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מכורדיסטן1949 ,

(צילום :זולטן קלוגר ,לע"מ)

בשנת  1949נחקק במדינת ישראל 'חוק לימוד חובה' .מעבר למטרות הרגילות של מדינה מודרנית,
הרוצה שכל הילדים ובני הנוער יהיו במערכת החינוך ,עמדה לנגד עיני המחוקק שאיפה נוספת .שנת
 1949הייתה שנת שיא בעלייה ,ובשנתיים שלאחריה נמשכה העלייה בקצב דומה .בעשור הראשון
לקיומה של המדינה נמשכה העלייה בהיקף גדול — פרט להפסקות קצרות ,בעיקר בשנים — 1953–1952
וסך הכול הגיעו לארץ כמיליון עולים ,למעלה ממחציתם יוצאי ארצות האסלאם 1.בתקופת היישוב
היו מרבית היהודים בארץ ממוצא אירופי .הדבר תרם לתחושה של יהודי ארץ־ישראל שהם חלק
מהעולם המערבי הנאור והמתקדם ונֶ טע זר במזרח התיכון 2.הרכב העלייה בשנותיה הראשונות של
המדינה פגע בתחושה זו ויצר חרדה דמוגרפית .היחס אל יהודי ארצות האסלאם היה מסויג .לנוכח
הרכב העלייה חששו רבים לדמותה של המדינה ולצביונה החברתי 3.החינוך היה אחד האמצעים
העיקריים להתמודדות עם החשש מפני שינוי חברתי בגלל העלייה בשיעורם של יהודי ארצות
האסלאם במדינה הצעירה .מערכת החינוך ,ששימשה כסוכן ראשון במעלה של מפעל בינוי האומה,
נועדה ליצור תהליכי ִחברות (סוציאליזציה) ִ
ותרבות (אקולטורציה) 4.תפקידיה היו לשמר את הצביון
החברתי שהתפתח מאז ראשית ההתיישבות הציונית ולשלב את אוכלוסיית העולים במבנה החברתי
* קיצורים בהערות :אה"מ — ארכיון המדינה ,ירושלים; אצ"מ — הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים.
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הסוכנות היהודית לארץ ישראל 11 ,שנות קליטה :עובדות ,בעיות ומספרים לתקופה ( 15למאי  15 ‑ 1948למאי ,)1959
ירושלים תש"ך ,עמ'  .333מבחינה זו העלייה לא שיקפה נאמנה את ההרכב הדמוגרפי של העם היהודי באותה תקופה,
שרובו ככולו היה יוצאי אירופה; יהודי ארצות האסלאם היו פחות מ־ 10אחוזים מיהודי העולם .ראו :מ' סיקרון,
דמוגרפיה :אוכלוסיית ישראל :מאפיינים ומגמות ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .39
ראו למשל :ת' שגב ,ימי הכלניות :ארץ ישראל בתקופת המנדט ,ירושלים  ,1999עמ'  .130–128אומנם גם בתקופת
היישוב שרר מתח בין יוצאי אירופה ליוצאי ארצות האסלאם ,ובעיית חינוכם של יוצאי ארצות האסלאם הטרידה את
קברניטי היישוב .ראו :א' פלד' ,ילדים מקופחי חינוך מבני עדות המזרח ומדיניות חינוכם בתקופת היישוב (שנות
הארבעים)' ,עיונים בחינוך( 34 ,תשמ"ב) ,עמ'  ;138–115ת' רזי ,ילדי ההפקר :החצר האחורית של תל אביב המנדטורית,
תל אביב  ;2009ת' הרץ' ,על הקרבה ,על קורבנות ,ועל האהבה :מוסדות החינוך לילדים עזובים ועבריינים של הנהגת
היישוב ושל העיר תל־אביב ,'1948–1934 ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשע"ו; ובאופן כללי יותר ראו מחקר
סוציולוגי בן התקופה :ש"נ איזנשטדט ,מבוא לחקר המבנה הסוציולוגי של עדות המזרח ,ירושלים תש"ח .אולם מאחר
שיוצאי ארצות האסלאם היו חלק שולי וקטן בחברה המנדטורית 25 ,אחוזים בלבד ,לא הייתה השאלה העדתית שאלה
חברתית מרכזית בתקופת היישוב .ראו :מ' ליסק' ,הבעיה העדתית וארגונים עדתיים בתקופת היישוב' ,מגמות ,כח,
( 3–2תשמ"ד) ,עמ' .315–295
מ' ליסק' ,מדיניות העלייה בשנות החמישים' ,מ' נאור (עורך) ,עולים ומעברות( 1952–1948 ,עידן ,)8 ,ירושלים תשמ"ז,
עמ'  ;17י' צור ,קהילה קרועה :יהודי מרוקו והלאומיות ,1954–1943 ,תל אביב תשס"ב ,עמ'  ;272–264א' פיקאר ,עולים
במשורה :מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון אפריקה ,1956–1951 ,קריית שדה בוקר תשע"ג ,עמ' .102–100
ח' אדלר' ,מקומו של החינוך במיזוג עדות בישראל' ,מיזוג גלויות :ימי עיון באוניברסיטה העברית בירושלים,
י"א–י"ב במרחשון תשכ"ז ( 26–25באוקטובר  ,)1966ירושלים תשכ"ט ,עמ' .17
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הישראליזציה של העולים מארצות האסלאם :מוסדות החינוך במושבים בשנות החמישים

הקיים .לשם כך פעלה מערכת החינוך לסגל את העולים במהירות למאפייני הדמות האוטופית של
הישראלי החדש 5,לחנכם על פי האתוס הציוני בדגשים שנתנו לו תנועות הפועלים ,ולעצב עבריות
חדשה :אנטי־גלותית ,מושרשת בקרקע ,דבקה בעבודה עברית ,לומדת מקרא ,מקושרת לתקופות
העצמאות העברית בארץ־ישראל ,בעלת דפוסי תרבות וחג חדשים ,נושאת שמות עבריים וכיוצא
באלה .אנשי פתח תקווה ,רחובות ,סג'רה ,עין חרוד ,נהלל וכפר ויתקין היו אמורים להיות דמויות
מופת לעולים החדשים .רבים מהוותיקים שעסקו בקליטת העלייה (להלן :הקולטים) האמינו שמערכת
החינוך תחולל תהליך לאומי של היתוך ומיזוג שבסופו תתגבש אומה עברית אחידה6.
מאמץ מיוחד להטמעת מערכת הערכים והנורמות של היישוב הוותיק נדרש מהעולים שנקלטו
במה שהוגדר מקדשים ציוניים — 7הקיבוצים והמושבים הוותיקים .ההתיישבות העובדת ,כפי שכונו
יישובים אלה ,הייתה קבוצה קטנה אך בעלת היוקרה הרבה ביותר בישראל באותם ימים .בקבוצות
בעלות שותפות אידיאולוגית ,כפי שהיו אז הקיבוצים והמושבים בישראל ,יש שתי דרכים עיקריות
ליצור אחידות רעיונית :מיון מקדים של המצטרפים לקבוצה ותהליך ִחברות 8.במאמר זה אבחן את
לחברות לישראליות — החינוך במושבים שאוכלסו בעולי
אחד האפיקים שבהם פעלה מערכת החינוך ִ
ארצות האסלאם9.
מושבי העולים היו אחת ממסגרות הקליטה של העלייה הגדולה .שלא כיישובים אחרים בארץ ששוכנו
בהם עולי ארצות האסלאם ,כמו מעברות או עיירות פיתוח ,המושבים היו יישובי קבע שמלכתחילה
נועדו לעולים חדשים בלבד — בדרך כלל מארץ אחת ולעיתים משתי ארצות ,אולם רק במקרים נדירים
התגוררו באותו מושב עולים מארצות האסלאם ועולים מאירופה .מושבי העולים ,שלא כמו המעברות
ומחנות העולים ,לא הוקמו כפתרון למצוקת הדיור של עולי העליות הגדולות; מושבים אלה — ובמידה
מסוימת גם עיירות הפיתוח — היו חלק מתוכנית רחבה לאכלוס כל שטחי הארץ ,ורבים מהם הוקמו
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ראו למשל :צ' צמרת ,עלי גשר צר :עיצוב מערכת החינוך בימי העלייה הגדולה ,קריית שדה בוקר תשנ"ז ,עמ' .3
צ' צמרת ,ימי כור ההיתוך :ועדת חקירה על חנוך ילדי העולים ( ,)1950קריית שדה בוקר תשנ"ג ,עמ'  .57המונח עברי
שימש באותם ימים לעיתים קרובות כדי להבחין את יהודי ארץ־ישראל מיהודי הגלות.
ע' אלמוג ,הצבר :דיוקן ,תל אביב תשנ"ז ,עמ' .42
ע' קינן' ,בין קיבוצים למושבים :שתי דרכים בקליטת עלייה בעשור הראשון למדינת ישראל' ,קתדרה( 112 ,תמוז
תשס"ד) ,עמ' .115
על מושבי העולים נכתב לא מעט ,הן בספרות הסברה והן במחקרים היסטוריים ,גיאוגרפיים ואנתרופולוגיים .ראו
למשל :י' רובין (עורך) ,עשור למושבי העולים ,תל אביב תשי"ט; י' קורן ,קיבוץ־הגלויות בהתנחלותו :לתולדות מושבי־
העולם בישראל ,תל אביב תשכ"ה; א' אבנרי ,החלוצים האלמונים ,תל אביב תשמ"א; D. Weintraub et al., Immigration
;and Social Change: Agricultural Settlement of New Immigrants in Israel, Jerusalem & Manchester 1971
ד' גלעדי (עורך) ,מושבי עולים :קובץ מחקרים סוציולוגיים ,תל אביב תשל"ב; ע' שפירא (עורך) ,מושבי עולים בישראל:
התפתחותן ובעיותיהן של קהילות כפריות חדשות  :קובץ עבודות מחקר שנערכו ע"י חברי צוות הסוציולוגים במחלקה
להתיישבות של הסוכנות היהודית ,ירושלים תשל"ב; A. Weingrod, Reluctant Pioneers: Village Development in
 ;Israel, Port Washington, NY 1966מ' שוקד וש' דשן ,דור התמורה :שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון־אפריקה,
ירושלים תשל"ז; ר' ויץ וא' רוקח' ,העלייה ההמונית ומפעלי ההתיישבות החקלאית' ,נאור (לעיל ,הערה  ,)3עמ' ;67–53
א' גולן' ,ההתיישבות בעשור הראשון של מדינת ישראל' ,ח' יבלונקה וצ' צמרת (עורכים) ,העשור הראשון :תש"ח–תשי"ח
(עידן ,)20 ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;102–83ד' הכהן ,הגרעין והריחיים :התיישבות העולים בנגב בעשור הראשון
למדינה ,תל אביב תשנ"ט; ע' גונן' ,מחלוצים לעולים ביישוב הספר' ,ד' הכהן ומ' ליסק (עורכים) ,צומתי הכרעות
ופרשיות מפתח בישראל ,קריית שדה בוקר תש"ע ,עמ' .237–215
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באזורים שהאוכלוסייה היהודית בהם הייתה דלילה .ההתיישבות בכל רחבי הארץ ,שעקרונותיה קדמו
להקמת המדינה ,מומשה במידה רבה בזכות הקמת מושבי העולים ,והם רתמו את העלייה שזרמה
לארץ למשימת ההתיישבות 64 10.אחוזים מהחברים במושבי העולים היו יהודים מארצות האסלאם11.

