חינוך בנות בקהילה היהודית
בבגדאד () 1951 - 1894
נילי גבאי
לע  -נ בעלי  ,משה גבאי ז " ל ,
נעים זמירות יהודי בבל ,
שהלר לעולמו בי  -ח באלול תשרט

עם ראשית המודרניזציה באימפריה העות ' מאנית  ,החל מהמאה הי " ט ואילך  ,התאפיינה
הקהילה היהודית בבגדאד בשמירה על דפוסי חיים מסורתיים לצד פתיחות לחידושי
העולם המודרני  .עיקרון זה עומד גם בבסיס יחסה של החברה היהודית בבגדאד לשינויים
במעמד האשה  ,ובכלל זה לעניין חינוך הבנות  ,שני תחומים שהשתנו כתוצאה מתהליך

המודרניזציה .

1

ליהודי בבל היתה מודעות תרבותית עמוקה להיותם ממשיכיו של עולם התלמוד
הבבלי ושל גאוני בבל ; בהתאם לכך התנהלו חייהם עד תחילת המאה העשרים כפי

שהתנהלו במשך מאות שנים  .לא קמו בבבל זרמים דתיים מהפכניים כפי שקמו באירופה ,

2

ועד סוף המאה הי " ט המשיכו יהודי בבל ללבוש את הלבוש המסורתי  ,והגברים לא
גילחו את וקנם ופיאותיהם .

מבנה הנהגת הקהילה אף הוא מראה רציפות  :הוועד הגשמי והוועד הרוחני  ,שניהלו

את ענייני הקהילה  ,היו בעצם ממשיכי " ראשות הגולה " ו " הגאונות " שהנהיגו את יהודי
בבל בימי הביניים  .בית הדין הרבני ישב פעמיים בשבוע  ,בימים שני וחמישי  ,כנהוג בימי
התלמוד  .תחושת ההמשכיות התבטאה גם בשימורם של מנהגים עתיקי יומין  ,כגון המנהג
העתיק של הצגת דם הבחולין בליל הכלולות  ,שהמשיך להתקיים בקרב יהודי בגדאד ,
ואף בין המשכילים שבהם  ,עד עצם עלייתם ארצה  3 .בהתאם לכך  ,עד שנת

864ן

התקיים

בקהילה חינוך מסורתי בלבד  " :חדרים " פרטיים  ,תלמודי תורה שנתמכו על ידי קופת
הקהילה  ,וישיבות .הבנות בקהילה לא זכו לחינוך פורמלי עד לפתיותו של בית הספר
הראשון לבנות  ,בשנת
1

2
3

. % 894

4

על חינוך הבנות בקהילה היהודית בבגדאד מסוף המאה הי " ט ועד העלייה ההמונית בראשית
שנות החמישים של המאה העשרים טרם פורסם מחקר מקיף  .לפי שעה ראו  :חורש ; יפתח ; סיימון ;

צמחוני ; סחייק ; מאיר .
ראו אייזנשטדט .
ראו

:

חיים  ,פעלים  ,חלק אבן העזר  ,ח  -א  ,סימן ב ; וכן נמסר מפי מידעניות יוצאות בגדאד  :אסתר

מרקדו  ,רמת -גן  , 3 . 6 . 97אספראנס כהן  ,רמת-גן

, 26 . 6 . 97

זילכה  ,ירושלים . 21 . 8 . 97
4

היו בנות שלמדו עוד קודם לכן  ,ועל כך ראו להלן .

מרגלית גבאי  ,תל -אביב  , 14 . 7 . 97אסתר

חינוך בנות בקתילה היהודית בבגדאד

ן

95

במאה הי " ט בישרו בעיראק מספר גורמים על התגברות תהליך המודרניזציה  .רפורמות

שהונהגו באימפריה העות' מאנית  ,משנת

1831

ועד למהפכת " התורכים הצעירים " בשנת

 , % 908 / 9הושפעו מעקרונות המהפכה הצרפתית  " -חופש  ,שיוויון  ,אחווה " .

5

מלבד זאת ,

החדירה של התרבות המערבית החלה באמצעות מגעים אישיים עם אירופאים שהגיעו
לבגדאד

;6

בקשרי מסחרך בספרים  ,עיתונים ומכתבים שהגיעו מן המערב  ,ובאמצעות

שד " רים מארץ ישראל  .התקנת הטלגרף בעיראק בשנת
בשנת

% 869

% 861

ופתיחתה של תעלת סואץ

הביאו להרחבה של קשרי המסחר עם המערב  ,והגבירו את חדירתה של

התרבות המערבית  .תנופת המסחר הביאה להתעשרותם של יהודים תושבי בגדאד ויהודים
יוצאי בגדאד  ,ואלה תרמו כספים רבים להקמתם של מוסדות חינוך מודרניים בקהילה
היהודית בבגדאד ולהתפתחותם .

בד בבד עם תחילת שקיעתה של האימפריה העות' מאנית  ,מאז המחצית השנייה של
המאה הי " ט  ,התאמצו המעצמות האירופיות לרכוש השפעה ברחבי המזרח התיכון .
לבריטים  ,באופן מיוחד  ,היו תוכניות לגבי עיראק  ,בחזותם את האפשרויות הכלכליות
הגלומות במסופוטמיה  ,המקשרת בין הודו לבין המערב  ,במיוחד לאחר פתיחתה של
תעלת סואץ  .נציגי הקונסוליה הבריטית והקונסוליה הצרפתית בבגדאד התעניינו גם

בבתי הספר של הקהילה היהודית והשתתפו באירועים שנערכו בהם  .אירגון כי " ח  ,שנוסד
בפריס בשנת  , % 860והאגודה האנגלו  -יהודית  ,שנוסדה בלונדון בשנת  , 1870שמו להם
למטרה לקדם את השכלתם של יהודי המזרח  ,וראו עצמם כנותני חסותם .
בגדאד נכבשה על ידי הבריטים ב  , % 9 % 7 -והחלה בה פריחה של המסחר והכלכלה ,

שבעקבותיה החל שגשוג במצבם הכלכלי של היהודים  .יהודים רבים  ,שלמדו אנגלית
וצרפתית בבתי הספר המודרניים  ,איישו את המנגנון הממשלתי ואת החברות ובתי
המסחר הבריטיים  ,ותהליך ההתמערבות בקרב יהודי בגדאד הלך והתעצם  .הדבר בא
לידי ביטוי גם בשינוי הלבוש ממסורתי למודרני  ,שכן הלבוש המערבי נתפס כביטוי
חיצוני של תרבות המערב  ,ויהודים ראו בלבישתו צעד חיוני בדרך לקידמה  .רשת החינוך
היהודי התרחבה  ,ובכללה גם חינוך הבנות .
גורם נוסף שהאיץ את ההתמערבות בבגדאד היה הפעילות הפמיניסטית בארצות

המערב  ,ובייחוד הצלחת האירגונים הסופרג ' יסטיים

) ( suffragjst

בבריטניה ובארצות

הברית אחרי מלחמת העולם הראשונה להשיג זכות הצבעה לנשים  8 .בשנות העשרים
של המאה העשרים התמקדו התנועות הפמיניסטיות במערב בדרישה להעניק לנשים

ראו  :קזז  ,עמ '  ; 35 , 25סזיליוביץ עמ' . 154
מגעים עם אירופאים נוצרו גם במפגשים בין יוצאי בגדאד שהיגרו ממנה לארצות המזרח הרחוק
והמשיכו לשמור על קשר הדוק עם קהילת האם  ,לבין הנציגים האירופאיים בארצות אלו  ,בייחוד
בהודו  ,שנשלטה על ידי הבריטים  .ראו  :סומך  ,סימן ע " ג  ,עמ' קז .

הנוסע יוסף ישראל  ,שנודע בכינויו " בנימין השני "  ,דיווח בשנת  1848שיהודי בגדאד עוסקים
במסחר  ,ובתוכם כאלה שסחורתם הגיעה לארצות רחוקות  -ראו בנימין  ,עמ ' . 46
על פעילות פמיניסטית בארצות המזרח ראו  :בתורכיה  -סזיליוביץ  ,עמ '  ; 7במצרים  -הם  ,עמ '

בבגדאד  -קוק ,

עמ ,

. 291

;7

96

ן

נילי גבאי

השכלה שווה לזו של הגברים  .השפעת הרעיונות הפמיניסטיים על החברה בבגדאד
ניכרת מתור מאמרים רבים שהתפרסמו בשנים ההן בעיתון היהודי

" אלמצבאח "

( המנורה )  ,שיצא לאור בבגדאד  :הכותבים  ,כמעט כולם גברים  ,דיווחו על התעוררות
הבנות בבגדאד והביעו דעתם על הצורר לעודדן ולקדם את חינוכן .

9

מיפנה שלילי במעמדה של הקהילה היהודית החל כאשר הסתיים המנדט הבריטי
בשנת

1932

ועיראק הפכה למדינה ריבונית .הוטלו הגבלות על לימוד השפה העברית ,

וקבלת סטודנטים יהודיים למוסדות להשכלה גבוהה הוגבלה במיכסה  .למרות זאת המשיכה
מערכת החינוך היהודי להתפתח  ,ובשנות הארבעים נפתחו בתי ספר חדשים  .בשנת
 , 1950ערב העלייה ההמונית לארץ  ,עמד מספר התלמידים היהודיים במסגרות החינוך

השונות  -מגני הילדים ועד בתי הספר התיכוניים  -על למעלה

מ 16 , 000 -

תלמידים

ותלמידות .

יאשיהו

ש  %החשוד המודיה בקה % 9ה היהודר בבגדאד

בית הספר הראשון בקהילה היהודית בבגדאד  ,שהיה גם בית הספר המודרני הראשון
בעיראק  ,נפתח בדצמבר  , 1864בחסות

כי " ח .

10

יש המייחסים את היוזמה לפתיחת בית

הספר ליצחק לוריאן והרמן רוזנפלד  ,שני יהודים אירופיים שהיגרו לבגדאד

אחרים מדגישים את חלקם של יהודי בגדאד ביוזמה לפתיחת בית הספר .

12

ב 1850 -

; 11

האמת היא

שהיוזמה היתה של אנשי הקהילה  .נרסיס לון ( מ8ץ , ) ] 8נשיא כי " ח  ,אמנם מעלה על נם
את תרומתם של שני האירופאים  ,אך בני הקהילה בבגדאד ידעו על הקמת בית הספר

הראשון של כי " ח בטטואן שבמרוקו  ,וקבוצה של יהודים נהגה להיפגש ולדון בהקמתו
של בית ספר דומה בבגדאד .

13

במכתב לכי " ח בפריס

הקבוצה את משאלתם לפתוח בית ספר בבגדאד .
זאת ועוד  ,במכתב אל העיתון

מ 28 -

בדצמבר  , 1862הביעו חברי

14

" המגיד " בשנת

 , 1863ביקש הרב שלמה בכור חוצין

מבגדאד להעיר את תשומת ליבם של אנשי כי " ח לצורך להקים בית ספר מודרני בבגדאד ,
ועורך העיתון הציע לכתוב לכי " ח במישרין בעניין זה .

15

בעקבות יוזמת הרב בכור חוצין ,

התארגנה קבוצה של עשרים וחמישה מבני הקהילה  ,שאספו כמה אלפי פרנקים לייסוד
בית ספר  ,תוך התחייבות להמשיך לתרום

9

1 500

פרנק מדי שנה  .הקהילה ביקשה מכי " ח

" אלמצבאח " מן התאריכים הבאים , 2 . 4 . 1925 , 31 . 7 . 1924 :

. .

, 18 6 1925

, 7 . 1 . 1926 , 24 . 12 . 1925

. 23 . 4 . 1926 , 78 . 3 . 1926
10
11

12

לון  ,חלק ב  ,עמ ' . 29
עמ ' ; 56

סיימון ,
מאיר  ,עמ '

; 33

צמחוני ,

יפתח ,

עמ ' ; 35

13

לון  ,חלק ב  ,עמ ' . 29

14

סודאי  ,עמ ' . 31

15

הרב שלמה בכור חוצין

קבוע בכתבי העת

עמ ' ; 24

חורש ,

עמ ' ; 39 - 37

סודאי ,

עמ ' ; 30

לון  ,שם .

