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·˘ È„ÏÈ ∫¯Ó‡Ó‰ ¯Úטענה מקובלת היא כי בתקופת העלייה ההמונית ובשנות החמישים נוצר או לפחות גבר המתח
¯ÂÈˆ ¨ß¯ÚÂ‰ ˙ÈÈÏÚß
הבין–עדתי בישראל בין יוצאי אירופה לבין יוצאי ארצות האסלאם 1.גם השסע בין דתיים לחילונים
˘Ô¯Ë˘ ÈÒÂÈ Ï
©·‡„¨¯È‡ÓÈÁ‡ ÈÒÂÈ ˙Â·È
עלה לכותרות באותם ימים ,ושתי הממשלות הראשונות נפלו בין השאר עקב עימותים בענייני דת2.
¯ÈÈˆ‰ ˙Áˆ‰Ï ‰˙ÂÓÚ‰
®Ô¯Ë˘ ÈÒÂÈ
תהליכים אלו לא היו מנותקים זה מזה 3.עוד בתקופת היישוב הייתה ההנהגה הספרדית מסורתית
ונטתה להזדהות עם ההנהגה הדתית 4.מאבקם של עולי תימן בשנות העלייה הגדולה למען החינוך
הדתי של ילדיהם היה מאבק דתי ועדתי גם יחד 5.עם זאת שני גלי המחאה הידועים של עולי ארצות
האסלאם ,אירועי ואדי סליב בשנת  1959והפגנות 'הפנתרים השחורים' בשנים  ,19721971נעדרו כל
היבט דתי .הזיקה בין הדתיות לעדתיות בחברה הישראלית הגיעה לשיא במפלגה המזרחית–הספרדית
המצליחה ביותר ,תנועת ש"ס ,שזוהתה תחילה כתנועה חרדית ,שפונה לקהל החרדי–הספרדי ,ושהפכה
בתוך עשור מהיווסדה לתנועה המזוהה עם השאלה המזרחית והזהות המזרחית לא פחות מאשר עם
החרדיות6.
במאמר זה אעסוק באחד הניסיונות המרתקים שנעשו בשנות החמישים — הניסיון להקים זרם
חינוך מסורתי במסגרת 'עליית הנוער' .הייתה במעשה זה התמודדות עם החפיפה החלקית שבין מוצא
עדתי לדתיות ,וגלומה הייתה בו עמדה נועזת — הכרה במורשת התרבותית של יהודי ארצות האסלאם
ולגיטימציה לאותה מורשת.

רקע — קונפליקטים דתיים באירופה מול הרמוניה מגומגמת
בצפון אפריקה
המתחים והקונפליקטים שהתגלעו בקרב יהדות אירופה מאז הופעת תנועת ההשכלה היהודית
במאה השמונה–עשרה יצרו הפרדה ברורה בין זרמים שונים ,בין משכילים למסורתיים ובין אדוקים
לחופשיים 7.מתחים פנימיים אלה ליוו גם את הקמתו של היישוב היהודי בארץ–ישראל .התוצאה הייתה
דיכוטומיה ,הפרדה בין דתיים — גם אלה שהיו מודרנים במידה מסוימת ותמכו בציונות — לחילונים
1
2
3
4
5
6

7

ראו למשל :מ' ליסק ,העלייה הגדולה בשנות החמישים :כישלונו של כור ההיתוך ,ירושלים תשנ"ט.
על העימותים בעניין החינוך ראו :צ' צמרת ,ימי כור ההיתוך :ועדת חקירה על חינוך ילדי העולים ) ,(1950שדה–בוקר
תשנ"ג; א' דון–יחיא ,משבר ותמורה במדינה חדשה :חינוך ,דת ופוליטיקה במאבק על העלייה הגדולה ,ירושלים תשס"ח;
א' כהן וב' זיסר ,מהשלמה להסלמה :השסע הדתי–החילוני בפתח המאה העשרים ואחת ,ירושלים ותל–אביב תשס"ג ,עמ' .66
צמרת )שם(.
ש' אלבוחר ,הזדהות ,הסתגלות והסתייגות :היהודים הספרדים בארץ ישראל והתנועה הציונית בימי השלטון הבריטי,
 ,19481918ירושלים תשס"ג.
צמרת )לעיל ,הערה .(2
י' פלד )עורך( ,ש"ס :אתגר הישראליות ,תל–אביב  ;2001א' רביצקי )עורך( ,ש"ס :היבטים תרבותיים ורעיוניים ,תל–
אביב תשס"ו; נ' הורביץ' ,ש"ס והציונות :ניתוח היסטורי' ,כיוונים חדשים) 2 ,תש"ס( ,עמ'  ;6030א' פיקאר' ,הבחירה
בש"ס — התשובה הרציונלית למצוקה האמוציונלית' ,תרבות דמוקרטית) 11 ,תשס"ח( ,עמ'  .201151על הקשר בין
ש"ס לאירועי שנות החמישים ראוZ. Zameret, The Melting Pot In Israel, Albany 2000, pp. 145–154 :
ראו למשל :י' כ"ץ ,הקרע שלא נתאחה :פרישת האורתודוקסים מכלל הקהילות בהונגריה ובגרמניה ,ירושלים תשנ"ה.
˜˙„¯‰
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בעיקר בכל מה שנוגע למערכת החינוך 8.מכיוון שהחברה היישובית והחברה הישראלית בראשיתה
הייתה חברה פוליטית מאוד ,הייתה לשוני דתי גם משמעות פוליטית .אמנם היו בחברה הישראלית,
בעיקר בחוגים האזרחיים 9,גופים וקבוצות שלא היו דתיים אך גם לא חילוניים מיליטנטיים ,אולם
בגוף המוביל ,בתנועת הפועלים — שהושפעה במידה רבה מהתנועה המהפכנית הרוסית ,שהייתה
אנטי–דתית במובהק — היו החילוניות וההתנערות ממצוות מעשיות חלק מתהליך ההתנתקות מהגלות
ויצירת יהודי חדש בארץ–ישראל10.
בקהילות היהודיות במזרח התיכון ובצפון אפריקה ,גם במקומות שחדרו אליהם ההשכלה והמודרנה,
היה המפגש בין המסורת לִקדמה מתוח וטעון הרבה פחות .המודרנה חדרה בעזרת שני סוכנים עיקריים:
השלטון — הזר או המוסלמי ,שנאלץ להתמודד עם אתגר המערב — ויהודי המערב .אולם המודרנה
חדרה למנגנון השלטון והכלכלה ולא לכלל החברה ,שנשארה נאמנה לזהויות פרטיקולריסטיות ולא
דבקה בזהות אוניוורסלית .המודרנה ,גם זו המוסלמית ,לא לוותה במאבק אנטי–קלריקלי ,בהתבוללות
ובתיקונים בדת .חדירת המודרנה האירופית דווקא חיזקה מבחינות מסוימות את זהותו הנבדלת של
היהודי ,שדתו הקנתה לו מעמד מועדף מפני שהיו לו אחים לאמונה בארצות המערב .המודרנה
דווקא הדגישה את הקשר של היהודי לקהילתו ולא שאפה לבולל אותו בסביבתו המוסלמית והלא
משכילה .אי לכך המתח עם גורמים מסורתיים היה מועט יותר .אמנם גם בצפון אפריקה היו אליטות
יהודיות מצומצמות שחלו בקרבן תהליכי ניתוק ואף התבוללות — בעיקר בקרב צרפתים ולא בקרב
מוסלמים — אולם לא הייתה שכבה עממית רחבה שעברה תהליכי חילון דומים לאלה שהתרחשו
באירופה .מעבר לכך אל שכבה רחבה מאוד של יהודים תהליכי ההתמערבות כמעט לא הגיעו11.

קונפליקטים על רקע דתי עם העולים מארצות האסלאם
במבנה החברתי שנוצר ביישוב היהודי בארץ–ישראל ובחלוקת הכוח הפוליטי שהתקבעה בו הייתה
הציונות הדתית — החל משנות השלושים של המאה העשרים — שותפה זוטרה של תנועת הפועלים
 8על המאבק בשאלת החינוך ועל מיסוד החינוך הדתי במסגרת התנועה הציונית ראו :דון–יחיא )לעיל ,הערה ,(2
עמ' .2520
 9ראו למשל :צ' צמרת' ,משה גליקסון ושאיפתו ליצור "חינוך אחיד" בארץ ישראל' ,דור לדור ,כג )תשס"ג(,
עמ' .138123
 10על יחסי דתיים וחילונים ביישוב ובראשית ימי המדינה ראו :דון–יחיא )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;4723מ' בר–און וצ' צמרת
)עורכים( ,שני עברי הגשר :דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל ,ירושלים תשס"ב; ד' הורוביץ ומ' ליסק ,מצוקות
באוטופיה :ישראל — חברה בעומס–יתר ,תל–אביב תש"ן ,עמ'  .10491על ראשית החינוך הדתי–הלאומי בארץ–ישראל
ראו :ד' שוורץ ,הציונות הדתית :תולדות ופרקי אידיאולוגיה ,ירושלים תשס"ג ,עמ'  .3731על יחסה של תנועת
העבודה לדת ראו :א' שפירא' ,המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה' ,הנ"ל ,יהודים חדשים ,יהודים ישנים ,תל–אביב
 ,1997עמ' .275248
 11על חדירת האירופיות ,המודרנה והחילון לקהילות היהודים בארצות האסלאם ראו :ש' פישר' ,שני דפוסים של
מודרניזציה :על ניתוח הבעיה העדתית בישראל' ,תיאוריה וביקורת ,(1991) 1 ,עמ'  ;221צ' זוהר ,האירו פני המזרח:
הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרח התיכון ,תל–אביב תשס"א; ש' דשן' ,הדתיות של המזרחים :ציבור ,רבנים
ואמונה' ,אלפיים) 9 ,תשנ"ד( ,עמ'  ;5844י' צור ,קהילה קרועה :יהודי מרוקו והלאומיות  ,19541943תל–אביב
תשס"ב.
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ולא היוותה חלופה לשלטון 12.הממדים הגדולים של העלייה מארצות האסלאם בעשור הראשון של
המדינה שינו את היחס בין העדות בחברה הישראלית .יהודי המזרח התיכון וצפון אפריקה ,שהיו
פחות מ– 10אחוזים מהעם היהודי ערב השואה ובין  15אחוזים ל– 20אחוזים אחריה ,הפכו במהלך
שנות החמישים ובראשית שנות השישים למחצית האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל.
העלייה ההמונית מארצות האסלאם ,שברובה הגדול לא הייתה שותפה לחילוניות האידאולוגית
של תנועת הפועלים — אך גם לא לקפדנות הלוחמנית שאפיינה את האורתודוקסייה — נתפסה
מצד אחד כאיום ומצד אחר כסיכוי להגברת כוחה של היהדות הדתית 13.תנועת הפועלים ראתה
בדתיות חלק מהזהות הגלותית והמזרחית של יהודי ארצות האסלאם ,זהות שרצתה לשנות בפעילות
חינוכית נמרצת ,במסגרת המדיניות שכונתה כור ההיתוך.
היהדות הדתית — על הפלג הציוני והפלג הלא–ציוני
שלה — ראתה בזהות הדתית של יהודי ארצות האסלאם
סיכוי להגברת כוחה הפוליטי ,אך גם היא שאפה לשנות
את זהותם המזרחית ולהפכם ליהודים דתיים אשכנזים–
ארץ–ישראלים14.
על רקע זה היו מאבקי כוח רבים בעיקר בתחום
החינוך .הידועים שבהם היו המאבקים על החינוך
לילדי העולים מתימן ,קבוצה שהייתה דומה במידה רבה
ליהודים האורתודוקסים .אולם גם סביב קבוצות עדתיות
אחרות התנהלו מאבקים ,למשל המאבק על השתייכות מושבי עולים ממרוקו לתנועת המושבים של
מפא"י — ולא לאיגוד המושבים של 'הפועל המזרחי' — אף שרוב חבריהם היו שומרי מצוות .יש מקום
לשער שהקשר בין דת לפוליטיקה היה אינסטרומנטלי .הדתיים הדגישו שעל כל שומרי המצוות
להשתייך למפלגות דתיות ,ושכל שירותי הדת צריכים להינתן על ידי מפלגות דתיות .תנועת העבודה
מצדה טענה שגם בה יש מקום לשומרי תורה ומצוות ,ושלא צריך להיות קשר הדוק בין זהות דתית
לשייכות פוליטית .בהקשר זה שמו דגש על תתי–זרמים — המגמה הדתית בזרם העובדים בחינוך
ותת–קבוצה דתית בתנועת המושבים של מפא"י15.
 12דון–יחיא )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ;4720שוורץ )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .3021

