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אין בנמצא תיעוד מקיף ומסודר אודות החינוך בקרב יהודי עדן  .ברם ככל שהדברים
אמורים בשלהי המאה הי " ט ואילך מצויים בידינו דוחות ורשמים של נוסעים כמו

פיטלוביץ ויבנאלי  ,ופעמים אף של נוסעים  ,כדוגמת אלפרד פאלק ויום  -טוב צמח ,
שהיו אנשי חינוך  ,שניתן ללמוד מהם על מצבו של החינוך בעדן  .כן מצויות בידינו
מספר עדויות של אנשי הקהילה עצמה ועל כך אעמוד

בהמשך .

 . 1דו " ח פאלק 1875

על החינוך בעדן במאה ה  , 19 -כאמור  ,כמעט שאין בידינו ידיעות .קצין בריטי בשם
וולסטד דיווח

היהודים .

1

ב 1835 -

( ערב הכיבוש

הבריטי ) ,

על שני בתי  -ספר שבהם למדו ילדי

אבל עיון בתיאורו מלמד שהיו אלו ' חדרים ' שבהם למדו חומש בדומה

ללימוד הנהוג בשאר

קהילות תימן .

כארבעים שנים מאוחר יותר  ,בשנת  , 1875שלחה ' אגודת אחים בלונדון ' את

המורה אלפרד פאלק לעדן לשם בדיקת מצב החינוך היהודי שם  .הדו " ח של פאלק
פורסם בשנתון של אגודת אחים בשנת

למדי של חינוך

הילדים .

. 1875

2

מהדו " ח מצטיירת תמונה עגומה

הבנות אינן לומדות כלל  .המורים המלמדים בתלמודי

התורה אינם יודעים שפות זרות ולפיכך גם לא מקנים ידע באנגלית ובחינוך

כללי .

מכלל מאתים בני הקהילה כמאה וחמישים לומדים בתלמודי תורה  ,וחמישה בבית -

מאמר זה הינו חלק מעבודת התיזה ' קהילת יהודי עדן ' בהדרכת פרופ ' יהודה ניני .
עיקרי הדברים במאמר זה  ,פרשת הקמתו של בית  -הספר ותכני הלימוד  ,נשאבו מחומר ראשוני ,
מתעודות וממסמכים ארכיוניימ  .חלקם אף נסמך על ידי ראיונות עם מספר מיוצאי קהילת עדן  .הפניות
ביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

2

המאמר .

וולסטד  ,כרך ב '  ,עמ ' . 393
על

הדו " ח השנתי של אגודת אחים לשנת

 , 1875 - 1874ראה

טובי  ,יהודי תימן  ,עמ ' . 305

בית  -הספר היהודי לבנים בעדן

הספר

הממשלתי .

לומדים גם

ן

% 09

בתלמודים לומדים בעיקר תורה ופירוש רש " י  ,ורק מעטים

תלמוד .

המלצותיו של פאלק לאגודת אחים
א  .פתיחת בית  -ספר לבנים בו ילמדו

היו :

כ 40 -

תלמידים .

ב  .להעמיד בבית  -הספר מורה יהודי שיוכל להקנות לתלמידים  ,בערבית או בעברית ,
גם השכלה כללית וגם את השפה

האנגלית.

ג  .לא לפתוח בשלב הראשון בית  -ספר לבנות ( הואיל ובקהילה קיימת התנגדות

ללימוד שכזה ) .
תקוותו של פאלק היתה שבבית  -ספר לבנים יחנך דור שיוכל לרכוש מקצועות

אשר יעלו את רמת חייהם ואורחות הייהם של יהודי עדן  .הוא אף ציין שהצלחת
בית  -הספר עשויה לגרור אחריה

הסכמה לחינוך הבנות.

3

 . 2שמואל ישועה
ניגוד מוחלט לפאלק האנגלי וגם למדווחים אחרים  ,שאותם אזכיר להלן  ,היה
שמואל ישועה בן הקהילה היהודית בעדן  ,שכל חייו  ,מלבד שתי נסיעות לארץ -

ישראל  ,עברו עליו בעדן  .מספרו ' נחלת  -יוסף ' ,
לצד בני קהילה אחרים  ,ניתן ללמוד עליו ועל יחסו לחינוך היהודי בעדן .
4

שמואל ישועה נולד בעדן בשנת תרכ " ג

כמו גם ממכתבים שעליהם חתם

( . ) 1863

5

הוא היה נכדם של רבנים ( סבו

מצד אביו ישועה היה אב " ד בעדן וסבו מצד אמו שילה בן טוב חבר בית  -הדין
בעדן ) שאף שימש חבר בית הדין היהודי בעדן  .את השכלתו הרבנית רכש ישועה
אצל רבני עדן והשלים ( גם כן בעדן ) את לימודיו בהלכה וקבלה אצל תלמיד חכם

תימני  6 ,ותקופת מה אף היה מורה

בעדן .

