החונור בקהולה היהודית בבגדאד
עד שנת 4ו9ו
ריבה ס ' סיימון

מבוא
מאז כיבושה בידי העות ' מאנים בשנת  , 1634היתה עיראק פרובינציה נידחת בתוככי
קיסרות  ,שהיתה שרויה בירידה צבאית וכלכלית

מתמדת .

עד שנת

% 794

פתתה

האוכלוסיה היהודית הקטנה  -ממילא של בגדאד  -בשל שטפונות תדירים  ,מלחמה
עם פרס  ,מגיפות דבר והזנחה מצד אסתאנבול -

לכדי  2, 500נפש  ,כמשוער .

1

שלטון

שרירותי של ממלוכים מקומיים  ,עצמאיים  -למעשה  ,קיים את מצב הניוון הכלכלי
והתרבותי ,

אוכלוסיית

שהשפיע על הישוב היהודי לא  -פחות מאשר על המוסלמים והנוצרים .
עיראק לא נשתקמה עד אמצע המאה ה  , 19 -ורק אז החלה לגדול  .עיראק

שבה והשתלבה ברצף המסחרי עם אירופה  ,עם כינונה של תחבורה סדירה על
עיראק
ן
החידקל  .מאוחר יותר  ,עם פתיחת תעלת סואץ ןופרישת קווי  -טלגראף ן ,נעשתה

חוליה בשרשרת הקשר הבריטי עם הודו  .תהליך הרפורמות  ,שהחלה בו הממשלה
העות ' מאנית משנת

1839

ואילך  ,קירב את עיראק אל רעיונות חדשים  ,שחילחלו ובאו

מן המערב  .מירכוז האימפריה והקמת בתי -ספר חילוניים  ,שנוהלו מטעם הממשלה ,
נועדו להיות אמצעים למודרניזאציה  ,במגמה להפוך את ' האיש החולה של אירופה '

לכוח העשוי להתחרות עם המערב  .בתי  -הספר התיכוניים  ,שנוסדו על  -ידי מדחת
פאשה  -המושל שנשלח מאסתאנבול בשנת
לדור העצמאות בתום מלחמת  -העולם

- 1869

היו עתידים להכין את הקרקע

הראשונה .

באשר ליהודי עיראק  ,החינוך היה עתיד להביאם לא רק לידי מגע עם העולם
המערבי אלא לכדי קשר עם העיראקים הלא  -יהודים  .עקב הרפורמה יכלו גם היהודים

תודתי נתונה לקרן הזיכרון לתרבות יהודית

ול ~ National Endowment for the Humanities -על

תמיכתם הנדיבה  ,שאיפשרה את המחקר והכתיבה של מאמר

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

אוכלוסיית העיר בגדאד מנתה כמשוער

זה .

המאמר .

80 , 000

נפש  -ראה

:

באטאטו  ,עמ '

. 248

בדיווחו

לוייקאונט סטראטפורד דה רדקליף  ,מציין הקונסול הבריטי בבגדאד את הגידול באוכלוסיה
היהודית ומייחס זאת להשתקמות מן השטפון והמגיפה ולהרגשת ביטחון המתעצמת והולכת

בקרב בני  -המיעוטים  -ראה

:

ארמח " ב 420 ,

25 , 78 / 1418

ביוני . 1856

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :החינוך

ן

53

ללמוד בבתי -הספר הממשלתיים  ,וכן בבתי  -הספר הנוצריים  -מיסיונריים  ,שהוקמו
בבצרה ובבגדאד באותה עת  .נוסף על  -כך  ,אחרי שנת

864ן -

עם כינון בית  -הספר

' אליאנס ' בבגדאד  -נפתחו בפני התלמידים היהודים שערים לחינוך חילוני או דתי ,

או אף לשילוב בין השניים  .הנגישות לחינוך המערבי הכשירה דור של יהודים למלא

תפקידים בשירות המדינה  ,שנזדמנו עם כיבוש ארם  -נהריים בידי הבריטים בשנת
 , 1916ולתרום ביעילות למדינה העיראקית

החדשה .

מאמר זה ידון באפשרויות החינוכיות הללו  ,שהיו מזומנות ליהודים בעיראק
בתקופה הנדונה וכיצד הן

א  .ידיעת

התחוללו .

קרוא וכתוב בקהילה היהודית באמצע המאה ה  9 -ו

בתקופה מוקדמת זו  ,רמת הידיעה של קרוא וכתוב בקרב יהודי בגדאד מצטיירת לנו
בעיקר ממקורות שמחרן

לקהילה .

כך למשל  ,בשנות

ה 1840 -

החלו מיסיונרים

מ ' החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים ' לנדוד במזרח  -אירופה  ,בצפון -

להעביר יהודים לנצרות .
בכתב  -העת של האגודה  .דו " חות

אפריקה ובמזרח התיכון  ,כדי

המיסיונרים דיווחו על

רשמיהם ללונדון ואלה פורסמו

אלה אמנם מסרו

בדרך  -כלל תמונה מהימנה של חיי היהודים בבגדאד במאה ה  , 19 -אולם הם גם

חושפים את הדעה הקדומה של מחבריהם ואת בורותם במסורת היהודית  .כך  ,כאשר
הכומר פ " ה שטרנשוס מציין  ,כי ' רבים מיהודי בגדאד אינם מסוגלים לקרוא בעברית
אפילו את התפילות בבית  -הכנסת ' וכי ' בבגדאד כולה יש רק שלוש יהודיות הקוראות
עברית '

2

-

ברור  ,שעניינו בידיעת קרוא וכתוב בקרב היהודים נובע לא מהתעניינות

סוציולוגית אלא מרצונו של מיסיונר לספק את כתבי  -דתו למומרים  -בכוח  ,שיוכלו

לקוראם .

