ממשלת המנדט והחינוך העברי

:

תגובות היישוב לקולוניאליזם תרבותי
רחל אלבוים  -דרור

עימות בעמוד ממול

:

מאמר זה בוחן את יחסי הגומלין בין ממשלת המנדט לחינוך העברי מתוך אספקלריה של
את ריבוי ילדים בכניסה לבית ם
עם קולוניאליזם תרבותי  .חקר החינוך בארץ  -ישראל בשלבי עיצובו הראשונים מגלה
באמצע המאה הי " ט
הפנים והמורכבות של קולוניאליזם כזה  .עם פתיחת בתי  -הספר הראשונים
ביקשו
אנו עדים לתופעה של קולוניאליזם תרבותי פילנתרופי  ,כאשר משכילים וארגונים יהודיים
להביא לפרודוקטיוויזציה של היישוב בין השאר באמצעות מודרניזציה של החינוך המסורתי
ושל
וייבוא ידע מערבי  .כך הוקמו באוץ מערכות החינוך של כל ישראל חברים  ,של חברת עזרה
במפגש
אגודת אחים  .אף שארגונים אלו לא יצאו נגד התרבות היהודית המסורתית השלטת  ,היה

זה משום הצגת מערכת תרבות חלופית שאיימה על הקיים ונדחתה על  -ידי חלק הארי של

היישוב

'

הישן ' .
עם התפתחותה של התנועה הלאומית היהודית התלקחה מלחמת  -התרבות במלוא

עוצמתה .

החלופה התרבותית הלאומצי  ,החילונית ברובה  ,נאבקה על ההגמוניה והשתלטה  ,בין השאר

באמצעות החינוך העברי  ,על מוקדי ההשפעה והשליטה בחברה הארצישראלית  .בשני שלבים
הזרוע ,
ראשונים אלו לא היה הקולוניאליזם התרבותי מלווה בכיבוש זר ובהשתלטות צבאית בכוח
אולם המאבקים על השליטה התרבותית היו עזים וקשים ובעלי השלכות פוליטיות וחברתיות
מרחיקות

לכת .

במאמר זה נתרכז במפגש עם קולוניאליזם תרבותי לאחר כיבוש

ארץ  -ישראל בידי הבריטים .

נעסוק בצומת שבו נפגש שלטון שהיה אפוטרופוס הממונה מבחלו עם הממסד החינוכי של

היישוב היהודי  .במקרים רבים של מפגש בין גורם קולוניאלי לגורם מקומי מצויים הן הכוח
תרבות
המדיני והן העדיפות התרבותית בידי הגורם הקולוניאלי  .השליטים מייצגים בעיני עצמם

גבוהה מזו של הנשלטים  ,ובתחומים מסוימים כמו טכנולוגיה הוא הדין אף בעיני הנשלטים .
במקרה שלנו לעומת זאת לא היה מיתאם בין העוצמה הפוליטית למעמד ולדימוי התרבותי  ,שכן
היישוב היהודי לא חש עצמו נחות מבחינה

תרבותית .

נהפוך הוא  ,היישוב הצטיין באמונה

בעליונותו התרבותית ופעמה בו תחושת שליחות לאומית ותרבותית  .יתר על כן  ,גם חלק מן
החברה הבריטית היה שותף לתפיסה זו  .מצב זה הפך את יחסי הכוחות ואת המשמעויות שנתנו
ל ' אחר ' בשתי התרבויות למורכבים יותר מאשר במצב

המקובל .

נבחן את המארג המורכב של יחסי הגומלין שהתפתחו בין ממשלת המנדט לחינוך

העברי ;

נעמוד על השפעתם של דימויים באשר לכוונות השליטים במפגש בין  -תרבותי זה על אסטרטגיות
הפעולה ועל עלותם  ,כגון החשש מפגיעה באוטונומיה התרבותית והחינוכית של היישוב
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רחל אלבוים  -דרור

והשלכותיו התקציביות  .כן נעמוד על מאבקי הכוח בתוך החברה היישובית שעיצבו את ההחלטות
ואת היחס כלפי ממשלת המנדט ובחלקם גם גרמו להחמצת הזדמנויות ולהכחשת תרומותיו
והשפעתו של השלטון המנדטורי על החינוך

העברי .

שיקולים כלכליים של היישוב חייבו את שיתופה של ממשלת המנדט במימון החינוך העברי וכן
נדרשה הכרתה בבחינות הבגרות  .קבוצות עילית פוליטיות ותרבותיות היו מודעות לצדקת דרישות
הממשל לרפורמה של החינוך העברי  ,אולם קבוצות אינטרס אחרות חסמו והגבילו את השפעות

ממשלת המנדט והתכחשו לתרומותיה  ,וידן ההזה על העליונה  .בין אלו בולטים במיוחד הסתדרות
המורים  ,הזרם הדתי וזרם

העובדים .

נבחין בין השפעות בטווח הקצר להשפעות מצטברות בטווח הארוך  ,ובהן החלפת הדגם
החינוכי הגרמני בדגם האנגלוסאקסי  .השפעת ממשלת המנדט על החינוך באה לידי ביטוי בעיקר
לאחר סיום המנדט  ,והרפורמות החינוכיות שעליהן המליצו מומחי המנדט הוגשמו לאחר הקמת

המדינה .

דחוסי תגובה לקולוניאליזם התרבותי הבריטי
בארץ  -ישראל התקיימו בתוך המסגרת המדינית של שלטון המנדט מספר מערכות תרבות שונות
מאוד זו מזו ששמרו על הגדרת גבולות נוקשה מחד גיסא וקיימו מכלול של מגעים ויחסי גומלין
מאידך

גיסא .

כל אחת ממערכות אלו גם קיימה קשרים הדוקים עם מערכות תרבות שמחצן

לטריטוריה של ארץ  -ישראל  ,מצב שהוסיף למורכבות המגעים  .השליטים האנגלים קיימו זיקה
לתרבות  -האם הדומיננטית באנגליה ועם זאת פיתחו תרבות קולוניאלית מקומה! בעלת מאפיינים

סגוליים משלה  .בקרב האוכלוסייה בארץ נוצרה הבחנה בין היחס לתרבות של בריטניה לבין היחס

לתרבות האנגלית  -הקולוניאלית המקומית  ,אולם התרבות האנגליו! המקומחי הקרינה במהלך
השנים על היחס לתרבות  -האם הבריטוב  .גם ליהודים ולערבים היו זיקות תרבותיות הדוקות עם
ארגונים ומוסדות בחלן לאו

,

.

כל אחת ממערכות התרבות הללו הצטיינה ברמות שונות של פתיחות וסגירות להשפעות בין -
מערכתיות  ,ובאסטרטגיות תגובה מגוונות למגעים עם מערכות תרבות

אחרות .

ניתן להבחין

במספר דפוסים ביחסי הגומלין שהתפתחו בין השלטון והתרבות שייצג לבין מערכות התרבות

הארצישראליות  :י
דחייה והתנגדות

:

מאבק במוקדי הכוח החדשים שייצגו את תרבות השליטים  ,כמו למשל

המחלקה לחינוך של ממשלת המנדט  ,ודחיית הצפנים התרבותיים שביקשה להפרן  ,כפי שפעלו
הזרם הדתי וזרם העובדים בחינוך  ,בהשראת המפלגות שבשירותן פעלו  ,והסתדרות
הסתגרות והתעלמות
94

1

:

המורים .

האופציות התרבותיות החדשות שייבא השלטון לא נתפסו כחלופות

ויליאמס טוען כי בתנאים של עימות בין מערכות ערכים שונות יש להבחין בין מצב של מודעות לקיום חלופה
נומינלק !

למערכת הערכים הדומיננטית לבין הפיכתה של החלופה למתחרה העשויה לתפוס אח מקומו של

.

הקיים ולהתנגש בו  .ראה Williams , ' Moral Luck ' Phaosophical Papers 1973 - [ 980 , Cambridge :

 . 132 - 143קק

. 1981 ,

 .ין

אולם נראה לי כי מצבים של מגע ועימות בין מערכות תרבותיות כוללים דפוסי תגובה

נוספים כפי שמגלה חקר יחסי הגומלין בין ממשלת המנדט לחינוך העברי וכמוצג

להלן .

רלוונטיות למערכת התרבות הנדונה ולא התייחסו אליהן כאל אפשרויות של ממש לבחירה  ,כפי
שהגיבו אנשי ' היישוב

בני נוער

הישן ' .

התמודדות עם האופציות התרבותיות החדשות

:

תפיסת תרבות השליטים כחלופה לקיים

ואימתן דפוסי התרבות החדשים במלואם או בחלקם  ,בין בצורה אינסטרומנטלית ומוחצנת ובין
מתוך שאיפה לחקותן ולהזדהות מלאה עימן  ,כפי שהגיב חלק מן האוכלוסייה הערבית  -הנוצרית

והמוסלמית  -העירונית ומיעוט מתוך האוכלוסייה

היהודית .

התכחשות לתרומה של המערכת התרבותית החדשה

:

התנכרות להשפעת תרבות השליטים

על עיצוב אופציות תרבותיות חדשות  ,כפי שמגלים הדימויים שנוצרו בזכרון הקולקטיבי של
היישוב הציוני  ,במיוחד ביחס להשפעות על

החינוך .

בתוך המגזר הציוני עצמו ניתן להבחין בדפוסי תגובה שונים בין הימין והמרכז לבין השמאל ,
ואף כתוך השמאל עצמו  ,ובין עולים מארצות אנגלוסאקסיות וממערב אירופה לעולים ממזרח
אירופה  .כך למשל שררה הבנה בין מחלקת החינוך המנדטורית לנציגי היישוב כאשר נבחרה בשנת
1927

הנהלה ציונית ממוצא אנגלוסאקסי וכן כאשר מונה מר יצחק בר

אמריקני  ,למנהל מחלקת החינוך של ההנהלה

( דב )

ברקסון  ,יהודי

הציונית .

דפוסי תגובה אלו ואחרים  ,על השינויים שחלו בהם במהלך תקופת המנדט  ,מבטאים הן את
ההבדלים כתפיסות עולם ואת ההתנגדות הערכית לאפוטרופסות תרבותית והן התנגשויות עם
אינטרסים מוקנים של קבוצות עילית  .מערך הכוחות ויחסי הגומלין שהתפתחו בעקבות דינמיקה

ונע

בפעילות

רחל אלבוים  -דרור

זו עיצבו במידה רבה את יחסי ממשלת המנדט עם המערכות החינוכיות השונות שפעלו בארץ  ,את
תרומותיו והשפעתו של המנדט הבריטי על החינוך העברי ואת ההתכחשות

להן  ,שהם ענייננו כאן .

נעמוד תחילה על יעדיו ועל גישותיו של השלטון המנדטורי ועל המאפיינים של מערכת החינוך
המנדטורית  ,ולאחר מכן נבהן את מערך היחסים

שהתפתחו בין החינוך העברי לשלטון המנדטורי .

שליחות בריטניה בארץ  -ישראל ומערכת החינוך המנדטורית
בד בבד עם השאיפה להגשים יעדים מדיניים וכלכליים הניעה את השלטון הבריטי תחושת

שליחות תרבותית על  -פי התקדימים ההיסטוריים של האימפריות הקלאסיות  ,היוונית  -ההלניסטית

והרומית .

תחושת שליחות זו ניזונה גם מן הרקע החינוכי של בני העילית  ,קובעי המדיניות

2

ומבצעיה ברחבי האימפריה  ,שרבים מביניהם היו בוגרי החוגים לתרבות קלאסית באוניברסיטאות
של אוקספורד

וקמברידג . ,

שלטונות האוניברסיטאות והפרופסורים שלהן ראו את חשיבותה

ומשמעותה של שליחות תרבותית זו מבעד לאספקלריה של המסורת ההיסטוריון הקלאסית  ,כפי
שעשה הפרופסור לספרות הרברט וורן שעסק בהשוואת יצירותיו של וירגיליוס עם אלו של טניסון

אימפריאליים ' .

כ ' משוררים

3

נציגי השלטון הבריטי חשו שמוטל עליהם ' נטל האחריות של האדם הלבן '  -כדברי קיפלינג
להביא את בשורת התרבות

לילידים .

תפיסה זו הדגישה את השליחות המוסרית של

האימפריאליזם הבריטי שמשמעותה אינה נופלת מזו של שליחות

דתית .

4

' המנדט הכפול ' שנטלה

בריטניה על עצמה  ,כפי שכינה זאת לורד לוגרד  ,חייב אותה לדאוג לפיוזוחם של השטחים
שבחסותה למען טובת האוכלוסייה הילידית וטובת

העולם .

5

לאור השקפת עולם זו היתה למערכת החינוך בשטחים שבחסות בריטניה משמעות וחשיבות

מיוחדת  ' .כל בניין בית  -ספר הוא מבצר של האימפריה וכל מורה  -זקיף העומד על
ואכן בין השנים
אוניברסיטת

1938 - 1918

אוקספורד

המשמר ' .

6

שימשו כעשרים עד שלושים אחוזים מבין בוגרי הקולג ' ים השונים של

בשירותי

של

החינוך

מחצן

האימפריה

לבריטניה .