7

ב 1907 -

הוציא לאור את ספרו נחלת יוסף

בירושלים  ,שנועד על  -פי עדותו לשמש לתלמידים מורה דרך  ,ו ' להאיר עינים
העלומות

[. ..

]'8

הספר כלל  :כללי דקדוק  ,כללי הטעמים בתורה  ,כללי הלכות  ,כללי

הדרשות  ,קבלה  ,בחינת הנשמה  ,בחינת ההשגחה  ,על המחקר החדש  ,על תכונת
הארץ  ,מנהגי קהילת עדן  ,חלדי אדם ( על חייו ומשפחתו ) ועוד  .תוכן הספר ובעיקר
הקדמתו מלמדים על יחסו השלילי של ישועה  ,אם להשתמש בלשון המעטה ,
לחינוך בקהילתו  .כך  ,למשל  ,הוא כותב

ראה טובי  ,יהודי תימן  ,עמ '

ראה ישועה ,

:

. 309 - 305

' נחלת יוסף ' .

מכתבים מארכיונו של יעקב פיטלוביץ  ,באוניברסיטת ת " א  .תודה לרב מנחם ולדמן על שהעביר

למשותי העתקים ממכתבים אלו .
ראה ישועה  ,עמ ' כ " ה ( א וב ) .
מתוך ראיון עם שועה שלימה .
ראה ישועה  ,עמ ' ב ' ( ב ) .

110

י

ן

נ~

גולד  .שמ ~ י

כי ראיתי נערי ותלמידי עירנו משתוקקים וצמאים לידע מה יש בעולם

...

יען

כי ראיתי לא לבד נערים כי גם זקנים אינם יודעים מקיר עירם וחוצה  ,ואיה
המדינות שוכנים 9 . . .

.3

יעקב פיטלוביץ

באפריל

1909

ביקר יעקב פיטלוביץ בעדן  .הוא פנה למנחם בנין מישע ( בנין מנחם

משה שהיה נשיא

הקהילה )

בבקשת עזרה לפלשים ( יהודי

הזדמנות קיבל פרטים ראשוניים אודות הקהילה היהודית

אתיופיה )

שבעדן .

10

ובאותה

כאשר ביקר

פיטלוביץ אצל רבה הראשי של עדן יצחק כהן ( לפי בקשתו ) הוא פגש בנכבדי העדה
ובנוסף לפרטים הקשים אותם שמע נמסר לו גילוי דעת שעליו חתמו כשבעים אנשי

הקהילה .

גילוי הדעת  ,כמו גם העתק של המכתב ששוגר באמצעות פיטלוביץ לרב

11

הראשי בלונדון

ולאגודת אחים שם  ,השתמר בארכיונו של פיטלוביץ .

12

גילוי הדעת והמכתב מציירים תמונה קודרת למדי של קהילת יהודי עדן בכלל
ושל מצב החינוך שבה בפרט  .אנשי הקהילה מכונים בה ' עלובים ומדוכאים '  ' ,אפילו

מנקה הזבל . . .

מבזה ומחרף '  .הממשלה מצדה הוסיפה מסים כפולים ומשולשים  .את

תכננת העוני משלימה הקביעה

ככולם עניים

ומרודים ' .

13

החד  -משמעית :

' ורובם ( של יהודי עדן -

ר " ג)

ברמת החינוך הנמוכה שאותה מקבלים ילדיהם רואים

אנשי הקהילה את אחת הסיבות העיקריות למצבה הירוד של הקהילה  ,שכן  ' :אין פה
בית ספר כפי

הנצרך . . .

והילדים גדלים בלא מוסר ודרך

ארץ . . .