Ch.S. Liebman & E. Don-Yehiya, Religion and Politics in Israel, Bloomington, IN 1984, pp. 34–36 13

 14על יחסן של המפלגות הדתיות לעולים המזרחים ועל הפערים שבין הדתיים הוותיקים לעולים המסורתיים ראו :ש' דשן,
'הדתיות של יוצאי המזרח במשבר העליה' ,הנ"ל ומ' שוקד )עורכים( ,יהודי המזרח :עיונים אנתרופולוגיים על העבר
וההווה ,תל–אביב תשמ"ד ,עמ' .7771
 15זרם העובדים הדתי הוקם לפני קום המדינה ונועד לתת פתרון לחברי הסתדרות מעדות המזרח שרצו לתת לילדיהם
חינוך מסורתי .במשך שנים רבות עמד בראשו פרופ' ישעיהו ליבוביץ' .על זרם זה ראו למשל :דון–יחיא )לעיל ,הערה
 ,(2עמ'  ;243239א' כפכפי' ,הפשט הדתי ,הסיכוי שאבד' ,מדינה ,ממשל ויחסים בינלאומיים) 31 ,תש"ן( ,עמ' ;10077
צ' צמרת ,עלי גשר צר :עיצוב מערכת החינוך בימי העלייה הגדולה ,שדה–בוקר תשנ"ז ,עמ'  .132124על הוויכוח
בתנועת המושבים ראו :י' קורן ,קיבוץ גלויות בהתנחלותו :לתולדות מושבי–העולים בישראל ,תל–אביב  ,1964עמ'
 ;265וכן למשל :כינוס בענייני חינוך במושבי עולים של המרכז החקלאי 24 ,ביוני  ,1956גה"מ ,משרד החינוך ,גל
 ;1293/160פרוטוקול ישיבת הממשלה ,כ"ה בניסן תשט"ו ,גה"מ ,ממשלה חמישית ,כרך כב ,מ/שטו.
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'עליית הנוער' — מוסדות חינוך וחברות נוער
מעבר להיבט הפוליטי שבזהותם הדתית של יהודי ארצות האסלאם ,התרבות המזרחית ,הלוונטינית
כלשון בני התקופה ,נתפסה כאיום 16.בקרב אנשי חינוך בארץ רווחה הדעה שהמבוגרים מבין העולים,
במיוחד מארצות האסלאם ,הם דור המדבר ,דור שעיצובו בהתאם לתפיסת העולם הציונית עלול
להיתקל בקשיים .על כן בשאיפה ליצור יהודי חדש התמקדו בדור הצעיר 17.דור זה ,שלא כאנשים
הבוגרים ,נתפס כחומר ביד היוצר .נראה היה שי ֵקל על הילדים ובני הנוער להפנים את הערכים
המערביים והציוניים ולהיטמע במהירות יחסית בתרבות ובחברה החדשה שנוצרה .תפיסה זו הייתה
לא רק נחלת הקולטים האשכנזים .היא הייתה מקובלת גם למשל על נציג מפלגת הספרדים בממשלה,
שר המשטרה בכור שלום שטרית ,שאמר' :הילדים הם החומר הגולמי שנוכל לעשות מהם הדרוש
למדינת ישראל .לא תמיד יכולים אנו להשפיע ולשנות את המבוגרים ,אבל על הילדים יכולים
להשפיע'18.
מסגרת הולמת למימוש תפיסה זו הייתה 'עליית הנוער' ,שהוקמה בשנות השלושים של המאה
העשרים כדי לקלוט נוער יהודי מגרמניה ,ושהפכה עם קום המדינה לאחד הכלים ליישומה של
מדיניות כור ההיתוך .מראשיתה נתפסה 'עליית הנוער' כהצהרה אידאולוגית :יצירת היהודי החדש
יכולה להתממש בחבורת נערים ונערות ,ללא הורים ,במשקי ההתיישבות העובדת 19.עם ראשית
העלייה מארצות האסלאם התחדד הצורך להעביר ילדים למסגרות חינוכיות של 'עליית הנוער'
גם אם הוריהם היו בארץ והם לא עלו ב'עליית הנוער'' 20.עליית הנוער' אפשרה דה–סוציאליזציה
ורה–סוציאליזציה מהירה של בני העולים כאשר הם מנותקים מהוריהם וחיים בדרך כלל במבנה
החברתי הקלסי של היהודי החדש — הקיבוץ 21.בקיבוצים חיו הילדים בחברת נוער והיו נתונים בידי
חברי הקיבוץ הקולט .המשק הקצה עבורם מדריכים ומטפלות ,והילדים למדו בקיבוץ — בדרך כלל
בנפרד מילדי המשק הוותיקים — אכלו עם כל החברים בחדר האוכל ועבדו בשדות הקיבוץ .הקיבוצים
16
17
18
19

20
21
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צור )לעיל ,הערה  ,(11עמ'  ;272270א' פיקאר' ,ראשיתה של העלייה הסלקטיבית בשנות החמישים' ,עיונים בתקומת
ישראל) 9 ,תשנ"ט( ,עמ' .394338
צמרת )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  ;8676י' צור' ,הבעיה העדתית' ,צ' צמרת וח' יבלונקה )עורכים( ,העשור השני:
תשי"חתשכ"ח )עידן ,(21 ,ירושלים תשס"א ,עמ'  ;99ס"ש שטרית ,המאבק המזרחי בישראל :בין דיכוי לשחרור ,בין
הזדהות לאלטרנטיבה  ,20031948תל–אביב תשס"ד ,עמ' .64
פרוטוקול ישיבת הממשלה ,י"ד באלול תשט"ו ,גה"מ ,ממשלה שישית ,כרך ג ,סו/שטו.
ראו למשל :ההסתדרות הציונית ,עליית הנוער :קורות המפעל ,ירושלים  ,1968עמ'  ;3834ח' יבלונקה ,אחים זרים:
ניצולי השואה במדינת ישראל ,19521948 ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' E. Stock, Chosen Instrument: The Jewish ;204
 ;Agency in the First Decade of the State of Israel, Jerusalem 1988, pp. 207–228ש' בר–גיל ,מחפשים בית מוצאים
מולדת :עליית הנוער בחינוך ובשיקום שארית הפלטה  ,19551945ירושלים תשנ"ט ,עמ' .122116
המחשה ספרותית לתופעה ראו :א' עמיר ,תרנגול כפרות ,תל–אביב תשמ"ד.
ר' בר–יוסף' ,דה–סוציאליזציה ורה–סוציאליזציה :תהליך ההסתגלות של עולים' ,א' בר–חיים ואחרים )עורכים( ,משפחה,
קליטה ,עבודה :היבטים סוציולוגיים על החברה הישראלית :אסופת מאמרים לכבוד רבקה בר–יוסף ,לרגל פרישתה
לגמלאות ,ירושלים תש"ן ,עמ'  .151133על 'עליית הנוער' ותפקידה בעיצובם החברתי–התרבותי של עולים ראו:
ההסתדרות הציונית )לעיל ,הערה  ,(19עמ'  ;7368מ' קול ,מסכת עליית הנוער ,2ירושלים  ;1964א' יער וז' שביט
)עורכים( ,מגמות בחברה הישראלית ,ב ,תל–אביב תשס"ג ,עמ'  .933על הפילוסופיה שבחינוך ילדים ללא התערבות
הוריהם ראו :ק' פרנקנשטיין ,כנות ושוויון :הרהורים של פסיכולוג ומחנך ,תל–אביב  ,1977עמ' .269242
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היו מעוניינים בחברות הנוער ,לא רק מתוך רצון לשותפות אידאולוגית במעשה הציוני ,אלא גם מכיוון
שהללו היו כוח עבודה ועתודה אפשרית להתיישבות ,ומפני שהקיבוץ קיבל תקציבים שונים עבור
חברת הנוער לשם בינוי ועוד 22.תפיסת עולמו של הקיבוץ התבטאה גם בפעילותה ובדרכה של חברת
הנוער ,וכך נוצר הבדל בין המגמות של חברות הנוער בקיבוצי 'הקיבוץ הארצי'' ,הקיבוץ המאוחד',
'איחוד הקבוצות והקיבוצים' וקיבוצי 'הנוער הציוני' ,וכמובן נוצר הבדל משמעותי בשמירת מצוות
בין חברות הנוער בקיבוצים הדתיים לאלו שהיו בשאר הקיבוצים .תנועת 'הקיבוץ הדתי' ,שהייתה
באותם הימים הקטנה מכל התנועות הקיבוציות ,ושהיו בה בשנות החמישים תשעה קיבוצים ושלושה
מושבים שיתופיים 23,התקשתה לתת מענה לכל מי שמעוניין היה בחברת נוער דתית24.
במקביל לקליטה נערים בקיבוצים ,חילוניים ודתיים ,הקימה 'עליית הנוער' מוסדות חינוכיים ,כפרי
נוער )חלקם ,כמו כפר הנוער בן–שמן ,היו קיימים עוד לפני שהוקמה 'עליית הנוער'( 25.בשנת 1950
היו  38אחוזים מחניכי 'עליית הנוער' בכפרי נוער ,ו– 60אחוזים היו בקיבוצים 26.במוסדות החינוכיים
למדו הנערים לימודים כללים והוכשרו לחיי חברה ולעבודה בחקלאות .גם כפרי הנוער נחלקו לפי
זרמים פוליטיים וכן הייתה חלוקה לכפרי נוער דתיים ולא דתיים .אולם בעוד הקיבוצים הדתיים היו
רק  5.5אחוזים מכלל הקיבוצים ,היו המוסדות הדתיים  55אחוזים מכלל המוסדות החינוכיים .עד קום
המדינה הצליחו המוסדות הדתיים בדרך כלל לתת מענה לכל מי שהיה מעוניין בחינוך דתי במסגרת
'עליית הנוער'27.