עולים מול חלוצים :ההתיישבות העובדת ויהודי ארצות האסלאם
מערכת הערכים והנורמות שעיצבו את הצביון החברתי של יהודי ארץ־ישראל ,ושבאו לידי ביטוי
במלואם בהתיישבות העובדת ,כללו ראייה חיובית של החידוש ,שלילת הגולה ,חילון ,מעבר לעבודה
יצרנית עם דגש על חקלאות ,סוציאליזם ,קולקטיביות ,צבאיות ועוד 12.בעוד שעולים מאירופה היו
שותפים לחלק מערכים אלו ,מרבית עולי ארצות האסלאם לא היו שותפים אף לא לאחד מהם .הם לא
ראו בעלייתם לישראל מרד בגלות אלא להפך ,הם שאפו לחיות בארץ את חייהם היהודיים כפי שלימדו
אותם מורשותיהם ,והיה להם יחס של כבוד ואף של קדושה למורשת .הציונות מבחינתם הייתה שחרור
משלטון זר וחזרה לארץ הקודש ולא מהפכה חברתית כוללת 13.המסגרת החברתית שבה חיו בגלות
נראתה להם רצויה ,והם לא שאפו לשינוי המבנה החברתי והיחסים המשפחתיים 14.רובם היו מסורתיים,
ולא התפתחה בקרבם חילוניות אידיאולוגית 15.המודרניות ,שהגיעה אליהם בתיווך הקולוניאליזם ,לא
הדגישה את הסוציאליזם או קולקטיביות — האינדיווידואל שהצליח היה דגם החיקוי 16.גם האידיאל של
היהודי החקלאי המתפרנס מעבודת האדמה היה זר לרובם .הרוב הגדול מקרב היהודים בצפון אפריקה
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גונן (שם) ,עמ'  ;220א' פיקאר' ,חלוצים נשכחים :עולי ארצות האסלאם וההתיישבות לאחר קוּ ם המדינה' ,עלי זית וחרב,
יא (תשע"ב) ,עמ' .119
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,התכונות הדמוגרפיות של האוכלוסייה (פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור ,)7 ,1961
ירושלים  ,1962לוח  ;42א' גרייצר וע' גונן' ,עיצוב המפה היישובית של המדינה בראשיתה' ,מ' ליסק (עורך) ,תולדות
הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה :מדינת ישראל :עשור ראשון ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .303
ראו למשל :אלמוג (לעיל ,הערה  ;)7ש"נ איזנשטט ואחרים (עורכים) ,ישראל :חברה מתהווה ,ירושלים תשל"ב; ר' פירר,
סוכנים של החינוך הציוני ,תל אביב תשמ"ד; א' שפירא' ,דור בארץ' ,אלפיים( 2 ,תש"ן) ,עמ'  ;203–178ר' אלבוים־
דרור"' ,הוא הולך ובא ,מקרבנו הוא בא העברי החדש" :על תרבות הנוער של העליות הראשונות' ,אלפיים( 12 ,תשנ"ו),
עמ'  ;135–104י' קונפורטי' ,היהודי החדש במחשבה הציונית :לאומיות ,אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה' ,ישראל16 ,
(תש"ע) ,עמ' .96–63
א' בן־רפאל' ,עדתיות וחברה בישראל' ,ש' סטמפלר (עורך) ,אנשים ומדינה :החברה הישראלית ,תל אביב ,1989
עמ'  ;82–80ה' דהאן־כלב' ,זהות ישראלית בין עולים לותיקים' ,ד' עופר (עורכת) ,בין עולים לוותיקים :ישראל בעלייה
הגדולה ,1953–1948 ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' .184
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .111
ראו למשל :צ' זוהר' ,עצמאות הפוסק בהווה כלפי הפסיקה בעבר' ,ז' ספראי וא' שגיא (עורכים) ,בין סמכות לאוטונומיה
במסורת ישראל ,תל אביב  ,1997עמ'  .307החילון האידיאולוגי מרחיק הלכת של ההנהגה הפוליטית והחברתית,
והצגת מורשתם כעניין פרטיקולריסטי ואף פולקלוריסטי יצרה ניכור בין עולי ארצות האסלאם לבין הממסד של תנועת
העבודה .ראו :מ' ליסק"' ,ארץ־ישראל הראשונה" ו־"ארץ־ישראל השניה" :תהליכים מואצים של קיטוב חברתי־תרבותי
בשנות החמישים' ,עופר (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .18
דו"ח של הסוציולוג ש"נ איזנשטדט על מושבי עולים קבע כי הנטיות האינדיווידואליסטיות השכיחות במושבי עולים
עומדות למכשול בפני הדרישה לקולקטיביות הקיימת במושב .המחקר נעשה במסגרת מחקרי קליטת העלייה והופץ על
ידי הוועדה המרכזית ליוצאי המזרח בהסתדרות .ראו :ש"נ איזנשטט' ,בעיות הקליטה במושבי עולים' 27 ,באוקטובר
 ,1954אצ"מ.S15/9604 ,
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ובארצות המזרח התיכון — כמו באירופה — היו עירונים ,ורבים מהם עסקו במסחר .בחלק מהקהילות,
למשל במרוקו ,הייתה אוכלוסייה כפרית ,אולם מרבית היהודים שגרו שם לא עסקו בחקלאות ,ובכל
מקרה היהודים בכפרים שאפו לשדרג את מעמדם על ידי מעבר לערים הגדולות .בעת העלייה לישראל
היו חלק לא מבוטל מעולי צפון אפריקה דור ראשון ליושבי הערים או מהגרים בעיצומו של המעבר מן
הכפר אל העיר 17.הרעיון של התיישבות כפרית כאידיאל ונטישת המסחר לטובת עבודה יצרנית ובעיקר
חקלאית — היה זר לרובם .מלאכות כפיים ובמיוחד החקלאות נתפסו כמלאכות בזויות שרק ערבים
או יהודים ממעמד נמוך עוסקים בהן .שלא כחברי תנועות הפועלים ,יהודי ארצות האסלאם לא ראו
כל פסול בעירוניות היהודית ובהתמקדות בעיקר במסחר .תפיסת העולם של הציונות הסוציאליסטית,
שקראה ליהודים לזנוח את 'עסקי האוויר' ,להיות לפועלים פשוטים ובעיקר לחקלאים ו'להפוך את
הפירמידה' ,לא הייתה נחלתם של יהודי ארצות האסלאם .כאמור היו בארצות האסלאם יהודים כפריים,
ובעיניים ציוניות הם זכו להערכה 18,אולם הם עצמם לא היו שותפים לראייה זו19.
 17צור (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .33–31
 18יהודי הרי האטלס במרוקו זכו ליוקרה בעיני שליחים ציונים בשל היותם עובדי אדמה .כך למשל צוטט יהודה גרינקר,
שליח 'תנועת המושבים' במרוקו ,שהכריז בשמחה' :מצאתי עובדי אדמה יהודיים' (ש' טבת' ,אנשי האדון גרינקר',
הארץ 11 ,במרס  ,1955עמ'  .)3יהודי תימן ,אף שהיו המרוחקים ביותר מהתרבות המערבית — ואולי משום כך — זכו
להילה של אותנטיות ,וכך גם יהודי כורדיסטן ,והדבר הקנה להם עדיפות בקבלת סרטיפיקטים בתקופת המנדט .ראו:
E. Meir-Glitzenstein, ‘From Eastern Europe to the Middle East: The Reversal in Zionist Policy vis-à-vis the
 .Jews of Islamic Countries’, Journal of Israeli History, 20, 1 (2001) p. 29על דימוי התימנים בראשית ימיה של
המדינה כילידים וכבני הלאום ראו :י' צור' ,אימת הקרנבל" :המרוקנים" והתמורה בבעיה העדתית בישראל הצעירה',
אלפים( 19 ,תש"ס) ,עמ' .141–134
 19צור (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ;319–315ר' בר־יוסף' ,המרוקאים :רקע הבעיה' ,מולד ,יז (תשי"ט) ,עמ' .249
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בתוך ההתיישבות העובדת היה הקיבוץ בעל יוקרה רבה יותר מהמושב .התנועה הקיבוצית
הייתה גדולה יותר מבחינה מספרית ,הן בתושבים והן במספר היישובים — עם קום המדינה היו 142
קיבוצים ובהם  48,000חברים לעומת  73מושבים ובהם  16,000חברים 20.גם השפעתם הפוליטית
של הקיבוצים הייתה רבה יותר .המשק המשותף ִאפשר לרבים מחברי הקיבוצים לעסוק בפעילות
ציבורית ולהירתם למשימות לאומיות ,למשל ב'הגנה' ובפלמ"ח ומאוחר יותר בצה"ל וכן לקלוט
המוני בני נוער עולים 21.האינדיווידואליזם המסויג שעמד בבסיס מושבי העובדים — שבהם לכל
משפחה היה משק נפרד ,בני המשפחה אכלו בביתם ,והרכוש היה פרטי בחלקו — נתפס כחולשה,
חולשה שקיבוצים התגברו עליה.
אולם בשל המחויבות הגדולה יותר לאידיאולוגיה השיתופית מיעטו הקיבוצים לקלוט את העולים
החדשים ,בעיקר את עולי ארצות האסלאם .הפער בין הקיבוצים לבין עולים אלה היה גדול ,והתנועות
הקיבוציות חששו לדלג על שלב המיון המקדים וההכשרה הרעיונית ,ולא האמינו שבכוחם של
העולים מארצות האסלאם להתמודד עם הקשיים שבעיבוד הקרקע ועם האתגרים שמציבים החיים
החברתיים המייחדים את הקיבוץ .הם חששו שקליטה המונית של עולים חסרי זיקה אידיאולוגית
והכשרה מוקדמת תערער את המבנה החברתי שלהם — הקיבוצים העדיפו קליטה הדרגתית ואיטית
בקצב שיאפשר להכשיר את המועמדים ללא שינוי הרוח הקיבוצית .התנועות הקיבוציות ראו בערכי
החלוציות בסיס להתיישבות חקלאית מוצלחת ,ועל כן התנגדו לא רק לקליטת עולים חדשים כחברים
בקיבוצים הוותיקים ללא הכשרה מוקדמת אלא גם להקמת קיבוצים על ידי עולים חדשים שלא עברו
הכשרה 22.קליטה איטית והדרגתית ,שעליה המליצו התנועות הקיבוציות ,לא אפשרה להתמודד עם
שני האתגרים של מדינת ישראל באותם ימים — קליטת העלייה ההמונית והקמת יישובים חקלאיים
במהירות בכל רחבי הארץ 23.חוסר הסכמתם של הקיבוצים להתפשר על עקרונותיהם ולקלוט
עולים רבים גרם למשבר חמור בין התנועות הקיבוציות לראש הממשלה דוד בן־גוריון .בן־גוריון,
שראה בקליטה החברתית והתרבותית של העלייה את המשימה החשובה מכול ,ושהאמין שהתנועות
הקיבוציות יתגייסו למשימה זו כפי שהתגייסו תמיד למשימות הקשות ביותר ,התאכזב קשות24.
בסופו של דבר נקלטו בקיבוצים רק  4אחוזים מכלל העולים25.
20
21
22