' לדבריהם מוסדות

החינוך הקיימים אינם מקנים לילדים את המקצועות המבוקשים בסביבתם כמו

:

נפחות  ,מסגרות  ,נגרות  ,חייטות ועוד  .לפיכך הם רואים צורך דחוף בהקמת בית -ספר

( איסכולא ) שבו יוכלו ילדיהם ללמוד הן את המקצועות הנדרשים והן אנגלית  ,שפת

שליטי המקום .

14

יש במכתבים אלו מעין ביקורת פנימית על מצב החינוך

בקהילה .

משום כך

ראויה לתשומת לב היא העובדה שהקריאה לשינוי נישאה דווקא על  -ידי האמונים
על שמירת המסורת  ,דהיינו

:

רבני הקהילה בראשות מורי יצחק כהן  .לעומת זאת

מתבלטת העובדה שנעדרים מרשימת החותמים בני משפחת מנחם משה ( שנמנתה

10

ראה ישועה  ,עמ ' ה ' ( ב) .
ראה פיטלוביץ  ,עמ ' . 135 - 134
כנ " ל  ,עמ '  . 135ראה גם להלן מאמרו של

12

ארכיון פיטלוביץ  ,גילוי הדעת מיום ד ' באייר תרס " ט נשלח ליעקב פיטלוביץ וחתומים עליו

9

11

כ 70 -

מנחם

ולדמן .

אנשי הקהילה  ,בראשם הרב הראשי יצחק בן יצחק כהן  .וכן העתק מהמכתב שנשלח

בחודש תמוז תרס " ט לרב אדלער ( הרב הראשי ליהודי בריטניה ) ולחברת יהודי אנגליה ( אגודת

אחים ) .
13
14

על המכתב הזה אין כל

חתימה .

ארכיון פיטלוביץ  ,גילוי דעת מיום ד ' אייר תרס " ט ; שם  ,מכתב לרב אדלער תמוז

ארכיון פיטלוביץ  ,גילוי דעת מיום ד '

אייר תרס " ט .

תרס " ט .

בית  -הספר היהודי לבנים נעדן

עם ראשי ההנהגה של קהילת יהודי עדן ) .
קריאת תגר על מנהיגותה של המשפחה .
.4

ן

1% 1

לכן סביר להניח שהמכתבים מהווים מעין

יום טוב צמח

יום טוב צמח היה

מורה  ,מחנך ומנהל שנשלח בראשית שנת

לתימן על ידי

1910

חברת האליאנס הצרפתי  .בדרכו לתימן שהה זמן מה בעדן והשאיר בידנו תמונת

מצב של הקהילה אותה ראה  .מתיאורו מצטיירת קהילה שרוב בניה עוסקים במסחר ,

או במסחר ועיר כשכירי יום  ,ורק מעטים מהם נדרשים כבעלי מלאכה .

!5

צמח מספר על שלשה תלמודי תורה שלומדים בהם כמאתיים ילדים בתנאים לא
תנאים  .המורים אף הם מתוארים כעלובים  .כן הוא יודע לספר שילדי המשפחות
העשירות לומדים בבתיהם בעזרת מורים וחכמים פרטיים  .לאחר תיאור כללי זה

מבקר צמח את החינוך שאינו מקנה לילדים  ' :לימודי חול  ,היסטוריה  ,גיאוגרפיה ,
מדע  ,חשבון  ,אנגלית ושפת

המדינה . . .

' הוא גם מזכיר שיש השולחים את ילדיהם

למוסדות חינוך ממשלתיים ובמעשה זה חושפים אותם לנורמות זרות לחיי הקהילה

היהודיים  .לפיכך הוא ממליץ לאליאנס  ,או ליק " א  ,לעדור למשפחת מיסה לייסד
בית -ספר בעדן ( הוא אף מספר על הקשיים שנתקלה המשפחה בניסיונותיה למימוש

הרעיון ) .

לדעתו רק בעזרת החינוך יוכלו היהודים להתחרות בהצלחה באחרים

בתחום המסחר  .ובהקשר זה הוא ממליץ ללמד את הבנים והבנות גם מלאכה .
.5

16

שתואל יבפאלי

יבנאלי נסע לתימן בשנת

1911

בשליחות המשרד הארץ  -ישראלי  ,שבראשות ארתור

רופין  .מטרת שליחותו היתה לארגן עלייה שיטתית של יהודים מתימן

הגיע לעדן ( בדרכו לפנים

תימן )

לא " י .