7

הם

ובוגרי

האוניברסיטאות האחרות ביקשו למלא שליחות תרבותית כפי שהאימפריה האתונאקז שלאור

תרבותה חונכו נשאה עימה למושבותיה את בשורת התרבות ודגמים של מוסדות החינוך שלה  .אף
שליחות אימפריאלהז זו לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,מידת

שחלו שינויים בתפיסת

ההמשכיות הן בצוות המעצב והמבצע של מדיניות החינוך ברחבי האימפריה והן באידאולוגיה

2
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 /1 2אצל סימונדס ( שם )  ,עמ '

. 307

( מסאם8ע )

,.

מובא אצל סימונדס

ילדים מחליפים

שלו היתה רבה  .כך המפרי באומן שמונה למנהל מחלקת החינוך המנדטורית בארץ  -ישראל בשנת
1920

החל את הקריירה שלו בסודן ובמצרים בשנת  , 1903והוא הדין בעובדים אחרים במחלקת

החינוך

הממשלתית .

התפקיד שעל בריטניה למלא בתהליכי המודרניזציה של מושבותיה ובשטחי המנדט שלה

ותרגומו של תפקיד זה למדיניות החינוך של האימפריה  -אלו לא הוגדרו חד  -משמעית ולא

נקבעה מדיניות חינוך קולוניאלית אחידה  .המדיניות נקבעה בהתאם לתנאים המקומיים תוך מאמץ
למזג בין הערכים והמוסדות המסורתיים לתהליכי שינוי הדרגתיים  ,מבלי
הוועדה המייעצת לחינוך קולוניאלי שהקים משרד המושבות בשנת
פעולה ואלה פורסמו ב ' ספר לבן '

; 8

לקבוע מראש יעד סופי .

1923

הכינה הנחיות וקווי -

אל ועדה זו הופנו גם שאלות בנושאי החינוך

באוץ  -ישראל .

התקיימו כנסים לחינוך אימפריאלי ויצא לאור ירחון שהוקדש לנושא  ,אולם אמצעי עזר אלו לא
פתרו את בעיית אי  -הבהירות של כיווני ההתפתחות של מדיניות החינוך הקולוניאלית  .המינהל
הקולוניאלי לא בירר לעצמו את יעדי החינוך ואת משמעות תהליכי המודרניזציה שביקש לקדם ,
שכן לא הוקדשה מחשבה לתרחישי העתיד של המושבות  ,כפי שטען ז ' וליאן

ביחס לאוץ  -ישראל הקעה לעילית הבריטית גם משאת נפש דתית  -משיחית
לארצם  ,התנצרותם וביאת המשיח

8

;

מוטיבים אלה הופיעו בספרות הפרוטסטנטית האנגלית מאז

שמה המלא של הוועדה היה תן Native Education
Africa

. Tropical

:

הקסלי .

9

שיבת היהודים

תThe Colonial Office Advisory Committee 0

במומך הזמן הופנו אליה שאלות לגבי מדיניות חינוך מחפן לגבולות אפריקה הטרופית ,

במושבות ובשטחי המנדט  ,והוועדה נודעה בשמה המקוצר כוועדה המייעצת לחינוך במושבות  .בדומה לכך גם
ההנחיות ב  ,ספר הלבן ' היו מכוונות לכלל האימפריה ולא לאפריקה הטרופית בלבד  .וראה
1 Africa, London 1925 , Cmd 2374

9

"",

Education Policy :

ע0ן 1מ1

בשנת  1929פנתה הוועדה המייעצת לחינוך במושבות להקפלי וביקשה שיערוך סיור במזרח אפריקה כדי לעזור
לה בגיבוש קווי יסוד למדיניות חינוך

1932

View, London

Huxley , Africa

כאימפריה .

את רשמיו  ,ביקורתו והצעותיו פרסם הקסלי

בספר :

7.

7ע1

גולות

רחל אלבוים  -דרור

המאה הי " ז והם התעצמו מחדש במאה הי " ט ומילאו תפקיד גם בנכונות למתן הצהרת בלפור 0 .י על

העוול שנעשה ליהודים על -ידי אומות העולם ניתן לכפר רק על  -ידי תקומתם מחדש על אדמתם

לצדם של מניעים אלו

] ן

ויהיה זה יעודה של אנגליה לעשות למען פתרון זה  ,טען הלורד ספטסברי .
פעלו שיקולים פוליטיים מעשיים שהשתלבו והתנגשו אלו באלו  .במיוחד בלט ההבדל

בין גישתם

של קובעי המדיניות בלונדון שתמכו בהצהרת בלפור לבין כוחות הכיבוש ולאחר מכן הממשל
האזרחי של שלטון המנדט שאנשיו היו בעלי נסיון קולוניאלי ומורגלים לשלוט בילידים כנועים

ולא גילו עניין בשאיפות הציוניות  ' .נוחים להם הערבים  ,עם רמת  -חייהם הפשוטה  ,ואילו היהודים

מעמידים בפניהם בעיות רבות ' .

2ן

מאוחר יותר התפתחה בין משרד המושבות בלונדון לבין

הממשל המנדטורי בארץ  -ישראל ובתוך הממשל עצמו  ,בין מזכירות הממשלה למחלקת החינוך
שלה  ,מערכת מורכבת של השקפות ואינטרסים שלעתים לא עלו בקנה אחד  .גם הנציבים העליונים
שהיו בעלי עמדות וגישות שונות מילאו תפקיד חשוב ביחסים שהתפתחו בין שלטון המנדט
לחינוך

העברי .

לאחר הכיבוש בידי האנגלים היתה ארץ  -ישראל לראשונה מזה כאלפיים שנה יחידה גאוגרפית -

פוליטית אחת וירושלים נקבעה כבירתה 3 .י בריטניה מצאה בארץ  -ישראל עזובה חינוכית

קשה .

מערכת החינוך הממשלתית של השלטון העות ' מאני ששפת ההוראה בה היתה תורכנה עברה עתה

לשליטתו של הממשל הצבאי  .מערכת חינוך זו פעלה על -פי חוק משנת

1869

ביותר למרות תיקונים שהוכנסו בו לאחר מהפכת התורכים הצעירים בשנת

. 1913

עם פרפן המלחמה בשנת

בתי  -ספר יסודיים

ו3 -

שביצועו היה לקוי

1908

והחקיקה משנת

כללה מערכת החינוך הממשלתית באזור ארץ  -ישראל

1914

תיכוניים ולמדו בהם קרוב

ל 10 , 000 -

95

.

תלמידים 4י

הדעה המקובלת היא כי השלטון הצבאי ביקש להקפיא את המצב הקיים בתחום החינוך  ,כפי
שמציינים תזכירי מחלקת החינוך הממשלתית שקמה עם ראשית המנדט וראתה עצמה כמתחילה

מבראשית .

5ן

דעה זו הלמה כנראה גם את האינטרס של מחלקת החינוך של ההסתדרות הציונית ,

שהחמיצה הזדמנות למימון ממשלתי שהוצע לה בתקופת השלטון הצבאי כפי שנראה בהמשך ,

אולם לא כך היו פני הדברים  .מיד עם כניסת הצבא האנגלי לארץ  ,בעוד המלחמה נמשכת  ,נתמנו
קציני חינוך מקצועיים והם החלו בפעולות שיקום ופיתוח של מערכת החינוך הממשלתית  .לשון

מ ' ורטה  ' ,על הצהרת בלפור ועושיה '  ,האומה  ,ו ( טבת תשכ " ח )  ,עמ '

וכן

10

ראה

11

 . 586ק  1961 ; fitemoirs ofDavid Lloyd George 11 , London 1933 ,חס חס ] Declaration ,
Philo-" Semitism and the Read Afission ofthe Jews ro England
ראה  , Odord :לנ 7 05 - 7

:

; 38 - 30

"

.

" "

Hodder , 1he Life and Work of the

1886

 .ע ; Was Ihere, London 1956

. Seventh

Earl Of Sha/tesbury, Ireland

וראה

עוד :

:

,

חסן] 5ץ Kobler , Ihe

12

דברי ח ' וייצמן

13

14

ר ' מקובר  ,שלטון ומינהל בארץ  -ישראל ,
Mari , Arab

1982 ; 1 .

אמיר  ,תל  -אביב תשמ " ז .

בינואר  , 1920הפרוטוקולים של הוועד הפועל הציוני , 1929 - ! 919א  ,פברואר  - 1919ינואר

 , 1920בעריכת י ' פרוינדליך וג ' יוגב  ,תרגם מ ' דורמן  ,תל  -אביב תשל " ה ,

) .ו

D . S.

ת מרחביה  " ' ,ציונים " מקרב הבריטים באמצע

המאה התשע  -עשרה '  ,קעמ " י  ,ז  ,ירושלים תשמ " א ; מ סוכמן  ,התנ " ך והחרב  ,תרגם א '
ב6 -

] . Stein , The

1925 - 1917

 ,ירושלים

 , 1988עמ '

עמ ' . 264
. 16 - 1

;  . 20 - 28קק  1956 ,מסטתם ]  Mandatory Palestine,א !

.

. Education

] .ע

Tibawi , Arab Educa

על חרמר המהימנות של ובזונים מארקה תקופה ראה 5 . :

 . 12 - 13קק  Israel Syracuse 1978 ,ח
 Ottoman Palestine ' , Studiesמ ]  Traditional SocietyתShamir , 'The Impact 01 Western Ideas 0

58

"

0

]

.

 . 507 - 514קק 4 . Maoz , Jerusalem 1975 ,ן Palestine During the Ottoman Period ed .
15

 . 251ק  . 11 . Bowman , Afiddle East Window, London 1942 ,ראה גם יומניו של באומן  ,המנהל הראשון של
המחלקה לחינוך של ממשלת המנדט 42 / 2 / 46 :גAntony College , Oxford , 8

.

!8

Middle East Centre ,

ממשלת המנדט והחינוך העברי

ההוראה הוחלפה מתורכית לערבית והושקעו מאמצים רבים בפיתוח שירותים רפואיים במסגרת

בתי  -הספר  .בתקופת השלטון הצבאי הונח אפוא היסוד לפיתוחה של מערכת חינוך ערבית בחסות

השלטונות .

6ן

של מערכת

רק כאשר הגביל השלטון האזרחי את ההוצאות לחינוך חלה האטה בקצב הפיתוח

החינוך .

לאחר עשר שנים הצליחה ממשלת המנדט להגדיל את אוכלוסיית התלמידים בחינוך הממשלתי

ל  , 24 , 288 -אך גם אז  ,רק באחד מכל ארבעה כפרים היה בית  -ספר  ,ונבלמה ההתפתחות  .בראשית
תקופת המנדט כללה מערכת החינוך הממשלתית רק

יסודי  ,ולקראת סוף התקופה -
שנתיים לארבע  -חמש

שנים .

כשליש .

8

אחוזים מאוכלוסיית הילדים בגיל חינוך

משך הביקור במערכת החינוך הממשלתית נע בין

למרות ההתקדמות לעומת התקופה העות ' מאנית לא הצליחה

.

הממשלה לענות על הביקושים לחינוך בקרב האוכלוסייה הערכיו! 7י
בנוסף למערכת החינוך הערבית

פרטיות  -ערבית  -מוסלמית

הממשלתם !

וערבית  -נוצרית .

פעלו בארץ  -ישראל מערכות חינוך ערביות

בעוד המערכת הערבית  -המוסלמית היתה דלה

הוקמו בתי  -ספר רבים על  -ידי כיתות נוצריות שפעלו בארץ ועל  -ידי מיסיונרים וארגונים

שונים ,

ביניהם מוסדות שהקימו נוצרים  -אורתודוקסים  ,קתולים  ,יוונים  -קתולים  ,ארמנים  ,קופטים  ,וכיתות
פרוטסטנטיות שונות  .מוסדות בחסות נוצרית שנסגרו עם פררן המלחמה בשל קשריהם למדינות

שהוגדרו כארצות אויב שבו ונפתחו בתקופת הממשל הצבאי וקיבלו תמיכה מוגבלת על  -פי מה
שהקציב הממשל לבתי  -ספר

פרטיים .

מערכת החינוך היהודית המסורתית הסתגרה ב ' חדרים '  ,בתלמודי  -תורה ובישיבות ונמנעה מכל

מגע עם התרבות הקולוניאלית  .היא נותרה מערכת פרטית שקיבלה תמיכה סמלית מן השלטונות

בדומה לבתי -ספר פרטיים של דתות אחרות  .ואילו מערכת החינוך העברי שראתה עצמה כמערכת
חינוך ציבורית של המדינה שבדרך ומומנה על  -ידי ההסתדרות הציוניה הועמדה בפני דילמה קשה .
מצד אחד ביקשה ליהנות מתמיכת השלטון הצבאי בדומה לחינוך הערבי הממשלתי  ,ומצד אחר
חששה מאיבוד האוטונומיה שממנה נהנתה בתקופה העות ' מאנית  ,שכן הממשל הצבאי התנה את

השתתפותו במימון בקבלת פיקוח מסוים על בתי  -הספר  .ככל שגברה פעילות קציני החינוך של
הממשל הצבאי וכאשר חלק הארי של תקציב הממשל לחינוך בא מתקבולי מסים שבהם היה
חלקה של האוכלוסייה היהודית נכבד  ,גברו התסיסה והתסכול במוסדות הציוניים ורבו הפניות

לממשל לתמוך בחינוך העברי  .הנושא עלה לדיון גם במשא  -ומתן על תנאי

המנדט .