בדו " חות אלה  ,בהכללה  ,מצטיירת קהילה שאנשיה דוברים ניב ערבי ,

משתמשים בשפה הערבית בתפילותיהם  ,אבל מעטים מהם

מסוגלים לקרוא בשפה זו .

הגברים קוראים עברית רק כדי להתפלל  ,ובדרך כלל ממילא התפילות שגורות
בפיהם  .הכומר הנרי שטרן שולל בדו " חותיו קיומו של תוכן מעשי כלשהו בלימודי -

הקודש

היהודיים .

לדבריו :

אין אפילו בית  -ספר אחד  ,המקנה ידע בעל ערך שימושי כלשהו למוחותיהם

הרכים של בני -הנעורים

ן

הם לומדים לכתוב ולקרוא מעט עברית  ,במידה

שאינה מספקת אלא כדי הצטרפות מכאנית לתפילה בציבור ולניהול  ,ביום מן

הימים  ,חשבון של זכות וחובה בעסקיהם ; כל הוראה שיש בה משום פיתוח
השכל  ,טיהור הלב והרמת הרוח  ,תיחשב כחילול השם וכאפיקורסיות  ,ותגונה

בחריפות על  -ידי
2

ראה :

ג ' " א  ,אוקטובר

3

ראה

:

. 50

שטרן  ,עמ '

ראשי -הקהל .
. 1846

3

ן
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עד שנת  , 1864החינוך העיוני היחיד שהיה זמין ליהודים  ,כמו לכלל האוכלוסיה  ,היה

חינוך דתי  .הוא נועד להביא את התלמידים לידי לימוד עיקרי האמונה  ,הבנתם וקיומם

הלכה למעשה  .חינוך מעשי נתקיים על  -ידי חניכות או יציאה לעבודה בגיל צעיר .

רב .

,,

יושרדו  -יד  ,וחי ~
!
מוד urז
 , /מ

"י

-

החישך הדתי מתן ליהודי בגדאד מימים ימימה  ,אולם הזוהר ' טל תקופת הגאותם

הועם על  -ידי המצוקה הבלחי פוסקת ואסונות הטבע  ,שפקדו את האזור מאז ירידת
הח ' ליפות העבאסית  .המגפה משנת

1740

עשתה שמות באוכלוסיה המקומית  ,ונספו

בה רוב היהודים המשכילים והנכבדים  .הקהילה פנתה אל יהדות חלב כבקשה

שתשלח אליה רב  ,ורק לאחר בואו החל החינוך היהודי בבגדאד לשוב על כנו .
1833

4

בשנת

נוסד ' מדרש תלמוד  -תורה ' לילדים ובעקבותיו  ,בשנת  , 1840נוסדה ישיבה ,

שנועדה להכשיר בחורים

לרבנות .

במשך דורות רבים  ,רוב הנערים  ,ואפילו הנערות  ,שקיבלו השכלה כלשהי התחנכו

ב ' אסתאד ' פרטי  ,שבו למדו לקרוא עברית  .בדומה ל ' חדר ' שבמזרח  -אירופה  ,היה
ה ' אסתאד ' הבבלי בית  -ספר של כיתה אחת  ,ובה תלמידים בני גילים ורקע שונים ,

המכונסת בביתו או בחצרו של המורה  .המורה  ,למרות היותו ממונה על החינוך
היסודי של הצעירים  ,היה פחות במעמדו  ,ושכרו שולם לו בהתאם לאמצעיהם של

ההורים .

5

כיוון שהתלמידים נמצאו ברמות השכלה שונות זו מזו  ,ניתנה השגחה מועטה

לנערים המבוגרים יותר  ,אשר לאחר ששנו את תלמודם נעזבו לנפשם  .הילדים
הקטנים זכו ביתר תשומת  -לב אישית  .הם זומנו אל המורה כדי לקרוא ולמדו את

שמות האותיות בכינויים מיוחדים  ,או בתיאורים  ,ולא על  -ידי הצלילים הפונטיים של

.

האותיות עצמן ' אלף '  ,למשל  ,נודעה כ ' זאת שיש לה ארבעה ראשים ' ( אבו ארבעה

רוס אלף )  ' ,עין ' היתה ' זאת שיש לה שני ראשים ' ( אבו ראסיין עין )  6 .לאחר השינון ,
חזרו הדרדקים לספסליהם ללמוד את השיעור  .תנאי הנוחות בבתי  -הספר היו דלים .
הילדים ישבו על ספסלים  ,או על הריצפה  ,לא היה לוח והספרים היו מועטים  .סמכות
המורה היתה מוחלטת  ,והוא הטיל עונשים גופניים כדי לשמור על הסדר .
בשנות ה  1860 -הוחל בהסדרת לימודי  -הקודש באורח פורמאלי יותר  .בשנת 1868
כוננה קהילת בגדאד את אגודת ' שומרי מצווה ' כגוף שאירגן אגודות צדקה שונות
ופיקח על החינוך הדתי  .בשנת

1880

פרטיים וציבוריים  ,שהיקנו חינוך

כבר היו בבגדאד כמה מדרשי תלמוד  -תורה

ל 1 , 000 -

עד

1 , 200

תלמידים בני . 12 - 6

הילדים למדו את האלפבית העברי  ,קריאה  ,תרגום וביאור למקרא  ,ומעט גמרא .
4

ראה  :בן  -יעקב  ,עמ ' קיח .

