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דימויים הדדיים של מורים ואיכרים במושבות הגליל
בתקופת היישוב
איכר ומורה במושבות הגליל
בשער המאמר :בית
הספר ביבנאל וילדי
המושבה ,ראשית
המאה העשרים
(לע"מ)

במאמר זה בכוונתי לשפוך אור על פרק ייחודי בהיסטוריה החברתית של מושבות הגליל בתקופת
היישוב .במושבות אלו נמצאו אלה לצד אלה איכרים ומורים — שתי קבוצות חברתיות זרות בתפיסת
עולמן ,שנסיבות הגורל כפו עליהן חיים במשותף ומתוך כך הביאו כל אחת מהן לעצב באינטנסיוויות
דימויים של זולתה .המחקר דן בשנים  ,1939‑1882היינו מייסוד ראש־פינה ועד תום המרד הערבי.
אחת־עשרה מושבות הגליל התרכזו בשני גושים ,האחד באצבע הגליל והאחר בגליל התחתון,
מדרום־מערב לטבריה .הן נשאו מראשיתן תווים פריפריאליים 1.לריחוק הגאוגרפי ממרכז הארץ חברו
גורמים נוספים שהדגישו את שוליותן .רוב המושבות היו מבודדות מסביבה עברית ,ומספר התושבים
בהן נותר קטן כל תקופת היישוב .הגדולות שבהן ,ראש־פינה ויבנאל ,כללו רק כמה עשרות בתי אב.
כך נוצר קושי לפתח תשתית כלכלית מעבר למסגרת הצרה של החקלאות.

מתודולוגיה
ייחודו של המחקר מחייב דיון מקדים קצר בכמה סוגיות מתודולוגיות .סוגיה אחת היא סוגיית
שכמותם ופיזורם אינם שגרתיים.
המקורות הראשוניים 2.עריכת המחקר דרשה שימוש במקורות ַּ
האוספים הארציים ,דוגמת הארכיון הציוני המרכזי ,תרמו בעיקר לתמונה המוסדית ,מזווית הראייה
של יק"א או של מחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית; אלו המקומיים האירו בעיקר את עמדת
המושבה ואיכריה; והיומנים והמכתבים האישיים ,אף שנמצאו במשורה ,סייעו מאוד לרדת אל חקרי
נפשו של המורה כבן אנוש .העדפתי להימנע משימוש בעדויות בעל־פה בשל בעיות מורכבות של
דיוק ואמינות .בעיית חוסר איזון ,להבדיל מחוסר אמינות ,מלווה גם היא את המקורות ,ולו מן הטעם
מאמר זה הוא פרק במחקר נרחב על מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב ,מחקר הנתמך על ידי קרן פוזן
ורשות המחקר במכללה האקדמית תל־חי.
1

2

המושבה הראשונה ,ראש־פינה ,נוסדה בשנת  ,1882ושתי האחרונות ,כינרת ומצפה ,נוסדו בשנת  .1908מושבה אחת,
מחנים ,לא האריכה ימים .המושבות האחרות הן יסוד־המעלה ,משמר־הירדן ומטולה בגליל העליון וסג'רה ,יבנאל,
כפר־תבור ,מנחמיה ובית־גן בגליל התחתון .סך תושביהן בתקופת המחקר לא עלה על  .1,500לרקע כללי על המושבות
בעשוריהן הראשונים ראו :ש' שאמה ,בית רוטשילד וארץ־ישראל :מפעלם של אדמונד וג'יימס רוטשילד בארץ,
ירושלים תש"ם; ר' אהרנסון' ,שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן' ,מ' אליאב (עורך) ,ספר העלייה
הראשונה ,א ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ;84‑25י' בן־ארצי ,המושבה העברית בנוף ארץ־ישראל ,ירושלים,1914‑1882 ,
ירושלים תשמ"ח; ד"י פנסלר ,תכנון האוטופיה הציונית :עיצוב ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל,1918‑1870 ,
ירושלים ושדה בוקר תשס"א ,עמ'  .49‑38לתולדות החינוך ביבנאל ראו :ר' שפר' ,זהות בני האיכרים בגליל :המקרה
של יבנאל' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים.2009 ,
לרשימה ממצה של מקורות משניים לחקר תולדות החינוך ראו :י' דרור ונ' אייזין' ,ביבליוגרפיה עברית :חקר תולדות
החינוך בישראל :עדכון  ,'2007דור לדור ,לב (תשס"ח) ,עמ' .268‑225
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שמרביתם נכתבו מפי מורים .לכן מוצדק אולי לומר שדימוי המורה בעיני האיכר במאמר זה איננו
תמיד מכלי ראשון ,אלא בבואה לאופן שבו תפס המורה את עמדת האיכר כלפיו .עם זאת הקפדתי
להיסמך גם על מקורות איכריים נרחבים הממתנים חוסר איזון זה 3,ולא מצאתי סתירות של ממש
בין המקורות האיכריים לאלו של המורים .הסתמכות על עדויות מורים בלבד שימשה בסיס גם לשני
מחקרי יסוד על מפגשי מורים ואיכרים ברפובליקה השלישית בצרפת 4.אתגר נוסף מציבים לחוקר
שפע ספרי ההנצחה :ספרי הנצחה אישיים או ספרי זיכרונות 5,ספרי הנצחה יישוביים או אזוריים6
וכן שני ספרי היובל שהוציאה הסתדרות המורים 7.אלה נכתבו לא אחת בידי בני דור ההמשך ,והם
דורשים עיבוד זהיר ורגיש כדי לנטרל את מגמתם להאיר את זכרו של דור הראשונים באור חיובי.
קשה מאוד למצוא בספרים אלה ביקורת או חומר גלם שאפשר ללמוד ממנו על פגמים או כשלים.
יומן אישי ,דוגמת זה של יהודה ענתבי 8,שתיעד את חיי הפרט באפיק הזרימה היום יומית ,נושא אופי
סובייקטיווי מאוד ,אבל שפך אור על צללים רבים.
סוגיה אחרת היא סכנת הגלישה לסטראוטיפיזציה .שלוש הערות נדרשות כאן :ראשית ,אכן היו
בהתייחסויות של שתי הקבוצות זו אל זו סטראוטיפים ,אך הם לא היו חד־ממדיים .לא בכדי נכתב
בכותרת המאמר 'דימויים' בלשון רבים ,שכן כל קבוצה התייחסה להיבטים שונים בדמותם של בני
הקבוצה האחרת .למשל האיכר היה בעיני המורה עובד אדמה ,הורה ,ירא שמים ,בן המושבה ,איש
הגליל ,שמרן וכדומה .שנית ,הסטראוטיפיזציה התקיימה בעיני 'גיבורי המעשה' ,ועל החוקר להקפיד
ולהיוותר צופה מן הצד שתפקידו להצביע על ביטוייה ולנסות לעמוד על שורשיה ועל השלכותיה.
כל דימוי הוא למעשה סטראוטיפיזציה ,שכן הוא מבוסס על ההנחה שמרבית בני הקבוצה המתוארת
נוטים לאותם דפוסי חשיבה או התנהגות .ההכללה היא על כן נתון ,קודם להיותה מושא לביקורתו
של הקורא .שלישית ,נמנעתי במחקר זה מהשוואות ,בהנחה שעל אף הדמיון החיצוני בין דימויים,
לא תמיד יש להם בסיס משותף .דוגמה לכך היא התפיסה שרווחה בעיני המחנכים בקיבוצים כמו
במושבות ,שההורים לא ידעו לחנך 9.דוגמאות נוספות הן הפנייה אל מורים בגוף שלישי ,תופעה
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למקורות העיקריים ראו :ש' פייגלין ,זכרונות איש מתולה ,חיפה תשי"ד; ז' חיות [חיותמן] ,עם יצחק חיותמן :מייסוד
מתולה ותל אביב ,חיפה תשכ"ח; א' קוסטיצקי ,בטרם האיר הבוקר :מסיפורי ראשונים בגליל ,תל־אביב [תשמ"ב].
J. Ozouf, Nous, les maîtres d’école : Autobiographies d’instituteurs de la Belle Époque, Paris 1973; idem & M.
 .Ozouf, La République des instituteurs, Paris 1992בפרקי המבוא של הספרים הללו יש דיון מעמיק בהיבטים
המתודולוגיים.
ראו למשל :י' עוגן (עורך) ,אשר היה :ספר זכרון לאשר ארליך ז"ל ,תל־אביב תשי"ט; על יצחק אפשטיין ראו :ש' הרמתי,
שלושה מורים ראשונים ,ירושלים תשמ"ה; וראו גם :ז' כרמי ,מחנך ודרכו :זכרונות ,חיפה תשכ"ה.
ראו למשל :א"א חריזמן וי' גרינגר (עורכים) ,נחשוני החולה :תולדות יסוד המעלה ומייסדיה ליובל השבעים וחמש
( ,)1958‑1883ירושלים תשי"ח; א' עבר הדני ,ההתיישבות בגליל התחתון :חמישים שנות קורותיה ,רמת־גן [.]1956
ד' קמחי (עורך) ,ספר היובל של הסתדרות המורים ,תרס"ג‑תרפ"ח ,ירושלים תרפ"ט; ד' קמחי ול"י ריקליס (עורכים),
ספר היובל של הסתדרות המורים ,תרס"ג‑תשי"ג ,תל־אביב תשט"ז.
יומני יהודה ענתבי ,אכ"ת; י' זלטנרייך' ,יומן — מחנך — אדם :השתקפות עולמו של מורה גלילי ביומניו האישיים' ,דור
לדור ,כה (תשס"ה) ,עמ'  ;27‑7י' אופלטקה וא' חפר־ענתבי' ,מנהיגותו הפדגוגית והמוסרית של יהודה ענתבי ,מחנך
במושבות הגליל בתחילת המאה העשרים' ,שם ,לד (תשס"ט) ,עמ' .127‑101
ראו למשל :א' כפכפי' ,מסובלימציה של הנשיות לסובלימציה של האימהות :שלבים ביחסו של השומר הצעיר לנשים',
עיונים בתקומת ישראל( 11 ,תשס"א) ,עמ' .349‑306
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שהועתקה מסביבות תרבות אירופיות ,ודימויי המזרחים 10.נמנעתי במכוון גם מעיסוק בכמה סוגיות
חשובות שהיו מסיטות אותי מציר ענייני .כך לא דנתי ביחסים המורכבים שהתפתחו בין דור הבנים
האיכרי לדור ההורים או בין התלמידים להורים .לא התעמקתי גם בסיבות ַלחילון — הרדיקלי לא
אחת — שאפיין מורים רבים ,ושהניע את התנהלותם ,והסתפקתי בהצבעה על עצם התופעה.
עניין אחרון נוגע לבחינתן המחודשת של תפיסות או הבנות היסטוריות .שני מאמרים מכוננים ,של
יעקב עירם ושל רחל אלבוים־דרור ,עמדו כבר לפני שנים רבות על המורכבויות בחקר ההיסטוריה
של החינוך בתקופת היישוב 11.אלו נובעות למשל מכך שמקורות רבים ,במיוחד עדויות בספרי זיכרון
אישיים או יישוביים ,הציגו — בצדק רב מבחינת המטרה ששירתו — נרטיב סינתטי שהדגיש את
מימושם של ערכים רצויים והעלים מתחים 12.מחקרים חדשים בוחנים מחדש תפיסות שהשתרשו
אך לא בהכרח קוראים עליהן תיגר ,אלא חושפים היבטים עמוקים בהן .אדגים זאת בתפיסת המושג
החינוך הכפרי .יובל דרור ובמיוחד נירית רייכל הצביעו בבירור על הדגם שגרס שיש להכשיר איכר
ערכי אך לא למדן 13.בחינה מחודשת אינה אמורה דווקא לערער על התפיסה ,אך יכולה ללמד על
הקושי ביישומה הלכה למעשה .למשל בית הספר בראש־פינה התגדר בימיהם של יצחק אפשטיין
ושמחה וילקומיץ בחינוך כפרי ,אך בד בבד טיפח מצוינות למדנית ,בסתירה לכאורה לאותה תפיסה
ממש .הבחנה זו באשר למחקרים חדשים חשובה מאוד למאמרי ,שאציג בו כיצד יחסי איכר ומורה
במושבה הזינו דימויים הדדיים לא פשוטים וניזונו מהם .במילים אחרות ,אנסה להדגיש מתחים שחלק
מספרי הזיכרון ניסו לטשטש .אין כוונתי לקבוע הלכה ,אלא להפך ,לפתוח את שאלת הדימויים לדיון
מחודש ,שיבחן לא רק את תקפותם אלא גם את סיבותיהם ,מורכבויותיהם או תוצאותיהם.

איכר ומורה
המושבות נוהלו מאז  1900על ידי חברה פילנתרופית ,יק"א (ומשנת  1924פיק"א) ,ששאפה לעצב
איכר עברי בעל אישיות שקדנית ,תבונה ויָ זמה ,שיוכל להגיע לעצמאות כלכלית .מטרה זו לא
הושגה ,ושני הצדדים ,יק"א והאיכרים ,תלו את האשמה זה בזה 14.אחת התוצאות של אי הצלחתן של
המושבות הייתה מצוקה כלכלית מתמשכת ,וזו באה לידי ביטוי ברמת הכנסה נמוכה ובחשש מפני
יזמה .התבססות יתר על חקלאות בעל ומצוקת מים וכוח עבודה רק החמירו את מצב האיכרים .על
אלה נוספה בעיית הביטחון — רשויות השלטון התקשו להעניק ביטחון של ממש ליישובים ,יהודיים
10
11

