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נלחמות בבערות ובהרגלים '
תפיסות ופרקטיקות של : 'נחשלים

אחיות ורופאים כלפי עולים בעלייה 
  הגדולה של שנות החמישים 
  
  

  ליס ושפרה שורץ-שחלב סטולר
  

  

 תפקידה של התחנה לייעץ בתחנת טיפת חלב בעיר או במושבה היה'

עתה בתנאי . לאישה בהכנותיה ללידה ולהדריכה בטיפול הראשון בנולד

הרי מלב . היה על התחנות להסתגל לתנאים אחרים ולציבור אחר, המעברה

הטיפול הרפואי בילד מחנכות האחיות של תחנות טיפות חלב את האם 

ת לפניה בתחנה מדגימו, מקנות לה ראשית הרגלי היגיינה, בעזרת המטפלת

בבדונים , מבקרות בקביעות בפחונים, איך לרחוץ את הילד ואיך להאכילו

םובאוהלים  י ל ש ח נ ה ם  י ל ג ר ה ב ו ת  ו ר ע ב ב ם  ש ת  ו מ ח ל נ    1.'ו

בשנים האחרונות עלתה סוגיית הטיפול הרפואי בעולי שנות החמישים לסדר היום 

, יעלמות ילדי תימן בעקבות פרשיות כמו פיצויי הגזזת וועדות החקירה לחקר ה,הציבורי

בניגוד  .וחשפה את מיעוט המחקר המדעי על ההיסטוריה הרפואית של התקופה

 2,כלכלה ושיכון, דיכוי תרבותי, חינוך כמו, לסוגיות אחרות הקשורות בטיפול בעולים

                                                           
   ].הדגשה שלנו [142 'עמ, 8-7' חוב, 1951יולי , דבר הפועלת ',על משמר הילד' ,א"ר   1
עלי , ל"הנ; 1993בוקר -קריית שדה, )1950(ועדת חקירה על ילדי העולים : ימי כור ההיתוך, צבי צמרת   2

ברוך קימרלינג מתייחס . 1997בוקר -שדה קריית ,ינה הראשונותהחינוך בישראל בשנות המד: גשר צר
הגירה ויצירתה , מדינה, 'ברוך קימרלינג. לטיהור תרבותי וקושר אותו עם סגרגציה מוסדית ומרחבית

  , )1(כרך ב , )מדינה, קימרלינג: להלן) (1999 (סוציולוגיה ישראלית', )1951-1948(של הגמוניה 
הפיתוח ? עבור מי ותמורת מה, מי עבד במה' ,ברנשטייןדבורה קי וסבירסשלמה ; 208-167' עמ

 :החברה הישראלית, )עורך( אורי רם :בתוך, 'הכלכלי של ישראל והתהוות חלוקת העבודה העדתית
,  המחסור בדיור והשלכותיו נדונים אצל דבורה הכהן.148-120' עמ, 1993  חיפה,היבטים ביקורתיים
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 ייתכן שהדבר נובע מהעיסוק 3.ובדרך אגב נותרה סוגיה זו לא מטופלת או צוינה בקצרה

או משוליות נושא , ית בהיסטוריה של הרפואה בישראל בכללהמחקרי המצומצם יחס

התוצאה היא שהדיון בנושא זה התקיים בעיקר ברמה . הבריאות ביחס לנושאים האחרים

   4.ת וצביונו נקבע בידיהם ובפיהם של פעילים עדתיים ופוליטיקאיםיהפופולר

ישים  כי את הרופאים והאחיות שעבדו עם העולים של שנות החממקובל לחשוב

וחסים למערכת הקולטת כולה באותה  המיםהתנשאות וסטריאוטיפי רגשי אותם אפיינו

 הרופאים ואחיות בתקופת העליי  במאמר זה נעסוק בתפיסות ובפרקטיקות של5.תקופה

וניסינו לאתר , לצורך ניתוחם השתמשנו במושגים שרווחו בקרב בני התקופה. הגדולה

במהלך העבודה .  אל העולים ואת דפוסי עבודתםאת התמות המרכזיות שִהבנו את יחסם

גילינו כי יחס הצוות הרפואי לנקלטים היה מורכב ורב ממדי יותר מן היחס המתנשא 

וכי עמדותיהם כלפי העולים השפיעו על עיצוב , והפטרנליסטי המיוחס להם כיום

כגון שיכון , בתחומי הבריאות אלא גם בתחומים אחרים פרקטיקות הקליטה לא רק

  . וחינוך

ידי אנשי איומים בריאותיים נתפסו על  שכן, נושא הבריאות היה חשוב מאוד

, םהמערכת הרפואית כמשמעותיים לביטחון המדינה לא פחות מהאיומים הביטחוניי

עלייה הגדולה הייתה המשך הפעולה הרפואית בשנות ה. ם או התרבותייםהכלכליי

 נבחן את הדמיון והשוני 6.פת המנדטלפעולות החינוך לבריאות של ארגון הדסה בתקו

הנתונים והממצאים .  לבין זו של ממסד מדינתייבין הפעילות של ארגון וולונטר

                                                                                                                                   
עולים , הכהן: להלן (1994ירושלים  ,1953-1948ה וקליטתה בישראל העלייה הגדול: עולים בסערה

  .178-182' עמ, )בסערה
, מקורות: 1948-1952עולים ומעברות , )עורך(מרדכי נאור : בתוך', המעברות, 'נסקי'מרים קצ   3

  , עולים בסערה, הכהן; 86-69' עמ, 1986ירושלים , פרשיות נבחרות וחומר עזר, סיכומים
מהלכים בעיצובה של מערכת : ממשלה, הסתדרות, קופת חולים, שפרה שורץ; 202-187' עמ

  .210-143' עמ, 2000בוקר -קריית שדה, 1960-1947הבריאות בישראל 
 . מהשנתיים האחרונותילדי הגזזת ובסרט רוח קדיםהתופעה בולטת בסדרת הטלוויזיה    4
', פרימיטיביות', 'נחשלות'נחים כמו משה ליסק מפרט את התיוג של העולים מארצות האסלאם במו   5

ואף ' אינדיבידואליזם', 'חשדנות קיצונית'עולי מזרח אירופה תויגו כמתאפיינים ב. ועוד' לבנטיניות'
, כישלונו של כור ההיתוך: 50- העלייה הגדולה בשנות ה, משה ליסק'; תרבות נמוכה/ בורות 'ב

אורית רוזין מתארת את יחס הקולטים . 59-58' עמ, )העלייה הגדולה, ליסק: להלן (1999ירושלים 
: תנאים של סלידה, 'אורית רוזין. במונח סלידה, תכפי שהשתקף בעיתונות הפופולרי, לנקלטים

עיונים בתקומת ישראל ', היגיינה והורות של עולים מארצות האיסלם בעיני ותיקים בשנות החמישים
 מספר בלס על חוסר המעברהברומן . 238-195' מע, )2002 (12כרך , )תנאים של סלידה, רוזין: להלן(

התיאור . נכונותו של רופא להגיע למעברה לעזרתה של יולדת בגלל סירובו לטנף את רגליו בבוץ
שמעון . כביטוי לתחושת ריחוק וסיאוב של הרופא כלפי העולים, מטפורי יכול להיקרא גם באופן

  .15' עמ, 2003 אביב-תל, טרילוגיה: אביב מזרח-תל', המעברה, 'בלס
ישראל בתקופת המנדט -חינוך להיגיינה ביישוב היהודי בארץ: 'אנו מפיצים כאן תרבות, 'דפנה הירש    6

  ).חינוך להיגיינה, הירש: להלן (2000אביב -אוניברסיטת תל, שניעבודת גמר לתואר , הבריטי
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שלושים ראיונות עומק שערכנו : שעליהם מתבסס המאמר נלקחו משני מקורות מרכזיים

 7, עוליםיבמעברות וביישוב,  במחנות1956-1949עבדו בשנים ר שאעם רופאים ואחיות 

 הרים שפרסמו רופאים ואחיות בעיתונות הרפואית והפופולרית בתקופת העלייומאמ

  .הגדולה
  

  בערות והרגלים נחשלים. א
תפיסות אנשי מערכת הבריאות הישראלית ביחס לעולים בשנות החמישים הכילו שפע 

תפיסות מעין אלה אפיינו במאה וחמישים השנים . םדעות קדומות וסטריאוטיפי

 8. את יחסו של כל ממסד קולט למהגרים בגלי הגירה המוניים,לפחות, האחרונות

                                                           
כל הראיונות . נחקריםלרוב בבתי ה, ידי כותבות המאמר- על2004-2000הראיונות נערכו בשנים    7

  .תומללו ונמצאים בידינו
 Howard,ראו. ומכאן כסכנה לחברות הקולטות, מדובר בתפיסת המהגרים כמאגר נייד של מחלות   8

Markel, Quarantine! East European Jewish Immigrants and the New York City Epidemics of 
1892, Baltimore and London 1997; Alan M. Kraut, Silent Travelers: Germs, Genes and 

‘Immigrant Menace’, New York 1994אפידמיולוגית מתוארת ההגירה כתהליך - בספרות הרפואית
ואף בעלייה בשיעורי התמותה , (Relocation Costs)הכרוך בעלויות בריאותיות גבוהות , עתיר סכנות

 המהגרים עוברים מסביבת מחלות אחת ,זהלפי תיאור . הן בחברה הקולטת הן בקרב המהגרים
לסביבת מחלות חדשה ולא מוכרת ) שאליה הסתגל גופם במהלך הילדות ורכש חיסון מלא או חלקי(

הכרוך בהצטופפות , גם תהליך ההגירה עצמו. מעמידה אותם בסכנה בריאותית קשהה, לגופם

  
  

  1.5.1951, ידי אחות לאחר שמטוסם נחת בנמל התעופה לוד-ם נלקחים עליילדי עול
  ]טדי בראונר: צלם, לשכת העיתונות הממשלתיתבאדיבות [
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תחלואה הטומנת בחובה סכנת הדבקה ו,  ובהשלכה גם מוסרי,לכלוך פיזי לעולים יוחסו

אחת האחיות מתארת כיום את מטופליה . לאוכלוסייה המקומית הבריאה ופרימיטיביות

  : במושב בנגב כך

  [...]עושים ליד הביתהם ראיתי שאת היציאות ,  הביתה]אליהם [באתי

היה תרנגול שהיה קשור עם חבל לרגל של השולחן והחתול עם הצוואר 

. צריכה להכין אוכל, ואני צריכה לראות את התינוקות. קשור לרגל אחרת

  9. [...]הכיור מלא כלים. אין כלים

 תיאורים דומים חוזרים בראיונות נוספים שערכנו ובכתבות שהתפרסמו בעיתונות 
 הובאו סיפוריהן של חמש דבר השבועב, למשל. אותה תקופה אית והכללית שלהרפו

באחד הסיפורים . לציון ארבע שנים לעלייתן לארץ, משפחות עולים ממקומות שונים

ששלטו בו ריחות כבדים של מזון מטוגן וכלי 'תוארה עולה מטריפולי כמתגוררת בבדון 

ים ובציון שמות מלאים את חייה הכתבה שרטטה בפרטי פרט. 'מיטה בלתי מאווררים

, שאשתו ושלושת ילדיו חיים בבדון סמוך בשעה, המשותפים עם גבר הנשוי לאחרת

חיים 'מ הגבר היה שומר שפוטר והוצג כמי שנהנה. ואת הולדת התינוקת הבלתי חוקית

הזוג סירב . '[...]מפרנסות בשפע שאינן דורשות עמל כפיים 'ו' נפלאים של בטלה

אשתו הבלתי '. ליד ולהתחייב לשלם עבור בית בכפר יונה-נה העולים ביתלהתפנות ממח

  10.'[...]לא נצא מכאן אפילו אם יתנו לנו הר של זהב : מוסיפה, 'מסכם הכותב', מוכתרת

 כחמישים שנה אחרי העלייה הגדולה זכרו האחיות והרופאים דוגמאות רבות 

 הבגד הראשון של התינוק היו עולים שלא החליפו את. של העולים למנהגים זרים

, יולדות שהיניקו גורי כלבים או גורי קיפודים כדי להגביר את שפיעת החלב, במשך שנה

סכינים , תינוק שלאבר מינו חובר צינור השקיה, תינוקות שנעטפו בחיתולים כמומיות

זיתים ומלפפונים , זנבות דג שנתלו על מפתני הבתים, שהונחו מתחת לכרית התינוק

  11.ועוד, באסלותשנכבשו 

                                                                                                                                   
', לטענת שלומוביץ, סה זותפי. עלול לעודד הפצה של מחלות זיהומיות, םובתנאים לא סניטריי
 Ralf Shlomowitz, ‘Coerced And Free Migration from the United ,ראו. מעודדת קסנופוביה

Kingdom to Australia and Indentured Labour Migration from India and the Pacific Islands to 
Various Destinations: Issues, Debates and New Evidance’ in: Jan Lucassen and Leo Lucassen 

(eds.), Migration, Migration History, History, Berne 1997, pp. 141-142 תפיסות העוינות והחשד 
 Hugh Mehan, ‘The Discourse,למשל. כלפי מהגרים על רקע בריאותי מוסיפות להתקיים גם בימינו

of the Illegal Immigration Debate: a Case Study in the Politics of Representation’, Discourse & 
Society, Vol. 8 (2) (1997), pp. 249-270  

 .23.1.2003, גבעתיים, ראיון עם שרה כהן   9
אין שם . 5' עמ, 1.1.1953, דבר השבוע', 1953 אזרחי – 1949עולי ': בתוך', חורף רביעי בבדון'   10

 .מחבר
  ).7הערה , לעיל(יונות כל הדוגמאות במאמר עלו ברא   11
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התיאורים הצבעוניים של הפרימיטיביות ושל האחרּות של העולים שימשו הצדקה 

