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 השסע העדתי במדינת ישראל

 :מבוא

ציטוט זה מדבריו של הבדרן דודו . 1"חים שנמצאים במצודת זאב הם בקושי שין גימלים'חצ'הצ"

אשר מלווה את מדינת ישראל עוד מיום , טופז מדגים את פוטנציאל החיכוך של הנושא העדתי

 . הקמתה

הפנתרים "תנועת , "מרד ואדי סאליב: "ו אתייחס לשלושה אירועים על רקע עדתיבעבודה ז   

תוך התייחסות לאופן , םאנסה להשוות בין האירועי. 35-ומערכת הבחירות לכנסת ה" השחורים

ולהדגים את השינוי שחל מבחינת , הטיפול הממסדי ולהשפעת האירוע על המערכת הפוליטית

היוותה נקודת מפנה  35-שמערכת הבחירות לכנסת ה, ונתי לטעוןבכו. 3893הממסד החל מבחירות 

 .אך לא בהכרח לטובה, ויצרה שינוי, "הבעיה העדתית"מבחינת יחסו של הממסד אל 

 

 .3893ועד לבחירות " הפנתרים השחורים"דרך , "מרד ואדי סאליב"מ

לאחר , די שוטרעל י, בחיפה" ואדי סאליב"תושב שכונת , נורה יעקב אלקריף 9.0.3808 -ב   

אך קהל , האיש נלקח לבית חולים באותו הערב. שהתפרע בבתי קפה שבשכונה בזמן שהיה שיכור

י "רב התאסף עוד באותו הערב והחל בהתפרעויות כנגד המשטרה ובהרס של מועדונים של מפא

החלה שביתת מסחר והפגנות בהשתתפות . 3כשהמנהיג הבולט היה דוד בן הרוש, 2ושל ההסתדרות

ההפגנות התפשטו ". הדר הכרמל"וכמו כן הותקפו רחובותיה של שכונת , 4ולטת של ילדים ונשיםב

 .והמחאה נמשכה מעל לחודשיים, 5לריכוזים אחרים  של יוצאי אפריקה

, סוציאליים ורגשיים, תנאים מסוימים"קבע כי , דין וחשבון של ועדת החקירה בעניין המאורעות  

העילה למאורעות הייתה ירי של שוטר בשיכור בן העדה , לפי כהן. 6יצרו  את הרקע להתלקחות

אך לאמיתו של דבר הסיבה להתפרעויות הייתה אפליה מתמשכת כנגד העדה , המרוקאית

כוכים "בעלת , צפופת אוכלוסין, הועדה קבעה כי שכונת ואדי סאליב היא שכונת עוני. 7המרוקאית

ומתקיימת  , מקומית היא ברובה חסרת מקצועה הכי האוכלוסיי, 8"בלתי ראויים למשכן אדם

הייתה . 9"חוסר פרודוקטיביות ואי יכולת השתלבות"ולמעשה נוצרה אווירה של , מעבודות דחק

והרגשה עמוקה של קיפוח ואפליה כלפי , תחושה של בידוד מן החברה הישראלית המושרשת

קדומות המושרשות בציבור  ישנה התייחסות לדעות, בנוסף. 10יוצאי צפון אפריקה ובעיקר מרוקו

שגורמת , 12תוהתייחסות לפעילות לא נכונה מצד גופים ציבוריים ומצד העיתונו, 11הישראלי

 . 13להעמקת רגש הקיפוח

שוויון כלכלי עוד משנותיה הראשונות של  -היו תוצר של יחסי אי םהאירועי, לפי שטרית   

שוויונית בקליטת העלייה בין  -הוא מפרט שורה ארוכה של דוגמאות למדיניות אי. 14המדינה

במושבי העולים בנגב  16שימוש, 15הטבות לעולי פולין בתחום השיכון: כמו, אשכנזים למזרחים

החכרת קרקע לזמן קצר ואפליה בתחום , 17ליצירת רצף טריטוריאלי בנגב וחסימת מסתננים

 .19מהאקדמיה" רציונליזציה אידיאולוגית", לדבריו, מדיניות זו קיבלה. 18החינוך והתרבות

וראתה באפליה , 05-הייתה תנועת מחאה שפעלה בראשית שנות ה" הפנתרים השחורים"   

במרץ  4-הופעתם הפומבית הראשונה הייתה  ב. 20העדתיות את הסיבה העיקרית למיקום מעמדי

בעיקר , איש 455 -ל 255בהפגנה השתתפו בין . 21בהפגנה מול בניין העירייה בירושלים, 3803

