חינוך יהודים בסודיה ________
מאמצע המאה התשע עשרה ועד ראשית המאה העשרים ואחת
צבי זוהר
מבוא
מחקר קהילות ישראל שבסוריה בעת החדשה התמקד בתקופה שעד שלהי מלחמת העולם
הראשונה .בהתאמה ,הידע המחקרי שלנו על אודות החינוך של יהודי סוריה בפרק זמן זה הוא
סביר .אולם המחקר על אודות יהודי סוריה בתקופת המנדט הצרפתי ( )1945-1920קלוש,,
ומחקר על יהודי סוריה בתקופת עצמאותה של סוריה(משנת  1945ואילך) כמעט שאינו קיים2.
מאמר זה מציג בקצרה את החינוך של יהודים בסוריה מאז אמצע המאה התשע עשרה ועד
ראשית המאה הנוכחית ,תוך שילוב ידע מחקרי קיים עם מידע ממקורות ראשוניים .המאמר
מחולק לפרקי משנה ,שבכל אחד נדון מצב החינוך בתקופת אחד המשטרים :תקופת השלטון
העות׳מאני ,תקופת המנדט הצרפתי ותקופת סוריה העצמאית.

א .תקופת השלטון העות׳מאני3
כללי
עד המאה התשע עשרה לא נודע בסוריה כולה ,ובכלל זה בקהילות היהודיות ,חינוך לא
מסורתי .כשם שילדים מוסלמים למדו במסגרות שהיו סמוכות למסגדים ,כך למדו ילדים
יהודים צעירים שנים אחדות בכתאב .מעטים מהם  -המצטיינים ובני האמידים  -יכלו להמשיך
בלימודים מתקדמים ,במסגרת מדרש ,שבו למדו גם תלמוד ופוסקים .חלק מבוגרי המדרשים
ייעדו עצמם לקריירה של רבנות או של כלי קודש אחר ,כגון שוחט .אולם ככלל לא נועד
החינוך להכשיר את התלמידים לפרנסה כלשהי; מטרת החינוך הייתה חברות תרבותי ודתי,
היינו העברת מידע וחיזוק התייחסויות אשר יכשירו את התלמידים לחברות ראויה בקהילה
היהודית המסורתית .לימוד מקצוע נעשה על ידי צירוף הצעיר במעמד של שוליה ועוזר לבעל
מקצוע ותיק .לעתים קרובות היה הנער מסייע לאביו או לדודו בעסק משפחתי; לפעמים הוצמד
לבעל מקצוע שלא ממשפחתו ,ואז הוגדרו בפירוט התנאים להעסקתו ולהדרכתו.
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בשנת  1990אושרה באוניברסיטה העברית בירושלים עבודת דוקטור שכותרתה ׳יהודי סוריה ולבנון בין
הלאומיות הערבית והתנועה הציונית(בין שתי מלחמות העולם)׳ ,אולם הכתוב בה נעדר סימוכין לעתים
קרובות ובעייתי מאוד גם מבחינות אחרות.
והמחקר הקיים אין בו כמעט התייחסות לענייני חינוך .ראו למשל :זנר.
תת־פרק זה מבוסס בעיקר(אך לא בלבד) על :זוהר ,מסורת :הראל ,בספינות.

פעמים ( 109תשס״ז) ,עמי 32-5

במאה התשע עשרה הוקמו בסוריה בתי ספר במתכונת אירופית .הראשונים שהקימו בתי
ספר כאלו לא היו גופים או אישים מקומיים ,אלא גופים שבסיסם בחו״ל .המניעים המוצהרים
של גופים אלו היו מגוונים :מהם דתיים נוצריים ,מהם חילוניים הומניסטיים; אך כולם שאפו
להנחיל לתושבי סוריה את ברכת התרבות האירופית .הממשלות באירופה עודדו את פעילותם
של גופים אלו ,כיוון שראו בה אפיק להגברת השפעתן באזור.
את חברת ׳כל ישראל חברים׳(כי״ח ,׳אליאנס׳) ואת מפעלה יש לראות בהקשר זה 4.מייסדי
החברה היו בעלי תודעה מפותחת של אחווה כלל־יהודית ,ומתוך כך ביקשו לפעול לרווחת
יהודים באזורים נחשלים של העולם ,לרבות האימפריה העות׳מאנית .עם זאת פעילי החברה
היו יהודים צרפתים בעלי הכרה עמוקה בעליונותה של התרבות הצרפתית על פני כל תרבויות
העולם ,וראו עצמם כצרפתים בני דת משה .דאגה לרווחת אחיהם היהודים הצריכה אפוא
לדעתם הקניית לשונה ותרבותה של צרפת ליהודים אלו ,תוך שימוש בספרי לימוד ובתכנית
לימודים מצרפת .ראשי ׳אליאנס׳ לא היו אנטי־דתיים כל עיקר ,אך את המעמד ואת האופי
הראויים לדת בחיי היהודים בכל מקום גזרו מהמקובל עליהם ועל יהודי צרפת .לפיכך הוקצו
ללימודי הדת בבתי הספר של ׳אליאנס׳ שעות לא מעטות ,אולם הבכורה ,הן במספר השעות
והן ביחס הפדגוגי ,ניתנה בבירור ללימודים הכלליים :שפות ,חשבון וכן הגאוגרפיה של צרפת,
ספרותה ותולדותיה.
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עיינו על כך :זוהר ,כי׳׳ח.
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ילדים לומדים אצל רבם בבית כנסת .תוניסיה ,המאה ה־  .20ארכיון הגיוינט ,ירושלים

בתקופה הנדונה הייתה פתוחה לפני ילדים יהודים בסוריה אפשרות נוספת לחינוך  -בתי
ספר לא יהודיים ,ובפרט של מסדרים נוצריים .הורים שהעדיפו חלופה זו נחלקו לשתי קבוצות
אוכלוסייה מובחנות היטב .קבוצה אחת כללה את האביונים ,אשר לא יכלו לשאת בהוצאות
שכר המלמדים בתלמוד התורה המסורתי ,ועל כן נענו להצעת המיסיון להעניק לבניהם
השכלה בחינם .יתרון נוסף של בתי ספר לא יהודיים היה שהוצע בהם חינוך גם לבנות,
בעוד שהמסגרות המסורתיות הוגבלו לבנים בלבד .הקבוצה האחרת עמדה בקצה העליון של
הסולם החברתי :הורים אמידים ועשירים אשר שלחו את בניהם ללמוד במוסדות יוקרתיים
שהקימו מסדרים נוצריים שונים .הורים אלו לא שאפו להתנכר למסורת :אדרבה ,רובם היו
דתיים בהחלט .אלא שבתי ספר אלו נחשבו בעלי רמה גבוהה ויוקרתיים ,והלימוד בהם נתפס
כמכשיר את התלמיד באופן הטוב ביותר להצלחה כלכלית בעתיד .הורים אלו התייחסו בביטול
לאפשרות שהמוסד ישפיע על עולמו הדתי של הילד ,ואת חברותו הדתי־מסורתי היהודי
סברו להשיג באמצעים אחרים .גישתם של הורים אלו משקפת תמורה משמעותית אשר חלה
בתפיסת החינוך בתקופה הנדונה :הלימוד בבתי הספר החל להיתפס כמכשיר לקראת קריירה
עתידית ,ואילו החברות הדתי־תרבותי החל להיראות כיעד משני של החינוך.
אסקור בקצרה את התפתחותם של מוסדות החינוך לזרמיהם השונים בקהילות חלב
ודמשק עד שלהי מלחמת העולם הראשונה.
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חלב
חינוך מ סו ר תי
לימוד תורני מתקדם
בחלב נמשכה בתקופה הנדונה המסורת האינטלקטואלית אשר אפיינה את העיר בימי הביניים,
ואשר נתחזקה עקב בואם של גולי ספרד במאה השש עשרה .הנוסע וולף שור ,שביקר בקהילה
בשנת  ,1875דיווח על ישיבה גדולה הפועלת בחלב ועל קבוצות רבות של תלמידי חכמים
העוסקים בתלמוד ובפוסקים 5.אפרים ניימרק ,אשר ביקר בעיר בשנת  ,1884מסר על מדרשים
רבים הפועלים בעיר ,והתפעל מרמת הלימוד הגבוהה :הוא תלה את הדבר בתמיכה הנדיבה
במדרשים ובלומדים  -ובכללם תלמידים עניים  -מצד גבירים אמידים ,אשר הם עצמם
עוסקים בלימוד ככל יכולתם 6.בשנת  1880התקיימו כארבעים חכמים מתמיכה שקיבלו עבור
לימוד תורה7.
אולם נראה כי בתקופה זו חל שינוי בהרכב הסוציו־אקונומי של הלומדים בישיבות.
בתקופות קודמות פנו ללימודים תורניים רבים מבני המשפחות המיוחסות שבקהילה :אך
על פי דיווחו של יצחק אלטרס נראה כי כבר בשנת  1880הגיעו ארבעים התלמידים במוסד
התורני המתקדם היחיד בחלב בעיקר מקרב בוגרי כתאבים לבני עניים .הווי אומר ,דור העתיד
של תלמידי החכמים לא התבסס על השכבות האמידות אלא על דלת העם .אחד מניסיונות
הקהילה לשקם את לימוד התורה היה הקמת ישיבת ׳ראשית חכמה׳ ,אשר תכנית הלימודים
בה כללה גם הוראת שפות זרות :הישיבה התקיימה עד מלחמת העולם הראשונה 8.תלמידי
החכמים שבחלב ניסו לשקם את לימוד התורה ולהבטיח את עתידו באופנים נוספים9.
חינוך מ סו ר תי ב סי סי
שור התרשם לטובה לא רק מרמת תלמידי החכמים הבוגרים בחלב ,אלא גם מן הכתאבים
שבעיר :הוא מצא כי תכנית הלימודים בהם כוללת לימוד קריאה ומקרא ותרגום המקרא
לערבית ,0.אלטרס דיווח על תכנית לימודים דומה ,בתוספת לימוד כתיבה ערבית־יהודית".
מדיווחו אנו למדים כי הקהילה מימנה מכספה שני כתאבים :אחד ליתומים עניים ,שלמדו בו
כשישים תלמיד ,ואחד לבני עניים אחרים ,שלמדו בו שבעים עד שמונים תלמיד .מלבד שני
מוסדות אלו פעלו בעיר שנים עשר כתאבים ,שאת שכר הלימוד בהם שילמו אבות התלמידים.
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שור ,עט׳ .11
ניימרק ,עמי .69-68,52
אלטרס .כבר בשנות הארבעים של המאה התשע עשרה דובר על ארבעים חכמים שנתמכו על ידי הקהילה,
ראו :לאניאדו ,חלק ראשון ,עמ׳ קסז-קסח.
אלעאלם אלאסראא׳ילי 20 ,באוגוסט  , 1925עמי  21 ;2במאי  , 1925עמי  19:5בספטמבר  , 1930עמי ;2
מצוטט אצל :כהן ,יהודים ,עמי  . 137יש לציין כי ירידת קרנם של בתי המדרש בחלב תואמת לאשר התרחש
בבתי המדרש המוסלמיים בסוריה במאה הזאת .ראו :רודד ,עמי .195-194
זוהר ,מסורת ,עמי .68-64
שור ,עמ׳ . 10
אלטרס ,עמ׳ .88
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בכתאבים אלו למדו כ־ 500תלמיד ,ובסך הכול למדו בכתאבים בעיר בשנת  1880כ־ 650ילד12.
בשנת  1909למדו בתלמודי התורה מעל  800ילד ,ואחרי מלחמת העולם הראשונה ,למדו בהם
כ־ 750ילד .מספר התלמידים בכתאבים שבחלב לא ירד אפוא במידה ניכרת במשך התקופה
הנדונה .הביקורת שנמתחה על מוסדות אלו מצד גורמים ׳נאורים׳ הייתה בוודאי מגמתית
בחלקה .מכל מקום מתברר כי לא היה בה כדי להניע את הורי התלמידים בתלמודי התורה
לשלוח את ילדיהם למוסדות אחרים .יתר על כן ,גורמים רבי משקל בקהילה צידדו במערכת
החינוך המסורתית :ניסיונות כי״ח להכניס תיקונים בדרכי הלימוד בתלמודי התורה נתקלו
בהתנגדות נמרצת של יסודות שמרניים ,אשר חששו כי מעורבות זאת תוביל לפגיעה באופי
הדתי של החינוך13.
חינוך מודרני
מוסדות חינוך יהודיים מודרניים הגיעו לחלב בדמות בתי ספר של ׳אליאנס׳ ,משנת 1869
לבנים ומשנת  1894לבנות 14.בתי ספר אלו הוקמו בעקבות יזמה של מנהיגי ה׳פראנקוס׳
שבחלב ,ובעידודם ותמיכתם של הרבנים הבכירים שבעיר 15.מספר התלמידים במוסדות

