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סמדר שרון*

מרכזיות  סוגיות  וייס  יפעת  פורׂשת  בחיפה  אחת  שכונה  של  בתולדותיה  התמקדות  מתוך 
קולחת  בלשון  כתוב  הספר  ההווה.  על  חשובות  השלכות  שלכולן  המקומית,  בהיסטוריה 
וכובשת, עשיר בקטעי ספרות ושירה ורווי בתיאורים מפורטים של המקום הפיזי ושל אנשי 

המפתח המסייעים להחיות את רוח העבר.
ידע  גופי  על  הישענות  ומתוך  מגוונים,  משניים  ומקורות  ארכיוני  מחקר  על  בהתבסס 
מדיסציפלינות שונות, וייס טווה שאלות של זיכרון, שכחה, פליטות, הגירה, רכוש, לאומיות, 
אתניות, אזרחות, והרשימה עוד ארוכה. כדי לעמוד על כולן תצטרכו לקרוא את הספר החשוב 
הזה, שכן וייס אינה מקלה על קוראיה. לא תמצאו בספרה הקדמה שתרכז את נושאי המפתח, 
ולא רמזים על האופן שבו מתקדמת ה"עלילה”. בקריאה ראשונית מצאתי בכך טעם לפגם, 
בעיקר עבור קוראים שחסרים ידע מוקדם על... על מה בעצם? האם על מה שמכונה אירועי 
ואדי סאליב או שמא על חילופי האוכלוסין שהתרחשו בחיפה ב–1948? אלו ואלו מככבים 
בספר, אך לא באופן בלעדי, ואין להם קיום כשלעצמם. רק לאחר קריאה מעמיקה הבנתי 
שהסירוב לקטלג ולהגדיר מראש הוא עצמו קריאת תיגר על הקודים של ההיסטוריוגרפיה 
בתולדות  מפנה  כנקודת  סאליב  ואדי  אירועי  את  מציגה  אינה  וייס  למשל  כך  המקובלת. 
היחסים האתניים בישראל, אלא כהמשך לאירועי מחאה מזרחית קודמים. בכך היא מצטרפת 
למגמה מחקרית שהתפתחה בשנים האחרונות שמסרבת להתייחס למחאת המזרחים בהקשר 
של עימותים פומביים עם הרשויות בלבד, כפי שנעשה במחקר המסורתי. כמו כן, בעוד שרוב 
"הבעיה העדתית"(  )ובראשם  פנים  ענייני  בין  ספרות המחקר המקומית ממשיכה להפריד 
וייס מדגישה את קשרי הגומלין בין המתח האתני הפנים–יהודי  לענייני חוץ )"הסכסוך"(, 
לסכסוך הציוני–פלסטיני: "את סיפורו של ואדי סאליב אי אפשר להבין בלי שבירת החלוקות 

המקובלות", כותבת וייס )עמ' 18(. 
פרקי הספר מאורגנים על ציר כרונולוגי, ובכל אחד תנועות חדות בזמן, בעיקר לאחור, 
בהתאם להיגיון תמטי. התוצאה היא מלאכת מחשבת מורכבת שמנסה לאסוף תחת יריעה 
לחלוקה  כללית  כמסגרת  כרונולוגית  חלוקה  בין  לשלב  הניסיון  אולם  רבים.  נושאים  צרה 
חיפה  של  האורבני  בתכנון  לדון  במקום  לדוגמה,  בניתוח.  ופוגם  לעתים  מבלבל  נושאית 
במקומות שונים לאורך הספר, אפשר היה לערוך דיון משותף בתכניות הרבות שמציגה וייס 
שנעשו עבור שטח הוואדי )הן בתקופת המנדט הן בתקופת המדינה(, ובאמצעותו לחדד את 
הקשר שבין הנחות היסוד של מומחי התכנון המודרניסטי לאינטרסים קולוניאליים, לאומיים 

ומעמדיים. 
ביולי  יומיים  במהלך  האירועים  השתלשלות  את  מתח  כסיפור  וייס  מתארת  בפרולוג 
1959 שבהם נפצע קשה יעקב עקיבא מירי שוטר והחלו אירועי מחאה של תושבי הוואדי 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב 	*
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מלחמת  אירועי  את  מתאר  הראשון  הפרק  המדינתיים.  הכוחות  של  הדיכוי  פעולות  למול 
1948 בחיפה ומתמקד בחילופי האוכלוסין כבסיס להבנת מעמד הוואדי בהמשך. בלי להכריע 
ביניהם מציגה וייס את שני הנרטיבים הלאומיים לגבי היומיים שבהם נפלה חיפה הערבית 
)עמ‘ 31-30(. היא עומדת על השינוי שחל בעמדות פוליטיקאים בכירים בשאלת השיבה עד 
להחלטה שלא לאפשרה, שלוותה במדיניות מחיקת העבר הערבי. כחלק ממדיניות זו אוכלסו 
השכונות הערביות ביהודים, בעוד שחלקים אחרים בעיר העתיקה נהרסו. וייס דנה באריכות 
בנושא הטרנספר ומראה כיצד הסתמכו הפוליטיקאים המקומיים על תקדימים היסטוריים של 

