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לא קולטים: כשלי התקשורת עם 
העולים המזרחים בשנות החמישים

רפי מן

"מהו המטען הרוחני והנפשי שהישוב בארץ מכין להם? מרוחקים 
ומבודדים מכל יושבי הארץ, מתושבי הערים, המושבות והקיבוצים 
שמסביבם, בלי עיתון, בלי הסברה והדרכה, ולו גם מפלגתית, על הארץ 
והעולם — הולך וגדל במעברות דור, שבא לארץ עם כוונות ציוניות 
ואידיאליסטיות )לא תיארתי לעצמי שמעיראק יבוא אלינו חומר ציוני 
כה מעולה( והוא עלול לחרוג ולצאת לתרבות רעה ומזיקה".1 פסקה זו, 
שנלקחה מכתבה על מעברת קריית שמונה בשנת 1950, שופכת אור 
על מצוקתם של העולים ממדינות המזרח התיכון ועל כמה מהכשלים 
שליוו את קליטתם. לצד הגישה הפטרונית, הבאה לביטוי בהפתעה 
מ"חומר ציוני כה מעולה", משקף הטקסט את אחת הבעיות המשמעותיות 
בתהליך הקליטה של העלייה הגדולה בשנותיה הראשונות של המדינה: 
בין האליטה הקולטת לעולים החדשים הפרידו לא רק ריחוק גאוגרפי 
והיעדר מגע חברתי, אלא גם נתק תקשורתי. לא היו הסברה והדרכה, 
וגם לא עיתון, אמצעי תקשורת המונים שהיה חלק בלתי נפרד מחייה 

של החברה הישראלית.
קליטת עלייה היא אחת ממשימותיה העיקריות של ישראל מאז 
הקמתה, ברוח מגילת העצמאות, שבה הוכרז כי "מדינת ישראל תהא 
פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות". חזון ואתגר זה באו לביטוי 
מעשי מיד עם ההכרזה: ממאי 1948 עד סוף שנת 1954 — ימי "העלייה 
הגדולה" — באו לארץ כ־740,00 עולים חדשים.2 מחקרים רבים 
פרי עטם של סוציולוגים, היסטוריונים, כלכלנים, גאוגרפים, חוקרי 
חינוך ועוד עסקו בהיבטים מגוונים של תהליכי הקליטה של העולים 
החדשים באותן שנים ראשונות. אולם אחד הנושאים שהמחקר בו עדיין 
מוגבל ביותר הוא על תפקיד תקשורת ההמונים בתהליכי הקליטה. 
עיון בספרי מחקר מקיפים המוקדשים לעלייה הגדולה, שראו אור 
בעשורים האחרונים, מעלה כי התקשורת זוכה לאזכורים שוליים בלבד 
או שהיא נעדרת לחלוטין.3 אחד הנושאים המעטים שנחקרו היה אופן 
ייצוגם של העולים בני עדות המזרח בעיתונות העברית ויחס העיתונות 
למדיניות העלייה מצפון אפריקה וממדינות המזרח התיכון.4 מאמר זה 
מבקש להרחיב את היריעה בנושא התקשורת לעולים, ומתמקד באחת 
התופעות המשמעותיות בתחום זה: בניגוד למספר הרב של אמצעי 
תקשורת המונים, בהם ממשלתיים, מפלגתיים ופרטיים בשפות רבות 
שנועדו לעולים ממדינות אירופה, כמעט ולא הופעלו אמצעי תקשורת 

המונים כדי לענות על צורכי העולים אשר הגיעו לארץ מצפון אפריקה 
ומהמזרח התיכון.5 

התקשורת, ובכלל זה תקשורת ההמונים, היא גורם מרכזי וחיוני 
בכל תהליך חברתי שבו נדרש אדם להתאים את עצמו לתנאים משתנים, 
כגון בעת הגירה, קרי מעבר אנושי ממדינה למדינה, המוגדר במקרה 
הציוני־ישראלי כ"עלייה". תהליך כזה איננו אפשרי ללא מידע על 
הסביבה החדשה ועל גורמי השפעה רלוונטיים. המידע החיוני הזה 
מסופק רק באמצעות תהליכי תקשורת, בהם תקשורת בין־אישית 
ותקשורת המונים.6 בתהליכי הקליטה נדרשים המהגרים לתקשורת 
המונים כדי לקבל מידע בנושאים אקטואליים, וכן להכיר ולהבין את 
הערכים החברתיים, את נורמות ההתנהגות ומאפיינים נוספים של 
הסביבה החדשה.7 מחקרים על דפוסי השימוש של מהגרים באמצעי 
תקשורת שונים העלו כי תקשורת המונים הן בשפת המדינה הקולטת 
והן בשפת המהגרים היא סוכנת חברות משמעותית, מפני שהיא אחד 

ממקורות המידע העיקריים של המהגרים על החברה החדשה.8
ביחסם של מקבלי ההחלטות בממשלה ובמפלגת השלטון מפא"י, 
ושל גופים אחרים שהיו מעורבים בקליטת העלייה הגדולה, שררה 
בדרך כלל הבנה לחשיבות תקשורת המונים בתהליך הקליטה. לצורך 
זה הופעלו שידורי רדיו והוצאו לאור יומונים, שבועונים וכתבי עת. 
אולם אלה נדחקו לשוליים או לא היו קיימים כלל במדיניות הקליטה 

של העולים מצפון אפריקה והמזרח התיכון.
שאלה מרכזית בתחום התקשורת, ובעיקר בהקשר לעולים 
חדשים שטרם רכשו את שפת מדינתם החדשה, נוגעת בלשון שבה 
יש לתקשר עם קהלי היעד. האם הדגש צריך להיות על תקשורת 
בשפתם המקורית של העולים, שבה הם יכולים להבין היטב את 
המסרים המועברים אליהם, או שיש להעניק עדיפות עליונה להקניית 
השפה החדשה, העברית? בסוגיה זו שרר מתח קבוע באליטה הקולטת 

בין שתי גישות. 
גישה אחת הדגישה את החיוניות והדחיפות בהנחלת השפה העברית. 
הלשון כמרכיב מרכזי במהפכה הציונית, כלשונו של בן־גוריון: "הדבר 
היחידי שיכול לאחד ולייחד היהודים ולחזק את קשריהם הנפשיים עם 
המדינה — זוהי הלשון העברית".9 לראייה עקרונית זו נלוותה נקודת 
מבט מעשית, שעליה כתב חוקר הלאום ארנסט גלנר כי שפה אחידה 
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היא מרכיב חיוני בהבטחת פעילותה של חברה מודרנית, הנזקקת לכוח 
אדם עם מיומנויות טכניות, ידיעת קרוא וכתוב ושימוש במטבע מושגי 
משותף.10 ריבוי אמצעי תקשורת לעולים בשפות זרות נתפס בגישה זו 
כגורם המעכב ומשבש את תהליכי החברות מחדש של העולים ב"כור 

ההיתוך" הישראלי.
הגישה השנייה התבססה על הבנה שהנחלת שפה חדשה כחלק 
משינוי תרבותי מהותי היא תהליך מורכב, ואי אפשר לממשו במהירות. 
משום כך יש צורך, במקביל להוראת עברית, לכונן אמצעי תקשורת 
בלשונותיהם של העולים. גם בצה"ל, שהיה גורם מרכזי בהנחלת 
עברית למתגייסים, הייתה הבנה לכך שיש להתגבר במקרים מסוימים 
על פערי הלשון באמצעות פרסומים בשפות זרות. בין יולי לאוקטובר 
1948, במלחמת השחרור, נדפסו חלק מדפי הקרב של חטיבת גבעתי, 
פרי עטו של קצין התרבות המשורר אבא קובנר, גם באידיש.11 גם 
האגף ליחסי ציבור במשרד הביטחון החל ב־1949 לפרסם עלון ידיעות 
שבועי באידיש בשם זאמלונג )לקט(, שנועד למשלוח לקהילות יהודיות 

