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—תרפ"א זרם העובדים בחינוך, מקורותיה ותולדותיה של תנועה חינוכית בשנים המקור: שמעון רשף, *
אביב תש"מ, עמ' 127-95.–, תלתרצ"ט

 קסז (כט אדר ב תרפ"ד).קונטרסמ. אסף, 'חינוך ילדינו', .1
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אביב, לא היו בשלבי בראשית של החינוך–החינוך בתל–בשונה מדרכו ההתחלתית של בית
בקבוצה, בקיבוץ ובמושב קבוצות מחנכים מלוכדות סביב אידיאה פדגוגית. פרט לגדוד
העבודה גם לא היתה כל מסגרת חברתית מאורגנת אשר נתנה באורח שיטתי את הדעת

לדרך חינוך ילדיה.
עבודת החינוך כאן החלה בדרך של מגע הדדי בין המחנך וגישתו הפדגוגית לבין הסביבה

הספר על מרכיביה השונים. ראוי לציין כי חלק מן המורים בקבוצה–החברתית הקרובה לבית
ובקיבוץ, בשל גישתו המקורית ונאמנותו לאידיאלים של הסביבה החברתית, גילה יוזמה

פדגוגית משלו ברוח מחשבת החינוך הפרוגרסיבי.
המורה כגורם מרכזי בחינוך הילדים, השותף לניסוח מטרות החינוך והמופקד כמעט
באורח בלעדי על בחירת חומר הלימוד והכנתו ועל גיבוש שיטות ההוראה, הוא תופעה
ייחודית לדרכו של חינוך ילדי העובדים בכפר מראשיתו. אולם, אופיינית לתקופה זו של
יוזמה וחירות פדגוגית היא גם נטייתם של המורים לפעול בצוותות עבודה, ללא הבדל

מנת לחפש–במסגרת חברתית או השקפת עולם פדגוגית, כדי ללמוד מנסיונו של הזולת ועל
ביחד תשובות לשאלות החינוך המרכזיות באותן מסגרות חיים שונות ההולכות ומתגבשות.
היסוד לדינמיות פדגוגית זו הוא המפגש בין החינוך החדש לחברה החדשה המתהווה ודרך

ידי המחנכים בצורות החיים השונות, היוצרים את הדפוסים–העבודה כפי שהיא מוגשמת על
הראשונים בחינוך מתוך תחושה של הדדיות ואחריות לגורל העתיד.

–שמן ובכפר–בראשית שנת תרפ"ב התקיימו שני מוסדות חינוך של ילדי פועלים בבן
1גלעדי.

שמן היה תחת חסות ועד החינוך של ההסתדרות הציונית ואף המורה–הספר בבן–בית
–ספר לילדי עובדים במחניים, קלנדיה, עין–ידו. בשנת תרפ"ב נוסדו בתי–נשלח לשם על
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, הוספה א, דין וחשבון ועדת התרבות המרכזית מהוועידה הראשונה בחיפה, כסלו תרפ"א, עדפנקס.2
אביב, שבט תרפ"ג.–הועידה השניה בתל

—תרפ"ג דין וחשבון לוועידה השלישית של ההסתדרות הכללית: 'מפעולות ההסתדרות ומוסדותיה' (אדר .3
אביב תרפ"ז, עמ' 343-342.–תמוז תרפ"ז), תל

גלעדי ברשת החינוך של ועדת התרבות.–הספר בנהלל ובכפר–שם. בשנת תרפ"ז לא נכללו בתי.4

2הספר בבלפוריה.–חי ושכונת בורכוב. בשנת תרפ"ג נוסד בית–טבעון, עין–חרוד, כפר

ספר ברשות ועדת התרבות–הילדים ובבתי–בראשית שנת תרפ"ג היה מספר הילדים בגני
כך, בשנת תרפ"ז, היה–153, ולהם 16 מורים וגננות. ארבע שנים אחר–של ההסתדרות כ

613.–ילדים ומספר המחנכים הגיע ל–26 גני–ספר ו–12 בתי–מספר התלמידים 908, ב

הילדים היו–ספר ובגני–פי הנתונים משנת תרפ"ז, מתוך 908 ילד שהתחנכו בבתי–על
3474 במושבים.–אביב ובשכונות, 173 תלמידים בקיבוצים ובקבוצות ו–388 תלמידים בתל

ספר: בקבוצה–ככל שהלך והתפתח זרם העובדים, התגבשו בו שלושה טיפוסים של בתי
ובקיבוץ, במושב העובדים, בעיר ובמושבה. לכל אחת מיחידות חינוך אלה שהיו קשורות
למוסדות ההסתדרות היה אופי משלה לפי הקשרים שפיתחה, אם לסביבתה החברתית הקרובה
ואם לתנועה ההתיישבותית אליה השתייכה. השילוב שבין הסביבה החברתית בהתהוותה

וההשקפה הפדגוגית של הצוות המחנך יצרו את השונות הזאת וביטאו אותה.