את תיאורי הלכלוך והזרות אפשר למיין . ממסדית למפעל ההדרכה והחינוך מחדש

', בערות'ה, הקטגוריה הראשונה. בפתח המאמר בעקבות הציטוט, לשתי קטגוריות

 לא הכירו את התפיסות המערביות ואת כוללת תיאורים שמהם ברור כי העולים

 הימנעות גמורה מהליכה לשירותים או , למשל.נולוגיה של החיים המודרנייםהטכ

, אוורור מצעים-אי, וכך גם לגבי חיתולים) ירקותלצורך כבישת (שימוש לא נכון בהם 

 אצל סהעדר מה שנתפ התוצאה היא. בעלי חיים בתוך הבית רחיצת כלים ומגורי-אי

. כתנאי היגיינה בסיסיים וחיוניים, כמו גם אצל מראיינותיהן, ת המרואיינות כיוםהאחיו

שכן , את העולים מעוון הזוהמה וההזנחה, מבחינה מוסרית, פוטר' בערות'המונח 

התשובה לבערות בתחום . מדובר בחוסר ידע וככל חוסר ידע יש אפשרות לתקנו

בביעור , בעיני בני התקופה בחינוך ההייתה טמונ, ההיגייני כמו בתחומי השכלה אחרים

  .הבערות

נוגעת לדבקותם של העולים במנהגי ', ההרגלים הנחשלים, 'ההקטגוריה השניי

את , החלפת הבגד הראשון במשך שנה-לכאן אפשר לשייך את אי. ארצות מוצאם

 גם את הרגלי המשפחה שיוחסו –ובהשלכה , את הנקת בעלי החיים, השימוש בקמעות

שאותה ', בערות' ל בניגוד12.ביגמיה ונישואי ילדות,  לידה מחוץ לנישואיןכגון לחלקם

נחשבו ארוגים עמוק יותר בתרבותם ' ההרגלים הנחשלים, 'ידי לימודעל ' לתקן'אפשר 

כאן יש להעיר כי למרות שהדוגמאות הקיצוניות  .ולכן קשים יותר לעקירה, של העולים

                                                           
 .226-224' עמ, תנאים של סלידה, רוזין, ראו   12

  
  

  ארוחת ילדים ואמהות בכפר עבודה צוריאל
  ]האחות שרה פרידבאדיבות [
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לא פעם ציינו האחיות ,  ומצפון אפריקהלעולים מתימן יותר להרגלים נחשלים יוחסו

  13.והרופאים גם את דבקותם של עולים ממוצא אירופי במנהגיהם

 שהביאו עמן קבוצות ינכנס כל אותו מטען תרבותי ייחוד' ההרגלים הנחשלים'לגדר 

פרקטיקות , הרגלים טקסיים הנוגעים ללידה ולגידול הילדים: שונות של העולים

מנהגי , משמעויות תרבותיות של בריאות וחולי, דים וגידולםיומיומיות של טיפול ביל

מדובר בפרקטיקות .  ותזונת ילדים ומבוגריםתמיילדו, מרפאים עממיים, םריפוי ייחודיי

חלק . חברתיות ואפיסטמולוגיות נרחבות, תרבותיות בעלות משמעויות דתיות

ן של התינוק שוכמו לבישת הבגד הרא, על חלק מהם. מהמנהגים הללו נעלם ללא שוב

  אחרים יכולים היו להעשיר את המגוון והפלורליזם; מקום לצעראולי אין , במשך שנה
  .בישראל מבלי לגרום  נזק בריאותי

 14'רפרטואר ההיגייני'נועד ליצור הנגדה ברורה ל' הרגלים נחשלים'השימוש בביטוי 
רו אל ואשר אותו העבי, שרכשו האחיות והרופאים בתקופת הכשרתם המקצועית

כמתקדם וכמועיל למטרות , כמדעי, הזה נתפס והוצג כמודרני' רפרטואר'ה. העולים

ראוי ,  עם זאת15.'נחשל' עדיף על פני, לפי תפיסה זו, מה שהוא מודרני. הלאומיות

קיומו של גוף ידע  טמונה בו הנחה סמויה בדבר. לנקוט זהירות בשימוש במונח זה

אפילו , וחסר ההיבט המצטבר, ות והיגיינה בריאיתרבותי מוגדר ומקובע בעניינ

 המשתנה ברחבי יוקשריו עם הידע ההיגיינ, של יצירת גוף הידע הזה והפצתו, האקראי

הם העדיפו . לא היה בשימוש אנשי התקופה' רפרטואר היגייני'המונח ,  בנוסף16.העולם

                                                           
ומה קשה לשמור על ': 1949-כתבה ב, באחד ממחנות העולים, מתנדבת בבית התינוקות, למשל   13

איך להתנהג איתו ואיך לשמור על הניקיון , אחרי כול ההסברות שלך על התינוק החולה. הדיאטה
על פי הרוב האימא יושבת ליד הילד רק כדי " [...] אצלנו בפולין"או " אצלנו בגרמניה: "עונים לך

לא פעם אמרתי לאם זו או אחרת שיהיה הרבה יותר טוב לילד אם . לנענע את המיטה ולבכות אותו
פה יושבת ! ועיני רואות הכול. היא תלך הביתה לכבס משהו בשבילו ולא תחזיק אותו בלכלוך כזה

והן חושבות שמה שנותנים פה לאכול . ה שהוא רעב לפי דרישת הרופאפתאום אם ומניקה את ילד
דבר ', עם התינוק והאם, 'ר"פ. 'אין זה מספיק והילד מוכרח לקבל משהו בין ארוחה לארוחה

 .175' עמ, 31.7.1949, הפועלת
תנאים (ובעקבותיה רוזין ) חינוך להיגיינה(מושג שבו משתמשת הירש בעבודתה על תקופת המנדט    14

 ).של סלידה
משמו של ארגון , למשל, כפי שעולה, היה בשימוש באותה תקופה ביחס לעולים' נחשל'הביטוי    15

מוסדות לטיפול : ראשי התיבות של הארגון הם. 1950שהוקם בשנת , וינט'מיסודו של הג, ן"מלב
וש השימ.  ולא בכלל אוכלוסיית העולים,ן יועד לטפל בקשישים ובנכים"מלב. בעולים נחשלים

ארגון מרגלים , 'פנחס יורמן, למשל, ראו. ביחס לקהל היעד שלו היה מקובל' נחשלים'במונח 
  .5' עמ, 29.1.1953, דבר השבוע', עולמי

יש הבדלים מהותיים בין דגשי הרפרטואר שמציגה הירש לדגשי הרפרטואר בן אותה תקופה    16
הירש מדגישה חינוך . 'רפרטואר'ת בתוך ההבדלים המשקפים ריבוי ושונּו, ליס-שהציגה סטולר

הירש . ליס מדגישה את הפנייה לאוכלוסייה העירונית המשכילה והמבוססת-ואילו סטולר, לעניים
גם ברמת התכנים .  בשימוש באמצעי תקשורת המונים–ליס -וסטולר, מתמקדת בהדרכה אישית



  I  37נלחמות בבערות ובהרגלים נחשלים  

ואל גוף הידע ', הסברה בריאותית'או ' חינוך בריאותי', 'קליטה בריאותית'ביטויים כמו 

  17.'תורת ההיגיינה'התייחסו בפשטות בשם 

פעולת . 'נלחמות':  שתי הקטגוריות הנדונותלא פחות חשוב הוא הפועל המחבר את

מקבלת כאן , הן ברמה של הקניית ידע והן ברמה של שינוי המנהגים, השינוי התרבותי

בשינוי  אלא, עהסברה ושכנו, אין מדובר רק בפעולות תמימות של לימוד. ממד כוחני

, במלחמה זו היו אחיות צעירות' חיילות'ה. ובעת הצורך גם בהפעלת מרות, אקטיבי

לבן ושביס - בולטים בצבעי ירוק' מדים'לובשות , לעתים קרובות בנות פחות מעשרים

המסר .  ובתחושת שכנוע פנימי עמוק;בידע שרכשו בקורס האחיות' חמושות'ו, צחור

האמונות התרבותיות  ומנהגיהם,  הקודם של העוליםהידע: של האחיות היה פשוט

 – קטן כגדול – מעתה נדרשו העולים לנהוג בכל דבר ועניין.  עוד רלוונטיים אינםשלהם

, ניקוי הבית,  אם זה גידול תינוק;פי עצת האחות  על,יום שלהם-הנוגע לחיי היום

, כמודרנייםמערך העצות ודרכי החיים שהוצגו . כביסה או כל נושא אחר, בישול

' בערות וההרגלים הנחשלים'כהיגייניים וכרציונליים היו אמורים לשמש תחליף ל

  : נכתב, בהמשך הציטטה שהובאה בראשית המאמר. שתוארו לעיל

 – תחת העריסה התלויה בחבל –הפחונים צויידו במיטות לילדים 

להחליף , על האם, ואף עליה[...] בחיתולים ובבגדים מתאימים לתינוק 

הקלה יותר לכביסה וניתן לשמור , ת מכנסי המזרח בהלבשה אירופיתא

והאחיות והמטפלות גם מלמדות אותן איך עליהן לסדר . בה על הניקיון

להתקין מדף מקרשים , איך לרכז את הבגדים בפינה אחת, את חדרן

אין , ואם כי העולות שוקדות למלא אחרי ההוראות. ולסדר פינת מטבח

כי באם יניחון טרם שהתורה החדשה הכתה .  מהןהמטפלת מסירה עינה

  18.תשובנה אל הרגליהן מזה דורות, שורש ונקלטה כראוי

  

  הרפואה המונעת בתקופת המנדט. ב
 ,כלומר הדרכה וחינוך אוכלוסיות רחבות לנורמות היגייניות, פעילות הרפואה המונעת

תקופת העלייה לא החלה ב, כמתקדמות וכתרבותיות, שנתפסו באותה תקופה כראויות

ביישוב הגיע  'ציוני'החלק ה. היא הייתה מקור לגאווה כבר בתקופת היישוב. הגדולה

                                                                                                                                   
בעוד , טה בצרכיםלמשל לגבי הנקה וחינוך לשלי, ליס תכנים משתנים לאורך זמן-מציגה סטולר

, כך אגדל תינוק ציוני, ליס-שחלב סטולר. הירש מציגה רפרטואר קבוע הנוגע בעיקרו לניקיון הגוף
  .81-28' עמ, )כך אגדל, ליס-סטולר: להלן (1998אביב -אוניברסיטת תל, עבודת גמר לתואר שני

אליים באמצעות ספרי הבניית התינוק והאם הארץ ישר: כך אגדל תינוק ציוני, 'ליס-שחלב סטולר   17
 .288' עמ, )2003 (13כרך , עיונים בתקומת ישראל', הדרכה להורים

  .142 'עמ, 8-7' חוב, 1951יולי , דבר הפועלת ',על משמר הילד' ,א"ר   18
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מבלי להכליל בנתונים ,  זאת19;בשנות הארבעים לשיעורי תחלואה ותמותה אירופיים

שיעורים . הערבים והחרדים', היישוב הישן' אנשי –ציוניות - את האוכלוסיות הלא

עד קיצוניות על הפצת עקרונות הרפואה המונעת של אותו נמוכים אלה יוחסו להקפדה 

' מדעי, 'מפוקח,  החל בשטיפת ידיים וכלה בגידול ממושטר– התרבותי םולהקשר, זמן

  20.של תינוקות' ירציונל'ו

הנהיגו גם הסברה , שהופנתה לאוכלוסיות משכילות, לצד הפעולה ההסברתית בכתב

במידת ,  בהשכלתן–' אחרות'שנתפסו כשכוונו בעיקר לאוכלוסיות , והדרכה אישית

' היישוב הישן'אלה נמנו בעיקר עם אנשי .  שלהןםהמודרניות ובהרגלים ההיגייניי

' היישוב הישן'אנשי   בתקופת המנדט הודרו21.ותושבי השכונות העניות בערים

בערים ' עניים'ערביי הארץ וה, קהילת התימנים בשעריים וברחובות, בירושלים ובצפת

, לחריצות, תבניגוד לרציונליו. 'אחרים'על ידיו כ ויוצרו,  ההיגייני הציונימן השיח

לקשר שבין נפש ) גם הפוליטית(לטיפול הרפואי המשובח ולמודעות , להיגיינה הגבוהה

, םכפרימיטיביי' אחרים' הוצגו ה–שייחסו אנשי היישוב לעצמם , בריאה לגוף בריא

   22.ליםהיגייניים וכחו-כלא, כרשלנים, כמזוהמים

בריא בגוף , ר אדם חדשלסייע במימוש השאיפה הציונית ליצוההדרכה נועדה 

הייתה כרוכה בשינוי דמותו הפיזית , כחלק מתהליך המודרניזציה, ההיגיינה. ובנפש

במסגרת . 'צבר'וביצירתו של מה שלימים יכונה ' היהודי החדש'והרוחנית של 

שיטת הפעולה לחינוך . ' הדסההדגם של'המאמצים הללו התגבש מה שנכנה להלן 

  . בירושלים' יישוב הישן'התרכזה בעיקרה ב' אחרות'רפואי באוכלוסיות ה

בהשפעת פעולות לקידום הבריאות , 1913-הפעילות של הדסה בירושלים החלה ב

בתינוקות חולים וכללו הכשרת אחיות שטיפלו , שהחלו עשור לפני כן, בארצות הברית

לארץ הנדבן הביא , לבקשתה של הנרייטה סאלד. 1902שנת בביקורי בית בניו יורק ב

ופתח את המרכז הראשון בארץ ישראל , נתן שטראוס שתי אחיות מארצות הברית

 ארגן שירות :מקיףהמרכז נתן שירות . הדרכת אמהות ולטיפול בתינוקות ובילדיםל

חרי א. חינוך לבריאות וביקורי בית אצל משפחות עניות, הדרכת אמהות, מיילדות

שכונה , לחלוקת חלב לתינוקות, מלחמת העולם הראשונה הוקם מפעל וולונטרי נוסף

                                                           
 23והשיעורים האירופים היו ,  לאלף29 היה שיעור תמותת התינוקות ביישוב העברי 1947בשנת     19