5

ראה

6

ראה :

:

דו " חות ,

, 1879 / 80

ששת  ,עמ ' . 173

עמ '

. 93

2
הישיבה על  -שם מאיר אליהו  ,שנוסדה בשנת

908

~  ,למרות

הם החלו

הירידה במספר הפונים ללימודי קודש

בלימודיהם השכם בבוקר ושבו הביתה עם השקיעה  ,אחרי שהתפללו מנחה

ומעריב  ,שעתיים הוקדשו למנוחה ולארוחת  -צוהריים ( אורז  ,לחם ותמרים  ,או פרי
העונה )

 .לתלמידים עניים סופקה ארוחה  ,וגם המורה קיבל את מנתו,

הקהילה תמכה במוסדות נוספים ללימודי  -הקודש  :ב ' חדר המקרא ' למדו הנערים
קריאה רהוטה בעברית  ,טעמי  -המקרא  ,חומש עם רש " י ; ' חדר הגמרא ' הכשיר

תלמידים ללימוד עצמאי כמעט של הגמרא והכינם ללמוד בישיבה  .התלמיד לא נדרש
לסיים את חוק לימודיו

ב ' תדר המקרא '

כדי להיכנס ל ' חדר הגמרא ' .

ישיבת בגדאד  ,שהסמיכה תלמידים לרבנות  ,נוסדה בשנת

1840

8

על  -ידי אחד

מעשירי הקהילה  ,יחזקאל ראובן מנשה  .לא ברור היכן או כיצד הוסמכו רבני בגדאד
במאתיים השנים שקדמו לכך  ,אבל כאשר הוקם

' מדרש בית זלכה ' החלו חשובי

הרבנים בבגדאד להכשיר בו את טובי התלמידים שבבתי  -הספר הנמוכים יותר  .ראש

הישיבה הראשון היה החכם הנודע עבדאללה סומך  .הישיבה  ,שהסתייעה בהכנסות
ממס על שחיטה כשרה ובתרומות פרטיות  ,מימנה מסגרת לימוד מלאה

לתלמידיה .

בשנת  , 1908למרות הירידה במספר הבחורים שפנו אל לימודי -הקודש  ,נפתחה

ישיבה נוספת  ,שנקראה על  -שם מאיר אליהו  .הירידה נעוצה אולי במשיכה שנודעה
אז ללימודי  -החול  .בשנת

בעשרים .

1848

תמכה הישיבה בשישים תלמידים  ,בשנת

1879

-

9

ככלל לא נלמדו לימודי  -חול במוסדות החינוך הדתיים  ,אולם משנוסדו בתי  -ספר

חילוניים  ,הלחץ ללימוד הלשון הערבית הביא לידי  -כך  ,שהיא נלמדה גם כן במוסדות
7

ראה

:

דו " חות ,

8

ראה

:

בן  -יעקב  ,עמ '

9

על ' מדרש

 , 1879 / 80עמ '

. 95 - 94

ס.

כיח זלכה '  -ראה  :בנימין השני  ,עמ '

המאמר מאת צ ' זוהר בחוברת זו -

המערכת) .

; 112

דו " חות

 , 1879 / 80עמ ' ; 96 - 95

( ראה גם

על הישיבה על  -שם מאיר אליהו  -ראה

:

רג ' ואן  ,עמ ' . 190
55

ן

56
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הדתיים  .בשנת

1886

הוחלט שניתן ללמד קריאה וכתיבה ערבית

4

שעות ביום  ,אבל

כפי שפסק רבי יוסף היים  ,רבה של בגדאד  ,ניתנו לימודי החול מחונן לבית  -הכנסת 0 .י

בשנים שאחרי -כן נתחנכו התלמידים בגן  -ילדים דתי ובתלמוד  -תורה לפני שהחלו
בלימודי

החול .

ג  .החינוך החילוני היהודי המודרני
בתי  -הספר היהודיים המודרניים שהיקנו חינוך חילוני יחד עם לימודי היהדות נודעה
להם ההשפעה הגדולה ביותר על ההתפתחות הכלכלית  ,החברתית והאינטלקטואלית

של יהודי עיראק  .עד מלחמת  -העולם הראשונה  ,בתי  -הספר הממשלתיים  -שלימדו

תורכית  ,חשבון  ,לימודי  -יסוד  ,מדעי הטבע ותוכנית  -לימודים כללית  ,שנתחייבה

מטעם הממשלה באסתאנבול  -היו פתוחים בפני היהודים  ,אולם תלמידים יהודים

מועטים בלבד למדו בהם  .הצורך בחינוך מערבי מודרני הוכר זה מכבר על  -ידי כמה
מאנשי הקהילה היהודית בבגדאד  ,ובשנת
בהסות חברת ' כל ישראל חברים '

% 864

נעשו צעדים להקמת בית  -ספר

( אליאנס ) .