'עליית הנוער' מצפון אפריקה
העלייה מצפון אפריקה לא עמדה מלכתחילה בראש סדר העדיפות של מדינת ישראל .העלייה של
שארית הפל ֵטה מאירופה ,של יהודי ארצות הליגה הערבית )בעיקר עיראק ותימן( ושל יהודי הארצות
הקומוניסטיות הייתה דחופה יותר .הנסיבות הפוליטיות של המשך השלטון הקולוניאלי בצפון
אפריקה והיחס השלילי בארץ כלפי יהודי מרוקו ותוניסיה 28הציבו את יהודי צפון אפריקה בתחתית
רשימת המועמדים לעלייה .החל משנת  1951הוחל ביישום קפדני של מדיניות שהגבילה את העלייה
22
23
24
25
26
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28
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ראו :בר–גיל )לעיל ,הערה  ,(19עמ'  ;133י' דרור ,תולדות החינוך הקיבוצי :ממעשה להלכה ,תל–אביב תשס"ב,
עמ'  ;186185ח' רינהולד ,נוער בונה ביתו ,תל–אביב תשי"ג ,עמ' .6260
אתר האינטרנט של 'הקיבוץ הדתי'http://www.kdati.org.il/info/hakibbutz/odot.htm ,
מספר הקיבוצים של תנועת 'העובד הציוני' היה קטן מזה של 'הקיבוץ הדתי' ,אולם היא הייתה מסונפת מבחינה ארגונית
ל'איחוד הקבוצות והקיבוצים' .נוסף על קיבוצי 'הקיבוץ הדתי' היו חברות נוער דתי גם בשני הקיבוצים של 'פועלי
אגודת ישראל' ,חפץ–חיים ושעלבים.
פירוט של מוסדות 'עליית הנוער' על פי חלוקה לזרמים ראו :רינהולד )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .248
הנותרים היו במוסדות חינוך מיוחד ,במחנות מעבר וחניכים מעטים היו במושבים.
ההסתדרות הציונית )לעיל ,הערה  ,(19עמ'  .40על 'עליית הנוער הדתי' ראו :שם ,עמ'  ;153148ראו גם :נ' ברוכי,
'שניים שהן אחד :עליית הנוער הדתי והקיבוץ הדתי' ,עמודים) 682 ,ניסןאייר תשס"ד( ,עמ'  .118הנתונים נכונים
לשנת  1950ומבוססים על דברי רינהולד )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .244
ראו למשל :י' צור' ,אימת הקרנבל — "המרוקנים" והתמורה בבעיה העדתית בישראל הצעירה' ,אלפיים) 19 ,תש"ס(,
עמ' .164126
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מצפון אפריקה ,מדיניות העלייה הסלקטיווית 29.על פי מדיניות זו היו צעירים ובני נוער המועמדים
המועדפים לעלייה ,וזאת הן מסיבות כלכליות ,היינו מצב רפואי ויכולת השׂתכרות ,והן מסיבות
אידאולוגיות — הרצון לחנך ולעצב את הנערים במסגרת חדשה ,הרחק מהוריהם .יהודה ברגינסקי,
איש קיבוץ יגור וחבר הנהלת הסוכנות ,ביטא זאת באמרו ש'מי שבא באופן פטריארכלי ארצה ,כפי
שבאים בחמולות ,אין תקווה מהם' 30.דברים אלה ייצגו תפיסת עולם שהייתה מקובלת באותם ימים,
ומדיניות העלייה הסלקטיווית נקבעה במידה רבה על פי תפיסת עולם זו .בעיני הקולטים היו בכללים
החדשים שני יתרונות :הועלו ארצה נערים ,שניתן היה להשפיע עליהם ושאפשר היה לחנכם ,וההורים
הושארו בארצות המוצא .משה קול ,ראש מחלקת 'עליית הנוער' בסוכנות היהודית ,סבר כי עליית
הורים אחרי ילדיהם מזיקה לחינוך הילדים .בהתייחסו לעלייה מצפון אפריקה הוא הסביר שבניגוד
לגישת מומחי חינוך אמריקנים ,שייחסו לפירוד המשפחתי השפעה שלילית ,הניסיון של 'עליית
הנוער' מראה שהדרך היחידה להשפיע על בני נוער מארצות האסלאם היא לחנכם ללא הוריהם:

‰¯„˙˜ ±±π

¯ÙÎ· ‡˘„‰ ÏÚ
˙Ó¯ ¯ÚÂ‰
„Ï‡Ò–‰Ò„‰
·Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ
©ˆ®Ô‰Î ıÈ¯Ù ∫ÌÂÏÈ

המשפחה בעדות המזרח היא בדרך כלל משפחה מגובשת מאד ומלוכדת ,ואין לנו שום סיכוי להצליח בזה
]בחינוך הילדים[ ,נצטרך לחכות דור או יותר כדי להתגבר על זה .אינני יודע אם יש לנו אפשרות לחכות
 29על העלייה הסלקטיווית ראו למשל :א' פיקאר' ,מדיניות העליה והקליטה של יהודי צפון אפריקה' ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,תשס"ה; צור )לעיל ,הערה  ,(11עמ'  ;346320ח' מלכה ,הסלקציה :הסלקציה וההפליה
בעלייתם וקליטתם של יהודי מרוקו וצפון אפריקה בשנים  ,19561948באר–שבע  ;1998מ' לסקר ,ישראל והעליה
מצפון אפריקה  ,19701948שדה–בוקר תשס"ז.
 30פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות 11 ,בנובמבר  ,1951אצ"מ.S100/76 ,
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זמן רב כל–כך כדי שנוכל להשפיע ולחנך את המשפחה כולה ,ביחוד שהישוב בארץ אדיש ורחוק ממשפחות
אלו .אם איננו רוצים שהארץ תיהפך לאחת מארצות המזרח ] [...חייבים להביא קודם את הצעירים ,לחנך
אותם להיות אזרחים מעולים ,אנשי תרבות ,בלי הרגשת קיפוח ונחיתות ,ושהם יהוו אחר–כך גורם בחנוך
המשפחות31 .

קול חשש שאם יעלו ההורים לארץ הם עלולים להוציא את בנם או בתם ממסגרת 'עליית הנוער'
'ולשולחו להיות שוליה בעיר ,ואת הנערה להיות עוזרת משק בית'32.
נציגי 'עליית הנוער' בצפון אפריקה לא השיגו הישגים משמעותיים בשנים  .19541951מספר
המצטרפים ל'עליית הנוער' היה קטן ,בראש ובראשונה בגלל עקרון הפרדת הנערים מההורים .הורים
רבים נמנעו מלשלוח את ילדיהם ארצה ,בשל הלכידות המשפחתית שהזכיר קול ומחשש שעקב
תקנות הסלקצייה לא יוכלו לעלות לעולם 33.גם החמרת הבדיקות הרפואיות של המועמדים לעלייה
פגעה קשות ביכולת הגיוס של 'עליית הנוער'34.
רק בשנת  ,1954עם התגברות העלייה מצפון אפריקה עקב המאבק האנטי–קולוניאלי במרוקו
ומתן האוטונומיה לתוניסיה ,חל גידול משמעותי בעליית הנוער מצפון אפריקה .אמנם התמורות
הפוליטיות היו זרז לעליית משפחות שלמות ,ולאו דווקא נערים בודדים ,אולם אחת מתקנות העלייה
הסלקטיווית הביאה להפניית נערים רבים ל'עליית הנוער' .באותה תקופה נקבע שהסלקצייה תהיה
משפחתית ,ועל כן מועמד לעלייה שלא נזקק לאשפוז ,ושלא היה חולה במחלה מידבקת ,יכול היה
לעלות במסגרת משפחתו שתפרנס אותו 35.בשל תקנה זו ובשל מבנה המשפחה המורחבת של יהודי
צפון אפריקה חששו קברניטי מדיניות העלייה מפירוש מורחב שיינתן למושג סלקצייה משפחתית כך
שאדם בריא יוכל להביא עמו לארץ לא רק את בני משפחתו הגרעינית אלא גם סבים וסבתות וקרובי
משפחה מבוגרים נוספים ,ואלה בסופו של דבר ייפלו למעמסה על שירותי הרווחה .על כן הוחלט
ביולי  1954להגביל את מספר הנלווים לכל מפרנס לשישה — בת זוג וחמישה ילדים .מספר זה התבסס
על הערכת יכולת ההשתכרות ,והיה בו כדי למנוע את העלאתם של יהודים שעברו את גיל העבודה.
כאשר הוצגה שאלת גורלן של משפחות שיש בהן יותר מחמישה ילדים ,תופעה שכיחה בקרב יהודי
צפון אפריקה ,הוצעה 'עליית הנוער' כאמצעי לפתרון הבעיה — העברתם של ילדי המשפחה הבוגרים
לחסות 'עליית הנוער' אמורה הייתה לצמצם את המשפחה בדרך כלל לגודל הרצוי .רעיון זה הועלה
בעת הדיון הראשוני על הגבלת מספר המפרנסים ,ויושם עד שבוטלה ההגבלה של מספר הנלווים,
31
32
33

34
35
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פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות 14 ,בנובמבר  ,1952אצ"מ.S100/83 ,
קול )לעיל ,הערה  ,(21עמ'  .261ראו גם :צור )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .301297
אמנם הועלו כמה הצעות לתת הקלות להורים ששלחו את ילדיהם במסגרת 'עליית הנוער' ולהגמיש עבורם את כללי
הסלקצייה ,אך לוי אשכול ,שר האוצר וחבר הנהלת הסוכנות ,התנגד לכך אף שהדבר פגע בהצלחת המפעל .בדבריו
בעניין זה באה לידי ביטוי התפיסה שעמדה ביסוד 'עליית הנוער'' :אני רוצה להגיד בברור ובגלוי ,איננו מעונינים
בהורים .אם זכינו שהילדים כאן ואפשר לדחוק את ההורים צריך לעשות זאת' )המוסד לתיאום 24 ,במאי  ,1954גה"מ,
משרד ראש הממשלה ,ג .(5338/533מנגד אנשי 'עליית הנוער' דרשו להקל על ההורים בתקווה שהדבר יסייע להם
בגיוס נערים.
פיקאר )לעיל ,הערה  ,(29עמ' .106100
הייתה זו הקלה מכללים קודמים שפסלו כל אדם שלא היה מסוגל להתפרנס בכוחות עצמו עקב גילו המבוגר או מצבו
הרפואי .על הסלקצייה המשפחתית ראו :פיקאר )שם( ,עמ'  ;121114צור )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .338333
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לקראת סוף  36.1955מדיניות זו הביאה לגידול משמעותי של בני הנוער מצפון אפריקה במסגרת
'עליית הנוער' ,והגבלת מספר הנלווים סייעה גם להשגת המטרות האידאולוגיות–התרבותיות של
העלייה הסלקטיווית — הפניית ילדים לחינוך שיעצב את זהותם הרחק מבית ההורים 37.במחצית
הראשונה של שנות החמישים עלו מצפון אפריקה ב'עליית הנוער' כ– 5,500נערים ,ונוסף על כך
צעירים לא מעטים נשלחו מתוך משפחותיהם בארץ ל'עליית הנוער' .בשנת  1956היו ב'עליית הנוער'
 11,000חניכים ,ו– 75אחוזים מהם היו מזרחים 40 .אחוזים מהילדים שנקלטו ב'עליית הנוער' באותה
שנה היו יוצאי צפון אפריקה38.

הדרך למסורתיות
בואם של המוני עולים מצפון אפריקה וקליטת רבים מהם ב'עליית הנוער' הבליטו את הזיקה שבין
הקונפליקט דתייםחילוניים לזהות העדתית .הנערים והנערות מצפון אפריקה לא התאימו לקטגוריות
שהציב הממסד הישראלי.