בעולם אך הופץ גם לחיילים עולים דוברי אידיש.12 
בזירה המפלגתית בלט מאוד הצורך המעשי והתכליתי בשימוש 
בשפות לועזיות, שהגיע לשיאו לפני מערכות בחירות אך ניכר גם 
בתקופות אחרות. כל מפלגה ביקשה לעשות לעצמה נפשות בקרב העולים. 
באמצע 1949, לדוגמה, הקימה מפא"י מחלקה לעיתונים בלועזית כדי 
לספק "אינפורמציה נכונה והסברה על המתרחש בארץ לעולים, הבאים 
מארצות שונות ועדיין אינם יודעים עברית במידה מספקת". צורך זה 
התעורר, כך הוסבר, כיוון ש"קשה ואטי הוא המעבר לעברית לאנשים 
בגיל העמידה, וגם לנוער שלא קיבל בגלות חינוך יהודי". במסגרת זו 
החלה מפא"י להוציא לאור "עלים לעולה" מדי שבוע בשבע שפות: 
אידיש, צרפתית, אספניולית )לדינו(, הונגרית, יוגוסלבית, רומנית 
ובולגרית.13 מפא"י לא הייתה המפלגה היחידה שנהגה כך; גם מפלגות 
אחרות פרסמו עיתונים בשפותיהם של עולים. הצורך המפלגתי בא 
לביטוי גם ברדיו, שבו שולבו גם תשדירי תעמולת בחירות בשפות 
העולים. ערב הבחירות לכנסת השנייה, ב־1951, פורסמה בחרות 
מודעה לגיוס קרייני רדיו בשפות עברית, אידיש, ערבית, ספרדית, 

רומנית, בולגרית וצרפתית.14

החברה הקולטת והעולים המזרחיים: "ים גועש ומסוכן" 
עם הגל הראשון של העולים שבאו לישראל במהלך 1948 נמנו בעיקר 
יהודים ממדינות אירופה; הם מנו כ־85 אחוז מכלל העולים באותה שנה. 
בשנים הבאות גדל בהדרגה אחוז העולים ממדינות האסלאם, שכונו בדרך 
כלל "עולים מזרחיים".15 ב־1951 היה שיעור העולים האלה כשישים 
אחוז מכלל העולים, מרביתם מעיראק. בסיכום השנים 1954-1948 
באו לארץ 372,000 עולים מצפון אפריקה ומהמזרח התיכון בהשוואה 
ל־344,000 מאירופה.16 העלייה ממרוקו וממדינות אחרות בצפון 
אפריקה עמדה באותן שנים במוקד דיון ציבורי ותקשורתי בישראל, 
בין היתר בשאלה אם להתיר עלייה בלתי מוגבלת או סלקטיבית.17 אך 
מספר העולים הגדול ביותר הגיע מעיראק. משם עלו בין השנים 1948 
ל־1954 125,000 נפש, מרביתם במבצע "עזרא ונחמיה" שהתנהל בין 

מאי 1950 לינואר 18.1952
קליטת העלייה ההמונית, בעיקר זו של העולים המזרחים, התאפיינה 
בין היתר ב"אסטרטגיית האפוטרופסות", שתיאר העיתונאי שלמה 
גרוס בהארץ ב־1958: "כשם שהרגל נפסד הוא אם מדברים בינינו 
על 'השחורים', כן עלינו להכיר בעובדה כי העלייה החדשה לא תמצא 
את מקומה בתוך החברה שלנו, בלתי אם תוסיף להיות מודרכת למשך 
עוז זמן רב על ידי היישוב הוותיק. מכאן שגם מבחינה זו תוסיף 
החברה הישראלית להיות בנויה על אי שוויון ולא על אגליטריזם".19 
מערכת היחסים בין הוותיקים לעולים יוצאי ארצות האסלאם התאפיינה 
בהפרדה פיזית, בהתבדלות חברתית־תרבותית, בהבדלים חריפים 
ביוקרה ובעוצמה התרבותית, הפוליטית והכלכלית, ובהבדלים על רקע 
אתני־מעמדי.20 אף על פי שראש הממשלה דוד בן־גוריון הזהיר מפני 
סכנה של התפתחות "שני עמים ושתי ארצות שונות", במקרים רבים 
הרטוריקה שלו, כמו של בכירים אחרים בממשלה ובסוכנות, חיזקה 
את הסטראוטיפים השליליים כלפי העולים המזרחים, הגברת החשדנות 
כלפיהם והעצמת תחושת העליונות של אנשי "היישוב" — החברה 
הקולטת שנתגבשה בתקופת המנדט בעיקר בסגנון אירופי — כלפי 
העולים. בין היתר דיבר בן־גוריון בפגישות סגורות על "זרם עצום של 
עלייה פרימיטיבית" שלא כ"אותו טיפוס היהדות התרבותי, המחונכת, 

כמו שהייתה עד מלחמת העולם השנייה".21 

משפחת עולים מעיראק. צילום: לע״מעולים מעיראק במעברת הרטוב, 1952. צילום: לע״מ, דוד אלדן
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הנתק התרבותי והגישה הפטרונית ניכרו גם בדבריו של איש 
מפא"י משה קיטרון, אשר ניהל בחלק משנות החמישים את המחלקה 
לעדות המזרח: "זרקו אותי לים הסוער והגועש בארץ — וזה הטיפול 
בעדות ובשבטים. אין לי עם מי להתייעץ. זה ים גועש ומסוכן ]...[ 
יש גם תהליכים חיובים, ההתמזגות. אולם השלילה עולה על הרוב". 
על העולים מעיראק אמר: "העובדה היסודית לאופיים של יוצאי בבל 
היא שהיהודים האלה הם ערבים. יש ביניהם אינטליגנציה רבה של 
רופאים, מהנדסים, מורים, ישנם בעלי יכולת בהרבה שטחים, אולם 
מבחינה השפה, הווי, המנטליות הם ערבים ]...[ המפלגה עד עכשיו 
לא התפנתה לחוות דעתה באופן רציני בסבך בעיות אלה, ועל מיזג 

הגלויות והעדות".22 
גם בקרב היישוב היהודי־ספרדי הוותיק בארץ ניכר יחס פטרוני 
לעולים המזרחים. ב־1949, עם ראשית עלייתם של יהודים ממרוקו, 
נכתב בשבועון הד המזרח,23 שהעולים מצפון אפריקה הם "אלמנט 
מיוחד", שונה מרוב העליות האחרות. העיתון ציין את "השורשיות 
הציונית שבנפשם, היונקת ממסורת תורנית עמוקה ומגעגועים חזקים 
לציון", אך גם כי "אורח חייהם הפרימיטיבי ומעוט המגע שהציונות 
קיימה איתם עד עתה, גרמו לכך שהחיים והתנאים בארץ נראים להם 

חדשים וזרים לגמרי".24

הרדיו: שידורים בערבית — אך לא לעולים 
הזירה הראשונה שבה ראוי לבחון את אמצעי התקשורת שנועדו לדוברי 
הערבית שבין העולים היא תחנת השידור קול ישראל, שהייתה גורם 
מרכזי ומשמעותי בזירת התקשורת בישראל באותן שנים ראשונות. 
בהיעדר טלוויזיה, הרדיו היה אמצעי התקשורת האלקטרוני היחיד. 
בישראל פעלו מ־1950 שתי תחנות שידור נוספות, גלי צה"ל, וקול 
ציון לגולה, שהוקמה בידי קול ישראל בשותפות עם ההסתדרות 
הציונית העולמית. אך שיעורי ההאזנה לגלי צה"ל היו נמוכים מאוד, 
ואילו השידורים לגולה לא נועדו לתושבי ישראל. שירות השידור 
שהפעיל את קול ישראל, היה כפוף למשרד ראש הממשלה, ובהיותו 
קול השלטון הייתה חשיבות רבה לדרך שבה נעשתה באמצעותו הפנייה 
אל ציבור העולים. קול ישראל החל בשידורים לעולים במתכונת של 