, דבר', תשובה על שאלות, 'חיים שיבא.  לאלף בבלגיה45-קוטלנד ו לאלף בס39, לאלף בשוודיה
  .2' עמ, 28.8.1952

 .45-42' עמ, כך אגדל, ליס-סטולר, ראו   20
בריאותית -פעילותה החינוכית: הדסה לבריאות העם, רובין ושפרה שורץ-ציפורה שחורי, למשל, ראו   21

, )הדסה, רובין ושורץ-שחורי: להלן (2003ירושלים , ישראל בתקופת המנדט הבריטי-של הדסה בארץ
  .170-166' עמ

 .41-19' עמ, חינוך להיגיינה, הירש; 51-48' עמ, כך אגדל, ליס-סטולר, ראו   22
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הבת 23.שמו של מפעל החלב הועתק גם לתחנות. 'טיפת חלב' נ אמהות  קיבלו ח

ר נוסף על כך כלל הדגם של הדסה את .  נשקלו וחוסנוותינוקותיהם, הדרכה ו ק י ב

ת י ב שכנוע האמהות ואי החיים פיקוח אישי על תנ:  פרקטיקה שמטרתה כפולה– ה

  24.להגיע לתחנה למעקב כדי לצמצם את ביקורי הבית

ובמיוחד , בקרב אוכלוסיות שלא ידעו קרוא וכתוב, כאמור, הדגם של הדסה הופעל

ובעיקר , שלא יכולות היו להיעזר בחומרי ההדרכה הכתובים, בקרב נשים אנאלפביתיות

, וכך. ומה בהיגייניזציה של היישובשהיו בעלי חשיבות עצ, בספרי ההדרכה והמאמרים

במיוחד לאחר , התפתחה במהירות) המטפלת במחלות(בעוד הרפואה הקורטיבית 

 הארץ כולה תוהעניקה שירותים לאוכלוסיי, של קופת חולים של ההסתדרות הקמתה

פי שפעלה על , )המונעת(ה הפרבנטיבית  התמקדה הרפוא25,בערים וביישובים הכפריים

  . זרים קטנים ומקומייםבמג, הדגם  הזה

החל מתגבש , לגלית- הבלתיהעם התגברותה של העליי, בשלהי תקופת המנדט

. שטשטש את הדיכוטומיה בין רפואה פרבנטיבית לרפואה קורטיבית, דפוס רפואי נוסף

קפריסין , לגליים שנתפסו והוחזקו במחנות בריטיים כמו עתלית-העולים הבלתי

צוותים קטנים של רופאים ואחיות ניסו .  רפואי מוגבלשירות קיבלו בהם, ומאוריציוס

בתחלואה ובתמותה של , הסגורות והמוגבלות במשאבים, להתמודד במסגרות אלה

שבהם נלקח , טשטוש הגבולות התבטא בהקמתם של בתי תינוקות במחנות. תינוקות

הרציונל היה לתת . הטיפול בתינוק מחזקת ההורה והועבר לאנשי הסגל הרפואי

בפועל התבטאה התוצאה . נוקות תנאים טובים יותר מאלה ששררו במחנהלתי

גל הרפואי הס. במדיקליזציה מלאה של הטיפול בילד בתקופת שהותו בבית התינוקות

והיו מקרים של מניעת קשר בין הורים , את דרכי הטיפול בהםו קבע את תזונת התינוקות

  26.םוילדיהם מטעמים היגייניי

                                                           
חלק מגל של היגייניזציה בראשית המאה העשרים שעבר במרבית , כאמור, היה' הדגם של הדסה'   23

 הוקם שירות ביקורי הבית 1908-כבר ב. זילנד ואוסטרליההברית ואף ניו -ארצות, נות אירופהמדי
היה מוסד , שהקים נתן שטראוס' טיפות החלב'לצד , הבריתבארצות . ויסקונסין, אשון במדיסוןהר

תשע -שנועד לחנך ילדות בנות שמונה, (Little Mother’s Club)  מועדון האימהות הקטנות–ייחודי 
 .Rima D.  כשאמותיהם יצאו לעבודהבזמן שהן נשארו לטפל באחים קטנים, לאמהּות ולהיגיינה

Apple, Reaching Out to Mothers: Public Health and Child Welfare, Sheffield 2002  בבריטניה 
 Lara Marks,  Model,ראו. הדגש היה יותר על הרצאות בתחומי ההיגיינה וטיפול בבית ובילדים

Mothers: Jewish Mothers and Maternity Provision in East London, Oxford 1994, pp. 187-193 
  .82' עמ, חינוך להיגיינה, הירש   24
עיצובה והתפתחותה כגורם המרכזי בשירותי הבריאות בארץ : קופת חולים הכללית, שפרה שורץ   25

 .60-55' עמ, 1997בוקר -קריית שדה, ישראל
 שאסר על אבות להחזיק את מתואר כמי, 1947רופא מתנדב בקפריסין החל משנת , ר ולטר פלק"ד   26

  , 3' חוב, )1999(כרך כד , עתמול', לחופש נולדו, 'נחום בוגנר, ראו. מחשש למחלות, ילדיהם
עוד כחלק משרותי הבריאות יהס, דורית ויס, על שירותי הבריאות במחנות הבריטיים ראו גם. 143' עמ
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  לייה הגדולההרפואה בתקופת הע. ג
את העלייה קלטה מסגרת מדינית , ראשית.  היה שונההמצב  הגדולההבתקופת העליי

, שכתבו ופרסמו טקסטים היגייניים, את מקומם של רופאים ואחיות יחידים. ריבונית

שהפעילו הדרכה בתחנות ובבתים של חלקים , דוגמת הדסה, ושל ארגונים פילנתרופיים

תרומתם של הארגונים . פוס מסגרות ארגוניות של המדינההחלו לת, קטנים באוכלוסייה

ו וארגון אמהות "ויצ, הדסה, ובעיקר קופת חולים של ההסתדרות, שפעלו עד אז

 גופים חדשים של המדינה או שפעלו אבל לתמונה נכנסו,  גדולה מאודההיית, עובדות
 גדלה הסייהאוכלו, שנית. ל"ן וצה"מלב, כגון השירות הרפואי לעולה, בשיתוף עמה

גדלה , מאלפים בודדים שטופלו בתקופת המנדט בידי הדסה בירושלים. מאוד

 ההעליי,  שלישית1951.27עד סוף שנת  אוכלוסיית המטופלים במהירות ומספרה הוכפל

תמותת התינוקות . ההגדולה הביאה עמה שינוי דרסטי במדדי הבריאות של האוכלוסיי

 39- וירדה ל, 1949-  לאלף ב51-  ל1947-ת ב לאלף לידו29- נסקה מהבכלל האוכלוסיי

בקרב העולים היו השיעורים גבוהים . 1956 לאלף בשנת 35.9-  ול1951- לאלף ב

 לאלף 40.3 והגיעה עד 1953- ב44.9- ו1951-  לאלף ב82, 1950- לאלף ב157: בהרבה

-בגרענת ובמחלות, בשיתוק ילדים,  בגזזת29, שיעורי התחלואה בשחפת1956.28בשנת 

היו שונים לחלוטין במחנות העולים ובמעברות לעומת , גון רכיטיס וצפדינהכ, חסר

שיעורי התחלואה האלה מוצגים בדרך כלל . המצב בערים וביישובים הכפריים

באוכלוסיית  במאמרים הרפואיים של התקופה כהערכות גסות וממוקמים בפירוש

המקרים , 'לגבי גזזת או 30', מילדי תימן וצפון אפריקה חולים בגרענת80%': העולים

  31.'מושבי עולים וישובי מיעוטים, מתגלים בעיקר בערי עולים

                                                                                                                                   
 דוקטורקבלת התואר עבודה לשם , 1948-1940קפריסין ועתלית , עדן, במחנות מאוריציוס

 .219' עמ, 2002 אביב-אוניברסיטת תל, לפילוסופיה
  .328' עמ, עולים בסערה, הכהן   27
הרצאה בכנס רופאי ילדים של (' 1942-54הטיפול המונע באם וילד בשנים , 'ברמן-טובה ישורון   28

הטיפול , רמןב-ישורון: להלן (1954אוקטובר , ג' חוב, דפים רפואיים, )14.5.1954-קופת חולים ב
דין וחשבון של  נלקחו מ1956הנתונים לגבי . 1953היא מציגה נתונים עד . 206-205' עמ, )המונע

יש לשים לב שהנתון הנוגע לתמותת התינוקות של . 1956המחלקה לאם ולילד במשרד הבריאות לשנת 
ות גבוה  באותן מעבר1955הנתון לשנת . העולים מתייחס לעולים שהתגוררו בשנה זו במעברות

 עמדה על 1956תמותת התינוקות בקיבוצים בשנת , לשם השוואה.  לאלף46.7בהרבה ועומד על 
  .491/פר, תיק משרד הבריאות,  המדינהגנזך.  לאלף21.4

, דפים רפואיים', העליה ההמונית והתחלואה השחפתית, 'ליכטנשטין' ה, ראו בהרחבה בנושא זה   29
 .105' עמ, )העלייה ההמונית והתחלואה, ליכטנשטין: להלן (1953ספטמבר , )ג-ב(יב ' חוב

יב ' חוב, דפים רפואיים', השפעת העליה ההמונית על בריאות האוכלוסיה הותיקה והחדשה, 'נסאו   30
נסאו מעיר במאמר על איכות . 12' עמ, )השפעת העלייה ההמונית, נסאו: להלן (1953מאי , )א(

מצביע על מדדים חברתיים וכלכליים המבחינים בין ו, המידע הסטטיסטי בנושא תחלואת העולים
 .11' עמ, שם. 'את הידיעות עליהם בסטטיסטיקה המונית" לצוד"ואין 'קבוצות העולים 

  .23-22' עמ, 1958יוני -מאי, 6-5' חוב, בריאות הציבור', הגזזת בשנים האחרונות, 'כהן' י   31
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עולי שנות החמישים כאל איום  אל, אם כן, המערך הרפואי הקולט התייחס

.  הגדולההלפחות בשנים הראשונות של העליי, נמשכה' אחרים'כ גם תפיסתם. בריאותי

" איכותית"מראשיתה עלייה , זולא היתה 'כי , האחות אסתר שפירא רבינוביץ כתבה

צל קודר של מחלות גוף ונפש , מחד הגיעו ניצולי השואה": עליה של בעיות"אלא 

ומאידך יהודי המזרח אשר באו מארצות מפגרות , מלווה את דרך השתרשותם במולדת

  32.'ונחשלות ולכן רמתם התרבותית נמוכה

מם או עם התחלואה  לציין שהתפיסות הללו קדמו למפגש עם העולים עצןמעניי

, המנהל הרפואי של קופת חולים, ר יוסף מאיר"כשהכין ד, 1943כבר בשנת . שלהם

 של הנכללו בה הנחות פסימיות לגבי אופי, תכנית רפואית לקליטת מיליון עולים חדשים

', החומר האנושי לפני עלייתו ארצה'הוא הניח כי לא יהיה סינון של . העלייה העתידית

כי אחוז הנשים ', פיסית או מקצועית'חסרי הכשרה , ו במצב כלכלי גרועכי העולים יהי

מצב בריאותם של ' כי –ובעיקר ', והם יהוו פרובלמות מיוחדות'והילדים יהיה גבוה 

מצב תזונתם ירוד במידה רבה ואחוז , מצב רוחם מדוכא מאוד, העולים יהיה לקוי מאוד

צאתו לעבודה גופנית מפאת מחלות גדול של העולים יזדקק לריפוי ולהבראה לפני 

ריכוז העולים במחנות סגורים לשם :  הוא הציע תכנית חדשנית33.'כרוניות ומפאת הגיל

גם העולים הבריאים ישהו במחנות ההבראה במשך שבוע עד . חיסון והבראה, חיטוי

הזנה 'במחנות אמורים היו העולים לקבל . ארבעה שבועות לפני שיצאו לעבודה

ומיון למקומות ' תהסברה והדרכה היגייני'לעבור , כן הלבשה והנעלהו' רציונלית

  34. לקופת חולים ולעבור שיקופי ראות ולבםלהירש, עבודה

העדרו של סינון החומר האנושי או : נתמקד לרגע בהנחת היסוד הראשונה של מאיר

כל שליוותה אותו , הסלקציה בין חולים ובריאים הייתה תמה מרכזית בתפיסתו. סלקציה

ואין סיבה להוסיף עליהן , הוא גרס כי בארץ יש די מחלות מקומיות. חייו המקצועיים

 מאיר 35.שבהם יש לטפל, כן אין טעם בהגעת עולים חולים. מחלות שייובאו עם העולים

: במאמר אחד קרא. לא שינה את דעתו גם בתקופת העלייה הגדולה של שנות החמישים

הר געש של 'תחת השם ,  במאמר אחר36.'ביא לארץכמה חולים כרוניים נוכל עוד לה'

                                                           
הארכיון , 1953מאי ', ות הרפואה המונעתעל ביקור הבית לאור התפתח, 'אסתר שפירא רבינוביץ   32

 . 4-1487, יפו-העירוני של עיריית תל אביב
ר מאיר התייחסה הן "תכניתו של ד. 267-264' עמ, 1994אביב -תל, תוכנית המיליון, דבורה הכהן   33

  .לקליטה אפשרית של ניצולים מיהדות אירופה והן לקליטת יהודים מארצות המזרח התיכון
 .שם   34
, ר מאיר לקיבוצים להנהיג סלקציה רפואית לחברים חדשים"ד בראשית שנות השלושים קרא כבר   35

בה הבהיר לחפצים בעלייה כי ש', לארץ ישראל בל יעלו חולים'פרסם את הקריאה  ובאמצעיתן
איך תשמור על בריאותך , )עורכת(טובה ברמן , ראו. היישוב אינו יכול ואינו חפץ לקבל עולים חולים

  , ארכיון העבודה, )החוברת בהוצאת משמר הבריאות וקופת חולים (1935, אלבארץ ישר
IV-81-104-14 .  

