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ניר חסון 

בירושלים  המסילה  בפארק 
הציבה העירייה "תחנות קריאה" 

ו— תחנות אוטובוס ישנות שהפ
קטנות  קהילתיות  לספריות  כו 
ולוקחים  מניחים  אנשים  שבהן 
ספרים. לפני כשנה וחצי נתקל 
וחוקר  דרך  מורה  ברין,  אלדד 
לא  בספר  ירושלים,  העיר  של 

ומוכר באחת מאותן תחנות. הס
פר, ששמו "מלחמה ללא גבול", 
הוא אלבום ניצחון ובו תצלומים 
אחד  צה"ל,  של  לבן  בשחור 
שאחרי  בימים  שהונפק  מרבים 

מלחמת ששת הימים. 
את  משך  התצלומים  אחד 
בתצלום  ברין.  של  לבו  תשומת 
של  קרב  מטוסי  שלושה  נראים 
חיל האוויר, במה שנראה כמטס 
מה  בירושלים.  העצמאות  יום 
ברין  של  סקרנותו  את  שעורר 
הנוף  אלא  המטוסים,  היו  לא 
צריפים   17  — תחתם  שנראה 
המסודרים בשלוש שורות. ברין 

ומשלים בימים אלו את הדוקטו
לגיאוגרפיה  במחלקה  שלו  רט 
על  חיפה  אוניברסיטת  של 
בין  בירושלים  הדיור  פריסת 
פרופ'  בהנחיית  ל–1967,   1948
ארנון גולן. הוא מכיר היטב את 
זיהה  לא  אך  ירושלים,  שכונות 

את צבר הצריפים הזה. 
מזכי שבמסמכים  ו"נזכרתי 
האקד 'מעון  בשם  מקום  ורים 

האקדמאים  מעברת  או  מאים 
בצפון תלפיות, והתחלתי לחבר 
אחד לאחד', הוא אומר. המחקר 
שלו הוביל אותו לחשיפת קיומן 
מוכרות  לא  מעברות  שתי  של 

העיר. האחת — מעב ובתולדות 
משכילים  לעולים  ייעודית  רה 

וובעלי מקצועות חופשיים שתו
ותקציבים  לשירותים  זכו  שביה 
יתר  מאשר  יותר  גבוהה  ברמה 

והמעברות. מעברה נשכחת נוס
פת שברין גילה את דבר קיומה 
נבנתה בשכונת בית וגן בבירה, 
ממאבקים  כחלק  הנראה  ככל 
פוליטיים בין הסוכנות היהודית 

לממשלה.

תנאים חלומיים
כמאה מעברות פעלו ברחבי 
המאה  של  ה–50  בשנות  הארץ 
פעלו  בירושלים  הקודמת. 
 — מעברות  שתי  רשמי  באופן 
אחת  שהיתה  תלפיות,  מעברת 
מקור  ומעברת  בארץ,  הגדולות 
התגוררו  שבה  הסמוכה,  חיים 
כ–15 אלף בני אדם. לצדן פעלו 
קטנות,  נוספות,  מעברות  שתי 
אחת מהן לזמן קצר בלבד, אבל 
יש  שלהן  הקצרה  בהיסטוריה 
התקופה  על  אור  לשפוך  כדי 
במדינה  ההחלטות  קבלת  ועל 

הצעירה. 
שתו האקדמאים,  ומעברת 

המטוסים,  לכנפי  מתחת  עדה 
המטרה   .1952 במאי  הוקמה 

לה היתה  שלה  והמוצהרת 
והמוכה  המחולקת  לעיר  ביא 
חדשים  תושבים  מהמלחמה 
לכלכלה  שיתרמו  ומשכילים 
בעיר.  האקדמיים  ולמוסדות 
ובממשלה  היהודית  בסוכנות 
זאת  לעשות  שכדי  ברור  היה 
לעולים  להתייחס  אפשר  אי 

המשכילים כמו לשאר העולים. 
הפיזי,  כוחה  המדינה,  "גורל 

בש תלויים  ודמותה החברתית, 
וכבה המשכילה ולפיכך, אם יש

הראוי  מן  אקדמאים  עולים  נם 
לטפל בהם בתכיפות ובקפידה", 
הקליטה  מחלקת  ראש  מצוטט 

ובסוכנות היהודית, גיורא יוספ
טל, בביוגרפיה שלו שחיבר חזי 
לופבן. הרעיון הועלה באוקטובר 
האוניברסיטה  לבקשת   1951
העברית וההסתדרות הרפואית. 
דומות  אקדמאים  מעברות 

והוקמו באותה התקופה גם בנה
עכו  שמואל,  גבעת  נצרת,  ריה, 
אותר  בירושלים  חיים.  וקרית 
הוותיקה  השכונה  בין  שטח 
לבין  תלפיות  צפון  והמבוססת 
באזור  אלנבי,  הצבאי  הבסיס 
בואך  וינובסקי  כספי  הרחובות 
ימינו.  שכונת ארמון הנציב של 
שהעולים  עולה  אחרת  מעדות 
מלון  בבתי  שוכנו  המשכילים 

וובהוסטלים לפני שהועברו למ
עברה הקטנה. 

