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 ְנָשִרים ַכְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם ָוֶאָשא
 המדינה קום לאחר לישראל תימן יהודי עליית

 דב לויטן ד"ר
 
 אתר מפרש בעקבות המכילתא:  על י"רש .(ד:יט" )ֵאָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא ְנָשִרים ַכְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם ָוֶאָשא"

 מעוף שמתיראין לפי, רגליהם בין בניהם את נותנים העופות שאר שכל כנפיו על גוזליו הנושא כנשר
 עוף שאין לפי חץ בו יזרוק שמא האדם ןמ אלא מתירא אינו הזה הנשר אבל, גביהם על שפורח אחר
 . בבני ולא בי החץ יכנס מוטב אומר כנפיו על נותנו לכך .גביו על פורח אחר

 יגביה הנשר כי: "הנשר של המיוחדות תכונותיו על עומד הוא כאשר המכילתא על מסתמך עזרא אבן גם
 בני את יביא' ה: לפרשתנוזיקה ב המשמעות ".יפחד לא והוא ממנו מפחדים והכל, עוף מכל למעלה באויר

 .בביטחון וגם בקלות, גדולה במהירות סיני להר ממצרים ישראל
 

 החדשה בעת" נשרים כנפי על"
 קום לאחר קצר זמןראשיתו ש ,תימן יהודי של העלאתם למבצע שניתן הכינוי הוא" נשרים כנפי על"

 נותרו בתימןטיסות.  005-כל ש וויריתא ברכבת( דןועָ ) מתימן יהודים 05,555-כ עלו קצר בזמן. המדינה
 המתאים השם מהותית מבחינה כיף א", הקסמים מרבד" בכינוי גם ידועה זו עלייה. יהודים 2,555-מ פחות

 בגולה קהילה של מיוחדת תופעה הייתהאת . ז"נשרים כנפי על" אהו עצמם העולים על והמקובל
 .עמוקים רוחניים-דתיים ממניעים מרצון שהתחסלה

  

 ישראל-היסטורי של עליות יהודי תימן לארץהרקע ה
 בית ימיב כבר, המסורת פי על, ראשיתה. בגולה הקדומות היהודיות הקהילות מן הייתה תימן יהודי קהילת
 בשנת .המצב השתנה החדשה בעת , אךישראל-לארץ מתימן בודדים עולים הגיעו השנים במהלך. ראשון

"(. בתמר אעלה" עליית) מתימן עולים של ראשון גל הגיע", לוייםהבי" עליית צדל(, 8118-8112) ב"תרמ
 לארץ מתימן יהודים 3,555-כ עלו 8051 שנת עד. לתימן ושבו הדרך בתלאות עמדו לאמהעולים  רבים

, יבניאלי שמואל של שליחותו בעקבות, השנייה העלייה בתקופת, 8088-ב החל עלייה של נוסף גל. ישראל
אותם ב. במושבות העברית העבודה לכיבוש מאבקב ולסייע לעלות תימן יהודי תא לעודד הייתה שמטרתה

 שכונות והקימו איכרים במשקי עבדו, במושבות התיישבו הם. מתימן עולים 2,555-כ לארץ הגיעו ימים
 לעלות תימן יהודי המשיכו המנדט בשנות. במועט והסתפקו קשים בתנאיםו בצניעות חיו הם. משלהם
 והשואה השנייה העולם מלחמת עקב. 8003-8000 יםבשנ הגדולה העלייה במיוחד את לציין ישו ,לישראל
לדבר על  ניתן בהיסטוריה ראשונהול ,תימן ליהודי( העלייה אישורי" )סרטיפיקטים"ה רוב הופנו הנוראה

 סגרו זה בשלב אולם ,מתימן עולים 0,355-כ לארץ הגיעו 8000 עד 1ישראל.-"עלייה המונית" לארץ

                                                           


 האקדמית  ובמכללה באוניברסיטה ההחבר למדעי המשולב בחוג ישראל מדינת של היסטוריה מלמד לויטן דב ר"ד 
 ןמ היו" הנעדרים תימן ילדי פרשת" על ומחקריו, בישראל וקליטתם תימן יהודי עליית על מחקרים פרסם הוא. אשקלון