17

הוא

בינואר  , 1911ובמכתבו לארץ  -ישראל תיאר את

הקהילה היהודית בה  .הוא ציין ש ' פה היהודים חיים לא בדוחק ומתפרנסים ממסחר ,

מעבודת הצורפים  ,הטבק ועוד ' .

18

לעומת תיאור חיובי זה צייר יבנאלי את מצבו של החינוך בעדן בצורה עגומה

.

.

ביותר לדעתו מצבו היה בכי רע ' מלמדים תימנים ' לימדו בחדרים צרים קריאה

ללא פירוש  .בית -ספר יהודי  ,כפי שעולה מדבריו  ,לא היה בנמצא  .כעשרים בנים

למדו במיסיון  ,וכעשרים בנות במיסיון הישועי  .ילדים מעטים בלבד למדו בבית-
הספר הממשלתי  .הוא אף ידע לספר על ניסיונותיהם הנפרדים של האליאנס  ,אגודת
15

ראה אלמאליח  ,עמ '

16

ראה אלמאליח  ,עמ '

17

18

ראה יבנאלי  ,עמ '

כנ " לעמ '

. 75

. 267 - 264
. 267 - 265

. 73

2בב ן דני גולדשמיד

אחים ואף של בני הקהילה להקים בית -ספר  .אולם אלו נידחו לדבריו על ידי הגביר
מנחם

משה  ,שטען  ' :שיבנה בעצמו ' .

19

ביה -הספר של המיסיון בעדן

בסיכום תיאורו את החינוך הציע יבנאלי שאדם פרטי יפחת בית  -ספר פרטי ,

מאחר שלדעתו לכל ניסיון להקים מוסד ציבורי יוכל בנין מנחם משה להתנגד  .הוא

אף הדגיש שהמורה שילמד בבית -ספר זה צריך להיות אדם צנוע וירא שמים  .יבנאלי
גם טען שעל המורה לדעת עברית ואנגלית  .יתרה על זאת  ,לדעתו  ,מורה זה יצטרך

ללמד גם תורה .

20

יצוין שבניגוד לדברי הנוסעים האחרים שהבאתי יבנאלי אינו

קושר בין מצב הקהילה לבין מצב החינוך  .החינוך לדבריו אמנם גרוע  ,אך המצב

הכלכלי היה  ,לדעתו  ,משביע רצון  .אליבא דיבנאלי  ,שיפור החינוך ולמעשה פתיחת

ביה " ס נתון באופן כמעט מוחלט בידי נשיא הקהילה בנין מנחם משה .
מתיאורים אלו על מצב החינוך בקהילת עדן מסוף המאה
המאה

ה 20 -

ה 19 -

ועד לתחילת

מצטיירת תמונה עגומה  .קהילת עדן נמצאה אמנם תחת שלטון בריטי

נאור  ,אולם זו קהילה השבויה עדיין בקונספציות חינוכיות שאינן עולות בקנה אחד
עם המקובל בעת

החדשה .

מתיאורים אלו עולה שהלימודים התקיימו במסגרת

.

ה ' חדר ' המסורתי והמורה הוא עדיין המורה התימני המסורתי כיתות הלימוד לא

19

כנ " ל  ,עמ '

20

כנ " ל  ,עמ '

. 77
. 78

בית  -הספר היהודי לבנים בעדן
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התאימו להוראה וכל שעות הלימוד הוקדשו ללימוד התורה  .אמנם נעשו אי  -אלו
ניסיונות לשיפור רמת ההוראה והחינוך ולהכנסת מקצועות לימוד נוספים  ,או
להקמת בתי  -ספר שבהם ילמדו נוסף ללימוד התורה ולמקצועות השונים גם את

השפה האנגלית .ברם דומה שניסיונות אלו לא הניבו פרי  .כך  ,למשל  ,אף לא ידוע
אם בעקבות דו " ח פאלק נעשה ניסיון כלשהו לפתיחת בית  -ספר על ידי אגודת

אחים  .בדומה לזה נראה שגם ספרו של שמואל ישועה לא השאיר רושם על יהודי

עדן  .ואמנם מעדותו של הרב מנדלי עולה שנמצאו לו רק מעט דורשים .