 .236-233' עמ, ו"אביב תשט-תל, הרפואה והציבור, יוסף מאיר   36
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',  עליה של חולים מכל הסוגים–ארץ עליה שאין דוגמתה , 'כינה את ישראל', סכנות

ובכול יום , שחיים אנו על הר געש של סכנות, עדיין לא חדרה ההכרה בישוב': והוסיף

 תועלולות לפרוץ מגפות קשות בתנאים שבהם חיים העולים במעברות ובהתיישב

  37.'החדשה בעיר ובכפר

 38. ולא ייחד את מאירעולים על בסיס בריאותי לא היה חדשהסלקציה של הרעיון 

לפני מלחמת העולם השנייה השתדלה הסוכנות היהודית לאפשר עליית יהודים בריאים 

שחפת ,  שכללו מחלות רוח,ואף השתמשה ברשימה של קריטריונים פוסלים, בלבד

שהייתה עשויה לחסוך , סלקציהשל ה, לכאורה, ן הכלכלילמרות ההיגיו  אך.ועוד

כספים בריפוי עולים חולים ולא לאפשר הגעתם של עולים שאינם מסוגלים לפרנס את 

הסלקציה , ולמרות החשש הרפואי כי עולים חולים ידביקו אחרים במחלותיהם, עצמם

  39.לא בוצעה בפועל עקב התנגדות ציבורית רחבה

                                                           
 .2' עמ, 29.8.1951, דבר', הר געש של סכנות, 'יוסף מאיר   37
 תחנת הסגר אך מצדדים שונים  היו העולים צריכים לעבורןלפי ההיגיו':  ליכטנשטין כתב,למשל   38

  .104' עמ, העלייה ההמונית והתחלואה, ליכטנשטין. 'היתה התנגדות מובנת לכך
עולים , הכהן; 161-150' עמ,  ממשלה,הסתדרות, חולים קופת, שורץ, לדיון בסוגיית הסלקציה ראו   39

 לתואר בודת גמרע, 1954-1951העליה הסלקטיבית מצפון אפריקה , אבי פיקאר; 76-54' עמ, בסערה
מדיניות העליה והקליטה של ההסתדרות , אביבה חלמיש; 1998גוריון בנגב -אוניברסיטת בן, שני

  
  

  וינט באירופה'התמונה צולמה כנראה במחנה עקורים של הג. 'ארץ ישראל זקוקה לאנשים בריאים'
  ]יוסי פליסקין' פרופבאדיבות [
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השלבים נלקחו מן .  הגדולההת ביניים בשנות העליינציג שלוש תקופו להלן

) 1954-1950(שלב המעברות , )1950-1949(שלב מחנות העולים : החלוקה של ליסק

 חלוקה זו משקפת לא רק שלוש תקופות 40). ואילך1954('  אל הכפרהמן האניי'ושלב 

השינויים . אלא גם את השינויים במדיניות קליטת העלייה, מובחנות של פתרונות דיור

  .השפיעו גם על מדיניות הקליטה הבריאותית של העולים

  

   מחנות העולים–השלב הראשון 
 כדי 41,כותבת דבורה הכהן', במחנות העולים היתה יד מרכזת בתחום הבריאות'

בו לא שהו העולים במחנות אשר , להמחיש את הסכנות הבריאותיות שעורר השלב הבא

 Total Institution.(42(' מוסד כוללני'ים היה למעשה מחנה העול. הסגורים אלא במעברות

ובמידה מסוימת גם המעברות במשך רוב תקופת העלייה , כאלה היו גם מחנות המיון

 במחנות 43.'מן האנייה אל הכפר'עם המעבר למדיניות , 1954הגדולה ולפחות עד קיץ 

יו פני שהעולים המ, העולים הייתה דרגת הריכוזיות או הטוטליות המוסדית גבוהה מאוד

, ציוד בסיסי סופק במחסנים, מזון ניתן בחדרי אוכל. בו את כל מחסורםאמורים לקבל 

 הועברו לטיפול בבתי תינוקות – בעקבות הדגם שנוצר בעתלית ובקפריסין –ותינוקות 

  . למשך כל היממה

שילוב של עבודת  – תחילה ניסו להפעיל במחנות את הדגם הטיפולי של הדסה

 שכן,  ביקורי הבית התאימה בהם מאודתפרקטיק. חנה עם ביקורי ביתאחות בת
האם אווררו את ,  מה אכלו–יום של העולים - הביקורים אפשרו פיקוח על חיי היום

בתי . ולאילו מטרות, האם ישבו על הרצפה או השתמשו בריהוט הסוכנות, מעונם

של שאר תושבי מחנות נועדו לספק לתינוקות תנאי מגורים משובחים יותר מ התינוקות

                                                                                                                                   
  , 1995אביב -אוניברסיטת תל, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, 1937-1931הציונית 

  .158-147' עמ
, ראה כי הפריודיזציה המקובלתשה, לעניין הפריודיזציה אנו מסתמכות בין השאר על משה ליסק    40

אך , כוללת רק את הגל הראשון של העלייה ואת המעברות, 1952התוחמת את העלייה הגדולה עד 
 ובמסגרתו 1956שנמשך עד ', מן האנייה אל הכפר, 'מחמיצה את השלב המשמעותי של הקליטה

  .5-1' עמ, העלייה הגדולה, ליסק. עלה חלק הארי של עולי צפון אפריקה
  .200' עמ, עולים בסערה, הכהן   41
כארגון שמטרתו לחולל שינוי ) Total Institution(הסוציולוג ארווין גופמן הגדיר מוסד כוללני    42

 . המאפיין העיקרי שלו הוא ניתוק יחסי מהסביבה החיצונית.בתפקודם או בהתנהגותם של בני אדם
ים הפועלים בתוך המוסד הכוללני  האנש.ישן ומבלה במסגרת אחת, השוכן בארגון הכוללני עובד

). Inmates(חוסים או דיירים ,  ושוכניםStaff)(' סגל': נחלקים באורח ברור לשתי קטגוריות
בתי , מנזרים, בתי כלא. שהניידות ביניהן אינה אפשרית, הקטגוריות מציינות שני עולמות נפרדים

רעיון .  הכוללניות שלהםהנבדלים ברמת, ספר ובתי חולים הם דוגמאות למוסדות כוללניים
  .175' עמ, מדינה, הכוללניות מופיע אצל קימרלינג

 .42-30' עמ, העלייה הגדולה, ליסק   43
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) מקצועי-או סמי(טיפול מקצועי  שלהם נוספו, )ברוח בית התינוקות הקיבוצי(העולים 

המטפלות היו בחלקן . של מטפלות והדרכה של האמהות בהלכות הטיפול הראוי

וחלקן , עובדות משרד הבריאות או משרד העבודה שעברו קורסים בטיפול בתינוקות

  .מיישובים סמוכים למחנות וכדומה,  נשיםמתנדבות שבאו מטעם ארגוני

שמנו למעלה ממאה ,  מחנות העולים58 כבר הוקמו בתי תינוקות בכל 1950במאי 

נקיים יותר וצפופים , בתי התינוקות שכנו בדרך כלל במבני קבע מחוממים. אלף נפש

היו עולים שסירבו , עם זאת. פחות מהמגורים המשותפים שהוקצו לשאר השוהים

התנגדות זו אפיינה במיוחד את יוצאי מחנות המוות .  את ילדיהם מרשותםלהוציא

   44.שמלכתחילה הוטרדו מרעיון המגורים במחנות העולים הסגורים, באירופה

היה הטיפול הרפואי בעולים פשוט יחסית מבחינת מערכת , אם כן, בשלב הראשון

אפשר , יהם כמעטלא יצאו מתחומ, הם היו מרוכזים במספר מחנות מוגבל. הבריאות

ם למסור את ילדיהם לבית  בקלות יחסית ולכן גם להדריכם ולהנחותהיה למצוא אותם

מערכת הגדולה  אבל ה45,בתי התינוקות הצלחהמבחינה רפואית היו . התינוקות

                                                           
 .326' עמ, עולים בסערה, הכהן   44
, על ידי פתיחת בתי תינוקות במחנות': כתב, מנהל מחלקת הילדים בבית החולים בעפולה, ר נסאו"ד   45

לה ועל ידי פתיחת בתי ילדים פשוטים במחנות וגיוס פרסונל שבהם קיבלו הילדים טיפול יום ולי
כלומר לעלייה בשיעורי תמותת ['  הושם קץ למצב מסוכן זה–מאומן וריכוז עזרת מתנדבים 

  .12' עמ, השפעת העלייה ההמונית, נסאו]. התינוקות

  
  

  1.10.1949, ראש העיןב' מרבד הקסמים'אחיות מטפלות בילדי עולי מבצע 
  ]טדי בראונר: צלם, לשכת העיתונות הממשלתיתבאדיבות [
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גיוס כוח , ציוד, בעיותיה העיקריות היו מימון.  יקרה מאודוהמסועפת הזו הייתה כצפוי

  46. בין ההורים לסגלאישיים בעייתיים לעתים- חסים ביןף על ינוס, אדם וחוסר ברופאים

 
   המעברות–השלב השני 

הכוונה .  העוליםנה מן הניהול הכוללני של חייהוקמו כדי לפטור את המדיהמעברות 

 לצאת לעבודה ,הייתה לאפשר להם מידה רבה יותר של עצמאות ושליטה על ענייניהם

של ' תרבות הבטלה'כ בעיתונות  שתוארולהפסיק את מה, )ובכלל לצאת מהמחנה(

ר "ד. והטיפול בהם הוחזר לידי הוריהם בוטלו מרבית בתי התינוקות לשם כך 47.העולים

  :אריך נסאו כתב

תנאי ; העצמאות המרובה שהוענקה מעכשיו להורים לטיפול בילדיהם

שפיגרו אחרי , המתקנים הסניטרים הלקויים; השיכון הפרימיטיביים

הפרסונל ; בעיקר בנקודות המרוחקות, ל המעברות המהיר שןהבניי

מספר ; הבלתי מספיק והבלתי מנוסה ברובו שעמד לרשות הטיפול

 כול אילו נתנו –מנהגים פסולים בהזנת ילדים ; הרופאים הבלתי מספיק

  48.את אותותיהם

טיפת 'להדרכה בתחנות , הפרקטיקה של האחיות הוגבלה למערך הטיפול הרפואי

מספר המעברות היה כפול ממספר המחנות  אולם. שלא התבטלו,  הבית ולביקורי'החלב

 – אלף נפש 250- התגוררו בהן כ1952-1951ובשנים ,  מעברות129 היו 1952 בשנת –

למרות מאמצים רבים לגייס אחיות , לכן. היה רחב בהרבה והפיזור הגיאוגרפי שלהן

  .היו הסגלים הרפואיים חסרים, ורופאים לעבודה במעברות

שהחלישה בפועל את כוחם היחסי של , בתוך הסיטואציה המורכבת של המעברה

יציקת  עיקרם היה. פרקטיקות חדשות וגוונים מקומייםהתפתחו , האחיות והרופאים

 מיצוב יחסי רצון טוב בין –ומטרתם , תכנים חדשים ליחסים שבין מטפל ומטופל

ים חיוביים למי ששיתפו התפתחה מערכת תמריצ בשל גודל הקהלים. האחיות לעולים

כלכלת 'באורח שלא כוון מלמעלה התגבשה . פעולה עם אחיות בריאות הציבור

במעברות רבות . שמשמעה מתן הטבות קטנות בתמורה לשיתוף פעולה', אסימונים

שנתרמו למשרד , (Care)' קר'נעשה שימוש נרחב בחבילות אמריקניות של חברת 

ביגוד , סדיניות, ובהן חיתולים, ידה לתינוק אחדבמקורן היו אלה חבילות ל. הבריאות

                                                           
 פרשת ןייח ועדת החקירה הממלכתית בענ"דוב. טרם נערך מחקר מקיף על סוגיית בתי התינוקות   46

קשיי התקשורת בין 'נטען כי , 2001משנת , 1954-1948 של ילדים מבין עולי תימן בשנים םהיעלמות
 שימשו קרקע פוריה לבעיות –המשפחות לבין הסגל של בתי התינוקות שהיה ברובו ממוצא אירופי 

  .38' עמ, שם. 'שהותירו משקעים קשים אצל משפחות רבות, רבות וקשות
 .218' עמ, ם של סלידהתנאי, רוזין   47
  .14' עמ, השפעת העלייה ההמונית, נסאו   48
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במעברות הן ניתנו ' טיפת החלב'בתחנות  אבל. ראשוני ושאר ציוד בסיסי לתינוק