23
24
25

ד' הכהן ,עולים בסערה :העלייה הגדולה וקליטתה בישראל ,1953–1948 ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' .139
ש' דיין' ,פרקי התהווות' ,רובין (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .10
הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  ;132–131א' צור"' ,החלה יציאת מצרים — ומה עשו חלוצינו?" :הקיבוץ במבחן העלייה
ההמונית' ,עיונים בתקומת ישראל( 9 ,תשנ"ט) ,עמ'  ;337–316קינן (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;120–118ח' פורת' ,הקמת
מושבי העולים בנגב ,'1952–1948 ,עופר (לעיל ,הערה  ,)13עמ'  ;229דיין (שם) ,עמ'  .19כהן־פרידהיים טענה שלתנועה
הקיבוצית היה חלק לא מבוטל בקליטת בני נוער ,אולם גם לדבריה מרבית העולים ,שבאו במסגרת משפחתית ,לא
נקלטו בקיבוצים .ראו :ר' כהן־פרידהיים' ,היה או לא היה? הקיבוצים לא רצו לקלוט עולים מארצות האסלאם' ,עיונים
בתקומת ישראל( 21 ,תשע"ב) ,עמ' .5
י' גבע' ,מורשת ההתיישבות העובדת במבחן המדינה' ,עיונים בתקומת ישראל( 5 ,תשנ"ה) ,עמ' .263–262
ז' צחור"' ,אני בוש ונכלם" — הקיבוץ והעלייה הגדולה' ,הנ"ל ,החזון והחשבון :בן־גוריון בין אידאולוגיה לפוליטיקה,
תל אביב  ,1994עמ' .210–195
הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  .327עד תום העשור לא השתנה נתון זה .ראו :הסוכנות היהודית (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .337
בעת הקמת המדינה היו חברי קיבוצים  7.6אחוזים מהאוכלוסייה .ראו :ר' כהן־פרידהיים ,החלוצים שנותרו מאחור:
קתדרה
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מנגד 'תנועת המושבים' נרתמה במלוא המרץ לקליטת העלייה החדשה .כאמור לפני קום המדינה
סבלו המושבים מנחיתות מספרית לעומת הקיבוצים ומתחושת נחיתות רעיונית ,ואנשי 'תנועת
המושבים' ראו בעלייה ההמונית הזדמנות להגדיל את כוחם היחסי בין התנועות המיישבות .כבר
כשהחלה העלייה הגדולה הם פנו אל העולים וניסו לארגנם להתיישבות חקלאית 26.הגמישות
האידיאולוגית שאפיינה את המושבים אפשרה להם לקלוט את העלייה בקנה מידה גדול .התנועה,
שכללה בעת הקמת המדינה כ־ 16,000חברים ,שהיו  2.5אחוזים מהאוכלוסייה ,קלטה כ־ 9.5אחוזים
מהעולים 27.אומנם עולים מעטים נקלטו במושבים הוותיקים עצמם ,אולם הוקמו מושבים חדשים
רבים ,וכמעט בכולם יושבו עולים חדשים 28.המושבים החדשים היו שייכים לארגוני המושבים —
בעיקר ל'תנועת המושבים' של מפא"י ול'איגוד המושבים' של 'הפועל המזרחי' — וזכו להדרכה
ולליווי מן המושבים הוותיקים .מושבי העולים הוקמו על מנת להשיג שתי מטרות מרכזיות — פיזור
האוכלוסייה והגברת הייצור החקלאי 29.העולים החדשים ,במיוחד אלו מארצות האסלאם ,לא היו
המועמדים האידיאליים לחברות במושב; הם נבחרו למשימה זו בעיקר מפני שרק מעטים מקרב
ותיקי הארץ נענו לקריאה להתיישבות ,והעולים היו האוכלוסייה הזמינה ביותר לכך .הם היו תלויים
לחלוטין במדינה ובסוכנות ,וחופש הבחירה שלהם במקום המגורים היה מוגבל30.
מושבי העולים לא היו תופעה שולית — הם היו פעולת ההתיישבות העיקרית בעשור הראשון של
המדינה .עד סוף  1960הוקמו בארץ  429יישובים חקלאיים חדשים ,ו־ 324מתוכם —  75אחוזים — היו
מושביםֵ .מחלוקת מושבי העולים על פי ארצות המוצא עולה ש־ 62אחוזים מהמושבים יושבו על ידי
עולי ארצות האסלאם וכ־ 20אחוזים על ידי יוצאי אירופהֵ 31.מחלוקת התושבים מצטיירת תמונה דומה:
 64אחוזים מתושבי המושבים החדשים היו עולים מארצות אסיה ואפריקה ו־ 22אחוזים היו עולים
מאירופה 32.מושבי עולי ארצות האסלאם ומושבי עולי אירופה לא מוקמו באותם מרחבים 81.6 .אחוזים
מהמושבים של עולי אירופה היו במישור החוף ,מרחב שהיה נוח לחקלאות ממוכנת וקרוב בדרך כלל
לאזורי הליבה של הארץ .מנגד רק  31.3אחוזים מהמושבים שאוכלסו על ידי יוצאי ארצות האסלאם
מוקמו שם ,ושני שלישים ממושבי יוצאי ארצות האסלאם מוקמו באזורי ההר (הגליל המרכזי ופרוזדור
ירושלים) ובנגב33.

26
27
28
29
30
31
32

33

קליטת העלייה בקיבוצים  ,1954–1948רמת אפעל ורמת גן תשע"ב ,עמ'  .69הציפייה הייתה שתרומתם לקליטת
העלייה תהיה דומה לתרומתם בשנות הארבעים — אז קלטו הקיבוצים כ־ 20אחוזים מהעולים.
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;21קינן (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .127–125
הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  .327 ,139בתום העשור עמד שיעור העולים שנקלטו במושבים על  11אחוזים .ראו :הסוכנות
היהודית (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .337על פי גבע היה מספר חברי המושבים  .14,000ראו :גבע (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .268
קינן (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  .131–127בשנת  1961היו  93אחוזים מתושבי המושבים החדשים והערים החדשות עולים
שעלו לאחר קום המדינה .ראו :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לעיל ,הערה  ,)11לוח .42
גרייצר וגונן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .283
פיקאר (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .119
א' ביין ,עלייה והתיישבות במדינת ישראל ,תל אביב תשמ"ב ,עמ' .290–274
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לעיל ,הערה  ,)11לוח  .42גם בני התקופה היו מודעים לפערים בין ארצות המוצא
השונות .מחלקת ההתיישבות ציינה ש־ 76אחוזים מתושבי מושבי העולים הם ספרדים ובני עדות המזרח .ראו :דו"ח על
התיישבות עולים עד סוף מאי ( 1951ללא תאריך) ,אצ"מ.S15/9604 ,
גרייצר וגונן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .303‑300
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ממושב חירות
מנחה עולה חדש
בחבל לכיש ,שנות
החמישים של
המאה העשרים

(הארכיון הציוני המרכזי)
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למושבים החדשים לא הצטרפו חברים מן
המושבים הוותיקים ,למעט מי שעסקו בהדרכת
המתיישבים החדשים 34.שתי קבוצות ראשונות
של עולים אורגנו למושבים כבר בשלהי ,1948
ורובם היו עולים מאירופה 35.אולם בהמשך
היו כאמור מרבית המתיישבים מעולי ארצות
האסלאם .אחד הגורמים לכך היה מיזם משותף
של 'קרן קיימת לישראל'' ,תנועת המושבים'
ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות — כפרי
העבודה .בשטחים שנכבשו במלחמת העצ־
מאות — בפרט בפרוזדור ירושלים ובגליל —
היו אזורים הרריים שלא התאימו להתיישבות
חקלאית מודרנית .עם זאת מסיבות מדיניות
עלתה דרישה לאכלס את כל שטחי המדינה,
ובכללם האזורים ההרריים הללו ,שבעבר היו
בהם כפרים ערביים .כפרי העבודה היו שונים
מהמושבים הוותיקים בכל הקשור לבעלות על
משקים — המתיישבים לא קיבלו חלקת קרקע
ועיבדו אותה ,אלא הועסקו על ידי 'קרן קיימת לישראל' בעבודות ציבוריות ,בעיקר בהכשרת הקרקע
וייעור 36.ההתיישבות בתנאים הקשים ששררו באזורים אלה נתפסה כמתאימה במיוחד עבור יהודי
ארצות האסלאם 37.היטיב לבטא זאת יוסף ויץ ,איש 'קרן קיימת לישראל' ,במהלך סיור בגליל:
נוכחתי כי ההרים ימצאו את תיקונם ביישוב צפוף של יהודים פשוטים ,עובדי אדמה .כל מה שירבו לעבוד
בהם — יגלו את טובם הכלכלי .וזאת על ידי עבודה פשוטה ובכל פינה וליד כל סלע .החקלאים המודרנים
שלנו הסוגדים למכונה — לא יצלחו להם .ומכאן המהפכה הגדולה בתולדות ההתנחלות .הקיבוץ והקבוצה
ומושב העובדים — חדלו להיות גורם להתפתחות התנחלותנו הצפופה אלא בשטחי שלחין [ ]...את כיבוש
השממה ותחיית האדמה יבצעו ,כנראה ,יהודי תימן עיראק ומרוקו38 .
34

35
36
37
38

קינן (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ;129פיקאר (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .117בקיץ  ,1954בעקבות קריאתו של בן־גוריון ,הצטרפו
כמה מבני הדור השני במושבים הוותיקים וכמה חברי קיבוצים למושבי העולים ,לתקופה קצובה .הם זכו לשבחים רבים על
כך .ראו למשל :נ' אלתרמן' ,מעשה בני המושבים' ,הטור השביעי ,דבר 26 ,בנובמבר  ,1954עמ'  ;2ב' חבס ,תנועה ללא שם:
מעשה היחלצותם של הבנים להדרכת ישובי העולים ,תל אביב תשכ"ה .אף על פי כן מרביתם נשארו במושבים רק שנה אחת,
ומיעוטם — שנתיים .ומכל מקום הם לא הפכו למתיישבי קבע במושבי העולים .ראו :הכהן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .288–247
הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .140
ז' קדם' ,כפר עבודה כשלב מעבר לכפר משקי :צורת התיישבות ייחודית בשנות ה־ ,'50עבודת מוסמך ,אוניברסיטת
חיפה ,1999 ,עמ' .48–12
שם ,עמ' .142
י' ויץ ,יומני ואגרותי לבנים ,ד ,רמת גן תשכ"ה ,עמ'  ,87רשומה מה־ 7ביולי  .1950הכהן הביאה את דבריו של ויץ בוועידה
החקלאית השביעית בשנת  — 1949הניסוח עדין יותר אך המשמעות דומה .ראו :הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .142
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מתוך שלושים ושבעה כפרי העבודה שהוקמו אוכלסו עשרים ושמונה בעולים מתימן וחמישה ביוצאי
כורדיסטן 39.כפרי העבודה היו חלק מתוכנית להקמת מושבים רבים לעולים חדשים ,והכוונה הייתה
לסגלם בדרך זו לערכי ההתיישבות העובדת 40.על פי התכנון לאחר הכשרת הקרקע עתידים היו
המתיישבים לקבל אדמה לעיבוד חקלאי ,והכפר אמור היה להפוך למושב עובדים רגיל.
במושבים שהוקמו בגל הראשון ,בשנת  ,1949יושבו בעיקר עולים ממזרח אירופה ומעט עולים
מתימן ,עיראק ולוב .גל התיישבות זה כמעט נפסק כאשר רוב העולים עזבו את מחנות העולים ועברו
למעברות .אנשי 'תנועת המושבים' התקשו לארגן גרעיני התיישבות מהמעברות ,ובשנים 1954–1951
נבלמה תנופת ההתיישבות .גם ביישובים הקיימים היו בעיות קשות; מאות משפחות לא יכלו להתקיים
מהעבודה במושבים וחזרו לערים ולמעברות 41.את הגל הראשון של המושבים הצליח לייצב הגל
השני .גל זה התבסס על העלייה מתוניסיה וממרוקו שהחלה בקיץ  .1954לעולים מצפון אפריקה
לא הייתה אפשרות להגיע למעברה ולהתיישב במרכז הארץ; עוד בארצות מוצאם קבעו ועדות מיון
את המקום המתאים להתיישבותם — אזור פיתוח או מושב עולים .שלא כמו העלייה וההתיישבות
 39גרייצר וגונן (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .297–293
 40הכהן (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .143
 41דו"ח הנהלת הסוכנות לוועד הפועל הציוני ,מרס–אוגוסט  ,1952אצ"מ ,M3 ,עמ'  ;48–47דו"ח הנהלת הסוכנות לוועד
הפועל הציוני ,אפריל  — 1954מאי  ,1955אצ"מ ,M9 ,עמ' .61

117

קתדרה

אוהלים וצריפים
במושב חוסן בגליל
העליון ,שיוּשב
בידי עולים מצפון
אפריקה ,למרגלות
כפר ערבי נטוש,
יוני 1949
(צילום :זולטן קלוגר,
לע"מ)
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בשנים  ,1951–1949העלייה באמצע שנות החמישים הייתה מבוקרת ,וההתיישבות הייתה סלקטיווית
ומתוכננת יחסית למצב בראשית העשור .כבר ביום הגעתם לארץ הועברו העולים למושבים ,ללא
תחנות ביניים במעברות .עלייה זו תרמה תרומה נכבדה לאכלוס מושבי העולים הקיימים ולהקמת
מושבים חדשים רבים 42.הפניית עולי צפון אפריקה למושבים לא הייתה אקראית ,ועולים רבים
שנשלחו למושבים באו מהכפרים שבהרי האטלס והתאימו יותר לחיי המושב — עובדה זו תרמה גם
היא ליציבות בחיי המושב43.