È˙· Ï˘ ÌÎ¯„–˙Â·˘ÈÈ˙‰· ¯ÙÒ‰

העמק ויהודה הפכו עד סוף שנות העשרים למושגים המציינים את שני הריכוזים העיקריים
ספר עממיים. בשני–ילדים ובבתי–בהם פעלה ועדת התרבות המרכזית של ההסתדרות בגני

מחוזות אלה היו המורים גרעינים חברתיים שחיפשו במשותף את דרכם בחינוך הילדים.
ספר אלה ורובן–מועט הוא מספרן של התעודות המתארות את ראשית דרך החינוך בבתי

יזרעאל. מתוך אלו שהשתמרו רשאים אנו להסיק–ככולן מתייחס לראשית החינוך בעמק
שתי מסקנות:

א. ככל שמספרם של המורים הלך וגדל, כן הלך ונתמעט משקלה של מחשבת החינוך החדש.
–לארץ בבתי–הסיבה העיקרית לכך היא, כי המורים זה מקרוב באו, סיימו את הכשרתם בחוץ

המדרש למורים בירושלים ואילו מספרם של המורים המצטרפים–מדרש שונים או בבית
אשר חונכו על דרכי החינוך החדש הלך ופחת.

 המשותפים לכל חלקי תנועת העבודה בקביעת דרך החינוךרעיונות היסודב. משקלם של 
הלך וגדל. העבודה כיסוד להתחדשות הלאומית והשקפת העולם הסוציאליסטית אומצו

ידי התנועה כולה. אופי היחסים בין פרט לפרט ובין פרט לחברה–בסגנון זה או אחר, על
שרווח בתנועת העבודה העברית השפיע על אורח החיים בכללו, ועל החינוך בפרט, אך
תוכן הלימודים ודרכי הלמידה היו מוקד לדיונים, לוויכוחים ולחילוקי דעות, בשל הגישות

החברתיות השונות והמסקנות הפדגוגיות שהיו לעיתים מרוחקות זו מזו.
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יזרעאל, נערך במהלך שנת–דיון ראשון, המגלה טפח מן המציאות החינוכית בעמק
 חלק מן המחנכים, ובעיקר הגננות, לא באו מתוך חברי הנקודות ההתיישבותיות.5תרפ"ג.

ידי ועדת התרבות של ההסתדרות. הגננות היו קרובות בהשקפת–הם נשלחו למקומות על
עולמן לתנועת העבודה, אך היו רחוקות מאורח החיים של המסגרת החברתית אליה נשלחו.
על קשייהן למצוא דרך חינוך ההולמת מציאות חברתית זו הן התרעמו: '... לא הוברר לי עד

חרוד), לא ידעתי את הגדוד ואת העבודה, בה– עין—כמה אתאים לתפקיד זה (צ'רניקובה 
בשעה שעל ועדת התרבות לברר במשא ומתן מוקדם את פרצופה ודעותיה של הגננת,

—הפועלים שעבודתה תלויה ברוח המקום. רבות הן השאלות המטרידות את הגננות, ולגננות 
שאלות מיוחדות. כי המעסיק את הגננת הכללית אינו נכנס לחוג פעולתה של גננת הפועלים.
במועצת גננות כלליות לא יכירנו מקומנו, כי הכול זר לנו. גננות הפועלים צריכות איפוא

6להתארגן מיד. דרושה להן פגישה עם הכנה מסוימת'.

חרוד–עין

חרוד, אשר לא הודרכה כיצד לחנך ילדי פועלים–ואמנם התלבטויותיה של הגננת בעין
ספר–הביאה לידי מסקנות פדגוגיות אשר כמותן, או דומות להן, מצאו את ביטויין בבתי

אחרים של תנועת העבודה:

לדעתי אין נחוץ בכיתות. הסביבה המשפחתית היא המחנכת אפילו את הקטן שבהם...
את ארוחת הבוקר והערב מכינים הילדים בעצמם... עבודה רבה להם. כל ילד ממונה
ואחראי על דבר שהוא... איני מודה בשיעורים קבועים, אלא בניצול החומר הנפגש
בשדה, בגורן, במחנה. אופן העבודה המקובל בגן הוא כנ"ל: שולחנות לחומרים ולעבודות.
ידע הילד כי מקום לכל דבר. ברצונו יגש וישחק... אני משתדלת לבלי תת דחיפה...
ולמשוך את לבו של הילד באיזה אופן שהוא. אני רושמת כל דבר הנוגע לפרט ומנהלת

7יומנים אינדיבידואליים. כל ילד אחראי בתורו לכל מקצוע העבודה.

לעומת גישתה של גננת זו, אשר ניכר היה בה הרצון למידה של שיטתיות פדגוגיות, שנבעה
מתפיסתה החינוכית, בולט השוני בגישות המחנכים והעדר תפיסה אחידה בדרך העבודה

ספר קיבוצי.–חרוד, שבראשיתו בגדוד העבודה והמשכו בבית–הספר בעין–בבית

ספר לילדי–142, 17. בדיון זה מדובר בין השאר בצורך להקים ביתVללא תאריך, ארכיון העבודה .5
ספר ראשון כזה בראשית תרפ"ד), ואילו בין הנציגים שנטלו חלק בדיון–עובדים בעיר (כזכור, נפתח בית

ספר שלהם נפתחו בשלהי תרפ"ב. מכאן ניתן להסיק שהדיון נערך לפי הנראה בסוף–נמצאו כאלה שבתי
תרפ"ב או במהלך שנת תרפ"ג.