אמצעי לפיתוי  שימשו, לחלופין, לאמהות משתפות פעולה שהגיעו לתחנה או' פרסים'כ

יות נהגו האח, בגלל מספר החבילות הקטן ביחס למספר היולדות. אמהות סרבניות

נתינתה או , טיב המתת וגודלה. חבילות ולחלק לכל אם פריטים מתוכןלפרק את ה

  :מספרת אחת האחיות. היו בסמכותה הבלעדית של האחות, שלילתה

זה היה מין . שזה גם בגדים ראשונים לתינוק', קר'היינו מקבלים חבילות 

, ושעונית, חבילה כזאת שבתוכה היו חיתולים וכמה חולצות עליונות

, כל חבילה כזאת הייתי מחלקת לשניים. דברים בסיסיים, ומגבת ושמיכה

די שידעו שלא מקבלים כ, כמה פרוטות, לא ממש חינם[...] ונותנת 

    49.חינם

' טיפת החלב' שהוקמו בצמוד לחלק מתחנות ,המטבחים בדומה לכך שימשו גם

כבר ] ברהלמע[כשהגעתי ': לפיקוח ולשליטה באמצעות הטבות, לחינוך, במעברות

היו הרבה מאוד צלחות . [...] והיא היתה מכינה כל יום מרק ירקות, היתה מבשלת

היא היתה מבשלת סיר . [...] ומי שהיה בא היה משלם שני גרושים, כחולות מפלסטיק

 את הגישה למנת המרק החמה שחולקה 50.'גדול של מרק וזה והוא תמיד הספיק לכולם

התנו האחות או המתנדבות ,  במחירי הימים ההם,חינם או שנמכרה בפרוטות מעטות

כך תיארה העיתונאית חנה זמר את מעברת . בציות להנחיות וברכישת הרגלים חדשים

  :תלפיות בירושלים

בבית הם . הילדים למדו כאן לאכול בכף כשהם יושבים ליד שולחן

לומדות : גם האימהות לומדות. אוכלים בידיים ויושבים על הרצפה

[...] מסורקים ולבושים בבגד נקי , ילדים כשהם רחוציםלהביא את ה

. לומדות לשמור על כרטיס האוכל בנרתיק קטן או לתפרו על נייר קרטון

כיצד להאכיל וכיצד , כיצד לבשל[...] הן לומדות עוד הרבה דברים 

  51.לשמור על הניקיון

                                                           
, אשקלון, אחות במעברה, עם תמר אריאלי) 'ר נדב דוידוביץ"בהשתתפותו של ד(ראיון    49

27.12.2001. 
  . 17.4.2001, הוד השרון, אחות במעברה, ראיון עם יעל גלעד   50
 . 260-259' עמ, 1954דצמבר -נובמבר, 12-11' חוב, דבר הפועלת', משמעותו של מפעל, 'חנה זמר   51
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 52, ההדגמותהפרקטיקה ייחודית נוספת שהתבססה בתקופת המעברות היית

ההדגמות .  הדרכה מרוכזתערכו האחיות הןבו ,ת אמהותוקבוצ תקיימו בערבים בפנישה

בסוגיה  היה זה במסגרת ניסיון לטפל. מרק לתינוקותובישול דייסה  בעסקו בעיקר

בקרב הגבוהים שיעורי התחלואה : חמישיםשהטרידה את הסגל הרפואי בשנות ה

 אפשר היה להבין גם אם רמת הסאת הדגמות בישול המרק או הדיי 53.התינוקות שנגמלו

הירקות והסיר הוצגו במהלך .  נמוכהההשליטה בשפה העברית של המודרכות היית

הכנת . והנוכחֹות קיבלו מנות הביתה, ובחלק מהמקרים בושל בפועל מרק, ההדגמה

במעברות רחוקות .  ותלויה בנסיבות העסקתה של האחותתההדגמות הייתה וולונטרי

. התקיימו הרצאות ערב רבות יותר, גוררה האחות משך כל השבועשבהן הת, ומבודדות

לא , במעברות שהאחיות עבדו בהן רק במשך היום ויצאו אחר הצהריים בהסעות

  . התקיימו כמעט הרצאות והדגמות
  

                                                           
, 1927ו בשנת "ההדגמות הקבוצתיות בתחום התזונה הופעלו לראשונה במחלקת ההדרכה של ויצ   52

עפרה , ראו. שהורחבו גם להדרכות במשק בית וגידול ילדים, במסגרת קורסי תפירה לנשות העיר
  , ו לחברה הישראלית"תרומתה של ויצ: וה בחברה מתהויארגון נשים וולונטר, גרינברג וחנה הרצוג

 .68-67' עמ, 1978אביב -תל
 .  15-14' עמ, השפעת העלייה ההמונית, נסאו   53

  
  

  1.10.1950, אחות מדגימה לעולות צעירות כיצד לחתל את ילדיהן
  ]זולטן קלוגר: צלם, לשכת העיתונות הממשלתיתבאדיבות [
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   הרפואה בכפרים–השלב השלישי 
 גובשה בעקבות – הגדולה ה השלב השלישי של העליי–'  אל הכפרהמן האניי'מדיניות 

הרעיון היה לחסוך את .  בתחום הבריאותיאלאו דווק, כשלי שני השלבים הקודמים

שלבי הביניים במחנות או במעברות ולהפנות את העולים היישר מן האניות ליישובי 

 השירות 54.פי תכנית פיזור אוכלוסין-על, קבע כפריים ועירוניים המרוחקים מהמרכז

טיפת 'בכל יישוב הייתה תחנה של . ועיום אלא אחת לשב-הרפואי לא ניתן בהם יום

בתקופה זו היו עדיין ביקורי . והתושבים באו עם התינוקות לקבל טיפול והדרכה', חלב

ובהם הקדישו תשומת לב גם לנושאים שבמעברה  ,הבית במוקד הפרקטיקה הרפואית

  . כמו תזונה, טופלו בתחנה

 את האם באורח אישי בראיונות זכרו כמה מן האחיות כי הגיעו לבתים כדי ללמד

באותה תקופה התפתחה שיטת . לנקות את הבית והזמינו אותן לתחנה, לבשל את המרק

שהתמקדו בהדרכה תזונתית ובהדגמות ,  אחיות לא מוסמכות ברובן–' אחיות הכלכלה'

 להלן תיאור של ביקור 55.כדי לשחרר את האחיות המוסמכות לעבודתן בתחנה, בבתים

  :1956בסביבות , ילבית בכפר צוריאל שבגל

, סוכנות]של ה[מיטות קטנות מעץ ] באוהלים[יש [...] חיפשתי תינוקות 

. ותינוקות אין, ויש בהן חבילות גדולות של כל מיני סמרטוטים וחפצים

מצאתי כאלה . [...] תחת המיטה, אותם נורא שמור אמרו לי לחפש[...] 

. וקשורות בחבל.] [..ארוזות במעיל שחור , נקניקיות קטנות] תינוקות[

המספריים זה היה . [...] אז הם שכבו על הרצפה, האוהל היה על האדמה

לקחתי את . [...] גזרתי את החבל וחיתלתי אותם. הדבר הכי חשוב לי

הוצאתי את כל החפצים מהמיטה והשכבתי את . ועטפתי אותם, המגבת

,  אותושאני הייתי באה כל יום ופותחת, אני זוכרת ילד אחד. התינוקות

זה היה מצב שבו מי שיש לו יותר סבלנות . והאימא כל יום סוגרת אותו

  56.בסוף התינוק גדל ויצא מהחבל. ינצח

תרבותיים ק מהמקרים לזירת התמודדות בין המסרים הלביקור הבית הפך בח, אם כן

על אף הפיזור הגאוגרפי הגדול של יישובי .  לבין המהגרותהמערביים שהביאו האחיות

הנוכחות המצומצמת יותר של האחיות והרופאים לעומת תקופת המעברות , םהעולי

לא נעלם הממד הכוחני , והיחלשות מידת הכוללניות של צורות היישוב החדשות

כפי שהודגם כאן ועלה , האחיות. שהתלווה למאמצי ההדרכה וההסברה הרפואיים

לשנות את הסדרים היססו נכנסו למגורי העולים בחופשיות ולא , בראיונות נוספים

                                                           
 .42' עמ, העלייה הגדולה, ליסק   54
 .15.1.2003, אביב-תל, שבע-מפקחת במחוז באר, ראיון עם רחל שדה חן   55
  .בלי לפגוע ברוח הראיון, הציטוט קוצר. 19.6.2003, אביב-תל, ראיון עם שרה פריד   56
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 להיווכח שבדיעבד מתקשות ןמעניי. פי תפיסותיהן הרפואיות וההיגייניותשבתוכם על 

פעם ההורים '.  לזכור מקרים של התנגדות להוראותיהן או להדרכתןתהאחיות המרואיינו

הם היו מאוד ': ואחרת מספרת, נזכרת אחת האחיות', לא כן, לא ידעו להגיד כן לא

  57.'ו להודותהם ידע, ממושמעים

שלושת השלבים שתיארנו כאן מראים כיצד השתנו פרקטיקות הרפואה 

ראינו כי אין להתייחס . בעקבות צורות היישוב המשתנות של העולים הפרבנטיבית

שינויים רבים במדיניות  שכן חלו במהלכה, לתקופת העלייה הגדולה באורח מונוליתי

שלושת השלבים הבסיסיים . ל הרפואיהיישוב והקליטה של העולים ובפרקטיקות הטיפו

. שהציג ליסק משקפים מגמה עקבית של היחלשות הטוטליות של מסגרות הקליטה

, אף שהיו רחוקות מלתת לעולים בחירה או שליטה על סגנון חייהם, צורות הקליטה

ירידה זו הקשתה על מאמצי . התאפיינו בירידה במידת השליטה של הצוות הקולט

, השירות הנייד. והביאה לשינוי בדפוסי השירות הרפואי, רפואיתהטיפול וההדרכה ה

, הביא מחד גיסא לירידה בנגישות לשירות הרפואי, שניתן רק בחלק מימי השבוע

ומאידך גיסא להיחלשות השליטה של האחות והרופא , לעומת ימי המחנות והמעברות

כמו ביקור , ה אישייםדפוסי הדרכ, עם זאת. על תנאי חייהם של העולים והפיקוח עליהם

המשיכו לשמש את עובדי הרפואה במקרים שבהם שיתוף הפעולה של העולים  ,הבית

  .עם עבודת המרפאות ותחנות טיפת החלב לא היה מלא

  

  התנגדות העולים לטיפול רפואי ולהדרכה . ד
תיארנו לעיל מערכת רפואית שנוכחותה היומיומית בחיי העולים הלכה ונחלשה 

למעט גוונים מסוימים , אולם הפרקטיקות שנקטה,  הגדולההם של העלייבשלבים השוני

ו בתקופת "היו דומות למדי לפרקטיקות של הדסה ושל ויצ, )'הדגמות וכו, פרסים(

 החל –מלווה באלמנטים כוחניים במידה משתנה , הללו נסמכו על שכנוע. המנדט

  ?צים אלהכיצד הגיבו העולים על מאמ. מאיומים והבטחות וכלה בפרסים

אלא לשינויים מקיפים באורח ,  להדרכהאמקרי התנגדות לאו דווק המרואיינים זכרו

מתחת למיטה כדי לא   את ילדיהםוחלק מההורים החביא –כמו לבית התינוקות , החיים

למחנה . 'שער עלייה' או לשליחת ילדים לטיפול במחנה הגזזת ב–למוסרם לטיפול 

. ונותרו שם שבועות מספר, משאית וללא ליווי הוריםב, הגזזת נשלחו הילדים בקבוצות

 58.ועורר לעתים התנגדות נחרצת מצד הורים, ער והקרנותיהטיפול כלל תלישת ש

, המערכת הרפואית הגיבה להתנגדות לטיפול בהוצאת הילד מבית הספר מחשש הדבקה

שלוח למרות זאת נמנע חלק מההורים מל. פי רובעל , רולפיכך נאלצו המתנגדים לוות

                                                           
  .בהתאמה, הציטוטים הקצרים מהראיונות עם יעל גלעד ותמר אריאלי   57
  , לטיפול נגד גזזת' שער עלייה'שבע למחנה -נהג שהסיע ילדים מבאר, ראיון עם יצחק אלקיים   58

  .22.6.2003, שבע-באר
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לטיפול בגזזת ילדים בגיל הרך או כאשר הממסד לא יכול היה למנוע מהם את שירותי 

  . החינוך

' עיצוב מחדש'גם מן העיתונות הרפואית של התקופה עולה כי ההדרכה הרפואית וה

כאשר נדמה היה לעולים כי , היו מקרים של התנגדות לרופאים. לא עברו בלי התנגדות

פאים שהצטרפו לתקופות קצרות לצוותי הטיפול במעברות שני רו. נמנע מהם טיפול

 את העולים כציבור תובעני הלוחץ על דפים רפואייםהציגו מעל דפי כתב העת , שונות

-שעבד במעברת עמישב שבפתח, בן ברוך' ר ה"ד. הרופאים לקבל טיפול אנטיביוטי

כך שכמעט כל ,  למטופליםן זריקות פניצילי180תיאר תורנות שבת שבה הוזרקו , תקווה

  : מי שביקר במרפאה באותו יום קיבל זריקה

הקהל שהוא ברובו פרימיטיבי למד את שפת קופת חולים של תביעות 

ומשחת ) טיפות סטרפטומיצין(לטיפות לבנות לעיניים , לזריקות

בין לדלקת , התביעות לזריקות הן כלליות לכל דבר. אוריאמיצין לפצעים

כשהינך מסרב הרי מתחילה ריצה למשרד . עיניים לחררה ובין לנזלת

   59.בצעקות

יפ 'דיווח על אם נזעמת שהשליכה אבן על הג, פריליך שעבד במעברת יבנאל' ר ד"ד

עוד סיפר על הורים במעברות . שלו וניפצה את הזגוגית מפני שסירב לתת זריקה לבנה

ופות שחששו להפסיד יום עבודה ונהגו לשלוח את ילדיהם אל הרופא כדי לקבל תר

לעיתים קרובות היו שולחים את ילדיהם ': עבורם או עבור ילדיהם הקטנים החולים

הקטנים החולים בליווי ילדה שגילה לא היה גדול בהרבה מגילו של התינוק החולה 

סירובו של הרופא . 'ועלי היה לקבל מפיה את פרטי המחלה ולתת הוראות ליצור כזה

אך בדרך , וב בביקור בית יזום בידי הרופאלתת טיפול במצב כזה הסתיים במקרה הט

 'פטורים' כך היה גם בנושא ה. בוויתור של הרופא ובמתן טיפול ללא בדיקה–כלל 

שדרשו , להערכתו המקצועית, ר פריליך התעמת עם מטופלים בריאים"ד. הרפואיים

לצורך גביית פיצויים מקרנות ביטוח או שחרור בנים חיילים לחופשה אישורי מחלה 

   60. באחד המקרים הוא הוכה בידי אחד ממבקשי הפטורים.לאיתחק

, יושבי המעברות מהטיפול הרפואי שקיבלוחלק מחוסר שביעות הרצון של 

מדגימים את אופי , וניסיונותיהם של אחרים לכפוף את רצון הרופא למטרותיהם

להרים , נכונות להתווכחשבחלק מהמקרים התבטאה ב, ההתנגדות לפעולה הרפואית

 תר פריליך הדגיש במאמרו כי חש באוויר"ד. יתזאלימות פילנהוג בול צעקה ואף ק

כולם היו תמימי דעה שהרופא לא בא לעזרתם אלא ': עוינות קשה בקרב המטופלים

                                                           
  , א' חוב, כרך טו, ייםדפים רפוא ',לתנאי העבודה הרפואית במעברה, ')ביגיל(ברוך -בן' ה   59