הביקורת הדתית על תהליך החילון
שאלת הזהות הדתית ושמירת מצוות בקרב הנקלטים ב'עליית הנוער' הייתה נטועה עוד בתקופת
היישוב וקדמה למאבק על זהותם של העולים מארצות האסלאם .הדוגמה הבולטת ביותר לעיסוק
בסוגיה זו הייתה פרשת ילדי טהרן ,קבוצה של  800נערים וילדים ששהו בברית–המועצות יחד עם
פליטים נוספים מפולין ,ושהותר להם לעלות ארצה דרך טהרן .הם הגיעו לארץ בשנת  ,1943בעיצומה
של מלחמת העולם השנייה ,ובהתאם ליחסי הכוחות הפוליטיים ביישוב נשלחו רובם לחברות נוער
בקיבוצים חילוניים .הדבר עורר תרעומת גדולה ,מאחר שחלק גדול מהילדים היו ממשפחות דתיות
וחרדיות ,אם כי לרבים מהם לא היו קרובי משפחה שיכלו לדרוש כי יינתן להם חינוך מתאים.
לאחר מאבקים פוליטיים מתוקשרים ועל פי המלצות של ועדת חקירה שעסקה בנושא הועברו רוב
הילדים שהיו ממשפחות דתיות למוסדות חינוך דתיים ,ומיעוטם — למוסדות חינוך חרדיים .הסערה
שהתחוללה בארץ בעניין זה נבעה מהתקווה שהקבוצה היא רק קצה הקרחון של שארית הפלטה,
ושילדים רבים יצליחו לצאת מאירופה בדרך זו .אשר על כן צפוי היה כי המאבק על מקום חינוכם
ישפיע על דמותה של החברה היישובית ושל המדינה העתידה לקום 39.אולם בסופו של דבר לא ניצלו
36

37
38
39
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על הגבלת מספר הנלווים למפרנס ראו :פיקאר )שם( ,עמ'  .169166ראו גם :א' אורן' ,שניים העושים במלאכה' ,דבר,
ח' בטבת תשט"ז .על בסיס התיאור של אורן כתב נתן אלתרמן שיר שביקר בחריפות את העלייה הסלקטיווית' ,ריצתו
של העולה דנינו' )פורסם במקור :דבר ,ט"ו בטבת תשט"ז( .יותר מכל תקנות העלייה הסלקטיווית נמתחה ביקורת על
סעיף הגבלת מספר הילדים ,והוא בוטל עקב לחץ ציבורי של יוצאי צפון אפריקה בארץ ושל מנהיגים ציונים בצפון
אפריקה.
קול וג' מאיר ,המוסד לתיאום 26 ,ביולי  ,1954גה"מ ,משרד ראש הממשלה ג ;5388/533לסקר )לעיל ,הערה ,(29
עמ' .246
א' קדוש' ,מרוץ מכשולים — דרכה של עליית הנוער במרוקו ,'19611949 ,שורשים במזרח ,ג ) ,(1991עמ' .132 ,126
צמרת )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  .138ראו גם :ההסתדרות הציונית )לעיל ,הערה  ,(19עמ'  .2625בשנות השישים עלו
ילדי טהרן שוב לתודעה הציבורית עם העלאת מחזהו של בן–ציון תומר 'ילדי הצל' ,שעסק בפרשה.
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ילדים רבים מאירופה ,והוויכוח נותר בעיקרו סמלי .עם העלייה מארצות האסלאם והפנייתם של
אלפי ילדים ל'עליית הנוער' שוב הייתה שאלת הזרם החינוכי שבו יתחנכו העולים עילה למחלוקת
פוליטית–דתית.
יהודי צפון אפריקה לא היו אורתודוקסים במובן האירופי של המילה .הם לא נאבקו בחילון
וברפורמה ,ועל כן לא התפתחה בקרבם קנאות דתית .עם זאת הדת הייתה רכיב מרכזי בזהותם,
במיוחד בזהותם של מי שנמנו עם המגזרים שנטו פחות להתמערבות .בעיני אותם יהודים דווקא
המעבר לארץ הקודש ,על אחת כמה וכמה כאשר במקום
שולטת ממשלה יהודית ,היה צריך לכלול 'שיקום זהותם
היהודית המקורית והשלמה ,שיסודה בדת' 40.המפגש עם
החילון ב'עליית הנוער' ,חילון שהתרחש במסגרת הייררכית
של מוסד חינוכי ,היה כר נרחב לקונפליקטים.
אמנם ב'עליית הנוער' היו מוסדות דתיים רבים וחברות
נוער אחדות בקיבוצים דתיים ,ובני נוער שומרי מצוות אמורים
היו להישלח אליהם .אולם למעשה המגזר הדתי לא יכול היה
לתת מענה לביקוש הגדול .המגזר הדתי היה חלק קטן מכלל
הקולטים ,ומנגד חלק גדול מן הנקלטים היו מעוניינים בחינוך
דתי .הקיבוצים הדתיים היו מעטים מאוד ביחס לביקוש,
וגם במוסדות החינוך הדתיים שפעלו מחוץ לקיבוצים היה
הביקוש גדול מההיצע .בשנת  1953היו ב'עליית הנוער'
 12,000חניכים ,חציים במוסדות וחציים ב– 160יישובים.
כשליש מהחניכים היו במוסדות וביישובים דתיים ,ושני
שלישים היו במוסדות ובקיבוצים חילוניים .במגזר הדתי למדו
רוב התלמידים במוסדות ומיעוטם בקיבוצים — מספר מוסדות
החינוך הדתיים היה פי תשעה ממספר הקיבוצים הדתיים,
והחניכים הדתיים במוסדות היו  85אחוזים מהחניכים הדתיים; בחינוך החילוני היו המוסדות רק
כשליש מכלל המסגרות החינוכיות ,ושני שלישים מן החניכים נקלטו בחברות נוער בקיבוצים41.
הורים בצפון אפריקה שהיו מעוניינים לשלוח את ילדיהם ל'עליית הנוער' ידעו שאם יבקשו חינוך
דתי ייאלצו להמתין זמן רב עד שיקבלו את מבוקשם .לעומת זאת חינוך בקיבוצים חילוניים היה זמין,
ועל כן שלחו רבים את ילדיהם לקיבוצים אלה גם אם לא הזדהו עם השקפתם בתחום הדת .במקרים
רבים בחרו הורים בחינוך דתי או חילוני בלא מודעות להבדלים ביניהם.
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 40צור )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .302
 41דו"ח הנהלת הסוכנות אל הוועד הפועל הציוני על התקופה שמאוגוסט  1952ועד ספטמבר  ,1953אצ"מ ;M5 ,רינהולד
)לעיל ,הערה  ,(22עמ'  .249247העובדה שרוב חניכי 'עליית הנוער הדתי' נקלטו במוסדות עוררה ביקורת על כך
ש'עליית הנוער הדתי' אינה מגשימה את ייעודה של 'עליית הנוער' ,הכשרה להתיישבות חקלאית .ראו :קול )לעיל,
הערה  ,(21עמ' .131128
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לא רק לנערים דתיים היו קשיי קליטה במסגרות החינוך החילוני .גם נערים שלא היו שומרי מצוות
עברו משבר דתי חזק עם הגיעם למוסדות חילוניים של 'עליית הנוער' .כאמור הזהות הבסיסית של
יהודי צפון אפריקה הייתה מעוגנת בדת ,והנחת היסוד של ההורים ומנהיגי הציבור הייתה שבמדינה
היהודית מקפידים בכל מקרה על קיום המסורת ברמה מסוימת.
שליחת נערים למוסדות ולקיבוצים שלא שמרו תורה ומצוות גרמה לחיכוכים בין שליחי 'עליית
הנוער' בצפון אפריקה ,בעיקר במרוקו ,לבין גורמים שמרניים בקהילה .רשמים שהגיעו אל הורי
הילדים ומהם אל רבני הקהילות החריפו את המשבר .הדברים הגיעו לידי כך שבשנת  1952הוציאה
מועצת רבני מרוקו מסמך ביקורת חריף על 'עליית הנוער' ועל כך שילדים אינם מופנים למוסדות
דתיים .מועצת הרבנים ,בתור גוף רשמי שהוכר על ידי הרשויות ,פנתה גם אל השלטון הצרפתי,
ובעקבות זאת הגבילו השלטונות את צעדיהם של שליחי מחלקת 'עליית הנוער' במרוקו .הגבלה
זו בטלה כעבור זמן קצר ,בעקבות התרשמותו החיובית של אחד מרבני משפחת אבו חצירא שביקר
במוסדות הדתיים של 'עליית הנוער' 42,אולם צלה של הביקורת הדתית על החילון הפושה ב'עליית
הנוער' המשיך להעיב על המפעל .חוגים דתיים הוציאו בשנת  1953חוזר ובו קריאה שלא לשלוח
ילדים ל'עליית הנוער' מפני שהם מתחנכים בקיבוצים לא דתיים .נטען כי בקיבוצים משליכים את
התפילין של הנערים לשירותים ומכריחים אותם לאכול חמץ בפסח .היה מי שקרע קריעה כי בנו עלה
במסגרת 'עליית הנוער' ונקלט בקיבוץ של 'השומר הצעיר'43.
הביקורת של החוגים הדתיים במרוקו על 'עליית הנוער' התחדשה עם התגברות זרם העלייה
ממרוקו בשנת  .1954יצחק אלמליח ,ממנהיגי השמרנים במרוקו ,ביקר במוסדות 'עליית הנוער'
בארץ ובעקבות הסיור כתב דו"ח ובו התקפות חריפות על 'עליית הנוער' .לדבריו בני נוער מרוקנים
שהתחנכו בישיבות במרוקו אמרו לו שמאז עלייתם לארץ לא ראו ספר תורה ,שהאוכל אינו כשר,
ושמכריחים אותם לעבוד בשבת44.
אנשי מחלקת 'עליית הנוער' היו שותפים לביקורת על החילון הכפוי של העולים מצפון אפריקה.
קול ,חבר תנועת 'העובד הציוני' שהיה כאמור ראש מחלקת 'עליית הנוער' ,שב ועסק בכך .דאגתו לא
נבעה מגישה דתית אלא בעיקר מחשש מתופעות הלוואי החינוכיות שהתלוו למשבר הדתי .בכינוס
מדריכי נוער אמר:
ידועה לכולנו בעית המעבר מאטמוספירה מסורתית דתית למשק קיבוצי ] [...ענין הדת קובע מאד .בשנה
שעברה כתבתי למשקים לפני הפסח .ביקשתי להרחיק לחם וחמץ מחדרי האוכל .גם חניכים שאינם דתיים
עלולים להזדעזע בראותם לחם על השולחן בפסח ] [...למראה לחם בפסח עלולה להיווצר זרות בין הנוער
 42קול אל י' פרסקו 5 ,באוקטובר  ,1952אצ"מ ;S75/5792 ,קול אל י' מרגלית 16 ,באוקטובר  ,1952שם; צור )לעיל ,הערה
 ,(11עמ' .302300 ,215
 43דברי י' רפאל בישיבת הנהלת הסוכנות 28 ,בספטמבר  ,1953אצ"מ .S100/90 ,ישראל גולדשטיין ,חבר ההנהלה
האמריקנית של הסוכנות ,כתב כי יהודי מרוקו חשים שהאווירה בקיבוצים בישראל מרחיקה את הילדים מרקעם הדתי.
ראו :גולדשטיין אל נ' גולדמן 24 ,בדצמבר  ,1952גה"מ ,משרד ראש הממשלה ,ג .5558/3892על המאבק של גורמים
שמרניים במרוקו ראו עוד :לסקר )לעיל ,הערה  ,(29עמ' .244243
 44אלמליח ואלכריף אל מועצת הקהילות 20 ,ביולי  ,1955גה"מ ,משרד ראש הממשלה ,ג ;5558/3887קדוש )לעיל ,הערה
 ,(38עמ' .135
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ובין החברה הקולטת .אין זו בעיה של דתיות בלבד; ערכים הם שנשתרשו בלב החניך מאז תקופת הילדות
] [...אם אנו רוצים לחנך נוער מן המזרח ולהקנות לו הרגשת בית ,איננו יכולים להכניס אותו לאטמוספירה
המנוגדת לערכים שהביא אתו45 .