12
13

14

ראו למשל :ת' רזי ,ילדי ההפקר :החצר האחורית של תל־אביב המנדטורית ,תל־אביב תשס"ט.
י' עירם' ,מגמות בהיסטוריוגרפיה של החינוך :משמעותן לחקר תולדות החינוך בארץ־ישראל' ,מגמות ,כז( 3 ,תשמ"ב),
עמ'  ;279‑262ר' אלבוים־דרור' ,להעפיל עם הסלע אל ראש ההר ולדרדר אותו בחזרה :ראשית ההיסטוריוגרפיה של
החינוך בישראל' ,עיונים בתקומת ישראל( 9 ,תשנ"ט) ,עמ' .36‑1
דוגמה אחת מני רבות היא היעדרן של מריבות מורים קשות מספר הזיכרון הרשמי של ראש־פינה .ראו :ח' גורן (עורך),
ראש פינה בת מאה ושלושים ,ראש־פינה תשע"א.
י' דרור"' ,בית הספר הכפרי" במושבות הגליל העליון בראשית המאה' ,מ' נאור (עורך) ,אצבע הגליל,1967‑1900 :
ירושלים תשנ"ב ,עמ'  ;68‑56נ' רייכל"' ,שורשים" או "אופקים" :דיוקן התלמיד הארץ־ישראלי הרצוי בשנים
 ,'1933‑1889קתדרה( 83 ,ניסן תשנ"ז) ,עמ' .96‑55
שאמה (לעיל ,הערה  ;)1י' זלטנרייך' ,מפגשי תרבות :מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק"א ופיק"א' ,קתדרה120 ,
(תמוז תשס"ו) ,עמ' .134‑107
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כערביים גם יחד ,ובעיה זו החריפה בימי המרד הערבי .כך נלווה ליום יום האיכרי חשש מתמיד מפני
פגיעה ברכוש ואף בנפש .ועד ראש־פינה שרטט את תמונת המצב במכחולו' :מרובות הן טרדותיהן
של איכרי ראש פנה ,בלילות על המשמר וביום על העדרים ,ו(ש)מקור פרנסתם הוא הפלחה החרבה
הזעומה' 15.עם השנים פיתחו האיכרים כושר הישרדות ,שהתבטא למשל בחספוס ובנטייה להסתגר
במעגל חברתי פנימי .במעגל זה נכללה בעיקר החברה האיכרית עצמה ,וזו הציבה מחסומים חברתיים
של חשדנות והסתייגות כלפי השונים וה'אחרים' ,ובהם גם מורי בתי הספר.
תכונות אלה התחדדו בשל חלקם המצומצם של איכרי המושבות בתהליכי בניין האומה העברית.
מקומם של האיכרים הגליליים נפקד מתנופת העשייה הפוליטית שהתסיסה את היישוב העברי
בעשורים הראשונים של המאה העשרים .שנים רבות העניקו האיכרים את עיקר תשומת הלב לבעיות
הקיום היום יומי ,והערך הלאומי נסוג מפניהן .אחד הביטויים הבולטים לדבר היה עמדתם בשאלת
העבודה העברית — מושבות רבות נמנעו ממנה משיקולים כלכליים 16.כך ניצתו מחלוקות מרות
בין המושבות לבין תנועות הפועלים .ברבות השנים ,ככל שהתקבל הזיהוי של תנועות אלו עם
 15ועד איכרי ראש־פינה לפיק"א 14 ,במרס  ,1937אצ"מ.J15/5592 ,
 16א' שפירא ,המאבק הנכזב :עבודה עברית ,1939‑1929 ,תל־אביב תשל"ז; י' זלטנרייך"' ,פן ירוויחו בנו יותר מדי":
דימוי הפועלים העבריים בעיני איכרי כפר תבור בתקופת היישוב' ,סוגיות חברתיות בישראל( 5 ,תשס"ח) ,עמ' .100‑74
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העיליות הפוליטיות השליטות ביישוב היהודי ,יצא לחברה האיכרית שם רע ,והיא הוצגה כנצלנית
וסקטוריאלית .מאפיין נוסף שהקשה על האיכרים להשתלב באתוס היישובי של בניין עם ומולדת,
ושהדגיש את הפריפריאליות התרבותית שלהם ,היה השילוב של שמרנות ודתיות .אולי קשיי הקיום
המתמשכים הם שיצרו חשש מפני חשיפה למודרנה ,שנתפסה בעיני האיכרים כאיום על דפוסי חיים
מוכרים ,גם אם מצומצמים ,יותר מאשר כהבטחה לדרך רצויה יותר .שמרנותם של האיכרים התבטאה
גם ביחסם לשאלת ההתיישבות החקלאית בארץ־ישראל .הם ראו בעבודת האדמה הגשמה של חלום
אישי יותר מאשר תרומה לקידום מטרות הכלל ולעיצובה של דמות הצבר העברי ,המשיל מעליו את
כבלי הגלות ומפנה עורף לכל ערכי התרבות הישנים שלה .האיכר במושבה הגלילית לא התאפיין
בדרך כלל בראייה ארוכת טווח של מטרות וצרכים לאומיים.
שוני רב שרר בין האיכרים לבין המורים שלימדו בבתי הספר במושבות .עד  1921ניהלו המורים
פעילות חינוכית עצמאית במושבות .מאחר שיק"א ראתה בבית הספר מסגרת נוספת לעיצוב דמות
האיכר לעתיד על ידי הקניה נאותה של הרגלי סדר ואחריות אישית ,היא מיעטה להתעניין בתוכני
הלימוד ובמקומם של הערכים הלאומיים בתכנית הלימודים .משנת  1921עברו בתי הספר לאחריות
ועד החינוך של ההנהלה הציונית 17,גוף שהיה חלק מהממסד היישובי ,ושפעל על פי ערכיו ,שכרכו את
גאולת הארץ בגאולת האדם 18.גישה זו כאמור לא עלתה בקנה אחד עם תפיסת עולמם של האיכרים19.
סגל ההוראה בבית ספר במושבה באותן השנים לא עלה כמעט מעולם על שלושה אנשים .מורי בתי
הספר במושבות ,ובמיוחד בתקופה המעצבת שעד תום מלחמת העולם הראשונה ,באו מבתים שומרי
מסורת ,מרביתם ממזרח אירופה .ברבות מן הביוגרפיות שלהם ,אף שהן שונות ,מסתמן קו משותף —
משפחותיהם ,למרות דתיותן ,פתחו צוהר למודרנה ,מתוך אמונה שהיא תעשיר את עולם התוכן הדתי
שעליו היו אמונות אך לא תחליף אותו .הצעירים שלימים היו למורים נחשפו למודרנה דרך 'החדר
המתוקן' ,ששילב לימודים כלליים בלימודי קודש ,או דרך מפגש נעורים עם העיר הגדולה .אולם
בניגוד לתקוות משפחותיהם הביאה המודרנה את מרביתם לנטישת הדת ,ורבים אף הפכו לחילונים
מוצהרים20.
המורים הקפידו לשתף פעולה עם יק"א ומאוחר יותר עם מחלקת החינוך .רבים מהם כרכו את
החילוניות והמודרנה זו בזו ,ובשם המודרנה היו לנושאי דגל המאבק בדתיותם של האיכרים .הם ראו
בדתיות זו גרירת הגלות לארץ־ישראל ,מחסום בדרך לעיצוב דמותו של התלמיד והפיכתו לבן הארץ,
17

18
19

20

להבנת מקומו ותפקידו של ועד החינוך ,שהיה הזרוע המבצעת של מחלקת החינוך ,ראו :ר' אלבוים־דרור ,החינוך
העברי בארץ־ישראל ,ב ,1920‑1914 :ירושלים תש"ן ,עמ'  ;224‑121ש' רשף וי' דרור ,החינוך העברי בימי הבית
הלאומי ,1948‑1919 ,ירושלים .1999
י' לוריא ,החינוך בארץ ישראל :דין וחשבון ,תל־אביב תרפ"א.
לרקע כללי על ראשית החינוך בארץ בתקופת היישוב ראו :ר' אלבוים־דרור' ,מוקדי החלטה במערכת החינוך העברי
בארץ־ישראל' ,קתדרה( 23 ,ניסן תשמ"ב) ,עמ'  ;156‑125י' דרור ,כלים שלובים בחינוך הלאומי :הסיפור הציוני,
ירושלים תשס"ח; י' עירם וש' קרים' ,מטרות החינוך העברי־לאומי בתקופת העלייה הראשונה (תרמ"ב‑תרס"ג) ,דור
לדור ,ד (תש"ן) ,עמ' .141‑117
מן הביוגרפיות והאוטוביוגרפיות הרבות ראו למשל :כרמי (לעיל ,הערה  ;)5עוגן (לעיל ,הערה  ;)5וראוY. Seltenreich, :
‘ “Weinberg the Teacher”: Social and Cultural Aspects of Nascent Hebrew Education in the Galilee’,
International Journal of Jewish Education Research, 3 (July 2011), pp. 5–33, http://www.biu.ac.il/soc/ijjer/
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דור ראשון לגאולה .אך דומה שהמורים היו
מצויים במאבק סמוי גם עם עצמם .ככל
הנראה לא נטש המורה את הדת אלא החליף
הקדמה והלאומיות .ההתרסה
אותה ברעיונות ִ
נגד המסגרת הדתית שננטשה הייתה לאמתו
של דבר דיאלוג פתטי אתה .לשיטתו
ולאמונתו של המורה החילוני החילוניות
הייתה דרך נאותה יותר לפרש את היהדות
וליישמה ,דרך שהעניקה לה תווים רציונליים
כחלופה למיסטיקה .ייתכן שעבור חלק
מהמורים היה הצורך לנצח את העבר חשוב
לפחות כמו השאיפה לבנות עתיד אישי חדש .אותם מורים ככל הנראה לא היו מודעים לתחושה
כמוסה זו .את יסוד המתח שבין מורים לאיכרים יש לבסס אפוא על היסודות הרגשיים הסמויים
הללו 21.תופעת המתח בין הורים למורים בכלל ובין איכרים למורים בפרט הייתה קיימת בסביבות
רבות ,אך בנסיבות המקום והתקופה לבשה פנים ייחודיות.

זהויות ,דימויים ,סמלים ונרטיבים
במאמר זה אדון בדימויים הדדיים ולא בדימויים עצמיים .הדימוי העצמי יכול היה ללבוש פנים
שונות ,כפי שמשתקף לא אחת בכתביהם של המורים 22.הדימוי נוצר ממפגש בין קבוצות 23שונות
באותה הזירה ,ובמקרה הנדון כאן — ברחובה של המושבה .המפגש מצריך כל קבוצה לסמן גבולות,
כדי להגדיר את מקומה היחסי ואת תפקידה במרחב .באמצעות סימון זה נוצרות מסגרות מסודרות
של התנהגויות ,פעולות ותגובות ,והשליטה בהן מעניקה תחושת סדר24.
זהות היא מושג הקודם לדימוי .היא נוגעת לאופן שבו הקבוצה מאתרת היבטים משותפים לחבריה —
בחזות חיצונית ,בדרכי הביטוי או בחוויות משותפות .הזהות מבטאת צורך המתגבש כתולדה של
21
22
23
24

לדיון עקרוני בשאלה זו ראו :ג' כץ ,לעצם החילוניות :ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר הישראלי ,ירושלים
תשע"א ,עמ' .236‑223
ראו למשל :עוגן (לעיל ,הערה  ;)5כרמי (לעיל ,הערה  ;)5יומני יהודה ענתבי ,אכ"ת.
דימויים יכולים להיווצר גם ממפגשים של יחידים אך כאן אדון בדימויים של קבוצות.
להלן רשימה בסיסית של ספרים הדנים בשאלת הדימויים והזהויות .מבט כולל על הנושא ראוR. Jenkins, Social :
 ;Identity, New York 1996; S. Worchel, Social Identity, New York 1998לבחינת הזווית החינוכית ראוA.W. :
 ;Chickering & L. Reisser, Education and Identity, New York 1993לבחינת הזווית התרבותית ראוH.K. Bhabha, :
 ;The Location of Culture, London 1994לבחינת הזווית הסוציולוגית ראוS. Lawler, Identity: Sociological :
 ;Perspectives, New York 2008לבחינת הזווית הלאומית ראו;A.D. Smith, National Identity, London 1991 :
ולבחינת הזווית הפסיכולוגית ראו .P.J. Burke (ed.), Advances in Identity Theory and Research, New York 2003 :מן
הפרסומים הרבים הדנים בתרבות העברית והישראלית ראו :ח' הרצוג ואחרים (עורכים) ,דורות ,מרחבים ,זהויות :מבטים
עכשוויים על חברה ותרבות בישראל ,תל־אביב תשס"ג.
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שלושה גורמים :המרחבי ,כלומר הסביבה ,הזמני ,היינו התקופה ,והחברתי ,המשקף את הקבוצות
הנוספות בזירה .לכן יצירת הזהות היא תהליך דינמי המתחדש ללא הפסק ,ושאיננו מוחלט או שלם25.
אפשר לבחון את הזהות ,ומתוכה את הדימוי ,מבחינות שונות .למשל מורי המושבות בחנו את הערבים
בעיקר במונחים אנתרופולוגיים ,את הפועלים במונחים חברתיים ,את הנשים במונחים מגדריים ,את
האיכרים במונחים תרבותיים ואת הקבוצה הלאומית במונחים פוליטיים והיסטוריים.
מושג הזהות כרוך בהכרח במושג ה'אחר' ,כלומר הקבוצה שמולך .לדעת חוקרים רבים — ואדוארד
פלמר תומפסון במחקרו הידוע על זהות מעמד הפועלים באנגליה היה מהראשונים שבהם — 26הגדרת
ה'אחר' קודמת להגדרת הזהות ,והגדרתה הראשונית של הזהות איננה 'מי אני' אלא 'מי אינני'.
הצבת גבולות זו רומזת לצרכים נוספים ,והם ריבוד וביצור הלכידות הקבוצתית .הריבוד הוא מטרה,
העצמה והביטחון של הקבוצה.
והלכידות תורמת לתחושת ָ
הזהות מבטאת תחושה אינטואיטיווית ,והדימוי הוא ניסיון לנסחה ,להציגה בצורה קוגניטיווית.
אחד הכלים המסייעים לכך הוא הגדרת סדרת ערכים המזוהה עם הקבוצה ,צעד המעניק לפעולותיה
מטרה ,לשמר את אותם ערכים ,ולא פעם — ודאי במקרה של המורים — גם להנחילם ל'אחר' .הערך
מסייע בבניית הדימוי בשל שני מאפיינים עיקריים :הוא שיפוטי בהכרח ,כיוון שהוא מתייג התנהגויות
כתואמות או לא תואמות את הערך ,היינו כטובות או כרעות ,והוא מדרג ,בכך שהוא קובע סדרי
עדיפויות ,למשל בין עבודה ללימודים או בין חינוך כללי לחינוך תורני.
סמלים מחזקים את הדימוי .הסמל מעניק למהויות מופשטות חזות מוחשית ,ובאופן זה הוא מקל
לקבלן ולהזדהות עמן .הוא יכול להתבטא באורח חזותי ,למשל בסגנון לבוש ,וכאן אכן היה הבדל
בסיסי בין מורה לאיכר .במקרים רבים הסמל הוא טקס ,ולא בכדי השקיעו המורים עמל וזמן בהכנת
חגיגות והצגות במסגרת בית הספר .חוויה משותפת יכולה אף היא להפוך לסמל ,דוגמת טיולי בתי
הספר .הסמל מיועד להעביר מסרים או מושגים בדרך רגשית ,באופן שהרגש ייצור גירוי מותנה —
הופעתו תעלה בהכרח זיכרון של המסומל .סמל לעולם אינו עומד בפני עצמו — הוא תמיד מחובר
אסוציאטיווית למסר ייעודי ,כגון זהויות ודימויים; הסמל מבטל את הצורך להבין את המסר ומתרגם
אותו לתחושה.
גורם נוסף המחזק את הדימוי הוא הנרטיב ,המחבר את הדימוי למבנה עלילתי ,וכך מציב לו
מטרה 27.הנרטיב הוא האופן שבו הקבוצה 'מסבירה את עצמה לעצמה' .לעתים הוא מעצב מציאות
מדומיינת ,וכך מקל את ההתמודדות עם הוויה בעייתית ,רוויית סתירות או קשה להכלה .לפעמים
הוא מחדד כיוון הקיים במציאות או מדגיש בהפרזה חלק ממנה 28,וגם סמל עשוי להיות ליסוד
נרטיבי .העלילה והמטרה היצוקות בנרטיב הקבוצתי דורשות התאמה של הנרטיב האישי אליו,
וכך תורמות לתחושת הלכידות הקבוצתית .הנרטיב הקבוצתי של מורי המושבות משתקף בבירור
25
26
27
28

לתהליך של יצירת זהות הקודמת לדימוי ראו :ב' נוימן ,תשוקת החלוצים ,תל־אביב תשס"ט ,עמ' .52‑49
E.P. Thompson., The Making of the English Working Class, Harmondsworth 1963
נ' דינגוט ,נרטיב :עיון רב תחומי ,רעננה תש"ע.
ראו למשל :ט' תדמור־שמעוני ,שיעור מולדת :חינוך לאומי וכינון מדינה ,1966‑1954 ,קריית שדה־בוקר תש"ע,
עמ' .324‑316
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רשימה של התלמידה שרה גלזר,
תלמידת בית הספר בראש־פינה,
על ה'טיול בראש חודש שבט'
בהדרכת המורה שמחה וילקומיץ.
הרשימה פורסמה בעיתון
'השקפה' 3 ,באפריל 1903
המורים29,