שמה .  22אך כמעט שלא השתתפו תושבי השכונות, ישראלים וזרים ומספר אנשי רוחסטודנטים 

כאשר הרעיון היה לפעול , האמריקאי" הפנתרים השחורים"של התנועה נלקח כהתייחסות לארגון 
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ממסדית אפשר   -כחלק מפעילותם האנטי. כנגד מי חשו כלפיו עוינות רבה, ממסדית-בצורה אנטי

. 23"קריית יובל"והעברתם לבתי ילדים מ" רחביה"החלב משכונת  לציין את גניבת בקבוקי

, 24בהפגנות, בין היתר, נמשכה במשך כשנתיים והיא באה ליד ביטוי" הפנתרים"פעילותם של 

 .27ובהשתתפות בבחירות  26בשביתת רעב, 25בפרסום עיתון

החדשה  ובמרכזם העלייה 05-המחאה החלה מתוך הקונפליקטים שהיו קיימים בסוף שנות ה   

מה עוד , "העולים הותיקים"שיצרה תחושות התמרמרות וקיפוח בקרב ציבור , מ"מבריה

שטרית טוען . 28תשומת הלב הופנתה לעניינים פנימיים, שבתקופה זו של שקט יחסי בגבול מצרים

להבדיל מתקופת ". המזרחים"היוותה גורם מרכזי בזירוז תהליך האכזבה בקרב  3800כי מלחמת 

השוויון נתבלט  -ולכן אי, מלחמתי -כחלק מהמאבק הציוני" המזרחים"חשו עצמם  ,05-שנות ה

הליברליזציה של השוק הגבירה את הדיכוטומיה החברתית בין האשכנזים , בנוסף. 29הרבה יותר

כספי "ו, הזרמת הכספים של המגבית היהודית. 30המבוססים למזרחים העניים והתלויים

 .0531-ליצירת הפער הכלכלי בשנות ה מוצגים כסיבות נוספות" השילומים

וההוכחה לכך היא , 32"הפנתרים"הוא המקור להתקוממות " מרד ואדי סאליב", לפי שטרית   

שתומכי , הוכחה שנייה היא העובדה. תסיסה בשכונת מוסררה בימי מרד ואדי סאליב

" הטריגר"שטרית מוסיף ש. 33היו עורכי מספר עיתונים שהגיבו על אירועי המרד, "הפנתרים"

 .34להתארגנות צעירי מוסררה הוא הקשר עם עובדי הקהילה המזרחיים מטעם עיריית ירושלים

לפי חוקרים רבים ניתן להתייחס למערכת הבחירות . 3893האירוע השלישי בו אדון הוא בחירות    

שאלת העדתיות באה לידי ביטוי . 35"נושא העדתיות"שסבבו סביב , כאל בחירות 35-לכנסת ה

" מהפך"הביאו ל 3800בחירות . שבין שתי המפלגות הגדולות, רות אלו באופן ברור בחיכוכיםבבחי

ההלם שאחז באליטות של . י"הפוליטי שהעלה את הליכוד לשלטון בפעם הראשונה במקום מפא

וחשיפת פרשת חשבון , 36מצד הבוחר בעקבות מחדל יום כיפור" עונש זמני"ם נתפס כ"י ומפ"מפא

י משליטתה "הוכיחו שמה שהוריד את מפא 3893בחירות . 37מ רבין"רעיית רההבנק הדולרי של 

מערכת הבחירות הגיעה . 38ולא עניין חד פעמי, "גוש מצביעי המחאה המזרחי"האלקטורלית היה 

הפרות סדר בהפגנות ואפילו הצתה של , "קרבות אגרופים"שכללה , לשיא של אלימות פיזית

פורסמו הזהרות מפורשות כנגד , לפני הבחירות להסתדרות, למשל, בקריית שמונה. משרדי מפלגה

 . 39"בדיחות דוד לוי"אביב נפוצו  -ובתל" הקומיסרים האשכנזים", הקיבוצניקים

באה לידי ביטוי בנאומו המפורסם של הבדרן  , דוגמא נוספת המצביעה על המתח שהיה קיים   

 20-ב, אביב-שנערכה בתל, גת העבודהבעצרת של מפל". חים'חצ'נאום הצ"שכונה מאז , דודו טופז

תומכי הליכוד שירתו בצבא כחיילים , 40חים'חצ'טופז טען שהצ, יומיים לפני הבחירות, ביוני