ידי ועדת התרבות בתור גננת–עמ' 8, שם. הח' צ'רניקובה פתחה בדבריה בזו הלשון: 'בהתקבלי על.6
טבעון לא מצאתי כלום'.–חרוד'. והח' ברסקובה: '...בבואי לעין–לעין

עמ' 9, שם..7
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עמ' 11, שם..8
עמ' 12, שם..9

שאלת חובותיה של ועדת התרבות כמוסד מרכזי להכין ולספק חומר עזר וספרי לימוד ולמנות מורים.10
חוזרת ונשנית והיא בבחינת ברור מאליו אצל המחנכים וועדת התרבות כאחד. ראה למשל: דברי ק.

(קושניר?), עמ' 11, שם.

 מספרם של התלמידים8ספר זה במקריות מראשיתו.–לדבריו של יצחק שויגר לקה בית
הגיע בתחילה לשמונה. הילדים עבדו במשק המבוגרים ולפי עדותו של שויגר אהבו את

הספר השתדל להעסיקם הרבה. עיקר תשומת הלב ניתנה ללימודים. הבוגרים–העבודה ובית
ישראל והיה צורך לתת להם במשך חודשים מספר–שבין התלמידים ביקשו ללמוד במקוה

'עד כמה שיוכלו לשאת'. המורים לימדום עברית, קריאה וכתיבה, וכן קצת ידיעות בטבע
ובחשבון.

דיווחו של שויגר על דרכו בהוראת המקצועות השונים מעניין מבחינת תפיסתו את
הצרכים של התלמידים ואת דרך ההוראה:

: הילדים למדו מספר לימוד סגנון עברי וקטעים מהספרות העברית. הם הרבושפה
לקרוא בספרות הכתובה עברית המועטת שהיתה במקום. כמעט כולם קראו את הספר
'אספרטקוס' ולאחר מכן נכנס בהם 'הדיבוק', וכולם ביקשו את שויגר לשוחח על מחזה זה.

התלמידים הרבו בכתיבת חיבורים.
: שויגר ביקש להתחיל ב'נביאים ראשונים' משום שיש בהם מיסוד הגיאוגרפיה שלתנ"ך

הארץ. אך מאחר ורוב הילדים למד קודם לכן במקומות שונים נביאים ראשונים, החל
בהוראת 'נביאים אחרונים' והגיע למסקנה כי יש לשנות את שיטת ההוראה בתנ"ך, ולחכות
עד שתתעורר הסקרנות בקרב התלמידים לנושא וימצאו ענין בשאלות אשר התנ"ך מציג
לפניהם. לפני שהוחל בלימוד ספר מן הספרים בתנ"ך נהג למסור לילדים סקירה היסטורית

קצרה משום שהעובדות הבסיסיות לא היו ידועות להם.
: מקצוע זה קשר בגיאוגרפיה של הארץ. את הדגש בלימוד שם על ההיכרותהיסטוריה

עם אנשים ותנועות, בדרך של השוואה, תוך עיון בדרכה של תנועה מסוימת ומעבר מתקופה
לתקופה. בעייתו של המורה היא, כפי שהציג אותה שויגר, מה להדגיש ומה להעמיס על

זכרונו של הילד.
בקיאותי במקצוע זה', העיד שויגר על–: 'לא רציתי להסתיר לפניהם את איגיאוגרפיה

 '... הבאתי לפניהם את ספר הארץ, התנ"ך והמפה. התחלתי מהסביבה הקרובה,9עצמו,
מנקודה ידועה. בתור הכנה לטיול, מטפלים במקורות עצמם ומתרגלים בזאת. חסר ספר

10בתולדות היישוב ועל ועדת התרבות לשים לב לכך'.

: גישתו של שויגר בהוראת נושא זה התבססה על הצורך להרכיש לילדיםידיעת הטבע
את הידיעות האלמנטריות הדרושות לכל אדם: אטמוספירה, לחץ האוויר, המים, גוף האדם,

הצמחים וכו'. שימוש במכשירים היה מועט בשל המחסור באמצעים לרכישתם.
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פישקו, חבר גדוד העבודה, לימד חשבון, אלגברה, גיאומטריה, פרקים בקוסמוגרפיה, שיחות היסטוריות.11
על הארץ ועל הקשר בין עולם החי והצומח. עדים אנו כאן לראשיתו של תהליך הוראה שנשא במהלך

ז', אשר ביסודו עמדה התפיסה כי יש לבטל את החלוקה למקצועותֵַרּכְהזמן את השם: 'שיטת הנושא המ
ויש לרכז את תחומי הלימוד השונים (המקצועות) סביב בעיות ושאלות הקשורות לחיים. מכאן צמחו

הספר בתנועה הקיבוצית: מורה להומניסטיקה ומורה לריאליסטיקה.–המונחים אשר היו רווחים בבתי
דרכי ההכשרה להוראה בתנועה הקיבוצית הותאמו אף הם לכך.