חדשות ב"עברית קלה", שהוקראו גם בקצב אטי ובחלק משפותיהם 
של העולים, שנועדו להדריך את העולים ב"הלכות החיים בארץ", 

כהגדרת מנהל מחלקת השידור מ' סוליאלי. 
ככלי עזר לקליטת עלייה ולמימוש תהליכי בניין האומה וכור ההיתוך, 
נהנה הרדיו מיתרונות רבים על פני התקשורת המודפסת: הוא פנה לכל 
הציבור, גם לאנשים שאינם יודעי קרוא וכתוב, ומערכת המשדרים 
אפשרה בדרך כלל להגיע בכל שעה לכל מקום ברחבי המדינה. משום 
כך נוצל הרדיו במחצית הראשונה של המאה העשרים בידי שליטים 
הן במדינות טוטליטריות כברית המועצות, גרמניה הנאצית ואיטליה 
הפאשיסטית, הן במדינות דמוקרטיות כארצות הברית ובריטניה, כדי 
להגיע לאוזני כל אזרח ואזרחית. במדינה קולטת עלייה כישראל אפשר 
היה לצפות שייעשה מאמץ מרבי לעשות שימוש ברדיו בתקשורת עם 
העולים. ב־1950, בעת הדיונים על הקמת גלי צה"ל, הציג סגן אלוף 
אהרן זאב, ראש ענף הסברה והשכלה באכ"א, את חשיבותו הרבה של 
הרדיו בתחום החינוך: "יש להעדיף כלים לטווח רחוק, כלים שבאמצעותם 
יוכל מספר קטן ככל האפשר להועיל לחינוכם של מספר גדול ככל 

האפשר של חיילים. אין ספק שהשידור הוא אחד הכלים הללו".25 
לכל אחת משלוש השפות אידיש, לדינו וצרפתית הוקדשו עשרים 
דקות שידור ביום.26 במקביל שודרו גם תכניות בתורכית ובפרסית 
כמה פעמים בשבוע.27 עברית הייתה השפה העיקרית שבה שידר קול 
ישראל מהקמתו, אך לצד אלה בוצעו שידורים גם במגוון של שפות 
נוספות. אלה נחלקו לשלוש קטגוריות. )א( שפות בין־לאומיות: אנגלית 
וצרפתית, אשר נועדו לאזרחים זרים בישראל, בהם דיפלומטים וכתבים 
זרים, לתיירים וכן לישראלים, ותיקים וחדשים שבאו מתרבויות שבהם 
היו אלה השפות העיקריות. )ב( שפות העולים: לשונות שבהן דיברו 
יהודים שעלו לארץ וטרם למדו עברית. השפה הראשונה שנכללה 
בשידורים לעולים הייתה אידיש. התכניות בשפה זו החלו ביוני 1948 
ובשנות החמישים שודרו במשך שעתיים וחצי ביום, יותר מכל שפה 
אחרת שנועדה להאזנת העולים החדשים. בעיני רבים בקול ישראל 
נחשבה המחלקה לאידיש "אימפריה" בזכות מספר העובדים בה וזמן 
השידור שהוענק לה.28 לצד אלה שודרו תחילה תכניות בשפה יהודית 
נוספת: לדינו )אספניולית(.29 מאוחר יותר שולבו גם תכניות בפולנית, 

ערבי מטירה ליד הרדיו. צילום: לע״מערבים ברדיו ב־1952. צילום: לע״מ
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לשמש להסברה וללוחמה פסיכולוגית לציבור הערבי במדינות ערב 
ולאזרחיה הערבים של ישראל. ההנחיות לתכנים התקבלו ממחלקת 
המזרח התיכון במשרד החוץ, ומאוחר יותר ממשרד ראש הממשלה. את 
השידורים פתחה קריאה מן הקוראן, כמקובל בתחנות רדיו ערביות.32

בעיתוני התקופה קשה למצוא התייחסויות להדרתה של הערבית 
משפות השידור לעולים החדשים. רמז לכך אפשר היה למצוא בהד 
המזרח. ב־1949 נכתב בו כי במחנות העולים — שם נקלטו העולים 
בטרם הועברו למעברות, למושבים או ליישובים ערביים נטושים — 
נערכו אמנם פעולות ההסברה והחינוך, כולל שידורי הרדיו, אולם 
"הכול, או כמעט הכול, מותאם לרמה ולטעם של רוב יוצאי אירופה 
]...[ בתנאים אלה אין לתמוה שרוב העולים מצפון אפריקה מבלים את 

ימיהם בריקנות משמימה".33
ב־1957 הודה בן־גוריון בקושי הנמשך שביצירת קשר עם רבים 
מקרב ציבור העולים ממדינות המזרח התיכון, ובכך שאין קפיצת דרך 
בהנחלת העברית לחלק ניכר מהעולים. אז הכריז לראשונה בכנסת כי 
קול ישראל בערבית אינו רק אמצעי הסברה למדינות השכנות, אלא 
גם ליהודים אזרחי ישראל.34 הוא לא התייחס לשילוב הבעייתי של 
קהלי יעד שונים לשידורים: ערבים מעבר לגבול, ערבים ישראלים 
ועולים חדשים. את הראשונים ביקש הרדיו להזין במידע חיובי על 
ישראל, בהכפשות על שליטי ערב ובהזמת שקריהם, אך האחרונים 
לא זכו למידע שיסייע להם להשתלב בחיי היום־יום במדינתם החדשה. 
במהרה התברר כי למרות דברי בן־גוריון, היעד הראשון והעיקרי של 
בית השידור הישראלי נותר הערבים שמעבר לגבול. ב־1961 ביקש 
מאיר כהן מתל אביב לדעת מדוע אין שידורי קול ישראל בערבית 
מסתיימים מדי ערב ב"התקווה", כפי שנהוג בתום השידורים בעברית. 
בתגובה הוסבר לו כי שידורי קול ישראל בערבית "מיועדים, במידה 
בלתי מבוטלת, למיליוני הערבים שמחוץ לגבולות ישראל, המהווים 

את רוב מאזינינו בשפה הערבית".35
בהיעדר שידור ישראלי עבורם בשפת האם, העדיפו רבים מהעולים 
מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה להאזין לשידורים ממדינות ערב. 
חשיפה ממושכת זו של העולים לשידורי מדינות ערב, ברדיו ואחר כך 
בטלוויזיה, נתפסה בקרב הממשלה והציבור הוותיק כמסוכנת, שכן 
העולים לא נחשפו למסרים הממלכתיים הישראליים, אלא האזינו 
וצפו במה שהוגדר כתעמולה ערבית. הפנייה לתחנות שידור ערביות 
עוררה חשש בישראל מפני חשיפת יתר לתרבות המזרחית. דאגה זו 
החריפה בתחילת שנות השישים, כאשר החלו נקלטים בישראל שידורי 
טלוויזיה ערביים. כתב מעריב, ברוך מאירי, דיווח כי באור יהודה, 
למשל, שבה התגוררו עולים מזרחים רבים, הייתה הצפייה בתחנות 
טלוויזיה ערביות בבתי קפה מקור הבידור העיקרי.36 בלמרחב תיאר 
אליעזר בן־משה כיצד נדחקו עשרות צופים לבית קפה כדי לצפות 
בזמרת אום כולתום מהטלוויזיה המצרית. "אם אנו רוצים להעלות 
את הרמה התרבותית והחינוכית, איננו יכולים להתייחס בשוויון נפש 
להשפעתה של הטלוויזיה הסורית הלבנונית, שבדרך כלל רמתה נמוכה, 