יומיים לאחר מכן נאם בגין . 41בעוד שתומכי העבודה שירתו כקצינים ביחידות הלוחמות, זוטרים

והגיב , לנאומו של טופז בזלזולבגין התייחס  . אביב והגיב לנאומו של טופז -באותו המקום בתל

הוא הוסיף כי . 42כדי להמחיש את סלידתו מדבריו של טופז, "יהודי! ?ספרדי! ?אשכנזי: "בצעקות

י כאחראית לפגיעה "בגין למעשה הצביע על מפא. 43"איש לא פגע בעדות המזרח כמו המערך…"

 ".מזרחים"ב

 והשינוי בתפיסת הממסד 3893בחירות 

הייתה שונה באופן מהותי " הפנתרים"פוליטי למרד ואדי סאליב ולתנועת התייחסות הממסד ה   

רוב . מרד ואדי סאליב דוכא באופן כוחני על ידי המשטרה. 3893מההתייחסות לאירועי בחירות 

והתנהלות , 44הפעילים המרכזיים הוחזקו במאסר לתקופות של שלושה חודשים עד כמעט שנה

כאשר הכוח שהפעילו , ולפיכך לגיטימית, ית ורציונליתפרופורציונל, המשטרה נתפסה כסבירה
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בית המשפט ניסה לחסום כל . 45"…כחסר רסן בעיני הממסד, נתפש כמוגזם…"המפגינים 

אך בסופו של דבר נעתר , 46פוליטיים להנהגת  מעשי המחאה -אפשרות לדון במניעים החברתיים

 .47לבקשת בן הרוש

לא , אך ועדת החקירה שהוקמה, ועל השלטונות השאירו רושם חזק על הציבור םהאירועי   

התעלמה במודע מלהיכנס לפרטי המקרה הראשוני שבו נורה , המליצה המלצות אופרטיביות

רמתן "ואף הציגה לשון אתנוצנטרית בהדגישה את הצורך להעלות את , 48האזרח אלקריף

כאשר , 50תנוצנטריתהגיב בצורה א, ראש הממשלה, גוריון -בן. 49"התרבותית של קבוצות נחשלות

 . 51"עדה פרימיטיבית"התייחס לתגובת תושבי השכונה כאל עניין המתאים ל

ח "חוץ מאשר רק, האופוזיציה התנגדה למרד, מבחינת ההשפעה על המערכת הפוליטית   

ואדי סאליב באו לידי ביטוי בגידול שחל בהצבעה עבור חירות בריכוזי  יאירוע, ולמעשה, 52וחירות

אך אף אחת לא , 380854מספר התארגנויות מזרחיות התמודדו בבחירות . 53אפריקה העולים מצפון

בזמן שהיה במאסר אך , 3808הרוש עצמו ניסה לרוץ לכנסת בדצמבר -בן. עברה את אחוז החסימה

 . 55נכשל

ולדבר , "מזרחיים"כל המפלגות החלו לחזר אחר מועמדים , למרות ההתנגדות העקרונית למרד   

, גוריון למנוע התארגנות על בסיס מזרחי -יש לציין שבמסגרת ניסיונו של  בן. 56"רהפע תבעיי"על 

ולכן התחילו שינויים בתוך , 57י בעיקר על ידי צירופם להסתדרות"תוגמלו אלו שתמכו במפא

נעשו ניסיונות , שהתבצע על ידי המשטרה, כלומר מלבד הדיכוי הפיזי: כלומר. המפלגה עצמה

 .58"המזרחים"ליצור תחושה של שוויון בקרב ו, "קואופטציה"לעשות 

לגיטימציה  -תגובת הממסד הייתה באופן כללי ניסיון לעשות דה, "הפנתרים"במקרה של    

קנסות , משפטים, תוך שימוש במעצרים, להפוך את המחאה לעניין פרטי, 59"הפנתרים"למנהיגי 

ניסיון לגייסם : ואופטציהכאשר במידת הצורך הופעלה מידה מסוימת של ק, תנאי-ומאסרים על

 .60אל  תוך הממסד

הוא מרכזי  להבנת " הפנתרים"הפרטיכל הסטנוגרפי מפגישת ראש הממשלה גולדה מאיר עם     

, הפגישה מדגימה באופן יוצא דופן את הפער. 61והמערכת הפוליטית אל התנועה, גישת הממשלה