מעברת  תוכננה  במקור 
מבנים,   32 להכיל  האקדמאים 
רק  נבנו  ברורה  לא  מסיבה  אך 
אזבסט  צריפי  היו  המבנים   .17
אסבסטונים,  שכונו  קטנים 
לדגם  התקופה  באותה  ונחשבו 

והיוקרתי ביותר של מגורים במ
עברה. התנאים במעברה הזו היו 
למעברות  בהשוואה  חלומיים 
קיבלה  משפחה  כל   – רגילות 
רבועים  מטרים   37 בגודל  חדר 
בחורף  צמודים.  שירותים  עם 
על  1959, כשהדיירים התלוננו 
הקור, כתבה להם ראש מחלקת 
במחוז  הסוכנות  של  הקליטה 

"בא אלינר:  דבורה  וירושלים 
לעולים  הוקמו  אשר  זבסטונים 
פרט  ציוד  כל  ניתן  לא  בכללם 
מזרונים,  מיטות,   — לראשון 
מועטים...  בית  וכלי  שמיכות 

ובצפון תלפיות רוהטו האזבסטו
נים במיוחד עבור אקדמאים ואף 
עומדים לחלק תנורים לחימום".
והמעברה פעלה כעשור, ואח
ורוני הדיירים בה עזבו ככל הנ

המטוסים  כאשר  ב–1962.  ראה 
חלפו מעליה ב–1967 או 1968, 
מאוכלסת  היתה  כנראה  היא 
בסטודנטים או במשפחות עולים 

ולא אקדמאיות שפלשו אל המ
נהרסו  המבנים  הנטושים.  בנים 
כולם, מלבד אחד שעדיין עומד 
לאתר  הצליח  ברין  תילו.  על 

המעב דיירי  של  שמות  ומספר 
רה, שהיו יוצאי מדינות המערב. 
"הארץ" ניסה לאתר אחד מהם, 
ד"ר רודולף צפלר, רופא ששמו 

ומוזכר ברשימות הרופאים התו
ללא  התקופה,  בעיתוני  רנים 

הצלחה. 
ברין  נתקל  המחקר  במהלך 
נוספת,  ירושלמית  במעברה 
שהוקמה בנסיבות מעט משונות 
ופורקה  מתאים,  לא  במקום 
 1949 בדצמבר  קצר.  זמן  לאחר 
להכריז  הממשלה  החליטה 
המדינה  כבירת  ירושלים  על 
משרדי  את  אליה  ולהעביר 
צורך  היה  כך  לשם  הממשלה. 

לפקי מגורים  מקומות  ולמצוא 
העיר.  את  לאכלס  שהחלו  דים 
בתים  קיבלו  שבהם  הבכירים 
ערבים נטושים בשכונות טלביה 

ובקעה. אחרים שוכנו בבתי מלון 
וובינתיים הממשלה החלה להק

אותם  עבור  דיור  יחידות  צות 
פקידים. 

המדיניות  על  זעם  יוספטל 
חשב  הוא  שכן  ברין,  אומר  הזו, 
שסובלים  לעולים  שבנייה 
מאשר  יותר  דחופה  במעברות 

ולפקידים. על פי החשד, כדי לה
עביר מסר לממשלה על דחיפות 

והעניין הוא הורה על הקמת מע
ברה חדשה, מאוהלים, בשכונת 
בית וגן. רוב תושבי המעברה הזו 
אחרות  ממעברות  אליה  הובאו 
בירושלים, "לקחו אנשים שכבר 
היו איכשהו תחת גפנם, הם גרו 
בבתי אבן, מצאו עבודה, הילדים 

המעב ליד  הספר  בבתי  ולמדו 
לאוהלים.  אותם  והעבירו  רות, 
אפוי  רעיון  היה  שזה  ברור 

אף  אלינר  אומר.  הוא  למחצה", 
האם  ליוספטל  במכתב  תהתה 
אינה  החדשה  המעברה  מטרת 

להפעיל לחץ על הממשלה. 
הנ באחת  הוקם  והמאהל 

סמוך  בעיר,  הגבוהות  קודות 
בית  רחוב  במרכז  הרצל,  להר 
ד"ר  בשם  רופא  ימינו.  של  וגן 
וגן  בבית  שהתגורר  פרנקל 
ברעיון  שמדובר  לסוכנות  כתב 
היה  מקום  באותו  כי  וציין  רע, 
לתרנגולות  לול  להקים  ניסיון 
שכשל בשל הרוחות העזות. "מה 
שהיה רע לתרנגולות", כתב אז, 
את  אדם".  לבני  טוב  יהיה  "לא 
התוכנית להקמת מחנה העולים 

באתר זה כינה "מעוותת".  
פרסם  המזרח"  "הד  עיתון 
טקסט  שנה  אותה  באוגוסט 
להקים  ההחלטה  נגד  חריף 
בלשכות  שם  "אי  המאהל.  את 
הקיסרות  הפקידסטן,  ובמשרדי 
יושב  שלנו  והמסועפת  הכבירה 