יהודה  ,עמ ' . 45

( , 1892 - 1843

תר " ג  -תרנ " ב ) היה משכיל  ,פייטן ועסקן ציבור  ,שכתב באופן

 -המגיד " ו " הלבנון " -

ראו המגיד  ,תרכ" ג  ,גיליון  , 11עמ ' . 89

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד

תמיכה

נענתה .

ן

97

בסר אלף פרנק לשנה  ,סכום נמור מתרומתם של אנשי הקהילה  ,ובקשתם
16

מלבד תמיכתה הכלכלית  ,שלחה חברת כי " ח מפריס את מר נרסון  ,בוגר בית המדרש
לרבנים בפריס  ,ששימש כמורה בבית הספר וכמנהלו הראשון  .בשנת

1873

נחנר בניין

חדש לבית הספר  ,שנבנה בתרומה בסך חמישים אלף פרנק מאת אלברט ( עבדאללה ) בן

דוד ששון  ,יליד בגדאד שהיגר להודו  .מאז נקרא בית הספר " בית הספר אלברט ששון " .

17

בשנים הראשונות לקיומו עורר בית הספר התנגדות בקרב בני שכבת העילית של

הקהילה  ,בשל מאמצי כי " ח לחנך את בני המקום על פי התרבות הצרפתית  ,ובני שכבה

זו לא שלחו את בניהם ללמוד בבית הספר  .לפי דו " חות האגודה האנגלו -יהודית בלונדון ,
עד סוף שנות התשעים של המאה הי " ט נע מספר התלמידים בין מאה וארבעים למאתיים

תלמידים בלבד  ,בעוד רוב בני הקהילה המשיכו ללמוד בבתי המדרש .

18

כמו כן  ,הדו " חות

מצביעים על כך  ,שבמשך למעלה משלושים שנה מאז ייסודו של בית הספר נימנו רוב
תלמידיו עם השכבות העניות  ,שהיו פטורות מתשלום שכר

לימוד .

מסוף המאה הי " ט ואילך עלה אחוז הלומדים במסגרות החינוך המודרני  ,וכנגד זאת

ירד אחוז הלומדים במסגרות החינוך המסורתי  -זאת משום שההשכלה שבית הספר
המודרני היקנה לבוגריו  ,בייחוד ברכישת השפה האנגלית והצרפתית  ,איפשרה להם
להשיג מישרות טובות במוסדות הכלכליים  ,הציבוריים והמסחריים  ,וסללה בפניהם את

הדרך לשגשוג כלכלי  .בכך חולל בית הספר מיפנה בקהילה  ,ובעקבות זאת הוקמו בבגדאד
בתי ספר מודרניים נוספים .

19

העלייה בשיעור הלומדים בבתי הספר המודרניים היתה גורם בעל השפעה מכרעת
על מעמדה החברתי של האשה היהודייה בבגדאד  .יחד עם ההכרה בחשיבותה של ההשכלה
המודרנית כמכשיר לניעות חברתית  ,גברה גם ההכרה בחשיבותה של השכלה מודרנית
לנשים .

16

כרדיקל ,

12

בפברואר

17

כרוניקל ,

28

במרס  ( 1873כ " א באדר תרל " ג )  ,עמ '

18

ראו דו " חות שנתיים של האגודה האנגלריהודית בלונדון -
תרל " ב )

 ( % 864ה ' באדר תרכ " ד )  ,עמ ' ; 8

עמ '  , 35לשנים

% 894 / 5

; 19

מודאי ,

עמ ' ; 61

יפתח  ,עמ ' . 30

לון  ,חלק ב  ,עמ' . 30 - 31
) (AJAR

( תרנ " ד  -תרנ " ה ) עמ '  , % 7 - 16לשנים

לשנים

1871 / 2

( תרל " א -

 ( 1897 / 8תרנ " ז  -תרנ " ח )

עמ '  ; 29חורש  ,טבלה עמ '  , 30בהסתמך על " פרח " ( בטאון יהודים יוצאי בגדאד בהודו )  ,שנה ט ,
גיליון  , 8תרמ " ז  ,וטבלה עמ ' . 56
19

בית הספר היסודי הממשלתי הראשון בעיראק הוקם בשנת  1869על ידי המושל מדחת פאשא ,
שהקים זמן קצר לאחר מכן גם בית ספר מקצועי  ,חטיבת ביניים ובית ספר תיכון צבאי  .בשנת 1894
נפתח בית הספר היהודי לבנות בחסות חברת כי " ח  .בתי ספר יהודיים מודרניים נוספים לבנים
נפתחו בשנת  - 1902בית הספר " נוראל "  ,ובשנת  - 1903בית הספר " נועם "  -במימונן של
הנדבניות רבקה נוראל ואחיותיה טובה ונועם נוראל ובחסות חברת כי " ח  .בהמשך הוקמו בקהילה

בתי ספר רבים נוספים  ,ובשנת  1950הגיע מספרם ללמעלה משלושים  ,חלקם בחסות ועדת החינוך
של הקהילה וחלקם בבעלות פרטית  .ראו  :מאיר  ,עמ '  ; 35 - 105בןיעקב  ,יהודי  ,עמ ' רפת ; סיימון
עמ'  ; 61תוינה  ,עמ' . 229

 98ן נילי גבאי

השכלה נשים לפגי פתיחה ביה היפי

לבנות

ב1894-

בית הספר המודרני לבנות בבגדאד נפתח בשנת  . 1894קודם לכן למדו בנות הגבירים

בביתן קרוא וכתוב  ,תנ " ך ותפילה  ,על ידי מורים פרטיים שנשכרו לשם כך  .בנות המעמד
הבינוני למדו בחדר מעורב  ,לבנים ולבנות  ,אם כי מספר הבנות שלמדו בחדר היה קטן
ממספר הבנים .

20

מספר הורים לימדו את בנותיהם בעצמם  .בתלמוד תורה למדו בנים

בלבד .
לפי כהן  ,בנות למדו בחדר מגיל שלוש  -ארבע  ,ולפי בן  -יעקב  ,מגיל חמש  -שש  .בקהילה

התקיימו שני סוגים של חדר  " ,חדר פרטי " לבנים ולבנות  ,ו " חדר

כללי " ,

דהיינו ציבורי ,

שנתמך על ידי קופת הקהילה  ,ולמדו בו בנים בלבד  .רוב התלמידים בחדר הכללי היו

בני עניים  -מכאן שבנות העניים לא זכו להשכלה  .בחדר הפרטי למדו בנות לצד בנים
עד גיל תשע  -עשר  ,ולאחר גיל זה לא התקיים חינוך מעורב  .הבנות שהו בחדר  ,בדרך

כלל במשך שנה או שנתיים  ,למדו קריאה בעברית  ,כתיבה תמה ותנ " ך  ,וגם שיחקו .
אברהם תוינה ציין בספרו " גולים וגאולים "  ,שנכתב בתחילת שנות השבעים של המאה
העשרים  ,כי יש נשים בנות שמונים ותשעים  ,דהיינו כאלה שנולדו לפני פתיחת בית

הספר לבנות  ,שלמדו בצעירותן בחדרים ; לדבריו  ,נשים אלה מתפללות בכל שבת והן

נהגו לכתוב מכתבים לבעליהן או לקרוביהן בכתב עברי הדומה לכתב רש " י .
העיתון

 Jewish Chronicleמ 19 -

בינואר

1881

21

מדווח מבגדאד  ,כי יש בנות המקבלות

השכלה עברית  ,אך מספרן אינו גדול  .רחל חכם יצחק ( עקירב )  ,שיזמה בשנת

1924

את

התמהו של בית החינוך לעיוורים  ,נולדה בשנת  , 1875והוריה לימדו אותה קרוא וכתוב

ותורה .

22

אמו של אברהם אלכביר  ,שנולדה במחצית השנייה של המאה הי " ט  ,ידעה

קרוא וכתוב בעברית

ותנ " ך  ,והיתה המורה הראשונה של בנה .

23

אמה של ויקטוריה

גבאי ( לבית דנגור )  ,שנולדה ברבע האחרון של המאה הי " ט  ,ידעה קרוא וכתוב  ,ונהגה
לקרוא תהלים בכל

יו. 0

24

סבתם של חמיה וחמותה של כותבת שורות אלה  ,הרבנית

אסתר  ,אשת הרב משה חיים שמאש  ,שנולדה באמצע המאה הי " ט  ,היתה מתפללת בקביעות,

ולאחר מות בעלה החלה להניח תפילין  .חנה  ,אשת אליהו יהודה  ,אחותו של הגביר

יחזקאל בן יהושע גבאי  ,נולדה בבגדאד בשנת  , 1826למדה בצעירותה אצל מורה פרטי

של המשפחה  ,המשיכה ללמוד גם לעת זקנתה  ,והרבתה לכתוב מכתבים לקרוביה .

25

אחת העדויות החשובות להשכלת נשים לפני פתיחת בית הספר לבנות היא ספרו
של ר ' יוסף חיים ( ה " בן איש

ח ' כהן  ,היהודים  ,עמ '

חי " )

; 162 , 104

" קאנון אל נסא " ( חוק הנשים )  ,שיצא לאור בבגדאד

בןיעקב  ,יהודי  ,עמ ' סג .

תוינה  ,עמ' . 75
שם  ,עמ' . 155
אלכביר  ,עמ ' . 1
ויקטוריה גבאי לבית דנגור  ,ירושלים  ,ריאיון מ  3 -בנובמבר

בדיעקב  ,פרקים  ,א  ,עמ' . 116 - 115

1997

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד ן
בשנת . 1906

99

המחבר מעיד כי כתב את הספר בלהג הערבי של יהודי בגדאד  ,ובאותיות

26

עבריות  ,על מנת שהנשים תוכלנה לקרוא בו  .המחבר מציין בהקדמה לספר כי נשות
העיר נהגו להתכנס בחול המועד פסח ובחול המועד סוכות בבית ראש המשפחה  ,וכל
אחת מהנוכחות קראה פרק אחד או עמוד אחד בקול רם  .במשפחות של רבנים נהגו
הנשים לקרוא בספר בצוותא מדי שבת  ,ואף בשעות הפנאי בימות החול .

27

לא ברור

מתי החל נוהג זה  ,אך ברור כי הרב המלומד ר ' יוסף חיים כתב ספר במיוחד לנשים ,
והדבר מעיד על קיומו של ציבור קוראות שהיו מסוגלות לקרוא בו  .הספר נדפס שלוש
פעמים  ,והדבר מעיד על התקבלותו הנלהבת .
על מנהגם של גבירים להביא מורים פרטיים לבנותיהם יש עדויות גם בסיפורי העם
של יהודי בבל  .אחד הסיפורים  " ,מעשה בגביר שלמדה בתו תורה יותר ממנו "  ,מובא על

ידי ר ' יוסף חיים .

28

" פריים ! פריים ! "

עדויות נוספות מופיעות בספרות היפה שכתבו יוצאי בגדאד  .בנובלה

מאת שלום דרויש  ,סיפור ריאליסטי המבוסס על יסודות ביוגרפיים ,

מתרחשת העלילה בתחילת שנות השלושים  .חמותה של הגיבורה היא כבת חמישים ,

כלומר שנולדה בסביבות שנת  , 1880דהיינו כחמש -עשרה שנים לפני פתיחת בית הספר

לבנות  ,ואף על פי כן היא יודעת תנ " ך  ,מדרשים ואגדה .

29

הסופר יצחק בר  -משה מזכיר

בספר זכרונותיו  " ,בית בבגדאד "  ,את סבתה של אמו  ,שהיתה כבת שמונים בהיותו ילד

( המחבר נולד בשנת  , % 927ומכאן שהסבתא נולדה באמצע המאה הי " ט )  .בניה היגרו
להודו ושתיים מבנותיה לסינגפור  .היא קיבלה מהם מכתבים וכסף  ,וכתבה את תשובותיה
בערבית ובעברית ללא דופי .

30

אי  -אפשר שלא לציין כאן את הדוגמה של פרחה ( פלורה ) אשת סלימאן בן דוד ששון ,
שהיתה אישיות מיוחדת

במינה .

31

פרחה נולדה בבומביי בשנת  , 1856ובנעוריה למדה

אצל רבנים שהזמין אביה לביתו  ,וכן בבית ספר קתולי  .אחרי נישואיה המשיכה ללמוד

אצל הרב יצחק אגסי  ,בוגר בית המדרש לרבנים " בית זילכה " בבגדאד  .היא ניהלה
32

באפריל

ss

כמו כן פרסמה

התכתבויות בנושאים הלכתיים עם רבנים  ,בייחוד עם רבנים בבגדאד .
נשאה שיעור בתלמוד בבית המדרש לרבנים בלונדון ) Jews College

שני מאמרים בעיתון

עשרה ביהדות .