 (.8001) קדמי-כהן ועדתּו( 8011) שלגי וועדת: חקירה ועדות שתי להקמת עיקרייםה הגורמים
1
 את לעודד כדי מהארץ שליחים גוריש: לההא הפרמטרים בה תקיימיםמש לעלייה הכוונה" המונית עלייה" במושג  

 בדרך או הים בדרך) לארץ המאורגנת הסעתם, בגולה מעבר במחנה העולים של וריכוזם ארגונם, ארץ מאותה העלייה
 .זמניים ובמתקנים במחנות בארץ העולים וקליטת (האוויר
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. העלייה שערי את, בארץ הן, תימן יהודי רוב של היציאה נמל, בעדן הן ששלטו, הבריטיים שלטונותה
 נאלצו מהיהודיםכמה . הילעלי בעדן חיכו שכבר יהודים 1,555-מ יותר של עלייתם את מנעו זו בדרך
( ונט'הג סיועב) היהודית הסוכנות. בעדן להישאר והעדיפו לבתיהם לשוב רבויס 0,555-כ אך ,לתימן לשוב

 לעלות עתידים היו זה מחנה דיירי 2.שנים כארבע במשך שהו בוו ,"גאולה" שנקרא מחנה עבורם הקימה
 קהילת מנתה המדינה הכרזת ערב. 8001 בדצמבר" הנשרים כנפי על" מבצע של הראשון בגל לישראל

 .נפש 30,555-כ בישראל תימן יהודי
 

 מבצע "על כנפי נשרים"
כנפי  "על , כלומר עוד בשלהי מלחמת העצמאות, החל השלב הראשון של עליית8001בדצמבר  81-ב

 8000מחנה גאולה" שהמתינו כבר שנים לעלות לישראל. עד חודש מרס "" עם הטסתם של דיירי נשרים
העולים שמעניין  .עולים 0,055-כ ולהכך ס .פליטים ששהו בעיר עדן 8,055-עלו כל תושבי המחנה ועוד כ

אולם מטוסי העולים  3,בהם לחמו חיילי צה"ל נגד הפולש המצרישטסו מעל שדות הקרב בגל הראשון 
א אתכם על כנפי שוא"כדברי הרשב"ם לפסוק:  ,שהלחימה כללה גם פעילות אווירית אףטסו בבטחה 

 נשרים... שהעברתי אתכם על הים ביבשה, כנשרים שעוברים ימים דרך פריחה". 
. הפעם דובר 8005ונמשך עד ספטמבר  8000נשרים" החל ביוני על כנפי "השלב השני של עליית 

לתימן בדבר ביהודים שבאו מתימן גופא לאחר קבלת אישור של האימאם של תימן. עם הגעת הבשורה 
ם יייסודה של מדינה יהודית החלו היהודים לממש את נכסיהם, בדרך כלל במחירים שמתחת לשווי

עדן. הדרך לעדן הייתה קשה וארכה בין  תבת הכתר הבריטיהאִמתי, ולצאת מתימן דרומה לעבר מוש
עשרה ימים לשבועיים. עולים רבים לא היו מסוגלים להתמודד עם הקשיים הגדולים והתמוטטו, נפטרו 

 שלא היה אלא אוסף של חושות 4הגיעו באפיסת כוחות ל"מחנה חאשד" שורדיםונקברו במקום. ה

איש. ברם, הנחשול האדיר של יהודים שיצאו את  8,555-2,555בדוחק במקרה הטוב מסוגל היה לאכלס ש
 83,555-כבו תימן בדרכם לישראל מילא את המחנה הרבה מעבר לתכנון המקורי. בשיא העלייה הצטופפו 

 ,עולים. תנאי המחיה היו קשים ביותר: רבים מיהודי תימן הגיעו למחנה חולים ובחוסר כול 80,555עד 
והצוות הרפואי לא היה מסוגל להתמודד עם האנדרלמוסיה.  ,יו ירודיםהתנאים הסניטריים במקום ה

להמתין ולהעלות  מא מוטבבישראל התנהלו דיונים בשאלה אם להעלות את היהודים התימנים מיד, או ש
קהילות יהודיות אחרות שיכלו "לתרום" יותר למדינה הצעירה. יצחק גרינבוים, גזבר הסוכנות ושר הפנים 