הדוגמה של חמץ בפסח הייתה טיפוסית .הניכור מהחיים הדתיים בקיבוצים רבים נגע לא רק לשמירת
מצוות פרטנית אלא גם לערכים מרכזיים כמו כשרות ותרבות יהודית .קול ציין לדוגמה שילדים
רואים שחיטת תרנגולות במטבח בידי מי שאינו שוחט ,חוסר הפרדה בין בשר לחלב ,עישון בשבת
בפרהסיה ,גיוס לעבודה בשבת ועוד ,והדגיש כי תופעות אלה יוצרות ריחוק בין החניך לבין המדריכים
והמשק הקולט 46.בחלק מהקיבוצים ,בעיקר באלה של 'הקיבוץ הארצי' ,נהוגה הייתה לינה משותפת
של בנים ובנות' .עליית הנוער' התנגדה לכך נחרצות ,אולם ההחלטות החוזרות ונשנות בעניין זה
מלמדות שהדבר כנראה לא יושם 47.בכמה קיבוצים החלו לגדל חזירים ,וקול כתב בעניין זה:
הנוער מעדות המזרח ,ובעיקר מצפון אפריקה ,אפילו אם הוא לא מוגדר כדתי ,מתגעל בראותו את החזירים
וענין זה אפילו משפיע על שלמות החברות ויציבותן .הגעתי לידי משבר עם משקים רבים אפילו עד כדי
כך שהודענו להם שלא נבנה שיכונים לנוער חדש אצלהם אם לא יחסלו את דירי החזירים ] [...אנשי השומר
הצעיר אמרו לי שאם יצטרכו לבחור בין חזירים לבין נוער יבחרו בנוער ,אולם כל זה מצריך זמן ,ויכוחים
וישיבות ] [...אתמול הודעתי בהנה"ס ]בהנהלת הסוכנות[ שלא אבנה פינות נוער במשקים שמגדלים חזירים
ולאחר ויכוח קטן רשמו את הודעתי48 .

חגיגת בר המצווה ,אירוע שהיה מובן מאליו עבור נער יהודי בצפון אפריקה גם אם משפחתו לא
הקפידה במצוות ,לא הייתה מקובלת בקיבוצים חילוניים .שליח 'עליית הנוער' בתוניסיה המליץ שגם
במשקים חילוניים יערכו לנערים מסיבה ויודיעו על כך להורים49.
נציגי המפלגות הדתיות והחינוך הדתי ב'עליית הנוער' בלמו התקפות ממרוקו על 'עליית הנוער',
ובתגובה הציגו את מוסדות החינוך הדתיים ,והבהירו ששמירת המצווות בהם משביעת רצון .ואכן
רבים מבני הנוער מצפון אפריקה ביקשו לעבור לחינוך הדתי .אולם למרבה האכזבה גם במוסדות אלה
לא תמיד מצאו הנערים פתרון למצוקתם .מושגי הדת והדתיות שלהם היו שונים ,ולעתים הם ביקשו
לאחר זמן לחזור אל החינוך החילוני 50.המוסדות הדתיים לא יכלו אפוא לספק את צורכיהם של עולי
צפון אפריקה לא רק מפני שהביקוש עלה על ההיצע אלא גם מפני שהחינוך הדתי בהם לא תאם את
הדתיות של העולים.
45
46
47

48
49
50
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דברי קול בהרצאה בכינוס מדריכים על הנוער העולה מצפון אפריקה .פורסם :דפים) 5150 ,תשרי תשי"ד( ,עמ' .6
דיון של נציגי המוסדות החינוכיים של 'העובד הציוני' בנושא שמירת המסורת במוסדות חינוכיים .פורסם :דפים,
) 6160אייר תשט"ו( ,עמ' .19
פרוטוקול ישיבת הנהלת 'עליית הנוער' 20 ,ביוני  ,1954אצ"מ ;S75/5690 ,שם 24 ,באוקטובר 7 ,בנובמבר 8 ,בנובמבר
ו– 12בדצמבר  ,1954אצ"מ .S75/5688 ,בדיון בנושא הלינה בישיבה עם אנשי 'הקיבוץ הארצי' ב– 2בינואר  1955הוחלט
לאשר מחדש את ההחלטה הקיימת בדבר לינה נפרדת' .כל הגורמים הקולטים בני עליית הנוער מחויבים לשמור על
החלטה זו ] [...אין אפשרות לבירור מקרים אינדיבואלים ] [...אין גם טעם להבחין בנידון זה בין בני עדות המזרח או
חניכים מארצות אחרות ]ההדגשה שלי[' )אצ"מ.(S75/5688 ,
קול אל גב' סקולמן בניו–יורק 14 ,באוגוסט  ,1956אצ"מ.S75/7087 ,
י' דאר אל קול 30 ,ביולי  ,1953אצ"מ.L58/419 ,
קול )לעיל ,הערה  ,(45עמ' .5
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דת קשה ,דת רכה — המגזר הדתי והעלייה מצפון אפריקה
היעדרה של חילוניות אידאולוגית ורדיקלית מנוף החיים היהודיים בצפון אפריקה הביא כאמור
להתפתחות שונה של החיים הדתיים והתפיסות הדתיות .על אף קיומו של מגזר שמרני בצפון אפריקה,
מגזר שזוהה לעתים קרובות עם המגזר הדתי בישראל ,מרבית היהודים לא החמירו בקיום המצוות .עם
זאת התרופפות בתפילות או בפרטי דיני שבת לא הביאה ליציאה מהמחנה ולהתרחקות מהווי החיים
הדתי .לעומת זאת במגזר הדתי האשכנזי בישראל סימנה התרופפות בשמירת פרטי המצוות יציאה אל
מחוץ לגדר ,והשיוך הדתי ,שהיה חברתי לא פחות מאשר תאולוגי ,היה טוטלי.
בדרך כלל נערים מצפון אפריקה הרגישו נוח יותר במוסדות חינוך דתיים למרות ההבדלים בין
ההוויה הדתית בהם למציאות שהכירו .קול תיאר זאת כך' :בדבר עיקרי אחד קלה יותר דרכו של
המדריך הדתי בעליית הנוער מזו של המדריך החופשי :בנפשו של החניך הנקלט במקום דתי מצויה
שלימות יותר ,ועל כל פנים פחות משברים ויסורי מצפון' .ועם זאת 'המושג של הליכות דתיות בצפון
אפריקה אינו כפי שהיה במזרח או במרכז אירופה .הורים רבים בצפון אפריקה אינם מבקשים חינוך
דתי כפי שהוא מוגדר בישראל ומסתפקים בשמירת שבת ,מועדי ישראל וכשרות'51.
מדריכים במוסדות חינוך דתיים עמדו על הבדל זה .למשל יואל שיפטן ,מחנך ממוסד 'עליה',
אמר שבקרב הנוער מצפון אפריקה יש מידה בינונית בתורה ובמצוות .הצד החזק שלהם הוא הצד
הרגשי .שיפטן גם ציין שכאשר באו חניכים ממוסדות חילוניים לבקר את חניכיו ,הוא שם לב
 51דברי קול בהרצאה בכינוס מדריכים דתיים על הנוער העולה מצפון אפריקה .פורסם' :על החינוך הדתי בעליית הנוער',
דפים) 5352 ,כסלו תשי"ד( ,עמ'  .19דברים דומים פרסם בספרו )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .122
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שלמעשה אין שום הבדל בין הקבוצות' .זה אותו הנוער ובלבו יכולה להיות אותה דתיות' .מדריך
אחר ,זאב שפנייר מ'גבעת–וושינגטון' ,אמר על חניכיו שעלו מצפון אפריקה' :דתיותם מבוססת הרבה
פעמים על אמונות טפלות ] [...מסגרת המצוות המעשיות אינה דורשת מהם כל כך הרבה .שחיה בים
בשבת ,הליכה לקולנוע ,השתתפות במשחקי כדורגל ,רכיבה על אופניים ]בשבת[ ,אינם מעשים אסורים
להם — הצעירים כולם עושים זאת' 52.צבי וולף ממפלגת 'פועלי אגודת ישראל' ,ציין שרבים מחניכיו
רצו לנסוע בשבת אחרי התפילה 53.הדרישה לחבוש כיפה ,הסמל המובהק של הדתיות ,נתפסה אצל
הנערים מצפון אפריקה ככפייה .היטיב להגדיר את הדברים מרדכי חיות ,מדריך חברת הנוער מקבוצת
יבנה' :הרקע היהודי שלהם הוא בשמירת שבת ,בכשרות ובהבחנה ברורה בין יהודי לגוי' 54.כיפה,
ציצית ושלוש תפילות ביום ,המרכיבים המובהקים של מערכת החיים במוסדות הדתיים ,לא היו
בעיניהם מאפיינים חיוניים של חיים דתיים.
הזהות האשכנזית של מערכת החינוך הדתית גם היא הקשתה על החניכים העולים מצפון אפריקה.
במערכת החילונית הוצגה הדרישה לשינוי לא כ'השתכנזות' אלא כמודרניזציה ,אך הבדלים בנוסח
התפילה או שימוש ביידיש לא יכלו להיכנס לקטגוריה זו והם הדגישו את כפיית האשכנזיות על
הנערים .למשל במוסדות של 'אגודת ישראל' ו'פועלי אגודת ישראל' דיברו יידיש .אמנם במרבית
המוסדות הדתיים דיברו עברית ,אך נוסח התפילה היה הנוסח האשכנזי אף על פי שכמעט כל החניכים
היו מזרחים .כמה מוסדות העזו לערוך שינויים באירועים מיוחדים .למשל שיפטן סיפר על ניסיון
לאפשר לחניכים מצפון אפריקה לקיים תפילה נפרדת בנוסח המקובל עליהם' :המנין הנפרד הזה הביא
לידי התלהבות .התפילה שלהם ,אחרת מן התפילה שלנו .אנו מתפללים בלחש וכל אחד לחוד ] [...לא
כן אצלם .הם מתפללים בקול רם ,כולם יחד ,פסוק פסוק ומלה במלה .הדבר מביא אותם להתלהבות
ומחזק את הרגש הדתי ] [...עלינו לשמור על הרגש הדתי החזק והיציב הזה ,אפילו אם מכביד הדבר על
המוסד ,חייב הוא לאפשר להם מנין נפרד'55.
אולם למרות קולות אלו ,שהייתה בהם הטרמה של גישה רב תרבותית ,עדיין שלטה הגישה כי
היעד הוא אחידות .עמד על כך אברהם רובינשטין ,ראש מחלקת 'עליית הנוער הדתי':
שאלת נוסח התפילה היא רק קטע קטן במערכת הבעיות זאת .ברור שאין בכוונתינו כיהודים דתיים ליצור
הנחות לפסיפס מגוון ,להרגלים ולנוסחאות של שבטים ועדות .יש לשאוף למיזוג האוכלוסיה .אולם מיזוג
פירושו לקחת הטוב מכל הצדדים ,ולא הסתגלותו המלאה של חלק אחד לחלק השני .וזוהי הבעיה המרכזית.
במידה שנצליח לגלות את האור ואת המאיר ביהדות זו ובבניה אלה המתחנכים בתוכנו ,גדלים והולכים
הסיכויים להשתרשותם במדינתינו ולהזדהותם עם האידיאלים שלנו56 .
52
53
54
55
56
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הדברים נאמרו באותו כינוס של מדריכים דתיים .פורסם' :מדריכים בעבודתם' ,דפים) 5352 ,כסלו תשי"ד(,
עמ' .2524
שם ,עמ'  .26ל'פועלי אגודת ישראל' היו כאמור חברות נוער בשני קיבוציה ,שעלבים וחפץ–חיים ,וכן בשניים ממושביה,
יסודות ונתיבה .נוסף על כך שבעה מוסדות היו מזוהים עם 'פועלי אגודת ישראל' .לפירוט ראו :רינהולד )לעיל ,הערה
 ,(22עמ' .249
'מדריכים בעבודתם' )לעיל ,הערה  ,(52עמ' .22
שם ,עמ' .24
שם ,עמ' .27
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האחידות על פי רובינשטיין לא הייתה כפייה של האשכנזיות .הוא ראה במיזוג האוכלוסייה ,בכור
ההיתוך ,דגם שצריך להכיל בתוכו גם את מורשתם של היהודים המזרחים .עם זאת בנוסח דבריו
)'במידה שנצליח לגלות את האור ואת המאיר ביהדות זו'( משתקפת גישה פטרונית במובהק.
אף שהחינוך הדתי התאים לעולים מצפון אפריקה יותר מאשר הקיבוצים החילוניים ,היו להם
בעיות הסתגלות רבות .עמדתם הדתית שביקשה לקיים את המצוות המרכזיות אולם ללא קפדנות
יתרה לא הייתה מקובלת בחינוך הדתי בישראל ,והעובדה שהמגזר הדתי דרש הקפדה במצוות והציג
נוסח תפילה זר יצרה ניכור בינו ובינם .הניכור משתי המערכות ,הדתית והחילונית ,גם יחד אִפשר את
התהוותה של דרך נוספת בחינוך — המגמה המסורתית בעליית הנוער57.