חילופי אוכלוסין בין מדינות באירופה )עמ‘ 51-42(.
בפרק השני חוזרת וייס לאירועי ואדי סאליב, מסבירה את האווירה הפוליטית ששימשה 
רקע להתרחשותם וקושרת אותם לאופן שבו חולק השלל ב–1948. לדבריה, “אקט הפתיחה 
קדושת  של  עיקרון  כל  המחלל  שרירותי  אלמנט  מראשיתו  הכיל  הריבונית  ישראל  של 
וייס חושפת   .)75 )עמ‘  הקניין הפרטי, שהטביע חותם על מכלול היחסים הפנים–יהודיים” 
את ההיסטוריה הסמויה מהעין של “הרכוש הנטוש”: למי ואיך חולק? כיצד עוגנה החלוקה 
בחקיקה מפותלת שנשענה על תקנות לשעת חירום? התיעוד המפורט מעיד על מורכבות 
ומוסדותיה,  כך שאין מדובר במזימה מתוכננת מראש של המדינה  ועל  המהלכים שבוצעו 
אלא בהשתלשלות אירועים ארוכה ומפותלת שסופה אינו מעיד בהכרח על היעדר אפשרויות 
אחרות, “אפשרויות אובייקטיביות” בשפתו של ובר: החל בהחלטה הממשלתית נגד שיבת 
גופי ממשל  סותר של  פעולה  אופן  דרך  ויכוחים,  של  חודשים  לאחר  הפליטים שהתקבלה 
ההשוואה  זאת,  עם  הפלסטינים.  לצורכי  לדאוג  שניסו  אישים  של  בפעולתם  וכלה  שונים, 
שגבולותיהן  באירופה  במדינות  דומים  אירועים  ובין  הישראלי  המקרה  בין  וייס  שעורכת 
האפשרות  על  מרמזת   )85-84 )עמ‘  השנייה  העולם  מלחמת  בתום  השתנו  ואוכלוסייתן 
שחברות בעלות מאפיינים מיליטריסטיים, לאומניים וגזעניים עשויות לייצר דפוסי פעולה 

דומים בעת מלחמה. 
לאלו  אירופי  ממוצא  יהודים  בין  מפלה  מדיניות  וייס  מציגה  הרכוש  לחלוקת  בנוגע 
שמוצאם מצפון אפריקה. היא אינה מסתפקת בהצבעה על הצד החומרי של הפער האתני, 
אלא מתייחסת גם לצדדיו הסימבוליים, בין היתר באמצעות ניתוח מרתק שקושר בין המצב 
הכלכלי המשופר של יוצאי אירופה ובין “זכאותם” המוסרית לקבל יותר כיוצאי שואה )עמ‘ 

.)101-92
הפרק השלישי מוקדש לתיאור התהליך של פינוי הוואדי במהלך שנות השישים ואחריהן. 
את היחס העוין של הממסד הישראלי כלפי יהדות מרוקו, ממדיניות הסלקציה בעלייה ועד 
בציונות.  המושרשות  האנטי–אורבניות  למגמות  בעיקר  וייס  מייחסת  בפריפריה,  ליישובם 
הציטוטים המובאים לחיזוק טענה זו אינם משכנעים שיש קשר ישיר בין יחסה של התנועה 
הציונית לעיר ובין היחס למזרחים או שיש לראות בו גורם מרכזי ביחס העוין כלפיהם; הרי 
רוב רובה של האוכלוסייה היהודית הוותיקה, כולל מנהיגיה, חיו בערים. יתר על כן, מפתיע 
שבניתוח של פיזור המזרחים ושל ניסיונות הממסד למנוע מהם לעבור למרכז מתעלמת וייס 
מהסבר שקיים בספרות הסוציולוגית, והוא חששה של האליטה האשכנזית מריכוז גדול של 
עולים מצפון אפריקה במרכז הארץ והרצון להרחיקם למקומות שהשליטה בהם תהיה קלה 

יותר )קימרלינג, 1999(. 
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הדיון בסגרגציה ובקשר שבין דפוסי מגורים לשאלות של אזרחות הוא אחד המקומות 
היחידים בספר שבהם וייס מקדישה סעיף שלם לדיון תיאורטי, אך הדיון הפורה מעמיק את 
האכזבה מהימנעותה מלעסוק בכך יותר. החוקרת עומדת על הקשר שבין המסמן הגזעי ובין 
מאפיינים כלכליים וחברתיים של שכונות בעיר ומדגימה כיצד אפשר להשתמש בתובנות 
תיאורטיות כלליות כדי להבהיר תמונה מקומית, ובה בעת להיעזר במחקר מעמיק של מקרה 