ואין בה כדי לחנך לאהבת המולדת".37 
העולים המזרחים דוברי ערבית התקשו למצוא בקול ישראל לא 
רק תכניות בערבית. גם בשידורי המוסיקה והתרבות של קול ישראל 
לכלל הציבור כלל לוח השידורים תכניות של מוסיקה קלאסית ושירים 
עבריים, אך רק מעט מוסיקה מזרחית במסגרת תכנית "כבקשתך" אחת 
שיועדה למוסיקה כזאת. התרעומת על כך נחשפה מדי פעם בעיתונים, 

בבולגרית, ברומנית, ברוסית, בתימנית, במוגרבית ועוד. )ג( ערבית: 
המציאות האזורית, כמו גם מבנה החברה הישראלית, הביאו לכך 
שללשון זו היה מעמד שונה משל כל השפות האחרות. זו אחת משתי 
השפות הרשמיות של מדינת ישראל, אך גם "לשון האויב", שפת 
הדיבור במדינות השכנות אשר פתחו נגדה במלחמה למחרת היווסדה.30 
משתמשים נוספים בשפה זו הם ערביי ישראל, שחיו עד 1965 תחת 
ממשל צבאי בשל החשש מסיכונים ביטחוניים. נוסף על כל אלה 
הייתה זו גם שפת הדיבור של העולים ממרבית מדינות ערב. למכלול 
מאפיינים מורכב זה יש לצרף את העובדה שהלשון הערבית היא חלק 
בלתי נפרד מהתרבות המזרחית, אשר נתפסה כפרימיטיבית וכנחותה 
בהשוואה לתרבות המערבית בעיני חלק מן האליטה הקולטת בישראל, 
שהגיעה בעיקר ממזרח אירופה וממרכזה. משום כך היה היחס אליה, 

יותר מלכל לשון אחרת, כאל "שפת האחר". 
זה היה הרקע לעובדה שהערבית לא הוכרה כשפת עולים לגיטימית, 
ומשום כך המחלקה שעסקה בשידורים לעולים לא שידרה תכניות 
בשפה זו למאות אלפי היהודים המזרחים שהגיעו לארץ. "המדינה לא 
התייחסה אליהם כאל אזרחים שצריכים לשמור על מסגרות תרבותיות. 
השאיפה הייתה להטמיע אותם ולמחוק את ערכיהם ותרבותם. זה היה 
חלק מכור היתוך במובן השיכנוז", כך אמר בראיון בשנת 2010 שאול 
בר־חיים, מנהל השידורים בערבית של קול ישראל בשנות החמישים. 
להערכתו, "הייתה הרגשה אצל אותם אנשים ]מקבלי ההחלטות[ שהם 
]העולים דוברי ערבית[ ערבים. כל עוד הם אינם משתנים ולא מאמצים 
את שפת הממסד ותרבותו — זו בעצם עוינות, מעין אויבים בפוטנציה". 
כתוצאה מכך "לא היה להם ]לעולים דוברי הערבית[ לא כלי ביטוי 

ולא כלי שמיעה".31 
קול ישראל אכן שידר תכניות בערבית, אך אלה לא היו חלק 
ממכלול השידורים לעולים החדשים. כל השידורים בשפה זו נעשו 
במסגרת מחלקה מיוחדת בקול ישראל, שנקראה לימים "בית השידור 
הישראלי". שידורים אלה החלו ב־1947, כאשר אנשי ה"הגנה" שידרו 
לערבים במקומות שונים, בהם בירושלים ובחיפה. עם הקמת המדינה 
הקדיש קול ישראל חצי שעה ביום לשידורים אלה, ובשנים הבאות 
הוארך זמן השידור. השידורים נועדו, על פי החלטת הדרג הממשלתי, 

רדיו לתלמידים בכפר סבא. צילום: לע״מ, דניאל קפלן
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כדוגמת מכתבו של יחזקאל זערור ממעברת שבות עם )בית ליד( לדבר 
ב־1958. לדבריו, רבים אינם מוצאים סיפוק והנאה בשידורי קול ישראל, 
משום שאלה אינם כוללים מוזיקה מזרחית. גם אם קול ישראל יעשה 
מאמצים רבים, הוא לא יצליח "להחדיר לאוזניהם של המקשיבים את 
הסימפוניות והמוזיקה הקלאסית", שכן "אחוז לא מבוטל של תושבי 
המדינה הם יוצאי המזרח ורגילים למוזיקה מזרחית כשם שארצנו היא 
ארץ מזרחית".38 רק ב־1959 הוקמה ברדיו מקהלת "מזמור שיר", 
שנועדה "לפתח ולהגביר את השידורים המקובלים על עדות המזרח".39

אולם כאשר פתחו המאזינים את המקלטים בתדר של בית השידור 
הישראלי, הם גילו כי גם שם לא תמיד הם זוכים למענה. האזרח ש"ר 
פנה לרדיו באמצעות מכתב למערכת ידיעות אחרונות בשאלה מדוע 
בתכנית "כבקשתך", שבה משודרים שירים לפי בקשת מאזינים, אין 
מוזכרים כלל שמות של יהודים. "אני עצמי פניתי בכתב למנהל קול 
ישראל. קיבלתי תשובה ש'אנחנו משמיעים שירים ערביים רק למאזינינו 
הערבים ]...[ מה יקרה אם גם יהודים דוברי ערבית יבקשו שירים 
ערביים?".40 בתגובה לפנייה הוסבר לו משירות השידור כי השידורים 
בערבית "מכוונים בראש ובראשונה לשרת את אזרחינו הערבים במדינה, 
ואת מאזינינו הערבים במדינות השכנות. העובדה כי מאזינים לתוכנית 
אלה גם רבים מיהודי ישראל, ידועה לנו ואין בה משום חידוש. אולם 
אין באפשרותנו להשמיע שירים 'כבקשתך' למאזינים יהודים, בשעה 
שאנו נאלצים, מחוסר זמן, להשיב ריקם פניהם של מאזינים ערביים 

רבים אשר להם זכות קדימה בתוכניות אלה".41
עם זאת המוסיקה הייתה אחד התחומים שבהם ניתן לעולים מזרחים 
ליטול חלק בעשייה התקשורתית ואף להאזין ליצירות מזרחיות ששודרו 
מישראל. מוסיקאים יהודים מעיראק נקלטו בשידורי קול ירושלים 
המנדטורי, והמשיכו להשתתף בהופעות ובהקלטות של תזמורת קול 
ישראל. המוסיקאי הבולט בתחום זה במשך עשרות שנים היה המלחין, 
הנגן והזמר עזרא אהרן שעלה לארץ מעיראק באמצע שנות השלושים. 
קודם לעלייתו הופיע בשם הבמה "עזורי אפנדי" במצרים, בסוריה 

ובמדינות נוספות באזור. 
היחס המסויג של האליטה התרבותית בארץ ישראל למוסיקה 
המזרחית בא לביטוי בביקורות בדבר על נגינתו של אהרן. "מתעוררת 
ההרגשה שלפנינו פרימיטיב בעל ערך רב, הזקוק לניתוח וללימוד מצד 
יודעי מלאכת הקומפוזיציה כדי להעלותו למדרגה אמנותית", כתב 
המבקר מנשה רבינוביץ )רבינא( ב־42.1936 ביקורות מסוג זה לא פגעו 
בפופולריות של אהרן. הוא חיבר לחנים לשירים של טשרניחובסקי 
וביאליק, ובהם "מנהג חדש בא למדינה", הוזמן להופיע באירועים 
רשמיים ויצירותיו שודרו לעתים קרובות בקול ירושלים. הייתה זו 
עדות לכך שבתקופת המנדט גילה הממסד התרבותי, וכמותו גם עורכי 
התכניות ברדיו, יחס חם לזמר המזרחי, בעיקר לפיוטים. צלילים אלה 
נחשבו מחוברים למקורות היהודיים יותר מאז המוסיקה הקלאסית, 