המניעים להקמת זרם מסורתי ועקרונות החינוך בו
ניצניו של הזרם המסורתי הנצו בשני מוסדות' ,אהבה' ו'מאיר שפיה' ,עוד לפני הקמת המדינה ,אך
העלייה הגדולה מארצות האסלאם הביאה לגידולו 58.עקב הביקורת ההולכת וגוברת של חוגים
שמרניים על 'עליית הנוער' היה צורך במוסדות שיכבדו את אורח החיים הדתי ,אך בגלל המחסור
במוסדות דתיים ומיעוט הקיבוצים הדתיים שיכלו לקלוט את בני הנוער העולים ,ובשל אי ההתאמה
של המסגרות הדתיות הקיימות לשאיפותיהם ולאורח חייהם של העולים מצפון אפריקה ,נדרש פתרון
חלופי .כך הגדיר זאת קול' :אוזנם של הרבנים מצד אחד ושל חברי הקיבוצים החופשים מצד שני,
אינה קשובה .כולנו בעליית הנוער מתלבטים אבל אין נכונות בתוך שני הזרמים לעלות על איזו דרך
סינטטית כי מצד אחד למשק יש צביון ותוכן וזה לא במהרה ישתנה ומצד שני קובע הרב והשולחן
ערוך'59.
התפתחות הזרם המסורתי הייתה קשורה לנטייה הפוליטית של מחלקת 'עליית הנוער' .בראש
המחלקה ,כמו בכל מחלקה בסוכנות ,עמד נציג של אחת התנועות הפוליטיות ,והייתה לו השפעה לא
מבוטלת על נטייתה הפוליטית ועל איוש התפקידים בה .קול היה חבר תנועת 'העובד הציוני' ,תנועה
לא סוציאליסטית שהייתה ממרכיבי ה'מפלגה הפרוגרסיבית' ,שלימים הפכה למפלגת 'ליברלים
עצמאיים' ,שבסופו של דבר נבלעה ב'מערך' .תנועת 'העובד הציוני' הייתה שותפה נוחה למפא"י,
אך הייתה קרובה גם ל'ציונים הכלליים' .עמדותיה בנושאים דתיים היו מתונות ,ונעדר ממנה הלהט
האנטי–דתי שאפיין את התנועות הסוציאליסטיות ,שראו בדת סוג של אופיום להמונים .בתור תנועה
ליברלית היה יחסה לשלילת הגלות — מרכיב מרכזי בהווייתה של ההתיישבות העובדת — מרוכך.
 57המונח מסורתי הוא מונח חמקמק שקשה להגדירו .הזרם הקונסרווטיווי בישראל מכנה עצמו יהדות מסורתית ,אולם
בשיח הציבורי הישראלי מסורתיות דווקא אינה מזוהה עם זרמים דתיים ליברליים אלא עם נאמנות למורשת ולנוהגי
ההורים .להגדרות כאלה של היהודי המסורתי ראו :מ' בוזגלו ,שפה לנאמנים :מחשבות על המסורת ,ירושלים תשס"ט,
עמ'  .5947ראו גם :י' ידגר וי' ליבמן' ,מעבר לדיכוטומיה דתי–חילוני :המסורתיים בישראל' ,א' כהן ואחרים )עורכים(,
ישראל והמודרניות :למשה ליסק ביובלו ,באר–שבע  ,2006עמ' .366337
 58קול )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .138
 59פרוטוקול ישיבת הנהלת 'עליית הנוער' 1 ,בינואר  ,1956אצ"מ.S75/12369 ,
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˙˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ‰¯Â
·˙Ó¯ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ
„Ï‡Ò–‰Ò„‰

בהיותה תנועה התיישבותית היו ל'עובד הציוני' קיבוצים אחדים שיכלו לקלוט חברות נוער ומספר
מוסדות חינוך היו קשורים אליה — אלה היו כר נוח להתפתחות הזרם המסורתי ,ותרמו לכך עידודו
ותמיכתו של ראש מחלקת 'עליית הנוער'60.
קול חשש שהמפגש עם האשכנזים הוותיקים בישראל יחולל הקצנה דתית וחילונית גם יחד בקרב
יהדות ארצות האסלאם' .האם אנו רוצים שהיא תחקה את מה שאנו בעצמנו איננו רואים לטוב ][...
למה לנו לחנך אותם לכפירה כדי שאחר כך נחפש ביחד את הדרך לאמונה? יש ליהדות הזאת ערכים.
אמר לנו פעם רב מרוקאי חשוב "הדתיים בישראל הם יותר מדי קיצוניים ולא מתאימים ליהדות שלנו,
והחופשיים שלכם גם כן יותר מדי קיצוניים"'61.
בנסיבות אלה החלו מוסדות החינוך של 'הנוער הציוני' לפתח את החינוך היהודי ולטפח את היבטיו
הטקסיים .במקרים רבים נעשו הדברים ביזמה מקומית ובדרך של ניסוי וטעייה .מורים שגדלו בסביבה
 60האידאולוג של 'העובד הציוני' ,משה גליקסון ,התנגד כבר בשנות השלושים לחלוקה לזרמים שהתקיימה בחינוך
בארץ–ישראל וטען כי דרוש בארץ חינוך אחיד שייתן מקום גם למסורת ולתורה במשמעותה המקורית וגם לחינוך
לעבודה ולציונות .ראו :צמרת )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  .133127על עמדותיו של קול ראו :מ' קול ,מאבקים ומפעלים:
פרקים אוטוביוגראפיים ,תל–אביב  ,1984עמ'  ;174172הנ"ל ,במאבק לפלורליזם דתי ותרבותי ,תל–יצחק .1979
מוסדות 'העובד הציוני' לא היו היחידים שנענו לאתגר המסורתיות; כאמור גם כפרי הנוער 'אהבה' ו'מאיר שפיה' היו
מסורתיים .אולם רוב המוסדות שבחרו לפתח את החינוך המסורתי בשנות החמישים השתייכו לתנועת 'העובד הציוני':
'חוות הנוער הציוני' בירושלים' ,מגדיאל'' ,ניצנים'' ,נווה–הדסה' ו'אלוני–יצחק'.
 61דיון של נציגי המוסדות החינוכיים של 'העובד הציוני' )לעיל ,הערה  ,(46עמ'  .25ראו גם :קול )לעיל ,הערה ,(21
עמ' .139
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דתית ,כמו רבים מהחילונים באותם ימים ,החלו ללמד תורה .אחד המדריכים התנדב ללמד חניך
להניח תפילין .מורה לחשבון החל לתת שיעורי תורה לתלמידיו ואפילו ביקש מהם לבוא לשיעורים
בכיסוי ראש — כיפה או כובע.
כדי להגדיר מהו הזרם המסורתי הוצא בשנת  1955תקנון ,מעין 'שולחן ערוך' לזרם חינוכי שהתנגד
להקפדה הדתית על כל פרטי 'שולחן ערוך' הקיים .נקבעו בו בעיקר כללים לשמירת השבת — למשל
איסור עישון בפומבי וקיום תפילה בציבור — כללי כשרות ודרכי ציון החגים כחגים דתיים ולא רק
חקלאיים כפי שהיה נהוג בקיבוצים החילוניים .המחנכים התבקשו לאפשר לילדים שהוריהם קנו להם
תפילין להניח אותן אך לא להטיף לכך או לכפות זאת עליהם .על גיוס לעבודה חקלאית בשבת הוטלו
המגבלות שהיו נהוגות במשקים דתיים62.
בשנת  1956הורחב התקנון ,משום שגבר הצורך במיסוד הזרם המסורתי ,ומפני שכמה מקיבוצי
'הקיבוץ המאוחד' בחנו את הצעת קול לקלוט חברת נוער מסורתית וביקשו לברר מה הדרישות
הכרוכות בכך וצריך היה להציג לפניהם כללים מפורטים 63.על פי התקנון המורחב היה על חברת
נוער מסורתית להקפיד על שמירת שבתות וחגים ולאסור כל עבודה פרט למתן שירותים וטיפול
במשק החי .הכשרות הייתה צריכה להתקיים בפיקוח של משגיח מהמדור הדתי של 'עליית הנוער',
ומוסדות או משקים שמעוניינים היו בקליטה מסורתית נדרשו להתחייב שלא יגדלו חזירים ,לא יגישו
בשר לא כשר בחדר האוכל ,ולא יחזיקו לחם בחדר האוכל המשותף בפסח .כמו כן נוסחו כמה
המלצות שלא היו בגדר חובה אך נראו הכרחיות לגיבוש הזרם המסורתי:
גוון מסורתי ואוירה של קדושה לשבת .הדלקת נרות ,קידוש ,קריאת פרשת שבוע ,זמירות ,עונג שבת.
תתאפשר תפילה בשבת בבוקר ובערב ]ללא כפייה על החניכים — בשונה ממוסדות דתיים[ על כן יש צורך
במקום מתאים עם ספר תורה .אין לקיים פעילות ספורטיבית בשבת בבוקר ,במקרה שיהיו כאלה שלא ירצו
להתפלל ,ייטב אם יקראו את פרשת השבוע וידברו בעניני אגדה.