צוות ההנהלה והמורים בבית הספר של כי״ח בחלב ,סוריה.
מתוך הספר ’ יהדות חלב בראי הדורות’ ,אברהם כהךטאוויל ,ב הוצא ת המרכז העולמי למורשת
יהדות ארכדצובה(חלב)
12

13

14

בדין וחשבון משנת  1883נמסר על קיומם של כעשרים ואחד כתאבים בחלב ,ובהם כ־ 1,000תלמידים,
ראו;Bulletin Mensuel de l’Alliance Israelite Universelle, deuxieme semestre 1883, pp. 36-39 :
אך נראה כי מספר זה מוגזם.
העולם 17 ,באוגוסט  . 1909והשוו :רודד ,עמ׳  186ואילך; רודד הצביעה על השליטה בחינוך כאחד מבסיסי
קיצמה החברתית של ה;ילמאא׳ בסוריה .על המשך המתח בין מצדדי ׳אליאנס׳ למצדדי החינוך המסורתי
ראו בחלק הבא של מאמר זה.
בית ספר לבנות נפתח אמנם לתקופה קצרה ביותר בשנת  , 1872אך לפעילות מסודרת הגיע מוסד זה רק
בשנות התשעים .ראו :הראל ,בספינות ,עכ. 120 7
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אלו ,שנועדו מראש להיות אליטיסטיים ,היה קטן תחילה מאשר בחינוך המסורתי; וגם כאשר
גדל מספרם ,סמוך לראשית המאה העשרים ,הגיע לכ־ 200בנים ובנות בלבד .לאחר מהפכת
ה׳תורכים הצעירים׳ חל מפנה ,ובשנת  1910למדו בבתי הספר של ׳אליאנס׳ כמעט  400בנים
ו־ 550בנות :ועדיין לא התקרב מספר הבנים שלמדו ב׳אליאנס׳ למספר הלומדים בכתאבים
( 800ומעלה ,כאמור לעיל) .רבים מבוגרי בתי ספר אלו נמנו לאחר מכן עם הצעירים המהגרים
שהקימו חיים חדשים בערים בעלות פוטנציאל כלכלי טוב יותר,6.
ככל הנראה נעשו ניסיונות ליצור מסגרות חינוכיות חלופיות לבתי הספר של כי״ח
ולכתאבים ,אולם המידע שבידינו בעניין זה מצומצם ביותר .ידוע למשל כי אברהם אלפיה,
אשר נולד בחלב והשלים את לימודיו בבית המדרש למורים של ׳אליאנס׳ בפריז ,הוצב לעבודה
בבגדאד אך לא הסכין לעמוד בתנאי החיים הקשים שם ,ופוטר מ׳אליאנס׳ שנים מעטות לפני
מלחמת העולם הראשונה .אולם הוא לא אמר נואש ,והחליט להקים בחלב בית ספר עצמאי:
הוא שכר בית בן שלוש קומות ,גייס רבנים להוראת השפה העברית ומקצועות הקודש וכן
מורים לצרפתית ולערבית ,ופתח בית ספר עממי .על פי הדיווח שלפנינו עברו תלמידים לא
מעטים מבית הספר של ׳אליאנס׳ לבית ספרו של אלפיה ,אבל זה נסגר בשנות מלחמת העולם
הראשונה מסיבות כלכליות,7.
לסיכום ניתן לומר כי מערכת החינוך המסורתית בחלב הייתה בירידה מתונה במשך
התקופה הנדונה ,אך לא הגיעה לכדי משבר .לעומת זאת מערכת החינוך של ׳אליאנס׳
התפתחה תחילה באטיות ,והתפתחותה הואצה אחרי מהפכת ה׳תורכים הצעירים׳ .עם
זאת מוסדות ׳אליאנס׳ לבנים מעולם לא השתוו בהיקפם למוסדות תלמוד התורה .השפעת
׳אליאנס׳ על החברה היהודית של חלב הייתה מוגבלת ,הן עקב ההגירה של רבים מבוגרי
מוסדותיה והן עקב התנגדותם של גורמים בעלי עצמה בקהילה לדרכה החינוכית .נראה כי
כינון המנדט הצרפתי גרר תמורה חיובית במצב של ׳אליאנס׳ בחלב.

דמשק
חינו ך מ סו ר תי
לימוד תורכי מתקדם
בסוף שנות השישים של המאה התשע עשרה ביקר בדמשק כתב ׳הלבנון׳ ,והוא שיגר לעיתון
רשימה נלהבת על מצב החינוך היהודי המסורתי בעיר :׳מאד רחב ליבי בשמעי למקטנם ועד
גדולם יודעים ספר ומבינים לדבר בלה״ק [בלשון הקודש]; על הדבר הזה נאוה תהלה לעשירי
דמשק ,כי לבד שהם שומרי תורה ,הם עושים משמרת לתורה ומתנדבים לקיומה של תורה
בידי ההמון׳ 18.הכתב דיווח גם כי ׳להגדולים בהם נבעשירים] בית מדרש בביתם ,ומחזיקים

15
16
17
18

שם ,ענד  . 120-114על ה׳פראנקוס׳ ראו :שם ,עמי  ,29-15ועל פי המפתח שבסוף הספר.
העולם 17 ,במאי  ;1909וכץ ראו :נחמד.
על מפעלו של אלפיה ראו :טורקייה.
הלבנון ד ( ,) 1867עמ׳ .254
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ביד החכמים אשר לומדים בבית מדרשם /בדיווחים משלהי שנות השבעים של המאה התשע
עשרה מדובר על שני מדרשים לפחות שפעלו בדמשק ,ואשר הוחזקו בידי גבירים מעשירי
העדה :בית המדרש של סיניור רחמים ברון מערבי ובית המדרש של סיניור מאיר ליזבונה19.
בשנת  1884מסר ניימרק כי יש בדמשק רק מדרש אחד ,ובו לומדים כעשרה חכמים ,כשעתיים
מדי יום .יצחק שאמי כתב בשנת  1911כי ׳הישיבות והמדרשים הולכים ומתרוקנים מלומדיהם,
והתורה מונחת בקרן זוית׳ 20,משמע שהמוסדות עדיין היו קיימים ,אם כי מצבם היה קשה.
הרב יצחק אסא ,יליד  ,1900סיפר לי בריאיון עמו כי בשנות ילדותו ,היינו לפני מלחמת העולם
הראשונה ,פעלו בדמשק חמישה מדרשים ,שהוחזקו בידי גבירים מקומיים ,ובכל מדרש למדו
בין חמישה לעשרה תלמידים 21.אין בהכרח סתירה בין דבריו לבין התיאור של שאמי :הרב
אסא לא מסר כמה שעות הקדישו חכמים אלו מדי יום ללימוד במדרש ,וגם על פי תיאורו היו
המדרשים שרויים באותן שנים במצוקה כלכלית חריפה .את מכת המוות לקיומם הנחילה
לדבריו מלחמת העולם הראשונה :מרבית החכמים הוותיקים מתו ,מי ברעב ומי במלחמה,
בתי המדרש שבתו ,ולאחר מכן לא נמצא מי שישוב ויאכלסם.
חינו ך מ סו ר תי ב סי סי
גם מצב תלמודי התורה בדמשק לא שפר .בשנות השמונים היה בעיר רק תלמוד תורה קהילתי
אחד ,ובשנת  1888למדו בו כ־ 450תלמיד 22.הקהילה התקשתה לממן את המוסד 23,וכבר
בראשית שנות התשעים סייעה ׳אליאנס׳ במימון פעילותו 24.בשנת  1895העבירה הקהילה
את תלמוד התורה לחסות מלאה של ׳אליאנס׳ ,וזו הוסיפה לתכנית הלימודים בו מקצועות
כלליים ,כמו חשבון וגאוגרפיה 25.בשנת  1910למדו במסגרת זאת  768תלמיד 26.שנה לאחר
מכן פרץ משבר :הקהילה חדלה להעביר לכי״ח את סכום ההשתתפות הקטן בהחזקת תלמוד
התורה שנהגה להעביר עד אז ,ובתגובה הסתלקה החברה מאחריותה למוסד27.
משנת  1895לא היה עוד תלמוד התורה הקהילתי בגדר מוסד מסורתי ,עקב השינויים
שהכניסה ׳אליאנס׳ בתכנית הלימודים .ואולם בעיר פעלו גם תלמודי תורה פרטיים ,אשר
המשיכו ללמד במתכונת הישנה ולא הועברו לפיקוח ׳אליאנס׳; 28בשנת  1893הוערך מספר