142, 17. הדיון בשאלות החינוך בקבוצה יש לו נגיעה לשתיים מן הפלוגותVעמ' 13, ארכיון העבודה .12
בגדוד העבודה.

–34 (בית–פרוטוקולים של ישיבות המורים, ישיבה נ, כט אדר תרפ"ד, ארכיון הסתדרות המורים א.13
החינוך).

142, 4 א.Vפרוטוקול ישיבת ועדת התרבות של ההסתדרות, ירושלים, א ניסן תרפ"ד, ארכיון העבודה .14
ראה לעיל, הערה מס' 13..15

חרוד אינו לוקה במקריות. הטעות–הספר בעין–בניגוד לשויגר, טען המורה פישקו כי בית
היסודית, היתה לדעתו בחוסר ההתאמה בין המחנכים, מפני שלא שנו במשותף בשאלות

 את הידיעות הקנה פישקו בדרך11אלו, אולי משום שהוא ושויגר הורו נושאים שונים.
הקונבנציונלית, תוך גילויי יוזמה ביצירת אמצעי המחשה (יצירת גלובוס מקישוא בר).

פי–תשומת לב הקדיש לדבריו גם לשאלות חברתיות, חלקן ביוזמת התלמידים וחלקן על
12בחירתו. כך למשל עסקו הוא ותלמידיו בשאלת הקומונה בתולדות העברים.

חרוד.–הספר בעין–במשך שתי השנים הבאות לא נשתנו בהרבה הבעיות שאפיינו את בית
אביב ביום כט אדר–החינוך בתל–בדין וחשבון אשר מסר מיכאל אסף לצוות מורי בית

הספר נגריה יפה וחרף איכות ההוראה–תרפ"ד קבע, כי על אף העובדה שיש לילדי בית
שגילה המורה בטבע ובמולדת, הנה חומר הילדים קשה מאוד, ההתפתחות אינה גבוהה,

הספר. הליקוי הגדול ביותר, להערכתו, היה–המורה איננו מושרש במקום ואין מרכז לבית
 יצחק שויגר, אשר הצטרף בינתיים לוועדת התרבות13הספר מורים קבועים.–בכך שאין לבית

חרוד, שתאמה את אשר התרחש שעה–המרכזית תיאר בפניה מציאות שראה בביקורו בעין
חרוד יש חבר מסור, אבל לא חבר מורים. שפאן לא מתאים–שהוא שימש כמורה שם: 'בעין

לגמרי לילדים ובפרט שם... חבר העובדים שם מסור ביותר אבל המוסד כולו הוא ספינה
מטורפת, אין איש שינהל או יסדר... מסדרים את המוסד בלי הרף ואין סדר נקבע. ישיבות

14המורים בלי כל סדר ושיטה. העובדים בגן מתחלפים ואין אחד מכונס בעבודתו'.

שאר משקי העמק ודגניה

ראשיתה של עבודת החינוך בשאר משקי העמק ובדגניה הלמה פחות או יותר את המצב
בה ובקבוצת הגבעה היה מספר התלמידים קטן–יוסף, בקבוצת חפצי– בתל15שתואר לעיל.

הילדים–ביותר. בקבוצת הגבעה היה ילד אחד בגיל כיתה א' אשר למד קריאה וכתיבה ובגן
אלפא ארבעה ילדים,–קם משק קטן אשר הכיל ענפי חקלאות. בשנת תרפ"ד היו בבית

ואליהו רפופורט שימש בו כמורה. הילדים עבדו כל שעות לפני הצהריים. כאשר לא רצו
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ראה דברי ש.ה. ברגמן, חבר ועדת התרבות המרכזית, במועצה החמישית של ההסתדרות הכללית (כב-כג.16
אייר תרפ"ב), ארכיון העבודה 8308/52.

פולני קובעת היא כי התחלה זו של ריכוז–במכתב תשובה ששיגרה רחל שז"ר (כצנלסון) לשאלתו של רון.17
אביב 1971, עמ' 94.–, תלעד כאןפולני, –הילדים היא בבחינת ראשיתו המעשית של זרם העובדים. רון

 ב טבת תרפ"ה).—יוסף כט כסלו –דברי מניה, המועצה הראשונה לענייני חינוך של גדוד העבודה (תל.18
, גיליון ס (כ טבת תרפ"ה) (להלן: המועצה).'מחיינו'פורסם ב

קונטרסברנשטיין, 'מהלך העבודה בבית הילדים, (הגן ובית הספר) בכפר גלעדי בירחי הקיץ תרפ"א', .19
צט, כרך ה (ג חשון תרפ"ב).

ללמוד, רשאים היו שלא לבוא, אך אלו שבאו היה עליהם ללמוד לפי התכניות שנקבעו
להם. המורה קרא עמהם תנ"ך ולימדם אלגברה. עם הגדולים הרבה לעסוק בדרמטיזציה.