]8

קציני החינוך של הממשל הצבאי קיבלו את טיעוני ההסתדרות הציונית שעל הממשל הצבאי
לתמוך בחינוך העברי ובתזכיר מפורט שהכינו הוצעה נוסחה שעל  -פיה תקבל המחלקה לחינוך של
ההסתדרות הציונית עשרה אחוזים מתקציב החינוך של בתי  -הספר הממשלתיים בהתאם לחלקם
של היהודים באוכלוסייה

9ן

ותמיכה במוסדות החינוך היהודיים הפרטיים שמחדן למערכת החינוך

(  . 14 .ז ) 0 . ] .

 ( Territory Administrationחזטמ ]  , Occupiedאצ " מ ,

. 24/ 2941

16

Education Budget

17

Department of Education , Annual Reportfor the Scholastic Year 7930- 7937 , Jerusalem 1932 ,
 Palestine ' The Annals ofthe Amer can Academy offoliticalתו  . Totah , ' Educationא ; tables 4 , 25

.

.

~

 . 155 - 166קק and Social Science ~ 164 ) 1932 ( ,
18
19

ראה  :דברי הרב ברלין וד ' ילין  ,הפרוטוקולים של הוועד הפועל הציוני
על  -פי מיפקד האוכלוסין הבריטי הראשון שנערך בשנת  1922חיו באוץ

] 929 - 1919

84 , 794

יהודים ,

7 % 024

נוצרים  7 , 028 ,דרוזים .

ק קנ

( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 17 - 16

 757 , 182נפש ,

מהם  590 , 980מוסלמים ,

ע

,

יייי
* *

,

[

~

%

ממשלת המנדט והחרטן העבך '

העברי כמקובל לגבי

תקדים מסוכן '

21

מוסדות פרטיים ערביים .

למרות חילוקי הדעות בנושא

20

והחשש ש ' לא ליצור בעמוד ממול

שהשלטון יראה עצמו אחראי למימון החינוך הערבי בלבד  ,נתקבלה

בירישלים

והמוסדות הציוניים החליטו לוותר על התמיכה כדי להימנע מן הפיקות שהטיל הממשל .
ואת היחסים
כך נפל הפור וקשה היה לשנותו לאתר מכן ; החלטה זו עיצבה את מבנה החינוך
החינוך
שהתפתחו בין החינוך הערבי ליהודי כשתי מערכות נפרדות  ,שהאחת היא מערכת
החלוקה
הממשלתית והאחרת מערכת חינוך פרטינו הנתונה בעיקר לאחריות היישוב היהודי  .נושא
במשך כל
הצודקת בין משלמי המסים לנהנים משירותי החינוך הממשלתי לא ירד מעל הפרק
המימון .
תקופת המנדט  .אולם לנושא המעמד של החינוך העברי היו השלכות גם מעבר לסוגיית
 הספר התיכונייםכך למשל התעוררה שאלת ההכרה בבחינות הבגרות ובתעודת הגמר של בתי
 22הדיונים בשאלה
העבריים כדי לאפשר לבוגרים להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה בחהן  -לארץ .
זו היו רצופים משברים ומתחים בין היישוב לשלטון

המנדטורי .

( ) 1935

23

בבסיס כל אלו עמד מאבק פוליטי ותרבותי בין שתי מערכות  :המערכת הבריטית המנדטורית
,
ביקשה להטיל את מרותה על המערכת העברית ובמידת האפשר להשפיע על עיצוב תרבותה
והדבר בא לידי ביטוי למשל בנסיונות להקים אוניברסיטה אנגלית בארן שתהווה מקור השראה
של התרבות האנגלית וגורם

מעצב בפיוזוח הנהגה מקומית ברוח תרבות זו .

24

ואילו היישוב העברי

נאבק בקנאות למען האוטונומיה התרבותית שלו עד כדי התכחשות לתרומות שקיבל  ,החמצת
הזדמנויות ליהנות מייעהן ומייבוא ידע והחלטה שלא להותיר את מימון החינוך בידי הממשל ,
החלטה שעל תיקונה נאבק במשך כל תקופת

המנדט .

אין להבין את יחסי היישוב והממשל בתחום החינוך במנותק מכלל המערכת הפוליטית

20
21

-

(  9 September 1919 ) 4 / 561אצ " מ  3 / 4 ,ן  . 0 . , ) 0 Zionist Commission ,ץ  . 4 .ל . Aein , 1נ -Captain ] .
חבר ועד הצירים מארצות הברית  ,ד " ר דה מולה פול  ,הציע לבקש מן הממשל הצבאי תמיכה בגן  -ילדים ובבית
ספר תיכון לשנת הכספים  , 1919כדי שלא ליצור תקדים מסוכן שאין הממשל אחראי למימון החינוך העברי .
אולם ד " ר י ' לוריא  ,מנהל המחלקה לחינוך  ,וחברים אחרים של ועד הצירים התנגדו  .ראה Zionist :
 1 Organization , London , 28 AIIgust 1919חסב , Commission 10 Political Department , 2אצ " מ ,

"

. ] 3/4
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ראה
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.,

 . /4ז , ) 1 . ] .

,

of Education

הציונית בלונדון אל מחלקת החינוך שעל  -יד ועד הצירים בירושלים  ,כ " ט בניסן

באפריל  , ) 1920אצ " מ  ,ח446 / 12

/

.

הדיון בנושא אצל י ' סילברט  ' ,המאבק על האוטונומיה של החינוך העברי  :היחסים ההדדיים של ממשלת

המנדט הבריטי בארץ  -ישראל ושלטונות החינוך העברי  , ' 1933 - 1918עבודה לשם קבלת התואר מוסמך במדעי

הרוח  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תשמ " ב  ,עמ '
24

. 18 - 16

הצעות ודיונים בדבר הקמת אוניברסיטה אנגלית בירושלים החלו כבר בראשית שנות העשרים ביוזמת מושל
ירושלים  ,ר '

סטורם .

הם נכנסו להילוך גבוה בשנים

1929 - 1927

ושבו ועלו באמצע שנות

השלושים .

בין

הנימוקים המרכזיים שעלו בדיונים בולט הרצון להטביע את חותם התרבות האנגלית במזרח התיכון בכלל
ובאין  -ישראל בפרט כנגד ההשפעה האמריקנית של האוניברסיטה בביירות  .גם קיומה של אוניברסיטה עברית
כעלת יעדים לאומיים בתחום התרבות שהרחיבה את הפער החינוכי בין האוכלוסייה הערבית ליהודית היה מקור

לחוסר נחת  ,אם כי לא דובר על כך במפורש  .בתזכירי הוועדות באה לביטוי דאגה מכך ש ' הסטנדרדים
האינטלקטואליים והחינוכיים  ,השיטות  ,הנטיות והאידאלים הנרמזים  ,לא יהיו אמריקניים אלא

אנגליים . . .

ובריטניה הגדולה לא תיוותר חסרת  -פניות באשר לשאלה מאילו מקורות השפעה יינקו המנהיגים הפלשתינאים

,

ואלו של המזרח התיכון '  .על המאמצים להקים אוניברסיטה אנגלית בירושלים ותזכירי הוועדות שעסקו בנושא
ראה

 the Late :מ Jerusalem 1מ8 British University 1

 . 274 - 285קק 1920 , 5 , MES, 22 ( April 1986 ( ,

or

the Establishment

]0

:

דעת הרוב חגיגות העשיר

 . Ofer , , /) Schemeק

)1

זל

יח

רחל אלבוים  -דרור

החברתית ומן השינויים שהתחוללו בה במהלך תקופת

המנדט .

25

ממשלת המנדט פעלה בתנאים

שבהם כל צעד שנקטה גרם למתחים ולפולמוסים  ,זכה לפרשנויות סותרות ועורר תחושות קיפוח

בקרב שני הלאומים שחיו בארץ תוך עימותים הולכים וגוברים  .בתנאים אלו לא נקען היה לעצב
מדיניות חינוך שתשביע את רצון כל הצדדים  .הממשלה נקטה מדיניות חינוך פרוגרסיווית אולם

מאחר ששני מגזרי האוכלוסייה לא פעלו כחברה אחת ראה כל צד את עצמו מקופח  .תהליך חקיקת
פקודת החינוך נמשך למעלה מחמש שנים מאז פורסמה הצעת החוק באוקטובר

; 1927

שנים אלה

היו רצופות התנגשויות עם קבוצות אוכלוסייה שונות  ,עם מסדרים דתיים  ,עם קונסוליות ועם
שגרירויות זרות  ,והיה צורך לחזור ולפרסם תיקונים ופרשנויות לחוק

;

תהליך זה מגלה את

מורכבות המצב שבפניו עמדה ממשלת המנדט במיוחד בתחומי התרבות  ,הדת

והחינוך .

בניגוד לצרפת שהפכה את השפה והתרבות הצרפתית למוקד התהליך החינוכי במושבותיה
וביקשה להטמיע את התלמידים בתרבותה השתדלו האנגלים לפתח במוסדותיהם הוראה בשפת

המקום תוך התאמה לצרכים המקומיים  .גישתם זו נבעה מכך שסדר העדיפויות שלהם היה שונה
והיעדים הכלכליים עמדו מעל לשאיפה למלא שליחות תרבותית ובנוסף לכך הצטיינו במידה רבה
יותר של סובלנות והכירו בחשיבות השמירה על המסורת התרבותית
להקפיד על סעיף

המקומית .

נעשה מאמץ

של המנדט שקבע כי אין לפגוע בזכותה של כל עדה לקיים מערכת בתי  -ספר

15

משלה לחינוך חבריה בלשונה  .ממשלת המנדט לא ניסתה לכפות את תרבותה על החינוך העברי
בעל כורחו  .במשך כל תקופת המנדט לא נזקקה הממשלה לפקודת החינוך כדי לפטר מורה משום
ש ' איננו רצוי ' כלשון החוק  .הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש בסעיפי פקודת החינוך למטרה זו
היתה לאחר הקמת

המדינה .

26

מדיניות החינוך המנדטורית שאפה ליצור תשתית לחברה פלשתינאית שישרור בה דו  -קיום
יהודי  -ערבי  .יעד זה תאם גם את האינטרס של השלטונות לשמור על סדר ושקט אזרחי  .ממשלת
המנדט ביקשה לפתח באמצעות מערכת החינוך עילית מקומית מתווכת כפי שנהגה לעשות
במקומות אחרים שהיו תחת שלטון

בריטי .

27

אולם למרות מאמצי השלטונות שררה במערכת

החינוך הערבית הממשלתית אווירה לאומנית ורמת החינוך הנמוכה של האוכלוסייה המוסלמית
לא הלמה את השאיפות לפיתוח

עילית

מתווכת בין השליטים לנשלטים  .ממשלת המנדט הסתפקה

אפוא בהנהגת סדר ומשמעת ובהתקדמות הדרגתית לקראת מודרניזציה  ,במיוחד על  -ידי הוראת
חקלאות בבתי  -הספר הכפריים שיישמו שיטות חדשניות יחסית  .תוכנית הלימודים הזעה דלה
מאוד בתחום ההיסטוריה והגאוגרפיה של האזור כדי למנוע התלהטות רגשות לאומיים וההוראה
הושתתה על גישות מערביות תוך שמירה על המשכיות מסורתית  .מערכת החינוך הממשלתית

25
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26

תשל" ז .

הכוונה למקרה של ד " ר ישראל אלדד ( שייב) שמנהל בית  -הספר נדרש שלא להעסיקו משום שאינו ' רצוי ' שכן
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1) .

ממשלת המנדט והחינוך העברי

פעלה אפוא בכיוון של שימור התפקוד המלכד של הערכים המסורתיים תוך החדרה הדרגתית של
מסרים

מערביים .

למרות מאמצי הממשלה לטפח נורמות אוניוורסליות מערביות ולמנוע את

פיתוחה של תרבות לאומנת פלשתינאית  ,שימשו בתי  -הספר הממשלתיים חממה לפיתוח רוח

לאומנית .
מקור עיקרי להכשרת כוח אדם מקומי למילוי משימות מתווכות ולתפקידים מינהליים שימשו

בתי  -הספר הנוצריים הפרטיים שהיו ברמה גבוהה מן המערכת הממשלתית  .מבחינה זו דמה המצב
בארן לדפוס שהיה מקובל במושבות הבריטיות

באפריקה .

28

מדיניות חינוך זו אפשרה לממשלה

לחסוך בהוצאות לחינוך וליהנות מתפוקותיו  .המוסדות הדתיים הפרטיים קיבלו מן הממשלה

מענקים קטנים יחסנם ונהנו מאוטונומיה רבה  .החינוך הדתי הנוצרי שימש בסיס לטיפוח נאמנות
לממשל ויצר תשתית של תרבות מערבית משותפת לשולטים ולנשלטים  .כך בעוד מערכת החינוך
הממשלתית שירתה בעיקר את האוכלוסייה המוסלמיים  ,שירתה מערכת בתי  -הספר הנוצרית

הפרטנה  ,העירונית ברובה  ,את השלטון  .החינוך העברי שדמה מבחינת רמתו ודפוסי המימון שלו
למערכת הנוצרית הפרטית טיפה תרבות לאומית שמנעה ממנו להשתלב בשירות השלטונות
ולמלא תפקידי תיווך  .החינוך העברי דרש אוטונומיה מלאה ומימון ממשלתי  ,דרישה שהממשלה
סירבה לה  .בשנים
כדלקמן 40 8 :

.

1931 - 1930

אחוזים יהודים ,

נחלקו התלמידים על  -פי חלוקה דתית בין מערכות החינוך השונות

.