Jewish Foram

 , Theהאחד על רש " י והשני על המספר שלוש-

34

26

ראו חיים  ,חוקי .

27

שם  ,הקדמה .

28

חיים  ,עוד יוסף  ,עמ ' קעט .

29

דרויש  ,פריים  ,עמ ' . 115

30

בר  -משה  ,עמ '

31

בןיעקב  ,פרקים  ,א  ,עמ ' . 128 - 115

32

ראו חילופי אגרות  ,שם  ,ב  ,עמ' . 527 - 459

. 116

באפריל

( י " ר בניסן תרפ " ד )  ,עמ ' . 14

33

כרוניקל ,

34

פורום  , 13תשרי תרצ  -א ( אוקטובר , ) 1930
. 72 - 68

18

1924

1924

עמ ' ; 383 - 377

שם  ,ניסן תרצ " א ( מרס

 , ) 1931עמ '

100

ן

נילי גבאי

פרחת ב9ה

הספי המודית היאשוו

בין פתיחת בית הספר המודרני לבנים בשנת
1894

לבנות בבגדאד

1864

לבין פתיחת בית הספר לבנות בשנת

עברו שלושים שנה  .במשך השנים הללו  ,עם התגברות תהליך ההתמערבות  ,נפתחו

בתי ספר לבנות במספר קהילות בארצות המזרח ובאגן הים התיכון ,
בושש השינוי לבוא  ,והשאלה היא

בשנת

1872

מדוע .

5

'

אולם בבגדאד

36

ייחסה זאת האגודה האנגלו -יהודית בלונדון למחסור באמצעים כספיים ,

אך קביעה זו היתה כללית  ,ולא התייחסה דווקא לבגדאד  .י 3קשה לקבל הסבר זה  ,שכן
מצבם הכלכלי של יהודי בגדאד הלך והשתפר במחצית השנייה של המאה הי " ט  .מלבד
זאת  ,ידוע כי הקהילה הקימה והחזיקה מוסדות חברה וצדקה במימונם של חברי הקהילה
ובתרומותיהם של יהודים עשירים יוצאי בגדאד שהיגרו לארצות המזרח הרחוק .
בשנת

1895

קבעה האגודה האנגלו -יהודית כי במשך שנים רבות נמנעה פתיחתו של

בית ספר לבנות בגלל אדישות הקהילה  ,שלא לומר עוינותה  .נרסיס לון מכי " ח תלה את
הדבר בבערות ובאדישות מצד המשפחה היהודית .

38

גם מוריס כהן  ,מורה לאנגלית

שנשלח מלונדון לבגדאד  ,הצביע על אדישות הקהילה  ,וייחס זאת לבורות  ,היוצרת התנגדות

לכל חידוש ' .
9

הלה האשים גם את הרבנים בחוסר מעש .

40

בעקבות הדעה האחרונה  ,הדגישו גם חוקרים את שמרנותם של בני הקהילה ושל

הרבנים  .חורש מתארת מאבק סביב שבירת מוסכמות שנתקל בהתנגדות חריפה מצד
הרבנים  ,כאשר בשנת

% 886

ניסה ישראל לוריאן  ,מנהל בית הספר כי " ח לבנים לפתוח

41

סודאי אינו מתייחס במישרין לפתיחת בית הספר לבנות ,

בית ספר למלאכה לבנות .

אבל הוא רואה בכך שההורים העשירים החרימו את בית הספר כי " ח לבנים  ,והעדיפו
לשלוח את בניהם לחדרים הפרטיים  ,השתקפות של גישתם לחינוך המודרני בבגדאד .

כך  ,לדבריו  ,נעשו ההורים האדישים לחינוך בניהם בעלי בריתם של הרבנים " צרי

האופק " ,

המתנגדים לכל דבר חדש  .לגישתו  ,התנהל מאבק בין " כוחות האור "  ,דהיינו אנשי כי " ח ,
לבין " כוחות החושך "  ,דהיינו הנהגת

חלב  ,סלוניקי וטטואן  -עג,47
עמ ' ; 45

הקהילה .

1871 / 2

42

( תרל " א  -תרל " ב ) עמ '  ; 35שם  ( , 1876 / 7 ,תרל" ו  -תרל " ז ) ,

שומלה וקונסטנטינופול  -כרוניקל ,

31

באוגוסט

ביירות  ,קורפו  ,איזמיר  ( 1880 / 1 AJAR -תר " ם  -תרמ " א ) ,
מוגאדור  -כרוניקל ,

8

בנובמבר

1889

1877

( ב " ב באלול תרל " ז ) ,

עמ ' ; 70 - 64

,

; 1882 3

( י " ד בחשון תר " ן )  ,עמ ' . 13

קיימת אמנם עדות על שתי תלמידות בבית הספר כי " ח לבנים בשנת

במקרה חריג  -ראו סקרייב  ,אוקטובר

תוניס  -שם ,

עמ ' ; 12

, 1989

גיליון

, 37

, 1879

אולם מדובר כנראה

עמ . 4 ,

 ( 1871 / 2 AJARתרל " א  -תרל " ב )  ,עמ ' . 35
לון  ,חלק ב  ,עמ '  . 31 , 11י
מ ' כהן  ,אמונות  AJAR ,לשנת  ( 1880תר " מ ) ,

עמ ' . 76

שם .
חורש  ,עמ ' . 43
סודאי מסתמך על מכתב שכתבו תלמידי בית הספר לקונסול צרפת ב 16 -ביוני  , 1868שבו הם
מתלוננים על כך שהרבנים מאשימים אותם בכפירה ; בתשובתו מביע הקונסול את דעתו כי הרבנים
הם " פנטיים בורים "  ,החוששים למשרותיהם  .תצלום המכתב ותשובת הקונסול  ,ראו סודאי  ,עמ '

. 59 - 57

חינוו בנות בקהילה היהודית בבגדאד

ן

101

הטענה כאילו הרבנים התנגדו לחינוך המודרני משום שהיו צרי אופקים ומשום שחששו

למקור פרנסתם של המלמדים בתלמודי התורה  ,אין לה על מה להסתמך  .לאמיתו של
דבר  ,מאמצע המאה הי " ט היו גדולי הרבנים בבגדאד בעד השכלה מודרנית  ,בתנאי שזו

לא תפגע בלימודי הקודש  .לדוגמה  ,בידיעה שהופיעה בעיתון " המגיד "  ,נאמר על הרב

עבדאללה סומך (  , ) 1 889 - % 813מגדולי הרבנים בבבל באמצע המאה הי " ט  ,כי הוא " אוהב

הציביליזציה החדשה  . . .שולח את צאצאיו אל בית הספר כי " ח פה ובן בנו הנהו בפריס
בבית מדרש המלמדים אשר לחברת

כי " ח " .

43

הרב סומך לא שעה לדרישתו של הרב

עקיבא יוסף שלזינגר מירושלים להחרים את בתי הספר של חברת כי " ח .

44

הרב שלמה בכור חוצין  ,שהיה בין היוזמים את ייסודו של בית הספר כי " ח ושימש

שם כמורה לתלמוד במשך שנים אחדות  ,שיבח את פעולותיה של חברת כי " ח בבגדאד
במכתבים שכתב לעיתונים

" הלבנון "

ו " המגיד " .

45

הרב יוסף חיים  ,גדול רבני בבל בעת החדשה  ,היה תומך נלהב בלימודי החול  ,ועקב

מקרוב אחר פעולותיה של חברת כי " ח בבגדאד  .בדרשות שנשא לרגל פתיחתם של שני
בתי ספר נוספים על ידי חברת כי " ח  ,בשנים

1902

ו  , 1903 -הדגיש את הצורך בשילוב

לימודי החול עם לימודי הקודש  .הוא הביא נימוקים הלכתיים רבים מן התנ " ך  ,הגמרא ,
תשובות רב האי גאון והרמב " ם  ,כדי להראות שלימודי החול מביאים תועלת לאדם
בעולם הזה וכי הם דרושים

לשלמותו .

46

צבי יהודה הדגיש את התנגדותם של נכבדי הקהילה הבגדאדית לגישה המתנשאת

של כי " ח  ,אשר שאפה לשנות את תרבותם  .י *

ואמנם  ,לפי נרסיס לון  " ,מטרתם העיקרית

של בתי הספר למתחילים  ,ביחוד במזרח  ,היא לא רק השכלה  ,אלא בעיקר חינוך . . .
להלחם נגד המידות הרעות הנפוצות פחות או יותר בין עמי

המזרח " .

48

לשיטת כי " ח ,

על בני הקהילה המקומית להפנות עיניהם לעבר אירופה  ,שהיא " מקור הדעת ומפיצת

ברכות הציביליציה " .

49

על כל אחד להכיר תודה לחברת כי " ח ולחברה האנגלו-יהודית ,

אשר " חינכו אותו ונתנו לו את הכוח להתרומם מעל לאחיו המסכנים " .

50

השינוי התרבותי

המיוחל על ידי אנשי כי " ח התבטא בהסרת כיסוי הראש של הבנים  ,בגזיזת הפאות ובמעבר

ללבוש אירופאי  .במישור הרוחני  ,הכוונה היתה שהמורה יסביר לתלמידים את אי -ההיגיון

שבאמונתם העממית  ,ולהשפיע על ההורים באמצעות ילדיהם .
43

המגיד  ,תרל " ו (  , ) 1876גיליון . 6

44

חורש  ,עמ '  , 115בהסתמך על כ " י ששון  - 587ע  ,חלק א  ,עמ '  , 405תצלום מכון בן  -צבי .

45
46

עמ ' ; 103 - % 02

המגיד  ,שנה י  ,תרכ " ו (  , ) 1866גיליון . 16

הלבנון  ,שנה ו  ,תרכ " ט (  , ) 1869גיליון , 13
חיים  ,אמרי  ,דרוש א ' ודרוש ב '  .רבנים נוספים  ,שהיו בעד חינוך מודרני יחד עם שמירה על המסורת ,
היו  :הרב אברהם משה הלל  -החבצלת מס '  , 13מיום כ " ט בטבת תרמ " ח

( 13

בינואר

, ) 1888

עמ '  ; 10 %כרוניקל  2 ,במרס  ( 1888י " ס באדר תרמ " ח )  ,עמ '  . 14הרב אליהו בנימין  -תוינה  ,ה ,
עמ '  . 29הרב יחזקאל בן הרב שמואל  -שם  ,עמ '  . 32הרב עזרא דנגור  -על פי ריאיון עם נכדתו ,
ויקטוריה גבאי לבית דנגור  ,ירושלים  3 ,בנובמבר . 1997
47

יהודה  ,עמ ' . 50 - 45

48

לון  ,חלק ב  ,עמ' . 15

49

מ ' כהן  ,ביה " ס  AJAR ,לשנת

1880 / 1

( תר " ם  -תרמ " א )  ,עמ ' . 75

50

שם .

102

ן נילי גבאי

בהמשר לדעה המדגישה את התנגדותם של יהודי בגדאד לשינוי

תרבותם  ,דומה כי

הדאגה לצניעות הבת עמדה מאחורי ההתנגדות לפתיחת בית ספר לבנות  .בחברה היהודית
בבגדאד טוהר הבת היה אחד הערכים העליונים  :הכלה נדרשה להוכיח בליל הכלולות

שהיא בתולה .

51

בשנת

% 886

נעשה ניסיון לפתוח בית ספר למלאכה לבנות  ,שהיה מיועד

לתלמידות עניות  .המנהל  ,ישראל לוריאן  ,שהיה גם מנהל בית הספר כי " ח לבנים  ,אסר

על התלמידות לעטות כיסוי פנים ( רעלה )  ,והירשה להן רק לחבוש כובע על ראשיהן ,
כדוגמת הנשים האירופאיות  .ראשי הקהילה והרבנים ראו בכך פסעה בצניעות ופרסמו
" הסכמה " המטילה חרם על כל בת שתלמד בבית הספר  ,וכך נסגר המוסד .