'ללא הכרה ברורה' :חברי מושבי העולים בעיני המושבניקים הוותיקים
מושבי העולים ,במיוחד אלה של יוצאי ארצות האסלאם ,היו בעיני המושבניקים הוותיקים 'מנותקים
מההווי הישראלי' 44.הגידול העצום ב'תנועת המושבים' גרם לכך שהוותיקים ,שהיו מעוניינים
בהנחלת הנורמות והערכים שלהם לעולים החדשים ,הפכו למיעוט בתנועה45.
דו"ח משנת  1951קבע שהיעדר קליטה חברתית ותרבותית היא בעיית הבעיות במושבי העולים,
ושבגללה אין הם מצליחים להשיג מטרות נוספות ,כגון הגברת הייצור החקלאי וההכשרה החקלאית46.
כאמור באותה תקופה עזבו רבים את מושבי הספר ועברו למעברות .מחבר הדו"ח תלה זאת בכך
שנבנתה רק המסגרת הטכנית של המושב ,אך לא נוצק במושב העולים התוכן החברתי של מושב ותיק.
לדבריו היעדר המוטיווציה להתיישבות גרם לכך ש'המתיישבים יושבים שם באונס באין מקום שיכון
אחר' .מחבר הדו"ח טען שאם המתיישבים לא יהפכו לחקלאים מרצון ,תחריף מגמת העזיבה ,ומושבי
העולים יהפכו למושבות רפאים47.
כאמור אוכלוסיית המושבים התייצבה במידה רבה כאשר נקלטו בהם עולים מצפון אפריקה ,אך עתה
נוצרו אתגרים חדשים — עולים אלה נתפסו בעיני קולטיהם מ'תנועת המושבים' כ'פרימיטיבים ביותר
שהגיעו אי פעם לארץ [ ]...העברתם הקיבוצית לישראל הייתה מעין קפיצת־דרך על פני אלף שנה'48.
לפני הקולטים עמדה משימה גדולה' :שיזורם של אנשים אלה בתוך הרקמה החברתית הישראלית'49.
המושבים ,שהסכימו לקלוט בתוכם את העולים למרות השונות הרבה במוצא ובאידיאולוגיה ,נאלצו
כעת להתמודד עם הפער הגדול שבין האתוס החלוצי לבין המתיישב החדש — היהודי המזרחי.
42

43
44
45
46
47
48
49

א' פיקאר"' ,רכבת מקזבלנקה למושב או לאזור פיתוח" — קליטת העולים מצפון אפריקה ואכלוס הפריפריה בישראל
בשנים  ,'1956–1954א' בראלי ,ד' גוטוויין וט' פרילינג (עורכים) ,חברה וכלכלה בישראל :מבט היסטורי ועכשווי,
ירושלים וקריית שדה בוקר תשס"ה ,עמ' .614–581
פיקאר (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .192ראו על כך בהרחבה בספרו של שליח 'תנועת המושבים' י' גרינקר ,עליית יהודי
האטלס ,תל אביב תשל"ג.
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .51
שם ,עמ'  .52על היחסים בין ותיקים לעולים בהנהגת 'תנועת המושבים' ראו :א' בן־צבי' ,שילובם של ותיקים ועולים
בתנועת המושבים' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת חיפה ,2019 ,בעיקר עמ' .10–8
ח' בר־אילן ,מזכר סודי 'על המצב בישובי עולים' 30 ,ביולי  ,1951אצ"מ.S15/9604 ,
שם.
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .71
שם ,עמ' .72
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ההתיישבות העובדת ועולי ארצות האסלאם היו שתי קבוצות רחוקות מאוד זו
מזו בסולם הדימויים הישראלי .בני ההתיישבות העובדת ניצבו כאמור בשלבים
העליונים של הסולם ונחשבו הכוהנים והלויים של המקדש הציוני ,ואילו העולים
החדשים מארצות האסלאם מוקמו בשלביו הנמוכים ביותר של הסולם 50.העובדה
שהעולים קובצו לקהילות כפריות שכונו מושבים לא הפכה את עולי ארצות
האסלאם במושבי העולים לדומים במשהו לחברי המושבים הוותיקים ,ולא
זיכתה אותם ליוקרה חברתית דומה .עמי אסף ,חבר כנסת מטעם מפא"י ופעיל
מרכזי ב'תנועת המושבים' ,טען שמה שחסר במושבי העולים — והוא הבהיר
שכוונתו בעיקר לאלה המאוכלסים בעולי ארצות האסלאם — ומבדיל בינם לבין
המושבים הוותיקים נוגע לתודעת המתיישבים ולא למשאבים ולמבנה החברתי:
'הקו המבדיל בין מושב עובדים למושב עולים הוא בהכרתם העצמית ובבחירתם
החופשית של מתישבים' 51.תושבי המושבים מארצות האסלאם 'לא ידעו את
תורתו ועקרונותיו של מושב ולא בחרו מלכתחילה בדרך חיים זו .הם הגיעו אליה ,ללא הכרה ברורה ,עמי אסף,
נובמבר 1959
כאשר הציעו להם זאת בבואם ארצה' ,ולעיתים אף הובלו ישירות מן האונייה; 'לא הם ,אלא צרכי
(צילום :טדי ברונר ,לע"מ)
המדינה והנהגתה — הם שהיתוו את הדרך של העולה למושב עולים'52.
אף על פי כן סבר אסף כי אין לזנוח את האידיאולוגיה השיתופית .לשיטתו החינוך לתפיסת
עולם זו היה חשוב גם כדי ליצור יציבות במושבים ולמנוע עזיבה .האידיאולוגיה של ההתיישבות
העובדת הייתה בעיניו האמצעי הבדוק לגרום למתיישבים להתגבר על הקשיים הפיזיים שבחיי
המושב .אידיאולוגיה זו בנתה סולם ערכים שהקנה למתיישב החקלאי יוקרה ודימוי חיובי ,ואלה
היו תגמול ופיצוי על הקשיים הרבים שנלוו לחיי המושב .על פי אסף — שייצג בדבריו את תפיסת
עולמם של רבים בתנועות המיישבות — רק המבנה החברתי של מושב עובדים ועקרונותיו אפשרו את
הבחירה באורח החיים המאתגר' :המסגרות החברתיות של ההתישבות העובדת [ ]...הם הם המסייעים
בידי המתנחל להתגבר על המכשולים שהם נחלת החקלאי והמתיישב' .מכיוון שהעולים במושבים
היו חסרים את התודעה שעמדה בבסיס הגדרת הזהות של המושבניקים הוותיקים ,נדרשו הגופים
המיישבים להנחיל אותה לעולים ולילדיהם53.
הפיכת יישובי העולים למושבי עובדים התבססה בחלקה על תקנות וחוקים .בעזרת כפייה פנימית
וחיצונית ניסו ראשי 'תנועת המושבים' לעצב את עולמם של העולים החדשים וכפו עליהם כללים
שלא התקיימו במושבים הוותיקים .כך למשל פעלו מדריכי מושבים בתקיפות נגד מתיישבים שחרגו
50
51

52
53

מ' ליסק' ,דימויי עולים' ,קתדרה( 43 ,ניסן תשמ"ז) ,עמ'  ;128–127ש"נ איזנשטט ,החברה הישראלית בתמורותיה,
ירושלים תשמ"ט ,עמ'  ;323צמרת (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .80–78
ע' אסף ,דיון על תפקידו החברתי של המורה במושב עולים (דברים בכינוס מורי מושבי עולים במחוז המרכז,
 10בפברואר  ,)1957אה"מ ,משרד החינוך ,גל .1293/3-ראו גם :ע' אסף' ,עשר שנות חינוך במושבי עולים' ,רובין
(לעיל ,הערה  ,)9עמ'  .242אסף מוּ נה בשנת  1960לסגן שר החינוך.
ע' אסף ,מבחר מאמרים :דברים שבעל־פה ,מכתבים ,בעריכת י' רובין ,תל אביב תשכ"ט ,עמ' .64
אסף ,דיון (לעיל ,הערה .)51
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מעקרונות השיווק המשותף ושיווקו את תוצרתם באופן פרטי 54.אולם בצד מערכת כפייה זו הופעלה
מערכת החינוך ככלי להפיכת העולים ובעיקר ילדיהם למושבניקים .החינוך במושבים נועד להחליף
את ההכשרה הרעיונית המוקדמת ,שהייתה בעבר תנאי להצטרפות למושבים או לקיבוצים.