למשל בעדויות שבכרכי היובל להסתדרות
שהפכו לבחינה רטרוספקטיבית של מהלך חייהם.
הנרטיב יוצר מציאויות ומציב מטרות משותפות
באמצעות המלל שלו ,וכך מעצים את תחושת
האינטימיות בקבוצה .באופן זה הציב למשל נרטיב
המורים את החינוך ,ולא את ההוראה ,כמטרה הראשונה
במעלה .נרטיב האיכרים משתקף בספרי הזיכרונות
האישיים או היישוביים ומבטא למשל תחושת שוליות
מתמשכת30.
במאמר זה אבחן כיצד השליכו שתי הקבוצות,
המורים והאיכרים ,זו על זו את תווי הזהות ,הדימוי,
ההסמלה והנרטיב .חשוב לציין כי במושבה הגלילית
קיבלו תווים אלו דגשים חזקים במיוחד .המושבה
הגלילית בתקופת המחקר מנתה לכל היותר כמה
עשרות משפחות ,הגישה למרכזים העירוניים
הפרובינציאליים הייתה קשה ,הגירויים התרבותיים היו
מזעריים ,והמציאות הכלכלית והביטחונית הייתה קשה
ומאיימת .בשל כך כפתה המושבה על יושביה אופק
חברתי צר ובידוד .כמו סביבות כפריות רבות באירופה
נטעו תנאי חיים אלו באיכרים ,וכנראה במידה רבה גם
ביושבי המושבות האחרים ,שמרנות ,מרירות וחשדנות,
ומתוך אלו עוצבו גם הדימויים החברתיים31.
 29קמחי (לעיל ,הערה  ;)7קמחי וריקליס (לעיל ,הערה .)7
 30פייגלין (לעיל ,הערה  ;)3חיות (לעיל ,הערה  ;)3קוסטיצקי
(לעיל ,הערה  ;)3גורן (לעיל ,הערה .)12
F. Chauvaud & J.-L. Mayaud (eds.), Les violences rurales 31
 .au quotidien, Paris 2005תווים אלה נותרו גם אחרי מלחמת
העולם הראשונה .להשפעתה של זו על המושבות ראו :י'
זלטנרייך' ,אחרי המלחמה :חזרתה של יק"א לפעילות בגליל
אחרי מלחמת העולם הראשונה' ,י' כץ (עורך) 110 ,שנות
קק"ל (בדפוס).
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בין קבוצת האיכרים לקבוצת המורים במושבות הייתה אי סימטרייה במקום היחסי שתפסה כל
קבוצה בעולמה של זולתה וכן בחשיבות היחסית של כל קבוצה עבור זולתה .מצד אחד לקבוצת
האיכרים היה מקום גדול מאוד בעולמם של המורים ,ולמעשה לא היה למורים 'אחר' אחר ,משום
שמגעיהם עם הערבים או הפועלים היו מועטים ביותר ,ואם התקיימו ,הרי היו בעיקר מבחירה ולא
מכורח .לעומת זאת המורים היו עבור האיכרים רק אחת מתוך כמה קבוצות חברתיות שמילאו בתוכן
ממשי את היום יום החברתי שלהם .מצד אחר האיכרים היו נוכחות חברתית מוחשית ובלתי פוסקת
בחייהם של המורים ,אך לא כזו שיכלה לכפות עליהם אורחות חיים .ולעומת זאת למורים הייתה
השפעה רבה על לבותיהם של ילדי האיכרים ,שכן הילדים היו בחסותם כל שעות הלימודים והפכו את
המורה למשקל נגד תרבותי מול התא המשפחתי ,משקל שניכר בעיקר כאשר לא הייתה הסכמה בין
הבית לבית הספר ,במיוחד בשאלות דת.

דימויי האיכרים בעיני המורים
דימויים חיוביים
החקלאות הייתה משאת נפשם של רבים מבוני המולדת העברית ,ונמסכו בה תווים ערכיים ורומנטיים.
מורים רבים חשקו בעומק לבם בחיי חקלאי .כזה היה יצחק אפשטיין ,שעלה כמדריך חקלאי ולא בנקל
ויתר על חלום האיכרות .בבואו לראש־פינה 'נטה שכמו לסבול ביחד עם האכרים' ,חצב סלעים ואחר
כך היה מודד .הוא גם נישא לבת איכר ,כמוהו כישראל וינברג בכפר־תבור 32.מורכב יותר היה מקרהו
של יוסף מרקובסקי ,שחפץ להיות איכר ואף עודד לימים את בנו יהודה להיות איכר .מבחינה חברתית
חלוקות הדעות עליו .היו ,כזכריה חיות ,שראו בו איש רעים להתרועע עם האיכרים ,ואחרים ,כשמואל
פייגלין ,סברו שהוא מתנשא ואיש מדון .מסתבר כי מרקובסקי דיבר תדיר בגנות האיכרים באוזני חיים
מרגליות קלווריסקי ,הממונה על מושבות הגליל מטעם יק"א ,ותיאר אותם בלשון שופעת בוז33.
עדויות רבות ,אף שלא הצביעו על רעות בין מורים לאיכרים ,תיארו חיים של שיתוף פעולה.
ברכה חבס העידה כי בכינרת 'יחס הילדים אל ביה"ס טוב ומלא עניין [ ]...קרוב ומלא אהדה הוא גם
יחס ההורים' .עם זאת נדרשה מידה של הסתייגות' :כל אלה [ ]...יש בהם גם צד קשה ,היות והמורה
בא במגע קרוב ,יום יומי [ ]...עם הילדים וההורים וצריך בלי הרף לעמוד על המשמר לבל תקרה איזו
תקלה' 34.אליהו לולו סיפר כי איכרים מנוסים במנחמיה עזרו למורים בהדרכה בגינת בית הספר,
ובתמורה קראו וכתבו המורים מכתבים עבורם או אימתו נכונות של שטרות שקיבלו .שרה גריס־
צימרמן זכרה כי המורים נתפסו כ'חלק מהמשפחה הגלילית' ,בניגוד לפועלים ,שנתפסו רק כעוברי
אורח במושבה35.
32
33
34
35

י' הרוזן ,חזון ההתנחלות בגליל :תולדות המושבות :ראש פנה ,יסוד המעלה ,משמר הירדן ,עין זיתים ,מחנים ,מטולה,
ירושלים תשל"א ,עמ' .108
חיות (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;55פייגלין (לעיל ,הערה  ,)3עמ' פא‑פב; מרקובסקי אל קלווריסקי ,אצ"מ.J15/6437 ,
חבס לוועד החינוך [ ,]1924אצ"מ.S2/495 296 ,
עדות אליהו לולו ,קמחי וריקליס (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;586עבר הדני (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .482
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דף השער של העיתון הסטירי
'הדגדגן' שכתב המורה ישראל
וינברג בכפר־תבור .לימים נישא
וינברג לגננת המקומית ,לאה
אידלבוים (תמונת הזוג מימין)

עדויות אחרות הציגו תמונה מורכבת יותר.
אסתר ויג תיארה כיצד היו האיכרים מרכיבים
את המורים על סוסיהם לטיולים בכרמים או
מארחים אותם בבתיהם ,אך החיץ החברתי סומן:
(באדיבות שבתאי גלאון ,כפר־תבור)
האיכרים 'ראו בביקורנו מחווה של כבוד ורצון
טוב .גם הילדים כיבדו מאד את המורים'36.
תפיסת הריחוק נותרה חקוקה בזיכרונות גם
שנים ארוכות אחר כך .שלום עטיה ,בן לסוחר
מכפר־תבור ולימים מורה ומפקח ,תיאר בריאיון
עמו את איכרי כפר־תבור כאנשים פשוטים
שבגולה עסקו בשמירה על יערות והיו רחוקים
מהוויי עירוני ומתרבות ספר .יחסם למורים נע
בין כבוד לקנאה ,אך הם הקפידו לנהוג בהם
דרך ארץ ,כיוון שהיו מלומדים 'וחיו תמיד כמו
בשבת' :לבושים יפה ומתפרנסים היטב37.
הריחוק השתקף גם בדברים שכתבו מורים
על אורחות חייו של האיכר עוד באותם הימים.
כך כתב למשל וילקומיץ בשבתו בראש־פינה:
'אם גם הפלח הערבי שצרכיו מעטים מאד
יכול להתקיים בהכנסתו הדלה ,אין הכנסה
כזו מספיקה לאיכר עברי העומד במדרגת
התפתחות הרבה יתר גבוהה וצרכיו מרובים
כצרכי איכר משכיל באירופה' .מתוך החיוב
ניבטת השלילה :עצם ההקבלה לפלאח ותיוגו
של האיכר בהייררכיה חברתית איכרית ,התוו חיץ בלתי עביר בינו לבין תרבותו העירונית של המורה.
גם הלבוש הפך לסמל .זאב כרמי ,שבראשית דרכו ראה בכפר מרחב אידאלי ,התאים את עצמו
לסביבה בכך שלבש בגדים פשוטים ,ווילקומיץ העיר לו על כך' :לפי לבושך ,מגפיך והליכותיך הייתי
חושב ,כי לפני איכר גלילי משכיל ,פועל ואולי שומר'38.
למעשה הייתה כאן הבחנה בין נטיית לב שאפיינה רבים מבוני המולדת החדשה ,והיא השיבה
למקום ,היינו לאדמה ,לפשטות ולשורשיות שסימלה ,לבין המפגש עם האדם ,הוא האיכר ,בנוולותו.
וינברג העיד כמו כרמי על כמיהת המורה לכפר העברי (להבדיל מהאיכר העברי!) ,והוא חידד' :משום
 36ריאיון מ' בן־אריה עם ויג ,אח"י.8.9.6 ,
 37ריאיון עם שלום עטיה ,קריית־טבעון 1 ,בספטמבר .1997
 38ש' וילקומיץ' ,תורת עבודת האדמה' ,החינוך ,א (ניסן תר"ע — אדר תרע"א) ,עמ'  ;56כרמי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .156 ,149
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המושבה ראש־פינה
ובית הספר (משמאל),
1912

(צילום :לואי קאהן ,מתוך
תערוכת ראשית החינוך
העברי בראש־פינה
[אוצר :אורי בירן],
באדיבות ארכיון ראש־פינה
ע"ש אברהם בלום)

כך הלך ליבו אחריו [אחרי הכפר] על אף הקווים השליליים שהיו בו [באיכר]' .לפי תפיסה זו ,נוצרה
בכפר מעין רוחניות ,אך רק המורה היה רגיש מספיק לטעום ממנה .וינברג סיכם' :יקר היה האיכר
בעיני המורה על אף שגיאותיו וחסרונותיו' 39.דימויו החיובי של האיכר היה אפוא על תנאי :מאולץ
משהו וחסום בתוך הגבולות ששרטט המורה.

דימויים שליליים
תיאוריהם החיוביים של האיכרים ניתנו במשורה ,אך כנראה המורים חשו חופש רב לנקוט ביטויים
שליליים כלפיהם .הם ראו בהם קשת רחבה של מידות רעות .ראשית לכול שמרנותם ,שהרחיקה מהם
את המורים ,הפועלים והרופאים .יוסף ויתקין סבר שיחסם לאדמה אינסטרומנטלי .הוא מצא אותם
צרי אופק וחסרי שאיפות ,וחש 'מוקף סביבה גסה ,הורגת את היישוב ותקוותו ,סביבה שהינך שונא
אותה תכלית שנאה ,והיא גם היא משלמת לך מטבע זו ,אף כי שנינו נסתיר רגשות אלה' .וילקומיץ
כרך בביקורתו את 'שלטון הפקידות ואדישות האיכרים כאחד' .משה בן־יוסף ,שהסתכסך עם ועד
מטולה בשאלת ִמסי המושבה ,תיאר את חברי הוועד המקומי כמאחזי עיניים ששינו את החוקים
 39קמחי וריקליס (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .537
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הפנימיים כטוב בעיניהם ,שהפלו בין מורה למורה ,שהסתירו דברים אף האחד מפני רעהו ,ושהאינטרס
האישי הביא אותם להתנהגות פומבית בוטה40.
אי האמון שרחשו המורים לוועדי המושבות השתקף היטב גם בתשובה ששלח ועד כפר־תבור אל
וינברג אחרי שזה עזב את המושבה .וינברג התקומם כנגד דרישת הוועד שישלם את חובו ,והוועד
ציין בפתיחת מכתב שנשלח אליו כי 'סגנונו למטה מכל ביקורת ,הוא לא נעים' .נימת דבריו
המתנשאת של וינברג שיקפה בבהירות את יחסו לאיכרים :הוא טען שחייבו אותו בסכום גבוה
מדי בהוצאות המושבה מבלי שהודיעו לו על כך ,בהנחה שאולי לא ישים לב לדבר ,והוועד ענה
שהוא התעלם מכמה פניות שלהם אליו; הוא פקפק בנכונותו של חשבון בית המרקחת ,והוועד
השיב 'שהחנווני נאמן על פנקסו וכל המושבה האמינה לו ובחשבונותיו בהיותו פקיד המושבה';
הוא לא זכר שאי פעם באחת־עשרה שנות עבודתו חויב במסי מושבה כה גבוהים ,והוועד
השיב שאין זו הצדקה שלא לפרוע את החוב .הם הוסיפו:
'השנה שחייבו אותו במאה גרושים עבור המים זה בטח לא
נורא שכדאי להרעיש עולמות' .מהתשובה ניכר הפער שבין
שני הצדדים :וינברג לא התלונן על גובה החיובים אלא על
אמינותם .הוועד שלח חשבון חדש בתקווה 'כי לא ירצה הפעם
להעליב את עצמו בזה שיתנגד לדרישתנו הצודקת'41.
אשר ארליך בז לאיכרים משום שמצא בהם תכונות
גלותיות ,כאילו אך במקרה נקלעו לתהליך בניית המולדת
ונרתעו מלקחת בו חלק .הוא ציין שלאחר שוויתקין לימד
בלבות
על אהבתו של נבות היזרעאלי לנחלת אבותיו ועורר ִ
התלמידים התלהבות עזה ,תקפו אותו האיכרים וטענו שהוא
מקומם את הילדים נגד הוריהם .הוא לגלג על פחדנותם ותיאר
אותם כ'עדר עזים [ ]...שכל אחד יכול לעשות בהם מה שלבו
חפץ' 42.מורך הלב האיכרי שב ועלה בכתבי המורים .יהודה
ענתבי תיאר את תחושות איכרי כפר־תבור במאורעות תר"ף,
אף שהוא עצמו היה שותף להן' :גדולה אימת הערביים וגדול
הפחד [ ]...הלילה עבר באימה ומגור [ ]...מה צר לראות את
43
הילדים ופניהם המביעים אימה ופחד [ ]...הדאגה רבה ,ואין מנוס ,ואין עצה' .וינברג כתב ב'הארץ'
על תגובתם הנפחדת של איכרי ראש־פינה במאורעות תרפ"ט:
40

41
42
43

אלבוים־דרור (לעיל ,הערה  ,)17א ,1914‑1854 :תשמ"ו ,עמ'  ;264ש' לסקוב ,קול קורא :חייו וזמנו של יוסף ויתקין,
תל־אביב תשמ"ו ,עמ'  ;47חיות (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;57בן־יוסף לוועד המושבה מטולה 28 ,בינואר ו־ 2בפברואר
 ,1917אצ"מ.J15/6474 ,
ועד כפר־תבור אל וינברג 21 ,בפברואר  ,1922אכ"ת.13/2/28 ,
עוגן (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;345הפועל הצעיר ,אלול תרס"ח ,עמ' .11
יומני יהודה ענתבי 20 ,ו־ 23באפריל  ,1920אכ"ת.
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בשלושים באבגוסט ,ביום הששי לפנות ערב בהלה חדשה .משפחות ראש פינה ,הנשים והטף ,נמלטים בהמון
לטבריה ,הנשים יחפות ופרועות שער ,הילדים ערומים ויחפים ,חבילות צרורות — מנוסת בהלה! התמונה
נוראה וקורעת לב .מה קרה? ההיבים [שבט בדווים פראים גדול ידוע] עולה על ראש פינה והם קרובים אל
המושבה .הבהלה גדלה מאד במושבה לשמועה הזאת .ראשית כל ,שלחו את המשפחות באבטובוסים ,שנזדמנו
למושבה .לבסוף נתברר כי כל הדבר היה פחד שווא .מי שהוא מן האיכרים ראה בדואים אחדים בצל ההרים,
ואם בדואים הרי הם בדואי ההיבים ,ויש אפוא לברוח כי פגיעתם רעה מאד44 .

