם עובד עמ' .60-99
72צור אינו חוקר רק את האספקט הזהותי אלא מתייחס גם להקשרים הפוליטיים במדינות ערב .צור ,י(1997) .
"העלייה מארצות האסלאם" בתוך צמרת ,צ .וח .יבלונקה )עורכים( העשור הראשון תש"ח -תשי"ח ,סדרת עידן ,י-ם:
יד בן צבי עמ'  ;57-82צור ,י (2001) .קהילה קרועה -יהודי מרוקו והלאומיות  1943-1954ת"א :העמותה לחקר
מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור ,אוניברסיטת תל אביב ,עם עובד.

47
מחקרים אלו מובחנים ממחקרי העדתיות שנכתבו החל משנות החמישים ועד
לשלהי שנות השמונים ועיקרם בחינת השפעתה של העדתיות על החברה הישראלית
 בעיקר כהפרעה לכור ההיתוך ,ולתהליכי הגיבוש של ה"ישראליות" .הדומה בין73
שני עידני המחקר הוא בעיקר התמקדותם בזיהוי של עדתיות עם מזרחיות.
רק מעט מחקרים עסקו בעולים אשכנזים או בהתגבשות של זהות עדתית אשכנזית.
מחקריה של חנה יבלונקה  -ובמיוחד "אחים זרים"  -שיבצו את הדיון על העולים
מאירופה ניצולי השואה בדיון על העלייה הגדולה שנשלט בעיקרו עד אז על ידי
74
מחקרי מדיניות ,ומחקרים על עולים מזרחיים.
חלק ממחקרי הזהויות משתמשים בפרספקטיבה מגדרית ,ומתמקדים בזהותן של
נשים מהגרות מקבוצות שונות .גם כאן ,עיקר המאמרים עוסקים בנשים מזרחיות,
ובהשפעתם של תהליכי ההגירה בשנות החמישים על ייצור מעמדן השולי-פעמיים
בחברה הישראלית ,הן כנשים והן כמזרחיות .מאמריה של הנרייט דהן-כלב,
שחלקם נכתבים בנימה אישית ,דנים הן בתהליכי ההבניה של הפרט הנשי-מזרחי,
והן בתהליכים של הבניית קולקטיב פוליטי נשי-מזרחי בתוך התנועה הפמיניסטית
הישראלית 75.עזיזה כזום בוחנת את השפעותיה השליליות של הגירת שנות
החמישים על נשים ממוצא עיראקי וטוענת כי ההגירה לארץ בשנות החמישים פגעה
בנשים המהגרות  -בעיקר בגלל הגופים הקולטים בארץ שלא עודדו השכלה
ותעסוקה של נשים .טענתה עומדת בניגוד לטענה המקובלת ,לפיה הגירה משפרת
את תנאי המחייה וסיכויי ההשכלה והתעסוקה של נשים .חווית ההגירה השלילית,
76
לפי כזום ,הייתה גורם מכונן של הזהות הנשית המזרחית.
פנינה מורג-טלמון בוחנת את חווית ההגירה של הנשים על ידי עיבוד מחודש של
ראיונות שנערכו עם העולים בראשית שנות החמישים .היא מדגישה את חשיבותן
של רשתות חברתיות נשיות שנוצרו בתקופת העלייה הגדולה  -למשל רשתות של
77
שכנות ,ורשתות של אמהות לילדים המקבלות שירות בטיפת חלב.

73למשל :סמוחה ,ס .וי .פרס ) (1970פער עדתי בישראל ת"א :ללא ציון הוצאה; פרס ,י (1977) .יחסי עדות בישראל
מהדורה שנייה תל אביב :ספריית הפועלים ואוניברסיטת תל אביב.
74יבלונקה ,ח" (1997) .עולי אירופה ותודעת השואה" בתוך צמרת ,צבי וחנה יבלונקה )עורכים( העשור הראשון
תש"ח -תשי"ח ,סדרת עידן ,י-ם :יד בן צבי עמ'  42-55וכן יבלונקה ,ח (1994) .אחים זרים -ניצולי השואה במדינת
ישראל  1948-1952ירושלים :יד יצחק בן צבי עמ' .9-78
75ר' למשל דהאן-כלב ,הנרייט )" (1999פמיניזם בין מזרחיות לאשכנזיות" בתוך יזרעאלי ,דפנה ואח' מין מגדר
פוליטיקה תל אביב :קו אדום ,הוצאת הקיבוץ המאוחד עמ'  ;217-265דהאן-כלב ,ה" (2002) .כמה שאת יפה ,לא
רואים שאת מרוקאית" בתוך צלרמאייר מיכל ופנינה פרי )עו'( מורות בישראל :מבט פמיניסטי תל אביב :קו אדום,
הקיבוץ המאוחד ע'  ;175דהאן-כלב ,ה" (2001) .נשים מזרחיות :זהות והיסטוריה" בתוך :שילה ,מרגלית רות קרק
וגלית חזן-רקם )עו'( העבריות החדשות -נשים בישוב ובציונות בראי המגדר ירושלים :יד יצחק בן צבי עמ' .45-62
76כזום ,ע" (2002) .להפוך למיעוט ,לבחון את המגדריות :נשים עיראקיות יהודיות בשנות החמישים" בתוך :חבר,
חנן ,שנהב,יהודה ופנינה מוצפי-הלר )עורכים( :מזרחים בישראל ,ירושלים :מכון ון ליר והקבוץ המאוחד ע' .223
77מורג-טלמון ,פ" (2001) .רשתות נשים :ראיה חדשה של מחקרי הקליטה שנעשו בישראל בראשית שנות ה"50-
בתוך :שילה ,מרגלית רות קרק וגלית חזן-רקם )עו'( העבריות החדשות -נשים בישוב ובציונות בראי המגדר ירושלים:
יד יצחק בן צבי עמ' .131-146
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לאחרונה החלו להיכתב מאמרים ראשוניים המנסים לנתח את הזהות הנשית
78
האשכנזית.

סיכום
הצגתי בפרק זה את מאפייניה העיקריים של עליית שנות החמישים .הוצג ייחודה
של העלייה )לעומת הגירה( בתרבות הישראלית .הפרק כלל סיכום של דפוסי
העלייה ,מאפייניה העיקריים ,צורות הישוב ,אופני הקליטה ,תפיסות תרבותיות של
הישוב הקולט את העלייה ושל העולים את הישוב הקולט .העלייה הגדולה הוצגה בו
כתהליך בעל שלושה שלבים מובחנים ושונים זה מזה מהותית  -המחנות ,המעברות
ו"האוניה אל הכפר" .כן הוצגו הבעיות השונות שבהן נתקלו העולים עם הגירתם
לארץ .לבסוף נסקרו שלושה זרמים עיקריים של המחקרים על התקופה  -מחקרי
המדיניות ,מחקרי הזהויות והמחקר הביקורתי .המחקרים מכל הסוגים הדגישו
בעיקר אלמנטים של תיוג וסטריוטיפיזציה של העולים ,הפרדה פיזית תרבותית
ומנטלית ושינוי  -לעיתים כפוי  -של תרבויות המקור של העולים.

 78שדמי ,א" (2001) .הכמיהה למלאות ההוויה ,הכמיהה אל הכוח :הערות ראשוניות על הוויתן של נשים אשכנזיות
בישראל" בתוך עצמון ,י) .ע'( "התשמע קולי"-ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית " י-ם  :מכון ון ליר והוצאת
הקיבוץ המאוחד עמ'  .408-426שדמי מקדישה את מרבית המאמר לדיון בבעייתיות שבעצם הצורך לדון בקטגוריה
אישה-אשכנזייה.
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פרק ג'" :תחלואה היא כיום מענפי היבוא המרכזיים שלכם- 1".
העלייה הגדולה מבחינה בריאותית
מבוא
באפריל  1953הופיע בעיתון "חרות" מאמר מפרי עטו של ד"ר אליהו סגל מקופת
חולים לאומית .תחת הכותרת "המחלה במחלות המדבקות בישראל" הוא כותב:
"מדינת ישראל נאבקת קשות על קיומה .המלחמה נטושה כמעט בכול תחומי החיים:
מבחינה מדינית...מבחינה צבאית....מבחינה כלכלית...מבחינה תרבותית .....מבחינה
בריאותית -מראות חמש שנות קיומה של מדינת ישראל תמונה של מאבק קשה .הארץ
כאילו נמצאת במצב של התגוננות מתמדת נגד פלישות אויבים מסכני חיים מן החוץ.
העלייה ההמונית שהתחילה מיד עם הכרזת העצמאות הייתה במידה לא קטנה מורכבת
מאנשים פגומים בריאותית ,חולים במחלות מדבקות .לפי החוקים הקיימים במדינות
העולם היו אוסרים עליהם את הכניסה לארצות הגירה ,לפחות עוצרים אותם בנמלי
היציאה עד לחיסול סכנת ההדבקה...בוצעה עלייה של שעת חירום ,כמעט ללא סלקציה
)בחירה( כלשהי ,והמוני חולי שחפת פתוחה וגרענת חריפה ,ונושאי חיידקים של טיפוס,
אמבות של דיזינטריה ,פלסמודיות של קדחת )מלריה( נכנסו לישראל .אמנם בתחנות
המעבר נעשו בדיקות והחולים הקשים ביותר נמסרו לטיפול רפואי ,אבל תנאי שעת
החרום ששררו בארץ גרמו לכך שחולים מדבקים במספר עצום בערך הסתננו לתוך
האוכלוסייה הבריאה....ייתכן שכול ארץ תרבותית אחרת אשר מספר תושביה הוכפל תוך
תקופה קצרה כל כך לא הייתה יכולה לפתור בעיה זו בצורה מניחה את הדעת...ואילו
לישראל עמדו דרגתה הגבוהה של תרבותה ,הבנתה העמוקה בבעיות של היגיינה
וסניטריה ,יעילות המנגנון הרפואי שלה ,טיב הכשרתם המקצועית  -המדעית והטכנית -
של רופאיה ,המרץ של הפרסונל העוזר והסעד של המוסדות והארגונים הרפואיים של
2
חו"ל".

בקטע המצוטט בולטת תחושה עזה של חרדה .העולים נתפסים בו כסכנה חריפה
לחיי הקולטים ,כנשאים של מחלות המאיימים על בריאות האוכלוסייה .הדגשתי
את הפעלים ושמות העצם השאובים מעולם המלחמה  -והם מרובים  -מאבק,
פלישה ,הסתננות.
במושג ה"מיליטריזם הקוגניטיבי" מתאר קימרלינג את השפעת המיליטריזם על
התפיסה והחשיבה של כל אזרח במדינה שבה שורר מיליטריזם מסוג זה .אין מדובר
 “…disease is today one of your largest imports.” 1הדברים נאמרו על ידי פרופ' ריצ'רד טיילר ממשלחת ארגון
הבריאות העולמי לישראל,במושב שדן בבעיות הבריאות של העולים ,ספטמבר -אוקטובר  ,1951ומובאים אצל
Btesh S. (1952) (ed.) Proceedings of the WHO/UCS Medical Teaching Mission to Israel Tel Aviv:
Ministry of Health p.352.
2ד"ר אליהו סגל" ,המלחמה המחלות מדבקות בישראל" חרות ,21.4.53,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות,
.S71/1/46
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במיליטריזם נוסח משטר צבאי ,ואף לא במיליטריזם תרבותי הנוגע לטקסים
ולסמלים ,אלא בחשיבה מיליטריסטית שרוכש הפרט כאשר הביטחון הוא מרכיב
3

יסודי בקבלת החלטותיו ובעיצוב תפיסותיו.
בריאות ,כפי שעולה בבהירות מהציטוט שבפתיחת הפרק ,נתפסה בתקופת העלייה
הגדולה כאחד ממרכיבי הביטחון הלאומי .העולים ,על מחלותיהם האמיתיות
והמדומות ,ועל הרגליהם ההיגייניים המפוקפקים ,נתפסו כאיום על הביטחון
הלאומי והפרטי .לצד האיומים הביטחוניים שליוו את השנים  ,1949-1956היה
האיום הבריאותי סיבה טובה להקצאת תקציבים ,כוח אדם ומאמץ של אלפי
רופאים ואחיות.
הקשר האסוציאטיבי בין תחלואה לביטחון לאומי לא חל רק על העולים .בפברואר
 '49שרטט ד"ר אברהם כצנלסון ,המנכ"ל הראשון של משרד הבריאות ,היבט נוסף
של הקשר בין האיום הביטחוני לתחלואה:
"אנו מוקפים חגורה של מוקצים אפידמיים .החולירע במצרים ומגפת האבעבועות בלבנון
4
שהשתוללו לפני זמן קצר מדגימות זאת .אנו נמצאים על פרשת דרכים של מגפות".

הזיהוי בין הביטחון הלאומי לאיום הבריאותי הורחב מאוחר יותר עם הכנסתו של
סעיף בריאותי מיוחד לחוק השבות כדי לאפשר מניעה על פי חוק של כניסתם של
5

חולים למדינה.
הטרמינולוגיה של בריאות הציבור הרבתה להשתמש במילים מתחום המלחמה -
הרופאים והאחיות נלחמו בזוהמה ובהיעדר ההיגיינה ,בחיידקים ובאנשים שנשאו
אותם .שימוש לשוני מתון יותר מ"מלחמה" ,אך נובע מאותה מערכת לשונית ,היה
ה"שמירה" .בשירו של י' עוגן הוצג הניקיון כידיד ,השומר עלינו בתנאי שאנחנו
נשמור עליו:
"יש ידיד טוב לכולנו
ניקיון הן זהו שמו
הוא תמיד שומר אותנו
6
אנו אם נשמור אותו".

הטרמינולוגיה הזו ערכה הנגדה בין ידיד )הניקיון( לאויב )המחלות( ,כשגם על הידיד
יש להגן ולשמור ,שכן קיומו אינו מובן מאליו .באויב ,עולה מכאן ,נותר רק להלחם.

3קימרלינג ,ב" (1993) .מיליטריזם בחברה הישראלית" תיאוריה וביקורת .140-123 :4
4ללא ציון מחבר" ,כיצד התגבר משרד הבריאות" הצופה ,6.2.49 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאותS71/414 ,
5שורץ ,ש" (2000) .קופת חולים בעליה הגדולה" בתוך קופת חולים ,הסתדרות ,ממשלה :מהלכים בעיצובה של מערכת
הבריאות בישראל  1947-1960שדה בוקר :המרכז למורשת בן גוריון ,ע' .158
6השיר מצוטט כאן מתור ספר לימוד לכיתה א' אריאל ז ,.וילנסקי צ .ונ .פרסקי )עו'( ) .(1968אלפוני חלק ב' רמת גן:
מסדה ,ע' .143
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בפרקים ג' וד' נמפה את הרקע שבתוכו צמחה תפיסת הסיכון הביטחוני החריפה
הזו .בפרק הנוכחי אתאר את מצב הבריאות של העולים  -את התחלואה ואת
אופייה .בפרק יתוארו שירותי הבריאות והמערך המורכב שלהם בשנות ה.50-
מיפוי מצב הבריאות בתקופת העלייה הגדולה אינו משימה קלה .איכות הנתונים
הסטטיסטיים שפורסמו על ידי הלמ"ס אינה אחידה ,והקטגוריות ,כמו גם הלוחות,
אינם עקביים משנה לשנה .במקרים מסוימים יש הבדלים לגבי נתוני אותה שנה.
בנוסף ,מגוון הנתונים ,בייחוד לגבי השנים הראשונות למדינה ,מוגבל .בהשוואה של
מספר מקורות ,אם היו כאלה ,לאותו נתון לא תמיד נמצאה התאמה .עם זאת
השתדלתי להציג את התמונה המלאה ביותר של הנתונים ,ולפיכך הסתמכתי על
מגוון עשיר של פרסומים רפואיים ,פרסומים בעיתונות היומית ,הודעות מעל דוכן
הכנסת ,ופרסומים סטטיסטיים רשמיים.
הבעיה המרכזית שנתקלתי בה בארגון הנתונים הייתה הקושי למצוא נתונים
ספציפיים על העולים במחנות ,במעברות או בישובי העולים .קטגוריות כמו
"ישובים כפריים" או "על פי נפה" הקשו על מיפוי ההבדלים בין עולים במסגרות
לעולים לבין עולים ש"הסתדרו" .מובן שהצגת הנתונים באורח כזה התאימה
למגמת "כור ההיתוך" שהעדיפה להתייחס לאוכלוסיה כולה כמקשה אחת ,אך היא
מקשה מאוד על קבלת מענה לשאלות קונקרטיות כגון היכן היו ריכוזי הגזזת
באוכלוסייה ופוטרת את הדיון במשפטים בנוסח "המקרים מתגלים בעיקר בערי
7

עולים ,מושבי עולים וישובי מיעוטים".
למרות ריבוי הפרסומים בנושא בריאות במהלך התקופה ולאחריה ,מיעוטם ניסו
לתת תמונה מקפת .הספר המקיף ביותר על התקופה ,ספרו של ד"ר תאודור
8
גרושקה ,מכיל גם הוא נתונים חלקיים בלבד.
בעיה נוספת הייתה בחירה של הנתונים .השתדלתי לבחור במחלות ובתופעות
שקושרו לעולים בשיח של התקופה ,משמע מחלות שאוזכרו כקשורות לעולים על
ידי רופאים ועיתונאים ,בפרסומים רפואיים ופופולאריים ובראיונות שערכתי .בכול
תחום הבאתי את נתוני סך התחלואה ולא נכנסתי לסוגי השחפת או לדקדוקי
הפטרת.
ניתוח סטטיסטי של דוחות אמבולטוריים ונתוני אשפוז מהשנים  ,1952-1953שנערך
בקופת חולים והשתמש רק בנתונים של ישובים שלמים המאופיינים כישובי עולים
)אסיה-אפריקה או אירופה אמריקה( וישובי ותיקים )"הישוב שלפני קום המדינה"(
 7כהן ,י "(1958) .הגזזת בשנים האחרונות" בריאות הציבור ,חוב'  5-6עמ' .22-23
Grushka, T. (1968) Health Services in Israel Jerusalem: Ministry of Health.
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52
מצא כי התחלואה של העולים מאסיה אפריקה במחלות לב וכלי דם ,במחלות
כרוניות של הקיבה והמעיים ,במחלות דרכי השתן ,ובבקיע הדיסקוס נמוכה
משמעותית לעומת זו של ותיקי הארץ .לעומת זאת התחלואה של עולי אירופה-
אמריקה ,משמע בעיקר של ניצולי השואה ,גבוהה במיוחד בתחום מחלות הלב,
בלוטת המגן ומערכת העיכול .הממצאים הוסברו בהשפעותיה של מלחמת העולם
השנייה על בריאות העולים 9.מחקר זה מדגים את הבעייתיות של נתוני התקופה:
השימוש בישובים שלמים יצר הטיות רבות  -למשל הדיר את תושבי הערים הגדולות
מאוכלוסיית המחקר .גם התחלואה שנבדקה כאן היא בעיקרה כרונית ולא זיהומית
או מדבקת .מחקר אחר בוצע על ידי הג'וינט במעברת עמישב .מאמצע  1959עד
אמצע  1960ערך הג'וינט סקר בריאות במעברה הסמוכה לפתח-תקוה .מבין 172
ראשי משפחות שבטיפול לשכת הסעד שנבדקו רק  15נמצאו בריאים 27 .הוגדרו
בעלי פתולוגיה נפשית 33 ,בעלי פתולוגיה גופנית קבועה ,ושאר ה 97-בעלי פתולוגיה
גופנית מתקדמת .אצל רבע מהמשפחות האלה היו בנוסף יותר משלושה בני משפחה
חולים .גם כאן מדובר במחקר עם הטיה חריפה ,שבדק אוכלוסייה של עולים
שנותרו במעברה למרות שעלו שנים לפני כן ,והיו בטיפול לשכת הסעד .שיעורי
התחלואה הגבוהים לא יוחסו בפירוש לקבוצה הסוציו-אקונומית הספציפית ,אלא
הוצגו כנתוני תחלואה של עולים.

10

ג .1.תמותת תינוקות
נתוני תמותת התינוקות בתקופת העלייה הגדולה מראים כי התמותה עלתה
במהירות .הנתונים מראים שהשינוי היה ממוקד בריכוזי העלייה ,וכי לאורך כל
התקופה נשמר הבדל ברור בין נתוני העולים לנתוני האוכלוסייה היהודית הכללית.
כפרי העבודה  -ריכוזי עולים קטנים באזורים הרריים ומרוחקים  -היוו מוקד נוסף
של שיעורי תמותה גבוהים.
ד"ר יוסף מאיר הסביר ב 1949-את שיעורי תמותת התינוקות הגבוהים בקרב
העולים בעיקר בכך ש"כל עליה מביאה איתה את התחלואה שלה ואת התמותה
שלה" .הוא טען" :אי אפשר לקוות איפה ,שמיד עם ירידת עולי תימן מן המטוסים
בשדה התעופה בלוד תיהפך תמותת התינוקות שלהם מ  500-700לאלף ל 36 -לאלף
כתמותת התינוקות בישוב לפני העלייה ההמונית" .בנוסף האשים מאיר את "חוסר
]ה[ידיעה ]ה[אלמנטרית של האימהות בתורת הזנת התינוקות" ,את החמסינים

9ישורון-ברמן ,ט" (1956) .התחלואה בישוב הותיק ובקרב העולים אחרי קום המדינה" דפים רפואיים ט"ו )א'( עמ'
.54-59
10
Report Survey in Maabara Amishav June 1959-June 1960 AJJDC Geneva\51B.
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הקשים ,את "תנאי השיכון ותנאי ההיגיינה הירודים במחנות" ואת "הרמה
הרפואית הנמוכה במחנות" 11.הגישה הרווחת במערכת הבריאות הייתה שתמותת
התינוקות הגבוהה נגרמת בעיקרה בעטיים של העולים ,ובאמצעות חינוך ניתן יהיה
להפחיתה.
"הורדת תמותת התינוקות היא תהליך מורכב וממושך .היא פרי שיפור תברואת הסביבה
ובמיוחד תברואת החלב ,המחלה במחלות המידבקות של גיל הילדות העלאת רמת
ההשכלה הכללית ואחרון אחרון חינוך שיטתי של אימהות לטיפול הנכון בתינוקותיהן".

12

ד"ר ג'ני טאושטיין צוטטה ב"בריאות הציבור"" :עלינו לזכור כי גם בארצות הברית
שיעור התמותה באוכלוסיה הצבעונית גבוה יותר ,מאשר הלבנה...הבדלים דומים
אנו מוצאים בניו זילנד בין האוכלוסייה הלבנה למאורית".

13

טבלה ג 1/שיעורי תמותת תינוקות לאלף תינוקות חיים:14
שנה

יהודים

במעברות

בכפרי

לא יהודים כלל
האוכלוסייה

עבודה
1948

36.26

-

-

-

-

1949

51.71

-

-

-

-

1950

46.22

157.8

-

-

-

1951

39.20

104.1

110.0

48.78

40.75

1952

38.70

70.4

59.0

67.74

43.10

1953

35.66

51.4

42.3

60.09

39.64

1954

34.12

49.1

62.8

61.23

39.84

1955

33.59

46.7

48.4

62.54

37.31

1956

35.56

40.3

57.2

61.51

40.26

15

16

11ד"ר י .מאיר 15" ,חודשי שירות במשרד הבריאות יוני -1949ספטמבר  "1950משרד הבריאות ,פר  ,493ג"מ 6\950\1
ע' .4
 12שיעורי תמותת התינוקות ,תשובת שר הבריאות לשאילתא של ח"כ מ .סנה 16 ,בינואר  ,1956דברי הכנסת כרך ,19
ע' .791
 13ד"ר ג'ני טאושטיין הייתה מנהלת המחלקה לבריאות האם והילד במשרד הבריאות .ללא ציון מחבר )" (1958ויכוח
על תמותת תינוקות בישראל" בריאות הציבור ,חוברות  ,9-10ספטמבר -אוקטובר  ,1958ע' .17
14הטבלה עובדה על פי :לוחות "לידות ,פטירות ריבוי טבעי ופטירות תינוקות לפי צורת ישוב" בשנתון הסטטיסטי
לישראל ,כר'  1-8וכן על פי לוחות "נישואין ,גירושין ,ילודה ,תמותה ,ריבוי טבעי תמותת תינוקות ולידות מת"
בכרכים אילו .הנתונים לגבי לא יהודים וכלל האוכלוסייה חושבו רק החל משנת  .1951הנתונים לגבי ישובי העולים
נעזרו גם ב :ישורון -ברמן ט" (1954) .הטיפול המונע באם ובילד בשנים  "1942-1954דפים רפואיים י"ג )ג( ,ע' .205
 15יומן בן גוריון ,11.2.52 ,ע'  ,8אב"ג וכן ישורון -ברמן ט" (1954) .הטיפול המונע באם ובילד בשנים  "1942-1954דפים
רפואיים י"ג )ג( ,ע' .205
 16שיעורי תמותת התינוקות ,תשובת שר הבריאות לשאילתא של ח"כ מ .סנה 16 ,בינואר  ,1956דברי הכנסת כרך ,19
ע'  .791בתשובה נטען כי האחוז הגבוה בכפרי העבודה מתבסס על מספר של  15פטירות בלבד.
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ג .2.תחלואה
לצד העלייה בשיעורי תמותת התינוקות החלה עם העלייה הגדולה עלייה בתחלואה
במחלות זיהומיות ומדבקות .להלן נציג נתונים לגבי כמה מחלות נבחרות ,בייחוד
מחלות שהוצגו על ידי רופאים כקשורות ישירות בעולים ובעליה.
ג .1 .2.דיזנטריה ושלשולים
נתוני הדיזנטריה בשנים  1950ו 1951-היו קבועים למדי ועמדו על כ 63.5-מקרים
לכל  10,000נפש .עם זאת מדובר בנתונים חלקיים ,ונראה שלא כל המקרים דווחו
ללשכות הבריאות ,ומכאן הופיעו בסטטיסטיקה הרשמית.
זיהומית קשה ומסוכנת ,הפילה חללים רבים במחנות העולים.

17

הדיזנטריה ,מחלה

"במחנות העולים ברעננה ישנם  200ילדים מתוך  300החולים בדיזנטריה .זהו מספר
מוסמך ,שנמסר לי היום על ידי רופא המחנה 200 ...ילדים חולים צריכים לקבל את
הטיפול המידי המהיר ,כדי שלא יעברו מדיזנטריה למחלת טוקסיקוזה ,הפוגעת בבריאות
18
הילדים בייחוד בימי החום".

אחות מבית שאן כותבת בקיץ :'53
"הימים האחרונים הם הקשים ביותר במשך כל זמן עבודתי ,החום מפיל יום יום חללים.
כל הילדים הם במצב קשה בלי גבול ,ישנן הופעות של הקאות ,שלשולים ,חום גבוה  -ואין
כל אפשרות לעזור מתוך חוסר מקומות בבתי החולים  -בלי תזונה מספיקה ,אין כל ערך
19
לטיפול".

ג .2 .2.שחפת
ב 1952-כתב ד"ר יוסף מאיר "כמה חולים כרוניים נוכל להביא עוד לארץ" 20.הוא
הצביע על קשר ישיר בין התפשטות מחלת השחפת לבין העלייה הגדולה .שנתיים
קודם לכן ,פנה ד"ר מאיר במכתב לשר הבריאות והעלייה ובו העריך כי כ1,000-
חולי שחפת פתוחה נמצאים בארץ ,מתוכם  100במחנות העולים .מאיר הוסיף כי
בבדיקות שנערכו ל 10,000 -עולים התגלו עוד  86מקרי שחפת פתוחה והסיק מכאן
שבין  200,000העולים שהגיעו בשנתה הראשונה של המדינה חבויים עוד כ1,700-
חולים .מאיר ביקש להרחיב את אשפוז חולי שחפת בחו"ל ,טרם הגעתם לארץ .הוא
הגיע להסכם לגבי אשפוז  25חולי שחפת בבתי חולים יהודיים בקולרדו ללא תשלום,
ודרש לשקול הצעה של או.ז.ע לאשפוז של  100חולי שחפת בשוויץ בחצי מחיר.
 17ישורון-ברמן ,טובה )" (1953בעיות רפואיות בקליטת העלייה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע' .27
 18ח"כ ישראל רוקח )ציונים כלליים( ,מצב הבריאות והאשפוז ,דיון 18 ,במאי  ,1949דברי הכנסת כרך  ,1ע' .535
 19מכתבה של האחות מצוטט במכתב של ד"ר טובה ישורון -ברמן לח"כ זלמן ארן ,31.8.53 ,אה"ע .IV208-7474
 20מאיר ,י) .תשט"ו( הרפואה והציבור ת"א :מרכז קופת חולים ע'  233-236פורסם לראשונה בדבר .3.2.1952 ,ברוח
דומה התבטא גם המאמר "הר געש של סכנות" שפורסם לראשונה בדבר.29.8.1951 ,

55
"במקום להביא הנה עולים חולים ולתת להם להתגלגל ולהדביק אחרים מחוסר מיטות
או לשלוח אותם מכאן לאמריקה או שוויצריה ,לא יהיה נכון לשלוח את האנשים האלה
ישר מארצות חו"ל לדבוס ולהחזיקם שם עד הבריאם  -ואז אפשר יהיה גם להטיל את כל
21
המעמסה הכספית על הסתדרויות אחרות כמו ג'וינט ,אזע ,אירו וכו'".

שר הבריאות משה שפירא נטה להסכים עם מאיר ואמר מעל לדוכן הכנסת:
"מאות חולי שחפת מוחזקים על יד הממשלה במוסדות שונים ובצורות שונות...הממשלה
מחזיקה כמאתיים חולים במוסדות פרטיים ובנוסף על כך  260במוסדותיה שלה...כאלף
חולי שחפת מסתובבים בארץ בלי אשפוז ,ומסכנים את בריאות הציבור".

22

עד לשנת  1952פורסמו בעיקר הערכות הנוגעות להיקף התחלואה בשחפת .כמו אצל
מאיר ,גם הערכות אילו התבססו על בדיקות סקירה ) .(Screeningמתוך 309,000
עולים שנבדקו במחנות המיון ,נמצאו  950סובלים משחפת פעילה ו 11-אלף משחפת
23

בלתי פעילה .מבין  47,000עולי תימן נמצאו  1000חולי שחפת.
בין  325,000עולים שנבדקו על ידי קופת חולים באמצעות מכשיר המיינוגראף
) (Mass Radiologyבשנים  1948-9נמצאו  0.8%חולי שחפת פתוחה .ב1950-51-
"כשירד אחוז עולי אירופה ל 29%-מהעלייה כולה ירד גם אחוז חולי השחפת ל-
 24.0.2%ד"ר הרמן ליכטנשטין ,שהיה האחראי על הבדיקה ב"שער עליה" טען כי
בעוד ששיעורי השחפת של מבוגרים גבוהים אצל יוצאי אירופה ,הרי בקרב יוצאי
ארצות ערב השחפת הפרימארית )של ילדים( נפוצה יותר 25.נתונים סטטיסטיים
סדורים יותר החלו להתפרסם משנת  ,1952והם משקפים ירידה מתמדת בשיעורי
התחלואה והתמותה .הירידה קשורה במבצעי חיסון נרחבים ,שחיסנו בעיקר ילדים
ותינוקות.
ב 1.11.1949-התחיל מבצע חיסון של כל הילדים מגיל שנתיים ועד שמונה עשרה-נגד
שחפת .באמצעות המפעל המשותף למלחמה בשחפת )יוניצ"ף והצלב האדום של
ארצות סקנדינביה( הגיעו לארץ שתי משלחות רפואיות וכן התרכיבים .המשלחות
הביאו רכבים משלהם והממשלה השתתפה בהוצאות הדלק ובשכר הנהגים.
ב"הארץ" נכתב:
"להרכבה ההמונית הזאת נודעת חשיבות גדולה משום שמספר הנפגעים ממחלה זו בארץ
גדל והולך העלייה ההמונית ,תלאות המלחמה ,הצפיפות והמצוקה בתנאי הדיור,

 21מכתב מד"ר י .מאיר אל שר הבריאות והעלייה ,20.4.49 ,א"ע .IV243-3-137
 22מצב הבריאות והאשפוז ,הודעת שר הבריאות משה שפירא 23 ,מאי  ,1949דברי הכנסת כרך  ,1ע' .551
 .23ללא ציון מחבר " 70אלף נפש-מקרים סוציאליים" משמר ,24.2.52 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות,
.S71/1/46
 24ישורון-ברמן ,ט" (1953) .בעיות רפואיות בקליטת העלייה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע' .26
 25ליכטנשטין ,ה" (1953) .העלייה ההמונית והתחלואה השחפתית" דפים רפואיים י"ב )ב'-ג'( ע' .114

56
המחסור במיטות בבתי החולים והאחוז הגבוה של ילדים ונוער שהתנגדותם הטבעית
26
למחלה זו נמוכה היא  -כל אלה מגדילים את סכנת הפצת המחלה במימדים גדולים".

ד"ר קנוד וינגה  ,ראש המשלחת הרפואית הדנית ,קבע כי היה צורך בהרכבת b.c.g
גם למבוגרים וכי קהל היעד )הנוער( נקבע בגלל שהמבצע מומן בידי יוניצ"ף .עם
זאת התחייב וינגה כי ב"מקרים מיוחדים" יקבלו את הזריקות גם עולים חדשים
מהמזרח התיכון שאינם בגיל היעד 27.בסוף נובמבר  1949הועלה גיל הגג לקבלת
החיסון ל 28.30-חיסון השיגרה לכלל הילודים החל ב.1955-

29

טבלה ג 2/שחפת פעילה:30
שנה

מספרים מוחלטים שיעורי תחלואה

שיעורי תמותה ל-

]מספר פטירות[

ל10,000 -

 100,000משחפת

1948

[98] -

-

-

1949

[129] -

-

-

1950

[179] -

-

14.5

1951

[94] -

-

18.3

1952

[161] 1519

10.6

13.3

1953

[125] 1591

10.8

10.5

1954

[137] 1,202

32

8

9.1

1955

[91] 1,042

6.7

7.3

1956

[96] 893

5.4

6.1

31

 26ללא ציון מחבר" ,הרכבת ילדים ונוער נגד שחפת תתחיל ב 1-בנובמבר" הארץ  ,14.10.49אצ"מ ,קטעי עיתונות
בנושא בריאות.S71/413,
 27שריה ,ש" ,.במבואות קריה /ד"ר וינגה רודף השחפת" הדור  ,2.11.49אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות,
.S71/413
 28ללא ציון מחבר" ,כל האוכלוסייה עד גיל  30תקבל הרכבה נגד שחפת" חרות ,27.1.49 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא
בריאות.S71/413,
 29מחלות זיהומיות מחייבות הודעה בישראל 50 :שנות מעקב , 1951-2001יולי  ,2003המרכז הלאומי לבקרת מחלות
והמחלקה לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות ,פרסום  224ע' .26
 30הנתונים מתייחסים ליהודים בלבד .הנתונים לשנים  1953-1956נלקחו מהשנתון הסטטיסטי לישראל  ,כרך  ,8ע' 54
לוח  .5מספרי הפטירות]בסוגריים[ עובדו מכרכים  1-8של השנתון הסטטיסטי לישראל מלוחות "פטירות בקרב
האוכלוסייה היהודית" .נתוני התמותה לשנים  1950ו 1951-נלקחו מסגל ,א" .המלחמה המחלות מדבקות בישראל"
חרות  ,21.4.53אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/1/46 ,
 31הנתונים מובאים בטבלה אצל:
Grushka, T. (1968) Health Services in Israel Jerusalem: Ministry of Health p.66.
 32ללא ציון מחבר" ,מנהל משרד הבריאות מזהיר מריבוי מחלות בקיץ זה" זמנים ,29.4.55 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות
בנושא בריאות.S71/1/46 ,

57
ג .3 .2.שיתוק ילדים
בעיתונות הועלתה הסברה כי התפשטות שיתוק הילדים קשורה בעלייה ההמונית:
"קיימת סברה כי ה"וירוס" המפיץ את המחלה ברבים הוכנס מחו"ל עם זרם
העלייה האחרון".

33

"ידוע ,שבמשך  5השנים האחרונות הציפו גלים של מחלת שיתוק הילדים את ארצות
הברית ,גרמניה ,קנדה ,אנגליה ,שוויץ ואוסטריה....הרוב המכריע של מקרים אלה הוא
בקרב תינוקות עד גיל שנתיים ובקרב ילדים עד גיל חמש .ישנו אחוז גדול של מבוגרים
שחלו במחלה זו .היו מקרים מעטים מבין ילדי בתי הספר והנוער...בשבועות האחרונים
היה רב יותר באופן יחסי מספר המקרים בתל אביב ,בני ברק רחובות וראשון לציון
מאשר בחיפה וסביבתה .בקרב העולים החדשים לא היו מקרים רבים יותר מאשר בקרב
34
האוכלוסייה הותיקה".

המקרים הראשונים של המחלה התגלו בחודש פברואר  ,1949אז חלו  16תינוקות
במחנה העולים בראש העין בשיתוק ילדים ,מהם מתו ארבעה.
"הסיבות שגרמו למגפה הקטנה במחנה ראש העין ,המאוכלס כולו בעולי תימן ,נעוצות
הם במצב הגופני הירוד של התינוקות במחנה זה הנגועים במחלות משנה רבות )כגון
35
דלקת הראות וכו'( והן ברגישותה של אוכלוסיית מחנה זה באופן מיוחד לגבי מחלה זו".

המחלה ,שהתפשטה במהירות ,עוררה בהלה רבה בציבור שהתבטאה גם )וחוזקה על
ידי( בריבוי כתבות בעיתונות בנושא .משרד הבריאות מיהר לפרסם אמצעי הגנה
מפני המחלה :איסור רחיצה בים של תל אביב ,איסור רחצה בברכות שחיה לילדים
מתחת לגיל  ,6איסור על טיולים ,קייטנות וכינוסי נוער .רופא הילדים ד"ר יעקב
רותם ראה את ההמלצות "כבלתי מוצדקות ובלתי תכליתיות" ,אבל הורה להימנע
מהכנסת אצבעות לפה ,להרבות ברחיצת ידיים ,להלחם בזבובים ,לשטוף ירקות
ופירות ,ואסר על רחצה בברכות שחיה ,טיולים מעייפים ,וניתוחים לא דחופים כמו

 33ללא ציון מחבר" ,מחפשים את גורמי הפצת שיתוק הילדים" מעריב ,11.5.50 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות,
 S71/413כעבור כמה ימים התפרסם בידיעות אחרונות מאמר חריף שקשר בין התנאים הסניטאריים הקשים
במחנות העולים לבין מגפת שיתוק הילדים "ואם עכשיו באה משם המגיפה של שיתוק הילדים ,משם ,מהמחנות
האלה בעיקר ...מה פירוש שלארץ הזאת ,שבה צריך להיזהר שבעתיים מכל תקלה סניטארית וגופנית בא זרם עליה
כזה שחלקו בז הוא לכל התחשבות בהיגיינה  -כפי שבזים לה הערבים ,המתים כזבובים במזרח..בכל אופן אין אנו
חושבים כי הצרה תחלוף מעצמה ,כמעין גל שיעלם כלעומת שהופיע .שהרי אין לראות שייעלמו הסיבות שהולידוהו.
אדרבא :יתכן שהמחנות יתמלאו עוד יותר ,ובעולים מוזנחים עוד יותר...ולכן חובה להילחם במה שעלול להיות
בעוכרנו ".ה.ר" ,.אזהרה שנתאמתה" ידיעות אחרונות ,15.5.50,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/413 ,
ההדגשות במקור .קישור דומה נערך גם ב"על המשמר" .ללא ציון מחבר" ,אמצעים חריפים למניעת התפשטות
שיתוק הילדים" על המשמר ,16.5.50 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/413,
34מחלת שיתוק הילדים והאמצעים למניעתה ,תשובת שר הבריאות משה שפירא להצעה לסדר היום של ח"כ יעקב גיל
)הציונים הכלליים( 24 ,במאי  ,1950דברי הכנסת כרך  ,5ע' .1475
35ללא ציון מחבר "אין חשש להתפשטות מקרי דלקת קרום המוח ושיתוק הילדים" הארץ ,7.3.49 ,אצ"מ ,קטעי
עיתונות בנושא בריאות . S71/413 ,יש לציין כי  16מקרים אילו לא מופיעים בנתוני משרד הבריאות לחודשים
הרלוונטיים בטבלת ריכוז נתוני התחלואה שתוצג להלן .על פי נתוני משרד הבריאות החלה המגפה בחודשי יולי
אוגוסט  .1949זוהי עדות נוספת לאמינות המוגבלת של נתוני התחלואה מראשית שנות המדינה.

58
ניתוחי שקדים .וכן הוא המליץ "לוותר על מגע אינטימי עם בני המשפחה שהופיע
36
בה שיתוק ילדים  -לחיצת ידיים ,נישוק ,כלים משותפים ,מגבות וכו'.
מתוך כ 2500-מקרי שיתוק ילדים שקרו בשנים  1950-1951נשארו 20-30%
מהילדים נכים .לצורך טיפול נפתחה במאי  1950מחלקה בבית החולים הממשלתי
בצריפין עם  35מיטות ,ו 24-מיטות בבית פינסטון )קרן נכות( נפתחו במרץ .1951
37
החיסון המומת הונהג בשנת  ,1957והחיסון החי ב.1961-
טבלה ג 3/תחלואה בשיתוק ילדים יהודים ]בסוגריים תמותה[:

38

חודש

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1956 1955

ינואר

1

19

12

86

21

44

16

10

פברואר

-

33

16

82

14

43

22

4

מרץ

-

39

32

68

14

66

17

4

אפריל

2

87

66

62

25

75

23

7

מאי

9

338

93

95

44

117

20

26

יוני

8

320

119

99

113

125

64

62

יולי

20

247

134

100

119

98

89

124

אוגוסט

16

250

84

60

68

70

64

130

ספטמבר 7

110

94

71

48

47

35

63

אוקטובר 15

68

95

40

54

25

30

48

נובמבר

24

54

95

40

66

20

24

30

דצמבר

26

37

78

27

39

20

7

10

סיכום

128

1602

918

830

625

750

411

518

תחלואה
שנתון

128

1604
][154

918

834
][111

619
][113

750
][67

399
][40

516
][29

 36רותם ,י" .האמת על שיתוק הילדים" משמר ,21.4.52 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/1146,
37מחלות זיהומיות מחייבות הודעה בישראל 50 :שנות מעקב , 1951-2001יולי  ,2003המרכז הלאומי לבקרת מחלות
והמחלקה לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות ,פרסום  ,224ע' .17
38הטבלה עובדה על פי :גרושקה ת" (1952) .שירותי הבריאות בישראל  "1950/1951מגמות כרך ג' ) (3ע' ;297נתוני
תחלואה המחלות מדבקות שפורסמו בעיתון הרפואה מידי חודש; ד"ר אליהו סגל" ,המלחמה המחלות מדבקות
בישראל" חרות ,21.4.53,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות ;S71/1/46 ,ללא מחבר" ,נסיונות ליצירת ואקצינה
לחסון נגד מחלת שיתוק הילדים" הבוקר ,11.1.55 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות ;S71/1/46 ,ללא ציון מחבר,
"עליה במקרי שיתוק הילדים" ,הארץ ,24.3.52 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות ; S71/1146,ללא ציון מחבר,
"שיחות רפואיות /בחזית שיתוק הילדים" ,הצופה  15.8.54אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות ; S71/1146,מחלת
שיתוק הילדים והאמצעים למניעתה ,תשובת שר הבריאות משה שפירא להצעה לסדר היום של ח"כ יעקב גיל
)הציונים הכלליים( 24 ,במאי  ,1950דברי הכנסת כרך  ,5ע'  ;1475שנתון סטטיסטי לישראל כר'  .1-8ישנם הבדלים
מסוימים )ובשנים אחדות משמעותיים( בין הפירוט החודשי של משרד הבריאות לנתונים הסופיים שפורסמו בשנתון
הסטטיסטי השנתי .בחלק מהמקרים ,פורסמו הנתונים החודשיים באורח חלקי בגלל העדר נתונים מהמחוזות .סיכום
נתוני  ,1953הגבוה משמעותית מהנתון השנתי נובע ככל הנראה מטעות.

59
ג .4 .2.מלריה
ד"ר אריך נסאו ,מנהל מחלקת הילדים של בי"ח העמק ,הצביע על העולים כמקור
להפצת המלריה בישוב הוותיק .המחלה ,שכמעט ונעלמה עד קום המדינה ,חזרה:
"סכנה חבויה נשקפת לאוכלוסיה הותיקה ממקרי המלריה המצויים בקרב העולים
החדשים...השמירה על אמצעי ההגנה מפני המלריה בקיבוצים ואי השמירה עליהם
במעברות ,מסבירות משום מה נשארה המלריה נחלת האזורים של העולים החדשים".

39

המלחמה במלריה הייתה אחת מהמלחמות המרכזיות שניהלה הציונות מאז כיבוש
הארץ .לוי מביא שירים וסיסמאות של המלחמה במלריה בתקופת הישוב ,וסופיאן
כורכת את המלחמה במלריה )ריפוי הארץ( במפעל הציוני עצמו )ריפוי העם(.
השימוש הנמרץ בדי.די.טי )שהומצא ב (1945-אפשר הורדה מהירה של התחלואה.

40

טבלה ג 4/התחלואה במלריה:41
שנה

מקרים חדשים מקרים חוזרים שיעור ל-
10,000

מקרי מות-
מספרים
מוחלטים

1948

1100

43

-

1949

1091

44

42

-

-

-

79

1950

842

2,167

7.1

22

1951

247

443

1.8

5

1952

403

191

2.7

6

1953

275

151

1.6

3

1954

302

93

1.8

3

1955

91

58

0.5

1

1956

45

26

0.3

1

 39נסאו ,א" (1953) .השפעת העלייה ההמונית על בריאות האוכלוסייה הותיקה והחדשה" דפים רפואיים י"ב )א'( עמ'
.18-19
40לוי ,נ (1998) .פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראל ת"א :הקיבוץ המאוחד והפקולטה לרפואה בטכניון.
Sufian, S. M. (1999) Healing the Land and the Nation: Malaria and the Zionist Project in Mandatory
Palastine 1920-1947 submitted in partial fulfilllment of the requirments for the degree of Doctor of
education New York: New York University.
 41הנתונים לשנים  1950-1956נלקחו מהשנתון הסטטיסטי לישראל ,כרך  ,8לוח  ,3ע' .52
42
Grushka, T. (1968) Health Services in Israel Jerusalem: Ministry of Health p.85.
 43ללא מחבר" ,מלחמה למניעת סכנת מגפות" הארץ  ,6.2.49אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות S71/413 ,המאמר
טען כי מפלת הכנופיות של קאוקג'י "נגרמה במידה מסוימת על ידי מחלת המלריה".
44סגל ,א" .המלחמה המחלות מדבקות בישראל" חרות ,21.4.53,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאותS71/1/46 ,
הנתון אינו כולל את "המקרים שהובאו עם העולים".

60
ג .5 .2.מחלות מין
במשרד הבריאות הוכנה תוכנית עבודה למלחמה במחלות מין עקב העליה
בתחלואה .הסיבה הראשונה שהוצגה לעליה בתחלואה במחלות מין היא "עלייה
המונית מארצות בעלות מספר גבוה ביחס לחולי מין".

45

"אחד השינויים הבולטים שהכניסה העלייה הגדולה בתמונה הרפואית של היישוב מהווה
ריבוי מחלות המין )בעיקר בין עולי צפון אפריקה ,עיראק ורומניה( מאחר שהללו הגיעו
לכאן כשמחלתם נמצאת כבר בשלב מאוחר ,בשלושת החודשים דנן )ינואר-מרץ (1952
46
מתו  9איש )מהם  7גברים( מעגבת ,בהם גם תינוק אחד".

ד"ר טובה ישורון ברמן )קופת חולים( טענה כי מחלות המין "אינן מהוות בעיה
מיוחדת" .כל העולים בגילאים  15-60שעברו דרך "שער עליה" עברו בדיקת דם
לעגבת ואחוז התוצאות החיוביות בבדיקה הגיע ל 1%-ב 1948ול 0.8%-בשנת ,1950
וגם ביניהם נמצא ש"אחוז עגבת ראשונית ומשנית ביניהם הוא מינימלי ואינו עולה
על  2%בעלי ממצא סרולוגי חיובי" 47.ב 1953-נרשמו  238מקרי זיבה .בשנת 1954
48

נרשמו  120מקרי זיבה וכן  834מקרי עגבת.
בשנים  1949-1952נרשמו  92מקרי עגבת מלידה-מהם  16בגילאים  0-3ו 33-בגילאים
 .3-14הילדים נדבקו מאם או אב חולי עגבת .גם אם אותרו בבדיקות הסקר ב"שער
49
עליה" לא תמיד קיבלו החולים טיפול ,ולא תמיד דווחו על מחלתם לרשויות.
טבלה ג 5/תחלואה במחלות מין ]יהודים[:50
שנה

 Syphilisעגבת )ל-

 Gonorrhoeaזיבה )ל-

(100,000

(100,000

1950

92.7

1.3

1951

93.5

3.8

1952

71

7.7

1953

64

13.8

1954

62

11.8

1955

53.8

15.3

1956

32.5

15.6

45תוכנית עבודה של המדור למלחמה במחלות מין ובמחלות עור סוציאליות ,ללא תאריך )כנראה סוף  50או תחילת
 (51א"ע.IV243-3-138 ,
46דונביץ ,נ".כל אדם רביעי מת ממחלת לב" ,הארץ  ,5.9.52 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/1/46 ,
 47ישורון-ברמן ,ט" (1953) .בעיות רפואיות בקליטת העליה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע' .26
48ללא ציון מחבר" ,סכנה להחרפת מחלות הקיץ בדו"ח משרד הבריאות" משמר ,2.5.55 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא
בריאות.S71/1/46 ,
49קצנלנבוגן ,י" (1953) .מקרי עגבת )סיפליס( בין ילדי העולים" דפים רפואיים י"ב )א'( עמ' .42-44
50
Grushka, T. (1968) Health Services in Israel Jerusalem: Ministry of Health p.91.
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ג .6 .2.מחלות עור
בתקופת המנדט טופלו נגד גזזת כ 3,500-מקרים ,והמחלה נחשבה למחוסלת.
בעקבות העלייה הגיע מספר מקרי הגזזת ב 1948-לכ ,10,000-ובדיקה של תושבי
מחנה ראש העין גילתה כ 10%-חולים .עד סוף יולי  1950טופלו כל חולי הגזזת
בראש העין על ידי מחלקת העור והמחלקה הרדיולוגית בבית חולים הדסה .כן
51

הוקם בראש העין מחנה בידוד לחולי גזזת.
בסריקה בשער עליה נמצאו בין העולים ) 309,000שנסרקו(  25,000מקרים של
מחלות עור ובהן סקביאס ) ,(scabiesוגזזת ).(ring worm

52

טובה ישורון ברמן הביאה נתון של  2%תחלואה בקרב הילדים שנבדקו לגזזת
וטוענת כי הטיפול בגזזת בעייתי ביותר בגלל "קשיים ארגוניים" ,פיזור החולים
53
ברחבי הארץ ו"הקושי להביאם לטיפול במכוני הרנטגן".
רופא עור שעבד משך שמונה חודשים במעברות באזור עפולה מצא בבדיקה של
ילדים בבתי ספר 4%-של ילדים עם פטרות בעור הראש .אצל כ 40%-מהמקרים
מדובר היה במחלה ממושכת ,וכ 60%-היו הזיהומים חדשים .הרופא סבר שאמצעי
ההעברה הם מסרקים ומכונות תספורת .הילדים ששהו בארץ יותר משנה נשלחו
לחיפה לטיפול רנטגן ,ואילו העולים החדשים יותר נרשמו לטיפול במרכז לטיפול
בפטרות בראש העין ואחר כך בירושלים .הרופא מציין כי אחרי הטיפול
האמבולטורי )ב"שער עליה"( היו יותר מקרים של תחלואה חוזרת ,לעומת מטופלי
54
התחנות שבהם טיפלו באורח סדיר יותר.
במשך התקופה יולי  1955עד יוני  1957התגלו בארץ  6,862מקרים של גזזת שעיקרם
נתגלו בערי ובמושבי עולים ובישובים הערביים .כ 85%-מהחולים הם ממשפחות
יוצאות צפון אפריקה.

55

ג .7 .2.גרענת )טראכומה(
גם התחלואה החוזרת בגרענת ,אחרי הדברת המחלה בתקופת המנדט ,יוחסה
לעלייה הגדולה:
"בסוף  1947הייתה למעשה מחלת הגרענת מחוסלת לגמרי בקרב האוכלוסייה היהודית,
אלא שמאז הובאה מחדש ע"י המוני העולים מארצות המזרח .חולים רבים באו
51גרושקה ת" (1952) .שירותי הבריאות בישראל  "1950/1951מגמות כרך ג' ) (3ע' .298
Btesh S. (1952) (ed.) Proceedings of the WHO/UCS Medical Teaching Mission to Israel Tel Aviv:
Ministry of Health p.350.
53ישורון -ברמן משתמשת בשם פיטריית השער ) .(Trichophytiaישורון-ברמן ,ט" (1953) .בעיות רפואיות בקליטת
העליה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע' .27
54בריל ,מ" (1952) .על הפטרות )מיקוזות( של עור הראש ועל הטיפול בהן במעברות העמק" דפים רפואיים י"א )ד'(
עמ' .311-316
55כהן ,י" (1958) .הגזזת בשנים האחרונות" בריאות הציבור מס'  ,5-6מאי-יוני  ,1958עמ' .22-23
52

62
ממקומות שונים  -אפריקה הצפונית ,תימן ,פרס ,עיראק ואפילו מארצות אירופה
56
המזרחית .כיום מצויים בטיפול  68,000מקרים של גרענת פעילה".

תוצאות הבדיקה בשער עליה בשנת  1951הראו כי מתוך  309,000עולים שנבדקו היו
57
 27,000מקרי טראכומה ) 80לאלף(.
במרס  1951נרשמו  1,021מקרים ,מרס  289 1952מקרים,ובדצמבר  12 1952מקרים.
"לפי סטטיסטיקה הרשמית שפורסמה בפברואר  1953נפוצה הגרענת ביפו בין ילדי
58

בית הספר הערביים בשיעור של  36%ואילו בין הילדים היהודים ב."0.5%-
 26%מתושבי פרוזדור ירושלים "מוכים בגרענת" ,במעברת שואבה שתושביה עולים
59

מטריפולי  42%מהעולים חולי גרענת.
גם בנושא הגרענת הנתונים העומדים לרשותנו מבוססים בעיקרם על הערכות גסות.
טובה ישורון–ברמן הביאה תוצאות בדיקות סקר שערכו כמה מרופאי הקופה בכמה
ריכוזי עולים.
טבלה ג 6/מקרי גרענת  -תוצאות בדיקות סקר:

60

מקום

רופא

מספר הנבדקים

 %חולי הגרענת

פרוזדור ירושלים

פייטלברג

3,700

23%

אזור הנגב

בן-טובים

2,009

16.9%

אזור הגליל

בלומנטל

1,842

20%

כמחצית מהמקרים ,לטענת הרופאים הבודקים היו מקרי גרענת פעילה ,ורובם אצל
ילדים.

ג .3.תופעות קונטקסוטאליות הקשורות בבריאות
בסעיף זה בכוונתי לתאר כמה התופעות הכרוכות בבריאות שאפיינו את התקופה
וההקשר החברתי-תרבותי-כלכלי והשפיעו על שיעורי התחלואה הגבוהים של
העולים .התופעות הקונטקסטואליות )משמע :תלויות ההקשר( מציבות את נתוני

56גרושקה ת" (1952) .שירותי הבריאות בישראל  "1950/1951מגמות כרך ג' ) (3ע' .298
Btesh S. (1952) (ed.) Proceedings of the WHO/UCS Medical Teaching Mission to Israel Tel Aviv:
Ministry of Health p.350.
 58סגל ,א" .המלחמה המחלות מדבקות בישראל" חרות ,21.4.53,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/1/46 ,
 59דפני ,מ".העלייה הורידה את רמת הבריאות" ידיעות אחרונות ,21.11.51 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות
.S71\ 402
 60הנתונים לגבי תחלואת העיניים הוצגו בפרק נפרד במאמר תחת הכותרת "בעיית התחלואה בין העולים מעדות
המזרח" .אין ציון ברור של מועד הבדיקות .ישורון-ברמן ,ט" (1953) .בעיות רפואיות בקליטת העלייה" דפים רפואיים
י"ב )א'( ע' .27

57

63
התחלואה של העולים ,ואת תחושת האיום שחשו והפיצו אנשי מערכת הבריאות
בהקשר פיזי ,כלכלי ותרבותי רחב יותר.
ג .1 .3.המצב במחנות המעבר
מצב הבריאות במחנה עדן תואר ע"י ד"ר יוסף מאיר ,שביקר בו ,במילים חריפות:
"האם יש חולים במחנה? וכמה הם? ואיפה הם? איש אינו יודע .שנים עשר אלף איש
מתגוללים על החול...מי עם חום גבוה מסיבת מלריה או מחלות אחרות אשר טיבן לא
ברור ומי מתוך אי היכולת לקום מהמקום מתוך חולשה ואפיסת כוחות .חלק מהם
מספיק להגיע למרפאה ולקבל תחבושת או זריקת חינין או פניצילין ,אחדים נופחים את
נשמתם במקומותיהם ,בעיקר זקנים וזקנות ,ומאידך נשים צעירות יולדות את ילדיהן
בלילות על אותו החול"...

61

המצב הבריאותי והסניטארי במחנות המעבר שבהם שהו עולי תימן היה קשה
ביותר .מכיוון שהנושא לא נחקר ,אין בידינו נתונים מדויקים לגבי היקף וחומרת
התחלואה במחנה .אנו יודעים ,בעקבות מאיר ואחרים ,כי המצב עורר תחושות
קשות בקרב כל מי שביקר במחנה בעדן ,ובמחנות דומים לו .בעקבות הסיור נשלחה
משלחת רופאים ואחיות למחנה .אבל השינוי ,שהצריך השקעה כספית ניכרת
במחנה לא התרחש ,והפגיעה בבריאות העולים התמשכה למעשה עד לפינויים של
העולים במבצע "מרבד הקסמים" 62.גם במחנות אחרים ,כגון מחנות המעבר
במרוקו ,היו תלונות קשות על תנאים פיזיים וסניטאריים קשים.
בדיון בכנסת על המצב במעברות אמר ח"כ חים בן-אשר )מפא"י(" :הניקיון הפיזי
הוא תנאי לחדוות ארץ ישראל" .63כוונתו הייתה שהמדינה מחויבת לדאוג לתנאים
מינימאליים של סניטאציה ומתן אפשרות לשמירה על ניקיון .עם זאת ,ולמרות
שכבר נראו ההשלכות החמורות של המצב הסניטארי הלקוי במחנות המעבר על
בריאות עולי תימן ,הרי גם במסגרות הקליטה לעולים בארץ לא הייתה הקפדה
מספקת על הסניטאציה .בתקופת הקליטה הראשונה במחנות העולים ,הייתה
האחריות על הסניטאציה על הנהלת המחנה .לעומת זאת ,השכונות והערים
הערביות שנכבשו ויושבו מחדש על ידי עולים היו תחת פיקודו של הצבא ,שלא
השקיע הרבה מבחינה סניטארית.

61תזכיר על הביקור בעדן בימים  ,16.9-18.9.1949מאת ד"ר יוסף מאיר אה"ע .IV104-81-17
62ד"ר מאיר יצא לעדן במשלחת שכללה גם את ד"ר אברהם שטרנברג ואת ד"ר ולטר פאלק .בספרו ,שטרנברג טוען כי
הדו"ח של מאיר לג'וינט היה מעודן מידי ,שכן מאיר חשש שדו"ח חריף עלול לפגוע בסיוע הכספי מהג'וינט .שטרנברג
הסיק מכך כי עולי תימן יצטרכו להיות מטופלים במחנה ראש העין כדי להתמודד עם התחלואה שנוצרה בגלל תנאי
מחנות המעבר בתימן .שטרנברג ,א (1973) .בהיקלט עם תל-אביב :הקיבוץ המאוחד עמ' .71-91
63המצב במעברות ,דיון 18 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .480

64
"המצב הסניטארי הראה לקויים רציניים וסכנת התפרצות מגפות היא ריאלית
מאוד" דיווח ד"ר ב .ניסבאום על מצב הסניטציה בשכונת עולים ב"רכוש הנטוש"
בחיפה.

64

"גם במחנות העולים ,אשר מפאת תנאי המקום הסכנה שם מרובה ,אין המצב ההגייני-
סניטארי משביע רצון ,גם מפני חוסר חינוך היגייני של העולים וגם מפני ליקויים בתנאים
הסניטאריים .לא פעם עוררנו על כך את תשומת הלב של הסוכנות ומחלקת הקליטה שלה
ללא הועיל  -עד שפורצת המגפה  -אז הכול מוכנים לעזור ..חמור ביותר הוא המצב
בכפרים הנטושים ,בשיכונים החדשים ובהתיישבות החדשה .לרוב אין בכלל למי לפנות.
פעמים רבות פניתי לסוכנות ,למשרד העבודה ,למשרד הפנים  -האחד מצביע על השני:
מכלל הסוכנות יצאו האנשים ,משרד העבודה גמר את העבודה ,ולידי רשות מקומית טרם
65
הגיעו .מי האחראי?"

המצב הסניטארי לא השתפר אלא אף החמיר במעבר לשלב השני  -שלב המעברות.
בשלב זה כשהרציונאל היה להעביר את מרבית האחריות לעולים עצמם ,ההשקעה
של הנהלת המעברה בנושאי סניטאציה הייתה מינימאלית .התשתיות הרעועות
שנועדו לדיור זמני כללו שירותים ,מקלחות וברזים ציבוריים מה שהיקשה מאוד על
השמירה על הניקיון .מספרם של המתקנים היה נמוך ביחס לאוכלוסיית המחנות,
ומקרי השחתה וקלקול היו שכיחים .השירות הרפואי היה מוגבל בהיקפו
66
וזמינותו.
גם בשלב השלישי  -מהאוניה אל הכפר  -המצב לא השתפר .בקיץ  1954עדיין הועלו
על שולחן הכנסת שאילתות לגבי המצב הסניטארי בנקודות ספציפיות כגון בית
עריף ב' ,מעברת נחלת יהודה וה"רכוש הנטוש" .בבית עריף ב' למשל לא היו במועד
זה אף מקלחת או שירותים .בנחלת יהודה היו בית שימוש אחד לכל  12משפחות
ומחסור במקלחות .השר י .סרלין הסכים שמדובר במצב חמור אך טען להעדר
תקציב 67.במעברת באר יעקוב בה גרו כ 5,000-נפש ,היו ב 1954-רק  8תאי מקלחת
ציבוריים ועוד  20תאי מקלחת פרטיים בבתי מגורים .השר הודיע על הכוונה לבנות
עוד  22תאי מקלחות ציבוריים 68כשהועלה לדיון העדר מקלחות במעברת נס ציונה

64זיכרון דברים מישיבה שהתקיימה במשרד הבריאות ,הקריה ,ב .21.3.49-אצ"מ .S84\220
65ד"ר יוסף מאיר 15" ,חודשי שירות במשרד הבריאות יוני -1949ספטמבר  "1950עמ'  ,21-22משרד הבריאות ,פר
 ,493גנזך .6\950\1
66עיתון הבוקר דיווח על התנאים במעברות בני ברק ופתח תקווה והתייחס במיוחד להעדר שירות רפואי במעברות-
"במעברת בני ברק  200משפחות שהן  3000נפש .במקום אין מרפאה ובמקרה הצורך בעזרה רפואית דחופה יש ]לרוץ[
לפרדס כץ בדרך ללא תאורה חשמלית...במעברת פתח תקווה מתגוררות  7000נפש....אין בלילה רופא ,או אחות ,אין
אמבולנס ובמקרה של צורך בעזרה רפואית דחופה יש להזעיק רופא מפתח תקווה ולדאוג בשבילו לתחבורה בלילה".
ללא מחבר",אוהלים קרועים ,חוסר פיקוח רפואי וצפיפות רבה במעברות עולי עיראק" הבוקר  ,9.11.51עמוד אחרון
)מתוך שמונה ,לא ממוספרים(.
 67שאילתות ותשובות ,שר הבריאות י .סרלין ,דברי הכנסת כרך  12 ,16ביולי  ,1954ע' .2141
68מקלחות במעברת באר יעקב ,תשובת שר הבריאות לשאילתא של ח"כ ח .רובין 7 ,בספטמבר  ,1954דברי הכנסת
כרך  ,16ע' .2643
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טען השר סרלין כי במעברה היו  35תאי מקלחות ציבוריים שפורקו וחלקיהם נגנבו.
במקומם הוקמו  65מקלחות דו-משפחתיות ,ועתידות לקום עוד  ,90וכן הוקמו 150
בתי שימוש-אחד לכל שתי משפחות ,לצד  48תאי שירותים ציבוריים" .המצב
הסניטארי במקום משביע רצון באופן כללי" אמר השר 69.המצב הסניטארי
במעברות עורר את זעזועם של מבקרים ,אך למרות ההתרעות הקישור בין המצב
הסניטארי לתחלואה של העולים לא התגבש לכלל פיתרון מקיף של בעיות
הסניטאציה בישובי העולים.
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ג .2 .3.תנאי הלידה
אל התנאים הסניטאריים הקשים הצטרפה תופעה נרחבת של לידות בית בקרב
העולים .לידות הבית בתנאים בלתי סניטאריים הייתה אחד הגורמים שהשפיעו על
העלייה בשעורי תמותת התינוקות בתקופת העלייה הגדולה .שטרנברג טען כי לידות
הבית נגרמו מסירובם של העולים )הוא התייחס לעולי תימן במחנה ראש העין(
ללדת בבית חולים ,וכי הפתרון שנמצא בראש העין היה להעביר את היולדת עם
71

התינוק לבית החולים דג'אני אחרי סיומה של לידת הבית.
כשעלה נושא לידות הבית בדיון בכנסת הדגישו מרבית הדוברים את ההיבטים
המוסריים של לידה "ללא פרטיות" ו"ללא בושה" ,ורק מיעוטם התייחס לתנאים
האובייקטיבים במעברות.
"במעברות היו לידות באוהלים ,לראווה לכל ילדי המעברה בשל חוסר אמצעי תחבורה
)נוסף על הקושי של סירוב האישה לעבור לבית חולים( .מדוע צריך היה לחכות חצי שנה
עד שיקימו במעברות אחדות אוהלי-לידה"...
"אנחנו יודעים שהנשים אינן יולדות בבתי החולים לא רק מחוסר תחבורה ,אלא גם
משום שהן מתביישות ואינן רוצות ללכת לבית החולים .יש צורך בטיפול אחר הלידה,
ולכן מן ההכרח שיהיו חדרי חולים במעברות".
"בגדרה ילדו עשרים ושלוש עולות ,מהן שתיים מתו בגלל חוסר תנאים מתאימים ללידה,
72
כי ילדו בחדרים מזוהמים ובלי עזרת מילדת ובלי כל עזרה רפואית".

וח"כ יונה כסה )מפא"י( תיאר בעקבות ביקור במעברת פרדיה מצב דומה:

69המצב הסניטארי במעברת נס ציונה ,תשובת שר הבריאות לשאילתא של ח"כ ח .רובין 1 ,במרץ  ,1955דברי הכנסת
כרך  ,17ע' .977
70במכתב חריף לשר הסעד תיאר הגינקולוג החיפני ד"ר אמציה הילדסהימר את מראה עיניו" :אתמול עברתי בכמה
מעברות ,ראיתי שמה עוני כזה שעוד לא היה בעולם ,אוהלים קרועים ,אנשים יחפים וערומים ,ילדים ערומים
משחקים בבוץ עד הבירכיים ,אנשים שנראים כמו sceletten-של ברגן-בלזן" מכתב מד"ר אמציה הילדסהימר לשר
הסעד ,4.3.53 ,גנזךג.4265/188/70/
71שטרנברג ,א (1973) .בהיקלט עם תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ע' .91
72דברי ח"כ חנה למדן )מפ"ם( ,ח"כ חסיה דרורי )מפא"י( וח"כ יעקוב גיל )ציונים כלליים(:המצב במעברות ,דיון11 ,
בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .409-416
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"נכנסתי לאחד האוהלים ומצאתי אישה יולדת שוכבת במיטתה ,ולידה הרך הנולד עטוף
בסחבה מזוהמת ,ואין איש באוהל .הבעל יצא לעבודה .הייתי בשעה ארבע ,כשהבעל
הופיע .שאלתיו :מה קרה? מדוע לא היית בבית ,הלא ידעת שאשתך צריכה ללדת? ענה
הוא :אני מוכרח לצאת למצוא את פרנסתי .התעניינתי מי אחראי לטיפול במעברה ונודע
לי שבמעברה בעלת  800איש בערך עובדות מדריכה אחת או שתיים ,מהבוקר עד שתיים
בלילה ,ואיש לא ידע על מקרה הלידה .בדרך כלל לוקחים את היולדות לבית החולים ,אך
האשה הזאת ילדה לפני שהודיע למטפלות שהיא צריכה ללדת .המעברה בפרדיה רחוקה
 10ק"מ מצפת ו 24-ק"מ מחיפה".
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התיאורים של רופאים שנתקלו בתופעה של לידות הבית קשים ביותר .רופא צבאי
תיאר בתכתובת פנימית לידה במעברת חיל הים:
"כמעט כל יום יש מקרים של לידות בתוך האוהלים בתנאים אנטי-סניטאריים שאין
לתארם ...ביום  13.12.50בקרתי באחד האוהלים ומצאתי אישה יום אחרי לידה עם חום
 ,39.2אצל תינוק בן יומיים .טיפול אחרי הלידה הוא למטה מכל ביקורת .נודע לי גם
שהרופא שהוזמן אל היולדת בקופת חולים לא ביקר אצלה .אצל התינוק קשור הקורקבן
74
עם סמרטוט מלוכלך וכבר הראה תהליך מוגלתי במקום".

חלק מלידות הבית הסתיימו במות היולדת .כותרת ב"הבוקר" דיווחה" :יולדת
מתה מחוסר טיפול רפואי" .היולדת מתה במהלך לידה של תאומים במעברת
קסטינה.
"גב' סאריה שראבני ,בת  ,35כרעה ללדת .היה זה בשעה שלוש לפנות בוקר ,אור לשמחת
תורה .כמה משכניה של גב' שראבני מיהרו לכפר אחים הסמוך ,כקילומטר אחד בלבד,
וביקשו את רופא המקום ד"ר ארוך ,לבוא במהירות האפשרית ,ה"מהירות האפשרית"
ארכה שש שעות תמימות! ..בינתיים ,לאחר שהאישה ילדה את התאומים ,חשה ברע
75
ובזמן ששכניה הגישו לה עזרה ראשונה בצורת נשימה מלאכותית ,מתה האישה" .

בדיון עם משלחת ארגון הבריאות העולמי טענה ד"ר טובה ישורון-ברמן כי שיעורי
לידות הבית מגיעות בקרב העולים לשיעורים גבוהים ,וכי רק  30-35%מהיולדות
מתאשפזות 76.נתונים אילו גבוהים מאוד לעומת הנתונים הרשמיים המופיעים
בטבלה ג ,7/אך נראה שהם מתבססים על נתונים מישובי עולים מרוחקים ומכפרי
עבודה .ללידות הבית נלוותה תחלואה של תינוקות בצפדת .בשנת  1954אירעו 24
 73המצב במעברות ,דיון 18 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .483-484
74מכתב מסרן ד"ר א .זיידנזורם ,רופא במפקדת הנמל בחיל הים לראש מח' רפואה ,14.12.50 ,א"צ 329/52/11
ההדגשה במקור.
75ללא ציון מחבר "יולדת מתה מחוסר טיפול רפואי" הבוקר  ,24.10.51,ע' אחרון )מתוך ארבעה ,העמודים לא
ממסופרים(
76
Btesh S. (1952) (ed.) Proceedings of the WHO/UCS Medical Teaching Mission to Israel Tel Aviv:
Ministry of Health p.355
הערכה זו נתקלה באותו דיון בהתנגדות חריפה של ד"ר תאודור גרושקה שטען שמרבית הלידות ,בקרב העולים
מתקיימות בבתי חולים ,ושל ד"ר ג'ני טאושטין ממשרד הבריאות שטענה כי במחצית הראשונה של  1951התקיימו
למעלה מ 90%-מהלידות בבית חולים .ישורון-ברמן דבקה בטענתה כי שיעור לידות הבית גבוה יותר.
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מקרים של צפדת אצל ילודים ,מהם הסתיימו  13במוות" .בכול המקרים נתגלתה
המחלה אצל תינוקות בגיל שבוע עד  3שבועות כתוצאה מזיהום קשר הטבור בלידות
בבתים 77."...במאמר מ 1954-הזהירה ד"ר טובה ברמן-ישורון מפני סכנותיה של
לידת בית בתנאי ההיגיינה הירודים של האוהלים והפחונים במעברות ,ומתרומתה
להעלאת שיעורי תמותת התינוקות 78.בשנת  1954התערבה המדינה בנושא ביטוח
אמהות וילדים באמצעות חקיקה שקבעה מענק לידה לכל אישה שילדה בבית
חולים או שהגיעה אליו בתוך עשרים וארבע שעות מזמן הלידה 79.בשנת  1956ילדו
 95.5%מהיולדות היהודיות בבתי חולים ,אך שיעורי האשפוז בקרב האוכלוסייה
80

הלא יהודית נותרו נמוכים.
טבלה ג 7/אחוז לידות חי שקרו בבי"ח מסך הלידות לפי ארץ לידת האם
)יהודים(:81
ארץ לידת
האם

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

כל
הלידות

93.1

94.8

91.3

87.1

83.3

90.3

95.9

אסיה

78.3

71.8

66.7

80.5

91.9

אפריקה

90.5

80.8

73.1

86.4

94.8

אירופה
ואמריקה

99.1

98.9

98.5

99.2

99.5

ישראל

96.6

97.3

97.1

98.6

99.4

לידות

88.9

80.2

77.3

86.9

94.7

עולות
חדשות
אסיה

77.0

68.4

63.5

79.1

91.0

אפריקה

90.5

79.2

72.4

86.2

94.9

אירופה

98.9

98.4

98.2

99.0

99.6

ואמריקה

 77ללא מחבר" ,סקר מחלות מדבקות" הארץ ,11.1.55 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/1/46 ,
 78טובה ישורון-ברמן' ,הטיפול המונע באם וילד בשנים ) '1942-54הרצאה בכנס רופאי ילדים של קופת חולים ב-
 ,(14.5.1954דפים רפואיים ,חוב' ג ,אוקטובר  1954ע' .206
 79הנוסח הסופי של החוק מ 1954-התנה את קבלת המענק בהזדקקות לאשפוז בבית החולים .דברי הכנסת,
 ,17.11.1953קריאה שנייה ושלישית לחוק הביטוח הלאומי תשי"ד ,1953-כרך  ,XVעמ' .160
 80דין וחשבון של המחלקה לטיפול באם ובילד לשנת  ,1956ע' .3
81מקור :השנתון הסטטיסטי לישראל כרך  8ע'  ,24לוח  .18הנתונים לגבי השנים  1949ו 1950-נלקחו מישורון -ברמן
ט" (1954) .הטיפול המונע באם ובילד בשנים  "1942-1954דפים רפואיים י"ג )ג( ע' .206
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ג .3.3.תזונה בתקופת הצנע
סוגיית המחסור במזון בתקופת הצנע והקשר שלה לתחלואת העולים כמעט ולא
נחקרו .ה"צנע" שהביאה ליצירת שיטת הנקודות ,ואסרה על קניית מזון מספקים
לא רשמיים )"השוק השחור"( הייתה בעל השלכות חריפות במיוחד בקרב
82
אוכלוסיות העולים העניות והמוחלשות.
בעקבות בירור לגבי מצב התזונה של ילדי תל אביב נמסר לראש העיר י .רוקח כי:
"אספקת החלבונים לילדים )ביצים ,חלב ,גבינה ,לבניה וכד'( יכולה להניח את הדעת
בעיקר בשים ]לב[ שעתה היא עונת השפע באספקת הירקות ...ירודה ביותר היא איכות
החלב )כנראה שחלק ניכר מהחלב מיוצר מאבקת חלב!(...בלתי מניחה את הדעת יש
83
לראות את האספקה של גריסים לילדים....כגון :אורז ,קורנפלור ,קואקר ,פירות ובצל".

באותו קיץ חילקה עירית תל אביב בתחנות טיפת חלב אבקת חלב מלא ,אבקת חלב
רזה וסוכר לתינוקות וילדים עד גיל  4על פי המלצת רופאי התחנות .העירייה ניסתה
בכך להדביק את הפערים שיצרה הפחתת מכסות החלב הניגר ל 13-ליטר בחודש
לתינוק )המנה המומלצת על ידי המחלקה לרפואה ציבורית הייתה  15ליטר
84
לחודש(.
כינוס רופאי הילדים של קופת חולים הכללית יצא בדצמבר  1952בדרישה להבטיח
לכל תינוק עד גיל שנה לפחות חצי ליטר חלב על בסיס אבקה ליום ,ולכל הילדים
מגיל שנה עד  18שנים חצי ליטר חלב ניגר ליום .הכינוס המליץ על מפעל "כוס חלב",
85
ועל הפעלת מסעדות במוסדות החינוך גם בחופש.
במהלך שנת  1950העבירה "הדסה" את האחריות למימון "מפעל ההזנה" בבתי
הספר )שיזמה והפעילה מאז שראשית שנות ה (20-לרשויות המקומיות ולמשרד
הסעד .מפעל ההזנה הקיף בשנת  1954כ 76,000-ילדים שקיבלו במוסדות החינוך
82רוזין כתבה שעקרת הבית העירונית בתקופת הצנע התייחסה לקניה בשוק השחור כהשלמה חיונית לתזונת הילדים,
וביטוי למסירותה להם ,וזאת בניגוד לאמהות העולות המזרחיות ש"הדאגה לצאצאיהן אינה בראש מעיניהן" רוזין,
א 2002) .ג'( "המאבק על הצנע" :עקרות הבית והממשלה" ישראל  :1ע'  .106-109רביב שחקרה תכנים של ספרי
בישול בתקופת הצנע מצאה לצד התייחסות לתחליפים כמו אבקת חלב ואבקת ביצים ,גם מתכונים שדרשו מוצרים
שניתן היה להשיגם רק בשוק השחור .לקוראים הוסבר כי היכן שכתוב חמאה עליהם בעצם להשתמש במרגרינה,
והיכן שמוזכרים ביצים וחלב ,בתחליפים .ניתן להסביר את התופעה גם כהכרה מובלעת בכך שחלקים מהציבור
משיגים את הסחורות בשוק השחור.
Raviv, Y. (2002) Recipe for a Nation: Cuisine, Jewish Nationalism and the Israeli State Submitted in
partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, New York University
pp.133-134
אנדוולט תיארה את סקרי התזונה שנערכו בקרב העולים במימון יוניצ"ף ,והראתה כי במחקר על תזונת עולי הודו
נמצא כי חסרים להם ויטמינים חיוניים .החוסר לא יוחס לקיצוב בתקופת הצנע ,אלא להעדפות תרבותיות בבחירת
מזון .אנדוולט ,ר (2002) .מדיניות והתפתחות שירותי התזונה וההכשרה התזונתית באוכלוסיה היהודית בארץ ישראל
מהנקה עד הזנה  1909-1970מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לתואר ד"ר לפילוסופיה ,אוניברסיטת בן גוריון עמ'
.123-124
 83מכתב בכתב יד ממ .קליר ,המחלקה לכלכלה של עירית תל אביב אל ראש העיר י.רוקח ,4.8.50 ,ארכיון עירית ת"א,
תיק  .4-1487הכותב התייעץ עם ד"ר בוגרשוב ,מנהל מחלקת הילדים של בית החולים העירוני.
 84מכתב מי .מימוני ,מנהל המחלקה לשירותי רפואה ציבורית בעירית תל אביב אל ראש העיר י .רוקח,10.9.50 ,
ארכיון עירית ת"א ,תיק .4-1487
 85ללא מחבר" ,רופאי ילדים תובעים אספקה סדירה של מזונות חיוניים" הארץ  7.12.52ע' .2
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ארוחת צהריים ,וכ 57,000-ילדים שקיבלו בשעה  10כל בוקר כוס קקאו במסגרת
86
מפעל החלב.
"]ב[שנת  ..1954הייתה הטבה ניכרת של אספקת מצרכי מזון .אין כלל מחסור בירקות
ופירות ,הספקת החלב הוסדרה ולמרות שמורגש עדין מחסור בבשר -קיבלה האוכלוסייה
פיצוי במזונות חשובים אחרים ,המצויים בשוק בשפע .הספקת הדגים שופרה בהרבה,
ביצים ,עופות וכמויות מוגדלות של מוצרי חלב "כיסו" במידה מרובה את המחסור
בחלבונים מן החי שנגרם על ידי המחסור בבשר .יחד עם זה אין לשכוח את האמרת
המחירים ורק האמידים יכולים להגיע למזונות מסוימים".
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האנתרופולוגית פיליס פלגי טענה כי חלק מהמחסור במזון בראשית תקופת העלייה
הגדולה נבע מהבדלים תרבותיים בין העולים והקולטים .אנשי מנהל ממוצא אירופי
הורו על יבוא רב של תפוחי אדמה "שהם מזון בסיסי לרוב יוצאי אירופה" ולעומת
זאת אורז ושמן "מזונות היסוד של יוצאי המזרח" יובאו בכמויות קטנות .הקפה ,לו
נזקקו בעיקר יוצאי המזרח ,לא יובא בכמות מספקת ,וכך צמח שוק שחור להחלפת
מנות ביצים ומרגרינה תמורת קפה .פלגי דנה בתפיסתו של החלב במזרח כמזון
שאינו מתאים למבוגרים ,בהעדרם או מחירם היקר בארץ של תוספי מזון מזינים
שנהגו העולים לתת לילדיהם בתוספת להנקה בארצות מוצאם )שקדים אצל יוצאי
טריפולי" ,סמנה" מחלב עיזים ליוצאי תימן( ועוד .היא ניסתה להראות כי החשיבות
הנמוכה שייחסו עולים מארצות האיסלאם לתזונת ילדיהם נבעה מתפיסה תרבותית
של הילדות כשלב זניח בדרך לבגרות .תפיסה זו המנוגדת לתפיסה המערבית של
88
העמדת הילד במרכז יצרה עימותים רבים בין הצוותים המטפלים לבין העולים.
ג .4 .3.שריפות ותאונות
שיכון העולים במסגרות הדיור הארעיות גרם לפרקים למקרי אסון .שריפות שנבעו
משימוש בפתיליות ופרימוסים בתוך בתים עשויים בד או עץ ,ותאונות שקרו
מהתהפכות של מתקני בישול או של סירי תבשילים .חלק מהתאונות ,ובעיקר אילו
שהתרחשו בישובי עולים מרוחקים ,עלו בחיי אדם.
שרת העבודה )בתשובה לשאילתא של ח"כ אסתר רזיאל-נאור( תיארה מעל דוכן
הכנסת שלושה מקרי דליקות באוהלים :אוהל במעברת טבריה שנשרף כתוצאה
מהתהפכות פתיליה; מקרה דומה במעברת כפר סבא שבו הוצת גם פח נפט ובו
נשרפה למוות ילדה .האם שחשה להצילה מתה מכוויות בבית החולים .במקרה נוסף
86אנדוולט ,ר (2002) .מדיניות והתפתחות שירותי התזונה וההכשרה התזונתית באןכלוסיה בארץ ישראל מהנקה עד
הזנה  1909-1970מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לתואר ד"ר לפילוסופיה ,אוניברסיטת בן גוריון עמ' .200-201
87ברש ,מ" .חשש שמחלות הקיץ בשנה זו תהיינה חמורות מאשר בשנה שחלפה" ידיעות אחרונות  ,28.4.55,אצ"מ,
קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/1/46 ,
88פלגי ,פ" (1960) .אספקטים אנטרופולוגיים של בעיות תזונה" בריאות הציבור  ,מס'  ,3אוגוסט  ,1960עמ' .269-273
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של דליקה ,במעברת בית וגן ,התהפכה מנורת נפט וילדה נספתה .השרה האשימה
את העולים בתאונות:
"הדליקות פרצו בגלל אי זהירותם של בעלי האוהלים בטיפול בכלי מאור ובישול...כדי
למנוע מקרי אסון מסוג זה מנהלים עובדי המעברות ,בשיתוף עם המדריכים והמדריכות
מטעם הארגונים וארגוני הנשים ומבין אנשי הצבא הסברה מתמדת על הזהירות שיש
89
לנקוט בכלים ובמכשירים דולקים".

