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 מבוא
 

- שעלו ארצה בעשור הראשון לקיום המדינה היו גם כאלה שפעילותם הדתיתבקרב מאות האלפים
השתייכותם הדתית ויחסה הרצוי של המדינה כלפיהם עוררו , חברתית בקרב הציבור היהודי המקומי

חילוקי דעות קשים פנימה בחברה הישראלית המתהווה ואף היוו נושא במערכת היחסים הדיפלומטיים 
 . עם העולם המערבישל מדינת ישראל הצעירה

? ישראלי ומה נטען בנושא-באיזה אופן התפתח הוויכוח הפנים? מי היו עולים שנויים במחלוקת אלה
-אף, מדוע נתעורר עניין בינלאומי בעולים האלה? כיצד התמודד השלטון עם הבעיות שנבעו מעלייה זו

 ?פי שמנו רק אחוז אחד מסך כל העלייה באותן השנים-על
מוכרת דייה על החברה -משליכות אור מזווית בלתי, הניתנות במאמר זה, ות אלההתשובות לשאל

כדוגמת פסיקות , ומשמשות רקע הכרחי להבנת אירועים, הישראלית בשלבי התגבשותה המוקדמים
 .שיסעירו לעתיד את הציבור הישראלי, )1970(ושליט ) 1962(צ בעתירות האב דניאל רופאיזן "בג
 
 

 ":מיהו יהודי" שאלת חוקי העלייה וראשית
 

לא היה , על רקע מאבקו של היישוב במכשולים שהציב שלטון המנדט הבריטי בפני עליית יהודים לארץ
כבר בישיבתה הראשונה של , ואכן. ספק כי עם קום מדינת ישראל ייפתחו שעריה לרווחה ליהודים

הוסרו ההגבלות , "1948, 1' פקודת סדרי השלטון מס"במסגרת ,  במאי-16מועצת המדינה הזמנית מה
ישראל נחשב לעולה -כל יהודי שעלה בזמן מן הזמנים לארץ: "...שניצבו לפני העלייה היהודית ונקבע כי

 1..."לגבי כל דבר וענין, חוקי מיום עלייתו
יהודים רבים -משכו לא, ישראל ופתיחת שעריה לעלייה-המציאות הפוליטית והחברתית החדשה בארץ

כיוון שבפרק זמן זה חסר החוק להסדרת עליית . ל ההגירה הגדול ולעלות ארצהשביקשו להשתלב בג
נתון לפרשנות " יהודים-לא"נמצא הטיפול במניעת עלייתם של ה, "יהודי"היהודים כל הגדרה למונח 

 .אנשי משרד העלייה והנהלתו הציונית דתית
, הם סיפר לימים משה קרונהעל ההתעוררות הגדולה בקרב הנוכרים לעלייה ארצה ועל דרך הטיפול ב

ששימש עם קום המדינה כממונה על ענייני העלייה בקונסוליה הישראלית בניו , איש הפועל המזרחי
שראו בהקמת , רובן נוצריות, נמצאו כיתות דתיות שונות ומשונות... הברית-בקנדה ובארצות: "...יורק

, ות ורבות במספר שרצו לעלות לארץהיו בתוכן קבוצות שלמ. מדינת ישראל אות מהשמים גם בשבילן
 .2..."שנמלטנו מצרה זו' מעשה ניסים'...משלחות היו באות אלינו ומבקשות רישיונות. הם ונשיהם וטפם

סירב משרד העלייה לאפשר , להגר לישראל, עוד בארצות מוצאם, במקביל למאמץ למנוע מנוכרים סתם
 .עלייה גם לנוכרים בני משפחותיהם של יהודים עולים

הקשתה הממשלה גם על היהודים העולים מקרב , בפעולתה למניעת עליית הנוכרים. זאת ועוד
שר העלייה וחבר ,  מסר משה שפירא1948במסיבת העיתונאים מאמצע נובמבר . המשפחות המעורבות

אלא אם כן , לא לתת רשיונות עלייה לבעלי נישואי תערובת: "...כי הממשלה החליטה, הפועל המזרחי
יש זכויות מיוחדות בהצלת יהודים בימי חורבן קהילות ישראל ] כשהוא לא יהודי[ הצדדים לאחד

יידרש , שאם תאושר עלייתם, גם במקרים אלה יש לקבל הסכמה מראש ממשרד העלייה. באירופה
 .3..."הנוכרי להתגייר

 
 
 



 
 
 

אן ארצה של השר שפירא הוסיף והזכיר את המאמץ המיוחד הנעשה במשרדו במטרה למנוע את בו
 .4הנשואות ליהודים עולים, יהודיות ממוצא גרמני-נשים לא

, עלייה-מנועי) הנשואים לנוכרים(שמשמעה יצירת קטגוריה מיוחדת של יהודים , הצהרת השר שפירא
אף ששררה הסכמה רחבה על הצורך במניעת עלייתן של נשים . עוררה סערה בעיתונות המקומית

הרושם : "...בעיתון הארץ נכתב בנושא הזה. על גישתו הכללית של השרקמו מערערים , גרמניות ארצה
אלא לפסול את , הוא שמר שפירא מנסה לא רק לפסול את זכות העלייה של יהודי בעל אשה נוכרייה

היא זקוקה לדיון . הבעיה חורגת מסמכותו של שר אחד ואפילו מסמכותה של הממשלה. יהדותו
 .5..." האסיפה המכוננתולהחלטה של מועצת המדינה או של

ועד , המאמרים הרבים שליוו את דברי השר שפירא העידו יפה על רגישותו של הנושא ועל דחיפותו
מהרה הועלתה שאלת הקריטריונים להגדרת זהות היהודי ובני משפחתו הזכאים לעלייה לדיון בישיבת 

בתעודת הזהות " ין וגירושיןנישוא"ו" דת"במסגרת בירור אופן רישום פרטי , מועצת המדינה הזמנית
 .העתידית של האזרח בישראל

שקרא , ם"איש מפ, רפאלקס-נחום ניר: עמדות משתתפי הדיון לגבי אופן הרישום בתעודת הזהות נחלקו
הבהיר , בחושבו שאם לא יעשו כך ישרת הדבר את המפלגות הדתיות" מדינה"מה" דת"להפרדת ה

שהיה מוכר , שר הפנים יצחק גרינבוים. הדת בתעודהבישיבה את התנגדות מפלגתו לרישום פרטי 
, הפתיע בתמיכתו ברישום דתו של האזרח בישראל בתעודת הזהות, כתומך נלהב ברעיון חילון היהדות

נוסף . בנימוק שרישום כזה יקל על חיפוש קרובי משפחה יהודים שנפוצו בימים שלאחר מלחמת העולם
י "היבט שהבטיח את תמיכת נציגי מפא, חונית של הרישוםרמז השר גם לחשיבותו הביט, לנימוקו זה
 .בעמדתו

שלדידם ממלאת מדינת ישראל תפקיד דתי , המזרחי והפועל המזרחי, דתיות-נציגי המפלגות הציוניות
אך התנו כי בעת רישום הדת לא , תמכו כמובן ברישום דת האזרח, מרכזי בהוויה היהודית החדשה

 .פי דין תורה-ן היתה חתונתו עלאלא אם כ, יירשם יהודי כנשוי
שהסכים עם הציונים הדתיים כי בנוגע לתושבי הארץ ייקבעו פרטי הדת בתעודות המדינה , גרינבוים

אפשר לדרוש מהעולים החדשים את -אי: "...הוסיף הסתייגות, בהתאם למסמכי רשויות הדת המוסמכות
 .6..."כי אין להם כאלה, התעודות שאפשר לדרוש מתושבי הארץ

התבסס , פיצול זה בין מעמדה החוקי של הדת בנושאי אישות במדינה גופא לדחיקתה בהקשר לעולים
נישואין : "...גוריון בתביעת שותפיו הדתיים לקואליציה כי-בחוק הישראלי כאשר מחד גיסא תמך בן

משנחקק בשנת , ומאידך גיסא, 7..."פי דיני התורה-על]... ייערכו[אדם מישראל במדינה ... וגירושין של
זכות עלייה ואזרחות ליהודי עולה וזאת , להוציא מקרים בודדים, המעניק" חוק השבות" בכנסת 1950

 .8"יהודי"מבלי להגדיר כלל את המונח 
וכפשרה בין , הזכאי לעלייה" היהודי"בשל הבעיה שהיתה לשלטון להתמודד עם נושא הגדרת זהות 

לחילונים שסירבו לחייב את העולים , לכתית אינם יהודיםהדתיים שהתנגדו לעליית עולים שמבחינה ה
התמקדה החקיקה בתחום הסדרת , בהצגת תעודות דתיות להוכחת כשרות יהדותם או נישואיהם

 .יהודי-זכאותו לעלייה של הלא
מבקש למנוע , "ב"תשי, חוק הכניסה לישראל",החוק הראשון:  דנים בנושא הזה1952שני חוקים משנת 