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

אבואלעפיא ,סי׳ יד.
שאמי :הכתבה נפרשה על פני כמה גיליונות.
ריאיון עם הרב יצחק אסא ,חולון 24 ,באפריל  .1988והשוו :ח ד ד ,עט׳ . 195-194
AJAR 18 (1888/9), p. 29
טראב־מסלתון ,חלק חושן משפט ,סי׳ לז.
כהן ,דיווח ,עמי .50
AJAR 25 (1895/6), p. 31
Bulletin de VAlliance Israelite Universelle, 1910, p. 213
אלמאליח ,דמשק.
כך עולה מדברי הרב יצחק משה אבואלעפיא ,המובאים אצל :אלישר ,חלק חושן משפט ,סי׳ ה.
וראו :זוהר ,מסורת ,עמ׳ .41
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הלומדים בהם ב־ ,500וכן גם בשנת  2,.1911בשנות מלחמת העולם הראשונה פעל בדמשק
לפחות תלמוד תורה קהילתי אחד ,בשם ׳כתאב דויד :בשנת הלימודים תרע״ז ( )1916/7הוא
הוסב למתכונת של בית ספר מודרני30.
חינוך מודרני
׳אליאנס׳
בית הספר ׳אליאנס׳ נפתח בדמשק בשנת  ,1864נסגר כעבור חמש שנים ,ונפתח שוב רק בשנת
 ,1880על פי בקשת הואלי מדחת פאשא 31.בשנת  1883נפתח גם בית ספר לבנות .מספר
התלמידים בבתי הספר הללו עלה בהדרגה במשך התקופה הנדונה .בשנת  1883למדו בבית
הספר לבנים  114ילדים ,בשנת  1893עמד מספרם על כ־ 150ילדים 32,בשנת  1910היו בבתי
הספר של ׳אליאנס׳  184בנים ו־ 177בנות 33,ובשנת הלימודים תרע״ו ( )1915/6למדו בהם
למעלה מ־ 500תלמידים 34.תכנית הלימודים ב׳אליאנס׳ הדגישה כמובן את השפה והתרבות
הצרפתית ,אך ייחדה מקום גם ללימודי הדת היהודית .אמנם ראשי ׳אליאנס׳ בפריז לא אהדו
את הציונות ואת תחיית העברית ,אך מדיניות בית הספר נקבעה בפועל על פי עמדת המנהל
או המנהלת המקומיים :אברהם אלמאליח ,מנהל בית הספר העברי בשנים  ,1914-1911דיווח
על יחס שלילי ביותר של הנהלת בית הספר ׳אליאנס׳ בדמשק לעברית ולציונות ,ואילו יוסף
ליברמן ,מנהל בית הספר העברי בשנת  , 1916מסר על יחס אוהד למדי35.
מוסדות נוצריים
מאמצע המאה התשע עשרה(אם לא לפני כן) נהגו יהודים אמידים בדמשק לשלוח את ילדיהם
ללמוד בבתי ספר נוצריים 36,בדומה לאמידים בקהילות אחרות .גם בקצה האחר של הקשת
החברתית־הכלכלית היו הורים ששלחו את בניהם ובנותיהם למוסדות לימוד נוצריים .בעיר
התנהלה פעילות ענפה של המיסיון הבריטי ,ובתי הספר שלו סיפקו לתלמידים גם מזון ,תלבושת
אחידה ועוד .על פי דיווחים שפורסמו בכתב־העת של המיסיון ()Jewish Missionary intelligence
קיים המיסיון כמה מסגרות לימוד עבור ילדים יהודים ,ובהן בית ספר עממי לבנים ,בית ספר
עממי לבנות ובתי ספר של שבת(בלבד) לבנים ולבנות .תכנית הלימודים במוסדות אלה הייתה
29
30
31
32
33
34
35
36
37

אלמאליח ,דמשק.
יוסף ליברמן ,כ״א בכסלו תרע״ו ,אצ״ט ,S2/493 ,עמ־  ;4סחייק ,עט׳  .25על ההווי ביכתאב דויר׳ ראו:
קטון ,ענד .37
על התהפוכות שעברו בתי הספר של כי״ח בדמשק בתקופה זאת ראו :הראל ,בספינות ,עט׳ . 113-111
כהן ,דיווח ,עמ׳ .50
אלמאליח ,דמשק .ואולם שאמי מסר על  370ילדים ו־ 300ילדות ,ראו :שאמי .ואינני יודע ליישב סתירה
זאת.
ליברמן(לעיל ,הערה .)30
אלמאליח ,עמי  :34-31ליברמן(שם) ,עט׳ .6-4
הראל ,בספינות ,עט׳ .246-245
הראל תיאר חרם כזה בשנת  , 1872ראו :שם ,ענד .249
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מיסיונרית במוצהר ,וכללה את הוראת הדת הנוצרית .החכמים ,ובראשם החכם באשי ,ניסו
להיאבק בפעילות המיסיון בדרכים שונות ,ובין השאר הטילו מדי פעם חרם על כל מי ששלח
את ילדיו למוסדות אלו 37,אך הצלחתם הייתה מוגבלת .כך למשל נמסר כי בשנת  1905נכחו
בבתי הספר של שבת בין  100ל־ 250ילד וילדה מדי שבוע ,למרות החרם שהוטל על הוריהם.
לעומת זאת בבית הספר של יום ראשון ,אשר חייב את תלמידיו להשתתף בתפילות הכנסייה,
השתתפו ארבעים ושישה ילדים בלבד 38.בשנת  1917תיאר ישראל איתן ,שניהל אז את בית
הספר העברי בדמשק ,את פעילות המיסיון האנגלי ערב מלחמת העולם הראשונה:
לפני המלחמה היו פה שני בתי״ס פרוטסטנטיים ,לבנים ולבנות ,מיוחדים לילדי ישראל,
שקיבלו תלמידיהם חינם .שניהם היו מלאים חניכים עד אפס מקום ,כ־ 300ילד בכל
אחד .שפת ההוראה הייתה הערבית ,ולמדו שם ,כמובן ,גם אנגלית .בביה״ס לבנים היה
גם ׳חכם׳ ...בשבתות ,אחר הצהריים ,היו גם אמהות הבנות באות לשמוע פרק בתנ״ך
(בערבית ,כמובן) ,ולקבל פעמים מעט ׳כיבוד׳39.
לפחות בשלהי התקופה הנדונה הייתה למיסיון הבריטי תחרות מסוימת מצד מיסיון
צרפתי :תיאור אוטוביוגרפי־ספרותי של חוויה שחוותה ילדה יהודייה בדמשק כאשר נתפתתה
להשתתף בתפילות המיסיון הצרפתי מצוי בסיפור הקצר ׳אולגה׳ שכתבה מזל ויגרט ,תיאור
המתייחס לתקופת שלהי מלחמת העולם הראשונה וראשית המנדט הצרפתי40.
מו ס דו ת חינו ך מודרני של ק הי ל ת ד מ שק
בתי ספר עבריים
בשנת  1911פרץ סכסוך בין כי״ח לבין הנהלת הקהילה סביב מימון פעילות תלמוד התורה;
׳אליאנס׳ הסירה את אחריותה מן המוסד ,וועד הקהילה נאלץ לחזור ולשאת בנטל בעצמו.
צירוף נסיבות מוצלח הביא להפיכת תלמוד התורה הקהילתי לבית ספר עברי :בשנת
 1911הגיע לדמשק חכם באשי חדש ,הרב יעקב דאנון ,וביזמתו הוזמן חתנו ,אברהם
אלמאליח ,לכהן בתפקיד כפול :מזכיר הקהילה ומנהל תלמוד התורה הקהילתי41.
אלמאליח ,צעיר משכיל יליד ירושלים ,בעל תודעה ציונית־עברית מובהקת ובעל רקע של
פעילות בתחום החינוך ,השיג את הסכמת ועד הקהילה להפוך את תלמוד התורה ל׳בית ספר
עברי לאומי׳ ,ואף לפתוח כיתות גן בצמוד לבית הספר .הוזמנו מורים וגננות מארץ־ישראל,

38

39
40
41

בכתב־העת הנזכר מרובים הדיווחים על פעילות המיסיון בדמשק .המידע שציטטתי מצוי בשתיים
מכתבות אלו.Jewish Missionary Intelligence, August 1900, pp. 122-123;July 1905,pp. 99-100 :
התבטאות קשה כנגד הורים בדמשק המאפשרים לילדיהם ללמוד במוסדות כאלו אף שאופיים הנוצרי
ניכר בעליל ראו :אלמאליח ,דמשק ,עמ׳ .30-29
איתן אל יהושע טהון ,י׳ באלול תרע״ז ,אצ״מ.S2/493 ,
ויגרט .המחברת עלתה ארצה כילדה בשנת . 1924
הסתדרות המורים ,עמי  .6הפרסום יצא לאור על ידי הסתדרות המורים בארץ־ישראל כאות הוקרה
וזיכרון לפועלו של ברוך פאיס(ראו :שם ,עמי  ,)11-7הנזכר להלן.
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הוזמנו ספרי לימוד עבריים ששימשו אז בבתי הספר של ׳היישוב החדש׳ בארץ ,והונהגו שיטות
הוראה חדישות שרווחו בבתי ספר אלו .בשנת הלימודים תרע״ב ( )1911/2למדו בבית ספר
זה כ־ 300ילדים ,ובכיתות הגן  -כ־ 200ילד וילדה42.
אלמאליח נשאר בדמשק עד סתיו  ,1914ואז שב לארץ 45.נראה כי המפעל החינוכי
שהתחיל בו היה קורס ,לולא נכנס בעובי הקורה ברוך פאיס .פאיס ,סוחר ממוצא רוסי ,הגיע
לדמשק כשנתיים לפני מלחמת העולם הראשונה .הוא השתלב עד מהרה בפעילות הציבורית
בעיר ,ונתמנה ראש ועד החינוך של הקהילה .בכל שנות המלחמה שמר פאיס על קשרים
הדוקים עם ראשי החינוך העברי בארץ־ישראל ,ובעיקר הודות למסירותו הוסיף בית הספר
לפעול בתקופה הקשה של מלחמת העולם .בשנת הלימודים תרע״ו ( )1915/6ניהל את בית
הספר יוסף ליברמן ,והוא חיבר כמה דוחות מעניינים על עבודתו ועל האירועים בדמשק .בין
השאר דיווח שפתח שיעורי ערב בעברית לצעירים וצעירות ,ושההשתתפות בהם ערה .כן
דיווח על פעילותן של שתי תנועות נוער :׳התחיה׳ ו׳מכבי׳ 44.בשנת תרע״ז ( )1916/7ניהל
את בית הספר מורה צעיר אחר מארץ־ישראל ,ישראל איתן שמו .הוא המשיך את מפעלו של
ליברמן ,ואף הפך את תלמוד התורה ׳כתאב דויר׳ לבית ספר מודרני45.
פריצת דרך מהותית אירעה בשנת תרע״ח ( :)1918השלטונות העות׳מאניים הגלו לדמשק
 2,000מתושביה היהודים של ארץ־ישראל ,וצורכי החינוך שלהם הביאו אותם להשתתף עם
ועד הקהילה בהפעלת בית הספר העברי .יהודה בורלא ויואל ריבלין ,שנמנו עם המגורשים,

יהודה בורלא ותלמידיו
בבית הספר העברי
בדמשק ,סוריה .1919
מתוך ’ דמשק עירי'
מאת א ס תר שטיינהורן־
חלואני ,הוצאת ראובן
מס ,ירושלים 1978

42
43
44
45

אלמאליח ,דמשק ,עמי .36-35
סחייק ,עט׳ .21
ליברמן(לעיל ,הערה  ,)30עמי .7-6
סחייק ,עט׳ .25
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היו למנהלי בית הספר ,והוקם גם בית ספר לבנות :מספר תלמידותיו הגיע לתשעים ,וביניהן
לא מעט מבנות המשפחות האמידות שבקהילה46.
עם תום המלחמה ומשהגיע ׳ועד הצירים׳ לארץ־ישראל לכונן את מוסדות היישוב ,יזם
פאיס מהלך נוסף :הוא הציע לוועד החינוך העברי בארץ־ישראל כי יקבל עליו את ניהול
כל מוסדות הלימוד של הקהילה ואת האחריות להוראה בהם .לשם כך ביקש לכלול את כל
תלמידי הנתאבים(שבינתיים שבו ונפתחו בקהילה) בבית ספר עברי בעל שני מסלולים :מסלול
ברמה ׳עילית׳ לילדי השכבות האמידות והבינוניות ומסלול ׳עממי׳ עבור בני דלת העם ,וכן
להפעיל בית ספר לבנות בעל מבנה דומה וגני ילדים .בשם ועד הקהילה התחייב פאיס לדאוג
לצרכים החומריים של מוסדות אלו(מבנים ,ספסלים ,ספרי לימוד) ולממן את משכורותיהם
של המורים ה׳לא עבריים׳47.
ואכן בשנת הלימודים תרע״ט ( )1918/9קיבל ועד החינוך הארץ־ישראלי לחסותו את בתי
הספר הקהילתיים של דמשק .באדר של אותה שנה למדו במוסדות החינוך העבריים שבעיר
 450ילדים בבית הספר לבנים 100 ,ילדות בבית הספר לבנות ,ו־ 350ילדים וילדות בגנים;
זאת נוסף על  260ילדים ו־ 320ילדות בבתי הספר של חברת כי״ח .אך עדיין נותרו ,על פי
הערכה ,למעלה מ־ 2,000ילדים וילדות יהודים בלי מסגרת חינוכית מודרנית .רוב הילדים
הללו(אך לא כולם) למדו בגיל צעיר ואחר כך יצאו לעבודה ,ואילו רוב הילדות מעולם לא
ביקרו במוסד חינוכי כלשהו48.
בשלהי התקופה הנדונה גדלה מערכת החינוך בדמשק ונשתכללה ,ולצד החינוך הפורמלי
התפתחה פעילות מחוץ לכותלי בית הספר ,כגון תנועת ׳מכבי הצעיר׳ ,שפעלה בעיר החל משנת
תרע״ט 49,שיעורי ערב ברמות שונות ,אגודת התעמלות ׳מכבי־איילה׳ לבני שמונה עשרה עד
עשרים ושתיים ועוד50.
בית ספר רושדייה של קהילת דמשק
נייר המכתבים הרשמי של בתי הספר הקהילתיים בדמשק נשא (לפחות בשנת תרע״ו
[ )]1915/6כותרת זאת:

בתי הספר העבריים בדמשק
בי״ס רושדי ,בי״ס לאומי ,גן ילדים ות״ת

46
47
48
49
50

הסתדרות המורים ,עמ׳  . 11-7על השפעת הקשר עם הגולים מארץ־ישראל על החינוך היהודי בדמשק
ראו גם :הראל ,קדמה :הראל ,מחורבן יפו.
הסתדרות המורים ,עמ׳ . 11- 7
שם ,עמ׳ . 14-13
י״ג בטבת תרפ׳׳ג ,אצ״מ.S2/168 ,
א׳ בתמוז תרע״ח ,אצ״מ :S2/624 ,כ״ט באדר תרע״ט ,אצ׳׳מ ¡S2/493 ,ה׳ באלול תרפ׳׳ב ,אצ״מ;S2/168 ,
י״ד באלול תרפ׳׳ג ,שם :י׳׳ב באדר תר״ף ,ארכיון הסתדרות המורים ,תיק . 1141/447
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כל המוסדות הנזכרים נסקרו לעיל ,מלבד הראשון :בית ספר רושדי .ואכן במספר מקורות
מן העשור השני של המאה העשרים נזכרת מסגרת חינוכית נוספת מטעם הקהילה ,והיא בית
הספר רושדייה  -בית ספר על־יסודי אשר תכנית הלימודים שלו מאושרת בידי משרד החינוך
של הממשלה העות׳מאנית.
יש להדגיש כי עצם קיומו של מוסד כזה היה חריג בנוף החינוך היהודי במזרח התיכון.
ככלל לא הוקמו מוסדות לימוד יהודיים מודרניים על־יסודיים במזרח התיכון עד לאחר מלחמת
העולם הראשונה .שתיים הן הארצות שיצאו מכלל זה :בארץ־ישראל הוקמו בית מדרש למורים
בשנת תרס״ד ( )1904וגימנסיה עברית בשנת תרס״ו ( :)1906ובתורכיה הוקמו בשנת 1915
גימנסיונים יהודיים באיסתנבול ובאיזמיר 51.שפת ההוראה בכל המוסדות הללו ,הן בארץ־
ישראל הן בתורכיה ,לא הייתה זו של אוכלוסיית הרוב(דוברת התורכית או הערבית) :במוסדות
שבארץ לימדו בגרמנית ובעברית ,ובגימנסיונים שבתורכיה  -בצרפתית .אף תכניות הלימודים
היו כמובן שונות מן המקובל בבתי הספר הממלכתיים העות׳מאניים.
על רקע האמור בולט הייחוד שבבית הספר רושדייה שהקימה הקהילה היהודית בדמשק.
היה זה בית ספר יהודי על־יסודי ,אך כפי שמעיד שמו ,תכנית הלימודים שבו תאמה את הנחיות
משרד החינוך העות׳מאני .הווי אומר ,השפות הראשיות היו ערבית ותורכית ,ומקצועות הלימוד
תאמו את תכנית הלימודים העות׳מאנית .מן המקורות המעטים שבידינו לפי שעה אנו למדים
שבית ספר זה פעל כבר מספר שנים לפני שנת הלימודים תרע״ו ( :)1915/6שבאותה שנה
למדו בו  110ילדים ,בני אחת עשרה עד חמש עשרה ,בשלוש כיתות :שהממשלה מימנה את
הוראת הערבית והתורכית במוסד ,ושנוסף על כך נלמדו בו צרפתית ועברית וכן מקצועות
כמו פיזיקה וגאוגרפיה52.

חינוך ילדים יהודים בסוריה עד שלהי מלחמת העולם הראשונה :סיכום
בפני הילדים בחלב ובדמשק עמדו כמה אפשרויות חינוכיות .בשתי הערים פעלו תלמודי תורה
וכן בתי ספר של חברת ׳כל ישראל חברים׳ :ובשתי הערים יכלו הורים אמידים לשלוח את
ילדיהם למוסדות יוקרתיים שנוהלו בידי נוצרים אירופים .לדמשקאים היו אפשרויות נוספות:
הם יכלו לשלוח את ילדיהם להתחנך חינם אין כסף בבית ספר של המיסיון האנגלי :והחל
משנת הלימודים תרע״ב ( )1911/2יכלו לשלוח את ילדיהם לבית ספר עברי לאומי ובהמשך
(בהתאם לגילם) לבית ספר על־יסודי קהילתי מסוג רושדייה.

51
52

לסקירה של מוסדות הלימוד שלמדו בהם ילדים יהודים במזרח התיכון ראו :כהן ,יהודים ,עמי . 156-105
כל המקורות על בית ספר זה שהצלחתי לאתר מצויים בדיווחים שונים משנת תרע׳׳ו ,המרוכזים באצ׳׳מ,
.52/493
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ב .תקופת המנדט הצרפתי
חלב
חינוך מ סו ר תי
לימוד תורני מתקדס
כאמור לימוד התורה ברמה מתקדמת החל לדעוך בחלב כבר בשלהי המאה התשע עשרה.
אולם קביעה זו אינה מקובלת על מגזרים מסוימים בקהילות של צאצאי יהודי חלב המתגוררים
כיום בצפון אמריקה ובדרומה .מזיכרונות בעל־פה של יוצאי חלב ומכתבים של אישים חלבים
שנתפרסמו לאחרונה עולה תמונה של עולם תורני שהמשיך לשגשג בחלב בשנות המנדט
הצרפתי ואף לאחר מכן .על פי מקורות אלו הקים חכם משה מעילי־הכהן טאויל בשנת 1921
ישיבה בשם ישיבת ׳דגל התורה׳ ,והיא התקיימה עד  ” .1956המקורות מציינים שילדים
נכנסו לישיבה זאת בגיל עשר ,וכי התקיימו בה לפחות שלושה שיעורים ,כלומר שיעורים
ברמות שונות .מקצוע הלימוד העיקרי היה תלמוד ,אך נלמדו גם הלכה ופרשת שבוע .נמסר
כי הישיבה נקטה עמדה אנטי־משכילית מובהקת54.
דא עקא שמידע זה אינו עולה בקנה אחד עם האמור במקורות שחוברו בתקופת המנדט
הצרפתי .בכתב־העת ׳אל^אלם אלאסראא׳ילי׳ נמסר כי בישיבה שבחלב למדו במחצית השנייה
של שנות העשרים בין עשרים לשלושים תלמידים ,שהשתייכו למעמד סוציו־אקונומי נמוך55.
הרב רפאל סילוירא תיאר את מצבם העגום של החיים התורניים בחלב באופן שממנו השתמע
כי העיר ,שהייתה לפנים ׳עיר גדולה של חכמים ושל סופרים ,המפורסמים בתורה ,עוד מעט
תתרוקן מן התורה׳ 56.בשנת  1933כתב מאיר נחמד ,תושב העיר חלב:

המצב הרוחני של קהילתנו אף הוא בשקיעה .הישיבות ריקות ,ורבות מהן חרבות.
ממשיכה להתקיים רק ישיבה אחת ,ובה כעשרים תלמידים בוגרי תלמוד התורה.
הם לומדים ׳עין יעקב׳ ,תלמוד ופוסקים ,כלומר על מנת להיות לרבנים בעתיד .הם
לומדים גם לכתוב ערבית ,מעט חשבון וצרפתית .יש לציין כי בסיום לימודיהם נוטשים
התלמידים את הקריירה שלקראתה ייעדו עצמם ,כדי למצוא תעסוקה שתאפשר להם
להתקיים .התוצאה היא שלימוד התורה בשקיעה ,ושסך הכול נותרו כעשרה רבנים,
אשר שלושה מתוכם הם חברי בית הדין הרבני57.

53

54
55
56
57

הרב יום טוב ידיד הלוי ,המכונה בשער ספרו ׳רבה הראשי לשעבר של ארם צובא׳ ,עבר בשלהי שנות
התשעים של המאה העשרים מחלב לברוקלין .הוא הילל את חכם משה מעילי־הכהן על ׳קנאתו ליהדות
ולתורה אשר נוזלת בתוך עורקיו ...מי כמוהו קנאי מתלהב ...לקנאות על עבודת ה׳ ותורתו?׳ .ראו :ידיד,
מאיר טוב ,עמי . 10
סאטון ,עמ׳  .348 ,52-51במקור זה לא נמסרו השנים המדויקות שבהן התקיימה הישיבה במתכונת
המתוארת.
מצוטט אצל :כהן ,יהודים ,עמי . 13 7
ידיד ,שארית יוסף ,סי׳ ב.
נחמד ,עט׳  . 110על אודות נחמד ראו :גאון ,עט׳  :463-462לאניאדו ועטייה ,ענד צט.
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עשר שנים מאוחר יותר הגיעה לחלב רחל ינאית בן־צבי ,ובמסגרת סיורה בעיר ביקרה גם
בישיבה ,ששכנה בשכונה היהודית בעיר העתיקה .בראש הישיבה עמד החכם משה טאויל.
היא ציינה כי חדרי הלימוד מרווחים ,אך רק באחד מהם פגשה קבוצה של תלמידים .קבוצת
התלמידים הבוגרים ,בגיל שבע עשרה  -שמונה עשרה ,מנתה שבעה תלמידים בלבד 58.שנה
לאחר מכן ( )1944נמסד שלמרות הסתייגות ראש הישיבה מן הציונות ,התעניינו תלמידי
הישיבה בציונות ובנעשה באו־ץ־ישראל ,וחלקם עלו לאו־ץ־ישראל בעלייה ב בתקופת מלחמת
העולם השנייה ,מחופשים כחיילים בריטים ארץ־ישראלים5,.
חינו ך מ סו ר תי ב סי סי
בשנת  1920דיווח אלמאליח:
בבתי התלמוד־תורה [שברובע היהודי העתיק בחלב ,שם גרו דלת העם] ...מתחנכים
כשבע מאות תלמיד על פי שיטה ישנה וגרועה ,שיטת הרצועה והישיבה על מחצלאות,
שטת תרגום התנ׳׳ך ועין־יעקב לערבית וקרית זוהר בלי הבנה ,כמובן ...מלבד תלמודי
התורה הנזכרים ,שהוצאותיהם מוטלות על העדה ,ישנם בתוך העיר עוד חדרים פרטיים
הנקראים ׳כיתאבים׳ ,שבהם מתחנכים כמאתיים וחמישים תלמיד ,ו׳חדר׳ אחד בג׳מיליה
[רובע המעמד הבינוני והגבוה] שבו מתחנכים כמאה תלמיד60.
בשנת  1927פרסם פנחס נאמן תיאור ביקורתי מאוד של תלמוד התורה לבני המעמד הסוציו־
אקונומי הנמוך שבעיר העתיקה ,שלמדו בו באותה עת כ־ 400תלמידים 61.בשנת  1929דווח
כי  600-500תלמידים מקבלים את חינוכם בכתאבים ,׳שבהם ה״הכמים״ מרביצים תורה לפי
הסגנון המזרחי הנושן לילדי דלת העם ,המוחזקים על חשבון הצבור׳ 62.בשנות העשרים עלתה
הצעה לשלב בתכנית הלימודים בתלמודי התורה הקהילתיים גם לימודי חול ,ובכללם השפה
הצרפתית .ראש הוועד הציבורי למען תלמודי התורה התייעץ בעניין זה עם כמה חכמים
ממוצא חלבי אשר חיו בארץ־ישראל ובמצרים .עמדת חכמים אלו ,ובכללם הרב יוסף ידיד
הלוי מירושלים והרב יהודה מסלתון בקהיר ,הייתה שלילית 63.אולם לחצם של הורי הילדים,
אשר חפצו בחינוך דתי אך חששו שבניהם לא יוכלו להתפרנס בעתיד אם לא ידעו צרפתית,
הביא לכך שאמנם נוספו לימודי חול לתכנית הלימודים.
בית ספר ששילב לימודי קודש עם לימודי חול ברמה טובה שירת את חניכי בית היתומים
היהודי של חלב .בבית ספר זה למדו ׳במשך שעות ארוכות של לימודים ,כל יום מבוקר עד