לחנך דור של עובדי אדמה :בית הספר במושב כסוכן שינוי
מאחר שבדרך כלל לא התגוררו מושבניקים ותיקים בשכנות למתיישבים החדשים — למעט שניים עד
החברות העיקרי לערכי ההתיישבות העובדת .מערכת
ארבעה אנשי צוות — 55היה בית הספר סוכן ִ
החינוך במושבי העולים נועדה לבצע במהירות ישראליזציה של העולים ולגשר על פער הזהויות,
והיא הייתה לזירה המרכזית שבה פגשו עולי ארצות האסלאם את האתוס החלוצי 56.שלא כמו החינוך
במעברות או ביישובים הוותיקים ,שנועד לסגל את העולים לחברה הישראלית האזרחית ,בחינוך
במושב עולים הייתה הסתגלות זו רק מחצית הדרך ,שכן המטרה הייתה לחנך את העולים להיות
לא רק ישראלים אלא גם חלוצים ,ובתוך כך היה החינוך גורם מרכזי בהפיכת מושב העולים לאחד
ממקדשי הדת החלוצית .בלשונו של אסף מטרת החינוך הייתה ליצור 'עדה חקלאית ,קשורה לאדמתה
[ ]...מתוך הכרה ורצון' ,ובית הספר נדרש 'לחנך את הדור הצעיר להיות דור של עובדי אדמה ,קשורים
לכפרם ואוהבים אותו ,המכשירים את עצמם לקידומו לרמה משקית וחברתית הראויה ועל ידי כן
יבטיח את היסוד עליו מושתתת מדינתנו'57.
בין משרד החינוך לתנועות המיישבות התקיים שיתוף פעולה הדוק .שני הגופים שאפו לבסס את
מערכת החינוך במושבי העולים ,להביא לשם מורים טובים ,להנחיל את עולם הערכים שלהם ועוד.
אולם המרכז החקלאי ,גוף לא ממשלתי שאיחד את התנועות המיישבות ,היה מורכב מנציגי תנועות
פוליטיות ,ומפלגות הפועלים היו הדומיננטיות בו ,בעוד אנשי משרד החינוך ראו עצמם משרתי
הממלכתיות ,ולמגזר הדתי הייתה במשרד אוטונומיה נרחבת .על כן נוצרו לעיתים מתחים בין גופים
אלה .למשל בשנת  1955ארגן מחוז צפון של משרד החינוך יחד עם המרכז החקלאי כינוסי מורים
במושבי עולים .יוסף גולדשמידט ,ראש ִמנהל החינוך הדתי ,התרעם על כך שיוסף שפירא ,ראש
ועדת החינוך של המרכז החקלאי ,מדבר בפני מורי המושבים בכינוסים שאין בהם נציג של תנועות
ההתיישבות הדתיות .הוא הביע את מורת רוחו על כך שלא נתנו לו לעצב את סדר היום של הכינוסים,
54
55
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קינן (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .133–131
על יחסם של חברי המושבים הוותיקים למושבי העולים ראו :ע' אבידוב' ,יחסי הגומלין בין המדריכים לעולים החדשים
במושבי העולים בעשור הראשון למדינה' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת חיפה ,תשס"ז.
גם בקיבוצים התקיים מפגש כזה ,אולם לא של משפחות אלא של נערים ללא הוריהם ,במסגרת עליית הנוער .ראו ביטוי
ספרותי למפגש זה :א' עמיר ,תרנגול כפרות ,תל אביב תשמ"ד .ראו גם :ד' נמרוד־סימרוט' ,עליית הנוער לנוכח העלייה
והקליטה של יהודי ארצות האסלאם  ,'1953–1948עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית ;2008 ,א' פיקאר' ,בצבת
הממסדים :הניסיון לחינוך מסורתי' ,קתדרה ,)2009( 134 ,עמ' .128–116
אסף ,דיון (לעיל ,הערה  .)51ראו גם דבריו בכינוס של המרכז החקלאי בענייני חינוך במושבי עולים 24 ,ביוני ,1956
אה"מ ,משרד החינוך ,גל ;1293/3-וכן דבריו בישיבת מפקחי מחוזות של החינוך במושבי עולים 2 ,באוקטובר ,1956
אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1293/3-
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בעוד שפירא ,שאיננו מעובדי המשרד ,ושהוא למעשה אדם פוליטי ,מופיע ומדבר בפני המורים.
גולדשמידט הורה למורי החינוך הממלכתי־דתי שלא לבוא — בין השאר בשל בעיות כשרות — לכינוס
שהתקיים בנהלל 58,ומחה בפני מפקחת מחוז צפון במשרד החינוך חמדה אסיאו על כך שהורתה
למורים להשתתף בכינוסים הללו 59.שפירא מצידו פנה אל גולדשמידט וביקש ממנו עותקים של
המכתבים שנשלחו למורים בבתי ספר ממלכתיים־דתיים במושבים ובהם הוראה שלא לבוא לכינוסים.
גולדשמידט בתגובה הביע תמיהה על כך שהמרכז החקלאי ,שהוא מוסד לא ממשלתי ,פונה אליו
ומורה לו מה לעשות 60.הרגישות הפוליטית הזו הביאה לכך שבכינוסים בשנת  1956השתתף גם
נציג של ההתיישבות הדתית — סגן שר החינוך מטעם המפד"ל משה אונא 61.העמדות שהביע אונא
הקרבה ניכרה גם בתפקיד שהוא הועיד
היו דומות מאוד לאלו של אסף ושל אנשי 'תנועת המושבים'ִ .
לבתי הספר במושבי עולים' :תפקיד בית ספר הוא להיות אחד הגורמים החשובים ביותר בהפיכת
המתיישבים החדשים לישראלים [ ]...המורה בישוב עולים הוא שליח האומה' .הוא אף המליץ לחנך
את הילדים להמשיך במפעל ההתיישבותי שהתחילו הוריהם62.
רבים מראשי תנועות המושבים היו שותפים לתפיסת העולם שראתה בדור העולים הבוגר את דור
המדבר ,דור שקשה מאוד להטמיע בו את התפיסה הציונית ,ושעתיד לחלוף מן העולם ללא היקלטות
ממשית; הם תלו תקוות רבות ִ
בחברות של ילדי העולים ,שיצמיח מתוכם את היהודי החדש 63.אסף
החברות המרכזי ,יותר מבית ההורים .לדבריו בית ספר
הדגיש שעל בית הספר במושב להיות סוכן ִ
במושב עולים צריך להיות 'גורם במערכת החיים (יותר מבהתיישבות הותיקה) כי שם [אצל הילדים]
יש פתח לתקוה [ ]...אם בהתיישבות הותיקה המתיישב בעצמו הביא עמו אידיאה מסויימת ,הגשים
אותה והקדיש את תשומת לבו איך לחנך את הילד שיהיה ממשיך האידיאה הזו ,הרי ביישוב עולים
חדש מתפקיד בית ספר ומתפקיד המורה להיות נושא אידיאה זו במקום ההורים'64.
הפקידות הבכירה של משרד החינוך ניסחה את גישתה בשפה דומה ,והשקפתה הייתה קרובה לזו
של התנועות המיישבות .אסיאו ביקשה שהמרכז החקלאי יעצב את החינוך במושבי העולים .היא קבעה
כי על בית הספר להדגיש את החינוך לעבודה ,לחקלאות ולמלאכה ,והוא צריך להיות מרכז לחינוך
והדרכה של נוער ושל היישוב כולו — ולא רק מוסד המלמד על פי תוכנית הלימודים הרשמית —
וכך 'יטביע את חותמו ויכוון וידריך לעבודה ולחיים ישראלים ויעצב דמותו של כפר ישראלי בארץ
הזאת' .רק אם יורחבו תפקידיו של בית הספר במושבי העולים ,הוא יוכל למלא את המשימות שיועדו
58
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גולדשמידט אל מורים בחינוך הממלכתי־דתי 27 ,במרס  ,1955אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1224/3-
גולדשמידט אל אסיאו 5 ,באפריל  ,1955אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1224/3-
שפירא אל גולדשמידט 1 ,באפריל  ,1955אה"מ ,משרד החינוך גל ;1224/3-גולדשמידט אל שפירא 18 ,באפריל ,1955
שם; שפירא אל גולדשמידט 20 ,באפריל  ,1955שם.
אונא אומנם השתייך לתנועת 'הקיבוץ הדתי' אולם למפלגתו' ,הפועל המזרחי' ,היה מסונף ארגון המושבים הארצי השני
בגודלו — 'איגוד המושבים' של 'הפועל המזרחי'.
מ' אונא' ,החינוך במושבי עולים — סיכום מתוך כינוסים בהשתתפות מורי היישובים הנ"ל' 12 ,ביוני  ,1957אה"מ,
משרד החינוך ,גל.1293/3-
צמרת (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .78–76
כינוס (לעיל ,הערה .)57
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לו .הדגם שעמד לנגד עיניה של אסיאו היה בית הספר בקיבוצים ובמושבים הוותיקים ,והיא ביקשה
לעשות בו את ההתאמות ההכרחיות למושבי העולים65.
במטרות החינוך בישראל על פי 'חוק חינוך ממלכתי' משנת  1953נכללו החינוך לעבודה החקלאית
וההכשרה החלוצית ,ולכאורה היו אלה תחומי ידע שאמורה הייתה מערכת החינוך להקנות לכל ילדי
ישראל .אולם בבתי הספר ביישובים עירוניים הייתה דרישה זו אות מתה .שונה היה המצב בהתיישבות
העובדת .אומנם במושבים הוותיקים ניטש ויכוח אם בית הספר צריך גם ללמד חקלאות או להסתפק
בלימוד מקצועות כלליים ,והיו שסברו שיש להניח את לימודי החקלאות להורי הילדים ,שהיו בקיאים
יותר מהמורים בעבודה המעשית בשדה 66.לעומת זאת במושבי העולים היה החינוך לעבודה חקלאית
נחוץ מאוד ,במיוחד בשל היעדר דמויות לחיקוי בתחום זה בבתי התלמידים .שפירא סבר שבמושבי
העולים ,להבדיל מנהלל ,יש צורך בחינוך חקלאי בבית הספר מאחר שהתלמיד צריך ללמד את הוריו
ולא להפך 67.היה גם מי שראה בחינוך לחקלאות שיבה לחיי קדם .החבר עמיצור מכפר יהושע אמר
שיש לחנך את העולים לחקלאות לא רק על ידי הוראת חקלאות אלא יש להטמיעה באישיותם לטווח
ארוך על ידי התנ"ך68.
הנחלת יחס חיובי לאדמה ולסביבה הייתה גם היא חלק מסדר היום של החינוך במושבים .מחנכים
ביקשו להעביר מסרים שיהיה בהם כדי —
להשריש את המתישבים באזורים מרוחקים ,להצמידם למקומם על ידי אהבת המקום והאדמה שעליה יושבים
והיא ביתם במלוא מובן המילה [ ]...במצפון שקט עלינו להכריז כעל מטרה חלוצית לגיטימית לחנך הנוער
להיאחז על אדמתו להתקשר עם הסביבה .במידה וההכרה תחדור לליבם שעצם הישארותם באזור מהווה
הגשמה מקסימלית של החזון החלוצי ,הרי נוכל לפרוש את היריעה ולהכשירם לתפקידים אחרים ,כגון הקמת
נקודות האחזות חדשות ,השלמת יישובים קיימים .נוכל לכוונם להצטרף למשימות חלוציות באזורם הם ויתכן
שגם מחוצה לו69 .

'הנושא היחיד של תרבות בכפר' :תפקיד המורה במושב עולים
לאור החשיבות הרבה של בית הספר במושב העולים הועמסה על כתפי המורים בהם משימה רבת
משמעות .מאחר שהעולים התגוררו ביישוב שכולו עולים ,לא הייתה במושב העולים חברה מחנכת,
אם כי היו מדריכים שהיו חונכים של המושב ,הן בתחום החקלאי ,הן בתחום החברתי והן בעמידה מול
הרשויות .עם זאת הגורם המרכזי שיכול היה ליצור בקרב הדור הצעיר ִחברות לערכי ההתיישבות העובדת
היה המורה ,והוטלה עליו אחריות כפולה' :לחנך את הילד ולמלא בחייו את מקומו של הבית והרחוב
העבריים' 70.היה עליו להיות דמות להזדהות ,דמות שהיא חלק בלתי נפרד מהמושב .המורה נדרש
65
66
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70

שם.
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .265
כינוס (לעיל ,הערה .)57
כנס מורים במושבי עולים בצפון ,שושן פורים תשי"ז ,אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1614/1-
'לביסוס הדרך לחינוך בני מושבי עולים' (ללא שם מחבר ותאריך) ,אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1614/1-
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .235
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להיות בעצם גם המחנך של ההורים ו'הנושא היחיד של תרבות
בכפר' 71.אונא המליץ להחדיר במורים את ההכרה בשליחות
הציבורית המוטלת עליהם ביישובי עולים 72.בפרפרזה על
מימרה תלמודית אמר החבר עמיצור מכפר יהושע ש'עבודתו
של המורה קודש ושל מורה במושבי עולים — קודש קודשים'73.
לא רק בתחום התרבות העברית אלא גם במה שנוגע לערכה
האידיאולוגי של החקלאות היה לעיתים המורה נושא הבשורה
היחיד במושב .באותם ימים רווחה מאוד הדרישה מהמורים
להיות גם המחנכים של ההורים .אנשי התנועות המיישבות
חשו שהמורה ייטיב מאחרים לחדור לליבם של העולים .מפקח
אחד טען שמורה שידאג לסידור גינה ליד צריף בית הספר
ישפיע על גישתם של המתיישבים לחקלאות 74.אסף ציפה
מהמורים שיחושו את תחושת השליחות שבעבודתם ,יקנו את
אמונם של ההורים ,ויהיו קרובים באורח חייהם למתיישבים.
הוא קיווה שהמורה 'בדוגמה עצמית ינטע יחס חם בקרב הורי
תלמידיו לעבודה חקלאית וגופנית ,יחס שטרם היה לנחלת כל
המתישבים החדשים'75.
מתחילת דרכם של המושבים היו קשיים באיוש משרות
ההוראה .מורים ותיקים מיעטו לבוא ללמד בהתיישבות
החדשה ,וגם מורים מן ההתיישבות העובדת לא נענו לאתגר
ולא יצאו ללמד ביישובי עולים 76 .על מנת לעודד מורים
ללמד ביישובי ספר ,ניתן למורים שהתחייבו ללמד ארבע
שנים ביישובים כאלה פטור משירות צבאי 77.הצבא ,שרצה
להגביר את היציבות ביישובי הספר ,ראה בביסוס מערכת
71
72
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74
75
76