מורים רבים ביכרו בגלוי את חברתם של הפועלים ,ולו בשל רוח האקטיוויזם הציוני שפיעמה בהם.

הרחוב הראשי
במטולה ()1933

(צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ)

כשביקר דוד וולפסון בכפר־תבור בשלהי  1906יצא ארליך בראש קבוצת פועלים רכובים וחמושים
לקדם את פניו; איכרים לא נמצאו בחבורה זו .זאב כרמי התקבל מלכתחילה בצינה על ידי איכרי
יבנאל בשל חיבתו לפועלים .גם ענתבי ,שהיה מתון ממנו ,קץ לבסוף בחברתם של האיכרים .כשעמד
לעבור משם ליבנאל כתב אל וילקומיץ' :אינני מצטער הרבה וכמעט כלום ,על החליפים האלה,
מפני כי קצתי כבר בפוליטיקה היבנאלית ,זקנים וצעירים .נפשי שואפת לעבודה שלוה' 45.בוז עמוק
לאיכרים עלה מדיווחיו של מרקובסקי ממטולה:
בבואי לביה"ס ,מצאתי שמעצי הקישוט שנטעתי לפני כעשרה ימים [ ]...עקרו שני תמרים ושלשה ברושים []...
 44הארץ 11 ,בספטמבר .1929
 45עוגן (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;108‑107כרמי (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;163ענתבי אל וילקומיץ 14 ,ביולי  ,1909אח"י
.5.203.2138
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זוהי מעשה ידי הצעירים הבטלים [ ]...שום ערבי לא יעיז לעשות דבר כזה באמצע הרחוב [ ]...המקרים האלה
[ ]...מראים [ ]...על האנרכיה הגמורה השוררת כעת במושבה ,על התרשלותם של כל האיכרים ,גם החדשים
בכלל ,ששדותיהם הזרועים עזובים כמעט בלי שמירה ואין איש מהם שם על לב [ ]...הלא ידוע לכבודו עם
מי יש לו עסק46 .

התוצאה הייתה ריחוק והתנשאות של מורים רבים .וינברג נהג כך אפילו בחותנו ,איכר נבון אך לא
משכיל ,ויותר משלושים שנה אחר נישואיו היה פונה אליו במכתביו בנימה מרוחקת וקרה .וילקומיץ
האמין זמן רב שישנה את האיכרים באמצעות חינוך בניהם ,אך לבסוף נואש גם הוא והגיע למסקנה
ש'לא מניה ולא מקצתיה .כמוהם כאבותיהם'47.

דימויי ההורים
המורים מצאו בהורים איכרים שני פגמים עיקריים :גרימת נזק לילדים או אדישות כלפי בית הספר.
בתקופת המנדט דרש ועד החינוך להקים בכל בית ספר ועד מפקח או ועד הורים ,והמורים קיבלו בדרך
כלל בהבנה ,גם אם באי נוחות ,את פעולתם של הוועדים הללו .למעשה חפצו המורים במעורבות
הורים אך לא בשליטה שלהם .בסתר לבם קיוו שפעילות החינוך של בית הספר תימשך גם בבית ,דבר
שקרה רק לעתים נדירות.
אחד המבקרים החריפים של ההורה האיכר היה ויתקין ,שהקדיש מחשבה רבה לטיפוח הגוף
ולשמירתו כמעטפת משלימה לחינוך הבית ספרי .תפקיד זה נועד לדעתו להורים ,ובייחוד לאימהות,
אך בורותן ואדישותן היו הרסניות וגרמו לדעתו ל־ 70אחוז ממקרי המחלות או תמותת הילדים.
השגיאות נעשו מאהבה תמימה אך מזיקה :ההורים פיטמו את ילדיהם ,הפריזו בהגנה עליהם מפני
רוחות והגבילו את תנועתם .מתוך חרדת יתר מנעו מילדיהם את המגע ההכרחי כל כך עם הטבע,
ודווקא בכפר ,שבו הטבע סמוך לבית .ויתקין ,שהיה רווי רעיונות רומנטיים ,ראה את הטבע בדמות
'מרחבי השדה' :אין־סופי ,רענן ,אותנטי וחסר מעצורים ,זירה מיטבית לפיתוח החושים .הוא התריע
כי 'החינוך [הביתי] עוצר את החושים ומקלקל אותם במקום לפתח אותם כמו אצל החיות .אהבת האם
לילדה'48.
ּ
הופכת לחרדה [ ]...האם מרגישה שאלפי אויבים נסתרים יש
היבט נוסף בהתנהגותם הקלוקלת של ההורים נגע לשיח עם הילדים .אהרן קרון מיבנאל ציין
'שפעמים מהרסת הסביבה כל מה שבית הספר בונה' .בישיבה פדגוגית של מורי ראש־פינה בראשית
שנות העשרים התלונן א' כהן ש'ההורים מדברים לפני הילדים גם על דברים שלא היו צריכים
לשמוע' .לדבריו הרסה התנהגות ההורים את אשיות החינוך הטוב שהעניק בית הספר .לובה וילקומיץ
חיזקה את דבריו .היא כינתה את התלמידים 'מחוסרי חינוך' ותלתה את הקולר ב'השפעה הנגדית' של
ההורים והסביבה ,שגירוייה השליליים היוו פיתוי מסוכן' :התלמידים בר"פ [בראש־פינה] הקרובים
 46מרקובסקי אל קלווריסקי ,]1915[ ,אצ"מ.J15/6437 ,
 47אוסף ישראל וינברג (פרטי); ח' זהרי ,יומן חיי :פרקי זכרונות ,ירושלים תשל"א ,עמ' .140
 48כתבי יוסף ויתקין ,תל־אביב תשכ"א ,עמ'  ;70נ' דקל' ,תפיסות ילדות וחינוך בשיח החדש ביישוב היהודי בארץ־ישראל,
 ,'1915‑1882עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,2009 ,עמ' .108‑105
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לכפר מקבלים מהם רק את הצדדים הרעים ,בטוב אינם תופשים' .בישיבה הייתה הסכמה כללית
שהאחריות לתיקון הנזק נפלה על כתפי המורים .כהן סבר שיש לתת להורים 'הוראות רדיקליות כיצד
עליהם לנהוג בילדיהם' .וילקומיץ חיזקה את דבריו' :זה תלוי במורים [ .]...וההורים זקוקים באמת
לניהול בעצה ,שיחות ,הוראות ,זה לא יֵ עשה בבת אחת ,זה צריך לבוא מצד אדם שההורים אינם
מבטלים את אישיותו אף בלבם' .היא סיכמה בתוגה' :מלאכתנו קשה ,קשה מאד!'49.
היו מורים שלא הסתפקו בחיפוש פתרונות אלא תהו מהי הסיבה העמוקה להתנהגות השלילית כל
כך של ההורים .מסקנתם הייתה כי מדובר במתח בין שרידי
הגלותיות לבין התרבות החדשה שהלכה ונולדה בארץ־
ישראל .ההסבר היה אפוא לאומי־תרבותי ולא היה מיוחד
לגליל .ויתקין שייך את ההורים לדור 'הנושא את פגעי ההווה
וקלקוליו' .לא נותרה בררה אלא למנוע כליל השפעה הורית
על הילדים .הייתה זו גישה רבת משמעות :היא ראתה מתח
בהכרח בין המורה להורה ,ודרשה ניצחון תרבותי מוחלט
למורה; המחנך העברי החדש צריך לחנך לא רק את תלמידיו
אלא גם את הוריהם .אלו חשו כלפי ילדיהם אהבה טבעית אך
פרימיטיווית ,ואילו המורה נשא את קול התבונה ,ואהבתו נבעה ממחשבה ומשיקול דעת50.
אדישות ההורים הייתה במושבות רבות דבר שבשגרה .בשנת  1919דיווח אהרן טורקניץ לראשי
ועד החינוך בירושלים כי בראש־פינה אין ועד מפקח ,ושבמהלך שנת הלימודים שעברה לא התקיימה
אף אספת הורים אחת .יחסם של ההורים לבית הספר היה ידוע ,כתב' ,וע"כ [על כן] ארשה לעצמי
לעבור בשתיקה על הסעיף הזה' .קרון תיאר מצב דומה ביבנאל באותה השנה ,בדו"ח שנכתב ערב
העברת האחריות לבתי הספר מיק"א לוועד החינוך:
אין אצלנו לא ועד מפקח ולא ועד הורים .קראנו הרבה פעמים לאספות הורים [ ]...השתדלנו לעניין את
ההורים ,או לכל הפחות את המשכילים שבהם ,בשאלות ביה"ס .נסינו גם לסדר ועדת ביה"ס ,אך כל העמל
עלה בתוהו .הקהל עומד מרחוק .כך הוא גם בשאר מושבות הגליל ,וכמו ששמעתי ,כך הוא גם בכל הארץ.
במשך שמונת השנים שאני עובד פה לא קרה עוד שיכנס מי מההורים לביה"ס לבקר איזה שיעור51 .

קרון מנה ארבע סיבות לאדישות .העיקרית שבהן הייתה שקיומה של מערכת החינוך ,מימונה וארגונה,
נראו מובנים מאליהם' :ההורים אינם מרגישים פה שום צער חינוך בנים .ביה"ס קיים .המורים עובדים.
הכול בא מן המוכן וניתן חינם' .ההורים תפסו את תפקיד בית הספר באופן אינסטרומנטלי' ,כעין בית
חרֹשת שעליו להוציא יהודים ואנשים טובים' ,כלומר בית הספר אמור לעצב אדם במובן הרחב אך
לא עיצוב ספציפי של בונה המולדת העברית .דימוי המורה עצמו היה כשל 'קבלן התרבות במושבה'.
 49קרון לוועד החינוך 16 ,באוגוסט  ,1919אצ"מ ;S2/528 12 ,פרוטוקול ישיבה י"ד של מורי ראש־פינה 11 ,בפברואר
 ,1925אר"פ ,תיק פרוטוקולים.
 50ויתקין (לעיל ,הערה  ,)48עמ'  ;114דקל (לעיל ,הערה  ,)48עמ' .109
 51טורקניץ לוועד החינוך ,1919 ,אצ"מ ;S2/527 12 ,קרון לוועד החינוך (לעיל ,הערה .)49
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ההורים ראו בו אחראי להרצאות ,הצגות ובידור ,נוסף על תפקידו ללמד בבית הספר .הם ראו בו גם
המנהל והארגון הכרוכים בפעולת בית הספר .כל העבודה בבית
עסקן ציבורי ,אחראי לכל היבטי ִ
הספר כמוסד חינוכי ,מנהלי ופיננסי גם יחד הוטלה על שכם המורים ללא כל תמיכה ,מעשית או
רגשית ,מצד ההורים .אלו לא הבינו מעולם את מצוקת הזמן שיצרו המטלות המרובות והמורכבות.
למרות כל עמלו עדיין נתפס המורה כבטלן ,משום שלא עבד עבודת כפיים' :אלא מה? עתותיו אינן
מספיקות לכל אלה .למי איכפת!! ...אלא מה? ...מתי ילמד? וכי מי מתעניין בכל זה .מובן שאחר כך
אותו הקהל יטען [ ]...כי מורה פלוני או אלמוני ְמ ַט ֵ ּיל לו תמיד פה ושם' 52.זה היה אפוא נרטיב המורה
בעיני האיכר.
תפיסה זו של בית הספר ומוריו לוותה לדברי קרון בהתנגדויות משלושה סוגים .האיכרים העמידו
תמיד את העבודה לפני הלימודים וביטלו תדיר את ילדיהם מלימודים ,גם לביצוע עבודות לא
הכרחיות .אחרים התנגדו לבית הספר מסיבות דתיות ,ליתר דיוק בשל ההיבט החברתי שנלווה לדת:
קצפם יצא על התעלמות המורים מרגישותם הדתית של האיכרים ,בכך שנהגו למשל שלא להשלים
מניין בטקסים דתיים באירועי שמחה או אבל .נטייתם של המורים להתרחק חברתית מהאיכרים יצרה
גם היא עוינות למוסד כולו .היו שנעלבו מכך שמורים לא ביקרו בבתיהם ,ואחרים התלוננו ש'המורים
אינטליגנטים' ומעדיפים את חברת הפועלים או הצעירים על פני האיכרים.
קרון הציע שני פתרונות ,אשר בדיעבד אפשר להטיל ספק רב בתועלתם .הוא סבר שלתכנית
הלימודים צריכות להתלוות דרישות מינימליות מוגדרות ומחייבות .כך תשפיע על הסביבה כולה
ו'רק אז יוקירו את בית הספר' .נוסף על כך ראה הכרח בהעדפה מתקנת של בתי הספר במושבות:
הקצאת כוחות הוראה רבים ואיכותיים למרות מספרם הקטן של התלמידים .רק כך יוכל בית הספר
הכפרי למנוע את הסכנה הגדולה מכול בעיני קרון :מעבר של תלמידים — ודווקא האיכותיים
שבהם — להתחנך בעיר .בכך חזר קרון לנקודת המוצא של דבריו :ההורים נעדרו ראייה לאומית־
לחנוך
ערכית ,והכרחי לרכז את המשאבים האנושיים והכספיים בחינוך הילדים' .אם לא נדאג בהגליל ִ
בנינו ,יברחו מהמושבה' 53.בדברים אלה בא לידי ביטוי הנרטיב הסמוי של המורה הפטרנליסטי ,שגרס
שהאיכר כמוהו כפתי שאינו מסוגל לנסח לעצמו ערכים מורכבים שיש בהם שאר רוח ,ושעל המורים
לבצע מלאכה זו ,אם לא למענו הרי לפחות לטובת ילדיו.
תמונה זו הייתה אולי נכונה לתקופתה ,שלהי ימי יק"א ,אך השתנתה בשנים מאוחרות יותר ,שבהן
התקיימה במושבות רבות פעילות נמרצת מאוד של ועדי הורים ושל הורים בכלל .הסיבה העיקרית
לשינוי הייתה שמשנות העשרים לא הייתה עוד פעילות בית הספר מובנת מאליה .ועד החינוך דרש
השתתפות של המושבה במימון בית הספר והתנה בכך את פתיחתו .בערים ובמרבית היישובים שילמו
ההורים שכר לימוד ,אך במושבות יק"א לא הוטל עליהם תשלום זה .מעורבות ההורים בתשלום הפכה
אותם לדעתנים יותר בכל הנוגע לקביעת מספר התקנים ואיכותו של סגל ההוראה .לא בקלות קיבלו
ההורים במושבות משנות העשרים ואילך את קביעותיו של ועד החינוך .סיבה נוספת להתגברות
 52קרון לוועד החינוך (שם).
 53שם.
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מעורבות ההורים הייתה המאבק הקשה שניטש בכמה מושבות על אופיו של החינוך :דתי ,חילוני או
מעורב.
השינוי בגישת ההורים ,ומכללא בדימוים בעיני המורים ,ניכר בעדויות שונות מתקופה זו .כך
עלה למשל מדיווחים מיבנאל בתחילת שנות העשרים ,הגם שיש להתייחס אליהם בהסתייגות מה,
שכן באותם ימים הוכפף בית הספר לפיקוח זרם 'המזרחי' 54,ומנהליו חפצו להציג תמונה של שיתוף
פעולה עם ההורים .שלום פושינסקי ,מנהל בית הספר בשנת  ,1922דיווח כיצד 'לאט לאט עלה
בידינו לעלות את היחס הזה של כבוד ליחס של הערצה ממש לביה"ס ולמוריו' .הוא הוסיף כי 'בין
ההורים ובין בית הספר שורר יחס מצוין ,יחס של ידידות ,כבוד והערצה' .אולם למעשה התקשה מאוד
פושינסקי לכנס אספות הורים ,כיוון ש'רוב האיכרים באים הביתה מהשדה ,במצב של עייפות כזה,
שאי אפשר להם ללכת עוד לאספה ולבלות בה חלק חשוב מהלילה' .הסבר זה היה ענייני ולא מתנשא.
אברהם אבא אורי ,מנהל בית הספר בשנת  ,1924חשש תחילה 'שמא לא ִּת ָּמצא לשון משותפת ביני
ובין ההורים עובדי האדמה' ,אך ציין בסיפוק שלאספת ההורים שזימן באו כל האבות והאימהות,
התפתח בה דיון ער בעניין שיתוף פעולה בין הורים למורים ,ונבחר ועד הורים55.