הספר עסקו המורה ותלמידיו המעטים בעיבוד הנושא–שעה שנמסר הדין וחשבון על בית
'אחשורוש'. דרכו של המורה היתה לשוחח עם תלמידיו על נושאים שונים ושאיפתו היתה

הספר שבדגניה היו ארבעה תלמידים ולא–להקנות להם ידיעות אלמנטריות בטבע. גם בבית
הילדים. את המורה תיאר אסף בזו הלשון: 'לראשונה הוא חי עם–היה כל קשר בינו לבין גן

הילדים. אולם עתה הוא רק "מורה". תשומת לב רבה מקדיש המורה להקניית הטבע והוא
נטע את כל צמחי הבר אשר בסביבה בערוגות מיוחדות. המורה הרגיל את תלמידיו כי מדי
בוקר יקומו ויצאו עם הגדולים לעבודה ועובדים עמהם עד ארוחת הבוקר. בכל יום בבוקר

קוראים התלמידים בתנ"ך'.

גלעדי–כפר

גלעדי התרכז מספר רב יחסית של ילדים. שם נעשה נסיון שיטתי יותר בדרך החינוך–בכפר
העמלני, נסיון שקומם חלק מן ההורים החברים, יצר עימות בינם לבין המורה והביא חלק
מחברי ועדת התרבות של ההסתדרות הכללית להרהור נוסף בדבר טיב ההתאמה שבין

 חינוכם של ילדים אלה החל כזכור עוד בשנת16רעיונות פדגוגיים אלה לבין תנועת העבודה.
עדש, שם רוכזו ילדי 'השומר', וועד החינוך שלח לעזרתן של נשי השומרים–1919 בתל

גלעדי אשר הצטרף לגדוד העבודה בחודש– ילדים הועברו לאחר מכן לכפר17גננת מקצועית.
גלעדי מתייחסת לחודשי–הספר של כפר– עדות ראשונה לדרך החינוך בבית18אלול תרפ"א.

הקיץ אייר-אלול תרפ"א, כלומר, עוד טרם הצטרף לגדוד. אותה שעה היו במקום עשרים
 הילדים רוכזו בבנין19הספר וילדה אחת בת 14.–עשר בגיל הגן, שמונה בבית–ילדים: אחד

אחד אשר שימש ללינה לעבודה וללימודים. ההשגחה על הבנין והסדר בדירה הוטלו על
שלוש אמהות, חברות הקיבוץ, עמדו לעזרת המורה. עיקר תפקידן של אותן–הילדים. שתים

—מעבודתו אמהות היה לסייע בעבודות הבית השונות ולהשגיח על הילדים בשעה שהמורה נח 
בשעות הצהריים. הנחתו היסודית של ברנשטיין, המחנך במקום, היתה כי עבודה משותפת
רבה יחסית תשמש אמצעי יעיל לחינוך חברתי; אך הנסיון טפח על פניו: חברות המשק,
אשר באו לסייע לו, העדיפו לבצע את עבודות הנקיון בעצמן ולא למסרן לילדים. כך התרגל
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גלעדי לעבודה עמד בפני ביקורת קשה של חברי הגדוד במועצת–שם. תיאור זה של יחס ילדי כפר.20
החינוך שלהם.

דברי א. זייד, המועצה..21
מהלך העבודה בבית הילדים (הגן ובית הספר) בכפר גלעדי בירחי הקיץ תרפ"א' (הערה 19'ברנשטיין, .22

לעיל).
הפועלים  חוברת לענייני העבודה התרבותית של ציבור—קמה א.שמאלי, 'מתוך יומנו של מורה', .23

, חוברת א (סיון תרפ"ה), עמ' 20-11. אליעזר שמאלי נולד בשנת 1901ישראל ולידיעת המולדת–בארץ
1920. סיים–1917 עבר לאודיסה, למד בישיבה ואחר כך בגימנסיה רוסית. עלה ארצה ב–בווהלין. ב

גלעדי (גדוד העבודה),–1923. שימש כמורה בדגניה, כפר–המדרש למורים בירושלים ב–לימודיו בבית

 גם ההורים היו ערים20הילד, לראות כיצד אחרים דואגים לו והוא מקבל הכול מן המוכן.
ליחס הבלתי אוהד של הילדים לעבודת הכפיים. אלכסנדר זייד ָקבל על גישה זו בהשוותו
אותה ליחסו של ילד הגדל במשק פרטי לעבודת כפיים: 'הילד אינו רואה אצלנו הכרח
בעבודה. זו בשבילו רק מצוה והוא מזלזל בה, והיא נהפכת אצלו למשחק. מה שאין כך,למשל

 במשק הפרטי. שם העבודה היא הכרח בשביל הילד והוא מתרגל אליה ומוצא—אצל האיכר 
 זייד לא חשש שמא ימאסו ילדי המשק בעבודה לכשיגדלו. אדרבא, את תפקיד21בה ענין.