20 7

אחוזים נוצרים ,

אחוזים בבתי  -הספר הממשלתיים שרובם היו

החינוך העברי וממשלת המנדט

:

9

אחוזים מוסלמים בבתי  -ספר פרטיים ,

מוסלמיים .

.

29 5

29

השפעה  ,החמצה והכחשה

העמדה הדומיננטית במערכת החינוך העברי בתקופת המנדט  ,למרות הבדלי הגוונים בין ממסדי
החינוך השונים  ,ביקשה לשמור על אוטונומיה תרבותית  ,למנוע מעורבות של השלטונות בניהול
החינוך  -לצד דרישה למימונו  -והתכחשה לתרומת

ממשלת המנדט לחינוך ולהשפעתה עליו .

כשאנו בוחנים לעומת זאת את ההשפעה המנדטורית בתהליכים ובתוצרים התרבותיים והחינוכיים
אנו מוצאים עקבות רבים לפעילות ולהשפעה שהוכחשו והועלמו  ,פעמים רבות מתוך חוסר
מודעות לקיומן  .בנוסף לכך רבות מן הרפורמות שהתחוללו במערכת החינוך בישראל מאז הקמת
המדינה ועד היום והדרישות לשינויים שבאו לידי ביטוי בוועדות השונות לרפורמה של החינוך
כבר המליצו עליהן בזמנן מחלקת החינוך של ממשלת המנדט וועדות המומחים שלה והן נדחו

על  -ידי היישוב היהודי ובמיוחד על  -ידי הסתדרות המורים והוועדים המפקחים של הזרמים שיצאו

נגדם בנחרצות .

התמערבות
השפעת שלטון המנדט על מערכת החינוך העברי בארץ  -ישראל באה לביטוי בראש וראשונה
בחיזוק

מגמת ההתמערבות

-

בייבוא של ידע פדגוגי ושל דרכי המחשבה החינוכית
ג

 Africa :ח ] 4% . ( , Educationף )  . Aisikuנן 3 .

28

Comparative Survey, London 1982
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A . B . Fafunwa
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' יום

הום '

( ) 1947

האנגלוסאקסית  ,בהדגשת ערכים אוניוורסליים  ,ובייעול דפוסי הארגון והמינהל של

המערכת .

המנדט הבריטי חיזק את מגמת ההתמערבות בכל שכבות האוכלוסייה בארץ למרות דפוסי התגובה

השונים כלפי הדגם התרבותי שייצגה ממשלת המנדט  .תהליכי המודרניזציה וההתמערבות אמנם
החלו באו

אלה .

עם

,

כבר בתקופה העות ' מאניו]  ,אך השלטונות לא ראו זאת בעין יפה וניסו לבלום תהליכים

ראשית תקופת

המנדט

קיבלה האוריינטציה המערבית

ששררה ביישוב היהודי

לגיטימציה ועידוד  .סטורם  ,מושל ירושלים  ,יזם הקמת בית  -ספר למוסיקה בעיר  ,פתח מועדון

לשח  -מט  ,הכין הצעה להקמת אוניברסיטה פלשתינאית  -אנגלית בירושלים והגיע בלוויית הנציב
העליון לפתיחת התערוכה הראשונה של הציור הארצישראלי במגדל דוד בשנת  , 1921והבטיח
לתמוך בפיצוחה של האמנות

המקומית .

30

האנגלים פיתחו פעילות ספורטיווית בענפים טיפוסיים

למערב  ,נערכו נשפים ומסיבות  -תה בסגנון מערבי  ,י 3ונשתנו פניו והמייתו של

הרחוב :

נשמעו

שפות חדשות ונראו סגנונות לבוש חדשים  ,נעלם התרבוש ועימו רבים מאביזרי המזרח והשתנו
הגינונים ודפוסי

החיים .

תהליכים אלו הוסיפו נופך לזרמים התרבותיים שהגיעו עם גלי העלייה השלישית ושובם ארצה
של מורים ואמנים אשר יצאו להשתלמות לפני המלחמה

;

הללו הביאו עימם נורמות אסתטיות

חדשות ורעיונות רדיקליים של זרמים מודרניסטיים ופוטוריסטיים באמנות  ,של סגנונות
בינלאומיים בארכיטקטורה ושל גישות מתקדמות בתחום החינוך שהתפתחו באירופה ובארצות -
הבריו . 1בכל אלה היה משום פריצה מהקרתנות של אזור נידח ושל חברה מזרחית מסורתית שוקעת
104
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.א

אל תרבות המערב המודרנית שהשלטון הציג כדגם להזדהות ולחיקוי  .הבריטים יצרו סביבה מורי בית סמר
תחב ינ בירושלים
ביקוש לתרבות ולחינוך מערביים .
חדשה וזו יצרה
(( ) 1918
ו
המערכת השלטונית פעלה באמצעות ביורוקרטיה מודרנית וזו הציבה אמות מידה שהיו

מבוססות על נורמות אוניוורסליות  -רציונליות אשר ביקשו להחליף את הנאמנויות השבטיות

והמשפחתיות הפרטיקולריסטיות .
מערכת החינוך העברי  ' .הרגשתי
המחנך יהושע מרגולין עם

~

מערכת זו השפיעה על המבנה הריבודי ועל הפונקציות של

שתקופת החיים המשפחתיים  -והאינטימיים . . .
שובו ארצה לאחר המלחמה 32 .

חלפה '  ,כותב

חלו שינויים במעמד ובדימוי העצמי של

הספרדים  ,ששימשו בעבר צינור תקשורת לשלטון העות ' מאני וגשר אל תרבותו  ,וביניהם בלטו
המורים

במיוחד

הספרדים

שהיו

ראשוני המשכילים

והסנוניות

הראשונות

של תהליכי

המודרניזציה ביישוב היהודי  .עתה שוב לא היה דורש לתרבותם ולקשריהם  ,נהפוך הוא  ,תרבותם
המזרחית קיבלה תווית של תרבות נחותה  ,השפעתם דעכה וחל פיחות במעמדם בקרב העילית

התרבותית ובמוסדות החינוך  .התרבות שייצגו שוב לא היוזה רלוונטית בסביבה החדשה שבה
נחסן היה חינוך מערבי כדי להתקבל לעבודה בממשל וכסמל מעמד והשתייכות לעילית השלטת

;

חינוך זה הפך לאמצעי מרכזי למוביליות  .אף  -על  -פי שדגם תרבותי זה פעל במידות שונות על
קבוצות שונות  ,היתה לו השפעה על כולן ותהליכי התמערבות ו ' אנגליזציה ' בלתי  -מודעת
התפשטו בכל שכבות

האוכלוסייה .

למרות החששות מ ' אנגליזציה ' של היישוב הציוני וההתנגדות לתרבות שייצג השלטון הבריטי
ולייבוא של ' שיירים משולחן אירופה '  ,כפי שהתבטאו המבקרים שחששו מפגיעה ברוח החלוצית
של היישוב  ,נוצרו צרכים  ,גירויים ודחפים להתמערב והשלטון המנדטורי היווה מסגרת נאותה

שנתנה לגיטימציה ותמיכה לנטיות אלו  .כך למשל טען זאב ז ' בוטינסקי לגבי ההתפתחויות בתחום
הדרמה
2נ

"

:

' התיאטרון שלנו חייב להיות תיאטרון כלל

מרגולין  ,דרכו של מחנך עברי  ,מרחביה

 , 1948עמ '

אנושי . . .

. 153

הצופה שלנו בארץ זקוק לא רק
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לחינוך לאומי  ,כי אם גם לחינוך תרבותי כלל  -אנושי ' 33 .
ישיבה של מועצת
התלמודים בבן  -שמן בלטו המפלגות והחוגים הדתיים מצד אחד והשמאליים מצד אחר  .בד בבד עם הפולמוס על

בין המתנגדים והמבקרים של גישות אלו

( ) 1949

מקומיות ואוניוורסליות  ,מערב ומזרח ויהדות  ,ארצישראליות וכלל  -אנושיות קנו לעצמם בני
התקופה את תרבות המערב וערכיו יותר ממה שהיו מודעים

לכך .

ההתפתחויות המקבילות של ייבוא תרבות מערבית על  -ידי גלי העלייה ארצה מאירופה

והשפעת השלטון המנדטורי לא עלו תמיד בקנה אחד עם הפואטיקה הלאומית הציונית .
הרדיקליות התרבותית והחינוכית היוזה בראשית תקופת המנדט בעיקר פרי ייבוא זר שלא התקבל
תמיד בברכה על  -ידי הממסד הציוני  .הדבר בא לידי ביטוי בנסיונות חינוכיים חדשים ובתופעות

כמו היחס לבית  -הספר הנסיוני של דבורה קלן בירושלים שיזמו והנהיגו מחנכים יהודים מארצות -
הברזז  .גישה זו בולטת במיוחד בהסתייגות הפרדוקסלית שבה נתקל בתחילה בעז  -הספר העמלני

בתל -אביב שניסה ליישם את שיטות החינוך המתקדם  ,הסתייגות הן מצד הסתדרות המורים והן
בחוגי הסתדרות העובדים הכללית עצמה שהטיפה לעמלנות ולחינוך מתקדם אך חששה מניסויים
חינוכיים .
משנות העשרים החל תהליך של שינוי במערכת היחסים בין העילית הפוליטית לעילית
התרבותית ביישוב  .בשעה שבממסדים התרבותיים בתחומי הספרות והאמנות התפתח פולמוס
בדבר הצורך להעמיד אמות מידה אסתטיות ולא פוליטיות בראש סדר הקדימויות וחדרו השקפות
1 )( 6

33

מובא אצל י ' שביט  ' ,תרבות עברית ותרבות בעברית '  ,קתדרה ,

16

( תמוז

תש " ם )  ,עמ '  ; 193 - 190ראה

גם

:

א" ל

פילובסקי  ' ,לשון  ,תרבות ולאומיות ביישוב  -הדיון הציבורי בתכנית להקים קתדרה ליידיש בירושלים בשלהי
 , ' 1927שם 21 ,

( תשרי תשמ " נ)  ,עמ '

' למלא את האתן ספרים

ישראל '  ,הספרות ,

25

:

; 134 - 103

וראה גם השלכות הנושא על מדיניות התרגום  :ז ' שביט וי ' שביט ,

ספרות מקורית לעומת ספרות מתורגמת בתהליך יצירתו של המרכז הספרותי באוץ -

( אוקטובר

 , ) 1972עמ '

. 68 - 45

אמנותיות חדשות שיובאו מל המערב  ,המשיכה מערכת החינוך לשרת בקנאות את התרבות
הדומיננטית של התנועה הלאומית ואת יעדיה הפוליטיים  .כפועל יוצא מכך דחה החינוך העברי

ילדות מדביקות תגים

קיפסאית
הקיימת
שן
ו

השפעות מערביות  -אוניוורסליות שלא עלו בקנה אחד עם התפיסה הלאומית  ,ובמיוחד כשהן באו
ממחלקת החינוך הממשלתית  34 .בראש העומדים על המשמר כאמור הסתדרות המורים  ,הזרם
מתון
הדתי וזרם העובדים  ,ואילו הזרם הכללי שלא היה קשור הדוקות למפלגה פוליטית היה
התרבות
ופשרני יותר  .למרות ההתנגדויות פרצו השינויים מבעד למחסומים וחל גיוון בתפיסת
הלאומא גם במערכת

החינוך .

תקציב החינוך כביטוי למאבק
מטרותיה של ממשלת המנדט בתחום החינוך היו בין השאר העלאת רמת החינוך של האוכלוסיות
הנחשלות  ,צינון הלהט הלאומי של החינוך העברי והערבי וחינוך לסובלנות הדדית וכן פעולות
להגברת היעילות והרציונליות הכלכלית של המערכת  .לרשות הממשלה עמדו מספר אמצעי
הבגרות
פעולה כדי להשליט את ערכיה ולהשיג את יעדיה  ,כמו חקיקה חינוכית והכרה בתעודות
החינוך .
של בתי  -הספר התיכוניים  ,אך האמצעי היעיל ביותר להשפיע על החינוך העברי היה מימון
להבהרת מורכבות התהליכים ולהדגמת דפוסי ההחמצה  ,ההשפעה וההכחשה נבדוק את
ההתפתחויות בתחום מימון החינוך  ,את השימושים שעשו בו הממשל ומערכת החינוך העברי ואת
ההשלכות שהיו לעניין זה על תחומים
34

אחרים .

ראה  :מכתב מרכז המורים אל ההנהלה הציונית  ,ה ' בשבט תר " ץ  ,אצ " מ  ; 52/ 3811 ,דברי המידיינים בישיבת ועד
החינוך  1 ,באפריל  , 1940שם 1 / 1369 ,נ  ,ובישיבות הנהלת הוועד הלאומי ב  10 -וב  13 -באפריל 1940

 ,שם ,

1 / 1954נ .
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הקרן -

רחל אלבוים  -דרור

כפי שראינו החמחן היישוב היהודי הזדמנות ליהנות מתמיכת ממשלת המנדט בחינוך העברי

בדומה לחינוך הערבי וכן ויתר על מעמדו כמערכת חינוך ציבורית  ,מתוך שמירה קנאית

החינוך .

האוטונומיה שלו בתחום

על

למעשה דרשה ממשלת המנדט פיקוח מצומצם ואילו את

התקדים של וייזור על מימון החינוך היה קשה לשנות  .מנהל מחלקת החינוך הממשלתית כתב
ביומנו :

' לא היה להם מושג נכון בדבר החופש הפדגוגי המקובל במינהל החינוך האנגלי ' .