האירופית. 
לאחר הקמת המדינה, ובמקביל לעלייתם לארץ של מאות אלפי 
יהודים ממדינות המזרח התיכון, חל שינוי לרעה ביחס למוסיקה המזרחית; 
אולי מחשש שהצליל המזרחי יגבר על הקול האירופי. נעלמה הפתיחות 
והרחבת האופק שציינו את תקופת המנדט, ולא ניתן למוסיקאים כעזרא 
לנסות לשמש גשר בין המזרח למערב.43 קול ישראל הקדיש אמנם 
פינה יומית ל"מוסיקה מזרחית", שבה כיכבו בדרך כלל אהרן או נגן 
״מעברת קרית שמונה״, חרות, 3.11.1950, עמ' 2הכינור רחמים עמאר, ובתזמורת בית השידור הישראלי נקלטו לא מעט 
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אמנים שעלו מעיראק וממצרים, אבל זה נותר גטו צר מידות בשולי 
תכניות המוסיקה הבולטות. אלה הוקדשו בעיקר לבטהובן, לשוברט, 

למוצרט ולמלחינים אירופיים אחרים. 
אולם לא רק בערבית; גם בשפות אחרות היו קשיים בתקשורת עם 
העולים, בין היתר בשל מחסור במקלטי רדיו במושבי עולים. עיתונאי 
שביקר ב־1954 במושב העולים אבן ספיר הסמוך לירושלים, תיאר 
את הנתק והבדידות: "מה יעשה יהודי ביישוב כזה כתום עבודתו. ספר 
ועיתון לא יקרא. בית קפה לא ימצא. הוא נתון בלב מדבר ומצפה לבוא 
השעה לשינה. את החדשות המתרחשות בעולם יקלוט מפי השמועה או 
מפי המורה והמדריך הבאים מן העיר. בכל הישוב הזה אין גם רדיו 
אחד, הואיל ועדיין לא הותקן בו קו חשמלי ]...[ חיי הבדידות הם 
המעיקים, המבריחים".44 סקר האזנה שנערך בספטמבר־נובמבר 1955 
העלה כי 58 אחוז מתושבי הארץ היהודים המבוגרים אמנם האזינו 
לקול ישראל באופן קבוע, אך אלה היו בעיקר בעלי השכלה, תושבים 
ותיקים, יוצאי אירופה או ילידי הארץ. לעומת זאת נמצא כי בקרב 
העולים החדשים, בפרט בין תושבי המעברות, אחוז המאזינים נמוך.45

בעקבות הסקר כתב מנהל שירות השידור צבי זינדר כי שידורי קול 
ישראל אינם נשמעים ביישובי עולים ובמעברות בעיקר עקב מחסור 
במקלטי רדיו. לדבריו מנהל ההסברה סיפק לכל יישוב מקלט אחד 
למועדון או לחדר התרבות של היישוב, אך הסקר העלה שהתושבים 
אינם רוצים ואינם מוכנים לעזוב את חדריהם בערבים ובלילות ולגשת 
למועדון כדי להאזין לתכניות הרדיו. "נוסף על כך על כל אחד ואחד 
מהתושבים לתאם את מבוקשו לתוכניות עם עשרים או שלושים 
אחרים היושבים במועדון", כתב. הוא תבע מהממשלה לספק מקלטי 
רדיו נוספים ליישובי עולים ולמעברות בשאיפה שבכל בית יהיה 
מכשיר כזה. זינדר הזהיר כי אם לא יינקט מהלך כזה עלולה להיכשל 
אחת המשימות החשובות ביותר של קול ישראל, ששידר באותה שנה 
בתשע שפות, ובכלל זה תכניות בעברית קלה ושיעורים ללימוד השפה 
העברית עבור העולים.46 גם ב־1962 נשמעו תלונות על כך שהשידורים 
לבתי הספר בקול ישראל לא נקלטים בבתי הספר ביישובי עולים בשל 

מחסור במקלטי רדיו.47

תקשורת מודפסת לעולים: סוגרים את העיתון לעיראקים 
בשידורי הרדיו נהנה קול ישראל ממעמד של מונופול; בעיתונות 
הוענק כר נרחב לארגוני תקשורת במגוון שפות. שנותיה הראשונות 
של המדינה התאפיינו במספר גדול של יומונים, שבועונים וכתבי עת 
בלשונות רבות. למעט העיתונים בגרמנית, שנועדו לשמש בעיקר 
את העולים שבאו מגרמניה שני עשורים קודם לכן והעדיפו לדבוק 
בעיתונות בשפה זו, רוב העיתונים נדפסו בעיקר לעולים החדשים. 
העיתונים הרבים נחלקו לעיתונים מפלגתיים, עיתונים מסחריים, 
ועיתונים שהקימו עולים שביקשו לבטא את עמדותיהם ולסקר את 

קליטת בני ארצותיהם בישראל ולסייע להם.48 
בדצמבר 1950 יצאו לאור בישראל 12 יומונים בעברית, שניים 
בגרמנית, אחד בערבית, באנגלית בצרפתית )וכן שני עיתונים בצרפתית 
בתדירות של פעמיים ושלוש פעמים בשבוע( ובהונגרית; בצ'כית, 
ביוגוסלבית ובבולגרית נדפס עיתון אחד בכל שפה פעמיים בשבוע. 
היו שישים שבועונים בעברית, שישה באנגלית, חמישה בבולגרית, 
ארבעה בגרמנית, בהונגרית ובפולנית, שלושה בערבית, בצרפתית 
ובאספניולית, שניים ברומנית ואחד בצ'כית. למשרד הפנים הוגשו 

באותה שנה בקשות להוצאת 93 עיתונים, מהם 24 בלועזית. בדיון 
בכנסת בינואר 1951 על חלוקת הנייר לעיתונים במסגרת ההגבלות 
על היבוא בימי הצנע, הציג ח"כ משה בן־עמי )סיעת הספרדים( את 
הנתונים הבאים על העיתונות הלועזית — המפלגתית והמסחרית — 
כולל יומונים ושבועונים: תשעה בצרפתית, ארבעה בפולנית, שניים 
בצ'כית, שלושה באספניולית, 24 באנגלית, ארבעה בערבית, שישה 
בגרמנית, שניים ביוגוסלבית, חמישה בהונגרית, ארבעה ברומנית, 
חמישה בבולגרית ושישה באידיש.49 באוגוסט 1952 דיווח משרד 
הפנים על 183 עיתונים בעברית ו־85 עיתונים בלועזית שהופיעו 
בארץ, מתוכם 23 באנגלית ו־12 באידיש, שמונה בצרפתית ובערבית, 

ושישה בהונגרית, גרמנית ובולגרית.50 
כחלק ממאבק העיתונות העברית נגד הלועזית הוצגו נתונים 
משנת 1952: בערים לוד, רמלה ובאר שבע עלה מספר העיתונים 
בשפות זרות על מספר העיתונים העבריים. בלוד, שבה התגוררו 
16,000 תושבים, נרכשו מדי יום 250 עותקים של עיתונים באידיש, 
200 בבולגרית, 100 בהונגרית, 100 בצרפתית, 115 ברומנית, 65 
בפולנית ו־30 בגרמנית — סך הכול 955 עותקים בשפות זרות לעומת 

548 בלבד בעברית.51
בהסתמך על נתוני משרד המסחר ותעשייה, התקרבה תפוצתם 
המשותפת של שני העיתונים בגרמנית )27,000( לזו של דבר )29,000(, 
ותפוצתם המשותפת של שני היומונים ברומנית )16,000( הייתה דומה 
לזו של על המשמר )16,000(. תפוצת העיתון בהונגרית, אוי קלט 
)10,000(, הייתה גדולה מזו של הצפה )7,000(.52 במאמר בדבר נכתב 
כי עדות המדברות בעשרים "לשונות ניכר" וזקוקות לעיתונים ב־14 
שפות עלולות להיות גם סיכון ביטחוני, ולהימשך להשפעה תרבותית 