לא מצאתי סטטיסטיקות רשמיות של מספר הנפגעים בתאונות בית ושריפות ,אבל
גם תופעה קונטקסטואלית זו צריכה להילקח בחשבון בעת דיון במצב הבריאות
בתקופת העלייה הגדולה.

סיכום
בפרק זה סקרתי את מצב הבריאות של העולים על פי פרסומים רפואיים,
סטטיסטיים ופופולאריים .רוב הטבלאות המובאות בו מכונסות כאן לראשונה כדי
להביא תמונה שלמה ככל האפשר של התחלואה שיוחסה לעולים בעלייה הגדולה.
מלאכת שחזור הנתונים המורכבת העלתה כמה וכמה מחלות חמורות שבהם שיעורי
התחלואה של העולים היו גבוהים מהותית לעומת אלו של ה"ותיקים" .התחלואה
הגבוהה ,בצירוף לתנאי המחייה הקשים במחנות המעבר ובדיור הזמני בארץ,
והמחסור במזון יצרו מצוקה בריאותית רבה בקרב העולים .המצוקה הבריאותית
יצרו באוכלוסייה הוותיקה זעזוע ואמפתיה  -כפי שעולה מדווחי רופאים ,חברי
כנסת ועיתונאים שהובאו בפרק  -אך גם חשש מהדבקה במחלות העולים .לצד
התפיסה שבמקרים רבים העולים הם האשמים בתחלואה הגבוהה בקרבם ,תורגם
החשש מהדבקה לחשש מאיום על ביטחון האומה.
באווירה של חשש מאיום בריאותי על ביטחון האוכלוסייה נדרשו גייסות-לוחמים
כדי להגן על הביטחון ולהילחם ב"אויב" .בכוחות אלו  -מי שהיו אמורים לספק את
שירותי הבריאות יעסוק הפרק הבא.

 89מניעת שריפות וכוויות במטבחים במעברות ,תשובת שרת העבודה גולדה מאירסון 16 ,בינואר  ,1951דברי הכנסת
כרך  ,8עמ' .784-785
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פרק ד'" :וכורעים הרופאים תחת כובד העול ואיתם לגזרים
האחות נקרעת"-שירותי הבריאות בתקופת העלייה הגדולה

1

שלושת תת התקופות בעלייה הגדולה ,העמידו דרישות דיפרנציאליות לשירותי
הבריאות.

ד .1.השלב הראשון-מחנות העולים )(1949-1950
"במחנות העולים הייתה יד מרכזת בתחום הבריאות" ,כותבת דבורה הכהן 2,כדי
להמחיש את הסכנות הבריאותיות שעורר השלב הבא ,שבו לא שהו העולים במחנות
הסגורים אלא במעברות .במחנות העולים הייתה דרגת הריכוזיות או הטוטליות
המוסדית גבוהה מאוד ,מפני שהעולים היו אמורים לקבל בו מידי הצוות את כל
מחסורם .מזון ניתן בחדרי אוכל ,ציוד בסיסי סופק במחסנים ,ותינוקות – בעקבות
הדגם שנוצר בעתלית ובקפריסין – הועברו לטיפול בבתי תינוקות למשך כל היממה.
תחילה ניסו להפעיל במחנות את הדפוס הטיפולי של הדסה – שילוב של עבודת
אחות בתחנה עם ביקורי בית .פרקטיקת ביקורי הבית התאימה מאוד למחנות
העולים ,שכן הביקורים איפשרו פיקוח על חיי היום-יום של העולים – מה אכלו,
האם אווררו את מעונם ,האם ישבו על הרצפה או השתמשו בריהוט הסוכנות,
ולאילו מטרות .בתי התינוקות נועדו לספק לתינוקות תנאי מגורים משובחים יותר
משל שאר תושבי מחנות העולים .במאי  1950כבר הוקמו בתי תינוקות בכל 58
3

מחנות העולים ,שמנו למעלה ממאה אלף נפש.
בשלב הראשון ,אם כן ,היה הטיפול הרפואי בעולים פשוט יחסית מבחינת מערכת
הבריאות .הם היו מרוכזים במספר מחנות מוגבל ,לא יצאו מתחומיהם כמעט,
אפשר היה למצוא אותם בקלות יחסית ולכן גם להדריך אותם ולהנחות אותם
4

למסור את ילדיהם לבית התינוקות .בתי התינוקות היו הצלחה מבחינה רפואית,
אבל המערכת הגדולה והמסועפת הזו הייתה ,כצפוי ,יקרה מאוד .בעיותיה
העיקריות היו מימון ,ציוד ,גיוס כוח אדם ומחסור ברופאים .עומס העבודה במחנות

1נתן אלתרמן" ,לעזרת הרופא" "הטור השביעי" 1952 ,הודפס מחדש בתוך :אלתרמן ,נ) .תשי"ד( הטור השביעי -שירי
העת והעיתון ,ספר שני ,תל אביב :דביר ע' .180-183
 2הכהן ,ד (1994) .עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל  1948-1953י-ם :יד יצחק בן צבי עמ' .200
 3שם ,עמ' .326
 4ד"ר נסאו ,מנהל מחלקת הילדים בבית החולים בעפולה ,כתב' :על ידי פתיחת בתי תינוקות במחנות ,שבהם קיבלו
הילדים טיפול יום ולילה ועל ידי פתיחת בתי ילדים פשוטים במחנות וגיוס פרסונל מאומן וריכוז עזרת מתנדבים –
הושם קץ למצב מסוכן זה' ]כלומר לעלייה בשיעורי תמותת התינוקות[ .נסאו ,א" (1953) .השפעת העלייה ההמונית על
בריאות האוכלוסייה הותיקה והחדשה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע' .12
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היה רב וכוח האדם המקצועי והמיומן מצומצם .בנוסף ,היו מקרים של יחסים בין-
5
אישיים בעייתיים בין ההורים לסגל.

ד .2.שלב השני  -המעברות )(1951-1954
בשלב המעברות,מטעמים כליים בעיקרם ,בוטלו מרבית השירותים הכוללניים
לעולים ,כולל בתי התינוקות .הטיפול בתינוקות הוחזר לידי הוריהם .ד"ר אריך
נסאו טען כי סגירת בתי התינוקות הביאה להרעה מיידית במדדי תחלואת ותמותת
התינוקות .השירותים הרפואיים שעמדו לרשות העולים במעברות תוארו על ידיו
כבלתי מספקים ,ולפיכך שאחת הסיבות המרכזיות להגברת התחלואה.
"הפרסונל הבלתי מספיק והבלתי מנוסה ברובו שעמד לרשות הטיפול; מספר הרופאים
6
הבלתי מספיק".

במעבר לתקופה השנייה בעלייה הגדולה  -המעברות  -עברו שירותי הבריאות
7
לעולים מהממשלה לקופת חולים שהתקשתה אף היא בגיוס כוח אדם.
האחיות נדרשו ,כמו בשלב המחנות ,למערך הטיפול הרפואי ,להדרכה בתחנות טיפת
החלב ולביקורי הבית .אולם מספר המעברות היה כפול ממספר המחנות – בשנת
 1952היו  129מעברות ,ובשנים  1951-1952התגוררו בהן כ 250-אלף נפש – והפיזור
הגיאוגרפי שלהן היה רחב בהרבה .לכן ,למרות מאמצים רבים לגייס אחיות
ורופאים לעבודה במעברות ,נותר המחסור בעינו.
הסיטואציה המורכבת של המעברה )גודל ,פריסה גיאוגרפית בספר ולא במרכז,
מגוון תרבותי( ומיעוט הרופאים והאחיות )ולעיתים העדרם( החלישו בפועל את
כוחם היחסי של האחיות והרופאים ושל שירותי הבריאות בכלל.

ד .3.שלב השלישי -מן האוניה אל הכפר
בשלב מן האוניה אל הכפר הועברו ,כאמור ,העולים ישירות לישובי הקבע  -מושבים
ועיירות פיתוח .השירות הרפואי והשירות המונע לא ניתנו בישובים החדשים יום
יום .בכל יישוב הייתה תחנה של "טיפת חלב" שאוישה פעם בשבוע ,והתושבים באו
עם התינוקות לקבל טיפול והדרכה.

5טרם נערך מחקר מקיף על סוגיית בתי התינוקות .בדו"ח ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של
ילדים מבין עולי תימן בשנים  ,1948-1954משנת  ,2001נטען כי "קשיי התקשורת בין המשפחות לבין הסגל של בתי
התינוקות שהיה ברובו ממוצא אירופי – שימשו קרקע פורייה לבעיות רבות וקשות ,שהותירו משקעים קשים אצל
משפחות רבות" .שם ,עמ' .38
 6נסאו ,א" (1953) .השפעת העלייה ההמונית על בריאות האוכלוסייה הותיקה והחדשה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע'
.14
7גרושקה ת" (1952) .שירותי הבריאות בישראל  "1950/1951מגמות כרך ג' ) (3ע' .295
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בתקופה זו הורחקה הסלקציה הרפואית אל מחנות מיון בחו"ל כדוגמת מחנה
קזבלנקה ,ועולים חולים לא היו אמורים לעלות לארץ .הטיפול הרפואי בעולים
ובקשישים שכן הגיעו ,אמור היה להיות באחריות בני המשפחה שנדרשו להתחייב
לכך כתנאי לעליה ,ולא באחריות הסוכנות .אך בפועל נפל הטיפול על כתפי לשכות
8

הסעד המקומיות ,שפנו בבקשות עזרה תכופות ל"מלב"ן".
בארץ חולקו כל העולים שהגיעו ל"מסוגלים לעבוד" שנשלחו ישירות אל הכפר או
לישוב הקבע ול"בלתי מסוגלים" שנשלחו לבתי חולים או למחנות הערכה לנכים
9
ומקרים מיוחדים.
באוקטובר  1957כינס מנכ"ל משרד הבריאות ישיבה של כל הגורמים האחראים
לטיפול בעולים החדשים והצביע בפניהם על חוסר התיאום בין הגופים ,שגבר עם
הנהגת מדיניות "מהאוניה אל הכפר" .בישיבה עלה כי ריבוי המוסדות מביא מצד
אחד לכפל של שירותים ,אך מאידך למקרים שאינם מטופלים על ידי אף אחד
מהמוסדות .למשל ,חולה שהוגדר כחולה אולקוס אינו זכאי ,כחולה כרוני ,לטיפולה
של קופת חולים ,אך אינו מוגדר כחולה המטופל בידי מלב"ן .בנוסף עלה בישיבה כי
הביטוח לשלושה חודשים בקופת חולים במימון הסוכנות )לעומת  6חודשים בערי
פיתוח( מותיר חולים רבים בלתי מבוטחים שכן הם טרם מצאו עבודה .בנוסף נדונה
עמדתה של מלב"ן ,שסרבה לקלוט חולים כרוניים הזקוקים לסיעוד בלבד ,והעדיפה
לשמור את מקומות האשפוז שלה לחולים כרוניים הזקוקים לטיפול רפואי בנוסף
לסיעודי .מלב"ן סירבה לקלוט למוסדותיה חולים כרוניים ישר מן האוניה  -ותבעה
שיעברו קודם כל דרך כתובת בארץ כדי שהמשפחה תיקח עליהם אחריות .בישיבה
הוחלט ,שמונה שנים אחרי תחילת העלייה הגדולה ,על הקמת ועדה בין מוסדית
10
שתתאם את מתן שירותי הבריאות לעולים.
את שלושת התקופות הדיפרנציאליות מבחינת הצרכים אפיינו שתי מגמות
קבועות וסותרות ,מגמה של מחסור בכוח אדם ,בתרופות ובציוד ומגמה של ריבוי
שהתאפיינה בעיקר בריבוי הארגונים שנתנו שירותי בריאות לעולים .נדון תחילה
בהיבטים השונים של החוסר.

8מלב"ן התלוננה בפני הסוכנות וטענה שהסוכנות צריכה להמשיך ולטפל במקרים סוציאליים  -למשל קשישים
שמשפחותיהם לא דואגות להם  -ולא להטילם על לשכות הסעד ועל מלב"ן .מכתב מא .מלאך ,סגן המנהל הכללי של
מלב"ן לכבוד ד .אלינר מהסוכנות היהודית ,15.3.55 ,אצ"מ .S6\10129
9
Grushka, T. (1968) Health Services in Israel Jerusalem: Ministry of Health p. 168.
 10ללא מחבר )" (1958לבטי הטיפול הרפואי בעולים חדשים-תיאום בין מוסדי" בריאות הציבור מס'  ,1ינואר ,1958
עמ' .10-13
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ד .4.מחסור בכוח אדם ,תשתיות ותרופות
ד .1.4.חוסר כוחות רפואיים
החוסר בכוחות רפואיים זמינים אפיין את מערכת הבריאות הציבורית מראשיתה,
ועוד בתקופת המנדט התעוררו קשיים במציאת רופאים לטיפול במחנות המעפילים
בקפריסין 11.בשנת  1949עבדו במתן שירותים רפואיים לעולים במחנות כ 460-איש
ובהם  90רופאים 12.המחסור בכוחות רפואיים התגלה במלוא חומרתו בתקופת
מחנות העולים ,וכבר ב 1949-התחילו במשרד הבריאות לדון באפשרות של גיוס
חובה לרופאים ואחיות .תחילה התמקד הדיון במחסור באחיות:
"באנו בדברים עם משרד העבודה בנוגע להפעלת חוק גיוס כוח אדם וכן פנינו מעל דפי
העיתונות של ציבור האחיות שיתנדב לעבודה .דרושות לנו בקירוב  300אחיות ,ואם
בנותינו אלו לא יבואו מתוך התלהבות למילוי התפקיד הגדול המחכה להן לא נוכל
להתגבר על קשיי האשפוז בעתיד הקרוב...קיבלתי היום ידיעה שבתל ליטוונסקי סגרו
13
שני ביתנים בגלל מחסור באחיות".

ביקורת הושמעה על האחיות שאינן עובדות במקצוע ,או שפרשו לצורך גידול
ילדיהן" .כל אחות חייבת לזכור כי בימים אלה אין היא רשאית לעשות חשבונות
פרטיים בלבד 14".האחיות עצמן הסבירו את המחסור בתנאי העבודה הקשים,
15
השכר הנמוך ,מס הכנסה הגבוה וחוסר הטיפול בילדי האחיות הנשואות.
בדיון בנושא בכנסת אמרה שרת העבודה גולדה מאיר:
"מצב הבריאות במחנות הוא חמור מאוד וזה מתוך חוסר כוחות רפואיים כלליים ובעיקר
מתוך חוסר כוחות רפואיים מקצועיים .מעברות ההתיישבות ,חלק מהם נמצא רחוק מכל
נקודה של ישוב ותיק על ההרים ,בפרוזדור ירושלים ,בגליל ובנגב .המצב במחנות חמור
מאוד ויוצא שרופא מבקר במחנה כזה פעם בשבוע ,ובמקרה הטוב ביותר פעמיים בשבוע,
ובנוסף לכך כמעט שאין ביקורים של רופאים מקצועיים ,רופאי ילדים ,רופאי עיניים,
רופאי עור וכו' .והואיל והמחנות האלה מרוחקים מהעיר או מהמושבה קל לתאר את
הקושי והרצינות במקרה של מחלה בין ביקור אחד של הרופא לביקורו השני ,או
כשמוכרחים להעביר ילד או מבוגר לבית חולים".....

16

 11דורון ח .וש .שורץ ) (2004הרפואה בקהילה-משירות לעולים בנגב ועד לתחייתה של רפואת המשפחה באר שבע:
אוניברסיטת בן גוריון ומוסד ביאליק עמ' .30-74
12הנתונים נמסרו על ידי ד"ר אברהם שטרנברג בסיור עיתונאים בבית החולים במחנה בית ליד .המאמר מ"הארץ"
סוכם בלקט קטעי עיתונות -דפים לענייני עליה .box 110 , Malban,AJDC 29.9.1949 (73) 46
 13הודעת שר הבריאות על מצב הבריאות והאשפוז 27 ,ביוני  ,1949דברי הכנסת כרך  ,1ע' .820
 14ישורון-ברמן,ט" .ועוד לשאלת האשפוז" הארץ ,29.6.49 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות .S71\ 404
 15ר' למשל סלונים ,א".המכשול העיקרי :חוסר טיפול בילדי האחיות הנשואות" הדור ,1.7.49 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות
בנושא בריאות  S71\ 404וכן ש.פ" .לבעיית האחיות הרחמניות" דבר ,7.6.49,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות
.S71\ 404
 16המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7ע' .406

75
השרה מאיר הייתה מתומכות חוק הגיוס לרופאים ואחיות )ולמורים( ונימקה את
עמדתה כך:
"מורים ,רופאים ואחיות במספר לא קטן צריכים ללכת למחנות ,כדי שאנשי המחנה יזכו
לכך שרופא יבקר אצלם לא פעם בשבוע ,כי אם שלוש או ארבע פעמים ,וכדי שילד החי
במחנה בהרי ירושלים ,בהרי הגליל או בהרי הנגב יזכה לראות רופא לא כשזה מאוחר
מידי .ישנם לכך די רופאים בארץ ,בתנאי שכול הרופאים בארץ ,מירושלים ,תל אביב
חיפה והמושבות הגדולות יראו זאת לחובתם הראשית והאלמנטרית ביותר למסור חלק
מהשבוע או חלק מהשנה לעבודת הרפואה במחנות ,וזה חל גם על האחיות והמורים".

17

ד"ר יוסף מאיר קשר בין המחסור ברופאים לצרכי הטיפול בעלייה למחסור
ברופאים צעירים  -וטען כי יותר ממחצית הרופאים בארץ הם בני יותר מ,60-
18

ומפאת גילם אינם יכולים לצאת למחנות העולים.
ח"כ יחיאל דובדבני )מפא"י( הציע לייבא  100-200רופאים מארה"ב ומאמריקה
19

הלטינית.
רק בתחילת  1951בן גוריון מתייחס לסוגיה ביומנו:
"בא שיבר .דרושים רופאים לכפר .אין לקחת רק מהעולים שמתיישבים בעיקר ביפו ,לוד
ורמלה .אינם טובים ,ורובם זקנים ,כי במשך  15שנה לא למדו יהודים רפואה באירופה.
יש להטיל גיוס של שנתיים על רופאים עד גיל  ,39ומילואים עד גיל של  .55כרגע מגייסים
בתוקף חוק העבודה לשישה-שמונה שבועות .יש השתמטות רבה .לא רוצים ללכת לכפר.
20
טוענים שמוכנים ללכת לצבא ולממשלה אבל לא לקופ"ח )בכפר שלטת קופ"ח(".

בסוף  1951מדווחת שרת העבודה לכנסת כי באמצעות חוק גיוס גויסו רופאים
ואחיות כתוספת לרופאים הקבועים של קופת חולים .לא מצוינים מספרים,
וכנראה שאין זה מקרי 21 .החוסר ברופאים ובאחיות התמיד למרות ניסיונות הגיוס
הכושלים .הרופאים והאחיות שגויסו בצו לכמה שבועות לא הצליחו לפתור את
המחסור המבני ברופאים ואחיות .בנובמבר  1954התריע חבר הכנסת א .פרי כי
בבית שאן ,המונה  3500תושבים יש רק רופא אחד וגם הוא אנו מתגורר באורח

 17שם,ע' .408
 18ללא ציון מחבר" ,פחתה סכנת מחלות מדבקות" הצופה ,27.4.50 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71/413,
 19המצב במעברות,המשך דיון 13 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7ע' .468
 20יומן בן גוריון ,4.3.51 ,ע' ,30אב"ג .באותה פגישה התנגד שיבא )שיבר( למשלוח עשרות הבוגרים הטריים של לימודי
הרפואה לכפר "כי ]הם[ צריכים פרקטיקה בבתי החולים".
 21המצב במעברות הודעת שר העבודה 20 ,בדצמבר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,10עמ' .784

76
קבוע במקום ,22מצב דומה תואר בקרית שמונה ,בה עבדו רופא ורופאת ילדים משך
23
חצי יום.
למרות תחושת המחסור המתמדת ,משקפים מספרי הרופאים בעלי הרישיונות
בתקופת העלייה הגדולה ולאחריה מגמה של עלייה.
טבלה ד 1/בעלי רישיונות ברפואה:
שנה

24

מספר
רופאים

1951

3435

1952

3717

1953

3919

1954

3887

1955

3969

1956

4048

היחס של מספר נפשות לרופא נע בתקופת העלייה הגדולה ובשנים שלאחר מכן בין
 397-460נפש לכל רופא .במהלך שנות החמישים והשישים היו תקופות של מחסור
נתפס ושל עודף נתפס ברופאים שהביאו לכינוס ועדה לבירור בעיית המחסור
ברופאים בשנים  .1963-1964הוועדה מצאה כי מספר הרופאים לנפש בישראל הוא
25

הגבוה בעולם.
קופת חולים ,שסיפקה את מרבית שירותי הבריאות לעולים ,טענה שמחסור
הרופאים בכפר נובע מחוסר רצונם של הרופאים לעזוב את מרכז הארץ .טובה
ישורון ברמן טענה כי "ריכוזם המופרז ]של הרופאים ש.ס.ל [.בעיר גורם למחסור
גדול של רופאים בכפר" וכי  2/3של הרופאים משרת את אוכלוסיית שלושת הערים
הגדולות ,ועיקר השאר יושבים במושבות" .בכפר נמצאים רק  380רופאים ,מתוכם
 372בקופת חולים".

26

 22מצב הטיפול הרפואי בבית שאן ,תשובת שר הבריאות לשאילתא של ח"כ א .פרי 17,בנובמבר  ,1954דברי הכנסת
כרך  ,17ע'  .111השר סרלין ענה כי החל מחודש ספטמבר "עובדים בבית שאן באופן קבוע שני רופאים כלליים ורופא
ילדים ,הגרים במקום .רופא נשים ורופא עור מבקרים פעם בשבוע .במקום יש גם תחנה לטיפול באם ובילד מטעם
קופת חולים ,ובית מרקחת".
23הטיפול הרפואי בקרית שמונה ,תשובת שר הבריאות לשאילתא של ח"כ א .פרי 1 ,במרץ  ,1955דברי הכנסת כרך ,17
ע' .975
24עובד על פי השנתון הסטטיסטי לישראל,כרך  5ע'  ,52כרך 7ע'  ,64כרך  8ע'  57וכן על פי ישורון-ברמן ,ט(1953) .
"בעיות רפואיות בקליטת העלייה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע' .30
"25דין וחשבון של הועדה לברור בעיית המחסור ברופאים  "1963-1964ע'  ,13עמ' .129-130
26ישורון-ברמן ,ט" (1953) .בעיות רפואיות בקליטת העלייה" דפים רפואיים י"ב )א'( ע' .30

77
דורון ושורץ מצאו שהמחסור ברופאים לטיפול בעולים היה אכן מחסור אזורי -
בכפר ובספר  -ולא מחסור ארצי .מאמצי הגיוס שערכה המדינה בתקופת העלייה
הגדולה היו זמניים וחלקיים ונחלו כישלון חרוץ .גם הרעיון להתנות עבודתם
במערכת הבריאות של בוגרי ביה"ס לרפואה בירושלים בשנת התנדבות בכפר ובספר
27

לא מומש.
רופאי קופת חולים ,שנשאו בעיקר הנטל ,לא היו מרוצים ממצבם בכפר .כבר בשנת
 1950פנו חברי הועד הארצי של ארגון רופאי קופת חולים לקופה בהצעה מפורטת
לשיפור מצבם של רופאי הקופה בכפר .הם דרשו מגורים של מינימום שני חדרים
לרופא בעל משפחה ,תוספות שכר ,מחליפים שיאפשרו יציאה לחופשה שנתית,
28
ועזרה שתאפשר להם חופשת סוף שבוע.
התנאים הקשים ביחס למקובל בעיר ובמרכז הביאו לכך שהעבודה באזור הכפר
סבלה מתחלופה גבוהה מאוד של רופאים .האחות אילנה כצנלסון שעבדה באזור
עדולם סיפרה בכנס אחיות לבריאות הציבור:
"איזור זה ,הנחשב לאזור ספר ,מהווה מיום היווסדו תחנת מעבר לרופאים ואחיות; עד
29
כה התחלפו בו  7רופאים  -ועוד היד נטויה".

תופעה נוספת שהשפיעה על מחסור הרופאים בכפר הייתה כרוכה בהתגברות של
תהליכי ההתמחות בקרב הרופאים .טובה ישורון ברמן טענה כי שיעור הרופאים
המומחים בארץ גבוה מידי ביחס להמלצות ארגון הבריאות העולמי ,ושיעור
הרופאים הכללים נמוך מידי .יתכן שהעובדה שהגיוס לכפר הופנה לרופאים כלליים
30
בלבד חיזקה דווקא את העדפת הרופאים לבחור בהתמחויות ספציפיות.
כדי להתמודד עם החוסר בכוחות רפואיים הציע ד"ר י .שתקאי לקצר את תוכנית
הלימודים של האחיות ,ולהגדיל את משקל החלק המעשי בשכר בתוכה ,וכן להקל
בתנאי הקבלה ללימודים.

31

27דורון ח .וש .שורץ ) (2004הרפואה בקהילה-משירות לעולים בנגב ועד לתחייתה של רפואת המשפחה באר שבע:
אוניברסיטת בן גוריון ומוסד ביאליק עמ'  ;30-74כל למשל הוקמה במהלך שנת  56ועדה בין מוסדית לשירות בכפר עד
 1ביוני היא הצליחה לדון ב 102-רופאים ,לשלוח  46מהם לכפר ,להפנות  21נוספים לבתי חולים מרוחקים בדרום
ובצפון .שליש מהרופאים הנדונים פנו להתמחויות ייחודיות כגון פסיכיאטריה ,אנסתזיה פתולוגיה וכו'" .המחסור
בכוחות רפואיים בישובי עולים ובישובי ספר וכפר" שאילתא של ח"כ דבורה נצר לשר הבריאות ,10.7.1956 ,דברי
הכנסת כרך  ,20עמ' .2242-2243
28מכתב מועד הארצי של ארגון רופאי קופת חולים לכבוד מרכז קופת חולים ודף נספח עם הכותרת "לתיקון מצבם
של רופאי קופת חולים בכפר" ,4.10.1950,א"ע .IV208-1-5076
29ללא ציון מחבר )" (1961הכשרת אחיות ציבוריות" בריאות הציבור  ,מס'  ,1פברואר  ,1961ע' .84
30ישורון-ברמן ט" (1957) .לעתידה של הרפואה המקצועית בארץ" הרפואה ,1.1.57 ,כרך נ"ב חוב' א' ,ע' . 13-16
לטענה זו ענה ד"ר משה פריבס ,אז דיקאן המשנה של בית הספר לרפואה בירושלים כי "רופאינו ,כבעלי מקצוע חופשי
בארץ דמוקרטית ,מסרבים להתנהג בצורה שהסטטיסטיקה דורשת מהם ".שם ,ע'  . 16במקום אחר מתייחסת
ישורון-ברמן להכשרת הרופאים הכלליים ,וטוענת שהכשרה זו מתבססת על בתי חולים ולא על מרפאות ולפיכך
מגיעים הרופאים הכלליים לכפר כשהם לא מוכנים מספיק לביצוע תפקידם .ישורון-ברמן ט" (1959) .לבעיות העבודה
וההכשרה של רופא כללי" דפים רפואיים חוב'  ,3-4אוקטובר  1959עמ' .215-220
31שתקאי י".גיוס אחיות והמחסור באחיות" דבר  3.7.50אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות .S71\ 404

78
רעיון זה הצליח הרבה יותר מאשר היוזמות לגיוס הרופאים .העלייה הגדולה הביאה
לשינוי באופני ההכשרה של האחיות בישראל .לצד התוכניות הותיקות והממוסדות,
32

נפתחו תוכניות מקוצרות ,כפי שהמליץ שתקאי.
ב 1948-היו בארץ  1,500אחיות מוסמכות ובאמצעות תקנות חירום שריתקו אחיות
עד גיל  35שאינן אימהות לתפקידן ,שיפור תנאי השכר של האחיות ,ושיפור התנאים
בבתי הספר לאחיות )כולל מתן דמי כיס לתלמידות( הוגדלה מצבת האחיות
המוסמכות .במאי  '53מסרה הגב' שולמית קנטור ,מנהלת המחלקה לשירותי אחיות
במשרד הבריאות ,כי אין עוד מחסור באחיות מוסמכות .החלו ב 1951-קורסים חד
שנתיים לאחיות מעשיות 22 .בתי חולים ערכו בשנים  1950-1952קורסים חד
שנתיים לאחיות מעשיות אותם סיימו  363אחיות .בנוסף הוכשרו  226מטפלות
מוסמכות" .מצבת כוח האדם בשטח האחיות מניח כיום את הדעת".

33

"בגלל חוסר מתמיד בידיים עובדות היה הכרח להקים בתי ספר למטפלות ,לארגן
34
קורסים מזורזים בתוך מחנות העולים ,לבחור תלמידות מתוך תושבות המחנות".

את שורות הקורסים לאחיות מעשיות מילאו צעירות עולות ,כשדרישת הסף הייתה
סיום בי"ס עממי בחו"ל .המדור להכשרה מקצועית בהסתדרות חיפש "...צעירות,
לרוב עולות מזרח אירופה ,אולם גם בנות עיראק אשר התאימו לדרישות מנהלי
הקורס...רוב המשתתפות ]בקורס בבית חולים רמב"ם[ נערות צעירות בגיל 18-25
35
שנבחרו בזהירות רבה במעברות בסביבות חיפה והצפון".
קנטור יזמה משאל בין מנהלות בתי הספר לאחיות באשר להתאמתה של תוכנית
הלימודים של האחיות למצב בארץ .מרבית המנהלות התייחסו בתשובותיהן
למחסור ב"מקצועות הקשורים לנפש החולה ,מוצאו ומנהגיו )פסיכולוגיה,
36
סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,אתיקה( המכשירים את האחות לטפול בחולה כפרט".
תוכנית הלימודים בסוציולוגיה בבית הספר לאחיות של הדסה נלמדה בשנה
שלישית וכללה בעיקרה תופעות שונות בעם היהודי  -ההגירה היהודית ,המשפחה

32לעניין תוכנית הלימודים בבית הספר לאחיות של הדסה ירושלים והשינויים שחלו בה בשלהי תקופת המנדט ר'
ברטל ,נ (2001) .ההכשרה התיאורטית והמעשית של אחיות יהודיות הארץ ישראל בתקופת המנדט ,1918-1948 ,בראי
התפתחותו של ביה"ס לאחיות ע"ש הנריאטה סאלד ,הדסה ,ירושלים חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה,
ירושלים :האוניברסיטה העברית עמ' .192-231
33ללא ציון מחבר" ,נבלם המחסור באחיות בארץ" ,הצופה ,26.5.53 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות,
.S71\1141
 34ויסוצקי ,א ".על מה נאבקות האחיות" ,משמר  ,7.3.55אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71\1141 ,
 35קודש ,ש) (1953) .עו'( מעשים -ההסתדרות בחיפה בשנים  1945-1953חיפה :מועצת פועלי חיפה ע' .221
 36ר' למשל תשובה ב' לשאלה  .3כאמור היו תשובות נוספות ברוח זו .ב 9.11.54-שלחה קנטור הזמנות למנהלות בתי
הספר לאחיות לדיון בתוצאות השאלון ,ולהקמת ועדות משנה להקמת תוכניות לימודים בנושא שילוב הרפואה
המונעת בתוכנית הכללית ושילוב ההיגיינה הרוחנית )פסיכולוגיה ,פסיכיאטריה וסוציולוגיה( בתוכנית הכללית.
אצ"מ.J117\499 ,

79
היהודית ,התהוות הישוב בארץ ,המבנה הכלכלי של הישוב בארץ וארגונו של הישוב
37
בארץ מבחינה מוסדית.
בתוכנית הקורס ל"רפואה מונעת" משנת  1950מופיעות ,תחת הכותרת
"סוציולוגיה" הרצאות על "הרכב העדות"" ,בעיות העלייה"" ,בעיות ביטוח
סוציאלי" ו"עבודת האחות בשירות סוציאלי-רפואי" .בתוכנית הקורס משנת 1951
מופיע קורס ב"היגיינה רוחנית" .בתוכנית הקורס לרפואה מונעת בשנת  1955מופיע
הקורס "הדפוסים התרבותיים והחינוכיים
38
סוציאלית(".

בעולם ובארץ )אנתרופולוגיה

כתוצאה ממאמצים הללו ,הן ההקלות וההתאמות בדרישות הלימודים והן שיפור
תנאי ההעסקה עלה מספר האחיות באורח משמעותי .בשנת  1955היו חברות בארגון
האחיות  5600אחיות ,מהן  1396אחיות בקופת חולים 3000 ,בממשלה1600 ,
39
ב"הדסה"" ,מלב"ן" ומוסדות פרטיים.
בעוד מספר הרופאים עלה בקצב מתון בתקופת העלייה הגדולה עלה מספר האחיות
המוסמכות כמעט פי .4
ד .2.4.חוסר ברכבים ותשתיות
בדיון בכנסת בשנת  1950תלתה שרת העבודה את קשיי השירות הרפואי במעברות
ההתיישבות גם בבעיות תשתית ,העדר דרכים סלולות לישובים החדשים בהר,
ומחסור בכלי רכב מתאימים לתנועה בשטח .היא הבטיחה ש"לא תהיה מעברה בלי
קשר טלפוני" ,והכריזה על מבצע ריכוז כלי הרכב מתוך משרדי הממשלה לטובת
40

המעברות.
ב 1951-דיווחה השרה כי  45כלי רכב המועסקים בשירות של  69מעברות14-
41

מכוניות מאזור הצפון 8 ,במרכז 2 ,בדרום 3 ,בנגב  7בירושלים.
מספר הרכבים הזעום הכתיב את אופי השירות הרפואי שקיבלו המעברות
המרוחקות ,כפרי העבודה וישובי העולים המבודדים .אל המקומות שבהם לא
התגוררו רופא או אחות ,הגיע שירות רפואי ממונע על פי תור .העדר טלפונים בחלק
ניכר מהמעברות המבודדות לא איפשר הזעקת רכב בעת הצורך .פינוי של יולדת או
של חולה לבית החולים היה תלוי באזעקת עזרה מישוב סמוך .עם זאת ,לא ניתן דגש

37תוכנית הלימודים בסוציולוגיה-שנה ג' ,22.3.50 ,אצ"מ .J117\8
38הצעות לתוכניות הלימודים של הקורס לרפואה מונעת ב"הדסה" ירושלים לשנים  ,1955 ,1953,1951,1950אצ"מ
 J117\124בקורס לימדו בין השאר ד"ר יוספטל )שאלות ארגוניות של קליטת עליה( ד"ר שטרנברג )קליטת עלייה-
בעיות רפואיות( וד"ר גרושקה )בעיות הביטוח הסוציאלי(.
 39ויסוצקי ,א " .על מה נאבקות האחיות" ,משמר  ,7.3.55אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות.S71\1141 ,
40המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .406
41המצב במעברות הודעת שר העבודה 20 ,בדצמבר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,10עמ' .785

80
רב על סוגיית הרכבים עד לשלב השלישי של העלייה שבו היה השירות הרפואי-
למשל באזור הנגב -מבוסס מראש על הסעה של כוח אדם רפואי ולא על התיישבות
של הרופאים והאחיות בכפר.
בשנת  1953מחה שר הבריאות סרלין בפני האוצר על כך שמשרדו מחויב בתקציב
הנסיעות למעברות ולא קופת חולים ,הנותנת את מרבית השירות הרפואי בהן.

42

ד .3 .4.מחסור בתרופות
בשנותיה הראשונות של המדינה היה מחסור חריף בתרופות .ח"כ יצחק בן אהרון
העלה את שאלת המחסור בתרופות בבתי החולים הממשלתיים בפני הכנסת .הוא
הזכיר שני מקרים שבהם נדרשו קרובי חולי טיפוס מאושפזים לרכוש בעצמם את
התרופה כלורומטיצין 43.הנושא הועלה שוב על ידי ח"כ יוסף בורג שהתייחס
למחסור מקיף בתרופות בבתי המרקחת ובבתי החולים ונענה על ידי השר משה
שפירא שנעשה מאמץ מקיף ,באמצעות כספי המלווים השוויצרי )לקרן הקימת
לישראל( והצרפתי ,שיובאו תרופות מאנגליה בסך חצי מליון שטרלינג וכן שבמשותף
44

עם מלב"ן בוצעה קניה גדולה נוספת של תרופות.
המחסור ,שפקד את בתי החולים המרכזיים בערים הגדולות ,לא פסח גם על
השירות הרפואי לעולים .המחסור בתרופות ובמכשירים החריף ככל שהישוב היה
מרוחק ומנותק יותר.

ד .5.ריבוי ארגונים
לצד החוסרים שאפיינו את שירותי הבריאות בתקופת העלייה הגדולה מתבלט ריבוי
הארגונים שעסקו במתן שירותי בריאות .להלן אסקור בקצרה את פעילות כמה
מהארגונים השונים .ח"כ יוסף בורג סיפר מעל דוכן הכנסת כי בסיור עיתונאים
מטעם הסוכנות נאמר לעיתונאים ש 17-גופים ציבוריים ,אזרחיים וצבאיים
מטפלים בשאלת המעברות 45.בסקירה זו נרחיב לגבי תשעה מוסדות וארגונים.
ד .1 .5.משרד הבריאות
בסיור במעברות שערכה ח"כ חנה למדן )מפ"ם( טענו בפניה נציגי משרד הבריאות כי
"השירות הרפואי במעברות נמסר לקופת החולים ,ופעולה נוספת לא נדרשה מהם
]ממשרד הבריאות[" וכי תפקיד המחלקה הסניטארית של משרד הבריאות במעברות

42מכתב משר הבריאות לשר האוצר ,23.2.53 ,א"ע .IV243-3-141
43שאילתא של ח"כ יצחק בן אהרון לשר הבריאות 13 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7ע' .461
44שאילתא של ח"כ יוסף בורג לשר הבריאות 24 ,בינואר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,8ע' .870
45המצב במעברות ,דיון 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7ע' .411

81
מתמצה בהתרעה על מפגעים סניטאריים ,אך לא בתיקונם 46.ואכן ,משרד הבריאות
ניסה להפחית במידת האפשר את חלקו באספקת שירותי הבריאות לעולים.
השירותים ,שהופעלו במחנות העולים בידי הסוכנות ,הוטלו בידי משרד הבריאות על
כל גוף שהיה מוכן או יכול להפעיל אותם.
כך למשל ,בשנים הראשונות לעלייה הגדולה לא הפעיל משרד הבריאות שירותי
רפואה מונעת לנשים הרות ,יולדות ותינוקות )טיפת חלב( ,אלא לקח על עצמו לממן
את תוספת הפעילות של "הדסה" ,קופת חולים ועיריית תל אביב בשיעור של
47
.100%
מגמה זו השתנתה החל מ .1953-במעברות וביישובי העולים הורגש הטיפול
הממשלתי יותר ,במיוחד בפעולת המחלקה לטיפול באם ובילד .המחלקה ניהלה כ-
 250תחנות ,כמחצית התחנות בארץ )השאר נוהלו על ידי קופת חולים הכללית,
"הדסה" ועיריית תל אביב( .בנוסף ,המדינה ,באמצעות משרד הבריאות שלטה
בחלק ניכר משירותי האשפוז במדינה )למעט בתי החולים של קופת חולים ותל
השומר ,שהוקם כבית חולים צבאי( .כמו כן ריכז משרד הבריאות את המלחמה
בגזזת ,בגרענת ואת הטיפול בשן לתלמיד.

48

ד .2 .5.השירות הרפואי הצבאי
הוקם על ידי ד"ר חיים שיבא בינואר  1948והתבלט בתקופת "מבצע מעברות",
בדצמבר  .1950במעברות שנחשבו קשות במיוחד הוקם ,בתקופת מבצעי המעברות,
שירות רפואי צבאי מקביל לזה של קופת חולים .כחלק מ"מבצע מעברות" הוקמו
מחנות ילדים בכל אחד מהפיקודים .למבצעים גוייסו כ 200-רופאי מילואים,
והשירות הרפואי כלל רופא כללי צבאי קבוע בכל מעברה ,רופאים מקצועיים ,טיפול
בחולים במחלות מדבקות ,חיסונים ופיקוח על בתי הספר 1,400 .ילדים חולי גרענת
וגזזת טופלו במחנות מיוחדים ,חולי שחפת זוהו והועברו לאשפוז .צה"ל המשיך
להפעיל את מחנות הטיפול הרפואי לילדים גם כתום מבצע מעברות .לצד המחנות
49
הרפואיים ,הוקמו גם מחנות הבראה לילדים.

46שם ע' .409
 47גרושקה ת" (1952) .שירותי הבריאות בישראל  "1950/1951מגמות כרך ג' ) (3ע' .292
48טאושטיין ,ג" .דין וחשבון של המחלקה לטיפול באם ובילד" לשנת .1956
 49דרורי ,ז (2000) .אוטופיה במדים -תרומת צה"ל להתיישבות ,לקליטת העלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה שדה
בוקר :המרכז למורשת בן גוריון עמ'  ;106-125הכהן ,ד" (1986) .צהל וקליטת העלייה" בתוך נאור ,מ) .ע'( "עולים
ומעברות  ,1948-1952מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר י-ם:יד בן צבי ע' .115-126
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ד .3.5.מלב"ן )מוסדות לטיפול בעולים נחשלים(

50

מלב"ן  -שירותי הג'וינט בישראל לטיפול בעולים חולים ,זקנים ונכים נוסד ב 1949 -
)מיסודם של הסוכנות ,הממשלה והג'וינט( כדי לטפל בעשרות אלפי עולים חולים
כרוניים וקשישים .כעבור שנה עבר במלואו למימון הג'וינט .נוהל על ידי ד"ר בוריס
פליסקין.
ב 1953-סיפר צ'רלס פסמן ,מנכ"ל הג'וינט בישראל בראיון עיתונאי כי בארגון 2,000
עובדים 51.עד שנת  1955מלב"ן הקים וניהל  50מוסדות רפואיים הכוללים בתי
חולים ,בתי זקנים ,מרפאות ,ובתי מלאכה מוגנים .בתקופה זו הוא טיפל ב-כ-
 100,000נפש ,מתוכם קיבלו טיפול רפואי  28,000איש ,שמחציתם אושפזו במוסדות
מלב"ן 52.בין המטופלים היו  4,500חולי שחפת ,ו 4,000-זקנים וחולים .שני שליש
מהם שהו במחנה העולים בפרדס חנה והמתינו לסידור בידי מלב"ן .לצורך פעולות
אלו היה בשנת  1953תקציבה של מלב"ן  12מיליון דולר ,מחצית מתקציב הג'וינט
53
העולמי.
מחנות פרדס כץ ומחנה ישראל הועברו רשמית לרשות מלב"ן בסוף  .1954מלב"ן
ערך בירור לגבי מידת הנצרכות של אוכלוסי מחנות אלו לשירות רפואי .בנוסף טיפל
מלב"ן באותה תקופה בקיצור תקופת ההמתנה לאישפוז של חולי שחפת ,ובטיפול
בחולי נפש 54.המגמה של מלב"ן הייתה להגיע למצב שבו שום אדם בריא מתחת לגיל
 60לא יתגורר במוסדות הרפואיים של מלב"ן .הכוונה הייתה להעביר את הזקנים
לבתי אבות ,ואת הנכים הצעירים ל"מחנה ישראל" ,שם יתגוררו בבתים שיסדרו
55

וינקו בעצמם ,ויעסקו בעבודות קלות כגון גינון ,גידול תרנגולות ואווזים ועוד(.
בסוף דצמבר  1954עבדו במלב"ן  96רופאים 315 ,אחיות ו 145-אחיות מעשיות32 ,
עובדים סוציאליים וכ 1,200-אנשי מנהל ואחזקה 56.בשנת  1958נעשה במלב"ן
מאמץ להפסיק את הטיפול בשחפת .המגמה הייתה להפחית את השירותים

 50ראוי לשים לב לכך ששם הארגון באנגלית ) (Institutions for the care of handicapped immigrantsאינו מתייחס
למושג הטעון תרבותית "נחשל" אלא מתייחס לטיפול בעולים נכים )( handicappedבלבד.
51יורמן ,פ" .ארגון מרגלים עולמי" דבר השבוע  29.1.53ע' .3-5
52הפרטים נלקחו מתוך מודעה של מלב"ן במאסף דבר (1956) ,במלאת  30לעיתון פועלי ארץ ישראל ,תל אביב :דבר
ע' . 475
53ללא ציון מחבר 54" ,אחיות וסניטרים מעשיים סיימו קורס של "מלבן" בבאר-יעקב" הבוקר ,21.4.54 ,אצ"מ ,קטעי
עיתונות בנושא בריאות.S71\1141 ,
54
William M. Schmidt, “Report on field visit to Israel, November 29-December 9,1954” AJJDC
Geneva\12 A\2\58.051.
55
William M. Schmidt, “Report on field visit to Israel, March 7-March 22,1955” p.2 AJJDC Geneva\12
A\2\58.051.
56מכתב מצרלס פסמן ,מלב"ן תל אביב ,לג'וינט בפאריס כולל רשימת המועסקים במלב"ן 17 ,באפריל ,1955
.AJJDC Geneva\12c\2\58.040.4

83
הרפואיים להגביר את חשיבות השירותים הסוציאליים בתוך מלב"ן ,ולהוסיף על
57
הטיפול הפסיכיאטרי גם לטיפול בילדים מפגרים.
ד .4.5.קופת חולים הכללית
שורץ מתארת את כניסת הקופה לתחום שירותי הבריאות בעלייה הגדולה כתוצר
של ההסכם בין הקופה לסוכנות לפיו כל עולה מקבל שלושה חודשי ביטוח בקופה
חינם .ההסכם לא נכנס לשאלת הקריטריונים שלפיהם תקבל או לא תקבל הקופה
את העולים לשורותיה .מדיניותה הבסיסית של הקופה הייתה לפתוח מרפאה חדשה
בכל ריכוז של עולים ,ולתת שירותי טיפת חלב ]במימון משרד הבריאות[ .בנוסף
הקימה הקופה תחנות בדיקה )סיקור( במחנות המעבר ,וריכזה את הבדיקות
הממיינות בשער עליה עם הקמתו .קופת חולים ניסתה גם לעבות את מערך האשפוז
שלה כד לענות למצוקת האשפוז ,ולהתמודד עם מצוקת כוח אדם קשה )מחסור
ברופאים ובאחיות( .החל מיוני  1950החליפה קופת החולים הכללית את שר"ל
)שירות רפואי לעולה ר' להלן ד (.7 .5.במתן שירותי בריאות במעברות ,למעט בתי
התינוקות ,וכן היה ניסיון להעביר את טיפות החלב במעברות לניהולה של הקופה,
ניסיון שבסיומו נותרו חלק מטיפות החלב בניהול משרד הבריאות .לקראת תום הגל
58

הראשון של העלייה הגדולה הפעילה קופת חולים מרפאות ב 353-ישובים.
הודעת ועדת המשנה בעניין המצב במעברות תיארה אפשרות של הארכת הביטוח
המלא לעולים מעבר לשלושה חודשים בקופת חולים  -בתנאי שהעולים ישלמו 50%
59
מדמי הביטוח.
על אופי הטיפול בעולים חדשים באמצעות הקופה אפשר ללמוד מתיאור השירות
הרפואי בכמה מישובי העולים .במעברת זבדיאל ) 80משפחות( בראשית שנות
החמישים הייתה מרפאה של קופת חולים עם חובשת קבועה ,ורופא מרחובות
מבקר פעמיים בשבוע .לטיפול מונע  -אחות טיפת חלב של קופת חולים מבקרת פעם
בשבוע לארבע שעות.
"אחות שמבקרת רק פעם אחת לשבוע ל 4-שעות יכולה להספיק בקושי לראות את כל
התינוקות .אין לה האפשרות לביקורי בית ולהדרכה שיטתית של האימהות בהיגיינה של

57

Sidney Shindell, “Report on field visit to Israel, March 19-April 7, 1958” P. 6 AJJDC Geneva\12
A\2\58.051.
חוה גולנדר דנה בהרחבה בעבודת מלב"ן בתחומי בריאות הנפש ,הטיפול בעיוורים  ,במפגרים ובקשישים גולנדר ,ח.
וי .בריק )) (2005עו'( שליחות של חסד ואחוות אחים סיפורו של מלב"ן-ג'וינט בישראל  1949-1975ירושלים:אש"ל עמ'
.69-180
58שורץ ,ש" (2000) .קופת חולים בעליה הגדולה" בתוך קופת חולים ,הסתדרות ,ממשלה :מהלכים בעיצובה של
מערכת הבריאות בישראל  1947-1960שדה בוקר :המרכז למורשת בן גוריון ,עמ' .183-185
 59הודעת הוועדה לענייני מעברות 29 ,בינואר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,8ע' .1626

84
התינוק ובהזנתו )הכנת הארוחות וכו'( חסרה כאן גם לגמרי הפיקוח של האישה ההרה
60
ועל ילדי בית הספר".

תיאור השירות הרפואי במעברת סקיה ב' :רופא כללי ) 8שעות( רופא ילדים )4
שעות( חובש ) 8שעות( אחות ) 8שעות( .החובש המתגורר במקום הוא תורן לילה,
ואילו האחות )המתגוררת בכפר ענא השכנה( עושה תורנות שבת .בכפר ענא ישנו גם
רופא המוזעק במקרים דחופים בלילה ובשבתות .אחת לשלושה שבועות מגיע רופא
נשים .בנוסף מפעילה הקופה תחנת טיפת חלב ופיקוח על ילדי בית הספר הניתנים
61
לכל תושבי המעברה גם אם אינם חברי קופת חולים.
תיאור השירות הרפואי בקסטל )מעוז ציון( -מעברה ולצידה שיכון:
"כל המשפחות אשר בהן ראש המשפחה הוא בגיל המתאים על מנת להיות חבר
בהסתדרות נהנות משירותי קופת החולים .במקום יש מרפאת קופת חולים ובה רופאה
קבועה ושני חובשים ,אחד מהם מאנשי המקום .בשיכון הוקמה מרפאה אך היא עדין לא
נכנסה לשימוש ואנשי השיכון נגשים למעברה לשם קבלת טיפול רפואי....קיימת טיפת
חלב של הדסה ובה שתי אחיות המשמשות גם כאחיות בי"ס .יחד איתן עובדת אחות
62
עיניים .טיפת החלב פתוחה לסירוגין במעברה ובשיכון".

משלושת הדוגמאות עולה כי השירות של קופת חולים בישובי העולים ובמעברות
נבנה בהדרגה ,ובמשך כל תקופת העלייה הגדולה התקשה ,למרות קצב הפתיחה
הגבוה של המרפאות ,לספק שירות רפואי מלא לתושבי ישובי העולים ,בעיקר
המרוחקים והמבודדים שביניהם.
ד .5 .5.ארגון אמהות עובדות
ארגון אמהות עובדות היה ארגון הנשים הגדול והמאורגן ביותר בראשית שנות
החמישים .מאחוריו היו כבר למעלה מ 25 -שנות התנדבות ,הקמת מעונות יום וסיוע
63
לאוכלוסיות חלשות ועולות.
דבורה נצר ממפא"י תיארה מעל בימת הכנסת את פעילות הארגון:
"היינו הראשונים בהתנדבות והכרזנו על מפעל "יד חברה למעברות" .תוך חודשיים אלה
נפתחו  30מוסדות בתוך מחנות העולים במעברות .הכרזנו על שלושים מעברות שאנחנו
נוטלים על עצמנו לדאוג להם בכול .למעלה מ 400,000-פרטי הלבשה חילקנו ,חברות

 60מכתב מד"ר י .טאושטין לד"ר לוטן "המצב במעברת זבדיאל" ,גנזךג.4265/5/188/7/
 61המכתב ,שהוא מענה לתלונה של תושבי סקיה ,אינו מפרט אם שעות העבודה הן ליום או לשבוע .מכתב מ-ח.
וישינסקי ,מרכז קופת חולים לכנסת ,ראש הממשלה ושרי הפנים ,העבודה ,הבריאות החינוך וכן לסוכנות היהודית
ולועד הפועל של ההסתדרות ,22.11.53 ,אה"ע .IV208-1-7375
) 62הקסטל( מעוז –ציון -דו"ח ללא מחבר וללא תאריך ג"מ ג .5096/3/7/14
 63על פעולת הארגון בשנות ה 30-ובעיקר על הקמת רשת מעונות היום ר' כצנלסון-שזר  ,ר" (1964) .בראשית התנועה"
מתוך עם פעמי הדור -ילקוט מחצית היובל של דבר הפועלת" כרך ב' תל אביב :ההסתדרות הכללית /מועצת הפועלות
ע' 17-19וכן שטרן ,ב (1997) .תנועת הפועלות בארץ ישראל :מועצת הפועלות  1920-1939חיבור לשם קבלת התואר
ד"ר לפילוסופיה ,אוניברסיטת חיפה ,כרך ב'.
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התנדבו לעבודה ליום שלם ,והעבודה רבה מאוד 80 :מדריכות לבישול ולמשק בית עובדות
בהדרכה ,שכן לא רק שאלת אספקה למעברה ישנה כאן ,אלא גם שאלת ההדרכה
והחינוך .שידע ציבור זה שהוא בחלקו הגדול עשוק תרבות של דורות להשתמש
64
בפרודוקטים ולדאוג לדברים האלמנטאריים".

מתנדבות הארגון ראו זאת מתפקידן לחנך את העולים להרגלי בריאות מערביים.
היקף העבודה ההתנדבותית השתנה ממקום למקום .חסיה דרורי )מפא"י( תיארה
את עבודת הארגון באזור ירושלים:
"..יודעת אני היכן עובדות  300חברות של ארגון אימהות עובדות בירושלים ,איפה הן
מגישות עזרה :בבית נקופה ,בבית זית ,במעברה בתלפיות המונה  2000נפש ,בליפתה
התחתונה ,במלחה ,במוסדות ילדים ,בקורסים הנערכים בשיתוף עם מחלקת התזונה,
65
בענייני הלבשה".

בשיכון לעולים חדשים בקרית חיים המערבית ,הקימה מחלקת העלייה של
ההסתדרות בשיתוף עם א.א.ע .בית תינוקות לאמהות עובדות ,ותחנה להדרכה
במשק בית  -חברות הארגון ביקרו בבתים והדריכו במשק בית את העולות שרובן
היו ניצולות ממחנות ריכוז:
"והנה באה חברה ותיקה ,מפשילה שרווליה ומראה בידיה איך מכבדים ,מנקים ומכבסים
66
במאמץ קטן יותר ובתוצאות טובות יותר".

פעולת הארגון ב"שכונת התימנים" בחיפה מתוארת כמקיפה יותר ,ונראה שכללה
ביקורי בית רבים:
"המוסדות הסוציאליים של ההסתדרות ,ובעיקר קופת חולים ומועצת הפועלות  -עושים
רבות לקידום האישה התימנית ,על ידי הדרכה שיטתית במרפאה ,בטיפת חלב ובגן
הילדים; ובעזרת האחות והמדריכה הסוציאלית המבקרת בכול בית ובית ושוקדת
להקנות לנשי תימן דרכי היגיינה ותורת הבישול  -מתקדמת האישה ויחד איתה מתקדמת
67
צורת החיים המשפחתיים בבית יוצאי תימן".

מאמץ רב של הארגון הושקע גם במעברות ,כשמטרותיו המוצהרות:
"...להדריך את תושבי המעברה לחיים מסודרים יותר ,על אף התנאים הקשים של
המעברה .החל מרחיצת תינוק ,ניקיון הבדון ,סידור תפריט ותורת הבישול וגמור בסידור
הריהוט ויצירת אווירה של בית  -בכול אילו טיפלו חברות והצליחו להעלות את רמת
החיים של גרי המעברות ולהקל על חיי המשפחה ובעיקר על חיי האישה והילדים".

64המצב במעברות ,דיון 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ'  ,412ההדגשה שלי.
65המצב במעברות ,דיון 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .416
66קודש ,ש) (1953) .עו'( מעשים-ההסתדרות בחיפה בשנים  1945-1953חיפה :מועצת פועלי חיפה ע' .202
67שם ,ע' .205
68שם ,ע' .207
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בנוסף מגבית "יד למעברה" הוצעה על ידי מועצת הפועלות בעקבות החורף הגשום
69
של  ,1950ובוצעה בשנים .1950-1951
ד .6 .5.ויצ"ו
ויצ"ו התמקדה בתקופת המנדט בהקמה של תחנות טיפת חלב ובשנת  1937שירתה
כרבע ממספר התינוקות המטופלים בארץ .הארגון לקח חלק בעליית הנוער והקים
70

מוסדות נוער ובתי ספר חקלאיים.
בתקופת העלייה הגדולה הכשירה ויצ"ו "מטפלות בית" לעולים .מטפלות הבית היו
"שילוב של מדריכה נודדת ועובדת סוציאלית" והן עברו בין משפחות העולים
במעברות ובמושבים והדריכו את הנשים בבית "החל מהרגלי ניקיון ותזונה וגמור
בהדרכת האם בענייני חינוך" .בנוסף הקימה ויצ"ו במעברות מעונות יום.

71

ד .7.5.שר"ל-שירות רפואי לעולה
הוקם על ידי הסוכנות בסוף  ,1944בעקבות דרישתו של ד"ר יוסף מאיר שסבר כי
יש צורך בגוף מיוחד ,שאינו קופ"ח ,שייקח על עצמו את הטיפול בעולים .עד 1946
פעל השר"ל כמחלקה בסוכנות ,ובתחילת  1946עבר לידי "הדסה" .בסוף  ,1949עם
התגברות העלייה פרשה "הדסה" מניהול השירות והוא עבר לאחריות משרד
הבריאות במימון משותף של הממשלה ושל הסוכנות )בפועל רק הממשלה העבירה
תקציב( .השר"ל נוהל תחילה על ידי ד"ר תאודור גרושקה ,וסגנו ד"ר אברהם
שטרנברג )שהחליף אותו בראשות הארגון( .השר"ל פעל במחנות העולים .באחריותו
היו הפיקוח הסניטרי ,שירותי המרפאה והעזרה ראשונה בזמן השהות במחנות.
השר"ל נתן עזרה רפואית למשך שנה לעולים שלא התקבלו או לא הצטרפו מסיבות
אחרות לביטוח של קופת חולים הכללית )בכפוף להערכה סוציאלית( .בראשית 1949
מנה השר"ל  245עובדים ,וניהל ארבעה בתי חולים ואילו בשלהי שנת  1950כבר
עבדו בו  750איש ובהם כ 150-רופאים וכ 450-אחיות .הסגל הרפואי התחלף
בתדירות גבוהה ,והתבסס בעיקרו על רופאים ואחיות עולים ,בעיקר ניצולי שואה.
תחת פיקוחו הרפואי של השר"ל עמדו בין השאר מחנות העולים בראש העין ,בעין
שמר ובפרדס חנה ,כשעיקר המאמץ הרפואי מופנה למחנות הגדולים לאורך חופי
הארץ .עם סגירת המחנות והמעבר למעברות חל צמצום דרסטי בכח האדם של
השר"ל .המרפאות במעברות הועברו לקופת חולים ,בתי התינוקות וחדרי האשפוז

69שם ,ע' .239
70לצד הדסה וקופת חולים .גרינברג ,ע .וח .הרצוג ) (1978ארגון נשים וולונטרי בחברה מתהווה-תרומתה של ויצ"ו
לחברה הישראלית תל אביב :המכון למחקר חברתי ליד החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ע' .30
71שם עמ' .120-121

87
לילדים נסגרו .באמצע  1953פרש שטרנברג מתפקידו ,והשירות חדל להתקיים
72
כיחידה עצמאית.
ד .8.5.או.ז.ע )החברה לבריאות היהודים( O.S.E.
אגודת או.ז.ע התמקדה בטיפול רפואי בתינוקות ,ילדים בגיל הרך וילדי בית הספר,
ולעדותה  -במודעה שפרסמה במאסף דבר בשנת  80% ,1956מהילדים בהם היא
מטפלת הם ילדי עולים חדשים "ורוב רובם מאלה הם מעדות המזרח" .רוב מוסדות
או.ז.ע הוקמו במעברות וביישוביי עולים .או.ז.ע הפעילה רשת של בתי הבראה
לתינוקות וילדים )מוסדות סגורים( ,רשת טפליות )מעונות יום רפואיים לתינוקות ר'
להלן ה (.4 .1.במעברות  -שמטרתן מתן הטיפול הדרוש לתינוק כדי להקטין את
התחלואה ולהימנע מהצורך באשפוז .לטענת הארגון ,הוא טיפל בכ 6,000-ילדים
בשנה.
כן הפעילה או.ז.ע מרפאת שיניים ניידת לילדים ,והתכוונה גם להפעיל תחנות אם
73
וילד ניידות במעברות.
ב 1950-נפתח בית ההבראה החמישי של או.ז.ע .לילדים .הילדים נשלחו לבתי
ההבראה למחזורים של ארבעה שבועות ,על פי המלצת רופאי בתי הספר .בנוסף
החלה או.ז.ע .בהקמת רשת טפליות  -מעונות יום לתינוקות בני  15-20מקומות.
בטפליות ניתנה גם הדרכה לאימהות 2 .אמבולנסים היוו את תחילת שירות תחנות
טיפת חלב הניידות של או.ז.ע ,.שאף חילקו אבקת חלב ,ואליהם התווספו עוד שני
74
אמבולנסים.
ב 1953-הפעילה או.ז.ע  20בתי הבראה ) 400מיטות( וטפליות ) 150מיטות( לילדי
עולים ,והכריזה על כוונות להקמת שני בתי הבראה נוספים ,ולהגדלת המוסדות
הקיימים .פעולת התחנות הניידות לאם וילד שהפעילה או.ז.ע בשנים הקודמות
75
הופסקה בגלל מחסור בכלי רכב.
ב 1954-העבירה או.ז.ע למשרד הבריאות  100,000קפסולות של מולטי ויטמין
76
לטובת ילדי המעברות.
החל מ 17.1.55-הועבר השירות הרפואי במחנות המעבר במרוקו מהסוכנות היהודית
77
לידי או.ז.ע .

72שטרנברג ,א (1973) .בהיקלט עם תל-אביב :הקיבוץ המאוחד עמ'  11-37וכן ע' .147
73הפרטים נלקחו מתוך מודעה של או.ז.ע במאסף דבר ,במלאת  30לעיתון פועלי ארץ ישראל ) ,.(1956תל אביב :דבר
ע .476 /.יש לשים לב שאופן הכתיבה של שם הארגון משתנה ממקור למקור )אזע ,יזע וכו'( .בחרתי להשתמש בתעתיק
העברי של השם הלועזי.
74ללא מחבר " ,מפעלי בריאות חדשים של אזע" הארץ  ,10.7.50ע' .3
75ללא מחבר " ,אזע תקים מוסדות נוספים לעזרה רפואית לילדים" הארץ  12.1.53ע' .4
76מכתב מאו.ז.ע למשרד הבריאות 17 ,במרץ  ,1954גנזך ג.188/7 4265/

88
או.ז.ע ישראל התמחתה החל מאמצע שנות החמישים במתן שירותים במעברות
וישובי עולים שארגונים אחרים כבר יצאו מהן .בשנת  1969נתנה או.ז.ע שירותי אם
וילד במעברות כפר ענה ,סקיה ב' ,בית ליד ,בית שאן טירת הכרמל ובישובי עולים
כמו קרית גת ,קרית אתא ,קרית מלאכי ודורה בנתניה .השירותים כללו בעיקרם
הדרכת אימהות ב "עקרונות ובשיטת בסיסיות של גידול ילדים ,היגיינה אישית ושל
הבית ועוד" .בנוסף ניהלה או.ז.ע מעונות יום לתינוקות בישובים אלו ,וכן ארבעה
מוסדות מרכזיים לילדים חולים.
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ד .9.5.המתנדבים
מעבר לפעולה המאורגנת של ארגוני הנשים ובראשם ארגון אמהות עובדות וויצ"ו
ושל הארגונים הממשלתיים והממשלתיים למחצה ,התאפיינה התקופה גם בריבוי
מפעלי התנדבות ו"נידוב" של יחידים וקבוצות .הדוגמא הבולטת הייתה התנדבות
אנשי המושבים .בשנותיה הראשונות של העלייה הגדולה היו המתנדבים אנשי
הדור הראשון של המושבים וותיקי הקיבוצים-גברים ונשים מבוגרים שעזבו את
בתיהם להדרכה .יוזמתו של בן גוריון הביאה לגל השני של התנדבות המושבים -
מתנדבים צעירים ,בני מושבים ,שעזבו משקים בעצם העבודה החקלאית הבוערת
ועברו עם או בלי משפחותיהם הצעירות להדרכה במושבי העולים 79.דבורה דיין,
למשל ,יצאה למסעות שכנוע בקרב נשים במושבים וערכה אסיפות הסברה שגרמו
80

למתנדבות לצאת להדרכה בישובי העולים.
התנדבות של יחידים התרחשה לעיתים בתגובה לנסיבות מקומיות 81או אישיות.82
פעילות המתנדבים זכתה לעזרה מוסדית מוגבלת ולתיעוד מועט .מלבד ספרי
הזיכרונות שהוזכרו בהערות השוליים ,תועדה בעיקר פעילותם של הארגונים
הגדולים והמבוססים .המתנדבים תיארו מפגשים עם ארגונים ומוסדות

77זיכרון דברים של ישיבה בג'נבה מתאריך  ,5.1.55חתימות בכתב יד של ד"ר פ .מוברג )או.ז.ע( ע .לאור ,ב .דובדבני,
ב.צ .שניידר אצ"מ .S6\10129
 78מתוך  .winter 1961\1962 ,Ose Newsletterהתרגום מאנגלית בוצע על ידי.AJJDC, Genava, box 59B .
79ר' חבס ,ברכה ) (1964תנועה ללא שם תל-אביב :דבר עמ'  ;5-68מרגלית,י) .עו'( ) (1962בית במושב תל אביב :תרבות
וחינוך )ריכזה :חסיה דרורי( עמ' .261-333
 80יהודית כהן מבאר טוביה ורחל גנני מכפר ויתקין הן שתיים שיצאו להתנדבות בעידודה של דיין .מרגלית,י) .עו'(
) (1962בית במושב תל אביב :תרבות וחינוך )ריכזה :חסיה דרורי( ע' .281 ,279
81בשנת  1944ארגנה חיה ציפמן מכפר הס את חברותיה למושב והן הקימו מעון לילדי העולים התימנים שהתגוררו
סמוך למושב ועבדו בשדותיו "איימנו על חברותינו בסביבה כי המחלות תתפשטנה גם בין ילדינו אם לא נדאג
להבראת ילדי העולים" ר' דוגמאות נוספות ב סטולר-ליס ,ש (1998) .כך אגדל תינוק ציוני עבודה לתואר מוסמך תל
אביב :אוניברסיטת תל אביב עמ' .48-51
82במקרים אחדים היו המתנדבות אימהות שכולות שהסבירו את התנדבות בהקשר השכול .למשל( גובר ,ר (1961) .אל
משואות לכיש תל-אביב :דבר ע'  83קושרת בעקיפין בין החלטתה לעבור לחבל לכיש לבין העובדה שבנה צבי ז"ל
נהרג על גבעה בסביבה .מתנדבת אחרת תיארה את הגעתה לבית התינוקות בעתלית כך" :רצה גורלי ,גורל אם שכולה
שאינה מוצאת מנוח לנפשה הפצועה שתתגלגל לעבוד באחד ממחנות העולים בארץ" .פ.ר" .עם התינוק והאם" דבר
הפועלת מס'  ,31.7.49 ,7ע'  .175מתנדבת אחרת התאלמנה ,וילדיה גדולים והיא מסבירה" :איני רוצה להיות
מיותרת ".מרגלית,י) .עו'( ) (1962בית במושב תל אביב :תרבות וחינוך )ריכזה :חסיה דרורי( ע' .287

89
בירוקרטים ,קשיים רבים בהגעה למקום מתאים להתנדבות וחוסר התייחסות
83
אליהם.
לבעית לריבוי הארגונים שיצרה כפילויות וסיבוכים בירוקרטים התייחס
אברהם שטרנברג במפגש עם משלחת ארגון הבריאות העולמי כבר בסתיו  .1951הוא
קרא לאיחוד כל השירותים לארגון חירום אחד שיטפל בכול בעיות הבריאות של
84
העולים.
חשוב לציין כי הסרבול הארגוני ,הכפילויות הרבות וחלוקת הסמכויות הקשיחה
הקשו מאוד על עולים ,בייחוד במעברות הגדולות שבהם פעלו מספר ארגונים ,שכן
הם נאלצו להתרוצץ ממשרד למשרד ומתור לתור .כך למשל ,ב 1952-הוקמו בפרדס
חנה מעברות א' )לזקנים( וב' ,ג' ,ד' לנכים וחולים .בכל אחת מהמחנות פעלו
נציגויות נפרדות של הסוכנות ,שר"ל ,מלב"ן ומשרד הסעד .הגדרות בירוקרטיות
קפדניות הפרידו בין החולים שאמורים היו להיות מטופלים על ידי מלב"ן 85לבין
השאר ,שאמורים היו להיות מטופלים בשר"ל .שר"ל ניהלה את בית החולים ,אבל
הסוכנות ניהלה את "נווה אבות" -מחלקה סיעודית ברובה של "עולים חדשים בני
 55ומעלה שאין להם קרובים היכולים לפרנס אותם" ובהם  400מרותקים למיטות,
בטיפול של צוות מסור של  20איש .במחנה הילדים הסמוך היה בית תינוקות בניהול
הסוכנות ,שהילדים בו סובלים מתת תזונה ,מה שעשוי היה להשתפר עם פתיחתו של
מטבח ילדים במקום על ידי משרד הסעד .הסרבול הארגוני ,כאמור ,היקשה על
המהגרים להבין כיצד וממי הם יכולים לקבל סיוע רפואי.
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סיכום
בפרק זה סקרתי מאפיינים מרכזיים של שירותי הרפואה בתקופת העלייה הגדולה.
המחסור בצוותים רפואיים ,שנתן את אותותיו בשירות הרפואי לעולים ,לא היה
תמיד מחסור מספרי אלא בעיקרו מחסור ברופאים ואחיות שהיו נכונים לעבוד
בספר ובכפר .בעוד שבעיית המחסור ברופאים לא נפתרה עד לסוף העלייה הגדולה,
השקעה ממסדית ופתרונות יצירתיים הפחיתו את המחסור באחיות .האחיות

83דוגמא אחת מני רבות היא סיפורה של שרה לוי ,אישה מבוגרת שהגיעה ממרכז הארץ להתנדב באזור באר שבע
וחיכתה שעות ארוכות במסדרונות הסוכנות ,ואחר כך הורדה באקראי באחד מנקודות הישוב המרוחקות של העולים
ללא מגורים כלשהם .אחרי לילה עם העולים ,שהתאבלו על ילדה שמתה המקום ,נלקחה משם בחטף והושארה
במקום אחר,ריק מאדם ,כדי "להמתין לעולים" .מרגלית,י) .עו'( ) (1962בית במושב תל אביב :תרבות וחינוך )ריכזה:
חסיה דרורי( עמ' .289-296
84
Btesh S. (1952) (ed.) Proceedings of the WHO/UCS Medical Teaching Mission to Israel Tel Aviv:
Ministry of Health p.356.
 85חולים כרוניים שנרשמו לטיפול לפני ששהו  18חודש בארץ ,ומתוכם טופלו רק אילו שסווגו כדחופים כלומר ,מי
שיוכלו לפרנס את עצמם אם יטופלו בניגוד ל"בלתי דחופים" מי שלא יוכלו לפרנס את עצמם גם אם יטופלו ,ולכן לא
טופלו.
86נגבית ,מ" .פרדס חנה-מחנה שיושביו מקרים" דבר השבוע  9.4.53עמ' .8-9

90
כפרופסיה התחזקו במהלך העלייה הגדולה )על כך ר' בפרק ו'( ,והעלייה הגדלה
במספרן אפשרה מתן מענה לצרכים הגדלים של העלייה .שירותי הבריאות התמודדו
בחוסר קשה של ציוד ,תשתיות ,רכבים ותרופות במשך מרבית תקופת העלייה
הגדולה .ריבוי הארגונים שעסקו בטיפול ובהדרכת העולים הביאו מחד לכפילויות
ומאידך לפערים בטיפול .חלוקת העבודה בין הארגונים השתנתה תדירות והקשתה
על תכנון וביצוע מדיניות קליטה בריאותית אחידה לעולים.
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פרק ה'" :צו השעה"  -פרקטיקות ממוסדות ופרקטיקות
מתגלגלות לטיפול בעולים

1

בפרק זה נידונות הפרקטיקות המוסדיות שאפיינו את עבודת הגופים והארגונים
השונים בתקופת העלייה הגדולה .הפרקטיקות מוצגות על רצף הנע בין פרקטיקות
של הפרדה והרחקה )של עולים מוותיקים ,של ילדים מהוריהם ,של בריאים
מחולים( ועד לפרקטיקות של שינוי )הפיכת "הם" ל"אנחנו"( .במהלך הרצף
מופיעות שתי פרקטיקות נוספות המאפשרות את הבחירה באחד מכווני הרצף -
פרקטיקות של החלפה )נטילת אחריות חיצונית למטלות שהעולים לא עומדים בהם
בכוחות עצמם( ופרקטיקות של ריפוי ,המהוות תנאי בסיסי למעבר לפרקטיקות של
שינוי ,או במקרה של כישלון -לפרקטיקות של הרחקה.
הפרדה והרחקה ← החלפה ← ריפוי ← שינוי.
הרצף מגלם בתוכו רעיון התפתחותי ,משמע הפרקטיקות אמורות היו ללוות תהליך
של שינוי ,ברוח כור ההיתוך ,שיוכל להתקיים אחרי קיום כמה דרישות בסיסיות.
הראשונה שבהם היא הגנה על בריאות הוותיקים וזיהוי החולים )בשלב ההפרדה
וההרחקה( .השני הוא שיפור מצבם הפיזי של העולים על ידי החלפתם בביצוע
הפונקציות שבהם הם לא מטפלים בהצלחה .שלב הריפוי אמור להכשיר את העולים
מבחינה פיזית למגע עם הוותיקים ,ולשלב המשמעותי והמסכם-שלב החינוך
והעיצוב מחדש ,האמור להשלים את התהליך.
בסיטואציה של קליטת שנות החמישים לא נשמרה הדרגתיות או מידתיות בשלבים
השונים ובסוגי הפרקטיקות השונות .כל הפרקטיקות הופעלו כל הזמן על כל
העולים הנתונים בסוג זה או אחר של מסגרת מוסדית .כך הופעלו פרקטיקות של
שינוי והדרכה כבר בשלבי הבידוד )במחנות המעבר בתימן ובמרוקו למשל( ,בעוד
פרקטיקות הריפוי היזומות הוסיפו להתבצע גם אחרי היציאה ממסגרות הקליטה
הכוללניות .סוגי הפרקטיקות השונות נבעו מתוך אידיאולוגיות שונות ,מאבקי כוח
בין ארגונים )ובולט במיוחד העימות בין השירות הרפואי הצבאי ,קופת חולים
והממשלה( וסדר יום שונה של הארגונים השונים.

1בפרקטיקות מתגלגלות הכוונה לשיטות טיפול שנוצרו בשטח ,ולא הגיעו מ"למעלה".
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ה .1.הרחקה והפרדה
ה .1.1.סלקציה
מאמצי הסלקציה שהונהגו במחנות המעבר באירופה בראשית העלייה הגדולה לא
היו תמיד יעילים .למשרד הבריאות הופנו תלונות של רופאים שפגשו בארץ אנשים
2

שאת עלייתם עיכבו בחו"ל ושהצליחו להיכנס לארץ בדרכי ערמה.
כאמור ,תפיסת הממסד הרפואי הייתה כי העלייה הגדולה מביאה עימה סכנה של
מחלות .בן גוריון כותב ביומנו" :בין העולים יש הרבה חולים בשחפת ובמחלות
מיניות-ויש למנוע זאת .בינואר הגיעו  1,500חולי גרענת  -אלה אפשר לרפא .מחלות
3

קשות יש למנוע".
ד"ר יוסף מאיר היה מראשי התומכים בסלקציה .במאמר אחד קרא" :כמה חולים
כרוניים נוכל עוד להביא לארץ" 4.במאמר אחר ,תחת השם "הר געש של סכנות",
כינה את ישראל" ,ארץ עליה שאין דוגמתה – עליה של חולים מכל הסוגים",
והוסיף" :עדיין לא חדרה ההכרה בישוב ,שחיים אנו על הר געש של סכנות ,ובכול
יום עלולות לפרוץ מגפות קשות בתנאים שבהם חיים העולים במעברות
5

ובהתיישבות החדשה בעיר ובכפר".
רעיון הסלקציה של העולים על בסיס בריאותי לא היה חדש .לפני מלחמת העולם
השנייה השתדלה הסוכנות היהודית לאפשר עליית יהודים בריאים בלבד ,ואף
השתמשה ברשימה של קריטריונים פוסלים ,שכללו מחלות רוח ,שחפת ועוד .אך
למרות ההיגיון הכלכלי ,לכאורה ,של הסלקציה ,שהייתה עשויה לחסוך כספים
בריפוי עולים חולים ולא לאפשר הגעתם של עולים שאינם מסוגלים לפרנס את
עצמם ,ולמרות החשש הרפואי כי עולים חולים ידביקו אחרים במחלותיהם,
6
הסלקציה לא בוצעה בפועל עקב התנגדות ציבורית רחבה.

2למשל מכתב מד"ר י .טשרטוק לשר הבריאות ,11.5.49 ,אה"ע ) IV-243-3-61העתק למרכז קופת חולים(.
3יומן בן גוריון ,4.3.51 ,ע'  ,29אב"ג.
4יוסף ,מ .הרפואה והציבור ,תל-אביב תשט"ו ,עמ' .233-236
 5יוסף ,מ" .הר געש של סכנות" ,דבר ,29.8.1951 ,עמ' .2
6לדיון בסוגיית הסלקציה ,ר' שורץ,ש" (2000) .קופת חולים בעליה הגדולה" בתוך קופת חולים ,הסתדרות ,ממשלה:
מהלכים בעיצובה של מערכת הבריאות בישראל  1947-1960שדה בוקר :המרכז למורשת בן גוריון ,עמ' ;150-161
הכהן ,ד (1994) .עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל  1948-1953י-ם :יד יצחק בן צבי עמ' ;54-76
פיקאר א (1998) .העלייה הסלקטיבית מצפון אפריקה  ,1951-1954עבודה לתואר מוסמך ,באר שבע :אוניברסיטת בן
גוריון; חלמיש ,א (1995) .מדיניות העלייה והקליטה של ההסתדרות הציונית  1931-1937חיבור לשם קבלת התואר
ד"ר לפילוסופיה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב עמ' .147-158
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מדיניות העלייה הסלקטיבית הופעלה ביתר שאת בצפון אפריקה ,בשלב "מהאוניה
אל הכפר" .עלייתו של כל עולה הותנתה באישורו של רופא אימון .עקרונות
הסלקציה הוגדרו במכתב מגיורא יוספטל לד"ר נחום גולדמן:
"סלקציה פירושה כיום :א( בכול משפחה צריך להיות מפרנס אחד עד גיל  45בעל כושר
עבודה בכדי שהמשפחה תוכל להסתדר בחקלאות .ב( אין אנו מקבלים אנשים הנזקקים
לאשפוז במוסדות בישראל )מקרי שחפת ,זקנים עיוורים ואשר אין להם משפחה שתטפל
בהם( .הגבלות אלו יש לקיים אחרת לא נוכל לקלוט אנשים בלי סכנה של אינפלציה ,ריבוי
7
צרכנים בלי ריבוי של יצרנים ותקציב סוציאלי עצום שאין מי שיכסה אותו".