המלצה נוספת נגעה לאופיים הדתי של החגים .הדבר הודגש במיוחד בקשר לחג השבועות ,שנחגג
ברוב פאר והדר בקיבוצים חילוניים ,אך משמעותו כחג מתן תורה נעקרה ממנו ונותרה רק משמעותו
החקלאית 64.התקנון גם הדגיש את חשיבותם של ראש השנה ויום הכיפורים ,ימי חשבון הנפש האישי
והלאומי ,ובסיומו נאמר כי יש להציג את 'המנהגים שנשמרו במהלך הדורות ושיש להם ערכים
חינוכים לאומים ומוסרים עד ימינו' .בצד הדגשת העמדות המסורתיות לא נעדר גם הקישור שבין
מסורת לחידוש הציונות .כך למשל הוצע לציין את חג הסוכות כחג מיזוג גלויות ,משום שהסוכות
מזכירות את המעברות .בדומה לכך בעניין חגיגת בר המצווה הוצע 'לקשר את האקט המסורתי הזה
עם האספקטים הציוניים והחלוציים של הדור הזה' .אחת ההנחיות הייתה שיש לטפח את המסורות
התרבותיות של הקהילות השונות 'על מנת שהנוער יחוש שלכל שבט בישראל יש את הערכים
המיוחדים לו ,עם זכויות וחובות שווים'.
 15 62במרס  ,1955אצ"מ.S75/7088 ,
 63חוזר על מקומות קליטה מסורתיים 22 ,באוגוסט  ,1956אצ"מ.S75/7087 ,
 64הדוגמה של התעלמות ממתן תורה בחג השבועות הייתה חביבה על קול והוא חזר עליה פעמים רבות.
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קול קשר את הצורך בזרם מסורתי לתועלת החינוכית שבדבר' :הגיע הזמן להציע לרבים ממרכזי
עליית הנוער שהם טועים בזלזלם בערכים המסורתים .ילדים שנותקו משורשי העבר שלהם יתקשו
בבניית עולמם וכך גדלה הסכנה ביצירת ואקום בליבותיהם וכך הם גם מפקפקים בערכים אנושים
ולאומיים ונוטים להפרעות נפשיות .מתפקידם של המוסדות והמשקים ללמוד את הנושא .עליית
הנוער תעודד את ]ה[עוסקים בדבר לאור הצורך של אלפי חניכיה'65.
עם התרחבות העלייה מצפון אפריקה החמיר הצורך במקומות קליטה נוספים לילדים ,והוצע
להרחיב את הזרם המסורתי אל מחוץ למעגל המצומצם של מוסדות מסורתיים ומוסדות 'הנוער
הציוני' .בדיונים שהתקיימו בנושא המחישו מחנכים את יתרונותיה וחסרונותיה של הגישה החדשה.
למשל מחנך מכפר הנוער 'מגדיאל' של 'העובד הציוני' סיפר על תלמיד שרחש לו אמון רב ,ושבא
לבקרו בביתו .בכפר הנוער נהגו שלא לעשן בפומבי בשבת ,ומשראה התלמיד כי המורה מעשן בשבת
בביתו — 'בעיניו ראיתי כי אמונו חלף עם העשן' .אולם אירוע זה לא גרם לו למתוח ביקורת על
השיטה והוא הבהיר את יתרונותיה דרך האנקדוטה הבאה' :השירים הישראלים וסיפורי החסידים עדין
לא מצאו דרכם ללבות החניכים ,הם ישבו עצובים ופאסיבים ] [...והנה הופיע נער אשר קרא במלואה
את מגילת אסתר בניגון הנהוג במרוקו .איזו הקשבה הייתה ואיזה ברק נצנץ בעיניים! ואח"כ נמשכו

‰¯„˙˜ ±≥±

®ÔÈÓÈÓ© ÏÂ˜ ‰˘Ó
·¯‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ
˙‡Â ®ÊÎ¯Ó·© ‚Âˆ¯‰
È˜È¯Ó‡‰ ¯È¯‚˘‰
‚„ÏÂ„˜Ó ÒÓÈÈß
©¯Â˜È·· ®Ï‡Ó˘Ó
·˙Ó¯ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ
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 65חוזר )לעיל ,הערה .(63
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ריקודי העם שלנו ,הישראליים ,בהתלהבות שטרם ראינו בחברה זו .קריאת המגילה בנוסח העדה
המסוימת שימשה כאן גשר אשר עליו אפשר היה להפגש באוירה הישראלית'66.
הזרם המסורתי נועד לספק לא רק צרכים חינוכיים .היה גם מי שראה בזה תועלת פוליטית .ברוך
אזניה ,חבר קיבוץ גבעת–חיים וחבר כנסת מטעם מפא"י ,הסביר כי תמך בהרחבת החינוך המסורתי
לא רק בשל חשיבותו כשלעצמו אלא בעיקר כדי לבטל את המונופול של המפלגות הדתיות על הנוער
המסורתי 67.חינוך ,דת ופוליטיקה השתלבו אפוא זה בזה במאבק על נפשות העולים.

התנגדות לזרם המסורתי
הדתיים חשו שהזרם המסורתי נועד למטרות פוליטיות — להחליש את שליטתם על עולי צפון
אפריקה — או כפי שניסח זאת אזניה ,לבטל את המונופול שלהם .לכן החברים הדתיים בהנהלת
'עליית הנוער' יצאו כנגד זרם זה .מעבר להתנגדות העקרונית לתפיסה מסורתית שאינה מקפידה על
כל סעיפי 'שולחן ערוך' ,נראה להם הזרם המסורתי כהונאה של ההורים ,שעלולים היו לשלוח את
ילדיהם לזרם זה בלי להבחין בהבדלים בינו לבין החינוך הדתי .ביקורת זו התבססה על כך שהמונח
'מסורתי' היה עבור רבים ביטוי נרדף ל'דתי' .ואכן הורים רבים במרוקו שרצו כי ילדיהם יקבלו חינוך
דתי השתמשו במילה הצרפתית  ,traditionnelשתרגומה לעברית — מסורתי .הטענה בדבר הונאת
ההורים התבססה גם על העובדה שהמחנכים בחינוך המסורתי בדרך כלל לא קיימו באופן פרטי אורח
חיים דתי–מסורתי ולא האמינו באופן אישי בכמה מאמיתות היסוד של חינוך זה .טענותיו החוזרות
והנשנות של קול כי אין מדובר בהונאת ההורים ,דווקא מלמדות שהיו כנראה דברים בגו 68.מכל
מקום כדי למתן את התנגדות הדתיים הציע קול שהזרם המסורתי יוצע רק להורים שיבחרו לילדיהם
חינוך לא דתי.
גם מצד החילונים עורר החינוך המסורתי התנגדות .יחיאל חריף ,מנהל כפר הנוער 'אלוני–יצחק'69,
מתח ביקורת על הדרישה לשמירת כשרות' :אינני מבין את הענין של הכשרות .אולי טיפחוה קדמונינו
·∫ÏÂÓÓ „ÂÓÚ
מתוך רצון להיבדל מהגויים ] [...יש לשמור על כשרות אצל חניכנו? הרי אנו רוצים לראות אותם
˙Â˜È„·Ï ‰Ó˘¯‰
 ß¯ÚÂ‰ ˙ÈÈÏÚß ˙Â·Ïכאזרחי המדינה הזאת ולא כעדה הנלחמת על קיומה בתוך הגויים' .חריף שלל גם את ההתקרבות
·„ÈÏ ¯ÚÂ ‰ÁÓ
לעולמם של הנערים' :מיזוג גלויות אנו מבינים לעצב את בני הגלויות לאומה בעלת אופי אחיד .ומי
‰¯„Á
אמר שאנו צריכים לסגל עצמנו לילדי מרוקו?' .משתתף אחר בדיון שהתקיים בנושא אמר שהמורים
©ˆ®¯‚ÂÏ˜ ÔËÏÂÊ ∫ÌÂÏÈ
 66דברי ש' מאירי בדיון של נציגי המוסדות החינוכיים של 'העובד הציוני' )לעיל ,הערה  ,(46עמ' .2019
 67אזניה אל קול ,כ"ח באלול תשט"ז ,אצ"מ .S75/7087 ,אזניה ) ,(19941905עורך דין במקצועו ,היה מזכיר 'פועלי
ציון' בגרמניה ועלה לארץ בעלייה החמישית .עם עלייתו הצטרף לקיבוץ גבעת–חיים והיה פעיל בתנועה הקיבוצית.
הוא היה חבר כנסת משנת  1951עד  .1969במקביל המשיך לעסוק בהוראה בקיבוצו .ראו עליו באתר הכנסת,
http://www.knesset.gov.il/mk/heb/mkdetails.asp

 68ראו למשל :פרוטוקול ישיבת הנהלת 'עליית הנוער' )לעיל ,הערה  ;(59קול )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .149
 69חריף ) (19661902היה פעיל ב'עובד הציוני' מימי צעירותו ברוסיה .הוא עלה לארץ עם חלוצים מהתנועה בשנת
 1932וכעבור ארבע שנים החל לעבוד כמורה למקצועות היהדות בכפר הנוער בן–שמן .בשנת  1947הקים את כפר
הנוער 'אלוני–יצחק' ,שנועד לקלוט את חניכי 'הנוער הציוני' מקרב פליטי השואה ,וניהל אותו עד יום מותו .ראו :אתר
האינטרנט של 'אלוני–יצחק'http://knay.alona.k12.il/page.asp?id=936&par=236&cycl=3 ,
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עושים שקר בנפשם 70.מחנך מקיבוץ אשדות–יעקב טען שאפשר יהיה לקיים חינוך מסורתי במוסדות
אך במשקים הבעיה קשה יותר ,ופתרון כזה יהיה מלאכותי' .אי אפשר ליצור מעין חממה מסורתית
בתוך סביבה שהיא כולה חילונית–אפיקורסית' 71.חינוך מסורתי בקיבוץ נראה לו רצוף סתירות
פנימיות.