היוזמה ננקטה על  -ידי שני יהודים מאירופה  ,השען יצחק לוריון והחייט הרמאן
רוזנפלד  ,שהתיישבו בבגדאד  .השניים יחד עם קבוצת יהודים מקומיים  ,שגילו עניין
בהלכי  -הרוח במערב  ,הקימו קבוצות קריאה כדי לדון ברעיונות שפורסמו בכתבי -
העת העבריים והתורכיים הספורים  ,שהגיעו לבגדאד מאסתאנבול  .כאשר שמעו על

המפעל של כי" ח בארגון בתי  -ספר מערביים ליהודים ברחבי צפון  -אפריקה והמזרח

התיכון  ,כתבו חברי הקבוצה לכי " ח בפארים וביקשוה לייסד בית  -ספר בבגדאד  .כי " ח
הסכימה להקים את בית  -הספר  ,בתנאי שקהילת בגדאד תסייע במימון ההוצאות  .י1
ב 10 -

בדצמבר  , 1864בחג החנוכה  ,נחנך בית  -הספר רשמית  .צוותו מנה מורה אחד

בעל חינוך מערבי  ,שלימד את כל המקצועות  ,אשר נעזר ב ' משגיחים ' מקומיים .
ביאנואר

1865

למדו בבית  -הספר

43

תלמידים במארס -

56

וביוני -

75

נערים .

בשנת  , 1872בתרומת סר אלברט דוד ששון ובעידוד המושל העות ' מאני מדחת

פאשא  ,הוקם בניין מיוחד לבית  -הספר היסודי היהודי

,

'

בשנת

1893

תרם סר אליעזר

כדורי את המימון להקמת בית  -הספר לנערות ' לורה כדור "  ,אשר נקרא על  -שם רעייתו
ונפתח בשנת

. 1895

מערכת  -הלימודים לנערים ולנערות היתה זהה  ,אך אפשרויות

החינוך לנערות היו מוגבלות בגיוונן  .עם זאת  ,סמוך למלחמת  -העולם הראשונה עלה
מספר התלמידות בבתי  -הספר לנערות על מספר תלמידי בתי  -הספר

לבנים .

בן  -יעקב  ,עמ ' עא .

10

ראה

11

בשל העניין שהיה לה בהקניית חינוך אנגלי ליהודים ברחבי האימפריה הבריטית  ,תרמה ' אגודת

:

אחים '

) Association

0 -Jewishט )40למימון בית  -הספר של

כוללים מידע על בתי  -הספר של כי " ח בבגדאד  .בשנת

1928

כי" ח .

דו " חותיה השנתיים

יסדה משפחת שקש ממאנצ ' סטר

שבאנגליה את בית  -הספר  ,שמש '  ,שבו לשון ההוראה היתה אנגלית והתלמידים הוכנו לבחינות -

הבגרות
12

ראה

:

הלונדוניות .

סאוודאיי  ,עמ '

, 33 - 30

. 61

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :החיטך

57

מספר תלמידי בתי  -הספר של כו " ח בבגדאד3י

ייו

ole

'נ

צוה

בית  -הספר של כי " ח עורר התנגדות מיידית  .מטרותיה של כי " ח היו אמנם נאצלות
ותרומיות אולם השלטת השפעות מערביות היתה בגדר כפירה בעיקר בעיני רבנים
והורים אמידים  ,שהמשיכו לשלוח את בניהם למוסדות החינוך הדתיים  .במוסדות
החינוך המסורתיים נחשבו ידיעת קרוא וכתוב עברית וידע מזערי בכתיבת ערבית

מספיקים לילדים  ,העתידים למצוא את מקומם בעסקי המשפחה  .בשנים הראשונות
היו אפוא מרבית התלמידים בבתי  -הספר של כי " ח בני עניים  ,שלימודיהם מומנו

במילגות והם קיבלו דיו ונייר מבית  -הספר  .לא היה די כסף

לספק להם ארוחות בוקר .

העימות בין ה ' מתמערבים ' שזה  -מקרוב באו ובין יהודי בגדאד הותיקים ניתן

להבנה  .המורים בעלי האוריינטאציה המערבית באו למקומות  ,אשר אנשיהם היו
אדוקים באמונתם ובשמירת המסורת  .המחנכים המערביים  ,שהיו אמונים על וולטר
ורוסו  ,האמינו בחינוך כבאמצעי מעשי להעלאת היהודים במזרח משפל כלכלי

וחברתי  .העדר ' הידע המודרני ' צויין בהתאם על  -ידי מוריס כהן  ,בדין  -וחשבון שלו
ל ' אגודת

אחים '  (Anglo Jewisb AssociationJמהשנים . 1880 - 1878

אי  -ידיעת קרוא

וכתוב ו ' שפל המדרגה  ,שאליו הידרדרו [ יהודי  -עירק ] '  ,תלויים בהכרח בחוסר בתי -

ספר מודרנים  .הוא מוסיף

:

בבתי  -הספר הפרטיים הקטנים אין נלמד מאום לבד מהעברית  ,והמורים -

בורים מכל  ,פרט לעברית  -אינם מסוגלים ואינם מתאימים להשכיל ולשפר
את מוחות תלמידיהם  .לימוד הגמרא  ,הזוהר וכיו " ב הוא מטרת כל תלמיד ,
וענף זה של הספרות  ,רבים גורסים אותו כמו תוכים  .התוצאה המעשית של
לימודים אלה היא פשוט אפס  ,אלא אם נביא בחשבון את המשוגות ולעיתים

13

המקור למספרים אלה  -ראה  :דו " חות מהשנים שצוינו בטבלה  .על שנת

סאוודאיי  ,עמ '

. 270

1912 / 3

-

ראה

:

58

ן

ריבה ס ' סיימו7

קרובות

בבגדד .