הסלקציה במרוקו החלה במקומות המגורים של העולים שם הם נבדקו על ידי
רופאים מקומיים )שתוגמלו לפי בדיקה( בדיקה גופנית )כולל האזנה לריאות(
ובדיקות דם .מי שאושרו לעליה בעקבות בדיקה זו ,נשלחו למחנה בקזבלנקה ושם
8

היו אמורים לקבל את אישור רופא האימון הישראלי מטעם הסוכנות.
תהליך הסלקציה הרפואית בקזבלנקה היה כרוך בהמתנה ארוכה ,שעות ולעיתים
ימים ,של המועמדים לעלייה בתור בן מאות אנשים "באווירה של דוחק ,רעש
וצריחות .9"..מתקופה זו התפרסם בעיתונות )והונצח בשיר של אלתרמן( תהליך
בדיקתו של העולה דוד דנינו ,שנתבקש על ידי רופא האימון לקפוץ כדי לבדוק את
מידת צליעתו .דנינו הצולע התאמץ לקפוץ כדי לרצות את רופא האימון ולזכות
10

באפשרות לעלות לארץ.
התהליך האיטי של הבדיקות הביא להמתנה של חודשים ארוכים של המועמדים
לעלייה עד להגעה לבדיקה רפואית .כך למשל נבדקו בחודש ינואר  1955אנשים
11
שנרשמו לעלייה בחודשי יולי אוגוסט .1954
דו"ח על תוצאות הבדיקות בחודש אפריל  1955מראה כי הנבדקים חולקו לשלוש
קטגוריות :עולים שאושרו לעליה ) (563עולים שנדחו זמנית ) (576ועולים שנדחו
סופית ) 328 .(120חולי טרכומה אושרו לעליה 386 ,נדחו זמנית ו 82-נדחו סופית.
חולי גזזת אושרו לעליה  ,30ונדחו זמנית  12.27העולים שנדחו זמנית ,יחד עם

7תרגום מאנגלית של מכתב מגיורא יוספטל לד"ר נחום גולדמן ,6.5.55 ,אצ"מ .S6\10129
Alexander Gonik, “Notes on field trip to Morocco, February 22- March 3, 1955” AJJDC Geneva\12
A\2\58.051.
 9מכתב מד"ר מ .ביתן ,המחלקה הכלכלית בסוכנות למר י .קשטן ,מחלקת העלייה  ,3.3.55אצ"מ .S6\10129
 10שירו של אלתרמן ,המשלב קטעי עיתונות על ההגבלות לעליה במרוקו על בסיס מספר רב מידי של ילדים או נכות,
כלל משפטים קשים כמו "דף ביזיונו של אב אשר ניתר ,ניתר ורץ ותינוקותיו רואים דומם" .השיר התבסס על כתבה
של שבתאי טבת ופורסם ב .1955-אלתרמן ,נ" (1963) .ריצתו של העולה דנינו" כתבים בארבעה כרכים כרך ג' ,הטור
השביעי תשי"ד תשכ"ב עמ' .55-58
 11מכתב מאריה אברהמי ,מ.מ .מנהל הסוכנות במרוקו לש.ז .שרגאי ,ראש מחלקת העליה בסוכנות ,9.1.55 ,אצ"מ
.S6\10129
 12מכתב מעמוס רבל ,מנהל הסוכנות במרוקו ליעקב צור ,שגריר ישראל בפריז ,15.5.55 ,אצ"מ .S6\10129
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העולים שאושרו אך טרם יצאו לארץ והעולים שטרם נבדקו הרכיבו את אוכלוסיית
13
מחנה קזבלנקה.
הסלקציה שמשה כלי קיצוני של הפרדה והדרה בין חולים ובריאים ,אך כפי שצויין
במשפט הקודם ההפרדה הייתה רחוקה מלהיות מלאה .חולים ברמות שונות אושרו
על ידי רופאי האימון .חולים ובריאים ,מאושרים לעליה ומסורבי עליה הוסיפו
להתגורר באותו מחנה .בסיכומו של דבר ,במהלך  1956ועם החשש משינויים
במשטר יסכנו את עתיד העלייה הופסקה המדיניות הסלקטיבית ,ומרבית
הממתינים הועלו יחדיו ארצה.
ה".1 .2.שער עליה"
"שער עליה" נוסד בשנת  1949כ"מחנה מעבר" שאליו הגיעו עולים לצורך רישום
ובדיקות מיון רפואיות .מטרתו הייתה למיין את העולים לבריאים ולחולים .בשנה
הראשונה עברו  41.7%מהעולים את מחנה המיון ,אולם בשנת  1950כבר עברו בו
 75.3%מהעולים ,ובשנת  .80.7% 1951העולים )מעל גיל  (8עברו בדיקת מיינוגראף
לאיתור שחפת 14וכן בדיקות דם סרולוגיות ,אותן עברו רק כ 60%-מהעולים בשנת
15
.1951
"שער עליה" היה למעשה מחנה סגור ,ועל השוהים בו נאסר לעזוב אותו ללא רישיון
מעבר מהנהלת המחנה .הרקע לסגירת המחנה הייתה חשש מהמחלות שהביאו
איתם העולים ,אך גם הרצון לאתר "מרגלים קומוניסטים" בקרב העולים ,והקלת
האיתור של חייבי גיוס 16.המחנה הוקם על שטחו של המחנה הבריטי סנט .לוקאס,
והיה אמור לקלוט בו זמנית  4,000-5,000איש .המיון הבריאותי אמור היה להתבצע
בתוך יומיים-שלושה ואז להפנות את החולים אל בתי החולים ואת הבריאים
למחנות העולים וכפרי העבודה .מיומניו של מנהל "שער עליה" יהודה ויסברגר עולה
כי כבר באפריל ,חודש אחרי פתיחת המחנה ,הגיעו ל"שער עליה" כ 10,000-עולים
בשבוע .קצב הבדיקות הרפואיות היה איטי ,ההחלטה לאן להפנות את העולים
התקבלה על ידי ועדת מיון ,וקצב היציאה מהמחנה איטי בהרבה מקצב הכניסה.
ויסברגר מתאר מחסור במזון לעולים ,בציוד רפואי בסיסי ,ובמקומות למגורים.
בנוסף התעכבו עולים רבים במחנה כדי להמתין להגעת מטעניהם שעוכבו לבדיקת
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Alexander Gonik, “Notes on field trip to Morocco, February 22- March 3, 1955” AJJDC Geneva\12
A\2\58.05.
14ליכטנשטין ,ה" (1953) .העלייה ההמונית והתחלואה השחפתית" דפים רפואיים י"ב )ב'-ג'( ע' .105
15
Btesh S. (1952) (ed.) Proceedings of the WHO/UCS Medical Teaching Mission to Israel Tel Aviv:
Ministry of Health p.350.
 16ר' לקט בעיתונות -דפים לענייני עליה מס'  27.10.49 (77) 50המסכם כתבה מעיתון חירות באותו השבוע.
.box 110 Malban,AJDC
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המכס .בחורף המושלג של שנת  1950היו בשער עליה  6,500עולים .במחנה התרחשו
לעיתים מזומנות הפגנות והשתוללויות של עולים בלתי מרוצים .בין השאר
התקיימה שביתת רעב של עולי שחפת שדרשו להתאשפז .לצד העולים שוכנו במחנה
גם היורדים  -עולים שביקשו לשוב לארצות מוצאם .אירוע נוסף של הרחקה שבתוך
הרחקה שהתרחש במחנה היה גירושם של חמישה נערים מעלית הנוער חזרה
למרוקו בשנת  .1953הנערים ,חולי גזזת ,גורשו מהארץ שכן "בשער עליה" הופעלו
17

ככנופיית שוד על ידי עולה בוגר תושב המחנה.
המחנה נסגר בסוף מרץ  ,1955על רקע הירידה במספרי העולים ועל רקע מדיניות מן
האוניה אל הכפר .סה"כ עברו בו ,לטענת ויסברגר 352,240 ,עולים ,כ 60%-מהעולים
באותה תקופה.
מחנה "שער עליה" מהווה פרקטיקה נוספת של הרחקה והפרדה .הכנסת העולים
למחנה סגור עד לבירור מצבם הבריאותי ועד ההחלטה על העברת למקום אחר
הפרידה אותם מ"הישוב" והחזיקה אותם במצב סיפי )לימינאלי( של "מיון" .עם
זאת גם במהלך שהותם במחנה ,הם עברו הדרכה לשינוי אורחות חייהם .נשות
ארגון אימהות עובדות הדריכו אותם בנושאי היגיינה וטיפול בילדים.

18

ה .3.1.אישפוז
אישפוז היא פרקטיקה נוספת של הרחקה ,הבדלה והבחנה בין בריאים בין חולים.
אישפוז היה בתקופת העלייה הגדולה מוצר במחסור .כך למשל טען ישראל רוקח
)הציונים הכלליים( מעל בימת הכנסת:
"אני מצטער להודיע בשם מנהל מחלקת הילדים של בית החולים שלנו ,שמדי יום ביומו
מעבירים ילדים במצב של גסיסה באמבולנסים לבית החולים ואנו עושים מאמצים
גדולים ,כדי להציל כל תינוק ותינוק שהוא כה יקר לנו .אנו מוציאים את ילדי תל אביב
החולים מן המיטות המיועדות להם ומוסרים אותם לילדי העולים .הוראה זו ניתנה כדי
למנוע הפליה בין ילדי תל אביב וילדי המחנות .אבל אין זה פותר את שאלת האשפוז לא
19
של ילדי תל אביב ולא של ילדי העולים".

ושר הבריאות משה שפירא השיב באותו דיון:
"מחובתי לומר ,שהמצב בשטח האשפוז חמור מאוד .ואנוכי משקיף בחרדה לקראת ימים
קשים בהרבה מאלה שאנו נמצאים בהם היום .הסכנות הן גדולות מאוד...בסקטור של

 17תיאורי המחנה והנתונים לקוחים מתוך הספר שנערך )אחרי מותו( מתוך יומניו של ויסברגר .ויסברגר ,י(1986) .
שער עליה-יומן העליה ההמונית  1947-1957ירושלים :ההסתדרות הציונית העולמית.סיפור גירוש הנערים הונצח
בשיר של אלתרמן ה"בלתי מנוצחים" ,שבו הוא כותב" :שישה בני שבע ובני עשר ,שישה בכורי שטן ,שישה מוכי
גזזת :קטן ,קטן יותר ועוד יותר קטן ,שבח לכם והלל ".אלתרמן ,נ) .תשי"ד( "הבלתי מנוצחים" הטור השביעי ספר
שני תל אביב :דבר ע' .184-186
 18ויסברגר ,י (1986) .שער עליה-יומן העליה ההמונית  1947-1957ירושלים :ההסתדרות הציונית העולמית ע' .90
 19מצב הבריאות והאשפוז,דיון 18 ,במאי  ,1949דברי הכנסת כרך  ,1ע' .535
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האשפוז הכללי אנו בגרעון של  50%מיטות .חסרים לנו כ 2750-מיטות ,מלבד מיטות
לחולי רוח ולחולי שחפת ,שמספרם לא קטן ,לצערנו בבתי העולים ובמחנות כאן בארץ.
נכון שדרושות לנו כיום  1000מיטות לילדים ושבסך הכול יש לנו בשבילם  250מיטות"...

רוקח התייחס לנתוני קבלה של ילדים לאישפוז שנמסרו לו במכתב על ידי בית
החולים העירוני ולפיהם אחוז ילדי העולים המתקבלים לאישפוז גבוה בהרבה
משיעורם של ילדים בני הארץ .בשבוע השני של מאי  1949הגיעו לבית החולים 242
ילדים "שרובם הגדול היו זקוקים מאוד לקבלה דחופה" נתקבלו לאישפוז  65ילדים
מתוכם  49ילדי עולים ו 16-ילדים שאינם עולים .אחוז האישפוז של ילדי העולים
היה  47%מהפונים ,ואחוז האשפוז של האחרים 47 .11.5% -ילדים מתוך 65
המאושפזים היו מקרי טוקסיקוזיס ודיזינטריה קשים 17 ,מתוכם מתו במהלך
השבוע .בית החולים הסביר את מותם של שמונה מתוכם בכך שאושפזו באיחור
מחוסר מקום בבית החולים "נשאר הרושם שילדים אלו הוזנחו בזמן שאפשר היה
20
אולי להצילם".
באוקטובר  1949ביקר בן גוריון בבית החולים תל השומר וכתב ביומנו:
"מזעזע מחזה הילדים מתימן -מזי רעב ממש .אין די אחיות לטיפול .איני יודע אם בית
21
חולים איזה שהוא מנסה לעשות דבר אנושי וציוני יותר".

טבלה ה 1/המיטות בבתי החולים על פי שנה ובעלות:
בראשית
שנת..

22

1953 1952 1951 1950 1949

1954

1955

1956

1957

כל

4,62

6,30

8,37

9,44

10,45

10,60

11,83

12,21

12,33

המיטות

6

5

9

2

6

9

7

8

1

ממשלתיי

2,99

4,21

4,368

4,146

4,381

4,480

4,491

ם

6

4

רשויות
מקומיות

583

646

694

738

816

818

828

קו"ח

997

1,13

1,311

1,574

1,784

1,915

1,926

0
הדסה

541

577

636

626

635

687

673

מלב"ן

-

565

992

1,267

1,590

1,524

1,434

20מכתב מבית החולים העירוני )אין חתימה( אל ראש העירייה י .רוקח , ,15.5.49 ,ארכיון עירית ת"א ,תיק .4-1486
21יומן בן גוריון ,17.10.49,עמ'  ,80אב"ג.
22הנתונים עובדו על פי השנתון הסטטיסטי לישראל כר'  1ע'  ,46כרך  2ע'  , 37כרך  4ע'  ,44כרך  5ע' ,50כרך  6ע' ,54
כרך  7ע' ,61כרך  8ע'  .55לגבי השנתיים הראשונות לא נערכה חלוקה על פי בעלות.
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אחרים

2,26
2

2,31
0

2,455

2,258

2,631

2,794

2,979

כפי שעולה מטבלה ה ,1/מספר המיטות בבתי החולים היה בעליה מתמדת לאורך
תקופת העלייה הגדולה .הגידול באוכלוסייה בצירוף למצבם הבריאותי הקשה של
חלק מהעולים ,ובעיית האישפוז של עולים וותיקים כאחת הביאה לפתיחת בתי
חולים והוספת מיטות נמרצת .עם זאת ,יש לשים לב שהשימוש הגורף במונח בית
חולים ,מתייחס למוסדות שהיו שונים זה מזה לא רק באופי הבעלות ובמספר
המיטות אלא גם בציוד ובתקציבים .בית חולים ראש העין ,למשל ,היה למעשה
האנגר של הצבא הבריטי שחולק ל 16-חדרים .לא היו בו בשנת  1951מעבדת
רנטגן ,מעבדה רפואית או ציוד לניתוחים .האספקה של ציוד רפואי הייתה מוגבלת,
23
והצוות כלל שתי אחיות מוסמכות ל 150-מיטות.
שאלת האישפוז הייתה כרוכה בתשלום שונה בכול בית חולים .עיריית תל אביב
למשל נדרשה לשלם בשנת  750 1951פרוטה ליום אישפוז בבתי החולים
הממשלתיים ,מלבד בית החולים בפרדס כץ למחלות מדבקות שהאישפוז בו אמור
היה להיות ללא תשלום .24בהדסה ירושלים ובבילינסון נגבו  1ל"י ליום אישפוז,
25

ובבית החולים הצבאי תל השומר  3.6ל"י ליום אישפוז.
כדי לפתור את בעיית אישפוז ילדי המעברות ,חולקו ,באוקטובר  ,1951המעברות
במרכז הארץ לפי בתי החולים שאמורים לשרתם 26.עם זאת נמשכו הויכוחים לגבי
27
מי אמור לטפל בחולים ,ובאילו נסיבות.

23

Btesh S. (1952) (ed.) Proceedings of the WHO/UCS Medical Teaching Mission to Israel Tel Aviv:
Ministry of Health p.353.
24לעירית תל אביב הגיעו תלונות על לקיחת ערבונות מחולים בבתי החולים הממשלתיים להבטחת התשלום .מאישה
אחת נלקח כערבון שעון זהב כשבאה לשחרר את ביתה שחלתה בשיתוק ילדים מבי"ח פרדס כץ שבו אמור היה
האשפוז להינתן חינם ,ובמקרים אחרים -בבי"ח בגבעת עליה -נלקחו פנקסי מזון ותעודות זהות מחולים .מכתב מד"ר
פ .רובינזון מנהל המחלקה לרפואה ציבורית בעירית תל אביב אל המנהל הכללי של משרד הבריאות ,19.9.51,ארכיון
עירית ת"א ,תיק .4-1487
25מכתב מ' .מימוני אל י .רוקח ראש העירייה ,30.1.51, ,ארכיון עירית ת"א ,תיק .4-1487
26בית חולים צריפין שויך למעברות פתח תקוה ,מחנה ישראל ,ויהוד .בית חולים בית ליד למעברות חוף השרון וכפר
סבא ,ובית חולים דג'אני למעברות ג'ליל ,הרצליה כפר נחמן ורמת השרון .במקרה של עומס בדג'אני האחראי גם על
מעברות בדרום הובטחה קליטת תושבי מעברות הרצליה וכפר נחמן בבית ליד .מעברות ראש העין ,מגדיאל ורמתיים
הופנו לבילנסון .מכתב ממשרד הבריאות )חתימה לא ברורה( לד"ר בורשטין ,רופא מחוז השרון בקופת חולים,
 ,30.10.51אה"ע .IV243-3-139
27כך התלונן רופא מבית החולים ראש העין על העדרה של תורנות שבת ולילה במעברת ראש העין שבעטיה נותרה
המעברה בחג השבועות שתי יממות וחצי ללא רופא או אחות .החולים -בהם יולדות ופצועי תגרות הגיעו לבית
החולים -שהוגדר כבית חולי למחלות פנימיות -לקבלת טיפול .במכתב חריף הודיע ד"ר י .ישראלי לקופת חולים
ולשרות הרפואי לעולה כי בית החולים קיבל הוראה לא לקבל )למעט עזרה ראשונה( חולים כירורגיים או יולדות.
מכתב ד"ר י .ישראלי לקופת חולים מחוז השרון ולשירות הרפואי לעולה מחוז דרום ,14.6.51 ,אה"ע .IV243-3-139
בדומה ,נשלח מברק )ללא תאריך( לקופת חולים בפ"ת מבית החולים הממשלתי בצריפין שבו נכתב":הורו נא
לרופאיכם לא שלוח אלינו ילדים חולים מכיוון שבית החולים שלנו אינו שיך לאזור שאליו הנכם משתייכים באשפוז
חולים" אה"ע .IV243-3-139
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שיעורי האישפוז הדיפרנציאליים של ילדי עולים וילדים בני הארץ בבית החולים
העירוני של תל אביב מדגימים את השימוש המרחיק בפרקטיקת האישפוז .ילדי
העולים אושפזו יותר כי מצבם הרפואי היה ירוד יותר ,אבל גם כי הציפייה שיקבלו
טיפול מחוץ לאישפוז הייתה נמוכה יותר .לפיכך ,כשהגיעו ילד עולה ממחנה וילד
מבני הארץ ,אושפז הילד העולה .אך כשבוחנים את ההתפלגות של מיטות לילדים
מול מיטות למבוגרים רואים כי למרות השימוש הרב בחשש לחיי הילדים בדברי
הפוליטיקאים ,הדגש היה דווקא על הקמת מיטות למבוגרים .בנוסף חלק מהמיטות
החדשות שהוקמו במהלך העלייה הגדולה היו מיטות זמניות  -חדרי אישפוז
במחנות העולים ,בתי חולים לעולים )כמו בראש העין(  -ומיטות שיועדו באופן
ספציפי לעולים .הספציאליזציה של האישפוז גברה עוד עם התחלת הפעולה של
מלב"ן שהמיטות שהקים היו מיועדות באופן בלבדי לעולים זקנים ונכים .האישפוז
מסמן אם כן הפרדה כפולה :ההפרדה המובנית מאליה בין בריאים וחולים ,אך גם
מערך של הפרדות והבחנות בין חולים לחולים על רקע של גיל ,על רקע מצב כלכלי
ועל רקע של ותק בארץ.
ה .4.1.טפלית
ה"טפלית" הייתה מוסד יומי ,שבו מספר מצומצם של מיטות לתינוקות ,לרוב
בצמוד לתחנה לטיפול בתינוקות ובפיקוח רפואי שלה .ועדת המשנה לטיפול בבעיית
התינוקות במעברות העריכה כי נדרשות  30טפליות  15 -מהן היו אמורות לקום
בידי משרד הבריאות והדסה ,ובהקמת  15נוספות הייתה קופת חולים אמורה
28

להשתתף עם ארגון אימהות עובדות.
ב 1940-הפעילה עיריית תל אביב לראשונה טפליות בשלוש תחנות טיפות חלב בנוה
שאנן ,נווה שלום ופלורנטין בהן טופלו  24-25תינוקות .הסיבה להקמת הטפליות
29
הוגדרה "המצוקה הכלכלית בעיר והרעת תנאי הדיור וההזנה".
ב 1952-תיאר מזכיר עיריית תל אביב את הטפלית בשכונת התקווה במילים הבאות:
"טפלית לתינוקות ירודי משקל ,שבה מקבלים תינוקות אלה בגיל עד שנה וחצי טיפול
30
ומזון דיאטטי במשך כל היום ,והאם מקבלת הדרכה כיצד לטפל בתינוקה".

הטפליות מדגימות היבט אחר של הפרקטיקות המרחיקות /מפרידות  -ההפרדה בין
ילדים חולים להוריהם שלא לצרכי אישפוז .הטפליות הוקמו במחנות ובישובי
28זיכרון דברים של ועדת המשנה לטיפול בבעיית התינוקות במעברות מתאריך  17.7.51אב"ג תיק נושא מעברות -5
י"ד.2-
29כן מוסבר כי "השם "טפלית" נקבע במוסדות העירייה למונח האנגלי ) Day Nurseryמעון יום לתינוקות( והוא
מצרף משתי מילים )טף-טפל(" "דו"ח עירית תל אביב לשנת  "1940/41בתוך ידיעות עירית תל אביב ,חוברת  ,7-9ע'
.26
30מכתב מיהודה נדיבי ,מזכיר העיר תל אביב למערכת "דבר השבוע" ,ארכיון עירית תל אביב .4-14873.10.52
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העולים שבהם פעלו בקביעות תחנות טיפות חלב .לא כל הטפליות תוקצבו בנפרד
מהתחנות ,בחלק מהמקומות הייתה הקמת הטפלית יוזמה מקומית של צוות תחנת
טיפת חלב .בטפלית שהו תינוקות ,על פי החלטת אחות התחנה ,במהלך פעולת
התחנה ,וקיבלו שם הזנה והשגחה .לצד ההשגחה הרפואית התבטאה פרקטיקה זו
בהפרדה של התינוקות מהוריהם .ההפרדה נועדה ,כמו בפרקטיקות האחרות
מקבוצה זו ,הן להפריד בין חולים ובריאים ובין עולים לוותיקים .בדומה
לפרקטיקות מהקבוצה הבאה )החלפה( הייתה כרוכה גם בהכרזה על ההורים כבלתי
כשירים ונטילה זמנית של הילדים מרשות ההורים.

ה .2.החלפה
ה .1.2.בתי התינוקות
בתי התינוקות נועדו לספק לתינוקות תנאי מגורים משובחים יותר משל שאר תושבי
מחנות העולים )ברוח בית התינוקות הקיבוצי( ,שלהם נוספו טיפול מקצועי )או
סמי-מקצועי( של מטפלות והדרכה של האמהות בהלכות הטיפול הראוי .המטפלות
היו בחלקן עובדות משרד הבריאות או משרד העבודה שעברו קורסים בטיפול
בתינוקות ,וחלקן מתנדבות שבאו מטעם ארגוני נשים ,מיישובים סמוכים למחנות
וכדומה .במאי  1950כבר הוקמו בתי תינוקות בכל  58מחנות העולים ,שמנו למעלה
ממאה אלף נפש .בתי התינוקות שכנו בדרך כלל במבני קבע מחוממים ,נקיים יותר
וצפופים פחות מהמגורים המשותפים שהוקצו לשאר השוהים .עם זאת ,היו עולים
שסירבו להוציא את ילדיהם מרשותם .התנגדות זו אפיינה במיוחד את יוצאי מחנות
המוות באירופה ,שמלכתחילה הוטרדו מרעיון המגורים במחנות העולים
הסגורים 31.ההתנגדות של העולים הוסברה בפער התרבותי ביניהם לבין הקולטים.
"לא ביום אחד ניתן להרים את הרמה התרבותית של האבות והאימהות האלה ,עד שירצו
למסור את ילדם החולה לידי הרופא בחדר המיוחד שהוקם במחנה בשביל ילדים
חולים".

32

ובאותה רוח ,הנכונות של העולים לשתף פעולה עם בית התינוקות הוסברה כהצלחה
של הקליטה:
"יש לציין בסיפוק ,כי הנשים מתימן שלא אבו תחילה למסור את ילדיהן לבתי תינוקות,
החלו להבין את הברכה הרבה של מוסדות אלה ועכשיו הן מוסרות ברצון ובשמחה את
ילדיהן לבתי התינוקות )המוחזקים על ידי ויצ"ו ,הנהלת הסוכנות ועוד(".

33

 31הכהן ,ד (1994) .עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל  1948-1953י-ם :יד יצחק בן צבי עמ' .326
 32הודעת שר הבריאות על מצב הבריאות והאשפוז 27 ,ביוני  ,1949דברי הכנסת כרך  ,1ע' .820
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בתי התינוקות הוצגו בידי שרת העבודה כפיתרון שאמור לענות חלקית על המחסור
בתשתיות )ובעיקר במבנים למגורי קבע( על ידי מבני קבע שהוקצו באורח בלבדי
לתינוקות ,ובמימון גופים לא ממשלתיים:
"במעברות מוקמים מבנים לבתי תינוקות .בחלקם כבר הוקמו בתי תינוקות אלה .בחלק
מהמעברות יהיו בתי תינוקות קבועים ,זאת אומרת שהתינוקות ימצאו בבתי התינוקות
יום יום .ובחלק מהמעברות-בעיקר במעברות ההתיישבות-ישמשו בתי התינוקות בעיקר
בזמן של חירום ,למשל :גשם ,סערה ,קור;  ...בציוד בתי התינוקות ובעול החזקתם
נושאים אירגוני הנשים בעזרת משרד הסעד והסוכנות היהודית .כעת ,עם כניסתו של
הצבא ל 37-מעברות נשלחו מ  3עד  4חיילות לכל אחד מהמעברות האלו ,ובאופן מיוחד
לעבוד בתוך בתי התינוקות בהוראת המדריכה או האישה האחראית לטיפול בילדים,
34
שגם היא באה מבחוץ לטיפול בילדים".

בשנת  1951הודיעה שרת העבודה כי קיימים  209גני ילדים ו 86-בתי תינוקות
המוחזקים על ידי משרד הסעד ומנוהלים על ידי ארגוני הנשים 35.בבתי התינוקות
סודרו  4,133תינוקות –  490מתוכם במסגרות של  24שעות ביממה 1,750 ,יום מלא,
36

ו 143-מחצית היום.
סגירת בתי התינוקות שנלוותה אל המעבר ממחנות עולים למעברות )וכוונתה הייתה
להחזיר לעולים את האחריות על הטיפול בילדיהם ,ולהוזיל את עלויות הקליטה(
עוררה התנגדות עזה בקרב רופאים .בחודשים יוני ויולי  1952התנהלה התכתבות
נמרצת בין גורמי בריאות שונים בקשר למצב הקשה של התינוקות במעברות עם
סגירת בתי התינוקות .כך למשל כתב ד"ר רודולף קוכמן מבית החולים צהלון ביפו
למשרד הבריאות:
"נודע לי שנסגרו בתי התינוקת ברוב המעברות וזאת דווקא בקיץ שבו מחלות התינוקות,
ובפרט השלשולים ,מתרבות...בכל בתי החולים נראות כבר התוצאות :הסתערות של
תינוקות חולים מטוקסיקוזים על חדרי הקבלה .המחלקות מלאות ולמרות הוספת מיטות
עד  25%מן התקן אפשר לקבל רק כ 30%-של הילדים הזקוקים לאשפוז...בטוחני,
מניסיונותי בבית ליד לפני  3שנים ,שיהיה אפשר למנוע את רוב הגידול של הטוקסיקוזות
על ידי השגחה וטיפול מתאים בתוך המעברות ,להקטין את התחלואה והתמותה ולחסוך
37
כספי התחבורה והאשפוז".

 33אלחנני ,א.ה" (1950) .העזרה הרפואית לעולם-כיצד" דבר  25.8.50ע' .8
 34המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7ע' .407
 35המצב במעברות הודעת שר העבודה 20 ,בדצמבר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,10ע' .784
 36ללא מחבר " 4,133ילדי מעברות סודרו במוסדות" הארץ  ,27.12.51ע' .1
 37מכתב מד"ר ר .קוכמן אל ד"ר י .טאושטין מנהלת המחלקה לטיפול באם ובילד ,האגף לרפואה סוציאלית במשרד
הבריאות ,29.6.52 ,ג"מ ג . 4265/188/7/באותו תיק נמצאים מכתבים נוספים באותו עניין:למשל מד"ר טובה ישורון-
ברמן ממרכז קופת חולים לד"ר לוטן במשרד העבודה הכותבת" :בתי התינוקות כשלעצמם חשובים מאוד .שוללים
אותם מפני שאין כוחות מקצועיים לנהל אותם" ,10.7.52 .וכן מד"ר י .טאושטין לד"ר לוטן.16.7.52 ,
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חלק מבתי התינוקות לא נסגרו לחלוטין ,אלא המשיכו לפעול במתכונת של מעון
יום .עם זאת ,בעיות תקציב ופרסונל הביאו לסגירה מתמדת גם של בתי התינוקות
המקוצצים .המפקחת ברכה שפרי דיווחה לקופת חולים בשנת  1953כי בית
התינוקות בכפר אנע שהופעל שישה שבועות קודם לכן ע"י ארגון אימהות עובדות
נסגר מטעמי תקציב:
"המצב בכפר-אנע בכי רע .ילדים מגיעים לבי"ח ו 3-4-ימים אחרי עזבם שוב מתקבלים
לבית החולים במצב גרוע יותר .מעון יום שימש כבית הבראה עבור ילדים ירודים אלה.
וכעת אחרי שסגרו את הבית הופקרו הילדים כליל".
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הרציונל של בתי התינוקות היה להוציא את התינוקות של העולים מרשות הוריהם
לטיפול מוסדי בתנאים פיזיים ותזונתיים עדיפים על אילו של שאר תושבי מחנות
העולים .הסב-טקסט של רציונל זה היה החלפת ההורים במשימת הטיפול בילדים.
בתי התינוקות נתפסו כפרקטיקה השומרת על בריאות התינוקות ,בעוד שהחזרתם
להוריהם ה"בלתי כשירים" ,נתפסת כסכנה לבריאותם.
ה" .2 .2.קורת גג"
הרעיון למבצע "קורת גג" התגבש במהלך החורף הקשה של שנת  .1950אמנם
מקרים אזוריים של אימוץ ילדי עולים מהמחנות אירעו כבר בחורף  ,391949אך לידי
פרקטיקה מאורגנת הגיעו הדברים רק בשנת  .1950הרעיון היה להפנות את ילדי
העולים לשהות של מספר חודשים בבתים מבוססים בערים ,בקיבוצים ובמושבים.
אך ההיענות הציבורית למבצע הייתה נמוכה בהרבה מהמצופה:
"נשמעה קריאה בישוב לקורת גג .התוכנית הייתה להעביר ילדים מגיל  6עד  12לבתים
פרטיים בערים ,המושבות ובמשקים .ישנם בערך  6,000ילדים בגיל זה שבתוכנית היה
להעבירם .אני מצטערת צער רב להודיע ,שאחרי כל הקריאות שלנו שהיו בישוב ,לא
נמצאו  6,000מקומות בשביל  6,000ילדים...קיבל על עצמו הצבא בתוך חוג פעולותיו
40
להקים מחנות ל 1,500 -1,000 -ילד בחודשי החורף".

גם נכונות ההורים העולים למסור את ילדיהם לקורת גג הייתה נמוכה מהמצופה,
ובסופו של דבר הועברו ל"קורת גג"  3,636ילדים ,מתוכם  1,383סודרו במשפחות
41
בערים ובמושבות.
38במכתב של ד"ר טובה ישורון -ברמן לח"כ זלמן ארן ,18.9.53,א"ע  .IV208-7474באותו מכתב מובא גם דיווח על
סגירת מעון היום במחנה ישראל.
39גובר ,ר (1961) .אל משואות לכיש תל-אביב :דבר ע'  14מתארת את הבאת ילדי מחנה העולים בג'וליס למושב כפר
ורבורג בחורף .1949
 40המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .407
41מחקר מטעם מכון סאלד שחקר את מבצע "קורת גג" ,מצא שחלק מהמשפחות היו משפחות דתיות שגויסו על ידי
החוגים הדתיים מחשש שילדי העולים יועברו למשפחות חילוניות ,וחלק אחר היו משפחות עניות שראו בתשלום 6
הל"י לילד תוספת רצויה לכלכלת המשפחה .עם זאת ,לטענת עורכי המחקר ,מרבית המארחים לא לקחו את  6הל"י.
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שנה מאוחר יותר ,ב ,1951-הוצאו עד דצמבר  4,000ילדים לקורת גג וסודרו "בצבא,
בהתיישבות העובדת ובמוסדות עליית הנוער" .לקחי השנה הקודמת נלמדו ,והמבצע
לא התבסס יותר על התנדבותו של הציבור הרחב אלא על השתתפות מוסדית של
הצבא ,תנועת המושבים הילדים ומוסדות עלית הנוער .הילדים הועברו תחילה
לבדיקה רפואית במחנות מיון בראש העין ובעתלית ,ומתוך  1,200המקומות שהקצה
הצבא )שהורחבו באותה שנה ל 1,800-מקומות( 600 ,יועדו לילדים "הנגועים
במחלות עור" 1,000 .מקומות הוקצו בעליית הנוער 2,400 ,בהתיישבות העובדת ו-
 600במחנה המיון בעתלית 42.שר הסעד הרב י.מ .לוין מסר כי  5,231ילדים
ממעברות המרכז והדרום בגילאים  6-12הועברו למיון בראש העין .בנוסף לבדיקה
הרפואית מקבלים שם הילדים שתי מערכות הלבשה ,וממויינים על פי אורח חייהם
לחילוניים ודתיים 2,205 .ילדים הועברו למחנות צבא ובהם  150חולי גזזת שנשלחו
למחנה צבאי .ממחנה המיון השני בעתלית ,המנוהל על ידי מחלקת הקליטה של
43

הסוכנות ,נשלחו ילדים להתיישבות העובדת בצפון.
לפרקטיקת ההחלפה  -משמע טיפול בילדים בתקופת החורף במקום הוריהם
ה"בלתי מסוגלים" להעניק להם תנאי מגורים הולמים לחורף הצטרפו כאן גם
פרקטיקות של ריפוי .חלק מהילדים נשלחו במסגרת "קורת גג" לטיפול מתמשך
במחנה גזזת .בנוסף צורפה לפרקטיקת ההחלפה פרקטיקה נוספת של מיון ופיקוח
רפואי .המיון הרפואי היה תנאי לקליטת ילדי "קורת גג" במושבים .חסיה דרורי
)מפא"י( אמרה מעל לדוכן הכנסת כי חברות המושבים יקבלו את ילדי קורת גג ללא
44
"תנאים חומריים" בתנאי שיעמדו ב"בדיקה רפואית מדוקדקת".
ברל רפטור )מפ"ם( טען שהמספר הנמוך ,רק  1,200משפחות שהתנדבו ל"קורת גג",
נובע מכך שרופאים במעברות אסרו על הכנסת ילדים למשקי ההתיישבות העובדת
"בגלל סכנת מחלות" 45.הדרישה לבדיקה רפואית התפתחה במהלכו של מבצע קורת
גג ,וכן השתתפות של המדינה בהוצאותיה של המשפחה המאמצת בסכום של 6
לירות לחודש לנפש מאומצת במסגרת קורת גג.
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המחקר הראה מקרים רבים של העברת ילדים למשפחות לא מתאימות ,למרות שרוב המשפחות הוערכו בידי עובד
סוציאלי .בנוסף רבים מהילדים צלחו את מנגנון המיון הרפואי למרות היותם חולים ,ובמקרים רבים הוחזרו על רקע
זה בידי המשפחות ,ובמקרים אחרים טופלו על ידי המשפחות המארחות וקישרו את האירוח עם הטיפול .המחקר
מצביע על כך ששלושה רבעים מילדי קורת גג "הסתגלו" -כלומר קיבלו עליהם את מנהגי הניקיון והסדר של
המארחים ,הסתגלו לאוכל וקיימו קשרים רגשיים חיוביים עם אחד הקולטים .בסיכומה של התקופה סרבו 45.7%
מהילדים לחזור להוריהם במעברה .ספיר ,ר" (1952) .קורת גג -לבעיית הסידור של ילדי הורים במשפחות עירוניות"
מגמות כרך ג' ) :(1עמ' .8-36
42המצב במעברות הודעת שר העבודה 20 ,בדצמבר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,10עמ' .784
 43המצב במעברות הודעת שר העבודה 20 ,בדצמבר  ,1951דברי הכנסת כרך  ,10עמ' .797
 44המצב במעברות ,דיון 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .417
 45שם.
 46המצב במעברות ,דיון 18 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ'  481דברי ח"כ אהרון ציזלינג )מפ"ם(.
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ה .3.2.צה"ל במעברות
ביוני  1949בן גוריון דיווח ביומנו כי שמע ש"פרופ' אדלר ביקר במחנות ונבהל
מהתמותה של הילדים .משרד הבריאות ,לדעתו ,אינו יודע מה זה בריאות-עם,
ויהיה אסון אם לא ימסר הדבר מיד לצבא" .עוד באותו יום הטיל בן גוריון את
בדיקת הנושא על ד"ר חיים שיבר )שיבא( 47.כבר למחרת הסכים שיבא שהצבא
יסייע בריסוס מוקדי יתושים באמצעות מטוסים וחומרי הדברה של הצבא ,אך לא
הסכים לעזרה בטיפול בילדים חולים בגלל מחסור באחיות 48.כעבור כמה ימים
פירט שיבא באוזני בן גוריון שלושה צעדים דחופים ל"הצלת ילדי המחנות".1" :
פעולה הגיינית להשמדת הזבובים והרמשים .2 .פעולת הסברה וחינוך והדרכה
הורים בטיפול בתינוקות .3 .אשפוז תינוקות הנזקקים לכך -בטרם היכנסם למצב
ללא תקנה 49."...שיבא דיווח שהצבא כבר הספיק לרסס את המחנות ב-ד.ד.ט,.
ומתכוון לערוך סבב ריסוס נוסף .החומר מסופק על ידי הצבא ,והוצאות ההסעה על
ידי משרד הבריאות .שיבא שב והבהיר כי ברשות הצבא מתקני אשפוז ,אבל אין לו
די אחיות .הוא הציע לעכב את שחרורן של האחיות צבאיות ולהתחיל לשלם להם
משכורת אזרחית .בן גוריון הציע ביומנו לפרסם קול קורא ברדיו בידי נתן אלתרמן
וחנה רובינא "לבנות שיש להן ניסיון לטיפול בילדים" בוגרות כתות ו' ז' וח' להצטרף
50
למבצע.
הצבא לקח על עצמו לספק עזרא רפואית ב 20-מתוך  37המחנות שלקח על עצמו
במסגרת "מבצע מעברות" 51.עיקרו של מבצע מעברות היה בעבודות שבוצעו בשטח
המחנה -הקמה מחדש של אוהלים שהתמוטטו ,חפירת תעלת ניקוז וטיפול
בתינוקות בבתי בתינוקות בידי חיילות.
פרקטיקת ההחלפה המתוארת טומנת בחובה את ההנחה שבעצם העולים עצמם היו
אמורים להושיט יד לרשויות הקליטה בעבודות לשיפור המצב במעברות מגוריהם.
כפי שאראה להלן בפרק ז' ,תפסו הקולטים את העולים כפאסיביים .חלק מתפיסה
התגבש למראה העולים שלא השתתפו באורח פעיל במלאכת הקמתם מחדש של
האוהלים שקרסו או בעבודות הניקוז .כאמור ,גם פרקטיקת החלפה זו לוותה
בפרקטיקות של ריפוי.

 47יומן בן גוריון ,28.6.49 ,ע'  ,6אב"ג.
 48יומן בן גוריון ,29.6.49 ,ע'  8אב"ג.
 49יומן בן גוריון ,3.7.49,ע'  ,16אב"ג.
50שם ,ע' .17
 51המצב במעברות הודעת שר העבודה 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .407
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ה" .4.2.מטבחי ילדים"
דוגמא נוספת לפרקטיקות של החלפה הם "מטבחי הילדים" ,ובחלק מהמקרים גם
"מטבחי הנשים ההרות" בישובי העולים .מטרתם הראשונית של המטבחים הייתה
לספק מנת מזון מזינה ,חמה וזולה )או ללא עלות( לילדים ולנשים הרות .במובן זה,
מדובר בפרקטיקת החלפה שנוטלת על עצמה את המשימה להאכיל את מי שנתפסו
כחוליות החלשות בקרב העולים  -הנשים והילדים .ההנחה התרבותית שעמדה
מאחוריהם הייתה כי במשפחות העולים ,ובעיקר המזרחיים שבהם ,ניתנת עדיפות
להזנת האב על פני הנשים והילדים .אבל למטבחים היה מרכיב נוסף  -מרכיב של
שינוי.
חסיה דרורי )מפא"י( תיארה מעל לדוכן הכנסת:
"מטבח ילדים כשלעצמו הוא דבר חשוב ,אבל הוא נחוץ קודם כל לאימהות הזקוקות
להזנה מיוחדת ,ובמיוחד לאימהות ההרות; נוסף על כך משמש מטבח הילדים בית ספר
לתורת ההזנה לאימהות החייבות ללמוד מחדש את תורת הבישול ואת תורת ההזנה לפי
52
הצרכים שלנו".

ובסיכום ביקור של נציגי משרד הבריאות במעברה זבדיאל נכתב:
"יש מטבח מסודר בו מקבלים כל ילדי הגן וילדי בית הספר כוס חלב וארוחת צהרים
מבושלת .הארוחה שראינו באותו יום :מרק קיטניות ,חביתת ביצים ,סלט עגבניות
ומלפפונים ,ארוחה מספקת מבחינת הכמות והאיכות .אותו מטבח מספק ,גם כן לפי דברי
53
המדריכה ארוחה מבושלת לתינוק )מרק ודייסה( החל מגיל של  5חודשים".

במאמר של חנה זמר "משמעותו של מפעל" ,שהתפרסם בעיתון "דבר הפועלת"
במלאת  25שנה לארגון אמהות עובדות )אא"ע( ,מתוארת לפרטים פעולות המטבח
במעברת תלפיות .המטבח כונה "בית הנוער" ,ויועד להאכלת ילדים בלבד .הילדים
הגיעו מצוידים ב"כרטיס אוכל" ,אך לפרקים הואכלו גם אחיהם שלוו אותם.
כותבת זמר:
"הילדים למדו כאן לאכול בכף כשהם יושבים ליד שולחן .בבית הם אוכלים בידיים,
ויושבים על הרצפה .גם האימהות לומדות :לומדות להביא את הילדים כשהם רחוצים,
מסורקים ולבושים בבגד נקי )במקרים רבים קבלו גם את הבגד מאא"ע( .לומדות לשמור
על כרטיס האוכל בנרתיק קטן או לתפרו על ניר קרטון .הן לומדות עוד הרבה דברים:
54
כיצד לבשל ,כיצד להאכיל וכיצד לשמור על הניקיון".

 52המצב במעברות ,דיון 11 ,בדצמבר  ,1950דברי הכנסת כרך  ,7עמ' .417
 53מכתב מד"ר י .טאושטין לד"ר לוטן "המצב במעברת זבדיאל" ,15.11.51,גנזך ג .4265/5/188/7/ד"ר יונס מקופת
חולים מחוז יהודה תיאר במכתב מחודש ספטמבר אותה שנה תלונות של רופאים ותושבים על מחסור במזון שהביא
"לשלשולים ודיסטרופיות קשות" מכתב מד"ר יונס לד"ר ט .ישורון-ברמן ,16.9.51 ,גנזך ג.4265/5/188/7/
 54זמר,ח" (1954) .משמעותו של מפעל" דבר הפועלת גליון ) ,11-12שנה כ'( עמ' .259-260
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ה .3.פרטיקות של ריפוי
על רצף הפרקטיקות שתואר לעיל ,פרקטיקות הריפוי הן חוליה משמעותית לגישור
הפער שבין קולטים "בריאים" לנקלטים "חולים" .לכאורה מדובר בפרקטיקה
ראשונה של שינוי ממצב למצב -מחולה לבריא .אך השינוי המדובר הוא שינוי גופני
ולא שינוי רוחני-תרבותי כמו בשלבים הבאים .כמו בפרקטיקות הקודמות ,גם כאן
לא היו מצבים "טהורים" .כפי שצויין קודם ,פרקטיקות הריפוי ננקטו כבר בשלבים
המוקדמים ביותר של הקליטה ,והמשיכו עד לשלביה המאוחרים .כלי הריפוי היו
מגוונים ,ולהלן נדגים כמה וריאציות:
ה .1.3.הבראת ילדים בנורווגיה
במהלך השנה הראשונה לעלייה הגדולה )ולקיום המדינה( הוטסו כמה מאות ילדי
עולים לריפוי במחנות הבראה בנורוגיה .בנובמבר  1949דווח בדבר השבוע על הגעתם
לארץ של כמאתיים ילדי עולים ממרוקו ,אחרי שהות במחנה הבראה בנורווגיה.
55
"הילדים הבריאו יפה בארץ הצפון" נכתב בעיתון.
הריפוי בנורווגיה ,שטרם נחקר לעומק ,מבטא שילוב של פרקטיקות הריפוי עם
פרקטיקות של הרחקה ושל החלפה .פרקטיקת הריפוי התבססה כאן על רצונם
הטוב של המארחים הנורווגים שהתנדבו לרפא את הילדים על חשבונם ,בעוד
56
שההחלפה וההרחקה ננקטו על בסיס זמני בלבד.
ה .2.3.חיסונים המוניים
החיסונים ההמוניים הם פרקטיקת ריפוי נוספת שננקטה במהלך שנות החמישים.
לשגרת החיסונים לתינוקות הוספו במהלך העלייה הגדולה חיסונים לשחפת ,טיפוס,
טטנוס ,שעלת ושיתוק ילדים.
58
אבעבועות שחורות.

57

בתחילת  1949נערך מבצע חיסון המוני נגד

שוב ניכר כאן עירוב הפרקטיקות  -הריפוי התבסס על החלפה ,הפעם של המדינה
במשאבים חיצוניים למדינה .יש לשים לב לכך שהחיסון אינו "ריפוי" במובן הרפואי
אלא "מניעת מחלה" אבל מבחינה סוציולוגית מדובר כאן בפרקטיקה של ריפוי

 55ללא מחבר "מים ומקדם" דבר השבוע  24.11.49ע'  .10הפרשה זכתה לפרסום רב כאשר ,כשבוע מאוחר יותר27 ,
ילדים נהרגו בתאונת אווירון בנורווגיה לשם הוטסו להבראה" .אבל" ,דבר השבוע  1.12.1949ע' .2
 56הבראת הילדים בנורווגיה היא דוגמא אחת מיני רבות למשלוח קבוצות עולים ,לרוב לפני שהגיעו לארץ ,למרכזי
הבראה בחו"ל .כך שהו בינואר  250 1949חולי שחפת להבראה בגרמניה אוסטריה איטליה ושוויץ ,.מתיקי הג'וינט
עולה כי מאות חולי שחפת נוספים נשלחו להבראה באירופה במהלך תקופת העלייה הגדולה.
AJJDC, Geneva, 11c/2 C58.025.16
57
Grushka, T. (1968) Health Services in Israel Jerusalem: Ministry of Health p. 37.
 58ללא ציון מחבר" ,ד"ר א .קצנלסון על פעולות משרד הבריאות" הבוקר ,6.2.49 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא
בריאות.S71/414 ,
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משמע של קיבוע מצב "בריא" באוכלוסיות שבקרבן יש או עלולה להיות תחלואה
גבוהה.
ה .3.3.טיפול במחלות
הטיפול במחלות הוא פרקטיקת הריפוי המובנת מאליה ביותר .כאן מתבצע טיפול
שאינו הפרדה לצורך הבראה וריפוי )כמו במקרה הנורווגי( או מניעה של תחלואה
מאוכלוסייה שעיקרה טרם חלה )כמו בחיסון( ,אלא שינוי מצב של "חולים"
ל"בריאים" -המצב הטהור ביותר של הריפוי.
בפרק י' תיארתי בהרחבה את המורכבות הרפואית והארגונית שהושקעו בטיפול
במחלת הגזזת .לצד הגזזת היו מאמצים רפואיים רחבים לטיפול בגרענת ,בשחפת,
ובמחלות רבות נוספות .הפרקטיקות הרפואיות דרשו פעילות מאומצת והשקעה
מרובה במשאבים ,והציבו יעדים מפליגים של ריפוי.

ה .4.פרקטיקות של שינוי
הסוג הרביעי של הפרקטיקות ,שכונו כאן פרקטיקות של שינוי ,הוא ליבה של עבודה
זו .כאמור מדובר כאן בפרקטיקות המנסות ל"רפא" את המהגרים מתחלואה
הנובעת ממקור תרבותי .ה"תרופה" היא פעילות של שינוי תרבותי ,תוך שימוש
בסוכנים של שינוי .הסוכנים היו בעיקר אנשי מערכת הבריאות )מהארגונים הרבים
שפורטו לעיל( :רופאים אחיות ומטפלות אך גם שורה ארוכה של מתנדבים מטעם
ארגונים או מטעם עצמם.
הפעלתן של פרקטיקות של שינוי תחת הכותרת "רפואה המונעת" ,כלומר הדרכה
וחינוך אוכלוסיות רחבות לנורמות היגייניות שנתפסו באותה תקופה כראויות,
כמתקדמות וכתרבותיות ,החלה כבר בתקופת היישוב .החלק ה'ציוני' ביישוב הגיע
בשנות הארבעים לשיעורי תחלואה ותמותה אירופיים; 59זאת ,מבלי להכליל
בנתונים את האוכלוסיות הלא-ציוניות – אנשי 'היישוב הישן' ,הערבים והחרדים.
שיעורים נמוכים אלה יוחסו להקפדה עד קיצוניות על הפצת עקרונות הרפואה
המונעת של אותו זמן ,ולהקשר התרבותי – החל בשטיפת ידיים וכלה בגידול
60

ממושטר ,מפוקח' ,מדעי' ו'רציונלי' של תינוקות.
לצד פעולה הסברתית נרחבת בכתב ,שהופנתה לאוכלוסיות משכילות ,הונהגה גם
הסברה והדרכה אישית ,שכוונה בעיקר לאוכלוסיות שנתפסו כ"אחרות" –
בהשכלתן ,במידת המודרניות ובהרגלים ההיגייניים שלהן .אלה נמנו בעיקר עם
 59בשנת  1947היה שיעור תמותת התינוקות ביישוב העברי  29לאלף ,והשיעורים האירופים היו  23לאלף בשוודיה39 ,
לאלף בסקוטלנד ו 45-לאלף בבלגיה .שיבא ,ח' .תשובה על שאלות' ,דבר ,28.8.1952 ,עמ' .2
 60ראו סטולר-ליס ,ש (1998) .כך אגדל תינוק ציוני עבודה לתואר מוסמך תל אביב :אוניברסיטת תל אביב עמ' .42-45

107
אנשי "היישוב הישן" ותושבי השכונות העניות בערים 61.בתקופת המנדט הודרו
אנשי "היישוב הישן" בירושלים ובצפת ,קהילת התימנים בשעריים וברחובות ,ערביי
הארץ וה"עניים" בערים מן השיח ההיגייני הציוני ,ויוצרו על ידיו כ"אחרים" .בניגוד
לרציונליות ,לחריצות ,להיגיינה הגבוהה ,לטיפול הרפואי המשובח ולמודעות )גם
הפוליטית( לקשר שבין נפש בריאה לגוף בריא ,שייחסו אנשי היישוב לעצמם – הוצגו
62
ה"אחרים" כפרימיטיביים ,כמזוהמים ,כרשלנים ,כלא-היגייניים וכחולים.
פרקטיקות השינוי נועדו לסייע במימוש השאיפה הציונית ליצירת אדם חדש ,בריא
בגוף ובנפש .ההיגיינה ,כחלק מתהליך המודרניזציה ,הייתה כרוכה בשינוי דמותו
הפיזית והרוחנית של 'היהודי החדש' וביצירתו של מה שלימים יכונה 'צבר'.
במסגרת המאמצים הללו התגבש הדפוס של "הדסה"  -שיטת פעולה לחינוך רפואי
63

באוכלוסיות ה'אחרות' התרכזה בעיקרה ב'יישוב הישן' בירושלים.
הפעילות של הדסה בירושלים החלה ב ,1913-בהשפעת פעולות לקידום הבריאות
בארצות הברית ,שהחלו עשור לפני כן ,וכללו הכשרת אחיות שטיפלו בתינוקות
חולים בביקורי בית בניו יורק בשנת  .1902לבקשתה של הנרייטה סאלד ,הביא
לארץ הנדבן נתן שטראוס שתי אחיות מארצות הברית ,ופתח את המרכז הראשון
בארץ ישראל להדרכת אמהות ולטיפול בתינוקות ובילדים .המרכז נתן שירות
מקיף :ארגן שירות מיילדות ,הדרכת אמהות ,חינוך לבריאות וביקורי בית אצל
משפחות עניות .אחרי מלחמת העולם הראשונה הוקם מפעל וולונטרי נוסף ,לחלוקת
64

חלב לתינוקות ,שכונה 'טיפת חלב' .שמו של מפעל החלב הועתק גם לתחנות.
בתחנה קיבלו אמהות הדרכה ,ותינוקותיהן נשקלו וחוסנו .נוסף על כך כלל הדפוס

של הדסה את ביקור הבית – פרקטיקה שמטרתה כפולה :פיקוח אישי על תנאי
65
החיים ושכנוע האמהות להגיע לתחנה למעקב כדי לצמצם את ביקורי הבית.
הדפוס של הדסה הופעל ,כאמור ,בקרב אוכלוסיות שלא ידעו קרוא וכתוב ,ובמיוחד
בקרב נשים אנאלפביתיות ,שלא יכולות היו להיעזר בחומרי ההדרכה הכתובים,

 61ראו למשל שחורי-רובין צ .וש .שורץ (2003) ,הדסה לבריאות העם :פעילותה החינוכית-בריאותית של הדסה בארץ
ישראל בתקות המנדט הבריטי י-ם :הספרייה הציונית עמ' .166-170
 62ראו סטולר-ליס ,ש" (2003) .כך אגדל תינוק ציוני -הבניית התינוק והאם הארץ ישראליים באמצעות ספרי הדרכה
להורים" עיונים בתקומת ישראל :13עמ'  ;48-51הירש ,ד" (2000) .אנו מפיצים כאן תרבות"-חינוך להיגיינה בישוב
היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" עבודת לתואר מוסמך אוניברסיטה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב עמ'
.19-41
 63למרות שאני משתמשת כאן בביטוי "הדפוס של הדסה" ,טיפות חלב אורגנו גם בידי ויצ"ו ופעלו באורח דומה ראו
שחורי-רובין צ .וש .שורץ (2003) ,הדסה לבריאות העם :פעילותה החינוכית-בריאותית של הדסה בארץ ישראל
בתקות המנדט הבריטי י-ם :הספרייה הציונית עמ'  166-170וכן גרינברג ,ע .וח.הרצוג ) (1978ארגון נשים וולונטרי
בחברה מתהווה-תרומתה של ויצ"ו לחברה הישראלית תל אביב :המכון למחקר חברתי ליד החוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה עמ' .25-30
64הדפוס של הדסה היה ,כאמור ,לחלק מגל של היגייניזציה שעבר ,בסוף המאה ה 19-ובראשית המאה העשרים ,על
מרבית מדינות אירופה ,ארצות-הברית ואף ניו-זילנד ואוסטרליה .על כך הרחבתי במבוא לעבודה.
65הירש ,ד" (2000) .אנו מפיצים כאן תרבות"-חינוך להיגיינה בישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי"
עבודת לתואר מוסמך אוניברסיטה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב עמ' .82
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ובעיקר בספרי ההדרכה והמאמרים ,שהיו בעלי חשיבות עצומה בהיגייניזציה של
היישוב .וכך ,בעוד הרפואה הקורטיבית )המטפלת במחלות( התפתחה במהירות,
במיוחד לאחר הקמתה של קופת חולים של ההסתדרות ,והעניקה שירותים
לאוכלוסיית הארץ כולה בערים וביישובים הכפריים 66,התמקדו פרקטיקות השינוי,
במגזרים קטנים ומקומיים.
בשלהי תקופת המנדט ,עם התגברותה של העלייה הבלתי-לגלית ,החל מתגבש דפוס
רפואי חדש .העולים הבלתי-לגליים שנתפסו והוחזקו במחנות בריטיים כמו עתלית,
קפריסין ומאוריציוס ,קיבלו בהם שירות רפואי מוגבל .צוותים קטנים של רופאים
ואחיות ניסו להתמודד במסגרות אלה ,הסגורות והמוגבלות במשאבים ,בתחלואה
ובתמותה של תינוקות .טשטוש הגבולות התבטא בהקמתם של בתי תינוקות
במחנות ,שבהם נלקח הטיפול בתינוק מחזקת ההורה והועבר לאנשי הסגל הרפואי.
הרציונל היה לתת לתינוקות תנאים טובים יותר מאלה ששררו במחנה .בפועל
התבטאה התוצאה במדיקליזציה מלאה של הטיפול בילד בתקופת שהותו בבית
התינוקות .הסגל הרפואי קבע את תזונת התינוקות ,את דרכי הטיפול בהם ,והיו
67

מקרים של מניעת קשר בין הורים וילדיהם מטעמים היגייניים.
כאן ניכר כבר הצירוף ,שיתבטא במלוא עוזו במהלך העלייה הגדולה ,בין פרקטיקות
של שינוי תרבותי ,לבין שאר הרצף הטיפולי )הרחקה החלפה ,ריפוי( .אמנם
פרקטיקת ההרחקה )כליאה במחנות הבריטים( לא הייתה מבחירת הסגלים
הרפואיים ,אבל בתוך המחנות התגבשו בצורה עוברית הדפוסים שיאפיינו את
הטיפול הרפואי בשלבים הראשונים של העלייה הגדולה  -במחנות העולים
ובמעברות .להלן אדגים כמה מפרקטיקות השינוי שננקטו במהלך העלייה הגדולה:
ה" .1.4 .טיפת חלב"
כאמור לעיל ,עם ראשית העלייה הגדולה הייתה "טיפת חלב" פרקטיקת שינוי
מוכרת ועתירת ניסיון .אחרי "הדסה" ,הקימו גם קופת חולים הכללית ובהמשך גם
משרד הבריאות תחנות דומות .משרד הבריאות ציפה מקופת חולים לקחת על עצמה
את הקמת תחנות טיפת חלב במעברות ,ואף העביר לקופה רשימה של  43מעברות
שבהן היא התבקשה להקים ולהפעיל תחנות ,ולדווח למשרד הבריאות באשר להיקף

66שורץ ,ש (1997) .קופת חולים הכללית-עיצובה והתפתחותה כגורם המרכזי בשירותי הבריאות בארץ ישראל שדה
בוקר :המרכז למורשת בן גוריון עמ' .55-60
 67ד"ר ולטר פלק ,רופא מתנדב בקפריסין החל משנת  ,1947מתואר כמי שאסר על אבות להחזיק את ילדיהם ,מחשש
למחלות .ראו בוגנר ,נ" (1999) .לחופש נולדו" ,עתמול ,כרך כד ) ,(3עמ'  .143על שירותי הבריאות במחנות הבריטיים
ראו גם ויס ,ד (2002) .הסיעוד כחלק משרותי הבריאות במחנות מאוריציוס ,עדן ,קפריסין ועתלית  ,1940-1948עבודה
לשם קבלת התואר ד"ר לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל-אביב עמ' .219
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הפעילות 68.חודש מאוחר יותר הוסיף משרד הבריאות דרישה לשמונה תחנות
נוספות באזור טבריה ולהרחבה של תחומי התפקוד של התחנות הקיימות כבר
במעברות:
"...כך שהטיפול יכלול גם את האשה ההרה ,את התינוק עד גיל של שנה ,את הילד בגיל
המעבר ,את הילד בגיל הגן ואת ילדי בית הספר .עבודה זו צריכה להיות בידי אחות
ציבורית מוסמכת שיכולה כמובן להיעזר על ידי מטפלת או אחות מעשית והיא צריכה
להיות מלווה בפיקוח רפואי קבוע של רופא נשים ורופא ילדים .לאחות בתחנה צריכים
להיות ימי עבודה קבועים בשבוע עם מספר מספיק של שעות עבודה ודרישה זו יפה גם
לגבי השירות הנייד של אוזע-קופת חולים".

69

בחודשים נובמבר דצמבר של שנת  1950פתחה קופת חולים  20תחנות טיפת חלב
חדשות בריכוזי העולים והדסה פתחה )עד ינואר  22 (1951תחנות 70.עם זאת נראה
כי הסטנדרטים של פיקוח רופאי שנדרשו מקופת חולים לא תמיד מולאו בתחנות
של הדסה ,ולעיתים נתבקשה קופת חולים כי רופאיה יתנו את הפיקוח הרפואי גם
בתחנות המנוהלות על ידי הדסה 71.במקרים מסוימים ערערה קופת חולים על
72

פתיחת תחנות בידי הדסה.
סך הכל בשנת  1950נוספו  100תחנות שיחד עם  124התחנות שפעלו ב 1949-קיבלו
כ 70,000-ביקורים 73.בסוף שנת  1956כבר היו  485תחנות ,כשעיקר הגידול בתחנות
נרשם במשרד הבריאות שהתמקד בפתיחת תחנות באזורי הישוב של העולים
74

החדשים בצפון.
קצב הגידול המרשים של התחנות במהלך העלייה הגדולה,כפי שעולה מטבלה ה2/
מצביע על החשיבות הרבה שהוקנתה לפרקטיקה זו של שינוי.

 68ההיגיון המוצהר היה שקופת חולים מנהלת את התחנות בישובים הסמוכים למעברות "ולכן טבעי יהיה אם
התחנות החדשות תהינה מרוכזות בידי קופת חולים" מכתב מד"ר י .טאושטין לד"ר טובה ישורון-ברמן,11.12.50 ,
)הנידון :טיפול באם ובילד המעברות( א"ע  .IV243-3-138במכתב נוסף מאותו היום ,מבהירה טאושטין לברמן כי גם
במפעל של טיפות חלב ניידות שהופעל בשיתוף עם אוזע במעברות באזור לוד ,מצפה משרד הבריאות מקופת חולים
לספק גם שירות לנשים הרות .מכתב מד"ר י .טאושטין לד"ר טובה ישורון-ברמן) 11.12.50 ,הנידון :תחנות לטיפול
באם ובילד( א"ע .IV243-3-138
 69מכתב מד"ר י .טאושטין לד"ר טובה ישורון-ברמן ,9.1.51 ,א"ע .IV243-3-140
 70על פי דיווח ששלחה ד"ר י .טאושטין ל"הדסה" ,קופת חולים ,עירית תל אביב ואוזע ,30.1.51 ,א"ע .IV243-3-140
בספטמבר  1951הודיעה טאושטין לברמן על  12מעברות נוספות שבהן מוכנים מבנים לתחנות אך התחנות עצמן לא
נפתחו ,ומבקשת לדעת מתי יפתחו .מכתב מד"ר י .טאושטין לד"ר טובה ישורון-ברמן ,28.9.51 ,א"ע .IV243-3-140
 71למשל במעברת אלישוב ,מבקש משרד הבריאות שרופא הילדים המחוזי של קופת חולים "המבקר כבר בתחנה"
יגביר את קצב ביקוריו לפעם בשבוע ויפקח גם על הגן ,בית הספר ובית התינוקות ,וכן שרופא נשים מבית יולדות של
הקופה יבקר פעם בשלושה שבועות בתחנה לנשים הרות .מכתב מד"ר ש .זימן ,מנהל האגף לרפואה סוציאלית לד"ר
טובה ישורון -ברמן ,21.2.51 ,א"ע .IV243-3-140
 72כך קרה עם ההודעה על פתיחת תחנות בידי "הדסה" בעין הוד וכרם מהר"ל .נראה שמסירת תחנות לידי "הדסה"
התפרשה על ידי קופת חולים כ"ויתור על האזור" .ר' מכתבים מד"ר י .טאושטין לכבוד מרכז קופת חולים ,והערות
בכתב יד )חתימה לא ברורה( של אנשי קופת חולים 20.7.50,ו ,16.8.50 -א"ע .IV243-3-138
73גרושקה ת" (1952) .שירותי הבריאות בישראל  "1950/1951מגמות כרך ג' ) (3ע' .292
 74דין וחשבון של המחלקה לטיפול באם ובילד לשנת  ,1956ע' .2
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טבלה ה:2/חלוקת תחנות טיפת חלב לפי צורת ישוב והגוף המפעיל:1954 ,

75

המוסד

יישובי עולים

ערי עולים

אחרים

סה"כ

קופת חולים

123

5

45

173

משרד
הבריאות

58

6

40

104

הדסה

21

1

11

33

עיריית תל

3

1

13

17

אביב
205

סה"כ

13

109

327

ה .2.4.ביקור בית
"ביקור הבית של האחות ברפואה מונעת נותן למשפחה את ההזדמנות לקבל הוראות
והדרכה בחוקי הבריאות וההיגיינה האישית והציבורית וללמוד על ידי כך איך למנוע
ממחלות .על האחות ,אם כן ,להקנות לציבור הרגלים היגייניים וללמד את אופן השימוש
76
בחוקיה בחיי היום יום".

ביקור הבית היא פרקטיקה של שינוי הממשיכה את הדפוס של "הדסה" 77.במהלך
ביקור הבית ,שהוא חלק מפעולת תחנת טיפת חלב ,נכנסת האחות הביתה באחת
משלוש תואנות :ביקור לאישה הרה ,ביקור לתינוק או ביקור לילד עד גיל  .4במשך
הביקור מדריכה האחות את האם באשר לטיפול בתינוק ,סוקרת את תנאי החיים
78
בבית ונותנת הדרכה לגבי טיפול בבית ובילדים האחרים ,תזונה ועוד.
כך תיארה תלמידת בית הספר לאחיות של "הדסה" בתל אביב ביקור בית אצל עולה
מתימן בשכונת התקווה ,אחרי שהקדימה ותיארה באריכות את הזיהום וההזנחה
השוררים בבית:
"במרכז תמונה זו שוכבת על מיטה אישה כבת  38שנה נאה למראה אך לא מסודרת ,אינה
מסורקת ,לבושת סחבות ,אפאטית מאוד ,פלגמטית בתנועותיה ונראת כנכנעת לגורלה.
קשה להבין את הגורם למצבה זה .חוסר פעילות...שולטת אמנם יפה בשפה העברית אך
75מתוך ישורון –ברמן ,ט" (1954) .הטיפול המונע באם ובילד בשנים  "1942-1954דפים רפואיים י"ג )ג( ,ע' .204
הוספתי לטבלה טורי סך הכל המדגישים את הפרישה על פי צורת ישוב ועל פי ארגון.
"76על ביקור הבית לאור התפתחות הרואה המונעת" נכתב על ידי האחות אסתר שפירא-רבינוביץ ,המרפאה האזורית,
שכונת התקווה ,ללא תאריך ,כנראה בשנת  .1952ארכיון עירית תל אביב.4-1487 ,
77במכתב להנהלת הדסה מציע ד"ר מרדכי ברכיהו ,מנהל המחלקה להיגיינה בבתי הספר ,כי כל אחות בית ספר )וכל
אחות ציבורית( תוסיף חמש משפחות שבהן תטפל טיפול מקיף כולל דאגה לסידור החולים ולמציאת עבודה למחוסרי
עבודה .הוא כותב" :היא מדריכה אותן לחיים היגייניים וסניטאריים ,הן מבחינת החזקת הבית והחצר בניקיון ,קנית
צרכי אוכל והשימוש בהם ,סידור התקציב המשפחתי וכו' וכו' ".מכתב מד"ר מ .ברכיהו להנהלת "הדסה" )העתק(,
 17.4.46ארכיון עירית תל אביב.4-1486 ,
"78על ביקור הבית לאור התפתחות הרואה המונעת" נכתב על ידי האחות אסתר שפירא-רבינוביץ ,המרפאה האזורית,
שכונת התקווה ,ללא תאריך ,כנראה בשנת  .1952ארכיון עירית תל אביב.4-1487 ,
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מבחינה פסיכית מפגרת וגטטיבית ...הדרכנו את האישה לכבס ולהרתיח את הבגדים
המשומשים ...בשיתוף פעולה עם הילדים הוראתי סדר בבית .הרימונו את הכלים
מהרצפה .ניקינו את השולחן המזוהם .כיסינו את המיטות במידת האפשר ,ריכזנו את
הכביסה המלוכלכת .ניקינו את מדפי הארון ואת סדר הכביסה בו .גרפנו את החול.
הוצאנו את גיגית המים המלאה מהמטבח .ביקשנו את החולה להשגיח על סביבתה
ולפקוח עין על סדרי הבית".

79

בנוסף שימשו ביקורי הבית ככלי נוסף למיון בין חולים ובריאים ובין אימהות
נורמטיביות ל"סוטות מהנורמה"" .עם כל הנשים יש לשוחח ,לעשות אצלן ביקורי
בית בכדי לתפוס את אלה הסוטות מהנורמה" אמרו נציגות האחיות בדיון בעיריית
תל אביב .הסטייה מהנורמה עשויה אמנם להיות נורמה רפואית ,אבל היקף
התצפיות שנדרשו האחיות לבצע והשינויים שהודרכו לדרוש במהלך ביקורי הבית
מעלה כי הכוונה הכללית יותר היא גם לתיקון סטיות חברתיות ,תרבותיות
והיגייניות.
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טבלה ה :3/ביקורי בית שנערכו על ידי אחיות התחנות לאם והילד )בניהול משרד
81
הבריאות ,עירית תל אביב וקופת חולים(
שנה

נשים הרות

תינוקות

ילדים 1-4

הכל
סך
ביקורי בית

1949

-

-

-

78,403

1950

26,148

55,259

25,012

106,419

1951

28,610

82,191

37,760

148,561

1952

31,993

88,005

44,187

164,185

1953

35,305

95,030

63,680

194,015

1954

32,587

97,809

71,868

202,264

1955

36,948

150,639

145,279

332,866

1956

46,765

153,978

144,752

345,495

כמו במקרה של טיפות החלב ,ועם קשר לעליה הגדולה והמתמדת בהיקף השירותים
במהלך תקופת העלייה הגדולה ,ניכרת מטבלה ה 3/עליה גדולה בהיקף ביקורי

79האחות המתלמדת נדרשה לכתוב דו"ח מפורט בעקבות ביקור הבית.סיבת ביקור הבית הייתה טיפול בכוויות בשתי
רגלי האם .הציטוטים מהדו"ח .ארכיון עירית תל אביב.4-1487 ,
80הציטוט מדברי נציגות האחיות מופיע בפרטיכל מס'  27מישיבת הועד המנהל לשירותי הרפואה הציבורית
שנתקיימה ב 29.7.52-ארכיון עירית תל אביב.4-1487 ,
 81עובד על פי לוחות "תחנות לטיפול באם ובילד" בשנתון הסטטיסטי לישראל ,כרכים .1-8
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הבית .העלייה במספרי הביקורים הייתה עקבית ,בשלושת סוגי הביקורים ,אבל
התמקדה בעיקר בביקורי התינוקות )עליה פי  3בין שנת  1950לשנת  (1956וביקורי
הילדים )כמעט פי  (6בעוד שמספר הביקורים אצל נשים הרות הוכפל.
גם כאן ניתן לראות את המאמץ הארגוני הגדול שמושקע בפרקטיקת השינוי
המוסדית הזו.
ה .3.4.הדרכה:
"התחלנו בפעולת הדרכה והסברה בין אימהות על ידי רופאי הילדים ורופאים כלליים מן
המעולים בארץ ,שיעברו במחנות במסע הסברה לשיטת תזונה נכונה וטיפול נכון בילד לפי
דוגמת האם היהודיה הותיקה בארץ .אנו מקוים שעל ידי כך ועל ידי הפעולה לרכז את
מקסימום התינוקות בבתי הילדים המיועדים לכך נצליח במידה רבה לעצור את תחלואת
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פעוטותינו".

פרקטיקת ההדרכה היא וריאציה נוספת של פרקטיקות השינוי שהודגמו לעיל .בעוד
שהפרקטיקות הקודמות הופעלו בידי פרופסיונלים ממקצועות הבריאות  -רופאים
ואחיות – הרי ההדרכה שאלה תכנים מתכני ההדרכה הרפואיים אבל בוצעה בפועל
בעיקרה על ידי מתנדבים .בשנת  1951נקראו "נשים ותיקות בארץ" לצאת להדרכה
בקרב העולים:
"אלפי עקרות בית מנוסות ואימהות קשישות שרכשו ניסיון על ידי טיפול בילדיהן,
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צריכות לצאת מידי בוקר לישובי העולים ולמעברות".

עם זאת היה משקל חשוב גם להדרכה בידי פרופסיונלים .הרופאים נקראו להדריך
ולהסביר גם בנושאים "נשיים" ,כנראה בתקווה שסמכותם המקצועית תגביר את
האפקטיביות של ההדרכה:
"רצוי שרופא-הילדים יכנס אסיפות הורים לשם הסברת בעיות הטיפול בתינוק ובילד,
סדר האכילה ,הניקיון )רחיצה בכול יום( ההלבשה ,ההנעלה ,אוורור חדרי המגורים,
חיסון ומניעת זיהום ממחלות".
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בניגוד לאופי המובנה והברור של שתי פרקטיקות השינוי הקודמות ,ההדרכה היא
פרקטיקה שגבולותיה מטושטשים יותר .התכנים היו כלליים ,וגובשו על פי
אישיותם ,הרקע ותפיסותיהם התרבותיות של המדריכים השונים .חלק ממערכי
ההדרכה הושפעו מהרקע הארגוני-פוליטי של המדריכים ,וחלק מההדרכות בוצעו
ללא תכנון והערכה מסודרים.

 82הודעת שר הבריאות על מצב הבריאות והאשפוז 27 ,ביוני  ,1949דברי הכנסת כרך  ,1ע' .820
 83ר.א .אלביני" ,תמותת התינוקות ירדה השנה" הדור ,1.11.51 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות .S71\ 402
84יונס ,ז" (1951) .הוראות לרופא-הילדים בכפר הנטוש" דפים רפואיים י' )א'( ע' .51
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היו שטענו כי ההדרכה הבריאותית בקרב העולים בתקופת העלייה הגדולה
התאפיינה בהזנחה ואדישות .נטען כי הסיבות לכך היו "טיב החומר האנושי ורמתו
התרבותית" )כשהכוונה הפעם למדריכים( וכן העדפה לעסוק ב "ארגונם החברתי-
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פוליטי" של העולים.
בתקופת מדיניות מ"האוניה אל הכפר" ,עלה במשרד הבריאות הרעיון למקד את
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ההדרכה הבריאותית של העולים בתקופת הפלגתם באוניה לארץ.

ה .5.פרקטיקות "מתגלגלות"
תחת סעיף זה אדון בפרקטיקות שאינן פרי מדיניות המוכתבת "מלמעלה" אלא
פרקטיקות שנוצרו במהלך הטיפול היום-יומי בעולים ועלו מחומרים ארכיוניים בני
התקופה  -ובעיקר ממאמרים של רופאים ואחיות בעיתונות המקצועית והפופולרית.

ה.1.5.טיפול יתר בגלל לחץ המטופלים
"אם ילד חולה במחנה לא ניתן לרופא לדון בעניין אשפוזו על פי הנתונים הרפואיים
האובייקטיביים .יש שהוא שולח ילד לאשפוז לא משום שהוא צריך לאשפוז מבחינת
מחלתו יותר מילדים אחרים ,אלא בגלל תקיפות ההורים...אי אפשר להתגבר על
התקיפות הזאת השוררת במחנות .ואם נאמר כאן על ידי אחד מחברי הכנסת ,שאחות
הוכתה בידי אחד העולים ,הרי הוא אינו יודע אלא על מקרה אחד בלבד .אנו יודעים על
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עשרות מקרים כאלה".

אחות בחבל עדולם סיפרה בכנס אחיות:
"התושבים ,שהם בחלקם ותיקים למדי ,הורגלו לספוג כמויות גדולות של אנטיביוטיקה
ותרופות שונות אחרות וקשה היה להרגילם להינזר מכך .בקורס ]לבריאות הציבור[ חזרו
והדגישו את חשיבותה של הרפואה המונעת והסיבוכים העלולים לקרות כתוצאה
משימוש נרחב מידי בתרופות ,בעיקר באנטיביוטיקה ,ונקודה זו היא נקודת המוקד
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להתנגשות בין האחות הציבורית לרופא הכפרי".

טיפול הייתר כתגובה לאיום )או תחושת איום( מהעולים עומד בסתירה למערך
הפרקטיקות המוסדיות שתיארתי קודם לכן .במקום "ריפוי" נדרשו הרופאים
לטיפול יתר ,בזבזו תרופות יקרות ,או המציאו אישורים כוזבים .טיפול היתר פורש

85מכתב ממנחם אמיר -עוזר למנהל היחידה לחינוך לבריאות אל ד"ר פכטולד 8.10.57 ,גנזך ג' .4247/6
86לצורך כך נשלח מנחם אמיר לסיור מקיף בריכוזי העולים בגנואה ובמרסיל ,וחזר באוניה עם עולים" .אפשרויות
לפעולות חינוכיות בקרב העולים טרם הגיעם ארצה-דו"ח שליחות" ללא תאריך ,כנראה במהלך  .1958גנזך ג' .4247/6
 87הודעת שר הבריאות על מצב הבריאות והאשפוז 27 ,ביוני  ,1949דברי הכנסת כרך  ,1ע' .820
 88ללא ציון מחבר )" (1961הכשרת אחיות ציבוריות" בריאות הציבור  ,מס'  ,1פברואר  ,1961ע' .84
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כנסיגה בתהליך התרבות או הקליטה .במקום שהצוות הרפואי יכתיב את מבנה
ותוצאת המפגש הטיפולי ,היו אלה עולים ש"תפסו את הפיקוד".
ה .2.5הנעה לפעולה
פרקטיקה זו ,שהופעלה באורח לא שיטתי ולא מאורגן בריכוזי עולים שונים ,ניסתה
לתת מענה לתפיסה הרווחת לגבי הפאסיביות של העולים )ר' לעיל בפרק ז'( .כחלק
מניסיונות ההנעה לפעולה יש לראות את סגירת מחנות העולים ופתיחת המעברות,
ואת פעולות ההדגמה המרובות שנערכו לעולים בתחום החקלאי והן בתחום משק
הבית ,הטיפול בילדים ,וכו' )ר' למשל ההדרכות הפומביות לבישול מרק או דייסה
לתינוק שידונו בהמשך(.
במושבי חבל לכיש היו בעיות סניטאריות קשות  -לכלוך ,הזנחה ,העדר בורות
ספיגה ,וריבוי פשפשים בבתים .התושבים תבעו שהממשלה תממן את פתרון
הבעיות .נציגי משרד הבריאות והסוכנות ,לעומת זאת ,תבעו מהתושבים לממן את
החיטוי נגד פשפשים ואת בניית בורות הספיגה ,ולארגן בעצמם מבצע לניקוי
הישובים .פעולת הריסוס על חשבון התושבים התנהלה בהצלחה אחרי ששני בתים
רוססו לדוגמא .מבצע הניקיון ,שבו הוכרזו פרסים ,זכה להצלחה אם כי בעיות
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הביוב נפתרו באופן זמני בלבד ,לצורך המבצע.
לכאורה שייכת פרקטיקת ההנעה לפעולה לקבוצת הפרקטיקות של השינוי ,אבל
למעשה עקב חוסר העקביות שלה ,המקומיות והזמניות שלה סיווגתי אותה
כפרקטיקה מתגלגלת ,שבוצעה ונזנחה ללא תוכנית ,ללא פיקוח ללא השגחה וללא
מעורבות ממשלתית או ממסדית עקבית.
ה .3.5.שילוב האנתרופולוגיה
האנתרופולוגית מרגרט מיד פרסמה ,בעקבות ביקור בישראל ,דו"ח ובעקבותיו
מאמר שהזהיר מפני הקשיים של קליטת המהגרים .היא קראה לערב בתהליך
הקליטה אנתרופולוגים מקצועיים שיתערבו בעימותים וסכסוכים בין הקבוצות
השונות ויישבו אותם.
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"כתוצאה מביקורה של האנתרופולוגית ,הפרופ' מיד ,בארץ ומעבודת אנתרופולוגים
ספורים בתוך שירותי הבריאות וההתיישבות ,היה מורגש רצון רב להתאים את תוכנית
העבודה ושיטתה לקבוצות העולים השונות ולהתחשב עם תרבותם ,עם מצבם החברתי-
הכלכלי הקודם...גישה חדשה זו זקוקה לטיפוח רב על ידי כוחות מומחים שידריכו את

 89גרייצר,ע" (1958) .חינוך בריאותי בחבל לכיש" בריאות הציבור מס'  7-8יולי אוגוסט  ,1958עמ'  .19-21הכותב
מתאר בהרחבה כיצד מכסה ביוב יחיד שימש את כל המתחרים באחד המושבים.
90
Mead, M. (1960) “Problems of Cultural Accommodation” in Mandelbaum, B.(ed.) Assignment in
Israel NY:Hrper & Brothers pp. 99-114.
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העובדים בפעולתם ,המתכוונת להביא לידי שינוי דפוסי תרבות והרגלי חיים אצל העולים
91
החדשים בתהליך אטי וללא זעזועים....