58
59
60
61
62
63

ינאית ,עט׳ .36
כהן ,מיליון ,עמי .71-70
אלמאליח ,חלב.
נאמן ,חלב.
תייר־עובר.
לתשובת הרב יוסף ידיד הלוי ( ) 1930-1867בעניין לימוד השפה הצרפתית בתלמוד תורה בחלב ראו:
ידיד ,שארית יוסף ,דפים קו-קי .לתשובת הרב יהודה מסלתון ראו :מסלתון ,חלק יורה דעה ,סי׳ כד.
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תזמורת בית היתומים היהודי של חלב
מתוך ״יהדות חלב בראי הדורות״ מאת אברהם כהן־טאוויל ,בהוצא ת המרכז העולמי למורשת
יהדות ארכרצובה(חלב)

ערב ...את כל מקצועות הקודש בנוסח חלבי מובהק ,כמו גם מקצועות כלליים  -מתימטיקה,
ערבית ,ועוד׳ 64.סגל המורים למקצועות החול כלל גם לא יהודים .מנהל בית הספר היה הרב
רחמים מזרחי ,ואחד המורים היה דוד פדרו מארץ־ישראל ,מורה לעברית ולהיסטוריה יהודית,
שבהוראתו באה לידי ביטוי השקפתו הציונית.
בדיווח משנת  1943נמסר כי בתלמוד התורה של חלב נלמדו לצד לימודי קודש גם
צרפתית וערבית .עיקר הלימודים התמקדו בתפילה ,תנ״ך והכנה לתלמוד .את התנ״ך היו
מתרגמים לערבית ,אך בניב שלא היה מובן לתלמיד 65.באותה שנה מסרו האחראים לתלמודי
התורה כי במוסדות החינוך שלהם ניתן לחניכים חינוך ׳תורני דתי ,והשכלה כללית חילונית...
בשפות לועז גם כן ,ערבית וצרפתית ,אשר הן כמובן ארעיות ללימוד התורה הקבוע שם .ילדינו
זריזים ובקיאים ,והולכים ומתקדמים במדה גדולה ורצויה׳66.
חינו ך מודרני
לאחר מלחמת העולם הראשונה נפתחו מחדש בתי הספר של כי״ח ,שהיו סגורים בשנות
המלחמה .תחילה היה מספר התלמידים בהם קטן 67,אך לאחר כינון המנדט הצרפתי הפכה
64
65
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ידיד ,ידיד נפש ,עמ׳ .27
עסקן ,ענו . 12
חשבון ,מבוא.
ראו :אלמאליח ,חלב .על פי דיווחו למדו בשנת  1920בבתי הספר של כי״ח בחלב שמונים בנים ושמונים
בנות.
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רכישת השפה הצרפתית למועילה ביותר ,ועקב כך גדל מספר התלמידים בבתי הספר אלה:
בשנת  1927נמסר על כ־ 700בנים וכ־ 500בנות שלמדו בהם 68,אך אפשר שנתון זה כולל גם
תלמוד תורה אחד שהועמד תחת פיקוח החברה .בשנת  1929היו בחלב ארבעה בתי ספר
של ׳אליאנס׳ ,ובהם כ־ 1,000תלמידים; בכל אחת משכונות היהודים היה בית ספר לבנים ובית
ספר לבנות ,ואורח מארץ־ישראל התרשם לטובה מרמת הלימודים בהם 69.הגם שנלמדו בבתי
ספר אלו עברית ושיעורי דת ,לימוד השפה הצרפתית והתרבות הצרפתית נתפסו כחשובים
יותר ,ולהם הוקדשו הרוב הגדול של שעות הלימוד.
בשנת  1937יזם מנהל בתי הספר של כי״ח הקמת גדוד צופים יהודים ,שהיה מסונף
לבתי הספר ונחשב חלק מתנועת הצופים בסוריה 70.התנועה הוסיפה להתקיים גם בשנות
הארבעים ,וחינכה לזיקה חיובית לסוריה ולצרפת71.
אין לדון על החינוך בחלב בתקופת המנדט הצרפתי בלא להתייחס למערכת היחסים
המתוחה מאוד שהתקיימה בין מצדדי תלמודי התורה לבין מצדדי בתי הספר של כי״ח72.
מצדדי תלמודי התורה ראו במערכת חינוך זאת את הסיכוי היחיד להבטחת הנאמנות של
הדור הבא לערכי תורת ישראל והמורשת היהודית ,והם הגדירו את מטרת המפעל החינוכי
הזה :׳לשמור על הגחלת האחרונה של עדתנו לבל תגע יד המודרניות המבריקה ,והשתדלנות
המתעה ,בתנוקותינו החביבים מאד מאד לפני הקב״ה ,שעומד ומזהיר עליהם :״אל תגעו
במשיחי״  -אלו תינוקות של בית רבן׳ 73.לעומת זאת את תוצאות החינוך של ׳אליאנס׳ אפיינו
תומכי תלמודי התורה כך :׳אנו רואים בעינינו[ ...ש]כל הילדים שהיו יודעים ״פרשה״ או ״עין
יעקב״ הפכו לעמי ארצות ,שאפילו תפילה אינם יודעים .הם שכחו את הכול ,עד אשר הדתיות
שבלבם נבלה ,והם התפקרו׳74.
המצדדים ב׳אליאנס׳ לא טמנו את ידם בצלחת .בשנת  1931כתב מנהל כי״ח בחלב כי
בתלמוד תורה אין התלמידים זוכים ל׳מחנכים ראויים ,אלא רק ברבנים זקנים אחדים חדורי
דעות קדומות׳ 75,ובשנת  1938כתב מחליפו כי יש לפעול כדי להציל את ׳[ה]אוכלוסייה
68
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נאמן ,חלב.
תייר־עובר.
Paix et Droit, Juin 1937, p. 10
כהן ,מיליון ,עמ׳ .91
על מתחים אלו ועל מאפיינים אחרים של החברה היהודית בחלב והתמורות שפקדו אותה בתקופת המנדט
הצרפתי ,ראו בהרחבה :זוהר ,דרמה.
חשבון ,מבוא .הדברים המושמים בפי הקב״ה מקורם בדבריו של האמורא רב ,המובאים בתלמוד בבלי,
שבת קיט ע״ב.
תרגום שלי מן המקור הערבי .ראו :זוהר ,דרמה ,עמ׳  .23הרב יום טוב ידיד הלוי זיהה את הרב משה
מעילי־הכהן(טאויל) כמי שעמד בראש מאבק זה נגד ׳אליאנס׳ :׳מי לא יזכור היטב ,כאשר חפצה חברת
״כל ישראל חברים״(האליאנס) להשפיע על ילדי בתי תלמודי תורד .העניים ,צעירי הצאן ,למשוך לבם
בחלקלקות לעזוב את בית ספר תלמודי תורה ,ולהסתפח בנחלתם להשקותם מי ראש ולמלא בטנם אשכולות
מרורות ,מי לא יזכור אשר הוא [משה מעילי־הכהן] היה היחיד כמעט אשר הרגיש וחש להסכנה המרחפת
ומעותדת לבוא מזה ,ובלב רגש התאזר כארי ושנם מתניו וערך מלחמה למולם ועל אויביו התגבר׳(ידיד,
מאיר טוב ,עמ׳ .)10
זוהר ,דרמה ,עמ׳ .62
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הגדולה של הבנים היהודיים המתגוונים על ספסלי ה״כתאב״ ,אשר בגמר בית הספר
מתווספים לשורות המובטלים ,או למצחצהי המגפיים ,לרוכלים הזעירים  -לנמושות׳76.
ראוי לציין שיחסם השלילי של מנהלי תלמוד התורה לגישות חינוכיות חלופיות כוון לא
רק ל׳אליאנס׳ אלא גם לחינוך הדתי־הציוני; היו שאיימו על תלמידיהם כי יגורשו מתלמוד
התורה אם ישתתפו בפעילות של תנועת הנוער הדתית־הציונית שפעלה בחלב בשנת 77.1944
לעומתם חכם אהרון שוויכה ,מחשובי הרבנים יוצאי חלב ,שביקר בעיר באותה שנה ,תמך
בפעילות התנועה78.
חינוך לא י הודי
שני הצדדים בוויכוח הנזכר לעיל ציינו שרבים מילדיהם של מנהיגי הקהילה ואמידיה אינם
לומדים לא בתלמוד תורה ולא ב׳אליאנס׳ ,אלא במוסדות לא יהודיים .בשנת  1927למדו כמה
עשרות ילדים וילדות יהודים ,בעיקר מבני העשירים ,במוסדות חינוך נוצריים 79.מצב זה נמשך
גם בשנות השלושים ,ובשנת  1938נמסר כי ארבעת בניו של ראש ועד הקהילה לומדים בבית
ספר פנימייתי קתולי 80.תלמידים אחרים למדו בבתי ספר צרפתיים לא דתיים ,כגון של ה׳מיסיון
לאיק׳ ( .)Mission Laiqueאלו ואלו יכלו לאחר סיום לימודים תיכוניים להמשיך בלימודים
אוניברסיטאיים בביירות או במקום אחר81.