52

נראה כי

פעולותיו הבוטות של המנהל לשינוי תרבותי  ,עוררו חשש כבד לצניעות הבנות .
מאותו טעם לא עוררה התנגדות הפתיחה בשנת

1890

של מסגרת חונכות לבנות

בחסות כי " ח  ,שכן הלימודים התקיימו בבתי המורות  ,וכך נשמרה הצניעות  .באותה
שנה עבדו עשר בנות בריקמת זהב  ,צווארונים ושולי גלימות  .שנה לאחר מכן עלה מספרן
לשלושים וארבע  ,ובשנה שאחריה לשלושים ושבע  .הבנות למדו בבתיהן של שתים -

עשרה מורות  ,קיבלו ביגוד  ,ואף ניתנה קיצבה מיוחדת לשלוש יתומות .

53

על החשש לצניעות הבת מעיד גם מכתבו של הרב יוסף חיים אל הנהלת
מד ' באדר

תרס " ז ( . ) 1907

54

כי " ח בפריס

הרב דיווח שמורה מוסלמי להוראת האריגה לבנות פיתה

תלמידה אחת  ,שכב עימה וגרם בושה וקלון לבת ולמשפחתה  .בעקבות המקרה הודיע
הרב על התנגדותו  ,והתנגדות שאר החכמים בבגדאד  ,להעסקת מורה בבית הספר לבנות.

מכתב נוסף בנידון נשלח אל הנהלת כי " ח מטעם הרבנים חברי בית דין הצדק בקהילת
בגדאד  ,ובו הם פוסקים

במפורש  [ " :בשל ]

החשש . . .

שיפתה אותה עד שתתרצה ללכת

אין רשות לכל איש בין נכרי בין ישראל ללמד שום מלאכה לבנות

אצלו  . . .למעשה רע . . .
ישראל כי אם ילמדו על ידי נשים " .

55

מה גרם אפוא לשבירת המחסום ולפתיחתו של בית הספר לבנות בשנת

? % 894

הספר הוקם בהשפעתם ובעזרתם של בוגריו הוותיקים של בית הספר לבנים .
1893

56

בית

עד שנת

סיימו מחזורים רבים של בנים את לימודיהם  ,ומהם שנסעו למרחקים וחזרו לבגדאד ,

וראו את הצורך בפתיחת בית ספר לבנות  .בית הספר לא קיבל תמיכה מאת כי " ח  ,מאחר

5%

אפשר להעלות את הטענה הפמיניסטית הרואה בגישה זו פטרנליזם שמטרתו לשמר את מעמדן
הנחות והמדוכא של נשים בחברות מסורתיות  ,אך אפשר גם לראות בכך מערכת ערכים המבוססת
על אמונה דתית  .מכל מקום  ,נראה כי הדאגה לצניעותה של הבת  ,ויהא מקורה אשר יהא  ,היתה
הסיבה לעיכוב הפתיחה של בית הספר לבנות .

52

בךיעקב  ,יהודי ,

עמ ' רצא ; חורש  ,עמ '  , 43בהסתמך

על " הפרח  , -בטאון יוצאי בגדאד בהודו  ,תרמ " ו

(  , ) 1886גליונות . 43 , 13
53

 AJAלשנים

 ( % 890 / 1תר " ן  -תרנ " א ) , 9

עמ ' , 35

1892 / 3

( תרנ " ב  -תרנ " ג )  ,עמ '  . 27מסגרת זו היתה
(

מיועדת לבנות השיכבה הענייה  ,במטרה לאפשר להן להרוויח למחייתן בעבודת ידיהן  .במקביל ,
פעלה גם מסגרת חונכות לבנים  ,שאף הם קיבלו ביגוד וקיצבה
54

המכתב מובא כנספח אצל יהודה ,

55

יהודה  ,עמ ' . 58

56

עמ ' ; 75

תוינה ,

מאיר ,

עמ ' ; 36 - 35

עמ ' 57 - 56

יפתח  ,עמ '

.

חודשית .

המקור  :ארכיון כי " ח  8 ,ע1ו . Iraq

. 38

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד

ן

% 03

ששכר הלימוד שולם על ידי התלמידות - 57מכאן שבית הספר לא היה מיועד לבנות
עניים אלא לבנות השיכבה המבוססת  ,שהיתה מסוגלת לשלם שכר לימוד  .אם נצרף
לכך את מגמת העלייה במספר תלמידי בית הספר לבנים  ,החל משנת  , % 897המסקנה
המתבקשת היא כי הגורם העיקרי שאיפשר את פתיחת בית הספר לבנות הוא תקומתו
של דור חדש  ,של אלו שלמדו בעצמם בבית ספר מודרני ורכשו בו השכלה שאיפשרה

להם קידום כלכלי וחברתי ; עתה  ,משנעשו להורים בעצמם  ,הם שלחו את בנותיהם ואת
בניהם לבית ספר מודרני .

צעדים יאשוניט בח39וד ה9יוד 3רכות
בית

הספר לבנות נפתח בתחילת שנת

% 894

עם עשרים ושמונה תלמידות  ,מספר קטן

מהמצופה  ,אך בשנתו השנייה עמד מספרן על ארבעים ושמונה .

58

בשנים הראשונות

לקיומו נמסר על עוינות כלפי בית הספר  ,בעיקר מצד הנשים בקהילה ,
הלך והתחזק  .בשנת

% 901 / 2

59

אולם מעמדו

עמד מספר התלמידות על מאה ותשעים  ,והורים התחננו

שבנותיהם תתקבלנה לבית הספר  ,אך בנות רבות נידחו עקב חוסר מקום .
בשנת

% 903

60

נודע על כוונת הגביר סר אליעזר כדורי להקים בניין גדול חדש עבור

בית הספר לבנות  ,וכי הוא הפקיד אלפיים ליש " ט בידי כי " ח  ,תוך התחייבות לשלם עבור

המגרש והבנייה סכום המוערך בשמונים אלף  -תשעים אלף פרנק .

בנובמבר

61

%9% 1

נחנך הבביי4וההדש  ,שנקרא על שם לורה כדורי  ,אשת הנדיב  26 .בבניין היו עשרים ותשעה
חדרי כיתות  ,ונוספו עליהם חדרים להנהלה  ,לפקידה  ,למורות  ,למרפאה ולמעבדה .
מאוחר יותר נוסף גם בית מלאכה לתפירה באגף נפרד  ,ובו המתפרה המשוכללת ביותר
בכל עיראק  ,הכול בתרומת כדורי .

63

לאחר חנוכת הבניין החדש חלה עלייה דרמטית

במספר התלמידות בבית הספר  :בשנת

הגיע ל. 706 -

1910 / % 1

עמד מספרן על  , 429ובשנת

1912

64

בשני העשורים הראשונים לקיומו של בית הספר  ,לפחות עד מלחמת העולם הראשונה ,
היה הבדל בין מטרות החינוך לבנות לעומת אלה של הבנים  ,והדבר בא לידי ביטוי

57

AJAR

לשנת

עמ ' . 16
58
9

"

60
6%

 AJARלשנת

לפי
לפי

AJAR

 ( 1894 / 5תרנ " ד  -תרנ " ה )  ,עמ ' ; 17

,

( תרנ " ה  -תרנ " ו )  ,עמ '

1895 6

AJAR

. 30

 , awעמ ' . 31

 AJARלשנת 1901 / 2

לשניו

עמ ' ; 13

כרוניקל ,

9

בנובמבר

1894

( " בחשון תרנ " ה ) ,

1903 / 4

( תרס " א  -תרס " ב )  ,עמ ' . 24

( תרס " ג  -תרס " ד ) ,

עמ ' ; 27

על כדורי ראו בן  -יעקב  ,הגאונים ,

עמ '  ; 32כרוניקל ,

10

באפריל

באפריל

1903

כרוניקל ,

8

בינואר

עמ ' קעט  -קפ ; AJAR

( י " ג בניסן תרס  -ג )  ,עמ '

לשנת

1904

( כ ' בטבת תרס " ד ) ,

1902 / 3

( תרס " ב  -תרס " ג ) ,

. 21

( ב ' באייר תרע " ב )  ,עמ ' . 13

62

כרוניקל ,

63

דו " ח על בתי הספר הציבוריים הישראליים ( בעיראק ) לשנת  , % 950אצל מאיר  ,עמ '

19

1912

עמ ' . 78
64

 AJARלשנת

 ( % 910 / 11תר " ע  -תרע " א )  ,עמ ' ; 21

כרוניקל  ,שם .

; 36

שינה ,

 104ן נילי גבאי
בתוכניות הלימודים של שני המינים  .בית הספר לבנות היה כפוף מבחינה מינהלית
לבית הספר לבנים שבחסות כי " ח  ,ולפיכך נכון להשוותו לבית הספר לבנים שבחסותם .
המטרה בחינוך הבנים היתה לפתות בפניהם אפיקים חדשים  .לאחר רכישת השכלה
מודרנית  ,ובעיקר שפות  ,לא ייאלצו עוד הבנים לעסוק במסחר הזעיר כהוריהם  ,אלא
יוכלו למצוא משרות טובות יותר  ,הן בבגדאד והן בארצות אחרות  ,בעיקר באירופה
ובאמריקה  .מטרה זו היתה מיועדת לבנים בלבד  ,כי על פי התפיסה הרווחת באותם
ימים  ,מקומה של האשה היה בבית  .בהתאם לכך  ,מטרות החינוך המיוחדות לבת היו

קשורות במילוי תפקידיה בבית  .על פי נרסיס לון מכי " ח  ,השכלה היא התרופה נגד
שעבוד האשה  .לפיכך  ,מטרת החינוך לבנות היא להוציא את הצעירות " הנבערות
והנחמדות " מתוך " ערפילי החשיכה "  ,ובלמדן קרוא וכתוב  " ,תלמדנה גם לחשוב ולחפש

בעבודתן שחרור קדוש ומאושר "  ,שכן " הבערות היא שהביאה את האשה לידי שעבוד " .
המשה הפטרונית  ,הרואה בנשים יצורים

" נבערים "

מצד אחד אך

" נחמדים "

65

מצד

אחר  ,ודאי אינה גורסת את שחרור האשה  .לגבי בנות  ,לא החינוך השכלי הוא העיקר ,

אלא " צריך שהחינוך המוסרי ועבודת היד יתפסו מקום

ראשון " .

66

בעיקר החשיב לון

את שיפור ההרגלים הביתיים  ,כשהכוונה להרגלי ניקיון ובריאות  ,וכן את הרכישה של
תכונות טובות  ,כגון נועם ופשטות במלבוש  .י 6לון הוסיף  ,בנימה  ,יותר מתקדמת  ,שנערה
שרכשה השכלה בבית ספר מודרני תוכל להתנגד לנישואין לגבר שאביה בחר עבורה .

68

ההבדל במטרות החינוך בא לידי ביטוי גם בתוכניות הלימודים  .ברבע האחרון של

המאה הי " ט כללה תוכנית הלימודים של הבנים את המקצועות הבאים  :עברית  ,ערבית ,
תורכית  ,אנגלית  ,צרפתית  ,גיאוגרפיה  ,חשבון וטבע .
לימדו ערבית  ,עברית  ,צרפתית ותפירה .

70

בדוח " ות

69

לעומת זאת  ,בבית הספר לבנות

ה AJA I -

לשנים הראשונות שלאחר

~

פתיחת בית הספר לבנות אין התייחסות למקצועות העיוניים  ,ומכאן עולה כי לימוד
התפירה תפס חלק נכבד מהלימודים .
על פי המורה לאנגלית מוריס כהן  ,עם פתיחת בית הספר לבנות הוחלט להצהיר
שילמדו בו תפירה בלבד  ,וזאת כדי להפיס את דעת הרבנים  ,ואחר כך הורחבה תוכנית
הלימודים בשלבים 1 .י הדבר נראה תמוה במקצת  ,מכיוון שמסגרת של חונכות ללימוד
תפירה היתה קיימת עוד קודם לכן  ,ואילו אנשי הקהילה שיזמו את פתיחת בית הספר
לבנות חפצו בהשכלה עיונית  ,שהרי התלמידות היו ממשפחות בעלות יכולת  .אולם

תמיכה בטענתו של כהן מתקבלת ממנהלת בית הספר לבנות בשנת  , % 899מאדאם צמח ,

65

עמ ' 10

לון  ,חלק ב ,

עמ ' . 16

66

שם ,

67

מ ' כהן  ,החיים  ,עמ ' . 77

68

לון  ,חלק ב  ,עמ' .20

69

 AJARלשנת

70
71

כרוניקל ,
שם ,

26

8

1879 / 80

באפריל

באוקטובר

( תרל " ט  -תר " ם )  ,עמ ' . 93

1898

( ט " ז בניסן תרנ " ח )  ,עמ ' . 16

 ( 1900ד ' בחשון

תרס " א )  ,עמ ' . 20

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד ן

105

שטענה כי " האוכלוסיה לא מבינה את התועלת בלימוד שפות זרות לבנות  .הם עדיין
חושבים שרק מלאכות יד נחוצות

לבנות "

,

7

סיוע לכר שבית הספר הדבש תחילה את לימוד התפירה בא גם מכיוון הפור  :על פי
דו " ח של ה  -א14ג4נ  ,אחת המטרות של בית הספר היתה דווקא לשנות את הגישה השלילית
בקהילה כלפי העבודה במחט  ,שכן שימוש במחט לצורך פרנסה היה מקובל רק במשפחות
העניות  ,ואילו הנשים היהודיות שמצבן הכלכלי היה טוב  ,ראו בתפירה עבודה משפילה .
בית הספר התפאר בכך שהצליח להביא את הבנות לאהוב את מקצועות התפירה
והריקמה .