  .86-84' עמ, 1956מארס 
  .83-72' עמ, שם, דפים רפואיים', רשמי רופא בית חולים מעבודתו כרופא בכפר, 'פריליך' ד    60
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, ר פריליך את המרפאה במעברה"בתגובה לגילויי האלימות הפיזית סגר ד 61.'לנצלם

המרפאה . די לקבל טיפול רפואיותושביה נאלצו במשך עשרה ימים לנסוע לטבריה כ

נפתחה מחדש רק אחרי שנכבדי המעברה התחייבו בפני הרופא שהחלטותיו יתקבלו 

  . מעתה ללא התנגדות

שהתבטאה , בנוסף להתנגדות סמויה. התנגדות לקבלת טיפול חשו גם האחיות

או מהנחיות ומהדגמות , בחלק מהמקרים בהתעלמות מזימונים לתחנות טיפת חלב

היו , )למשל הימנעות מבישול מרק לפי ההנחיות( באשר לטיפול בבית ובילדים האחיות

- ר טובה ברמן" הזהירה ד1954-במאמר מ. גם התנגדויות שנגעו ללידה בבית החולים

מפני סכנותיה של לידת , אז מנהלת האגף הרפואי של קופת החולים הכללית, ישורון

ומתרומתה להעלאת , ונים במעברותבית בתנאי ההיגיינה הירודים של האוהלים והפח

  62.שיעורי תמותת התינוקות

מתארות בראיונות כיצד השקיעו , 1954כמה מהאחיות שעבדו במעברות לפני 

מאמצים רבים בשכנוע נשים הרות שניסו להימנע מנסיעה לבית החולים ולהישאר ללדת 

, יפ'שהג דרשה – בתנאים של מעברה מרוחקת ד בייחו–לידה בבית חולים . במעברה

שבית החולים יהיה מוכן לקבל את היולדת מן , הנהג והאחות יהיו כולם זמינים לנסיעה

האחיות הסבירו את הסתייגות העולות מלידה . המעברה ושהיולדת תהיה מוכנה ללידה

חששו מהשתתפות של רופא , הן לא הכירו את המושג בית חולים'בבית חולים בכך ש

                                                           
 .שם   61
 .206' עמ, הטיפול המונע, ברמן-ישורון   62

  
  

  בדיקה רפואית במושב פטיש
  ]חן- האחות רחל שדהבאדיבות [
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 לפיכך העדיפו רבות 63.' האחריםןצורך הלידה מילדיהגבר בלידה או חששו מהפרידה ל

בהשגחתה של מיילדת מבין העולות או בליוויה של אחות , מהעולות ללדת במעברה

אצל מיילדות מסורתיות במעברות וקיבלו ' טקסי חניכה'חלק מהאחיות עברו . המעברה

  :  סיפרההאחות יעל גלעד. חברתי לקבלת לידות בבית' הכשר'מהן 

אבל אני קודם עברתי בחינה אצל [...] קוראות לי בדקה האחרונה הן היו 

היא עמדה והסתכלה איך אני מקבלת את [...].  הזקנות תאחת המיילדו

כביכול , ואחרי שהיא ראתה שאני מקבלת את הלידה בסדר. הלידה

  64.בדקה האחרונה, לי תמידואז הן היו קוראות . עברתי את הבחינה

 באמצעות חקיקה  ,ה בנושא ביטוח אמהות וילדים התערבה המדינ1954בשנת 

שקבעה מענק לידה לכל אישה שילדה בבית חולים או שהגיעה אליו בתוך עשרים 

ויועד , המענק היה שווה ערך למחירה של מיטת תינוקות. וארבע שעות מזמן הלידה

רק בשלבים האחרונים של החקיקה . בתחילת תהליך החקיקה להיות מתנה קטנה לתינוק

אחרי . הומרה המתנה הקטנה בתשלום במזומן והותנתה במפורש בלידה בבית חולים

האם אינה חייבת ללדת בבית החולים אלא רק : חקיקת החוק התברר שקיימת בו לקונה

להוכיח שרצתה ללדת בבית חולים ושעשתה מאמץ סביר כדי להיות זכאית לדמי 

לידות יזומות : לק מהעולות בעקבות חוק זה התפתחה תופעה חדשה בקרב ח65.הלידה

,  נראה שמדובר במאות מקרים,למרות שאין רישום מדויק של היקף התופעה. בדרכים

פרקטיקת . החל מאמצע שנות החמישים, של לידות בדרך לבית החולים, לפחות

ואף ,  היולדות דחו את ההודעה לאחות על תחילת הלידה: פשוטההההתנגדות היית

כמו נגישות ,  שכבר הוזכרוםקשיים אובייקטיביי. ת משפחההסתתרו אצל שכנות וקרובו

אחיות המעברות שרואיינו זוכרות מקרים של . האריכו עוד את זמן היציאה, הרכב והנהג

. אני זוכרת שבלילה אחד בחנוכה שבע פעמים נסענו ככה לקפלן[...] ': 'לידות דרך'

  66.'זה היה משהו. זה אני לא אשכח, שבע פעמים

נגדות של העולים בסוגיות הרפואיות מעניינים במיוחד על רקע ביטויי ההת

גילויי התנגדות גלויים וסמויים גם יחד . התפיסות בנוגע לעולים שרווחו בין המטפלים

                                                           
   .הציטוט מתוך ראיון עם יעל גלעד    63
 .שם   64
הסעיף . את קבלת המענק בהזדקקות לאשפוז בבית החולים התנה  1954-הנוסח הסופי של החוק מ   65

באותה , בפירוש לחוק נכתב. אלא לאשפוז עצמו, לא התייחס בפירוש לחובת הלידה בבית החולים
 היולדת או שמא יראו של ממש  אשפוז לפרשנות היא השאלה אם תנאי זה מחייבפתוחה'כי , שנה

 חולים בבית ללדת שתה כל שביכולתה על מנת אם היולדת עכמקוים  לאשפוזאת תנאי ההזדקקות
אביב -תל, חוק הביטוח הלאומי ,ניב- בר' צ.'חולים-לבית מחוץ ילדה [...] ומסיבות שאינן תלויות בה

קריאה שנייה ושלישית לחוק הביטוח הלאומי , 17.11.1953, דברי הכנסת, ראו גם. 46' עמ, 1954
 . 160' עמ, XVכרך , 1953-ד"תשי

 .27.12.2001, אשקלון,  תמר אריאליראיון עם   66
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 – שהתעוררו בקרב העולים לנוכח מה שחשבו לפגיעה בעיקרי אמונתם או מנהגיהם –

ות בקרב הסגל הרפואי כלפי על רקע מערך של עמדות ותפיס, כפי שנראה להלן, הופיעו

   67.שלא הכיל אופציה של התנגדות, העולים
  

  עמדות הצוות הרפואי כלפי העולים בעלייה הגדולה. ה
 כלפי תמבחר מרשים של התבטאויות סטראוטיפיו אורית רוזין מביאה במחקריה

שמקורן בכתבות של עיתונאים  ,התרבותיים והמוסריים, העולים והרגליהם ההיגייניים

הניסוחים חריפים ומלווים . או לביקורים קצרים במחנות ובמעברות העוליםשב

במגורים ( של עירוב ילדים ובעלי חיים, של הפרשות, בתיאורים פלסטיים של זוהמה

 רוזין מסיקה שתי 68.תוך דגש על הקשר בין הסיאוב הפיזי לניוון המוסרי, )ובמשחק

הקוראים ובמערכת הקליטה , ותביםשתיאורי הזוהמה הולידו בקרב הכ, האחת: מסקנות

לקיפוחם בהקצאת תקציבים , שגרמה לדחיקתם לפריפריה, כולה סלידה מפני העולים

  .שעיקרה של הסלידה הופנה כלפי עולים מזרחיים, ההשניי.  ועוד,ומשאבים

ביטוייהם של עובדי . מקורות אחרים מראים כי התמונה שפורשת רוזין אינה מלאה

 תבעיתונות הרפואית והפופולרי היום ובמאמרים שהתפרסמו מנוהבריאות בראיונות ע

בעוד העיתונות . מאלה שהציגה רוזין  שונים בנימתם ובתכניהם,מאותה תקופה

 69,האשימה בצורה מפורשת יותר או פחות את השלטונות בבעיות קליטת העלייה

מדתם ע. עמדה מורכבת יותר, מנקודת מבטם בתוך המערכת, מציגים עובדי הבריאות

משלבת אידאולוגיה מוצהרת של קליטה בריאותית והבראת העולים בשירות המפעל 

לעתים , עם התבטאויות ותפיסות שליליות) לעלייה' חיוביות'משמע תחושות (הלאומי 

. וחיוביות ואוהדות כלפי אחרות, לקבוצות עולים קונקרטיות ביחס, עד כדי סלידה

ר נסאו על קבוצות עולים שונות בכתב העת "ד 1953לדוגמה נעיין בדברים שכתב בשנת 

  :דפים רפואיים

הקיים עוד כיום בין העולים והמשתכנים , לשם הבנת יתר של המצב

מן הצורך ,  כולההוהמוסיף לסכן את בריאות האוכלוסיי, החדשים

בדרמה זו " נפשות העושות" האופייניים של הםלסקור בקצרה את הקווי

                                                           
נדידת עמים או , 'אדריאנה קמפ, לדיון בהיבטים נוספים של ההתנגדות בתקופת העלייה הגדולה ראו   67

יהודה שנהב ופנינה , חנן חבר: בתוך', שליטה מדינתית והתנגדות בספר הישראלי: הבערה הגדולה
, חבר ואחרים: להלן (2002ירושלים , מחודשעיון ביקורתי : מזרחים בישראל, )עורכים(הלר -מוצפי

 .67-36' עמ, )מזרחים בישראל
תיאורים נוספים ולעתים חריפים בהרבה מופיעים אצל . 204-196' עמ, תנאים של סלידה, רוזין   68

תהליכי אינדיווידואליזציה בחברה הישראלית בראשית העשור : מגוף ראשון רבים לגוף ראשון יחיד, ל"הנ
: להלן (2002אביב -אוניברסיטת תל, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, ההראשון למדינ

  .360-273' עמ, )מגוף ראשון רבים, רוזין
 .270' עמ, מגוף ראשון רבים, בנוסף לתפקודה כצינור להעברת עמדות הממסד כטענת רוזין   69



54  Iליס ושפרה שורץ -  שחלב סטולר  

קודם כול ממוצא אירופה , ממוצא אירופיהאמהות ש.  ההורים והילדים–

הילדים ניזונים . אינן אומרות די בכול הטיפול הניתן לילדיהן, המזרחית

; עזרת הרופא בקופת חולים אינה מספיקה לאם, במידה בלתי רצויה

נוהגים לדרוש , או במקרה של מחלה ממושכת, בכול מקרה של מה בכך

הות לילדיהן אינה יודעת דאגת האימ. ברופאים פרטיים ובפרופסורים

האם . [...] ומביאה לידי הערכה מסולפת של מצב בריאותם, גבול

אמהות אלו ממהרות .  לחינוך וללימודי היא החומר האידיאלההתימניי

הן מוכנות תמיד בכול . להסתגל לדרישות הטיפול וההזנה התכליתיים

פרס , קהמשפחות שבאו מערי עירא. [...] לב להקשיב להוראות ולקיימן

והן גם בקיאות יותר , חיו כנראה גם שם בתנאים טובים יותר' וכו

קשות יותר להדרכה הן . וכיום הסתגלו לתנאי הארץ, בהלכות ההיגיינה

, לכלוך. האימהות יוצאות האזורים הכפריים של עיראק קורדיסטן ופרס

וכן לכל , לבית החולים ולבית הילדים במעברה, אי אימון לרופא, כינמת

 כל אילו מציינים גם כיום משפחות –ישה לתזונה ולטיפול נכונים דר

סכסוכים . עם זאת אין הנשים הללו ובעליהן צנועים בדרישותיהם. כאלו

, רק בהדרגה ובאיטיות. עם האחיות ועם הרופאים מתרחשים תכופות

אפשר להצליח , בהבנה ובסובלנות מצד הכוחות המתנדבים במעברות

   70.אלולחנך וללמד אימהות כ

הציע , רופא ילדים בעל שם ומנהל מחלקת הילדים בבית החולים עפולה, נסאו

האמהות המזרח .  של אשכנזים מול מזרחיםאאולם לאו דווק, טיפולוגיה של העולים

שלהם ייחס את , היו בעייתיות לא פחות מיוצאי האזורים הכפריים, בעיניו, אירופיות

ין בתיאור המפורט של השימוש שעשו הסלידה שהפג. הלכלוך וחוסר הצייתנות

אינה ', בלתי בריאים'האמהות המזרח אירופיות במוצצים מזוהמים ובמכנסי פלסטיק 

העמדה המורכבת שעליה אנו מצביעות . פחותה מזו שייחס לכפריים המזרחיים

כגון התימנים , קבוצות מארצות המזרח מתבטאת ברגשות החיוביים שהוא גילה כלפי

העירוניּות מול הכפריּות הוא משתנה משמעותי יותר ביחס . רוניים העיםוהעיראקי

ברבים מהראיונות שערכנו היה קשר חד וברור בין תיאורי  גם. לעולים מאשר מוצאם

הרגשות המורכבים של . הבערות או ההרגלים הנחשלים לבין כפריותם של העולים

, ללמוד את שפת העולים) ובהתנגדות אחרות(התבטאו בנכונות חלקן  האחיות שרואיינו

                                                           
 . 15-14' עמ,  ההמוניתההשפעת העליי, נסאו   70
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ובהתרגשותן כשכמה מילדות המעברה , להשתתף בטקסים ובחגיגות שאליהם הוזמנו