וושולט הוד מעלתו הקיסר – הפ
קיד והוא החליט כך: ביום בהיר 
וכך  וכך  וגן  עוברים לבית  אחד 
באהלים.  ישוכנו  חדשים  עולים 

האם זה מחנה עולים חדש? הלא 
מפרקים  הרי  כאלה.  יותר  אין 
זו  האם  הישנים.  המחנות  את 
להסביר  יודע  לא  זאת  מעברה? 
זה כפר עבודה? לא,  איש. האם 

שם נותנים עבודה ושיכון". 
במאהל התגוררו כמאה איש 
פי הכתבה,  ועל  בתנאים קשים 
לולא עזרת השכנים מבית וגן הם 
היו גוועים ברעב. לאחר כחודש 

והורה  דעתו  את  יוספטל  שינה 
המאהל.  של  מהיר  פירוק  על 
"תחסל מהר את מעברת בית וגן 
תלפיות",  ל]מעברת[  ותעבירה 
הקליטה,  במחלקת  לבכיר  כתב 

רק  גורם  דחייה  של  יום  "כל 
ברין  עצבים".  ובזבוז  הוצאות 
אומר כי "ההתנהלות הזו מעידה 
הממשלה  של  התזזיתיות  על 

והסוכנות באותה התקופה". 

החוקר אלדד ברין גילה במקרה שתי מעברות לא מוכרות בתולדות ירושלים — האחת יועדה 
לאקדמאים והציעה תנאים משופרים, השנייה כללה אוהלים ונועדה כנראה ללחוץ על הממשלה

המעברות שנשכחו מלב

במעברת האקדמאים 
קיבלה כל משפחה חדר 

בגודל 37 מטרים רבועים 
עם שירותים צמודים

מטוסי קרב של חיל האוויר ותחתיהם מעברת האקדמאים בירושלים צילום: לע"מ / מתוך הספר "מלחמה ללא גבול" בהוצאת שקמונה הוצאה לאור

אלמוג בן זכרי

בית משפט השלום בבאר שבע 
ודחה אתמול את דרישת הפרקלי

טות להטיל עונש מאסר בפועל 
על תושב ערערה בנגב שהורשע 
בפוליגמיה. על האיש, אימן אבו 
400 שעות  נגזרו   ,34 בן  סקיק, 
שנת  הציבור,  לתועלת  עבודות 
 36 בסך  וקנס  תנאי  על  מאסר 
אלף שקל. הוא הודה במשפטו כי 
הוא נשוי לשתי נשים ונימק זאת 

ובטעמים דתיים. אבו סקיק, שט
ען כי לא היה מודע לחוק, הוא 

והגבר היחיד שהורשע ונגזר די
נו מאז שחידשה הפרקליטות את 
האכיפה הפלילית נגד פוליגמיה 
לפני כשנתיים. הפרקליטות טרם 
הודיעה אם תערער על פסק הדין.
באפריל הגישה הפרקליטות 
כתב אישום נגד אבו סקיק בגין 

ועבירת ריבוי נישואים. על פי העו
בדות שבהן הודה, ב–2006 נישא 
לע', שאיתה הוא בזוגיות עד היום. 
ביוני 2017 נישא לח', פלסטינית 

הצעירה ממנו ב–12 שנים. 
שא המליץ  המבחן  ושירות 

עבוו שעות   60 ירצה סקיק   בו 
דות לתועלת הציבור בבית ספר 

ויסודי ברהט, אך הפרקליטות הת
ונגדה לכך ודרשה להטיל עליו עו

נש מאסר של 7–18 חודשים. לפי 
זו חותרת  "עבירה  הפרקליטות, 
תחת הסדר הציבורי בחברה נאורה 
וככזו יש להתייחס אליה בחומרה 

ולעוקרה מן השורש".
הפוליגמיה  עבירת  אכיפת 

ויושמה לאחר שנים שבהן הפרק
וליטות והמשטרה הזניחו את הטי

פול בה. ב–2015, זמן קצר לאחר 
ומינוי איילת שקד לשרת המשפ

טים, היא הורתה על הקמת ועדות 
ולהגברת האכיפה בנושא, הן אז

רחית והן פלילית. בינואר 2017 
פרסם היועץ המשפטי לממשלה, 
אביחי מנדלבליט, את ההנחיות 

החדשות לטיפול בפוליגמיה.
ההליך המשפטי נגד אבו סקיק 
התקדם בקצב מהיר מאוד, לנוכח 

והעובדה כי בדיון הראשון שהת
קיים בעניינו ביולי אשתקד, הוא 
קדמו  )לדיון  לו  במיוחס  הודה 

ושניים אחרים, אך הם עסקו בע
ההליכים  שאר  טכניים(.  ניינים 
בגין  שבהם הוגשו כתבי אישום 

ועבירה זו נמצאים בשלבים מוק
דמים הרבה יותר, ועורכי דין רבים 

טוענים לאכיפה בררנית. 

הגבר הראשון בישראל שהורשע 
בפוליגמיה לא יישלח למאסר