35

החשדנות והחששות הם שהכתיבו את ההחלטה וכך נותר החינוך העברי במעמד של חינוך פרטי
שאינו באחריות

הממשלה .

לא רק נציגי ועד הצירים מארצות  -הבריון חשו בטעות שבקביעת עובדות

אלו .

בתקופה

מאוחרת יותר השמיעו אישים כחיים מרגליות קלווריסקי  ,חיים בוגרצ ' וב  ,חיים ארלוזורוב וזאב
ז ' בוטינסקי ביקורת על החמצת ההזדמנות לקבוע מעמד ציבורי לחינוך העברי ולהופכו לשירות

שהממשלה אחראית לו ודרשו לפעול לשינוי המצב  .במיוחד היו ביקורתיים אנשי הימין והמרכז
ובראשם הרוויזיוניסטים שתמכו בהפיכת החינוך לשירות ממלכתי שבאחריות ממשלת

המנדט .

כנגד הדרישה לאוטונומיה חינוכית והחששות מפגיעה בה טען קלווריסקי כי ' אוטונומיה דורשים
בכל המדינות רק מעוטים ' ועלינו לשאוף להיות

כאן הממשלה .

36

גם בתוך השמאל נחלקו הדעות

ותקיף במיוחד בעמדתו בזכות הגישה הממלכתית היה ארלוזורוב  .הוא טען כי לפעולות הממשלה

השפעה רבה על ההתפתחויות ואין לנקוט גישה שלילדי כלפיהן

או להתעלם מהן שכן התוצאה

תהיה שהפעילות הממשלתית תוביל להפיכת המדינה לאנגלו  -ערבית  .הוא קרא לא לדחות את
מעורבות הממשלה בפיקוח על החינוך אם היישוב מעוניין בהשקעות ממשלתיות בתחום החינוך
וציין כי אין כל חשש מהתבוללות בתרבות

האנגלית .

37

ככל שהלכו ותכפו שנות הרזון של החינוך כן הלכו וגברו הלחצים על הממשלה להגביר את
תמיכתה בחינוך העברי והחריפו חילוקי הדעות בתוך היישוב לגבי חלוקת התפקידים הרצויה בין

מרכיבי הסקטור הציבורי בארץ  -ישראל  ,הממשלה מחד גיסא והמוסדות הלאומיים מאידך גיסא ,

באשר לאחריות למימון החינוך  .היו שדגלו בהסתגרות בתאים אוטונומיים והיו שיצאו נגד הגישה
הבדלנים שהטילה על היישוב לשאת בעול הכבד של השירותים הציבוריים  ,במיוחד החינוך ,
בשעה שהאוכלוסייה הערבית הפכה לנהנית העיקרים מן השירותים הממשלתיים שמומנו ממס
שאת רובו שילמו היהודים

;

הם ראו בהתבדלות שיטה ש ' מקורה בפסיכולוגיה הגלותית  ,נטיה

להתבדלות והתכנסות לתוך קליפה צרה  ,החששות פן תתערב הממשלה בענינינו  ,הפחד המופרז
מפני מה יאמרו

הגויים ' .

38

בתוך השמאל רבו המחלוקות בנושא

:

' הפועל הצעיר ' תמך בהעברת

הנושא לממשלה ואילו אחדות העבודה דגלה באוטונומיה של החינוך  .גם לאחר הקמת מפא " י
נחלקו הדעות בנושא  ,בעוד ארלוזורוב תומך נלהב בהעברת האחריות לחינוך לממשלה התנגדו

לכך בן  -גוריון וברל כצנלסון  .מאמצים רבים הושקעו לשנות את מעמדו של החינוך ולהשיג את
התמיכה הממשלתית בו ואת התנאים שהוצעו ליישוב בתקופת הממשל

35

)( 11

1

36
37

38

הצבאי .

יומניו של באומן ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' . 3
פרטיכל מישיבה מיוחדת בעניין החינוך  ,ו' בכסלו תרפ " ב (  7בדצמבר  , ) 1921אצ" מ . 52/ 390 ,
מ ' נטר  ,חיים ארלוזורוכ  :ביוגרפיה פוליטית  ,תל  -אביב תשל" ח  ,עמ ' . 67 - 64
א " ש ולדשטין  ' ,על תקציבי החינוך '  ,הפועל הצעיר  6 ,בדצמבר  . 1922מערכת ' הפועל הצעיר ' הוסיפה

בשולי

המאמר כי ' הדעה העקרית שעלינו לדרוש את זכותנו המלאה בתקציב החינוך של הממשלה בודאי צודקת
וראויה לתשומת לב מרובה בעוד מועד  ,כי אחר שהמצב הנוכחי יהפוך למסורת  ,תאבד לנו זכות זו

לתמיד ' .

ממשלת המנדט והחינוך העברי

אף שארץ  -ישראל לא הוזה מושבה בריטית אלא הופקדה תחת שלטון בריטניה על  -ידי חבר
הלאומים  ,נוהלה למעשה כמושבה ללא ייצוג של התושבים ( נסיון שעשה בנדון הנציב העליון

הרברט סמואל נכשל) ותוך פיקוח צמוד מן המרכז בלונדון  .מדיניות ממשלת המנדט האה לשמור
על תקציב מאוזן שלא יגרום הוצאות לאוצר הבריטי ויענה על האינטרסים הפוליטיים והכלכליים
של אנגליה

בארץ  -ישראל .

בהתאם לכך הוקדשו

ציבוריים הוקדשו
למינהל

,

כ 60 -

כ 14 - 12 -

בין שתי מלחמות  -העולם

ולבטחון .

פיתוחה של הארץ ואספקת שירותים לאוכלוסייה היו

לשירותים.
יעד משני

אחוזים מהוצאות הממשלה לבטחון ולמינהל  ,והילר -

אחוזים ' .

לעומת הסקטור הממשלתי הוציא הסקטור הציוני  -הציבורי

9

40

אחוזים מהתקציב הציוני בארץ לשירותי רווחה ורק

12

אחוזים

40

בתחום החינוך נקטה הממשלה מדיניות של השוואה  ,דהיינו תמיכה בחינוכם של אלו שהיו

במצב נחות  -הערבים  .הנציב העליון סמואל טען כי ' היה ברור שהצעד המרכזי להעלאת רמת
החיים של האוכלוסייה הערבית היה פעזוה

החינוך ' .

41

בהתאם למדיניות ההפליה החיובית של

החלשים ריכז סמואל את מאמציו בתחום החינוך הכפרי של הערבים ; מדי שבוע נפתח בית  -ספר

חדש במגזר זה  ,וסמואל חרג ממגבלות התקציב שהוטלו עליו  .תגובת משרד המושבות בלונדון לא

איחרה לבוא  ' :יש להגיד לסמואל שיפסיק עם ההוצאות  .ויתן לארץ את המינהל והדברים שהיא

יכולה לתקצב בעצמה ואף בסטנדרט נמוך ממה שקיים עכשיו . . .
ואכן  ,בשנת  1920 - 1919הקצה הממשל המנדטורי 6 . 5
משלם המיסים הבריטי ' .
הוצאותיו לחינוך ובשנת  1922 - 1921רק  4 . 5אחוזים 43 .

שלא יעשה זאת על חשבון

אחוזים מכלל

42

לגבי הערבים מקובלת ההנה אפוא ההנחה שיש לפתח את שירותי החינוך שלהם כל עוד אין
בזה משום חריגה מן התקציב  ,אך לגבי היהודים נטען כי יש להם מקורות למימון מערכת החינוך
שלהם  .מדיניות זו באה לביטוי בדבריו של באומן שהיה ראש מחלקת החינוך המנדטורית
[ הערבים ]

נבערים . . .

שמרניים  ,ברובם

אפילו הוועד הערבי העליון שלרשותו עמדו

כספים רבים של הוואקף  ,הוציא רק סכום מזערי על

השכלה . . .

:

חינוך . . .

[ היהודים ]

בעלי

לרשותם עמד ארגון בינלאומי  ,חינוך אירופי  ,וסכומי עתק של העושר היהודי

שתמך בהם
under-dog

;

לערבים לא היה על מי להישען פרט לממשלה

מיטיבה . . .

סימפטיה זו ל -

גרמה לכך שיוצר רושם שהפקידות העדיפה את הערבים על פני

היהודים .

קיימת היתה גם קרבה טבעית בין האנגלי הממוצע והערבי שהפכה את הקשרים עמם

לקלים יותר וידידותיים מאשר עם היהודים .
39

נ ' גרוס  ' ,המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי באוץ  -ישראל '  ,קתדרה ,
; 180 - 153

; 78 - 74
40

44

"

24

הנ " ל  ' ,המדיניות התקציבית של ממשלת ארץ  -ישראל בשנות העשרים '  ,שם ,

( תמוז תשמ " ב )  ,עמ '

16

( תמוז תש " ם )  ,עמ '

נ ' לוי  ,ההתפתחות הכלכלית של הישוב היהודי באוץ  -ישראל  , 1947 - 1917ירושלים

. 1979

!  Interwar Paletine ' , Researchתו  the Jewish Economyתו  - Metzer , ' hablic Financeנ 055 1י0

.א

 . 87 - 159קק Economic History, 3 ) 1978 ( ,

. 63 - 62

41

סמואל ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

42

מתוך דיון במשרד המושבות על תקציב או
ביגר ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

43

קי

שילה הטיס  -רולף  ' ,מדיניות הפיתוח הכלכלי של סר הרברט סמואל הלכה וביצוע בשנה הראשונה לכהונתו
כנציב עליון

44

. 47

-,

ישראל לשנת , 1925 / 1923

תזכיר )( 733 / 64ש

 , PROמובא אצל

( , ' ) 1920 / 21

קתדרה

, 12

ראה בספרו של באומן ( לעיל  ,הערה

תמת תשל " ט ( יולי
, ) 15

עמ '

הוראס סמואל  ' :הערבים כמעט תמיד עשו רושם

() 1

, 251

, 309

, ) 1979
, 328

עמ '

. 330

; 70 - 90

לוי ( לעיל  ,הערה

. ) 39

השקפה זהה לזו של באומן מביע בספרו

יותר חיובי על רוב הפקידות הבריטית . . .

הם היו תמיד ציוריים ,

רחל אלבוים  -דרור

גם סגנו של באומן ויורשו בניהול מחלקת החינוך המנדטורית  ,ג ' רום פארל  ,הגן בלהט על מדיניות
החינוך המפלה לחיוב את החלשים  ,דהיינו הערבים  .כשהציעה בשנת

1924

ועדת סטורם  ,בראשות

מושל ירושלים  ,רפורמה בארגון השלטון המקומי שכללה הקמת שתי מערכות חינוך ציבוריות
נפרדות בעלות מעמד שווה

לערבים וליהודים  ,יצא פארל בביקורת נוקבת נגד התוכנית .

45

הוא טען

כי האחידות והשוויון יפגעו בחלשים וכך יגדל הפער בין שני העמים ' תחת מסווה של טיפול

שווה ' ; דווקא מדיניות מפלה  ,הסביר  ,היא שתביא לסגירת הפערים  .גישה זו נתפרשה על  -ידי
היישוב היהודי כעוינת  ,שכן מדיניות החינוך הפרוגרסיווית של הממשלה ביקשה להעביר
משאבים מן המגזר היהודי העשיר יחסית למגזר הערבי העני יותר בשעה ששני המגזרים לא פעלו
כחברה אחת ואף שררה ביניהם עוינות קשה

המחלקה לחינוך השתדלה אמנם לנהוג בהגינות

;

כלפי שני העמים אך כל פעולה ממשלתית זכתה לפרשנויות סותרות וכל אחד מן המגזרים סבר

אותו .

שהיא מקפחת

מדיניות חינוך זו והרגישויות והדעות הקדומות ששררו בקרב כל המעורבים הגבירו את תחושת
הקיפוח של היהודים  .התרעומת של היהודים נבעה בעיקר מכך שסברו כי בהשוואה לאוכלוסייה

במסים .

הערבית הם מפיקים מהוצאות הממשלה תועלת קטנה ביחס לחלקם

46

בתחום שירותי

הרווחה של הממשלה אכן היתה אפליה לטובת האוכלוסייה הערבית  ,אך למעשה היהודים שהיו
יושבי ערים נהנו יותר מן הערבים יושבי הכפרים מהשקעות הממשלה בתשתית ומשירותים

כלליים .
היחס השונה של שני חלקי הסקטור הציבורי  ,הציוני מזה והממשלתי מזה  ,לתחום החינוך בלט
מאוד בשנים הראשונות לאחר כיבוש הארץ על  -ידי האנגלים  .חלק נכבד מאוד מן התקציב הציוני
הוקדש לחינוך ( לא נעמוד כאן על הסיבות שהביאו למצב זה שלא תמיד נבעו מהחלטות רציונליות
בדבר סדר עדיפויות

ברור) .

47

אולם עם הירידה המתמדת בהכנסות הציוניות והשינויים בסדרי

העדיפויות  ,כשעלה חלקן של הוצאות הפיתוח וההתיישבות וירד חלקם של שירותי הרווחה  ,נותר
החינוך ללא מקורות מימון

וייצמן

:

הולמים .

48

לאחר ישיבה סוערת עם חברי מרכז הסתדרות המורים אמר

' מיום עמדי על דעתי נלחמתי על

התרבות . . .