בשנות החמישים הייתה בארץ מחלקה אחת לסוציולוגיה ,באוניברסיטה העברית,
שערכה כמה עשרות מחקרים בקרב העולים ,חלקם בשיטות מחקר אנתרופולוגיות
)משמע :עבודת שדה( .מחוץ לאוניברסיטה פעלו כמה אנתרופולוגים נוספים.
האנתרופולוגית פיליס פלגי השתלבה במשרד הבריאות כאנתרופולוגית היחידה
במשרד .פלגי ,ילידת דרום אפריקה ותלמידתה של מרגרט מיד ,הובילה מגמה של
שילוב חשיבה אנתרופולוגית בפעולת מערכת הבריאות .היא ערכה מחקרים מגוונים
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שעסקו בהשפעת שוני תרבותי על בריאות הנפש ,על תזונה ,על הנקה ועוד.
עמדתה במערכת הייתה שולית בתקופתה 93אבל השפעתה על האחיות הייתה רבה.
האחיות פגשו את פלגי בהרצאות ששולבו בלימודיהן בבתי הספר לאחיות,
והוותיקות יותר שמעו הרצאות שלה במקומות עבודתן .הכשרתן האנתרופולוגית
של האחיות כללה הפנמה של ז'רגון אנתרופולוגי ששיקף התייחסות אוהדת
וסובלנית לשוני התרבותי של העולים .בכינוס של בוגרות קורס לבריאות הציבור
שנערך בשנת 1961
האנתרופולוגיה:

דיברה האחות לוצי ברץ מחיפה על חשיבות לימודי

"בעבודתנו אנחנו נפגשות בחומר אנושי מגוון ביותר...עלינו להכיר אותם היטב ולהתאים
את עצמנו לרמתם הם ,על מנת לעבוד איתם ולהעלות אותם לרמת החיים המקובלת
אצלנו .הסבר מקיף על בעיות אלה  -תיאור הגלויות והשבטים כגון תימנים ,קורדים ,עולי
הרי האטלס והאחרים שמענו בקורס לאנתרופולוגיה חברתית בצירוף הרצאות על מנהגי
דת ,בנין המשפחה בקהילות שונות ,מקום האב והאם בתוך המשפחה ,גישות שונות
לענייני בריאות ,ניקיון ,חינוך ילדים ומנהגי אכילה .הרצאות אילו עזרו לנו להבין יותר
טוב מנהגים שונים שנתקלנו בהם בעבודתנו ,לכבד את האמונות והגישות של אותם
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אנשים ולראות גם את התועלת שבהן".

אחות אחרת ,שרה כוכבא ,אמרה באותו כינוס:
"כן הובהר לנו מה רבה השפעתה של הקהילה על עיצוב חיי המשפחה ,ועד כמה חשוב
לאחות לדעת על כל הרגלי החיים ,האמונות והתרבות של הקהילה ,למען תוכל להשיג את
מטרותיה בקידום הבריאות במשפחה ,מבלי לגרום לזעזוע פנימי בתוכה על ידי נטילת

 91דין וחשבון של המחלקה לטיפול באם ובילד לשנת  ,1956עמ' .10-11
 92בין מחקריה :פלגי,פ .ואחרים )" (1955הפרעת אישיות טיפוסיות לקבוצת נשים עיראקיות לאור הרקע התרבותי של
עדתן" ,מגמות ,כרך ו ,חוב'  3עמ'  ;236-242פלגי ,פ" (1969) .טיפוסי משפחות בישראל" ,בתוך :בר-יוסף ,ר .וא .שלח
)עורכות( ,המשפחה בישראל-מקראה י-ם :אקדמון עמ' .115-123
93בראיון עימי סיפרה פלגי שמשרתה במשרד הבריאות הוגדרה כמזכירה ,למרות שחתמה על מכתביה כאנתרופולוגית
המשרד .ראיון עם פיליס פלגי ,רמת השרון.3.2.2004 ,
94ללא ציון מחבר )" (1961הכשרת אחיות ציבוריות" בריאות הציבור  ,מס'  ,1פברואר  ,1961ע' .82
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אמונה או שינוי קיצוני בהרגלי החיים .משום כך הייתה האנתרופולוגיה בעלת משמעות
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כה עמוקה ,היא פתחה בפני שדה חדש למחשבה והתעניינות".

השינוי ,שהחל מ"השטח" ,היה מקיף יותר מפרקטיקות מתגלגלות אחרות בגלל
המיקום המוסדי של מי שיזמה אותו ,ד"ר פלגי .שנים ספורות מאוחר יותר הודו
בכירים במשרד הבריאות בחשיבות של הכנסת האנתרופולוגיה לעבודת המשרד:
"בגישת האחות לאם ולמשפחתה ניכר היה שינוי נוסף בתפיסתה את תפקידה היא.
האחות החלה רואה את עצמה לא כמחליטה על הצורך של הפרט והמשפחה אשר
בטפולה ,אלא ראתה את עצמה כמורה וכמדריכה שצריכה לעזור לפרט ולמשפחה לקבל
החלטות אחראיות בקשר לבריאותם .בגישה חדשה זו השתדלה האחות להשתחרר
מהיחס האוטוריטטיבי בו הצטיינה לרוב עד כה ולעורר את הכוחות העצמאיים ואת
שיתוף הפעולה של הנתונים לפיקוחה .לא קל לאחות לראות את עצמה בתפקיד זה
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והממונים עליה מצווים לתת לה עידוד רב כדי לחזק אותה בגישה חדשה זו".

השינוי המתואר בעבודת האחיות ובתפיסת התפקיד שלהם ודאי שלא היה שלם
וחסר תקלות .כפי שאראה להלן )בפרק ח'( ,שינוי רטורי אינו בהכרח שינוי
בפרקטיקות בפועל .שינוי עשוי להיות יותר בצורה מאשר בתוכן .ובכל זאת הייתה
כאן פרקטיקה מתגלגלת שתרמה לשינוי מקיף בסגנון העבודה עם העולים.
דווקא לכן ,אירוני כל כך שהאנתרופולוגיה של שנות החמישים מואשמת כיום
דווקא ביצירת המזרחיים כ"אחרים" ובמיצוב המזרחי כ"בעיה"" .המחקר
האתנוגרפי באותן שנים היה בעל אופי יישומי ,שבמסגרתו דיווח האנתרופולוג
שהועסק ישירות על-ידי הסוכנות היהודית ומחלקת ההתיישבות שלה על "הבעיות"
והדרכים לפתרונן" 97.עבודתם ,במימון הסוכנות היהודית ,של אנתרופולוגים כמשה
שוקד ושלמה דשן ,מוסברת במונחים של רומנטיות ושיתוף פעולה עם הממסד:
"האירוניה ההיסטורית היא שהאנתרופולוגים ,שתרמו יותר מכל קבוצת מחקר אחרת
לקיבועה ולשכפולה של המערכת המושגית שהגדירה את המזרחיים כ"אחר" הנחשל של
החברה הישראלית ,חשו בעצם אמפטיה ומאוחר יותר גם מידה של רפלקסיביות כלפי
98
מושאי מחקרם".

האנתרופולוגים שבהם מדובר ,רואים את התמונה אחרת .דשן ,במאמר משנות
השבעים טען בשבח משיכתה של האנתרופולוגיה לקבוצות הנידחות והמסורתיות
ביותר ,על חשבון חקר הקבוצות העירוניות והמורכבות .דשן גרס שזו רוחה של
95שם ,ע' .85
96דין וחשבון של המחלקה לטיפול באם ובילד לשנת  ,1956עמ' .10-11
 97האנתרופולוג אלכס ויינגרוד מצוטט במאמר הסיכום של הפורום ללימודי חברה ותרבות במכון ון ליר בירושלים,
"מנגנוני כינון וייצור הידע הקאנוני על מזרחים בישראל" ,בתוך :חבר ח ,.שנהב י .ופ .מוצפי-הלר )עורכים( :מזרחים
בישראל ,ירושלים :מכון ון ליר והקבוץ המאוחד עמ' .292
 98שם ,עמ' .294
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האנתרופולוגיה ,המהווה מעין מראה הפוכה לתרבות שממנה בא החוקר ,ובה נדרש
האנתרופולוג למידה של שונות ואחרות מנחקריו 99.שוקד מצהיר שכוונתו הייתה
לעזור לנחקריו ,ולפחות במקרה אחד ,בנבטים של ראשית שנות השישים ,הוא
הצליח להשתמש במיומנותו כדי לעזור לאנשים שחקר 100.שוקד ,ששינה את שם
משפחתו כמחווה לנחקריו 101,דוחה את הביקורת בטענה שעיקר הישגה של
האנתרופולוגיה ,למרות שעבדה בשירות הממסד ,היה בהתמקדות בנקודת המבט
102

התרבותית של הנחקרים ולא של הממסד.
טענתי כאן היא כי התמקדות זו ארעה בקנה מידה קטן ,אך בעל השפעה בקרב
האחיות של בריאות הציבור .הכללתי כאן את שילוב האנתרופולוגיה כפרקטיקה
מתגלגלת שכן מדובר בפרקטיקה נוספת שנבעה מ"השטח" ,ולא במדיניות מכוונת
ומאורגנת .כשאר הפרקטיקות המתגלגלות ,גם היישום של שילוב האנתרופולוגיה
היה מקומי ,מפוזר ובשום אופן לא מקיף.

סיכום
בפרק זה נסקרו הפרקטיקות הממוסדות שננקטו במהלך העלייה הגדולה.
בפרקטיקה ממוסדת הכוונה לפרקטיקה שהיא פרי תכנון ,מדיניות או לפחות
עקביות עם דפוס פעולה מוכר )כמו הדפוס של "הדסה"( .הפרקטיקות הממוסדות
סימנו את תפיסות מוסדות המדינה את גבולות הפרויקט ההיגייני של שנות ה.50-
הפרקטיקות שסווגו על ידי בפרק ד' כפרקטיקות של הרחקה ,החלפה ריפוי ושינוי
ננקטו על ידי אנשי מערכת הבריאות וע"י מתנדבים מחוץ למערכת .בנוסף
לפרקטיקות הממסדיות עלו סימנים למה שקראתי "פרקטיקות מתגלגלות"-
פרקטיקות שצמחו תוך כדי עבודה .משקלן של פרקטיקות אלו בחומר הארכיוני
קטן ביחס ,אבל כפי שאראה להלן )בפרק ח'( היה משקלן של היוזמות המקומיות
בתפקידם של אנשי הרפואה בשטח גדול בהרבה.
***
הפרקים הבאים מבוססים על ראיונות העומק שנערכו במיוחד לקראת מחקר זה.
למרות שכל הנחקרים שיתפו פעולה ברצון החלטתי שלא לשייך את הציטוטים
השונים למרואיינים ספציפיים ,אלא לחלק את הציטוטים על פי העיסוק של

 99ההתמקדות האנתרופולוגית בכפרי האקזוטי ,היא זו שעל פי הביקורת העכשווית תייגה את המזרחים כולם
כנחשלים ואקזוטיים .העירוניים ,המשכילים ,ה"מערביים" יותר מבין העולים נחשבו פחות מעניינים למחקר ,ולכן
לא הטביעו חותם על הדימוי הקולקטיבי של העולים .דשן ,ש" (1979) .האנתרופולוגים וחקר התרבויות של עדות
המזרח" פעמים  :1עמ' .76-84
 100שוקד ,מ" (2000) .על חטא שלא כול כך חטאנו בחקר יהודי המזרח" מקרוב ).79-99:(3
 101שוקד מ .וש .דשן ) (1999דור התמורה מהדורה מורחבת י-ם :יד יצחק בן צבי עמ' .32-42
102שוקד ,משה ) (2002מסע ישראלי -תל אביב ניו-יורק ומה שביניהם ת"א :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד עמ' .64-65
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הדובר/ת .ההחלטה נבעה הן מרצון לשמור על פרטיות הנחקרים ,והן מטעמים
טכניים  -שכן אזכור השמות יצר סרבול ובלבול .לפיכך גם טשטשתי את מרבית
הפרטים ,כמו שמות מעברות או שמות בתי חולים.
בחלק מהנושאים בחרתי להעשיר את מגוון הציטוטים ,ובעיקר את ציטוטי
הרופאים והרופאות ,בקטעים ממאמרים שנכתבו בתקופת העלייה הגדולה
בעיתונות הרפואית .כן השתמשתי בראיונות עם רופאים מהנגב שרואיינו בשנות ה-
 '80בידי אנשי ארכיון טוביהו באוניברסיטת בן גוריון .בשני מקרים השתמשתי גם
בעדויות שהופיעו בביטאון "הדסה" דבר הבוגרים.
נדרשתי לתוספות הללו ,למרות עושר הציטוטים העצום מהראיונות שעמד לרשותי,
בגלל מיעוט הרופאים והרופאות שרואיינו למחקר .המספר הנמוך שלהם נבע
בעיקרו מזמינות נמוכה יותר של רופאים ורופאות מתאימים לראיון )צלולים,
נכונים להתראיין ,במצב בריאותי טוב( .זאת כיוון שרופאים שעבדו בעלייה הגדולה
היו  -בגלל אורך מסלול ההכשרה שלהם ומלחמת העולם שהקשתה על הכשרת
רופאים יהודיים באירופה  -מבוגרים בהרבה מהאחיות שרואיינו למחקר.
הציטוטים מובאים כלשונם מתוך קבצי התמלול המקוריים .הרשתי לעצמי
קיצורים והשמטות קלים ,שמסומנים בדרך כלל בשלוש נקודות) ,(...ותוספות
להבהרה הנמצאות לרוב בתוך סוגריים מרובעים.
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פרק

ו'":אנחנו

היינו

מלח

הארץ"

תפיסות

האחיות

והרופאים/ות את עצמם
ו" .1.אנשים מהישוב"
מי היו אנשי הצוות הרפואי שטיפלו בעולי שנות החמישים? כיצד הם תפסו את
עצמם ואת פעולותיהם? כיצד תפסו את תפקידיהם? ואיך הם תופסים כיום את
תפקודם בעליה הגדולה? להלן כמה תיאורים של האחיות את עצמן:
"אני ילידת תל אביב ,בת הארץ) ".אחות(
"ילידת הארץ להורים יקים) ".אחות(
"אני נולדתי בכפר סבא .אבא שלי יליד יפו ואמא שלי באה בעלייה השלישית מרוסיה.
מלח הארץ) ".אחות(
"הייתה אחות מיגור ,היא הייתה ממלח הארץ) ".אחות(
"אנשים מהישוב ,אני עצמי גם כן ,עשו את הכל בשביל לעזור לעליות שבאו) ".אחות(

המובאות מהראיונות שבפתיחת הפרק מביאות כמה מהאמירות של המרואיינים על
עצמם .המושגים שבהן השתמשו האחיות כאן רוויים במשמעויות" .בת הארץ",
"מלח הארץ" ,ו"אנשים מהישוב" הם ביטויים המייחדים את קבוצת האחיות
מתוך שאר אוכלוסיית הארץ ,וכל שכן מתוך אוכלוסיית העולים .הם מסמנות את
הדוברים כבני שכבה חברתית מובחנת ,סוג של אצולה ארץ ישראלית ילידית .ישוב
המוצא ,הבית ,מוצא ההורים ,וההגדרה "משפחה טובה" משמשים כאן כסמן
המבחין בין המרואיינים לאחרים .הביטוי "אנשים מהישוב" ,הוא ביטוי חשוב
לענייננו הצופן בתוכו הבחנה כפולה  -בין "ותיקים" משמע אנשי הישוב )שקדם
להקמת המדינה( לעולים שמקרוב באו ,אבל גם הבחנה נורמטיבית בין אנשים
המתנהגים כראוי לבין "אחרים" שהתנהגותם אינה מקובלת ב"ישוב" .האחיות
ילידות הארץ הדגישו את נושא ה"ילידות".
"אני ילידת כפר יחזקאל...אני מוכנה להגיד רק שאני בת דור הפלמ"ח .הייתי בפלמ"ח.
אבל הייתי הגיל הצעיר בפלמ"ח .שיעשו חשבון לבד) ".אחות(
"אנחנו שתינו ]הדוברת ועמיתתה[ ילידות הארץ ...ממשפחות טובות .גדוד העבודה אצלה
ואצלי...אנחנו היינו שתינו בפלמ"ח ,אנחנו היינו שתינו בבית ספר לאחיות) ".אחות(
"אני גדלתי בבית ,לא מקובל להגיד היום ,אני גדלתי בבית ציוני...קיבלתי הרבה ערכים,
אני לא מתביישת להגיד את זה) ".אחות(
"אנחנו היינו קבוצת בנות בנות  ,22 ,21הכי מבוגרת הייתה בת  .27אנחנו היינו מלח
הארץ .ההורים שלנו היו אידיאליסטים ,חינכו אותנו על עבודה כערך עליון .כבוד לאדם,
בית פתוח לכל אחד ,להאמין לכל אדם) ".אחות(
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מערך נוסף של ביטויים -ערכים ,ציונות ,פלמ"ח וחינוך מהווים רובד נוסף של
הבחנה בין המרואיינים לאחרים בנוסף לרובד ההשתייכות .בין שני הרבדים יש
קשרי גומלין .המרכיב האידיאולוגי ,הלאומי או ה"חינוכי" ,בלשונן של המרואיינות
מהווה את המרכיב החיוני השני )לצד מרכיב ההשתייכות( ביצירת התרכובת
שאותה כינו "מלח הארץ" .האחיות קשרו בין מוצאן ,החינוך שקיבלו והתרומה
שתרמו לחברה )למשל בהתנדבות למסגרת היוקרתית של הפלמ"ח בתקופה שלפני
קום המדינה( לבין התוצאה :השתתפות במפעל של קליטת העלייה .ללא הרובד
הערכי ,כך נרמז ,לא היו האחיות מסוגלות לבצע את העבודה הקשה בתנאים
הקשים מנשוא עם העולים .לא פלא ,לכן ,שהמרכיב האידיאולוגי-ערכי הופיע גם
בראיונות עם אחיות עולות .האחיות עולות השתמשו בראיונות בביטויים מבחינים
שהבדילו אותן מכלל אוכלוסיית העולים וחיברו אותן לאוכלוסיית האחיות בנות
הארץ:
"היינו עולות חדשות ...יש הרבה עולות חדשות ב"הדסה" וגם אני ביניהן .אבל אני כבר
הייתי וותיקה .תראי ,למדתי פה בגימנסיה  ....הרגשנו מהרגע הראשון שאנחנו מהארץ.
אני באתי וכעבור חודש הייתי מעורה פה...כאילו שפה נולדתי בכלל .אני חושבת שהרבה
כמוני .אני לא רציתי ,יידיש שכחתי ,דיברתי רק עברית ...אני ישראלית וזה המקום שלי,
וזה הארץ שלי וזהו) ".אחות עולה(
"עליתי ארצה מעיראק בחודש יוני ...1951כעבור חודשיים התקבלתי לביה"ס לאחיות
הדסה ..במחזור היו  54תלמידות ,רובן עולות חדשות שרק כמחציתן השלימו את
1
לימודיהן) ".אחות(
"שאלו אותי ,יש איזה דבר שאפשר לעזור לי? וכמובן כפולניה עם החינוך שקיבלתי
אמרתי שיש לי הכל ,אני לא צריכה שום דבר ,ואז חיבקו אותי ,ושמעתי משפט  -שופרא
דשופרא ,אני לא ידעתי מה זה...ושיננתי לי את המילה שופרא דשופרא ,מה זה אומר? מה
אמרו עליי? זה לא נתן לי מנוח) ".אחות עולה(

ההשתייכות המולדת ל"בנות הארץ" מוחלפת בציטוטים האלה בהחלטה נחושה
להצטרף אליהן ,ובבחירות לשוניות והתנהגותיות ברוח "כור ההיתוך" .האחיות
העולות ,כמו גם הרופאים/ות ,דיברו על קליטה מהירה ביותר ועל מאמץ מרוכז
המכוון להשתלבות מקסימאלית בחיי הארץ .פעמים רבות הציגו האחיות והרופאים
העולים את מאמצי ההשתלבות שלהם כמנוגדים לאלו של חלק מהעולים שלא גילו
נטייה להשתלב במהירות מספקת או ברצון בכור ההיתוך .חלק מהאחיות העולות
השתמשו בביטויים "מקומיים" כדי לאפיין את האיכות המובחנת שלהם ,למרות

 1שמש-מנדלסון ,ג" .עדות" דבר הבוגרים-ארגון בוגרי בית ספר לאחיות הדסה ,גיליון  ,25יולי-אוגוסט .2004
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שלא נולדו בארץ .כך למשל השימוש של מעסיקיה של עולה אחות בביטוי הארץ
ישראלי "שופרא דשופרא" לגביה נחרת בזיכרונה עמוקות ,למרות שבשעתו כלל לא
הבינה את הביטוי .הביטוי שימש כמעין אות הצטיינות שקיבלה האחות החדשה
בזכות "החינוך" שאותו ,כמו "בנות הארץ" ,קיבלה "מהבית".

ו .2.לימודים
מנגנון נוסף של הבחנה בין המרואיינים לשאר האוכלוסייה ,ולאוכלוסיית העולים
בפרט ,הוא עצם בחירת מקצוע האחות .רק מעטות מהאחיות המוסמכות דיברו על
בחירה במקצוע בגלל טווח אפשרויות מוגבל לנשים )שתי מרואיינות( ,או בגלל מודל
חיקוי והערצה משפחתי )אחות אחת( .מרבית המרואיינות דיברו על אידיאולוגיה
ועל רצון לעזור לאחר.
"ואני הלכתי לבית ספר לאחיות .והסיבה הייתה ,שאני הולכת ללמוד משהו בשביל לעזור
משהו לאנשים חולים מסכנים ,כך נהייתי אחות) ".אחות(

בתוך קבוצת האחיות ,מובחנות אחיות "הדסה" ירושלים ,כמעין "אצולה בתוך
אצולה"" .הדסה" ,שהיה במשך תקופת ה"ישוב" בית הספר היחיד לאחיות ,הפך
במהלך תקופת העלייה ,ובגלל הצורך הדחוף באחיות נוספות ,לבית ספר לאחיות
אחד מיני רבים .אבל יש לקחת בחשבון שמרבית האחיות היותר מבוגרות ,ומרבית
אילו שקיבלו משרות אחראיות וניהול היו בוגרות "הדסה" .האחיות אינן מסתירות
את גאותן להיות בוגרות "הדסה" .הלימודים בכלל ,והלימודים ב"הדסה" בפרט,
היו נדבך שלישי וחשוב ביותר בהבחנתן של האחיות כקבוצה לעומת שאר
האוכלוסייה ולעומת העולים .רבות מאחיות "הדסה" שמרו על שם נעוריהן כשם
מקצועי ,או צירפו לשם הנעורים את שם המשפחה מנישואין .השימוש בשם הכפול,
שהפך לאופנתי בישראל בעשורים האחרונים של המאה העשרים ,לא היה מקובל
בשנת החמישים ועזר לזיהוי והבחנה מהירים של בוגרות "הדסה".
"ללמוד ב"הדסה" זה היה איזשהו הישג .ובאמת בנות טובות היו אז ב"הדסה" שלמדו".
)אחות(
"אחיות "הדסה" ראו את עצמן כאליטה של האחיות בארץ .אז הן קראו לעצמן בשמות
המשפחה שבהן הם סיימו את בית-הספר .והם לא היו רובן נשואות כי אסור היה להינשא
בזמן שהיית תלמידה .אז הם קראו לעצמן הלאה בשם  ...שלפני הנישואין ,הן לא שינו
אותו אחרי הנישואים .אז ,זה רק אחיות "הדסה" עשו) ".אחות(

מנגנון מבחין ומרבד נוסף היה ההשתתפות בקורס "בריאות הציבור" .האחיות
שסיימו את הקורס נחשבו כאצולה בתוך אצולה של האחיות .ולפיכך ,משהחלה,
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בלחץ העלייה ,מגמה של בחירת תלמידות מצטיינות מתוך קורסי האחיות ושילובן
בקורסי בריאות הציבור ,חשו הנבחרות יחוד וגאווה.
"הייתה מצוקה גדולה של הנושא הבריאותי בכול המעברות..אז משרד הבריאות הוציא
אחוז מסוים מהתלמידות בשנה שלישית לקורס בריאות הציבור עוד בהיותינו תלמידות".
)אחות(
"אני סיימתי בחמישים ושתיים אחות מוסמכת ואז בחמישים ושלוש קורס בריאות
הציבור ...וזה לא היה רעיון שלי בכלל ,הם אספו תלמידות שהם חשבו שהן ראויות...
ואמרו עוד שנה ללמוד...והיינו שתיים ,והיה כזה כבוד גדול) ".אחות(

האחות האחרונה המצוטטת עבדה בתקופת הקורס בבריאות הציבור כאחות חדר
ניתוח בלילות וסופי שבוע .כשסיימה את הקורס ,רצו שהיא תמשיך בחדר הניתוח
)משרה שנחשבה יוקרתית( אבל היא התנדבה ,מטעמים אידיאולוגיים לשירות
במעברות.
"לי הייתה מטרה לעזור למסכנים .הלכתי למעברה) ".אחות(

אחות שהייתה מעורבת בהקמה של בית ספר לאחיות חדש אחרי קום המדינה
תיארה את הקריטריונים לבחירת המועמדות ללימודים .למרות תחושת הדחיפות
שיצרה העלייה ,היו דרישות המיון ללימודי אחות מוסמכת גבוהות:
"בחרו בנות שהייתה להם השכלה של בית ספר תיכון ,גם בחינת הופעה ...שתיראנה יפה.
...ובשיחה גם מתרשמים מהבן אדם ,הופעה ושיחה) ".אחות(

באותה רוח ,במודעה שפורסמה בכתב העת "איתנים" באביב  1951נכתב:
"בת ישראל! מקצוע האחות קורא לך! המוני העולים זקוקים לעזרתך! מקצוע מדעי
2
ושימושי כאחד .נושא הערכה והוקרה ,מפרנס בכבוד".

קבוצת האחיות המוסמכות ,בוגרות קורס בריאות הציבור ובנות הארץ הייתה אולי
משמעותית מהבחינה התדמיתית ,מה גם שבאותה תקופה ניהלו האחיות מאבק
מקצועי להטבת תנאי התעסוקה שלהם .אבל בפועל ,המסה הגדולה של האחיות
ועובדי הבריאות וההדרכה שעבדו עם העולים הייתה של אחיות לא מוסמכות,
אחיות מעשיות ,או מטפלות בעלות הכשרה מינימאלית .גם תנאי הסף לקבלה
למקצוע היו נמוכים יותר ,וכך גם השכר והתנאים .רבות מהאחיות העולות לא יכלו,
מסיבה כלכלית או בגלל קשיי שפה ,להשתלב בלימודי בתי הספר לאחיות .מאידך
היה המחסור בידיים עובדות כה גדול שגם הכשרה מינימאלית )למשל ליווי של
אחות בעבודתה למשך כמה שבועות( נחשבה מספקת .חוסר ההשכלה הרשמית
 2המודעה ,מטעם בתי הספר לאחיות של קופת חולים פורסמה )למשל( באיתנים גיליון  ,3-4מרץ אפריל  1951ע' .97
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נחשב בקרב המרואיינות כנושא מביש ,והן נטו להמעיט לשוחח עליו במיוחד
במקרים שבהם הן זכו לקידום מקצועי על סמך עבודתן והמלצותיהן למרות העדר
תעודותיהן.
"היא ]אחות שעבדה איתה[ לא בוגרת הדסה...תראי אנחנו לקחנו אחיות שהן אמרו שהן
אחיות .לקחנו ,את יודעת ,מי שרק היה מוכן לעבוד ,והייתה לו גישה) ".אחות(
"הרוב זה אחיות מעשיות ,הן לא היו ידעניות כל כך ,אבל נתנו את הכול בחמימות".
)אחות(
"אני למעשה למדתי...טיפול בתינוקות .וזה למעשה הדבר שאני כל כך לא אוהבת לדבר
על זה ,כי היו לי תפקידים של אחות אחראית וכל הדברים שצריך היה להיות באמת עם
תארים ,אבל לי איכשהו סלחו לי ,קדימה קדימה .בכל מקום כתבו עליי שאני טובה
בתפקיד ותמיד קיצרו ]את[ כל הקורסים ,הכל קיצרו לי) ".אחות עולה חדשה(
"המפקחת של חיפה...ציפורה לסקוב...היא העבירה אותי לאחות אחת שהייתה בקיבוץ
כברי ...היא קיבלה בטיפות חלב בחיפה ...והיא לקחה אותי איתה לתחנות .ושם אני רק
הסתכלתי איך היא שוקלת ואיך היא מנהלת את העניין .לחתל ודברים כאלו אני כן
ידעתי) ".אחות מעשית עולה חדשה(

בכמה מקומות )למשל בבאר שבע וברמלה( ניסו להתגבר על בעיית המיומנות של
האחיות המעשיות על ידי פתיחת קורסי בריאות הציבור מיוחדים עבורן .האחיות
המעשיות שהשתתפו בקורסים קיוו לתוספת משכורת ולקידום ,אך ההטבות בדרך
כלל לא הוכרו בידי משרד הבריאות.
"ברמלה ארגנו שלושה קורסים בבריאות הציבור לאחיות מעשיות אבל בעצם...
אם היא מעשית ,היא לא יכולה להיות מוסמכת לבריאות הציבור ...אבל זה עזר מאוד
נתן להם הרגשה שהם יודעים יותר וגם זה עזר מאוד .זה לא הקנה להן מה שהן קיוו ,וגם
אנחנו חשבנו שצריך להקנות להן מבחינת משכורת או סטאטוס ,אבל זה עזר מאוד".
)אחות(

רבות מהאחיות הזכירו כחלק מתדמיתן המקצועית את המדים .חשיבותם של בגדי
האחות הייתה הן בחידוד ההבחנה בין האחיות לבין האחרים ,הבחנה שגררה עימה
גם הבדלים היררכיים ומשקל סמכותי וגם בהבחנה ,הקשה לעיתים בסיטואציה של
המעברות ,בין זמן העבודה ל"פנאי" .הכיבוס היומי ,ביד ,של בגדי האחות ,הוזכר גם
הוא על ידי מרואיינות שביקשו להדגיש את קשיי החיים בתקופת העלייה הגדולה
ואולי אף את ההבחנה בין הקפדתן על ניקיון אישי ,בניגוד לזו של הקהל איתו
עבדו.
"ברגע שאני במדים אז הייתה לי איזה שהיא סמכות) ".אחות(
"]לבשתי[ ירוק ,שמלה ירוקה וסינור לבן...זה היה גם מבחינה היגיינית נוח לי מאוד .כל
ערב הייתי מגיעה ,מחליפה את השמלה ,מכבסת וככה הייתה לי הרגשה יותר טובה שאני
בחדר עם הבגדים שלי) ".אחות(
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לעומת האחיות ,שרובן המכריע הוכשר למקצוען בארץ ,הרופאים והרופאות
שרואיינו למחקר היו עולים שלמדו את לימודיהם בחו"ל .שיקולי הבחירה שלהם
במקצוע אינם נוגעים במרבית המקרים להקשר הישראלי או לתקופת העלייה
הגדולה ולפיכך הם חורגים מתחומיה של עבודה זו.

ו .3.סיבות ההגעה לעבודה עם עולים
כמתואר לעיל ,בשיחה חופשית קשרו רבות מהאחיות המרואיינות בין הרקע המולד,
האידיאולוגי וההשכלתי שלהן לבין התנדבות לעבודתן עם העולים .אבל משנשאלו
שאלות קונקרטיות לגבי הנסיבות שהביאו אותן באופן אישי לעבודה עם עולים ,רק
מעטות מאוד דיברו על התנדבות .ההתנדבות יוחסה לאחרים  -מכרים מתנועת בני
המושבים ,רופאים ואחיות מבוגרים מהערים ,הקיבוצים והמושבים הוותיקים או
פעילות בארגוני הנשים.
"הימים ימי העלייה ותקופת המעברות .והיא ,האישה המבוגרת ,יוצאת לעבוד ולטפל
בילדי העולים ולהדריך את אימותיהם .בימי החורף ,במזג האוויר הגרוע ביותר היינו
פוגשים אותה בכביש ,נוסעת בקומנדקר פתוח-למחצה ,לעשות את עבודתה בין העולים".
3
)מטפלת(
"התאהבתי בנגב והתאהבתי באוכלוסייה מפני שזה היה מעניין מאוד בשבילי...עזבתי את
4
תל אביב ,פרקטיקה טובה ,והלכתי לקיבוץ אורים) ".רופא(

ההגעה לעבודה עם העולים יוחסה לנסיבות חיצוניות ,ומידת הכפייה של הנסיבות
הללו השתנתה בעוצמתה.
ו .1.3.בקשה או הוראה של ממונה או עמית בתוך מערכת הבריאות
חלק מהאחיות הגיעו לעבודה עם עולים מתוך עבודה אחרת במערכת הבריאות ,או
בעקבות הפניית בית הספר לאחיות .אם כי המרואיינות הדגישו לרוב את אופייה
החיובי של הפנייה ,ברור כי יכולתן שלא להיענות לפנייה בחיוב הייתה מוגבלת.
"נשארתי מעבר לשנת השירות .עשיתי שינוי ,זה עבר למשרד הבריאות כל הסיפור.
הפיקוח השתנה ,והפיקוח לא נתן לי .תשמעי ,היה להם בעיות קשות מאוד) ".אחות(
"עברנו ל]עיר פיתוח[ זה עיר של עולים ובאו אלי ממרכז הבריאות אמרו לי מה את חושבת
שאת תשבי בבית ותגדלי את הילדים שלך את עם קורס בריאות הציבור? צריכים אותך
וזהו) ".אחות(

3ברגר,ת" .ללא ליאות" חוברת זיכרון לד"ר פני יפה ,קיבוץ חפציבה יולי  1966ע'  .50-51באדיבות מיכל מן.
 4ראיון עם ד"ר א .כהן ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .3
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"כאשר סיימנו את לימודינו בביה"ס לאחיות ועוד אנו חוככות בדעתנו באיזה מחלקה
להשתלב ולעבוד ,מ .פיצ'ניק ז"ל מנהלת הסיעוד ,זימנה אותי ועוד מספר
חברות...והודיעה לנו שאנו מתבקשות לעבוד בראש העין בבית חולים לילדים שה עתה
5
הוקם ע"י הסתדרות מדיצינית הדסה) ".אחות(

ו .2.3.התחייבות לשנת שירות כתנאי ללימודים
מרבית האחיות המרואיינות הגיעו לעבודה עם העולים במסגרת התחייבות "לשנת
שירות" .שנת השירות הייתה תנאי להשתתפות בקורס לבריאות הציבור ,ובחלק
מהמקרים גם ללימודים בבית ספר לאחיות .משמעות שנת השירות הייתה
שהבוגרות הטריות התחייבו לעבוד במשך שנה בכול מקום שאליו ישלחו .בחלק
מהמקרים החליפה שנת השירות את גיוס הבנות לצה"ל ,והן נותרו באחריות משרד
הבריאות .לא בכול המקרים שולם לאחיות הצעירות שכר עבור השנה הזו .אחיות
אחרות גויסו ,ושירתו במעברות כחלק משירותן הצבאי .במסגרת שנת השירות
נשלחו רבות מהאחיות לשירות באזורי ספר שהגישה אליהם קשה.
"והיית צריכה להתחייב ]כתנאי ללימודים בקורס בריאות הציבור[ שלאן ששולחים אותך
אחרי זה את הולכת) ".אחות(
"משרד הבריאות אז ,הייתה התחייבות של אחיות שהם חייבות שנה עבודה בכל מקום
שישלחו אותם ,אז שבע אחיות הגיעו אלינו) ".אחות(
"בגלל המצב ,הצורך באחיות במעברות ,חצי שנה אחרונה ]בבית הספר לאחיות[ עברתי
לקורס בריאות הציבור בהדסה ירושלים והיינו חייבות שנת שירות) ".אחות(
"עשיתי שמה שנת שירות ,אחרי קורס בריאות הציבור ,כל אחת נשלחה לספר .אז אותי
שלחו לראש העין...זה לא היה בדיוק ספר מה שאנחנו מבינים על הגבול וכך הלאה ,אבל
הייתה מצוקה רבה) ".אחות(
"אני כל כך נעלבתי שלא רצו לקחת אותי לצבא]...לא גייסו אותי[ בגלל שהיו צריכים
אחיות בריאות הציבור במעברות ,פשוט....כל המחזור שלי בבריאות הציבור לא לקחו
לצבא) ".אחות(

ו .3.3.גיוס רשמי
שיטת ההגעה השלישית לעבודה עם העולים הייתה גיוס רשמי .הגיוס בוצע על ידי
משרד העבודה באמצעות צווים רשמיים .הגיוס היה בדרך כלל לארבעה עד שמונה
שבועות וחל בעיקרו על רופאים ,אם כי גויסו באמצעותו גם אחיות .לא היו אחיות
שגויסו בצו בין המרואיינים במחקר זה.
"בשנת  ,1951לפי חוק העבודה נשלחתי לשישה שבועות לנגב) ".רופא(

6

5לכמן-סמואלוב נ ,.דבר הבוגרים-ארגון בוגרי בית ספר לאחיות הדסה ,גיליון  ,25יולי-אוגוסט .2004
6ראיון עם ד"ר א .כהן ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .3
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"בחורף  1950/51קיבלתי צו גיוס משולב-הצבא בשותפות עם משרד העבודה...משאית
שנסעה למעברת פאלוג'ה ב' לקחה אותי ליעד שלי .שם התברר לי שאני רופא קופת חולים
במקום) ".רופא(

7

ו .4.היינו מסורים:
המרואיינים הרבו לתאר בראיונות את ההשקעה המרובה שהשקיעו בעבודתם ,ואת
המסירות מעל ומעבר שהפגינו בתקופת העלייה הגדולה .התיאורים התערבו לעיתים
מזומנות בתיאורי התנאים הקשים של התקופה.
ו .1.4.מגורים בתנאים דומים לעולים
מסירות מטיפוס זה אפיינה בעיקר את תיאורי האחיות הצעירות שהתגוררו
בתקופת שנת השירות במעברות ובכפרי העבודה באזור הספר .האחיות הללו
התגוררו במחנות העולים ,ולפיכך לא עזבו את המחנה כתום יום העבודה .ההקפדה
על תנאי החיים הדומים לעולים נחשבה כהפגנת מסירות לעולים ,והימנעות מיצירת
"מעמדות" בתוך המחנה .עם זאת תוארו בראיונות הבדלים דקים בתנאי החיים בין
האחיות לעולים ששמרו על ההבחנה בעינה .כך למשל תיארה אחת האחיות שמיעת
מוזיקה במחנה שאין בו חשמל ,ואחות אחרת תיארה מצב שבו לעולים לא הייתה
אספקה של נייר טואלט ,בעוד שהמוצר עמד לרשות הפרסונל בכפר העבודה.
"הם ראו שאנחנו חיים איתם ,את מבינה ,אנחנו לא גרנו בבתים אחרים ,לא היינו כאלה
שבאנו ונסענו .אנחנו היינו איתם) ".אחות(
"אמא שלי פעם באה לבקר אותי ,אז אל תשאלי איך זה היה' .חזרתם לעליה השנייה? מה
קורה פה?' כי את יודעת מבשלים על פתיליות ..היא לא תיארה לעצמה שיש עוד תנאים
כאלה ושהבת שלה חיה בתנאים כאלה) ".אחות(
"מאחר שלתושבים ]במעברה[ אין חשמל גם לנו ]הצוות[ אין חשמל .אבל בצריף של מנהל
המעברה הכניסו חשמל בשביל לשמוע מוזיקה...אז לתקליטים היה חשמל אבל לא
לתאורה ,כי אנחנו לא נהיה אחרים) ".אחות(

עם זאת ,גם מרואיינים שגרו מחוץ למחנות העולים הדגישו את קשיי החיים
והמגורים שאפיינו את התקופה .הדגשת קשיי המגורים הופיעה בראיונות ,בדרך
כלל ,בסמוך לביקורת על תלונותיהם של העולים על תנאי המגורים הקשים בתקופת
העלייה הגדולה.
"הדיור היה קשה ביותר ,אני למשל גרתי ,משפחה של שני ילדים ,בחדר אחד) ".רופא(
"לי לא היה חשמל כי גרתי בשיכון א' ,גם שמה לא היו רחובות ,לא שום דבר) ".רופאה(
"אבל היינו באמת עולים חדשים ,עם חדר אחד ,חדר אחד שלא שלנו ,בשכירות) ".רופאה(
8
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ו .2.4.שעות עבודה ארוכות
שעות העבודה הארוכות ,שבמקרים רבים הוצגו כעבודה מסביב לשעון ,הם מרכיב
נוסף של המסירות אותה מתארים המרואיינים .שעות העבודה מתוארות לא ככורח
מערכתי ,או דרישה מקצועית אלא כביטוי לרצונם הטוב של אנשי מערכת הבריאות.
חלק מהמרואיינים הצביעו על כך שהתנדבו מיוזמתם להישאר בשבתות בישובי
העולים ,למרות שלא הייתה להם הוראה מגבוה לעשות כך .שוב ,העבודה מסביב
לשעון מאפיינת יותר את האחיות הצעירות שגרו במעברות ,אבל גם אחיות נשואות,
שגרו מחוץ למחנות העולים ,דיווחו על נכונות להישאר מעבר לשעות העבודה
המקובלות .הנכונות הזו מוצגת כביטוי של מסירות מרובה ,כאשר גם בשעות אחרי
העבודה היו רבות מהמרואיינות נכונות להשקיע זמן ומאמץ בענייני העבודה .כך
סיפרה אחת האחיות שהיא צבעה רהיטים לתחנה בשבת ,ואחרות דיווחו על
הזעקתן למחנה בלילה ,או על הגעה בשש בבוקר לעבודה ועזיבה מאוחרת.
"היא ]האחות[ הייתה שמה ,אני לא יודעת אפילו כמה שעות היא עבדה שמה ,אני לא
יכולה להגיד לך .אם כל יום ,רק כל יומיים ,אבל היא הייתה שם הרבה ,הרבה מאד".
)רופאה(
"לא היה קיים שעון...לא היה קיים התחושה הזאת של שבת או חג .פשוט  24שעות ,וגם
גרנו במחנה...תמיד זה היה או הנמל או המחנה) ".אחות(
"אם ידעתי שתהיה לי לידה ,הייתי נשארת שבת) ".אחות(
"אני לא הרשתי לעצמי שבמעברה הזאת לא יהיה אף אחד בשבת .אז היינו עושות בינינו
תורנות-שבת אחת אני הייתי נשארת ,ושבת אחת היא .אף אחד לא חשב קופת חולים ,לא
קופת חולים ,צריך לשלם ,לא צריך לשלם) ".אחות(
"היינו כולנו מאוד מסורים לעבודה ,כל החיים שלנו זה היה רק עבודה .טוב ,כי אני עוד
לא הייתי נשואה ,משש בבוקר עד שתיים עשרה בלילה ,מתי שהיו באים העולים ,היינו
באים לקבל אותם) ".אחות(
"היינו באות בשש וחצי בבוקר ,בשש...אף פעם לא הולכים בארבע הביתה ,תמיד היינו
נשארות...היו זמנים אחרים ,הייתה מסירות עצומה מצד ה]צוות[) ".אחות(
"לא הלכנו הביתה בסוף יום עבודה ,לא רשמנו שעות נוספות ולא ימי חופש) ".אחות(

ו .3.4.העדר תחבורה /תחבורה בעייתית
המרואיינות הרבו להתייחס לקשיי התחבורה הגדולים שלוו את העבודה עם
העולים .רבות מהאחיות ,שלא התגוררו במחנות ,נאלצו להשתמש בטרמפים כדי
להגיע אל ולצאת ממחנות העולים והמעברות .שטחי המחנות והמעברות היו גדולים
מאוד ,והתנועה ברגל בתוכם-למשל לצורך ביקורי בית -הייתה כרוכה בהליכה
למרחקים ארוכים .גם במקומות שאליהם הייתה הסעה ,היה על האחות להגיע
ברגל לנקודת המפגש המוסכמת ,ולא תמיד עלה הדבר בידה .גם כדי לבצע בדיקות
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שגרתיות כגון בדיקות דם ,נאלצו חלק מהאחיות ללכת מרחקים גדולים ברגל .אחת
האחיות רתמה לשירותה את נהגי "אגד" ,אבל נראה שרבות אחרות נאלצו לוותר על
ביצוע הבדיקות בגלל קשיי התחבורה.
"]ההגעה היומית לעבודה כאחות[ מהקיבוץ בטרמפים עד ראשון ,ומראשון באוטובוס עד
המעברה) ".אחות(
"לא הייתה תחבורה ,בנות עמדו על הכביש וחיכו לטרמפ) ".אחות(
"ואת הולכת לעשות ביקורי בית וזה יום חורף ...ואת לא רוצה לאחר את ההסעה שלך
ואת מסתכלת על השעון ...אז את עושה קיצור דרך .אני זוכרת ,אני עברתי דרך השדה
ואני נפלתי .אני התביישתי ,קמתי ,הייתי יחפה ...וכל השמלה הייתה מכוסה בבוץ
והנעליים היו בתוך הבוץ .לקחתי את הנעליים ביד וככה ברגליים יחפות הגעתי עד
התחנה .מים חמים לא היה .לקחתי קומקום מים קרים ושפכתי על הרגליים ככה,
והנעליים שטפתי .ואני מסתכלת ,אני איחרתי את התחבורה) ".אחות(
"ברוב חודשי עבודתה של הרופאה בפרדס חנה לא סודרה נסיעתה ממחנה למחנה והיא
9
הייתה מגיעה ברגל )המרחקים שם גדולים מאוד() ".אחות(
"הייתי לוקחת מנשים הרות דמים...הולכת עד הצומת ]שעתיים הליכה[ ועוצרת את
האוטובוס שנוסע לאשקלון .תחנה סופית של האוטובוס הייתה ליד לשכת הבריאות.
הייתי נותנת להם את הקופסא של הדמים ואומרת להם תעלו את זה ללשכת הבריאות,
והם היו מעלים את זה) ".אחות(

ו .4.4.עבודה במהלך הריון
רבות מהמרואיינות הדגישו כי את העבודה הקשה עם העולים עשו במהלך הריונות.
אמנם רבות מהאמהות ההרות יצאו אחרי הולדת התינוק לשנת חופשה ,או הועברו
למקומות עבודה קלים יותר )קרובים למקום מגוריהם ,מקומות שיש בהם הסעה
וכו'( ,אך נראה שחלק מהן היו בהריון במהלך "שנת השירות" .אחות אחת סיפרה
כיצד מסירותה לעבודה עיכבה את הגעתה לבית החולים ללידה.
"היינו אחיות של "הדסה" ואני עבדתי חצי משרה .הייתה לי בת ,ואני הייתי בהריון.
בעצם שלושתנו ,שלוש מהארבע אני זוכרת ,היינו בהריון כולנו יחד) ".אחות(
"מים ירדו בלילה ...ו]שם בן הזוג[ עמד ברחוב עם התיק שלי וחיכה שאני אסדר את כל
העניינים וצלצל לרופא מה לעשות איתה ,אז הוא אומר זה ממש סכנה מים ירדו והיא לא
באה לבית חולים ,כי הייתי צריכה לגמור כמה דברים ,שזה היה נורא חשוב) ".אחות(

ו .5.4.מסירות ויוזמה
המרואיינים תיארו יוזמות שונות החורגות מהגדרת התפקיד הצרה של האחות או
הרופא ,או הקרבה יוצאת דופן עבור העבודה .היוזמות הוזכרו בקונטקסט בראיון

 9מלכה פינרמן "לרופאה בהוקרה" חוברת זיכרון לד"ר פני יפה ,קיבוץ חפציבה יולי  1966ע'  .27-28באדיבות מיכל
מן.
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שהדגים את המסירות הגבוהה של המרואיינים לעבודתם ,ואת נכונותם להקרבה
עצמית גבוהה עבורה .מידי פעם הושמעו בראיונות אמירות כלליות לגבי המסירות
הגדולה שאפיינה את עובדי הבריאות באותה התקופה.
"אני בצפת והוא ברחובות ,והיינו מאושרים שיש לנו עבודה ,גם אם היה קשה .היום אני
לא חושבת שמישהו היה עושה ]את[ זה) ".רופאה(
"אני עמדתי וצבעתי את המיטות כשקיבלנו .מיטות...חלודות ומי יודע? מי יודע על זה
בכלל? את מי זה מעניין?" )אחות(
"עד שסידרנו תחנה..כי "הדסה" לא כל כך הייתה עשירה .ואני בעצמי צבעתי את
הרהיטים וצבעתי ,וקניתי אותם ,מהכסף שלי .קניתי רהיטים בשינקין .הכי זולים
שיש...לא היה לי הרבה כסף ,עד ש"הדסה" החזירה לי אחר כך....ותליתי ווילונות,
סדינים כאלה) ".אחות(
"וכמה ]פעמים[ אפילו לקחתי באוטו שלי ]ילדים לאשפוז בבית החולים[ ...אני זוכרת
שפעם גם לקחתי איתי תינוק ,אולי יותר מפעם) ".רופאה(
"וידעתי שכל אחת רוצה לתת את הטוב ממה שיש לה כדי לעזור לילדים החולים ,ובשטח
זה אני רק יכולה לציין שהמסירות של העובדים באופן כללי ,המסירות הייתה גדולה".
)אחות(

ו .5.מה חשבו עלינו העולים
המרואיינים הרבו להזכיר את אהבת העולים לאנשי מערכת הבריאות והקשרים
העזים שהתפתחו ביניהם .האחיות סיפרו על קשרים כמו-משפחתיים ,ועל מעמד של
נשות סוד שרכשו בקרב העולים .ההוכחה הבולטת ביותר לאהבת העולים ,שחזרה
מפי כמה וכמה אחיות ,היה קריאת שם של תינוקות על שם האחות המטפלת.
המעשה הזה ,שהיה כנראה נפוץ למדי יכול להיות מוסבר במגוון הסברים )החל
בחנופה של העולים ,דרך ניסיון להתערות  -או לחקות  -על ידי מתן שמות ישראלים
והכרות מוגבלת עם שמות אלה וכלה בכך שהשמות  -התנ"כיים בחלקם  -התחבבו
עליהם( .הוא הוסבר על ידי האחיות כביטוי לאהבה ולהערכה של המטופלים
אליהם .היו אחיות שתיארו פרידות רוויות דמע כשעזבו את ישובי העולים ,והייתה
אחות אחת שתיארה התפתחות של מנהג תרבותי מקומי לפיו חול מהכניסה לטיפת
חלב נחשב לסגולה ללידה קלה .האחות הזו פירשה גם את המעשה הסמלי הזה
כביטוי לאהבה ולהערכה שרחשו אליהן המטופלים.
"מאוד קשורים אלינו ,יותר מידי אפילו ,כל כך קשורים .אנחנו היינו בשבילם אימא
ואבא ,וכל דבר היו באים לספר וכל דבר היו באים להתייעץ ,וכל דבר התחנה הייתה אוזן
הקשבת .ידענו את הכל מה שהולך במשפחה) ".אחות(
"אני לא זוכרת משך כל שנות העבודה איזה תלונה או איזה סקנדאל או איזה אי שביעות
רצון .הם ראו אותנו כמו אנשים שבאמת עוזרים להם .באמת עוזרים להם) ".אחות(
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"על השם שלי נתנו הרבה שמות לילדות .יש הרבה ציפורות ושרות וריבקות על שמינו".
)אחות(
"כמה תמרות יצאו שם מכל המעברה הזאת ,או שמות של מורות) ".אחות(
"כמה נשים היו שם וילדים ,כולם ליוו אותי לאוטובוס של השכם בוקר ,שאני אמרתי
להם שלום .הם ממש בכו] .כשעזבת?[ כן .כן ,ואני בכיתי) ".אחות(
"בין המדרכה לדלת ]של תחנת טיפת חלב[ היה מן בור כזה .היו הנשים לוקחות חול
משמה .שאלתי מה זה ,אמרו לי בשביל ללדת ,שאישה תוכל ללדת .החול של טיפת חלב
זה מין אמונה ,סגולה .רק תראי איך שהם האמינו בנו) ".אחות(

ו .6.שינויים בעקבות העלייה הגדולה
ו.1.6.עצמאות מקצועית
משנתבקשו האחיות להתייחס להשפעתה של העלייה הגדולה על המקצוע ועל
תפקודן המקצועי הצביעו רבות מהן על כך שהתקופה איפשרה יותר עצמאות
מקצועית ,ויותר אפשרויות להיות "ראש גדול" .האחיות ,שפעמים רבות היו לבדן
בשטח ,לקחו לעצמן סמכויות שבעיתות רגילות נתונות בלעדית בידי הרופאים.
"האחיות קיבלו על עצמן אחריות גדולה מאוד .הם הפנו ילדים לבתי חולים ,ובתי חולים
קיבלו אותם על סמך הפניה שלהם ,הם קיבלו את הילדים בחזרה עם הוראות טיפול והם
דאגו להוראות הטיפול ,הם פעלו בנושא של בריאות ,שחפת ...הם פעלו לבד על סמך
הוראות ,קיבלו הוראות ,הם לא היו הכי מפונקות ,האחיות היו חכמות ...התוצאה הייתה
שהאחיות קיבלו סמכויות ענקיות ,הן בהתחלה היו מבוהלות .אחות חדשה שקיבלנו
לעבודה הייתה מבוהלת ממש) ".אחות(

השינוי בסמכויות )אם כי מקומי וזמני( ,יחד עם הגידול במספר האחיות ,השינוי
בתנאי ההכשרה ושיפור תנאי התעסוקה של האחיות תרמו לשיפור בדימוי העצמי
של האחיות .העצמאות היתרה הזו לא תמיד מצאה חן בעיני הממסד במשרד
הבריאות ובעיני הרופאים .אחד הרופאים המרואיינים עסק בסוגיה זו בהרחבה
וביטא מורת רוח ברורה מכך שהאחיות חרגו מ"מגבלות ההשכלה" שלהן.
"במושגים שלה ]הכוונה ד"ר טובה ברמן-ישורון[ ,בעיקר כשהאחיות התקדמו למצב שהם
קיבלו החלטות גורליות כמעט רפואיות ,לא מצא חן בעיניה) ".אחות(
"אני לא סמכתי על האחות .אני לא סמכתי מפני שאני ידעתי את מגבלות ההשכלה שלהם
והניסיון שלהם...הייתה תקופה שלא הייתי מרוצה שהייתה להם יד חופשית ,לאחיות .כי
אני הייתי צריך באיזושהי צורה גם קצת לרסן אותם...הקפדתי על זה שהם לא יתנו
הוראות כשהן אינן בתוך העניין ושזה חייב רופא...באיזושהי צורה ,הן לא כל-כך נלהבו
מזה) ".רופא(
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ו .2.6.נתונים לחשד וחקירה
חלק מהמרואיינים ,ובהם גם רופאים ,התייחסו לצל שהטילה העלייה הגדולה על
חייהם המקצועיים .מדובר בחשדות ובחקירות שלהם היו נתונים אנשי הצוותים
הרפואיים בעקבות פרשיות הכרוכות בעלייה הגדולה ,במיוחד בקשר להיעלמותם
של "ילדי תימן" .חלק מהמרואיינים הוזמנו לחקירה באחת משלושת ועדות
החקירה בנושא ילדי תימן.
"הם פנו אלי ,לא יודעת מאיזה מחלקה זה היה ,מנהל הועדה לחיפוש הילדים
התימנים....יש שבאו במצב אפשר להגיד כמעט אבוד ,ולא הצלחנו להציל אותם .וזה
הייתה משפחה מיוחדת,שגם כן הייתה אחת שבוחשת  ...אני זוכרת שכשבאו ,התאומים
פגים ,אחד ניצל ואחד לא ....המשפחה הזאת היום היא אחת האלה שבוכה ]על[ הילד.
האח התאום שלו ]טוען[ שלא טיפלנו בו כמו שצריך .ועכשיו השני ,שהוא עכשיו בן
ארבעים או חמישים ,מתחיל לבחוש בקלחת] .ש :זאת אומרת ,הוא אומר שילד נחטף.
האח שלו התאום נחטף[ .כן ,כן] ".רופאה[

אחת האחיות תיארה באריכות חקירה משטרתית שלה הייתה נתונה במהלך שנות
ה .60-אחת ממשפחות העולים טענה כי ילדתה ,בעלת שפה שסועה ,נעלמה במחנה
בסמוך לעלייתם לארץ .האחות התחקתה אחרי מסלול המוסדות והמשפחות
אומנות שעברה הילדה מאז עלייתה ,עד שאיתרה אותה.
"תאמיני לי ,שהייתי חולה אחר כך חודשים מעלבון ,מזה שחושדים והייתי צריכה,
הוכחתי להם ,כן...אבל חשבתי ,אני מקבלת התמוטטות עצבים .כי מה זה חושדים? אני
עשיתי איזה עבירה? ...לחשוד ולהאשים זה קל ,ואם אני לא הייתי מוצאת את הספרים
שניהלתי עם הרישומים?" )אחות(

החקירות נתפסו על ידי המרואיינות כמפחיתות את משקל מאמציהן בתקופת
העלייה הגדולה ,וכפגיעה קשה במעמדן המקצועי.
ו.3.6.כעס ועלבון
חלק מהמרואיינות ביטאו תחושות קשות של כעס ועלבון לגבי יחס החברה
לפעולותיהם בעלייה הגדולה .בעוד שהרופאה התייחסה למפגש קונקרטי עם עולים
שהטיחו בה דברים קשים ,התייחסה האחות לבקשת הסליחה המתוקשרת של
אהוד ברק .לראייתה ,בקשת הסליחה פגעה בזכר המאמצים והקורבנות שהועלו
למען קליטת העלייה.
"את יודעת ,מישהו אמר לי בוועדה רפואית שנורא נורא התקוממתי] .הצוותים הרפואיים
בשנות החמישים[ היו יותר גרועים מהנאצים .וזה צריך להגיד לי .אני נורא התרגזתי....
]היו[ מקרים טרגיים נורא .אבל להגיד שהיו יותר גרועים מהנאצים ,לקחו אותנו בכוח
]לטיפולי גזזת[...השנאה הזאת) ".רופאה ניצולת שואה(
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"מאוד הכעיס אותי שברק אמר את המשפט הזה לבקש סליחה מהעולים מעדות המזרח
לדורותיהם .על מה סליחה? מה שהמושבניקים האלה והקיבוצניקים נתנו לכל הישובים
האלה ,ואם תרצו מה שאנחנו נתנו ,אז על מה הסליחה? אני חושבת שנתנו כל מה שיכולנו
ועזרנו בכול מה שאפשר) ".אחות(

ו .7.הערכת התקופה
כשנתבקשו להעריך את התקופה ,תיארו אותה חלק מהמרואיינים כתקופה הטובה
והמספקת ביותר בחייהם המקצועיים .הם תיארו הישגים )כמו הורדת תמותת
תינוקות(  ,שמחת עשייה וחוויות מעצבות.
"התקופה של רמלה הייתה התקופה בחיים שלי אני יכולה להגיד כי הרגשנו שאנו
מתחילים מלא כלום ובונים ועושים .ועם הצלחה ,הצלחנו כל כך להוריד את תמותת
התינוקות ...טוב אלה היו זמנים שבכלל היום אי אפשר לתאר לך את זה ,בהתלהבות"...
)אחות(
"הייתה תקופה נהדרת כי באמת עשינו) ".אחות(
"היום שאני בדיעבד ]אחרי[ חמישים שנה חושבת על זה...זה נתן גם חותמת לכל החיים.
וגם הייתה שם ,מה אני יגיד לך ,זה לא מן אהבה גדולה ,אלא ,מן הרגשה שזה מאוד גדול,
שאת הרגשת שהיית טובה איתם והם אהבו אותך ושעשית הכל שביכולתך שלשפר את
המצב .וזה נותן מאוד התרוממות נפש .שאם אני מסתכלת איך יכולתי? איך עשיתי? איך?
זהו ,חייתי את היום-יום הזה הקשה .אבל אני הרגשתי שזה באמת היה שליחות) ".אחות(

מרואיינים אחרים הצביעו על חוסר חשיבה ,בזמנו ,על ההשלכות של עבודתם על
עצמם ,ועל העולים .היו שהתייחסו לאחריות העצומה שהוטלה על כתפי אחיות
צעירות לחייהם ובריאותם של אלפי עולים .אחרים העמידו בספק את התבונה
שבהתערבות בחייהם והרגליהם של העולים .התבטאויות נוספות מסוג זה מופיעות
לקראת סיומו של פרק ח' תחת תת הפרק "עשינו שגיאות".
"אז לא הבנתי מה גודל האחריות .קיבלנו ]את האחריות[ כצעירים .בסך הכול הייתי
פישרית קטנה מה?  ?21 ?20מה הניסיון שלי? מה הידע שלי בלקחת אחריות כזאת?"
)אחות(
"היום אני הרבה פעמים אני שואלת את עצמי מה שאנחנו עשינו זה להוריד תחלואה או
תמותה ועשינו את זה באמת בהצלחה אבל מצד שני בארץ לא היו יכולים לעזור לאנשים
מספיק להחזיק את כל הילדים שלא נפטרו שהם היו רגילים הם היו רגילים כל שנה ללדת
אבל רק חלק קטן מהילדים נשארו בחיים ופה אנחנו לא נתנו להם למות בכוח ,אפשר
להגיד ,וזה לא זה לא פשוט לא היה להם לא היו רגילים לקחת ילד לבית חולים או דברים
כאלה לא היה אני מדברת עכשיו על הקהל שהתמותה והתחלואה היו כל כך גדולים...בן
גוריון נתן פרס הילד .על מה הפרס הזה? אבל הם היו צריכים לבוא בנעליים לבית הספר,
לא היו מוכנים לקבל אותם יחפים .מאין הם קונים את כל הנעליים האלה? ...זה היה
מאוד בעייתי ,הלחץ על המשפחות היה מאוד גדול והיה להם נורא קשה) ".אחות(
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חלק מהמרואיינים ראו ביחסים הבלתי שוויוניים בין מטפלים לעולים ,והפטרונות
שהפגינו המטפלים מאפיין מרכזי של התקופה.
"אי אפשר להתכחש שהייתה מן תחושה של פטרונות .אני חושבת שבגלל שהייתי צעירה
כל כך ובעצמי עולה זה מנע ממני ,אני מקווה ,את ההרגשה הזאת של הפטרונות) ".אחות(
"מהתחלה אמרנו לאם מה שאת עושה זה לא טוב האם את מסוגלת לעשות מה שאנחנו
מציעים כי זו דרך יותר טובה .במשך הזמן למדנו זה מזה ,אני חושב שזה הביא לשיפור
10
מאוד בולט) ".רופא(

סיכום
בפרק זה הצגתי כמה מאפיינים של הדימוי העצמי והקולקטיבי של אנשי מערכת
הבריאות שעלו בראיונות .לצד רובד בסיסי של הערכה עצמית ומגזרית גבוהה
היונקת הן מגורמים שיוכיים )מוצא ,משפחה ,ישוב( הן מגורמים נרכשים )חינוך,
אידיאולוגיה ,ערכים והירתמות למשימות לאומיות( והן מגורמים השכלתיים )בית
ספר לאחיות" ,הדסה" ,קורס לבריאות הציבור( ,מייחסים לעצמם אנשי הבריאות
מאפיינים ייחודיים נוספים .עבודתם עם העולים מוצגת כמפעל התנדבותי ,שהוא
התוצר ההגיוני של מעמדם האישי והציבורי המובחן .זאת למרות העובדה כי בפועל
הגיעו מרבית המרואיינים לעבודה עם העולים לתקופות מוגבלות ,ובדרך כלל
באמצעות רמה מסוימת של כפייה חיצונית .המרואיינים מרבים להדגיש את
מסירותם לעולים  -תנאי מגורים קשים ,שעות עבודה ארוכות ,תחבורה בעייתית
ועבודה במהלך הריון .הם מדגישים כי שכרם על עמלם היה באהבה ובהערכה
שלהם זכו מהעולים .הדימוי הקולקטיבי העולה מן הראיונות הוא דימוי עצמי
מחמיא ,מובחן מזה של כלל האוכלוסייה ,ובודאי מזה של העולים .דמות האחות או
הרופא/ה היא דמות אמיצה ,הנלחמת בקשיים עצומים ,מפגינה מסירות גבוהה
וזוכה בתמורה באהבת המטופלים .העלייה הגדולה ,בעיני חלק מהמרואיינים,
הביאה גם לעמעום מסוים של מעמדם .החשדות האישיים והקולקטיביים שהחלו
להישמע בציבור לגבי תפקוד הצוותים הרפואיים בתקופת העלייה הגדולה יצרו
בקרב המרואיינים תחושות קשות של עלבון וזעם .גם הערכתם הכללית את
התקופה מעורבת  -לצד התלהבות מהתפקוד ומההישגים בתחום הבריאות ,יש
מחשבות שניות לגבי אופני הביצוע והתאמתם של המרואיינים עצמם לביצוען.
בפרק הבא אציג את תפיסות המרואיינים כלפי מטופליהם.

 10ראיון עם ד"ר עמוס ארנן ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .9
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פרק ז'":הבורות מתנקמת תכופות" - 1תפיסות של אחיות
רופאים ומטפלים את עולי שנות החמישים
במגזין "דבר השבוע" הובאו בראשית  1953סיפוריהן של חמש משפחות עולים
ממקומות שונים ,לציון ארבע שנים לעלייתן לארץ .באחד הסיפורים תוארה עולה
מטריפולי כמתגוררת בבדון "ששלטו בו ריחות כבדים של מזון מטוגן וכלי מיטה
בלתי מאווררים" .הכתבה שרטטה בפרטי פרטים ובציון שמות מלאים את חייה
המשותפים עם גבר הנשוי לאחרת ,בשעה שאשתו ושלושת ילדיו חיים בבדון סמוך,
ואת הולדת התינוקת הבלתי חוקית .הגבר היה שומר שפוטר והוצג כמי שנהנה
מ"חיים נפלאים של בטלה" ו"מפרנסות בשפע שאינן דורשות עמל כפיים" .הזוג
סירב להתפנות ממחנה העולים בית-ליד ולהתחייב לשלם עבור בית בכפר יונה.
"אשתו הבלתי מוכתרת" ,מסכם הכותב" ,מוסיפה :לא נצא מכאן אפילו אם יתנו
לנו הר של זהב " את הכתבה עיטרה תמונה גדולה של האישה כשהיא ישובה על
2
הארץ ,ומניקה את התינוקת כששדה חשוף ופניה מבוהלות למראה.
הטקסט רווי הסתייגות מאורחותיהם של העולים המתוארים ,ומחוסר רצונם
להשתלב בארץ .אבל לא פחות חשוב הוא מיקומו היחסי בתוך המאמר המכיל עוד
ארבעה סיפורי קליטה .המאמר "חורף רביעי בבדון" הוא אמנם המאמר הפותח
בכתבה אך אליו מצטרפים המאמרים החיוביים על קליטת עולים מסלובקיה,
קשישה מבולגריה ,ומשפחה עירונית מצפון מרוקו )שעברה לחקלאות( ומאמר
אחרון שחיפש "כישלון בעליה" ומצא עולה עירוני מבודפשט שהתיישב על דעת עצמו
בכפר נטוש והסתכסך עם המדריך מהסוכנות על מכסות מים .המאמר התייחס לכל
העולים ככאלה ש"הספיקו להיקלט ,להסתדר בצורה מניחה את הדעת או לכל
3

הפחות יכולים היו להסתדר אילו רצו בדבר".
הכתבה ,למרות ניסוחיה הבוטים ,רחוקה מדעות קדומות חד משמעיות כלפי כל
העולים או כלפי עדות ספציפיות .היא מכילה מרכיב של דו-משמעות ואפילו
אמביוולנטיות כלפי העולים ככלל .היא מכילה טיפולוגיה לגבי השתלבות וחוסר
השתלבות בחברה הישראליות לאורך צירים של כפריות ועירוניות ,נשיות וגבריות
)אם כי דוקא במקרה ה"חורף הרביעי בבדון" ,באורח יוצא דופן ובולט לעומת שאר
המאמרים ,גם האישה אינה משתלבת( ונשיאה או העדר של "ערכים" )ערכי עבודה
1ש.ב" (1950) .על סף ההתאחזות )ביקור בראש העין(" איתנים גיליון ) 4ספטמבר( ע' .200
2ללא שם מחבר "חורף רביעי בבדון" ,בתוך' :עולי  – 1949אזרחי  ,'1953דבר השבוע ,1.1.1953 ,עמ'  .5בספר של הצלם
בוריס כרמי מופיעה תמונה נוספת של אותה אישה מאותו יום ובה היא נראית רגועה ומחויכת ,ולא באמצע הנקה.
כרמי ,ב (1997) .מדינה בעריסה-עדות מצולמת תל אביב :מחברות לספרות ע' .41
 3שם ע' .7
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הודגשו במאמר זה במיוחד ,ובהתחשב בעיתון הסוציאליסטי וקהל היעד שלו ,אין
זה מפתיע(.
אורית רוזין מביאה במחקריה מבחר מרשים של התבטאויות סטריאוטיפיות כלפי
העולים והרגליהם ההיגייניים ,התרבותיים והמוסריים ,שמקורן בכתבות של
עיתונאים שבאו לביקורים קצרים במחנות ובמעברות העולים .הניסוחים חריפים
ומלווים בתיאורים פלסטיים של זוהמה ,של הפרשות ,של עירוב ילדים ובעלי חיים
)במגורים ובמשחק( ,תוך דגש על הקשר בין הסיאוב הפיזי לניוון המוסרי 4.רוזין
מסיקה שתי מסקנות :האחת ,שתיאורי הזוהמה הולידו בקרב הכותבים ,הקוראים
ובמערכת הקליטה כולה סלידה מפני העולים ,שגרמה לדחיקתם לפריפריה,
לקיפוחם בהקצאת תקציבים ומשאבים ועוד .השנייה ,שעיקרה של הסלידה הופנה
כלפי עולים מזרחיים .להלן אטען ,כי התמונה שפורשת רוזין אינה מלאה .ביטוייהם
של עובדי הבריאות ,בראיונות כיום ובמאמרים שהתפרסמו בעיתונות הרפואית
והפופולארית מאותה תקופה ,שונים בנימתם ובתכניהם מאלה שהציגה רוזין .בעוד
העיתונות האשימה בצורה מפורשת יותר או פחות את השלטונות בבעיות קליטת
העלייה 5מציגים עובדי הבריאות ,מנקודת מבטם בתוך המערכת ,עמדה מורכבת
יותר .עמדתם משלבת אידיאולוגיה מוצהרת של קליטה בריאותית והבראת העולים
בשירות המפעל הלאומי )משמע תחושות 'חיוביות' לעלייה( עם התבטאויות
ותפיסות שליליות ,לעתים עד כדי סלידה ,ביחס לקבוצות עולים קונקרטיות,
וחיוביות ואוהדות כלפי אחרות.
על רקע זה יש לראות את הציטוטים שיובאו להלן .הם משקפים שפע של
סטריאוטיפים ודעות קדומות ,ועם זאת יש בהם מורכבות ורב משמעיות הדוחים
קביעות פשטניות לגבי סלידה או הסתייגות סוחפת מעולים ,ומעולים מזרחיים
דווקא.

ז .1.תפיסות מכלילות וסטריאוטיפיות
ניתוח הראיונות העלה שפע של התבטאויות סטריאוטיפיות ומכלילות של אנשי
הצוותים הרפואיים ביחס לעולים .ההתבטאויות נותחו על פי התמות המרכזיות
שלהם ,וסודרו על פי מידת החומרה ,או הגינוי החברתי ,של הסטריאוטיפים.

 4רוזין ,א 2002) .א'( "תנאים של סלידה -היגיינה והורות של עולים מארצות האסלאם בעיני ותיקים בשנות
החמישים" עיונים בתקומת ישראל  12עמ'  .196-204תיאורים נוספים ולעתים חריפים בהרבה מופיעים אצל הנ"ל
) 2002ב'( ,מגוף ראשון רבים לגוף ראשון יחיד :תהליכי אינדיווידואליזציה בחברה הישראלית בראשית העשור
הראשון למדינה ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל-אביב  ,עמ' .273-360
 5רוזין פטרה את העיתונות כצינור להעברת עמדות הממסד ,אך בפועל התבססה בעיקר על קטעי עיתונות מתוך
ה"ארץ" ועיתוני החוגים האזרחיים שהרבו לבקר את הממשלה בראשות מפא"י על תפקודה בקליטת העלייה .רוזין
) 2002ב'( ,עמ' .270
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ז .1.1.העולים נתונים במצב מעבר זמני
המרואיינים מתייחסים לעלייה הגדולה ,הן בזמנה והן בדיעבד ,כתקופה זמנית
שבה עמדו העולים ערב שינוי מהותי ,ולמרות כל הקשיים צלחו אותו בהצלחה.
עמדה זו היא חלק מהאידיאולוגיה של כור ההיתוך שאפיינה את שנות החמישים,
ולפיה קבלת מאפייני החברה הקולטת היא מטרתו של תהליך הקליטה .מאפייניהם
החיצוניים )לבוש ,תכשיטים( ,התרבותיים והאישיים הזכורים משנות החמישים
עמדו להשתנות ואפילו להימחק לטובת אימוץ מאפיינים ישראליים .לפיכך
המאפיינים ,גם השליליים ביותר שיוזכר לעיל במהלך הפרק ,השתנו ונעלמו מן העין
וכל שנותר מהם הוא זיכרון המועלה הרבה פעמים בצחוק או בחיוך.
ההכשרה הבריאותית נתפסה על-ידי הרופאים והאחיות כחלק מתהליך ההשתלבות
של העולים ,כזרז לתהליך השינוי המבטל את מעמדם הזמני כ"אחרים" לטובת
המעמד הקבוע יותר של "אנחנו" .ד"ר אריך נסאו כתב" :לאט לאט מסגלים להם
האבות ,הילדים וכן האימהות את הבנת התועלת שבחיים היגייניים" 6.אחת
האחיות תיארה:
"ואחרי זה הם התחילו לצאת ]מהמעברה[ ,ולאט לאט יצא כל פעם גרעין אחר למושב
אחר .חמישה מושבים יצאו מאותה ]מעברה[ והעירוניים לקריית גת .בצורה כזאת הייתה
נכנסת קבוצה ויוצאת קבוצה עד שהחליטו שיותר טוב להעביר אותם ישר למושבים
מאשר לעשות להם את התחנה הזו של המעברה) ".אחות(

תפיסה זו ,של תחנות מעבר זמניות ,עלתה בראיונות נוספים .תחושת הזמניות
הקשתה על יצירת יחסים חברתיים ארוכי טווח בין מטופלים למטפלים ,הגבירה
את משקלם של רשמים ראשוניים ושל סטריאוטיפים והוסיפה נדבך חשוב למה
שאני מכנה האמביוולנטיות של הצוות הקולט.
"משפחות באו והלכו ,באו והלכו) ".אחות(

מקור אפשרי נוסף לאמביוולנטיות הייתה התחושה של חלק מהקולטים כי הקשיים
שעוברים על העולים נובעים במידה מסוימת מליקויים בתהליכי הקליטה ולפיכך
הם אשמתם של הקולטים .תפיסת הזמניות הועילה כאן כדי למתן את משקל
האשמה הקולקטיבית .מעניין לציין כי בראיונות כיום עלתה סוגיית הזמניות
בתדירות גבוהה ,בשעה שסוגיית הקשיים שנגרמו על ידי הקולטים עלתה כמעט ורק
בטקסטים בני התקופה.
"התנאים בהם חיו העולים לא יתוארו .התנאים הסניטאריים היו מתחת לכל ביקורת
וכתוצאה מכך רבו המחלות למיניהן .חיי הבטלה ,הגנבות הרבות של צרכי המזון )אפילו
 6נסאו א" (1953) .השפעת העלייה ההמונית על בריאות האוכלוסייה הותיקה והחדשה" ,דפים רפואיים ,חוב' יב )א(,
עמ' .19
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של תינוקות( יצרו אי אימון ואוירה של עצבים מרוטים ואחרון אחרון ,השירות הרפואי,
7
שברובו היה מורכב מהעולים עצמם ,חילל את שליחותו של הרופא והאדם) ".אחות(
"וכך הושבו שם ]בכפר העבודה[ .בלי מים ,בלי אוכל ,בלי עבודה ,בלי עזרה רפואית ,בלי
טיפול בחולים-זקנים-תינוקות .שום דבר פרט לאוהלים ,אבנים ,והשמש היוקדת".
8
)רופא(

ז .2.1.בכיינים/מקופחים
קטגוריה זו מייחסת לעולים )או לקבוצות מובחנות מתוכם( נטייה לקטר ,להתלונן
או לבכות את מר גורלם .לקטגוריה זו שייכים גם ביטויים של תחושות קיפוח.
בניגוד לקטגוריה של הזמניות שהתייחסה אך ורק לעולים בתקופת העלייה,
קטגורית ה"בכיינים" היא קטגוריה מעורבת מבחינה דורית ותקופתית .קטגוריה זו
יוחסה על ידי חלק מהמרואיינים לעולים ממוצא מזרחי ,ובעיקר ממוצא מרוקאי.
חלק מהמרואיינים טענו שהיא נוצרה בקרב העולים בארץ עקב קשיי הקליטה,
כשחלק מייחסים אותה לגברים שהתקשו להשתלב יותר מנשים .מרואיינים אחרים
ייחסו את הבכיינות לבני הדור השני והשלישי שפתחו מודעות פוליטית .בראיונות
רבים חזרה הטענה כי הבכיינות וטענות הקיפוח הם נכסים פוליטיים שהומצאו,
שומרו או הועמקו על ידי פוליטיקאים מזרחיים .מיעוט התייחס ל"בכיינות"
כמאפיין תרבותי של עולים ממרוקו.
"תראי זה אנשים שהיה להם קשה ומחפשים אשם למה היה להם קשה .יש אנשים שבאו,
תראי ,הרומנים למשל .הם קיבלו אותו ה ,DDTבדיוק אותו ה DDTכמו המרוקאים.....
אף-אחד לא שמעת שבכו על ה .DDTקיבלו את זה ,ככה צריך ,וזהו...זה תלוי בהרגשת
הביטחון העצמי של הבן-אדם) " .רופאה(
"אני לא מבינה את כל העדות .המרוקאים ,שכאילו לקחו להם משהו ,שכאילו לא נתנו
להם להתפתח .נתנו ,כל אחד איך שהוא רצה .אבל ,האמת שאנחנו רצינו בזמנו להפוך את
כולנו לישראלים .אני חוטאת ,חטאתי גם אז ,כשאמרתי למישהו ,תשמעי ,מה שהיה
בתימן היה בתימן ,פה את צריכה לעשות מה שכל עם ישראל עושה פה) ".אחות(
"חברי כנסת היום עוד קמים ואומרים שהם מקופחים ....אבל ]זה[ הניצול לרעה של
המצב ,מצב קשה .אני יכולה להגיד שנעשו מאמצים על אנושיים ,באמת מאמצים על
אנושיים לתת את המקסימום שהיה) ".רופאה(

טענת הבכיינות שמשה לרוב את המרואיינים כדי להדוף טענות לגבי טיב הטיפול
בתקופת העלייה הגדולה .הטענה הרווחת בראיונות הייתה כי כל העולים קיבלו
טיפול שווה ,ולפיכך תמוה הוא שרק קבוצות מסוימות ממשיכות להתלונן עד היום.
 7פינרמן מ"(1966) .לרופאה בהוקרה" חוברת זיכרון לד"ר פני יפה ,קיבוץ חפציבה יולי ע'  .27-28באדיבות מיכל מן.
 8קלנר א" (1990) .שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  18.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
חוברת ט' ע' .282
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ז .3.1.בורות /בערות
הקטגוריה "בורות" או "בערות" ,כוללת תיאורים שמהם ברור כי העולים לא הכירו
את התפיסות המערביות ואת הטכנולוגיה של החיים המודרניים .היא כוללת
הימנעות גמורה מהליכה לשירותים או שימוש לא נכון בהם )לצורך כבישת ירקות(
וכך גם לגבי חיתולים ,וכן אי-אוורור מצעים ,אי-רחיצת כלים ומגורי בעלי חיים
בתוך הבית .התוצאה היא היעדר מה שנתפש אצל האחיות המרואיינות כיום) ,כמו
גם אצל המראיינת( ,כתנאי היגיינה בסיסיים וחיוניים .המונח "בערות" פוטר,
מבחינה מוסרית ,את העולים מעוון הזוהמה וההזנחה ,שכן מדובר בחוסר ידע וככל
חוסר ידע יש אפשרות לתקנו .התשובה לבערות בתחום ההיגייני כמו בתחומי
השכלה אחרים ,הייתה טמונה בעיני בני התקופה בחינוך ,בביעור הבערות.
אם כי הבערות יוחסה לרוב לעולים ממוצא לא אירופאי ,הדגש היה על הקישור בין
בערות לכפריות .לעולים העירוניים מצפון אפריקה ,עיראק או תימן לא יוחסה בדרך
כלל הבערות .מבחינה מגדרית לא נמצא יחוס שונה בין נשים וגברים למידת
הבערות בעניינים היגייניים .חילקתי את ההתבטאויות הנוגעות לבערות למספר תת
קטגוריות משמעותיות:
ז.3.1.א .חוסר הכרות עם מנהגי התזונה והכנת האוכל המקומיים
"הן לא ידעו לקלף אפילו תפוח אדמה ,כי לא ידעו סכין) ".אחות(
"לקחו את הלחמים הלבנים הגדולים ,ראיתי שהם מוציאים את הבפנים ,וזרקו) ".אחות(
"עם העוף לא ידעו מה לעשות) ".אחות(

להדגשה מיוחדת זכתה השפעת חוסר הכרות עם מנהגי התזונה והכנת האוכל
המקומיים על הטיפול בילדים .בראיונות עלו דוגמאות להאכלה לא נכונה או לא
בריאה של ילדים ,לצד דוגמאות להאכלת תינוקות במזונות מסורתיים של העולים
)כדוגמת חילבה( שנתפסו על ידי הצוותים הרפואיים כבלתי מתאימים:
"העולים החדשים לא ידעו לטפל בתינוקות ,לא ידעו איזה סל מזון ]לקנות[) ".אחות
מפקחת(
"לא ידעו מה לתת לילדים לאכול) ".רופא(
"הם היו מאוד רעבים...הילדים היו כמו מקלות שחורים קטנים ,כולם .הרגליים כמו
מקלות ,הכל היה כמו מקל שחור) " .אחות(
"מה שם נתנו לילדים ,זה היה לחם עם ריבה .זה היה האוכל ,בוקר צהריים ערב אותו
דבר) ".אחות(
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"יום אחד ,אחרי שבת ,אני רואה כל הילדים עם גרון כמו דיפטריה ,עם כזה עכור ,עם
נקודות לבנות ואין להם חום והם בריאים ולא היה בשבת ולא ביום שישי ולא שום דבר.
ואז התברר לנו שהיו הרבה אימהות שנתנו להם חילבה וזה צרב להם) ".אחות(

ז.3.1.ב .שימוש לא נכון במכשירים ומתקנים
"מצאנו כמה פעמים שהם ניסו לכבס שם ]באסלה[ חיתולים) ".אחות(
"אנשים שכובשים זיתים באסלה של הבית שימוש) ".אחות(

המרואיינים נתנו דוגמאות רבות לשימוש לא נכון או בלתי מקובל במכשירים
ומתקנים ביתיים .השימושים הלא מקובלים באסלת השירותים היו דוגמא נפוצה
שחזרה ברבים מהראיונות לבערות של העולים .הם הוסברו במרכיב נוסף של בערות
 אי הכרת השימוש בשירותים בנוסח המערבי.משנשאלו במפורש ,הודו חלק מהמרואיינים שמעולם לא ראו שימוש כזה
בשירותים במו עיניהם ,אלא שמעו עליו .היה זה אחד מהסיפורים שנפוצו על
העולים ואומצו על ידי מרואיינים כמו גם על ידי כותבים בני התקופה .עם זאת חזרו
בראיונות דוגמאות רבות לשימושים לא נכונים בציוד ובמתקנים שנראו בפועל על
ידי המרואיינים:
"כשהם ראו שיש בארץ פריג'ידרים ,אז הם היו קונים פריג'ידר ושמים שם בגדים".
)אחות מפקחת(
"כל יולדת קיבלה אחרי לידה חבילה...כך וכך חיתולים...בכלל לא ידעו להשתמש בזה.
אחד היה וילון ,אחד היה מטפחת ראש ,אחד היה סמרטוט רצפה) ".אחות(
"הבאתי מגבות ,אז אני תמיד מצאתי אותם בווילון .אז זה לא רק שלא יכולתי להשתמש
בתור מגבת...זה היה מלוכלך אז הצטרכו לכבס את זה .אז אני תמיד ]כש[נכנסתי לחדר,
קודם אני הורדתי את המגבת מהחלון) ".אחות(

המרואיינים לא התעכבו לברר את שורשי השימושים הלא נכונים )מה עושים
במקרר כשהישוב טרם חובר לחשמל ,או מה עושים בארון קרח כשאין אספקת קרח
סדירה( אלא ביטלו אותם כתוצאות של בערות .הבערות כאמור הייתה צריכה
להיות מטופלת בתהליך של חינוך והדרכה.
ז.3.1.ג .בערות בתחום הבריאות
רבים מהמרואיינים הצביעו על חוסר הידע הבריאותי של העולים .חוסר הידע
הסביר את קיומן של פרקטיקות שנראו למטפלים מוזרות ושונות .כך הסבירה
קטגוריית הבורות את אי ההיענות של חלק מהעולים לנורמות המערביות של יחסי
רופא חולה .הגעה לבדיקה רפואית בקבוצות ולא ביחידות ,הדרישה לתרופות
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ולזריקות הניתנות בתוך המרפאה ,ואי השימוש בתרופות שנתנו הביתה ,הוסברו
כולם בבערות.
9

"אני זוכר שלא היו באים אל הרופא יחידים עם מחלות ,היו באים בקבוצות) ".רופא(
"זריקות ,זריקה ,לא ,הם לא שאלו מה ,העיקר לקבל זריקה .זריקה בתודעה שלהם זה
היה דבר טוב) ".אחות(
"הקהל שהוא ברובו פרימיטיבי למד את שפת קופת חולים של תביעות לזריקות ,לטיפות
לבנות לעיניים )טיפות סטרפטומיצין( ומשחת אוריאמיצין לפצעים .התביעות לזריקות הן
כלליות לכל דבר ,בין לדלקת עיניים לחררה ובין לנזלת .כשהינך מסרב הרי מתחילה ריצה
10
למשרד בצעקות) ".רופא(
"הבעיה הייתה שההורים קבלו את התרופות ולא השתמשו איתם .זאת אומרת הייתה פה
חוסר הבנה לקבלת טיפול רפואי) ".אחות(

שתי מרואיינות הזכירו מקרים של הנקת בעלי חיים )כלבלב ,קיפוד( על ידי יולדות
שרצו לשמר חלב .למרות שהמרואיינות טענו שהבינו את ההיגיון בהתנהגות החריגה
)להקל על ייסורי השדיים העמוסים או לשמור על יצור החלב לתינוק מאושפז( ,הרי
שתיהן סברו שהפרקטיקה המפתיעה נבעה מחוסר הכרות עם הפתרונות הרפואיים
המערביים לבעיה:
"אישה שילדה..תינוק מת ,באתי לראות מה שלומה וראיתי שהיא מניקה...גור קטן של
כלבים .אני פשוט נאלמתי דום...נשארתי עם פה פתוח איזה חמש דקות) ".אחות(
"היא ככה בטבעיות הוציאה קיפוד קטנצ'יק ושמה אותו לינוק .אני חשבתי שאני
מתעלפת .תינוקות היו לה ]באשפוז[ והיא הניקה קיפודים כדי לשמור על החלב) ".אחות(

חוסר ההכרות עם הרפואה המערבית הורחבה גם לחוסר הכרות עם תורת
הפסיכולוגיה המערבית ,בייחוד בכול הקשור לצרכיהם של ילדים:
"הייתה בעיה של חוסר מודעות שילד צריך לשחק עם צעצוע) ".אחות(

ז.3.1.ד .בערות בתחום ההיגיינה
התבטאויות רבות בראיונות נגעו לרמת ההיגיינה הנמוכה של חלק מהעולים.
הזוהמה יוחסה לחוסר ידע ,ולכן הודגמה כמשימה הראשונה שעמדה בפני הצוותים
הרפואיים בתהליכי קליטתה הבריאותית של העלייה .הבערות ההיגיינית הקיפה
מגוון גדול של פרקטיקות -החל מפרקטיקות דתיות כמו ברית מילה ,דרך ההיגיינה
האישית –החלפת בגדים ועשיית הצרכים בחוץ ,ועד להיגיינה של הבית והסביבה.