המשא ומתן עם גשר–הזיו ותוצאותיו

˜ÒÈÂËÓ „ÏÈ ¨„ÂÏ
˙ÂÏÂ‚· ˜Á˘Ó
·˙Ó¯ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ
„Ï‡Ò–‰Ò„‰
©ˆ®Ô‰Î ıÈ¯Ù ∫ÌÂÏÈ
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בשנת  1955גבר הביקוש לחינוך מסורתי ,ומוסדות החינוך של 'העובד הציוני' לא יכלו לספק את
הביקוש .לפיכך הוחלט לחפש משקים שאינם חילוניים רדיקליים ,ושאפשר יהיה לייסד בהם חברות
נוער מסורתיות ,והמועמדים לכך היו קיבוצי 'העובד הציוני' ו'איחוד הקבוצות והקיבוצים'.
בראשית  1956הפנה 'איחוד הקבוצות והקיבוצים' את קול
אל קיבוץ גשר–הזיו ,שנחשב מתאים במיוחד לשמש אכסניה
לזרם המסורתי .חצי מחברי הקיבוץ היו מפוני בית–הערבה,
והחצי האחר היו אנגלו–סקסים ,שאחדים מהם היו יוצאי התנועה
הקונסרווטיווית בארצות–הברית ובהם בוגרי בית המדרש
לרבנים של התנועה בארצות–הברית )Jewish Theological
 ;Seminarסמינר שכטר ,בלשונו של קול( ,וקבוצה זו הטביעה
את חותמה במשק .גשר–הזיו נבדל מרוב הקיבוצים למשל בכך
שהייתה בו לינה משפחתית — תופעה שהייתה קיימת באותם
ימים בשבעה קיבוצים בלבד — 72ובתפיסת המשפחה כיחידה
אחת ,וכן ביחסם של חברי הקיבוץ לדת ולמסורת ,שהיה מתון
מזה של יוצאי מזרח אירופה.
קול התרשם שחברי המשק ראו בהקמת חברת נוער מסורתית
הזדמנות לשינוי לא רק עבור הילדים העולים אלא למשק כולו.
הם רצו לתת לשבת צביון מסורתי ,וקול הבהיר בשיחה עמם
שצריכה לחול תמורה כללית במשק ,ושאופיו אמור להיות
מסורתי .הדוברים מקרב חברי הקיבוץ אמרו לו שאין הם
מעוניינים בגישה תכסיסית; המסורתיות שלהם היא אמִתית ולא
דרך להשיג חברת נוער .קול ציין שאין עדיין 'שולחן ערוך'
למוסד מסורתי אך דיבר על קיום יסודות השבת ,הכשרות ויחס מסורתי לערכי היהדות ,וכדוגמה
ליחס זה ציין שיש לאפשר לילד שהוריו נתנו לו תפילין להניחם אך אין להטיף לכך .הוא גם דרש
 70דיון של נציגי המוסדות החינוכיים של 'העובד הציוני' )לעיל ,הערה  ,(46עמ' .22
 71י' מאור מאשדות–יעקב אל רינהולד 21 ,באפריל  ,1955אצ"מ.S75/7088 ,
 72דרור )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .69
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שבמטבח הקיבוץ תהיה לפחות אישה אחת שבקיאה בדיני הכשרות ומקפידה עליהם .באשר למגעים
הבלתי פורמליים בין חניכי 'עליית הנוער' לחברי הקיבוץ העיר קול שיחס ציני של חברי המשק אל
עקרונות החינוך המסורתי עלול להיות לרועץ ,וששיחה עם חבר משק קובעת לא פעם יותר משיחה
עם המדריך.
קול דרש גם 'לטפח מסורות תרבותיות של העדות השונות שעלו לישראל כדי שתהיה לנוער
הרגשה שכל העדות חשובות ושוות זכויות' .דרישה זו הייתה חריגה בזמנה ,שכן באותה תקופה
רווחה השאיפה למיזוג גלויות ,הווי אומר להטמעת הערכים והתכנים של הישראליות החדשה בקרב
העולים מארצות האסלאם .קול ראה לנכון לפתח בזרם המסורתי פלורליזם — שכונה לימים רב
תרבותיות — וייחס לכך תועלת חינוכית73.
בעיני קול הזרם המסורתי היה מנוף להתחדשות דתית בקיבוץ ,והוא העריך שחברת הנוער
המסורתית תשפיע על ילדי המשק ותקבע את הכיוון החינוכי גם עבורם .הוא ראה בזה גם סיכוי
רב לחברה הישראלית בכללה וצפה כי הזרם המסורתי ב'עליית הנוער' יביא לייסודו של זרם חינוכי
מסורתי בארץ 74.הוא הצר על כך שהחלוקה החדה בין דתיים לחילונים בארץ אינה נותנת מקום
ל'ילדים מאנגליה או מארה"ב' ,ארצות שבהן לדבריו גם מי שאינם שומרי מצוות מתייחסים למסורת
ולדת בכבוד וברצינות .את יחסם הרציני של חברי גשר–הזיו להצעותיו קשר למוצאם האמריקני של
חלק מחברי הקיבוץ ולגעגועיהם בתור קונסרווטיווים לערכי המסורת .הוא סבר שעבור חברי גשר–הזיו
הזרם המסורתי לא היה כאמור גישה תכסיסית אלא 'צורך נפשי'75.
בתחילה אכן נטו חברי המשק לקבל את הצעותיו של קול ,אך עד מהרה התברר כי קיים פער בין
עמדותיהם לתכניתו .הם הסבירו שמצוות מעשיות אינן הולמות את מצפונם וערכיהם והתנגדו לכך
שאורח החיים של חברת הנוער יתפשט לקיבוץ כולו .הם דחו למשל את הרעיון שחדר האוכל שלהם
יהיה כשר והסכימו להכשיר רק את חדר האוכל שישרת את חברת הנוער .הם התנגדו גם להקמת בית
כנסת ,והיו מוכנים לאפשר לילדים תפילה ביחידות אך חשו שלא יוכלו להנחותם בתפילה בציבור.
הנחיה ציבורית של התפילה בידי אנשים שאינם מאמינים סתרה בעיניהם את ערך הכֵּנות ,שהיה
לדעתם אחד העקרונות המרכזיים בחינוך76.
ראשי 'עליית הנוער' סברו כי גישתם של חברי גשר–הזיו לבית הכנסת ולתפילה היא גישה מצפונית
שאיננה הולמת את הנוער מצפון אפריקה ,וראו בהרהוריהם ובהתלבטויותיהם תופעה האופיינית
ליהדות אירופה 77.ד"ר מרים פרוינד ,יושבת ראש הוועד המנהל של 'עליית הנוער' בארצות–הברית,
התרעמה על תגובת גשר–הזיו ובפרט על התנגדותם של אנשי הקיבוץ לתפילה בציבור .היא ציינה
שתפילה משותפת היא המצווה הבסיסית ביותר ,ושהימנעותם של המבוגרים בקיבוץ מתפילה
73
74
75
76
77
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דברים ברוח דומה ראו :קול )לעיל ,הערה  ,(21עמ'  123 ,120ועוד.
קול )שם( ,עמ' .141
פרוטוקול ישיבת הנהלת 'עליית הנוער' )לעיל ,הערה  ;(59קול )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .148
י' שוהם ,מדריך הנוער מגשר–הזיו ,אל קול 5 ,במרס  ,1956אצ"מ ;S75/12369 ,תרגום המכתב לאנגלית 5 ,במרס ,1956
אצ"מ.S75/7087 ,
רינהולד אל קול 9 ,באפריל  ,1956אצ"מ.S75/7087 ,
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‰ÏÈÙ˙ ∫ÔÈÓÈÓ
תיצור לחץ חברתי על הילדים שלא להתפלל ,והדבר עלול לגרום רגשות אשם וליצור מתח בין
·˙Ó¯ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ
מי שיעזו להתפלל לבין המשק .היא קבעה שיש להנהיג תפילה אחידה ,והביעה את דעתה כי ילד
„Ï‡Ò–‰Ò„‰
 ˙ÒÎ‰ ˙È· ∫Ï‡Ó˘Óשמסיבה מצפונית מתקשה להתפלל אינו מתאים לחברה מסורתית אלא לחברה חילונית .עוד
·‰‡ÈÏÂÈ ¯ÚÂ‰ ¯ÙÎ
הוסיפה כי אם אין בין חברי הקיבוץ מבוגר שיכול למלא תפקיד של שליח ציבור תדאג לכך 'עליית
הנוער'78.
שנה לאחר תחילת המגעים הודיעו חברי גשר–הזיו כי מנימוקים מצפוניים ועקרוניים אין הם יכולים
לקבל חברת נוער מסורתית ,שתשנה את אופי המשק .קול קיווה שהצלחת הזרם המסורתי במוסדות
'עליית הנוער' תשפיע עליהם 79,אולם בראשית  1957היו עיניהם של חברי גשר–הזיו נשואות לקליטת
עולים מפולין :ועדת 'עליית הנוער' של 'איחוד הקבוצות והקיבוצים' ביקשה לקבל חברת נוער מבני
העלייה הפולנית שהתחדשה באותן שנים80.
 78פרוינד אל קול )באנגלית( 19 ,ביולי  ,1956שם.
 79קול אל גשר–הזיו 25 ,בינואר  ,1957אצ"מ.S75/12369 ,
 80ש' נרדי אל מ' יערי 24 ,ביולי  ,1957שם; יערי אל נרדי 30 ,ביולי  ,1957שם .כישלון המגעים עם גשר–הזיו הוזכר גם
אצל קול )לעיל ,הערה  ,(21עמ'  ,140בלי לנקוב בשמו של הקיבוץ.
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גשר–הזיו היה הקיבוץ היחיד שניסו לקיים בו חינוך מסורתי ,ולאחר שנכשלה יזמה זו ,לא חזרו
על הניסיון בקיבוצים נוספים .הזרם המסורתי לא התרחב מעבר לכמה מוסדות ,בעיקר של 'הנוער
הציוני' .למרות הביקוש הרב ,לא נמצאה המסגרת הקולטת המתאימה.

∑≥‰¯„˙˜ ±

È˘‡¯‰ ·¯‰
ÈÎÈÁ ÌÚ ‚Âˆ¯‰
ß¯ÚÂ‰ ˙ÈÈÏÚß

סיכום
מוסדות חינוך של 'עליית הנוער' שקלטו ילדים עולים מצפון אפריקה במהלך שנות החמישים שילבו
בהדרגה בחיי היומיום של המוסד יסודות דתיים .הפולמוס שהתפתח במרוקו עקב טענות בדבר
חילונם של ילדים ב'עליית הנוער' ,ההיצע המועט של מוסדות וקיבוצים דתיים שיכלו לקלוט את
הנערים העולים וההבדלים בין האורתודוקסייה האשכנזית של המוסדות הקולטים לבין מרבית בני
הנוער מצפון אפריקה הביאו לניסיון להרחיב את הזרם המסורתי.
שני הזרמים הוותיקים ב'עליית הנוער' התנגדו לזרם המסורתי .הדתיים מחו כנגד הגישה
הדתית הפשרנית של זרם זה וטענו כי יש 'שולחן ערוך' וצריך לנהוג על פיו .הם גם חששו שהזרם
המסורתי נועד להערים על הורים שמעוניינים בחינוך דתי .הקיבוצים החילוניים ,אף שהיו מעוניינים
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בקליטת חברת נוער והיו נכונים לעשות מאמצים לשם כך ,התנגדו לשינוי צביונו של המשק.
למרות התנגדות הממסדים הוותיקים ,היו מי שראו בזרם המסורתי סיכוי לכלל החברה הישראלית,
למשל רחל ינאית–בן–צבי ,אשת נשיא המדינה יצחק בן–צבי ודמות ציבורית בפני עצמה 81.חנוך
ַרינהולד ,מנהל מחלקת 'עליית הנוער' ,ראה בזרם המסורתי לא רק סיכוי לנערים מצפון אפריקה אלא
גם גורם העשוי למתן את המתחים במערכת החינוך .הוא הזכיר בהקשר זה את המתחים הקיימים
בחברה הישראלית ובעיקר ביישובי העולים ,חסרי השייכות הפוליטית העמוקה ,וציין כי התחרות בין
המפלגות באה לידי ביטוי גם במאבקים על רישום לבתי ספר — מאבקים שלא פסקו עם החלתו של
חוק חינוך ממלכתי — והובילה לסכסוכים חוזרים ונשנים .רינהולד טען כי בזרם המסורתי 'יכול היה
להיווצר איזה דבר תרבותי ,חינוכי ואנושי אילו הייתה גישה אחרת אל הבעיה ואל האנשים העוסקים
בה' .והוא חשש שאם ייכשל הניסיון של החינוך המסורתי לעולים מצפון אפריקה ,הסוציאליזציה
הדתית והחילונית של בני העלייה החדשה תמנע כל אפשרות לפתח זרם זה בעתיד82.
הקפדנות של האורתודוקסייה הדתית ושל ה'אורתודוקסייה' החילונית מנעו בסופו של דבר את
התרחבותו של הזרם המסורתי עד שנות התשעים של המאה העשרים 83.הוא פעל בכמה מוסדות
של 'עליית הנוער' אך לא הצליח להוות פתרון לאלפי בני הנוער שנאלצו להשתלב במסגרות שלא
התאימו להם מבחינה דתית — בגלל קפדנות יתרה או מתירנות רבה מדי.
הזרם המסורתי ראה בפלורליזם תרבותי ערך חשוב .נוסח התפילה ומנהגים שונים של בני
עדות המזרח שנדחו בזרמים האחרים ,היו מקובלים בזרם זה .אחת הסיבות לכך הייתה שלזרמים
המוגדרים ,הדתי והחילוני ,היה דגם רצוי שעל פיו שאפו לחנך ולעצב את הנערים המזרחים .בזרם
המסורתי הייתה נכונות רבה להקשיב לחניכים ולאמץ את דרכם ,ועצם רעיון המסורתיות היה צעד
בכיוון זה.

 81קול אל ינאית–בן–צבי 28 ,באוגוסט  ,1956אצ"מ.S75/7087 ,
 82פרוטוקול ישיבת הנהלת 'עליית הנוער' )לעיל ,הערה .(59
 83בשנות השבעים של המאה העשרים הוקם בירושלים בית הספר הקונסרווטיווי הראשון ,וכעשרה בתי ספר כדוגמתו
קמו בשנות השמונים .בשנות התשעים הוקמה קרן תל"י )תגבור לימודי יהדות( שהקימה ומרכזת בתי ספר נוספים ברוח
זו ,ובשנת  2001נוסדה רשת 'מורשה' ,הכוללת בתי ספר דתיים וחילוניים ומבקשת לתת לכל תלמידיה חינוך ברוח
היהדות .בשנת  2008אישרה הכנסת בקריאה טרומית את הקמתו של זרם חינוכי שלישי ,ממלכתי–חילוני–דתי ,הכולל
בתי ספר השייכים לתל"י ול'מורשה' .נראה אפוא שרעיון הזרם המסורתי הקדים את זמנו.
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