מדינית של מדינות זרות.53 
בחינת התקשורת בשנות החמישים מצביעה על שני מנופי השפעה 
עיקריים על התפתחות העיתונות לעולים. האחד הוא המנוף הפוליטי, 
בעיקר המאמצים שעשו כל המפלגות להגיע אל האזרחים שזה מקרוב 
באו ומיד היו גם לבוחרים לכנסת ולרשויות המקומיות. לרבים מהעולים 
החדשים לא היה מידע על המערכת הפוליטית בישראל, ורוב המפלגות 
שיווקו את עצמן באמצעות עיתונים במגוון שפות לצד אספות וכינוסים 
במעברות ובריכוזי עולים אחרים. דוגמה מובהקת לזיקה שבין פוליטיקה 
לתקשורת עם העולים, גם בעברית, ניכרה בעיתוי הוצאתו לאור של 
העיתון ׂאמר בעברית קלה, שנועד לעולים החדשים. גיליונו הראשון 
של העיתון, שיצא לאור בבית דבר של הסתדרות העובדים שבשליטת 
מפא"י, ראה אור ב־1 ביולי 541951 — החודש שבו נערכו הבחירות 
לכנסת השנייה, שבהן השתתפו לראשונה מאות אלפי עולים חדשים. 
ההקשר הפוליטי המובהק ניכר ביעד הראשון של קורייר, עיתונה 
של מפא"י בפולנית: "לחנך דעת קהל בקרב העלייה הפולנית המזדהה 
עם השקפתנו שלנו — מפא"י". רק בהמשך נכלל יעד נוסף: "לשלב 
את העלייה בתוך היישוב הוותיק, על מנת לשאת את עומס הבעיות 

העומדות בפני העלייה החדשה".55 
אפשר היה לצפות כי מעמדה הדומיננטי של מפא"י ומשאביה 
יבטיח שמפלגת השלטון תבסס את ההגמוניה שלה גם בתחום העיתונות 
הפוליטית בלועזית. אבל מפא"י לא הצליחה להיערך ביעילות בשנות 
החמישים הראשונות ולהתמודד עם פעילותן של מפלגות אחרות 
בזירה זו. ניסיונות ראשונים בתחום זה הניבו הצלחה חלקית ומרביתם 
הסתיימו בכישלון. בסוף 1954 קבע בן־גוריון כי העיתונות הלועזית, 



קשר מס' 49, חורף 2017

93

בשער

כמו כל העיתונות העברית, פרט לדבר והדור )יומון מפא"י שיצא 
בשנים 1955-1948(, נקטה קו ביקורתי כלפי מפא"י.56 

ב־1953 דיווחה מזכירות המפלגה כי בבעלותה עשרה עיתונים 
בלועזית, אשר תפוצתם הכוללת מגיעה ל־46,000 עותקים, בעוד 
שלרשות יריביה הפוליטיים 31 עיתונים לועזיים שתפוצתם הכוללת 
141,000 עותקים. מזכיר המפלגה, ח"כ מאיר ארגוב, אמר ש"שטפון 
הלע"ז" עבר את גבול המותר "מבחינה לאומית, מדינית ומוסרית". 
לדבריו, חובה על המדינה לשים סכר לשיטפון זה ואפשר לגזור על הכלל 
ועל כל המפלגות, כולל מפא"י, לצמצם את מספר העיתונים בשפות 
זרות.57 למרות ההסכמה הרחבה בעניין נזקי העיתונות הלועזית, היה 
הצורך הפוליטי חזק יותר. ח"כ יונה כסה אמר כי העובדה שהעיתונות 
הלועזית מתרחבת על חשבון העיתונות העברית היא בעיה חמורה 
וכאובה, והוסיף: "במידה שהאחרים ]המפלגות האחרות[ עושים זאת, 
עלינו להדביק אותם, בייחוד לגבי הבחירות, לכן יש צורך גם לנו 

לעשות זאת".58
תרשימי הדיונים במזכירות מפא"י ובפורומים מפלגתיים אחרים 
מצביעים על הקשיים שעמדו לפני המפלגה, בעיקר באיוש המערכות 
בעיתונאים מקצועיים דוברי שפות שונות שיהיו נאמנים לקו המפלגתי. 
על עיתון המפלגה ברומנית נאמר כי "הם ]העורכים[ החלו לשתף 
בעיתון אנשים שלא מן המפלגה ]...[ העיתון חדל להיות מכשיר שלנו. 

היחסים עם החוג הרומני גרועים".59 
רק במחצית השנייה של שנות החמישים חל מפנה והמפלגה הצליחה 
לבסס את מעמדה בתחום זה, ואף לכונן "מונופולין של מפא"י בעיתונות 
הלועזית".60 המהלך נעשה באמצעות השתלטות על חלק מן היומונים 
הבולטים בשפות זרות שראו אור בישראל, בעיקר באמצעות חברה 
בבעלות חלקית של המפלגה, "החברה המאוחדת לפרסומים", ופעילותו 
האישית של מנהל החברה, שבתאי הימלפרב, מנהל הדור לשעבר. 
ב־1959 כבר נהנתה מפא"י משליטה ישירה או עקיפה בזירה זו על 
עיתונים ברומנית, בפולנית, בהונגרית, ביידיש, בבולגרית, בגרמנית, 

בספרדית, בפרסית ובצרפתית,61 וכן בלדינו.62 
המנוף האחר היה המסחרי: מו"לים זיהו את הצורך של העולים 
החדשים במידע על המצב בישראל, ובכלל זה בדרכים להתמודד עם 
קשיי הצנע בשנות החמישים הראשונות, כמו גם תרבות ובידור בשפה 
המוכרת להם. בדיונים על עיתונות הלע"ז נטען כי חלק מעיתונים 
אלה היו צהובונים זולים ובלתי מוסריים. עורכי העיתונים בעברית, 
שניהלו מאבק נגד עיתונים אלה, טענו כי בכמה מהם נעשה שימוש 
באמצעים "נמוכים ושפלים ביותר" כדי למשוך קוראים. בין היתר, כך 
נטען, הם מפרסמים "רומנים פורנוגרפיים, 'פינות רפואיות' המטפלות 
בצורה המגונה ביותר בשאלות מין, תצלומי עירום למחצה וכדומה". 
עיתונים ברומנית, כך דווח, התחרו זה בזה מי יזכה לפרסם בהמשכים 
את הרומן הרומנטי־ארוטי אמבר של הסופרת קתלין וינדזור, אשר 

נפסל לפרסום בכמה מדינות בארצות הברית בשל תכניו המיניים.63
ההקשר המסחרי בלט גם בזהותם של מי שניהלו מאבק להגבלת 
העיתונים לעולים בלועזית. העורכים והמו"לים של העיתונות העברית, 
בהנהגתו של עורך מעריב עזריאל קרליבך, פתחו ב־1954 במאבק 
ציבורי נגד מתחריהם בשפות הזרות. דרישתם העיקרית הייתה לחייב 
בחוק כל עיתון לועזי לפרסם עמוד בעברית מול עמוד בשפה זרה, 
שיציג תרגום לעברית של הכתבות. זאת כדי להבטיח שהקוראים ילמדו 
עברית תוך כדי קריאת העיתון הלועזי. בעת שפניית העורכים נדונה 

בממשלה, אמר השר יוסף בורג לעמיתיו כי העיתונאים העברים "לוחמים 
את מלחמת האינטרסים שלהם, שעיתון יופיע רק בשפה העברית. אין 