דימויי התלמידים
שני תווים שאפיינו את תלמידי בתי הספר היו העוני והצורך לסייע להוריהם ,והקשיים יצרו בהכרח
חספוס בהליכותיהם ובהתנהגותם ,כפי שעלה במובלע בדיווחי מנהלים וחוזק בזיכרונות מאוחרים
של התלמידים עצמם .העוני ניכר בלבוש .שרה צימרמן־גריס תיארה את יבנאל בשנות העשרים:
'ציבור הילדים ,ילדי איכרים ,פועלים ותימנים [שימו לב לריבוד!] ,לבושים בפשטות ולעתים
בדלות .ילד שנקרעו נעליו בחורף ,צריך היה להישאר בבית ולחכות עד שיתוקנו ,באין לו זוג
נעלים שני'56.
העזרה להורים על חשבון הלימודים עוררה אי נוחות ואף מתחים .הבעיה שבה והתעוררה מדי
אביב וקיץ ,בשל עבודות הזריעה ,הקציר והדיש .כך קטנו כיתות ,בייחוד הגבוהות ,כמעט במחצית,
וגם התלמידים שנשארו בבית הספר לא התקדמו בלימודיהם .היו מתמידים שהשכימו עם שחר לשדה
וכך הפסידו רק את שעות הבוקר והיו באים עייפים ויגעים לשעה הרביעית 57.הבנות נעדרו גם
הן מהלימודים באותם ימים כדי לסייע לאימותיהן בעבודות הבית .במטולה רוקן קטיף הטבק את
הכיתות מתלמידיהן .לעומת זאת במשמר־הירדן נעדרו בקיץ  1924רק שני תלמידים באופן קבוע בשל
עבודתם 58.לא נמצאה בדיווחים מראשית המאה העשרים התייחסות מיוחדת אל הבנות ,אך בשלהי
54
55
56
57
58

להבנת מהותו של הזרם ראו :י' שלמון' ,דת וחילוניות בתנועה הלאומית הציונית' ,ישראל( 2 ,תשס"ג) ,עמ' .14‑1
אורי לוועד החינוך 13 ,בספטמבר  ,1922אצ"מ ;S2/702 61, 66 ,עבר הדני (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .481
עבר הדני (שם) ,עמ' .482
אלבוים־דרור (לעיל ,הערה  ,)17ב ,עמ'  ;213הרצאה על בית הספר בכפר־תבור ,אצ"מ ;S2/643 ,עבר הדני (לעיל ,הערה
 ,)6עמ' .481
קרון לוועד החינוך (לעיל ,הערה  ,)49עמ'  ;11דו"ח על בית הספר במטולה לשנת תרפ"ה ,אצ"מ;S2/533 309–310 ,
דו"ח על בית הספר במשמר־הירדן לשנת תרפ"ד ,אצ"מ.S2/533 302 ,
קתדרה
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המאה התשע־עשרה ציין משה דוד
שו"ב כי כיתת הבנות (הנפרדת)
בראש־פינה כמעט נסגרה ,משום
שההורים ראו בקיומה מותרות ונזקקו
לבנותיהם בניהול משק הבית59.
בכמה ספרי זיכרונות של בני
איכרים תוארו אפיזודות הרומזות
על עולמות ילדות פנימיים ,כמיהות
שלא התמלאו ואטימות מצד ילדים
ומבוגרים כאחד .לעמרם שניידר
ממשמר־הירדן ,שנולד בתחילת
המאה העשרים ,היה אח גדול שנהרג
ממפולת אבנים בשנה שבה נולד,
אך הוא לא ידע על כך עד בגרותו.
תופעה זו של הסתרת אירוע קשה ,אף
שהייתה אופיינית לא רק למושבות,
העידה על אווירת הסגירות .הוא
עצמו לקה בשיתוק ילדים בהיותו
בן שנה .במושבה לא ידעו כיצד
להתמודד עם המחלה והוא עבר
סדרת טיפולים שלא היטיבו את
מצבו .לא הייתה במושבה תרבות
של קבלת השונה ,והוא סבל תדיר
מלעגם של חבריו ללימודים בשל
נכותו .אהרון בלשניקוב ,בן אותה
תקופה ,גם הוא ממשמר־הירדן ,מצא
את סיפוקו בטיפול בחיות המחמד
שבחצרו .לפעמים נמלט אליהן
מהכיתה ,אך אמו הייתה מחזירה
אותו לבית הספר .בהיותו בכיתה ב' טבע בן כיתתו בחולה ,אך לדבריו לא הייתה בבית הספר שום
התייחסות מיוחדת לאסון .בתום לימודיו נכשל בניסיונו להתקבל ל'מקווה ישראל' ,ובכך תם חינוכו
והוא נרתם כל כולו לעבודת המשק לצד אביו .צבי קראוז נולד בכפר־תבור יתום מאב .הוא למד
 59ז' ולק' ,החינוך הלאומי במושבות העלייה הראשונה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל־אביב ,תש"ם ,עמ'  .73העזרה
להורים על חשבון הלימודים לא הייתה תופעה מיוחדת למושבות.
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יומן כיתת בית
הספר בראש־פינה,
סיוון תרע"ב (,)1912
ובו רישום של
חיסורי התלמידים

(באדיבות ארכיון
ראש־פינה ע"ש
אברהם בלום)
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בבית הספר בראשית שנות העשרים ,ומדי יום לפני הלימודים האכיל את הבהמות והוציא אווזים
למרעה60.
העוינות השקטה ששררה בחדרי הכיתות השתקפה גם בפלייטון ארוך שכתבה בוגרת כיתה ח'
בכינרת ,שולמית כהן ,בשנת  ,1932ובו תיארה את שבעת בני כיתתה .האחד כונה 'הארוך' משום
שהיה נמוך .השנייה טיילה דרך קבע עם שני אחיה התינוקות בזרועותיה אחרי שעות הלימוד ,ועל
מסירותה זכתה למשפט' :נו ,כאשר הידיים עסוקות איך המוח יכול לעבוד?' .השלישי הוצג כסוחר
ערמומי ,המרמה את חבריו .הרביעי תואר כבריון חסר תבונה .החמישי היה הוזה בהקיץ .השישי היה
'גאון הכיתה שלנו' ,שתואר כמזרחי גדול גוף וטיפש .השביעית הייתה הכותבת עצמה 61.פלייטון זה
הוקרא בחגיגת הסיום בפני האיכרים מבלי שהמורה ימנע את הכלמתם של בוגריו בפומבי ,אולי משום
שהדימויים חפפו את תפיסת עולמו ונוצרו בהשראתו הסמויה.

דימויי מזרחים
תיוג עדתי ,בייחוד של מזרחים ,היה מקובל בעשורים הראשונים של המאה העשרים ,ובמסמכי
המושבות הופיעו דרך קבע התייחסויות אל 'ברזני הכורדי' או 'צפירה התימני' .גם החצנתן של דעות
קדומות רווחה מאוד בכתבי התקופה .המורים לא יצאו מכלל זה .הבוז המופגן של המורים כלפי
המזרחים היה חלק מתופעה רחבה יותר — בזו גם לדתיים ,לאשכנזים הגלותיים או לעמי הארצות.
כל האוכלוסיות האלה היו בעליבותן אנטי־תזה לאיכויותיו של המורה :הן לא הבינו את משמעות
מצבן החברתי והתרבותי הירוד ולא היו בהן תעצומות נפש לשנותו .נחיתותן השתמרה בשל שמרנותן
ובורותן ,ולמורים נדמה היה שטוב הדבר בעיניהן62.
הדעה הקדומה על בורותם ופראותם של המזרחים — ולא רק במושבות — סימנה את המרחק בינם
בבירות,
לבין המורים הנאורים והמודרנים .ארליך סיפר לנחום ירושלמי על ילדים מזרחים שלימד ֵּ
'הנראים בעיני יהודי "משלנו" כילדים ערבים וכגויים גמורים לכל דבר ,לא רק בגלל בורותם אלא גם
בגלל פראותם' .קרון סיפר כי אחרי מלחמת העולם הראשונה רשמו עסקנים דתיים ביבנאל כחמישה
ילדים תימנים לחדר ,כדי להגדיל באופן מלאכותי את מספר התלמידים בו ,אבל הם לא הצליחו
'כמובן' ללמוד דבר וגרמו להורדת רמת הלימודים 63.המורים סברו שגם המלמדים המזרחים ,שלא
כאשכנזים ,בורים ועמי הארצות .מרקובסקי התלונן כי יריבו חיים צבי שהם 'רוצה לעשות ממני
מלמד ספרדי שאיננו יודע צורתא דשמעתתא' [משמעות הסוגיה] .יעקב יכנוביץ הציע להביא 'צעיר
ספרדי אחד' להשלמת לימודי קודש בבית הספר בסג'רה .לא היו לו ציפיות מצעיר כזה ,והוא קיווה
60
61
62

63

א' עבר הדני ,משמר הירדן :מושבת הספר שנפלה תרמ"ד‑תש"ח  ,1948‑1884ירושלים תשס"ב (תל־אביב תשכ"ה),
עמ'  ;101 ,97צ' קראוז ,כאחד הצביים אשר בשדה ,כפר־תבור תשנ"א ,עמ' .67‑62
פלייטון מאת כהן ,ארכיון המושבה כינרת ,תיק חינוך .28
לדיון נוסף בסוגיית המזרחים בתקופת היישוב :רזי (לעיל ,הערה  ;)10ז' שנקולבסקי' ,חזון ומציאות בתהליך בניין
אומה :ילדות וילדי עיר בשנות הבית הלאומי ( ,')1948‑1918עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט .ליחסם
של מורים מזרחים לסוגיה ראו :אופלטקה וחפר־ענתבי (לעיל ,הערה .)8
עוגן (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;140קרון לוועד החינוך (לעיל ,הערה  ,)49עמ'  .4‑3תיאורים ברוח דומה נכתבו על ילדי
הכורדים במנחמיה ,ראו :אצ"מ.S2/528 ,
קתדרה
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לכל היותר ש'יוכל הוא להביא בזמן מן הזמנים איזו תועלת שהיא'64.

בורותם של המזרחים הפכה לתו זהות שלהם.
המורים גרסו כי בעוד האשכנזים יכלו לקיים זיקה לתרבות
אירופית ,היו יהודי המזרח שרויים בניוון תרבותי ,משום שהיו
ספונים בקרב הערבים ולכן גם נעדרו רוח לאומית .וינברג תיאר את
קהילת יהודי בית־שאן כ'ספוגת גלות מזרח של דורות רבים ,מחוסרת
כל מושג מרוח התחייה הלאומית שלנו ורחוקה מתרבות אירופית'.
הם אופיינו ב'אדישות ,כרגיל אצל אנשים מחוסרי עקרונות בחייהם
הרוחניים' .וינברג הסביר כי 'השפה הערבית [ ]...שומרת על הקשר
העז בן מאות השנים ,המקשר את אחינו בני המזרח אל התרבות
של שכנינו ואל נימוסיהם על חשבון תרבותנו הלאומית ונימוסנו
אנו .ועבודת המחנך העברי קשה בגלל זאת פי שבעים ושבעה
[ ]...והתוצאה החיובית היא לקויה בהחלט' 65.האם הייתה תוחלת
למזרחים? ירושלמי האמין שכן .הוא השקיע שנת עבודה בחינוך
ילדי הקווקזים במחנים ,וכשהביא אותם לחגיגת הביכורים בראש־
פינה ,לא האמינו האיכרים 'בהיווכחם פתאום שבניהם של אותם
הגויים הקווקזים הפראים הפכו לילדים עברים במלוא מובן המלה'.
לא כולם חשו כמותו ,כפי שעולה משיחה בין ארליך לטורקניץ:
'קרוב היום ,סיים ארליך ,שבאספות הנוער העברי לא נוכל עוד להבחין בין בני אשכנזים [ ]...לבין המורה שמחה
וילקומיץ ורעייתו
בני ספרדים [ ]...ואני יכול להבטיחך ,התריס כנגדו טורקניץ ,שאני אדע תמיד להבחין ביניהם ,מיד לובה ()1901
(מתוך תערוכת ראשית
לאחר שיחה ראשונה'66.
החינוך העברי בראש

דימויי המורים בעיני האיכרים
דימויים חיוביים
בבחינת דימויי המורה חשוב להבהיר כי הדימוי שנותר חרות בלב התלמידים היה שונה משמעותית
ממה שחשו האיכרים המבוגרים .השוני הבין־דורי בולט במיוחד בשל שוני באופי המקורות :תלמידים
העלו זיכרונות עשורי שנים לאחר שסיימו את לימודיהם ,עתירי הטיות מכוונות ובלתי מכוונות67,
ואילו תחושותיהם של האיכרים זכו לתיעוד מידי ,אותנטי יותר .אולי לא במקרה לא מצאתי בדבריהם
של האיכרים אמפתיה למורה זה או אחר.
64
65
66
67

מרקובסקי אל קלווריסקי 23 ,בינואר  ,1915אצ"מ ;J15/6437 ,יכנוביץ ליק"א 14 ,בנובמבר  ,1920אצ"מ.S2/685 185 ,
הארץ 15 ,באוקטובר .1929
קמחי וריקליס (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;597עוגן (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .140
חשוב להעיר מתודולוגית כי תיעוד רב בפרק זה מתייחס לאשר ארליך ,אך בעיקר משום שספר הזיכרון על אודותיו כוון
לאיסוף עדויות מסוג זה.