ממשלה מלכתחילה התנגדה ה". הפנתרים"שבין תפיסות הממשלה לבין תפיסותיהם של חברי 

ולפיכך כל דיון , 62ב"בארה" פנתרים השחורים"והקישור שלהם ל" הפנתרים"לפעילותם של 

במהלך כל הפגישה . 63שהעלו צומצם על ידי הממשלה לפרטים ולא למגמות חברתיות, בסוגיות

והאם , האם אתה עובד: ניתן לראות גישה פטרונית מצד נציגי הממשלה תוך חזרה על שאלות כמו

נתפסות כלא לגיטימיות " הפנתרים"ומן העבר השני הדרישות הישירות מצד חברי , 64?למדת

בסיום הפגישה ראש הממשלה מסיימת את הפגישה בנימה פטרונית . 65וכניסיון לערער על השלטון

אני מדברת אליך עכשיו כמו . "לצאת לעבודה עכשיו, "הפנתרים"מנהיג , ומציעה לסעדיה מרציאנו

 .66"…תתחיל לעבוד וללמוד. ואל נכדאל בן 

הליכוד והמפלגה הקומוניסטית יזמו קשר עם , באשר להשפעת האירוע על המערכת הפוליטית   

הם קיבלו תמיכה . 67אך הקשר לא נמשך זמן רב, כדי להגיע לשיתוף פעולה מסוים" הפנתרים"

הם נתפסו , למעשה. 68"ועד העדה הספרדית"וכן מ, ציוניות -מצד קבוצות שמאל ציוניות ואנטי

לא קיבלה אפילו  69"הפנתרים השחורים"מפלגת ". לקנות אותם"שאפשר , כשותפים פוטנציאליים

ולמעשה סיימה את , התפצלה המפלגה 3800בבחירות . 380470-אחוז בבחירות לכנסת השמינית ב

ינויים וניסו להביא לש, אומנם היו כאלו שראו בתנועה החדשה עניין חיובי. 71דרכה הפוליטית



 4 

מעין אוסף של בעיות אישיות "אך רוב רובו של הממסד תפס את התנועה כ, 72בחלוקת המשאבים

 . 73"אשר יש להן קשר לעדה אחת ספציפית

בגין יצר . היוו נקודת מפנה מבחינת התייחסות הממסד 3893בניגוד למקרים קודמים בחירות     

, 74"המזרחי המקופח"לבין " יסטי המקופחהימין הרוויזיונ"שותפות אינטרסים לטווח הארוך בין 

שימוש בתודעה עדתית "יש כאן , לפי הורוביץ וליסק. שבאה לידי ביטוי בדפוסי ההצבעה לליכוד

ישראל "הציגה עצמה כדוברת , "הליכוד"במקרה זה , כאשר המפלגה, 75..."לצרכי גיוס פוליטי

שביט  . 76ההזדהות העדתיתלפיכך מיקד את תעמולת הבחירות שלו סביב , הליכוד". השנייה

על ידי יצירה של דיכוטומיה , בלטה מגמה של הדגשת המתח הבין עדתי 3893מראה כי בבחירות 

יש לציין גם את גישתו הפטרונית . ולביסוס יריבות בין שני  צדדים 77"למזרחיות" אשכנזיות"בין 

 .78"מידי רשעים"כאב המגונן על ילדיו , למעשה של בגין

י "אהרונסון וינאי מציינים את תמ? שפעת האירועים על המערכת הפוליטיתומה באשר לה   

מבחינת יחסי בכוחות . 79חצירה כניסיון ישיר לפנות אל הנושא האתני-בראשות אהרון אבו

אחוז הבוחרים .  80מנדטים 30-ואילו המערך זכה רק ב, מנדטים 39 -הליכוד זכה ב, 3893בבחירות 

הגוש "ממצביעי  05% -וכ, י שליש מסך הבוחרים שהצביעו לליכודעלה לכשנ" יוצאי המזרח"שהיו 

י נכנסה "אלא שגם תמ, לא רק שההצבעה הייתה עדתית: כלומר. 81היו יוצאי אירופה" האשכנזי

 . מוצהר" מנדט עדתי"לכנסת מתוך 

 חשיבות הנושא לסדר היום הציבורי כיום

אין ספק כי קיימים פערים עדתיים . שאלת העדתיות לסדר היום הציבורי היא שאלה מורכבת   

ברנשטיין . או חשובים לסדר היום הציבורי/אך השאלה היא עד כמה הם מרכזיים ו, בחברה

טוענת כי , למשל, ברנשטיין. וסמוחה גם יחד מייחסים לעדתיות חשיבות רבה בעתידה של ישראל