שר הפנים רשאי לבטל אשרת עולה ותעודת : "...חוק זה קבע כי. דים המתחזים ליהודיםיהו-עליית לא
 .9..."ידי מתן ידיעות כוזבות-אם הושגו על... עולה שניתנו לפי חוק השבות

יהודים של -מסדיר בין יתר סעיפיו גם את זהות קרוביו הלא, "ב"תשי, חוק האזרחות "-החוק השני 
במקרה זה צמצם החוק את הזכאות לעלייה רק לקרובים .  אזרחות מקומיתהעולה היהודי הזכאים לקבל

 .10מדרגה ראשונה
הנה עדיין רבו בחוק הפרצות , הסדירו מעט את המצב, "חוק השבות"הקשורים ל, אף שחוקים אלה

לימים סיכם שר הפנים יעקב שמשון שפירא את אופן התמודדותו של . יהודים-שאפשרו עליית לא
הבהירות המשפטית בנושא הזכאות - הראשון לקיום המדינה עם הבעיות שנבעו מאיהשלטון בעשור

, 1955 בנובמבר -2ב, במשך התקופה שקדמה לכניסתו של בר יהודה לתפקיד שר הפנים: "...לעלייה
 קבע 1958 במארס -10עד שב... ומשר פנים לשר פנים, היו הנהלים משתנים והולכים מעניין לעניין

 11..."ה ברורההנחיי... המנוח
 
 
 



 
 
 

 : הגדרות ונתונים-יהודים -העולים הלא
 

הזכאי לעלייה בעשור הראשון לקיום המדינה היא אבן " היהודי"העדר ההגדרה בחוק הישראלי לזהות 
 .ולתת נתונים על אודותיו" יהודי-העולה הלא"נגף כבדה לרצוננו להגדיר את זהות 

? פי ההלכה אינם יהודים-שעל, ולים ממוצא שומרונימה תהא עמדתנו במאמר זה כלפי ע, כך למשל
שעל אודותיהם ממעטים מקורות , משנחאי" אדוונטיסטים שומרי השבת"כלום נכלול בדיוננו גם את ה

, ומה דין אלפי העולים מכת הקראים? שעה שכלל לא ברור מה היא זיקתם ליהדות, התקופה לדבר
 ?ששאלת יהדותם מצריכה דיון מקיף ונפרד

קיבלנו לצורך מאמר זה את עמדת הממשלה שראתה בהם ,  לדוגמאות הגבוליות שצוינו לעילבאשר
דינם כדין כל : "... כפי שעולה מתשובת שר החוץ משה שרת ביחס לשומרונים-יהודים לצורך העלאתם 
 13 ומההחלטה המאשרת את העלאתם ארצה של שומרי השבת ושל הקראים12..."יהודי העולה לישראל

 .ך נימנע מדיון נוסף בעניינם ולפיכ-
ניתן לסווג לשתי קבוצות , יהודים שהגיעו ארצה בעשור הראשון למדינה ושאזרחותם אושרה-את הלא
 :נבדלות

אף ". איחוד משפחות"כדוגמת הפליטים הערבים במסגרת , אותם שנכנסו לארץ מסיבות שונות. 1
 .קבוצת אוכלוסייה זו נמצאת מחוץ לתחומי מאמר זה

שעלו ארצה בזיקה לזכות העלייה המיוחדת ליהודים , יהודים- המוגדרים במאמרי כעולים לאאלה. 2
 ).חוק השבות(

 :בין האחרונים ניתן להבחין בשלושה סוגי משנה
המקבלים אישור עלייה ) ב"תשי, "חוק הכניסה לישראל"שבגינם נחקק (יהודים - לא-" בודדים. "א

וכן , ולים אלה חסרי חשיבות לענייננו בשל מספרם המועטע. לאחר ששיקרו בנוגע למוצאם, לישראל
 .14מפני שגורשו מהארץ לאחר שהתברר מוצאם הדתי האמיתי

הנעשים לאזרחי ,  המדובר בקרובי משפחה נוכרים של עולים יהודים-" בני משפחות מעורבות. "ב
 ".ב"חוק האזרחות תשי"ישראל בהתאם ל

עלו ארצה שני גלי , עלייה מגוונות שהגיעו במהלך העשורנוסף למשפחות מעורבות לא רבות מארצות 
ואילו הגל , בולגריה ורומניה בשנים המוקדמות, הגל הראשון הגיע מארצות כיוגוסלביה: עלייה מעורבת

 .עלה לקראת סוף התקופה הנדונה, השני שרובו מפולין
 ובשנים העוקבות עד בעוד שהנתונים אודות מספר המשפחות המעורבות העולות בגל העלייה הראשון

ונמצאת בידינו בהקשר זה רק עדותו של משה קול מראשי הסוכנות היהודית , תחילת הגל השני מועטים
הנה קיים מידע מפורט , 15 בני משפחות מעורבות-3,000המעריך כי בישראל בשלב זה כ, 1953מינואר 

 .יןיהודים מפול-יותר ביחס לגל העלייה השני ובייחוד לגבי העולים הלא
, הכוונה במסמך זה(יהודים -מציג את מספר העולים הלא, אף כי חסר תאריך וחתימה, מסמך חשוב

ועד ספטמבר )  עולים13 (1956מאוקטובר , לפי חודשים) לאותם עולים שהגיעו מפולין בלבד, כנראה
-אמספרם הכולל של הל.  עולים284כאשר הגיעו , 1957חודש השיא היה במאי ).  עולים90 (1957

 בהתאם 1957 לספטמבר 1956יהודים מבין בני המשפחות המעורבות שעלו מפולין בין אוקטובר 
 .16 היו גברים159שכן ממספר זה רק , ואולי יש לדייק ולומר עולות,  עולים1229למסמך זה היה 

איש הפועל המזרחי וראש מחלקת , שרגאי' ז'  מסר ש1958במהלך מסיבת עיתונאים מראשית שנת 
 עלו מפולין 1957שציין כי בשנת , שרגאי. פרטים נוספים על עלייה זו, ה של הסוכנות היהודיתהעליי

יכולנו להעלותם : "...הוסיף,  איש בתמורה לכספים ששילמה ממשלת ישראל לממשלת פולין-40.000כ
או אם הבעל בגלל האשה , הם רצו לעלות לארץ... יהודים- לא2.000מניעת עלייה של בערך -תמורת אי

השיב , לשאלת סופר מעריב יהושע ביצור כמה מהעולים התגיירו וכמה מילדיהם נימולו...". להפך
 .17..." נימולו-700 התגיירו ויותר מ-200כ, בגלל הכנסיות, לא לפרסום, אני עונה: "...שרגאי

 נראה כי הערכת נציג הפטריארך הלטיני, יהודים בגל העלייה השני-באשר למספר הכולל של הלא
,  נפשות-5,000 משפחות או כ1,500כי מספרם הכולל מגיע לכדי , ]Vergani[מונסניור ורגאני , בישראל

 .18גבוהה יתר על המידה
כנסייתית תוך -הפועלים במסגרת ארגונית,  אלה הם מאמיני ישו ממוצא יהודי-" היהודים המשיחיים. "ג

 .שמירה על זהותם הלאומית כיוהדים



אל לו לנסות ולברר זאת בתיקי , ספר היהודים המשיחיים העולים לישראלהמנסה להתחקות אחר מ
פי -שכן בהתאם להכרתם הדתית הציגו עצמם בני קבוצה זו כיהודים הזכאים לעלות על, רישום עולים

 ".חוק השבות"
ואולם , את המידע בנושא עליית היהודים המשיחיים לישראל בעשור הראשון נמצא בכתבי בני הקבוצה

ושמהם , להלן שלושה מקורות מפרקי זמן שונים הדנים ביהודים המשיחיים. זה חלקי ולוקה בחסרמידע 
 :ניתן ללמוד מעט על אודות היקפה של עלייה זו

.  איש-60בנוכחותם של כ,  נערך בירושלים כינוס כללי של היהודים המשיחיים בישראל1950בדצמבר * 
להבין איש את רעהו מלמדת שרובם היו עולים העובדה שהנוכחים דיברו בבליל שפות והתקשו 

 .19חדשים
גם בכנס זה היה ריבוי השפות .  איש-140 נערך כנס נוסף והפעם בהשתתפותם של כ1954בינואר * 

 .20נושא שצוין במקור
 -160-150כי בישראל חיים כ" ארגון הבינלאומי של הנוצרים העברים" ציין מזכיר ה1964בשנת * 

 מהם הכריזו על אמונתם המיוחדת במפקד האוכלוסין שנערך -20ואולם רק כ, )וגריםב(יהודים משיחיים 
 .21שנה קודם לכן

שנכנסו ) מקצתם ממוצא יהודי(להשלמת סעיף זה חשוב להזכיר גם את פעילי הכנסיות השונות 
בקרב קהילות המשיחיים ובקרב , ושפעלו בקרב המשפחות המעורבות, לישראל באמצעות אשרות