77

שם ,עמ' .249
סיכום פגישות עם מורים (לעיל ,הערה .)62
כנס מורים (לעיל ,הערה .)68
שם.
כינוס (לעיל ,הערה .)57
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ;237–236צ' שחורי־רובין' ,אריה סימון:
איש החזון והמעש — מייסד מערכת החינוך בנגב' ,דור לדור ,לא
(תשס"ז) ,עמ' .191
ט' תדמור־שמעוני' ,המורים העולים כסוכני קליטה' ,דור לדור,
לא (תשס"ז) ,עמ'  ;100ז' דרורי ,אוטופיה במדים :תרומת צה"ל
להתיישבות ,לקליטת עלייה ולחינוך בראשית ימי המדינה ,קריית
שדה בוקר  ,2000עמ'  ;159א' קרסיק' ,הוראה כהורות :חוויות מורות
ממחנות עולים ממעברות  ,'1953–1948עבודת מוסמך ,אוניברסיטת
בר־אילן ,תשס"ט ,עמ' .27
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למעלה :טופס בקשה לפטור גננות או מורות המלמדות
ביישובי עולים משירות בצה"ל ;1955 ,למטה :מכתב מאת
משה ויזל ,בוגר תיכון המתעניין בתנאי ההוראה ביישובי ספר
ובפטור משירות צבאי 29 ,ביולי 1955
(שני המסמכים מארכיון המדינה)
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החינוך בהם אמצעי יעיל להשגת מטרה זו .חלק ניכר מכוח ההוראה במושבי העולים הורכב מפטורי
שירות אלו .דרך אגב ,פטור דומה ניתן לקיבוצים שהוגדרו על ידי הצבא יישובי ספר ,אף שבהם
לא היה מחסור במורים .לעיתים החליט הצבא באמצע שנת הלימודים לשנות את הסיווג של יישוב
מיישוב ספר א ,שהקנה למורים בו פטור מגיוס ,ליישוב ספר ב ,שלא הקנה פטור כזה ,ולמורים נשלחו
צווי גיוס באמצע השנה 78.אחד המורים עבר באמצע השנה מהמושב עין יעקב ,שלא הוגדר יישוב
ספר א ,למושב יערה ,כדי שלא יגויס79.
בין המורים שבאו למושבי העולים היו שעשו זאת מתוך תחושת שליחות עמוקה ורצון לקחת חלק
בקליטת העלייה ,אך היו גם כאלה שלא מצאו עבודה במקום אחר וצעירות שההוראה הייתה עבורן
לעיתים דרך להתחמקות משירות צבאי 80.המחסור במורים הוביל להכשרת מורים מקרב העולים
עצמם .המורים העולים היו כמחצית מכוח ההוראה ביישובי העולים 81.רבים מהם לא סיימו את
ההכשרה בת השנתיים שדרשה המדינה — רק  26אחוזים מהמורים העולים שלימדו בבתי ספר יסודיים
קיבלו הסמכה 82,והיו שהחלו ללמד לאחר הכשרה שנמשכה שבוע בלבד 83.נוסף על המורים העולים
לימדו במושבי העולים גם צעירים ילידי הארץ שזו הייתה להם התנסותם הראשונה בהוראה .בשל
המחסור החמור במורים ביקש משרד החינוך במקרים מסוימים מסמינרים להכשרת מורים לשלוח
סטודנטים שטרם סיימו את הכשרתם להתחיל ללמד ללא בחינות הסמכה84.

'הסמינרים לא התעוררו מתרדמתם' :בעיית הכשרתם של מורי המושבים
המטען שהביאו המורים לא התאים לאוכלוסייה שמולה הם עמדו .רובם ככולם היו עירונים,
ולמורת רוחם של אנשי 'תנועת המושבים' הם לא היו בעלי הכשרה רעיונית הולמת וידע חקלאי.
בתזכיר שהוגש לשר החינוך בן־ציון דינור הודגש שלרוב המורים אין 'מושג ברור בטבע הארץ
ובתנאי העבודה החקלאית שבה [ ]...ובייחוד גדולה בורותם ברעיונות התישבותינו ובדרכי
הגשמתה למעשה' 85.שלא כבמושבים הוותיקים ,ולמרות החשיבות הרבה יותר של המורים במושבי
78
79

80
81

82
83
84
85

א' סימון ,מפקח מחוז דרום ,אל א' ישראלי ,המזכיר הכללי של משרד החינוך 28 ,בפברואר  ,1955אה"מ ,משרד החינוך,
גל.1224/3-
י' בילו ,סגן מנהל מחלקת הגיוס באגף כוח אדם במשרד הביטחון ,אל א' ישראלי במשרד החינוך 11 ,באפריל ,1955
אה"מ ,משרד החינוך ,גל ;1224/3-ישראלי אל בילו 18 ,באפריל  ,1955שם .בתיק גל 1224/3-באה"מ ,תיק ממשרד
החינוך שהמסמכים בו עוסקים בבתי הספר ביישובי עולים ,יש מכתבים רבים מפרחי הוראה ומסמינרים למורים
העוסקים בבירור התנאים לקבלת פטור מגיוס למורים ביישובי הספר.
הרמטכ"ל השני ,יגאל ידין ,אף התלונן על כך בפני הממשלה .ראו :פרוטוקול ישיבת הממשלה 1 ,באוגוסט  ,1951אה"מ,
עמ' .25
על המורים העולים בפריפריה ראו :תדמור־שמעוני (לעיל ,הערה  ,)77עמ'  ;107–105קרסיק (לעיל ,הערה  ,)77עמ'
 .74–43קרסיק עסקה בחוויות המורים שלימדו במקומות הקליטה הזמניים של העולים ,מחנות ומעברות ,אך לעיתים
הזכירה 'יישובי עולים' ,ובדרך כלל אלו היו מושבים.
תדמור־שמעוני (שם) ,עמ' .104
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .237‑236
גולדשמידט אל מנהלי הסמינרים 18 ,במרס  ,1955אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1224/3-
קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .270
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העולים ,המורה לא היה חלק בלתי נפרד מהמושב אלא גורם זר .למעשה רוב המורים לא התגוררו
במושבים — הם היו באים בבוקר ועוזבים בשעת צוהריים מוקדמת ,והקשר שלהם עם ההורים
והשפעתם על חיי המושב היו מזעריים 86.מאמץ רב הושקע בשכנוע המורים להתגורר במושבים.
בסגנון הימים ההם ,לא ניתנו להם הטבות חומריות ,אך ניסו לטעת בהם הכרה בחשיבות השליחות
ובאידיאל הגדול הגלום בעבודתם.
גם המורים שהוכשרו כדין לא קיבלו הכשרה הולמת להוראה במושבי העולים .בתהליך ההכשרה
של מורים בישראל לא הובאה בחשבון התאמה לאוכלוסיית העולים .מורים שבאו לחנך במושבי עולי
ארצות האסלאם חשו שהם נזרקו למים עמוקים כאשר אף אחד בעצם אינו יודע לשחות — לא הם ,לא
המפקחים עליהם ולא מקומות ההכשרה שלהם .רינה שפירא ,לימים פרופסור לחינוך ,החלה ללמד
בשנת  1950במושב גורן .לדבריה בתוך שלושה–ארבעה ימים התברר לה שכל מה שלמדה בסמינר
למורים אינו רלוונטי .שיטות להוראת ספרות ותנ"ך ,שיטות לשמירה על משמעת — כולן לא התאימו
להוראה במושב' .מורינו לא הכירו מציאות כזאת וממילא לא הכינו אותנו לקראתה' 87.מאלפים דבריו
של מורה צעיר באחד ממושבי העולים:
המחנך עומד יום יום ושעה שעה בפני בעיות חסרות תקדים ,ולא זו בלבד שאינו יכול להיעזר בשום דברים
שבכתב ,אלא שלרוב אין לו עם מי להתייעץ .לרובם המכריע של אנשי משרד החינוך ,עורכי העיתונים
הפדגוגים מחברי ספרי הלימוד וכו' אין כל ניסיון מעשי בחינוך ילדי העולים בני העליה ההמונית מארצות
האיסלאם .התוצאה הטבעית מכך היא שלא זו בלבד שאין בכוחם לסייע למורה העומד בכיתה בישוב עולים,
אלא שעל פי רוב אין הם עדיין מכירים בחומרת הבעיות ובצורך להקדיש את מיטב המאמצים והאמצעים
לחידוש פתרונם [ ]...תוכנית הלימודים מיועדת לילדי ירושלים וכפר יהושוע והוא הדין לגבי  95%של
המאמרים בעיתונות הפדגוגית .העובדה שיותר ממחצית אוכלוסיית התלמידים בבתי ספר יסודים היא ממוצא
מזרחי ,ושתלמידים אלה טעונים טיפול מיוחד ושונה — עדיין לא חדרה לתודעתם של רוב האחראים לחינוך
בארץ .אצלנו יש נטיה להמלט אל הפתרון הפשטני שבראית כל הילדים כשווים תוך התעלמות מן העובדה
דווקא מי שרוצה שבסופו של דבר לא יהיו הבדלים ניכרים בין בוגרי בתי הספר ,מחוייב לנקוט בדרכי חינוך
שונות לחלוטין לגבי ילדים ממוצא שונה .השוויון המכאני יביא לידי העמקת אי־השוויון! 88

לא רק מורים שעמדו מול התלמידים חשו בנתק .אסיאו טענה שיש צורך בהכשרה מיוחדת ,בכל
הסמינרים ,לעבודה במושבי עולים 89.מספר חודשים לאחר מכן ,כאשר חשפו סקרים את הישגיהם
הדלים של ילדי מושבי העולים 90,גברה הביקורת על הסמינרים להכשרת מורים .בין היתר נטען
שהילד העולה מגלה נכונות רבה ללמוד ,לעיתים אף יותר מחברו הצבר ,אך המורים שמקבלים את
86
87
88
89