קבלת פני יורש  -העצר  ,לימים אדווארד

ה  -נוע

; בראש משלחת

!7

הקהילה בנין מנחם משה

יחד עם זאת מלמדים המכתבים של בני הקהילה שהשתמרו בארכיונו של
פיטלוביץ על מודעותם של בני הקהילה למצבו הירוד של חינוך בניהם  .אולם נראה
כי פרט לבקשת העזרה שהפנו לגורמים חיצוניים לא נעשה רבות לשינוי מצבו של

החינוך .
רק בעשור הראשון למאה הנוכחית חל שינוי מהותי ביחסה של קהילת עדן לכל

בעיות החינוך  .בשינוי זה נטלו חלק נכבד בני משפחת מנחם משה  ,שמפאת תפקידם
ומעמדם היו אף

21

היחידים בקהילה זו שיכלו להוציא לפועל את השינוי הנדרש .

ראה אהרוני  ,עמ '

. % 93
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הקמת ביה  -היפר על  -ידי

משפחה מנחם משה

לא כאן המקום להרחיב את הדיון במשפחת מנתם משה שהכתיבה את ענייני

הקהילה היהודית במשך למעלה ממאה שנים  .אבי המשפחה מנחם משה היה כפי
הנראה פקיד מכס בשירות הבריטי לאחר הכיבוש
במגוון רחב של סחורות עד מותו בשנת
( נפטר

ב ) 1922 -

. 1864

ב . 1839 -

22

לאחר מכן החל לסתור

בניו ובעיקר שניים מהם  ,בנין

ויהודה ( נפטר ב  , ) 1926 -המשיכו במסחר אביהם וניהלו את

הפירמה שנקראה על שמו

:

' מנחם

משה ' .

בד בבד עם ניהול עסקיהם עמדה

המשפחה בראש הקהילה היהודית שבעדן  .ראשי המשפתה ( כל אחד

אף כונו בתואר נשיא ,

בזמנו  -בדורו )

מנהיג חילוני של הקהילה ( להבדיל מן ההנהגה

דהיינו :

הדתית) .
כמנהיגים וכעשירים מופלגים נטלו על עצמם בני משפחת מנחם משה את
הדאגה להקמתם של מוסדות הקהילה ואף את הדאגה לאחזקתם המתמדת  .כך ,
למשל  ,במחצית המאה

בנה אבי המשפחה  ,מנחם משה  ,את בית -הכנסת

ה 19 -

הגדול ' מגן אברהם '  ,ששופץ על ידי בנו בתחילת המאה הנוכחית .הם העמידו
קופות צדקה כדי לסייע לעניי הקהילה וליהודים הרבים שנמלטו מתימן ושכנו

ברחובות הרובע היהודי ובנו גם בתי  -כנסת ובתי הקדש עבורם .

23

רקע פילנתרופי זה

והרצון לקדם את בני קהילתם עמדו  ,ככל הנראה  ,לנגד עיניהם של בני משפחת
מנחם משה בעת שפנו ביוני
קארטר )

1905

לראש המועצה של עדן ( קצין בריטי  ,מייג ' ור

בבקשה להקים בית  -ספר יהודי בקרבת הרובע היהודי  ,במקום ששימש

קודם לכן בית מטבחיים של עדן .

24

רק לאחר חליפת מכתבים ענפה של מספר שנים הושגה הסכמת הממשל לבניית
בית -הספר היהודי  .בתכתובת הוקדשה חשיבות רבה למיקומו של בית -הספר  .כך ,
לדוגמא  ,באחד המכתבים הרבים הודגש שעל בית  -הספר להיות קרוב לרובע
היהודי  ,שכן לדעת כותב המכתב תסרבנה האמהות לשלוח את ילדיהן לבית  -ספר

מרוחק .

25

ראמנם תחילה נסבו דיונים על מיקומו של הבניין  .האדונים מנחם משה

( בנין ובעיקר יהודה ) דרשו ולבסוף גם קיבלו את המגרש שגבל עם הרובע ונמצא
למולו  .לאתר אישור המיקום  ,בתחילת  , 1908החלו לדון בשאלת החזקה על המגרש

ועל הבניין שיבנה  .האחים מנחם משה התחייבו לבנות את בית  -הספר מכספם הם
ואף לשאת בהוצאות החזקתו

בעתיד .

כמו כן הוסכם שהבניין והחלקה יועברו

פרטי .