 .ייה היהודיתהאוכלוס
ראיתי לנכון להזכירם כאן בשל קשריהם , אף שפעילים אלה נכנסו לישראל ולא עלו בזיקה לחוק השבות

קשר שהקשה על בני התקופה היהודים להבחין בין הקבוצות , יהודים-ההדוקים עם העולים הלא
תון זה כדי ואולם אין בנ,  איש-400ממסמכי התקופה עולה כי מספרם בשנים אלה היה כ. השונות

 .22ללמדנו על היקפה השנתי של כניסתם לארץ
 

 :יהודים בחברה הישראלית-העולים הלא
 

כפי שמעידים משה קול , רבים מקרב בני המשפחות המעורבות נטמעו עד במהרה באוכלוסייה היהודית
 בדבריו על מספר המתגיירים והנימולים מבין העולים, 1958 ושרגאי בשנת 1953במכתבו מינואר 

 .יהודים אלה מתחום מחקר זה-עם התגיירותם יצאו עולים לא. 23מפולין
בירור שערך . מיהר לרדת, יהודים שלא מצא את מקומו בארץ-חלק קטן מקרב אוכלוסיית העולים הלא

- בנושא מספר המהגרים מישראל מבין העולים הלא1953איש משרד הדתות אליהו תורן בדצמבר 
ידועים במשרד הפנים שישה מקרים של משפחות , ם מיוחד לנושא הזהשאף שאין רישו, יהודים העלה

 .24 היגרו מהארץ1953ושבמהלך שנת , 1950-1948ויחידים שעלו ארצה בשנים 
לפי דיווחו היגרו . שרגאי גם בנושא ההגירה מהארץ' ז'  נגע ש1958במסיבת העיתונאים בראשית שנת 

 .25יהודים- לא5מתוכם , 1957הלך  איש מבין העולים מאירופה שהגיעו לארץ במ45
יהודים שביקשו להגר היו כאלה שהגיעו לישראל רק מפני שראו בה תחנה בדרכם -מבין העולים הלא

אלה האחרונים זכו לעידודם של . אחרים עשו זאת בטענה שהשלטון לוחץ עליהם להתגייר. 26מערבה
 .27 על פני גיורםיהודים-שהעדיפו את הגירת העולים הלא, המיסיונרים המקומיים

ובייחוד מבין אותם שפזורים היו בריכוזי עולים ונתונים , מקרב הנותרים מבני המשפחות המעורבות
ואולם בשל , נמצאו כאלה שפנו בבקשת עזרה לגורמים נוצריים מקומיים שונים, למצוקה כלכלית קשה

 .אילוצי שפה היו אלה בעיקר פעילי כנסייה קתולים שנענו בחיוב לפניות
נפגשו , לאחר שנים אחדות של עבודה מצומצמת בהיקפה בקרב המשפחות המעורבות בריכוזי העולים

וקיבלו , ]Hene[ר הנה 'ורוג] Stiassny[ כמה אבות קתולים וביניהם יוסף סטיאסני 1952באוקטובר 
ציה פרוטוקול הישיבה נשלח למזכיר הקונגרג. 28החלטה לתחילת פעולה מאורגנת בקרב אוכלוסייה זו

" אק'ג-קהילת סנט"ולאחר קבלת אישורו הוקמה , ]Tisserant[הקרדינל טיסראן , המזרחית בוותיקן
]Oeuvre Saint Jaques l'Apotre [חברתית חדשה בתחומי הפטריארכיה הלטינית-כמסגרת ארגונית ,

 .29המיועדת לקתולים בישראל הדוברים עברית והחשים זיקה לחברה היהודית
 -200כ, בנוסף לכמה עשרות כמרים, "אק'ג-קהילת סנט"ון לקיום המדינה מנתה בתום העשור הראש

 .30משפחות מעורבות של עולים שהתרכזו בעיקר ביפו ובירושלים
צמחו ברחבי הארץ גם קהילות קטנות של יהודים " אק'קהילת סנט ג"במקביל לתהליך היווצרות 

 .משיחיים
צא יהודי שעלו מהמערב מצוידים בזהות רעיונית קהילות אלה נסמכו בעיקר על מאמיני ישו ממו

. ולפרקים אף למשוך לקהלם יהודים מקומיים, שעזרה להם לשמור על נבדלות חברתית, מגובשת



ובפעולתם זו זכו , קהילות המשיחיים היו הגורם הפעיל ביותר בשטח הפצת הנצרות ליהודים בישראל
 .לתמיכה איתנה מצד כנסיות פרוטסטנטיות מערביות

שהתקשו להשתלב בקהילות המשיחיים בשל פער תרבותי , בני המשפחות המעורבות ממזרח אירופה
בייחוד בתחום , "אק'קהילת סנט ג"העדיפו להתקשר לכנסייה הקתולית המקומית ולמסגרת , ולשוני

) םוגם ילדי העולים היהודי(יהודים -ואולם נראה כי מעטים בלבד מבין ילדי העולים הלא. חינוך ילדיהם
וכי הגורם , עשו זאת בשל מוטיבציה דתית שלהם או של הוריהם, שהצטרפו למערכת החינוך הנוצרית

 .המרכזי לקשר היה חומרי
בלט במיוחד יתרונה החומרי של מערכת החינוך הנוצרית על פני זו , בשנות העלייה הראשונות, ביפו

-חמישה בתי... ביפו: "...1949 כתבה על זה עובדת משרד הסעד רחל שטראוס בסוף שנת. הישראלית
בכל ]... ארוכות... [הספר-שעות הלימוד בבית... הספר בניינים מפוארים-לכל בתי... ספר של המיסיון

... אמצעים משוחררים מתשלום-חסרי... ספר ישנה מסעדה המספקת ארוחה חמה לילדים נזקקים-בית
ובזה נתונה , אינן יכולות לקלוט יותר)ש (...הספר היהודי היחיד מכיל רק מספר כיתות מאוכלסות-בית

 31..."הספר של המיסיון-הסיבה להצלחת הקליטה של בתי
היא מעמד , שמשכה עולים לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך נוצריים, פחותה בחשיבותה, סיבה אחרת

 הורגלו מצוין כי העולים החדשים, בכתבה בנושא של העיתונאית עליזה ברוך. המסגרות האלה בעיניהם
ובדעה זו הוסיפו , בארצות מוצאם הנוצריות לדעה כי מוסדות המיסיון הם מוסדות החינוך הטובים ביותר

 .32לדבוק גם לאחר שהגיעו ארצה
במוסדות הנוצרים " הילדים היהודים"אף שיש מחלוקת בין בני התקופה באשר למספרם הכולל של 

 -1,600 ילדים והמרבים המעריכים מספר זה ב-600בין הממעיטים המדברים על כ, בשנות החמישים
, הרי המקורות השונים הדנים בנושא מאוחדים בדעה כי רוב הילדים הם מבני משפחות העולים, ילדים

משפחות של יהודים משיחיים או , אבל נחסכת מאיתנו הידיעה האם הם צאצאי משפחות מעורבות
 .33משפחות יהודיות

דות הכנסייה הקתולית המקומית באשר לדרך הרצויה לחינוך שתי מגמות התמודדו ביניהן במוס
הראשונה ביקשה לשמור על אופיים הדתי והתרבותי הנבדל באמצעות הקמת כיתות מיוחדות : הילדים

והיא , שגברה לבסוף, והשנייה, Flechta]34[כעמדת הנזיר סאבינו פלכטה , וחינוכם בשפת אמם הזרה
 שביקשו להעמיק בתלמידיהם את זיקתם לחברה הישראלית ,"אק'ג-קהילת סנט"דרכם של פעילי 

 .והכרתם את קשרי הכנסייה לעם היהודי
ביקשה לפתור את בעיות הקהילה באמצעות דיאלוג " אק'קהילת סנט ג"ההנהגה הכנסייתית של , ואכן

 ,]Hussar[ברונו הוסר , כך למשל ביקש רועה הקהילה ביפו. עם השלטון הישראלי והחברה הישראלית
את עזרתו של זה בפתרון בעייתן של משפחות מעורבות , ל משרד החוץ מוריס פישר"במכתב לסמנכ

שיהיה ביכולתי להוכיח לאנשים : "...ישראלי וכדי-וזאת במטרה לבנות בסיס יציב לדיאלוג נוצרי, אחדות
 35..."כי אינם צודקים, את ניסיונם המוגבל של הפליה פנטית... אשר מכלילים לגבי ישראל

, קתולי המקומי- הועילה לפריצת דרך בדיאלוג הישראלי36היענותו המהירה של מוריס פישר לפנייה
נוטלים חלק בהקלת הלחץ הנוצרי " אק'ג-קהילת סנט"והחל מסוף שנות החמישים נמצא את פעילי 