דמשק
חינו ך מ סו ר תי
לימוד תורני מתקדס
בשנות העשרים והשלושים התקיים ברובע היהודי בדמשק בית מדרש ׳כיג׳ה רפאל׳ ,שבו למדו
תלמידי חכמים בוגרים ,שעסקו גם בפסיקת הלכה בשאלות שהופנו אליהם .במחצית הראשונה
של שנות השלושים נעשה ניסיון להכשיר בבית מדרש זה צעירים לאחר גיל בר מצווה לרבנות,
אולם ככל הנראה לא היה המשך ליזמה זאת 82.סמוך לאחר מכן נשלח הרב יצחק אסא כדי
לקבל הכשרה תורנית מעשית בארץ־ישראל ,במימון קהילת דמשק .הוא השתלם בטבריה
אצל הרב מאיר ועקנין ,ולמד להיות שוחט ומוהל .לאחר מכן הוסמך לרב על ידי הרב הראשי
של ארץ־ישראל ,אברהם יצחק הכהן קוק 83.על פי כמה עדויות שליחת הרב אסא להכשרה

76
77
78
79
80
81
82
83

שם ,עט׳ . 104
כהן ,יונה ,עמ׳ .88-87
שם ,עט׳ .96
נאמן ,חלב.
זוהר ,דרמה ,עמ׳ .20
שם ,עט׳ .60
קלש ,מדמשק ,עט׳ 54-53,42
למידע זה על אודות הרב אסא ראו :דנה ,ענד .409-406
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בארץ־ישראל נועדה בין השאר להתגבר על מונופול של בני משפחה רבנית מקומית שהיו
בעלי ידע בתחום השחיטה והמילה וסירבו להעניק הכשרה למי שלא היה ממשפחתם.
בראשית שנות הארבעים נתן ועד קהילת דמשק דעתו לכך שבהיעדר מוסדות הכשרה
לרבנים ולשוחטים ,עלולה הקהילה לעמוד בפני מחסור בכלי קודש מיומנים .הוועד החליט
אפוא לשגר כמה תלמידי חכמים צעירים לארץ־ישראל ,ונשא ונתן עם מוסדות תורניים על מנת
שאלו יעניקו הכשרה הולמת לתלמידים אלו .באותן שנים ארגנה אגודת ׳כתר תורה׳ שיעורי
תורה בכמה בתי כנסת בעיר ,ופעילות זאת מומנה על ידי ועד הקהילה84.
חינוך מ סו ר תי ב סי סי
בדיווח משנת  1923נמסר על שני תלמודי תורה בדמשק שלומדים בהם כ־ 450ילד85,
אולם לא ברור אם מדובר במוסדות פרטיים או בכתאבים קהילתיים• שהוקמו מחדש אחרי
סגירת מוסדות החינוך העברי .מכל מקום עקב קשיים תקציביים וחינוכיים החליט ועד הקהילה
בדמשק לבצע איחוד מנהלי בין תלמוד התורה הקהילתי ובין מוסדות ׳אליאנס׳ ,ותלמוד התורה
עבר לניהולה ולחסותה של ׳אליאנס׳86.
חינו ך מו ד רני
חינוך עברי
בתי הספר העבריים התפתחו מאוד בדמשק בשלהי מלחמת העולם הראשונה .עם תום
המלחמה מומנו בתי הספר על ידי מחלקת החינוך של הוועד הלאומי ,והיא החזיקה שני גני
ילדים ושני בתי ספר ,שבהם למדו קרוב ל־ 1,000תלמידים ותלמידות .אולם קיצוצים בתקציב
ועד החינוך הארץ־ישראלי וחוסר יכולת או חוסר נכונות של ועד הקהילה המקומית לשאת
בהוצאות שכר המורים הביאו לסגירת בתי ספר אלו לאחר תום שנת הלימודים תרפ״ג (.)1923
על אף תחנוניהם של ראשי העדה ,של הרב הראשי שלמה טאג׳יר ושל ראש ועד החינוך הארץ־
ישראלי ,יוסף לוריא ,לא הקצתה ההנהלה הציונית שבלונדון את התקציב המינימלי הדרוש
לפתיחת בתי הספר מחדש ,ושוב לא נותרו בדמשק אלא מסגרות לימוד אחרות87.
׳אליאנס׳
בשנת הלימודים תרפ״ג ( )1922/3יזמו מנהלי ׳אליאנס׳ בדמשק הקמת מועדון לנוער היהודי,
שבו נערכה פעילות חברתית ותרבותית 88.סגירת בתי הספר העבריים לקראת שנת הלימודים
84
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ביאן ,ענד .6
אלעאלם אלאסראאיילי 20 ,בדצמבר . 1923
ביאן ,עמ׳  .9על פי תיאורו של קלש בית ספר עממי בחסות כי״ח שפעל ברובע היהודי של דמשק נקרא
בפי כול ׳כתאב׳ ,ראו להלן ,הערה .93
 8ביולי  , 1924אצ׳׳מ ;52/617 ,מצוטט אצל :סחייק ,עט׳  ;36וראו :נאמן ,דמשק.
דוח של מנהלת בית הספר לבנות להנהלת כי״ח בפריז ,מובא בתרגום לאנגלית בתוך :סטילמן,
עט׳ .277-275
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תרפ״ד ( )1923/4וכינון המנדט הביאו לחזרת תלמידים רבים למסגרות ׳אליאנס׳ ,ובשנת 1924
למדו במוסדות שבפיקוח ׳אליאנס׳ כ־ 1,350תלמידים ותלמידות 89.הדעה שמוסדות ׳אליאנס׳
היו אנטי־ציוניים ושללו את לימוד השפה העברית המודרנית ,איננה נכונה בכל הקשור לבתי
הספר של כי״ח בדמשק בתקופה הנדונה :אלמאליח כתב על מוסדות כי״ח כי ׳אחרי סגירת
מוסדות החנון־ העבריים בדמשק ,המשיכו הללו לשאת את אבוקת העבודה התרבותית
שם ,ולמוד השפה העברית בבתי הספר של כי״ח הורחב מאד׳ 90.בראשית שנות הארבעים
החליט ועד קהילת דמשק לחזק עוד את לימודי העברית על ידי הבאת מורה מארץ־ישראל
לבית ספר כי״ח91.
בשנת  1927החזיקה ׳אליאנס׳ חמישה בתי ספר בדמשק ובהם יותר מ־ 900תלמידים92.
יוסף קלש תיאר שלושה מוסדות חינוך שפעלו בחסות החברה ברובע היהודי בדמשק בראשית
שנות השלושים .בבית ספר עממי שכונה ׳כתאב׳ למדו בנים בכיתות א-ו ,הלימודים מ התנהלו
בערבית ובעברית ,משעה  08:00עד ( 16:00עם הפסקת צהריים) ,והוראת לימודי קודש  -תורה
ותפילה  -נעשתה על ידי שני ׳חכמים׳ .בבית ספר מקביל לבנות ,שהיה ברחוב אלתאלאג׳,
התנהלו הלימודים בצרפתית ,בערבית ובעברית .בבית ספר נוסף ,׳בית אלבושי׳ ,למדו מכיתה
ז ועד סיום תיכון 93.כל המוסדות הללו עברו בשנת  1935למבנה חדש :איל ההון היהודי־
העיראקי אלי כדורי מימן הקמת בניין מפואר לבית הספר של ׳אליאנס׳ בדמשק 94.הבניין
תואר על ידי ינאית בן־צבי :׳מקום בית הספר  -בקצה הרובע היהודי ,על סף חורש עצים.
כאן מתנשא בנין רם ונישא ומרווח ,ללא כל דמיון לכל אותם בנייני בתי־הספר היהודיים.
עשרות כיתות מרווחות ,מלאות אוויר ושמש .אלף ומאתיים ילדים וילדות ,רכושנו הלאומי
היקר ביותר ,היסוד והעתיד של קהילת דמשק׳ 95.במבנה זה היה אגף לבנים ואגף לבנות,
ולמדו בו מגיל הגן ועד סיום התיכון96.
ביזמה משותפת של ראש ועד קהילת דמשק ,ד״ר דוד פינטו ,ושל מנהל בית ספר כי״ח,
מ׳ סילבר ,הוקמה בדמשק תנועת צופים יהודים .בשנת  1937מנו הצופים כ־ 100חניכים
וחניכות ,והם נפגשו שלוש פעמים בשבוע בחדרים שהוקצו להם במבנה בית הספר 97.תנועה
זאת הייתה שותפה בתנועת הצופים הכלל־סורית ,שארגנה את הנוער הסורי לקראת תקופת
העצמאות .אולם בו בזמן שימשה פעילות הצופים היהודים למטרות נוספות :הכנת הנוער
להגנה על השכונה היהודית אם תותקף ,ומסווה לפעילות תנועת נוער אחרת באותו מבנה:
תנועת ׳החלוץ׳98.
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פרחי.
אלמאליח ,חינוך ,עמ׳ .87
ב־אן ,עמ׳ .9
נאמן ,דמשק.
קלש ,מדמשק ,ענ.57-56 7
על טקס יריית אבן הפינה לבניין ראוPaix et Droit, Septembre 1932, pp. 5-12 :
ינאית ,עמי .24
קלש ,מדמשק ,עמ׳ .57
ראו לעיל ,הערה .70
קלש ,מדמשק ,עט׳ . 116-111
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תנועת ׳החלוץ הצעיד בדמשק ,תחילת שנות השלושים של המאה העשרים.
מתוך סוריה ולבנון :מבחר מקורות לתולדות הציונות בארצו ת המזרח ,מסמך מס׳ ,23
הוצאת משרד החינוך והתרבות ,המרכזים הפדגוגיים ,תשמ״א