22

מתוך קורות חיים שנכתבו ע " י אחד מבני המשפחה  ,משומור בנטוב מסה  ,מארכיון

23

ראה ספיר  ,עמ ' ז  -ח ; מתוך נאומו של אחד מבני המשפחה  ,משה יהודה מנחם משה  ,בעת הנחת
אבן פינה לבית  -כנסת בת " א בו ' תמת תרצ " ח  ,מארכיון

24

25

מכתב האדונים מנחם משה למועצת עדן ביוני
שם ,

מכתב מ . 24. 12. 1907 -

, 1905

פרטי .

תיק מס ' /20/4/ 1703א בארכיון .ן . 1 . 0 .

בית  -הספר היהודי לבנים בעדן

לרשות אפוטרופוסים ( כנראה הקהילה

היהודית) .

26

. .

ן

115

אישר ראש

ב 23 11 1908 -

המועצה במכתב לאדונים מנחם משה את שהוסכם  .יחד עם זאת הוא העלה את

בעיית תקציב בית -הספר לאחר הבנייה  .יצוין שבמכתבו הוסיף ראש המועצה שאם
בית  -הספר יפסיק להתקיים יוכל הממשל לקבלו ללא כל תשלום

ופיצוי.

27

בפברואר

 , 1911לקראת בניית הבניין  ,אושרה במועצת העירייה ברוב של שלושה מול שניים
העברת המגרש  ,תמורת תשלום שנתי

ל 99 -

שנים  ,לשמם של האדונים מנחם משה .

בנין מנחם משה שהיה אף הוא חבר במועצה לא השתתף בהצבעה .
ממכתבם של האחים מנחם משה מ  31 . 7 . 1911 -לקצין הממונה

28

על תושבי עדן ,

המדווח על הקמת קרן נושאת רווחים עבור בית -הספר  ,ניתן ללמוד שהמקצוע

הראשי ( למעשה היחיד ) יהיה לימודי הדת .ואילו לגבי לימוד האנגלית הוסיפו
האחים מנחם משה שהדבר יימסר לשיקול דעתם של האפוטרופוסים בעתיד לבוא
תוך התייעצות עם

מנהל בית -הספר.

29

בסוף שנה זו  , 1911 ,או בתחילת  , 1912נפתח בית -הספר  .מהתרשימים השונים

ומהתמונות שנותרו בידינו ניכר שהיה זה בניין פאר  ,גדול ומרווח  .היה זה בניין בעל
שתי קומות  ,מרפסות ותלונות מרובים  .הבניין כלל מספר רב של כיתות לימוד וחצר

גדולה למשחקי הילדים .
בדצמבר

1912

30

פנו האדונים מנחם משה למזכיר המושבה וביקשו לקרוא לבית -

הספר על שם המלך ( ג ' ורג '

לזכר ביקורו בעדן

החמישי )

ב . 1911 -

לאחר הפניית

הבקשה לבומבי ( מאחר שעדן כפופה היתה למושל הודו) אושרה בקשתם במרץ
 , 1913ובית -הספר נקרא

' 5 George ' s School for Jewsמ ] 1

)

.

31

ג  .הורת הלימודים והמאבק מביבה
עוזר למזכיר התושבים של עדן  ,מייג ' ור מיק  ,כתב במרץ

בית -הספר .

32

מן הדו " ח עולה  :בבית -הספר למדו

כ 250 -

מתוכם תשעים לא שילמו עבור הלימוד ( כנראה מחוסר

שבע כיתות בעברית ושבעה מורים .
תלמידים  .לימדו בהן שני מורים  .שעות

1920

דו " ח על פעילות

בנים מגיל

אמצעים ) .

5

עד לגיל , 13

בבית  -הספר היו

כן היו ארבע כיתות לימוד באנגלית

. .
. .

שם  ,מכתב מ 16 11 1908 -

שם  ,מכתב

מ 23 11 1908 -

הלימוד בבית  -הספר היו

.
.

שם  ,מפרוטוקול המועצה מיום

. 2. 2. 1911

שם  ,מכתב מ . 31 . 7 . 1911 -
שם  ,תכנית הבניין וכן מתמונות נוספות.
שם ,
שם ,

. .
מכתבים
מכתב מ . 30 . 3 . 1920 -

. .

מ  , 24 12 1912 -ומ 12 3 1913 -

מ8 -

עד

ל 49 -

 12ומ 14 -

116

ן

דני גולדשמיד

עד  . 17בבוקר  ,לפני הלימודים  ,הוקדשה שעה לתפילת שחרית וכך נעשה גם אחרי

הלימודים עבור תפילות מנחה וערבית .לימוד התורה נעשה בכיתות הנמוכות בדרך
של שינון וללא הבנת המשמעות .בכיתות הגבוהות יותר הוקדשה תשומת לב
להבנת המקרא באמצעות הערבית ( שפת

האם )

הנלמד .