יות שמהם צמחה הקונפליקטים הבסיסיים והסתירות היסוד"המבנה המעמדי ממשיך להתקיים ו

 סמוחה אף הוא. לפיכך העתיד טומן בחובו גילויי מחאה חדשים, 82"…תנועת המחאה לא נפתרו

, וכי נוצרה בישראל חפיפה בין מעמד ועדה, שהריבוד העדתי בישראל ממשיך להתקיים, טוען

, 84בסקרים שנערכו מתברר שהזהות העדתית בישראל חלשה, אומנם. 83המשועתקת מדור לדור

שבאה לידי , אך עוצמת המתח העדתי, 85שלה בישראל לא נפלה בשל מחלוקת עדתיתואף ממ

-והבחירות לכנסת ב" הפנתרים השחורים", מרד ואדי סאליב: בהתלקחויות מהירות כמו ביטוי

, לדידו של סמוחה, לכן. 87"מתחת לפני השטח"גבוהה הרבה יותר ממה שנראה , 389386

הפער בין ההסכמה הלאומית הרשמית והמוצהרת "... וך הרלוונטיות של הנושא נובעת דווקא מת

 ". לבין המשך קיומו והכישלון לחסלו, השוללת אותו

אך השאלה היא מדוע המתח העדתי מתגלה רק , ייתכן וישנה חשיבות לנושא, אם כן   

" ראייה קולקטיבית"כי בישראל ישנה תחושה שיש צורך ב, טוען Arnoff? בהתלקחויות מהירות

והחשש המתמיד מאיום חיצוני , של שליחות משותפת בעקבות ההיסטוריה של היהודים ותחושה

נתפסות בדרך כלל " פנימיות"בעיות , לכן. 88הבינלאומית הומאי קבלתה של ישראל לקהיליי

מבחינה " שקט יחסי"אלא כאשר מתקיימת תקופה של , ולא באות לידי ביטוי, כשניות במעלה

כן טוען כי התפתחות השיח העדתי תלויה באופן ישיר בשאלת שטרית גם . 89מדינית -צבאית

 . 90"בטחוני -המצב המדיני"

שאלת "עלולה להחליש את הנושא העדתי היא /ועשויה, סוגיה הקשורה לרעיון הקודם   

מכיוון , לא הביאה להשתלבותם במערכת הפוליטית" הפנתרים"פעילות , לפי כהן". השטחים
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מה שיצר אנטגוניזם מצד יוצאי מרוקו , "אוהב ערבים"שמאל  שהיא זוהתה כמקיימת קשר עם

כרצון להתנקם  3800 -עלה לשלטון ב, הליכוד לפיכך. 91שראו בלאומיות היהודית עניין מרכזי

לטיפוח השטחים הכבושים ולא להשקעה בעיירות הפיתוח , באופן פרדוכסלי, אך הביא, "בשמאל"

 . 92"העדתיות תבעיי"המזרח בליכוד עמעמה את התמיכה הבלתי מסויגת של עדות . והשכונות

הנושא , בראש סדר העדיפויות של ישראל ןכל עוד יעמדו ענייני החוץ והביטחו, לדעתי ,לסיכום   

כדוגמא לפעילות חוץ , 93"הקשת הדמוקרטית המזרחית"ניתן לציין את ". עמום" רהעדתי יישא

המאבק . פרלמנטרית בניסיון לשנות את החברה הישראלית במאבק לפלורליזם תרבותי וחברתי

 . 94מתקיים כיום כשהוא משמיע בקושי קול ענות חלשה, שהתחיל בקול תרועה רמה

המאבק ביניהן הוא רק קצה קצהו של מה שיכול , ס נאבקות בכנסת"למרות ששינוי וש, בנוסף   

גררה , מנדטים 30, ס"של ש גובעקבותיה ההיש, 3888מערכת הבחירות הסוערת של . ליד יוםלהו

כוחן של שתי המפלגות , אך בימים אלו, 95שהקימו את שינוי, "ריאקציה מצד כוחות אשכנזיים"

.   שעומדת לקום מוציאה את הנושא העדתי מסדר היום הציבורי" קואליציית ההתנתקות"ו, נחלש

מוסיפה , לתוכה את העדתיות" מנכסת"המשך שליטת הליכוד כמפלגת ציר אשר , ילדעת, כמו כן

תורמת , כי הבניית המציאות במונחים עדתיים, אין לשכוח, לבסוף. הסוגיה" עמעום"גם כן ל

 .בכל מקרה זוהי שאלה אידיאולוגית: כלומר. 96לשימור המצב ולתיוג הקבוצה
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