הספר ראה באור שונה לחלוטין: '...ואולם לדעתי לא שאלת ההתנכרות בעבודה היא–בית
העיקר בחינוך ילדינו. הוא יעבוד ממילא לכשיגדל. צריך לשים לב יותר ללימודים. ילדינו
אינם לומדים והם נחשלים'. הוא הציע בפשטות ללמוד מאותם צדדים חיוביים שבחינוך

–גלעדי בין החברים–הישן. בשאלת היחס לעבודה ניכר היה ההבדל היסודי אשר שרר בכפר
ידי ועדת התרבות של ההסתדרות. בעוד שזייד–ההורים לבין המחנך אשר נשלח למקום על

מצא בעבודה הנושאת אופי של משחק את שורש הרע ביחסים של הילדים לעבודה, ראה
המחנך ברנשטיין כי: '...אוהבים ילדים לעבוד רק בשעה שהעבודה עומדת על גבול המשחק,
זאת אומרת, כשיש בה מקצת מהסימנים שמנו חכמינו במשחק; חופש, חידוש, מקור ליצירה

 על יסוד אמונתו הפדגוגית בדבר מהות המחנכת ועל סמך תוצאות עבודתם של22וכו' וכו'.
ידי–התלמידים במשק המבוגרים, הניחו המורה ותלמידיו את היסוד למשק הילדים, על

סידור גינה. במשק זה, אמורים היו הילדים לעבוד ולהתחנך בעת ובעונה אחת. רק שם, אמר
מחנכם, אפשרית היא השלטתה הגמורה של השיטה העמלנית, שיטת לימוד וחינוך כאחד.
ענין מיוחד ישנו בקביעה מסקנית זו, שכן הנחת היסוד של החינוך העמלני היא כי הינו
חלק מן החיים וייחודו הוא בהיותו קשור לאורח החיים אליו מתחנכים הילדים. במציאות

גלעדי הגיע המחנך, איש החינוך העמלני, לידי מסקנה כי רק מתוך הפרדה–החיים של כפר
 משק הבוגרים, ניתן יהיה להגשים את דרך—בין משק התלמידים לבין חברת המבוגרים 

החינוך העמלני. בהכרעה זו, גלומה לא מעט הפרובלמטיקה של דרך החינוך העמלני, שכן,
קשייו של חינוך חדשני זה נמצאו רבים יותר שעה שהיה עליו להוכיח את טיבו דווקא
בחברה אוהדת מיסודה. תיאורו השיטתי של אליעזר שמאלי, של שלושה חודשי עבודה

גלעדי, כשלוש שנים מאוחר יותר, מלמד כי אותה מידה של חירות בבחירת חומר–בכפר
 מתוך תיאורו המגוון הנוגע בשאלות23הלימוד ודרכי העברתו היתה נתונה עדיין בידי המורה.
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מל"ל. שימש כמפקח במשרד החינוך–ילדים וכפר–אביב, כפר–החינוך בתל–יחזקאל, בית–נשר, כפר
והתרבות. שקד על הקניית לימודי הטבע. ספריו קנו להם שם, ביניהם: 'אנשי בראשית' 'בני היורה', 'בין

חרמון וגלבוע', ועוד.
גלעדי בירחי הקיץ תרפ"א' (הערה 19–הספר) בכפר–ברנשטיין, 'מהלך העבודה בבית הילדים (הגן ובית.24

לעיל).
יחזקאל.–טבעון הלא היא כפר–142, 17. עיןVחרוד, ארכיון העבודה –פגישת מורי ועדת התרבות בעין.25

חיים ולימודים מתברר כי הילדים הקדישו תשומת לב ומסירות רבה לעבודה במשקם שלהם.
משמע, שאמנם נתכונן משק זה כאמצעי לימודי.

גלעדי בלימוד קריאה וכתיבה כבר–ספר עמלניים אחרים החלו ילדי כפר–בשונה מבתי
בגיל שש. להיטותם של הילדים לקרוא ולכתוב הביאה להוצאתו לאור של עתון ילדים, עתון

24החברה.

עמלני, שהונחו כאן–שניים הם איפוא העקרונות הפדגוגיים, נוסח החינוך הפרוגרסיבי
כיסודות לחינוך ילדי הקבוצה והקיבוץ: א. שיטת לימוד המעמידה במרכז את פעילותו,
חוויותיו והתנסותו של הילד, תוך קשר עם המציאות הסובבת אותו, כדרך לרכישת הידע
שהינו בעל ערך לסיפוק צורכי חייו. ב. ראשיתה של קהיליית ילדים או חברת ילדים.
יסודותיה החברתיים אמנם טרם התגבשו אך ההכרח בנחיצותה כסביבת התנסות, כתנאי
לגיבוש דרך חינוכית חדשה וכאספקלריה לחברה אליה מתחנכים הילדים, הוא שהביא

ליצירתה.
תיאור ראשיתן של דרכי החינוך במושבי העמק מאלף אף הוא. המפגש בין הנסיונות
הפדגוגיים לבין החברה שקלטה אותם, שיווה גם לו אופי דינמי. מחד, יוזמה אישית או
קבוצתית של מורים בחיפושי דרך, תוך הדגשת הצורך למצוא פתרונות ההולמים את ציפיותיה

 ההשפעה הולכת וגוברת של הסביבה החברתית הטבעית, חברת—של החברה ומאידך 
הספר ודרכו בשל ייחודה כמשק–המושב, אשר הטביעה את חותמה לא במעט על דמות בית

קואופרטיבי המבוסס על שותפות ופרטיות המשלימות זו את זו.