73

גם כעבור למעלה מעשור לפתיחת בית הספר  ,הושם דגש על התפירה 4 ,י ובמשך

תקופה זו  ,הבנות  ,שלא כמו הבנים  ,לא למדו אנגלית  .על פי התפיסה שרווחה אז  ,החינוך
לבנים נועד להכשירם להיות מפרנסים  ,ולפיכך לימוד האנגלית חיוני עבורם  ,אך לא
היתה ציפייה שבנות תמלאנה מישרות  ,ולכן לימוד האנגלית נתפס כמיותר עבורן 5 .י
בדו " ח

ה AJAR -

לשנת

% 905 / 6

נמסר כי הבנות הבוגרות יותר הביעו שאיפה עזה

ללמוד אנגלית  ,אולם האגודה לא יכלה להקצות לכך משאבים  .בשנת

%9% 3

ביקש מר

בסן  ,מנהל בית הספר לבנים  ,מן האגודה מענק להעסקת מורה לאנגלית בבית הספר

לבנות  .האגודה השיבה כי היא אינה יכולה להצדיק הוצאה נוספת  ,בשל הסכום הגבוה
שכבר מוענק לבתי הספר בבגדאד .

הטנופה בתקופה

הבייטיט

אין בידינו מידע על הנעשה בתקופת מלחמת העולם הראשונה  ,אולם בעקבות הכיבוש
הבריטי הלכה וגברה הוראת האנגלית  ,והיא היתה לחלק מתוכנית הלימודים בבית הספר
על שם לורה כדורי לבנות כבר בשנות העשרים המוקדמות 6 .י בשנת

1927

נפתח קורס

ללימוד אנגלית למורים  ,והשתתפו בו מורים ומורות מבתי הספר שבחסות כי " ח  .י 7עד
ראשית שנות השלושים הובאו מורות לאנגלית מחוץ לעיראק  ,אך בשל עלותן הגבוהה ,
הוחלט להכשיר בנות מקומיות להוראת השפה  .בשנת

% 93 %

נמסר על נערה בגדאדית

שקיבלה מילגת לימודים מהאגודה האנגלו -אמריקאית  ,והחלה ללמוד באוניברסיטה
האמריקאית בביירות  ,כדי להכשיר את עצמה כמורה לאנגלית 8 .י
לקראת אמצע שנות השלושים התרחבה הוראת האנגלית בבית הספר לבנות באופן
ניכר ; לימדו בו שתי מורות בעלות תעודה מהאוניברסיטה האמריקאית בביירות  .לימוד

72

חורש  ,עמ ' . 44
לשנת

73

AJAR

74

שם  ,לשנת

75

1897 / 8

1905 / 6

( תרנ " ז  -תרנ " ח )  ,עמ ' . 29

( תרס " ה  -תרס " ו )  ,עם . 27 ,

את לימוד הצרפתית יש לראות בהקשר שונה  :אליבא דכי " ח  ,הוראת הצרפתית נועדה למטרות
חיברות ותירבת  ,ולפיכך נועדה לבנים ולבנות כאחד  -ראו לון  ,חלק ב  ,עמ ' . 5 - 4

76

כרוניקל ,

14

במרס

1924

77

 AJARלשנת

1927

( תרפ " ז )  ,עמ ' . 16

( ח ' באדר ב ' תרפ " ד )  ,עמ ' . 20
78

 AJARלשנת

1931

( תרצ" א )  ,עמ' . 18

 % 06ן נילי גבאי
האנגלית התחיל בכיתה ג '  ,ובכיתות הגבוהות למדו הבנות גם היסטוריה אנגלית וספרות
אנגלית  .התלמידות הבוגרות ניגשו לבחינה שנוסחה על ידי איגוד המורים הלאומי

באנגליה :

השאלון נשלח מלונדון  ,התשובות הועברו לשם  ,ומשם נתקבלו התוצאות  .בשנת

1935

עברו שש  -עשרה מתשע  -עשרה תלמידות את הבחינה ברמה המתקדמת  ,ועשרים ושלוש
מתוך עשרים וחמש עברו את הבחינה ברמה הבינונית .

79

בשנת

1938

נפתח קורס מיוחד

ללימוד אנגלית עבור תלמידות שסיימו את לימודיהן  ,ובו למדו ארבע פעמים בשבוע
ספרות והתכתבות בעזרת מורה

אנגלייה .

80

באמצע שנות השלושים כבר היו בקהילה בתי ספר נוספים לבנות  .בית הספר על שם
נועם וטובה נוראל  ,שנוסד בשנת
נפרדות לבנות  ,ובשנת

% 927

1903

כבית ספר לבנים  ,פתח בשנת

19 % 9

שלוש כיתות

הוסב המוסד לבית ספר לבנות בלבד  .בית ספר זה נועד

לבנות השכבות העניות  ,ורוב תלמידיו או תלמידותיו היו פטורים מתשלום שכר לימוד .

81

גם בית הספר וגן הילדים על שם מנחם צאלח דניאל  ,שנפתח עוד בשנת  , 1909הוסב
בשנת

% 926

לבית ספר יסודי לבנות  ,והמשיך לכלול כיתת גן ילדים

; 82

רוב התלמידות

בו באו ממשפחות עניות  .בית הספר השתדל להעניק להן שוויון הזדמנויות בחינוך  ,וכן
לדאוג לרווחתן הפיזית  ,בפתיחת מרפאת עיניים בבית הספר ובמתן ארוחות לתלמידות
העניות  .הלימודים התנהלו על פי תוכנית הלימודים של בתי הספר הממשלתיים  ,בתוספת
עברית וצרפתית  ,ותוך מתן דגש מיוחד להוראת האנגלית .בית הספר הכשיר את התלמידות
לבחינות הממשלתיות  ,המאפשרות כניסה לבית ספר תיכון  .הוא היה משופע בעזרי
לימוד  ,וכן היו בו ספריה ומעבדה לכימיה ופיסיקה .
במהלך שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים נפתחו גם בתי ספר יסודיים שהתקיימו
בהם לימודים מעורבים לבנים ולבנות בכיתות הנמוכות

; 83

בכך נמשך בעצם הנוהג

שהיה קיים בחדר הפרטי המעורב  .חלקם שימשו מעין " חטיבה צעירה "  ,שעם סיומה
עברו התלמידים לבתי ספר

אחרים .

הדרישה לפתיחתם של בתי ספר נוספים הלכה וגברה  .בעקבות בקשת ועד הקהילה ,
נפתחו בשנת

% 930

שני בתי ספר ממשלתיים עבור האוכלוסייה היהודית  ,האחד לבנים

והשני לבנות  ,כדוגמת בתי ספר שנפתחו עבור האוכלוסייה הנוצרית .
צאלח העמיד דירה גדולה לרשות משרד החינוך עבור בית הספר  .בשנת  , 1939בעקבות
84

הגביר מנשה

החלטה של משרד החינוך לקיים לימודים בשבת  ,עזבו רוב הבנות את בית הספר ; גורלו
של בית הספר לבנים היה

דומה .

79

 AJARלשנת

1936 / 7

( תרצ " ו  -תרצ " ז )  ,עמ '  , 21לשנת

80

 AJARלשנת

1938 9

( תרצ " ח  -תרצ " ט )  ,עמ ' . 26

81

מאיר  ,עמ '  , 62וכן הערה

82

מאיר ,

עמ '  ; 65 , 64חורש

83

מדובר בבתי הספר " שער הילדים "  " ,המורה "  " ,כרם שלמה " ( ששמו שונה אחר כך ל " דאר

,

בעמ ' ; 63

1935

( תרצ " ה )  ,עמ ' . 20

חורש  ,טבלה  ,עמ ' . 56

עמ' . 78 - 77

בית הספר הקדם  -יסודי בפרבר אל אעט ' מיה  ,ו " מדרסת אלתעאוון
, 118 - 115 , 111 , 110
84

תוינה  ,עמ ' . 97

. 135 - 132

אלג ' דידה " -

אלתעלים " ) ,

ראו מאיר ,

עמ '

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד

ן

107

בבית הספר היסודי על שם מסעודה שמטוב  ,שתלמידיו היו ברובם בני עשירים ,
למדו בנים ובנות בכיתות מעורבות בכיתות הגן ובכיתות הראשונות של בית הספר ,
כאשר בכיתה לא היתה הפרדה בין בנים לבנות  .בית הספר על שם מאיר טויק הוקם
בשנת

% 946

בפרבר באתאוין  ,שהתגוררו בו עשירי העיר  ,לאחר שבית הספר על שם

מסעודה שמטוב לא יכול היה לקלוט את כל התלמידים

באוור .

85

תוכנית הלימודים

היתה זו הנהוגה בבית הספר על שם לורה כדורי  ,ולימוד השפות אנגלית וצרפתית החל

בכיתת הגן  .על פי הנוהג שהתפתח  ,עברו הבנות  ,בסיימן את הכיתות הראשונות  ,לבית
הספר על שם מאיר טויק  ,ובמקביל לכך עברו הבנים מבית ספר זה לבית הספר על שם
מסעודה שמטוב  -זאת משום שחינוך מעורב לבנים ולבנות היה מקובל בכיתות הנמוכות
בלבד  .הבנות למדו שם על פי אותה תוכנית לימודים שנהגה בבית הספר " אלברט ששון " ,
דהיינו  ,התוכנית שניתן בה דגש על לימודי

הצרפתית .

86

בתי ספר יסודיים וקדם -יסודיים נוספים  ,שנפתחו בשנות הארבעים  ,וגם בהם התקיים
חינוך מעורב לבנים ולבנות  ,היו בית הספר

" אלמעארף " ,

בית הספר " אלתורת "  ,ובית

הספר " אלאתחאד "  .י 8במשך מחצית המאה מאן פתיחת בית הספר לבנות  ,עלה מספר
התלמידות בחינוך היסודי בבגדאד בהתמדה  .בשנת
עלה המספר ל , % 481 -ובשנת

היסודי .

% 950

19 % 0

היה מספרן  , 429בשנת

הגיע מספרן ל , 2477 -לעומת

כ 7800 -

% 921

בנים בחינוך

88

חינוך מקצועי
לחינוך מקצועי לבנים לא היה ביקוש רב בקרב יהודי בגדאד  .ראשית  ,מפני שנערים

למדו בדרך כלל מקצוע מהוריהם או מבעלי מלאכה אחרים ; ושנית  ,מפני שיהודי בגדאד

התעניינו בעיקר במסחר  ,בפקידות ובמקצועות החפשיים  .לעומת זאת  ,בתי הספר לתפירה
של הבנות זכו להצלחה  ,גם משום שיציאת אשה לעבודה מחוץ לביתה היתה עלולה
להתפרש כביטוי של חוסר יכולתו של האב או הבעל לפרנסה  ,וגם בגין המיגבלות שהטילה
החברה המוסלמית על נוכחות האשה בפומבי  .בתי הספר לתפירה ענו על מספר

צרכים :

האחד  ,לימוד מקצוע שיכול לספק פרנסה לבנות העניים ; השני  ,מסגרת לימודית לבנות

שלא התאימו לחינוך העיוני ; והשלישי  ,עזרה וחיסכון למשק הבית בתפירה עצמית של
בגדים לבני המשפחה  .בכך התאימו לימודי התפירה לבנות מכל שכבות האוכלוסייה ,
ולא רק לבנות עניים .