אנו צריכים לעזור להם במלחמתם האינטרסנטית".64 
בניגוד לשגשוגה של העיתונות לעולים בלשונות אירופיות בשנות 
החמישים, נותרה קבוצת עולים אחת כמעט ללא אמצעי תקשורת 
ייעודיים עבורה: העולים המזרחים דוברי הערבית. כמו ברדיו, גם 
בעיתונות נעשו ניסיונות לצרף את העולים לערביי ישראל כקהל 
יעד משני של עיתונים בערבית. הדבר בלט במיוחד בעיתוני הממסד 
הממשלתי וההסתדרותי, אך ניכר גם במפלגות שלא היו בשלטון. היומון 
היחיד בערבית שראה אור בישראל בשנים אלה היה אליום, שהוציא 
לאור משרד המיעוטים ב־1948, בעריכת איש דבר מיכאל אסף. קהל 
היעד העיקרי שלו היו ערביי ישראל, והוא נועד להעניק לממשלה כלי 
ביטוי במגזר זה, אך נעשו גם ניסיונות להפצתו בקרב ריכוזים של 
עולים דוברי ערבית. העיתון לא זכה לפופולריות רבה במגזר הערבי 
ואף לא בקרב העולים. ב־1959 הגיע מספר עותקיו באמצע השבוע 

ל־2,500 ובסופי שבוע ל־65.3,500 
בכירים במפא"י היו מודעים לצורך להגיע אל העולים המזרחים 
באמצעות תקשורת המונים. כאשר דנו במפא"י ב־1948 בהוצאתו לאור 
של הדור, עיתון ערב שאמור היה לנסות לחקות את סיפור ההצלחה 
של מעריב, הדגיש אליעזר ליבנה, שעתיד היה להיות עורכו הראשון 
של העיתון, כי עליו להיות "מכוון לעדות המזרח שהם כבר עתה שליש 
היישוב ]...[ מטרת העיתון היא לא לשכנע את המשוכנעים, הוא צריך 
לשכנע את הבחורים בשכונת התקווה".66 הדור היה לעיתון מפלגתי 

שלא הצליח לבסס את מעמדו ואף לא הגיע אל העולים המזרחיים. 
כישלון דומה נחלה מפא"י גם בפנייה לעולים אלה בשפה הערבית. 
אחד הניסיונות נעשה באמצעות השבועון מולדת בערבית, שנועד בעיקר 
לעולים מעיראק ונדפס ב־5,500 עותקים. אולם ב־1953 החליטה 
המפלגה לסגור אותו בשל מחסור בתקציב ושיעור קוראים נמוך. "מתוך 
השוואת מספר הקוראים בין הבולגרים לבין העיראקים הגעתי למסקנה 
כי יש לסגור את העיתון הערבי", קבע מזכיר המפלגה מאיר ארגוב. 
ראש המחלקה לעדות המזרח, משה קיטרון, עשה מאמץ להציל את 
העיתון, ושוחח עם ראש המטה של שירות הביטחון כדי להשיג מימון 
ולייעד בתמורה את העיתון גם לערביי ישראל. הוא היה מודע, עם זאת, 
לבעייתיות של חיבור קהלי היעד השונים, העולים והאזרחים הערבים. 
"היהודי העיראקי יכול לקנות עיתון מכוון לערבים, אם זה רצונו", 
אמר קיטרון, אך הזהיר: "הקומבינציה של השגת שתי המטרות, צריכה 
להיות זהירה ביותר. הבעיה היא חמורה לגבי היהודי הקורא ערבית".67 
גם בקשר עם עולי צפון אפריקה דוברי הצרפתית לא הצליחה מפא"י. 
היומון בצרפתית, ל'אינפורמסיון, שהיה בבעלות עקיפה של מפא"י, 
לא נקלט בקרב כ־300,00 עד 400,000 העולים ממרוקו, מאלג'יריה 
ומתוניסיה, שרבים מהם היו דוברי השפה. העיתון, לדברי קיטרון, לא 
הצליח לחדור במידה מספקת לעלייה הצפון אפריקנית, "אשר מבחינה 

פוליטית פנימית אליה מכוון העיתון".68
בסוף שנות החמישים יצאו לאור בארץ ארבעה שבועונים ודו־

שבועונים בערבית: חקיקת אל אמר בהוצאת ההסתדרות, שיצא לאור 
לראשונה ב־1937 ועסק בעיקר בענייני הפועל הערבי בהסתדרות, 
בפוליטיקה ובתרבות )נסגר ב־1960(.69 העיתון פרסם אמנם גם שיעורים 
ללימוד עברית, אך יעדו העיקרי היה יצירת קשר בין הפועל היהודי 
לפועל הערבי.70 אלאיתיחאד של המפלגה הקומוניסטית )שהפך שנים 
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אחר כך ליומון רק"ח(, אלארד )שהוגדר במפא"י כ"פרו נאצרי גלוי", 
ונסגר לאחר זמן( וכן אלמירסאד של מפ"ם.71 

אלמירסאד החל לצאת לאור ב־1951 כדו־שבועון בערבית, במטרה 
"להפיץ את תורת מפ"ם בשפה הערבית", לעסוק בבעיות המיוחדות 
של ערביי ישראל, ולשלב סוגיות מגזריות אלה בחברה הישראלית על 
שלל בעיותיה. העיתון נועד בעיקר לערביי ישראל, אך במפלגה הובעה 
תקווה כי יימצאו גם יהודים, ובהם חברי קיבוצים, שיפעלו להפצתו 
בין העולים, בין היתר במעברות. כך יוכל הדו־שבועון לסייע ב"קליטה 
פרודוקטיבית של העלייה דוברת הערבית".72 ב־1954, עם הופעת גיליון 
המאה של הדו־שבועון, צוין בעל המשמר כי אלמירסאד שימש פה 
לעולים שפרסמו בו טקסטים פובליציסטיים וספרותיים. "במיוחד ראויה 
לציון העובדה ש'אל מירסאד' עמד במבחן של דיבור בלשון אחת אל 
הערבים ואל העולים, שחוגים מסוימים ניסו לא אחת לסכסך ביניהם", 
כתב גבריאל שטרן.73 אולם קהל היעד העיקרי של הדו־שבועון היה 
ונותר הציבור הערבי. גם כאשר ערכה המפלגה כינוסים שנועדו לגייס 
תומכים בקרב העולים המזרחים, בין היתר באמצעות הדו־שבועון, 

ניתן בהרצאות דגש על מצבו של המיעוט הערבי בישראל.74 
מתמלילי דיונים ומסמכים משנות החמישים עולה בדרך כלל יחס 
של התעלמות, חוסר ידיעה או אי הבנה למצבם של העולים המזרחים 
ושל צורכיהם בתחום התקשורת. ב־1950 הציע גרשון אגרון, הממונה 
על שירותי המודיעין )תואר שבו נשא אז האחראי להסברה בממשלה(, 
לראש הממשלה, דוד בן־גוריון, להוציא עיתון יומי לעולים. על פי 
ההצעה, מחצית מתכני העיתון אמורים היו להיות בעברית והמחצית 
האחרת בשפות שונות: הונגרית, רומנית, צרפתית, ספניולית )לדינו( 
ואידיש. ההצעה, שממנה נעדרה השפה הערבית, לא התממשה בשל 