90

שם ,עמ' .251–250
ר' שפירא' ,מורה רנה אמרה שאנחנו יכולים' :המסע שעשינו תלמידי ואני בשנות החמישים בדרך לישראל ,ירושלים
תשע"א ,עמ' .29
המכתב ,מאת א' סימון ,הופץ על ידי א' ברמן ,מנהל 'תיכון חדש' ,נכתב ככל הנראה במאי  ,1957ונשלח אל גורמים
רבים במערכת החינוך ,ראו :אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1293/3-
חינוך במושבי עולים (לעיל ,הערה  .)57באותה ישיבה הוצע להדגיש בהכשרה זו את ידיעת העדות בארץ וכן את
התודעה הישראלית ופעולות תרבות למבוגרים .משתקפת מן הדברים הגישה אל תרבותם של בני העלייה החדשה כאל
פולקלור שצריך להיות מודעים לו.
דיווח של א' סימון ,מפקח מחוז דרום ,בישיבת המועצה הפדגוגית 1 ,בינואר  ,1957אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1293/3-
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הכשרתם בסמינרים שהמרצים בהם רחוקים מאוד מאוכלוסיית העולים ,אינם מצליחים לממש את
הפוטנציאל של הילד העולה .אסיאו קבעה שהילדים ביישובי עולים הם נורמלים ואינם נופלים
במאומה מילידי הארץ; אם קיימים הבדלים בהישגים הרי הגורם לכך הוא המורה אשר בידיו נתונים
הילדים ,והסיבה לכישלון המורה היא שהסמינרים לא התעוררו מתרדמתם והם אינם מכשירים
את המורים להתמודד עם בעיות הקיימות במושבי עולים 91.עורך סקר ההישגים ,מפקח מחוז
דרום במשרד החינוך אריה סימון ,טען ש'במחשבה הפדגוגית שלנו קיימת נטייה דוגמטית לראות
בתכני הלימוד ושיטות ההוראה שהוכיחו יעילותן בדפוסי חברה ותרבות מסוימים ,דרכים שתולכנה
למטרה בכל המסיבות [ ]...התורה המוקנית ברוב הסמינרים טובה לשכבה אחת של תלמידים
אולם היא טעונה בדיקה יסודית ביחס לשכבה אחרת' 92.אסף המשיך את אותו קו .הוא הסביר
שמי שמלמד בסמינר למורים רכש את ניסיונו הפדגוגי בהוראה לבני היישוב הוותיק ,התלמידים
בסמינרים הם בני היישוב הוותיק ,והסדנה להשתלמות ,פרק העבודה המעשית שנדרשים המורים
לעשות תוך כדי הכשרתם ,מתקיימת במקומות ש'גם שם יש חניכי בית מסודר שאבא ואימא
קוראים עיתון ומדברים עברית' .על כן סבר כי אין די בשינויים בהוראה בסמינרים .הוא הציע
לפתוח בתי מדרש למורים ביישובי העולים החדשים .העולים החדשים יהיו סביבתם היום־יומית
של תלמידי הסמינרים ,העבודה המעשית תתבצע במושבים ,והלקח המועט שהפיקו המורים שכבר
מלמדים במושבים יעמוד לנגד עיניהם של פרחי ההוראה — בתנאים אלה יש סיכוי לשינוי הגישה
של המורים לתלמידים מהעלייה החדשה93.
בעיית הכשרת המורים והגישה לילדים יוצאי ארצות האסלאם הייתה בעצם פן אחד של בעיה
עמוקה יותר :היחס והמתח בין בית הספר כמייצג של ערכי החברה הקולטת ובין בית ההורים שהיו
אמונים על ערכי תרבות שונים לחלוטין.

בית ההורים ובית הספר
המשפחה ובית הספר הם שני סוכני ִחברות מרכזיים של הילד .בדרך כלל קיימת התאמה בין הערכים
ותפיסות העולם של ההורים לבין רוחו של בית הספר .בתקופת היישוב ,כאשר המודעות הפוליטית
הייתה רבה ביותר ,היה חשוב לכל הורה שהמורים בבית הספר לא יהיו רק יוצאי התרבות שלו אלא גם
חברי התנועה שבה היה חבר ותומכי המפלגה שבה תמך 94.בית הספר ובית ההורים היו בעלי השפעה
91
92
93
94

ישיבת המועצה הפדגוגית 11 ,בפברואר  ,1957אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1293/3-
סימון אל שר החינוך' ,סקר על הישגי הלימודים של כ־ 800ילדי עולים בנגב' 16 ,ביולי  ,1957אה"מ ,משרד החינוך,
גל.1293/3-
ישיבת המועצה הפדגוגית (לעיל ,הערה .)91
צמרת (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;18–8א' דון־יחיא ,משבר ותמורה במדינה חדשה :חינוך ,דת ופוליטיקה במאבק על
העלייה הגדולה ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  .36עם זאת חשוב לציין שגם בתקופת המנדט היו פערים בין בית ההורים לבין
בתי הספר והלך הרוח ששרר בהם .למשל בתי הספר דרשו מההורים ליצור לכל ילד פינה אישית בבית שתכלול מקום
לכתוב ,לצייר ולשחק ,אך רוב המשפחות התגוררו בדירות בנות חדר אחד בצפיפות רבה ובמצוקה תקציבית קשה;
בבתי הספר דיברו על הצורך לשמור על ניקיון והיגיינה ,אך רבים גרו בדירות ללא מים זורמים באזורים ללא תשתיות
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המורה דוד סלהוב
(עומד משמאל)
ותלמידי בית
הספר במושב
תנובות ,סוף שנות
החמישים של
המאה העשרים
(צילום :פוטו אריה,
אלבום שאול בן־יוסף,
תנובות ,מועצה אזורית
לב השרון נגלית לעין)

הדדית .מודעות ההורים למתרחש בבית הספר סייעה לתלמיד בהשתלבותו החברתית ,ומנגד בית ספר
שחינך ברוחם של ההורים החליש את המתח הבין־דורי והקטין את הסיכוי למרד נעורים .בתי הספר
של ההתיישבות העובדת היו דוגמה להתאמה בין בית הספר לבית ההורים :בית הספר היה חלק אורגני
מהסביבה ,וההורים ראו במורים חברים לדרך.
עם העלייה ההמונית ושילובם של העולים החדשים במערכת החינוך נוצר נתק בין בית ההורים
לבית הספר .נתק זה היה חריף במיוחד כאשר ההורים היו עולי ארצות האסלאם .העולים מארצות
אלה בשנות החמישים לא נטו לגישות מהפכניות; הם היו בעלי משפחות ,חיפשו בארץ ביטחון פיזי
וכלכלי ,והמסורתיים שבהם עלו לארץ גם מתוך שאיפה דתית להגיע לציון .בנסיבות אלה לא הייתה
לחברות מחודש ,וקשה היה לחולל בקרבם שינויים .במושב העולים ,שהיה אמון על
בהם נכונות ִ
האתוס החלוצי ועל האתוס המודרני ,הייתה ההתנגשות בין ערכי המתיישבים המסורתיים לבין רוח
ההתיישבות העובדת מקור לסכסוכים ומאבקים.
אנשי החינוך ראו במשבר המשפחתי שנלווה לעלייה לארץ לא רק בעיה אלא במידה רבה גם
הזדמנות .ביטא זאת היטב איש 'תנועת המושבים'' :הבנים זונחים את אורח חיי הוריהם וששים לקראת
כל דבר חדש ומפתה ברחוב .מובן שנוצר חלל ריק מבחינה תרבותית הטומן בחובו סכנות אולם גם
אפשרויות רבות .לפנינו קוניונקטורה [צירוף נסיבות] חברתית בלתי חוזרת ,להניח יסודות של אורח
חיים [ ]...אשר יקיף את חיי האדם בשלמותם [ ]...בנין כל היסודות הרוחניים והחברתיים לאור צורכי
כך שיציאה לרחוב פירושה היה יציאה לשביל עפר או לבוץ .ראו :ז' שנקולבסקי' ,חזון ומציאות בתהליך בניין האומה:
ילדות וילדי עיר בשנות הבית הלאומי ( ,')1948–1918עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ט.
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הארץ והתקופה' 95.המצב המשפחתי שבו האב ,שהיה כול יכול במבנה המשפחתי הפטריארכלי ,הפך
לעיתים קרובות לחסר אונים במציאות החדשה יצר ריק שאנשי חינוך מבין הקולטים ראו בו הזדמנות
להחדיר את ערכיהם.
הדאגות שהטרידו את ההורים נראו שוליות בעיני בית הספר ,ומטרות בית הספר נגדו לא אחת את
תפיסת העולם של ההורים .סגן שר החינוך אונא טען שהריחוק התרבותי של העולים בסביבה החדשה
הוא מכשול רציני .אחד המורים אמר זאת בפשטות' :ההורים אינם מבינים את ערכו של החינוך'96.
יעקב ניב ממשרד החינוך גרס ש'בית הספר צריך לההפך למקום מפגש חברתי באשר יותר מאשר
הילד מתחנך על ידי הוריו מתחנכים ההורים על ידי הילד'97.
הפערים בין מערכת החינוך להורים באו לידי ביטוי גם בדגשים שונים בתחומי הדת ,החקלאות,
ההיגיינה ומעמד האישה והנערה .העוסקים בקליטה הביעו לעיתים בוז לתפיסת עולמם של ההורים
והרבו לתאר את התנהגותם באופן שלילי .יחס זה משתקף למשל בדיווח של ירמיהו רבינא מהמרכז
החקלאי על ביקור במושב אחיסמך ,מושב של עולים מלוב באזור לוד .הוא הגדיר את תושבי המושב
שוכני מערות ,תיאור שאומנם לא היה מנותק לגמרי מהמציאות ,אך שימש כתיוג רב עוצמה של זרות
ונחשלות 98.על פי עדות הגננת במושב הילדים באו בחורף לגן ללא נעליים כי ההורים אמרו שחבל
עליהן 99.סימון הביע דאגה מהדחפים שהילדים מעדות המזרח מביאים איתם .עם זאת הוא לא ייחס
זאת לתרבות נחשלת ,כמו שסברו כמה מעמיתיו ,אלא הבהיר שהדבר נובע ממשבר המתלווה להגירה
החברות ,ההורים ובית הספר .הוא הבהיר ש'יש לילדים משבר אמוציונאלי'
ומהמתח שבין שני סוכני ִ
מכיוון ש'הם נמצאים בכף הקלע שבין שני עולמות ,עולם הבית ועולם בית הספר'100.
אחד הנושאים שסביבם נוצר מתח היה הביקור הסדיר בבית הספר .יצחק קורן ,מנכ"ל 'תנועת
המושבים' ,כתב כי רבים מן ההורים עולי ארצות האסלאם ראו את בית הספר כמקום ללימודי קודש,
ועל פי תפיסתם אם היו צרכים דחופים בשדה (לבן) או בבית (לבת) ניתן היה להיעדר מבית הספר.
לעומתם האוכלוסייה הוותיקה החזיקה במה שהוגדר תפיסה חילונית של לימוד שיטתי ,הבנוי נדבך
על נדבך ,וראתה בביקור סדיר בבית הספר עיקרון חשוב 101.לדברי קורן ההורים מארצות האסלאם
'אינם רואים פגם בכך שילדיהם יחסרו השכלה יסודית משום שאינם מחשיבים אותה [את ההשכלה]
כל־עיקר' ,והם לא היו מוכנים לוותר על בני הנוער שהיו כוח עבודה חשוב במשק 102.דיווחים רבים
 95ג' גלעד ,המדור למושבי עולים במרכז תרבות והסברה של ההסתדרות' ,עובדות בעיות וראשית פתרונות' (ללא תאריך),
אצ"מ.S15/9604 ,
 96כנס מורים (לעיל ,הערה .)68
 97ישיבת המועצה הפדגוגית (לעיל ,הערה .)91
 98על המושג שוכני מערות והקשרו ראו :ה' גולדברג' ,שוכני המערות של טריפוליטניה :מרומנטיקה לאתנוגרפיה ותולדות
עם ישראל' ,פעמים( 131 ,תשע"ב) ,עמ'  .31–9גולדברג ציין שאותם יהודים אכן התגוררו בבתים שנחצבו בצלעות
ההרים ,משום שבנייה זו התאימה לסביבה .אולם הדימוי שוכני מערות זכה לתפוצה רחבה והצביע על העולים כעל
אנשים שחיים בספרת זמן אחרת.
 99דו"ח ביקור של רבינא במושבי עולים 20 ,באפריל  ,1955אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1224/3-
 100ישיבת המועצה הפדגוגית (לעיל ,הערה .)91
 101קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .244
 102שם ,עמ' .259
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על ביקורים של מפקחים במושבים מצביעים על כך שבכיתות הגבוהות ,שהתלמידים שלמדו בהן
יכלו לעזור בעבודת המשק ,הייתה הנוכחות דלה מאוד .למשל במושב תלמים באו ללימודים אחרי
פסח רק שלושה מתלמידי כיתות ד ו־ה103.
היו מורים שטענו שאין להתחשב בשונות התרבותית ,ושיש לכפות את הביקור הסדיר ואף להטיל
את העונשים הקבועים בחוק על מי שנעדרים מבית הספר .מנהיגי 'תנועת המושבים' חששו שעימות
ישיר יפגע ביציבות המושבים וניסו לשנות את השקפת העולם של העולים באמצעות הסברה104.
אולם היו מקרים שבהם לא הסתפקו בהסברה .למשל במושב אחיסמך הגיש מנהל בית הספר תלונה
נגד שני הורים שלא שלחו את ילדיהם לבית הספר .הם זומנו למשפט ,הוטל עליהם קנס ,והם אף
קיבלו אזהרה .הדבר ככל הנראה השפיע על שאר ההורים ,ותלמידים לא נעדרו עוד מבית הספר105.