אין להעמיד שאלה  " :עליה והתישבות או

מחמיאים וסימפתיים  .היהודים מאידך גיסא  ,גם כשהיו צודקים  ,היו כה צעקניים  ,מבולבלים ואגרסיוויים ' 11 . 8 . .
 . 38ק 1930 ,
45

London

.

Memories of the Holy Land

Samuel , Unholy

 the Report of the Localחס Government Commission , Memorandum

Report of the Lo

 , Government Commission , 21 April ] 925ארכיון מדינת ישראל  ,חטיבה  ( 2מזכירות

ראה גם התזכיר שהכין פארל מן
0733 / 453

"

הממשלה )  ,תיק . 135

ה  26 -בנובמבר Relations Between the Government of Palestine : ] 943

 . and the Jewish School System , 1918 - 1941 , PROעל השקפותיו של פארל ראה גם M . G . :

 Palestine , 1923 - 1945 , Middle East Centre ,תן Farrell , The Distribution Of Educational Benefits
1 ( Pedagogue 's Progress ) 0577 . 1
46

נ ' גרוס וי ' מצר  ' ,מימון ציבורי במשק היהודי באוץ  -ישראל ,

ירושלים תשכ " ח  ,עמ '
בעניין זה ראה

1 10

ר4

]( 5113 .

Antony College , O )ford ,

; 49 - 36

.

מצר ( להלן  ,הערה

London 1947 :

opaganda

לנתונים בעניין זה ראה לעיל  ,הערות
1921 - 1918

.

ירושלים

תשמ " א  .ניתוח

. 40 - 39

, ' 1939 - 1918

 ; ) 52גרוס ומצר

( לעיל  ,הערה

Abcarius , Palestine ?irDugh the Fog of
~
וראה

:

48

.

M.

ח ' לבסקי  ,יסודות התקציב למפעל הציוני  :ועד הצירים

:

ר ' אלבוים  -דרור  ,החינוך העברי באוץ  -ישראל  ,ב  ,ירושלים

עמ ' . 172 - 143
לבסקי ( שם )  ,עמ '

. ) 40

לנקודת הראות הערבית

מפורט של ההצלחות וההחמצות של מדיניות פיתוח החינוך העברי

בחלקה הראשון של התקופה הנדונה ראה
 ; 193 - 192גרוס

.

!5

היסטוריה כלכלנה של אוץ  -ישראל ,

ומצר ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '

. 120

] 990

,

וה ג

-

~.
מרכז

%

י

נו

הסתדרות

:1

י

ן

___

המורים
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במעות

האחרונוה

.

הוא
כלכפי נטיעתו לחו " ( ע ליסיבח הועד הפועל
רבה את מכהבכם ובקשבי ( הבטיחכם כי
בחסומח לב
יעסה גם
בעכר כן
תסלום
להבטיח אה

את

מאד

הכספי
יוטב

יחם
סל

המ "

להחממר

כ

קרא
כמר

בעתיד אח כל מה שכיכלתו בכדי
הוא מעריך
משברוח המורים בזמנן

.

מרכז

 ,בזמן

המורים

ההמהלה

הציוניה

הככפי

לגמרי

קבלת

הכללי

לטאלות

ומביע

ותנהך

חנוך

האחרון
את

,

אל

תקותו

למורים

בלבד - .

המצב
בקרוב

כי

האפסרוה

;

./

יש ן

משכורות למורים

,

)1

( ) 1926

המזכיר חכללו

תרבות ? " . . .
כחותי

ציונות בלי תרבות  -זוהי לדעתי אוגנדה חדשה  -לחם אלחם בעד התרבות בכל

ויכלתי ' .

49

אולם הקופה הלכה והצטמקה וסדר העדיפויות השתנה  .החינוך נתפס כתצרוכת שיש לצמצמה
ולא כהשקעה והקריאה ' להרבות בעבודות פרודוקטיביות ולמעט בהוצאות לחינוך
עלתה במשנה תוקף  .י 5בשנת

1920

בגודלו לזה של הממשלה ואילו בשנת

ולתרבות ' "

5

עמד לרשות האקסקוטיווה הציונית תקציב שהיה מקביל
1932

הפעילה הממשלה תקציב של שניים וחצי מיליון לא " י

לשנה עם עודף של מיליון בקופתה והתקציב הציוני עמד על חצי מיליון לא " י וגרעון של חצי

מיליון  .תקציב החינוך העברי שהגיע בשנת
60 , 000

לירות .

52

המשבר של שנת

ההסתדרות הציונית
49

.

.

90 5

1927 - 1926

עוד החריף את

המצב .

אחוזים מתקציב המחלקה לחינוך ואילו בשנת

בשנת

1928

1919

אמר יושב  -ראש

.

' גילוי  -דעת של ד " ר וויצמן  ,נשיא ההסתדרות הציונית בשאלת עבודת התרבות והחינוך באוץ '  ,החינוך ה
( תרפ " א )  ,עמ '

. 87 - 86

לוריא  ' ,הקונגרס הציוני השלשה  -עשר '  ,השילוח  ,מא ( תשרי  -אדר תרפ " ד )  ,עמ '

50

"

51

onist Organization , 6 June 1921

52

1921

לסך של

106 , 995

לירות ירד בשנת

1924

ל-

מימנה

. 98 - 85

 , Van Vriesland , Zionist Commission , 10אצ " מ ,

1 1 1
. ] 3 / 335

~
וחשבון מחלקת החעוך בארץ  -ישראל  ,ב  ,תל  -אביב תרפ " א  ,עמ '
י ' לוריא  ,החינוך באוץ  -ישראל  :דין
עזריהו  ' ,למצב החינוך בארץ '  ,השילוח  ,מד ( ניסן  -אלול תרפ " ה )  ,עמ '  ; 268 - 262 , 180 - 173ק ' נברצקי  ,המנדט

 ; 37 - 35ה

ומשק האוץ  ,מרחביה

 ; ] 946י ' מצר  ,הון לאומי לבית לאומי , 1921 - 1919 ,

ירושלים

. 1979

רחל אלבוים  -דרור

ההנהלה הציוניוז  ,ה '

במוצא ' .

סאקר :

' אין כספים ואין מוצא  ,אל לנו לרמות את עצמנו  ,אין אני מאמין

53

חוסר הסמכות של המוסדות הלאומיים להטיל מסים ואי  -הנכונות של ההורים שהתרגלו

למימון החינוך על -ידי ההסתדרות הציונית להשתתף בהוצאות הביאו לצמצומו של החינוך העברי
לאחר הפריחה שידע עם סיום מלחמת  -העולם הראשונה  .בשנת הלימודים

ירד חלקם של

1924

התלמידים היהודים שקיבלו את חינוכם במוסדות מחלקת החינוך של ההסתדרות הציונים
אחוזים  ,בשנת

 1925ל 65 -

אחוזים ובשנת

בהוצאות לחינוך הלך וקטן והגיע בשנת

.

90 5

 1926ל 60 -

.

 1927ל 46 7 -

אחוזים .

54

ל 68 -

חלקה של ההסתדרות הציונית

אחוזים מתקציב המחלקה לחינוך לעומת

אחוזים מההוצאות שמימנה ההסתדרות הציונית בשנת

. 1919

55

עקב נסיבות אלה לא היתה

היענות לביקוש לחינוך בשכבות מצוקה  ,גובשה גישה תמחירית צרה שתמכה בפיצוח תחומי
החינוך והמוסדות שעלותם הקזה נמוכה והתקבלה תפיסה צרה ושמרנית של החינוך המקצועי
שהתרכז בהוראת כריכת ספרים ונגרות ללא מודעות לחינוך טכנולוגי מתקדם שהיה מפותח

בשנות העשרים בארצות אירופה  .הקיצוצים בתקציב החינוך גרמו לפניקס תלמידים משכבות
מצוקה לשירותי החינוך של המסיון  ,וחברת כל ישראל חברים ששירותי החינוך שלה הצטמצמו

מאוד לאחר המלחמה עם התרחבותו של החינוך העברי שבה והתפתחה .

חלקה של הסוכנות היהודית בהוצאות מערכת החינוך הלך וקטן בשנות השלושים והארבעים .
השתתפות היישוב וההכנסות משכר הלימוד גדלו אולם לא היה בכך כדי לפתור את קשיי התקציב .
חלק הארי של תקציב החינוך לא מומן עוד מהון לשומי מיובא שהיה בשליטת המוסדות הלאומיים
אלא ממסים מקומיים ומתשלום שכר לימוד והדבר גרם לשינוי מפת העוצמה והשליטה

בחינוך .

השלטון המקומי והלקוחות קנו לעצמם סמכויות החלטה ואילו שליטת המוסדות הלאומיים
המרכזיים

נחלשה .

פרט למשמעות הפוליטית היו לשינוי זה גם השלכות חברתיות וחינוכיות

מרחיקות לכת  ,כמו הרחבת הפערים בשיעורי הלמידה באוכלוסיות השונות וברמת שירותי החינוך

שניתנו להן  ,ושינוי במעמד המורים שהפכו ברובם לעובדי השלטון המקומי  .בשנת

1925

פרצה

שבעזת המורים הכללא הראשונה לאחר ששכרם לא שולם במשך כחצי שנה  .אחד העם  ,ביאליק

ודיזנגוף גויסו לעמוד בפרץ ולהתערב בנעשה אולם לא הביאו ישועה  .מנהל מחלקת החינוך  ,ד " ר
יוסף לוריא  ,התפטר מתפקידו והשביתות וההתפטרויות היו לתופעה החוזרת על

תחילה תמכה הממשלה במחלקת החינוך של ההנהלה הציונית בסכום מזערי
מצריות בשנת הלימודים  , ) 1922 - 1921כפי שתמכה במוסדות חינוך פרטיים
1927 - 1926

עצמה .
( 2 , 675

לירות

אחרים .

בשנת

החליט הנציב העליון הלורד פלומר לשנות את מעמדה של מערכת החינוך העברי

מפרטי לציבורי  .משרד המושבות התנגד לשינוי זה והוא לא קיבל תוקף חוקי  ,ואף  -על  -פי  -כן החל
השלטון המנדטורי להתייחס אל המערכת כציבורית וחלה עלייה בתמיכת הממשלה משיעור של

53

ה ' סאקר  ,בישיבה עם מזכירות הוועד הפועל של ההסתדרות בפברואר

בתקופת העליה הרביעית  ,תל  -אביב

1 12
54

55

 , 1973עמ '

. 235

ביבא -

1928

 ,מובא אצל ד ' גלעדי  ,הישוב

" עזריהו  ' ,החינוך העברי באוץ  -ישראל '  ,כתבי יוסף עזריהו  ,ג  ,תל אביב תשי " ד  ,עמ '
על

02נ . 103 -

ההתפתחויות במימון החינוך והשינויים שחלו בהם ראה  :א ' אוליצור  ,להתפתחות החינוך והתרבות באוץ -

ישראל  ,ירושלים ת " ש ; הנ " ל  ,ההון הלאומי ובנין האוץ

- 102

:

עובדות ומספרים  ,תרע " ה  -תרצ " ז  ,ירושלימ ת " ש  ,עמ '

56

כשני אחוזים מהוצאות החינוך במחציני הראשונה של שנות העשרים

לכ 11 -

נקבעה צומי ים

אחוזים .

' זבולון '

( ) 1938

נוסחה שעל  -פיה קיבל החינוך העברי הקצבה בהתאם לחלקו של היישוב היהודי באוכלוסיות

האוץ .

היישוב היהודי ראה בנוסחה זו קיפוח של מערכת החינוך שלו  ,שכן בראשית שנות

השלושים היווה כשליש מכלל האוכלוסייה  ,אך חלקו במסים הגיע לכשלושה רבעים  ,ואילו
הוצאות הממשלה לחינוך ילד יהודי היו פחות משליש מהוצאותיה לחינוך ילד
באפריל
עד

1933

ערבי .

שונתה נוסחה זו ומענקי הממשלה חושבו על  -פי מספר הילדים היהודים בגיל

5

ביחס למספר הילדים הלא  -יהודים באותה קבוצת גיל באוכלוסייה ולא על  -פי מספר הילדים

14

שביקרו בבתי  -הספר הלכה למעשה  ,מפי שדרשה מחלקת החינוך של הועד הלאומי  .בשנת
1944 - 1943

שהיוו

.

13 3

במימון :

הגיעה הקצאת הממשלה לחינוך העברי שחושבה על  -פי נוסחה זו

ל 65 , 000 -

לא " י

אחוזים מתקציב החינוך הממשלתי  .הממשלה העמידה מספר תנאים להשתתפותה

פיקוח סניטרי וכספי  ,שיתוף של נציג מטעם הממשלה בוועד החינוך  ,אישור תקציב

החינוך על  -ידי הממשלה וחיזוק סמכותה של המחלקה לחינוך ביחס לזרמים  .בראש וראשונה

דרשה הממשלה ייעול המערכת שסבלה מתהליכי תקצוב גרעוניים  ,מאי  -תשלום משכורות

ומהשבתות חוזרות ונשנות  .היא תבעה הקמת ועדה תקציבית שתכלול מומחים מטעם ההנהלה
הציונית ונציג הממשלה ותפקידה יהיה למנוע חריגות מן התקציב המאושר  .עוד דרשה הממשלה

להגביל את מספר המורים המיוצגים בוועד החינוך  ,להפקיד ערבות בנקאית להבטחת תשלום שכר
56

תרפ " ט  ,אצ " מ ,
"' ד ברקסון  ,מחלקת החינוך של ההנהלה הציונית בארץ  -ישראל  ,סידורה והנהלתה  ,ירושלים ()  24 ; ) 2ביוני
 , 52 / 481עמ '  ; 21הנציב העליון אל שר המושבות  20 ,בנובמבר 733 / 139 / 5 , 16225/ 26 , 1926
 ) 13478 / 26 , 1926א  ,שם

; 14

במאי , 5902 / 27 , 1927

שם .