פינה [אוצר :אורי בירן],
באדיבות ארכיון ראש־פינה
ע"ש אברהם בלום)
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כאמור האיכר כיבד את המורה יותר משאהב אותו ,ולא ראה בו דגם לחיקוי .לא כך התלמידים.
רייכל גרסה שמורים זכו להערכת תלמידיהם בשל שיעורים שהועברו בצורה חווייתית או משום
שמימשו בעצמם את הערכים שלהם הטיפו ,ובמיוחד בשל פעולות שחרגו משגרת המושבה ,כגון
טיולים בארץ או פעילות טרום־צבאית .הביטויים המילוליים המאוחרים של דימוי המורה הדגישו
צדדים של עשייה ָ
ועצמה 68.טענה זו מבטאת רק חלק מיסוד חווייתי רחב יותר שנקשר בדמותו של
המורה; יסוד זה כלל את תווי האישיות לצד דרכי ההתנהגות ,והושלך גם על החום האותנטי שהקרינו
מורים רבים או על חזותם החיצונית .אכן תלמידים רבים ששרטטו בכמה משיכות קולמוס את מוריהם
התמקדו בהופעתם של המורים ,שדווקא היא נותרה חקוקה בזיכרונם .יכנוביץ 'היה גבה קומה ,רחב
כתפיים ועטור זקן שחור .ראשו כוסה ברעמת שיער שחור מסולסל .לבושו היה בדרך כלל גדל מידות
ומרושל .אשתו היתה גבוהה ,נאה ובהירה .השמועה אמרה שהיא בת נסיך רוסי' .חיים קלר זכר את
יום בואו של וילקומיץ לראש־פינה ,כאשר הוא עצמו היה עדיין צעיר לימים' :גבר תמיר ,שחור שער
ועבות שפם ,רחב כתפיים ,בעל פנים מביעות מרץ ופקחות ,עיניים שחורות ,יוקדות וחודרות' .ארליך
'היה חזק מאד וגבוה מכל אנשי הכפר' 69.התיאורים שבים ומתרפקים על הקומה התמירה ,על רעמת
השיער ועל המבט — תיאורים הומו־ארוטיים של גבריות וחיוניות.
לצד חזותו של המורה הודגשו תווים באישיותו .וילקומיץ הקפיד לשמש סמל לתלמידיו ולמוריו:
'את אשר דרש מאחרים ,דרש מעצמו עוד יותר' .ארליך שילב מעשה עם חזון וכרך רציונליות
ברומנטיקה .יכנוביץ נזכר כמקנה ערכי חברה מתוקנת ואהבת אדם .שהם 'היה צנוע כלפי חוץ ,אך
סוער בתוככי נפשו' .וינברג ,שלא היה דמות של מנהיג חברתי ,נותר זכור כ'בן הארץ ,שהיה צעיר
מושלם בהשכלה יהודית וכללית' 70.כישרון הוראה — ולא כולם ניחנו בו — לא נעלם גם הוא מעיני
התלמידים .פניו של וילקומיץ 'הפיקו תבונה ומרץ רב' ,ו'בשיחותיו המסבירות קנה לב כל שומע'.
אפשטיין העניק בעת ביקורו ביבנאל שיעור שרישומו לא נמחה' :זה היה שיעור בהנדסה ובגיאוגרפיה,
ובמה לא? [ ]...איזו הקשבה ואיזו פעילות מצד התלמידים! לא היה צריך שמי שהוא ידרוש מהם
שישתקו ושלא יפטפטו .לא היה צורך שמי שהוא יאיים עליהם בעונשים על שאינם מקשיבים .גם
השדה והמרחב לא הפריעו להם להתרכז' 71.גם קשיחותם של המורים בחדר הכיתה ננצרה כזיכרון
חיובי :כך דוד מילר במטולה וכך וילקומיץ ,שנותר זכור בעיקר בגלל הסמכות שהפגין .במנחמיה
'המנהל כרמי היה אמנם מורה מצוין ,אך עריץ וקשוח [ ]...פחדנו ממנו ,אך הערצנו אותו מאד' .משה
גרינקר ביומו הראשון בכפר־תבור 'הניח במופגן את הסרגל על הקתדרא .נשתלטה דומייה עמוקה
68
69
70

71

נ' רייכל' ,בין "קרתנות" ל"אופקי תרבות" :מקומה של ההשכלה הכללית בחינוך העברי בארץ־ישראל,'1935‑1882 ,
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־אביב ,1994 ,עמ' .237 ,235
ז' טפליצקי ,נעורים בסג'רה :מחיי איכרים בגליל של שנות העשרים ,תל־אביב תשמ"ו ,עמ'  ;31‑30קמחי וריקליס
(לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;534עבר הדני (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .178
קמחי וריקליס (שם) ,עמ'  ;536עוגן (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;120ב"צ מיכאלי ,סג'רה :תולדותיה ואישיה 75 :שנה
לייסודה ,תרנ"ט‑תשל"ג ,1973‑1899 ,תל־אביב תשל"ג ,עמ'  ;167הרוזן (לעיל ,הערה  ,)32עמ'  ;194חיות (לעיל,
הערה  ,)3עמ' .62
חיות (שם) ,עמ'  ;56קמחי וריקליס (שם) ,עמ' .592
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וכל החושים התחדדו .בני איכרים יהודיים בא"י [בארץ־ישראל] ,אסור שיהיו עמי ארצות ואסור
ללמדם בתפנוקים פדגוגיים ויש לנהוג בהם שררה ביד רמה' .מנגד הותיר ענתבי רושם של קשיחות
לא נעימה72.
הכריזמה של מקצת המורים השתקפה בשבחים מופלגים בתיאוריהם ,שהציגו דמות של מנהיג
נעורים ,חכם אך גם אמיץ ,קרוב אך מורם מעם ובעיקר דגם לחיקוי .ויתקין עמד על כך — הוא האמין
שהמורה יכול לטעת ִ
בלבות תלמידיו כל אשר יאבה 73.תיאורים רבים כאלו נקשרו בדמותו של ארליך
בכפר־תבור' :אנו ילדי הכפר כיבדנו את מורנו ,אשר ידע למזג תורה וגבורה .הוא קנה את לבנו כידיד
ורע ,ובשבילו היינו מוכנים ללכת באש ובמים' .ובמקום אחר' :ביחס התלמידים למורה ארליך לא היה
מקום למושג "פחד" .אותו כיבדו כבוד רב ,העריצוהו ואהבוהו אהבה בלי מצרים .המשמעת אצלו
הייתה למופת ,ואנחנו הלכנו אחריו כצאן אחרי הרועה' .לעומת האיכר־האב הטרוד או הלאה ,דומה
היה שהמורה עמד תמיד לרשות תלמידיו ,ושעתותיו הוקדשו להם; אמנם לא היו לו שדות לעבד ,אך
מחשבה זו ככל הנראה לא עלתה בלבם74.

תלמידי בית הספר
בכפר־תבור ומוריו
( .)1907למעלה מימין,
המורה אשר ארליך,
משמאל (בידיים
שלובות) המורה
שמואל בן־שבת

(באדיבות שבתאי גלאון,
כפר־תבור)

החום והאהבה שבזיכרונות התלמידים היו מנוגדים ליחס מסויג של האיכרים המבוגרים כלפי
הפרדות ,שניכרו בהם בעיקר סממני כבוד חיצוני שביטאו הערכה
המורים ,דבר שבלט בתיאורי ֵ
וריחוק .כשנפטר ניסן דוברוסקין בראש־פינה ,שהיה ידוע כאדם שופע אהבה ,שבתה המלאכה
 72רייכל( ,לעיל ,הערה  ,)68עמ'  ;236חיות (שם) ,עמ'  ;62י' רוזנצוייג ,מלחמיה־מנחמיה על חוף הירדן ,תל־אביב ,1989
עמ'  ;37מ' הראובני (עורך) ,כפר תבור (מסחה) ,)1976‑1901( :כפר־תבור תשל"ו ,עמ' .45 ,76
 73ויתקין (לעיל ,הערה  ,)48עמ' .89‑88
 74עוגן (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;123‑122רייכל( ,לעיל ,הערה  ,)68עמ' .236‑235
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במושבה ,והכול ,מפקידי יק"א ועד הפועלים ,באו ללווייתו ,אך ביטוי החום היחיד כלפיו נמצא
בהספדו של שו"ב .כשעזב ענתבי את כפר־תבור לאחר כעשרים שנה דהרו בחורי המושבה ,תלמידיו
לשעבר ,לפני מרכבתו למרחק של כמה קילומטרים 75.הערצת תלמידים לעומת כבוד מצד האיכרים
ביטאו את הפער הבין־דורי ביחס למורה .אף המורים עצמם חשו בכך .ד"ר יעקב זיידמן כינה את
ימיו בראש־פינה 'התקופה היפה ביותר בחיי [ ]...בייחוד מבחינת הכבוד שההורים כיבדו את המורים'.
גם הוא ,וגם ענתבי במכתב הפרדה ששלח לוועד כפר־תבור ,השתמשו במילה 'לבביות' לתאר
את היחס שזכו לו ,ולא מעבר לכך .יחס זה השתקף גם בדו"חות הרשמיים של מנהלים למחלקת
החינוך .הוא השתמר אף בשעת מחלוקות ,כפי שציין פושינסקי מיבנאל' :ההורים מכבדים ומעריצים
את המורים ,אולם במשך הזמן האחרון היה חלק מן ההורים [ ]...בלתי מרוצה מעבודת בית הספר'.
וינברג הסביר כי האיכרים התייחסו אל המורה 'בכבוד ובאמון ולא התערבו בעבודתו .הם ראו
בחושם ,שהמורה עובד במסירות וכי התלמידים קשורים אליו בקשרי אהבה וכבוד והם הסתפקו
בכך'76.

דימויים שליליים
פיהם של האיכרים לא נותר קפוץ כאשר דיברו סרה במורים .הם מנו בהם שורה של מידות רעות.
דומה שהבסיס לאיבה היה נטייתם של המורים להתבדל מחברת האיכרים .האיכר אברהם קוסטיצקי,
שתיעד בהרחבה את העשור הראשון לקיומה של יבנאל ,הותיר שני דיוקנאות ,של ישראל איתן ושל
רוזה יפה .איתן בא לבקר את קוסטיצקי ,שהיה שומר מצוות אך נאור ,בעקבות השמועות שכמה
הורים רוצים להחזיר את החדר למושבה .איתן תהה על השכלתו של קוסטיצקי .הוא שאל 'איזה
חינוך קבלתי בילדותי ,בחדר או בישיבה ,ואם קראתי איזה ספרי מדע [ ]...אמרתי לו :ספרי מדע לא
קראתי ,ספרים חיצוניים קראתי ,כמו ספרי סמולנסקין ,מאפו [ ]...ועוד' .איתן סיפר על הצמא שאחז בו
עוד מילדות לרכוש בכל דרך השכלה רחבה ,ואולם בתוך כך התברר לקוסטיצקי שהוא בור לחלוטין
בענייני תלמוד 77.מן הדברים עולה בבירור הבוז שרחש כל אחד מבני השיח להשכלת זולתו.
רוזה יפה הייתה אחותו של הרופא ד"ר הלל יפה ,שהיה גיסו של קלווריסקי ,ושהסתייע בקשריו
כדי לסדר משרות לאחיותיו .יפה באה ליבנאל להקים בית ספר חקלאי לבנות ,ולדברי קוסטיצקי
הייתה חדורת אדנות .היא תבעה מוועד המושבה אספקת מים פי ארבעה מזו שסופקה לאיכרים,
לצורכי בית הספר שעמדה להקים .הוועד דן והשיב בשלילה .היא התווכחה ,חשדה ,נעלבה ואיימה.
חמתה בערה במיוחד כשנאמר לה שלמרות היותה מכובדת ,הרי במושבה היא ככל איכר .כעבור כמה
ימים בא למושבה קלווריסקי ,שהיה נתון בין הפטיש לסדן .הוא שידל את האיכרים לוותר לה ,אף
שהצדק היה עמם ,אך לשווא; הביקור הוליד מריבה נוספת בין יפה לאיכרים .כעבור כמה ימים נקלעה
 75הצפירה 17 ,באפריל  ;1899הראובני (לעיל ,הערה  ,)72עמ' .75
 76ריאיון בן־אריה עם זיידמן ,1937 ,אח"י ;8.9.6 ,ענתבי לוועד כפר־תבור ,1925 ,אכ"ת ;46/3/28 ,פושינסקי לוועד
החינוך ,1923 ,אצ"מ ;S2/387 320 ,קמחי וריקליס (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .537
 77קוסטיצקי (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .171על רוזה יפה ראו :צ' שחורי־רובין' ,רוזה יפה מורה ברוסיה ,מנהלת בית ספר ביפו,
איכרה ביבנאל' ,דור לדור ,כז (תשס"ו) ,עמ' .200‑155
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לתקרית חדשה :היא הגיבה בחוסר רגישות רב כל כך על תקיפת איכר על ידי שודדים ,עד שהאיכר
אליהו גוטרמן ירק בפניה ,והיא מצדה איימה שתבקש מיק"א לסלק כמה איכרים מהמושבה78.
המקרה של יפה היה קיצוני אך לא יחיד מסוגו .עוד מורים הואשמו בזריעת מדנים ,ובהם מרקובסקי
במטולה ,שלדברי האיכר פייגלין 'מוכן תמיד היה לכל פעולה ,חוץ להוראה ,שכן אהב להתערב בכל
ענייני המושבה ,באלה שבין הוועד ,ואפילו בעניינים שבין אדם לחברו .רגזן היה במידה גדושה ,ולו
דין דברים מתמיד עם הפקידות והמורים האחרים שבמחיצתו .אלא שמעל לכל היה מעדיף להימצא
בחוץ [ ]...מלהימצא בין כותלי בית הספר' 79.גם כרמי הואשם בהתערבות בענייני מנחמיה' :מקומם
הבנים נגד אבותיהם בעניינים לאומיים ,מתערב בענייני עבודה עברית ושמירה עברית' .כשבא יואל
רוזנהק ,פקיד יק"א ,לביקור במושבה התלוננו לפניו האיכרים על כרמי' :כלום זה עסקו של אבא שלו
מי יעבוד אצלי ,יהודי או ערבי?' ,והוסיפו' :אין אנחנו רוצים בו ,כי אנחנו מכירים אותו עוד מיבנאל'80.
המורים גרסו ששורש הריחוק היה נעוץ דווקא באיכרים .פתחיה לבטוב ,שלימד ביסוד־המעלה,
הסביר' :את המורה הראשי רגילים היו לראות כאחד הפקידים ,וטבעי היה בעיניהם ,שבאורח חייו הוא
דומה ,עד כמה שמצבו החומרי מרשה לו ,לחיי הפקידים' .לבטוב דיבר על התקופה שבה עדיין הייתה
יק"א לבדה אחראית לחינוך .באותם ימים נחשד כרמי בעיני כמה מאיכרי מנחמיה כמלשין ליק"א על
האיכרים ,כנראה בשל היחס האוהד שהפגין כלפיו רוזנהק בפומבי .היה לחשד כזה על מה להיסמך.
המורה נתפס בעיני איכרים רבים כבעל שפה משותפת עם פקידי יק"א הרבה יותר מאשר אתם,
הפשוטים וחסרי ההשכלה .אך המורה ,שלא כמו הפקיד ,שהה דרך קבע במושבה וצפה בהליכותיה,
והמגע ההדוק עם התלמידים הוסיף וקירב אותו לסודות מקומיים .הייתה סברה שהמורה זוכה לטובות
הנאה מיק"א בשל העברת מידע אליה .ואכן כאמור היה לפחות מקרה אחד כזה :מרקובסקי דיווח דרך
קבע לקלווריסקי על איכרי מטולה81.
כרמי תיאר באריכות את ההתנכרות אליו בבואו ליבנאל ,משום שאורחות חייו הפתוחים
והמתקדמים נראו זרים לאיכרים ועוררו את חשדנותם .הוא שאף לקיים משק עצמי ,בעוד קודמיו
רחקו מחקלאות וקנו תוצרת חקלאית מהאיכרים .משה גרינקר מכפר־תבור ,שבניגוד לכרמי נהג
לרכוש תוצרת מהאיכרים ,עורר כעס בטענה שהוא מעדיף פלוני על פני אלמוני82.
לפעמים פרץ הכעס החוצה .קלווריסקי הזדמן עם ויתקין לישיבת איכרים ביבנאל .ויתקין ,בעל
הנפש הציונית־משיחית ,דיבר על הצורך לחזור לחקלאות אחרי מאות בשנים ,אך האיכרים ראו
בדבריו ביקורת על דרכיהם .שבתי סחין שאל אותו בחריפות אם הוא עצמו ניסה לעסוק בחקלאות,
ומדוע הוא מטיף מוסר לאחרים .יעקב אליוביץ הוסיף' :כלום ניסו כבר צעירים כמוך ללכת יום תמים
אחרי המחרשה וארוחתם פת יבשה ,או לבוא הביתה ולשאול לכוס תה ,ותה וסוכר בבית אין?' מוטיב
המורה הבטלן ,המנוכר לעמלו של האיכר ,בא לידי ביטוי גם במכתב ועד כפר־תבור אל וינברג,
78
79
80
81
82