ההבלים

השונים  ,המאפיינים

באורח בולט את הדעת השוררת

4ן

מנהיגי כי " ח והמורים  ,שנשלחו ללמד בבתי -ספר של חברה זו בצפון  -אפריקה

ובמזרח התיכון  ,האמינו כי שליחות מיוחדת מוטלת עליהם  .כיהודים בעלי חינוך
צרפתי  ,שנהנו משוויון  -זכויות מדיני ואזרחי  ,ראו לעצמם חובה לעמוד בראש המאבק

על הגנת זכויות בני עמם וקידומן באשר הם  .לפיכך פנו אדולף כרמייה ואנשי כי " ח
לפעול למען האמאנסיפאציה והקידמה הרוחנית של היהודים בכל אתר  ,נטלו על
עצמם להעניק סיוע יעיל לאלה שסבלו מחמת היותם יהודים ולהוציא לאור חיבורים

התורמים למטרות הללו  .חינוך מערבי מודרני נועד להיות האמצעי להעלאת מעמדם

של היהודים  ,אשר מזלם שפר עליהם פחות משל בני עמם שבאירופה המערבית .
כי " ח יסדה את בית  -ספרה

הראשון בתטואן בשנת . 1862

עד שנת

1900

היו מאה בתי -

ספר של כי " ח במזרח התיכון ובאפריקה הצפונית ובהם  26 , 000תלמידים  ,בשנת
בתי  -ספר ובהם  ,כמשוער ,

188

48 , 000

תלמידים .

1914

5ן

המגמות של כי " ח עלו בקנה אחד עם שליחותה התרבותית האימפריאליסטית של
צרפת במאה

ה 19 -

ובתחילת המאה

ה . 20 -

הממשלה הצרפתית תמכה בארגוני -

שליחות תרבותיים ודתיים  ,שנתכנו להפצת תרבות צרפת ברחבי המזרח התיכון
וצפון  -אפריקה  .הקונסול הצרפתי בבגדאד התערב במישור המקומי למען בית  -הספר
של כי " ח ופעל כמתווך בין מוסדות התברה  ,השלטונות המקומיים והקהילה
היהודית  .תפקיד זה נתן לצרפתים דריסת  -רגל בבגדאד  -עמדה שהיתה עתידה
להינטל בידי האנגלים  ,שליטיה הבאים של ארם  -נהריים 6 .י
ההתנגדות

בקהילה

היהודית לבית  -הספר של כי " ח שככה

בהדרגה .

הרב

עבדאללה סומך  ,אחד המאורות הגדולים שברבני בגדאד  ,תמך במפעל של כי " ח
ושלח את בנו אהרון ללמוד בבית  -הספר  .אחד מנכדיו למד במכללה למורים של כי " ח

בפאריס .

לן

בשנת

1911

זכתה כי " ח לתשבחות במכתב הוקרה  ,ששיגר הרב הראשי של

בגדאד לוועד המרכזי שלה בפארים  ,ובו הוא הודה לאגודה על שהביאה את הקידמה
ליהודי

עיראק .

התלמידים באו לבית  -הספר של כי " ח בגילים שונים ומרקע שונה  .כל נער  ,בין אם

הגיע מ ' מדרש תלמוד  -תורה ' ובין אם  -מ אסתאד '  ,החל את לימודיו בכיתה א '
/

והתקדם בהתאם ליכלתו  .רוב הנערים היו בני עניים  ,שעזבו את ' מדרש תלמוד  -תורה '
בני

11 - 10

14

ראה

:

15

ראה

:

16

ראה

:

17

ראה

:

והתקבלו לבית  -הספר אחרי

דו" חות  , 1878 / 80 ,עמ ' . 93 - 92
כדורי  ,אליאנס  ,עמ ' . 80 - 79
סאוודאיי  ,עמ ' . 53
כהן  ,ציונות  ,עמ ' . 16

שעברו בחינת  -מיון בקריאה  ,כתיבה וחומש .

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :החיתך

אלה שהגיעו מן האסתאד  ,ברמות שונות של השכלה  ,נתקבלו החל מגיל

. 14

59

עד גיל

10

היו בהם שידעו אך בקושי לקרוא  ,ואילו אחרים היו רהוטים בעברית  .בשנותיו

הראשונות של בית  -הספר הם למדו בו עד הכיתה השישית  ,וכשסיימו את חוק

לימודיהם היו בני  . 18אלה שלא מצאו עבודה הורשו להישאר בבית  -הספר עד גיל . 20
יום  -הלימודים נמשך  7 %שעות  ,החל בשעה  8 . 00בבוקר בקירוב וכלל הפסקת -
צוהריים  .בבוקר ניתנו  4שיעורים ואחרי  -הצוהריים נערכו  3מפגשים בני שעה ; יום -
הלימודים הסתיים במפגש נוסף בן חצי שעה 8 .י

לימוד הלשון תפס מקום בראש בתוכנית  -הלימודים של

בית  -הספר .