 .בנושאים אחרים, לעתיד, כמו גם, המערבי על ישראל בנושא יחסה לתושביה הנוצרים
והמתח הפוליטי בין הוותיקן למדינת , ין התיאולוגי הנוצרי העמוק בישראל מחד גיסאעל רקע העני

והשפעת פעילים קתולים אלה , חרגה חשיבות דיאלוג זה מהתחום המקומי, ישראל מאידך גיסא
 .בכנסייתם העולמית תגדל בעתיד הרבה מעבר למשקלם הכמותי

 
 :יהודים-ההנהגה הישראלית והעולים הלא

 
יהודים ביקשה להטמיעם בחברה -לית שרווחה בהנהגה הישראלית כלפי העולים הלאהגישה הכל
: הדתיים הסכימו לגישה אינטגרטיבית זו ובלבד שהמשתלבים יעברו גיור ומילה. יהודית-הישראלית

הוראה למול על חשבון הממשלה את כל הילדים מבין העולים החדשים במחנות בארץ שלא נימולו "...
 .37..."ר העלייה והבריאות מר משה שפיראידי ש-ניתנה על

יהודים במשפחות המעורבות הסכימו למלא אחר תנאי ההשתלבות ונטמעו -אף שרבים מקרב הלא
 .נותרו עדיין עולים שהוסיפו לשמור על קשר עם הכנסיות המקומיות, במהירות בחברה הישראלית

ם טושטשה ההבחנה הדתית בין שבה, היווצרותם של תאים חברתיים בקרב הציבור הישראלי הרחב
ואלה גייסו את כוחם הפוליטי לשמירת , עוררה את חרדתם של היהודים הדתיים, הציבור היהודי לנוצרי

 .צביונה היהודי של מדינת ישראל ולמניעת ההתבוללות
בעשור הראשון לקיום המדינה ניתן להבחין בשלושה שלבי משנה באשר לתוכן הבעיות שעוררה נוכחות 

בשלב הראשון בולט נושא : יהודים בחברה הישראלית ואופני התגובה הישראלית עליהן-ם הלאהעולי



בשלב השני הורחבה הפעילות הממשלתית ; 1951חינוך הילדים וסופו בנפילת הממשלה בראשית שנת 
שראשיתו בגל , ובשלב השלישי; ביוזמת השותפים הדתיים לקואליציה לכלל מאבק מקיף במיסיון

בסופו של שלב ". מיהו יהודי"התפתח פולמוס ציבורי חריף בשאלת , 1957יהודית משנת -העלייה הלא
 .בחוק המסדיר את זהות זכאי העלייה, זה הוכנסה הגדרה הלכתית כהנחיה ממשלתית לפעולה

 
 :במוסדות חינוך נוצריים" ילדי עולים יהודים "-שלב א 

הדתית המאוחדת בנושא זרמי החינוך י והחזית " נאבקו ביניהן מפא1950-1949במהלך השנים 
 .1951גוריון בפברואר -מאבק שהוביל לנפילת ממשלת בן, במערכת הממשלתית

לדיון " החזית הדתית המאוחדת"באותן שנות מאבק על זהות החברה הישראלית העתידית העלו פעילי 
ובייחוד ילדי " ודיםילדים יה"את בעיית נוכחותם של , במסגרת הוויכוח הכללי בנושא החינוך, ציבורי

 .38עולים במוסדות נוצריים
שרווח בפי בני התקופה והמשמש " ילדי עולים יהודים"המונח . לדיון בנושא זה ראוי להקדים הערה

אפשרי -יהודים שבלתי-מתייחס בפועל לקבוצה מעורבת של ילדי עולים יהודים ולא, אותנו בסעיף זה
ורק לעתים , בנושא זה במקורות התקופה מועט ומעורפלהמידע המצוי . לבודד ולהפריד בין רכיביה

יהודי מאירן -כדוגמת הבמקרה הדן בחמשת ילדי העולה הלא, רחוקות מוצגת זהותם הדתית של הילדים
מיעוט המידע . 40כהן שהוצאו מהמסיון' או בבנות היהודי המשיחי א, 39שנשלחו למיסיון בשל קושי כלכלי
ומהערפל המכוון , "מיהו יהודי" של העובדים הסוציאליים דאז להגדיר המפורט בנקודה זו נובע מהקושי

שביקשו להדגיש את , והדתיים, שחשש מלחץ בינלאומי, שאפף את הנושא בגלל השלטון הישראלי
 .חריפות הבעיה

שכה הטרידה את השותפים לחזית הדתית , במוסדות נוצריים" ילדי עולים יהודים"בעיית נוכחותם של 
בפרסום של מפלגת המזרחי . ופיעה זמן קצר לאחר תחילת העלייה ההמונית לישראלמ, המאוחדת
, כמה עשרות ילדי ישראל: "...הופיעה הידיעה, לקראת הבחירות לכנסת הראשונה, 1948מדצמבר 
מורה לעברית נשלח באישור ... מתחנכים במוסדות קתוליים ביפו, ילדים של עולים חדשים... ביניהם

אביב -בימים הקרובים תתכנס במשרדי הרבנות בתל... בקשת הממשלה הצרפתיתמשרד החוץ לפי 
 41..."אסיפת רבנים לשם דיון בבעיה של חינוך ילדי ישראל בבתי חינוך קתוליים

נפגשו ראשי , אביב-וכנראה לאחר הדיון בנושא במשרד הרבנות בתל, זמן לא רב לאחר פרסום הידיעה
חזית "י ל"לדיון במתח המתגבר בין מפא, גוריון-משלה בןעם ראש המ" החזית הדתית המאוחדת"

 .בשאלת החינוך" הדתית המאוחדת
מהפרוטוקול המצונזר של הפגישה עולה כי נדונו בה היבטים שונים מתחום שמירת זהותם הדתית של 

האם משום שבעיית נוכחות הילדים ? מדוע מצאו המתדיינים צורך בחשאיות זו. 42התלמידים היהודים
אם עלה , ומדוע בכלל חייב נושא דיון כזה? ודים במוסדות הנוצריים תפסה מקום רחב בדיוניםהיה

על סיבה אפשרית וחשובה אחת לצורך בחשאיות ניתן ללמוד מדבריו של חבר ? חשאיות, בפגישה
שהיה הראשון להעלות לדיון פומבי את , הרב קלמן כהנא, "החזית הדתית המאוחדת"הכנסת מטעם 

 .1949 ביולי -26בנאומו בכנסת ב, במוסדות חינוך נוצריים" ילדי עולים יהודים"ותם של נושא נוכח
אך שום תשובה לא , הרב כהנא ציין כי פנה בנושא זה למשרד החינוך שבועות מספר קודם לכן

אך שום חישובים בינלאומיים לא יוכלו להעביר אותנו ... יש צד פוליטי בינלאומי לבעיה"...שכן , נתקבלה
 43..."על דעתנו

החזית הדתית "גוריון לראשי -כלום החשש מתגובה נוצרית מערבית הוא שהוביל להצנעת הדיון בין בן
הצביע הרב , "חישובים בינלאומיים"בדברו על , אך מכל מקום. כנראה? ולצנזור הפרוטוקול" המאוחדת

, מערבי על ישראל בנושא הזהשרצה למנוע לחץ נוצרי ובינלאומי , כהנא נכונה לכיוונו של משרד החוץ
ולכן הפעיל את השפעתו על גורמי הממשלה להימנע מדיון על פעילות המוסדות הנוצרים או מהפרעה 

פי -על, למתן אותו האישור להעסקת המורה לעברית במוסד קתולי ביפו, כנראה, וזאת בנוסף. להם
 .בקשת ממשלת צרפת

 
 

י מבין משרדי הממשלה היה זה משרד החוץ שחתר במשך כל התקופה הנדונה במאמר נמצא כ, ואכן
בשטח , יחד עם זאת. יהודית-במיוחד להפחית מחשיבות הבעיות הדתיות שעלו כתוצאה מעלייה לא

 .היו אלה משרדי הממשלה שבידי המפלגות הדתיות שהשפיעו יותר על עיצוב המצב, עצמו
)  מיסיון-להלן ( יהודים במוסדות חינוך במקביל לדיון בכנסת התעורר ויכוח חריף בנושא נוכחות מורים

 ומזכיר הסתדרות 44")מרכז "-להלן " (המרכז למלחמה בחינוך הזר"בין הפעילים הדתיים של , נוצריים
 מהסתדרות המורים 1949 ביולי -24ב" מרכז"בעקבות תביעת ראשי ה. המורים העברים אביעזר ילין

- בחרי1949ענה ילין בראשית ספטמבר , תפקידםלחייב מורים המלמדים במוסדות מיסיון להתפטר מ



מכתבם הבא ...". שהמצאתם לשם פרנסה... איננו מסופקים בדבר שזוהי עלילה, באשר למורים: "..אף
חבר הסתדרות , גרודזנסקי: "... כולל כבר פרטים על אודות1949מסוף אוקטובר " מרכז"של ראשי 