קוסטיצקי (שם) ,עמ' .278‑274
פייגלין (לעיל ,הערה  ,)3עמ' פא.
כרמי (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .164‑162
קמחי וריקליס (לעיל ,הערה  ,)7עמ'  ;575כרמי (שם) ,עמ' .165
כרמי (שם) ,עמ'  ;164ריאיון בן־אריה עם גרינקר ,אח"י.8.25.2952 ,
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בתגובה על תלונתו בעניין חיוביו הכספיים' :רוע המצב והמשבר החקלאי לא נותן לנו את הזמן
להתווכח ולהאריך .בכל זאת מכיוון שכבודו פנוי והאריך במכתבו בשאלות שונות הננו מוכרחים
להשיב לו' 83.כך נזרעו מרירות ותסכול ולא נמוגו.
טרונייתם של המורים ,עם כל הצדק שבה ,התעלמה מתרומתם שלהם לריחוק שנוצר .כבר בסוף
שנות העשרים ביקר פנחס שיפמן ,מבכירי הסתדרות המורים ,את עמיתיו על כך ,אמנם בהקשר רחב
יותר' :המורים בארץ מכונסים בדל"ת אמותיהם [ ]...משום שהם מוקסמים מעצמם' .הוא הוסיף הסבר
אפולוגטי' :הם עשו יותר מאשר בכוחות אדם בינוני ,אבל ה"יתר" הזה הוא בעוכרי החינוך [ ]...בידיים
הרחיקו את הציבור מרוב קנאת יוצר' 84.אך נדמה שאנשי המושבות ורבים בחברה היישובית בכלל
לא נטו באותם ימים לביקורת עצמית אלא ראו בראש ובראשונה את נגעי זולתם ,ובמקום הערכות
מורכבות הביעו דעתנות פשטנית ,ועדיין דרוש מחקר שיעמוד על ביטוייה של תופעה זו ויברר את
שורשיה.

אלימות איכרים כלפי מורים
לעתים התפתחו עימותים פומביים בין איכרים למורים ,כמעט על גבול האלימות הפיזית ,ותמיד
מאותה הסיבה :הוצאת הילדים מבית הספר בשל אי תשלום שכר לימוד .תופעה זו נפוצה בשנות
העשרים ,כאשר עברה האחריות לבתי הספר מיק"א לוועד החינוך ,והוא נאלץ לגבות מהמושבות
כספים כדי לאזן את תקציבי בתי הספר המקומיים .במקרים של עיכוב תשלומים נותר ועד החינוך
חסר אונים ,ובמקרים קיצוניים הורה על הוצאת ילדיהם של המפגרים בתשלום מבתי הספר .לצעד
כזה היו השלכות רבות משמעות ,לא רק בשל הסמליות של הרחקת ילד עברי מבית הספר בתקופה
שבה נתפס החינוך ככלי מגייס לחברה היישובית ,אלא גם בשל ההשפלה הפומבית לילדים ולהוריהם
במושבה קטנה .משום כך היו גם מעשי התגובה פומביים ,ונועדו להשפיל את המורה כמשקל נגד
להשפלתו של האיכר האב .דינמיקת האלימות התפתחה באופן פשטני :המורה הוא ששילח בפועל
את הילד לביתו ,ולכן הוא נתפס כמייצג סמלי של מערכת החינוך כולה .האלימות העידה על מידת
האיבה שרחשו איכרים מסוימים למורים .אולי קיוו אותם איכרים שהרצון להעלים את הבושה יביא
את ועד ההורים לחפש פתרון כלשהו .כך אכן קרה לפעמים ,כפי שעולה ממכתבו של ועד ההורים
בכפר־תבור לוועד המושבה' :המורים התאוננו [ ]...שהאדון פייקוביץ ביזה את המורה לבר וזה משפיע
לרע בשביל הילדים' .ועד החינוך נטה לגלגל את הבעיות הללו לפתחם של ועדי המושבות .מנהל בית
הספר בראש־פינה ,אהרן יהודה בוכנר ,התלונן לפני הרב יעקב ברמן ,נציג 'המזרחי' במחלקת החינוך,
שאחד ההורים הכניס בכוח את בנו לכיתה .ברמן השיב' :מבלי להתערב בעצם עניין גובה הסכומים
של שכר למוד [ ]...מכיוון שדבר זה מסור לכם ,הננו מבקשים מכב'[ודכם] [ ]...לאחוז בכל האמצעים
החוקיים נגד התפרצות האיש הנזכר לבית הספר'85.
 83עבר הדני (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;181ועד כפר־תבור אל וינברג (לעיל ,הערה .)41
 84קמחי (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .48 ,50
 85ועד ההורים בכפר־תבור לוועד המושבה 11 ,בפברואר  ,1929אכ"ת ;47/5/28 ,בוכנר אל ברמן 31 ,במאי  ,1940אר"פ,
תיק .52
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וינברג הותקף ברחוב בכפר־תבור בשעת הפסקת הצהריים על ידי האיכר יעקב לובנוב ואשתו
ובנוכחות ילדיהם 'בחרפות ובגידופים ,בחוצפה ובגסות יתרה' ,משום ששילח את בתו של לובנוב
מבית הספר באותו הבוקר .לובנוב איים להכותו 'בלי חמלה' ולעורר שערורייה בבית הספר אם ישוב
וינברג לכיתתו אחר הצהריים .וינברג פנה בכתב אל ענתבי מנהלו' ,היות שבשיח הזה הייתי אני רק
הממלא את פקודתו בתור מנהל' .וינברג הקפיד לציין במכתבו את הנופך הסמלי שבאירוע' :החובה
עליו לתבוע בכל תוקף את עלבוני אני ,בתור מורה שנעלב בשביל מילוי חובתו .עלבוני אני — עלבון
בית הספר!' .הוא אף רמז שלא יירתע להכות את לובנוב אם יותקף ,וביקש ש'לא יתן מקום שאני אהיה
מוכרח למלא את החובה הזאת בעצמי שכבוד המורה וכבוד ביה"ס לא יהיו הפקר' .הוא הדגיש שלא
יחזיר את הילדה לכיתה קודם שתבוא הפרשה על פתרונה86.

פרשת האיכר סגל
העימות הקיצוני ביותר התרחש במנחמיה :איכר הכה מורה ברחוב המושבה .ועד ההורים דיווח
בלקוניות למחלקת החינוך' :היות שפרץ סכסוך ברחוב בין מורה בית ספרנו ובין מר שמואל סגל וזה
הראשון היכהו ולכן אנו מבקשים מכ'[בודכם] לתבוע את עלבונו כי זה גם עלבוננו .יחד עם זה אנו
דרשנו מאת המורה להוציא את בנותיו [של האיכר] מבית הספר עד שכ' יבררו את העניין הזה' .המורה
עצמו ,ח' בן־טובים ,דמם ,אולי מבושה ואולי כי הוועד ביקש לטפל בעצמו בדבר .לבסוף כתב יוסף
עזריהו ,מנהל ועד החינוך ,אל המורה מכתב קר ובמילים עטופות ביקש ממנו פרטים על 'המקרה
המעציב' ,על 'הדבר שנפל בינו ובין בני המושבה' ו'אם יש לזה עניין לביה"ס ולעבודתו בתור מורה'87.
במכתב תשובה אל עזריהו שטח בן־טובים באריכות את פרטי האירוע .בית הספר עמד להשתתף
בכינוס תלמידים בגליל התחתון וגבה מההורים דמי השתתפות .שמואל סגל ,אב לשתי תלמידות,
התנגד ודרש שבית הספר יכסה את הוצאות האירוע ,כפי שעשה בטיול קודם לעמק יזרעאל ,אלא
שאז מומנה הנסיעה מהכנסות חגיגת הפורים .בנקודה זו תמו העובדות ,והרגישויות תפסו את מקומן.
סגל לא הביע את עמדתו ישירות כי אם מסר באמצעות אחת התלמידות (לא בנותיו) 'שהמורה יכול
לשכור עגלה על חשבון התקציב' .התשובה הבוטה ,שנמסרה פומבית במעמד התלמידים ,גרמה לבן־
טובים לאבד את עשתונותיו והוא השיב שזה 'שקר' .במכתבו אל עזריהו הצטדק' :הוכרחתי לענות
תשובה מעין זו ,היות שוועד ההורים נתן לי אז עגלה חינם ,ולתלמידים היה עכשיו מקום לחשוב
ששיקרתי להם אז [ ]...יבין ,אדוני הנכבד ,איש מעיז למסור לתלמידה דברים בלתי נכונים שיכולים
גם להשפיע לרעה' .הדברים הגיעו כמובן לאוזניו של סגל ,והוא ניגש אל בן־טובים ברחוב המושבה
אחרי הלימודים והחל לגדף אותו .בן־טובים ניסה לדבר על לבו ,אך סגל לא נתרצה ,סטר לו על לחיו,
'והוסיף עוד מכות נמרצות אחדות ,וחדל רק אז כשבגדי נתלכלכו כבר בדם' .הוא אף איים שישוב
ויכה את בן־טובים .בן־טובים הוסיף עוד שני פרטים רבי משמעות :הוא צירף מכתב תמיכה מטעם
 86וינברג אל ענתבי 2 ,ביוני  ,1921אכ"ת.12/1/28 ,
 87ועד ההורים במנחמיה לוועד המושבה 11 ,במאי  ,1925אצ"מ ;S2/495 166 ,עזריהו אל בן־טובים 18 ,במאי ,1925
אצ"מ.S2/495 169 ,
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א' בסיוון תרפ"ה
()1925
משמאל :תשובת
שמואל רוזנקביץ,
ראש ועד ההורים
במנחמיה להנהלת
מחלקת החינוך,
ח' בסיוון תרפ"ה
(הארכיון הציוני המרכזי,
ירושלים)
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ההורים ,אם כי הדגיש 'שזה לא נבע מתוך לבם ,אלא לצאת ידי חובתם ,ושגם הם מוכשרים לעשות
מעשים מעין אלו שעשה מר סגל' ,וציין שלא הוציא את בנותיו של סגל מבית הספר 'כי ככה יעצו
לי מורי טבריה' 88.פרטים אלו העידו כי בן־טובים חש אווירה כללית של עוינות ונכונות לאלימות
כלפי בית הספר.
עזריהו חפץ בפתרון רדיקלי ונראה לעין ,שימנע הישנות מקרים דומים בעתיד .הוא כתב אל
שמואל רוזנקביץ ,ראש ועד ההורים במושבה ,התעלם בערמה מרמיזותיו של בן־טובים באשר לאווירה
השלילית במושבה ,ודווקא ציין לשבח את מכתבם של ההורים ,ש'מכירים שעלבונו של המורה הוא
גם עלבונכם [[ ]...ו]הוא עלבון גם לנו' .בכך העביר את ועד ההורים באופן מלאכותי לצד ועד החינוך
ובודד את סגל ,שאת מעשהו כינה 'פראי' .קבוצה מאוחדת מלאכותית זו של ההורים ואנשי החינוך
הייתה צריכה להעניש את סגל ,אך כפי שציין עזריהו בצדקנות' ,אין אנו יכולים להיות שופטיו וגם
אין הכוח בידנו להעניש את העבריין' .לא נותרה בררה אלא להטיל מלאכה זו על ועד ההורים ,ועזריהו
דרש מרוזנקביץ 'בתור ראש ועד ההורים ,לתבוע לדין את מר סגל לפני משפט השלום העברי בטבריה
 88בן־טובים אל עזריהו 20 ,במאי  ,1925אצ"מ.S2/495 164–165 ,
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על עלבון המורה וביה"ס' .בית משפט זה היה גוף לא פורמלי אך בעל מעמד חשוב ביישוב היהודי.
הוא נועד לפתור סכסוכים במסגרת הקהילה ,וכוח האכיפה שלו נבע מעצמת השפעתו החברתית.
עזריהו הוסיף עוד נקודת לחץ פסיכולוגית — 'כבודכם דורש שאתם תהיו התובעים ,ועליכם לעשות
זאת תיכף' — ואף נקודה מעשית :אם תתבע מחלקת החינוך את סגל ,תידון התביעה לפני רשויות
המנדט הבריטי ,ואם יימצא סגל אשם ,יוענש בחומרה 89.ניכר היה בעליל שעזריהו העדיף להימנע
מטיפול ישיר במקרה .עם זאת עצם הפעולה המהירה נראתה לו חשובה מכול ,ועל כן כתב במקביל
אל בן־טובים והטיל עליו לוודא שוועד ההורים יבצע את הדרישה ללא דיחוי ,שאם לא כן תפעל
בכל זאת מחלקת החינוך בעצמה 'תיכף' .הוא שיבח את ההחלטה להשאיר את הילדות בבית הספר,
'כי אין הילדים צריכים לשאת את עוון הוריהם' — ערך זה נשכח במקרים של חובות כספיים
למחלקת החינוך .רוזנקביץ לא נפל בפח .הוא השיב לעזריהו' :לצערנו אין אנו יכולים עכשיו לתבוע
למשפט את מר סגל מסיבת העבודה המרובה שיש לנו עכשיו ואין באפשרותנו להפסיק את עבודת
השדה אף ליום אחד' 90.אין תיעוד של המשך הפרשה ,ולא ידוע אם תבעה מחלקת החינוך את
סגל כפי שאיימה לעשות.
פרשה זו המחישה בצורה קיצונית את איבתם העמוקה של איכרים למערכת החינוך ולאנשיה.
במכתבו אל עזריהו היטיב בן־טובים לשרטט את האווירה הכבדה שרבצה דרך קבע במושבה:
כל השנה הנני סובל פה במנחמיה ייסורים נוראים שקשה לי למסרם עכשיו .חיי פה הם חיי צער ועלבון.
יחסם של האיכרים למחלקת החינוך ,לביה"ס ולמורה הוא גס מאד .השתדלתי במשך השנה למלא את חפצם
ודרישתם ,למרות זאת שבהרבה דברים אולי חטאתי לחינוך ולהוראה; אבל מה היה לי לעשות? יראתי —
פשוטו כמשמעו — מהאנשים הפשוטים שבמנחמיה .עוד המורים הקודמים סיפרו לי מעשים בלתי יפים וכמובן
נזהרתי .עוד בחורף העבר [כך!] ,כשאדוני ביקר את בית־ספרנו ,אמרתי לו ,שהנני שרוי בפחד מתגרת ידם
הקשה של איכרים אחדים91 .