מבחן כדי לאתגר את התיאוריה )עמ‘ 157-150(.
הספר מעלה תרומה חשובה ל“השבת המודחק”: אירועי הנכבה הפלסטינית ותפקידם 
המכונן ביחסים בין הקבוצות האתניות והלאומיות בחברה הישראלית. בלי להבליט אמירות 
כלליות ובלי להתחייב לתיאוריה מסוימת או לעמדה אידיאולוגית שמקוטלגת במקומותינו 
לספקטרום הצפוי של ציוני, פוסט–ציוני ולא–ציוני, וייס חושפת חומרים ארכיוניים נפיצים 
אגב שימוש במושגים כמעט אסורים, כגון נכבה, טרור יהודי ואפליה אתנית. אלא שמלבד 
התועלת הטקטית, היעדר מסגרת פרשנית מפורשת היא בבחינת נקודת חולשה של הספר, 
שכן בלעדיה קשה להסביר את הקשר העבות שבין גורל הפלסטינים לגורל המזרחים. וייס 
כלפי  הישראלי  הממסד  שהפגין  החיבה  “חוסר  למשל:  מחייבים,  לא  בביטויים  מסתפקת 
והשארתו  הריסתו  סליב,  ואדי  של  “חיסולו   ;)107 )עמ‘  במרוקו...”  העירוניים  היהודים 
שיקומם  ואילו  העיר,  של  הערבי  לעברה  ההתכחשות  את  מכל  יותר  סימלו   ]...[ כחורבה 
החלקי והבעייתי של דייריו סימל את המבוכה לנוכח מחוזות הולדתם הערביים של תושביו 
ועל התכנון הלקוי של השכונות החדשות עבור מפוני הוואדי היא  )עמ‘ 168(;  המזרחיים” 
כותבת “ספק אם היה זה עיוורון תכנוני בלבד, קרוב לוודאי שהיתה זו קהות חושים כללית” 
)עמ‘ 149(. חוסר חיבה? מבוכה? קהות חושים? האם די בכלים פסיכולוגיסטיים כדי לנתח 
דפוסים עמוקים של אי שוויון ועוינות שאותם היא מתארת בפירוט? פעמיים לאורך הספר 
מזכירה וייס את המונח קולוניאליזם בהקשר של הציונות, אך אינה מפתחת סוגיה זו )בעמ‘ 
הפרויקט  של  הקולוניאליסטיים  מאפייניו  על  בבירור  להצביע  בלי  לדעתי,  ו–159(.   108
הציוני, קשה לקשור בין תופעות שמתרחשות בו, כגון נישול האוכלוסייה הפלסטינית וייהוד 
הארץ, ובין היחס העוין לבני התרבות הערבית המוגדרת כנחותה, כולל אותם חלקים בעם 
תהליכי  להעבירם  יש  ולכן  הדומיננטית,  הקבוצה  של  ה“לבנות”  על  המערערים  היהודי 
דה–ערביזציה. שימוש בתובנות התיאוריה הפוסט–קולוניאלית מאפשר להתייחס מפורשות 
 ;2001 )שוחט,  לאורם  מדיניות  דפוסי  ולהסביר  הציונות  האוריינטליסטיים של  למאפיינים 

שנהב, 2003(. 
הם  המדינה,  צורכי  את  “נטושות”  לדירות  פלשו  או  שהופנו  המזרחים  שירתו  עוד  כל 
נותרו במקומם. אלא שלמתיישבים בתהליך קולוניאלי יש זכויות מותנות ורופפות: כל זמן 
שצריך אותם, כשהְסָפר קרוב והילידים מאיימים. משהופך הְסָפר למרכז אטרקטיבי של העיר 
היהודית, מסתיימת מלכודת הדבש של התהליך הקולוניאלי, ואפשר לסלק את אלו שנהנו 
ממנו בשוליו )אלגזי, 2007(. כלומר לא את תושבי רמת אביב וטלבייה, אלא את תושבי ואדי 

סאליב וכפר שלם. 
לנטייה של וייס להעדיף הערות נקודתיות על פני עמדה פרשנית ברורה יש גם השלכות 
המשורר  לדבריה,  דרוויש.  למחמוד  וייס  מעניקה  האחרון”  “השיר  זכות  את  פוליטיות. 
הפלסטיני מעמיד מראה מול פניהם של שני הצדדים, ומטרתה לשחרר את הפלסטיני מן 
ואת היהודי מן האמנזיה. אלא שכדי להשתחרר מהאמנזיה ־ לא רק בהקשר  הנוסטלגיה 
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יש חשיבות  גם בהקשרם של קורבנותיו היהודים של הפרויקט הציוני ־  הפלסטיני, אלא 
פוליטית מכרעת לאמירות ברורות.
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