שוודאי לא ביקש לחזק את המיסיון , ילין...". סיוןהספר של המי-שקיבל משרה באחד מבתי... המורים 
 .45אביב-פנה לברר את הנושא עם אנשיו בתל, בישראל

משרד שבראשו עמד נציג , בינתיים הודלף דיווחה החריף של עובדת משרד הסעד רחל שטראוס
ר "ותוכנו פורסם במאמרו של ד,  על מצב החינוך ביפו1949מדצמבר , "החזית הדתית המאוחדת"
בתיאורו הקשה על ילדי ישראל ניצולי שואה העולים ארצה ונשלחים כאן , המאמר". מעריב"פרת בא

 .46עורר סערה גדולה בציבור ובמערכת הפוליטית, למוסדות נוצריים
" ילדים יהודים"לרב כהנא בשאילתה לשר החינוך על נוכחות " חרות"בכנסת הצטרפה אסתר רזיאל מ

שניהם , ל משרד הדתות"סמנכ, כהנא' ז' ל משרד הסעד וש"מנכ, וילנד' י; במוסדות מיסיון ביפו
ופורום , מנהל אגף החינוך במשרד החינוך, יהודה-ר בן"כתבו בנושא לד" החזית הדתית המאוחדת"מ

 .47לי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר כונס לדיון דחוף"מנכ
חתר להגיע לפתרון , )י"שני המשרדים בידי מפא(שהושפע מעמדת משרד החוץ , משרד החינוך

: שכן, נקודתי לבעיה באמצעות הקמת מבנים חדשים ונוחים ביפו בסמוך למוסדות נוצריים-פרגמטי
מבלי שיהא צורך באמצעי , הספר שלנו-יעברו בוודאי רוב התלמידים אל בתי, אם כן נעשה"...

בתשובתו , 1950בדצמבר , דברים ברוח זו ממש השמיע שר החינוך דוד רמז בכנסת. 48..."כפייה
לפתרון בעיית , בהשפעת משרד החוץ, נמצא כי אף שמשרד החינוך התנגד. 49לשאילתה של הרב כהנא

גם . הנה ראשיו התנגדו להמשך המצב, במוסדות נוצריים בדרך של חקיקה" ילדים יהודים"נוכחותם של 
רים אכן מלמדים במוסדות משנוכחו לדעת כי יש דברים בגו וכי מורים יהודים ספו, אביעזר ילין וחבריו

 .50פעלו לשם ביטולו של קשר זה, נוצריים
ילדי עולים "שהתנגדו נחרצות לנוכחות , למול עמדתם המגובשת של הציבור וההנהגה הדתית, וכך

, מחד גיסא: עמדו יריביהם הפוליטיים והרעיוניים החילונים בקונפליקט קשה, במוסדות נוצריים" יהודים
ועל , ומאידך גיסא, "במה שיגידו הגויים"ונית דמוקרטית ושוויונית המתחשבת רצון לקדם חברה חיל

 .למערכת החינוך הנוצרית" ילדים יהודים"שלילת מציאות המוליכה , בסיס תפיסתם הלאומית
במוסדות נוצריים שימש " ילדים יהודים"הקונסנזוס בחברה הישראלית על הצורך בהפסקת נוכחותם של 

ובמאמצם , י בנושא הזרמים במערכת החינוך"ליטיים הדתיים בוויכוח עם מפאיפה את הגורמים הפו
 .לעצב את פני החברה הישראלית המתהווה

 
 ":מיסיון" שנות המאבק ב-שלב ב 

שכה רווח במסמכי התקופה הדנים , "מיסיון"המונח . אף לדיון בסעיף הזה נחוצה הערה מקדימה
-עולים לא: 51ישראליים מובנים שונים לעשייה נוצריתמקפל בתוכו במסמכים ה, יהודית-בעלייה הלא

יהודים ומשפחותיהם -פעולה נוצרית כנסייתית בקרב עולים לא; יהודים העוסקים בהמרת יהודים לנצרות
-קשר יחד לבלי" מיסיון"שימוש זה במונח . במוסדות נוצריים" ילדי עולים יהודים"ונוכחות , היהודיות

ולפיכך כל דיון בעמדות , יהודית והמיסיון הנוצרי-ת נושא העלייה הלאא, בדעתם של בני הדור, הפרד
 ".מיסיון"יהודית מחייב דיון ביחסה של ישראל ל-הישראליות בנושא העלייה הלא

מה את ההתמודדות עם בעיות שנבעו מהעלייה - דחתה לזמן1951נפילת הממשלה בחודש פברואר 
חשו עצמם השותפים , חר הבחירות לכנסת השנייהואולם עם הקמת הממשלה החדשה לא, יהודית-הלא

 .דתית בתחום הזה-הדתיים לקואליציה בטוחים יותר בכוחם לקדם את משנתם הרעיונית
לוין דיון בנושא פעילות ' מ' יזם שר הסעד הרב י, במכתב למזכיר הממשלה החדשה, 1951בדצמבר 

סיוע בין העולים החדשים ומקימות חברות אלו מחלקות : "...המיסיון המתרחבת בקרב עולים חדשים
אני מצדי הפסקתי על דעת עצמי כל ... מוסדות לילדי העולים מתוך מטרה ברורה של ציד נפשות לנצרות

ויש אפוא הכרח , משרד האוצר לוחץ על משרדי להסדר הבעיה... מתן פיטורין ממכס לאגודות אלו
 .52..."שהממשלה תקבל החלטה עקרונית בנדון

) 1231' מס(התקיים דיון בממשלה ונתקבלה ההחלטה , ועוד באותו החודש, ת השר לויןבעקבות פניי
להקים ועדה בינמשרדית שתבדוק את הפעילות הנוצרית בקרב העולים החדשים ותיתן המלצות 

' י; ולטיר איתן ממשרד החוץ; הרב יעקב הרצוג ממשרד הדתות: לוועדה מונו ארבעה. לממשלה בנושא
. כנציג משרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, וחיים כהן; החינוך והתרבותבנאור ממשרד ' ל

המייצגות נאמנה את חילוקי הדעות , לאחר חודשי עבודה ספורים הגישו חברי הוועדה את מסקנותיהם
 .ואת העמדות השונות שרווחו בחברה הישראלית

 כל רצונם של הפעילים הנוצרים הוא שכן לדידו, אין בפועל שום בעיה , החילוני, מבחינתו של חיים כהן
שמצא כי לא הובא לפני הוועדה שום חומר המצביע , חיים כהן. להפיץ את דתם באמצעות פעולות צדקה

העם -כמה מן המיסיונרים האלה עוזרים לעולים במעברות ולדלת: "...הוסיף כי, על הצלחה בתחום הזה



 כי אין לה לממשלה לא בדרך תחיקתית ולא אשר על כן דעת רוב חברי הוועדה היא. עזרה של ממש
 53..."לאחוז בצעדים כלשהם לשינוי המצב הקיים, בדרך מנהלית

: בהציגו בזאת את עמדתו העקבית של משרד החוץ בנושא, ולטיר איתן תמך בגישתו של חיים כהן
..". .ל כהתערבות בחופש הדת"כל התערבות בפעולות האגודות המיסיונריות תתפרש לבטח בחו"...

ספר -כבניין בתי, המליץ איתן על כיוון העשייה החיובית, למקרה שהממשלה תחליט בכל זאת לפעול
 .54ופעולות חשאיות, בקרבת מוסדות חינוך נוצריים

כי אף אם נכון שלא הוצגו לפני הוועדה טענות נגד , לעומת שניים אלה ציין יעקב הרצוג במכתב נפרד
הרי בכל זאת הוצגו בוועדה דרכי , "חוקיים-פייה ואמצעים אחרים בלתישימוש באמצעי כ"המיסיונרים על 

המיסיונרים מבקשים להחדיר את השפעתם : "...סיכם הרצוג". מוסריות-בלתי"פעולה שאותן ניתן לכנות 
בהתחשב עם המצב הסוציאלי הירוד ... במעברות ובשכונות העוני... בגדים ותרופות, ידי חלוקת מזון-על

, לביטחונה ולשלמות רוחה, סכנה למדינה, נשקפת לדעתי... בים מן העולים החדשיםבו נתונים ר
 .55..."מהמשכת פעולות המיסיונרים ללא הטלת פיקוח תמידי עליהם

אך ראשי משרד , חילוקי הדעות בוועדה עודדו את הממשלה לדחות את הכרעתה בשאלה רגישה זו
הוועדה הבינמשרדית נגד פעילות " את 1952יוני הדתות מיהרו ליטול את היוזמה לידיהם בהקימם ב

 .כמרכז הוועדה החדשה מונה איש המשרד אליהו תורן". המיסיון
פעילות המיסיון "נתבקשה לאסוף חומר על , שהתכנסה חמש פעמים בשנת פעילותה היחידה, הוועדה
תרון הבעיות שנבעו לפ, בעזרת מוסדות סוציאליים שונים כדוגמת עליית הנוער, וכן למצוא דרך, "בארץ