שיעורי

העברית כללו קריאה  ,תרגום ופירוש וכתיבה  .בשיעור לערבית למדו הנערים את

הלשון  ,גיאוגראפיה  ,חשבון  ,דקדוק  ,הכתבה  ,חיבור וכתיבה  .תורכית נלמדה כלשון

בלבד  .בלימודי צרפתית ואנגלית נכללו  ,פרט ללימוד הלשונות עצמן  ,גיאוגראפיה ,
חשבון  ,מדעי הטבע וקורסים נוספים  .אך עד מהרה הוכר  ,כי התוכנית אמנם מקנה

לתלמידים כמות ראויה להערכה של חומר  ,אולם יש בה מידה רבה מאוד של כפילות .
הסוגיה העיקרית שדרשה פתרון היתה השפה שבה יוקנו נושאי הלימוד  ,לעומת
השפות שיילמדו כלשונות זרות  .עם תחילת המאה היתה תורכית השפה הרשמית של
הארץ וערבית

-

שפת  -המקום  ,אולם רוב הנושאים נלמדו בצרפתית  ,בעוד

שהאנגלית הלכה ונעשתה הלשון המועדפת על  -ידי הורי

התלמידים " .

1

בשנת

1906

ביקש בית  -הספר של כי " ח  ,שהממשל הבריטי בהודו ישלח אליו מורה לאנגלית

במישרה מלאה  ,כדי לשפר בו את הוראתה של לשון זו  .הקונסול הכללי הבריטי

בבגדאד  ,רב  -סרן ראמסיי  ,עודד את הממשל בהודו להיענות לבקשה  ,ו ' מורה בן דת
מחמד מבית  -הספר הממשלתי העליון בז ' אלונדאר ' נשכר

לעבודה .

20

בשנת

908ן

שינה בית  -הספר לנערים את שמו ל ' מכללה על  -שם אלברט ששון ' ונעשה בית  -ספר
תיכון רשמי  ,מוכר

על  -ידי הממשלה באסתאנבול .

פעילות כי " ח לא הצטמצמה בתחום ההוראה בלבד  .בהתאם למטרתה

:

העלאת

המעמד החברתי והכלכלי של היהודים  -עודדה כי " ח באורח פעיל הכשרה

מקצועית .לבני עניים  ,הציבה תלמידים כשוליות אצל בעלי -מלאכה רהשיגה לחניכים
עבודה אצל אומנים מקומיים  .משנת

הוצבו

134

1874

עד

1886

-

מפרט אחד הדו " חות -

' מתלמדים ' אצל חייטים  ,סנדלרים  ,אורגים  ,צורפי זהב וכסף  ,וחרשי

נחושת  .בתחום זה זכתה כי " ח לעידוד מן התגובה החיובית של הקהילה  .י2
נוסף על  -כך כוננה הקהילה בבגדאד עם תחילת המאה בתי  -ספר אחרים  ' :נוריאל '
לבנים  ' ,נועם טובה ' לבנות  ' ,תעאון ' לבנים ו ' גן מנחם דניאל '

ראה

:

סאוודאיי  ,עמ ' . 106 - 105 , 76 - 75

19

ראה

:

דו " חות  , 1881 / 82 ,עמ '

20

ראה :

21

ראה :

18

, 1892 / 93 ; 73 - 72

דו" חות  , 1907 / 08 ,עמ ' . 21
דו " חות ,

 , 1886 / 87עמ ' . 40 - 38

עמ '

. 66 - 64

לבנות .

רוב יהודי עיראק חיגובם היה מסורתי בעיקרו עד הפעלת חוק הרפורמה בחינוך

רבים למדו במוסדות מסורתיים  .כאן תלמידי ' תלמוד

תורה ' בבגדאד

בשנת

( ) 1869

וגם אחר  -כך

1924

ד  .החינור החילוני הממשלתי
בעת כהונתו קצרת הימים של מדחת פאשה כמושל בגדאד בשנות

בתי -הספר החילוניים הממשלתיים

בבגדאד .

1872 - 1869

הוקמו

עד הפעלת חוק הרפורמה בחינוך

(  , ) 1869היה חינוכם של רוב בני עיראק מסורתי בעיקרו  .כמו ה ' אסתאד ' היהודי  ,היו
בתי  -הספר המוסלמיים מוסדות לחינוך דתי  .הם התרכזו סביב המסגדים והיקנו

תוכנית  -לימודים המבוססת על

הקראאן  ,לימוד הקריאה  ,מעט חשבון וכתיבה תמה .

הילדים החלו את לימודיהם בגילים שבין  5ל . 7 -

הם למדו בבתי  -ספר דתיים מקומיים ,

שהכינום ללימודי -דת גבוהים יותר  ,אם ב' אל  -אזהר ' שבקאהיר ואם במדרשות
השיעיות

שבאל  -נג ' ף .

כחלק מתהליך המודרניזאציה נפוצו מספר חוקים מאסתאנבול  ,נוסף לחוק
החינוך  ,שתוכנו למקד את הלויאליות של אוכלוסיית האימפריה  ,המגוונת בדתותיה
ובמוצאיה האתניים  ,ליצור מירכוז של המינהל ולהקנות אזרחות שווה

לכל הנתינים .

מערכת מדורגת של בתי  -ספר חילוניים היתה האמצעי שבו החל ' השער העליון '
להשתמש כדי להכניס את הנתינים העות ' מאנים אל העולם

המודרני .