25טבעון–עין

שתי עובדות יסוד בתיאור ראשוני של הגננת ברסקובה אודות החינוך במושב זה ראויות
לציון:

 א. חיי הילדים, להוציא את הלינה בבתי ההורים ואת ארוחת הצהריים, היו משותפים,
והילדים נמצאו מן הבוקר עד הערב בגן. האמהות סיפקו את חומרי האוכל והאם התורנית

הספר משך שעות היום שימשה–הכינה אוכל לכל הילדים. שהות זו של הילדים בגן ובבית
הספר לילדי העובדים, לרבות אלו שבעיר. אולם–יסוד משותף ומקובל על כל טיפוסי בתי

יסוד זה הלך והתמעט במהלך הזמן במושב העובדים.
ב. הניגוד ביו גישתה של המחנכת במושב לזו של ההורים, כמו בעיר ואף בקיבוץ, בלט כבר
מן ההתחלה. ניגוד זה הביא בסופו של דבר למעורבותם של ההורים בתהליך החינוך ולהשפעה
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גלעדי ראה גם להלן, בסעיף: החינוך בגדוד העבודה, וכן הביקורת של הורי–לתיאור דרכי העבודה בכפר.26
זרם העובדים בחינוך, מקורותיההחינוך בשנת תרפ"ד. ראה: שמעון רשף, –התלמידים על המורים בבית

אביב תש"מ, עמ' 94-66. (להלן: זרם–, תל תרצ"ט—ותולדותיה של תנועה חינוכית בשנים תרפ"א 
העובדים בחינוך).

החינוך). השימוש אשר עושה אסף–ישיבה נ של המורים, כט אדר תרפ"ד, ארכיון המורים א-34 (בית.27
ַרּכז' משמעו: דרך, תוכנית, כיוון. יש לזכור כי גם שיין, בביקורתו את עבודתֶבמקומות שונים למונח 'מ

רכז' בבית הספר. יש בכך כדיֶאביב בשנת תרפ"ד, טען כי חסר 'מ–החינוך בתל–צוות המורים בבית
לבטא את ההבדל בין ההתלבטות בחיפושי הדרך באמצעות הנסיון לבין ההכרה כי יש לקבוע כיצד יפעלו

הספר לילדי העובדים, כפי שתבעה החברה ותבעו מוסדותיה.–בתי

הולכת וגוברת על עיצובו: 'ההורים היו רוצים לראות את ילדיהם שבים מהגן ב"רכוש",
כגון שיר חדש וכו' והגן אינו עונה לדרישתם... ואין גם מעניינו לפטם את הילדים בשירים.

חינוך ולא מקהלה וריקודים גרידא. אמנם יש שירים ויש שירים. ישנם–אנו רוצים בבית
שירי עבודה לשם הכנסת הריתמוס בעבודה עצמה ויש שירה לשמה. בזו האחרונה הנני

26ממעיטה'.

הספר אשר בעין טבעון מחזקת אף היא את הקביעה בדבר–הערכתו של אסף את בית
מקומו הייחודי של המורה במצב זה של ראשוניות:

הספר ולעולם לא יצא ילד אחרי.–... יש לו (למורה) כלל: לעולם לא יקדמוני ילדי בית
יש לו 17 שיעורים ביום. הם קצרים. הסיסמה שלו היא מלחמה בבטלה, וזה עד כדי
קיצוניות, עד כדי מלחמה בגן. למורה יש מרכז ואותו הוא מעביר באופן היותר עקשני
ואכזרי. יש כעין היפנוזה של המורה. הוא יודע את כל האמצעים שבהם המורה יכול
לשלוט על הילד. הילדים מרבים לעבוד בנגרות והם יודעים את עבודתם. הצד האסתטי

רוב הוא מבססן על הסביבה–פי–לקוי מאוד. הוא מרבה להקנות להם ידיעות, ועל
הקרובה. הילדים הם מפותחים. הם אוהבים את הלימוד. הקשר עם הגן הוא רק במטבח...
בין המורה והגננות אין יחסים טובים ובא העניין עד כדי הפסקת השיתוף גם בענין
המטבח... הילדים מרבים לקרוא והספרות אצלם מסודרת. גם הקטנים לוקחים ספרים

הספר שלנו מצאתי שם אישיות. בגן עובדות–והאמהות קוראות לפניהם. מכל מורי בית
27שתי גננות... על הילדים יש שתי השפעות משני אנשים בעלי תכונות רחוקות.