ונ1

1

רחל אלבוים  -דרור

המורים ; וכן הציעה למזג מוסדות חינוך קטנים לשם ייעול  ,לקבוע סולם שכר חדש למורים ולבטל
את הכפילויות במערכת ההכשרה להוראה שהכינה עודף מורים לדעתה  .רוב ההצעות והדרישות
של הממשלה

נדחו .

מראשית שנות השלושים גבר היחס הביקורתי של הממשלה כלפי החינוך העברי  ,הוקמו ועדות
מומחים שהמטירו שפע של הצעות ייעול ונשלחו תזכירים שהכינו ראשי מחלקת החינוך
הממשלתית  .כך עמדה בשנת

1931

ועדת אודונל שעסקה ביעול המינהל המנדטורי על שיעור

הכשלון הגבוה של התלמידים בחינוך העברי

( 70

אחוזים מסיימים בהצלחה את כווזה ג ורק

אחוזים את כיונה ד )  ,על בזבוז המתבטא בעודף מורים  -מורה

ל 22 -

40

תלמידים  -ועל הכיתות

הקטנות הגורמות לעלות גבוהה של החינוך  .הוועדה ביקרה את האופי האקדמי של החינוך העל -

יסודי המכשיר בוגרים מעבר ליכולת הקליטה של המשק ; היא קבלה על העדרו של חינוך מקצועי
ראוי וציינה שהחינוך המקצועי הקיים  ,שהיקפו מצומצם  ,מדגיש את המלאכה ועבודת הכפיים אך
אינו נותן הכשרה תאורטית נאותה שתשמש בסיס לחינוך טכנולוגי  .לטענת הוועדה ההפרדה בין

החינוך האקדמי ובין החינוך למלאכה יוצרת מערכת חינוך בעלת מסלולים חד  -כיווניים ואינה
מאפשרת מעבר ממסלול אחד למשנהו  .הוועדה מתחה ביקורת גם על רמת הניהול הירודה בחינוך
העברי  ' ,המורים אינם רואים עצמם עומדים לרשות המנהל ומצפים להשתכר בשעות הפנויות

משיעורים פרטיים ' והמנהלים עסוקים בעיקר באיסוף כספים  .בין השאר המליצה הוועדה לשנות
את מבנה בית  -הספר היסודי כך שילמדו בו רק שש שנים במקום שמונה  ,לפתח מערכת מיון

ותמיכה שתטפח ותממן את המשך הלימודים לתלמידים על  -פי הישגים ולא על  -פי מעמד כלכלי
של ההורים כפי שהיה נהוג

למעשה .

57

ביקורת ברוח דומה השמיעו ועדות המומחים האחרות ומנהלי מחלקת החינוך
ועדת מקנייר שמונתה באוגוסט

1945

הממשלתית .

לחקור ולהציע תוכנית לרפורמה של החינוך הצביעה למשל

על הפיצול לזרמים  ,חוסר תכנון  ,חוסר יציבות וודאות כספית  ,ליקויים מינהליים  ,הכשרת מורים

ומשמעת עבודה לקויים וחוסר חוקת עבודה למורים  .החינוך העברי  ,טענה ועדת המומחים  ,מבטא
גידול מהיר ללא

תכנון .

58

הוועדה המליצה להעביר את הפיקוח על מורים צעירים מן המפקחים

למנהלי בית  -הספר ולמנות מפקחים מחוזיים  .היא העירה גם על מיעוט הנשים בהנהגת החינוך
העברי ובניהולו ועל חסרונן של מפקחות בחינוך היסודי והתיכון  .ההצעה לחזק את מעמדו של

מנהל בית  -הספר זכתה לביקורת מצד הסתדרות המורים שטענה

מורים ' ' .

:

' לנו דרושים קולקטיבים של

5

מחלקת החינוך הממשלתיוז חזרה והדגישה שאין בכוונתה לדרוש את ביטול הזרמים בחינוך
אם כי ראתה את זרם המזרחי כ ' אתמול אשר אולי לא יחזור ' ואת זרם העובדים כ ' מחר אשר יתכן כי

57

Acting High Commissioner ' s Observations a
; nd Remarks : Summary of Recommendat ons ,ofthe

~ / 8 , 87330
, 11 November 1931 , ) 0733 / 208

 .ויאה

Donnell Commission

:

'

מכתבו של הנציב העליון

בנושא לשר המושבות  21 ,באוקטובר  ; ) ) ( 218 / 31 , 1931וכן Director of Education : :

O' Donnell Commission , 15 September 1931 , Chapter x [ rt
Paragraphs 125 - 142 , ) 0733 / 208 / 8

1 1 *4
58

 Palestine: Report of the Commission ofא ! The System of .Education of the Jewish Community
0 . 201 ,ת Colonial Office ,
 . 40 - 41קק Idon 1946 ,

59

Bowman ,

H. E .

the Report of
תסקט Observations
'

"

"

" 794

! Statefor the Colonies

~Enguiry

~the Secretary

פולסיוק  ' ,על הדין וחשבון של הועדה לחקר החינוך העברי '  ,על המשמר ,

 25בספטמבר

. 1946

לא יבוא לעולם ' ,

60

אלא ביקשה לבטל את קשרי הזרמים עם המפלגות  .היא תתרה לכינון חלוקת

בין הגופים ]קובעי המדיניות לגופים המנהלים והמבצעים ולביטול המצב שבו
תקינה
סמכויות
]
1

בבית
שחרית ביל " ו
תפילתהיסודי
הסער

בתל  -אביב

המורים משתתפים בוועד החינוך ודעתם מכריעה את דעת הממונים עליהם  .בין הצעות הרפורמה
של מחלקת החינוך הממשלתית יש לציין את ההצעות הבאות

:

קביעת חוקת עבודה למורים ,

הגדרת תפקידם כעובדי ציבור והקמת מנגנון ליישוב סכסוכים  ,הנהגת חינוך חובה מגיל

5

עד , 15

הקמת חטיבות ביניים  ,פיתוח מגמות מקצועיות וקדם  -מקצועיות כדי למנוע נשירה ופיתוח החינוך
המקצועי והוראת החקלאות ברמה

גבוהה .

ן6

ההצעות הנוגעות לחינוך החקלאי והמקצועי מבטאות ערכים מרכזיים של החינוך העברי אולם
מימושם בתוכניות פעולה  ,בדפוסי ארגון ובתהליכי הוראה  ,היה לקוי עקב התפתחות קשיחויות
פנימיות ושמרנות שליוו את המערכת הצעירה מראשיתה  ,וזאת למרות השאיפה לחדשנות

ולרפורמה של החינוך המסורתי  .היה צורך לפיכך בגורם מן החרן שידרבן לפעולה ויציע דרכים
לביצוע  .כך נוצר מצב שמנהלי מחלקת החינוך המנדטורית הם שיזמו את פרס הגינות בבתי  -הספר
והם שהדגישו בהקצאת התקציבים למבנים את הצורך לתת משאבים לפיתוח החינוך החקלאי
והמקצועי וכן יזמו את הקמת הקרן למענקים לחינוך תיכון לילדי משפחות

60

פארל  ,מנהל המחלקה לחינוך  ,אל יושב  -ראש הוועד המנהל של מערכת החינוך של הוועד הלאומי ,
 , 1939מס ' עע  , 3514 /אצ " מ ,

61

מצוקה .

 / 1369ננ .

מחלקת החינוך  ,ממשלת פלשתינה  ,אל יושב  -ראש הוועד המנהל ,
 , 1940מס ' עץ  , 2941 / 5 /אצ " מ 1 / 3455 ,נ

המנהל של מערכת החינוך ,

13

ביוני

24

;

24

בפברואר

1940

 ,מס ' פ1ץ 2941 /

; 1

ביולי

פטרל  ,מנהל מחלקת החינוך הממשלתית  ,אל יושב  -ראש הוועד

בפברואר ו  6 -במארס  , 1940שם ,

. 71 / 1369

1 121
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חלק ממקבלי ההחלטות בדרג הפוליטי הבכיר במוסדות הלאומיים ובדרג המקצועי והמינהלי

בוועד המנהל של החינוך העברי ובמחלקה לחינוך הסכימו עניינית עם הביקורת של הממשלה ועם

)

הצעות הרפורמה שלה ואף היו שביקשו לנצל את לחציה כדי להתגבר על קשיחויות פנימיות

ולבצע שינויים  .כך למשל אמר בן  -ציון מו6ינזון  ,מנהל המחלקה לחינוך  ' :אלה שעמדו על  -יד הגה
מפעל החינוך הכירו מזה שנים בצורך

בתיקונים . . .

נרתענו אחור מפני הבעיה ונסחפנו עם הזרם

לאן ? ' .

110

מנהיגים

עד שבאה הממשלה בדרישותיה והעמידה אותנו בעל כרחנו בפני השאלה -
כהארי מאקר  ,פרדריק הרמן קיש  ,הנרייטה סאלד ואוטו ורבורג ומחנכים כד
" ר ארתור בירם ורבים
62

דברי ד " ר מוסינזון בישיבת ועד החינוך ,
החינוך  ,שם ,

1 / 3455נ .

1

באפריל  , 1940אצ " מ ,

62

1 / 1369נ ; וראה גם  :ד " ר מוסינזון  ,ארגון

ממשלת המנדט והחינוך העברי

ממורי האוניברסיטה העבריני הסכימו עם רבות מן ההצעות לרפורמה של החינוך ועם הצורך
לבטל את ארפיו המפלגתי  ' .מצאתי שלכל הצעות הממשלה יש

נכונות  . . .אני תומך בהן . . .

יסוד . . .

הצעות הממשלה לדעתי

המצב הנוכחי לא יכול להמשך '  ,אמר פנחס רוטנברג והסכימו עימו

בל  -גוריון ומוסינזון ( בגישתו של בן  -גוריון חלו שינויים במעבר מתפקידו בהסתדרות למוסדות
הלאומיים מתפיסה סקטורלית לגישה ממלכתית ) 63 .
אולם מנגד עמדו הסתדרות המורים והוועדים המפקחים של הזרמים שלחמו עד חורמה בכל
הצעה של הממשלה במיוחד לאור המלצותיה לנתק את החינוך מן המפלגות ולהשוות את תנאי
העבודה והשכר של המורים העבריים עם אלו של המורים הערביים  .בראש הקבוצות ששללו מכול
וכול את הצעות הממשלה עמדה הסתדרות המורים שהכריזה ' לא לנו ולהם לבנות את בית החינוך

העברי . . .

64

עבודת תרבות אפשרית רק ברשות היחיד של האומה  ,בלי השפעות מן

החרן ' .

' בארצות אחרות אולי באמת אין על המורים אלא לציית לפקודות מגבוה  ,אבל אצלנו המורים הם
שותפים

לעבודה ' .

65

הוועדים המפקחים של הזרמים טענו כי ' בין אם יש בתזכיר מקום לתיקונים

ובין אם לא  ,בין אם החינוך שלנו זקוק להם ובין אם לא  ,ועד החינוך  ,הישוב והתנועה הציונית לא

בשטח היחיד שבו יש לנו אוטונומיה ' .

יוכלו לקבל התערבות מצד הממשלה

66

בתנאים המדיניים

ובמבנה הפוליטי הביזורי ששרר ביישוב לא היה בכוחה של המחלקה לחינוך לבצע את השינויים
שדרשה הממשלה למרות שהיא עצמה הכירה בנחיצות של חלק ניכר מהם  ,במיוחד באלה שנגעו
לחיזוק כוחו של המרכז הלאומי כנגד הפיצול הפוליטי

לזרמים .

מראשית שנות השלושים  ,עם העברת האחריות לחינוך מן הסוכנות לוועד הלאומי וכאשר חל
צמצום נוסף בקופה המרכזית שבשליטת הוועד הלאומי  ,נקלע

החינוך העברי בין הפטיש לסדן .

הקצבות הממשלה לחינוך העברי שהועברו באמצעות הוועד הלאומי הפכו לכלי המרכזי למימונו
והממשלה התנתה את הקצבותיה במילוי דרישותיה לייעול החינוך  .ככל שהלך וקטן חלקה של

הממשלה .

הסוכנות בהקצבות לחינוך כן הלכו וגדלו משקלן וחשיבותן של הקצבות

המוסדות הלאומיים חשו שהשליטה בחינוך הולכת ונשמטת מידיהם בעוד השלטון המקומי
תופס מקום נכבד בהקצאת משאבים לחינוך  .לאט לאט  ,טענו  ,החלה להתפתח רשת חינוך שנייה

אשר האחריות הכספית עליה מוטלת על הרשויות המקומיות  .באוקטובר

ניונן למצב הקיים

1941

בשטח אישור רשמי והרשויות המקומיות הפכו למעסיקות של המורים  .לשינוי ביחסי המרכז
הלאומי והשלטון המקומי במימון החינוך ובעקבותיו בהשפעה על קביעת מדיניות החינוך היו
השלכות על יחסי מערכת החינוך העברי וממשלת

המנדט .