בעיות תקציביות.75 
התזכיר המפורט שהגישו עורכי העיתונים העבריים לממשלה 
למאבק בעיתונות הלועזית לא עסק כלל בעיתונים בערבית, פרט לאזכור 
קצרצר. צוין שם כי אף על פי שכמחצית מהעולים שהגיעו מהקמת 
המדינה ועד 1954 היו יוצאי ארצות אסיה ואפריקה דוברות הערבית, 
הם "לא יצרו אף עיתון אחד בשפתם, כי או שלא נזקקו לעיתון כלל או 
שהתחילו לקרוא עברית".76 כל יתר המסמך עוסק בעיתונות הלועזית 
בשפות אירופיות. גם כאשר תביעת העיתונים העבריים לצמצם או 
לשנות את אופי העיתונות בלועזית באמצעות שילוב תרגומים לעברית 
עלו לדיון בממשלה, לא נדונה בעיית התקשורת עם העולים המזרחים. 
לעומת זאת בלט מעמדה הייחודי של האידיש. שר הפנים, ישראל רוקח, 
אמר שיש להבחין בין אידיש לשאר לשונות העולים, כגון גרמנית, 
בולגרית או הונגרית. "הזקנים שבאו ממקומות שונים ששם דיברו 
אידיש הם לא במהרה יעברו לעברית", אמר רוקח. "לדעתי צריך 

להיות יחס מיוחד לאידיש".77 
הגישה האירוצנטרית, שהביאה להתעלמות מכך שלמאות אלפי 
העולים דוברי הערבית לא היה עיתון בשפתם, ניכרה גם בדבריו של 
שר הבריאות יוסף סרלין, שהתנגד לסגירת עיתונים לועזיים. "העיתונים 
לעת עתה הפכו למצרך ראשוני כמעט לכל אזרח. הוא רוצה לקבל בבוקר 
יחד עם הקפה שלו, יחד עם ארוחת הבוקר, שלו את העיתון, ובמדינה 
של עלייה אי אפשר להטיל הגבלות על העיתונים, בפרט שעיתונות 
זו לגמרי לא מזיקה".78 סרלין, כמו רוקח, לא התייחס לחסרונם של 
עיתונים כאלה מארוחת הבוקר או מכל שעה אחרת ביומם של העולים 
המזרחים שטרם למדו עברית. אבל מפרסומים בעיתונים באותה תקופה, 

ובעיקר בכתבות על ביקורי עיתונאים במעברות וביישובי עולים, ניכר 
הצורך בכך. בדומה לציטוט בראש המאמר על מעברת קריית שמונה, 
גם אריה גלבלום ממעריב שמע מה ביקשו צעירים מנציגי מפא"י 
באספת בחירות בכפר ענה )כיום חלק מאור יהודה( ערב בחירות 
1955: שיעורים בידיעת הארץ, מסיבות שבת, גינה ציבורית, וגם "פינת 

תרבות שיהא בה ספר ועיתון )שכרגע אינם בנמצא(".79

סיכום: מחיר היחס הפטרוני והכשל המקצועי
הממצאים במאמר זה מצביעים על כך שבעיצומו של המאמץ הממלכתי 
לקליטת עלייה, ברוח התפיסות של בניין האומה וכור ההיתוך, הבינו 
האליטות הקולטות את חשיבותה הרבה של תקשורת ההמונים בתהליך 
קליטתם של מהגרים עולים. אולם הבנה זו לא יושמה על קבוצת עולים 
משמעותית ביותר בהיקפה, זו של העולים מארצות האסלאם דוברות 
הערבית, אשר לא זכתה לערוצי תקשורת ייעודיים שיסייעו בתהליך 
הקליטה. ערבית מעולם לא נכללה בקטגוריה של "שפות העולים", 
בשידורי הרדיו ובעיתונות המודפסת, בניגוד לשפות האירופיות, ולצדן 

לדינו, מוגרבית ותימנית.
הסיבות לכך היו המבט הפטרוני על העולים המזרחים, והיחס לשפה 
הערבית לא רק כמייצגת את התרבות המזרחית, שנחשבה כנחותה מזו 
האירופית, אלא גם כ"שפת האויב". במקום לאתר פתרונות להתמודדות 
עם בעיה זו, בחרו מקבלי ההחלטות בממשלה, במפא"י ובמפלגות 
אחרות לכרוך יחד את אמצעי התקשורת שנועדו לערביי ישראל — 
וברדיו גם לערבים מעבר לגבול — עם העולים המזרחים. בכך מנעו 
מן העולים שנזקקו לתקשורת בשפה הערבית לצורכי הקליטה שלהם 

מענה שקיבלו עולים דוברי שפות אחרות. 
הזנחת השימוש ברדיו לקליטה ממוקדת של העולים המזרחים 
הייתה מנוגדת ל"גישת הקליטה באמצעות מודרניזציה" שרווחה 
בשנותיה הראשונות של המדינה. על פי גישה זו נדרשו העולים 
מאסיה ומאפריקה לעבור "מודרניזציה" כדי לקדמם לרמת הפיתוח 
של החברה הישראלית, שעוצבה בתקופת היישוב במתכונת שביקשה 
להידמות לחברות האירופיות שנחשבו מתקדמות.80 הרדיו יכול היה 
למלא תפקיד משמעותי ביישום גישה זו לקליטת העולים המזרחים 
גם בערבית, בהיותו אמצעי תקשורת מודרני ומפותח וכלי להעברת 
מסרים להכרת החברה הישראלית, לאימוץ דפוסי עבודה והתנהגות, 

ללימוד הדרגתי של השפה העברית, ועוד. 
ברור על כן שהיעדרם של ערוצי תקשורת ייעודיים לעולים המזרחים 
שיקף את הנתק החברתי ואת חוסר ההבנה בקרב האליטות הקולטות 
לעולים אלה, לעולמם התרבותי ולצורכיהם, ובה בעת תרם להעמקתו 

של השסע העדתי. 
באשר לשימוש בעיתונים בשפות העולים בתהליך הקליטה, אף 
שהיה בו ממד מסחרי )בשיקולי המו"לים הפרטיים(, בולטת ההשפעה 
הרבה של השיקולים הפוליטיים של מפלגת השלטון מפא"י ושל 
מפלגות אחרות על ההחלטות להוצאה לאור של יומונים, שבועונים 
וכתבי עת. גם מי שסברו כי ריבוי העיתונים בשפות זרות עלול להאט 
את לימוד העברית ועמו את תהליך הקליטה, דחקו נימוקים אלה לקרן 
זווית והעדיפו לפעול על פי הצורך המיידי כדי לגייס בוחרים מקרב 
העולים. משמע, לא השיקול הלאומי־חינוכי עמד בראש מעייני מרבית 
מקבלי ההחלטות בתחום התקשורת עם העולים, אלא הראייה הפוליטית 
התכליתית. אך גם במסגרת ראייה מעשית זו התקשו מרבית הגורמים 
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באליטה הקולטת להקים ולהפעיל אמצעי תקשורת יעילים לקשר עם 
העולים המזרחיים.

המחקר המוצג במאמר זה עוגן בגישה המתמקדת בהתבוננות 
היסטוריוגרפית על תקופות ואירועים באמצעות חקר מערכות יחסים 
בתחום התקשורת. פריזמה מחקרית זו של היסטוריה תקשורתית 
מאפשרת לזהות, לנתח ולהסביר תופעות ותהליכים בצורה שמעניקה 
מידע ותובנות מעבר לממצאים העולים ממחקרים שמתמקדים בהיבטים 
פוליטיים או חברתיים. גישה זו יוצרת נדבך נוסף בגיוון המחקר ההיסטורי 
ובהעמקתו, כשם שהיסטוריה חברתית, היסטוריה תרבותית, היסטוריה 
של נשים, היסטוריה מרחבית ועוד מעשירות את תמונת העבר ומחדדות 
אותה מעבר למה שהצטייר קודם לכן.81 הסוגיות בתחום התקשורת עם 
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הממד התקשורתי המצומצם. הדיונים וההחלטות על ערוצי התקשורת 
ועל תכניהם משקפים וחושפים תמונה רחבה של יחס החברה הקולטת 
אל עולים אלה, אשר ממשיך להטביע חותם על החברה הישראלית 

גם במאה העשרים ואחת. 
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