ביזמת ועד קהילת דמשק התקיימו בראשית שנות הארבעים שיעורי ערב לביעור הבערות
בקרב צעירים וצעירות עמלים חסרי חינוך פורמלי ,ובשיעורים אלו השתתפו מדי ערב
תלמידים רבים".
בתי ספר לא יהודיים
בשנת  1924למדו כ־ 150תלמיד מעניי העיר בבתי ספר של המיסיון 100,ולקראת סוף
העשור גדל מספרם לכ־ 101.300התנאים בבתי הספר הללו היו טובים :הלימודים היו בחינם,
התלמידים קיבלו ביגוד ואוכל חינם ,והיו גם אולמות ספורט .מניע מרכזי של ההורים ששלחו
את ילדיהם למוסדות אלו היה כלכלי 102.תלמידים ותלמידות מוכשרים למדו לעתים בבתי
ספר נוצריים ,כגון בית הספר ׳לזרט׳ ( )Lazaretteהנוצרי103.
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שם,עמ׳ 10
פרחי .באותה שנה דיווח לוריא כי מספר הלומדים בבתי הספר של המיסיון הוא  ,200ראו :סחייק ,עמ׳ .36
דיווחו של יוכרטוב צמח בתוךPaix et Droit, Decembre 1930, p. 11 :
קלש ,מדמשק ,עמ׳ .58-57
קלש ,בייסורין ,עמ׳ ( 64עדותה של שולמית זגול־נוימן) .מסתבר שזהו אותו מוסד שכונה בערבית ׳אלעזריה׳
(ראו :שם ,עמ׳ .)66
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ג .סוריה העצמאית
כללי
ביוני  ,1945כראקצייה למצב ששרר תחת השלטון הצרפתי ,הורו שלטונות סוריה העצמאית
לסגור את בתי הספר של חברת ׳כל ישראל חברים׳ במדינה ,בטענה שהם בתי ספר צרפתיים.
בתי הספר נפתחו שוב בתחילת 04.1947י
כשנתיים לאחר שזכתה סוריה לעצמאות החליטו האומות המאוחדות על הקמת שתי
מדינות  -יהודית וערבית  -בארץ־ישראל .ההחלטה נדחתה על ידי הערבים ,וסוריה  -לצד
מדינות ערב אחרות  -הכריזה מלחמה על ישראל .בשנים הבאות נקטה ממשלת סוריה מדיניות
שהפכה את יהודי סוריה לכלואים בארצם ומנעה מהם להגר .השלטונות הטילו פיקוח של
שירותי הביטחון על בני הקהילה היהודית .עם זאת התאפשר ליהודים לקיים מסגרות לימוד
יהודיות לתלמידים ותלמידות עד גיל תיכון ,ובוגרי מוסדות אלו התקבלו ללימודים בבתי
ספר תיכון סוריים ממלכתיים.
לאחר פרוץ מלחמת השחרור נאסר על סטודנטים יהודים ללמוד במוסדות להשכלה
גבוהה 105.אך מאוחר יותר ,תחת שלטון הבעת׳ ,ובפרט בימי שלטונו של חאפז אלאסד ,הותר
לתלמידים ותלמידות יהודים ללמוד במוסדות אלה ,ולא מעטים אכן עשו זאת 106.בשנות
השמונים של המאה העשרים היו תנאי הקבלה של תלמידים יהודים למוסדות אקדמיים
זהים לאלה של תלמידים לא יהודים ,ומי שהיו לו ציונים גבוהים בתעודת הבגרות יכול היה
להתקבל ללימודי רפואה ,רוקחות ,ראיית חשבון או מקצוע אחר ,לפי העדפתו 107.בשנת 1995
סיפרו כמה עולים צעירים מסוריה שהתראיינו לעיתון ישראלי כי למדו בסוריה מקצועות
כגון הנדסת מכונות ורפואה ,וכי יהודים רבים רכשו בסוריה מקצועות חופשיים שונים 108.גם
יהודיות רבות בסוריה השלימו את לימודיהן התיכוניים והשיגו תעודת בגרות ,וחלקן המשיכו
ללימודים אקדמיים ורכשו מקצוע חופשי כגון רפואה או רוקחות109.
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אלמאליח ,חינוך.
חלואני ,עט׳ .45
עם זאת לתקופת מה אחר מלחמת יום הכיפורים לא התקבלו יהודים לאוניברסיטאות ,הגם שלאלו שכבר
למדו שם הותר לסיים את התואר .ראו :מצוקה ,עמי ( 30ציטוט ריאיון עם יהודי סורי אנונימי ,שראה אור
בעיתון .)The Observer
ריאיון עם עולים חדשים מסוריה ,נערך על ידי דוד חזן 9 ,במרס  . 1987יש לציין שעל פי נתונים של
ארגון יוצאי דמשק בישראל הוגבלה כניסת יהודים לאוניברסיטאות ,ואף אם זכה תלמיד להתקבל ,הותר
לו ללמוד רק רפואת שיניים או רפואה כללית .ראו :ועדה ,עמ׳ .4
דואק.
כך עולה מעבודתה של גב׳ אביטל באום ,׳קהילת חלב 1989-1967׳ ,שהוגשה בשנת  1991למילוי חובותיה
בקורס על יהודי סוריה בעת החדשה שלימדתי באוניברסיטת בן־גוריון .העבודה התבססה על ראיונות
עם עולים חדשים מסוריה.
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חלב
בתי הספר של חברת ׳כל ישראל חברים׳ נסגרו ביוני  .1945אולם למוסדות חינוך קהילתיים
שכונו ׳תלמודי תורה׳ הותר להמשיך לפעול בתנאי שישנו את תכנית הלימודים כך שיעמדו
בדרישות שהציב משרד החינוך לבתי ספר פרטיים 70 :אחוז משעות הלימוד יתנהלו בשפה
הערבית ויוקדשו ללימודים כלליים ,ושאר השעות יוקדשו ללימוד אנגלית(שפה זרה ראשונה)
וללימודי קודש .מכיוון שמוסדות אלו לא הציעו שום מסגרת לחינוך הבנות ,הקים משרד
החינוך הסורי שני בתי ספר לבנות יהודיות ,בראשות מנהל מוסלמי וסגנית מנהל יהודייה.
בהמשך התקבלו לבתי הספר הללו גם מוסלמיות ,והם הפכו למוסדות מעורבים .הממשלה
מימנה ׳חכם׳ שילמד לימודי דת ,אך אסרה את הוראת השפה העברית " 0.בשנת  1947התירו
השלטונות לפתוח מחדש את מוסדות ׳אליאנס׳ ,בשם אחר ,והתכנית החינוכית בהם אמורה
הייתה להיות שונה מבעבר .אך פתיחת בית הספר של כי״ח בחלב התעכבה ,עקב סכסוך בין
הנהגת הקהילה להנהלת החברה.״' זמן קצר לאחר שנפתח לבסוף ,פרצה מלחמת השחרור,
ובית הספר שב ונסגר  -ובכך תמה פעילות כי״ח בקהילת חלב” 2.
בראשית שנות השמונים של המאה העשרים התקיים בחלב בית ספר יהודי בשם ׳בית הספר
שמואל׳ .מנהל בית הספר ,לא יהודי ,מונה על ידי השלטונות ,וסגנו ,שהיה יהודי ,מונה על ידי
ועד הקהילה .צוות המורים היה רובו יהודי .תכנית הלימודים התבססה על תכנית הלימודים
הממלכתית הסורית .הלימודים החלו בגיל ארבע(גן) ונמשכו בבית ספר עממי ולאחר מכן
בחטיבת ביניים .התקיימו גם שיעורים לתלמידים בגילאי תיכון ,שאפשרו להם למעשה להשלים
את לימודיהם התיכוניים ולהמשיך אחר כך לאוניברסיטה 5.״
שני עולים מסוריה שהגיעו ארצה מחלב בשלהי שנות השמונים ,ושאחד מהם סיים את
לימודיו התיכוניים בסוף שנות השישים ,והאחר  -מאוחר יותר ,סיפרו בראיונות שנערכו
עמם בשנת  1991על הלימודים במוסדות החינוך הקהילתיים בעיר 4.״ על פי עדותם ילדים
יהודים החלו ללמוד בגיל שלוש בכתאב ,ושם למדו לקרוא תנ״ך ולפרש את הפסוקים בערבית.
בגיל חמש נכנסו הילדים לגן ששעות הפעילות בו היו  ;12:00-08:00כיתת הגן הייתה במבנה
בית הספר היהודי של הקהילה ,שנקרא בית ספר ׳משה בן מימון׳ ,אך כונה בחלב גם בשם בית
ספר ׳תלמוד תורה׳ .בית ספר זה כלל שש כיתות לימוד ,אך בפועל ניתנו בו גם שיעורי המשך
לכיתות ז-ט .בכל כיתה למדו כעשרה תלמידים ,המורים רובם היו גברים ,ומקצועות הלימוד
כללו אנגלית ,חשבון ,תפילות ותורה .שפת הלימוד הייתה ערבית ,והמקצועות הכלליים נלמדו
לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך הסורי .רשמית הותר ללמד לימודי דת ארבע שעות
שבועיות בלבד ,אך למעשה נוספו שיעורים רבים אחרי הצהריים ,בלא ידיעת השלטונות,
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דוח של יונה כהן מחלב(ללא תאריך ,אן לפי התוכן משלהי  ,) 1945אצ״מ.S25/5288 ,
אלמאליח ,חינוך ,עמ׳ .89
Les Cahiers de l’Alliance Israelite Universelle, Avril-Mai 1950, p. 32
המידע מבוסם על ראיונות שערך בשנת  1987מר דוד חזן ,שהיה אז תלמידי ,עם עולים שהגיעו ארצה
מחלב באמצע שנות השמונים.
את הראיונות ערכה גב׳ אביטל באום ,שהייתה אז תלמידתי באוניברסיטה.
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ובהם נלמדו עברית ויהדות .שעות הלימוד הכוללות היו משעה  08:00עד  .17:00בריאיון עם
ראובן שמעון ,סגן מנהל בית הספר היהודי בחלב ,שנערך בשנת  ,1994לאחר שעלה ארצה,
נמסר כי בית הספר ׳שמואל׳ נחשב בית ספר יוקרתי ,וגם ערבים בעלי מעמד ביקשו לשלוח
אליו את ילדיהם" 5.
לימודים לגילאי חטיבת הביניים התקיימו במבנה בית הספר אך ללא פיקוח השלטונות
וידיעתם ,ולימודים תיכוניים(כיתות י-יב) התקיימו בדירה פרטית שנשכרה לשם כך על ידי
הקהילה ,ובה הכשירו מורים יהודים את התלמידים לבחינות הבגרות .עד  1966היו תלמידים
יהודים שרכשו השכלה תיכונית בבית ספר נוצרי שנוהל על ידי נזירים צרפתים ,וששפת
ההוראה בו הייתה צרפתית ,אך באותה שנה חויבו בתי ספר מסוג זה לסגור את שעריהם או
ללמד בערבית ,ובית ספר זה החל ללמד בערבית.
בחיבור שראה אור לאחרונה נכתב כי ישיבת ׳דגל התורה׳ בראשותו של הרב משה טאויל
המשיכה להתקיים גם בתקופה זאת ,עד לשנת  " 6.1956אולם לפי שעה אין בידינו מידע נוסף
על פעילות מוסד זה בשנים אלו.