משמעויות
מבט רטרוספקטיווי על יחסי המורים והאיכרים במושבות הגליל מעלה שתי תופעות בולטות .ראשית,
היה שוני מהותי בין האיכרים לבניהם בדימוי המורה .שנית ,שני הצדדים ,האיכרים והמורים ,עסקו
כנראה בעיצוב דימוי ה'אחר' יותר מאשר בבניית דימוי עצמי קבוצתי.
למרות הניסיונות למגעים ולקשר אפשר לקבוע כי המורים והאיכרים הבוגרים הציבו חומות
ברורות בין עולמותיהם האינטימיים ,והמפגשים ביניהם התקיימו בזירה הפומבית ,באספות עבודה
או בביקורי נימוסים .אם נפרצה לרגע חומת האינטימיות ,היה זה רק בעתות משבר ,למשל בעת איום
ביטחוני.
 89עזריהו אל רוזנקביץ 24 ,במאי  ,1925אצ"מ .S2/495 167 ,על בית משפט השלום העברי ראו :פ' דיקן (דיקשטיין),
תולדות משפט השלום העברי :מגמותיו ,פעולותיו והישגיו ,תל־אביב תשכ"ד.
 90רוזנקביץ אל עזריהו 24 ,ו־ 31במאי  ,1925אצ"מ.S2/495 168, 163 ,
 91בן־טובים אל עזריהו 20 ,במאי  ,1925אצ"מ.S2/495 165 ,
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בדרך כלל בזו המורים לאיכרים ,והאיכרים שטמו את המורים .המורים חשו זרים בעולם האיכרי,
ולא נמצאה להם במושבות חלופה לחברת האיכרים .שנותיהם במושבה כפו עליהם אפוא מגע בלתי
פוסק עם אנשים שבחברתם לא רצו .האיכרים מצדם חשו שדרך המגע עם התלמידים איימו המורים
על הסמכות של האב האיכר בתא המשפחתי .ועד מנחמיה כתב אל יוסף לוריא במילים מפורשות:
'הוא [המורה] המשפיע היחידי על חיי בנינו כי ההורים טרודים תמיד בהעבודה' 92.איום זה הפך
למוחשי בשתי נקודות קריטיות .האחת הייתה קריאת התיגר של המורים על הדתיות ,שלא רק
נגזרה מן האמונה של האיכר באלוהים ,אלא סימלה עבורו את כל מסגרת החיים השמרנית ,המובנה
והמוכרת .הנקודה האחרת הייתה כוונתם של המורים לעצב את דמות הבוגר ,ליצור נער עברי הבונה
את המולדת וחדור ערכי מודרנה כלליים ולאומיים .אך דמות זו הייתה מנוכרת לרוח האיכרים —
מטרתם של המורים עמדה אפוא בניגוד לצורכיהם הרגשיים של האיכרים כהורים.
אולי בנקודה זו נעוץ השוני בדימוי המורה בעיני הדורות השונים בסביבה האיכרית .האיכר ראה
במורה מצליחן יהיר ומסוכן ,שדרכיו היו זרות לרוחו ,ואילו התלמידים מצאו במורה דמות לחיקוי,
במיוחד בעולמות הרגשיים והחברתיים שנפרשו מחוץ לכותלי בית הספר .כוח משיכתו של המורה
נבע כמעט רק מתחום החינוך הלא פורמלי .המורה חינך לערכי גבריות ,גם במה שנגע לאתיקה
אישית וגם במה שנגע לתרומה לקהילה 93.המורה האמין שבידיו סוד היכולת להגשמה עצמית ,והוא
בשערה של הדרך הרגשית והתרבותית שהובילה מן הפריפריה
ּ
היה נכון לחלוק את סודו .המורה עמד
החונקת אל המרכז עתיר הגירויים ,ובידו אחז את המפתח לשער זה .לעומתו הבטיח האב האיכר חיי
חקלאות אפורים ללא שום סוג של רווחה ,חומרית או רגשית .הוא אף לא יכול היה להבטיח לכל
ילדיו נחלה .האיכר הגלילי היה לא פעם עני ,עייף ומר נפש .קשה היה למצוא בו דמות לחיקוי ,ולא
קל היה להתגאות בו .את זאת חשו הבנים והאבות גם יחד ,ומשום כך ראה כל אחד מהם את המורה
בחזות שונה :זה מצא בו חונך ,והאחר ראה בו מתחרה.
מדוע הדגישה כל קבוצה את הדימוי של האחרת יותר מאשר את דימויה העצמי? נראה לי שהדבר
נבע מתחושה עמוקה של אי שביעות רצון עצמית .ככל שהקבוצה מתוסכלת יותר מעצמה ,כך היא
נוטה להתמקד בדימוי ה'אחר' ,דבר המקל עליה להימנע מהתבוננות בעצמה פנימה .במילים אחרות,
דימוי ה'אחר' הוא שיקוף של התסכול העצמי ,קודם לדימוי העצמי ,ועם הזמן הוא יכול להימוג או
לחלופין להתעצם.
הדימוי העצמי של האיכר שיקף את היסוד הפריפריאלי בעלייה הראשונה .העלייה הראשונה
יצרה דפוסי חשיבה והתנהגות שעברו בתקופות שאחריה תהליכים דינמיים של עיבוד ושינוי במרכז
הארץ ובפרט במושבות הגדולות ,אך קפאו על שמריהם במושבות הגליל הקטנות והמרוחקות .במאה
העשרים העסיקו את החברה היישובית רעיונות ותהליכים כגון הקולקטיביזם ,עיצובו של העברי
החדש ,פוליטיזציה ותרבות הביטחון ,והיא התמודדה ִאתם בדרכים שונות ,אבל בכל מקרה הם הניעו
 92ועד מנחמיה אל לוריא 26 ,בספטמבר  ,1921אצ"מ.S2/685 13 ,
 93י' זלטנרייך' ,גבריות ,כבוד וגוף במושבות פיק"א בגליל בתקופת היישוב' ,סוציולוגיה ישראלית ,יא( 1 ,תשס"ט),
עמ' .157‑137
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אותה לדינמיקה של פעולה ותגובה .כל אלו חלפו עברו על פניהם של האיכרים הוותיקים מבלי
לגעת בהווייתם .עם זאת האיכרים חשו היטב שדברים מתרחשים בעולם היישובי ,ושהם אינם נוטלים
בהם חלק .המורה היה גשר לתהליכים הללו ,אך האיכרים (בניגוד גמור לבניהם!) ראו בקרבתו סכנה
יותר מאשר הבטחה ,ומתוך כך בנו את דימויו השלילי .שעה שהתלמידים בנו נרטיב סימביוטי עם
המורה ,יצרו ההורים האיכרים נרטיב של הדרה .שונה היה יחסם של חלק מהאיכרים בשנות העשרים
והשלושים אל המורים שומרי המצוות של 'המזרחי'.
קשה להכליל ולהצביע על זהות מורית או איכרית חד־ערכית ומתוך כך גם על דימויים הדדיים
סטראוטיפיים .עם זאת מכלול הזהויות והדימויים של המורים והאיכרים מעיד בעליל על קיומה
של חומת זרות מוחשית בין שתי הקבוצות .חומה זו הושתתה על שני יסודות עיקריים .יסוד אחד
היה הפער החברתי :עובדי כפיים מכאן ואנשי מלל מכאן .פער זה ,שנמסכו בו מידות של עוינות
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וזלזול ,תרם לא מעט לריחוק הדדי בין המורים לאיכרים ולקור ולרשמיות ביחסי הגומלין ביניהם.
תופעה זו לא הייתה מיוחדת למושבות הגליל ,והייתה קיימת למשל גם באזורי הכפר של צרפת
באותם ימים 94.היסוד האחר היה הפער בתפיסת הדת ,שהייתה נושא למאבק תחילה בין מורים
לאיכרים ואחר כך גם בתוך קבוצת המורים .לדתיות או לחילוניות הוענקו משמעויות תרבותיות
ואישיותיות מעבר להיבט של מידת האמונה ,וכך הפכו לליבת התיוגים החברתיים שהתפתחו
במושבות הגליל.

(מתוך :תערוכת ראשית
החינוך העברי בראש
פינה [אוצר :אורי בירן],
באדיבות ארכיון ראש־פינה
ע"ש אברהם בלום)

' 94איכר שאל את המורה" :היית בחופשה היום?"" ,כן"" ,ושילמו לך?"" ,כן"" ,ובכן אני ,כאשר אינני עובד ,אינני מרוויח"'
(אוזוף ואוזוף [לעיל ,הערה  ,]4עמ' .)398
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נספח :רשימת מורים המוזכרים במאמר
אברהם אבא אורי — מנהל בית הספר ביבנאל בשנים .1928‑1925
אליהו אזולאי ( — )1921‑1891יליד חיפה ,לימד בבית הספר כי"ח בחיפה בשנים  ,1910‑1907משנת
 1910לימד עברית וערבית במנחמיה ואחר כך ביבנאל ,נפטר משחפת בסן־פרנסיסקו ,ארצות־
הברית.
ישראל איתן ( — )1936‑1873מנהל בית הספר ביבנאל בשנים  1906‑1904ובראשון־לציון בשנים
 ,1908‑1906נפטר בפיטסבורג ,ארצות־הברית.
יצחק אפשטיין ( — )1943‑1863ממניחי יסודות החינוך בארץ ,פדגוג ובלשן ,עלה בצעירותו,
לימד בצפת בשנים  1896‑1891ואחר כך במטולה בשנים  1899‑1896ובראש־פינה בשנים
 ,1902‑1899סיים לימודי דוקטורט בשווייץ ואחרי שובו כיהן כמנהל הסמינר למורים לוינסקי
בתל־אביב.
אשר ארליך ( — )1952‑1878ניהל את בית הספר בכפר־תבור בשנים  ,1907‑1904ואחר כך שנים
ארוכות בטבריה ,היה פעיל בהסתדרות המורים ואסטרונום.
אהרן יהודה בוכנר — ניהל את בית הספר בראש־פינה בשנת .1939
ח' בן־טובים — מורה במנחמיה בשנת .1925
משה בן־יוסף (נולד בשנת  — )1890למד בבית הספר למורים 'עזרה' ,ניהל את בית הספר במטולה
בשנים  ,1919‑1918אחרי פטירת המנהל הקודם ,שהם ,שהיה גיסו ,ולימים ניהל את בית הספר
'הכרמל' בתל־אביב.
שמואל בן־שבת — ניהל את בית הספר בכפר־תבור בשנת  1907אחרי פיטוריו של אשר ארליך.
משה גרינקר — יליד יסוד־המעלה ,ניהל את בית הספר בכפר־תבור בשנים .1935‑1933
ניסן דוברוסקין — ניהל את בית הספר בראש־פינה בשלהי המאה התשע־עשרה.
אסתר ויג — לימדה בראש־פינה בשנים  ,1937‑1935אחר כך לימדה בתל־אביב.
לובה וילקומיץ (נפטרה  — )1941אשתו של שמחה וילקומיץ ,לימדה בראש־פינה.
שמחה וילקומיץ ( — )1918‑1871ממניחי יסודות החינוך בארץ ,לימד ברחובות בשנים 1898‑1894
ובמטולה בשנים  ,1902‑1898וניהל את בית הספר בראש־פינה משנת  1902עד מותו מטיפוס
הבהרות.
ישראל וינברג ( — )1955‑1882לימד בשפיה בשנים  ,1904‑1903בראש־פינה בשנים ,1907‑1904
במטולה בשנים  ,1908‑1907ביסוד־המעלה בשנים  ,1911‑1908בכפר־תבור בשנים 1921‑1911
ולבסוף בטבריה בשנים .1946‑1921
יוסף ויתקין ( — )1912‑1877מהוגי העלייה השנייה ,לימד בגדרה בשנים  ,1901‑1897בכפר־תבור
בשנים  1904‑1901ובראשון־לציון בשנים  ,1906‑1904היה המנהל הראשון של בית הספר
בכפר־תבור .נפטר מסרטן הגרון.
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ברכה חבס — לימדה בכינרת בשנת  ,1921ולימים הייתה מבכירות העיתונאיות בארץ.
ד"ר יעקב זיידמן — ניהל את בית הספר בראש־פינה בשלהי שנות השלושים.
אהרן טורקניץ — ניהל את בית הספר בראש־פינה אחרי וילקומיץ עד אמצע שנות העשרים ,אחר כך
היה מפקח על בתי הספר בתל־אביב ,בתו יפה נישאה לברוך בן־יהודה.
יעקב יכנוביץ (יכנאי) — ניהל את בית הספר בסג'רה משנת  1909עד ראשית שנות העשרים.
נחום ירושלמי — לימד במחנים בשנים  ,1911‑1910בימי מלחמת העולם השנייה היה פעיל חינוכי
בצפון אפריקה.
זאב כרמי (קרמרוף) — ניהל את בית הספר ביבנאל בשנים  ,1911‑1910ואחר כך ניהל את בית הספר
במנחמיה עד תום מלחמת העולם הראשונה ,ניהל כשלושים שנה את בית הספר עממי א'
בחיפה ועמד בראש מחלקת החינוך בעיר.
פתחיה לבטוב (לברטוב) — לימד בימי מלחמת העולם הראשונה ביסוד־המעלה ,במטולה ובראש־
פינה ,ניהל שנים ארוכות את בית הספר בהרצליה ,אחרי פרישתו לימד בהתנדבות במעברות.
אליהו לולו ( — )1952‑1899לימד במנחמיה לצד כרמי ,אחר כך לימד שנים ארוכות בחיפה והיה
פעיל למען יהדות המזרח ,כיהן כחבר הכנסת הראשונה.
דוד מילר — לימד לפני מלחמת העולם הראשונה בראש־פינה ,ביסוד־המעלה ,במטולה ,בצפת
וביבנאל ,באחרית ימיו לימד אצל השומרונים בשכם.
יוסף מרקובסקי (מור) ( — )1925‑1864לימד בקסטינה וביפו .ואחר כך במטולה ,ושימש שם מנהל
בשנים  ,1914‑1907אך הודח ממשרתו ונותר כמורה ,אחרי מלחמת העולם הראשונה לימד
תקופה קצרה במצפה.
יהודה ענתבי ( — )1951‑1878לימד בראש־פינה בשנים  ,1905‑1904ניהל את בית הספר ביבנאל
בשנים  ,1909‑1907בכפר־תבור בשנים  1925‑1910ולבסוף בצפת.
שלום פושינסקי — ניהל את בית הספר ביבנאל מטעם 'המזרחי' בשנים  ,1925 ,1923‑1922בשנת
 1924לימד בירושלים.
חיים קלר ( — )1979‑1891בן ראש־פינה שהיה מורה במקום ,בשנת  1924עזב לתל־אביב בעקבות
סכסוך ,ולימים ניהל שנים ארוכות את בית הספר 'אחד העם' בתל־אביב.
אהרן קרון — ניהל את בית הספר ביבנאל ובמקביל שימש כמפקח מטעם יק"א בגליל התחתון בשנים
.1919‑1911
חיים צבי שהם (אוניקשט) (נפטר  — )1916לפני עלייתו היה מזכירו של מנחם אוסישקין ,לימד
במנחמיה בשנים  1911‑1904ובפתח־תקווה בשנים  ,1913‑1912ואחר כך ניהל את בית הספר
במטולה עד מותו מטיפוס.
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