22

בשלב מסוים היה אפשר להניח  ,שבוגרי בתי  -הספר הדתיים יוכלו להמשיך
במישרין את דרכם לקאריירות חילוניות בשירות המדינה או בצבא  ,ותלמידים

22

60

ראה :

קאזאמיאס  ,עמ '

. 79 -42

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :החינוך

ששאפו לקאריירה צבאית נשלחו הישר

לאסתאנבול .

23

ן

61

אבל עד -מהרה הובן  ,כי

תוכנית  -הלימוד הדתית נתנה הכנה בלתי מספקת לחינוך החילוני  ,שאותו החלה
הממשלה המרכזית לכונן בתוכנית הרפורמה שלה  ,לפיכך הקימה הממשלה

העות ' מאנית רשת של בתי  -ספר יסודיים ותיכוניים חילוניים  ,ללא שכר  -לימוד בערי -
הבירה של הפרובינציות  .בבתי -ספר אלה נתקבלו גם

יהודים .

זמן קצר אחרי שהחל לשמש בתפקידו  ,הקים מדחת פאשה בבגדאד בית  -ספר

מקצועי  ,בית  -ספר יסודי ממשלתי  ' ,חטיבת  -ביניים ' ובית  -ספר תיכון צבאי  .מסלול

הלימודים בכל בתי  -הספר האלה הוכתב על  -ידי אסתאנבול והונהג ברחבי האימפריה ,
במערכת חדשה וממורכזת זו של בתי  -אולפנא

ממשלתיים .

מערכת הלימודים

ב ' חטיבת  -הביניים ' כללה  :תולדות האסלאם  ,גיאוגראפיה של הקיסרות העות ' מאנית ,

חשבון  ,מדעי הטבע  ,ערבית  ,תורכית  ,צרפתית וגהות ( היגיינה) .
תורכית  .הלימודים בבית  -הספר התיכון נמשכו שלוש שנים  .תוכניות

לשון ההוראה היתה
הלימוד בבתי -

הספר של השירות הצבאי ושל השירות האזרחי היו דומות זו לזו  ,פרט לכך שבבתי -

הספר הצבאיים הושם דגש על התעמלות  .הנושאים שנלמדו כללו מאתמאטיקה ,
גהות  ,אסטרונומיה  ,גיאוגראפיה  ,לימוד  -דת  ,כתיבה תמה  ,שרטוט  ,תורכית  ,ערבית ,
פרסית  ,צרפתית
בשנת

ואנגלית .

24

החלה הממשלה להעניק מלגות לימוד ואיכסון ( שכלל מגורים

1871

וארוחות ) חינם לתלמידים שפנו לחינוך צבאי  ,כדי להגדיל את מניינם של הבוחרים

בקאריירה צבאית .

המענקים הללו נהיו אמצעי מושך לניידות חברתית של בני

השכבות הנמוכות והמעמד הבינוני בקרב העיראקים הסונים  ,שהחלו את לימודיהם
בעיראק והמשיכו בהם במכללה הצבאית שבאסתאנבול  .היהודים בדרך  -כלל לא
בחרו בשירות צבאי כקאריירה  ,לבד מאשר בתקופה קצרה של התלהבות  ,שנשתררה
מייד עם עליית ' התורכים הצעירים ' לשלטון  .הערה בדו " ח על חיי היהודים בשנת
1910

מציינת  ,כי שבעה יהודים כוננו ועד לייסוד בית  -ספר שיהיה דומה לבתי  -הספר

הצבאיים התורכיים  ,כדי להכין צעירים יהודים להכשרה לקצונה בצבא  .העניין שגילו

אנשי הקהילה בצבא כבקאריירה היה קצר  -ימים .
עד שנת

1913

 6 , 655תלמידים

נמנו ברחבי עיראק

ו 321 -

160

25

בתי  -ספר ממשלתיים בכל הרמות  ,ובהם

מורים  .ארבעה מכלל בתי  -הספר היו תיכוניים  ,ביניהם שניים

במתכונת צרפתית  . oYceesJהתורכים פתחו בבגדאד גם בית  -ספר להכשרת מורים
ומכללה למשפטים

( . ) 1908

אבל הסטאטיסטיקה מטעה  ,מפני שחלק מבתי  -ספר אלה

לא כללו את כל הכיתות שבהן נתחייבו  ,רבים מהם התקיימו זמן קצר ולא  -מעט
23
24

ראה  :אקראווי  ,עמ ' . 131 - 126
ראה  :מאר  ,עמ '  . 24 - 23יצוין  ,כי בדרך  -כלל היה בית  -ספר ' רושדיה ' מקביל לחטיבת  -ביניים ,
אולם לעיתים קרובות נכללו בבתי  -ספר אלה כיתות ברמות שונות וכן מוזגו בתי  -ספר כאלה זה
בזה וייעודם שונה  .לפעמים היה בית  -ספר רושדיה עשוי להכיל את כל הכיתות שמעל לבית -
הספר הדתי המסורתי ( עמולה )  -ראה

25

ראה :

כדורי  ,יהודי ,עמ ' . 269

:

אל  -הילאלי  ,עמ '

, 155

. 162

ן

62

ריבה

ס ' סיימון

כיתות נתבטלו מחוסר תלמידים  .הוריהם של רוב תלמידי המוסדות הללו היו קשורים
עם

הממשלה .