85

89

מאיר  ,עמ ' . 53

86

שם ,

87

ראו מאיר  ,עמ ' . 135 , 129 , 126 - 124

88

תוינה  ,עמ ' . 231 , 229

89

עמ ' ; 52 - 51

וכן לפי דברי משה גבאי  ,בעלה של כותבת שורות אלו  ,אשר למד בבית ספר זה .

לדוגמה  ,אסתר זילכה ( ירושלים  ,ריאיון מ  21 -באוגוסט  , ) 1997שהיתה בת למשפחה מיוחסת ובעלת
אמצעים  ,למדה בשנות העשרים המאוחרות ובתחילת שנות השלושים בבית הספר לתפירה על
שם לורה כדורי .

 108ן נילי גבאי
קיימת התאמה בין פתיחתם של בתי ספר לתפירה לבין מגמת ההתרחבות בחינוך
היסודי לבנות  ,שנסקרה לעיל  .בדומה לבתי הספר העיוניים  ,גם בתי הספר לתפירה
נפתחו בשני גלים  :האחד בשנות העשרים והשני בשנות הארבעים  .ברור כי הדרישה
להרחבת החינוך לבנות הביאה בחשבון גם הקמת מסגרות שונות לתלמידות בעלות
צרכים

שונים .

החינוך המקצועי לבנות  ,שהחל במסגרת החונכות של כי " ח בעשור האחרון של המאה
הי " ט  ,היה כנראה מבוקש  ,ולא ניתן היה לקבל את כל הפונות אליו  ,מחוסר מקום ; בשנת
1900

נוספה על מגמת התפירה המגמה לאריגת שטיחים  .בשנת

נוסף  ,ובשנת

1909

1908

הוקם בית מלאכה

הוכנסה מגמת הריקמה  .התלמידות במסגרת זו לא למדו לימודים

עיוניים  .המסגרת הפסיקה להתקיים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה  ,שכן אז נותק
הקשר עם

כי " ח .

90

בית הספר המקצועי הראשון לנשים היה בית הספר לתפירה על שם לורה כדורי  ,או
בכינויו

"

שלה

לורה כדורי "  .הוא נוסד בשנת

1923

על ידי לולו נחום  ,בת אחותו של

אליעזר כדורי  ,ובמימונו של הנדיב  ,ונועד הן לבנות הנושרות מבתי הספר העיוניים
סר
~
והן לבנות עניות .

91

לימדו בו גם חשבון וקריאה וכתיבה  ,אך החינוך כולו נעשה כדי

להכשיר את הבנות למקצוע התפירה  92 .בית הספר הצליח מאוד  :בשנת הלימודים הראשונה

למדו במוסד שישים תלמידות  ,ובשנה השנייה עלה מספרן ל . 350 -עד שנת

% 938

נשאר

מספר זה ללא שינוי  ,ובית הספר אף נאלץ לדחות רבות מהפונות אליו  .בשנות הארבעים
החלה ירידה במספר התלמידות ,

93

הקשורה כנראה בעלייה בחשיבותו של החינוך העיוני ,

עם התרחבותם של החינוך התיכון והחינוך הגבוה לבנות באותו עשור .
בשנת

1924

נפתח בית ספר נוסף  " ,אסליה חמלי "  ,שנקרא על שם מייסדו  ,יחזקאל

עזרא יהושע  ,שכונה בשם החיבה " חגולי " .

94

מימון הקמתו של בית הספר והתמיכה בו

באו ממשפחת סחייק  ,שהיגרה מבגדאד ללונדון  .לצורך זה נרכשו שתי דירות גדולות
ונשלח ציוד חדיש מלונדון  .תגולי  ,שהיה בעל חנות נעליים  ,סגר את חנותו וניהל את
המוסד במשך עשרים ושש שנה  .הבנות למדו תפירה  ,גזירה וריקמה  ,וכן קרוא וכתוב .
גם בית ספר זה יועד לתלמידות עניות  .הבנות  ,רובן יתומות  ,למדו חינם  ,ופעמיים בשנה
קיבלו בגדים במתנה ממשפחת סחייק  .תלמידות בית הספר גם תפרו בגדים למכירה .
מוצריהן נמכרו היטב  ,והן קיבלו שכר עבור עבודתן ; הזמנות לשמלות הגיעו אפילו
מאירופה  ,הודות למוניטין שיצאו לעבודתן  .רוב הבנות נשארו במוסד עד

נישואיהן ;

בעוזבה קיבלה הבת את שמלת כלולותיה ואת הכסף שחסכה מעבודתה  .בשנת

1940

הגיע מספר התלמידות לכשש מאות  ,אולם בשנות הארבעים חלה ירידה במספרן  .הירידה
עמ ' AJAR ; 221

90

ראו  :מאיר ,

91

תוינה  ,עמ ' . 146

92

מ ' זכריה .

לשנת

1905 / 6

( תרס " ה  -תרס " ו )  ,עמ ' . 27

 ( 1935תרצ " ה )  ,עמ '  , 20ולשנת  ( 1937 / 8תרצ " ז  -תרצ " ח ) עמ ' ; 21

93

AJAR

לשנת

94

תוינה ,

עמ ' ; 136

מאיר  ,עמ' . 225 - 223

תוינה  ,עם . 146 ,

לפי מאיר  ,המתבסס על ריאיון עם ידיד משפחת סחייק ,

הרעיון להקמת בית הספר היה של הנדבנית מסעודה שמטוב  ,אשת עזרא סחייק .

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד ן

109

נבעה מן ההעדפה של בתי ספר עיוניים  ,ומפרישתו של המנהל  ,תגולי  .באותם ימים
היתה עזיבה גם של תלמידות שהחלו לעבוד באופן עצמאי .
בית ספר לעיוורים על שם סילאס כדורי נפתח בשנת  , % 926הודות ליוזמתה של רחל
חכם יצחק  ,לתמיכתו של אליעזר כדורי  ,ולפעילותה של אחייניתו  ,לולו נחום .

95

במוסד

זה  ,שהיה הראשון מסוגו בעיראק כולה  ,למדו בנים ובנות  ,שקיבלו השכלה יסודית על
פי תוכנית הלימודים לבתי ספר יסודיים רגילים  ,בעזרת ספרים הכתובים בכתב ברייל ,
שהובאו מארץ ישראל  .כן קיבלו התלמידים הכשרה מקצועית  ,במלאכה

ובמוסיקה .

הבנים והבנות למדו נגינה בכלים שונים  ,אולם  ,בעוד כמה מן הבנים שהתחנכו במוסד
היו למוסיקאים בעלי מוניטין  ,לא ידוע על חניכות שהיו למוסיקאיות .
למרות הירידה שחלה בשנות הארבעים במספר התלמידות בבתי הספר לתפירה
שנפתחו בגל הראשון  ,נפתחו בשנים אלו בתי ספר נוספים  .לכאורה הדבר תמוה  ,אולם
הסיבה לכך היתה הצורך לספק מענה הולם לקבוצות שונות של אוכלוסייה .
בשנת

1945

יסדו עורך הדין יחזקאל מראד ואישי ציבור נוספים אגודה שהקימה

בית ספר לתפירה עבור בנות עניות בגיל חמש -עשרה  -עשרים שלא זכו להשכלה מעולם ,
ורובן לא ידעו קרוא וכתוב .

96

המטרה היתה להקנות להן השכלת יסוד ומקצוע  .הלימודים

נמשכו במשך כל שעות היום  ,כאשר בחלקו הראשון למדו הבנות קריאה וכתיבה בערבית ,
חשבון ותולדות עם ישראל  ,ובחלקו השני למדו תפירה  ,גזירה

וריקמה .

שני בתי ספר נוספים הוקמו במחצית השנייה של שנות הארבעים עבור תלמידות
שסיימו בית ספר יסודי  -האפשרות להמשך לימודים לבוגרות בתי הספר היסודיים
היתה בגדר חידוש  .בית הספר הראשון שהוקם למטרה זו היה בית הספר לבנות על שם
יחזקאל מנחם דניאל  ,שנוסד על ידי עזרא מנחם דניאל  ,ציר יהודי בבית הנבחרים בעיראק .

בבית הספר הוקדשו שלוש שעות ביום ללימודים עיוניים  :מתמטיקה  ,ערבית

97

ואנגלית .

כמו כן התקיימו שיעורי ערב לנשים צעירות ללימוד תפירה וגזירה בלבד  .המייסד גם
שלח תלמידות להשתלמות מחוץ לעיראק על חשבונו  ,בתנאי שתשמשנה מורות בבית

הספר לאחר שובן בבית הספר השני  ,בית הספר לתפירה על שם משה אלכביר  ,התקיימו
;

קורסים מזורזים לתפירה בלבד  ,ללא לימודים עיוניים .
בשנת

% 950

למדו במסגרות החינוך המקצועי

775

98

תלמידות .

99

חינוך פי וו
~

בתי הספר של הקהילה היהודית בבגדאד לא פעלו על פי תוכנית אחידה  .הדעה בוועד
הקהילה היתה שיש לגוון את הלימודים ולאפשר לכל אחד ללמוד כחפצו  ,בין אם זו
95

96
97

98
99

תוינה  ,שם ; מאיר ,

עמ ' ; 234 - 233

מ ' זכריה ; אלמצבאח ,

מאיר  ,עמ '  , 227על פי ריאיון עם יחזקאל מראד .
תוינה  ,עמ '  ; 148מאיר  ,עמ '  ; 216בן  -יעקב  ,יהודי  ,עמ '
תוינה  ,עמ '  ; 142מאיר  ,עמ ' . 227 - 226

תויגה  ,עמ' . 229

%1

רצז .

במרס . 1926

 110ן נילי גבאי
תוכנית צרפתית  ,תוכנית המתאימה לבתי ספר אנגליים או תוכנית עיראקית רשמית

; 100

בהתאם לכך  ,עד אמצע שנות השלושים קבע כל בית ספר בעצמו את מספר שנות הלימוד .
החל משנת

1928

נתקבל מיבנה החינוך הממשלתי  ,שעל פיו בית הספר היסודי הינו בן

שש שנות לימוד ( כאשר לבתי הספר היהודיים נוספו שנה או שנתיים של מכינה ללימוד

עברית )  ,ובית הספר התיכון מורכב משני שלבים  :חטיבת ביניים
שנות לימוד  ,וחטיבה עליונה

( " ת ' נויה " )

בת שתי שנות לימוד .

101

( " מתוססה " )

בת שלוש

בסיום כל שלב משלבי

החינוך נערך מבחן ממשלתי  ,על מנת לעבור לשלב הבא  :בסיום בית הספר היסודי ,
לאחר שלוש שנות לימוד בחטיבת הביניים  ,ובסיום החטיבה העליונה  .כדי להתקבל
למוסד להשכלה גבוהה היה צורך לעבור את בחינות הבגרות הממשלתיות  ,שאליהן
ניגשו בוגרי החטיבה העליונה בתיכון

הממשלתי .

כיתות תיכוניות  -חטיבת ביניים  -נוספו לבית הספר לבנים " אלברט ששון " בשנת

 , % 908ובכך הקדימו את החינוך התיכון הממשלתי  ,שהחל בעיראק בשנת  . 1922עד אז

נהגו הורים לשלוח את בניהם לרכוש השכלה תיכונית בתורכיה  ,באנגליה או באוסטריה .
אולם האפשרות לרכוש השכלה תיכונית מחוץ לעיראק נמנעה מבנות  ,בשל השמירה

הקפדנית על צניעותה של הבת  .כך  ,למשל  ,סניורה מועלם  -מורה לבית עיינצ' י

( - 1900

 , ) 1990שהצטיינה בלימודיה בבית הספר " לורה כדורי " והתקבלה לבית הספר של כי " ח
בפריס להמשך לימודים  ,לא נסעה לשם  ,עקב התנגדות

רק בשנת

נפתחו כיתות תיכוניות בבית הספר לבנות " לורה

1929

הספר " אלברט

הוריה .

102

ששון "

תלמידיהם לבחינות

כדורי " ' .