 9ראיון עם ד"ר א .רינת ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .4
10בן-ברוך )ביגיל(,ה" (1956) .לתנאי העבודה הרפואית במעברה" דפים רפואיים ,כרך טו ,חוב' א עמ' .84-86
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ברית מילה:

אי השימוש במכשור ואמצעי החיטוי המערביים בידי מוהל פורש על ידי האחות
כבורות .היא מיהרה ללמד את המוהל להשתמש באלכוהול לחיטוי הציפורן
שבאמצעותה נהג לבצע את המילה .המוהל אימץ את השימוש באלכוהול ברצון.
"נקלעתי פעם אחת בזמן ביקורי הבית לזמן שעשו ברית .ואני רואה את המוהל עם ציפורן
כזאת שחורה ,ועם הציפורן הזאת הוא היה חותך את העורלה...אמרתי לו יש לי בשבילך
משהו...הוצאתי אלכוהול והראיתי שצריך לנקות את הציפורן) ".אחות(

עשיית צרכים מחוץ לבית:

מרואיינים רבים התייחסו לאי השימוש של חלק מהעולים בשירותים .לאי השימוש
בשירותים היו עדויות בולטות בסמוך למגורי העולים ,שעוררו בקרב המרואיינים
תחושות גועל וחשש ממחלות .לפיכך הפך לימוד השימוש בשירותים כמטרה דחופה
של לימוד ומחיקת הבערות.
"באתי ]אליהם[ הביתה ,ראיתי שאת היציאות הם עושים ליד הבית) ".אחות(
"שום דבר של היגיינה לא היה ,אני מתביישת להגיד ...אני ראיתי המון אבנים קטנים,
ומאוד ,חשודים ,נראים מלוכלכים מאוד) .ש :היו מתנגבים עם אבן?( את מאמינה?"
)אחות(
"הם היו רגילים ,תראי ,שהם כבר נכנסו לדיור קבע הם עשו את הצרכים מסביב לבית
בהתחלה ,ולא בתוך השירותים .ואנחנו לא הבנו ,רק היינו באים ורואים שמסביב ,מה
קורה פה? למה בחוץ? מי עושה לכם את זה? לא נוח לשבת על האסלה...הסברנו שזה
מביא מחלות...אבל במשך הזמן הם התרגלו לזה ,זה פשוט היה תהליך) " .אחות(

חוסר היגיינה בבית:

תיאורים רבים של אי שמירה על ההיגיינה בתוך מגורי העולים הופיעו בראיונות.
הלכלוך נבע לא רק מאי שמירה על הניקיון אלא גם ,למשל ,מגידול חיות )כמו
תרנגולות( בתוך הבית ,או יבוש בשר.
"הם לא ידעו לשמור על ההיגיינה בבית) ".אחות(
"היה תרנגול שהיה קשור עם חבל לרגל של השולחן והחתול עם הצוואר קשור לרגל
אחרת .ואני צריכה לראות את התינוקות ,צריכה להכין אוכל .אין כלים .הכיור מלא
כלים) ".אחות(
"ניקיון זה דבר ש ]מצחקקת[ איך אומרים ,חבל על הזמן .הם באו מתרבות שאפשר
לזרוק הכול החוצה ,שאפשר ללכלך וכן הלאה וכן הלאה .זה לא נעים לבוא למישהי
הביתה ולהגיד לה תשמעי ,נורא מלוכלך אצלך ,מסריח אצלך ,אני לא רוצה לשבת על
כיסא) ".אחות(
"נכנסתי לאוהל ולא הבנתי מה קרה .ראיתי מן שרשרת...שחורה ,כמו שרשרת שחורה
ככה באמצע האוהל .ואת לא תאמיני מה זה היה .זה היה חגורה של זבובים על בשר,
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חתיכות קטנות של בשר שמייבשים אותו ,ככה .תתארי לך משהו ...ואני אמרתי אני נורא
מצטערת ,אני לקחתי מספריים ,וחתכתי את החבל ,תליתי לו בכבוד ,לא זרקתי) ".אחות(

היגיינה אישית לקויה:

המרואיינים תיארו את העולים כמי שלא שמרו על היגיינה אישית כמו תושבי הארץ
הותיקים .בעיקר צויינה אי הקפדה על רחצה סדירה ,אבל חזרו גם תיאורים על
תינוקות מלוכלכים.
"הם גם לא היו נקיים כמו התימנייה המצוחצחת שבאה לנקות את הבתים) ".אחות(
"לא תמיד היו רוחצים אותם ,הילדים היו מתרוצצים בחוץ ,באים ונשכבים כמו שהם
וככה הם ישנו) ".אחות(
"האוהל הראשון שנכנסנו בו אני והרופאה שנלוותה אלי היה שרוי בחשכה גמורה אולם
שלל הריחות שעמד בחללו העיד על מציאותן של עיזים ,תרנגולות ,דבלים ,בני אדם
וזוהמה .משהתרגלו עיננו לחשכה הבחנו בדבר מה שנראה כחבילה עטופה...עוד רגע
ומהחבילה בקע קול בכי דק .בפתחנו את החבילה גילינו בה לתדהמתנו תינוק בן יומו,
ידיו מלופפות בחבל מלוכלך ,פניו וגופו מרוחים בצבעים ,ובטבורו פצע מוגלתי".
11
)מתנדבת(

ז .4.1.מנהגים זרים/הרגלים נחשלים
הקטגוריה "ההרגלים הנחשלים" ,נוגעת לדבקותם של העולים במנהגי ארצות
מוצאם .לכאן אפשר לשייך מנהגים כמו אי-החלפת הבגד הראשון של התינוק במשך
שנה ,השימוש בקמעות ובהשלכה – גם את הרגלי המשפחה שיוחסו לחלק מהעולים
כגון לידה מחוץ לנישואין ,ביגמיה ונישואי ילדות .בניגוד ל"בערות" ,שאותה אפשר
"לתקן" על-ידי לימוד" ,ההרגלים הנחשלים" נחשבו ארוגים עמוק יותר בתרבותם
של העולים ,ולכן קשים יותר לעקירה .כאן יש להעיר כי למרות שהדוגמאות
הקיצוניות יותר להרגלים נחשלים יוחסו לעולים מתימן ומצפון אפריקה ,לא פעם
ציינו האחיות והרופאים גם את דבקותם של עולים ממוצא אירופי במנהגיהם
הנחשלים.
לגדר "ההרגלים הנחשלים" נכנס כל אותו מטען תרבותי ייחודי שהביאו עמן
קבוצות שונות של העולים :הרגלים טקסיים הנוגעים ללידה ולגידול הילדים,
פרקטיקות יומיומיות של טיפול בילדים וגידולם ,משמעויות תרבותיות של בריאות
וחולי ,מנהגי ריפוי ייחודיים ,מרפאים עממיים ,מיילדות ותזונת ילדים ומבוגרים.
מדובר בפרקטיקות תרבותיות בעלות משמעויות דתיות ,חברתיות ואפיסטמולוגיות
נרחבות .חלק מהמנהגים הללו נעלם ללא שוב .על חלק מהם ,כמו לבישת הבגד
 11דיין ,ר .וה .דדמן ) (1973ואולי...סיפורה של רות דיין ירושלים ותל-אביב :ויידנפלד וניקולוסון וספרית מעריב ע'
.155
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הראשון של התינוק במשך שנה ,אולי אין מקום לצער; אחרים יכולים היו להעשיר
את המגוון והפלורליזם בישראל מבלי לגרום נזק בריאותי.
השימוש בביטוי "הרגלים נחשלים" נועד ליצור הנגדה ברורה ל"רפרטואר
ההיגייני" 12שרכשו האחיות והרופאים בתקופת הכשרתם המקצועית ,ואשר אותו
העבירו אל העולים .ה"רפרטואר" הזה נתפס והוצג כמודרני ,כמדעי ,כמתקדם
וכמועיל למטרות הלאומיות .מה שהוא מודרני ,לפי תפיסה זו ,עדיף על פני
13

"נחשל".
גם כאן חילקתי את הנושאים שעלו בראיונות לתת קטגוריות בולטות:
ז.4.1.א.נישואין וריבוי נשים
למרות שנישואין מקובלים הן בחברת הקולטים והן בחברת העולים ,הרבו
המרואיינים לציין את נחשלותם של הרגלי הנישואין של חלק מהעולים .טקסי
החשיפה הפומבית של דם הבתולים אחרי מימוש הנישואים נחשבו בידי
המרואיינות כביטוי למנהגים נחשלים .כן גם מנהג ריבוי הנשים ,שעורר הסתייגות
וגינוי מרובים .למנהגים הללו צרפו מרואיינים רבים אזכורים של הכאת נשים,
שתיית אלכוהול ובטלה .רוב המנהגים הנחשלים בתחום המשפחה יוחסו לגברים,
זאת למרות שבמקרים רבים דווקא הנשים הן המשמרות העיקשות של הפרקטיקות
המסורתיות 14.חלק מהמרואיינות רמזו כי לעיתים יצאו העולים נשכרים משימור
ההרגלים הנחשלים שכן הם זכו בהטבות בגללם ,למשל דירה נפרדת לכל אישה
במשפחה מרובת נשים.
"אבל היו גם בעיות של נישואין ,שאחת הבעיות של הנישואין שהיו עושים טקס של
החופה ,וכל האורחים היו מחכים בחוץ ולהוציא את הסדין האדום .ודווקא השתתפתי
בכמה .באתי לראות את הטקסים האלה...אנחנו היינו צעירים וזה היה בעיננו משונה,
היינו חברה ,וכל הכפר בא לראות את הסדין האדום) ".אחות מפקחת(
"אני נדהמתי מהכורדים...אוכלים והכל על הרצפה ,והגברים כל היום יושבים ושותים
ומרביצים לנשותיהם...אני ודאי מגזימה ,אבל פעם ראשונה שהייתי חשופה למשהו כזה".
)אחות(

 12במושג הרפרטואר ההיגייני משתמשת דפנה הירש בעבודתה על תקופת המנדט .ראוי לנקוט זהירות בשימוש במונח
זה שכן טמונה בו הנחה סמויה בדבר קיומו של גוף ידע תרבותי מוגדר ומקובע בענייני בריאות והיגיינה ,וחסר ההיבט
המצטבר ,אפילו האקראי ,של יצירת גוף הידע הזה והפצתו ,וקשריו עם הידע ההיגייני המשתנה ברחבי העולם.
בנוסף ,המונח "רפרטואר היגייני" לא היה בשימוש אנשי התקופה .הם העדיפו ביטויים כמו "קליטה בריאותית",
"חינוך בריאותי או "'הסברה בריאותית ,ואל גוף הידע התייחסו בפשטות בשם "תורת ההיגיינה" .הירש ,ד(2000) .
"אנו מפיצים כאן תרבות"-חינוך להיגיינה בישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי" עבודת לתואר
מוסמך אוניברסיטה ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב.
 13הביטוי 'נחשל' היה בשימוש באותה תקופה ביחס לעולים ,כפי שעולה ,למשל ,משמו של ארגון מלב"ן ,מיסודו של
הג'וינט ,שהוקם בשנת  .1950ראשי התיבות של הארגון הם :מוסדות לטיפול בעולים נחשלים .מלב"ן יועד לטפל
בקשישים ובנכים ולא בכלל אוכלוסיית העולים .השימוש במונח 'נחשלים' ביחס לקהל היעד שלו היה מקובל .ראו,
למשל ,יורמן ,פ" .ארגון מרגלים עולמי" ,דבר השבוע ,29.1.1953 ,עמ' .5
 14על נושאי הכאת נשים והשתיינות ארחיב בהמשך הפרק.
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"הם מביאים הרבה ילדים .חוץ מזה היו הרבה גברים שהיו להם מספר נשים .אז היו עוד
יותר ילדים .וכשהם ,מי שהגיע לישראל עם שתי נשים שלוש נשים ארבע נשים נשאר
איתן .ואז נתנו גם לכל אחת דירה) ".אחות(

ז.4.1.ב.טיפול בתינוקות
מרבית המרואיינים היו אחיות טיפת חלב שעיקר עניינן הטיפול בתינוק ובילד .אין
זה מפתיע לכן ,שעיקר ההרגלים הנחשלים שאוזכרו נגעו לטיפול בתינוקות .בחרתי
מתוך שפע הדוגמאות הגדול שלוש דוגמאות לטיפול שונה תרבותית בתינוקות
שחזרו בכמה מהראיונות .העריסה הכורדית ,הרחצה ההודית ,והשארת אותה
כותנת על הגוף שנה היו פרקטיקות זרות ,אקזוטיות וראויות למחיקה בעיני
המרואיינים .עם זאת ,המרואיינים מחפשים ומוצאים כיום בדיעבד את ההיגיון
בחלק מהפרקטיקות שהוגדרו בתקופת העלייה כנחשלות .העריסה הכורדית מונעת
15
גירויי חיתולים ,הרחצה ההודית מחזקת טונוס וכדומה.
"מהעריסה הזאת ירד צינור השקאה עם טפטוף קל .כשהיא הורידה את העריסה ,אנחנו
רואים תינוק שעל הפניס שלו מורכב צינור השקיה כדי שהוא לא ירטיב חיתולים".
)אחות(
"היו דברים...לעלייה מעיראק .היו להם העריסות האלה .היה באמצע חור .היו משאירים
את הילד בלי חיתול והיה עושה פיפי וקקי על הרצפה .ואנחנו :למה לא חיתול? היום אני
מבינה שזה חכם ,אין גירוי .אבל אז היה גם כן אחד מפלאי העולם) ".אחות(
"הרחצה ההודית הייתה ,הם היו רוחצים את התינוקות מרגע שהם נולדו ,הם היו
לוקחים שמן ומשפשפים להם את העור ,ככה מסאז'ים כאלה ועושים להם ממש מסאז'ים
חזקים שלתינוק ואחר כך לוקחים את התינוק ברגליים ותולים אותו ככה ,ומכניסים
אותו כמו שאתה צולה  ...צולה שישליק ,אז הם היו עושים קטורת ואת הילד היו עושים
מעל הקטורת הזאת ,וסיבובים וברכות ועניינים ..ואת האיה היו קושרים ,היו עושים לה
גם כן מסאז'ים אחרי הלידה והיו קושרים אותה בכל מיני זה ...ואני ממש נבהלתי".
)אחות מפקחת(
"היה להם ]קבוצה מהעולים[ מנהג שהם לא מורידים את הכותונת הראשונה עד גיל שנה.
הכותונת הזו קרוב לגיל שנה הייתה כמו פח .את זה הם לא היו מורידים ,על זה הם היו
מלבישים דברים אחרים .וזה היה מסריח ומטונף) ".אחות(

ז.4.1.ג .שיטות ריפוי ומניעת חולי לא מערביות
התיאורים הנרגשים ביותר בראיונות היו כרוכים בפרקטיקות של ריפוי מחולי או
בפרקטיקות טקסיות של גירוש או הרחקת שדים שהיו נקוטות בידי חלק מקבוצות
העולים .הפרקטיקה המזעזעת ביותר ,מבחינת המרואיינים ,שתוארה הייתה
15בלוך א .וע .גינצי )" (1960העריסה הכורדית" בריאות הציבור )שנה שלישית( .355-363 :4בסיכום המאמר נכתב:
"ממצאי הסקר הוכיחו לנו ,כי לא היה כל מקום להיחפז ולאסור את השימוש בעריסה הכורדית...עתה כבר נמצא
מנהג זה בנסיגה ,והעריסה הולכת ונעלמת מעצמה-בהשפעת המציאות הישראלית".
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קשירת תינוקות בחבל והחבאתם מתחת למיטה .בחלק מהקבוצות התלוותה
לקשירה גם צביעה טקסית של פני התינוק ו/או גופו.
"ראינו שתינוק שנולד ,קושרים אותו עם חבל על הגוף ועם ,למיטה ,עד שיצא השדים דרך
ה ...באמצעות החבל לרגל של המיטה .ושמים כל מיני קמעות .מסיכת ביטחון וכפתורים
ודברים עטופים בעור ,שקבלו מאיזה ,מישהו שמה שלהם) ".אחות(
"חיפשתי תינוקות...יש מיטות קטנות מעץ ,סוכנות .ויש בהם ככה ,חבילות גדולות של כל
מיני סמרטוטים וחפצים ]ו[תינוקות אין .אז אמרו לי שתחפשי אותם נורא שמור ,תחת
המיטה .ואני מצאתי ...נקניקיות כאלו קטנות ,ארוזות במעיל שחור .מה אגיד לך...וקשור
ככה עם חבל) ".אחות(

כן תוארו טיפולים מאיימים  -בעיקר טיפול בכוויות  -שהיו מבוצעים על ידי
מטפלים מקרב העולים בארצות המוצא ,ושימוש נרחב מאוד בשיקויים וקמעות הן
למניעת מחלה והן לריפוי.
"הם האמינו באמונות טפלות בקמעות ,צרבו באש] ,ב[ברזל מלובן] .ש :צרבו את מי?[ את
התינוקות ,את החולים .היו עושים ...בשביל שיבריאו) ".אחות(
"הייתה מגדת עתידות ,שהם מאוד האמינו ,שהיא הייתה מרתיחה איזה שהוא חומר
כזה ,מן עיסה ממתכת ,והייתה שופכת את זה על האבנים ואז הם האמינו בזה מאוד .היו
המון סוגים של קמעות לרבנים שהם הראו לי ,אבל לא נתנו לי לנגוע ולקרוא) ".אחות(
"ילדים עם זנבות של דג מלוח קשורים בראש ,כי דג מביא מזל ,וכסף לדג מזהב או מכסף
לא היה ,עם סרחון אימים ומלא זבובים) ".אחות(

למרות הנפוצות הגבוהה של השימוש בקמעות ,המרואיינות מדווחות על תדהמה
למראם ,ועל חוסר הכרות עם התופעה .גם אחיות שרכשו את השכלתן בשלהי
העלייה הגדולה ,ובתקופת הכשרתן למדו אנתרופולוגיה ,הצהירו על הפתעתן מן
הקמעות למרות שהדעת נותנת שהתופעה הוזכרה לפחות במסגרת ההכשרה
האנתרופולוגית .אחות אחת התייחסה לשימוש של העולות בפרקטיקה טקסית
נוספת שאותה הבינה כשיטה להברחת שדים  -הצהלולים.
"את עושה ביקורי בית .את רואה על המשקופים זנב של דג וחמש נקודות חינה .זה משהו
אני כשראיתי נדהמתי .אני לא מכירה את זה) ".אחות(
"אין כמעט ילד או אישה שאינם נושאים משהו נגד עין הרע על הצוואר .שרשרת
פרימיטיבית עם קמע מפח כמו מזוזה) 16".רופא(
"אני לא ידעתי על ההרגל הזה שהם עושים את הקולות האלו ]צהלולים[ .כל השנים אני
שומעת מרחוק ,זה משהו אחר...מקרוב לשמוע את זה ,זה צמרמורת .ואני הייתי ]עם[
תינוק ערום ,שבדיוק רחצתי אותו...התחלתי לחתל או להלביש ,ופתאום זעקות צהלולים

 16קלנר א" (1990) .שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  18.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
חוברת ט' ע' .283
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כאלו ,והפלתי את התינוק על המיטה .זה היה המזל שלי .זה היה לי ממש זעזוע .את
יודעת ,פתאום מאחורי הגב) "...אחות(

ז .5.1.חולים
המרואיינים הרבו להדגיש את חומרת מצבם הבריאותי של העולים .נראה שתפיסה
זו צמחה כחלק מתהליך הסוציאליזציה המקצועית שלהם בתקופת העלייה הגדולה.
החולי הרב בקרב העולים שימש כנימוק מדרבן לשכנוע וגיוס של כוחות רפואיים.
לשם תיאור המצב הרפואי הרבו המרואיינים להשתמש בשמות מחלות זיהומיות
מדבקות ,שלא היו נפוצות בקרב הישוב הוותיק .כך למשל בקושי הוזכרו המחלות
הנפוצות שבהם דנתי בהרחבה בפרק "מצב הבריאות" כמו שחפת ושיתוק ילדים,
ואם כבר ,הוזכרו גרסאותיהן הנדירות יותר כמו שחפת עצמות .לעומת זאת הוזכרו
בהרחבה מחלות מאיימות ,מדבקות ובולטות לעין כגון מחלות העיניים )ובראשן
גרענת( ,מחלות העור )ובראשן גזזת( ומחלות המין .התחלואה הקשה ,והטיפולים
הקשים לא פחות אותם נדרשו חלק מהמרואיינים לבצע קיבעו בזיכרונם תפיסה של
העולים כקבוצה חולה מאוד ,שבה היה צורך לטפל בכל מחיר.
"]אמרו לנו ש[ חולי רב שורר בניהם .וזה מה שמשך אותי .כי כל כזמן סיפרו לנו והסבירו
והרצו ,שהאוכלוסייה שנכנסה היא אוכלוסייה חולה מאוד .וצריך למנוע ולרפא את
התחלואים .ואנחנו לא יכולות להיות פרימדונות ,זה לא עבודה שאם אני יעשה את
הזריקה על הצד הטוב ביותר זה יועיל ...אלא צריך הרבה לשכנע ולהדריך בנושא של
היגיינה ותזונה וניקיון) ".אחות(
"הייתה גזזת ,הרבה בעיות גזזת ,את ודאי שמעת על זה .הייתה גרעת ,טרכומה ,הרבה
גרענת ,והייתה גרדת ,סקביאס היה סקביאס ,הרבה סקביאס .והייתה גם שחפת ולא רק
ריאות גם שחפת עצמות .הייתה ,מה שאמרתי לך ,תת תזונה היה בזמן שהם באו ,זו לא
מחלה) ".אחות מפקחת(
"לנשים הייתה עגבת ,שזו בעצם מחלת מין שאנחנו הכרנו ,אבל זו לא הייתה מחלת מין,
כמו שמקובל בהדבקה בין גבר לאישה .זה היה איזשהו דבר תורשתי ,כמו עגבת...זה עבר
בצורה תורשתית מהאימא לעובר) ".אחות(
"וכאלו מחלות שאת יודעת ,אני פגשתי .אני טיפלתי באיש זקן עם טרכומה שזה נורא מה
שנתנו לי לעשות...הריסים דקרו לו פנימה ,והוא היה משתגע מכאבים .אז נתנו לי פינצטה
ביד] ,והוא[ היה איש שחפת עם טרכומה ,זקן ,אני חושבת מט ליפול) ".אחות(
"ילדים הראשונים ]שהובאו לבית החולים החדש[..אז הביאו אותם עם סקאבייס ,ואצלנו
סגרנו אותם ,ממש בבידוד .והיו תינוקות ,אנחנו קיבלנו ילדים מאוד קטנים .והסקאבייס
הזה ,שבאמת מסכנים...אחות אחת שטיפלה בהם ,ממש נכנסה עם מסכה ,עם כפפות ועם
חלוק) ".אחות(
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ז .6.1.טיפול יתר/הזנחת ילדים
תיאורי הטיפול בילדים של המרואיינים כיום ,ושל אנשי הצוותים הרפואיים שכתבו
במהלך העלייה ,משרטטים סוגים שונים של חוסר שביעות רצון מאופני הטיפול
בילדים של העולים .התיאורים מערבים טיפול יתר )הזנה לא נכונה בעיני הצוות
הרפואי ,ביקוש מוגזם לעצה רפואית מחד והימנעות מציות לה מאידך( והזנחה.
ההזנחה התבטאה בהקפדה נמוכה מידי )לטעמם של אנשי הרפואה( על ההיגיינה של
גופו של הילד ושל בגדיו ,ובמקרים קיצוניים באדישות וחוסר עניין בתינוק.
התיאורים השליליים )משני הסוגים( מיוחסים הן לעולים ממוצא אירופי והן
לעולים ממוצא מזרחי .מבחינת הצוות הרפואי ,טיפול הייתר היה גרוע לא פחות
מההזנחה ,וסכנותיו לבריאות הילד ,כמו העומס שהטיל על הצוותים הרפואיים היו
דומים.
"האמהות שממוצא אירופי ,קודם כול ממוצא אירופה המזרחית ,אינן אומרות די בכול
הטיפול הניתן לילדיהן .הילדים ניזונים במידה בלתי רצויה ,עזרת הרופא בקופת חולים
אינה מספיקה לאם; בכול מקרה של מה בכך ,או במקרה של מחלה ממושכת ,נוהגים
לדרוש ברופאים פרטיים ובפרופסורים .דאגת האימהות לילדיהן אינה יודעת גבול,
17
ומביאה לידי הערכה מסולפת של מצב בריאותם) ".רופא(
"ומה קשה לשמור על הדיאטה .אחרי כול ההסברות שלך על התינוק החולה ,איך להתנהג
איתו ואיך לשמור על הניקיון עונים לך" :אצלנו בגרמניה" או "אצלנו בפולין" ] [...על פי
הרוב האימא יושבת ליד הילד רק כדי לנענע את המיטה ולבכות אותו .לא פעם אמרתי
לאם זו או אחרת שיהיה הרבה יותר טוב לילד אם היא תלך הביתה לכבס משהו בשבילו
ולא תחזיק אותו בלכלוך כזה .ועיני רואות הכול! פה יושבת פתאום אם ומניקה את ילדה
שהוא רעב לפי דרישת הרופא .והן חושבות שמה שנותנים פה לאכול אין זה מספיק והילד
18
מוכרח לקבל משהו בין ארוחה לארוחה") .מתנדבת(
"בראש ובראשונה שינינו את יחסה האדיש של האם לתינוק .היא החלה מתעניינת
19
במתרחש אצלו) ".אחות מחוזית(

רופאים שעבדו עם עולים הרבו לציין ,כדוגמא להזנחה של ההורים ולעומס שהוטל
על הרופאים ,את הופעתם של ילדים קטנים לבדם לטיפול בעצמם או באחים קטנים
מהם .בעוד שהצפייה של הרופא הייתה לראות במרפאתו אם מודאגת ,המקבלת
הסבר ואולי אף עוזרת בביצוע הטיפול הרפואי ,בפועל נתקלו חלק מהרופאים
בצורך להעביר הסברים והנחיות טיפול באמצעות ילד קטן.

 17נסאו א" (1953).השפעת העליה ההמונית על בריאות האוכלוסיה הותיקה והחדשה" ,דפים רפואיים ,חוב' יב )א(,
עמ' .14-15
 18פ.ר" (1949) .עם התינוק והאם" ,דבר הפועלת ,31.7.1949 ,עמ' .175
 19לסקוב צ" (1954).פעולת האחות במעברות במחוז הצפון" האחות בישראל כרך ב' ,חוברת י' ,ע' .26
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"ילדים קטנים :באים בלי אבא או אמא ,עם פנרציום ,כוויות ,מורסות ...מניחים לטפל
בהם ,לחתוך לדקור ,עומדים עם דמעות בעיניים אבל מרשים לעשות להם הכול...ילדה
20

בת חמש מביאה את התינוק החולה ,את האחים הקטנים ,לאם אין זמן) "...רופא(
"לעיתים קרובות היו שולחים את ילדיהם הקטנים החולים בליווי ילדה שגילה לא היה
גדול בהרבה מגילו של התינוק החולה ועלי היה לקבל מפיה את פרטי המחלה ולתת
21
הוראות ליצור כזה) ".רופא(

הביטוי החזק ביותר להזנחה שיוחסה לעולים הייתה השארתם של תינוקות בבית
חולים .חשוב לציין הטיעון חזר בכל פעם שעלה בראיון נושא "ילדי תימן" ,כך שהוא
לא אוזכר ישירות כדוגמא להזנחה ,אלא בעקיפין .אבל משעלה נושא השארת
התינוקות באישפוז ,דברו עליו המרואיינים כולם באריכות .נראה שבגלל הקשר
השיחה ,הוצגה הזנחת הילדים באישפוז כאם כל חטאת ,כאשמה של ההורים
שבעקבותיה הוטלה ההאשמה הלא צודקת של חטיפת ילדי תימן והכתימה את
מפעלו של הצוות הרפואי בתקופת העלייה .חלק מהמרואיינים היה נכון להודות
שתיאורטית התקיימה אפשרות שילדים נלקחו פה ושם.
"אני זוכרת אני עבדתי בהדסה במחלקת ילדים בהדסה בתל אביב ,הם לא היו באים
לקחת את הילדים שבועות ,ואחר כך היו מוסרים .ואז התנדבו לקחת אותם .אבל
ההורים לא היו באים לקחת את הילדים חזרה ...יש ]ש[לקחו ילדים .אבל חטפו  -לא
חטפו .הם השאירו אותם לא באו לקחת אותם ...אני זוכרת שדיברו על זה שמישהי
לקחה ...אבל זה הרבה באשמתם הם לא באו לקחת את הילדים) " .אחות(
"אני רוצה לספר לך מקרים שאני הייתי נוכחת בבית חולים ,שבלילה ,אחרי חצות ,וחושך
ואולי גשם ,הביאה אישה בתוך הסינור שלה ...היא הביאה ילד ,חצי מת עם דלקת ריאות.
...ושאלנו ,רק רצינו כמה פרטים ,כי האישה אני הבנתי שיש לה עוד שמונה בבית...שקראו
לו יחיא בן יחיא ,הילד .זה היה השם .קיבלנו ממנה ליד ילד ,והילד הלך ,כעבור ,שלושה
ימים ...ולא היה למי להודיע .יחיא בן יחיא ,מאיזשהו מקום מאיזה מעברה שבאזור.
וזה ,לא המקרה היחיד ,כי גם היו ילדים שהבריאו .הייתה ילדה אחת באינקובאטור,
שאנחנו עשינו לה חגיגה כשהוצאנו אותה מהאינקובאטור .ואני זוכרת את שמה ,שקראנו
לה ...אבל לא היו הורים .מה קרה איתה אחרי כן ,שאני כבר לא הייתי בבית חולים? "
)אחות(

תיאור נוסף לחיזוק ההזנחה ההורית התייחס למאמצי האיתור שהשקיעו הצוותים
הרפואיים בהחזרת הילדים להוריהם .המרואיינים תיארו מסעי חיפוש ,שיחות
שכנוע ארוכות ומצבים שבהם הוחזרו הילדים לבית החולים כי הוריהם לא נמצאו
או לא רצו לקבל אותם .ההסבר היה חוסר עניין של ההורים בילדיהם.
 20קלנר א" (1990) .שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  19.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
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 21פריליך ,ד" .רשמי רופא בית חולים מעבודתו כרופא בכפר" ,דפים רפואיים ,כרך טו ,חוב' א ,מארס  ,1956עמ' 72-
.83
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"את יודעת מה שהיה אז? היו באים מביאים ילדים ל"הדסה" לבית חולים ,ולא לוקחים
חזרה ,היו משאירים אותם בבית חולים .וב"הדסה" היה צריך לקחת אמבולנס ,וילדים
באוטו ,מחפש את ההורים שלהם בישובים ...היו מגיעים להורים ,היו מקרים שההורים
לא רוצים לקחת את הילד ,לא רצו לקחת אותו ...אז לך תשכנע את ההורים שיקבלו את
הילד .ואני התחלתי אז לקרוא שהיו מדברים על עולי תימן שהילדים ,לקחו להם ילדים,
לא .תראי ,מי שיודע מה היה שמה ,איך זה מסתדר .הם ]עולים ממוצא תימני[ לא רצו
לקחת את הילדים ,לא היו מתעניינים ,לא עודדו את הילד ,לא התעניינו בכלל .אם הוא
חי אם הוא מת אם הוא ,לא התעניינו בו וזהו) ".נהג במשרד הבריאות(
"אז אני טוענת ,שהרעש הזה ,לא היו גונבים ילדים .ולא היו מאמצים ילדים מבית
החולים בלי ידיעת ההורים ,רק אם ההורים היו שותפים לזה...קוברים אולי כן,
כשההורים לא באו ולא התעניינו .כי הורים לא כל כך התעניינו בילדים שלהם .רק עכשיו
הם התעוררו וטוענים שהילדים שלהם הלכו לאיבוד .אבל היו באים והיו להם שבע
ושמונה ילדים או שישה ילדים ,לא כל כך דאגו להם) ".אחות(

חלק מהמרואיינים הסבירו את נטישת הילדים בבתי החולים בכוונה טובה של
ההורים ובדאגתם לשלום הילד .הרציונל היה שבבית החולים יקבל הילד טיפול
ומזון עדיפים על מה שהוא יכול לקבל מהוריו .עם זאת חשוב לשוב ולהזכיר את
הקונטקסט של הדברים שהושמעו בדרך כלל כהתגוננות בפני אשמת חטיפת הילדים
התימנים.
"יש גם ילדים שההורים בכוונה לא רצו להוציא אותם ,כל פעם היו מכניסים לבית
חולים) ".אחות(
"אנחנו היינו משכנעים הורים ללכת לבית חולים .הרופאים שעבדו בתחנה עבדו גם
במחלקות ילדים .הם היו באים שמה ומתקבלים בכבוד .הם ראו ככה ,בזמן שהם גרו
בתנאים לא תנאים ]הילד מקבל[ מיטה נקייה אוכל טוב ,טיפול מקסימאלי .לא רצו
לקחת את הילד הביתה .את לא יודעת מה היה קורה) ".אחות(
"לא היו לוקחים את התינוקות ,כי הם היו יודעים דבר אחד .הוא במחלקה ,אז הוא
מקבל אוכל והוא מתפתח והוא בסדר ,לא צריך לדאוג .בבית יותר גרוע .וזו האמת ,ושלא
ייספרו לי סיפורים ,ועוד בהתחלה..כשהגעתי בשער עלייה היה שמה ...בית תינוקות ...לא
היו באים לקחת אותם .היו מקרים...שהמשפחות היו עוברות ]משער עליה למעברה[ מבלי
לבוא ולהגיד איפה הם עברו ,אז היו מחפשים) "...אחות(

ז .7.1.אלימים
תיאורי האלימות שעלו בראיונות ובכתבי הצוות הרפואי לא היו רבים ,אבל ניכר
בהם כי תגובה אלימה של העולים לא הייתה פרקטיקה בלתי מקובלת.
האנתרופולוגית פיליס פלגי סיפרה לי בראיון על גירוש הצוות הרפואי מאחד
המושבים על ידי השלכת אבנים .רופאים דיווחו מידי פעם על אירועים אלימים כגון
מכות ,השלכת אבן על הג'יפ של הרופא וניפוץ הזגוגית ,והרמת קול בדרישה לטיפול
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)למשל זריקות( או בדרישה לאישורים רפואיים מקני הטבות .האלימות שהוזכרה
במידה הרבה ביותר הייתה אלימות בתוך המשפחה .חלק מהכותבים והמרואיינים
הציגו את העולים כאוכלוסיה מהירה לכעוס ,שהאלימות שזורה באורחות חייה.
הבאתי כאן דוגמא לחוויה אלימה ומאיימת שעברה על אחת מהאחיות במושבים.
למרות שהאחות לא נפגעה כלל ,והצליחה לטפל במשבר לבדה ,הבהלה כשסיפרה
את הסיפור הייתה בולטת .עם זאת היא ניסתה להסביר את האירוע האלים במונחי
חוסר היכולת של המדינה לתת מענה למצוקתו של העולה .תיאורי האלימות בתוך
המשפחה ידונו לעיל בסעיף שישווה בין הנשים והגברים העולים.
"הם ]התימנים[ בדרך כלל עדה בעלת מזג חם ,צועקים ומעוררים מהומות .האיש מכה לא
פעם את אשתו ,הנשים את הילדים ,הם האחד את השני .לא כולם ,לא כל הזמן .אבל
22

ממהרים להכות) ".רופא(
"]היה[ יום גשם נוראי...פתאום אב בא .הייתי לבד .התחנה ,נדמה לי ,הייתה די לא
במרכז העניינים שם מבחינת מבנה .וגבר נחמד שיודע עברית ואומר לי או.קי אני לא נותן
לך לצאת מפה .אני לא יודעת אם הוא איים ברצח או שהפחדים שלי ,אני לא זוכרת .הוא
איים עלי שהוא לא נותן לי לצאת והוא יעשה לי משהו חמור .כי יש לו בן מפגר וכל
המוסדות כל הזמן מטפלים ושום דבר .והבן הזה הורג את כל המשפחה .והוא הגיע
למסקנה שאם הוא יהרוג אחות או משהו ,אני לא ,אני לא זוכרת אם זה להרוג ,אני לא
רוצה להתחייב ,נדמה לי ככה שזה כך היה .הוא איים עלי שאם הוא יהרוג אחות זה יהיה
כתוב בכל העיתונים ,הוא ייכנס לבית-סוהר במילא הוא יהיה ,מה אכפת לו בבית שלו זה
יותר גרוע מבית-סוהר .זה מה שהסביר לי .ולאשתו ולילדים יעזרו כי הוא איננו ,והוא
נשא בכל העולים .והוא החליט שזו הדרך לקבל עזרה...אני לא זוכרת איך זה נגמר .זה
לקח כמה שעות וניסיתי לדבר אתו .איכשהו כנראה שכנעתי אותו ,אבל אני לא זוכרת
איך) ".אחות(

ז .2.העדפות פנימיות
בחלק זה של הפרק אנסה לבדוק את ההעדפות הפנימיות שהופיעו בראיונות ובכתבי
הצוותים הרפואיים לגבי העולים .מטרת החלק הזה להפריך את התפיסה המקובלת
לפיה ייחסו הצוותים הרפואיים את הבעיות והתופעות השליליות לעולים ממוצא
מזרחי ,והעדיפו עולים ממוצא אשכנזי .לתפיסה זו אין חיזוק בטקסטים שניתחתי.
למרות שלפרקים היו תכונות שליליות כמו "בכיינים" שתויגו עדתית ,הרי
התבטאויות לגבי היגיינה נמוכה ,טיפול לקוי בילדים והזנחה אפיינו את בני כל
העדות.

 22א.קלנר )" (1990שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  18.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
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לדוגמה נעיין בדברים שכתב בשנת  1953ד"ר נסאו על קבוצות עולים שונות בכתב
העת דפים רפואיים:
"לשם הבנת יתר של המצב ,הקיים עוד כיום בין העולים והמשתכנים החדשים ,והמוסיף
לסכן את בריאות האוכלוסייה כולה ,מן הצורך לסקור בקצרה את הקווים האופייניים
של ה"נפשות העושות" בדרמה זו – ההורים והילדים .האמהות שממוצא אירופי ,קודם
כול ממוצא אירופה המזרחית ,אינן אומרות די בכול הטיפול הניתן לילדיהן .הילדים
ניזונים במידה בלתי רצויה ,עזרת הרופא בקופת חולים אינה מספיקה לאם; בכול מקרה
של מה בכך ,או במקרה של מחלה ממושכת ,נוהגים לדרוש ברופאים פרטיים
ובפרופסורים .דאגת האימהות לילדיהן אינה יודעת גבול ,ומביאה לידי הערכה מסולפת
של מצב בריאותם [...] .האם התימנייה היא החומר האידיאלי לחינוך וללימוד .אמהות
אלו ממהרות להסתגל לדרישות הטיפול וההזנה התכליתיים .הן מוכנות תמיד בכול לב
להקשיב להוראות ולקיימן [...] .המשפחות שבאו מערי עיראק ,פרס וכו' חיו כנראה גם
שם בתנאים טובים יותר ,והן גם בקיאות יותר בהלכות ההיגיינה ,וכיום הסתגלו לתנאי
הארץ .קשות יותר להדרכה הן האימהות יוצאות האזורים הכפריים של עיראק
קורדיסטן ופרס .לכלוך ,כינמת ,אי אימון לרופא ,לבית החולים ולבית הילדים במעברה,
וכן לכל דרישה לתזונה ולטיפול נכונים – כל אילו מציינים גם כיום משפחות כאלו .עם
זאת אין הנשים הללו ובעליהן צנועים בדרישותיהם .סכסוכים עם האחיות ועם הרופאים
מתרחשים תכופות .רק בהדרגה ובאיטיות ,בהבנה ובסובלנות מצד הכוחות המתנדבים
23
במעברות ,אפשר להצליח לחנך וללמד אימהות כאלו.

נסאו ,רופא ילדים בעל שם ומנהל מחלקת הילדים בבית החולים עפולה ,הציע
טיפולוגיה של העולים ,אולם לאו דווקא של אשכנזים מול מזרחים .האמהות
המזרח אירופיות ,בעיניו ,היו בעייתיות לא פחות מיוצאי האזורים הכפריים ,שלהם
ייחס את הלכלוך וחוסר הצייתנות .הסלידה שהפגין בתיאור המפורט של השימוש
שעשו האמהות המזרח אירופיות במוצצים מזוהמים ובמכנסי גומי "בלתי
בריאים" ,אינה פחותה מזו שייחס לכפריים המזרחיים .לעומת זאת הוא גילה
רגשות חיוביים בהחלט כלפי קבוצות מארצות המזרח ,כגון התימנים והעיראקים
העירוניים.
מהניתוח עולים שלושה צירי ניגודים שונים ,שבהם השתמשו המרואיינים
והכותבים כדי ליצור טיפולוגיות של עולים "רצויים" ו"בלתי רצויים".
ז .1 .2.גברים "בעייתיים" ,נשים משתלבות
חלק ניכר מהמרואיינים הצביע על הבדל ברור בין שיתוף הפעולה של גברים ושל
נשים ,וכן על העדפה לקשר עם הנשים העולות .המרואיינים קשרו בין ההשתלבות
23נסאו א" (1953) .השפעת העלייה ההמונית על בריאות האוכלוסייה הותיקה והחדשה' ,דפים רפואיים ,חוב' יב )א(
עמ' .14-15
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והקליטה המוצלחים יותר של הנשים ,לבין שיתוף הפעולה הרב יותר שלהן עם
הצוותים הרפואיים .הנשים תוארו על ידי המרואיינים כמהירות ללמוד ,כחברותיות
ומשתפות פעולה וכמי שיצאו במהירות לעבודה .היציאה לעבודה של נשים בשנות
החמישים ,זכתה להערכה של הצוות הרפואי שהיה מורכב ברובו מנשים עובדות ,או
מורגל בעבודת נשים.
"הנשים איכשהו הרבה יותר מהר למדו מאשר הגברים) ".רופאה(
"ומי שלא ידעה ]לשוחח עם הרופאה[ סביב הייתה תמיד שכנה שהיא כן ידעה .לא במובן
זה היה הרבה מאד ,בין הנשים היה הרבה שיתוף ...על כל פנים כשישבו בחוץ ביחד
ודיברו ואז אני ראיתי שהם יש להם מה לדבר ביחד) ".רופאה(
"הנשים הסתדרו והלכו לעבוד והלכו לעשות...כל מיני עבודות בית ,עזרה פה ושם ,ואפילו
לשדות ,כן ,לקטוף כותנה) ".רופאה(
"הן רצו כסף הן רצו עבודה...הן נסעו בדרך כלל לראשון ]לציון[ ,עובדות בראשון במשק
בית ...הן היו אנשי עבודה ונחמדות) ".אחות(

לעומת ההשתלבות הנתפסת של הנשים הוצגה קליטת הגברים כתהליך בעייתי
וקשה יותר .המרואיינים תיארו בהרחבה חוסר תעסוקה ,או תעסוקה בעבודות דחק
של הגברים ,פגיעה בתחושת הכבוד שלהם והרגלי בטלה והסתגרות שהאטו את
השתלבותם בחברה הקולטת )בתי קפה ,עישון ,התקבצות של דומים( .הבעייתיות
בהשתלבות בעבודה והתסכולים שגרמה ,הביאו להנהגות אלימה של הגברים בתוך
המשפחה ,ולחוסר הבנה של כללי המשחק מחוצה לה .כך למשל תיארה רופאה את
"חוסר ההבנה של הגבר" למושג תור במרפאה.
"והגברים ,היה להם קשה .היה קשה מאד .כי הם היו ,הם היו רובם סוחרים קטנים בלי
מקצוע מיוחד .אם היה איזה מקצוע אז היה טוב .ואם הוא היה מסוגל ללמוד גם
להתאים את עצמו לתנאי המקצוע פה בארץ ,אז הוא הצליח .אבל לא היה .והגברים הם
קצת האשמתי אותם] .תחושת הקיפוח נבעה[ מזה שהם איבדו את ביטחונם ,את כל ,את
כל תחושת הכבוד שלהם) ".רופאה(
"הם היו אומללים .זאת אומרת ,כמובן שהתמרמרו ,ישבו בבית-קפה ועישנו ודיברו ,ולא
כל-כך מהר למדו את השפה .כי לא היה להם מספיק מגע עם ישראלים .הם לא עבדו.
בעבודה למדו את השפה) ".רופאה(
"]כ[שבאו הגברים ...הם באו לתנאים אחרים .ועד שהם הסתגלו ,עד שהם קיבלו איזה
שהיא עבודה ,שיעבדו איתם ,היה הרבה מאוד עבודה דחק .הם עבדו בכביש ...וזה לא
היה לפי רוחם ,לא כל אחד קיבל את זה .והיה מוציא את הכעס שלו ,על המכות לאישה
ומכות לילדים והיו לנו הרבה משפחות שטיפלנו בשטח הזה .הרבה) ".אחות(
"לדוגמה ,בא גבר אחד אלינו .הנשים ידעו ,אני אחרייך ,אחרייך ,אחרייך .בא גבר אחד....
הוא לא מוכן לחכות ]בתור לרופאת הילדים[) ".רופאה(
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במצב א-סימטרי זה של עולים בלתי משתלבים ועולות משתלבות ,רבו תיאורי
המרואיינים על חייהן הקשים של העולות במחיצת בעליהן .הגברים תוארו
כאגואיסטים ,האוכלים את מנות הנשים והילדים .כאלימים ,כשיכורים ,כמי
שמוכרים את מנות הצנע של המשפחה בעבור משקה .היו אף שהרחיבו ותלו בגברים
את תת התזונה של הילדים ,שהייתה אמורה להעלם כליל ,לפי דעתם ,על סמך מנות
הצנע.
"יושב לו הגבר והוא מקבל את האבקת ביצה ,אבקת ביצים היו בהתחלה ,אחר כך היו
ביצים ,אחר כך היה חלב ,אבקת חלב וכל הדברים האלה ,הגברים אכלו .כשאני שאלתי
את אחת מהם ,הם היו ממצרים אני חושבת ,היא ידעה צרפתית קצת ,אז אני שאלתי
אותה למה הוא אוכל .הוא הגבר ,הוא צריך כוח ,הוא מחפש עבודה ,הוא צריך לפרנס".
)אחות(
"הייתה בעיה של תת תזונה ,מאחר והיה צנע וקבלו תלושים ורוב הגברים המירו את זה
לערק ,ולא היה מספיק אוכל בבית) ".אחות(
"כמה מהנשים האלה היו אומרות לי ,אני לא יכולה לאכול ,הנשים הרות .למה? אם אני
אוכלת ובבית הילדים ,היינו אומרים לה לא .אנחנו עובדים גם על זה שבעלך לא יקנה את
הערק ,שיקנה אוכל לילדים .הקיצוניות הזו של שתיית הערק ביום שישי ,במשך הזמן ,לא
נעלמה ,פשוט היה להם יותר אמצעים ואז התחילו יותר לאכול בבית) ".אחות(
"האנשים היו מבוגרים מאוד ,יחסית לנשים .והם שתו גם...ערק הם שתו) ".אחות(

סוגיית הכאת הנשים העולות הטרידה מאוד את המרואיינים .חלק הצטערו בדיעבד
על אוזלת ידן בהתערבות באלימות הביתית ,או על הפתרונות הלא מתאימים )כמו
פניה למשטרה( שהציעו לעולות המוכות .אחרים העלו תופעות נוספות של מצוקה
ביתית כמו ניתוק מהעולם ,הגבלות של הגבר על יציאת האישה מהבית ,או יציאה
לעבודה ללא פתרון מתאים לשמירה על הילדים.
"אני זוכרת את ]...ה[הרגשה שאנחנו הרגשנו מה אנחנו יכולים לעזור .הגברים שהרביצו,
הנשים שפחדו שאמרנו להן שצריך להגיע למשטרה והן לא רצו בשום אופן .והן באו,
מסכנות ,אנחנו לא ידענו מה לעשות) ".אחות(
"האם היא יותר מצוקתית כי היא נשארת עם הצרות בבית ,והוא יוצא .הרבה פעמים
הוא בכלל לא מודע) ".אחות(
"אבל הן יצאו לעבודה ,היו כאלה שהן יצאו לעבודה ואת התינוקות משאירים אצל
הסבתא הזקנה שבקושי רואה ובקושי חייה בעצמה ,והיא הייתה כאילו שומרת עליהם
מטפלת בהם ,ואנחנו היינו צריכים לראות שהטיפול יהיה כמו שצריך) ".אחות(
"היו נשים שזה ]יום הפתיחה השבועי של טיפת חלב[ היום היחידי שהבעל הרשה להם
לצאת מהבית) ".אחות(

בסופו דבר הבהירו רוב המרואיינים אנשי הצוותים הרפואיים כי הם עבדו מול
נשים .אם מכורח  -כי הגברים כמעט ולא הגיעו למרפאה כמו שסיפר ד"ר קלנר,
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ואם מתוך הבנה או החלטה שנשים צריכות לעבוד עם נשים וגברים עם גברים כמו
שטענו כמה מהאחיות המרואיינות.
24

"גברים נדירים אצלנו ]במרפאה[) ".רופא(
"את יודעת ,את לא יכולה להיכנס בין בעל לאישה) ".אחות(
"ידענו שעם הגברים יותר גברים צריכים להסתדר .אנחנו יותר עם הנשים) ".אחות(

גם נסאו הזכיר בתיאורו את נשות המשפחה ולא התייחס כלל לגברים .העמדה
התרבותית השלילית כלפי הגברים העולים ,שעליה הצביעה גם רוזין במחקרה,25
השתלבה עם גישתה של מערכת הבריאות ,שהתמקדה בעיקר בהדרכת נשים
ואמהות וכמעט לא השקיעה מאמץ פרבנטיבי )מונע( בגברים .הטיפול הקורטיבי
)מרפא( ,מול רופאים ,ניתן בעיקרו למי שפנה לטיפול .זאת בניגוד לטיפול
הפרבנטיבי ,שכוון לנשים ולא היסס לכפות את עצמו עליהן במקרה הצורך .חולשת
הנשים ,שתוארה לעיל בהרחבה ,הפכה אותן לכתובת מתאימה יותר למאמצים
הפרבנטיביים) .ועל כך נדון בהרחבה בפרק הבא(.
ז .2 .2.כפריות מול עירוניות
השימוש בראיונות במוצא העולים לווה בדרך כלל בדיכוטומיה ברורה של עירונים
מול כפריים .הכפריים תוארו כפרימיטיביים יותר ,ומכירים פחות את אורחות
החיים המערביים גם אם הגיעו מאירופה .לכפריים יוחסו לידות בית ,הקפדה
פחותה על היגיינה ,ונכונות פחותה ללמוד .דרגה נמוכה עוד יותר מהכפריים בוטאה
על ידי יחוס מוצא העולים לדימויים שאינם כרוכים בישוב אלא בטבע  -הרים,
מערות וכדומה .כזכור מן הפרק הראשון דומתה העלייה הגדולה כולה לתופעת טבע
הרסנית  -שיטפון ,מבול ,כוח סטיכי .העולים העירוניים ,בהתאמה ,נתפסו
כמתאימים ביותר לקליטה ולימוד ,זאת למרות שמדיניות הקליטה ניסתה להפוך
את מרביתם לכפריים .ברבים מהראיונות היה קשר חד וברור בין תיאורי הבערות
וההרגלים הנחשלים לבין כפריותם של העולים.
"אלה היו לא מצנעה ,אלא מהמערות ,מהמדבריות ,אני לא יודעת בדיוק איפה מה".
)אחות(
"הם היו ,הם לא היו מקזבלנקה ....זה יבוא ,עוד רגע יבוא לי השם .הם היו יותר מההרים
גם ,ומשפחות גדולות .והקושי היה להסתדר עם ארץ אחרת ,תנאים אחרים) ".רופאה(

 24קלנר א" (1990) .שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  22.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
חוברת ט' ע' .285
 25רוזין ,א 2002) .א'( "תנאים של סלידה -היגיינה והורות של עולים מארצות האיסלם בעיני ותיקים בשנות
החמישים" עיונים בתקומת ישראל  :12עמ' .224
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"המשפחות שבאו מערי עיראק ,פרס וכו' חיו כנראה גם שם בתנאים טובים יותר ,והן גם
בקיאות יותר בהלכות ההיגיינה...קשות יותר להדרכה הן האימהות יוצאות האזורים
הכפריים של עיראק קורדיסטן ופרס) ".רופא(
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ז .3 .2.פסיביים מול מתנגדים
רוב המרואיינים תיארו את העולים כפסיביים .האחיות סיפרו על פעולותיהן
בקרב העולים בלי גילויי התנגדות מצדם .אחות בראש העין אספה את הקמעות מעל
בגדי בתינוקות ,אחות אחרת גזרה את קישורי התינוקות ההדוקים בחבל וחיתלה
אותם בחיתולים צחורים ללא נוכחות האם ,ואחות שלישית סטרה על לחייהן של
יולדות כדי שבית החולים יסכים לאשפז אותן )הדיון בפרקטיקות הפעולה של
הצוות הרפואי יערך בפרק הבא( .אחות אחת מתארת:
"מאחר שהם היו עולים חדשים ולא ידעו בין ימין ושמאל מה קורה כאן ,הם היו מאוד
ממושמעים .מה שאמרו להם הם עשו) " .אחות(

מציטוט דבריו של ד"ר נסאו לעיל עולה שהפסיביות הייתה תכונה רצויה ,כמעט
משאלת לב .המשתנה המשמעותי ,מבחינתו ,להשתלבות העולה היה הסכמה לקבל
את הטיפול ואת ההמלצות שהציעו אנשי הרפואה ללא ויכוח .הפאסיביות נתפסה
מאידך גם כחולשה ,או לייתר דיוק ,כתוצר של חולשה .הנשים ,במצבן הקשה ,היו
תלויות לחלוטין בסיוע הרפואי .נדמה שלא מקרה הוא שפאסיביות היא גם תכונה
שנתפסת לעיתים כ"נשית".
"ואנחנו בתחנה התרשמנו שמה שנחוץ באמת לאנשים ,אלה שתמיד היו כל שנה ילד
וילדים כל הזמן חולים ,אנחנו הרגשנו שהם צריכים עזרה .הם פשוט לא מתגברים.
והעזרה הזו גם שהיא עוזרת ,אז היא גם מראה להם מה צריך לעשות עם הילד יום יום".
)אחות(

פן נוסף של הפסיביות ,רצוי פחות על ידי המרואיינים והצוותים הרפואיים הייתה
"תרבות הבטלה" שיוחסה לחלק מהעולים .בדיוק כמו שעמלנותן של הנשים
העובדות זכתה להערכה ,לעומת אבטלת )או עבודות הדחק( של הגברים ,הרי מה
שתואר כבטלה של נשים או גברים זכה לגינוי .המרואיינות התקשו להבין כיצד
עולה יכולה לפטפט עם חברה בשמש במקום לנקות את ביתה ולבשל.
"הייתה תופעה שלא הבנתי .הבית על גלגלים ,ארוחת צהרים אין ,לא בגלל זה שאין מה
לבשל .יש שמש ,לוקחים את הילד על הברכיים ,יושבים בשמש ומדברים עם השכנה.

 26נסאו א" (1953) .השפעת העלייה ההמונית על בריאות האוכלוסייה הותיקה והחדשה' ,דפים רפואיים ,חוב' יב )א(
עמ' 14-15
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ובבית תוהו ובוהו .ואנחנו בנושא זה ,היינו מדברים הרבה ,לא עשית כביסה ,הילד יקבל
שלשול ,לא שטפת את הרצפה) ".אחות(.

למרות ההצגה הרווחת של העולים כפסיביים וכנכונים לקבל כל טיפול והדרכה ,רבו
בראיונות ובכתבי הצוות הרפואי אזכורים של התנגדות.
"היו ]בראש העין[ הרבה מקרים שההורים החביאו את ילדיהם מתחת למיטות כדי
27
שידינו לא תשיג אותם) ".אחות(

המרואיינים והכותבים זכרו מקרי התנגדות לאו דווקא להדרכה ,אלא לשינויים
מקיפים באורח החיים ,כמו לבית התינוקות – שחלק מההורים החביא את ילדיהם
מתחת למיטה כדי לא למוסרם לטיפול – או לשליחת ילדים לטיפול במחנה הגזזת
ב'שער עלייה' )על הגזזת ר' לעיל פרק נפרד( .היו מקרים של התנגדות לרופאים,
כאשר נדמה היה לעולים כי נמנע מהם טיפול .מעל דפי כתב העת דפים רפואיים
הוצגו העולים כציבור תובעני הלוחץ על הרופאים לקבל טיפול אנטיביוטי או
זריקות או פטור רפואי ,ומגיב בצעקות ובאלימות על חוסר שיתוף פעולה של הרופא.
ד"ר פריליך הדגיש במאמרו כי חש באווירת התנגדות קשה בקרב המטופלים:
"כולם היו תמימי דעה שהרופא לא בא לעזרתם אלא לנצלם ".בתגובה לגילויי
ההתנגדות והאלימות הפיזית סגר ד"ר פריליך את המרפאה במעברה ,ותושביה
נאלצו במשך עשרה ימים לנסוע לטבריה כדי לקבל טיפול רפואי .המרפאה נפתחה
מחדש רק אחרי שנכבדי המעברה התחייבו בפני הרופא שהחלטותיו יתקבלו מעתה
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ללא התנגדות.
התנגדות לקבלת טיפול חשו גם האחיות .עיקר ההתנגדות הייתה התנגדות סמויה,
שהתבטאה בחלק מהמקרים בהתעלמות מזימונים לתחנות טיפת חלב ,או
התעלמות מהנחיות ומהדגמות האחיות באשר לטיפול בבית ובילדים )למשל
הימנעות מבישול מרק לפי ההנחיות( .העולות נהגו להגיב בהסכמה לכל מה שאמרו
האחיות ולהמשיך בשלהן .שיטה נוספת ,שננקטה במהלך ביקורי הבית הייתה
מראית עין של ציות להנחיות ,וחזרה לשגרה כתום ביקור הבית.
"]הם היו[ סוגרים את החלונות לחלוטין שלא יהיה טיפת אויר...כשהאחות הייתה עושה
ביקורת היא הייתה אומרת תשאירו את החלונות פתוחים .שיהיה אויר .ויום אחד
מספרת לי מישהי ...את יודעת מה היינו עושים כשהאחות הייתה באה ,אנחנו מעבירים
מסר בכל ]העיר[ לפתוח את החלונות ,האחות לבריאות הציבור מגיעה .ככה שהם היו
ממשיכים להיות סגור...אז הם פתחו כשאנחנו באנו) ".אחות מפקחת(

 27לכמן-סמואלוב,נ .דבר הבוגרים-ארגון בוגרי בית ספר לאחיות הדסה ,גיליון  ,25יולי-אוגוסט .2004
28פריליך ,ד" .רשמי רופא בית חולים מעבודתו כרופא בכפר" ,דפים רפואיים ,כרך טו ,חוב' א ,מארס ,1956עמ' .72-83
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"כשאני הייתי הולכת בשכונה לביקורי בית והם קשרו את הילדים והם כבר התביישו ,אז
הילדים היו צועקים ,סיפ ,סיפורה ,סיפורה ,סיפורה .ידעתי שאז מתירים את החבל".
)אחות(
"לא ,אף פעם לא הייתה התנגדות ,אלא היה "כן כן" ו]כש[את יוצאת) "...אחות(
"אז העריסה הכורדית ,למשל ,היו קונים מיטה מפני שהאחיות שלנו החביבות אמרו
שזה לא טוב להם ,שזה לא טוב ,ואז קנו מיטה ,מיטת ילד .מיטת הילד היו שמים על
הארון והיו משתמשים בעריסה ,כשהאחות הייתה באה היו מורידים את המיטה .היו
עושים את ההצגה ,אבל הבינו שצריך לעשות את ההצגה הזאת) ".אחות(

עם זאת נתקלו האחיות גם בגילויי התנגדות אקטיביים ,אם כי הם מוזכרים פחות.
האירועים המתוארים קשים למדי :החל בהפגנה קולנית ,דרך הצתת צריף במחנה
וכלה בבריחה מבית החולים מרגע שהוסרה ההשגחה המלווה של האחות.
"היה כפר אחד ...שהיה שם המון כינמת ,והחלטנו לעשות מבצע כינמת .הודענו לכולם
שאנחנו באים עם כל החומרים ומנקים להם את הראש .ואנחנו כל כך התגאינו בזה
שאנחנו עושים מבצע כינמת .אנו באים למושב ,מקבלת את פנינו קבוצה של אנשים עם
דגל עם זאת אומרת שלט כזה גדול ב]שם הכפר[ אין כינמת .אנחנו כולנו נקיים ובריאים
ובסדר .לא אמרתי מילה ,לא נלחמנו .אמרתי פה אנחנו עשינו טעות) ".אחות מפקחת(
"היו עולים חדשים ששמו גפרורים שהציתו את המחנה ,את יודעת ...פעם נעמדו ליד
הדלת ,לא נתנו לו ]למנהל המחנה[ לצאת מהמשרד ולמה? כי היו מכתיבים ל]שם[ לאן
לשלוח ,הקבוצה הזאת הולכת נגיד לטירה ,הקבוצה הזאת הולכת ליפו ,הקבוצה הזאת
הולכת למושבה או לקיבוצים ,והם הקבוצה הזאת לא רצתה ללכת ,אז אמרו אתה לא
תצא מפה חי אם אתה לא תיתן לנו תל אביב) ".אחות(
"האוכלוסייה לא שיתפה פעולה .כל פעם שהופנו למחלקות ילדים ,שזה היה בתל השומר,
אנחנו כאחיות היינו מלווים אותם שתיים שלוש תחנות באוטובוס שלא יברחו ,ומבקשים
מהנהג שלא יוריד אותם ,שלא ירשה להם לרדת מהאוטובוס .אבל בפתח תקווה הם
החליפו אוטובוס לתל השומר .חלקם הגיעו וחלקם לא) ".אחות(

ההתנגדות עוררה בקרב המרואיינים מגוון של תגובות .היו שתיארו תגובות עוינות
וכעס ,ואחרים גילו בדיעבד הבנה למניעי המתנגדים .יש שסברו כי ההתמודדות ,או
כפי שכונתה ה"מלחמה" הייתה מיותרת ,ואחרים נלחמו במתנגדים במלוא המרץ.
"אף פעם לא חשבתי שאני אפגוש אנשים כאלה ואני עם אנשים האלה צריכה לעבוד,
וצריך להסביר לקיר ,הם רק ידעו סקנדלים לעשות) ".אחות(
"היו משפחות שאנחנו חשבנו שלא אכפת להם מהילדים .וזה הייתה טעות .הם פשוט
מרוב חרדה ,לא הסכימו לקבל את הטיפול מחוץ לראש העין) ".אחות(
"הייתה אוכלוסייה מיוגוסלביה ומהבלקן .אוכלוסייה לגמרי אחרת .זה רמה אחרת
לגמרי ,ובעיות אחרות אומנם ...הם לא קבלו כל כך את השיטות ההדרכה שלנו .למשל
הם לא היו רגילים לקורנפלור .הם היו רגילים ליוגורט .והיה ,שיטה מסוימת ,אני לא
נלחמתי איתם .תעשי יוגורט .הילד אוכל יוגורט ,שיאכל יוגורט ,גם טוב .היו מקיאים
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מקורנפלור .אבל היו כאלה ,שפשוט היו נלחמים איתם ,אצלנו קורנפלור ,לא יוגורט".
)אחות(
"]אחרי שהתירה על דעת עצמה תינוקות קשורים וחיתלה אותם בסגנון מערבי[ חיכיתי
לאימא שתביא את המים שלה ]או[ מאיפה שהיא באה ,והראיתי לה ...ואם מצא חן ,אה,
תראי ,החיוך היה .רצון טוב היה .אהבו את הילדים] ...אני[ זוכרת ילד אחד ,של אישה
נחמדה ...ואני אמרתי להם ,אנחנו עכשיו נראה למי יש יותר סבלנות .אני באה כל יום
ופותחת אותו ,ואת כל יום סוגרת אותו .ולמי שיש יותר סבלנות ינצח .אז הכל בחיוך.
והזמן היה הסבלנות .והתינוק גדל ויצא מהחבל) ".אחות(

מעניין לציין כי למרות ריבוי תיאורי ההתנגדות שעלו בראיונות ,הרי שהמרואיינים
מייחסים את הופעת ההתנגדות לתקופה מאוחר יותר מהעלייה .לגרסת רבים מהם,
העולים המקוריים קיבלו את ההתערבות הרפואית ברצון ואילו ההתנגדות הופיעה
ככל שגבר הוותק בארץ ,ובעיקר אצל בני הדור השני.
"הם קיבלו את זה ]את ההדרכה[ .האנטגוניזם פיעם בדור השני ,הילדים שגדלו ולמדו
פעם בבית ספר ,אז זה כנראה פגע בהם ,באגו שלהם ,ואז קמה ההתנגדות שאנחנו אחר
כך ראינו .אל תישכחי שאז בזמנו הם הבינו שרוצים את טובתם) ".אחות(
"הם ]במושבים[ היו פחות ממושמעים ]מתושבי המעברה[ ...הם היו גם יותר
ותיקים...אמרו כן ,כן אבל לא כל כך עשו) ".אחות(

ז.3.שינוי העולים
כאמור בתחילת הפרק ,הייתה תפיסת המרואיינים את העולים כנתונים במצב זמני.
ואכן ,בראיונות עלו צמתים של שינוי העולים שהביאו למעבר שלהם מהסטאטוס
"הם" לסטאטוס "אנחנו" .אמנם ה"אנחנו" שאליו הגיעו העולים היה ה"אנחנו"
הישראלי הכללי ,לא "אנחנו" האחיות ,או "אנחנו" הצוות הרפואי )למעט עולים
ועולות שהצטרפו למטפלים ועסקו במקצועות הרפואה והבריאות( ,אך בעיני
המרואיינים מדובר בהישג שהעבודה הרפואית תרמה לו רבות .אנשי הרפואה היו
בין הישראלים הראשונים שפגשו את העולים ,ומי שהוסיפו ופגשו בהם באופן קבוע
במהלך קליטתם .המרואיינים הצביעו על דפוסים של חיקוי שזיהו אצל העולים,
ובמיוחד אצל העולות .החל בחיקוי ואימוץ שמות האחיות והרופאים ,לבושן
)האזרחי( ומראן החיצוני )חצאיות ,תיקי יד ,איפור( דרך חיקוי אורחות הבית
ה"ישראלי" הבורגני אליו נחשפו כעוזרות בית וכלה באימוץ הידע והפרקטיקות
הרפואיות המערביות.
"הנשים כולן יצאו למשק בית וזה היטיב עימן המון ...כי קודם כל הם באו והם למדו והם
ראו איך צריך לנהל בית ,שנית היה להם כסף .למזון .אז כל זה ,השפיע .למדו לכבס ...הן
עשו הרבה חיקוי ,לבתים שהם ראו .את הבישולים ,את הריהוט את הכל) " .אחות(
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חילופי הדורות ,עם לכתו של "דור המדבר של העלייה" השלימו בני הדור השני,
בעיני המרואיינים ,את תהליך השינוי מעולים ל"ישראלים" .רוב ההבדלים
החיצוניים נמחו ,אך כפי שציינתי לעיל ,ההבדלים הזהותיים דווקא גברו ,ועימם
תחושות קשות לגבי תהליך הקליטה.

סיכום
הפרק סקר את תפיסות המרואיינים והכותבים לגבי עולי העלייה הגדולה .הנקודה
המהותית ביותר העולה ממנו ומהפרק הקודם "מלח הארץ" היא התפיסה
הדיכוטומית שאפיינה את הצוות הרפואי  -ההבחנה הברורה בין "אנחנו" לבין
"הם" .תהליכי האקולטורציה הנמרצים שהפעילו אנשי הצוותים הרפואיים סייעו
למחיקת ההבדלים ,וכמוהם הראיה של מצב העולה כמצב זמני .כלומר גם
התפיסות הבסיסיות של פער ,ניגוד ומרחק היו זמניות מיסודן .אין הן התפיסות
שמכתיבות כיום את יחס המרואיינים לפערים חברתיים ,ליחסי מזרחיים
ואשכנזים ,או לתפיסות לגבי עדות ספציפיות .הדעה הקדומה משויכת ,על פי
הראיונות ,לסטאטוס של העולה כחדש וזר ולפרקטיקות שהוא נוקט ,ולא לעדת
המוצא שלו.
ביטויי ההתנגדות של העולים בסוגיות הרפואיות שתוארו בפרק מעניינים במיוחד
על רקע התפיסות בנוגע לעולים שרווחו בין המטפלים .גילויי התנגדות גלויים
וסמויים גם יחד – שהתעוררו בקרב העולים לנוכח מה שחשבו לפגיעה בעיקרי
אמונתם או מנהגיהם – הופיעו ,כפי שהראיתי לעיל ,על רקע מערך של עמדות
29
ותפיסות בקרב הסגל הרפואי שלא הכיל בתוכו אופציה של התנגדות.

29לדיון בהיבטים נוספים של ההתנגדות בתקופת העלייה הגדולה ,ראו קמפ ,א" (2002) .נדידת עמים או הבערה
הגדולה :שליטה מדינתית והתנגדות בספר הישראלי" ,בתוך :חנן ח ,.שנהב י .ופ .מוצפי-הלר )עורכים( ,מזרחים
בישראל :עיון ביקורתי מחודש ,ירושלים :מכון ון ליר /הוצאת הקיבוץ המאוחד עמ' .36-67
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פרק ח'" :נלחמות בבערות ובהרגלים הנחשלים"  -פרקטיקות
של שינוי בעלייה הגדולה
"מלב הטיפול הרפואי בילד מחנכות האחיות של תחנות טיפות חלב את האם בעזרת
המטפלת ,מקנות לה ראשית הרגלי היגיינה ,מדגימות לפניה בתחנה איך לרחוץ את הילד
ואיך להאכילו ,מבקרות בקביעות בפחונים ,בבדונים ובאוהלים ונלחמות שם בבערות
1
ובהרגלים הנחשלים'.

בפרק הקודם תיארתי את מגוון התפיסות והסטריאוטיפים שאפינו את יחסם של
אנשי הצוות הרפואי אל העולים .התיאורים הצבעוניים של הפרימיטיביות ושל
האחרוּת של העולים שימשו הצדקה ממסדית למפעל ההדרכה והחינוך מחדש .את
תיאורי הלכלוך והזרות מיינתי לכמה קטגוריות ,שתיים מהן  -הבערות וההרגלים
הנחשלים  -מופיעות גם בציטוט שבראש העמוד .באותו פרק התייחסתי למורכבות
התרבותית של שתי זירות ההתמודדות הללו ,ולשוני ביניהן.
אבל לא פחות חשוב הוא הפועל המחבר אל שתי הקטגוריות הנדונות' :נלחמות'.
פעולת השינוי התרבותי ,הן ברמה של הקניית ידע והן ברמה של שינוי המנהגים,
מקבלת כאן ממד כוחני .אין מדובר רק בפעולות תמימות של לימוד ,הסברה ושכנוע,
אלא בשינוי אקטיבי ,ובעת הצורך גם בהפעלת מרות .ה"חיילות" במלחמה זו היו
אחיות צעירות ,לעתים קרובות בנות פחות מעשרים ,לובשות "מדים" בולטים
בצבעי ירוק-לבן ושביס צחור ,ו"חמושות" בידע שרכשו בקורס האחיות ובתחושת
שכנוע פנימי עמוק .המסר של האחיות היה פשוט :הידע הקודם של העולים,
מנהגיהם והאמונות התרבותיות שלהם אינם רלוונטיים עוד .מעתה נדרשו העולים
לנהוג בכל דבר ועניין – קטן כגדול – הנוגע לחיי היום-יום שלהם ,על-פי עצת
האחות .אם זה גידול תינוק ,ניקוי הבית ,בישול ,כביסה או כל נושא אחר .מערך
העצות ודרכי החיים שהוצגו כמודרניים ,כהיגייניים וכרציונליים היו אמורים
לשמש תחליף ל"בערות וההרגלים הנחשלים" שתוארו לעיל .בהמשך הציטטה
שהובאה בראשית המאמר ,נכתב:
"הפחונים צוידו במיטות לילדים – תחת העריסה התלויה בחבל – בחיתולים ובבגדים
מתאימים לתינוק ] [...ואף עליה ,על האם ,להחליף את מכנסי המזרח בהלבשה אירופית,
הקלה יותר לכביסה וניתן לשמור בה על הניקיון .והאחיות והמטפלות גם מלמדות אותן
איך עליהן לסדר את חדרן ,איך לרכז את הבגדים בפינה אחת ,להתקין מדף מקרשים
ולסדר פינת מטבח .ואם כי העולות שוקדות למלא אחרי ההוראות ,אין המטפלת מסירה

 1ר"א' ,על משמר הילד' ,דבר הפועלת ,יולי  ,1951חוב'  ,7-8עמ' ] 142הדגשה שלי[.
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עינה מהן .כי באם יניחון טרם שהתורה החדשה הכתה שורש ונקלטה כראוי ,תשובנה אל
2
הרגליהן מזה דורות.

פרק זה יתאר את המלחמה .וכמו בכול מלחמה גם כאן היו יעדים ואסטרטגיות,
פרקטיקות ומכשולים .לקראת סיכום ,אתייחס להערכה בדיעבד של המלחמה
ותוצאותיה על ידי המרואיינים.