 .56מפעילות המיסיון בקרב העולים החדשים
כפי שמתברר מענייני ישיבת , לב הלוחמים במיסיון-הגם שהמצב ביפו הוסיף למשוך אליו את תשומת

הנה כעת התפרס , שבה נדון נושא שיפוץ בניין חסן בק כמועדון לילדי עולים, 1953הוועדה מפברואר 
במעברת תלפיות : "...באותה הישיבה דיווח אליהו תורן כי. פותו גברההמאבק על פני כל הארץ וחרי

שבגלל , ודבר זה גורם הרבה קשיים למוסדות הסעד היהודיים... פועלים הרבה יהודים סוכני המיסיון
במעברה זו פעיל במיוחד יהודי פקיד . המצב הכספי הקשה אינם יכולים להתחרות בהבטחות אלה

 .57..."רך דחוף להפעיל עליו לחץ חזק ביותר שיפסיק את פעולותיוויש צו, בדואר בירושלים
לצורך גיוס המשאבים , לצד הוועדה הראשית למלחמה במיסיון הוקמה ועדת משנה לענייני כספים

אך בשל סירובם של משרדי הממשלה השונים לוותר על תקציביהם לטובת ועדת , 58הדרושים למאבק
" המיסיון במעברות"נאלץ שר הדתות שפירא לתבוע מהממשלה לקיים דיון בנושא , משרד הדתות

להקמת קרן פעולה למימון פעולות ) שצורפו כתזכיר למכתב(ולאמץ את המלצות ועדת משרדו 
 .59הוועדה

שלא התלהב מאקטיביזם זה של משרד הדתות ומהרעיון להגדיל את , גוריון-ראש הממשלה דוד בן
 נפלה ההחלטה 1953ובמאי , העביר את הנושא לדיון בוועדת השרים לענייני פנים ושירותים, תקציבו

 .60להקים ועדה בינמשרדית חדשה שתטפל בשאלת החינוך הזר בישראל באמצעות הרשויות המקומיות
החלטת הממשלה להקים את הוועדה ": שרדית נגד פעילות המיסיון במדינההוועדה הבינמ"פעילות 

החדשה העמיקה עוד את קשרי משרדי הממשלה הפעילים במאבק נגד המיסיון עם המוסדות היהודיים 
 .ממוסדות חינוך נוצריים" ילדי העולים היהודים"והחישה את הפעולה להוצאת , קולטי העלייה

למימון הוצאת [ מהקרן -50%שהיא מוכנה להשתתף ב"הודית להודיע עתה הסכימה למשל הסוכנות הי
כמו כן . ידי משרד הסעד-בתנאי שהיתרה תכוסה על,  לילדי המעברות50%דהיינו , ]הילדים מהמיסיון

 .61..." לסידור ילדי העיריות בתנאי שהעיריות תכסינה את היתרה-50%מוכנה עליית הנוער להשתתף ב
ובניגוד להנחיית ועדת השרים לענייני פנים , זרחיים בעלי עניין בנושא הועמקוגם הקשרים עם גורמים א

 אליהו 1953הודיע בספטמבר , ושירותים להימנע ממעורבות ממשלתית ישירה בפעילות נגד המיסיון
כי ימים מספר , למזכיר הממשלה זאב שרף, שמונה לשמש כרכז הוועדה הבינמשרדית החדשה, תורן

ובמהלכה הוחלט להקים ,  פגישה במשרד הדתות בהשתתפות נציגי גופים שוניםקודם לכן התקיימה
 .מסגרת ציבורית מרכזית לתיאום המאבק במיסיון

נותר להביע את תרעומתו על החריגה ולשוב ולקבוע , שכעס על שהוועדה חרגה מסמכותה, לזאב שרף
 .62..."יתאינה צריכה אפוא להמשיך ולהקים תנועה ציבורית ארצ"...כי הוועדה 

-הנה הפעילות הציבורית האנטי, אף שעמדה זו מנעה למעשה את הקמת אותו גוף ציבורי מתאם
שזמן , ובין הנוכחים בפגישה במשרד הדתות נמצאה גם הגברת פרנקל, מיסיונרית הלכה והתפתחה

 את הברית ובתמיכת ארגוני הנשים הדתיות-קצר קודם לכן ייסדה בעזרת תרומה כספית גדולה מארצות
 ".קרן ילדינו"

שביקשה למנוע פנייה לשירותי המיסיון באמצעות הקמת מועדונים ,  מימנה הקרן1955עד לסוף שנת 
 ילדים ממוסדות נוצריים וקליטתם במוסדות -1,200העברת כ, ומרכזי קהילה לילדי עולים ולנוער שוליים

 .63יהודיים



, "וץ ילדי העולים היהודים מצפורני המיסיוןחיל"במקביל לתמיכה בפעולת מוסדות אזרחיים יהודיים ל
הגבירו נציגי הוועדה הבינמשרדית את לחצם על גורמים יהודיים המטפלים בקליטת העלייה כדי שינתקו 

נציג : "... נשמעה תלונה מעניינת על כי1953בישיבת הוועדה ביולי . את קשריהם עם גופים נוצריים
ות המיסיון נעזרים בהרבה בקבלת חבילות מזון במוסדות בזמן שמוסד, עליית הנוער משתתף בוועדה

 .64..."ו ועליית הנוער"כגון ויצ, יהודיים
ולשם אישוש , אליהו תורן היה פעיל במיוחד בהפעלת לחצים לצמצום הפעולה הנוצרית בקרב העולים

 דעתו בדבר נחיצות התגובה הממשלתית בנושא פנה לברר את השפעת הפעילות הנוצרית על היקף
 .הירידה מהארץ

, תבע תורן מהמשטרה, 65לאחר שנכשל ניסיונו להוכיח השפעה משמעותית של המיסיון על הירידה
תגובת נציג המשטרה . שתברר את קשריהם של שוטרים עם המיסיון ותפסיקם, 1954בראשית ינואר 

ותינו לפעול לכיוון שבמצב החוקי כיום במדינה אין באפשר, עלי להשיב לך אדוני: "...לפנייה היתה קצרה
 .66..."כלשהו

ועל הצלחתו דיווח , לנציב שירות המדינה, 1954באמצע פברואר , לאחר כישלונו זה התקשר תורן
ולכן לא , הבעיה... מר יערי הודיע כי נציבות שירות המדינה לא ידעה על היקף: "...בוועדה הבינמשרדית

 על מר בהירי מנציבות שירות המדינה ועד לקביעת העמדה הוטל, נקטה בעמדה ברורה ומקיפה
לב -תשומת. כדי למנוע את התפשטות הנגע, שכנוע ולחץ דרך ועדי העובדים, להפעיל אמצעי שידול

 .67..."והשוטרים, המכס, מיוחדת תופנה לעובדי הדואר
סגן שר , הוא הביא לידיעת זרח ורהפטיג. בשלב הזה ביקש אליהו תורן תמיכה פוליטית למאבקו

: בתוספת השאלה, עשר מקרים של יחידים ומשפחות הקשורות למוסדות נוצריים-פרטי שבעה, הדתות
..." אודה אם כבודו יחווה את דעתו כיצד לפעול נגד השחיתות הנגרמת בהשפעת פעולות המיסיון"...

 .68ורהפטיג מצדו העביר את החומר שקיבל מתורן לדיון בוועדת השרים לענייני פנים
ובהסכמה , את נושא המאבק במיסיון, -13.5.53בהצעה לסדר היום ב, ה לורנץבכנסת העלה שלמ

באמצע . הועבר הנושא לדיון בוועדת המשנה המשותפת לוועדת החינוך והתרבות ולוועדת הפנים
חוק האוסר . א:  התפרסמו ההמלצות הגורפות של הוועדה שנתקבלו פה אחד ושתבעו1954פברואר 

ספר של -העמדה לדין של הורים השולחים את ילדיהם לבתי. ב. רייםהטפה להמרת דת באמצעים חומ
תקנה . ד. הספר של המיסיון-הכרה בבתי-אי. ג. המיסיון ואינם יוצאים בכך ידי חובת חינוך חובה

 .69המחייבת אנשים העומדים להמיר את דתם לפרסם זאת בעיתונות
 ועדת 1954תכנסה בראשית פברואר ה, כתוצאה מפנייתו של ורהפטיג ועל רקע דיוני ועדת הכנסת

בהחלטת רוב קיבלה ועדה זו להביא להכרעת מליאת הממשלה הצעה . השרים לענייני פנים ושירותים
 70..."פיתוי להמרת דת באמצעות מתן עזרה חומרית או הבטחתה"לחקיקה שתאסור 

טה להימנע  במליאת הממשלה החל-21.2.54נתקבלה ב, על אף המלצות ועדת השרים וועדת הכנסת
ביוני , חודשים מספר לאחר מכן. את הוועדה הבינמשרדית בכוח אדם נוסף" חזק"מחקיקה ובמקביל ל