היעד להפוך את הוועד הלאומי למוקד שאליו ינותבו כל המשאבים לחינוך והוא יקצה אותם
על  -פי שיקולים לאומיים הלך והתחמק עם התחזקות השלטון המקומי  .הקצבות הממשלה נותרו
אמצעי המימון המרכזי שבידי המוסדות הלאומיים והממשלה קנתה לה כתוצאה מכך מעמד של
גורם בעל

63

השפעה .

בעשור השנים

1944 - 1933

דברי פ ' רוטנברג  ,ישיבת הנהלת הוועד הלאומי ,
קיימה מספר ישיבות לדיון בתזכיריו של

64

65

66

דברי ד ' עובדיה בישיבת ועד החינוך ,

דברי " מהרסד' ק .
דביי "

10

היוו הקצבות הממשלה .

35 3

באפריל

, 1940

אצ " מ  . 71 / 1954 ,הנהלת הוועד הלאומי

פארל .

בישיבה מן

1 17

כ " א באדר ב ' ת " ש (  1באפריל  ) 1940י אצ " מ ,

1 / 1369נ .

שם .

לופבן ,שם  .וראה דברי ד " ר א ' קצנלסון בישיבת הנהלת הוועד הלאומיי
ה 10 -

אחוזים מסך  -כל

באפריל

, 1940

אצ " מ ,

. 31 / 1954

13

באפריל

, 1940

וא ' צתלינג

רחל אלבוים  -דרור

הכנסות המחלקה לחינוך ואילו חלקה של הסוכנות ירד לכדי

23

אחוזים ( אם מורידים את

השתתפות הרשויות המקומיות מגיעה ההכנסה של מחלקת החינוך מן הממשלה

ומן הסוכנות

.

ל 38 7 -

אחוזים ) .

.

ל 59 3 -

אחוזים

67

התלות הגוברת של המוסדות הלאומיים בהקצאות הממשלה לחינוך לא הובילה לדיונים
ענייניים בהצעות לייעול  .תחת זאת פותחו הסוואות ושיטות להצגת התקציב ונוסחו תיקונים
לחוקת החינוך בתקווה שישאו חן בעיני הממשלה ולא יגררו סנקציות תקציביות אך מבלי לבצע

שינויים של ממש  ,וזאת אף לגבי הצעות ייעול שהיתה הסכמה על נחיצותן  .גם אם לא ניתן היה
להצביע על הכוונות הזדוניות של הממשלה מקובלת העזה ההנחה שישנן כוונות כאלה ויש

להיזהר מהן  .ראשי מערכת החינוך עברו לא אחת על כללים ונוהלים ואף את גבולות החוק
והתקנות בנסיונותיהם להציג בפני הממשלה תקציב מאוזן ותוכניות לרפורמה שאין תוכן כברן
והממשלה המאוכזבת היתה מענישה את המחלקה ומפעילה סנקציות תקציביות  ,וחוזר

חלילה .

תמיכת הממשלה בחינוך העברי והקצבותיה לוועד הלאומי לא היו מבוססות על חוק או על

הסכם אלא על החלטות הממשלה שהשתנו מפקידה לפקידה  .הפתיון שבהקצבות הממשלתיות
לקופה המרכזינו שבשליטת המוסדות הלאומיים היה גדול מכדי שניתן יהיה לוותר עליו ואילו

הממשלה היתה מודעת לנשק היעיל שבידיה ולמדה במשך השנים להשתמש בו  .כך התפתחו
בשנות השלושים והארבעים כללי משחק חדשים שאמנם לא נתנו לשלטונות המנדט לכוון את
החינוך העברי בהתאם ליעדיהם אך אפשרו להם להשפיע על החינוך מעבר למה שהיו מוכנים
להודות בכך בני

התקופה .

יש להבחין בין ההשפעות המיידיות שנבעו מן העוצמה התקציבית של הממשל לבין ההשפעה
התרבותית המצטברת  ,הישירה

והעקיפה .

קשה אמנם לבודד את המשתנים השונים שפעלו

במערכת המורכבת של החינוך העברי ולהגדיר בבירור את חלקה של מחלקת החינוך הממשלתית
בשיפור המינהל החינוכי  ,אך ודאי חלו שיפורים בתחום זה  ,כמו גם בתחומים אחרים  ,בכיוון
שעליו התעקשה המחלקה  ,בעיקר כאשר השינויים עלו בקנה אחד עם האידאולוגיה הציוניוז  .מכל
מקום מחלקת החינוך המנדטורית ראתה בהכנסת השינויים הללו עדות ניצחת

להשפעתה .

חלק הארי של ההשפעות המצטברות באו כאמור לידי ביטוי ברפורמות ובדרישות לשינויים
במערכת החינוך לאחר קום המדינה  .דוגמאות להצעות לרפורמה של ממשלת המנדט שבוצעו
בתקופת המדינה יכולים לשמש חוק החינוך הממלכתי של

המפלגות בחינוך ; הרפורמה במבנה החינוך משנת
שנות לימוד ויצרה את חטיבות הביניים

;

1968

1953

שביטל את הזרמים ואת מעורבות

שהעמידה את בית  -הספר היסודי על שש

שינוי בהגדרת תפקיד המורה שאינו בא לביון  -הספר

לשעות ההוראה שלו בלבד  ,כפי שהדברים הוגדרו בדין  -וחשבון של ועדת עציוני ; דרישה לשינוי
האוריינטציה בחינוך הטכנולוגי  ,המדעי והמקצועי ובחלוקה בינם לחינוך העיוני  ,כפי שהדבר

מוצא ביטוי בדין  -וחשבון של ועדת הררי ; דרישות לרפורמה בהכשרת מורים  ,לצמצום מספר
מוסדות ההכשרה להוראה ולייעול וקונסולידציה של מוסדות קטנים  ,דריש ת החוזרות ומושמעות

על  -ידי ועדות שונות שקמו במערכת החינוך בישראל
1 18

מצוקה ופיתוח החינוך לספורט והחינוך

67

סיכומים אלו הם לתקופה של

11

החינוך  ,ירושלים  , 1944עמ ' , 18

שנים ,

. 24

;

ואף נושאים כמו ~טיפוח ילדים משכבות

החקלאי.

מ  1933 -ועד  30בספטמבר , 1943

א ' אוליצור וב ' קרונר  ,דין  -וחשבון על

נערות מתעמלות
באגודת הספורט

' הפועל תל  -אביב
( ) 1935

לסיכומו של דבר  ,ממשלת המנדט נתנה עדיפות לאינטרסים הבריטיים על פני אלו של
האוכלוסייה המקומית והוצאותיה לפיתוח השירותים הציבוריים  ,כולל החינוך  ,היו דלות

יחסית .

מדיניות הקצאות זו זכתה לביקורת לא רק מצד היישוב היהודי אלא אף מפי יועצי המנדט והוועדה
המלכותית  ,ועדת פיל  .בשנת

1929

נותר בתקציב החינוך של הממשלה סכום של  4 , 330לא " י שלא

הוצאו  .זהו ' חסכון שלא במקומו ' כתב על

כך הופ  -סימפסון בדין  -וחשבון שלו בשנת . 1930

68

בדין -

וחשבון שהג שה בשנת
~
מצער אותנו מאד  ,שלא היה לאל ידה של האדמיניסטרציה לפעול יותר למען החינוך .
1937

נכתב :

ועדת פיל

..

השינוי צריך לבוא לא ע " י שינוי היחס הקיים בין סכום התמיכה הניתן ליהודים לזה
המוצא לחינוך הערבי  ,אלא כתוצאה מהגדלת ההוצאה הממשלתית הכללית

לחינוך . . .

נראה לנו כי אילו הוחשב החינוך כראוי  ,אפשר היה למצוא דרך כלשהי להגדלת

תקציבו .

69

גם ועדת המומחים בראשות מקנייר טענה כי ' החינוך הציבורי בארץ  -ישראל סבל קשות מהכשלון
לנצל את ההזדמנות ולפתח אותו בזמן שהיו בידי הממשלה

כספים ' .

70

אולם לא רק אילוצים

תקציביים הגבילו את פעילות הממשלה בחינוך ; היא סבלה מאי  -בהירות בעיצוב מדיניות החינוך
שלה ומיחס דו  -ערכי כלפי השאיפות הלאומיות של היהודים  ,וחסרה לה מדיניות ארוכת טווח
לגבי עתיד האזור  ,ולפיכך גם לא הכינה תוכניות לקראת עתיד

זה .

הנהגת היישוב בקנאותה לשמור על האוטונומיה של החינוך העברי החמיצה אפשרות להופכו
לאחד מן השירותים הציבוריים שממשלת המנדט היוזה אחראית להם מבחינה כספית  ,וכן
החמיצה הזדמנות להסתיע כשירותיה של הממשלה כדי להתגבר על שמרנות ועל קשיחויות
פנימיות ולבצע
68

Cmd

.

רפורמות .

המתח והחשדנות כלפי השלטון הזר  ,האינטנסיוויות של החיים

 . 60 - 61קק 3686 , London 1930 ,
69

 . 243 , 246קק 5479 , London 1937 ,

Cmd

ציון העמודים הוא על  -פי התרגום העכרי
70

.

Land Settlement and Development

ראה לעיל  ,הערה

. 58

;

)

.

Simpson , Palestine: Report oft Immigration

.א  .נ

Sir

eport ofthe Palestine Royal Commission (Peel

הועדה המלכותית לפלשתינה ( א " ק  ,ירושלים

. 1937

;
~

ע

1 1

רחל אלבוים  -דרור

הפוליטיים שגררו את מערכת החינוך לתוך קלחת התחרות המפלגתית  ,חולשתה של המחלקה
לחינוך עקב הפיצול של מרכזי העוצמה הפוליטיים והשמרנות של הסתדרות המורים מנעו מן
המערכת ליהנות מן ההצעות לרפורמות של ועדות המומחים הממשלתיות והן נדחו בלא שנבדקו
עניינית  ,ואילו ייבוא הידע וההשפעות שנקלטו

הוכחשו .

הסתדרות המורים מילאה תפקיד פעיל במיוחד בדחיית הדגמים החינוכיים שהציגה מחלקת
החינוך הממשלתית ובהכחשת

תרומותיה .

התנגדותה להשפעות אלו הקזה כרוכה לא רק

באינטרסים המקצועיים של המורים בתחומי תנאי העבודה והשכר אלא גם במאבק נגד הממשלה

שביקשה לראות בהסתדרותם איגוד  -מקצועי גרידא תוך התעלמות מן הזכויות ההיסטוריות שלה

בעיצוב התרבות העברית  .מאבקי הסתדרות המורים בממשלה והכחשת השפעותיה היו אפוא חלק
ממאבקה על שמירת ההגמוניה שלה בתחום החינוך והתרבות  ,והצגתה כנושאת דגל הלאומיות

הצרופה שאינה מושפעת מן התרבות הזרה היעה

אחד מאמצעי המאבק על מקומה בעילעז

התרבותית .
השפעת בריטניה על החינוך העברי באה לידי ביטוי גלוי לאחר שהאנגלים עזבו את האוץ ושוב

לא היה חשש לטמיעה תרבותית או לפגיעה באוטונומיה החינוכית  .המורשת התרבותית של
המנדט שימשה בין השאר גם זרז בתהליך העברת החינוך העברי מתחום ההשפעה של המחשבה
הפדגוגית הגרמנית  ,שתחת ההגמוניה שלה היה מצוי מאז ראשיה תהליכי המודרניזציה בחינוך

היהודיייז להשפעת עולם האידאות הפדגוגי האנגלי והאמריקני  .תהליך החלפת המרכזים והדגמים
החינוכיים התרחש בתקופת המנדט והוא התגבר לאחר מכן במקביל לשינויים גם בתחומיתרבות
אחרים  ,כולל המעבר משימוש בלשון ובספרות הפדגוגית הגרמנית ובתרגומים ממנה לעברית אל
השימוש בספרות הפדגוגית בשפה האנגלית ובתרגומים ממנה  .הותר הקשר הגרמני של החינוך
כ 150 -

היהודי שהתמיד במשך

שנים ונוצר מרכז השפעה פדגוגי

חדש .

האם היו ההתנגדות להשפעות המנדט על החינוך העברי והכחשתן בבחינת עמדות שהתנועה

הלאומית היהודית נאלצה לנקוט בתהליך עיצוב זהותה התרבותית  -הלאומית מול האינטרסים
המדיניים והשפעות התרבות של השליטים או שמא היה בכך משגה שמקורו בראייה קצרת טווח
ובקנאות לאומים מיותרת

?

בראייה שלאחר מעשה נראה לי שהיה זה משגה שעיכב את התפתחות

החינוך העברי  ,אולם לא נחזן היה להעריך מראש את ההיקף ואת מידת האינטנסיוויות של הפיקוח
שיפעיל הממשל הלכה למעשה ואת העוצמה והחיוניות שיגלו החינוך והתרבות העבריים
שפריחתם מנעה סכנה של

טמיעה .

קולוניאליזם תרבותי אינו תמיד פועל יוצא של כיבוש צבאי והשתלטות בכוח הזרוע כפי
שמלמדים

גם השלבים השונים

בהתפתחות

החינוך

בארץ  -ישראל .

חקר הפואטיקה של

האימפריאליזם התרבותי  ,הן באשר לחקר העבר והן בנימוח תופעות עכשוויות  ,עשוי לחטוא
בפשטנות וברדידות אם מתעלמים מריבוי הפנים ומן הפרדוקסים שבתופעה מורכבת

זו .

120
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