ח .1.מטרות המלחמה
הביטוי מלחמה הוא ביטוי טעון ומעורר אנטגוניזם .השימוש בו בהקשר של הקשר
בין צוותים רפואיים לעולים ,במקום בביטוים מעודנים יותר כמו חינוך ,יעוץ או
הדרכה ,עשוי להפתיע ואף לעורר התנגדות .עם זאת בחרתי בו לביטוי סך הפעולות
של הצוותים הרפואיים כלפי העולים גם כי הוא הופיע וחזר והופיע בטקסטים בני
התקופה ,וגם בגלל אופיין הכמו צבאי של הפעולות המורכבות שנערכו במסגרתו.
אין זה שימוש בלתי מקובל בתחום הבריאות שבו תוכניות לשינוי התנהגות
בריאותית מכונות "קמפיין" ,או בלתי סביר אם לוקחים בחשבון משקל התחלואה
ביצור תפיסת האיום על הביטחון הלאומי שהזכרתי בפרקים קודמים.
ניתוח מטרות המלחמה ,כפי שעלו בראיונות ובמאמרים בעיתונות הרפואית העלה
שלוש מטרות עיקריות ,מהכלל אל הפרט .המטרה העיקרית שהוצגה ,היא המטרה
הלאומית .המרואיינים והכותבים ראו את עבודתם עם העולים ,הן בזמנה והן כיום,
כתרומתם למפעל הלאומי-ציוני-התיישבותי .כך מבינים המרואיינים את מאמציהם
להפוך את העולים לישראלים לא כהכחדה תרבותית אלא כמעשה של בינוי אומה
וחברה .לא בכדי אומר הרופא "לא הייתה הפרדה בין הדברים" .הרופאים והאחיות
גויסו מרצון למפעל בינוי האומה ,גם אם גיוסם בפועל לעבודה עם העולים לא היה
בדיוק התנדבותי )על כך דנתי בפרק "מלח הארץ"(.
"הרבה השקענו בהדרכה ]צוחקת[ ניסינו להפוך אותם לישראלים ,וזה לא היה קל זה היה
די קשה .ובכל זאת באו לישראל ,וכאן ארץ שונה ...עם ערכים שונים ...אבל צריך היה את
מה שהם ]לא[ יודעים להנחיל להם את זה) ".אחות(
"העבודה הרפואית שלנו בימים ההם הייתה חלק אינטגראלי מההתמסרות שלנו לכל
העניין של פיתוח באר שבע והנגב .ולא הייתה הפרדה בין הדברים .זה לא היה מקום
עבודה בלבד ,זה היה חלק אינטגראלי מהיצירה החדשה...להקים חברה חדשה ,משק
3
חדש ,לגאול את הבריאות ,את התרבות) ".רופא(

2שם.
3ראיון עם פרופ' חיים דורון ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .3
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מרואיינים אחרים ראו את שליחותם כחלק מהמסורת הרפואית של הצלת חיים.
הם תפסו את העולים כחולים מאוד )ר' פרק קודם( ,ואת תפקידם כהצלת
נפשותיהם .הצלת החיים קדמה לכל מטרה ,לאומית או אחרת ,ורק אז הגיעו
משימות חינוכיות חשובות-במישור הלאומי או האישי.
"ככה הצלנו ,הצלנו חיים ,זאת הייתה המטרה ,הצלת חיים .מניעת שלשולים ,מניעת
מחלות מדבקות) ".אחות(
"אחת המטרות הייתה להוריד את תמותת התינוקות) ".אחות(

מטרה שלישית הייתה השינוי התרבותי ,חינוך ולימוד האם ושינוי הפרקטיקות של
ההיגיינה וגידול הילדים .אם כי ההדרכה מוצגת בדרך כלל כאמצעי )נשק( ,יש לזכור
שהשינוי התרבותי היה גם מטרה .מאגר התפיסות השליליות כלפי העולים היה
הבסיס לתביעה לשינוי תרבותי שלהם ,להפיכת "הם" ל"אנחנו" .לפיכך השינוי
התרבותי חייב להיות מובן גם כמטרה ,וגם כאמצעי.
"זה היה התפקיד של בריאות הציבור לבוא הביתה ולדבר עם האישה וללמד אותה א' ב'
של משק בית) ".אחות(

ח.2.אסטרטגיות
בניגוד לצבא במלחמה ,שלו )לפחות בתיאוריה( יש מפקד עליון המתווה אסטרטגיה
כוללת לקראת הניצחון ,היה מצב בתקופת העלייה הגדולה שונה .כפי שתיארתי
להלן בפרק שעסק בפרקטיקות ממסדיות ,המדיניות הממשלתית נטתה להגיב
לשטח יותר מאשר ליזום .עיקר הפתרונות ,הן ברמה האסטרטגית והן ברמה
הטקטית )או הפרקטית( הגיעו מהשטח  -מאחיות ,ממפקחות ,מרופאים ורופאות.
בהעדר מדיניות ברורה ומאורגנת ,החייל בשטח פיתח או לפחות ניסה לפתח
אסטרטגיות שישפרו את סיכוייו להגיע למימוש המטרות .תפיסה כזו יכולה גם
לומר משהו על האקראיות ,החד פעמיות והייחודיות של שברי האסטרטגיות
שפותחו אד-הוק בידי יחידים .עם זאת ,מהדוגמאות שיובאו לעיל אפשר ללמוד על
גוונים ביצירתיות של האסטרטגיות ,והשוני בין הפרטים שניסו להשתמש בהן.
ח .1.2.התמקדות בנשים
"בראשית נעשתה עבודת הסברה היגיינית בעיקר בקרב האימהות ואילו בין האבות
הפעולה הייתה מועטת בלבד .כיום צו השעה הוא לפתוח בפעולת הסברה בין האמהות
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והאבות גם יחד כי האב במשפחות אלו הוא הגורם העיקרי לחוסר הבנה לילד ולהעדר
4
טיפול בו) ".אחות מחוזית(

כשכתבה האחות המחוזית של הצפון ,ציפורה לסקוב ,את הערת הביקורת הזו
הייתה כבר השנה  .1954דפוסי הקליטה הבריאותית של העלייה  -למרות מדיניות
מהאוניה אל הכפר  -נותרו ממוקדים בעולה-האישה ומתעלמים ,במידת האפשר,
מהעולה-הגבר .לא הייתה זו החלטה מערכתית ברורה או מודעת אלא הרחבה של
פעולות קודמות ,למשל פעולות "הדסה" בירושלים בתקופת הישוב ,שכוונו באורח
בלעדי כמעט לנשים .השירותים שנתנו בידי המדינה המשיכו בכך דפוס שהנהיג
ארגון נשים אמריקאי ,בלי חשיבה או בירור של יתרונותיו או משמעויותיו .בפרק
הקודם הראיתי כי דימוי העולה הגבר היה בעייתי וקשה  -יוחסו לו אלימות,
הסתגרות בתרבות המוצא וחוסר גמישות .האישה לעומתו נתפסה כגמישה יותר,
נכונה לשינויים וכמי שיש לה מה להרוויח מהרס מסגרות המשפחה המסורתית
)והאומללות מבחינתה( .המעמד הנמוך שיוחס לה במשפחה ,חולשתה היחסית
הנתפסת לעומת הגבר ,ומצבה הקשה  -תפיסות אלו הקלו על האחיות והרופאים את
התקשורת עימה .הנשים נתפסו כפחות מאיימות גם על הצוות הרפואי ,זאת למרות
שהוזכרו בראיונות גם אירועי התנגדות אלימים שבהם לקחו חלק נשים .הדימוי
החלש מחד והנוטה להשתלב מאידך של האישה חיזקו את הבחירה האסטרטגית
לפנות לנשים .נושאי ההדרכה  -גידול ילדים ,ניקוי הבית ,בישול ,כביסה  -נתפסו אף
הם כנושאים "נשיים" ולפיכך הפניה לנשים בעניינם נראתה "טבעית".
ח .2.2.קניית אמון העולים
רוב המרואיינים דיברו על מאמציהם לרכוש את אמונם של העולים כדי להגיע
למימוש מטרות הפעולה הרפואית וההסברתית .חלק מהמרואיינים סברו שרכישת
האמון דורשת מהאחות "לרדת אל העם" ,ולמתן מאפיינים ומסמנים המדגישים
את ההבדלים בין האחיות לעולים )הבדלים בהם דנתי במהלך שני הפרקים
הקודמים( .כך למשל ,הציעה אחת האחיות שיש לפשט את השפה שבה פונים
לעולים ,ואחרת הציעה לאחות להגיע למצב של "חברות" עם העולה ,מתוך הנחה
שכחברה היא תוכל להשפיע על התנהגותה .היו שהצביעו על אסטרטגיה של ויתור
על סמכות הציווי וההוראה של האחות ,לטובת יצירת אווירה של חיקוי האחות
בידי העולה .החיקוי יכל להתרחש ,על פי אסטרטגיה זו ,רק באווירה של אימון.

 4צ .לסקוב )" (1954פעולת האחות במעברות במחוז הצפון" האחות בישראל כרך ב' ,חוברת י' ,ע'  .26ציפורה לסקוב
הייתה בתקופת העלייה הגדולה האחות המחוזית במחוז הצפון.
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"את קולטת עלייה ,את נכנסת לאטמוספרה אחרת ,ואת צריכה להתרגל .ואת צריכה,
שאת מדברת עברית יפה והם לא מדברים...לא תמיד את יכולה לתת להם לעלות אליך.
אז את צריכה לרדת אליהם...כדי שהם יבינו מה את רוצה מהם) ".אחות(
"]תלוי[ איך את ניגשת לזה .אם את ניגשת בצורה שאת מלאה את עצמך אז זה לא  ...את
לא התחלת עם הדברים האלה ,רק שהיה לך קשר עם האישה .אם האישה שאת יכולה
לייעץ לה כאילו חברה ,כאילו לטובתה ,כאילו טוב לילדים..כל אימא רוצה שהילדים
יאכלו ויתפתחו בסדר) ".אחות(
"האחיות בטיפת חלב היה להם קשר מאוד טוב עם אנשים .לא אמרו להם תעשה ככה כי
ככה צריך ]אלא[ "בואי אני אראה לך"...בואי אני אראה לך איך בארץ ,איזה ירקות יש
בארץ ,איך עושים את זה) ".אחות(

קבוצה אחרת של אסטרטגיות ניסתה לרכוש את האמון של העולים לא מתוך שינוי
אווירת המפגש או טשטוש יחסי הכוח בתוכו ,אלא באמצעות שכנוע העולים כי
המפגש ,על יחסי הכוח שבו ,נועד לטובתן .השכנוע יכול היה להתבצע באורח ישיר
ורציונאלי ,או כחלק מתהליך של התחברות כנה בין האחות לעולים )בלי להיכנס
כרגע לסוגיה עם כמה משפחות מסוגלת האחות להתחבר באורח עמוק וכנה( או
באורח עקיף ,כשהאחות מצליחה לעזור בעת צורך לוחץ שאינו בהכרח כרוך בתחום
עיסוקה .סיפורה של ה"אחות החולבת" ,שסייעה לעולה צעירה במושב בחליבת
פרה ,וזכתה בהערכה ובשיתוף פעולה של מרבית תושבי הישוב הוא דוגמא מאירת
עיניים לאפשרות השלישית .עם זאת יש לציין שמדובר באירוע שקשה לתכנן אותו,
ולכן שיוכו ל"אסטרטגיה" ,נכון רק במבחן התוצאה.
"אם אני לא הייתי נותנת להם את ההרגשה ,שזה באמת לטובתם ,אז הם לא היו גם
באים .כי היה קשה) ".אחות(
"קודם כל תשבי ,תשתי איתם כוס תה ,תשבי איתם תראי מה הם רוצים ,מה הם יודעים,
לאט לאט תלמדי אותם ,לא תחשבי שאת באה בתור מחנכת גדולה ,תהיי איתם כל אחד
תעשי איתו צעד צעד ובאמת הם היו חברים שלי ,מה זה אהבו אותי כל כך ובאמת הגענו
לתוצאות ,הילדים הפסיקו למות מהשלשולים) ".אחות(
"יום אחד אני באה לתחנה ומגיעה אלי אישה בצווחות נוראיות .היא מתה ,היא מתה.
..אני באה ,אני רואה שהתינוקת היא שקטה" .מה קרה לתינוקת?" היא אומרת לא
התינוקת ,הפרה צועקת .אז אני רצה לפרה .מה קרה? הבעל שלי הלך למילואים בצבא,
והיא הפרה המליטה ואף אחד לא חלב אותה .אני בת מושב .בוגרת מקווה ישראל,
...אמרתי תביאי לי דלי ,וחלבתי את הפרה .מאז קראו לי האחות החולבת ומאותו זמן
היו לי פרוטקציה כזאת .כשהייתי באה מהכביש הראשי כבר לא הלכתי ברגל .תמיד
חיכתה לי עגלה עם סוס ,ולקחו אותי לביקורי בית ...תמיד זאת הייתה האחות החולבת".
)אחות מפקחת(
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ח .3.2.לימוד השפה/תרגום
הבעיות שנגרמו בגלל הפער הלשוני בין העולים לקולטים היו רבות  -חוסר יכולת
לתאר את סימני החולי ,חוסר יכולת להבין את הוראות הרופא או האחות ולפיכך
גם ביצוע מוגבל של ההוראות .חוסר ההבנה הלשוני פגע קשות באסטרטגיה
הקודמת -הניסיונות לכונן אמון.
"הוא מאמין לנו בקושי בהיווכחו שאין אנו מבינים לשפתו ולמנטאליות המיוחדת שלו.
גם בעזרת החובשת התורגמנית קשה לקבל מהחולה הפרימיטיבי נתונים אנאמנאסטיים
כלשהם על מהלך המחלה ,על מקום הכאבים ,אם היה חום לילד וכו') ".רופא(

5

התגובה של חלק ניכר המרואיינים הייתה ניסיונות ללמוד את שפת העולים .מרבית
האחיות המרואיינות ציינו שלמדו שפה אחת או שתיים משפת העולים  -בעיקר
צויינו תימנית ומרוקאית .האחיות שלמדו שפה משל העולים היו לרוב בנות הארץ,
ולא אחיות עולות .יש לקחת בחשבון שגם אחיות שלמדו מילים ספורות בערבית או
באחת משפות העולים המדוברות חשו כי הן עשו מאמץ מיוחד ללימוד השפה.
מהראיונות עולה כי מרבית המרואיינים שהתייחסו לנושא שלטו בכמה מילים ,ורק
מיעוטם הצליח ללמוד ממש את אחת השפות .עם זאת יש לזכור שהצוותים טפלו
באוכלוסיות ממוצא מעורב ,דוברי שפות רבות .בנוסף ,כיוון שלימוד השפות היה
אסטרטגיה אישית )ולא ניתנה עזרה ממסדית לאחיות בלימוד השפות( ,היו
התוצאות תלויות בכישוריה הלשוניים של האחות ,במהירות התפיסה שלה לשפות
וברצונה הטוב.
"קחי בחשבון שאני גם למדתי מרוקאית במשך הזמן כדי ליצור קשר....זה הגיע למצב
שגם נתתי הנחיות במרוקאית .הכול במרוקאית) ".אחות(
"היה לי איזשהו בסיס קטן בערבית..זה הגיע לשלב כזה שגם נתתי הנחיות ,הכול היה
במרוקאית) ".אחות(
"קודם כל הם לא ידעו שפה אז אני ישבתי ולמדתי את הדברים הכי חשובים שאני צריכה
לדעת ,לקחתי את כל הירקות האלה ,אמרתי מה זה אמרו לי חיז'ו ,חיז'ו רשמתי ,מה זה
מטיסו עגבניה .רשמתי את כל מה שאני]שמעתי[ ,אחר כך הבנתי מה הם מדברים ובכלל
התחלתי להבין במרוקאית קצת) ".אחות(
"כל אחות חדשה שהייתה מגיעה ,הייתי יושבת איתה ,מלמדת אותה כמה מילים
בתימנית ,לתקשורת .חליב ,מויים .וכל מיני מילים שהיה צריך ]כדי[ להדריך את
האימהות] .ש :שאת למדת תוך כדי עבודה?[ לא ,לימדו גם אותי ,אחיות שהיו לפני".
)אחות(
"למדתי כמה מילים בלדינו כמה מילים בערבית ...הדברים הבסיסיים .איך שהוא תמיד
הסתדרתי עם החולים) ".אחות(
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"האחות ]המעשית[ הייתה מרוקאית .באתי אליה ,שרה ,מהר רשימה עם כל המילים הכי
בסיסיות...מהר מאוד למדתי מרוקאית והייתי מדברת איתם חופשי) ".אחות(
"הסתדרתי .אני מדברת ערבית ,אומנם הערבית המדוברת שלנו ושלהם זה לא אותו דבר
) "...אחות(

מרואיינים עולים הצהירו על ידיעת שפה או שפות אירופיות ,וטענו כי הצליחו
לתקשר עם חלק מהעולים בצרפתית .חלק מהם בכול זאת למדו כמה מילים
בערבית.
"אני דיברתי צרפתית...לא צרפתית טובה אבל סבירה בשביל מרפאה ...אני גם למדתי
קצת ערבית...היה איזה אחד הפקידים שם במשרד קופת-חולים .ישבתי אתו כמה פעמים
והוא נתן לי ספר קטן כזה ,חוברת כזאתי ,מילים ראשונות בערבית) ".רופאה(

מרואיינים אחרים הבהירו כי הם סירבו ללמוד את שפות העולים .חלקם טענו
שמדובר בהתנגדות עקרונית שכן בישראל אמורים כולם לדבר עברית .אחות אחת
הסבירה שהיא לא אהבה ערבית ,ולכן לא למדה.
"המדריך צחק ושאל אם אני לימדתי אותם כבר הונגרית .אז לא .גם הם לא לימדו אותי
ערבית .כי לא אהבתי ערבית) ".אחות(

חלק מהמרואיינים נעזרו במהלך עבודתם עם העולים במתרגם .המתרגם היה עולה
בעצמו ,ותיק מעט יותר מהעולים או בעל שליטה טובה יותר בעברית .אחות אחת
קיבלה מבסיס צבאי סמוך חייל ממוצא תימני ,ולעיתים היה זה נהג של ההסעה
שהיה בעצמו עולה ונשאר עם אחת האחיות למשך היום כדי לתרגם .נהג ששימש
כמתרגם לעת מצא ,תיאר בהרחבה את המבוכה שנגרמה לו מהשתתפות ותרגום מה
שנפס בעיניו כעניינים אינטימיים.
"קבלתי בחור תימני ,שהוא כבר היה כמה שנים בארץ .והוא ידע לדבר ,אז המחנה ]בסיס
צה"ל סמוך למגורי העולים[ שיחרר אותו ,בכמה ימים שהייתי עובדת...אז הוא היה בא
והיה מתורגמן ,ולא רק מתורגמן הוא גם עזר בהרבה דברים לסדר .למשל ,אם היו
צריכים לתקן משהו ,או שהיו צריכים לקנות משהו הרי הם לא ידעו ,בכלל איך
להסתדר) ".אחות(
"]הנהג של ההסעה[ היה מתיישב על יד האחות ומתרגם מהאחות מה שהיא אומרת
לאישה בהריון או לילד מסכן ...תשמעי הגענו למצב ,שהנהג היה צריך לשאול את האישה
מה שאומרת האחות .הייתה בהריון ,מתי היית פעם אחרונה ,מתי זה ,מתי בא ,שאלות
אינטימיות שהיה קשה ...היו אומרים לאישה תפתחי את הרגל לראות אם יש נפיחות ,אם
יש ורידים .עד כדי כך ,נהג היה צריך להסביר דברים כאלה .ולא היה לו נעים .לפעמים
נהג כזה ,הוא מדבר עם אישה ,אולי אימא שלו ,תבינו .לא ,ואז לא כמו היום .היום אולי
זה כבר חופשי) ".נהג במשרד הבריאות(
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חלק מהמרואיינים חשו בבעיות בתרגום על ידי מתרגם ,וניסו למצוא להם פתרונות.
הפתרון המתואר ביותר בראיונות הוא הגברת המינון של ההדגמה הפיזית ,על
חשבון ההסברים המילוליים.
"אז הייתה לי מתרגמת ,יהודיה ,שהיא כאילו ידעה ערבית ,אבל אני תפסתי גם מהר שיש
איזה פער בין מה שאני אומרת למה שהם שומעים .אז החלטתי שאני אדבר רק בהדגמות.
והיא הייתה שם ,איזה מילה תרגמה להם .ולמשל ,אם זה היה עניין של הנקת ילדים ,אז
ביקשתי שיביאו את הילדים .והם באו ואני עברתי והראיתי ...אם זה היה אמבטיה ,אם
זה היה אוכל ,אם זה היה טיפול בפצעים) ".אחות(

גם כשהעולים דיברו עברית ,לא הייתה זו בדיוק השפה המדוברת בקרב בני הארץ,
והם לא תמיד הובנו בידי המערכת הרפואית .דוגמאות למכביר של ביטויי לשון
מקוריים ולא מובנים של העולים עלו בראיונות .אחד מהם למשל הוא "אשתי
מצטערת" )ר' לעיל בפרק על הלידה( שכוונתו "אשתי יולדת" .השימושים הלא
מקובלים בשפה הלכאורה משותפת עוררו תסכול בקרב המרואיינים.
"כשהיא ]העולה[ באה להירשם בתור אישה הרה ,שאלו אותה מתי היא נולדה היא אמרה
כשעיראק טבעה .מתי היה לך המחזור הראשון? כשהשקדייה פרחה .אנחנו לא הבנו
אותה .והייתה לנו אחות כלכלה עיראקית .אז היא אמרה בנות ,שעיראק טבעה הייתה
שנה מסוימת שהחידקל עלה על גדותיו ...ושטף חלק גדול מהערים .זה תאריך מסוים.
...מחזור זה כשהשקדייה פורחת זה כמו ט"ו בשבט בתאריך הזה...את מבינה שאנחנו לא
ידענו ...מה היית חושבת שזה? לא היית קושרת את זה בכלל) ".אחות(
"הם מדברים עברית במבטא ערבי ,בהדגשה אשכנזית ,בסגנון תנ"כי .זה מאוד נחמד
ומצחיק על הבמה  -אבל במרפאה זה מתסכל .האנשים הטובים אומרים 'כן' לכל דבר,
6
אם שואלים מה 'כן'? הם מחייכים ואני נותר טיפש כפי שהייתי) ".רופא(

ח .4.2.שיתוף פעולה עם רבנים/מנהיגות מקומית
כמה מהמרואיינים בחרו באסטרטגיה של שיתוף פעולה עם הרבנים של קבוצות
העולים השונות .שיתוף הפעולה עם הרב הייתה אסטרטגיה נוספת שדרשה
מהאחות או הרופא/ה להפחית מסמכותם המקצועי ,ולהכפיף א עצמם לסמכות
החברתית/רוחנית במקום .הרבנים של חלק מהקבוצות נתנו קמעות וחלקו
שיקויים ,ושיתוף הפעולה עימם היה למעשה שיתוף פעולה עם ה"הרגלים
הנחשלים" .לפיכך רוב המרואיינים שתיארו פניה לרב עשו זאת במקרים שנראו
להם כפיקוח נפש )למשל סירוב לאשפז ילד( או כדי להתמודד עם מצוקות פנים
משפחתיות כמו אלימות נגד נשים .היו שהרחיקו לכת עוד ,ושתפו פעולה עם
 6א.קלנר )" (1990שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  22.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
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מרפאים מקומיים כדי לשפר את שיתוף הפעולה של העולים .אחת האחיות תיארה
קשר ארוך עם לוחשת לחשים שהצטרפה לביקורי הבית של אחיות טיפת חלב
ושיפרה את הקשר בין הצוותים הרפואיים לעולים.
"הייתי בקשר מאוד טוב עם הרב במקום...הוא היה אדם מאוד נאור) ".אחות(
" היה שם הרב ,איש חכם מאוד...לפעמים ]כ[שהיינו במצוקה מאוד עם איזה משפחה ,אז
הייתי באה אליו ,הוא היה מקבל אותי יפה .כמובן נתתי לו את כל הכבוד ,והוא היה פותח
את הספר ומראה לי מרחוק מה כתוב שם .ואם זה עין רעה כזו או אחרת וכך הלאה.
והייתי שולחת אליו את המשפחה והוא היה מסדר את העניינים .הוא היה מאוד נבון הוא
הבין מאוד את החיים בארץ ואת השינוי שהם צריכים לעבור .והוא תמיד היה מנחם
אותנו ,אתן צעירות ואתן חושבות שאפשר לסובב את הכפתור במחשבה של האדם .לאט-
לאט ,חכו .אז היינו אומרים לו ,אבל זה פיקוח נפש .אם הילד לא הולך לבית חולים הוא
עלול למות .הינה גם הרופא של קופת חולים בא איתנו באותו נושא .אז תעשה משהו.
לפעמים הוא היה עושה ,לפעמים הוא אולי לא הצליח אני לא בדיוק יודעת אבל תמיד
יצאנו ממנו עם המון רצון טוב לעזור בפתרון הבעיות) ".אחות(
"על מנת שיאזינו לנו ויקבלו את התרופות וימשיכו לבד ...התחברנו ללוחשת לחשים
במקום .והיא הייתה עורכת איתנו את ביקורי בית .והיא ,אם היא הייתה באה ,הבית
קיבל את מה שנאמר) ".אחות(

ח .5.2.כלכלת אסימונים
כלכלת אסימונים היא אסטרטגיה של השגת שיתוף פעולה בעבור הטבות מוחשיות
)אם כי לרוב פחותות ערך( המחולקות למטופלים )בדרך כלל השיטה נקוטה בתחום
החינוך( .בראיונות עלו מקרים רבים של חלוקות טובין שונים לעולים .הטובין
שחולקו היו מגוונים-החל ממרק שבושל בתחנה ,דרך חבילות תרומה ליולדות
ואימהות שהועברו על ידי ארגון  Careלארץ ,ומרכיביהן חולקו לכמה אמהות )כל
חבילה הייתה מיועדת לאם אחת( וכלה בצעצועים שנתרמו על ידי מתנדבות מערי
הסביבה .חשוב לציין שבמרבית המקרים הייתה השגת הטובין יוזמה מקומית של
האחיות ,ולפיכך היו אחיות שיכלו לחלק וכאלה שלא .כך היו אחיות שמכרו ירקות
שגודלו במעברה כדי לרכוש מברשת שיניים לילדים ,ואחיות שארגנו חלוקת
תרומות של בגדים.
בתקופה של מחסור ,ובסיטואציה קשה של הגירה כל מה שחולק נלקח ברצון .היו
מרואיינים שטענו כי מתן הטובין היה מענה לציפיות של העולים ,אחרים ראו
בנתינה סיוע לאנשים במצוקה .היו אף שניסו לנטרל את אלמנט הנתינה על ידי
גביית תשלום סמלי ביותר עבור הטובין.
"הם מהתחלה ראו אותנו כאנשים שנותנים ,כאנשים שבאו לתת להם) ".אחות(
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"היו חבילות ... Careאז היו את זה מחלקים ...לנצרכים .היו שמה חבילות .היה שם
מולסיה והיה שם אורז ,קצת בגדים לתינוק ,שמיכה .החבילות של  Careהיו מגיעות
מארצות הברית) ".אחות(
"כל חבילה כזאת ]של  [Careהייתי מחלקת לשניים ,ונותנת לשתי אימהות .אבל בשביל
כל חבילה כזאת גם לא ממש חינם]הייתי גובה[ כמה פרוטות כדי שידעו שלא מקבלים
חינם) ".אחות(
"ואז כל ילד שהיה בן שנה ובן שנתיים ובן שלוש עד גיל ארבע והם היו בתחנה לבריאות
המשפחה ,בטיפת חלב ,היה ביום הולדת מקבל צעצוע במתנה) ".אחות(

כשנשאלו במפורש דחו רבים מהמרואיינים את ההסבר שהכוונה בחלוקת
החיתולים והצעצועים הייתה לכלכלת אסימונים )כלומר למעין שוחד לעולים כדי
שישתפו פעולה( ,וטענו שממילא הם הגיעו לתחנה .עם זאת הם לא הכחישו שקבלת
דברים בחינם היוותה מוטיבציה.
"הטריגר לבואם זה היה האורז ,הויטמין בי ,החיסונים ,והם לא שילמו כסף .כל דבר
שהיה חינם היה טוב) ".אחות(
"והם גם היו מקבלים בתחנה את האוכל ]שבושל בהדגמת המרק[) ".אחות(

רעיון כלכלת האסימונים כולל בתוכו גם את האופציה של שלילת ההטבות במקרה
של אי שיתוף פעולה .ככלל ,האחיות שדברו על הנושא ,הכחישו את האפשרות של
שלילת הטבות מעולים שלא שתפו פעולה:
"]אם אמא לא מצייתת לך יש אפשרות שתמנעי ממנה את אחד השירותים שארגנת
מיוזמתך?[ לא ,אני לא חושבת .ברור שאני בודאי כעסתי פה ושם על כמה אנשים"...
)אחות(

למרות זאת הפגינו רבים מהמרואיינים בדיעבד התנגדות לכלכלת אסימונים
וחלוקת מזון וציוד .הטענה הרווחת הייתה שהחלוקה הרגילה את העולים להיות
במצב של נצרכים ,של מקבלים .טענה נוספת הייתה שבחלק מהמקרים הטובין
נמכרו לאחרים .רופאה טענה בראיון כי אותו הדפוס חזר גם עם עולי אתיופיה
ששוכנו בשנות ה 90-במלונות ולא נדרש מהם לדאוג לבית באורח עצמאי.
"המעשה הזה של לחלק את החלוקה  ...זה עצבן אותי מההתחלה .של החיתולים ולא
זוכרת מה עוד נתנו שם ,נעליים ,חלוקה כזאת ...אני זוכרת שתמיד אמרנו קודם כל תלמד
אותם להצטרך ואם תראה שהם צריכים ולא מסוגלים להגיע ,תעזור .אבל אל תיתן להם
לפני שהם מרגישים שזה צריך ,למה לתת נעליים למי שבטוח שנעליים לנקות עם בוץ זה
בעיה? כי לא מכרו אותם בשביל השני גרושים .נכון שעוד שני גרושים זה הרבה כסף ,אבל
לא בשביל זה מכרו ,אלא בגלל זה שילך יחף ,זה יותר קל לשטוף רגליים מאשר ]נעליים[".
)אחות(
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כמו שאר האסטרטגיות שתיארתי לעיל גם כלכלת האסימונים ננקטה על בסיס
מקומי ,ומקורה היה האחות בשטח ולא מדיניות כללית .להיפך ,כמה מהמרואיינים
תיארו תגובות קשות של מפקחות וממונות שנתקלו בעקבותיה של כלכלת
האסימונים  -למשל מפקחת שתפסה בתחנת טיפת חלב ארגזי ירקות שהמתינו
למכירה ,או מפקחת אחרת ששמעה שבתחנה גובים כסף )גם אם סכום סמלי(
תמורת מרק ,ומשתמשים בכסף לקניית ציוד.

ח .3.טקטיקות ופרקטיקות
אם ניצמד לדימוי המלחמה המלווה את הפרק הזה ,הרי שכעת יעבור הדיון
מהאסטרטגיה אל שדה הקרב עצמו ,משיטות הריכוך אל כלי המלחמה .בפרק שדן
בפרקטיקות המוסדיות חילקתי את הפרקטיקות לכמה סוגים  -על פי יחסם אל
העולים  -הפרדה ,החלפה ,ריפוי ושינוי ומיקמתי את עיקר תחומי הפעולה של
בריאות הציבור בתחומי ההחלפה והשינוי .כעת אדון בפרקטיקות על פי טיפולוגיה
שונה  -מידת המעורבות )שלא לומר האלימות( של פעולות הצוות הרפואי.
ח .1.3.הדרכה
פעולת ההדרכה היא פעולת השינוי המתונה ביותר .עיקרה במתן הנחיה ועצה,
המועברים באורח מילולי ,בדרך כלל בשטח תחנת טיפת חלב במהלך ביקור הייעוץ.
המרואיינים השתמשו פחות בפועל "הדרכנו" ויותר בפועל "לימדנו" ומכך ניתן
להסיק כי הפרקטיקה של הדרכה ניסתה להתמודד בעיקר עם אזורי ה"בורות" של
העולים ,כלומר להכיר להם את החומרים ואת השיטות המקובלות על הצוותים
הרפואיים לטיפול וגידול ילדים .בהתאמה ,ניסו האחיות להתמודד עם טיפוסי
הבורות השונים  -בענייני מזון ,בענייני היגיינה ובענייני טיפול רפואי .ההדרכה
בסיטואציה זו היא יחידנית -אחות מול עולה ותינוקה.
"וככה אנחנו טיפלנו בהם ,ולמדנו אותם כל דבר) ".אחות(
"ולימדו ,לימדנו אותה לתת חצי חלב ,כן .אז עוד לא היה ,לא כל האבקות האלה...
ולימדנו אותם לתת אוכל ,ולימדנו לתת שתייה גם יותר בימי קיץ גם סתם מים ,והיגיינה
כללית) ".רופאה(
"לא עשו להם שום עוול ,אלא לימדו אותם איך לבשל איך לנקות ,מה לאכול כיצד לאכול,
וגם כללי בריאות) ".רופא(
"כל התנאים שונים מה שהיו באירופה ,ופה הם צריכים גם לדעת איך לגדל את הילדים,
אז גם הדרכה לאמהות ,הדרכה איך לטפל בילדים ,והטיפול המסיבי בילדים חולים
ובילדים בריאים) ".אחות(
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וריאציה שונה על נושא ההדרכה עלתה בכמה מהראיונות ,כשהאחיות נצלו את
המתנת האמהות בתור לייעוץ היחידני ,ונתנו למקבץ האקראי של הנשים בתור
הדרכה קבוצתית .אופייה של ההדרכה הבלתי מתוכננת הזו ,פרי יוזמה מקומית
ואישית של צוותי הרפואה בשטח ,השתנה לפי מי שיזם אותה .היו מי שהפכו את
התור למפגש הדגמה )פרקטיקה שכפי שאטען מיד היא "חזקה" יותר מהדרכה
מילולית( קצר  -והדגימו הפעלה של מכשירים ביתיים כמו פרימוס ,או בישול
דייסה .אחרים דיברו אל הקבוצה המקרית שנתקבצה בתור על נושא שעשוי להיות
משותף למרביתן )כמו תפרחת חיתולים( .עם זאת אופייה המזדמן ,האקראי והקצר
של הפרקטיקה הזו משאיר אותה בתחומי ההדרכה.
"בתחנה היה כל הזמן הדגמות של אחיות .היינו אוספות את האימהות באולם ,לפני
שמתחיל הרופא לעבוד או לפני קבלת קהל לעשר דקות) ".אחות(
"כשהם היו מחכים בתור להתקבל לטיפת חלב ,אז אחת מאיתנו ,היינו בדרך כלל שתיים,
אחת מאיתנו הייתה מתפנה ,והייתה מלמדת ממש ,איך מדליקים פרימוס ,איך מדליקים
פתילייה .ואיך...איך מבשלים את הקורנפלור .הרי הכנסנו את השיטה של הקורנפלור ,לא
כולם אהבו את זה לא כולם היו רגילים לזה ,לקורנפלור .בכלל חלב לא היה ידוע אצלם
כל כך .לא ,רק שתו חלב .אלה היו הימים הראשונים) ".אחות(
"תמיד ישבו בפרוזדור ,אפילו נשים עם ילדים ,קטנים נורא .וישבו ודיברו ,זה היה גם
איזה מפגש חברתי במידה רבה...ישבו וגם אני יצאתי ודיברתי ,ואמרתי שאני ייתן להם
הסברים קצרים .היה ממש איזה ,מפגש] .ש :היית יוצאת להסביר במסדרון?[ כן ,זה היה
כמו הרצאה על איך לטפל בפריחה בתחת) ".רופאה(

ח .2.3.הדגמה
פעולת ההדגמה היא פרקטיקה "חזקה" יותר מההדרכה .עיקרה של ההדגמה
בהפחתת משקלו של החלק המילולי בייעוץ .דיון במישור המילולי עשוי )אם כי לא
מבטיח( לאפשר דיון ,השגות ,ויכוח .ההדגמה היא חד כיוונית ,ומגדירה את המדגים
כ"מודל" שאותו יש לחקות .הויתור על הרובד המילולי מנמיך את קהלו לרמה של
ילדים בשלב הטרום דיבור ,או של "פראים" או אנשים פרה-היסטוריים שאינם
יודעים לדבר .מרואיינים תיארו בפני הדגמות שהתנהלו כמעט ללא מילה -
המדגימה הציגה גזר ,תפוח אדמה ,סיר ומים .היא עשתה מול הקהל את כל
הפעולות הדרושות להפיכת המוצגים למרק .הפעולה לא הוצגה כעצה ,או אפילו
כהנחיה אלא כמודל פעולה שאין עליו עוררין.
"והיינו עושים מרק ירקות .מקלפים ,שוטפים ,מראים איך אנחנו שמים תפוח אדמה,
מרק ירקות .היה לנו מצרכי מזון ,כף אורז .את העוף לא היה לנו ,אבל זה הם הבינו לבד.
שהם צריכים להוסיף לזה כנף,ואת זה לבשל ואחר כך להוציא את העצמות ,ולמעוך את
זה ,ולתת לילדים) ".אחות(
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"אז זה היה הכל לימוד במעשה ,בדוגמה ובמעשה .איך להשתמש בחלב .היו בקבוקים .אז
ראשית היה צריך ללמד הדבר המאוד מעשי ,שהפטמה לא תהיה למעלה .לא יהיה גלוי.
אחרי ]ש[מרתיחים ...ההיגיינה המינימאלית והממש פשוטה ביותר ,הם לא ידעו) ".אחות(
"פשוט היו מראים להם ,היו מראים להם פיזית איך הדברים נעשים) ".אחות(
"לימדו אותנו להראות דברים פשוטים כוס ,ספל ,כפית  ,כף ,לא מדידות) ".אחות(
"]הדגימו לעולים[ איך לבשל ,איך לחצות את הירקות למרק וכמה צריך לבשל אותו ,ואיך
צריך למעוך אותו ,וכמה ילד צריך לאכול בדרך כלל) ".אחות(

עוצמתה של ההדגמה גוברת גם כתלות בסיטואציה בה היא נערכת .אין דינה של
הדגמה חטופה בתור לטיפת חלב או לרופא ,כדין הרצאת ערב  -זימון מיוחד של
האימהות לטיפת חלב מחוץ לשעות העבודה לצורך הדגמת מרק .עוצמת ההדגמה
לא פחתה גם במקרה שהאחות המדגימה הכירה את נושאי ההדגמה רק בתיאוריה.
"הייתה לנו הדגמה במעברה ג' ,הייתה עובדת סוציאלית והיא ככה לימדה אותי כי לי עוד
לא היו ילדים ,אני ידעתי בתיאוריה .אבל להציג את הכלים ואת הדברים כדי להדגים
בפני האמהות איך לעשות דייסה) "...אחות(

העוצמה של ההדגמה גברה עוד כשהיא יצאה מתוך גבולות התחנה ,אל עולמן
הציבורי והפרטי של העולות .מרואיינים תיארו יציאה של אחיות לקניות עם עולות
כדי להדריך אותן מה כדאי לקנות .משחברה ההדגמה לפרקטיקה המפקחת
"ביקור הבית" הייתה התוצאה חזקה עוד יותר .עם זאת ,דווקא הצירוף רב העוצמה
של הפרקטיקות הללו הוליד את סיפור "העוזרת" שחזר אצל רבים מהמרואיינים.
אחרי שהדגימו במרץ בבית העולה רחצת רצפה או כביסה או ובישול ,שבו האחיות
בשבוע הבא וגילו שהעולות לא ניקו/כיבסו/בישלו לפי הדוגמא שהוצגה להם.
כשנשאלו ,כמסופר ,העולות למה לא עקבו אחרי הדוגמא ,ענו שציפו ש"העוזרות"
ישובו ויעשו את העבודה .הסיפור ,שהפך למעין מיתולוגיה בין האחיות ,מאיר עם
זאת את סוגיית ההדגמה באור מעניין .הויתור על הרובד המילולי וההנחה שהאחר
"לא מסוגל" לקלוט הסבר מילולי עבד לשני הכיוונים ,ולפרקים הנמיך את האחות
מרום מעלתה לדרגה של מנקה פשוטה.
"אז לימדתי אותם איך קונים ירקות .היינו הולכים איתם לחנויות ,כי הם היו מקבלים
כסף ,ואז שהיו מקבלים את הכסף היו נכנסים לחנות קונים אגסים שזה שעלה נורא יקר
והיו גומרים את הכסף ואחר כך לא היה להם במה לחיות .אז לימדנו ....היו צריכים
ללמד אותם איך  ...איך לנהל את משק בית ושצריך לקנות וצריך לבשל) ".אחות(
"ובאנו הביתה לבשל ,ועד היום אני יודעת במרוקאית להגיד כפית וזה ,כפית מזה ,וחלב
וסוכר...ואני לא אשכח אף פעם שבעלי זלזל בי נורא עם הסיפורים האלה של ללכת
הביתה לבשל) ".אחות(
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"הייתי הולכת ברגל אליה ]לעולה[ הביתה ,ולא תמיד הכול היה מוכן ,להכין ,לבשל
להראות לאמא איך מבשלים את דייסת האורז או המרק ירקות ולתת ,איך להאכיל את
הילד) ".אחות(
"היו אחיות כלכלה ...היו עוברות ...מבית לבית .היו יושבות ומלמדות את ההורים ,את
האימהות .איך לבשל אורז ,איך להאכיל את הילד ,איך לחתל אותו) ".אחות(
"בואי נראה לך איך בארץ אצלנו עושים אמבטיה...אצלנו פה זה אקלים אחר ,פה חייבים
לרחוץ יום יום את הילד .רק מה לאט לאט אפילו בכיור שלהם את רוחצת אותו ומראה
להם איך רוחצים תינוק ,איך לחתל) ".אחות(
"ואחת מהבחורות הצעירות האלה שחיתנו אותה ,אני לא יודעת בת כמה היא הייתה ...
והייתה בחרדה נוראה ...אז אני אמרתי לה אין לך מה לדאוג ,אני אבוא אני אראה לך,
ותכיני את זה ואת זה ואת זה ,ואז הרתיחו את כל העניינים על האבנים בעצים .אני באתי
לשמה ,הכל היה מוכן .אז אני כיבסתי והראיתי לה איך לכבס וכו' והיא הסתכלה
...ואמרתי לה שמחרתיים אני אבוא אלייך ,תכיני את הכל ותעשי את זה ,ואני אבוא
לראות איך את עושה את זה ,והלכתי .חזרתי חזרה ,הכל היה מוכן כדי שהכובסת
]האחות[ תכבס ,כן) ".אחות(

למרות שכבר היו קיימים חומרי הסברה כתובים וויזואליים )פוסטרים( ,וחלקם גם
מופיעים בצילומים מהתקופה ,רבות מהאחיות לא זכרו שעמדו לראשותן חומרים
כאלה או שנזקקו להם .ההדגמה התבצעה באמצעות גופה של האחות ,ובאמצעות
אביזרים מאולתרים ,ולא אביזרי או חומרי הדרכה.
"לא ]היו לי חומרים כתובים[...גם לא יכולת ,הם לא ידעו לקרוא .לא מדברת על אלה
שבכלל היו אנאלפביתים ,אבל עברית ודאי שהם לא יכלו לקרוא) ".אחות(

ח .3.3.פיקוח
פרקטיקות הפיקוח מתייחדות בהעברת שדה יחסי הכח מהתחנה או המרפאה
)השדה של הצוות הרפואי( אל מקום המגורים ,העבודה ,הלימודים כלומר לאתרים
"של" העולים .לפרקטיקות אלו שייכים השירות הרפואי של בתי הספר )שהיה לו
תפקיד רב באיתור ילדים חולי גזזת וגרענת והעברתם לטיפול -ר' להלן הפרק על
הגזזת( ,הפיקוח הרפואי על מקומות עבודה )החורג מתחומיה של עבודה זו( 7וביקור
הבית .למרות שביקור הבית הייתה פרקטיקה ותיקה ,ידועה ומוכרת )ר' מבוא( ,הרי
הצורות ,האופנים והמטרות שלה השתנו כתלות בהקשר .להלן אתאר ואנתח את
הפרקטיקה כפי שהיא עולה מתיאורי המרואיינים .המטרות של ביקור הבית לא היו
אחידות ,והשתנו על פי הנסיבות של המקום ,הזמן ,והנפשות הפועלות.

 7הן הפיקוח במקומות עבודה והן הפיקוח בבתי הספר היו אסטרטגיות מוסדיות ,שבוצעו על סמך החלטות
"מלמעלה" ,זאת הניגוד לאופיין המקומי והאקראי של האסטרטגיות האחרות המוצגות בפרק.
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ח.3.3.א .ביקור בית כדי להעריך את מצב המטופלים
ננקט בדרך כלל בידי אחיות חדשות שרצו להכיר את ה"קהל" ואת תנאי חייו .בגלל
הכמויות הגדולות של העולים ,והמספרים המצומצמים של האחיות סביר שביקור
מסוג זה היה אקראי למדי ,ולא הצליח לכסות את כל הבתים בישוב העולים.
האחיות התייחסו לבעייתיות של ביקור הבית ,כשדה בלתי נטרלי שהמצב ההיגייני
שלו מכתיב את תגובותיהן ופעולותיהן .רבות תיארו תגובות כמו-אוטומטיות של
הדרכה )הסברים מילוליים( והדגמה )כגון רחיצת רצפה ,רחיצת כלים ,או כביסה-
כפי שהוזכר בסעיף הקודם( ,גם כשההדגמה לא הייתה המטרה של הביקור.
"אמרו לי דבר אחד .איך תעבדי  -תלכי מאוהל לאוהל ,ותמצאי ...תתרשמי ותביני מה
עלייך לעשות) ".אחות(
"היו ביקורי בית של להתרשם ....כמה חדרים ,כמה פה ,כמה זה) " .אחות(
"ביקורי בית זה דבר שאני חושבת שהוא אומנות אמיתית .מפני שהאני שלך הרבה יותר
קובע ממה שאת רואה .כשאת נכנסת לבית עם ריחות איומים ,את כבר לא יכולה להיות
פתוחה לדברים .השאלה היא מה את עושה עם הדברים שאת מוצאת שם .זאת השאלה
הגדולה) ".אחות(

ח.3.3.ב .ביקורי הבית אחרי לידת תינוק
סוג אחר של ביקור בית היו ביקורי הבית אחרי לידת תינוק .ביקורי הבית הללו
התבצעו בקפדנות על ידי האחיות ,מתוך ניסיון להגיע ל 100%-מבתי היולדות.
ביקור הבית לביקור יולדת לא התעלם ממצב הבית והיגיינה הכללית השוררת בו,
אבל התמקד במצב בריאותם של הילוד ושל האם .במסגרת זו הדגימו האחיות את
האמבטיה לתינוק ,ובמקרים רבים הייתה זו הדגמה פעילה ,משמע רחיצה ראשונה
בבית של התינוק .ביקור הבית אחרי הלידה אפשר גם מפגש עם האם כדי לוודא את
מצבה אחרי הלידה )אם כי לא נערכו לאם בדיקות כלשהן( ,ושליחת אמהות במצב
רע לבית החולים.
"יש כמה סוגים של ביקורי בית .יש ביקור בית שהוא עם מטרה מסוימת .יש ביקור בית
שבזמנו ...כל תינוק שנולד מקבל ביקור בית...אז הם ידעו .הם חיכו" )אחות(
"חיפשנו לבקר יולדות ותינוקות ,אז אנחנו היינו מבקרים כל יולדת) ".אחות(
"האחיות הלכו לביקורי בית והראו לאימא איך לרחוץ את הילד...כן ,הן עשו עבודה יפה
מאד) ".רופאה(

ח .3.3.ג .ביקורים יזומים
סוג נוסף של ביקורי בית היו ביקורים יזומים כדי להתמודד עם אי הגעה של העולים
לתחנה .ההגעה לתחנה ,על פי דרישות האחיות ,דרשה הפנמה של והקפדה על לוח
זמנים ,ונכונות מסוימת לשיתוף פעולה .התחנות ,פרקטיקה שזכתה להצלחה
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ולשיעורי היענות גבוהים בתקופת הישוב ,לא זכתה לשיתוף פעולה דומה במהלך
העלייה הגדולה .עולים רבים הדירו תחילה רגליהם מהתחנה .ביקור הבית מסוג זה
היה לכאורה רק תזכורת לעולים על הצורך לבקר בתחנה ,אבל כפי שאטען מיד ,ללא
קשר למטרתו התגלו בביקור הבית אלמנטים של פיקוח והשגחה .אם כי
המרואיינות לא הזכירו זאת המפורש ,נראה שאחת ממטרות ביקור הבית היזום
הייתה לשכנע את העולות שעדיף שיגיעו לתחנה ולא  -ימשכו ביקורי הבית היזומים.
"חנה ואני עורכות ביקורי בית ,כי הם לא באים אלינו בכלל .מוצאות מחזות פשוט לא
יאומנו) ".אחות(
"היו ביקורי בית ]ל[מי שחסר המון או מי שלא מופיע או משהו כזה ,אז גם הייתה לו
]לביקור[ מטרה ברורה) ".אחות("או שלא באו ,שהיו רשומים ,והילדים היו צריכים לקבל
חיסונים) ".אחות(
"כמעט רק בביקורי בית ,הם לא כל כך באו לתחנה לשיחה קבוצתית ,הם היו באות פרטי.
כשהייתי מתפנה הייתי יוצאת מיד לבקר אותן בבית) ".אחות(
"לאחר ניסיון קצר הגענו למסקנה שהתחנה  -מרכז הבריאות בעיר ובמושבה  -אינה
יכולה למלא את תפקידה במעברה ,שכן הציבור החי בה הורגל במשך דורות רבים
להזנחת הילד ואינו מסוגל  -לפחות בשנים הראשונות  -לקלוט בתחנה את ההדרכה
שניתנת לו .מרכז הכובד הועבר איפה לבתי המגורים .הביקורים בבתים תכפו והאחות
8
לימדה את דרכיי הטיפול בתינוק והרגלי היגיינה שונים) ".אחות מחוזית(

אלמנט הפיקוח במהלך ביקור הבית עלה בצורה מפורשת בראיונות .האחיות
שהגיעו לביקור בית )בלי קשר למטרתו המקורית( תפסו שתפקידן הוא לבדוק מה
מתרחש בבית ,כיצד מתפקדת האם ,והאם היא עומדת בדרישות היגייניות
והתפקודיות שהן מציגות.
"]ש:לאיזה מטרות[ לפקח על בריאותן ולהדריך אותן) ".אחות(
"באותה הזדמנות ]במהלך ביקור הבית[ היינו פותחים את הארון ,לא חשוב ,איפה
שמחזיקים את הבגדים ,והיינו מוציאים את כל הבגדים הלא נקיים של הילדים וחיתולים
ומשרים אותם במי סבון...ואז זה הכריח את האימהות לכבס .ועל ידי זה נמנעו הרבה
מאוד העברת מחלות) ".אחות(

עם זאת ,ולמרות האלמנט החזק של הפיקוח ,היה גם מרכיב חברתי בביקור הבית.
בחלק מהראיונות הודגש תפקידו של ביקור הבית כמסגרת פחות פורמאלית ,שבה
הייתה הזדמנות לרקימת קשרים חבריים בין האחות לעולים .בראיונות אלו תוארה
שתיית תה משותפת ושיחות ארוכות .חלק מהאחיות תיארו ישיבה על הרצפה יחד
עם העולות .אחרות תיארו את ציפיית העולים לביקור ,ואירוח לבבי במהלכו.

 8צ .לסקוב )" (1954פעולת האחות במעברות במחוז הצפון" האחות בישראל כרך ב' ,חוברת י' ,ע' .25
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"כשהייתי עושה ביקורי בית זה לא היה לבוא ולראות מה נשמע .הייתי יושבת עם האישה
על הרצפה ,מדברות ,זה היה טקס שלם .אני לא הקדשתי לזה חצי שעה...אם הייתי
יוצאת לביקורי בית הייתי יוצאת לארבע שעות ,חמש שעות) ".אחות(
"אני זוכרת תמיד רצו להזמין אותי לתה כזה חזק חזק נראה כמו קפה) ".אחות(
"כנראה שגם לא היו הרבה אנשים שבאו אליהם ככה הביתה...אני חושבת שביקורי הבית
היו חשובים) ".אחות(

ח .4.3.התערבות אקטיבית
ההתערבות האקטיבית היא סידרת הפרקטיקות החריפות והמעורבות ביותר
שננקטו על ידי האחיות .מדובר בפעולות שננקטו על דעת האחיות ,ונוגעות )תרתי
משמע( לגופם של המהגרים .ההתערבות האקטיבית תוארה כתגובה בעיקר למצבי
דחק קיצוניים של העולים ,וכמענה על המטרה הדחופה ביותר של מאמצי הצוותים
הרפואיים  -הצלת חיים .עם זאת ההתערבות האקוטית פילסה את הדרך לטיפוסים
נוספים של התערבות אקטיבית שלא נגעו להצלת חיים אלא לבעיות היגייניות,
שההחלטה על הצורך במעורבות אקטיבית בהם )כמו במקרה שיוזכר מיד של
קציצת אלפיים ציפורניים כל יום שישי( ,הייתה של האחות בשטח.
ח.4.3.א .הזנת גוף העולה
טיפוס בולט של הפרקטיקות האקטיביות היה מפעלי הזנה קטנים ומקומיים
שהוקמו בחלק מהתחנות בידי האחיות .אין כאן הכוונה למפעלי ההזנה הגדולים
בבתי הספר או במחנות ובמעברות שמומנו על ידי הממשלה ואורגנו על ידי ארגוני
מתנדבים ונשים אלא ליוזמות מקומיות של אחיות .בחלק מהמקומות התקיימה
הדגמת בישול יומית כדי לחלק את המרק לצופים בה .באחרים הגיעו האחיות
להסכמה עם המבשלת של בית הספר ,או עם המנקה של התחנה ,או עם מנהלת
הטפלית )אם הייתה להן כזו( וכך החזיקו בתחנה סיר של מרק ו/או סיר של דייסה.
המוצרים נאספו ממטבחים ציבוריים שכנים ,נתרמו ,גודלו על ידי תלמידי בית
הספר ולפעמים הובאו מהבית על ידי האחיות .בכמה מהתחנות חולק המזון
לאמהות הרות במצב בריאותי קשה .הכמויות לא היו גדולות ,ומספר האמהות
הנעזרות היה מוגבל .זו הייתה התערבות אקטיבית ,מיוזמת האחיות וללא גיבוי
מוסדי.
"כי לנשים ירודות נתנו ...טיפה חלב ,אורז ,מה שהיה לנו .כך שהרבה פעמים הבאתי
מהבית ,דברים שהיא ]אחת האימהות הירודות[ תוכל לאכול) ".אחות(
"נשים הרות עם אנמיה קשה עם הרבה מאוד ילדים בבית קבלו אצלנו ארוחה אחת ביום
שזה כלל ירקות ופרות וחלבון ולא הרשינו להם לקחת את זה הביתה ,הן היו חייבות
לאכול בתחנה) ".אחות(
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לעומת תזונת האמהות ,תזונת הילדים הייתה מפעל שבו הושקעו כספים ,הועסקו
אנשים במשרות )מבשלות בעיקר( ,והוקצו לו ציוד וחומרים .רק במקומות שבהם
לא היו מסעדות מסודרות נדרשו אחיות טיפת חלב להתארגן ,ולהשיג מרק לצורך
חלוקה של המזון לילדים.
"כשאני הגעתי ]לעבודה בראש העין[ כבר הייתה מסעדת תינוקות) ".אחות(
"בתחנה היה לנו תקציב וגם זה מ"הדסה" לבישול מרק ,מרק ירקות .ואימהות היו באות
ומאכילות את הילדים במקום) ".אחות(
"הייתה מערכת של ארוחות לתינוקות .הייתה מבשלת מיוחד]ת[ שבישלה ,דייסות בישלה
מרק ירקות ובעיקר לימדה את האימהות להאכיל את הילדים .ולגמור את המנה לאט-
לאט ולהוציא את האוויר וכך הלאה) ".אחות(
"המצב הכלכלי היה קשה והאימהות היו באות עם הילדים ]לתחנה[ וכל ילד היה מקבל
צלחת אורז בחלב וביצה) ".אחות(
"המנהלת של המטבח ]במעברה היה מטבח לבית הספר[ הייתה עושה לי סיר גדול של
מרק וסיר דייסה והייתי מזמינה אותם אלי עם הילדים שהם יתנו את האוכל אצלי
בטיפת חלב ...כדי שה לא יהיה ממש חינם ]לקחתי[ שתי אגורות או שני מילים) ".אחות(

ההתערבות האקטיבית של האחיות בנושא האכלת ילדים נגעה בעיקר להאכלה של
תינוקות שלא היו זכאים למפעלי ההזנה )כי לא היו חלק ממערכת החינוך( ונראו
לאחיות ירודים .במקרים כאלה פעלה כל אחות לפי ראות עיניה .היו אחיות שרכשו
)מתקציב הארגון שהפעיל את התחנה ,מהכסף שגבו מאמהות אחרות עבור האכלה
או לעיתים מכיסן הפרטי( אבקת חלב ודרשו מהאם להביא את התינוק יום יום
לארוחה בהשגחה בתחנה .חלק מהאחיות מרגישות שבאופן כזה הן הצילו חיים של
תינוקות ,ורואות בהתערבות האקטיבית בתזונה את פסגת הישגיהן ב"מלחמה".
אחיות אחרות התערבו בתזונה במטבחים המוסדיים .אחת האחיות שלא הצליחה
להאכיל ילדי עולים תימניים בכפר עבודה בגבינה ,שכנעה את המבשלת להכין
לילדים מאכלים מתוקים-בלינצ'ס ואטריות בגבינה כדי להתגבר על ההסתייגות
מהגבינה.
"היה לי ילד אחד] ...ש[ הולך לבית חולים וחוזר אחרי דלקת ריאות או ברונכיטיס או
שלשולים ,וזה נורא ...בקשתי את האישה...יום יום היא באה אליי .קניתי קופסת ]אבקת
חלב[ כי נתתי כסף לפרודוקטים אבל אי אפשר היה לפקח על זה שהם נותנים אבקת חלב
או לא .יום יום באה עם הילד הזה ,ויום יום האכלתי אותו בטיפת חלב ,או שהיא
האכילה אותו ,אבל אנחנו הכנו את האוכל .אחרי חודש ימים ,הילד השמין .כזה צימוק
השמין ,זה היה כבר עודף משקל ,והבריא....עשינו אותו בריא רק עם תזונה .אז את
יודעת ,אפילו לחשוב על זה היום ,זה נותן לי סיפוק .הוצאנו ילד אחד ,ככה) ".אחות(
"]התמודדות עם סירוב עולים תימניים לאכול גבינה[ עשינו מטבח בית ספר עם בלינצ'ס
הונגרי ,עם אטריות עם גבינה ...והם קיבלו ממש את כל אותם החומרים הטובים כמו
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ביצים וחלב ואבקת חלב ואטריות והכל הם קיבלו בתור ארוחת צהריים .וכך הם למדו,
כי ]הילדים[ לימדו את ההורים) ".אחות(

ח.4.3.ב .פעולה על גוף העולה
הפעולה על גוף העולה היא טיפוס נוסף של התערבות אקטיבית ,חריף עוד יותר
מהתערבות בהזנה .מדובר כאן בפעולות הנעשות ישירות ופיזית על גופם של
העולים .הדוגמא הבולטת ביותר להתערבות אקטיבית כזו היא פעולת החיסון .אבל
בעוד שפעולת החיסון היא על פי רוב פעולה מוסכמת ,תיארו האחיות בראיונות
התערבויות פיזיות בנוהגי העולים .ברוח זו יש לראות את האחיות שתלשו קמעות
מעל התינוקות ,את חותכות החבלים שבהם נקשרו חלק מהתינוקות ,את גוזרות
הציפורניים ואת מנקות הראשים מכינים .מידת הדחיפות והחיוניות של כל אחת
מהפעולות הללו שונה ,ובחלק מהמקרים נתונה לויכוח ,אבל תוצאתם אחידה-
לקיחת העניינים "לידיים" בידי האחיות.
"האוהל היה על האדמה ,אז הם ]התינוקות הקשורים בחבל[ שכבו על הרצפה ...את
יודעת איזה תינוקות מצאתי? כאלו] ,עם סימנים[ של החבל...זה בלי שום הגיון...אז
הוצאתי אותו ]את התינוק[ והמספריים זה היה הדבר הכי חשוב לי ,ופתחתי אותו,
וקבלתי את ההקצבה של החיתולים ,וחיתלתי אותו...לקחתי את המגבת ,ועטפתי אותו.
תראי ,על דעת עצמי...הוצאתי את כל החפצים מהמיטה .והשתמשתי בציוד ,מה
שקיבלתי ,והשכבתי את התינוקות) ".אחות(
"כל יום שישי גזרתי אלפיים ציפורניים ,את מאמינה? תספרי .כל הבית ספר ,לא היה
מספריים .לא היו ,תספרי ,עשרים ציפורניים לילד) ".אחות(
"היו גם אחיות שהיו עושים טיפול ]נגד כינים[ לכל המשפחה ,טיפול ללמד אותם איך
לעשות לילד ,האם לשים נפט ,את יודעת איך היו עושים פעם את הטיפול ,נפט חומץ ושמן
וזה טיפול הכי יעיל שיש עד היום ,עושים נפט חומץ ושמן ,שליש שליש שליש מורחים על
הראש סוגרים כל הלילה בבוקר הכל היה נעלם ,אחרי שבועיים עושים אותו טיפול שוב".
)אחות(

מעניין לציין ההתערבות האקטיבית ננקטה לא רק בידי הצוותים הרפואיים אלא גם
בידי כוחות סיוע שונים שבאו לעזרת הצוותים הרפואיים .כך מתאר אחד הרופאים
את העזרה שקיבל ממדריך באחד הישובים שלא היסס להורות למטופלים לרחוץ
את הילדים לפני הכניסה לרופא .באורח דומה תיארה רות דיין את מעורבות
החיילים בחינוך להיגיינה כפי שראתה במהלך ביקורה במעברת עולים שהועברה
לטיפול הצבא במסגרת "מבצע מעברות":
"הוא ]מדריך באחד מישובי הנגב[ באופיו היה איש מלא התלהבות שדיבר בצורה מאוד
תקיפה ככה...כמו רס"ר וכן היה נותן להם על הראש .למשל כשהיו מביאים איזה ילד

179
חולה מאוד מלוכלך הוא היה אומר 'הרופא לא מקבל ככה' .אני הייתי עולה חדש שקט,
9
קצת ביישן הייתי מוכן לקבל כל אחד) ".רופא(
"..ומיד מצאתי את עצמי במקום שמשטר צבאי לאמיתו שורר בו .אנשי העדה כולה,
גברים ,נשים וילדים ומברשות שיניים בידיהם צועדים היו שלשות שלשות לעבר מיכל
המים לשיעור בהלכות צחצוח שיניים .האמהות קיבלו הדרכה בכללי ההיגיינה הבסיסיים
מפי חיילות שנשלחו למקום" .אמהות שלא תתנהגנה לפי ההוראות" סיפרה לי אחת
האחיות "ולא תשטופנה את שלל הצבעים מגופם של התינוקות האומללים האלה ,יעקרו
10
יתדות אוהליהן .זה מרושע ,אך כדי להביא לשיפור יש צורך במשמעת קפדנית".

התיאורים הללו מוסיפים לטקטיקות ההתערבות האקטיבית משקל נוסף בגלל
ההתערבות בסגנון הצבאי או כמו-צבאי בפעולות הפיזיות על גופם של העולים.
ח.4.3.ג .הפקעת הטיפול בילדי עולים
הפקעת הטיפול בילדי העולים מידי הוריהם הוסברה על ידי בפרק הפרקטיקות
הממוסדות כפרקטיקה של החלפה שבה נוטלים שירותי הבריאות )באורח זמני( את
הטיפול בילדים מידיהם של הורים הנתפסים בלתי ראויים או בלתי מסוגלים.
בקונטקסט של פרקטיקות התערבות אקטיבית ,פרקטיקה זו היא למעשה יצירת
הפרדה פיזית בין הורים לילדיהם והכנסת הצוותים הרפואיים כמחליפים של
ההורים .הפקעת הטיפול לא התבצעה על בסיס אקראי ,מקומי ותלוי ברצונו הטוב
של הצוות הרפואי המקומי כמו שאר הפרקטיקות האקטיביות .הפקעת הטיפול
בילדי עולים הייתה כאמור פרקטיקה ממוסדת מוגבלת בזמן שהתקיימה בשני
השלבים הראשונים של העלייה -שלב מחנות העולים ושלב המעברות .פרקטיקות
הפקעת הטיפול הפקיעה במידה משתנה )למשך היום ,למשך כל היממה( את
התינוקות והילדים הקטנים .הטפלית שימשה פיתרון יום לילדים שמצבם חייב
השגחה או האכלה ,אבל לא אשפוז .היו מקומות שבהם הטפלית שימשה ילדים עם
שלשול שקיבלו בה שתייה מרובה והזנה מתאימה מהאחיות עד שהחלימו ,היו
מקומות שבהם הטפלית שמשה פתרון לשמירה על ילדים בזמן שאימותיהם יצאו
לעבודה ,והיו מקומות שהטפלית שמשה בהם אתר לימוד הדרכה והנחייה לאמהות
העולות.
"אז הייתה תקופה ,בייחוד בקיץ...התחילו שלשולים .אז פתחנו את הטפלית .הביאו
צריפים .הסוכנות סיפקה לנו שני צריפים ,העמדנו אותם במרכז על מנת שיוכלו להגיע
מכל הצדדים ואת התינוקות ,הירודים המסכנים ,שלא מקבלים טיפול כמו שצריך ,היינו

 9ראיון עם ד"ר אליעזר רינת ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .6
 10דיין ,ר .וה .דדמן ) (1973ואולי...סיפורה של רות דיין ירושלים ותל-אביב :ויידנפלד וניקולוסון וספרית מעריב ע'
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מקבלים אותם בבוקר ,נניח בערב כשהם היו חוזרים מהעבודה הם היו צריכים לקחת
אותם .אז למזלי]...אישה עוזבת קיבוץ עם ניסיון בטיפול בתינוקות[ קיבלה על עצמה את
הניהול של הטפלית ,אנחנו הדרכנו אותה וקבלנו גם ציוד ...היא הייתה מטפלת בהם,
מבשלת מגישה ,וזאת אומרת מאכילה ,גם קצת מדריכה את ]האימהות[) ".אחות(
"היו טפליתים .טפלית ,זה היה ]ל[ילד ]או[ תינוק שלא התפתח אז היו מאשפזים אותו
לאשפוז יום והיו מלמדים את האמהות איך להכין אוכל לתינוקות ,מה צריך לתת להם,
איך צריך לנהוג בהם ...בארבע היו באות ]האימהות[ ,היו מכינים להם אוכל שמה
במקום ,והיו גם נותנים להם מנות הביתה) ".אחות(

בית התינוקות הוא הסידור הטוטלי ביותר להחלפה של ההורים  .לבית התינוקות
היו אמורים להימסר כל התינוקות של העולים ששהו במחנה .אני מציגה אותו
בקצה המנעד של הפרקטיקות האקטיביות שכן מדובר בהתערבות מקיפה ,ממושכת
ומאומצת .התערבות הזו זכורה לאחיות שהשתתפו בה כעזרה גדולה לאמהות
העולות ,שמסרו את תינוקותיהם מיד שירדו מהאוניה )למשל העולים שהגיעו
מהמחנות בקפריסין(.
"]כ[שמגיעה קבוצה של עולים...הייתי עולה לאוטו לוקחת את התינוקות שהיו ,ואומרת
לאימהות תלכו לנוח ,ובבוקר למחרת ,תבואו לבית התינוקות .והיינו מעבירים את
התינוקות לבית התינוקות ...ואמרתי שהיום ,לא היה עולה בדעתי לעשות דבר כזה,
לקחת תינוק מהאימא .הייתי אומרת האימא ,תלכי איתו לשם ,ותשימי את התינוק,
תראי איפה הוא .אבל אז ,ככה זה היה .אנחנו הרגשנו את עצמנו אחראים על הכל.
...רצינו רק לעזור ....אז קמה אחות אחת ואומרת לי .את יודעת ,אני הייתי אחת
האימהות ,שלקחת ממני ,או שלקחו ממני את התינוק .ועד היום אני אומרת ,איזה
מלאך ,אחות עם מגן דוד ,שיחררה אותי מהסבל שלא ישנתי כבר שלושה לילות ,והילד כל
הזמן בכה ...אני הולכת לנוח והילד הולך למקום טוב .ועכשיו הילד הזה הוא רופא ,רופא
בכפר סבא) ".אחות(
"אנחנו טיפלנו ,כן ,האימהות היו באות ]ו[היינו מלמדות אותן איך לרחוץ תינוק ,איך
הכול ,נתנו את החיסונים ,הכנו את האוכל לתינוקות ,הם קיבלו את האוכל ואת כל
הארוחות שהיו צריכים כן הם הגיעו בתת תזונה באמת) ".אחות על תינוקות שהגיעו
לארץ ממחנה קפריסין(

כפי שכבר הוזכר בפרקים קודמים ,נסגרו בתי התינוקות בעקבות המשבר הכלכלי
החריף שאליו נקלעה הסוכנות בעקבות הפעלת מחנות העולים עתירי העלות
הכספית .עם זאת ,רציונל סגירת בית התינוקות שהוצג על ידי צוותי הבריאות הוא
חינוכי בעיקרו ,וכופר בנחיצותה של פרקטיקת ההחלפה .הטענה היא כי בתי
התינוקות אינם מבחינים כיאות בין הטיפול הקורטיבי הצריך להינתן במסגרות
קורטיביות )מרפאה ,בית חולים( ואילו הטיפול היום יומי צריך להיעשות על ידי
האימהות ,בהנחיית הצוות הפרבנטיבי.
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"טיפול לילד חולה צריך להיות בבית חולים וילד בריא ,יש כזה צוות שצריך להדריך את
האימהות שיטפלו בהם בבית) ".אחות(

ח .4.קשיים
בראיונות עלתה שורה ארוכה של קשיים שהכבידו על פעולות הצוותים הרפואיים.
רבים מהמרואיינים התייחסו לקשיי התקופה  -ישוב קטן קולט עלייה גדולה ,מצב
כלכלי קשה ,מצב בטחוני קשה והעובדה שרבים מהקולטים היו בעצמם עולים
הנתונים לקשיי קליטה .עוד הוזכרו מחסור ברופאים ואחיות )למחסור זה
התייחסתי בפרק על שירותי הבריאות( ,בעיות שכר וסטאטוס של הצוותים
הרפואיים ,ותנאי היום יום הקשים של העבודה )מחסור בהסעות/רכבים ,עבודה
בתקופת הריון ,ריבוי המטופלים ומיעוט הצוותים ,בעיות האשפוז ,מחסור בתרופות
ובציוד ותנאים פיזיים קשים( .המרואיינים העלו כקושי את ראשוניותה של העלייה
הגדולה ,ואת חוסר הניסיון בקליטת כמות כזו של עולים .כן צוינו העדר ידע,
ומבוכה של הצוותים הרפואיים בהתמודדות בבעיות שבהם לא נתקלו בעבר .העדר
הידע נגע הן לסוגיות רפואיות )מחלות לא מוכרות ,או מוכרות רק בתיאוריה( והן
לסוגיות תרבותיות )חוסר הכרות עם מנהגים ותפיסות חברתיות ותרבותיות(.
לחוסר הידע הצטרפה תחושה של העדר יד מכוונת והעדר מדיניות כוללת שהותירו
את הצוותים בשטח לאלתר פתרונות מקומיים ,זמניים חלקיים ולעיתים אף
אקראיים באופיים.
"לא הייתה מסורת ,לא היה ידע ,לא היה ניסיון .צריך היה בעצם לחולל מעשה בראשית
בעבודה הרפואית .כי אז הציבור היה די ללא כל ניסיון וללא כל ידע .אז צריך היה לעשות
עבודה ,עבודת בראשית) ".רופא(
"גם הרופאים לא ידעו בדיוק מה דרוש לתינוקות) ".רופא(
"לא היה כל ניסיון ,לא היה להם שום ניסיון .לא  ,EASYלאף אחד לא  .EASYולא קבעו
קווים מנחים ,ככה שכל רופא פעל לפי הניחוש ולפי היוזמה שלו) ".רופא(

הפעולה המקומית של רופאים ואחיות ,שלא דווחה לשאר המערכת ,הביאה לכך
ששוב ושוב נאלצו צוותים מקומיים "להמציא את הגלגל"  -לארגן כלכלת
אסימונים ,להקים מטבח ,לארגן הדגמות ,למצוא שיטות לשלוח דמים או למצוא
פתרונות ללידות בית .לא היה גוף מכוון שיוציא קווים מנחים ברורים ומחייבים
לאופני הקליטה הרפואית .בכול מקום )מחנה ,מעברה ,ישוב נטוש ,מושב ,עיר
עולים( בתוך כל ארגון )קופת חולים ,הדסה ,משרד הבריאות ,או.ז.ע ועוד( ,ועל ידי
כל דור של רופאים ורופאות ,אחיות ואחיות מפקחות התגבשו באורח עצמאי
נורמות פנימיות ,דרכי מימון ,קשרים עם תורמים ,וגוונים של פרקטיקות
ואסטרטגיות.
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"אנחנו היינו די בשוק .כולנו ,כי אנחנו בכלל לא ידענו בעצם מה צריך לעשות .עשינו מה
שעשינו ,תמיד מי שבא טיפלנו ,הרופאים גם כן לא ידעו ,הם היו כולם נחמדים עם
הקהל) ".אחות(
"היינו צריכים להתחיל מבסיס שאף אחת מאתנו לא הייתה מוכנה .הכל היו דברים
שהיינו צריכים להמציא בשטח) ".אחות(
"הייתה תנופה של עשייה ,אבל לא הייתה יד שידעה להגיד מה העשייה הזאת בעצם .כל
אחת הייתה צריכה קצת מהאינטואיציה שלה ומהחינוך האישי שלה ומהרקע האישי
שלה לדלות רעיונות .חלק מהרעיונות באו מהיחד הזה של הרבה ישיבות צוות בערב ,וזה
כבר לא היה שייך לקטע של משרד הבריאות  .....הדוקטור י .היה אוסף אותנו בערבים
ומדבר על כל פציינט ומבקש מכל אחד מאתנו לתרום מה הוא יודע על אותה משפחה .וכך
היינו מחלקים מי עושה מה) ".אחות(

ח .5.הערכה בדיעבד של המלחמה
כיצד רואים המרואיינים בדיעבד את פעולותיהם? בניגוד לניתוח של טקסטים
ארכיוניים בני התקופה שמהם ניתן לנסות ולשחזר את עמדות הכותבים )שבדרך
כלל בכתיבה רשמית הנדרשת מתזכירים ,מכתבים ודו"חות אינה תמיד מובלטת ,או
אפילו קיימת( ,מספקים הראיונות אפשרות בחינה של האירועים מפני חמישים שנה
בפרספקטיבות עכשוויות .זוהי אמנם ראיה דיאכרונית ,ולא ראיה סינכרונית ,אבל
עם האנשים שמספקים אותה ניתן לקיים דיאלוג ,לברר ,לשאול ,לתהות יחד .כל
הדברים הללו בלתי אפשריים בניתוח של מסמך ארכיוני  -שכן כל מה שיאמר
החוקר על הרגשות ,המוטיבציות העמדות והתפיסות של הכותב הם בגדר השערה,
ניחוש מלומד ,או אינטואיציה .כך שבשחזור העבר  -במיוחד בתחומים ה"רכים" של
עמדות ,תפיסות והרגשות  -שתי המתודולוגיות הן בעייתיות .אני מבקשת להציג
כאן שתי צורות ראיה של העבר שעלו בראיונות .אחת מתייחסת לסגנון העבודה של
הצוותים הרפואיים ,והשנייה להערכת התקופה כולה בדיעבד .באמצעות דוגמאות
אלו אני מבקשת להראות כיצד הבניה בדיעבד עלולה לטשטש במידה מסוימת את
הראיה ההיסטורית ,אך גם לשקף תופעות קונטקסטואליות שאולי היו אובדות
למחקר לולא הראיה בדיעבד.
ח' .1.5.ואני מכבדת'
בראיונות תיארו אחיות רבות את תגובתן למה שכונה בשנות החמישים "הרגלים
נחשלים" ,במילים "ואני מכבדת" .משתחקרתי אותן למה הכוונה )הרי היו בידי
ציטוטים רבים מהעיתונות הרפואית בת התקופה ומראיונות אחרים שדיברו על
התערבות אקטיבית  -תלישת קמעות ,חיתוך חבלים וכו'( הסבירו המרואיינות כי
המילים "אני מכבדת" המבטאות את ההבנה שרכשו במהלך הרצאות
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באנתרופולוגיה שאותן עברו החל מאמצע שנות החמישים .בהרצאות הן למדו כי
עליהן לכבד את מנהגיהם השונים של העולים ולא להתערב בהם כשאין זה הכרחי
מבחינה בריאותית .באמצעות הידע הזה ,גיבשו חלק מהן פרקטיקות שנועדו גם
לטפל בסוגיית הקמעות ,אך גם לעשות זאת תוך פגיעה פחותה בעולים ובמנהגיהם.
"חשבתי שמאוד חשוב לכבד ,כדי שהם לא ייצרו איזה שהוא "אנטי" נגדנו .אם אני
אתחיל ואגיד "לא עושים ככה ,כן עושים ככה ומה שאתם עושים זה לא טוב" ,אני
מאבדת את האמון שלהם בי .הם ייפגעו ממני .מה יצא לי מזה) ".אחות(
"]היו[ שמים כל מיני קמעות ]במיטת התינוק[ .מסיכת ביטחון וכפתורים ודברים עטופים
בעור ,שקבלו מאיזה ,מישהו שמה שלהם...בהדרכת הרבנים האלה הבנו שזה לא ניתן
להילחם ,לא ניתן להגיד להורים אל תעשו את זה .אז פשוט מתוך ההיגיון מצאנו שיטה,
שהיינו באים ושואלים איפה כל החפצים .דורשים מהם שיתנו לנו ,עוטפים את זה יפה
באיזה חיתול או ניר נקי ,ושמים את זה מתחת למזרון ואומרים לאימא ,אסור להוציא
את זה .זה חייב ,זה שייך למזל של התינוק .כי ככה הם האמינו) ".אחות(
"אמרנו להם לשים את כל מה שהם ]קמעות לתינוק[ רצו ,לקשור את הילד מעל לבגדים,
לא על הגוף .היו הרבה פצעים ,חום גבוה ,כל מיני דברים .אחר כך זה נעלם מתוך הבנה
שלהם .לא נלחמנו באמונות שלהם בשום אופן) ".אחות(

נראה כי אחרי  ,1954ככל שעלה חלקה של ההכשרה האנתרופולוגית של האחיות,
מותנה הנימה המתנשאת הפומבית כלפי העולים .האחיות הוסיפו להדריך ,אך
השתדלו לא להפגין התנשאות .ב 1951-תוארה בדבר הפועלת מתנדבת באחת
המעברות בצפון המסתובבת בין ילדי המעברה כ"אם כל המחנה" ,ו"מסירה
מכותונת הילד את הסיכה שהיא סגולה נגד מחלות )בקמע הענק שעל צוואר התינוק
אין היא מעיזה לנגוע שלא לזעזעם בבת אחת יתר על המידה(" 11.לעומת זאת,
האחיות שעבדו במושבים בדרום במחצית השנייה של שנות החמישים מספרות
שידעו כי אסור להן להתערב .נזכרת אחת האחיות:
"נכנסתי הביתה וראיתי דברים שאני לא ראיתי בבית שלי ] [...שיש איזה קלף כזה נגד עין
הרע של היולדת ] [...ניגשתי לתינוק ואז מתחת לכרית היה סכין וספר תהילים קטן .אני
בחיים לא ראיתי ,אבל לא נגעתי .לימדו אותנו לא לגעת בשום דבר") .אחות(

האחיות שקיבלו הכשרה אנתרופולוגית קצרה ,לרוב בדמותו של קורס מבוא
לאנתרופולוגיה )המשולב עד היום בתכנית ההכשרה של האחיות( ,חשו כנראה פחות
חופשיות להביע את הסתייגותן מאורחות חייהם של העולים .השימוש בפרקטיקות
של אכיפה תרבותית לא נפסק ,אבל הסגנון התמתן.