דמשק
חינוך מ סו ר תי
לימוד תורני מתקדם
כבר בימי המנדט הצרפתי לא היו בדמשק מוסדות ללימוד תורני מתקדם .לפיכך הכשרת כלי
קודש נעשתה באופן אישי  -תלמיד חכם צעיר למד מפי רב ותיק .בשנות החמישים הכשיר
הרב יצחק אסא בדמשק ארבעה צעירים לשמש מוהלים ושוחטים " 7.גם רבה האחרון של
דמשק ,הרב אברהם חמרה ,הוכשר באופן דומה :לאחר שסיים את לימודיו בחטיבת הביניים
של בית הספר ׳תלמוד תורה׳ ,הוא הוכשר לרבנות בלימודים פרטיים(׳שימוש תלמידי חכמים׳)
אצל הרב שאול מנג׳ד .לימודיו כללו ׳שולחן ערוך׳  -׳אורח חיים׳ ו׳אבן העזר׳  -וכן לימוד
מסכתות בתלמוד שתוכנן קשור לנושאים שהם הלכה למעשה ,כגון ברכות ,שבת וקידושין.
בשנת  1972נתמנה לסגן הרב של הקהילה" 8.
חינו ך מודרני
בתי ספר
בדמשק ,כמו בחלב ,נסגרו מוסדות ׳אליאנס׳ בשנת  1945בפקודת הממשלה .הממשלה
ביקשה לפתוח בבניין בית הספר של כי׳׳ח בית ספר ממלכתי שבו ילמדו ערבים לצד יהודים,
על פי תכנית הלימודים הסורית(ובערבית) ובתוספת שלוש שעות לימודי יהדות .אך הנהלת
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באום.
סאטון ,עמי .348
דנה ,ענד .407
בר־אשר ,גלצר ורצבי.
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׳אליאנס׳ לא הסכימה להפעלת בית הספר במתכונת זאת .באביב  1947הושגה פשרה :בית
הספר ייפתח כבית ספר של העדה היהודית ,הלימודים יתקיימו בו בערבית על פי תכנית
ממשלתית ,לצרפתית תוקדש שעה ביום ,לימודי דת יתקיימו בערב ויוקצו להם שלוש שעות
בשבוע בלבד ,ועל בית הספר יתנוסס רק דגל סוריה .לאחר לבטים הסכימה חברת כי״ח לממן
את פעילות בית הספר בתנאים אלו 9.״ בדבריי להלן על בית הספר ׳אליאנס׳ בדמשק ,כוונתי
לבית ספר יהודי זה ,שפעל במימון ׳אליאנס׳ אך על פי תכנית לימודים סורית בעיקרה.
הקמת בית הספר ׳בן מימון׳/יתלמוד תורה׳
חכמים בני העיר דמשק ,שלא שבעו נחת מן היחס המתדרדר(לדעתם) של ׳אליאנס׳ למצוות
הדת ,ניצלו את ההזדמנות שנקרתה להם כאשר סגרו השלטונות את מוסדות החברה בשנת
 ,1945ופתחו בעיר את בית הספר ׳תלמוד תורה׳ .הם הסתייעו לשם כך בעצתו של חבר
הפרלמנט הסורי מר אזרק ,יהודי תושב חלב ,ובעזרה מכמה אישים חברי הוועד למען תלמודי
התורה בקהילת חלב 120.לשם פתיחת המוסד החדש הגיע מחלב לדמשק חכם יצחק שחייבר,
אך כעבור זמן קצר הוא היגר לארגנטינה .מרבית התלמידים שעברו ל׳תלמוד תורה׳ למדו לפני
כן בבתי ספר של המיסיון האנגלי ומקצם  -ב׳אליאנס׳ 121.ועד הקהילה  -שהשתתף במימון
פעילות ׳אליאנס׳  -לא רצה בקיום תלמוד התורה .אולם ועד הפעולה של החכמים ותומכיהם
הפעיל קשרים והשיג ממשרד החינוך הסורי רישיון ממשלתי לבית הספר .משה משען ,מנהל
בית הספר ,קבע את שם בית הספר ,׳בן מימון׳ ,ובהמשך הצליח להשיג מימון מקהילת יוצאי
סוריה בארצות־הברית ,שהכירו בבית הספר כחלק מרשת ׳אוצר התורה׳ .על פי דיווח אחר
בית הספר נוהל על ידי ד״ר נסים לאטי ,שהיה אחד המורים בו122.
חשוב להדגיש שמוסד זה לא היה כתאב אלא בית ספר דתי יומי ,שנלמדו בו לימודי חול
מלאים באופן שאפשר לתלמידים להמשיך אחר כך בחטיבת ביניים ובתיכון .בין המקצועות
שנלמדו :גאוגרפיה ,חשבון ,היסטוריה ,ערבית וצרפתית123.
א ח רי מ ל ח מ ת ה שחרור
בתקופת מלחמת השחרור הוחרם המבנה המפואר של בית הספר ׳אליאנס׳ בדמשק לטובת
פליטים פלסטינים .לאחר המלחמה שב ונפתח בית ספר בחסות ׳אליאנס׳ ,אבל במבנה אחר,
משוכלל פחות ,ולמדו בו  400תלמידים ,24.מאז ועד חיסולה של קהילת דמשק התקיימו בעיר
שני מוסדות חינוך יהודיים לגילאי בית הספר העממי :׳אליאנס׳ ו׳תלמוד תורה׳.
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אלמאליח ,חינוך ,עמ׳ .89
ריאיון עם הרב משה משעץ. 1988 ,
ברגר.
קלש ,בייסורין ,עמי .67-66
המידע על בית הספר ׳תלמוד תורה׳ מבוסס על הריאיון עם הרב משען(לעיל ,הערה .)120
Les Cahiers de !’Alliance Israelite Universelle, Avril-Mai 1950, p. 32
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בשנת  1949היו בדמשק  1,200תלמידים יהודים ,והם התפלגו בין המוסדות השונים
כדלקמן :בית הספר ׳אליאנס׳  500 -תלמידים :בית הספר ׳תלמוד תורה׳  ;500 -המיסיון
האנגלי  ;150 -מוסדות חינוך אחרים  125.50 -בשנת הלימודים  1953/4למדו  500תלמיד
ב׳אליאנס׳ ,וב׳תלמוד תורה׳ למדו 126.170בשנת  1956היו שני בתי ספר יהודיים ,׳תלמוד תורה׳
ו׳אליאנס׳ ,שבו למדו בנים ובנות .כמו כן היו תלמידים יהודים שלמדו בבתי ספר ׳נוצריים׳127.
בבתי הספר היהודיים למדו כ־ 450תלמיד ותלמידה 128.בשנת  1960ביקר בדמשק ד״ר חיים
שושקס ,ובכתבה שפרסם בעיתון ׳דבר׳ תיאר בין השאר את שני בתי הספר היהודיים בעיר:
׳בית הספר ״אליאנס״ נחשב בית ספר ממשלתי ,ולמדו בו  250תלמידים ,ובבית הספר ״תלמוד
תורה״ למדו מעל מאה תלמידים ותלמידות ...הילדים צועקים בקולי־קולות .מכיר אני את
הניגון :זהו ניגון התורה .באמצע עומד ה״רבי״ המלמד ,יהודי חבוש תרבוש אדום לראשו
ופניו מעוטרים מקנקן אדום דוקרני׳ 129.שני המוסדות ,׳אליאנס׳ ו׳תלמוד תורה׳ ,מומנו לדברי
שושקס על ידי אותו מקור :יהודי סורי עשיר מארצות־הברית130.
בראשית שנות החמישים היה מ״א רחמני מנהל בית הספר ׳אליאנס׳ 131.בשנת  1957הוא
הוחלף על ידי אלי ראובן ,שנשא במשרה זאת עד פטירתו בשנת  ,1985ומאז תפקד כמנהל
זמני הרב אברהם חמרה 132.בית הספר נשא את השם ׳אלאתחאד אלאהליה׳ ,שאפשר לתרגמו:
ההתאחדות האזרחית .מידע על בית ספר זה נכלל בדיווחים של רשת כי״ח ,שפורסמו מדי
פעם בביטאון הרשת .היה זה בית ספר עממי ,ובשנים  1981-1971עלה מספר הלומדים בו
מכ־ 500לכמעט  .600בעשור שלאחר מכן ירד מספר התלמידים בהדרגה ,ובשנת הלימודים
 1988/9הגיע ל־ .305משך שני העשורים הללו בלט חוסר איזון בין מספר התלמידים למספר
התלמידות :הבנות היו  80-75אחוז מכלל התלמידים .מסתבר שהסיבה לכך הייתה שבית הספר
׳תלמוד התורה׳ נועד בעיקרו לבנים 133.תכנית הלימודים השש־שנתית(בשלב מסוים נוספו
שתי כיתות גן) עוצבה על פי המקובל בבתי ספר ממלכתיים סוריים ,ולכך נוספו שיעורי דת
שבמסגרתם למדו יהדות .לאחר שמשרד החינוך הסורי אישר לימודי צרפתית כבר מכיתה
ג ,נלמדה שפה זאת שש שבועיות בכיתות ג-ו 134.בשנת  1971התירו השלטונות לראשונה
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AJYB, 52 (1951), pp. 419-421
AJYB, 56 (1955), pp. 491-492
על פי מכתב ששיגר מנחם לחיה לשאול אביגור במאי ( 1956המכתב שמור בארכיונו הפרטי של מנחם
לחיה דל) .המידע שבמכתב התבסס על דיווח של עולה חדש מדמשק שהצליח להגיע ארצה באפריל
.1956
AJYB, 59 (1958), pp. 399-400
שושקס .תצלום הכתבה מובא אצל :רובינשטיין ,עמי .248
אדם זה מזוהה בשם ׳שלום׳ בלבד .מסתבר שהכוונה לאברהם שלום ,היוזם והמממן של רשת ׳אוצר
התורה׳ .מסתבר גם שמקורות המימון היו סבוכים יותר ,אלא שאותו אברהם שלום הפך לדמות מעין
מיתולוגית ,וכל הכספים שהגיעו מעבר לים נקשרו בשמו.
Les Cahiers de 1’Alliance Israelite Universelle, Septembre 1952, p. 21
ibid., Fevrier 1987, p. 45
ibid., Octobre 1974, p. 17 :133
ibid., Juin 1972, p. 55
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לתלמידי בית הספר לצאת לטיול מחוץ לדמשק ,מה שאפשר לחלק מן התלמידים לראות
לראשונה את הים 135.בתקופת הקיץ ארגנה ׳אליאנס׳ מדי שנה קייטנה לתלמידים.
במקומות אחרים שבהם פעלה ׳אליאנס׳ השתתפו הקהילות או גורמים אחרים במימון
פעילות בית הספר ,אן יהודי דמשק לא תרמו מאומה לתקציב המוסד ,והוא מומן במלואו על
ידי כי׳׳ח .לעתים נדרשה החברה לממן תוספות מיוחדות לשכר המורים הסורים־המוסלמים
שלימדו במוסד .עובדות אלו הכבידו מאוד על חברת כי״ח העולמית ,36.בשנת  1991הגיעה
להנהלת החברה בפריז קלטת וידאו ערוכה במקצועיות שתיעדה את הנעשה בשני בתי הספר
היהודיים בדמשק ,37.אולם הייתה זאת בבחינת שירת הברבור :לאחר מועד זה אין כל דיווח
על פעילות ׳אליאנס׳ בדמשק ,ומסתבר שבית הספר נסגר לאחר שהותר ליהודי סוריה להגר
אל מעבר לים ,בשנים .1994-1992
בדיווחי כי״ח משנת  1972ואילך נמסר שעם תום הלימודים בבית הספר יכולים הבוגרים
להמשיך את לימודיהם בבית הספר התיכון ( )secondaire׳בן מימון׳ של הקהילה היהודית,
ש׳פעילותו ממומנת על ידי ארגון אחר׳ ,38.מסתבר שהכוונה לכיתות חטיבת הביניים של בית
הספר ׳בן מימון׳  /׳תלמוד תורה׳ בדמשק.
בית הספר יבן מימוןי/׳תלמוד תורה׳
מידע ניכר על בית הספר ׳תלמוד תורה׳ שבעיר דמשק מצוי בריאיון שנערך עם הרב אברהם
חמרה בשנת 39.1996י הרב חמרה ,יליד  , 1943למד בבית ספר זה משנת  1946ועד שסיים
את לימודיו בחטיבת הביניים ,בשנת  .1960מאוחר יותר הוא התקבל כמורה באותו מוסד,
ובשנת  1963מונה למנהלו .גם כאשר שימש בהמשך בתפקידי רבנות והנהגה ,המשיך לפעול
בתחום החינוך .לדברי הרב חמרה מרבית ילדי הקהילה למדו במוסד זה .לימודי החול בבית
הספר התנהלו לפי תכנית הלימודים של הממשלה הסורית .אולם נלמדו בו גם לימודי יהדות,
תחת הכותרת ׳תפילה׳ .שיעורים אלו התקיימו משעה  07:00עד  08:00בבוקר ,לפני תכנית
הלימודים הרשמית ,ושוב אחרי סיום תכנית הלימודים הרשמית ,משעה  14:30עד 16:30
או  .17:00בשעות אלו למדו תפילה ,הלכה ,תנ״ך ואף(בכיתות הגבוהות יותר) תלמוד .פעילות
בית הספר מומנה בכספים שהגיעו דרך ארגון ה׳ג׳וינט׳ ,ומקור הכספים היה בקהילת יוצאי
סוריה שבברוקלין .לאחר תום חטיבת הביניים המשיכו בוגרי בית הספר את לימודיהם בתיכונים
פרטיים או ממלכתיים ,ואחר כך יכלו להתקבל לאוניברסיטה.
בית הספר ׳בן מימון׳ בדמשק נסגר בראשית המאה העשרים ואחת עקב התמעטות
הקהילה היהודית ,אשר מנתה בשנת  2003כשמונים וחמש נפשות בלבד 140.בכך חדלו
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ibid., Novembre 1971, p. 17
ibid., Novembre 1978, pp. 36-37
ibid., Décembre 1991, p. 8
ibid., Juin 1972, p. 55
בר־אשר ,גלצר ורצבי.
מחלקת המדינה.
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להתקיים מוסדות חינוך יהודיים בסוריה ,והסתיים פרק נכבד ורווי קשיים בחינוך היהודי
בארצות האסלאם בעת החדשה.
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