, )42פש, 471' מס(התקבלה בישיבת ועדת השרים לענייני פנים ושירותים ההחלטה המשלימה , 1954
 .ל משרד החוץ לוועדה הבינמשרדית כנציג משרדו"לצרף את מנכ

, נועדה ההחלטה החדשה לפקח על המאבק במיסיון,  הוועדה הבינמשרדיתיותר מהכוונה לחזק את
שכן הלכו ותכפו אירועים דוגמת זה מראשית שנת , שאיים לפגוע קשה בדימויה הבינלאומי של ישראל

ילדים קרעו "כאשר , שבו הוטרד ציר הולנד בישראל בעת שנסע עם אשתו במכוניתו בירושלים, 1954
 .71"'גויים'מיסיונרים ו'ו וצעקו אחרי בני הזוג ירק, את דגלון המכונית

הוסיפה להתלבט בין , שהושפעה מהעוינות היהודית הרבה למיסיון, ההנהגה הישראלית החילונית
מחשש לתגובת המערב הנוצרי ובין רצונה לשמר את מסגרת , התנגדותה לפתרון הבעיה באמצעות חוק

אגודת ("יעקב -גוריון לזלמן בן- הממשלה דוד בןמציאות זו משתקפת יפה בתשובת ראש. הקואליציה
לאחר שהאחרון התקיף בכנסת את הממשלה , 1956באמצע פברואר ") פועלי אגודת ישראל"ו" ישראל

 .1954על שגנזה את המלצות ועדת הכנסת מפברואר 
שכמה .. .גם אלינו הגיעו שמועות: "...יעקב-גוריון ציין כי רוב חברי הכנסת שותפים לדאגתו של בן-בן

כמו פיתויים חומריים או אפילו מתן , מיסיונרים משתמשים להשגת מטרותיהם באמצעים מגונים ופסולים
שעניינים אלה פה הם יותר מסובכים ועדינים מאשר בכל ארץ "...ואולם משום ..." ויזות לארצות זרות

וני להודיע לכנסת שיש ורצ, הממשלה רוצה שוועדת החינוך תדון בכל הבעיה הזאת"...הרי ש..." אחרת
 .72..."החלטה להקים ועדה ממשלתית לעיון בשאלה זו

להוציא אולי מסמך חסר תאריך וחתימה המתייחס , על ועדה ממשלתית זו לא מצאנו חומר תיעודי נוסף
ועדה : "...י למפלגה דתית והקובע בסעיפו השביעי כי"להסכם קואליציוני סודי בין מפא) כנראה(

ותכין תוכנית פעולה , המניעים והנסיבות של פעולת המיסיון בקרב ילדים יהודיםממשלתית תבדוק 
 .73..."לשחרר ילדי ישראל



 
 ":מיהו יהודי" שאלת -שלב ג 

יהודים נכשל בגלל פרסום -גוריון למנוע דיון פומבי בתחום הרגיש של יחסי יהודים ולא-רצונו של בן
 .1958 במארס -10הנחייתו של שר הפנים בר יהודה ב

אומרת כי חוסר אחידות , שסיבת פרסומה בעליית משפחות מעורבות רבות בתקופה הזאת, ההנחיה
בהבנת הוראות הרישום ומורכבות הבעיה הובילו לכך שנתונים זהים נרשמו אחרת בידי פקידי רישום 

כל אדם ... את אשר האזרח החייב ברישום אומר לו לרשום: "...כעת נתבע הפקיד לרשום. שונים
רואים , הצהירו שני בני הזוג על ילדם כי הוא יהודי... יש לרושמו כיהודי, המצהיר בתום לב שהוא יהודי

לגבי פקיד הרישום אין כל חשיבות לעובדה ... בהצהרתם זו כאילו היתה הצהרה חוקית של הילד עצמו
 .74..."כי לפי דיני התורה הילד הולך אחר האם

יהודיות רבות שזה מקרוב באו לתבוע את רישום ילדיהן כיהודים -אהנחיית שר הפנים אפשרה לעולות ל
 .75בלי לחייבן בטורח גיורם כהלכה של הילדים, מהבחינה הלאומית בלבד

עוררה סערת רוחות בציבור , שהמדינה בחוקיה תפעל בניגוד להלכה ותעודד התבוללות, אפשרות זו
עמדה ,  אודות רישום ילדי המשפחות המעורבותשכן מעבר לוויכוח על, הישראלי ובייחוד בציבור הדתי

דמוקרטית או כמדינה -למעשה על הפרק שאלת אופייה העתידי של מדינת ישראל כמדינה חילונית
 .הקשורה בחוקיה להלכה ולמסורת היהודית

הסערה שנתעוררה והביקורת הציבורית החריפה חייבו את הממשלה לתקן מעט את הנחיית שר 
אדם "בקביעתה כי , "ואינו בן לדת אחרת: " הוסיפה הממשלה את ההסתייגות1958  ביוני-22וב, הפנים

באותה ההזדמנות החליטה ". יירשם כיהודי, ואינו בן דת אחרת, המצהיר בתום לב כי הוא יהודי
". יירשם הילד כיהודי, אם האב והאם מצהירים כי ילדם יהודי"הממשלה נגד קולות השרים הדתיים כי 

הובילה " יהודי"הלכתיים להגדרת זהות המונח - שמשמעה הפעלת קריטריונים חוץהחלטת הממשלה
 .76ל מהממשלה"לפרישת המפד

 1958ובאמצע יולי , גוריון מעמדתו-נסוג בן, כדי להשקיט את הסערה ולסיים את המשבר הממשלתי
, המשפטיםשר הפנים ושר , ראש הממשלה: הוחלט לקבוע ועדה של שלושה: "...מסר בכנסת הודעה כי

ועדת . לבחון ולנסח הנחיות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם רוצים לרשום ילדיהם כיהודים
ותנסח הוראות רישום שיתאימו גם למסורת , בנדון זה... השלושה תשמע חוות דעת של חכמי ישראל

וועדת ,  ימיםחלפו עוד כמה. 77..."וגם לתנאים המיוחדים של ישראל... המקובלת בכל חוגי היהדות 
, פקידי הרישום המקומי לא ירשמו על דעת עצמם ילדים מנישואי תערובת. א: "...השלושה החליטה כי

 .78..."כל ההוראות שניתנו בנדון זה מאז קום המדינה בטלות. ב. וכל רישום כזה יובא לוועדת השלושה
הודי כדי לקבל את חוות גוריון איגרת לאישים בולטים בעולם המחשבה הי- שלח בן1958באוקטובר 

 .79דעתם לשאלה האם ניתן או לא להגדיר את הלאומיות היהודית בנפרד מהדת
שבו תמכו רוב המשתתפים בעמדה הדתית המקשרת לאומיות יהודית עם , דופן זה-תוצאות משאל יוצא

פי - עלבתעודות המדינה תיקבע" יהודי"גוריון להסכים שזהות המוגדר כ-שכנעו את בן, הגדרה הלכתית
. ל משה שפירא כשר הפנים" כבר כיהן איש המפד1959בממשלה החדשה שהוקמה בדצמבר . ההלכה
מי שנולד . א:  קבע שפירא הנחיות רישום הקובעות שלעניין פרטי דת ולאום יירשם כיהודי1960בינואר 

, "כהלכה"נח להוציא את השימוש במו. 80מי שנתגייר כהלכה. ב) או(לאם יהודייה ואינו בן לדת אחרת 
בשנת " חוק השבות"שולבו הנחיות אלה כתיקון ל, שהוויכוחים סביבו לוהטים עדיין בעצם הימים האלה

 ".פרשת שליט"על רקע , 1970
 
 
 

 :יהודית במישור הבינלאומי-העלייה הלא
 

ובמטרה להרחיב , הקמת מדינת ישראל והעלייה ההמונית אליה עוררו עניין רב בקרב הנצרות במערב
נטו שלוחותיהן המקומיות של הכנסיות המערביות להציע את , פעולתן בשטחי המדינה החדשהאת 

 .יהודים-עזרתן ותמיכתן לעולים הלא
, שעה שהכנסיות הפרוטסטנטיות כגון האנגליקנית והבפטיסטית התמקדו בקהילות היהודים המשיחיים

בשל מספרם , י הרב ביותר הכנסייה המערבית בעלת המשקל הפוליט-התרכזה הכנסייה הקתולית 
 . במשפחות המעורבות-המרובה של מאמיניה וארגונם הצנטרליסטי של מוסדותיה 

יהודים בני -הסיבות המרכזיות לעניין הרב שהפגינה הנהגת הכנסייה הקתולית העולמית בעולים הלא
; קתוליתיהודים מבני המשפחות האלה לכנסייה ה-השתייכותם של רוב הלא: המשפחות המעורבות היו

חשש שמא ; הערכת יחסה של מדינת ישראל לאוכלוסייה זו כאינדיקציה ליחסה כלפי הכנסייה והנצרות