10

בתי

ו " לורה כדורי "  ,שפעלו על פי המתכונת הצרפתית  ,הכינו את

 lBrevetה~ Certificat-וה ~

אשר לא איפשרו כניסה למוסדות להשכלה

גבוהה  .בוגרי בתי ספר אלו יכלו לעבור לבית הספר התיכון הממשלתי או לבית הספר

התיכון היהודי " שמאש "  ,שנפתחו מאוחר יותר  ,כדי לקבל תעודת בגרות ממשלתית.
בבית הספר

" שמאש "

יכלו המצטיינים לקבל גם תעודת  , Matric lationהיא תעודת
~

הבגרות הנהוגה באנגליה  ,שאיפשרה להם להתקבל לאוניברסיטאות באנגליה .
אחוז הלומדים בחינוך התיכון היה נמוך יותר מאשר ביסודי  ,שכן נדרשו לכך אמצעים

רבים יותר  .בנות רבות נשרו בשל נישואיהן או עבודתן בבית ; עיקר הנשירה התרחשה

במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה .

104

בשנות השלושים למדו בנות גם במסגרות

תיכוניות אחרות  ,ממשלתיות או פרטיות  ,נוסף על אלו שלמדו בכיתות התיכוניות של

בית הספר " לורה כדורי "  ,אבל בסך הכל מספר הלומדות בחינוך התיכון היה נמוך .
בשנת

1936

שנוסד בשנת

או

1928

% 937

החלו בנות ללמוד גם בבית הספר התיכון לבנים " שמאש " ,

וכלל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה  .בבית הספר ניתן דגש חזק

100

לפי דרויש  ,תעוד  .שלום דרויש כיהן כמזכיר ועדת הקהילה לענייני בתי הספר .

101

בן  -יעקב  ,החינוך  ,עמ ' . 40

102

ריאיון עם בתה  ,אספראגס כהן  ,רמת -גן ,

103

חורש  ,עמ ' . 49

104

ראו :

דרויש  ,תעוד ; קטן .

26

ביוני . 1997

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד ן
ללימודי השפה האנגלית ,

על מנת לאפשר לתלמידיו לגשת לבחינות

% 11

ה ~Matriculation -

באנגלית  .החינור המעורב התחיל בבית ספר זה באופן מקרי  :בחורה מוכשרת  ,שידה
נקטעה עקב פציעה  ,הוכנסה לבית הספר מתוך רחמים  ,ובעקבותיה הוכנסו בהדרגה
בנות נוספות  .הבנות ישבו בנפרד  ,על הספסלים הקדמיים בכיתה  .גם בהפסקה שהו
הבנות בנפרד מהבנים  ,בחדר מיוחד שהוקצה עבורן  ,שבו הן יכלו לאכול ולשחק בטניס

שולחן ( פינג -פונג )  .בבית הספר למדו גם בנות ובנים של נכבדים מוסלמיים .

105

מנהל

בית הספר בשנות הארבעים  ,המשורר מוראד מיכאל  ,הודה בשיחה אישית כי מספר
הבנות שלמדו בכיתות התיכוניות הגבוהות היה נמוך  ,בגלל המדיניות שלו להעדיף
בנים  ,כיוון שאלו יהיו בעלי משפחות בעתיד ; מספר התלמידות לא עלה על עשרים .

בשנת

1942

106

נפתח בית ספר תיכון יהודי לבנות  .היוזמה להקמתו באה מן התלמידות

בוגרות בתי הספר היסודיים ,

מספר שנים של עבודה

107

בבית .

ומשנפתח בית הספר  ,שבו אלה לספסל הלימודים לאחר

108

עד שנת

% 948 / 9

בית הספר היה בן שלוש שנות לימוד

בלבד ; בשנה זו נפתחה כיתת תיכון רביעית  ,ובשנה שלאחריה נעשה בית הספר לבית
ספר תיכון מלא  ,בן חמש שנות לימוד  .מאותה שנה הוכשרו התלמידות החדשות לבחינות
ה ~ , Matriculation -לפי התוכנית שהיתה נהוגה בבית הספר

" שמאש " .

109

מספר הבנות שלמדו בבתי ספר תיכוניים פרטיים לא-יהודיים אינו ידוע  ,אך הוא
היה כנראה רב  .בנות יהודיות למדו גם בבתי ספר ממשלתיים ערביים  ,כי שם הן לא
נדרשו לשלם שכר לימוד  .למשל  ,דייזי קטן סיימה את לימודיה בחטיבת הביניים בבית
ספר תיכון ממשלתי  ,בשנת

% 943

בכיתה בת ארבעים  -ארבעים ושתיים תלמידות  ,מהן

שש או שמונה יהודיות  .בחטיבה העליונה  ,שאותה היא סיימה בשנת  , % 945מספר היהודיות
היה גבוה יותר -

שמונה-עשרה  -עשרים תלמידות יהודיות בכיתה .

בנות אחרות למדו בבתי ספר זרים  ,בהנהלת המיסיון הנוצרי  ,בזכות הרמה הגבוהה
של בתי ספר אלה בהוראת שפות .
" קולז ' ד ' סונטר

" 111 :

110

רינה דלומי  ,לדוגמה  ,למדה בבית הספר הנוצרי

למדו שם עוד שתי בנות יהודיות  ,בכיתה בת חמישים נוצריות

ומוסלמיות  .בית הספר היה בן שתים -עשרה כיתות  ,וכלל כיתות יסודיות ותיכוניות .

רוב הלימודים התנהלו בצרפתית  ,ומספר שיעורים בערבית ושיעור בשפה האנגלית .
שכר הלימוד היה גבוה בהשוואה לבתי ספר פרטיים אחרים  ,והתלמידות באו ממשפחות
אמידות  .בשנת

% 943

נהרו תלמידות יהודיות רבות לבית ספר זה  ,ועקב זאת אף נפתחה

כיתה מיוחדת עבורן .
ביוני

מ ' זכריה .

105

אסתר מרקדו  ,רמת -גן  ,ריאיון ,

106

מיכאל  .מספר לא קטן של בנות למדו בבית הספר התיכון הממשלתי  -ראו קטן .

107

תוינה  ,ה  ,עמ '  . 124היוזמות לא היו בוגרות של בית הספר " לורה כדורי "  ,שבו היו כיתות המשך

3

; 1997

תיכוניות.
108

109

לא היה זה מקובל ,שבת תשב בבית מספר שנים ואחר כך תחזור ללימודים  -ראו קטן .
דו " ח על בתי הספר הציבוריים  -מאיר  ,עמ' . 48

110

צ ' זכריה .

111

ר' דלומי .

112

ן

ניליגבאי

בשנת

1950

בנות  ,לעומת

למדו בבתי הספר התיכוניים של הקהילה היהודית בבגדאד שש מאות

1 , 739

בנים .

112

היו גם תלמידים רבים  ,בנים ובנות  ,שלמדו בבתי ספר

תיכוניים ממשלתיים ופרטיים  ,אך מספרם אינו ידוע  .לגבי רוב הבנות ,החינוך התיכון
היה בבחינת

" השכלה

לשמה "  ,שכן אפשרויות התעסוקה שעמדו בפניהן היו מצומצמות

למדי  ,בגלל המגבלות שהטילה החברה המוסלמית על האשה .

השכלה גבוהה
יהודי עיראק נהגו לרכוש השכלה גבוהה באוניברסיטאות שמחוץ לעיראק  ,והחל משנות
השלושים גם בנות יהודיות עשו כן  .בשנת

1931

קיבלה נערה מילגה מהאגודה האנגלו-

יהודית  ,והחלה ללמוד בקורס בן ארבע שנים באוניברסיטה האמריקאית בביירות  ,במטרה
להכשיר עצמה כמורה לאנגלית .

113

רינה קרופאך ( לבית יצחק ) נסעה בשנת

בבית הספר לאחיות באוניברסיטה האמריקאית בביירות  ,וסיימה
מוסמכת .

114

בשנת

1936 / 7

1934

ב 1937 -

ללמוד
כאחות

נסעו שתי בנות לפריס  ,הודות למילגה שהוענקה להן על ידי

הנרי דייויס  ,יהודי מאנגליה  ,מתוך כוונה שבגמר לימודיהן תחזורנה לשרת את הקהילה
כמורות .

115

נורמה בר  -משה זכתה

עיראק לבוגרי תיכון מצטיינים .

ב 1945 -

במילגת לימודים באנגליה  ,שהעניקה ממשלת

116

היהודייה הראשונה שהתקבלה לבית הספר למשפטים בבגדאד היתה מרסל ג ' אביד ,

ילידת  , % 912בתו של ראובן סומך  ,חבר הפרלמנט מטעם בצרה ' .
סיימו לימודי משפטים בשנות הארבעים .

118

זנ

שמונה נשים נוספות

הלימודים בפקולטה למשפטים היו מעורבים ,

אולם העיראקים נהגו להקצות חדר לבנות בכל מוסד להשכלה גבוהה  ,לשם התכנסותן
בהפסקות  .בדרך כלל הלכו הבנות מהכיתה לחדר ומהחדר לכיתה  ,ולא התרועעו עם
הבחורים  .בסך הכל היה מספר הבנות בפקולטה

נמוך .

בתחילת שנות השלושים החלו בנות יהודיות ללמוד בפקולטה לרפואה בבגדאד .

ד " ר מרסל סלמן סיימה את לימודיה בסוף שנת  , % 941וגיסתה  ,ד " ר נג' יה דלאל לבית
מכאמל  ,סיימה בשנת  , 1942יחד עם ד " ר לטיפה מוראד לוי .

119

על הקשיים שסטודנטיות

112

תוינה  ,ה  ,עמ ' . 229

113

אג גלשנת  , 1931עמ ' . 18

114

~
קרופאך  .בשנות השלושים למדו נשים בבית ספר לאחיות בבגדאד  ,בבית החולים " מג ' ידיה "  ,אצל
מורים אנגליים  :מארי ( כהן ) שמש ותסאחה ? סלא למדו שם במשך שלוש שנים וסיימו בשנת

כאחיות מוסמכות  .הדבר נמסר מפי מארי שמש  ,רמת-גן ,

16

1938

בנובמבר . 1998

115

תוינה  ,ה  ,עמ ' . 209

116

נמסר מפי נורמה בר  -משה  ,ירושלים ,

117

סקרייב  ,גיליון  , 55אוקטובר , 1992

118

ואלה הן  :צביתה זכריא  ,רשל אלוויה  ,ויקטוריה אלעמארי  ,רשל זילכה  ,דרורה ישראלי  ,תקוה

15

עמ '

בנובמבר . 1998

.9

אגסי  ,סוזן יצחק ולואיז ( שם משפחתה אינו ידוע

לי ) -

לפי

נאג ' י ; צ ' זכריא ; וכן

אני מודה לתקוה

אגסי  ,על המידע שמסרה לי .
119

ועוד למדו רפואה בבגדאד ד " ר פהימה שאבי וד " ר עזיזה אליאס  -מקור המידע הוא ד " ר שמחה
יצחק  ,ריאיון ,

7

באוגוסט

. 1997

חינוו בנות בקהילה היהודית בבגדאד ן

113

יהודיות נתקלו בהם בבקשן להתקבל לפקולטה לרפואה בבגדאד  ,אפשר ללמוד מעדותה
של ד " ר שמחה יצחק  ,שנרשמה לפקולטה לרפואה בשנת

: % 939

תחילה החליטה הנהלת

האוניברסיטה לקבל רק סטודנטית יהודייה אחת  ,אולם מאחר שהיתה בת יהודייה נוספת
שביקשה להתקבל  ,הוחלט שלא לקבל אף אחת מהן  .לפיכך  ,נסעה שמחה יצחק ללמוד

באוניברסיטת דמשק .
בשנים
כ 540 -

% 950 - 1940

גברים .

120

סיימו כשישים נשים יהודיות לימודים אוניברסיטאיים  ,לעומת

נשים נוספות  ,שמספרן לא ידוע  ,החלו בלימודים גבוהים בעיראק  ,אך

לא סיימו אותם  ,בגלל העלייה לארץ ; חלקן המשיכו בלימודיהן

בישראל .