 11ר"א",על משמר הילד" ,דבר הפועלת ,חוב' ,7-8יולי  ,1951עמ' .142
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"]האחות נשאלה איך הגיבה להנקה עד גיל שנתיים[ אני מקבלת .אני רק אומרת לה
]לאם[ להוסיף את המרק ואת הפירות ואת הכול ושתמשיך לתת הנקה במקום לתת לו
כוס חלב .אבל אני לא אני לא אף פעם לא ביטלתי את זה) "...אחות(

היו אף אחיות שהפנימו את נושא הכבוד עד כדי כך שטענו בראיונות כי לא הייתה
בהן שום התנשאות כלפי מטופליהם ,אם כי קריאה זהירה של התבטאויות אלו
מסגירה כי למרות שאין התנשאות ,יש לעיתים צורך ל"הרים" את העולה למדרגתה
של האחות.
"אז לא הייתה התנשאות ,אנחנו יודעים ואתם לא) ".אחות(
"הייתה כזאת הרגשה ,שבאמת אכפת לך להתחבר עם ,להבין איפה ההיא עומדת ויחד
אתה לנסות לטפס לאן שאת רוצה שהיא תגיע .באותו מצב) ".אחות(

עם זאת ,בחלק מהראיונות ערכו אחיות חשבון נפש נוקב עם עצמן ,עם פעולתן ועם
הנורמות התרבותיות של התקופה .אחיות אלו אמרו ישירות כי הן מרגישות שהיחס
לעולים היה מתנשא )אמנם עם כוונות טובות( ,וכי ההתנשאות נבעה מרתיעה
מלכלוך ,חוסר הבנה ,או הסתייגות מיחס לנשים ולילדים .כשנשאלו אחיות אלו
לגבי "אני מכבדת" ,הן התייחסו לאמירה כרטוריקה חסרת כל תוכן.
"אני חושבת שהיחס לעולים היה יחס מתנשא ולא מבין ,לא בתור הכללה ,הייתה הבנה,
אבל סך הכל היחס היה יחס מתנשא ...היחס הזה של התנשאות ,עם כוונות טובות ,אבל
גם לא תמיד ,כי הייתה רתיעה מהאספסוף ,הייתה רתיעה מהאנשים המלוכלכים ,הייתה
רתיעה מאנשים שלא מבינים מה שמדברים אליהם ,הייתה רתיעה מיחס לנשים ,הייתה
רתיעה מיחס לילדים .בכל אופן ,אני כן רוצה שזה יוזכר) ".אחות(

אחות אחת טענה כי אי אפשר ללמוד לא להיות מתנשאת בקורס .היא הביאה
לדוגמא את עבודתה של רופאה לא מתנשאת ,עימה עבדה בתקופת העלייה בנגב.
רופאה זו הצטיינה ב"חום אנושי" ,תכונות אישיות ולא ידע ,או פרקטיקות
מוכתבות מבחוץ:
"הייתה בבוקר באה ואומרת ,יופי ,יש לך עשרה ילדים ,ארבעה ילדים ,עד עכשיו הכנת
הכל לארוחת בוקר ,גמרנו .עכשיו את ואני יושבות בשקט על כוס קפה כמו חברות .לא
בואי ,אני יראה לך איך מנקים ,איך עושים] .אלא[ תלמדי אותי איך את עושה את
הקישואים האלה ,אני ילמד אותך איך עושים את זה .היא ,היה לה משהו שאני חושבת
שלא ,בשום קורס לא למדנו ,ולמדנו במיליון קורסים .כל יום עשו לנו איזה קורס .משהו
אנושי חם מתחבר ,לא מתנשא ,ואני חושבת שזו הייתה צריכה להיות השיטה) ".אחות(

גם בהנחה שהשפעת הרעיונות האנתרופולוגיים הייתה גדולה ,התחייבה ממימושם
בשדה טריוויאליזציה מסוימת .ברור שהערך "ואני מכבדת" לא כובד כשמנהגי
העולים עמדו בסתירה לערכי האחיות ולכללי "עשה" ו"אל תעשה" שרכשו במהלך
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הכשרתן המקצועית .משנשאלה אחת האחיות מה היה ה'קאזוס-בלי' שלה לפני
התערבות ,ענתה 'כנמת' ,ותיארה בהרחבה מאמצי שכנוע ,טיפולים בבית לכל בני
המשפחה וביקורות פתע בבתים .ברור גם שבראיה לאחור ,לא כל האחיות הבחינו
בין התקופה שבה "התנשאו" לתקופה שבה "כיבדו" .השינוי לא הגיע בלחיצת
כפתור ,ולא במחי קורס או מפגש עם אנתרופולוגית כריזמטית ומרתקת .חלק
מהאחיות אמצו בראיונות רטוריקה מאוחרת יותר מזו שבתקופתה עבדו .אבל
למרות זאת ,מאירה האמירה "אני מכבדת" פינות עמומות של יחסי הצוות הרפואי
והעולים.
ח' .5.2.עשינו שגיאות'
הרטוריקה של ה"כבוד" התפתחה אצל חלק מהמרואיינים עם חלוף השנים,
לרטוריקה של הלקאה עצמית בנוסח "עשינו שגיאות" .אחיות אלה מתארות את
ההיגיון שגילו )או שהתגלה בינתיים ,במהלך השנים( בפרקטיקות שבהן נלחמו בעוז,
כמו הנקה ממושכת ,הימנעות חלק מהעולים מצריכת מאכלי חלב ,שימוש בקמעות
והימנעות מטיפול בגזזת.
"שנעשו שגיאות ,על זה אין ויכוח) " .רופאה(
"...עשינו שגיאות .עשו שגיאות גם בחוסר ידע וגם בחוסר הבנה וגם בחוסר מחשבה.
שאנחנו יודעים הכול ,ושהעולים לא יודעים כלום .העולים עם החינוך שלהם) ".אחות
מפקחת(
"בתקופה הזאת כולם רצו לעשות טוב וכולם עשו טוב ,הייתה שגיאה ,ואני חושבת שאיש
לא חקר את זה בשביל לא לעשות אותם השגיאות עוד פעם) ".אחות(
"נעשו דרך אגב על ידינו המון שגיאות ,מפני שגם הרופאים וגם האחיות שטיפלו לא ידעו
תמיד לתת את הייעוץ הנכון .אמרו לעולים שהמנהגים שהביאו איתם אינם טובים ,אבל
12
מה שהציעו להם כתחליף היה אולי פחות טוב או לא ניתן לביצוע) ".רופא(

חלק מהמרואיינים התייחסו כ"שגיאה" למתן הוראות רפואיות שאחרי כן התגלו
כלא הכרחיות .אחדים אף התייחסו לכך שהיום יש חזרה לפרקטיקות רפאיות לא
מערביות ,פרקטיקות שכדוגמתן הוכחדו בתקופת קליטת העלייה:
"מה יש לנו זכות להגיד פה מה נכון ומה לא נכון? אם היינו עושים מלמטה צומחים אתם,
אז הייתה לנו זכות יותר ,אולי .אבל כאן אנחנו ישר ,חייבים להרתיח את זה ככה ,מה
פתאום? חייבים לחתל ככה ,קיבינימט ,מה זה חשוב? במילא ,מאז שהייתי אחות ,עד סוף
היותי אחות בבריאות הציבור ,זה היה נגיד מחמישים וחמש...את יודעת כמה שיטות
התחלפו? כמה דברים שהיו אלוהים חיים כבר מזמן לא היו אלוהים חיים? מה שרק
מוכיח לנו שהדרישה של הבדיוק עשה כך ,בכלל לא הייתה מוצדקת .ואיך היינו
12ראיון עם ד"ר עמוס ארנן ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .8
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מתייחסים למי שלא עשה כך? זה כולם נתנו לנו גיבוי ,להתייחס גרוע למי שלא עשה כך.
אז אני חושבת שזה בבריאות ,בחינוך ,בכל מקום נתן את אותותיו .ואני לא מתפלאת
אחר-כך לקרוא סיפורים נוראים איזה עוולות עשינו לילדים .אפילו עד כדי דיכוי המערך
המשפחתי שאותו שברנו לבטח) ".אחות(
"אני משוכנעת שהמון דברים של טיפול בעיניים וטיפול בדברים כאלה היו להם תשובות
להם שהתייחסנו אליהם בזלזול והיום אנחנו עושים אותם כי סיני אחד אמר) "....אחות(

אחרים התייחסו כשגיאה לניסיון להפוך את העולים לישראלים ,ולשנות את דפוסי
המשפחה שלהם כך שיתאימו לדגם )או לאידיאל( הישראלי .כך התייחסה רופאה
בחומרה לעצמה כוון שהעירה לעולה כי אשתו יכולה לצאת לעבוד ,ואחרת
התייחסה לאינטנסיביות של ניסיונות השינוי שלטעמה פגעה באפקטיביות שלהם: .
"והיה לי חולה אחד ,בחור מאוד נחמד מרוקאי ,נדמה לי ,שאשתו גם בחורה צעירה.
המצב מאוד קשה ,הוא חולה בבית חולים ,היא במצב קשה .ואני ,באמת ברוח טובה
אמרתי לו ,אבל למה אשתך לא הולכת לעבוד .פגעתי בו ,באיזו צורה אני מעיזה להגיד לו.
אחר כך ניסיתי להגיד לו ,אבל לי יש תינוקת בבית ואני עובדת .אחר כך העובדת
סוציאלית  ....היא אמרה את פגעת בו .בלי שרצית ,זה רק ההבדלים...אני הייתי צריכה
לדעת ...אחר כך הסבירו לי שאני לא מבינה את התפיסה הזו) ".רופאה(
"עשיתי המון טעויות אז ,אני בטוחה שבהסתכלות לאחור המון המון טעויות .ניסינו
להחדיר אליהם תרבות מערבית בדרך ,אני חושבת ,בדרך יותר מידי לא נכונה .יותר מידי
לחצנו) ".אחות(

עם זאת רק בראיונות מעטים עלו התייחסויות לבעיות בטיפול הרפואי הראויות
לתואר "שגיאות" במובן שאין הם עובדות תרבותית או רפואיות שהשתנו ללא הכר
במשך חמישה עשורים ,אלא בעיות טיפוליות אמיתיות שלא היו אמורות להתרחש.
כך למשל הוזכרו תופעות של הזנחה של העבודה ואי עמידה באחריות .הסיפור על
האחות שרצה להסעה והשאירה מחלקת ילדים שלמה ללא השגחה עם מדי חום
מזכוכית בישבן לא יכול ,כמובן ,לבטל את מאמציהם והשקעתן של אלפי אחיות
ורופאים במשך שנות העלייה הגדולה .אבל יש בו כדי להכניס לפרופורציה את
ה"איליאדה" שתוארה כאן במהלך הפרק .לצד ההשקעה הייתה גם הזנחה ,לצד
עודף הטיפול היה גם חוסר בטיפול .תופעות נוספות כמו גניבה של מזון וציוד
מהעולים הוזכרו רק בשוליים .אבל הם התקיימו ,ויתכן שגם אם לא כולם דיברו
עליהם בקול רם ,יש להם מקום ביצירת אווירת "עשינו שגיאות".
"אחרי צהריים בארבע בא רופא לביקור .אז בשלוש צריכים כבר להיות מוכנים המדידות
חום ,וצריכים להיות רשום הכל ,שאני יוכל לצאת עם הרופא לביקור .ואז ,אהה ,פשוט
אחות אחת ,שמה את המדי חום }לכל הילדים המאושפזים ,בישבן[ ,שמעה שהאוטובוס
נוסע והשאירה אותם ככה .ואז אני כמו משוגעת...ואני...הוצאתי את כל המדי חום,
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מהטוסיקים ,אני זרקתי אותם ביחד ...וזה היה פלא שאחד לא התיישב ,זה היה נשבר....
אז הרופא בא ,ואמרתי היום אין חום) ".אחות(
"גנבו תרופות ,גנבו ,נעלם .נעלמו דברים .את מבינה? ונעלם אוכל .חשבו ,נניח ,היו שחשבו
שמה צריך כזה עוף ,כזה אדם חולה שאחר כך לא גומר אותו ,וכשהעגלות האלו באו
]עמוסות[ מרוב טוב ,מהמטבח ,אז הורידו מהם) ".אחות(

סיכום
בפרק זה הוצגו כלי המלחמה ,האסטרטגיות והפרקטיקות ששמשו ב"מלחמה"
ב"בערות" וב"הרגלים הנחשלים" .המרואיינים "ותיקי הקרבות" הציגו מערך
מפורט של שיטות ,שפותחו בדרך כלל על בסיס מקומי ,אישי ואקראי .השיטות
נועדו הן לשיפור הקשר בין העולים והצוות הרפואי כדי לעזור לתהליכי
האקולטורציה ,והן לשיפור תדמיתו של הצוות הרפואי כדואג ועוזר לעולים.
פרקטיקות הטיפול היו בחלקן ממוסדות ,ובחלקן התפתחויות מקומיות.
המרואיינים העריכו את פעולותיהם על רקע הקשיים שבהם נתקלו במישור הכללי
והפרטי ,וביטאו את תפיסותיהם המורכבות לגבי פעולותיהם בתקופת העלייה
הגדולה .התפיסות מבטאות אמביוולנטיות כלפי הפעולות שבוצעו בשנות החמישים.
מחד ,תחושה של חלק מהמרואיינים שהדברים נעשו היטב ,ללא התנשאות ומתוך
תחושת כבוד לעולים ,מאידך חולקים כמעט כל המרואיינים את התחושה ש"נעשו
שגיאות" .אופיין של השגיאות המוזכרות משתנה בין המרואיינים אבל עיקרן הן
שגיאות מחוסר ידיעה )כמו המלצה על טיפולים שבדיעבד התגלו כמזיקים( ושגיאות
תרבותיות )הניסיון לשנות את העולים ולהפוך אותם ל"ישראלים"(.
בשני הפרקים הבאים ארחיב בשני נושאים בריאותיים שזוהו במיוחד עם העלייה
הגדולה  -פרקטיקות רבייתיות )לידות ,הפלות ומניעת הריון( והטיפול בגזזת.
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פרק ט'" :בעיית הילודה"  -לידות ,אמצעי מניעה הפלות והנקה
בתקופת העלייה הגדולה
משפחה ,אימהות וילדות היו בעלי חשיבות אידיאולוגית מרכזית בחשיבה הציונית,
בדומה לתנועות לאומיות אחרות בנות אותו הזמן .אידיאולוגיה זו ראתה במשפחה
כלי מרכזי ליצירתו ,לגידולו ולחינוכו של ה"יהודי החדש" ,ומאוחר יותר של
"הצבר"" ,בן הארץ" וה"ישראלי" .לצורך כך הושקע מאמץ רחב היקף בלימוד
ושכנוע האמהות לביצוע הנחיות הרופאים והאחיות כדי לשמור על המאפיינים
הרצויים של דור הילדים ,להעדיף "איכות" על "כמות" ולהגיע ליעד של "נפש
1
בריאה בגוף בריא".
אבל לצד הרטוריקה הרפואית התנהלו גם מגמות הפוכות .ההפלה הייתה פרקטיקה
מקובלת ל"הסדרת הלידות" ונשים רבות "מן הישוב" השתמשו בה .למרות
שההפלות היו אסורות חוקית ,למדו נשים רבות להשיג מרופאיהם אישורים
רפואיים שיאפשרו הפלה חוקית .בנוסף היה שימוש באמצעי מניעת הריון שונים
2

ובעיקר משגל נסוג ,שטיפות למיניהן ,ואמצעים מכאניים שונים.
העלייה הגדולה הציבה כמה סימני שאלה לפני המפעל הרפואי-חברתי היגייני שייצר
את ה"ילד הציוני" .כמויות הילדים שהגיעו בעלייה היו גדולות מאוד .המשפחות
בחלקן מרובות ילדים ,והאמהות נמצאות במעגל נמשך של הריונות ולידות .לצד
השמחה על הריבוי הטבעי הגבוה של העולים ,שתרם לצד הישראלי ב"מאבק
הדמוגראפי" שהחל להסתמן מול הערבים שנותרו בארץ אחרי מלחמת  ,'48הופיעו
סימני השאלה .מצבן הבריאותי הקשה של חלק מהאמהות העולות תואר כבר
במהלך עבודה זו .מרואיינים רבים חזרו על תיאורים של אמהות צעירות ,שהלידות
המרובות הזקינו אותן ,פגעו בבריאותן ,ופגעו באיכות הטיפול בילדיהם.
מאידך השימוש באמצעים המקובלים בישוב ל"הסדרת הלידות" לא היה מוכר
בקרב חלק מקבוצות העולים .וכפי שאטען להלן ,גם אם העולות הכירו הפלות
ואמצעי מניעה מארצות מוצאן ,הרי הנגישות שלהן ,בסיטואציה של מחנות העולים
והמעברות ,הישובים הנטושים והמושבים ,הייתה נמוכה מאוד.

1סטולר-ליס ,ש" (2003) .כך אגדל תינוק ציוני -הבניית התינוק והאם הארץ ישראליים באמצעות ספרי הדרכה
להורים" עיונים בתקומת ישראל .277 :13
2
Stoler-Liss S. and S. Shvarts (2005) "The Medical Reasons, as You All Know, are Highly Subjective
"-Abortions, Doctors, and the Israeli Nation Building Process sterreichische Zeitschrift fur
Geschichtswissenschaft –ZG (German) (in print).
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עוד לפני הסדרת הלידות נדרשו אנשי הרפואה לסוגיה הבולטת ביותר לעין  -סוגיית
הלידות.

ט .1.לידות הבית והמלחמה בהן
כפי שהזכרתי בפרק על מצב הבריאות בתקופת העלייה ,נחשבו לידות הבית כגורם
לתמותת תינוקות גבוהה ,3ולפיכך נרתמה המערכת הרפואית למלחמה בתופעה.
מרבית המרואיינים העלו את נושא לידות הבית והמלחמה בהן כשתיארו את
פעולותיהם במהלך העלייה .ההתייחסות הרווחת תיארה כיצד "לימדו" הצוותים
הרפואיים את העולות  -שלא הכירו את המושג בית חולים ,או הסתייגו ממנו -
ללדת בו .עם זאת הכירו חלק מהמרואיינים והכותבים במשקלן של סיבות
אובייקטיביות שהקשו על העולים לבצע את הלידה בבית החולים  -ובעיקר נגע
הדבר למרחק מהישוב ,העדר סידורי תחבורה ,ועלות הלידה בבית חולים.
"הכפריות האלה ,הן היו יולדות בבית .בכריעה .ולשכנע אותן היה מאוד קשה...הן רגילות
ללדת בבית וחוץ מזה יש עוד ילדים בבית...מה זה בית חולים ,הן לא הכירו את המושג
הזה בכלל) ".אחות(
"היה חלק של האוכלוסייה ]ש[לא הסכימו בשום אופן ללכת לבית יולדות ממניעים
שלהם .הסבתא ילדה ]בבית[ ,האימא ילדה ,ההיא יולדת ,הבת יולדת בבית .זה לקח
הרבה זמן השכנוע הזה ,כולל הדמי לידה) ".אחות(
"קרו לידות בבית כי לא הספיקו להגיע לבית-חולים ,אבל למדו מהר מאד ...בודאי,
תראי ,בשנים האלה החזיקו אישה אחרי הלידה שבוע ימים במיטה .....והנשים האלה
למדו ללכת לבית חולים) " .רופאה(
"למשל כל הנושא של איך לשכנע אישה לבוא ללדת בבית חולים .לא הבנתי אז מה קרה,
הלא היא אמרה ,יש שם רופא גבר .והייתי צריכה לעבוד עליהם שזה טוב ,זה חשוב .את
יודעת מה זה היה? תשעה חודשים הייתי צריכה לשכנע אותה .אני חושבת שיותר מידי
לחצתי) ".אחות(
"מנסים לשכנע את הנשים ההרות ,שמוטב להן ללדת בבית חולים ,אבל איך תגענה לשם?
4
כל כך רחוק מהכביש ,בלילה ,בלי טלפון ,בלי אמצעי תחבורה) ".רופא(
"בזמן האחרון עלה בידינו ,בכוח השכנוע להעביר את היולדות לבתי החולים ,אך דווקא
בשנתיים האחרונות שוב נתרבו הלידות בבית מחמת התשלום בעד הלידה בבית חולים".
)אחות מחוזית(

5

 3במאמר מ 1954-הזהירה ד"ר טובה ברמן-ישורון ,אז מנהלת האגף הרפואי של קופת החולים הכללית ,מפני סכנותיה
של לידת בית בתנאי ההיגיינה הירודים של האוהלים והפחונים במעברות ,ומתרומתה להעלאת שיעורי תמותת
התינוקות .ישורון-ברמן,ט" (1954) .הטיפול המונע באם וילד בשנים ) "1942-54הרצאה בכנס רופאי ילדים של קופת
חולים ב ,(14.5.1954-דפים רפואיים ,חוב' ג) ,אוקטובר( עמ' .206
 4קלנר א" (1990) .שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  22.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
חוברת ט' ע' .285
 5לסקוב צ" (1954) .פעולת האחות במעברות במחוז הצפון" האחות בישראל כרך ב' ,חוברת י' ,ע' .25
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בעיה נוספת שנדונה הייתה העומס בבתי היולדות ובבתי החולים .מערך בתי
החולים שהצליח לאפשר לפני העלייה הגדולה לידות בבית חולים לקרוב ממאה
אחוז מהיולדות ,לא עמד בנטל במהלכה .לכל יולדת אמור היה להיות כרטיס לידה,
אלא שמספר הכרטיסים שהוקצו לעולות מהמעברות היה מוגבל ,ולא תאם את
שיעורי הילודה הגבוהים .אחת האחיות תיארה כיצד הייתה סוטרת ליולדות לפני
הכניסה לבית החולים )כדי שייבכו ויראו זקוקות לעזרה( כדי שייאותו לקבל אותן
ללידה בלא כרטיס .בהעדר כרטיסי לידה נדרשו העולות לשלם בעבור הלידה.
"הבעיה הייתה ש"אסף הרופא" היה בית החולים האזורי .הוא היה מלא וגדוש ,שאי
אפשר היה להגיע אליו כל כך .גם בגלל התחבורה וגם ]בגלל העומס[ מחלקת היולדות
הייתה כל כך מלאה) ".אחות(
"במשך החודש היינו מקבלים כשמונה-עשרה כרטיסי לידה לבתי חולים שהרופאים היו
מחליטים שכל האימהות שהן חולות שחפת חייבות ללדת בבית חולים ,וכל מיני מקרים,
קשים ,חולות לב וכך הלאה או נשים שכבר ילדו את הילד השתיים עשרה והארבע עשרה,
והיו מאוד עייפות ..לפעמים הם היו משתמשות בכרטיס לידה) ".אחות(
"הלכתי למחוז קופת חולים ברחובות לסדר כרטיסי לידה ]ליולדות מהמעברה[ אז
תתארי לעצמך מה אומרים לי ,יש לך יותר מידי יולדות) ".אחות(
"אני זוכרת שבאתי פעם עם שתי יולדות ל]שם בית החולים[ .לאחת נתתי פליק ,לשנייה
סטירה כדי שלא יעיפו אותי משם) ".אחות(
פתאום באו ואמרו יולדת ,מוכרחים להוציא אותה ,העלו אותה על ג'יפ ,ונסענו כולנו
ל]בית החולים ו]בית החולים[ סירב לקבל אותה ,מפני שהיא לא באה עם כרטיס קופת
חולים .בקיצור ,ואז נסגרה ]אחות המעברה[ ...היא נסגרה בחדר עם היולדת והיא אמרה
אני לא אצא מכאן עד שאתם תקבלו אותה ,וכך היה .הסיכום היה שהיא השאירה את
השעון שלה ]האחות[ וקיבלו את היולדת) ".אחות(

אופני ההתמודדות עם העומס בבתי החולים היו מגוונים .היו שתיארו יוזמות
לעידוד לידות הבית דווקא ,בניגוד לעמדה הרפואית שתבעה עידוד לידות בית
חולים .העידוד בוצע על ידי תשלום במזומן ששולם ליולדות מאחת המעברות אם
ילדו בבית .לא ברור מי בדיוק שילם )האחות סבורה שהיה זה נציג הסוכנות( ,ומה
היה היקף התופעה.
"הם שלמו ,הסוכנות אני חושבת ,שילמה חמש עשרה לירות ,לכל אישה שמוכנה ללדת
בבית ולא להגיע לבית החולים...אנחנו לא היינו מעוניינים בזה ,לא רצינו בזה .אבל ,היו
משפחות שהיה בשבילם חמש עשרה לירות הרבה כסף] .ש :הסוכנות היהודית שילמה
לנשים בשביל ללדת בבית?[ כן ,כן .שילמנו לתקופה קצרה) ".אחות(

מתן מענק כספי לנשים שילדו לידות בית היה אולי נדיר ,אבל למרות התנגדות
הרשמית של ראשי מערכת הבריאות ,נערכו דרגי השדה של מערכת הבריאות
)ובייחוד בישובי העולים המרוחקים מהמרכז  -משמע רוב ישובי העולים שהוקמו

191
מאז פירוק מחנות העולים( לעזרה בלידות הבית .בחלק מהמקומות היו הלידות
באחריותם של רופאים או של מיילדות מוסמכות:
"למזלנו היו רופאים בכפר ,והם היו מקבלים את הלידה .אני הייתי באה בבוקר ,והיו
אומרים ,נו ,זאת ילדה כבר ,זאת ילדה כבר...היו די הרבה לידות בבית והיה קשה להגיע
לבית החולים ,ואנחנו מיד...השתדלנו יותר מאוחר כשבית החולים היה מוכן לקבל,
להעביר אחרי הלידה גם את היולדת לבית החולים) ".אחות(
"כמובן שהלידות היו בבית .משרד הבריאות החזיק מיילדת מדופלמת ,עולה חדשה,
שהיא הייתה מיילדת בהונגריה ,מנהלת בית חולים .היא הייתה מקבלת את הלידות.
והרבה פעמים ,למרות כל ההכנות ,השכנועים ש]כש[תצטרכי ללדת תלכי לבית יולדות,
לא עזרו .המצב השתנה ברגע שהתחילו לקבל כסף) ".אחות(

במקומות אחרים היו הלידות הרגילות באחריותה של אחות המחנה או חובשת
ורופאים הוזעקו רק במקרה של סיבוך .האחיות ,שחלקן היו כזכור אחיות מעשיות,
לא היו תמיד מתורגלות בקבלת לידות .חלקן למדו לקבל לידות רק בשטח.
6
הרופאים שהוזעקו לא תמיד באו בזמן ,וגם כשבאו ,לא תמיד באו ברצון.
"והיו קוראים לי הרבה פעמים באמצע הלילה .מישהי צריכה ללכת ללידה ואני נערה
צעירה ,צריכה לראות את כל זה ...אני זוכרת מקרה אחר ...שבעל צועק לי אחות אחות
בואי מהר אשתי מצטערת ,מה עשית לה שהיא מצטערת ,תבואי תבואי אשתי מצטערת,
אחר כך הבנתי רק שאצלם זה בצער תלדי בנים ,אז היא צריכה ללדת ,אז היא מצטערת".
)אחות(
"תראי ,הם חיו בתנאים מאוד קשים ,....אמבולנס היה אחד לכל ]מושבי הסביבה[ .קרה
שאני קיבלתי לידה בבית עד שהאמבולנס בא ,קרה כמה פעמים שקיבלתי לידות בבית,
כן .עשינו הרבה עבודה שלא שייכת לנו) ".אחות(
"בתיק הזה היה לי שם תמיד מספריים ,היה לי יוד ,אלכוהול לחיטוי והיו לי סרטים
שאני עשיתי כדי לקשור את הטבור) ".אחות(
"הייתה ]האחות הקבועה במעברה[ והיא הייתה צריכה לצאת לחופש ,ואני קיבלתי את
המקום לחודש .ואני זוכרת שהיא אמרה לי כאן חבילת לידה .אמרתי לה ,לא ,אני לא
יודעת לילד .אז היא אומרת לי ,אין מה ,כל מה שאת צריכה תעשי .מה זה את לא
יודעת? ...אולי לא תצטרכי אבל שתדעי ,וזה וזה ככה ,וזה וזה ככה או.קי?" )אחות(
"החובשת רצה ברגל ,או על חמור עד תרשיחא ,בלי טלפון ,בשביל להביא את הרופא...זה
אם היא ]הלידה[ מסתבכת .היא ]החובשת[ קיבלה את הלידות) ".אחות(
"החובשת הלכה רגלית ]או שלחה את בעלה של היולדת[...לדוקטור ...שהוא היה
]ה[רופא .אני חושבת שלפחות שבעה שמונה קילומטרים .זה שעה הליכה ,זה בטח .אז,
הוא החזיר לה פתק עם הבעל ,שהוא יבוא ,אבל קודם ,והוא היה מאוד גס ,מה שהוא
6ברומן המעברה מספר שמעון בלס על חוסר נכונותו של רופא להגיע למעברה לעזרתה של יולדת בגלל סירובו לטנף
את רגליו בבוץ .התיאור יכול להיקרא גם באופן מטפורי ,כביטוי לתחושת ריחוק וסיאוב של הרופא כלפי העולים.
הספר נכתב סמוך מאוד לעלייה הגדולה .שמעון בלס ,ש "(2003) .המעברה" ,תל-אביב מזרח :טרילוגיה ,תל-אביב ,עמ'
.15
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כתב .ואני רוצה רק להגיד לך ,להבין במה אנחנו עבדנו ,באיזה חוסר היגיינה ,שהוא אמר.
את יודעת מה זה ליזול? אז הוא כתב לה ...שתשפוך קודם בקבוק ליזול על היולדת לנקות
אותה ,ואז הוא יבוא ...זה היה רק ביטוי...אבל זה נותן לך להבין ,שהיה מצד אחד
רתיעה ,זה לא זלזול ,אבל הוא ידע שזה צריך להיות סטרילי) " .אחות(

פרקטיקה נוספת הייתה הסתמכות על ,או שיתוף פעולה עם ,מילדות מטעם
העולים .דפוסי שיתוף הפעולה לא היו ממוסדים ,והיחסים בין האחות האחראית
לבין המיילדת השתנו מהתעלמות הדדית ,ועד לשיתוף פעולה ,לעיתים כשאחות או
רופא מקבלים את האישור מהמיילדת העולה.
"בבאר שבע העיראקיות הייתה להן נעימה אחת ,והיא הייתה המיילדת של כולן ".אחות(
"אני עברתי בחינה אצל אחת המיילדות הזקנות שמה .היא עמדה והסתכלה איך אני
מקבלת את הלידה ואחרי שהיא ראתה שאני מקבלת את הלידה בסדר...כביכול עברתי
את הבחינה) ".אחות(
"הייתה לידה בבית ]במושב[...הייתה איזה אישה זקנה ,שפעלה כמיילדת .באו לקרוא לי
למרפאה כיוון שהשלייה לא יצאה ,זה יכול לגרום לסיבוך...נגשתי לשם ומצאתי את
היולדת..על הרצפה ,לא על מיטה ...אני זוכר שהוצאתי את השלייה...אני בדקתי והייתי
מרוצה שהיא שלמה...הזקנה ..לקחה והיא בדקה גם כן ,היא לא ידעה עברית אבל עשתה
7
סימנים בראש שזה בסדר ,היא הייתה מרוצה) ".רופא(

בשנת  1954התערבה המדינה בנושא ביטוח אמהות וילדים באמצעות חקיקה
שקבעה מענק לידה לכל אישה שילדה בבית חולים או שהגיעה אליו בתוך עשרים
וארבע שעות מזמן הלידה .המענק היה שווה ערך למחירה של מיטת תינוקות ,ויועד
בתחילת תהליך החקיקה להיות מתנה קטנה לתינוק .רק בשלבים האחרונים של
החקיקה הומרה המתנה הקטנה בתשלום במזומן והותנתה במפורש בלידה בבית
חולים .אחרי חקיקת החוק התברר שקיימת בו לקונה :האם אינה חייבת ללדת
בבית החולים עצמו אלא רק להוכיח שרצתה ללדת בבית חולים ושעשתה מאמץ
סביר כדי להיות זכאית לדמי הלידה 8.החקיקה התייחסה רק לאחת מהבעיות
האובייקטיביות שהזכרתי לעיל  -המרחק ,זמינות התחבורה ועלות הלידה.
נראה ,על פי נתוני לידות הבית )בפרק על מצב הבריאות( כי רוב העולות השתכנעו
בעקבות מענק הלידה והחלו ללדת בבתי חולים.

 7ראיון עם ד"ר א .רינת ,ארכיון הנגב ע"ש טוביהו ע' .7
 8הנוסח הסופי של החוק מ 1954-התנה את קבלת המענק בהזדקקות לאישפוז בבית החולים .הסעיף לא התייחס
בפירוש לחובת הלידה בבית החולים ,אלא לאשפוז עצמו .בפירוש לחוק נכתב ,באותה שנה ,כי 'פתוחה לפרשנות היא
השאלה אם תנאי זה מחייב אשפוז ממש של היולדת או שמא יראו את תנאי ההזדקקות לאישפוז כמקויים אם
היולדת עשתה כל שביכולתה על מנת ללדת בבית חולים ומסיבות שאינן תלויות בה ] [...ילדה מחוץ לבית-חולים' .בר-
ניב ,צ (1954) .חוק הביטוח הלאומי ,תל-אביב :יבנה עמ'  .46ראו גם ,דברי הכנסת ,17.11.1953 ,קריאה שנייה
ושלישית לחוק הביטוח הלאומי תשי"ד ,1953-כרך  ,XVעמ' .160
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"ואחר כך התחיל הביטוח הלאומי שקיבלו .מי שילדה בבית לא קיבלה את הביטוח ,רק
אלה שילדו בבית החולים קיבלו ,אז הן עברו לבית החולים...ללדת אבל זה הכול היה
עניין של תשלום וכסף זה לא היה עניין משהו אחר זה לא הנשים האלה עם
האידיאולוגיות שלהן ללדת בבית]...ש :את לא חושבת שהיה להן חשוב ללדת בבית?[ היה
להן יותר נוח ללדת בבית החולים וקצת לנוח במקום לבוא להיות בבית ))צוחקת(( עם כל
הילדים והכול) ".אחות(

בעקבות חוק זה התפתחה גם תופעה חדשה בקרב חלק מהעולות במעברות
ובישובים המרוחקים :לידות יזומות בדרכים .למרות שאין רישום מדויק של היקף
התופעה נראה שמדובר במאות מקרים ,לפחות ,של לידות בדרך לבית החולים ,החל
מאמצע שנות החמישים .פרקטיקת ההתנגדות הייתה פשוטה – היולדות דחו את
ההודעה לאחות על תחילת הלידה ,ואף הסתתרו אצל שכנות וקרובות משפחה.
קשיים אובייקטיביים שכבר הוזכרו ,כמו נגישות הרכב והנהג ,האריכו עוד את זמן
היציאה .אחיות המעברות שרואיינו זוכרות מקרים של 'לידות דרך':
"הן היו קוראות לי די מאוחר .ממש כבר לפני הלידה .כמה לידות שאני קיבלתי בדרך
]לבית החולים[ לא יכולה אפילו לספור .הייתי מעמידה ...את הטנדר משכיבה את
היולדת עם רגל אחת על ההגה ורגל אחת על המושב .הנהג היה מחכה בחוץ .אחרי איזה
שתיים שלוש לידות היה לי סידור עם ]בית החולים[ שהם נותנים לי חבילות לידה .לפחות
לקבל לידה בדרך בצורה נורמאלית כמה שאפשר) ".אחות(
"אז הן היו קוראות לי בדקה האחרונה) ".אחות(
"היה לי בחנוכה בלילה אחד ,שבע פעמים נסענו ]לבית החולים[ .זה אני לא אשכח .זה
היה משהו) ".אחות(

משהסתיימה הלידה ניקתה האחות את הטנדר ,והאם ,עם התינוק בזרועותיה
המשיכה בנסיעה לבית החולים.
לובה אליאב ,מנהל חבל לכיש מטעם מחלקת ההתיישבות של הסוכנות ,מתאר
באחד מספריו אירוע דומה .הוא הגיע באקראי לביקור במעברת "חרובית" בליל
גשם סוער בשנת  ,54ופינה ברכבו יולדת שהקשתה ללדת ואת אחות המעברה" .ריח
חריף של דם ולידה עמד בג'יפ" הוא מתאר .הלידה הזו התנהלה ברובה תוך נסיעה
מהירה של הג'יפ בדרכי עפר משובשות ,והסתימה בלידת בן בריא דקה אחרי הגעת
9

הרכב לבית החולים.
תופעת הלידות בדרכים אפיינה כאמור תושבות מעברות וישובים מרוחקים .אחיות
שעבדו במרכז הארץ לא נתקלו בתופעה:

 9אליאב ,א.ל" (1980) .הראש כבר כמעט בחוץ -מחרובית אל חדר היולדות  "1954עולם מלא תל-אביב :עם עובד עמ'
.53-55
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"אני אף פעם לא הייתי צריכה לקבל לידה  ....הבית חולים היה קרוב .לא יצא לי אף
פעם) ".אחות(

ט .2.הפלות
בקרב תושבות הישוב הוותיק היו הפלות תופעה רווחת ,כשלהערכת הרופאים
 20-30%מההריונות הופסקו באמצעות הפלה מלאכותית .לעומת זאת ,בקרב
העולות החדשות ,בייחוד מארצות מוצא לא אירופיות ,ככלל לא התבצעו ,לפי
ההערכה ,הפלות מלאכותיות.
"בארץ יש שתי התנהגויות שנות בתכלית שינוי בקשר עם הפריון :מצד אחד ריבוי מבהיל
של הפלות מלאכותיות ,ומצד שני ריבוי לא פחות מבהיל של לידות..אנו עדים בארץ
לקיצוניות כפולה :מצד אחד משמידות נשים כל הריון רביעי או שלישי ומצד שני יולדות
נשים  9עד  10או אולי אפילו  15עד  16פעמים .שתיהן אינן רצויות מבחינה ציבורית:
המשפחה הקטנה אינה מבטיחה את קיום המדינה בדור הבא ,המשפחה הגדולה אינה
10
מסוגלת להתקיים כיחידה כלכלית חינוכית עצמאית בדור הזה) ".רופא(

נושא ההפלות לא עלה באורח ספונטאני בראיונות .המרואיינים כולם התייחסו
לנושא רק בעקבות שאלה ישירה שלי .רבים מהם סירבו להתייחס לנושא בטענה
שהם לא יודעים ,או שהפלה לא הייתה שייכת לתחום עיסוקם .גם בין מי
שהתייחסו ,טענו הרוב כי לא עזרו ולא היו עוזרים לעולה למצוא את הדרך לרופא
המבצע הפלות באורח חוקי.
"]ש:מה הייתה עושה עולה ,נגיד באותה תקופה אם הייתה צריכה לעשות הפלה...מה היא
הייתה יכולה לעשות?[ בכלל לא חשבה ...אולי בין אלה שבאו מתרבות קצת יותר גבוהה,
אחרת .אבל אלה לא חשבו על הפלה ,לא ידעו בכלל שאפשר .כן ,אולי הם ידעו שאפשר
על-ידי גרימת זיהומים עצמיים ...בהחלט היה נורא מסוכן) ".רופאה(

המרואיינות הסבירו כי הניחו שהעולות לא רוצות בהפלות בגלל הרקע הדתי
והתרבותי שלהן .אחרות הדגישו שגם במקרים של דרישה רפואית להפסיק את
ההיריון )למשל במקרה של מחלת לב( סירבו העולות לבצעה .בנוסף הועלתה גם
הטענה כי להפלה מלאכותית נדרשה גם הסכמת הבעל ,וסיכוייה של הסכמה זו
להינתן בתוך הקשר דתי ומסורתי היו נמוכים.
"לא עלה על בדעתנו להציע לה ]לאישה עולה[ הפלה .זה לא הייתה המגמה שלנו להציע
הפלות ,הייתה מגמה למנוע הריונות עד כמה שיכולנו...טיפלנו במניעת הריונות .עם
הימים הבטוחים ,ותשמעי לא היה ,הם לא היו משתמשים בקונדום כמובן .הפלות זה לא
היה .לא הדרכנו להפלות .בכל אופן התימנים ,בטח לא] .ואחרים?[ אם מישהו בא ואומר
 10הורן ,ר 5" (1959) .שנות ניסיון בוועדה לנשים הרות ברעננה" דפים רפואיים חוברת ) 5-6דצמבר( עמ'  .372-383יש
לקחת בחשבון שההערכה לפיה העולות לא השתמשו בהפלות מלאכותיות לא לוקחת בחשבון הפלות "שחורות" מחוץ
לכותלי בית החולים בידי מרפאים מקומיים בתוך או מחוץ לישובי העולים.
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שהוא רוצה ללכת להפלה ,אז גם ,לא ,אנחנו ,אף פעם לא ,אני בכל אופן .אף פעם לא
יעצתי למישהו ללכת להפלה]...אבל את אומרת שמישהי במצוקה[ לא ,לא .אז אנחנו
עזרנו לה ...עזרנו לה כמה שרק יכולנו ,עזרנו לה בהשגת אמצעים ,במתן עוד עזרה קצת
ועוד עזרה ,ועוד דיבור) ".אחות(
"אפילו רפואי ,כשהייתה וועדה רפואית ,וכשאנחנו המלצנו על אישה ,שהיא תמות.
הרופא אמר שבגלל הלב או בגלל כל מיני ,אני לא יודעת הפרעות בכליות ,סיבה...רפואית
רצינית ,והוא לא הסכים] .מי זה הוא?[ הזוג .הסכמה זה צריך להיות של הזוג .לשכנע
הצטרכתי לדבר איתו .אז היה צריך לקחת מישהו את העוז וללכת לדבר איתו ...עכשיו
תראי ,היו חמישה ילדים שם ...כשהיא הבינה שהיא תעזוב חמישה ותלך ,אם הלב שלה,
לפחות היא צריכה וועדה רפואית] ...למרות הוראות הרופא[ היא לא השתכנעה שהיא
צריכה לעשות הפלה) ".אחות(
"אנחנו לא פעלנו ,לא התערבנו ולא נתקלנו בהפסקות הריון בשום אופן) ".אחות(

חלק מהאחיות זכרו שנתקלו בעולות ממוצא אירופי שנזקקו להפלות .אבל גם
במקרה זה טענו רובן שהן סרבו לעזור ,או שהעולות הצליחו "להסתדר לבד".
"למשל ברומניה ,אני זוכרת שאימהות סיפרו לי ואני הייתי נדהמת .כמה הפלות ,זה היה
אמצעי המניעה ,ההפלות) ".אחות(
"האוכלוסייה שבאה זו אוכלוסייה דתית מסורתית...הם אף פעם לא רצו להפסיק הריון.
]נו ,אבל נניח לא עולות מצפון אפריקה אלא עולות מרומניה?[ תשמעי ,הן ידעו להסתדר.
אלינו הן לא הגיעו)".אחות(

רק מעטות מהאחיות סיפרו שהן היו מעורבות בארגון הפלות מלאכותיות .הן
התערבו במקרים קיצוניים מאוד של אונס ,גילוי עריות והריונות נעורים.
"זה לא היה כמעט ,לא היו הפלות .רק אצל בחורות צעירות שנכנסו להריון והשתדלנו
לעזור להן ..היינו מדברים עם הרופאים בבתי חולים ,אנחנו עבדנו מאוד צמוד לבתי
חולים עם רופאים ....אני זוכרת עכשיו אחד או שני מקרים שדווקא דיברנו עם ]שם בית
חולים[ שם היה רופא מוכר ,דיברנו איתו כי גם אולי רצינו רחוק מהבית ,שלא ידעו בכלל
בבית) ".אחות(
"אני פעם אחת כן התערבתי ,כן התערבתי ,וזה היה מקרה מיוחד במינו עם העלייה
הזאת ,העלייה דווקא מאירופה .הגיעה ללוד אישה עם הבן שלה שהוא היה נער מבוגר
אני הכרתי אותה מכיוון שהילד היה מפגר ...אישה בודדה בלי בעל .ויום בהיר אחד היא
באה אליי לתחנה כבר לקראת סגירה ,היא  ...נכנסה והיא מספרת לי סיפור שהיא
בהריון ,אני אמרתי יופי ,יש לך חבר ,בעל .והיא אומרת לא ,זה מהבן שלי .תשמעו ,אני
הייתי אז צעירה וכשאני שמעתי את זה ,זה כאילו שהשמים נפלו לי על הראש....והיא
אמרה לי ,אני איבדתי את הבעל ואין לי משפחה ,ולא איכפת לי שיהיו לי עוד ילדים...אז
אני שלחתי אותה לייעוץ ,דיברתי עם מי שדיברתי ...עשו הפלה ,עשו לה הפלה .לכי תדעי,
והיא יוצאת שואה ,זה לא מישהי סתם) ".אחות(
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ההפלות ,הליך לא רצוי מבחינה רפואית-לאומית-חברתית ,נחסמו בפני העולות
החדשות .כדי להשיג גישה להפלה היה על העולה להבין את אופן הפעולה של מנגנון
אישור ההפלות בשנות ה .50-נשים ותיקות או עם קרובים בארץ ,נשים שהשתלטו
על השפה והיו עצמאיות יחסית מבחינת תנועה ויציאה לעבודה היו בעלות סיכוי רב
יותר להשיג הפלה .נשים מסורתיות ,שלא יצאו לעבודה מחוץ לישובי העולים ולא
הכירו את המנגנונים הרפואיים שמחוץ לישוב היו בעלות סיכויים קטנים יותר
להגיע להפלה .החסימה המבנית של הגישה להפלות בפני חלק מהאוכלוסייה תרם
להגברת אי השוויון בין עולים וותיקים .האירוניה היא שהרופאים ,שהלינו על
שיעור הלידות הגבוה מידי בקרב העולים ,חסמו בפניהם את האופציה להפלות.
לעומת זאת ,הותיקים שמרו על שיעורי לידה נמוכים באמצעות שימוש נמרץ
בהפלות.

ט .3.מניעת הריון
שיעורי הלידה הגבוהים של העולים הוסברו על ידי המרואיינים כפרי ההצלחה
הרפואית של הצוותים בארץ .לולא מאמציהם ,שמנעו את תמותת התינוקות
והילדים הגבוהה ,לא היו נשארים ילדים רבים בחיים ,ותופעת משפחות מרובות
ילדים לא הייתה מתקיימת.
"העולות אלה ,עם הילודה השכיחה ,הם היו עולות דתיות ,כל עדות המזרח .הלא
התימניות לא ידעו שום אמצעי וגם לא השתמשו בשום אמצעים .פה רק בא הטבע והרבה
מתו ,כן? אני קיבלתי אישה עם ארבע עשרה הריונות ,כי רשמנו הריונות וכמה לידות.
והיו אולי ,שבע לידות ,ונשארו שתי ילדות...לא הייתה בעיה של ריבוי ילדים ,כי לא חיו,
לא נשארו בחיים) ".אחות(

חוסר שביעות הרצון משיעורי הלידה הגבוהים של העולים ,שעלו במחיר בריאותי
כבד לאמהות ,אך גם  -לדעת חלק מהרופאים  -הכבידו על תהליכי בינוי האומה
הביאו להמלצה חד משמעית של רופאים לשימוש באמצעי מניעה להסדרת הלידות.
"התייעצנו עם כמה אנשים ,שיבואו להרצות .למשל רופא הנשים שהיה בא לשם לבדוק...
שיבוא פעם לתת הרצאה לנשים ...והוא בא ,והוא התחיל לדבר על הרקע הזה כמו שהוא
ידע ,מה זה הנשים הגברים .היו באים גם נשים וגם גברים ,היינו בכוונה מזמינים
משפחות .אז הנשים והגברים ממש רצו  ...להרביץ לו ,אבל הם יצאו .הם לא רצו לשמוע
מה שהוא מדבר ,הם לא תפסו את זה בכלל ...בכלל זה לא היה לרוחם .זה לא היה
לתפיסה שלהם) ".אחות(
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"עשינו מאמצים נואשים להסדרת הלידות...נשים בנות  25-30כבר ניכרים בהם העדר
11
שמחת חיים ,אפיסת-כוחות ואפטיה) ".אחות מחוזית(

האחיות שעבדו עם העולים ישירות היססו הרבה יותר לפני שהתערבו בנושא אמצעי
מניעה .רבות מהן קשרו בין דתיות להתנגדות לאמצעי מניעה .בתקופה שלא עודדה
דיון פתוח על מין גם בחברה הכללית ,ובה השתדלו להימנע מלדון בנושאים אלה,
חשו האחיות דאגה אם הנושא עלה .לא יהיה זה מגזם להניח שבהעדר עידוד ,לא
המשיכה העולה את הדיון בנושא.
"אני בזמנים ההם ,אף פעם לא הייתי מדברת בתחום הזה בכלל .ואם כן ,אז רק לפי מה
שמקובל ,בדת ,לפי הדת...הם היו כולם דתיים) ".אחות(
"אני חושבת שאז ,אם היו באים בענייני מין ,היינו מאד מפחדות ,כי לא קיבלנו שום
הכשרה ...וגם אני חושבת שהזהירו אותנו מאד ,כי את לא יודעת ,האוכלוסייה הזאת לא
ראתה בעין יפה]התערבות בנושא מין[) ".אחות(

מעטות מהאחיות הודו בגלוי כי הן ניסו לעזור לנשים להסדיר את הלידות באמצעות
טכניקות או עזרי מניעה .היו אחיות שהסבירו לנשים את שיטת ה"ימים הבטוחים",
ואחרות שהביאו להן אמצעים למניעת הריון .אחיות אחרות ניסו לשכנע את העולות
הדתיות "לשחק" בתאריכי ההליכה למקווה ,כך שיוכלו להימנע ממגע מיני
בתקופות שיא הפוריות שלהן .חלק מהאחיות רמזו כי הבעלים היו ערים לניסיונות
השינוי ,וכי לא תמיד הצליחה השיטה.
"אני אומרת לך שלא הייתה מגמה כללית .אלה נשים מסוימות שראינו שקשה להן
ההיריון ,שקשה להן .אז אמרנו לה ,תראי יש שיטות של מניעה ,יש ,זה זאת אומרת
בימים מסוימים .בימים ספורים .את אישה חולה ,תתייעצי עם הרופא בקופת חולים.
תתייעצי עם הרופא נשים .תתייעצי) ".אחות(
"תראי מה שהן ]האחיות[ עשו בשביל המשפחות לעזור להם .היו אלה שלא רוצים להיכנס
להריון ...הביאו להם כל מיני משחות וזה בסתר) ".אחות(
"אני הצעתי משהו שהוא באמת מקורי ,שהלא אצל הנשים דתיות הן סופרות את הימים
אחרי ,אז אמרתי צריך לעשות טעות בספירה .אם לא הולכים למקווה ,אז הם עוד לא,
לא ,כשרים ללידה .אז אה ,פשוט הם יכלו לעשות ,בשקט ,ללמד ,שזה דבר מאוד רגיש,
כן? ללמד לשקר) ".אחות(
"אז אישה אומרת לי מה אני אעשה שאני לא אכנס להריון? אז אני אומרת לה אל תלכי
למקווה .אז בעלה בא אלי ואמר לי ]מחקה מבטא תימני[ 'בשביל זה יש מקלחת') ".אחות(

גם בסוגיית אמצעי המניעה נתקלו האחיות בהתנגדות וויכוחים .מדובר לא רק
בהתנגדות הגורפת לאמצעי המניעה ,אלא גם לכעס שהופנה כלפי הצוותים

 11לסקוב צ" (1954) .פעולת האחות במעברות במחוז הצפון" האחות בישראל כרך ב' ,חוברת י' ,ע' .25
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הרפואיים במקרה שההתערבות לא נשאה את הפירות הרצויים .כך תואר מקרה של
אישה שלא רצה ללדת ,אבל נכנסה למצוקה מרגע שאיבדה את היכולת להיכנס
להריון .במקרה אחר כעסו עולים על כך שנכנסו להריון למרות שהסכימו לשימוש
באמצעי מניעה .אירועים כאלה ,יש להניח ,הפחיתו עוד את הרצון של האחיות
בשטח להתערב בסוגיית אמצעי המניעה.
"את נתקלת בבעיות שהשערות סומרות .אישה שבכתה בכי מר על זה שהיא לא יכולה
ללדת יותר ,נשבר לה ,נמאס לה ,ואני לא זוכרת אם עזרו לה אז בהפסקת הריון או אם
עזרו לה למנוע ,אבל היא ברגע שנפסק ווסת או משהו אז היא נכנסה להיסטריה מפני
שהיא עברה מקטגוריה של אישה לקטגוריה של אלטעזאכן...של דבר ישן .היא לא הייתה
יותר שווה .והיא באה והתחננה ,היא אמרה תעזרו לי ,אני אעשה עוד ילד ,אני לא יכולה
לסבול את המצב) ".אחות(
"אישה שהיו לה עשרה ילדים .ואמרו לה שזה מספיק ,שהיא תשתמש בדיאפרגמה...
והכניסו לה דיאפרגמה והדיאפרגמה לא עבדה .והיא נכנסה להריון ואז בא אליי הבעל
והפך שולחנות וצרח עלי ,לא מספיק שאנחנו עושים כל ]שנה[ ילד ואתם אומרים לא,
הכנסתם לה משהו ועשינו לה עוד שניים) ".אחות(

כמו ההפלות ,גם אמצעי המניעה היו נגישים הרבה פחות לעולות החדשות .התפיסה
שמדובר במשפחות דתיות ,יצרה הבחנה בין הפרקטיקות של הסדרת הלידות
הנקוטות בקרב הוותיקים ,העירוניים ,המבוססים לבין אלו שלא אמורות היו
להינקט בקרב העולים ,תושבי הפריפריה והעניים.

ט.4.הנקה
מעניין לראות שלמרות הדתיות המיוחסת לעולות ולמרות הטאבו לכאורה על
שיחות בנושאי מין ,טענו אחיות רבות כי העולות התמידו בפרקי הנקה ארוכים כדי
להימנע מכניסה להריון נוסף .לא ברור אם האחיות שמעו את ההסבר מהעולות או
שהן ייחסו להן הסבר שכבר היה מוכר ומקובל בחברה הקולטת.
"הם לא היו מפסיקים ובייחוד ,שהרי ]הם[ מאמינים שאם מניקים אז לא נכנסים כל כך
מהר להריון) ".אחות(
"הנקה הייתה נחשבת למניעת הריון בנוסף למזון) ".אחות(
"האמונה הטפלה שלהם ,אולי לא טפלה ,שאם מניקים שנים ,אני ראיתי תימנייה,
שהניקה אחרון חמש שנים ,כבר היו שיניים וזה היה נורא .אבל הילד ידע למצוץ ,לא חלב,
אבל חושבים שאז פעולת ההורמונים היא כזאת ,שמניעה יש של הריון) ".אחות(
הרבה פעמים ,באמת ,אמהות מיניקות ,לא נכנסו להריון .את לא יכולה לדעת אם זה
בגלל זה...את לא יודעת אם מה שקורה בתוכו ]בתוך המשפחה[ ,וזה גם טאבו טוטאלי,
לא כמו אצלנו) ".אחות(
"אז העבודה העיקרית הייתה להסביר שזה לא מניעת הריון .וזה היה מאד קשה" )אחות(
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במקרה של ההנקה ,בניגוד למקרים של ההפלות ושל אמצעי המניעה ,נפגשו
האינטרסים של העולות עם האינטרסים הרפואיים .בשנות החמישים שיעורי
ההנקה בקרב תושבי הארץ הוותיקים היו נמוכים מאוד ,ועיקר תזונת התינוקות
התבססה על חלב ב"נוסחאות" שונות ועל דייסות .זאת למרות תעמולה מתמשכת
מצד הרופאים שביקשו לעודד הנקה בגלל יתרונותיה הבריאותיים לתינוק 12.שיעורי
ההנקה הגבוהים בקרב העולות זכו לעידוד של הצוותים הרפואיים ,למרות שהסיבה
להנקה ,הרצון להימנע מהריון ,נראתה להם כאמונה טפלה.
"היינו מעודדים את ההנקה .כי זה הכי פשוט הכי קל ,הכי טוב .במקום החלב שלא היו
פריג'דרים ,לא היה קרח .היו מביאים קרח ,לא מביאים קרח ,כן מגיע לא מגיע ,אז כל
הדברים האלה של הנקה ,רק עודדנו את ההנקה .רק ביקשנו כמה שיותר להניק .כמה
שאפשר יותר) ".אחות(
"אבל מצד שני היא ]ההנקה[ גם הייתה מזון מאד נוח .בעיקר שנשים כבר התחילו לעבוד
בחקלאות .והן היו צריכות לעבוד בחקלאות למרות שמהבית לא הייתה להם מטפלת או
עוזרת) "...אחות(

למרות האהדה של האחיות להנקה בקרב העולים ,היה להן הרבה מה לומר לגבי
טיב ההנקה ,קצב ההנקה ,משך ההנקה ותוספת של מזון נוסף ליונקים .בכול
הפרמטרים הללו סטו חלק מהעולים מההמלצות של הצוותים הרפואיים .היו
אחיות שניסו ללמד את העולות להניק לפי שעון ,כפי שהיה מקובל עדיין בשנות
החמישים ,ואחרות ניסו לשכנע את העולות שבהנקה אין די לתינוק ,וכי עליהן
להוסיף לו חלב או דייסות .אחיות נתקלו באמהות שהניקו במשך שנים ,עד גיל
הילדות ,וטענו כי תת התזונה של ילדי העולים נבע גם מהנקות ארוכות ללא תוספת
מזון.
"אז היה עוד לפי שעות ]ההנקה[ ואם הילד בוכה בין היניקה אז לתת מים ]היו להם
שעונים?[ זאת שאלה טובה שאת שואלת ,אני באמת לא זוכרת...אז זה היה די חשוב עדיין
הנושא של השעות) ".אחות(
"]נהגתי[ להגיד לה תשתדלי לא כל פעם שהוא בוכה ,אלא לעשות את זה בזמן .תשתדלי
לתת את הארוחות נגיד קודם ,להניק קצת ,להכין את הבקבוק לתת לו בצורה כזאת לא
בהקפדה מוגזמת כזאת כמו שהייתה באמת בעיר .אני חושבת שזה עבד) ".אחות(
"אמא שלה הניקה את הילד עד שנתיים ...היא הניקה את הילד עד שנתיים .מה אני
יכולה ,אמרתי לה תראי ,עד גיל שנתיים זה כבר לא מספיק אוכל .הוא צריך גם דברים
אחרים ,אז הנקה הייתה הדזרט .הוא אכל ,ובסוף היה הולך ופותח לאמא את הכפתורים,

 12סטולר-ליס ,ש" (2003) .כך אגדל תינוק ציוני -הבניית התינוק והאם הארץ ישראליים באמצעות ספרי הדרכה
להורים" עיונים בתקומת ישראל .286-288 :13
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מוציא את השד ואוכל .היא ראתה את זה בבית .ככה האימא שלה ,ככה הדודות שלה,
ככה) ".אחות(
"בזמנו ,מה זה רק מניקים?...אני הייתי מזועזעת .מה זה לא נותנים אוכל .אז התחלנו
ללמד אותם שצריך לתת אוכל ]ש:מאיזה גיל[ אני חושבת שמגיל ארבעה חודשים את
הפירות ומגיל שישה חודשים המרק ירקות) ".אחות(
"חוסר תזונה ,זה היה המאפיין...הם לא ידעו להסתדר מעבר ליניקה וזה לא היה מספיק
אצל תינוקות) ".אחות(

בניגוד לטענות האחיות ,שהיה צורך ללמד ולשכנע את העולות להוסיף אוכל
לתינוקות יונקים ,כתבו כמה רופאים שההפך הוא הנכון  -הם מצאו שהאמהות נתנו
מזון נוסף ליונקים לפני הזמן וכך סיכנו את בריאות תינוקותיהם בשלשולים
וזיהומים .חלק מהאמהות עשו זאת שכן חלבן יבש במהלך ההגירה לארץ ,ואחרות
נתנו מזון נוסף במקביל להנקה.
"להפתעתי ,למעלה ממחצית האמהות הפרימיטיביות של עדות המזרח ...מוסיפות אוכל
מלאכותי לתינוק החל מחודשי חייו הראשונים .חוסר חלב אם בולט בעיקר במשפחות
13
שזה מקרוב הגיעו לארץ) ".רופא(
14
"האם חולצת לתינוק כל היום את השד  -אין בו דבר והילד מתייבש) ".רופא(

תיארתי כאן את אופני ההתערבות של הצוותים הרפואיים שעבדו עם העולים
בכמה הקשרים קונטקסטואליים לתקופת העלייה הגדולה .בתחום של לידות הבית
תיארתי התערבת אקטיבית ונמרצת של הרופאים ,הרופאות והאחיות .לצד שכנוע
נמרץ ללדת בבית חולים )שזכה בסופו של דבר לחיזוק ממסדי בדמות מענק הלידה(,
הייתה מעורבות של צוותי השדה כדי להקל על לידות הבית שאותן לא היה ניתן
למנוע .שיתוף הפעלה בין הצוותים הרפואיים למיילדות מקומיות ,במידה והתרחש,
עזר עוד ליולדות בלידת הבית .גם כשהתפתחה הפרקטיקה המקומית והזמנית של
"לידה בדרכים" התאימו עצמן האחיות כדי להוסיף ולעזור ליולדות ,ולהבטיח
במידת האפשר שהלידה תעבור בשלום .מאידך בתחומים הקרובים ביותר ללידה -
מניעת הריון והפלה סירבו על פי רוב דרגי השדה של הצוותים הרפואיים להתערב.
המעורבות המינימאלית בתחומים אלו שנבעה אולי מהתנגדות אישית-מוסרית,
ואולי מאתוס מקצועי שהתהדר בעזרה להבאת חיים לעולם ולא במניעתם,
הותירה את העולות ללא כתובת מוכרת וזמינה שאליה יכלו לפנות בנושא .זה בניגוד
למצבן של הנשים הוותיקות יותר בעיר ,שהכירו את הנתיבים להשגת אמצעי מניעה
והפלות .האחיות המרואיינות לא מסרו לי מידע על הפלות לא חוקיות בקרב
13פרבר ב" (1951) .רשמי רופא במעברה" איתנים  ,8אוגוסט  1951ע' .235
14קלנר א" (1990) .שלושה מכתבים מהימים ההם" ,מכתב מתאריך  22.8.1950מתורגם לעברית הרפואה כרך 119
חוברת ט' ע' .285
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העולות ,או על השימוש במתכונים מסורתיים ,שיקויים וכו' למניעת הריון .במחקר
המשך שבו ירואיינו העולים ,יש צורך לברר סוגיות אלו.
ההנקה הוצגה על ידי המרואיינים כאמצעי המרכזי למניעת הריון של העולות .כיוון
שההנקה נחשבה רצויה מבחינה רפואית ,התקבלה הפרקטיקה הזו ללא התנגדות
למרות שהצוותים הרפואיים לא העריכו במיוחד את סגולות מניעת ההיריון של
ההנקה.
הפרקטיקות של הלידה והסדרת הלידות מסמנות הבחנה ברורה בין "אנחנו"
ל"הם" .השוני בנגישות לאמצעי הסדר הלידות הבטיח שימור של השוני בין עולים
וקולטים .המתווכים הרפואיים ,ובעיקר אחיות טיפת חלב שעשו מאמצים גדולים
להפוך את העולים ל"אנחנו" בתחומי ההיגיינה ,הטיפול בבית וגידול הילדים,
השאירו את הסדרת הלידות מחוץ לתחום ובכך שימרו הבחנה ברורה בינן לבין
העולים.
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פרק י'" :מלחמתנו בגזזת עודנה בראשית הדרך" :1תיוג ,איתור
וטיפול במחלת הגזזת בתקופת העלייה הגדולה
מחלת הגזזת הפכה לאחד מסמליה השליליים של העלייה הגדולה ,הרבה בעקבות
גילוי תוצאות הלוואי הקשות של ההקרנות ומערך הפיצויים שהוקם לטובת
המטופלים שחלו .בפי הצוותים המטפלים הייתה הגזזת רק אחת מ"המחלות
הסוציאליות" משמע מחלות שהתפשטו במהירות בין המוני העולים שהיו מצופפים
בתנאים פיזיים וסניטאריים קשים במחנות העולים ובמעברות .התגובה לכן ,הייתה
חריפה ,וכללה עירוב של פרקטיקות הפרדה וריפוי.
"היו מציפים את היישוב שלנו במחלות האלה ,צריך היה לעשות איזולציה) ".אחות(
"המיוחד במחלה הוא חוסר הפרופורציה בין קלות המחלה לבין החשיבות המיוחסת לה
על ידי חלק מהאוכלוסייה...כך נוצר מצב רב ניגודים :בישוב הוותיק חזקה "אימת
הגזזת" והמחלה עצמה נדירה ביותר .בקרב העולים החדשים קיימת אדישות כלפי
2
המחלה ,והמחלה מצויה".
"מאחורי זה ]הטיפול בגזזת[ היה הפחד הנוראי מקליטת עליה ,או מזה שייקחו את
הילדים מבתי הספר ,זאת אומרת ,שאם לא יהיה טיפול ,אז אמא אשכנזייה לא תיתן
לילד ללכת ,וזה היה רק על רקע חברתי...כי אין שום בעיה ,בגיל ההתבגרות הגזזת נעלמת
מאליה ,לא צריך היה לענות אותם) ".אחות(

דברי האחות האחרונה מבליטים את התיוג הנובע מהקטגוריה "מחלות
הסוציאליות" ,שכן הוא ממקם את המחלה והטיפול בקרב עולים צעירים ,ילדים
בעיקר ,ומזרחיים 3.זאת למרות שרבים מהעולים שהגיעו לארץ אחרי שהות ארוכה
במחנות מעבר על אדמת אירופה וצפון אפריקה חלו במחנות המעבר .שיעורי
התחלואה בגזזת עלו אחרי מלחמת העולם השנייה גם באירופה.

4

 1המשפט מתייחס גם למלחמה בכינמת ,ולעומת זאת מצהיר כ "על הגרענת והגרדת הצלחנו להתגבר" .כל המחלות
לעיל מופיעות תחת הכותרת "מחלות סוציאליות".צ .לסקוב )" (1954פעולת האחות במעברות במחוז הצפון" האחות
בישראל כרך ב' ,חוברת י' ,ע'  .26לסקוב מתייחסת גם לגרענת כמחלה סוציאלית.
 2כהן ,י" (1958) .הגזזת בשנים האחרונות" בריאות הציבור מס'  ,5-6מאי-יוני  ,1958עמ' .22-23
 3הדברים נאמרו בראיון שבו נכחה אחות נוספת .האחות האחרת חלקה על הדברים ואמרה":חייבים ]היו[ לעשות כי
זה מדבק .אני אף פעם לא שמעתי...ואף פעם לא אמרו לי דבר כזה ]לגבי הנימוק החברתי[) ".אחות(.
 4רופא עור טען במאמר בכתב עת רפואי כי תנאי מלחמה ,תזוזות אוכלוסייה ומחסור הביאו להתפשטות הגזזת
בסרביה ובמקדוניה בתקופה אחרי מלחמת העולם השנייה ,וכי הטיפול בה ביוגוסלביה היה כרוך ב"עלויות חומריות
עצומות" בריל ,מ" (1952) .על הפטרות )מיקוזות( של עור הראש ועל הטיפול בהן במעברות העמק" דפים רפואיים י"א
)ד'( עמ' .316
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רופא צבאי שערך ביקורת במעברת פרוד בראשית  1951דיווח" :מבין ילדי בית
הספר החולים בגזזת עומדים להישלח  9ילדים לחיפה לטיפול עם קרני רנטגן
5

בהשגחת רופא עור מקופת חולים בטבריה".
על העלויות הכספיות של הקרנת חולי הגזזת אפשר ללמוד מהדיווח של עירית תל
אביב:
"יש הרבה מאוד מקרי גזזת בין הערבים ביפו ,בייחוד בקרב הילדים .המספרים מגיעים
למאות .עד עכשיו העברנו את הטיפול במכון הרנטגני של ד"ר אוסטולד מפני שהמכון
לרנטגן-ריפוי בבית החולים העירוני אינו עובד...כל הקרנת ילד עולה  5ל"י".

6

תעריף התשלומים לשירותי רפואה ציבורית של עירית תל אביב קבע שהטיפול
בחולי גזזת וחולי מין במרפאות העור והמין העירוניות יהיה חינם לחולים 7.צעד זה
מדגים את החשיבות שיוחסה להתגברות על המחלה ,גם בעידן של צנע ומחסור
כלכלי .החשיבות התרבותית והחברתית שהוקנתה בשנות החמישים למלחמה
בגזזת הביאה לכך שהמחלה והטיפול בה נחרתו היטב בזיכרונם של המרואיינים.
כמעט כל מרואיין התייחס מיוזמתו לגזזת ,ולטיפול בה.
"זו מחלה כרונית .ואם מטפלים בה ,ואם יש היגיינה כללית טובה ,ואם יש בית שיש בו
מים זורמים ,אז זה עובר...אני לא זוכרת שגזזת הייתה אצלנו בעיה כבדה .טיפלנו בה כמו
שמטפלים .כמו שאז כתבו לעשות ככה עשינו...אני יודעת שפה ,עם החברות נוער שבאו
]לקיבוץ[ ,אתם היו בעיות ,כן .הם באו עם גזזת קשה ,בני ארבע-עשרה ,חמש-עשרה ,שש-
עשרה...וקיבלו גם הקרנות) ".רופאה(
"ראו נשירה עם קשקש אחד גדול ,ככה מאבחנים את זה .לוקחים בפינצטה מעט
מהקשקש הזה ושולחים למעבדה .ואז ידענו שיש לזה ,יש או אין...אחרי שניתנה התשובה
הילדים נשלחו לתל השומר...להקרנות .ומאחר והיו הרבה מאוד ילדים ומבוגרים יותר,
שלחו למחנה שנלר בירושלים ,את המקרים היותר קשים שהראש היה מלא מאוד .הם
שהו שם שבוע עשרה ימים ושם עשו להם את ההקרנות) ".אחות(

כמה מהאחיות טענו שהטיפול בגזזת היה נהוג עוד לפני תחילת העלייה הגדולה,
בתקופת המנדט בירושלים ובוצע בידי הדסה .הן למדו על הטיפול במסגרת
לימודיהן בבית הספר לאחיות במהלך שנות הארבעים.
"לא ידעו טיפול אחר" ,הדסה" ירושלים הציעה את הטיפול הזה ....ואף אחות לא אשמה
ואף רופא לא ...כן ,שלחו אותי להשתלמות ל"הדסה" ירושלים ,ואני זוכרת את הרופאים,
הם הבינו שרק על ידי כך שיורידו את השיער יגדל שיער יותר בריא) "...אחות(

 5מכתב מסרן ד"ר א .זיידנזורם ,מפקד מרפאת מפקדת הנמל בחיל הים לראש מדור רפואה ,6.2.51 ,א"צ .329/52/11
 6פרטיכל מס'  2מישיבת הועד המנהל לשירותי הרפואה הציבורית שהתקיימה ביום ג' ,17.4.51 ,ארכיון עירית תל-
אביב .4-1487 ,
 7תעריף התשלומים במוסדות המחלקה לשירותי רפואה ציבורית ,עירית תל אביב ,ללא תאריך )כנראה  (1951ארכיון
עירית תל-אביב .4-1487 ,
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המספרים הגדלים של החולים הביאו להקמת מחנה הגזזת ב"שער עליה" בשנת
 .1952המחנה כלל פנימייה ל 500-ילדים .בשנת  1954כתבה מנהלת המחנה כי
המחנה מונה  300ילדים ,מהם כשליש עד גיל  .9סך הכול בשנת  1954/55טופלו שם
באמצעות משרד הבריאות  2400חולי גזזת .מרבית הילדים בשנה זו היו מצפון
אפריקה ,תימן והודו .הטיפול בחולי גזזת ניתן על ידי משרד הבריאות ב"שער עליה"
במשך שישה שבועות רצופים.
במאמר בכתב עת רפואי היא תיארה את הטיפול במחנה:
"הטיפול הרפואי הופקד בידי אחיות ,שהתמחו במיוחד במקצוע זה והוא כולל הקרנה
לשם נשירת השערות 5-הקרנות "שדה"  -אחת ליום .בתום ההקרנות עובר הילד את
השלב הקשה ביותר ,והוא-מריטת השערות שנותרו לאחר ההקרנה  16-18 -יום  -וזיפות
הגולגולת ב Carophanimus -חם .שלב זה של ריפוי כרוך בייסורים רבים .יש צורך
בהרבה סבלנות ורגש-לעיתים גם בסוכרייה  -בכדי להקל על הכאבים ולהנעים לילד את
הטיפול .גורם מעודד בריפוי מהווה הדוגמא של ילדים אחרים ,שראשם מצמיח שוב
שער...בשלב מאוחר יותר מורחים את הגולגולת בתמיסת יוד  ,10%כעבור  6ימים מריחת
 pasta zinciולמחרת חפיפת ראש".
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אחות שעבדה במחנה תיארה באוזני את מבנה המחנה ,היקף צוות העובדים,
והניסיון לנהל בו חיי פנימייה "נורמאליים" בין הטיפולים הקשים:
"שניים עבדו ברנטגן ,וארבע היו במרפאות אחר כך לטיפול עם יוד ,היה מנגנון ]הרפואי[
אולי  12איש ,אבל צמוד לזה הסוכנות דאגה לצד הלימוד שנתנו לילדים...קבוצה גמרה,
כבר קיבלנו פניות ממקומות והיינו מקבלים חדשים) ".אחות(
"אז היו מדריכים שהיו מעסיקים את הילדים בשירה ,בריקוד ,בשיחה ,בעבודות שונות,
חוגים ,הקמנו ממש ...הגיעו  300ילד ,את יודעת ]בכל מחזור[ ...לילדים סך הכל היה טוב
מלבד הטיפול הרפואי .כשגמרו את הסיפור הזה אז...היו מדריכים שהיו משחקים עם
הילדים .הייתה שעה של טיפול אבל אחר כך כל היום טיפלו בהם ,הם לא הסתובבו
באפס מעשה...אני חושבת שאיפה שלא נגרם נזק אז הילדים סך הכל יצאו ברווח מזה כי
...היו מדריכים טובים .השקענו בהם המון ,לקחו אותם לטיולים ,לסיורים ...היה להם
בית ספר והיו חוגים והיה חדר אוכל...וחדרי שינה ,והיה מחסנאית שהחליפה להם את
הבגדים וקיבלו נקיים כל יום כל יום) ".אחות(

8ויסברגר ,ל" (1954) .ריפוי גזזת וגרענת בשער עליה" האחות בישראל ב' )י'( דצמבר  ,1954עמ'  .22-23ויסברגר הביאה
בסיום מאמרה מכתבי תודה של ילדים והוריהם שטופלו במחנה .במחנה חולקו הילדים לקבוצות ,ואחרי טיפולי
הבוקר למדו ועבדו בשטח המחנה .הם יצאו לטיולים ,לשחייה בים ,והביאו אליהם הופעות .הילדים סומנו בדסקיות
ממסופרות .עוד על תהליך הטיפול ,כולל מנות הקרינה ,ר' מודן ,ב .וש .פרי )" (2002גורמי סיכון וגורמי פיצוי:
מדיניות הממשלה מול חולי הגזזת" בתוך :כהן-אלמגור ,ר) .עו'( דילמות באתיקה רפואית תל אביב :מכון ון ליר
והקיבוץ המאוחד ע' .389
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הנחיות הטיפול בילדים מתחת לגיל שלוש כללו מריחת ראש הילד ב"תרופה
9
מיוחדת" ועטיפת הראש במטפחת נקייה ,ללא גילוח וללא הקרנות.
"הילדים הקטנים הקטנים ,טיפלנו בהם בגזזת .אה ,אנחנו מהר מאד גילינו את הגזזת
ומהר מאד טיפלנו בה .אל תשאלי ,בין הילדים...קודם כל היו גם הרבה משחות .ובילד
קטן מאד רק משחות) ".רופאה(

הטיפול היה קשה מאוד לילדים ,וגם הצוותים המטפלים דיווחו על זעזוע:
"לאחר הקרנות כל השיער נשר .והטיפול היה קשה מאוד .מריחה יומית ביוד ...עם איזה
חבישה של וזלין ,תקופה מסוימת ,אינני זוכרת כמה ,שבועיים נדמה לי או משהו כזה
...ואחר כך השיער התחיל לצמוח .היה אחוז של מטופלים ,שהיה רציבילי ,שזה חזר להם
בגלל הדבקות בבית .ואז התחיל הטיפול ]ש[מטופל שנשלח להקרנות ,בדקנו את כל
המשפחה .ועל ידי זה ,הצלחנו .במשך השנים המחלה הזאת נשכחה) ".אחות(
"אני יודעת שזה היה נורא לראות את הילדים המסכנים האלה עם הצרחות ,ולהגיד שזה
לא נורא וזה תיכף עובר ,בזמן שאת בעצמך יודעת שזה נורא מאד ....כן ,זאת הייתה
חוויה קשה לראות את המסכנים האלה שם ,כמו צאן מובל לטבח .אבל האמנו שזה חשוב
לכן זה לא היה כל כך נורא) " .אחות(
"אני עברתי שם ]במחנה הגזזת[ טראומה אחרי שראיתי איך הטיפול...אני החלטתי
שלכאן אני לא חוזרת .כמו מחנה ריכוז .לא יכולתי פשוט לסבול את זה) ".אחות(

אחות גזזת תיארה את הטיפול באורח מפורט ופלסטי יותר:
"]אחרי ההקרנות[ היו שמים להם שעווה על הראש כמו שעושים לרגליים ,תולשים להם
את כל השערות ...היו מורחים להם עם יוד שזה היה שורף נורא והיו מוציאים את
השורשים ,כל פעם שיצאו היו מוציאים אותם עם פינצטה החוצה ועוד פעם שמים ,ככה 3
שבועות ,היו כאלה שהיו נשארים להם צלקות מזה שהגזזת הייתה כבר הרבה שנים שלא
טיפלו או משהו אבל זה היה טיפול נורא) "...אחות גזזת(

אחיות רבות ליוו ילדים בנסיעה לטיפול במחנה הגזזת ,וזוכרות את הנסיעה כחוויה
קשה ,אם כי הן הרגישו שמדובר במעשה שנועד לטובתם של הילדים .הנהג של
משרד הבריאות שהסיע ילדים ל"שער עליה" לטיפול התרשם בעיקר מהכמות
העצומה של הילדים שהוסעו לטיפול.
"אני הייתי נוסעת לתל השומר להקרנות ..זה היה עם הסעה ,היה בא טנדר עם שתיים
עשרה ,ארבע עשרה ,שש עשרה ,שמונה עשרה ילדים .ויושבים עם הילד בחדר הקרנות ,לא
יודעת איך לא קרה לנו כלום .כי הם פחדו והם הכירו רק אותנו .היינו מחזיקים להם את
היד .זה לא כאב להם אבל הם פחדו] .ש :כמה זמן נמשכה הקרנה כזאת?[ ההקרנה
נעשתה לפי גיל ,ומשקל .לכל ילד היה שונה .ואחר כך חוזרים שבע בערב ,שמונה תלוי
מתי שגמרו] .ש :הייתם שמים משהו להגנה?[ כן .סינור) ".אחות(
9את ה"תרופה המיוחדת" ניתן היה להשיג אצל "האחות דבורה" .מכתב לכל החובשים בישובי פרוזדור ירושלים
מהאחות דבורה ,ללא תאריך,אצ"מ.S84\220 ,
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"האחות שהייתה בבתי הספר היא התעסקה אך ורק בגזזת ...אני זוכרת שיחה בינה ובין
המפקחת של "הדסה" שהיא אמרה שזה לא ייתכן שהיא נוסעת כל שבוע עם ילדים
לטיפול בגזזת ..והיא לא בבתי הספר והיא רואה שיש כל כך הרבה דברים שהיא חייבת
לעשות ...המפקחת אמרה לה תראי מה שאת עושה שאת נוסעת עם הילדים לעשות את
הטיפול את ההקרנה ...את עושה עבודה מבורכת זה עבודה קדושה שאת עושה וזה צורך
השעה וזה מה שאת צריכה לעשות) ".אחות(
"הייתי מסיע ילדים עולים חדשים ...מבאר-שבע לחיפה .בחיפה היה מקום שטיפלו
בגזזת ,אני חושב שמכל הארץ הלכו לשם...היינו אוספים את הילדים מכל השכונות וכל
הישובים ,לוקחים אותם לחיפה לבדיקה .אחרי הבדיקה מי שנשאר ,צריך לעשות לו
הקרנות ואחר-כך שבוע אחרי זה הייתי צריך להחזיר אותם חזרה .הם היו נשארים שבוע
בחיפה].ש :כל כמה זמן היית עושה סיבוב כזה לגזזת?[ פעמיים בשבוע ...היה לי טנדר,
שלקחתי בערך שתים-עשרה שלוש-עשרה ,ארבע-עשרה .וידענו ,בשער העלייה הרופא
שמה מחכה לנו ,בודק אותם .כל האלה שבסדר ,בסדר ,מחזיר אותם חזרה .אלה
שמחליטים שצריך להשאיר אותם ]נשארים לטיפול[ .והייתה איתי מדריכה ,גם אחות גם
כן .מסיעים מחזירים ,מסיעים מחזירים) ".נהג במשרד הבריאות(

אחרי שחזרו מטיפול ההקרנות היו הילדים אמורים לעבור המשך טיפול אצל אחיות
טיפת חלב במקום מגוריהם .חלק מהמרואיינות נתקלו בילדים חולי הגזזת רק
בשלב זה ,כשהן היו אמורות להמשיך את הטיפול במריחה של משחות או יוד
והקפדה על כיסוי הראש במטפחת.
"איך עשו את ההקרנות אני לא ראיתי ולא הייתי במקום כזה .אני טיפלתי רק בילדים
שהיו בלי שיער ,והם היו באים אני חושבת שלוש פעמים בשבוע ואז היינו מורחים את
הראש עם יוד ....וזה היה הטיפול וזה לקח כמה חודשים) ".אחות(

ד"ר מירקו בריל ,רופא עור שעבד במעברות העמק משך שמונה חודשים ,הצביע כבר
ב 1952-על בעייתיות הטיפול "בשער עליה" .בריל העדיף את הטיפול באמצעות
המרכז לטיפול בפטרות בראש העין )ואח"כ בירושלים( שכן מדובר היה בטיפול
המשכי ולא בטיפול חד פעמי כמו ב"שער עליה" .בריל הציע לבצע בדיקות יסודיות
בכול המעברות ,ולטפל בו זמנית בכל החולים בכל ישוב .עוד הוא הציע להפריד
בתקופת ההמתנה לטיפול בין חולים ובריאים ,ללמד את המטפלות במעברות כיצד
לבצע את טיפולי ההמשך נגד גזזת ,ולמנוע כניסתם ארצה של חולי גזזת בלתי
מטופלים על סמך מיון במחנה המעבר ב"שער עליה" .בנוסף ,הוא הציע מבצע
הסברה המוני באמצעות כרזות וחוברות עממיות "כדי להבטיח באמצעותן שיתוף
10
פעולה מצד המונים נרחבים של תושבי הארץ".

10בריל ,מ" (1952) .על הפטרות )מיקוזות( של עור הראש ועל הטיפול בהן במעברות העמק" דפים רפואיים י"א )ד'(
עמ' .311-316
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הצורך בהגברת שיתוף הפעולה נבע מבעיה של התנגדות לטיפול .אחות בית ספר
תיארה בפני מצב שבו היא איתרה חולי גזזת ,אך הם לא החלו בטיפול.
"אז הוא קושר את הראש עם מטפחת וככה היו מגיעים לבית הספר .אני לא יכולה
להוציא ילד .אסור לי .אם ההורה לא רוצה ,אני לא יכולה לעשות שום דבר].היו מקרים
כאלה של הורים?[ היו ,היו ...אמרו זה יעבור...הם אמרו הילד שלי נקי ,הנה הינה רחצתי
לו את הראש .תראי אין לו כלום) ".אחות(
"לזה ]טיפול לנגד גזזת[ הייתה התנגדות...אני אגיד לך את האמת ,אני-אלה שהתנגדו-
ויתרתי .אני אמרתי לפיקוח שויתרתי .אבל לא הרבה) ".אחות(

למרות שבראשית תקופת העלייה הגדולה הוצאו ילדים חולי גזזת מבית הספר,
ובאופן זה הופעל לחץ על הוריהם להעביר אותם לטיפול ,הוחלט בשלהי העלייה
הגדולה שאין למנוע מילדים חולי גזזת לבקר בבתי הספר אם ינקטו אמצעים
11
מיוחדים למניעת הדבקות )בעיקר כיסוי ראש(.
במהלך השלב השלישי של העלייה " -מהאוניה אל הכפר"  -היה ,כאמור ,מאמץ
להקדים ולבצע הן את הסלקציה והן את הטיפול המחלות הסוציאליות השונות
במחנות המעבר בצפון אפריקה ,ולאפשר עליית עולים בריאים בלבד .ב 1955-ד"ר א.
מתן ,רופא האימון במחנה המעבר בקזבלנקה ,אישר בכתב את קבלת ההוראה
מהארץ לא לעכב יותר עליית עולים על רקע תחלואה בגזזת ,על רקע התחזיות של
ריבוי עולים חולים מדרום מרוקו .הוא הודיע שהחליט לדרוש מנשים נגועות בגזזת
את גילוח השיער לפני העלייה לארץ .מתן הבהיר במכתבו כי אחת הסיבות
להתנגדות לטיפול נגד גזזת הוא שהנשים אינן רוצות לאבד את שערן מסיבות
12

אסתטיות -והגילוח לפני העלייה ימנע את סירובן לקבל טיפול במחלה בארץ.
בנוסף הוחלט כי במקרה שהאישה חולה בגזזת תועבר כל המשפחה ל"שער עליה"
13

לזמן הטיפול.
התכתובת בין הנהלת מחלקת העלייה בארץ לאנשיה במרוקו ,מגלה שהיקף
ההתנגדות לטיפולי הגזזת במרוקו לא היה מבוטל .נציגי הסוכנות נדרשו להסביר
למשפחות שבהם חולי גזזת שעם העלייה לארץ יופנו בני המשפחה החולים לטיפול
ב"שער עליה" .הם הונחו להתמודד עם התנגדות משפחות להעברת ילדיהם לטיפול
14
ב"שער עליה" מחשש שהם לא יוחזרו.

11ללא ציון מחבר" ,ילדים נגועי גזזת יורשו לבקר בבי"ס" הבוקר , ,24.5.55 ,אצ"מ ,קטעי עיתונות בנושא בריאות
.S71\ 1146
12מכתב מד"ר א.מתן לד"ר ז .פכטהולד ,27.2.55 ,אצ"מ .S6\10129
13מכתב מד"ר ז .פכטהולד למחלקת העלייה ,4.4.55,אצ"מ .S6\10129
14מכתב ממרכז ההנהלה במחלקת העלייה )לא חתום( למחלקת העלייה במרוקו ,4.3.55 ,אצ"מ .S6\10129
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מתוך  6,862מקרי הגזזת שנתגלו בארץ בשנים  1955-1957טופלו  85%במכון הגזזת
של "שער עליה" ,כמחציתם באשפוז לכל תקופת הטיפול כחודשיים וחצי מתחילת
ההקרנות ועד לסיום הטיפול ביוד ,השאר הובאו רק להקרנה וטופלו את טיפול
ההמשך בבית 10% .טופלו אמבולטורית בתל השומר וכ 5%-ב"הדסה" ירושלים.
בשלהי שנות החמישים גברו הספקות לגבי כדאיותו של הטיפול הזה:
"הניסיון בעבר )שירותי "הדסה" ביישוב היהודי בתקופת המנדט( הוכיח ,שאפשר
להתגבר-בשיטה המקובלת -על הגזזת ולבער אותה במשך הזמן .אך השיטה הזאת יקרה,
ומרתקת כוחות עבודה מקצועיים לא מעטים; היא כרוכה באשפוזים ארוכים או בהסעות
מרובות של קבוצות ילדים קטנים; היא קשורה בהקרנות רנטגן ,בקרחות ממושכות
ובטיפול מקומי מייגע ומכאיב ...כל זה אמור במחלה קלה ,הנוטה להבראה ספונטאנית
בגיל ההתבגרות ואיננה משאירה ליקויים...קלות המחלה עוררה את השאלה אם יש
15
להשקיע כוחות וכספים מרובים כל כך בטיפולה".