ו מעמסה על הציבור. גרינבוים לא יכי אם יעלו את יהודי תימן לאלתר, הם יה 8000שנת הראשון, טען ב
היה היחיד שהחזיק בדעה זו, שהייתה דעת הרוב בין קברניטי העלייה והקליטה. אליהו דובקין, חבר 

בסופו של דבר  5הנהלת הסוכנות היהודית, אמר כי "אינני רואה כל אסון בזה שאנשים יישארו בעדן".
חליטו ראש הממשלה דוד בן גוריון וראש מחלקת העלייה בסוכנות היהודית, יצחק רפאל, כי למרות ה

 6ל הקשיים שהיוצאים מתימן היו מצויים בהם, יש להעלות אותם ארצה לאלתר.בשהקשיים ואולי דווקא 
מתימן  עולים 02,112ובמהלכו הגיעו  ,8005השלב השני של מבצע "על כנפי נשרים" הסתיים בספטמבר 

כי העלייה בשלבה השלישי נמשכה עד חודש אפריל  ףהסתיים השלב העיקרי של העלייה, א בזהועדן. 
 מוטסת"."עולים נוספים בעלייה ה 8,103עם הגעתם של  ,8001
 
 סיכום

המשך ישיר של , כאמור ,תהיעליית "על כנפי נשרים" הייתה העלייה הראשונה מארצות האסלאם והי
הייתה עליית הצלה וניצול של  אתיעה מתימן במלחמת העולם השנייה. מחד גיסא זהעלייה הגדולה שהג

מה שחיכתה במשך חלון הזדמנויות היסטורי, אך מאידך גיסא דובר גם על הגשמת חלום של גולה שלֵ 

                                                           
 לעלייה היסטורי תקדים: השנייה העולם מלחמת בתקופת ראלביש וקליטתם תימן יהודי עליית, "לויטן דבראו:    2

 .251-220' עמ, ד"תשנ, 'ד תימא", המונית ולקליטה
3
 . בדרום המצריים הכוחות של הסופי םלמיגור"( עין" מבצע" )חורב" מבצעב   
 . שפורק" גאולה מחנה" ליד שנבנה חדש מעבר מחנה   4
 .מ"אצ, 8000 באוקטובר 1, תהיהודי הסוכנות הנהלת ישיבת פרוטוקול   5
6
 אני. להפסיק אפשר אי מתימן העלייה את: "רפאל יצחק אמר 8000 בספטמבר 35-ב שהתקיימה הסוכנות הנהלת בישיבת  

 וראו .מ"אצ". מדברבו ברחוב מתגוללים התימנים. באירופה ואפילו במקומותיהם שיושבים אלה כל להפסיק יכול
 מסורת בין(, עורך) יחיא-דון אליעזר :בתוך", חברתי שבר או חלום הגשמת – ללישרא תימן יהודי עליית, "מאמרי

 אסתר .315' עמ, ה"תשס גן רמת, קניאל ליהושוע זיכרון ספר, ישראל ומדינת ציונות, ביהדות מחקרים: לחידוש
: תימן ודייה יציאת :ראו. העלייה בארגון נטיו'הג של חלקו על של קשה קורתיב בספרה כתבה גליצנשטיין-מאיר

 .853-231' עמ, 2582 אביב-תל, מכונן ומיתוס כושל מבצע
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ישראל. קליטתם של העולים הללו בארץ לא -לעלות לארץ החלומלהתגשמות אמונה גדולה במאות שנים 
כגון התיישבות, חינוך, תרבות  ,כרת היטב בתחומים רביםניך תרומתם לחברה ולמדינה א 7,הייתה קלה

 וביטחון.
 שונות מסיבות אשר יהודים אותם. בתימן הפֵלטה שארית של הסופי לחיסולה עדים אנו אלו בשנים

 .בארץ הוותיקים לאחיהם להצטרף עכשיו זוכים לישראל בעבר עלו לא
 

                                                           
בין השאר  התבטאהדבר  האירוע המכונן של קליטתם של יהדי תימן בישראל נלווה לצערנו גם ב"אקורדים צורמים".  7

יד עתיקים בת רכוש, תכשיטים וכתבי ", משבר החינוך, גזיזת הפאות לילדי העולים, גנֵ בפרשות "ילדי תימן הנעדרים
 הערה לעיל.בופרשת "עמקה". ראו בעניין זה את מאמרי 