התקווה והמציאות החינוכית במושבי עולי ארצות האסלאם
למרות התקוות הגדולות שתלו בבתי הספר במושבים והחשיבות הרבה שיוחסה לחינוך שם ,המציאות
הייתה עגומה .בדו"חות על ביקורים שערכו גורמי פיקוח שונים בבתי הספר במושבים תוארה מציאות
זו .שפירא ,ראש ועדת החינוך של המרכז החקלאי ,ציין את ההזנחה הפיזית ,ההיעדרות של רבים
מן התלמידים וחוסר מוטיווציה של המורים .הוא נדרש גם לבעיות משמעת ,ותיאר מורים אומללים
שאינם מצליחים להתמודד עם התלמידים .על שני מושבים של עולי תימן כתב שהמצב שם הוא 'ה'
ירחם'106.
הישגי התלמידים היו דלים .בשנת  1956לא ידעו קרוא וכתוב  50אחוזים מילדי כיתה ג מעדות
המזרח; שיעור דומה לא ידעו מושגי יסוד ,אף ששלושה מתוך חמשת המושגים שנבדקו היו קשורים
לחקלאות; ו־ 40אחוזים לא הגיעו להישגים מינימליים בחשבון 107.בתי הספר במושבים ,שמשאביהם
היו דלים ,בנייניהם עלובים ,ושהיה בהם מחסור מתמיד בציוד ובריהוט — לא מילאו את תפקידם.
החברות המהיר לדור הצעיר הייתה תמימה .פערי ההישגים בין ילדי הוותיקים לילדי
התברר כי גישת ִ
העולים לא הצטמצמו עם השנים ,ומושבי העולים ,כמו עיירות הפיתוח ,היו לכיסים של מצוקה
חינוכית קשה108.
 103דו"ח ביקור (לעיל ,הערה  .)99מלבד הסיבות המוזכרות כאן היו סיבות נוספות להיעדרות תלמידים מבית הספר.
מחקרים שנעשו על הנטייה להיפלט ממערכת החינוך גילו שהסיכוי של תלמידים מזרחים לנשור גבוה בהרבה מזה של
תלמידים אשכנזים .ראו :ר"ר פרידמן וג''ס ויידמן' ,היפלטות מבית־הספר :גישה מושגית לסקירת הספרות' ,מגמות ,כז
(תשמ"ב) ,עמ' .174
 104קורן (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .245
 105דו"ח ביקור (לעיל ,הערה .)99
 106שפירא ,דו"ח לי' שריד ממשרד החינוך 15 ,בפברואר  ,1955אה"מ ,משרד החינוך ,גל.1224/3-
 107דיווח של סימון (לעיל ,הערה  .)90סימון המשיך לעשות סקרים דומים בהמשך ,ועל פי סקר שעשה בשנת  1962היה
ממוצע הציונים של התלמידים האשכנזים  ,80וממוצע הציונים של התלמידים במושבים של עולי ארצות האסלאם היה
 .34ראו :שחורי־רובין (לעיל ,הערה  ,)76עמ' .204
 108ראו למשל :אדלר (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;31–17א' כהן' ,פיזור אוכלוסיה ומיזוג גלויות כמשימות מתנגשות' ,מיזוג
גלויות (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .157–143
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סיכום
החרדה משינוי צביונה של החברה הישראלית בעקבות העלייה ההמונית בשנות החמישים יצרה צורך
להפוך את עולי ארצות האסלאם במהירות לישראלים — מן הבחינה הפורמלית ובעיקר מן הבחינה
המנטלית .ההגדרה של ישראלים לצורך העניין נקבעה על פי האתוס החלוצי שראה ביהודי החדש
מתיישב ,חקלאי ,סוציאליסט ,לוחם ועוד.
מושבי העולים היו אחד המקומות שבהם הפער שבין האתוס החלוצי לעולי ארצות האסלאם נפער
במלוא חומרתו .מנהיגי 'תנועת המושבים' ראו במושב לא רק מסגרת טכנית שבה אנשים יושבים על
האדמה ועוסקים בחקלאות ,אלא מסגרת רעיונית המדגישה את השיתופיות ואת החלוציות .מושבי
העולים הרבים שהוקמו החל משנת  1949דמו בצורתם למושב אך לא היו שותפים לרוח ההתיישבות
העובדת .ותיקי 'תנועת המושבים' בחנו את התופעה בעין ביקורתית והעריכו שהיעדרה של רוח
זו גרם לפגיעה חמורה במוטיווציה לעבודה חקלאית ,לחוסר יציבות חברתית ולנטישת מושבים.
חמור מכך ,המושבים הפכו להיות מעין מובלעות של מרוקו ,לוב או תימן בישראל ,ובעיני הוותיקים
שהחזיקו בתפיסה שיש לשאוף לחברה ישראלית אחידה ,שההבדלים בין ארצות המוצא השונות
ייעלמו בה ,הדבר נתפס כאיום.
בתי הספר היו הכלי שבעזרתו התכוונו הקולטים להפוך את העולים המזרחים לישראלים .בתי
הספר נועדו לא רק להקנות השכלה וידע ,אלא להנחיל את תפיסות עולמם של הקולטים ואת הערכים
שבהם האמינו ולהביא להפנמתם .הקולטים לא ראו בערכים אלו ערכים שלהם בלבד אלא ערכים
כלל־ישראליים ,שצריכים להיות משותפים לחברה כולה .תפקידו של החינוך במושבי עולי ארצות
האסלאם היה רחב ביותר :מלבד הקניית ידע ולימוד השפה ומלבד הישראליזציה הרגילה הוא נדרש
להכשיר את התלמידים לחקלאות ,לצבאיות ,לחלוציות וכיוצא באלה .המורה היה לעיתים קרובות
בין הוותיקים היחידים שנראו במושב ,ועל כן ציפו ממנו שיהיה נושא הבשורה של מכלול הערכים
הישראליים במושב.
הבוז של רבים מן הקולטים לתרבותם של העולים מארצות האסלאם השתלב היטב בהלך הרוח
העולמי שראה בתרבות המערב תרבות עדיפה .יחס זה לא היה ייחודי לישראל ולא התפתח בשנות
החמישים ,אולם המפגש בין העולים לוותיקים באותן שנים היה כר פורה לביטויים של הלך רוח
זה 109.שלא כבנחלות הקולוניאליות שבני אירופה התיישבו בהן והתנשאו שם על הילידים ועל
תרבותם ,בחברה היהודית בישראל התחולל המפגש עם העולים מארצות האסלאם על רקע של
סולידריות על בסיס לאומי .הישראלים הוותיקים לא יכלו להרחיק את בני אסיה ואפריקה שהצטרפו
למדינתם כפי שעשו זאת מתיישבים בריטים בקניה או צרפתים באלג'יריה ,ולא יכלו לקבוע מעמד
משפטי נפרד לעולים מארצות האסלאם .אי לכך נוצר מתח בין הלך הרוח האירופוצנטרי לבין
הסולידריות הלאומית 110.במושבי העולים ,מסגרת חברתית של עולים בלבד שהייתה שייכת מבחינה
 109צור (לעיל ,הערה  ,)18עמ' .144
 110שם ,עמ' .127
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בחברות מהיר היה
פוליטית לעילית של החברה הקולטת ,המתח הזה היה חריף שבעתיים ,והצורך ִ
ברור לרבים.
אולם התקוות הגדולות שנתלו בחינוך במושבי העולים לא התממשו .המורים לא הפכו לחלק
בלתי נפרד מהמושב .אך מעטים באו ללמד מתוך תחושת שליחות ,והיה צורך בפיתויים כמו פטור
משירות צבאי על מנת לגרום למורים ללמד ביישובי עולים .רוב המורים לא התגוררו עם העולים
במושבים ולא היו חלק מהקהילה שבה חינכו .גם הכשרתם של המורים לקתה בחסר .המורים שבאו
ליישובי העולים המבודדים חשו שעליהם להמציא כביכול בית ספר ולפתח יש מאין שיטות הוראה
חדשות 111.איש לא הכשירם לעבודתם ,וגישת מערכת החינוך הייתה זרה למציאות שבה הם נתקלו.
המרחק בין עולם הערכים של ההורים ובין עולם הערכים של בית הספר התברר כגדול במיוחד ,והדבר
פגע ביכולת המורים לדבר לליבם של הילדים ובסופו של דבר תרם להיווצרות פער משמעותי ביותר
בהישגים בלימודים בין העולים החדשים לתלמידים ממשפחות ותיקות.
הרצון של היישוב הוותיק להטמיע בתוכו את העולים החדשים ללא השתנות של הקולטים עצמם
הוליד דרישה מהעולים לשינוי גדול .ההנחה של מונוליתיות תרבותית — שזכתה לשם המטעה
של גישת כור ההיתוך — נראתה אפשרית במה שנוגע לדור הצעיר ,שנתפס כדור שניתן לעיצוב,
 111שפירא (לעיל ,הערה  ,)87עמ' .24
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ילדי בית הספר
ומורתם במושב
העולים תנובות,
ט"ו בשבט ,תחילת
שנות החמישים של
המאה העשרים
(צילום :פוטו אריה,
אלבום שאול בן־יוסף,
תנובות ,מועצה אזורית
לב השרון נגלית לעין)
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אבי פיקאר

ושנדרש לעבור דה־סוציאליזציה ורה־סוציאליזציה 112.אולם הניסיון להפוך את העולים בתוך זמן
קצר לחלוצים דוגמת אנשי העלייה השנייה והשלישית נכשל ,ויצר מטענים ומשקעים רבים .ברבות
השנים חלו שינויים מהותיים בגישה זו .לאחר מאבקים לא מעטים ניתן לומר שניצנים של שינוי
בגישת המונוליתיות התרבותית כבר החלו להופיע בשנות השישים והיו ללא ספק משמעותיים בשנות
השבעים113.

 112ר' בר־יוסף' ,דסוציאליזציה ורסוציאליזציה' ,מ' ליסק ,ב' מזרחי וע' בן־דוד (עורכים) ,עולים בישראל :מקראה ,ירושלים
תש"ל ,עמ' .59–41
A. Picard, ‘Like a Phoenix: The Renaissance of Sephardic/Mizrahi Identity in Israel in the 1970s and 1980s’, 113
Israel Studies, 22, 2 (2017), pp. 1–25
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