הטיפול נגד הגזזת נחשב כיום בקרב המרואיינים כשגיאה הקשה ביותר שארעה
בתקופת העלייה הגדולה .התגובות הרגשיות של האחיות שטפלו בחולי גזזת,
לעיתים היו איתם בחדרי ההקרנה ולעיתים בצעו בהם את הטיפולים המכאיבים
שאחרי ,היו קשות .רבות מהאחיות פרצו בבכי בקטע זה של הראיון ,או התבטאו
בכעס ובסלידה עצמית.
"באיזשהו מקום ,אני חושבת ,יש לי ייסורי מצפון על זה) ".אחות(
"גועל נפש אחד גדול .עשינו את זה ]טיפול נגד גזזת[ בהתלהבות יתרה ובאמונה ...מה היה
מאחרי זה?" )אחות(
"ולראות את זה ,זה כל פעם לבכות מחדש ...זה היה נורא לראות את הבכי שלהם ואת…
אני עד היום מקבלת צמרמורת לזכור את הטיפול הזה) ".אחות גזזת(

נראה שהתגובות הקשות של האחיות הסדירות בתחנות ובבתי הספר ,לצד
השיעורים הגדולים של התחלואה ,הביאו למינוי אחיות מיוחדות לאיתור וטיפול
בגזזת .לא נתקלתי בחיפוש הארכיוני באזכור להחלטה רשמית או מערכתית למינוי
אחיות גזזת  -לעומת זאת נתקלתי באחות גזזת במסגרת חיפוש המרואיינות שלי.
האחות ,שעבדה באזור הדרום הייתה אחות מעשית ,שעברה הכשרה קצרה באיתור
חולי גזזת ,ובטיפול האמבולטורי בהם .אחות זו עבדה החל משנת  ,1957החורגת
מתחום מחקר זה ,אך היא מסמנת מגמה של התמקדות נוספת בטיפול בגזזת דווקא
על רקע קולות ההתנגדות והמחאה שהבאתי לעיל.
"התחלתי עם המבצע של הגזזת אני ועוד כמה אחיות והיה המון גזזת בישובים ,והטיפול
אז זה היה אינקוויזיציה .היו עוברים ממושב למושב ,מבית ספר לבית ספר ...עשו לנו

 15כהן ,י" (1958) .הגזזת בשנים האחרונות" בריאות הציבור מס'  ,5-6מאי-יוני  ,1958עמ' .22-23
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קורס של רופא מתל השומר ,איך בודקים מה עושים ...אם היינו מוצאים ילד בבית ספר
שיש לו גזזת ,כל המשפחה הייתה עוברת בדיקה ...היינו לוקחים נאמר בית ספר בעיירה
ובאותו יום היינו יכולים לגמור בית ספר שלם ...מייצרים קבוצות .אם למשל בדימונה
היו  50ילדים או  20ילדים היינו עושים קבוצה ,נוסעים אתם לשער העלייה ...עושים
ביקור בית ,בודקים את כל המשפחה ,אחים לא חשוב אפילו בצבא ,כל המשפחה בודקים.
למי שמוצאים אצלו גזזת עושים קבוצות לתאריך מסוים ,מתאמים את זה עם משרד
הבריאות ,לתאם את זה לשער העלייה ,היינו לוקחים למשל אמבולנס כזה עם ילדים
לשער העלייה...היינו משאירים אותם שם ,וזה היה כמה ימים ]עד[  3שבועות) ".אחות
גזזת(

במאי  1960התפרסם ב"בריאות הציבור" מאמר לא חתום שדיווח על שני ניסיונות
אלטרנטיביים לטיפול בגזזת -בקליום יודיד ,ובגריזופולבין ) .(Griseofulvinלאחר
שהתפרסמו תוצאות מוצלחות של ניסויים ראשוניים בארה"ב החליט משרד
הבריאות לערוך ניסיון שדה רחב יותר בתרופה גריזופולבין ,וערך אותו בבקעה אל
גרביה .הטיפול ניתן דרך הפה לתקופה של  4-8שבועות .המאמר חזר ומנה את בעיות
ה"טיפול המקובל" בהקרנות ואף הוסיף" :כל זאת ,מבלי לקחת בחשבון את הסיכון
של גרימת נזק כללי על ידי ההקרנה ,אשר מופיע לאחר שנים רבות כגון :לוקמיות
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וכו'".
התרופה התגלתה בניסויים כיעילה מאוד ובתוך שנים ספורות נעלמה הגזזת מעל
מפת הארץ .תרמו לכך ודאי גם העלייה ברמת החיים ,השיפור בתפיסות
ובפרקטיקות של היגיינה ,והורדת הצפיפות במגורי העולים.
פרשיית הגזזת  -מחלת עור בעלת משמעות תרבותית רחבה ,מאירה את הסוגיות
שבהן דנה עבודה זו באור של שאלות חדשות .כיצד נקבעים סדרי העדיפויות
הרפואיים של המערכת הקולטת? מניין הגיע המימון העצום לטיפולי הגזזת
היקרים? כיצד צמחה הבהלה מהגזזת? וכיצד נוצר הקישור העדתי בין גזזת
ומזרחיים? שאלות אלה ואחרות דורשות עדיין מחקר .המעניין מבחינתנו הוא
שהטיפול בגזזת מסמן בעיני המרואיינים שלנו את הקוטב הגרוע ביותר של
המשימות הרפואיות אותן הם נדרשו לבצע .כל האחיות שרואיינו סלדו מהטיפול
נגד גזזת ,כאבו בכאבן של הילדים ,אך היו משוכנעות לחלוטין בצדקתו ובנחיצותו
של הטיפול .הספקות שהתעוררו לאיטם לא השפיעו על הנכונות של האחיות
להמשיך בו .ההתנגדות של האחיות ,אם הייתה ,בוטאה בוותרנות מסוימת של חלק
מהאחיות להורים המתנגדים ,אבל גם בדיווח עליהם לרשויות הבריאות .המלחמה
על הבריאות ,המלחמה נגד הבורות והבערות ,נקטה במקרה של הגזזת את
 16ללא מחבר ) (1960במדור מצפה ,ללא כותרת בריאות הציבור מס'  ,2מאי  ,1960עמ' .178-179
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הפרקטיקות האקטיביות הקיצוניות ביותר .הטיפול גם מעורר את רגשי האשמה
החזקים ביותר .ובכל זאת מרבית האחיות מאמינות עדיין כי כך היה צריך לעשות.
זה הטיפול שהיה מקובל ,ולפיכך ,עם כל הצער ,הוא בוצע.
פרופ' אריה דוסטרובסקי ,מומחה לדרמטולוגיה מהאוניברסיטה עברית תרם בשנת
 1956את הערך "גזזת" לאנציקלופדיה העברית ובו כתב:
"בנגע זה מקרינים את הראש בקרני רנטגן ,המביאות לידי שיתוק זמני של צמיחת
השערות ,ולידי נשירתן הארעית ,במשך רווח זמן זה משמידים את הפטריות על ידי
אמצעי חיטוי...את המלחמה המונעת בפטרת הראש ואת הטיפול בה בתחנות
דרמטולוגיות מיוחדות מנהל שירות ההיגיינה לבתי הספר ,והודות לו נקיים בתי הספר
בישראל ממחלות הפטרת .אולם הן עדין קיימות בילדים הנמצאים מחוץ לבית הספר ובין
מבוגרים".
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הגזזת היא מקרה מבחן לתפקודה של מערכת בריאות הציבור בתקופת העלייה
הגדולה .הגזזת הועמדה במקום גבוה בסדר העדיפויות של מערכת הבריאות .בריפוי
הגזזת הושקעו תקציבים גדולים וכוח אדם רב המשקפים את חשיבותה היחסית
הגבוהה של הגזזת לעומת מחלות ובעיות בריאות אחרות .הדילמות שהיא העלתה,
חריפותו של הטיפול ועוצמת הסבל שגרם למטופלים במהלך הטיפול ושנים אחריו,
הציבה את המרואיינים בעמדה מוסרית בעייתית של גורמי סבל ונזק .המטפלים
שבאו לעזור ,מצאו עצמם מזיקים .טיפול הגזזת נותר פצע פעור בזיכרונם
ובדימוייהם של המטפלים .מערכת הבריאות לא הציעה לאיש מהמרואיינים עזרה
נפשית ,תמיכה או מידע להתמודדות עם הנושא .הם נותרו להתמודד לבדם עם
ההאשמות המופצות כיום באינטרנט ובאירועים תקשורתיים כמו הסרט "ילדי
הגזזת" ותוכניות טלוויזיה כמו "הנאשם מת מזמן" 18.עיקר ההאשמות הוא כי
הצוותים הרפואיים ביצעו ניסויי קרינה בילדי עולים מזרחיים חסרי ישע ,או כי הם
חטפו ילדים בריאים מהרחובות לצורך הטיפול .המטפלים מוצגים כאשכנזים,
והמטופלים כמזרחיים .המאשימים מרבים לציין כי האשמים אינם עוד איתנו ,ולכן
לא מובאת על פי רוב עדות שלהם .אבל המטפלים ,בחלקם חיים איתנו ,והם
מחזיקים בעמדתם כי לא ידעו על נזקי הטיפול ,וכי נתנו אותו בכוונה טובה לרפא,
לא להזיק.

 17דוסטרובסקי ,א" (1956) .גזזת" האנציקלופדיה העברית ,כרך י' ,עמ' .554-555
 18תוכנית מסדרת "הנאשם מת מזמן" ,שכללה האשמות קשות נגד הצוותים הרפואיים וראשי מערכת הבריאות
שודרה בערוץ  1בינואר .2005
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פרק י"א" :מצד אחד הגזמה ,מצד שני הזנחה"  -הגירה וקידום
בריאות  -דיון מסכם ומודל
בחרתי כשם לפרק הדיון המסכם במובאה מאחד הראיונות .רופאה ,עולה בעצמה,
סיכמה במשפט הזה את הדואליות של שירותי הבריאות למהגרים .מצד אחד ,היא
אמרה ,מתאפיינת קליטת העולים בהשקעה עצומה בכוח אדם ובמשאבים .אבל
מצד שני ,סדר עדיפויות לקוי מביא לכך שעקרונות חשובים בטיפול הרפואי נעזבים,
והעולים סובלים מחוסרים בטיפול ואפילו מהזנחה .הטענה הספציפית הושמעה
כשעלה בראיון נושא קליטת יהודי אתיופיה .כסף רב ,סיפרה המרואיינת ,הושקע
בשיכונם במלונות בלי מחשבה על כך שהשהות במלון לא מאפשרת למטפלים
ללמדם טיפול "נכון" בבית ואף מרגילה אותם לחיים של בטלה.
המובאה הזו משקפת את האמביוולנטיות שהייתה שזורה כחוט השני בכל
הראיונות ששימשו בסיס למחקר הנוכחי .יש בה את המימד הדואלי ,המרוצה מצד
אחד מפעולות מערכת הבריאות בקליטת העלייה )יש אף המגדירים את התקופה
כ"נס אפידמיולוגי" שבו באמצעות פעולות הצוותים הרפואיים נמנעו מגפות שהיו
עלולות לסכן את העולים ואת בני הארץ( ,אך בו בזמן מכה על חטא )"עשינו
שגיאות"( .זוהי השניות המאפיינת את מי שמאוד אוהבים עלייה )החשובה לבנין
הארץ ,לבינוי האומה ולתקומת החברה( ,אך לא כל כך אוהבים את העולים עצמם
)"הבורות מתנקמת תכופות"( .את מי שמשוכנעים שתפקידם היה לשנות את הלכות
חייהם של העולים )"נלחמות בבערות ובהרגלים הנחשלים"( אך טוענים שעשו זאת
תוך שמירה על כבוד העולים )"ואני מכבדת"( וזכו ,בתוך כך ,באהבתם והערכתם.
את מי שההבחנה הבסיסית ביותר שעלתה מהראיונות איתם הייתה ההבחנה בין
"אנחנו" )"מלח הארץ"( ל"הם" )"נבערים ונחשלים"( ,אך מטרתם המוצהרת להפוך
את ה"הם" ל"אנחנו" .אותה שניות של מי שתופסים את עבודתם עם העולים
כהתנדבות למרות שבפועל הגיעו אליה מתוך מידה זו או אחרת של כפייה )או שכנוע
בלתי עדין( .מי שהיו אנשי "מערכת הבריאות" אבל למעשה נותרו לבדם בשטח,
כמעט ללא הנחיות ,ונאלצו לייצר אסטרטגיות ופרקטיקות מקומיות וזמניות כדי
לבצע את מה שראו כעבודתם הרפואית.
בחלקו הראשון של הסיכום ,אמקם את העלייה הגדולה את ממצאי המחקר בתוך
השדה התיאורטי שהוצג במבוא ובפרק א'.
בהמשך אציג באורח ממוקד את הממצאים שעלו מפרקי הממצאים ב'-י' ואבנה
מתוכם את מסקנות המחקר.
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בחלק השלישי אציג מודל חדש ,המתייחס לממצאי המחקר ולמודלים קודמים
מתחום קידום הבריאות ואציע דרכי יישום.

י"א .1 .העלייה הגדולה בשדה קידום הבריאות למהגרים
מבחינת ההיסטוריה של קידום בריאות ,נמצאת העלייה הגדולה על קו התפר שבין
"המהפכה הסניטארית" לבין מהפכת "בריאות הציבור החדשה" .קו התפר הוא
קודם לכל תקופתי  -השינוי במדינות המערב התרחש לאחר מלחמת העולם השנייה,
ובשנות ה 50-הוא התנהל במלוא עוזו .עיקר המאמצים של הקליטה הרפואית של
עולי העלייה הגדולה התרחשו בעולם המושגים ,האסטרטגיות והפרקטיקות של
המהפכה הסניטארית .כך נוצרה הבחנה נוספת בין עולים לוותיקים  -כשהעולים
נתפסו כנתונים עדיין במהפכה הסניטארית ואילו בני הארץ כנזקקים ל"בריאות
הציבור החדשה" )מלחמה במחלות הכרוכות בסגנון חיים ובתחלואה כרונית( .כך
שוייכו ה"וותיקים" אל המערב השבע ,ואילו העולים )לקבוצותיהם השונות( אל
העולם הלא מערבי ,הלא מתקדם ,המזוהם ,החולה במחלות זיהומיות .ההבחנה הזו
נראית על פניה כבולטת למדי בכתבי העת הרפואיים של התקופה ,שבהם הדיון
במחלות זיהומיות מקושר בעיקרו לתחלואת העולים ,ואילו התחלואה הכרונית
מיוחסת לחולה ה"רגיל" .עם זאת נדרש מחקר נוסף של תכני העיתונות הרפואית
בשנות ה 50-כדי לאשש באופן מלא קביעה זו .קידום בריאות הוא כאמור לעיל
מושג חדש ,שלא היה בשימוש בתקופת העלייה הגדולה .הבחירה בו ככותרת
לעבודה ,כמסגרת המושגית שלה נובעת משאיפה לשבץ את המקרה הישראלי
בהיסטוריה העולמית של קידום הבריאות ,היסטוריה שהחלה עוד לפני שנולד
המושג .המפגשים והמצבים המתוארים במהלך העבודה היו פריים של מאמצים
אינטואיטיביים של אנשי מערכת הבריאות לפעול למען קידום הבריאות של
המהגרים ושל הקולטים .המונח נבחר כדי לחמוק מזיהוי העבודה הבריאותית של
אנשי מערכת הבריאות כמערכה למיגור החולי בלבד ,ולהציבה בקונטקסט רחב
יותר של חינוך לבריאות )במושגי הקולטים( שבמהלכו נדרשו מהמהגרים שינויים
מופלגים באורח חייהם ,ניהול משק ביתם ,גידול ילדיהם ,תפיסותיהם ואמונותיהם.
זאת בדומה לקידום הבריאות בימינו הדורש מקהל היעד שלו שינוי כולל-הן בהרגלי
החיים היום יומיים שלו והן במערך התפיסות והאמונות הקודמות שלו .אותן
סוגיות-מה מותר לאכול ,איך רצוי לחיות ,מה החינוך שיש להעניק לילדים חוזרות
בקידום בריאות בתקופות שונות ובהקשרים תרבותיים משתנים.
קטגוריה מושגית נוספת שעבודה זו עשתה בה שימוש היא הקטגוריה של הטראנס
לאומיות .בשנים האחרונות נוצר בשיח האקדמי מושג חדש ,חליפי למושג
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"מזרחים" .במושג ,אותה טבע שנהב "היהודים-הערבים" ,1הוא משתמש כדי
להביא ביטוי אוטנטי )לכאורה( לתפיסתם העצמית של יהודים עולים מעיראק,
אותם ייצרה הציונות הקולטת כ"מזרחיים" .ה"מזרוח" ,כפי שטענה כזום )ר'
מבוא( ,הנמיך את העולים מארצות ערב בדרגה לעומת העולים האירופים ,אך מיקם
אותם מעל הערבים )שהם יותר "מזרחיים"( .במושג "היהודים הערבים" אומר
שנהב בעצם שיהודי עיראק היו קרובים יותר לערביי הארץ מאשר ליהודים ממוצא
אירופי .הממסד הקולט לקח לו כמשימה להפריד בין יוצאי עיראק לאחיהם
הערבים ,ולבנות )אם לא להמציא( הזדהות בינם לבין היהודים האשכנזים .בתוך
כך ,התבצעה מחיקה של תרבות המקור של יהודי עיראק .בלי להיכנס כרגע לוויכוח
לגופו של טיעון ,אני מבקשת להציג את הרלוונטיות שלו לענייננו" .היהודי-הערבי"
הוא קטגוריה טראנס לאומית ,העומדת ככוח נגדי למאמצי כור ההיתוך ובינוי
האומה .בתוך כך היא משרטטת אופציה תיאורטית שונה לדיון במהגרים ובתהליכי
אקולטורציה .הזהות הטראנס לאומית יכולה להוות הסבר לתופעות של התנגדות
)אקטיבית ופאסיבית( שתוארה לעיל בעבודה זו .היא יכולה להסביר את אי הפיכת
"הם" ל"אנחנו" לא רק במרחק העצום ש"הם" היו צריכים לעבור כדי להפוך
ל"אנחנו" ,אלא בסדר יום שונה של ה"הם" שגרם להם ל"סרב" להפוך ל"אנחנו".
בנוסף ,קטגוריית הטראנס לאומיות מכחישה את הזמניות של תהליך ההגירה .לפי
הגיון זה המהגר עשוי להישאר )או לדעתי :עשוי להגדיר עצמו בדיעבד כ( יהודי-
ערבי) ,או יהודי-פולני לצורך העניין( או שהוא עשוי להסתגל ,או שהוא עשוי
להסתגל באופן חלקי .בכול מקרה כזה הוא יוותר במצב ביניים של לא "אנחנו" ולא
"הם" .והמצב הזה אינו מצב זמני ,אלא קבוע .קבוע לא במובן שלא יחולו בו
שינויים ,אלא במובן שהשינויים בחיי המהגר לא ישנו את הזהות הדואלית
הבסיסית שלו בעיני עצמו ,ובעיני הסובבים אותו .כך שהנקודה החשובה לענייננו
בטראנס לאומיות נוגעת לכך שהיא נוגדת את תפיסת מצב ההגירה כמצב זמני ,כפי
שהיא בתוך המסגרת הקונספטואלית של מדינת האומה .תפיסת ההגירה כמצב
זמני עלתה מממצאי המחקר הנוכחי באורח ברור ,והכתיבה את הזמניות של
השירותים המיוחדים לעולים )ר' להלן( ואת יחס המטפלים לעולים .כפי שהזכרתי,
גרמה תפיסת הזמניות גם ליחסים בין עולים וצוות רפואי להתקבע כ"זמניים",
והגבירה את משקלם של דעות קדומות וסטריאוטיפים על פני הכרות בלתי אמצעית
ושיפוט על בסיס אישי ולא קבוצתי .מכאן ,מודל מתאים יותר לקליטה בריאותית
של מהגרים צריך למחוק מתוכו את הנחת העבודה של ה"זמניות" .המהגרים

 1שנהב ,י (2003) .היהודים-הערבים :לאומיות ,דת ואתניות תל-אביב :עם-עובד.
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ישמרו ,יאמצו ,או ימציאו מאפיינים שיבדילו ביניהם לבין האוכלוסייה ה"וותיקה".
תהליך החיבור בין האוכלוסיות עשוי להסתיים ,כמו שציין ברי )ר' פרק א'( ,באחת
האפשרויות-אינטגרציה ,טמיעה ,שוליות או הפרדה .רק באפשרות הטמיעה אכן
הזמניות של מצב ההגירה רלוונטית.
ה"רב תרבותיות" ,כקונספט חליפי למדינת הלאום ,מגלם את תוצאות הקליטה.
מדינת הגירה הופכות להיות משכנן של קבוצות מובחנות של מהגרים ,שגם אם הם
נושאי תעודות זיהוי ואזרחויות של מדינת היעד ,עדיין הם מובחנים במראה ,צבע,
לבוש ,או מנהגים .לעיתים קרובות המהגרים חיים באזורים מובחנים או בשכונות
ספציפיות ,תכופות יש הבדל ברור בהון הסוציו-אקונומי שלהם ,בשיעורי התעסוקה
שלהם וברמת השירותים שהם מקבלים .ה"רב תרבותיות" מציעה להפנים את
השונות הזו לתוך מוסדות המדינה ,המדינית שלה וההעדפות התקציביות שלה.
שירותי הרפואה המובחנים למהגרים ,בהם תומך למשל בוליני ,כרוכים בתהליכי
ההבחנה וההדרה הכלליים בין מהגרים לותיקים או ילידים .המרפאה הנפרדת
נותנת אולי שירות נוח יותר למהגרים שחיים בסמיכות ויכולים להיעזר בה ,אך
מגבירה את הבידול וההסתגרות של המהגרים מתוך המערכת הכללית .הפרט
שמקבל ליווי של מתורגמן מתוך המערכת הנפרדת למערכת הכללית )למשל ליווי
לבדיקה של מומחה( יצליח ,אולי ,לתקשר טוב יותר במפגש הרפואי הספציפי ,אבל
ימשיך להיתפס על ידי המערכת כ"זר" ,כלא שייך ,כתלוי במתרגם .מכאן ,מודל
מתאים יותר לקליטה בריאותית של מהגרים צריך להתמקד בשינוי של המערכת
הכללית כך שתוכל לתת שירותים מלאים לקבוצות מגוונות של מהגרים בחברה,
ולא בפיתוח שירותים ספציפיים קצרי טווח ומקומיים למהגרים.
בתקופת העלייה הגדולה ,לצד סגרגציה יישובית )משמע תהליכי פיזור האוכלוסין
והרחקת מסות גדלות והולכות של עולים ממרכז הארץ ,שם שהו בשלב המחנות,
לשוליה המרוחקים משלב המעברות והלאה( ננקטה גם סגרגציה של שירותי
הבריאות .לעולים הוקמו שירותי בריאות נפרדים במקומות הישוב הזמניים
ובישובי הקבע .ההבחנה בין עולה לוותיק ,כפי שציינתי במבוא ,הייתה על בסיס
תפקודי .מרגע שהעולה יצא ממסגרות הקליטה המיוחדות )מחנה ,מעברה( ,ועבר
להשתמש בשירותים הכלליים הוא היה למעשה כבר "ותיק" .עיקרון זה חל גם על
שירותי הבריאות ,שכן עם עזיבת מסגרות הקליטה וההפיכה ל"אדם מן ישוב"
)שמצא עבודה ,שילם דמי קדימה לדירה ,ילדיו השתלבו בחינוך הכללי וכו'( היה גם
מעבר לשימוש במערכות הבריאות הכלליות.
הקמת השירותים הנפרדים בסמוך לריכוזי העולים נעשתה מכוונה טובה .מרצון
לרפא ,להנגיש את שירותי הרפואה הקורטיבית והפרבניטיבית .אבל בפועל היו אלו
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שירותים מוגבלים ביותר ,סובלים מחוסר בכוח אדם ובתקציבים ,ונתונים
בתהליכים מתמידים של סגירה ,הפחתה ,והעברה מיד ארגונית אחת לאחרת .בעיה
נוספת הייתה שהזכות לטיפול רפואי הותנתה בתשלום לקופת חולים .השתתפות
המדינה בדמי החבר לתקופה מוגבלת של שלושה או שישה חודשים לא פתרה את
הבעיה למי שלא יכלו לשלם ,או למי שלא ראו את התשלום לקופת חולים כעומד
בראש סדר העדיפויות שלהם .עולים שלא שילמו לקופת חולים ,ולא הצליחו לזכות
בזכאות לסיוע מטעם אחד הארגונים )למשל מלב"ן( ,נותרו תלויים כמעט באורח
בלעדי במערך הפרבנטיבי )טיפות חלב( שהיה נגיש יחסית ,ולא כרוך בתשלום .מכאן
שהמגע הכמעט יחידי של חלק מהעולים עם מערכת הבריאות התנהל דרך מערך
טיפות חלב ,והתבסס על הקשר עם נשים וילדים .הגברים ,הלא ,לא היו בתחום
טיפולה של התחנה .השירותים הייחודים לעולים במקומות יישוב הקבע התקבעו
במהלך השנים כחלק ממערך השירותים הכלליים .אבל השינויים ,ההתאמות
למהגרים לא בהכרח נשמרו עימם .השינויים וההתאמות ,כפי שאטען בהמשך היו
בעיקרם פירות של יוזמה אישית  ,מקומית וזמנית.
במקום אחר טענתי 2כי שירותי טיפת חלב  -הפרישה הארצית הרחבה של התחנות
כמו גם אופי השירותים  -הם המורשת שהטביעה העלייה הגדולה על מערכת
הבריאות הישראלית .הצעתי כי יש מקום לשקול צמצום מסוים של השירות במרכז
הארץ ובשכונות המבוססות ,שבו יש ממילא שירותים רבים ומשופרים ,אך להגבירו
להרחיבו ולהעצימו באזורים ועבור קהלים הסובלים מתת שירותים רפואיים.
ריכוזים של מהגרי עבודה ,כפרים לא מוכרים ,ערים חרדיות חדשות .אני טוענת כאן
בעצם כי מערך השירות הפרבנטיבי הוא רשת הצלה לאוכלוסיות מוחלשות .עם כל
בעיותיו-הפטרונות ,שמירת ההיררכיה ,ההעדפה לסט אמונות מערבי -הוא עדיין
אפשרות הגישה-לעיתים היחידה-לאוכלוסיות אילו לצוות רפואי .מכאן שמודל
מתאים יותר לקליטה בריאותית של מהגרים יתבסס וישתמש במערך של רפואה
פרבנטיבית באמצעות תחנות טיפת חלב.
במבוא ערכתי השוואה בטבלה )טבלה א (1/בין מודלים שונים לקידום בריאות.
סידרתי את הטבלה בטורים על פי מידת ההתאמה של המערכת הכללית למהגרים
)ללא או מינימאלית ,שינוי חלקים במערכת ,ושירותים נפרדים למהגרים( שורות
הטבלה נחלקו על פי נותני השירות )קולטים הנעזרים בתרגום אד-הוק ]היררכי[;
מהגרים ותיקים כנותני שירות או כמתרגמים ]הרמנויטי[; ונותני שירות או
מתרגמים מהגרים חדשים ]תקשורתי[ .על פי פרמטרים אלו ,מיקמתי את שירותי

 2במשותף עם פרופ' שפרה שורץ :סטולר-ליס ,ש .וש .שורץ )" (2005חבל על כל טיפה" מפנה  ,מאי  ,2005עמ' .61-63
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הבריאות בתקופת העלייה הגדולה במשבצת העליונה בטור המרכזי של הטבלה.
משבצת זו נמצאת בטור "התאמת חלקים מהמערכת למהגרים" .העלייה הגדולה
מתאימה למשבצת זו שכן הוקמו לעולים חלקי מערכת )שירותים נפרדים(
לשימושם הבלעדי .בחלקי המערכת האלו נערכו התאמות שונות למהגרים )קראתי
להם "פרקטיקות מתגלגלות" בפרק "צו השעה" ,ותיארתי את משמעותם
האסטרטגית והפרקטית בעיני הצוותים הרפואיים בפרק "נלחמות בבערות
ובהרגלים הנחשלים"( .באותה משבצת בטבלה מיקמתי את המודל של לינינגר ואת
המודל של יז'בסקי המטילים את האחריות על שינוי המערכת בהתאמה למהגרים
על האחיות בשטח .בתקופת העלייה הגדולה השינויים ההתאמות והשינויים לטובת
)או בעקבות( המהגרים נערכו בשטח ,על פי יוזמת האחיות )או לא התקיימו
בהעדרה( .השינויים היו זמניים ,תלויים בנוכחות האחות הספציפית ואלו שהכשירה
ולא במדיניות מערכתית .ההבדל היחיד הוא שבמודל של לינינגר יש לאחיות
הוראות פעולה כתובות ונתיב הסקת מסקנות שאמור לייצר תגובות דומות אצל
אחיות שונות .לא ברור ,מקריאת הספרות סביב המודל ,אם התוקף והמהימנות שלו
נבדקו במובן של חזרה על ידי אחיות שונות באותה קבוצת מהגרים .לא יהיה מוגזם
להעריך ,שמודל לינינגר מותיר די תחומים אפורים שמבטיחים תלות באישיותה,
רצונה הטוב ,השכלתה וכישוריה של האחות בשטח כמו גם במאפייני קבוצת
המהגרים שבטיפולה.
המיקום של שירותי הבריאות בעלייה הגדולה במשבצת הנמצאת בשורה הראשונה
של הטבלה ברור ממבט ראשון .את שירותי הבריאות בתקופה זו העניקו אחיות
בנות הארץ ,או אחיות שאימצו את דפוסי החשיבה ותכני הידע הרפואי של בנות
הארץ .הן נעזרו בתרגום אד-הוק ,למדו כמה מילים בשפת העולים או מינו
"מתורגמנים" )הנהג ,החייל( .הרופאים היו כולם מהגרים-מי מזה תקופה ארוכה
יותר ומי זה מקרוב בא .חלק משירותי הבריאות בתקופה הצטיינו בהיררכיה חריפה
יותר מאחרים-שירותי המיון בשער עלייה או במחנות המעבר בצפון אפריקה ,או
נותני טיפול הגזזת במחנה המיוחד .במקרים אחרים ובתקופה מאוחרת יותר מותנה
ההיררכיה והפטרונות באמצעות הפרקטיקות המתגלגלות )"ואני מכבדת"(.
המיקום במשבצת האמצעית העליונה בטבלה מציין את מאמצי חלק מהצוות
הרפואי להתגמש ולהשתנות ,אך לא מחמיץ את האלמנטים הכוחניים והבלתי
שוויוניים שאפיינו חלקים אחרים ורחבים במערכת .יש בו מקום גם להגזמה ,וגם
להזנחה .מודל מתאים יותר לקליטה בריאותית של מהגרים ימצב את הטיפול
במהגרים בטור השמאלי )שירות למהגרים כחלק מהמערכת הכללית( וישלב בתוכו
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נציגי מהגרים חדשים ומידע תרבותי על המהגרים .שילוב מהגרים ורעיונותיהם
בשירותי הבריאות הכלליים לא בהכרח יאפס גילויי פטרונות והיררכיה אבל עשוי
להפחיתם .ההכרות הקבועה עם מהגרים כחלק מהמערכת עשויה להפחית את
תפיסת הזמניות של מצב ההגירה ,ועשויה להפחית ממשקלן של דעות קדומות
וסטריאוטיפים .שילוב המהגרים צריך לנסות ולאפשר גם שילוב של תכנים
תרבותיים ,ולא ייצור של "המתרגמים" בדמותם של הותיקים ומערך התפיסות
והערכים שלהם.

י"א .2 .ממצאים וטענות מרכזיות
העבודה כללה עשרה פרקים מחקריים שהתבססו בחלקם על חומרים ארכיוניים,
בחלקם על כתבי רופאים ואחיות )מאמרים בעיתונות הרפואית ,ספרים,
אוטוביוגרפיות( ובחלקם על  35ראיונות עומק שנערכו בראשית שנות ה 2000-עם
אחיות ורופאים )וכמה אחרים( ,שעבדו עם עולים בתקופת העלייה הגדולה.
כיוון שנושא שירותי הבריאות בתקופת העלייה הגדולה מעולם לא נחקר לעומקו,
מהווים ממצאי המחקר הנוכחי הזדמנות ראשונית לבחינת התפיסות ,המוטיבציות
והאסטרטגיות של אנשי הרפואה בני התקופה .הממצאים כוללים תיאורים
עשירים ,בשפת המרואיינים ,של אורחות חשיבה ,של דרכי עבודה ושל יחס
למהגרים .הם מאפשרים למחות תוויות כלליות שהודבקו לשירותי הרפואה
בתקופה הזו בידי פעילים פוליטיים ועדתיים ,בלי לחמוק מגישות מתנשאות
ומבטלות שהפגינו רבים מהם כלפי העולים באשר הם .הם פותחים צוהר ליוזמה,
ליצירתיות ,לדמיון ולחופש הפעולה שלקחו להם חלק מעובדי המערכת כדי לעשות
את עבודתם על הצד הטוב ביותר .והם מוסיפים נדבך לדיון ההיסטורי ב"בני הארץ"
ובמשקלם בעיצוב ובהוצאה לפועל של המפעל הציוני .חשוב לא פחות ,הם מתעדים
תפיסות ועמדות של דור מבוגר ,רגע לפני שייעלמו בתהום הנשייה .אני רואה בתיעוד
עבודתם ,מאמציהם ותפיסותיהם של אנשי מערכת הבריאות חשיבות מרובה
לקיומו של דיון היסטורי מאוזן והגון .העלייה הגדולה ,כמו כל הגירה ,מעולם לא
הסתיימה .בני הדור השני והשלישי של העולים מעלים לסדר היום הציבורי טענות
והאשמות מגוונות ,ולא תמיד יש ,בידי המבקשים להשיב ,את התשתית בידע,
בהכרת התקופה ובהכרת התפיסות של אנשי מערכת הבריאות .מחקר זה הוא
ראשון מקבוצה של מחקרים הנערכים כיום ומבקשים לתעד ולהעריך אספקטים
שונים בעלייה הגדולה .אני מקווה שממצאי ,וממצאי חברי ,יעודדו דיון אקדמי
בנושא ,ולא יותירו אותו באורח בלעדי לפוליטיקאים ולפעילים העדתיים.
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מצאתי בעבודתי כי העולים ,ללא הבחנה ברורה על פי ארצות המוצא ,נתפסו
כקבוצה חולה במחלות מסוכנות אשר עלולות להדביק את האוכלוסייה הותיקה.
תפיסה זו ,המאפיינת מדינות קולטות רבות ,הוקצנה בהקשר הישראלי .התפיסה
של האיום הבריאותי ,שהציגו העולים בפני הוותיקים ,הורחבה לאיום ביטחוני.
האיום הבריאותי-ביטחוני היה אחד משורה של איומים על ביטחון המדינה הצעירה
)מדינה קטנה מוקפת אויבים ,האיום הדמוגרפי ,המשבר הכלכלי וה"צנע" ועוד(
וזכה ,כמו כל הבעיות ה"ביטחוניות" ,לתגובה בעלת מאפיינים ביטחוניים.
בעבודה זו מופו שיעורי התחלואה במחלות שיוחסו לעולים .הנתונים ,שפורסמו על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים הראשונות לקו בחוסרים רבים ,בחוסר
עקביות בפרסום הלוחות ,ובניסיון לטשטש הבחנות בין תחלואת עולים לתחלואת
ותיקים .השלמתי את הנתונים מתוך מגוון של מקורות-חלקם רשמיים ,חלקם
פופולאריים והשתמשתי גם בספרים המעטים שרכזו נתוני בריאות לגבי התקופה.
במקרים רבים אפשר לייחס את התחלואה לעולים רק בגלל ה"קפיצות" בשיעורי
התחלואה בתקופת העלייה הגדולה .נאלצתי להשתמש בנתוני יהודים בלבד שכן עד
מחצית שנות החמישים לרוב לא פורסמו נתוני התחלואה של האוכלוסייה הערבית.
הממצאים משקפים ירידה מתמשכת בהשתתפות הארגונים הוולונטריים בקליטת
העלייה הגדולה .שירותי הבריאות בתקופת העלייה הגדולה נסקרו בעבודה זו על פי
מפתח ארגוני .מיפיתי את השתתפות הארגונים השונים ,המשימות שלקחו על עצמם
והתקופות שבהם השתתפו במאמץ .ריבוי הארגונים שטיפלו בעולים הביא מחד
לכפילויות ומאידך לפערים בטיפול .חלוקת העבודה בין הארגונים השתנתה באורח
תדיר והקשתה על מתן טיפול לעולים .ריבוי הארגונים בשנים הראשונות של
העלייה הגדולה הלך ודעך ,ובסופו של תקופה נשארו בשטח הפעולה הרפואית -
מלבד משרד הבריאות בעיקר קופת חולים  ,מלב"ן ,או.ז.ע ו"הדסה" .גם גופים אלו
הפחיתו בהמשך את פעולותיהם ,סגרו מוסדות ושירותים )או העבירו אותם למשרד
הבריאות( ,והותירו את קופת חולים כגוף לא-ממשלתי כמעט יחיד המטפל
במהגרים.
מהממצאים עלה כי העלייה הגדולה לא שינתה את מעמדם של הרופאים ,אבל
היא הביאה לחיזוק במעמדן של האחיות כפרופסיה ,לשינוי באופני הכשרתן
ולשיפור תנאיהן החומריים .במשך כל העלייה הגדול היו תלונות על מחסור
ברופאים לעבודה עם עולים .הרופאים הגיעו לעבודה עם עולים ברובם באמצעות
גיוס כפוי לכמה שבועות .חלקם הקטן התנדבו לעבוד עם עולים לתקופות שונות.
בפועל היה במדינה עודף של רופאים ,אך רופאים אלו היו מרוכזים בעיר ולא בספר
ובכפר .הפיזור הגיאוגרפי של העולים הקשה על גיוסם של הרופאים .מספר האחיות
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המוסמכות עלה במהלך העלייה הגדולה כמעט פי  .4לעבודתן עם העולים יוחסה
מניעת מגפות בעקבות העלייה הגדולה .נכונותן להשתתף במשימה הלאומית של
קליטת העלייה ,שימשה מנוף לחיזוק פרופסיונלי וקידמה בסופו של תהליך ,את
תהליכי האקדמיזציה של הסיעוד .בראיונות עלתה התנגדות ברורה של רופאים
להתחזקות הפרופסיונלית של האחיות ,בטענה שהיא חודרת לתחומי האחריות של
הרופאים .התחזקות האחיות ,בסיטואציה של מחסור מתמיד ברופאים ,נותרה
מאפיין של תפקוד האחיות גם אחרי העלייה הגדולה.
חילקתי את הפרקטיקות שנקטו הצוותים הרפואיים בעלייה הגדולה לשני סוגים-
פרקטיקות ממוסדות )במובן של מתוכננות וממומנות על ידי המדינה ,או שהן
שימור של דפוס פעולה מוכר כמו הדפוס של "הדסה"( ופרקטיקות מתגלגלות-
פרקטיקות שנוצרו בשטח ,על ידי אחיות ורופאים ופרופסיונלים אחרים )למשל
אנתרופולוגית( שנתקלו בבעיות ספציפיות ומצאו להם פתרונות אישיים ,מקומיים
וזמניים .הפרקטיקות הממוסדות והמתגלגלות חולקו על ידי לארבע קטגוריות:
הפרדה והרחקה ,החלפה ,ריפוי ושינוי .הצגתי את הקטגוריות השונות כשלבים
בתהליכי האקולטורציה ,והראיתי כי למעשה ננקטו כל השלבים בו זמנית ולא
נשמר תהליך הדרגתי בקליטה .מאמצי השינוי התרבותי ,החלו כבר בשלבים
מוקדמים של הקליטה ,עוד לפני שהושלמו שלבי ההרחקה ,ההחלפה והריפוי.
פרקטיקות ההרחקה וההחלפה והריפוי הן בעיקרן פרקטיקות מוסדיות ,בעוד
שעיקר השינוי התרבותי לא נוהל מלמעלה ע"י משרד הבריאות או הנהלת קופת
חולים ,אלא בוצע באמצעות פרקטיקות מתגלגלות .עם זאת היו מסגרות ממוסדות
)כמו תחנת טיפת חלב וביקור הבית( גם בשלב השינוי התרבותי .חשוב לציין כי לא
כל הפרקטיקות המתגלגלות שירתו את מטרות מערכת הבריאות .פרקטיקות כמו
"טיפול יתר בגלל לחץ מטופלים" משקפות ויתורים בקטגוריות הריפוי והשינוי
התרבותי שתוצאתן מתן תרופות של לצורך או ויכוחים סביב מתן פטורים רפואיים.
חלוקת משנה של הפרקטיקות חילקה אותן לשתי רמות :הרמה האסטרטגית
הכוללת שיטות פניה והתנהלות שיקלו על העבודה ויגבירו את השפעת הצוותים
הרפואיים )כמו התמקדות בנשים ,קניית אמון ,לימוד שפה שיתוף פעולה עם רבנים
ושימוש בכלכלת אסימונים( והרמה הפרקטית הכוללת את פעולות השינוי התרבותי
לסוגיהן )כמו הדרכה ,הדגמה ,פיקוח והתערבות אקטיבית( .חלוקת המשנה
הבהירה שכול האסטרטגיות היו למעשה פרקטיקות מתגלגלות שעוצבו ובוצעו
בשטח ללא תכנון מלמעלה .ברמה הפרקטית רק הדרכה ופיקוח )ביקור בית( היו
פרקטיקות ממוסדות ,אך בהקשר של העלייה הגדולה הם קיבלו צורות ותכנים
חדשים ,מקומיים וזמניים המייחדים אותם לעומת המדיניות המוכתבת מלמעלה
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או הדפוסים הממסדיים אותם שימרו .משקל התכנון והמדיניות בפעולות שירותי
הבריאות היה נמוך ביחס לפעולות שנבעו מדרגי השטח .בעוד שבחומר הארכיוני
)שיוצר בעיקרו על ידי דרגי המטה( היה משקלן של הפרקטיקות הממוסדות גדול,
הרי בראיונות נחשפו בעיקר הפרקטיקות המתגלגלות ,על משקלן המהותי וגיווניהן
המקומיים הרבים.
ההבחנה העיקרית שנחשפה במהלך ניתוח הראיונות הייתה ההבחנה בין "אנחנו"
)הצוות הרפואי( ל"הם" )העולים(" .אנחנו" כרוך במערכת שיוכית בעלת שלושה
רבדים  -הרובד ההשתייכותי )"בת הארץ"" ,משפחה טובה"" ,ייחוס" ]הורים
מהעלייה השנייה[( ,הרובד הערכי )חינוך "מהבית" ,ערכים ,הרתמות למשימות
לאומיות כמו השתייכות לפלמ"ח( והרובד ההשכלתי )אחות מוסמכת ,רצוי
"הדסה" ,וקורס לבריאות הציבור( .כניסה של אחיות עולות לתוך הקבוצה הסגורה
והאליטיסטית מתאפשרת בתנאי שהעולות משילות מעליהן את תרבותן הקודמת
ומאמצות את הטרמינולוגיה ,התפיסות וצורת המחשבה של בנות הארץ .הרופאים
והרופאות ,שהם כולם עולים ,זוכים בעיקר היוקרה בגלל הרובד ההשכלתי .סוגיות
של מקומיות מול "זרות" עלו פחות בראיונות בקשר לרופאים .הרופאים והרופאות
העולים הדגישו בפני את זהות הגורל שלהם עם העולים בהם טיפלו ,וטענו שהם
סבלו מאותם קשיי קליטה ומחסור.
מניתוח סיבות ההגעה לעבודה עם עולים ,כפי שעלו מהראיונות ,עולה פער בין
תפיסה עצמית של מתנדבים התורמים למדינה לבין המציאות הקונקרטית .בפועל
הגיעו מרבית המרואיינים לעבודה עם עולים באמצעות רמות שונות של כפייה
מוסדית )החל ב"בקשה" של ממונים ישירים או "הפניה" מבית הספר לאחיות ,דרך
"שנת שירות" כתנאי להשתתפות בקורס או בלימודים ,וכלה בגיוס באמצעות צו(.
התפיסה העצמית של המרואיינים רוויה בביטויים למסירות העצומה שהפגינו כלפי
העבודה ומושאיה ,העולים .חלקים ארוכים בראיונות הוקדשו לתיאור תנאי החיים
הקשים ,שעות העבודה הארוכות ,בעיות התחבורה וקשיי העבודה עם העולים
במהלך הריון.
תפיסתם של המרואיינים את ה"הם" ,העולים ,הרבה יותר אמביוולנטית .לצד
התפעלות ממפעל העלייה ומבניין הארץ )ומחלקו החשוב של הצוות הרפואי בו( רבו
התייחסויות סטריאוטיפיות ומכלילות לעולים .העולים הוצגו כנתונים במצב זמני,
בכיינים ,בורים )במובן של אי הכרות עם התפיסות ההיגייניות והטכנולוגיות
המערביות-כגון מנהגי תזונה ,שימוש לא נכון במתקנים ,ואי שמירה היגיינה אישית
ושל הבית( ואוחזים בהרגלים נחשלים )פרקטיקות ומנהגים זרים  -ריבוי נשים,
שימוש בקמעות ,ריפוי בכוויות אך גם טיפול יתר המיוחס לעולים ממזרח אירופה,
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הזנחה ,ואלימות נגד נשים( .עם זאת הסתמנו בראיונות העדפות פנימיות בין
העולים ,שלא התמקדו בהבחנה בין אשכנזים למזרחיים .ההעדפות הפנימיות
התמקדו במרחב שבין עירוניים וכפריים )העדפה לעירוניים( בין גברים לנשים
)העדפה לנשים המשתלבות לעומת הגברים המתנגדים( ,ופסיביים מול מתנגדים
)העדפה לפאסיביים(.
המרואיינים הרבו להתייחס לשינוי שעברו העולים ,בעזרת הצוות הרפואי .הבערות
וההרגלים הנחשלים הוצגו כולם בלשון עבר ,והעולים )ובייחוד העולות( למדו
במהירות את דרכי הארץ החדשה באמצעות חיקוי של בנות הארץ .המודלים
הזמינים ביותר לחיקוי היו בנות הארץ שבהן הרבו העולים להיתקל ,כלומר אחיות
ומורות .אמצעי סוציאליזציה נוסף היה העבודה של העולות בתור עוזרות בית
בבתים מן הישוב ,שלימדה את העולות במהירות איך "צריך" להראות בית ,וכיצד
לטפל בו .השינויים שעברו העולים שכנעו את המרואיינים בנכונותה של התפיסה של
מצב ההגירה כמצב זמני.
הפער העצום שהציגו המרואיינים בין עצמם )והחברה הקולטת( לבין העולים ,חייב
אמצעים אקטיביים להקטנתו .בנוסף ,תיארתי כבר את תפיסת האיום הבריאותי על
ביטחון המדינה שנתפס כטמון בהבדלים בשיעורי התחלואה במחלות זיהומיות בין
עולים לותיקים .התוצאה הייתה תפיסה של פעילות הצוותים הרפואיים במונחים
של "מלחמה" .מטרות המלחמה כללו בינוי האומה החברה )מטרות לאומיות(,
הצלת חיים של עולים )ובהשלכה גם של ותיקים שהדבקתם תמנע-מטרות
רפואיות-ביטחוניות( ושינוי תרבותי של העולים )הפיכת "הם" ל"אנחנו"(.
בשני הפרקים האחרונים בעבודה נדונו תופעות בריאות קונטקסטואליות מתקופת
העלייה הגדולה .בפרק "בעיות הילודה" ,דנתי בסוגיות של לידה ,הפלה ,אמצעי
מניעה והנקה .מצאתי כי בתחום הלידה והסדרת הלידות עשו הצוותים הרפואיים
לשימור וחיזוק ההבחנות שבין עולים ובני הארץ ולא לטשטוש ההבדלים .כך
בתחום לידות הבית הייתה מחד התערבות נמרצת לעידוד לידות בבית חולים ,אך
מאידך הסתגלות של דרגי השדה למציאות של לידות בית )הכנת תיקי לידה ,שיתוף
פעולה עם מילדות מבין העולים ובמקרים מסוימים אף תשלום לעולות כדי שילדו
בבית( .משנוצרה ,בעקבות חוק ביטוח לידה ב 1954-תופעת לידות הדרך ,התאימו
עצמן האחיות כדי להוסיף ולסייע ליולדות .מאידך ,בתחומי ההפלה ומניעת
ההיריון ,סירבו מרבית המרואיינים לסייע לעולות .התפיסה של העולים
כמסורתיים ,הביאה להנחה אוטומטית שאין להם צורך או עניין בהסדרת הלידות.
זאת לעומת מצב הפוך באוכלוסייה הותיקה שבה היה שימוש רחב בהפלות ושימוש
באמצעי מניעה המקובלים לתקופה .גם תפיסת ההנקה של המרואיינים קשורה
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לסוגיית אמצעי המניעה  -המרואיינים קשרו בין הנקה לבין כוונת העולות למנוע
הריונות תכופים .ההסבר ,כמובן ,אינו מתיישב עם תפיסת הדתיות של העולים
שבגללה נמנעו השיחות על אמצעי מניעה והפלות .רק מעטים מהמרואיינים הודו
שהתערבו בסוגיות של הסדרת הלידות.
הגזזת ,שהוגדרה כמחלה סוציאלית ,הייתה מחלה שתייגה את העולים כבלתי
היגייניים ,וכמסוכנים לבריאות האוכלוסייה הכללית .הטיפול בגזזת הסתמך על
פרקטיקות חריפות של הפרדה והרחקה ,למרות שמדובר בתקופה שאחרי העלייה
לארץ )וגם ,אך לא רק ,בסלקציה לקראתה( ולמרות שההרחקה חייבה הפרדה בין
ילדים )לפעמים קטנים מאוד( להוריהם .חריפות האמצעים  -מחנה גזזת סגור,
למשך כמה שבועות ,טיפול משולב של הקרנות וחיטוי הראש  -מצביעה על
ההתייחסות לחומרת הבעיה.
הבעיות היסודיות שעלו עד כאן בסוגיית הקליטה הבריאותית של המהגרים היו:
 .1חוסר ידע  -הצוותים הרפואיים לא הכירו את העולים ומנהגיהם .הם הופתעו
מזרות מנהגיהם ,וניסו לשנות אותם.
 .2העדר מיומנות  -לצוותים הרפואיים לא סופקו כלים מספיקים לביצוע עבודתם.
הם המשיכו לעבוד לפי הפרקטיקות הנהוגות ביחסי רופא-חולה להן הוכשרו ,ולא
ידעו להתמודד בסיטואציות החורגות מתוך מסגרת זו .לא היו להם כישורי שפה
כדי להתמודד עם העלייה המגוונת ,וההכשרה שלהם לרגישות תרבותית הייתה
מצומצמת ומוגבלת.
.3חוסר תכנון  -מעולם לא התוותה תוכנית לקליטה בריאותית של מהגרים לישראל.
בכל גל עלייה ננקטו אמצעים מעכשיו לעכשיו ,לא מדיניות סדורה ,עקבית או בעלת
יעדים מוגדרים .מעבר ל"תוכנית המיליון" הכללית מאוד שהתווה ד"ר יוסף מאיר
לפני העלייה הגדולה ,היו התוכניות שהתוו לבעיות העלייה תגובות למצוקות בשטח
ולא יוזמות ממשלתיות.
 .4הטלת אחריות על דרגי השדה  -העדר מדיניות מתכננת הביא ללקיחת אחריות
של דרגי שדה מקומיים על פי מידת היוזמה ,המוטיבציה והעניין שלהם בעבודתם
עם העולים.

י"א" .3 .מודל הכוכב"-לקראת בריאות רב תרבותית
מודל הכוכב הוא מודל קונספטואלי לקליטה בריאותית של מהגרים .הוא מתייחס
לבעיות שעלו מהמודלים הקודמים ומממצאי הניתוח הפרטני של קליטת העולים
בעלייה הגדולה.
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מודל הכוכב מציע מתווה לשינוי מערכת הבריאות לטובת קליטה בריאותית של
הגירה .האחריות לשינוי אינה מוטלת על פרטים בתוך המערכת )כמו במודלים של
לינינגר ויז'בסקי ,או בעלייה הגדולה( ,אלא מדובר בשינוי מערכתי ,וקבוע.

הכרות עם שונות
תרבותית
)שיתוף מהגרים(

ריכוז והפצת אוצר
מילים

רגישות
תרבותית
מוקד ידע
תקשורת המונים
ומדיה חדשים

איסוף

רגישות מגדרית

וחלוקה

מחדש של מידע
(
)

י"א .1.מודל הכוכב
המודל מתבסס על הקמתו והפעלתו הקבועה ,לאורך שנים ,של "מוקד ידע" .מוקד
הידע ישמש מרכז ארצי לאיסוף ,ריכוז והפצה של ידע בריאותי ותרבותי לגבי
קבוצות שונות של מהגרים ,או של תרבויות .האיסוף מתייחס הן לריכוזם של
תוצאות מחקרים שכבר בוצעו לגבי קבוצות מהגרים שונות ,והן ביזום מחקרים
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חדשים לגבי קבוצות מהגרים .בנוסף יפעיל מוקד הידע מערכת לאיסוף המידע
שקיים כבר כיום בידי מטפלים שונים .הכוונה היא ,שהמוקד ייזום פרויקט של
ראיונות עומק עם מטפלים במהגרים מקבוצות שונות ,ויתעד את מה שלמדו
המטפלים בעצמם מהטיפול בעולים .פרויקט מקביל יראיין מהגרים מהקבוצות
השונות על יחסם לשירותי בריאות ,ותפיסותיהם התרבותיות הייחודיות.
כל המידע שייאסף יהיה נגיש לציבור המטפלים ,אנשי מערכת הבריאות וכלל
הציבור באמצעות "מערכת מידע".
מערכת המידע תהיה בנויה על פי העיקרון של "מידע פתוח" -משמע תזמין עובדי
מערכת הבריאות מחד ,ומהגרים מאידך ,להוסיף מידיעותיהם ומניסיונם לבנק
המידע הכללי .הרעיון של "מידע פתוח" הוא שהמידע שייאסף באורח קולקטיבי
יהיה מקיף יותר ,רגיש יותר לשונות של מקום והקשר ,ויעמוד לבחינה מתמדת של
עמיתים מתוך מערכת הבריאות ושל מטופלים.
מערכת המידע תציג בפני המטפלים את האסטרטגיות והפרקטיקות השונות שגובשו
לטיפול בריאותי במהגרים ,ותמשיך ותעדכן בפרקטיקות ובאסטרטגיות החדשות
המתגבשות על בסיס מקומי .לכל שיטה יוצגו הרציונל ,הנסיבות שבהן היא מופעלת,
יתרונותיה וחסרונותיה.
התוצר של תהליכי ריכוז המידע באמצעות מוקד הידע יהיה אם כן מעין
אנציקלופדיה משותפת ,רב-לשונית ,הכוללת את כל תרבויות המהגרים העכשוויות
בתחום שיפוטו של מוקד הידע .האנציקלופדיה ,שתכתב בעיקרה על ידי מטפלים
ומטופלים תכלול מידע עשיר ושימושי על תפיסות תרבותיות שונות ועל פרקטיקות
הטיפול השונות .המערכת תכיל מילונים עם אוצר מילים בשפות המהגרים השונות
ספציפית לכל תחום רפואי ,ותכיל מילונים ויזואליים )תמונה וטקסט( בשפות
השונות.
העריכה שתתבצע על ידי מוקד הידע תהיה בעיקרה טכנית  -למניעת כפילויות,
לתיקון והבהרת סגנון כתיבה .המערכת תצטרך לאפשר כתיבה גם בשפות המהגרים
כדי לאפשר זרימת מידע מהמטופלים לכיוון המטפלים.
מערכת המידע או ה"אנציקלופדיה" המתוארת היא חלק ממה שכיניתי בתרשים
הגראפי של המודל "מדיה חדשים" .היא שואבת את השראתה מפרויקט אינטרנטי
רב לשוני בשם "ויקיפדיה" ,הבונה אנציקלופדיה רב-תחומית על בסיס ריבוי של
כותבים ועורכים-כולם גולשים ברשת ,וכולם מתנדבים .חלק מתהליך הגיבוש של
ערך ב"ויקיפדיה" הוא דיון מתמשך בין כותבים שונים לגבי התוכן ,הדגשים
וה"אמת" .מערכת המידע ,שתרוכז על ידי מוקד הידע ,אמורה לעודד תהליכים
דומים .אלא שה"ערכים" שיופיעו בה אמורים להיות שאובים מהמפגשים
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הרפואיים בין צוותים מטפלים לבין מהגרים ,כלומר יהיה בה מקום גם לחוויות,
רגשות ,תסכולים ובעיות .המערכת תאפשר גם להציג שאלות ,התלבטויות ,ותהיות,
ולקבל עליהם משוב מעמיתים ,ממטופלים ומהקהל הרחב.
לצד הפעלת מערכת המידע ,ועידוד הצוותים המטפלים להיעזר בה ,ישתמש מוקד
הידע בכל אופציה תקשורתית שמעמידים המדיה החדשים והישנים .החל בעיתון
מודפס ,שיחות ברדיו )ניתן לשקול הפעלת רדיו אינטרנט( ושידורים בטלוויזיה
הקהילתית .מוקד הידע יקבל פניות ויגיב אליהם בכל האמצעים האפשריים -
טלפון ,פקס ,דואר אלקטרוני ומסרוני  .S.M.Sהרעיון הוא שאם עד עכשיו
המשתמשים בתקשורת לקידום בריאות השתדלו לפנות דרך התקשורת למטופלים,
במסגרת הנוכחית השימוש בתקשורת ירתם להשפעה על הצוותים הרפואיים.
המאמץ בתחום התקשורת ילווה גם בהדרכות שיטתיות בתוך מוסדות הבריאות.
המוקד יערוך מיפוי של קבוצות המהגרים השונות המקבלות שירותים מכל מרכז
בריאות  ,ויציע לכל מוסד צירוף "מחויט" של הרצאות והדרכות הקשורות
לקבוצות המהגרים בהם הם מטפלים .ההרצאות יציגו ,בין השאר ,את מערכת
המידע ,ויצרפו את המעוניינים לצוות הכותבים/קוראים הממוחשב .תכני ההרצאות
יהיו שונים מתכני המבואות באנתרופולוגיה הכלולים בתוכניות הלימוד של רפואה
וסיעוד .הרעיון הוא להתרחק מהקניית הז'רגון האנתרופולוגי או אופן החשיבה
האנתרופולוגי ולהתמקד בהכרות עם קבוצות ספציפיות ,מאפייניהן התרבותיים,
השוני בתפיסות הבריאות והחולי שלהם ,ואסטרטגיות ופרקטיקות מתאימות לפניה
אליהם .ההרצאות יערכו במידת האפשר בשיתוף של אנשי מערכת הבריאות
ומהגרים ויציגו בכלים מגוונים )כולל משחקי תפקידים וסימולציות( סוגיות
פרקטיות במפגשים שבין הצוות הרפואי למהגרים .המפגשים יעודדו דיון פתוח
בחוויות אמת של הצוותים הרפואיים במפגשיהם עם מהגרים .בכל מוסד רפואי
ימונה "נציב לבריאות רב תרבותית" שיעמוד בקשר קבוע עם מוקד הידע ויציג בפניו
את הצרכים המשתנים של הארגון.
בנוסף יעביר מוקד הידע קורסי שפות ממוקדים וקצרים .הקורסים ילמדו את מונחי
הבריאות הבסיסיים בשפות המהגרים השונות ,ויעזרו לשיפור התקשורת הישירה
בין מטפלים ומטופלים.
פעולות המוקד המוצעות נועדו להתמודד עם בעיית חוסר הידע וחוסר ההכרות עם
קבוצות המהגרים שעלתה במלוא חריפותה בממצאי המחקר הנוכחי על תקופת
העלייה הגדולה .חוסר הידע של המטפלים עלה בכול המודלים שנותחו בעבודה זו,
אלא שהפתרונות לבעיה לא נכללו לרוב במודלים ,או שהוטלו על שכמי פרטים בתוך
המערכת.
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מוקד הידע יעודד שילוב של מהגרים בתוך מערכת הבריאות בתפקידים קבועים
של מטפלים או עוזרים למטפלים .הרעיון הוא ששילוב המהגרים יעבוד בשתי
רמות:
 .1יגביר את הנראות של המהגרים בתוך הצוות הרפואי ,ובכך יתרום להפחתת
הריחוק התרבותי והסטריאוטיפים שהוא יוצר.
 .2יאפשר תרגום תרבותי של הטיפול הרפואי ולא רק תרגום מילולי של דברי הרופא
אל החולה .התרגום התרבותי משמעו שעמדתו של המהגר במערכת תהיה כזו
שתאפשר לו להסביר לרופא או לאחות את הפער התרבותי ,ולא שהוא יהיה חיצוני
למערכת ולכן מוחלש בתוכה.
במוקד הידע עצמו ישולבו מהגרים מכל התרבויות בארץ היעד .הם ישתתפו
בפעילויות ההדרכה ,ויעזרו בעצה ובהסבר לפונים למוקד המידע .הם יגיבו באורח
שוטף למידע שיצטבר במערכת המידע )האנציקלופדיה( וישתפו בדיונים על עריכת
הערכים השונים .הם יהיו אחראיים על אחזקת המערכת בשפות המהגרים.
מוקד הידע יהווה גוף ארצי שאמור להפחית את הנטל מעל כתפי פרטים בתוך
המערכת .הכוונה היא שלצוותים )ובשאיפה גם למטופלים( תהיה כתובת ברורה,
קבועה ומועילה לפניות בענייני מפגשים בריאותיים בין תרבותיים .המודל אינו
מסמן את מיקומו המוסדי של "מוקד הידע" .הוא יכול להיות יחידה בתוך משרד
הבריאות ,ולכן ליהנות מביטחון תקציבי )יחסי( ומקיום ארוך וכן מנגישות קלה
יותר לצוותים המטפלים מחד ולקובעי המדיניות במשרד מאידך .מוקד הידע יכול
להיות גם ארגון לא ממשלתי ,שייהנה מעצמאות וחופש תפקוד גבוהים יותר ,אך
עלול להיקלע לקשיים תקציביים מופלגים שיסכנו את קיומו ארוך הטווח .המוקד
הוא ה"ליבה" של מודל הכוכב ,הוא הכוח המכוון והמרכז של מאמצי הבריאות הרב
תרבותית.
בעוד הצד השמאלי של המודל מצביע על שיטות הפעולה של המודל ,מצביע הצד
הימני על התוצאות הרצויות לפעולתו .הגדרתי את התוצאות "רגישות תרבותית"
ו"רגישות מגדרית" .ב"רגישות מגדרית" כוונתי להתמודדות עם תופעה כמו זו
שעלתה בממצאי המחקר על העלייה הגדולה  -ההתמקדות של הרפואה
הפרבנטיבית בנשים וההתעלמות מגברים .מוקד הידע אמור להפיץ את המידע על
המהגרים כולל ההבדלים המגדריים הקונטקסטואליים .המידע אמור להיות מוגש
כך שיפחית אי שוויון בפנייה אל אחד המגדרים .אם בקבוצה מסוימת קשה יותר
הנגישות של נשים לשירותי הבריאות )למשל כי הן נדרשות להיות מלוות על ידי בן
משפחה גבר ,או כי הן גרות רחוק וחייבות שמישהו יסיע אותם( יש לחשוב ,על בסיס
מקומי ,על אפשרויות התמודדות עם הבעיה .ולהפך ,אם מקבוצת מהגרים מסוימת
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מטופלות כמעט ורק נשים יש ללמוד ולנסות להתמודד עם הבעיה הזו תוך הבנת
ההקשר שלה.
ב"רגישות תרבותית" הכוונה היא להתרחק מהמילים ה"גבוהות" ,או ממה שכיניתי
במהלך מחקר זה הטריוויליזציה של האנתרופולוגיה ,ולנסות להתמודד עם הפערים
התרבותיים לא בדרך הצהרתית )"אני מכבדת"( אלא באורח מעשי .רגישות
תרבותית משמעה חיפוש דרך של פשרה בין מנהגיהם של המהגרים לאלו של
המטפלים .ואם המטפלים הם מהגרים בעצמם ,על אחת כמה וכמה שצריך להבהיר
להם את דרישות הרגישות התרבותית .כפי שעלה ממחקר העלייה הגדולה ,העולים
שעבדו כצוותים רפואיים היו רגישים במיוחד לגילויי התנגדות או בדלנות של
העולים .הם הרבו להשוות את עצמם והשתלבותם המהירה ,לזו של העולים
המטופלים .שותפות הגורל כמהגרים לא תמיד יצרה אהדה בין מטפלים למטופלים.
כיוון שהמחקר בוצע בעיקרו של שירותי הרפואה הפרבנטיבית ,והמודל נבנה על פי
מסקנות שהוסקו על מערכת זו יש לבסס ,לפחות בשלב ראשון ,את הפעילות על פי
מודל הכוכב על מערך "טיפות החלב" .את המידע שיצטבר ניתן יהיה להרחיב
ולהחיל בהמשך גם על הרפואה הקורטיבית .רשת טיפות החלב  -מערכת עתירת
ניסיון וזכויות ,אך גם נוחה יחסית לתפעול בגלל פרישתה הארצית הרחבה ,הטיפול
במגוון אוכלוסיות גדול ,והצוותים הקטנים יחסית והדומים יחסית בכול תחנה
יכולה להוות קבוצת ניסוי מתאימה למודל הכוכב.
מודל הכוכב עונה על כל הדרישות שהצבתי ,בראשית פרק הנוכחי ,למודל טוב יותר
לקידום בריאות:
מודל הכוכב הוא מודל ארוך טווח ,שאינו מתייחס להגירה כתופעה זמנית וחולפת.
טבעו המתחדש של הפרויקט יתאים את הידע המצטבר ואת ההמלצות לאופיים של
השינויים שיעברו על קבוצות המהגרים במהלך השנים.
מודל הכוכב מתמקד בשינוי של המערכת הכללית כך שתוכל לתת שירותים מלאים
לקבוצות מגוונות של מהגרים בחברה ,ולא בהקמת שירותים נפרדים למהגרים.
שינוי מערכתי מונע )או לפחות מפחית את הסיכוי ל( הטלת האחריות על קליטה
בריאותית בשטח על דרגי השדה ללא מדיניות מערכתית מכוונת .הוא מונע את
הצורך בהמצאה והמצאה מחדש של אסטרטגיות ופרקטיקות מקומיות וזמניות,
ומאפשר השענות על ניסיונם של אחרים או על ניסיון העבר .עירוב המהגרים
במערכות הכלליות מפחית את הסגרגציה שלהם ,ומבטיח לטווח הארוך יותר
מפגשים בין תרבותיים ולכן הפחתה של הסתייגות וסטריאוטיפים שהם פרי ריחוק
חברתי.
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מודל הכוכב משלב בתוכו נציגי מהגרים ומידע תרבותי על המהגרים .המודל בנוי
על צבירה וחילופין של ידע ותפיסות תרבותיות ,ועל שיתוף פעולה מלא עם נציגים
של קבוצות המהגרים השונים .קבוצות המהגרים אמורים להיות בשלב הראשון
חלק ממוקד הידע ,ובהמשך יעודד המוקד שילוב של מהגרים כמטפלים או עוזרי
מטפלים בתוך מוסדות הבריאות השונים .תפקידם בתוך המערכת יהיה של
מתרגמים תרבותיים ולא של מתרגמים מילוליים בלבד.
***
הצעת מודל המתבסס על מיטב התקשורת של שנות ה ,2000-על סמך ממצאים מגל
עלייה שהתרחש חמישים שנה קודם לכן אינה בשום פנים ניסיון לשפוט את מה
שקרה "אז" במונחים של "היום" .מעשה כזה משמעו לחטוא בדיאכרוניות ,ולגרום
עוול הן למה שקרה בעלייה הגדולה והן להצעת המודל העכשווי .הרעיון היה לנסות
ולחלץ מן העלייה הגדולה את הבעיות העיקריות שהקשו ,ובחלק מהמקרים
הכשילו ,את הטיפול הרפואי בעולים .הכנסת העלייה הגדולה לקונטקסט התיאורטי
של מודלים לקידום בריאות של מהגרים בארץ ובחו"ל )גם הם לא סינכרוניים
לעלייה הגדולה( אפשרה לי לראות דפוסים חוזרים של בעיות משותפות לקליטת
מהגרים במקומות שונים ובתקופות שונות .מודל הכוכב עונה על הבעיות המרכזיות
שמצאתי ,אבל מובן שלפני כל ניסיון למימושו יש לערוך מחקר מקדים שיברר את
נחיצותו בהקשר העכשווי למערכת הבריאות ,ויעזור לעצב את מרכיביו לפי היכולות
ולפי הצרכים של המערכת.
אבל חיפוש המודל והדפוסים המשותפים אסור לו שיפגום בקונטקסט של המקרה
הפרטי .העלייה הגדולה הייתה תקופה ייחודית בהיסטוריה של ישראל .שבע שנים
של השתנות בלתי פוסקת ,גידול עצום באוכלוסייה ,בעיות כלכליות ,ביטחוניות וגם
בעיות בריאותיות לא פשוטות .בשבע השנים הללו צמחו וגוועו בנוף הארץ האוהלים
והפחונים ,הבדונים והבלוקונים .מושבים ,ערים ושכונות צמחו במהירות ,ילדים
נולדו וגדלו .המבול ,השיטפון ,הכוח הסטיכי שינה את פני הארץ ללא הכר .בעבודה
זו תיעדתי את תפיסותיהם ומעשיהם של מי שעבדו במערכת הבריאות בתקופת
העלייה הגדולה" .חשוב לי שגם זה ישמע" אמרה לי אחת האחיות המרואיינות ,וגם
אני חושבת כמוה .העלייה הגדולה ,הייתה רק רגע ברוח מבחינה היסטורית ,אבל
מבחינה אישית היא חוויה מעצבת לדורות של ישראלים .במחקר המשך ,יש לתעד
ולנתח את תפיסותיהם וזיכרונותיהם של עולי העלייה הגדולה וצאצאיהם לגבי
הקליטה הרפואית .יש לבדוק מה משקלם של העלייה הגדולה והקליטה הבריאותית
בעיצוב ה"ישראליות" ,ובעיצוב זהויותיהם של בני הדור השני והשלישי.
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"לעולם כבר לא נדע
מי נכנס ומי יצא
מי עבר ומי נשאר
בשרל'יה ]"[...
חוה אלברשטיין" ,שרל'יה" )שער
עליה(
"שיכון המזרח שנות החמישים
ירח תועה.
תנים מנגנים צללים בלילות,
הרוח צורחת בפחונים זלעפות,
יריעות געגועים אוהלי זיכרונות מעברות]"[...
אברהם שיין" ,שיכון המזרח שנות
החמישים" .פורסם במדור "ביכורים" באתר
"כיפה".
"אז אני בנו של העולה
דנינו.
אני אחד מבניו שעמד
דומם בזמן שקיפץ.
התפללתי בשקט שריצתו
תצליח ,שאלוהים יקח את
חלי רגליו ,שיקח את
אנשי הסוכנות,שנשאר
כאן ,בקזבלנקה"[...] ,
עמנואל בלחסן" ,תודה לאלתרמן" ידיעות
אחרונות ,המוסף לשבת ,18.1.2002 ,עמ' .28
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נספח מס'  -2הג'יפ /רחל שדה חן
רחל שדה-חן הייתה אחות מפקחת בבאר שבע החל ב .1955-כיום היא עוסקת
בכתיבת שירה )היא הוציאה כבר כמה ספרים( ובצילום אמנותי .להלן השורות
הראשונות של שיר שכתבה בשנת  1995ומתאר את עבודתה ,ואת הג'יפ.
נגב ,מדבר בדואים,
מעט ישובים
זה מזה רחוקים.
מסלול ,פטיש ,אופקים
נתיבות ,כסייפה ,נבטים.
הרבה עולים חדשים.
ואני בג'יפ בין כולם
נוסעת לפה ולשם,
מגיעה לאילת ,לים,
לשדה בוקר וירוחם.
תפקידי ,אחות מפקחת
שירותי רפואה מונעת,
באזור הדרום מפתחת:
הדרכת תושבים ועולים חדשים,
משפחות יהודים ובדואים
מניעת מחלות,
תזונה נכונה
בארצנו השחונה.
והג'יפ ידיד קרוב,
לעזרי ברע בטוב,
מסיעני באמונה
לכל בית ושכונה.
הג'יפ שלי כזה ישן,
הדלתות לא נסגרות
המנוע לעיתים מגמגם
האגזוז טרטורו רועם,
מודיע בכול התחנות
"מלכות הנגב" מגיעות!
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Ringworm, then defined as a “social disease,” stigmatized all the
immigrants as unhygienic and as a continuous threat to the health of the wider
population. Treatment was based on drastic practices of separation and
replacement although it took place when the immigrants were already in the
country, and required long-term separation between parents and their children.
Suggested model: Based on the findings and on the mapping of
previous models, I hereby suggest, as a direction for further study and
policymaking, the “star model.” This model is based on the establishment of an
information center employing old and new mass media (such as free code and
information internet sites, SMS and so on) to distribute information about
different groups of immigrants, and about ways of dealing with them. The
system enables a basic medical vocabulary to be taught in different languages,
promotes an acquaintance with cultural differences, and facilitates the
exchange of information between medical workers in different parts of the
medical system. It also helps establish gender sensitivity.
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The interviewees spoke highly of their infinite devotion to their work
and to the immigrants. The views about “them,” the immigrants, were much
more ambivalent. Along with admiration of the mass immigration as an idea,
and recognition of its centrality to the nation-building process, a lot of
stereotypes were projected onto the immigrants. The immigrants were seen as
transients, complainers, and ignorant (in the sense that they were not familiar
with Western hygienic views and Western technologies). A lack of suitably
developed health-related habits was attributed to the immigrants as well,
referring to non-Western cultural practices concerning health and illness. In the
interviews, sharp preferences appeared that favored certain groups of
immigrants: urban immigrants were preferred over rural immigrants, women
preferred over men, and passive and cooperative traits were preferred over
aggressive and adversarial ones. The vast gap between “us” and “them”
demanded severe and active measures. Consequently, the medical staff saw
their practices as a “war” and used military terms to describe it. The aims of the
war were nation-building and society-building; saving immigrants’ lives and
preventing contagion by the immigrants of the veteran population with
infectious diseases; and the cultural transformation of the immigrants
(transforming “them” into “us”). The findings reveal that where issues
involving birth and birth control were involved, the medical staff maintained
and reinforced discrimination between immigrants and veterans.
The medical establishment declared a formal war on home births; in the field,
however, the medical staff adapted to the reality of frequent home deliveries
among immigrants living in remote areas. With respect to birth control and
abortion, most of the interviewees (nurses and doctors) stated that they didn’t
help the immigrants. Their assumption was that the immigrants were
religiously devout and hence wouldn’t need or desire birth control or abortion.
Concurrently, among the veteran population, abortion and birth control
measures were in widespread use. The breastfeeding issue was connected to the
birth control issue; breastfeeding was seen as a pre-modern birth control
practice.
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The findings reveal that, along with institutional practices (planned,
sponsored and conducted by the state, or duplications of established practices
like the “Hadassah pattern”), successively “Adaptive Improvisational” patterns
were established during the mass immigration. These practices were born in the
field, improvised by medical professionals and non-professionals seeking
solutions to their day-to-day problems. The adaptive improvisational practices
can be categorized as one of four types: separation, replacement, medical
treatment, and cultural change. These different categories are all stages of the
acculturation process. The findings reveal that the four stages were at work
simultaneously, and that no effort was expended to enable a more gradual
absorption. Attempts to promote cultural change began at the outset of the
absorption process, before the completion of the other stages. Practices of
separation, exchange and medical treatment are largely institutional practices,
while the main course of cultural change occurred via adaptive improvisational
patterns. Another way to organize the practices is to divide them into two
levels: the strategic level (including methods to facilitate the daily work and
reinforce the professionals’ influence on the immigrants) and the practical level
(mainly cultural changes). All the strategic practices were in fact “adaptive
improvisational” and were constructed and performed in the field. Government
health policy had relatively little significance for the extent of the adaptive
improvisational

patterns. The main distinction that emerged from the

interviews was “Us” (the medical staff) vs. “Them” (the immigrants).
“Us” is related to a triangular belonging system that includes the congenital
level, the ideological level and the educational level. The entry of immigrant
nurses to this inner circle obliged them to embrace fully the terminology,
attitudes, and ways of thinking of the Israeli-born nurses. The doctors, all of
them immigrants, were “us” because of their educational capital. The reasons
why medical professionals were working with immigrants varied between their
declared views (they conceived of themselves as volunteers) and their actual
life stories (most of them were sent to work with immigrants).
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Text analysis: the study used a great variety of textual materials archival documents, official publications, biographies, diaries and newspapers.
The analysis of all these texts was conducted using content analysis, in search
of the main themes, both explicit and implicit. I looked for the writers’
standards and views, their political and organizational affiliations, and their
orientations.
Findings: The immigrants, without real distintiction according to their
country of origin, were all viewed by the medical professionals as sick and
potentially contagious. This notion, common in the target countries of
immigrants, took on exaggerated proportions in Israel. Because health threats
were considered significant in terms of Israel’s security and defense, the
solutions adopted were in the nature of emergency responses. This work
mapped the incidence of some diseases that were identified with the
immigrants. The figures published during the 1950s were partial and
inconsistent, and hence tended to eliminate the distinction between immigrants
and veterans. The voluntary organizations took an increasingly minor role in
the medical absorption of immigrants over the course of the mass immigration.
I mapped the organizations’ efforts and found that the large number of
participating organizations resulted in gaps in the treatment provided, on the
one hand, and redundancy of services on the other.
I found that while the doctors’ professional status was not significantly
affected by the mass immigration, the status of nursing as a profession
improved. Throughout the mass immigration, there was a shortage of doctors
for the immigrants. Forced recruitment was far from successful, and too few
doctors volunteered to work with immigrants for a long period. In fact, Israel
had too many physicians, but most of them were living in the center of the
country and in the cities, while most of the immigrants were located in remote
agricultural areas. The number of qualified nurses grew 400 percent during the
mass immigration. The successful medical outcomes of that era are attributable
to their work. Arguably, their devotion during the mass immigration is what
enhanced the profession’s standing.

251
Aims: To identify and discuss the social mechanisms of medical selection,
treatment, and health education that were in use during the mass immigration
of the 1950s; to find the inter-connections between these mechanisms and the
political, national, and cultural context; to explore who operated these
mechanisms and what they think now, in hindsight, about their actions.
Through detailed discussion of a single case study – the mass immigration to
Israel in the 1950s –the medical mechanisms will be located within a schema of
models, for comparison with other sets of medical mechanisms. Aside from
“thick description” of the health-related absorption from the point of view of its
real operators, an idea for a new model will be presented. To clarify the context
that health professionals and immigrants were sharing, three chapters based on
archival materials were added: 1. the state of health and illness during the mass
immigration; 2. the services and organizations; 3. the institutional and noninstitutional or, as I term the latter, the adaptive improvisational practices in the
field.
Methods: The study is conducted using qualitative research, as that
methodology makes it possible to collect rich and detailed facts and
observations. It also enables us to compare information from different sources
and several periods, helping to establish validity and reliability of the historical
materials. I used two qualitative methods: Depth interviews: the study is based
on 35 depth interviews with Israeli nurses and doctors who worked with
immigrants during the 1950s. The interviews were open, and not structured,
and were based on reconstructing life stories from free narratives. The snowball
method was used to obtain suitable interviews. The interviews generally took
place in the interviewees’ homes, lasted one to three hours and were taped.
Afterwards transcriptions were made from the recordings. The interpretation of
the interviews was conducted on several levels: thematic analysis (search for
main themes); mapping analysis (finding connections between themes and
arranging them in a tree); focused analysis (choosing only major,
interconnected themes); and finally interpretation (building new theoretical
categories).
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Abstract:
Background: The mass immigration to Israel in the 1950s included over
one million immigrants from the DP camps of Europe, the Middle East and
North Africa. They came to the country within a relatively short period and
many of them were suffering from a variety of diseases. Although many issues
concerning this period were abundantly investigated (institutional and political
policy; stereotypes and their effects on absorption; the political and religious
debate over the immigrants’ education; the special types of settlements for
immigrants, etc.), the issue of health policies and practices during the mass
immigration was barely studied. The Israeli state, along with many volunteer
organizations – both local and foreign-based – undertook massive efforts to
improve the health of the immigrants. They paid great attention, not only to
physical treatment, but also to health education that would insure immigrants
became habituated to a way of life incorporating “proper” (in the educators’
view) behavior and “proper” hygiene. “Sharal,” “Malben,” the military, and
Kupat Holim (workers’ sick fund), along with the organization of working
mothers, and a few women’s groups and neighborhood committees, took part
in the national project of the medical “absorption” of the immigrants. Review
of the research on health and immigration in Western countries revealed similar
types of anti-immigrant attitudes, based largely on the notion that immigrants
are poor and sick and pose a real danger to the health of the absorbing
communities. The epidemiological perspective, which views the relocation of
masses of people as potentially dangerous and necessarily leading to higher
costs for healthcare, does not reduce the anti-immigrant sentiment. By way of
theoretical background (based on relevant studies), some models of health
services for immigrants were identified, and are discussed in this thesis. The
models were arranged in a table based on their connections with health services
for the general population and the role, if any, immigrants had in running the
services.
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