  71.נקראו על שמן

 של הצוות הרפואי כלפי העולים באה לידי ביטוי בקטגוריות הבאות תהאמביוולנטיו

  .שמצאנו בראיונות

ם . 1 י ל ו ע ה ל  ש ת  ו י ב י ס פ . ביים  תיארו את העולים  כפסים רוב המרואייני–ה

האחות ציפורה . התנגדות מצדם האחיות סיפרו על פעולותיהן בקרב העולים בלי גילויי

 האחות שרה פריד גזרה את 72,אדן אספה את הקמעות מעל בגדי בתינוקות בראש העין

 73,חיתולי התינוקות ההדוקים וחיתלה אותם בחיתולים צחורים ללא נוכחות האם

 יולדות כדי שבית החולים יסכים לאשפז והאחות יעל גלעד סטרה על לחייהן של

מאחר שהם היו עולים חדשים ולא ידעו בין ימין ':  האחות תמר אריאלי מתארת74.אותן

 מציטוט 75.'מה שאמרו להם הם עשו. הם היו מאוד ממושמעים, ושמאל מה קורה כאן

ומרכיב , כמעט משאלת לב, ר נסאו עולה שהפסיביות הייתה תכונה רצויה"דבריו של ד

). היה כפריות לעומת עירוניות, כאמור, המרכיב הראשון(נוסף בטיפולוגיה של העולים 

אנשי הרפואה  המשתנה המשמעותי מבחינתו היה הסכמה לקבל את הטיפול שהציעו

 זיהו סוגי התנגדות גלויה וסמויה לטיפול םהמרואייני, כפי שהראינו לעיל. ללא ויכוח

אך לא , פי ארץ מוצאוימות של עולים על ותה לקבוצות מסחלקם ייחס א. הרפואי

  .'מזרחים'לקטגוריה רחבה של עולים כגון 

ת.2 י ר ד ג מ ה  נ ח ב ה ם :   י ר ב ם'ג י ד ג נ ת , מ ת' ו ב ל ת ש מ ם  י ש  – נ

 .גברים ושל נשים  הצביע על הבדל ברור בין שיתוף הפעולה שלםחלק מהמרואייני
ר למדו הנשים איכשהו הרבה יותר מה' שהרופאה חנה אדר ממעברת עפולה ציינה

העמדה . נשות המשפחה ולא התייחס לגברים  גם נסאו הזכיר את76.'מאשר הגברים

 השתלבה עם גישתה של 77,שעליה הצביעה גם רוזין במחקרה, השלילית כלפי הגברים

 וכמעט לא השקיעה מאמץ ,שהתמקדה בעיקר בהדרכת נשים ואמהות, מערכת הבריאות

תוארה לעיל הופיעה בעיקר בהקשר שנראה שהתנגדות הגברים . פרבנטיבי בגברים

                                                           
, חלקן פרץ בבכי במהלך הראיונות עמנו. עורבות רגשית בולטת של האחיותבראיונות הייתה מ   71

או הביעו משאלה לפגוש ילדות , חלקן דיבר בגעגועים על עולות שהכירו ושהקשר עמן ניתק
 .שנקראו על שמן

 .6.7.2003, התקוו-פתח, ראיון עם ציפורה אדן   72
  .19.6.2003, אביב-תל, ראיון עם שרה פריד   73
 אשפוז תגלעד מספרת שנתקלה מספר פעמים בבעיי. 17.4.2001, הוד השרון, ם יעל גלעדראיון ע   74

יולדות בבית החולים קפלן ברחובות ונהגה לסטור על פניהן כדי שבכיין יעורר את רחמי סגל בית 
 . החולים והן תאושפזנה

 .27.12.2001, אשקלון, ראיון עם תמר אריאלי   75
 .25.2.2004, ר חנה אדר"ראיון עם ד   76
 .224' עמ, תנאים של סלידה, רוזין   77
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שהודגמה , אין להתעלם מההתנגדות של נשים, עם זאת. מול רופאים, טיפול הקורטיביל

  .לאורך המאמר

י.3 נ מ ז ב  צ מ ב ם  י נ ו ת נ ם  י ל ו ע ה ,  הגדולהה המרואיינים מתייחסים לעליי–  

כל ולמרות , כתקופה זמנית שבה עמדו העולים ערב שינוי מהותי, הן בזמנה והן בדיעבד

 של כור ההיתוך העמדה זו היא חלק מהאידאולוגי. הקשיים צלחו אותו בהצלחה

ידי הרופאים והאחיות ההכשרה הבריאותית נתפסה על . ישיםשאפיינה את שנות החמ

, לאט לאט מסגלים להם האבות': נסאו כתב. כחלק מתהליך ההשתלבות של העולים

  : תמר אריאלי הוסיפה78.'ינייםהילדים וכן האימהות את הבנת התועלת שבחיים היגי

ולאט לאט יצא כל פעם גרעין , ]מהמעברה[ ואחרי זה הם התחילו לצאת 

והעירוניים , חמישה מושבים יצאו מאותה חרובית. אחר למושב אחר

 נכנסת קבוצה ויוצאת קבוצה עד הבצורה כזאת היית. לקריית גת

 להם שהחליטו שיותר טוב להעביר אותם ישר למושבים מאשר לעשות

  79.את התחנה הזו של המעברה

תחושת הזמניות . עלתה בראיונות נוספים, של תחנות מעבר זמניות, תפיסה זו

הגבירה את , הקשתה על יצירת יחסים חברתיים ארוכי טווח בין מטופלים למטפלים

 והוסיפה נדבך חשוב למה שאנו מכנות םמשקלם של רשמים ראשוניים ושל סטראוטיפי

האמביוולנטיות הזו היא שאפשרה את עירוב .  של הצוות הקולט'אמביוולנטיות'ה

קבלת עזרה מקצועית מתחום שאינו חלק , תהליך זה. האנתרופולוגיה בתהליך הקליטה

 חדשני מאוד באמצע שנות החמישים ואפשר לפרשו ןהיה ניסיו, ממקצועות הבריאות

 ועם תחושת םיעם הסטראוטיפ,  עם הקשייםלהתמודדכניסיון של המערכת הרפואית 

ונבע , היה חריג ומקרי, לפחות בראשיתו, השילוב הזה.  כלפי העוליםתהאמביוולנטיו

 מאשר ,1947 בשנת לארץיותר מזמינותה ומנחישותה של אנתרופולוגית שעלתה 

  .ממדיניות מערכתית שביקשה סיוע אקדמי

  

  ' ואני מכבדת': הגישה האנתרופולוגית. ו
, 1954 הציוני בסביבות שנת הו של מפעל קליטת העלייהאנתרופולוגיה גויסה לשירות

 המאוחרות חמישיםמשנות ה, מבחינה תיאורטית. תחילה במערכת הבריאות ופעלה

, הישראלי' כור ההיתוך'הלכה האנתרופולוגיה יד ביד עם המאמץ הציוני ליצירת 

שנחשבו , באמצעות שינוי תרבותם של העולים ובהנחלת אורחות החיים המקומיים

  . מערביים

                                                           
 .19' עמ, השפעת העלייה ההמונית, נסאו   78
  .27.12.2001, אשקלון, ראיון עם תמר אריאלי   79
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, תיאוריית המודרניזציה ששלטה בכיפה ניסתה לתאר את התהליך הבלתי נמנע

 שעם התפשטותה ה הרעיון הי80.של הפיכת חברות פשוטות לחברות מודרניות, לדידה

תהליכים ' םפרימיטיביי'המהגרים וה, השבטים, של המודרניזציה עוברים הילידים

המכחידים את , נוי תזונתי ותרבותישי של שינוי כלכלי ושל, מואצים של השכלה

היה לתעד את תרבויות , פי תפיסה זועל , תפקידה של האנתרופולוגיה. ורתרבויות המק

בתקופה זו לא . 'כור ההיתוך' לעצור את תהליכי אולאו דווק, המקור הגוועות ונעלמות

ליך את תה, או לפחות לעצור, היו לאנתרופולוגיה יומרה או מוטיבציה לנסות ולהפוך

  . ההכחדה התרבותית

ראשיתו של תהליך ההכחדה התרבותית מכונה באנתרופולוגיה אכיפת תרבות 

)Acculturation.(81 התנאי ההכרחי להתרחשותו של התהליך הוא מגע ישיר והדוק בין 

בהקשר הציוני הבטיח . שיש ביניהן הבדלי עוצמה ברורים, קבוצות תרבותיות שונות

, ובעיקר, ק את היעלמותן של התרבויות הנקלטות אלא אףתהליך אכיפת התרבות לא ר

פרקטיקות . בדומה למודל האמריקני, חדשה' כור היתוך'את יצירתה של תרבות 

ההדרכה הבריאותית שתוארו כאן הן רק חלק מתהליך אכיפת התרבות שהתבצע גם 

  82.כגון חינוך, במישורים אחרים

. מדיניות הקליטה בישראלשים החלה להישמע ביקורת על יבאמצע שנות החמ

מאמר שהזהיר מפני , ביקור בישראל בעקבות, האנתרופולוגית מרגרט מיד פרסמה

וקראה לערב אנתרופולוגים מקצועיים שינהלו , הקשיים של קליטת מהגרים מגוונת

תה בארץ י היחמישיםבשנות ה 83.עימותים וסכסוכים בין הקבוצות השונות ויישבו אותם

 כמה עשרות מחקרים שערכה ,באוניברסיטה העברית, ציולוגיהלסו בלבדמחלקה אחת 

מחוץ ). עבודת שדה :משמע(חלקם בשיטות מחקר אנתרופולוגיות , בקרב העולים

 החשובה מביניהם , פיליס פלגי. נוספים כמה אנתרופולוגיםפעלולאוניברסיטה 

  . כאנתרופולוגית היחידה במשרד השתלבה במשרד הבריאות,לענייננו

 הובילה מגמה של שילוב ,לידת דרום אפריקה ותלמידתה של מרגרט מידי, פלגי

היא ערכה מחקרים מגוונים שעסקו . פעולת מערכת הבריאותבחשיבה אנתרופולוגית 

                                                           
מסע , שוקד: להלן (2002אביב -תל, ניו יורק ומה שביניהן, אביב- תל: מסע ישראלי, משה שוקד   80

 .48-46' עמ, )ישראלי
כך במילון האקדמיה ללשון . לכלול אימוץ מרצון של תרבות אחרתהאקולטורציה עשויה גם    81

 .'קליטת תרבות': העברית מתורגם המושג
  , אנתרופולוגיה תרבותית, הבילנד' ויליאם א, לדיון במונחים אכיפת תרבות והכחדת תרבות ראו   82

 . 413-408' עמ, 1999אביב -תל
83 Margaret Mead, ‘Problems of cultural accommodation’, in: Bernard Mandelbaum (ed.), 

Assignment in Israel, New York 1960, pp. 99-114  
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השפעתה  84.על הנקה ועוד, על תזונה, בהשפעת שוני תרבותי על בריאות הנפש

י נו כישרואי חלק מהאחיות סבורותכיום   אבל85, שולית בתקופתהנחשבה במערכת

 האחיות פגשו .נתה את תפיסתן לגבי העולים ושונותםישוכי מהפכנית השפעתה הייתה 

והוותיקות יותר שמעו , בהרצאות ששולבו בלימודיהן בבתי הספר לאחיות את פלגי

הכשרתן האנתרופולוגית כללה הפנמה של . הרצאות קבוצתיות שלה במקומות עבודתן

. יחסות אוהדת וסובלנית לשוני התרבותי של העוליםרגון אנתרופולוגי ששיקף התי'ז

, האחיות שהוכשרו בידי פלגי זיהו אותה עם האנתרופולוגיה ואת האנתרופולוגיה אתה

בראיונות תיארו את תגובתן . ולא היו מודעות להבדלי השקפות ודגשים באנתרופולוגיה

המבטאות את ', ואני מכבדת'במילים ', הרגלים נחשלים'למה שכונה בשנות החמישים 

כי עליהן לכבד את מנהגיהם השונים של העולים ולא , ההבנה שרכשו במהלך ההרצאות

חשבתי ': מספרת תמר אריאלי. להתערב בהם כשאין זה הכרחי מבחינה בריאותית

אם אני אתחיל ואגיד . נגדנו" אנטי"כדי שהם לא ייצרו איזה שהוא , שמאוד חשוב לכבד

אני מאבדת את האמון , "ככה ומה שאתם עושים זה לא טובכן עושים , לא עושים ככה"

  86.'מה יצא לי מזה. הם ייפגעו ממני. שלהם בי

ברור . םשל הרעיונות האנתרופולוגייהתחייבה טריוויאליזציה מסוימת , עם זאת

לא כובד כשמנהגי העולים עמדו בסתירה לערכי האחיות ולכללי ' ואני מכבדת'שהערך 

 משנשאלה אריאלי מה היה. שו במהלך הכשרתן המקצועיתשרכ' אל תעשה'ו' עשה'
, ותיארה בהרחבה מאמצי שכנוע', כינמת'ענתה , שלה לפני התערבות' בלי- קאזוס'ה