-יהודים כאמצעי וכראש-ראיית העולים הלא; יעברו עולים אלה ליהדות ובכך תאבדנה נפשות לנצרות
, ארץ הקודשגשר לפעילות מיסיון בקרב האוכלוסייה היהודית והרצון לחזק את הנוכחות הקתולית ב

 .נוכחות שנפגעה קשה כתוצאה מהגירה בתקופת מלחמת השחרור
הובילו הידיעות והשמועות שהגיעו מישראל על , על בסיס עוינותו העקבית של הוותיקן למדינת ישראל

להחרפת יחסו של הוותיקן למדינת , יהודים והצרת צעדי אנשי הכנסייה-אודות גיורם של העולים הלא
 .ישראל

פעל ליצירת לחץ פוליטי בינלאומי על , תיקן כי האינטרסים של הכנסייה עומדים להיפגעמשחש הוו
ובייחוד , בפעולתו זו זכה הוותיקן לתמיכתן של כנסיות פרוטסטנטיות. ישראל למען תשנה את עמדותיה

שלהוציא , ]The World Council of Churches" [מועצת הכנסיות העולמית"של הכנסיות החברות ב
 .חלקו על הוותיקן כמעט בכל נושא אחר, ן זהעניי

משמעותית יותר מבחינת מדינת ישראל היתה תמיכתן של מדינות שלהן מסורת ארוכה של התערבות 
מדינות אלה ששו להיחלץ לעזרת האינטרס . בכנסייה הקתולית, איטליה וספרד, כצרפת, בענייני האזור

 ).איטלקי או ספרדי, צרפתי(עלי אופי לאומי בייחוד משנגע הדבר במוסדות קתוליים ב, הקתולי
ישראל מעוגן מסורתית בשורה של -עצם העובדה כי מעמד כלי הקודש הנוצריים ומוסדות הכנסייה בארץ

רק חיזק עוד את טיעוני הכנסייה והמערב הקתולי כנגד פגיעה ישראלית אפשרית , הסכמים בינלאומיים
 .81פעלו לעזרתםיהודים או המוסדות ש-בזכויות העולים הלא

, במוסדות נוצריים" ילדי עולים יהודים"משהתלקח בישראל לפרקים הוויכוח בנושאים כמו מיסיון או 
ולהזהירם , מיהרו נציגי משרד החוץ של ישראל להבהיר לקובעי המדיניות המקומית את עמדת הכנסייה

כתב יעקב , לדוגמה, 1954בפברואר . כי ישראל חייבת להביא בחשבון אפשרות לתגובה מערבית עוינת
: לראש הממשלה בהקשר לוויכוח בנושא נוכחות ילדי עולים במוסדות נוצריים, שגרירנו בצרפת, צור
כל ניסיון לפגוע . רואה עצמה כמגינת האינטרסים של המוסדות הדתיים הקתוליים במזרח... צרפת"...

 .82..."בחופש פעולתם יתקבל כהתנקשות בענייניה
היועץ המשפטי של , רוזן'  כתב ש1954ובראשית יוני , ם" לעניין בנושא זה גם את האוהוותיקן הצליח
לבו -ם הפנתה את תשומת"כי נציגות ישראל באו, במכתב ליועץ המשפטי של הממשלה, משרד החוץ

 .83ם מוטרדת מיחסה של ישראל למיסיון"לכך שהמחלקה לזכויות האדם במזכירות האו
ובישיבת , יהודית-עורבות הדיפלומטית המערבית בנושא העלייה הלאגם בישראל עצמה הופיעה המ

כי , זרח ורהפטיג, הוועדה הבינמשרדית למניעת חינוך זר מסר סגן שר הדתות מטעם הפועל המזרחי
הם פעילים . הנושאת שלט דיפלומטי אמריקאי: "...בצפון פועלים שני מיסיונרים המשתמשים במכונית

 .84..."ועכוטבריה , במעברות קרית ים
ושכללה גם את , יהודים-בחזית הנוצרית העוינת שהתייצבה מול ישראל על רקע יחסה לעולים הלא

, נבעו סדקים רק לקראת סוף התקופה הנדונה במאמר, Gori]85[הפטריארך הלטיני מירושלים 
ו דרך שביקש) וקהילות היהודים המשיחיים" אק'קהילת סנט ג("משנתגבשו קהילות נוצרים ישראלים 

 .אינה כוללת לחץ פוליטי בינלאומי על ישראל, אחרת לפתרון בעיותיהם
היו אלה ההתחשבות בלחץ הפוליטי המערבי והרצון לשמור על מערכת קשרים טובה עם הנצרות 

לנקוט זהירות מופלגת בנושא , ודרכם על ממשלת ישראל, העולמית שהשפיעו על אנשי משרד החוץ
 .יהודית-העלייה הלא

 
 
 
 
 

 :סיכום
 

רובה של האוכלוסייה הזאת . יהודים-בעשור הראשון לקיום המדינה עלו אלפים בודדים של עולים לא
 .התבולל בקרב הציבור היהודי ורק מיעוט נקשר לכנסיות הפועלות בישראל והקים קהילות חדשות

יכוח מהיותם נושא חשוב בוו, מבחינה היסטורית חשיבות עולים אלה חורגת הרבה מעבר למספרם
ומתפקידם המעשי כגורם מגשר בין מדינת ישראל , ישראלי על אודות פני החברה העתידית-הפנים

 .86נושאים שבהם הרחבתי במקום אחר, לעולם הכנסייתי המערבי וייחודם הרעיוני
בנושא זה כמו , יהודים היו ציונים דתיים שביקשו-הראשונים בישראל לעלות לדיון את נושא העולים הלא

 .להשפיע על החברה המקומית ולעצב אותה באמצעות מונחים דתיים וכלים הלכתיים, ים אחריםבנושא
ציוניות בניסיון להעמיק את -ששילבה ידיים עם המפלגות הדתיות, ציונית-האורתודוקסיה היהודית הלא

הצטרפה עד מהרה לאותם שביקשו לחדד את , אופיה הדתי של האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל



-הבחנה שנדמה היה כי ניטשטשה בשל העלייה הלא, בחנה הדתית בין היהודים לנוצרים בישראלהה
 .יהודית

במאבקם נגד נוכחות , בבקשתם לצמצם את היקף עליית קרובי משפחתם הנוכרים של העולים היהודים
ים הדתיים זכו הפעיל, במוסדות נוצריים ובמאמציהם לסכל פעילות מיסיון בקרב העולים" ילדים יהודים"

שהועילה למפלגות הדתיות במאבקן לקדם גם נושאי דת , תמיכה זו. לתמיכה מחוגים חילוניים רחבים
-הביאה לזה שלפרקים חרגה התייחסות הגורמים הדתיים לבעיות שנבעו בגין העלייה הלא, אחרים

 .יהודית אל מעבר למשקל הבעיה בפועל
יהודית מסיבות לאומיות -ס בשלילה לעלייה הלאנטו להתייח, י"ממשלות ישראל שבראשן עמדה מפא

" יהודי"ואולם התנגדותן להגדרת זהות ה, וקואליציוניות ואף חוקקו כמה חוקים מגבילים בתחום הזה
 .היתה עקבית, כאמצעי בקרה על עלייה זו, זכאי העלייה בחוק

פיעה לפחות הש, יהודית-ההתמודדות בין הגורמים הדתיים למפלגת השלטון בנושא העלייה הלא
בפעם הראשונה בצורה עקיפה בעת המשבר הממשלתי מראשית שנת : פעמיים על יציבות הממשלה

לאחר המשבר השני הוגדרה זהות . 1958ובפעם השנייה כסיבה מרכזית בעת המשבר בשנת , 1951
 משנת" חוק השבות"והתקנות שולבו בחלקן בחוק כתיקון ל, זכאי העלייה בתקנות העלייה" יהודי"ה

1970. 
אף שהלחץ הנוצרי המערבי היה סיבה חשובה לזהירות הרבה שבה התייחסו ממשלות ישראל כלפי 

אין בסיבה זו כדי להסביר את עקביות התנגדותן , יהודית וקליטתה בחברה המקומית-נושא העלייה הלא
בתחום הסבר אחר להתנגדות הממשלה נמצא . זכאי העלייה" יהודי"להגדרה בחוק המדינה את זהות ה

ככל "בבקשת מפלגת השלטון לעצב את המדינה החדשה כחברה לאומית חילונית ודמוקרטית , הרעיוני
 ".העמים

ובתמיכה , בחזית המגובשת בנושא הזה מצד הציבור הדתי, יהודית-בעצם העלאת בעיית העלייה הלא
אולוגיית מפלגת יכולים אנו לראות את כישלון אידי, הרחבה בציבור היהודי החילוני לעמדה הדתית

ואת שברה האמיתי הראשון של הציונות החילונית הסוציאליסטית לאחר הצלחתה בהקמת , השלטון
 .המדינה
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