בכיתה הגבוהה דנו אף במשמעות

והבנת התרגום

בעברית .

ואילו

השפה הערבית לא נלמדה ובכיתות

הלימוד שבעברית אף לא למדו לכתוב  .גיאוגרפיה היתה כלולה בתכנית הלימודים
ואילו היסטוריה נלמדה במסגרת לימוד היהדות  .אנגלית למדו בעזרת הערבית

והעברית.
מהדו " ח ניתן ללמוד כי כבר

ב 1917 -

הועלתה שאלת לימודי היהדות בבית -

הספר  .אולם עוזר מזכיר המושבה דאז לא הסכים לכל שינוי  .לטענתו  ,מתנגדים

האחים מנחם משה לחינוך מודרני  ,כיוון שהם בעלי דוקטרינה דתית  .אולם בד בבד
עם היותם נותני הטון ולמעשה שליטי הקהילה היהודית יש לשים לב לכך שעל
הממשלה היתה מוטלת התובה של חינוך נתיניה  ,ולכן יש לשנות  ,לדעתו  ,את הקיים
ולהצעיד את ילדי הקהילה  ,שהם בעלי פוטנציאל גדול אף יותר מילדי הקהילה

הערבית לעבר המודרניזציה  .שינוי שכזה צריך לבוא לדעתו מתוך שיתוף פעולה
מלא של כל הנוגעים בדבר  ,דהיינו

:

של האחים מנהם משה  ,דבר הדורש  ,כמובן ,

פעולת שכנוע קודמת .
מכתב של בנין מנחם משה

. .

מ 18 5 1920 -

למושל עדן מצביע על נכונותו לשנות

את אופן ניהול בית  -הספר ואת מתודות הלימוד  .במכתב הוא אף מעלה אפשרות של
ייבוא מורים

טובים יותר ממצרים  ,מארץ  -ישראל ומבומבי .

גם מעדותו של המורה סלימאן יחיא שהתלונן במכתב לפני מושל עדן ,
עוול כספי שנעשה לו על ידי יהודה מנחם משה  ,ניתן ללמוד על אופיו של

33

על

החינוך .

לפני פתיחת בית  -הספר לימד המורה סלימאן בבית  -ספר משלו  ,ועבר ללמד בבית -
הספר של מנחם משה לאחר פתיחתו  .משעזב את משרת ההוראה בבית  -הספר רצה

סלימאן יחיא לפתוח מחדש את בית -ספרו  ,אולם יהודה מנחם משה עצר

בעדו .

במכתבו טוען סלימאן שזכותו של כל אדם ללמד ואל להם לשלטונות לתת

מונופולין לאדם אחד ( מנחם

משה ) .

הוא אף טען בפני המושל שאין זה מן הראוי

למנוע מאנשים פרטיים את יתרונותיו של חינוך טוב הניתן על ידי מחנך טוב ( הוא

עצמו ) .

למכתבו צירף סלימאן עצומה של מספר בעלי בתים וסוחרים המעוניינים

בפתיחת בית  -ספרו ושלדבריו אינם מרוצים מהלימוד בבית  -הספר של מנחם משה
משום תכניו וההזנחה שבו  .אמנם יש לבחון מכתב זה בהסתייגות מרובה  ,אולם
ראויה לתשומת לב עצומתם של ההורים המעוניינים לשלוח את ילדיהם למורה

מסוים  ,לביתו  ,למרות יתרונו לכאורה של בית -ספר מסודר .

33

שם  ,מכתב מ ; 2 2 1922 -

. .

העדני  ,חלק א '  ,עמ '

142 - 136

.
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לימוד אצל מורים פרטיים רווח בקהילה זו ובמיוחד בקרב עשירי הקהילה אף
בתקופה הנדונה  .גם ילדי משפחת מנחם משה  ,מקימי בית  -הספר  ,המשיכו לקבל את

חינוכם אצל מורים פרטיים  .ככל הנראה מחמת רצונם של זקני המשפחה להעניק

לילדיהם חינוך עדיף ההולם את רמת חייהם ומעמדם  .בדומה למשפחה זו נהגו
עשירים נוספים

בקהילה .