  .טיפולים בבית לכל בני המשפחה וביקורות פתע בבתים

, כשעלה חלקה של ההכשרה האנתרופולוגית של האחיות, 1954נראה כי אחרי 

אך השתדלו לא , האחיות הוסיפו להדריך. י העוליםמותנה הנימה המתנשאת כלפ

מתנדבת באחת המעברות בצפון דבר הפועלת  תוארה ב1951-ב. להפגין התנשאות

מסירה מכותונת הילד את הסיכה 'ו', אם כל המחנה'המסתובבת בין ילדי המעברה כ

  התינוק אין היא מעיזה לנגוע שלארבקמיע הענק שעל צווא(שהיא סגולה נגד מחלות 

האחיות שעבדו במושבים בדרום  ,זאת  לעומת87.')לזעזעם בבת אחת יתר על המידה

נזכרת אחת .  של שנות החמישים מספרות שידעו כי אסור להן להתערבהבמחצית השניי

  : האחיות

                                                           
 לאור הרקע תהפרעת אישיות טיפוסיות לקבוצת נשים עיראקיו, 'פיליס פלגי ואחרים: בין מחקריה   84

', ישראלטיפוסי משפחות ב, 'פלגי; 242-236' עמ, )1955 (3' חוב, כרך ו, מגמות', התרבותי של עדתן
  .123-115' עמ, 1969ירושלים , המשפחה בישראל, )עורכות(יוסף ואילנה שלח -רבקה בר: בתוך

למרות שחתמה על מכתביה , בראיון אתנו סיפרה פלגי שתפקידה במשרד הבריאות הוגדר כמזכירה   85
 .3.2.2004, רמת השרון, פלגיראיון עם פיליס . כאנתרופולוגית המשרד

  .27.12.2001, אשקלון, יאליראיון עם תמר אר   86
  . 142' עמ, 1951יולי  ,8-7' חוב ,דבר הפועלת ',על משמר הילד' ,א"ר   87
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שיש איזה [...] נכנסתי הביתה וראיתי דברים שאני לא ראיתי בבית שלי 

שתי לתינוק ואז מתחת לכרית ניג[...] קלף כזה נגד עין הרע של היולדת 

. אבל לא נגעתי, אני בחיים לא ראיתי. היה סכין וספר תהילים קטן

ר ב ד ם  ו ש ב ת  ע ג ל א  ל ו  נ ת ו א ו  ד מ י    88.ל

לרוב בדמותו של קורס מבוא , האחיות שקיבלו הכשרה אנתרופולוגית קצרה

חשו כנראה פחות , )המשולב עד היום בתכנית ההכשרה של האחיות(לאנתרופולוגיה 

השימוש בפרקטיקות של . שיות להביע את הסתייגותן מאורחות חייהם של העוליםחופ

התפתחה אצל ' כבוד' הרטוריקה של ה.מתןתאבל הסגנון ה, אכיפה תרבותית לא נפסק

. 'עשינו שגיאות'לרטוריקה של הלקאה עצמית בנוסח ,  עם חלוף השנים,חלק מהן

) במהלך השנים, בינתייםאו שהתגלה (אחיות אלה מתארות את ההיגיון שגילו 

הימנעות חלק מהעולים מצריכת , כמו הנקה ממושכת, נלחמו בעוז בפרקטיקות שבהן

  . שימוש בקמעות וטיפול בגזזת, מאכלי חלב

' אחרים'ם כמישים מואשמת כיום ביצירת המזרחיהאנתרופולוגיה של שנות הח

, יל אופי יישומהמחקר האתנוגרפי באותן שנים היה בע'. 'בעיה'ובמיצוב המזרחי כ

ידי הסוכנות היהודית ומחלקת וח האנתרופולוג שהועסק ישירות על שבמסגרתו דיו

 עבודתם של אנתרופולוגים כמשה 89.'והדרכים לפתרונן" הבעיות" שלה על תההתיישבו

  : מוסברת במונחים של רומנטיות ושיתוף פעולה עם הממסד, שוקד ושלמה דשן

שתרמו יותר מכל קבוצת , פולוגיםהאירוניה ההיסטורית היא שהאנתרו

מחקר אחרת לקיבועה ולשכפולה של המערכת המושגית שהגדירה את 

חשו בעצם אמפטיה , הנחשל של החברה הישראלית" אחר"המזרחיים כ

   90.ומאוחר יותר גם מידה של רפלקסיביות כלפי מושאי מחקרם

, דשן. רואים את התמונה אחרת, ובמיוחד שוקד, האתרופולוגים שבהם מדובר

, טען אמנם לרומנטיות, במאמר משנות השבעים שעליו התבססה מרבית הביקורת

על חשבון חקר , במובן של משיכה אנתרופולוגית לקבוצות הנידחות והמסורתיות ביותר

המהווה מעין , דשן גרס שזו רוחה של האנתרופולוגיה. הקבוצות העירוניות והמורכבות

בנבטים ,  שוקד סבור שלפחות במקרה אחד91.רמראה הפוכה לתרבות שממנה בא החוק

 92.הצליח להשתמש במיומנותו כדי לעזור לאנשים שחקר, של ראשית שנות השישים

                                                           
 ].הדגשה שלנו [23.1.2903, גבעתיים, ראיון עם האחות שרה כהן   88
  האנתרופולוג אלכס ויינגרוד מצוטט במאמר הסיכום של הפורום ללימודי חברה ותרבות במכון    89

, חבר ואחרים: בתוך', מנגנוני כינון וייצור הידע הקאנוני על מזרחים בישראל, 'ון ליר בירושלים
 .292' עמ, מזרחים בישראל

 .294' עמ, שם   90
 .84-76' עמ, )1979 (1' חוב, פעמים', האנתרופולוגים וחקר התרבויות של עדות המזרח, 'שלמה דשן   91
 .99-79' עמ, )2002 (3' חוב, מקרוב', על חטא שלא כול כך חטאנו בחקר יהודי המזרח, 'משה שוקד   92
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 דוחה את הביקורת בטענה שעיקר 93,ששינה את שם משפחתו כמחווה לנחקריו, שוקד

הישגה של האנתרופולוגיה היה בהתמקדות בנקודת המבט התרבותית של הנחקרים ולא 

  94.סדשל הממ

כי האנתרופולוגיה השפיעה בשנות החמישים ושינתה , מהראיונות שערכנו עולה

לפחות ברמת השיח המקצועי של אחיות , דרכי חשיבה ועבודה של שירותי הבריאות

  . ורופאים במשרד הבריאות

  

   סיכום. ז
  וכמה אנתרופולוגים רופאים, המפגש הטעון בין אחיותל כאן כמה מאפיינים שנותיאר

דעות קדומות שנרכשו בעקבות . חמישיםשנות השל גדולה ב העלייה בעתמהגרים ן לבי

 הכתיבו אתהן ש, חמישים לקבוצות המהגרים של שנות ה'דומות'מפגשים עם קבוצות 

המפגש עם המהגרים אולם .  עוד לפני שהגיעו לארץחמישים מהגרי שנות ההיחס אל

, )'הדגם של הדסה, 'למשל(רכה  דפוסים מוקדמים של טיפול והדגרם לשינויעצמם 

  .השפיע על דפוסי העבודה הבריאותית בשטחהאנתרופולוגי  גיוס עולם התוכןו

, פסיבית וניתנת לעיצוב מחדש,   התייחסו לעולים כאל קבוצה זמניתםהמרואייני

דהיינו חוסר הידע בתחומי ,  לביעור הבערות–שעליה לעבור תהליך כפול של לימוד 

. משמע פרידה מסממנים תרבותיים מזיקים, ההרגלים הנחשלים ר עלולוויתו, הבריאות

שהתבסס , התהליך תואר כאן מנקודת מבטם של עובדי מערכת הבריאות כתהליך כוחני

  .על הבדלי הכוחות הברורים בין מערכת רפואית ממסדית חזקה לבין מהגרים חלשים

הרצון להפוך : יםיש לכך כמה הסבר? זו' מלחמה'מדוע יצאו האחיות והרופאים ל

רובין ושורץ את - כפי שמסבירות שחורי', אנחנו'ל, את העולים לחלק מהקולקטיב

ולהגן על ' הם'ל' אנחנו' או הרצון להפריד בין 95,פעולתה של הדסה בתקופת המנדט

   96.כפי שטוענת רוזין, הבריאות והנכסים

 של ברוך יהנשען על מושג המיליטריזם הקוגניטיב, אפשר לבחון גם הסבר שלישי

מתאר קימרלינג את השפעתו על התפיסה והחשיבה של  באמצעות מושג זה. קימרלינג

,  נוסח משטר צבאיםאין מדובר במיליטריז.  כזהםכל אזרח במדינה שבה שורר מיליטריז

 תאלא בחשיבה מיליטריסטי,  תרבותי הנוגע לטקסים ולסמליםםואף לא במיליטריז

   97.רכיב יסודי בקבלת החלטותיו ובעיצוב תפיסותיושרוכש הפרט כאשר הביטחון הוא מ

                                                           
 ושלמה ל"הנ : בתוך',מעורבות לעומת הסתכלות מבחוץ: מחקר אנתרופולוגי בארץ' ,שוקדמשה    93

 .42-32' מ ע,ירושלים ,דור התמורה ,)ורכיםע(דשן 
  .65-64' עמ, מסע ישראלי, שוקד   94
  . 50' עמ, הדסה, רובין ושורץ-שחורי   95
 .352' עמ, ביםגוף ראשון ר, רוזין   96
  , )1993סתיו  (4' חוב, תיאוריה וביקורת', מיליטריזם בחברה הישראלית, 'ברוך קימרלינג   97

 .140-123' עמ
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אנו מציעות כאן לבחינה עתידית את הרעיון שבריאות נתפסה בתקופת העלייה 

על מחלותיהם האמיתיות , וכי העולים, הגדולה כאחד ממרכיבי הביטחון הלאומי

ד לצ. נתפסו כאיום על הביטחון הלאומי והפרטי, םוהמדומות ועל הרגליהם ההיגייניי

היה האיום הבריאותי סיבה טובה , 1956-1949 שליוו את השנים םהאיומים הביטחוניי

  .  אדם ומאמץ של אלפי רופאים ואחיותחכו, להקצאת תקציבים

או (החינוכיים  התהליכים אתהגורם המניע היא העובדה ש נקודה נוספת למחשבה

במאמר זה  . ריםהמהג, דווקא הגורם החלשבמקרים מסוימים הללו היה ) המלחמתיים

מחקר עתידי בנושא . הבאנו את השתקפויותיה של התנגדותם בשיח של אנשי הקליטה

 – שכמעט ולא נחקרה – חמישים לפעולות הבריאותההתנגדות של מהגרי שנות ה

השלכותיהם להבנת תקופת העלייה הגדולה ו יעזווית ראייה חדשה לאירויאפשר 

אכיפת תרבות יש תוצאה אפשרית  ל. כיוםהחברתיות והתרבותיות על החיים בישראל

 –) Syncratism(והיא יצירה של תרבות סינקרטיסטית , נוספת מלבד מחיקה תרבותית

. לכלל תרבות חדשה, מקוריים ומיובאים, הממזגת יסודות תרבותיים ישנים וחדשים

ויות שהוא מבטיח מוכתבים מראש שהפרמטרים למיזוג התרב', כור ההיתוך'בניגוד ל

 הוא חבעל הכו ואשר, תרבותיים שבין קולט ונקלט-ות הביןחידי יחסי הכועל 

תרבותי - מהמפגש הבין98.בסינקרטיזם דווקא החלש הוא הדומיננטי, הדומיננטי בו

                                                           
המפגש : סינקרטיזם והסתגלות, רחל שרעבי, לניתוח מושבי העולים בישראל במונחי הסינקרטיזם ראו   98

 .2002אביב -תל, בין קהילה מסורתית ובין חברה סוציאליסטית

  
  

  1.12.1950, במעברת כיסלון. טי.די.ים עולים בדיל מחטא"חיילי צה
  ]דוד אלדן: צלם, באדיבות לשכת העיתונות המשלתית[
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שהוכרחו ,  לא רק המהגרים–שבין קולטים ונקלטים יצאו שני הצדדים שונים 

ייתכן כי . שמבלי משים השתנו ממפגש למפגש, אלא גם הקולטים, להשתנות

  . הסינקרטיזם יהווה מסגרת תיאורטית פורה לדיון עתידי כזה

, גישה נפוצה כיום גורסת כי בעזרת תהליכי ההדרכה הבריאותית שתוארו, ואחרון

,  לטענתנו99.תרמה מערכת הבריאות ליצירת הפערים בין מזרחים ואשכנזים ולהנצחתם

 ,כי היו הבחנות מורכבות יותרהראינו .  לעוליםהיו מורכבות ביחסתפיסות המערכת 

  . שקיבצו את העולים על צירים של מגדר ושל עירוניים מול כפריים

סווגו בשנות החמישים על בסיס ארצות , כהגדרתם כיום, עולים ממוצא אשכנזי

עולי רומניה שבאו מהכפר תוארו בפי המרואיינים כקבוצה . מוצא ועירוניות מול כפריות

ראוי לבחון במחקר המשך אם החשיבה המנגידה . כפרייםקשה לא פחות מהתימנים ה

החמישים שבבסיס החלוקה לאשכנזים ומזרחים אכן התקיימה בשנות ) הדיכוטומית(

 או 100,כפי שיש הטוענים כיום, פרי שנות הארבעים, ואם היא מבנה תרבותי מוקדם יותר

  . אולי המדובר במבנה מאוחר יותר
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