26

בעת מלחמת  -העולם הראשונה נסגר בית  -הספר של כי " ח והמורים הזרים נאסרו
או הוחזרו לארצות מוצאם  .הצבא התורכי החרים את בניין בית  -הספר והפך אותו

לבית  -חולים .

27

מרבית המורים התורכים בבתי  -הספר הממשלתיים נמלטו עם

התקדמות הצבא הבריטי לעבר בגדאד  .אחרי המלחמה אירגנו הבריטים מחדש את

מערכת  -החינוך .
ה  .השפעת החינור ה  ,מערבי ' על יהודי עיראק קודם שנת

1914

מפאת דלות הסטאטיסטיקה הממשית לגבי תקופה זו  ,אין בידינו אלא להעלות

השערות כלליות בדבר השפעת החינוך המערבי על יהודי בגדאד  .יהודים החלו
להצטרף באורח קבוע למהלך המדיני  -התרבותי שהשתרר בקיסרות העות ' מאנית
בתקופה שבין שנת

1908

ל  , 1914 -וזאת בראש ובראשונה כתוצאה מן החינוך החילוני

שרכשו  .מהפכת ' התורכים הצעירים '

( ) 1908

עוררה התלהבות מיידית בקרב כל מגזרי

החברה  .ואכן בבחירות הראשונות לבית  -הנבחרים  ,שנערכו באותה שנה  ,נבחר יהודי ,
ששון יחזקאל  ,לבית  -הנבחרים העות ' מאני  ' .ששון

בבגדאד והשלים את לימודיו בוינה  ,בפארים

אפנד " היה בוגר

ובלונדון .

בית  -הספר כי " ח

28

אמנם מספר היהודים במוסדות  -החינוך המערביים בשנת

1912

נראה קטן -

יהודים גילאי בית  -הספר ( קהילת בגדאד מנתה

1 , 500

בלבד מתוך

נפש) ;

אבל מספר היהודים בבתי  -הספר היהודיים והממשלתיים היה גבוה יחסית

6 , 000

למספר כלל תלמידי החינוך המערבי בעיר  :מתוך אוכלוסיה של

בבגדאד קיבלו באותה שנה רק

 2 , 745תלמידים חינוך כזה .

29

150 , 000

50 , 000

לא  -יהודים

על אף מיעוט הנתונים

הגולמיים שבידינו ניתן להסיק אי  -אלו מסקנות מתוך הפרטים הנמסרים בחיבוריהם
של חיים כהן ומאיר

בצרי .

כך למשל  ,היו יהודים שלמדו במוסדות  -החינוך

הממשלתיים וגם בבית  -הספר של כי " ח  .על  -פי כהן  ,עד שנת

1920

למדו לפחות

34

מיהודי עיראק בבתי  -ספר גבוהים  ,אחרי שסיימו בית  -ספר תיכון יהודי או ממשלתי ,
וזכו לתארים במשפטים  ,ברפואה  ,ברוקחות

מחרן לעיראק  :באסתאנבול  ,בלבנון או

28

 ,א  : , ,אקו אוון  ,פכו . 190
ראה  :סאמדאת  ,עמ ' . 106
ראה  :סאתדא "  ,עמ '  28יראה

29

הנתוחם על היהודים  --ראה

26

27

:

ובהנדסה .

באירופה .

30

19

מהם קיבלו תארים אלה

מתוך מדגם של יהודים עיראקים

גם במאמר מאת מ קח בחוברת זו  - -המערכת
סאוודאה  ,עמ '  . 103השמים הכלליים  --ראה  :אקראוף  ,עמ '

"

. 130
30

ראה  :כהן  ,חינוך ; בצרי  ,עמ '

- 47

שם מסופר על נעים זלכה שלמד בבית  -הספר כי " ח בבגדאד

בשנת  , 1879המשיך בבית  -ספר תיכון ממשלתי שם וסיים לימודיו בבית  -הספר למשפטים
באסתאנבול בשנת

. 1909

ן

יהדות בבל  -מודרניזאציה  :החינוך

63

שלמדו בבתי  -ספר גבוהים  ,רובם למדו משפטים באסתאנבול או בבגדאד ופעלו

כמשפטנים בעיראק  .אחרים  ,בקיאים בלשונות  ,עבדו כמתורגמנים למען התורכים ,

הקונסוליה הגרמנית בבגדאד  ,או הממשל הבריטי לאחר כיבוש ארם  -נהריים בשנת

. 1917

ן3

השפעתה הממשית של המודרניזאציה באמצעות החינוך בקרב יהודי בגדאד

היתה עתידה אמנם להתגלות רק אחרי מלחמת  -העולם הראשונה  ,אולם במחצית
השנייה של המאה

ה 19 -

הוכשרה קרקע פורייה לתפקיד המרכזי שהיהודים נועדו

בעיראק .

למלאו במדינה החדשה שקמה
31

דוגמאות ראה בצרי  :הרון דאוד שוחט נולד בבגדאד בשנת

למד בבית  -הספר כשח ונעשה

, 1884

מתורגמן ( דרגומאן) בשירות הקונסוליה הבריטית ; אברהים חיים נולד בשנת
הספר התיכון הממשלתי ועבד אצל הגרמנים

, 1876

למד בבית -

במסילת  -הברזל .

המצוות בובלויגראמוות
אל  -הילאלי
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