34

נוסף למוסדות חינוך אלו המשיך להתקיים בעדן ' החדר '

והגדול שבהם  ,שהמשיך להתקיים גם בשנות

ניסים ,

אב " ד של הקהילה בסוף המאה ה , 19 -

ה , 30 -

המסורתי .

הוותיק

היה התדר שבבית שמואל

שבנו הרב משומר המשיך בדרכו

בתחילת המאה  .שלושה חדרים נוספים של שוקר סולימאן  ,יחיא דאוד והרב שילה
מנחם ישועה המשיכו אף הם להתקיים באותה

חזית

תקופה .

35

בית  -הספר לבנים ( לאחר שנשרף ב 947 -נ )

לבסוף אזכיר את תלונתו של המורה שלמה בדיתי  .הוא מתלונן בעיקר על הזנחת
הוראת העברית ועל העדיפות שמעניקים הן מורי בית  -הספר והן ההורים להוראת
השפה

34
35

36

האנגלית.

36

מכתב תלונה זה משנת

1924

מצביע  ,לדעתי  ,על תמורה בהדגשי

מתוך ראיונות עם  :עמנואל מהלה  ,רחמים אהרוני  ,יהודה מנחם יהודה ואחרים .
לפי דו " ח של עוזר המזכיר התושב מ , 18 . 5 . 1924 -

תיק מס ' ) /20 //א / 1703בארכיון  .ן  ; 1 . 0 .ראיון

עם עווד בנין ; ראיון שועה שלימה .
אהרוני  ,עמ '  , 200 - 198ועמ ' . 233
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החינוך בקהילה .
והמסורת .

אולם אין ספק שהמוטו החינוכי בעדן המשיך להיות הדת

ד  .סיכום
בית  -הספר היה מגולות הכותרת של מפעלי משפחת מנחם משה  .אין ספק שהם
ביקשו להעניק לילדי קהילתם חינוך משופר ותנאי לימוד טובים לעין ערוך
מהתנאים הקודמים  .אולם נשאלת השאלה כיצד להעריך את הרפורמה שביצעו

?

האם על  -פי קני המידה של אנשי החינוך הבריטי שביקשו להוביל את בית  -הספר
ברוח המודרניזציה של האימפריה המתפתחת  ,ללא קשר לאופיה של הקהילה

מנקודת ראותו של המורה בדיתי  ,שהצר על דחיקת העברית מפני

?

או

האנגלית ?

דומה שאת התשובה יהיה עלינו לחפש בין שתי נקודות הראות ומתוך התחשבות
בשאיפתם של האחים מנחם

משה .

מחד גימא נמצאה קהילת עדן בנחיתות

השכלתית ביחס לקהילות בהן חינכו למודרניזציה בנוסח בתי  -הספר של האליאנס

הצרפתי ( בעיראק  ,סוריה  ,מצרים

ועוד ) .

37

אולם  ,וזאת יש להדגיש  ,היתה זו קהילה

שעיקר פרנסתה היה ממסחר ולמרות ההטפות השונות  ,לא היתה זקוקה לבעלי

מקצועות שונים ( כנפחים  ,חרשים

ועוד ) .

מאידך גיסא אושיותיה של הקהילה

נעוצות היו בהוויה דתית עמוקה שאין להפירה ולו גם בתג אחד  .לכן חייבת היתה
כל תוכנית לימודים וחינוך של הדור הצעיר לכלול בראש ובראשונה את לימוד
התורה ורק אחר כך את הוראת השפה אנגלית  ,שהיתה אמצעי הכרחי לקיום

המשפחה בעסקי המסחר .
מן הראוי לציין שהצלחה גדולה לא היתה נחלתו של בית -הספר  .המורים היו
ברובם בני הקהילה שהשכלתם היתה מצומצמת  ,שכן משכיליה של הקהילה פנו
לעסקי המסחר המכניסים יותר  .כן אל לנו לשכוח שתלמידים בעלי פוטנציאל גבוה
( בני העשירים ) כלל לא הגיעו לבית  -הספר  .בהתחשב בכל אלה טבעי הוא שמספר
לא קטן של הורים העדיף לשלוח את ילדיהם לחדרים המסורתיים בתקווה ששם אף
אם לא ישכילו ילדיהם במיוחד  ,הרי שילמדו באותה רוח של מסורת שבה למדו הם

ואבותיהם .
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