היו משפחות שלא ראו טעם בהשכלה גבוהה לבת שהגיעה לגיל נישואין  ,ומספר
הנשים בעלות השכלה גבוהה הוגבל על ידי כך  .בניגוד לבנים  ,לא הורשו בנות ללמוד
באוניברסיטה מחוץ לעיראק  ,מאותו טעם וכן מחשש לצניעותן  ,ואף דבר זה הגביל את
מספר הבנות שרכשו השכלה גבוהה  .גורם שלישי היה המיכסה שהטילה ממשלת עיראק
על קבלת יהודים לאוניברסיטאות .
תמונה זו מבוססת על מספר עדויות  .ויקטוריה נסים (  , ) 1991 - 19 % 2בתו של הרב
ששון כדורי  ,ששימש כרב ראשי וכראש הקהילה בבגדאד  ,סיימה בהצלחה את לימודי
התיכון ורצתה להירשם ללימודי רפואה  .בתחילת שנות השלושים הדבר עדיין לא היה
מקובל  ,ולחצו עליה להינשא  .אף שאביה נחשב לליברלי  ,והיא נהנתה ממעמד מיוחד
בביתו  ,היא נאלצה לוותר על חלומה

ולהינשא .

121

עשור מאוחר יותר  ,עמדה מרגלית

גבאי לבית פנירי  ,בפני אותו מחסום  .לאחר שעברה בשנת

% 942

את בחינות הבגרות

במגמה הריאלית בציונים גבוהים  ,היא ביקשה לממש את חלומה מאז ומתמיד וללמוד
רפואה בביירות  ,בשל הרמה הגבוהה שם  .אולם אביה  ,למרות היותו אדם משכיל ,רואה
חשבון במקצועו  ,ששלח את בניו ללמוד הנדסה  ,לא הסכים לכך שהבת תעזוב את הבית
ותלך ללמוד לבדה בארץ אחרת  .לפי השקפתו  ,הבת  ,בהגיעה לגיל עשרים  ,חייבת להינשא
ולא לחשוב על השכלה גבוהה .

122

צביתה זכריא  ,שלמדה משפטים  ,לא רק שלא יכלה

לעסוק במקצוע זה בעיראק  ,אלא החמיצה גם הזדמנות לפתח את כשרונה המוסיקלי .
לאחר שנבחרה להשתתף בקבוצה שהתכוונה לצאת את עיראק על מנת ללמוד מוסיקה
ונגינה בפסנתר על חשבון ממשלת עיראק  ,נאלצה לוותר על זאת בשל התנגדות
סבתה  -הסבתא קבעה  " :אנחנו לא נשלח ילדה לישון

היהודים ,

עמ ' ; 121

120

ח ' כהן ,

121

הארץ ,

122

מרגלית גבאי  ,ריאיון ,

123

צ ' זכריא .

8

הנ " ל  ,שינוי  ,עמ ' . 208

במרס  , 1991עמ ' . 26 , 23
14

ביולי . 1997
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תחנות בחינוכה של ד " ר שמחה יצחק
 . 1תעודת ציונים מבית הספר למורות  ,בגדאד 933 - 1932נ ;  . 2תעודתבגרות  ,בגדאד  . 3 ; 1938שמחה
יצחק כסטודנטית בפקולטה לרפואה  ,דמשק  . 4 ; 1940 - 1939תעודת דוקטור לרפואה  ,דמשק . 1947
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נשיט בהורה ובניהול בהי ספי
עוד טרם פתיחתו של בית הספר הראשון לבנות התעוררה הבעיה של איתור מורות
מתאימות  ,ובשנים הראשונות הוכרחו לייבא מורות מחוץ

לעיראק .

124

בתחילה ניהלה

את בית הספר לבנות  ,ולימדה בו  ,אשתו של מנהל בית הספר כי " ח לבנים  ,שהגיעה עם

בעלה מצרפת  ,שם רכשה את השכלתה  .אך עם הגידול במספר התלמידות לא היה די
בכך  .במשך הזמן הגיעו מורות נוספות מצרפת  ,והבוגרות הראשונות של בית הספר

" לורה כדורי " נעשו למורות ,

125

הן בבית ספר זה והן בבתי ספר אחרים .

126

הנשים שעסקו בהוראה היו בנות השיכבה העשירה ובנות המעמד הבינוני  ,ומכאן
שהעיסוק בהוראה נבע לא רק מכורח כלכלי  .היו שעסקו בהוראה כדי להעסיק את
עצמן בטרם נישאו  ,ומלבד זאת  ,היתה תחושה כי " הזמנים השתנו " וההוראה ענתה על
השאיפה החדשה לביטוי עצמי .

127

אולם  ,למרות ההתקדמות הרבה של נשים בתחום

ההוראה  ,הן נהגו להפסיק את עבודתן עם נישואיהן  ,שכן עדיין היתה זו בושה שאשה
נשואה תעבוד מחוץ

לביתה .

פתיחתם של בתי ספר לבנות הביאה לראשונה נשים לתפקידי ניהול  .מנהלות בית
הספר " לורה כדורי " אמנם הגיעו מצרפת  ,עם בעליהן  ,מנהלי בית הספר כי " ח לבנים ,
אולם בבתי הספר האחרים כיהנו נשים מקומיות כמנהלות .

128

לדוגמה  ,בשנת

% 947

התבקשה חתון מןין לנהל את בית הספר התיכון המקצועי לבנות על שם יחזקאל מנחם

דניאל  ,לאחר שכבר פרשה מההוראה  ,בעקבות נישואיה  .עבודתה מחוץ לביתה בהיותה
נשואה היתה תופעה בלתי מקובלת בבגדאד .
גם צביתה זכריה עבדה כמנהלת בשנים

שם מאיר טויק .

129

; % 95 % - % 947

היא ניהלה את בית הספר על

השקפתה היתה שיש לחנך את הילד באווירה רגועה  ,שקטה ושופעת

חיבה  ,במטרה לעצבו כאדם משוחרר מלחצים  ,מכיר בערך עצמו ומלא אהבה  .כדי ליצור

124

הועלתה הצעה לשלוח בנות מארצות המזרח לצרפת  ,אולם ההורים לא הסכימו לשלוח את
בנותיהם  -ראו לון  ,חלק ב  ,עמ ' . 12

125

ראו מורה .

126

בגדאד תרמה מורות גם למסגרות חינוכיות שמחוץ לקהילה היהודית  ,ומורות יהודיות לימדו

בבתי ספר ממשלתיים  -נמסר בריאיון עם עליזה טויק  ,רמת  -גן  7 ,באוגוסט  ; 1997ריאיון עם לולו
( זילכה ) סעאתי  ,נתניה  ,מ  26 -בדצמבר  ; 1999וכן נמסר מפי נורמה בר  -משה  ,ירושלים  15 ,בנובמבר ,

 . 1998על

לימוד עברית ומקצועות " ציוניים " חל איסור  ,ולכן החלה המחתרת הציונית להעסיק

מורים ומורות  -ראו

כ ' כהן ( כרמלה

כהן  ,נערה בגדאדית  ,כיהנה כיו " ר ועדת האירגון במחתרת

הציונית בעיראק ) .
127

ראו מורה .

128

נשים שניהלו בתי ספר  :מרסל מיכאל ( מאיר  ,עמ '  , ) 62לולו מראד  -טאקו ( תוינה  ,ה ,
עמ ' , ) 62 , 49

עמ ' ; 124

מאיר

פרחה נורי ( תוינה  ,שם  ,עמ '  , ) 146מרת עזרא חרדון  ,חתון סופר ( שם  ,עמ ' , ) 138 - 137

סעידה אלצאיג ( שם  ,עמ '  , ) 142ויקטוריה אלעמארי  ,ג ' ולייט בחר  -רג ' ואן ( מאיר  ,עמ '  , ) 234ויקטוריה

כליפה  -שקורי ( מועלם )  ,אליזה דרויש  ,ויולט שמאש ( תוינה ,
129

צ ' זכריה .

עמ ' ; 124

מאיר  ,עמ ' . ) 49

חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד ן

117

את האווירה המיוחדת  ,הפעילה המנהלת רדיו  ,שניגן מוסיקה קלסית שקטה במשר כל

שעות היום ; היא גם הנהיגה שתיית כוס חלב מדי יום  ,ומים קרים בחודשי הקיץ .
לכניסתן של נשים להוראה ולניהול בתי ספר  ,תחומים שהיו בעבר בידי גברים בלבד ,
היתה השלכה חיובית על חינוך הבנות  ,ביכולתן לשמש מודל הזדהות  ,וכן להשפיע על

חיזוק מעמדה החברתי של האשה .
שינוט
מאז פתיחת בית הספר לבנות בשנת

% 894

ועד אמצע המאה העשרים  ,חל שינוי עצום

במעמד האשה היהודייה בבגדאד בנושא שוויון ההזדמנויות בין המינים בתחום החינוך ,
אף כי עדיין לא נוצר שוויון מלא  .תחילה ניתנה אוריינות בסיסית למספר קטן של נשים ,

יחד עם הוראת מקצועות הדרושים למילוי תפקידיה של האשה בביתה ( בעיקר

תפירה ) ;

בהמשך נפתחו תוכניות לימודים זהות לאלו של הבנים בחינוך היסודי והתיכון  ,ולבסוף
אף לימודים אוניברסיטאיים לצד

גברים .

ההתקדמות בתחום החינוך הושפעה בעיקר מחדירת החינוך המודרני ומהפתיחות

הרבה יותר כלפי התרבות המערבית  .ההתקדמות בתחום החינוך פתחה בפני הנשים
את העיסוק במקצועות מודרניים כגון הוראה  ,ניהול בתי ספר ורפואה  ,וכן הביאה לעלייה
בגיל הנישואין ולהתרופפות דפוסים מסורתיים של בחירת בן הזוג  .ההתקדמות בתחום
החינוך וההשכלה איפשרה השתלבות שוויונית של בנות במחתרת הציונית בעיראק ,
ולאחר העלייה ארצה  -השתלבותן של הנשים יוצאות בגדאד בחברה

הישראלית .

קיצורים ביבליוגרפיים
1871 - 1950 .

AJAR

אייזנשטדט

יד

אלתור

1967

אייזנשטדט  " ,מודרניזציה ללא~
התבוללות "  ,פעמים
125 .

אלמצבאח

36

(תשמ" ח )  ,עכך . 6 - 3

ם My Communal Lefe or Death of
~ Community,

( כתב היד נמצא
( המנורה )

] 01

,

; Anglo-JewiyhAssociationReports

בארכיי

בגדאד  ,שנים
יהדות בבל באוריהודה ) .

,

 4 ! -Kabirן

מרכז מורשת יהדות בבל באוריהודה ) .

1926 - 1924

( תקצירים בעברית נמצאים בארכיך מרכז מורשת

בךיעקב  ,הגאונים

א' בןיעקב  ,יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים ועד ימינו ,ירושלים . 1979
 " ,---החישך העברי בעיה ק "  ,הד החינוך ט-יא (תש -ג)  ,עמ' . 44- 40 ,----יהודי בבל בתקופות האחרונות  ,ירושלים תש" ם .

בהיעקב  ,פרקים

 ,---פרקים בתולדות יהודי בבל  -קורות ענף אחד ממשפחת ששון הבגדאדית ,ירושלים תשמ" ט.

בהיעקב  ,החינוך
בהיעקב  ,יהודי

בנימין

"

בר-משה

בנימין השני  ,מסעי ישראל ,ליק תרי " ט .
" בד-משה  ,בית בבגדאד  ,ירושלים תשמ" ב.

דלומי

ר דלומי  ,תעוד בעל -פה  ,ארכיון מרכז מורשת יהדות בבל ,אוריהודה  ,מס" מערכת

. 70 % 0
דרויש  ,פריים

ש ' דרויש  ,פריים ! פריים !  ,תל-אביב תשמ " ו.
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גבא

דרויש  ,תעוד

 , -תעוד בעל -פה  ,המכון ליהדות זמננו  ,תיק מס

ח ' כהן  ,היהודים

ח "י

ח ' כהן  ,שינוי

raqi Jews 1917 -

,~ NewYork 1991

הם

כהן  ,היהודים בארצות המזרח התיכון בימינו  ,ירושלים . 1972
 the social Change Amongחס ט01א ג " Cohen ,

 . 204-~208 .קק 8 ) 1996 ( ,

חורש

( .2 )9
 . Humm, Modern:א

fsciology

(/

14 . [ .

.

 Jewish Journalי ' ] 950

פ ' חורש  ,החינוך היהודי בעיראק במאות התשע ~-עשרה והעשרים  ,עבודת גמר
לתואר מוסמך  ,אוניברסיטת תל -אביב . 1984

חיים  ,אמרי

 , -אמרי בינה  ,ירושלים תשכ" ח .

חיים  ,עוד יוסף
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