בלפוריה

ספר–הספר במושב בלפוריה, אשר נוסד בסוף שנת 1922, תיאר אסף כדומה לבית–את בית
ספר זה למדו לפי התוכנית של ועד החינוך. היחסים בין–כפרי ברוסיה. התלמידים בבית

הספר–הספר: 'בבית–ידו כטובים, אך ורק מחוץ לכותלי בית–המורה לתלמידים תוארו על
 והילדים מהלכים על בהונות רגליהם. העבודה אינה תופסת מקום חשוב. הגינה—שקט 

הוקמה רק עתה. אמנם נמסרות לילדים ידיעות בטבע, אבל בעיקר העבודה היא לימודית.
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הספר, פרוטוקולים של ישיבות המורים, ישיבה נ, כט אדר תרפ"ד, ארכיון–דין וחשבון של אסף על בתי.28
החינוך).–34 (בית–המורים א

142, 4א.Vהספר, א ניסן תרפ"ד, ארכיון העבודה –דיון וחשבון של שויגר על ביקוריו בבתי.29
החינוך, ישיבה נ, כט אדר תרפ"ד, ארכיון המורים א-34–מתוך תיאורו של אסף בפני צוות מורי בית.30

החינוך). המורה בו מדובר היה וורמל, אשר הושפע לא במעט ממחשבת החינוך החדש ואף שהה–(בית
אביב בראשיתו.–החינוך בתל–פרק זמן בבית

קרוב לוודאי כי גישתם זו של רבים מחברי מושב נהלל הושפעה לא במעט מהשקפת עולמו של הוגה.31
–רעיון מושב העובדים וחבר נהלל אליעזר יפה אשר קנאותו ללימוד המבוסס על שורשים לאומיים

יהודים באה לידי ביטוי בביקורתו החריפה נגד לימוד התנ"ך בדרך שטחית, באמצעות סיפורי המקרא
אביב תש"ז, עמ'–, כרך שני, תלכתבי אליעזר יפהובתביעתו ללמד את הילדים באמצעות תנ"ך מלא. 

.197

 גם שויגר קבע כי קיימת28הדבר המושך ביותר את לבם של הילדים הוא סיפורי השומרים'.
הספר ולתת למורים הדרכה–מסירות מצידם של המורים בבלפוריה אך יש לפקח על בית

29והשלמה.

עדש–תל

הספר של קבוצות 'השומר',–עדש בתקופה המתוארת אינו כעוד בית–הספר במושב תל–בית
אך החינוך היה שונה בו מאשר במושבים אחרים. בתוך חצר צפופה גרו כשלושים משפחות.

הספר התמקם במחסן שנוקה למטרה זו. הגן הוקם בצריף עץ. '... שם (בגן הילדים)–בית
שואפים לטיפול משותף בתינוקות שאחרי היניקה. שם יש אנשים אחדים שיש להם פרטנסיות
לחינוך ולכן יש שם יחס טוב למוסדות החינוך... אין תוכנית קבועה למורה... ארבע כיתות
יש למראית עין, אולם בעצם יש כשמונה כיתות. ניכרת כבר עבודת הילדים. ראיתי עבודות
יפות מפח ומעץ. הם עושים כל מיני כלי עבודה. וילונות מקני סוף... ההורים זקוקים שם

30לעבודת הילדים במשקיהם הם... למשק אין המורה שואף, כי הוא אינו מבין את ערכו'.

נהלל

הספר בנהלל: א. ההורים התנגדו למשק–שתיים היו קביעותיו הנחרצות של אסף לגבי בית
הספר, בטענה כי הילדים צריכים ליטול חלק בעבודה במשק ההורים.–יד בית–מיוחד על
ספר של עבודה. החברים–הספר להיות בית– המקובלת במושב היתה כי אל לו לביתב. הדעה

 אמנם נהג המורה בתחילה, בשיטה חופשית בדרך החינוך,31נטו להדגיש את לימודי היהדות.
אך כדברי אסף לא מצא את ידיו ואת רגליו, על כן הנהיג תוכנית לימודים. היות ולא היו

מלאכה ולא משק, הלכו הילדים תועים ובטלים. בדומה לכך סיכם גם–הספר לא בית–בבית
הספר–ספר זה, בקבעו כי השקפתם של ההורים שם היא שבית–שויגר את התרשמותו מבית

הספר וחזרו לבתיהם.–הוא מוסד לימודי ולא יותר. הילדים באו לכן לשעות אחדות לבית
בעמק הלכה ונוצרה תרבותה של תנועת העבודה בארץ. זו היתה הכרתם של אנשי ועדת
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142, 4א.Vדין וחשבון בייגל על ביקורו ביהודה, ארכיון העבודה .32
 התפתחותו הפוליטית של גדוד העבודה ע"ש י. טרומפלדור 1927-1920,—א. שפירא, 'החלום ושברו' .33

, שנה ב, חוברת ג (דצמבר 1968 כסלו תשכ"ט), עמ' 39.בדרך
שם. עמ' 34..34
 פו, כרך ד (ב תמוז תרפ"א).קונטרסמועצת גדוד העבודה, .35
', עמ' 39.החלום ושברושפירא, '.36
שנתיים לאחר מכן נתפלגו המשקים, דבר שהביא לפרישתם של 115 חברים מהגדוד..37

התרבות של ההסתדרות והדבר עורר לא פעם התמרמרות בקרב המחנכים שעשו במלאכת
יהודה,–ילדים: בראשון לציון, נחלת–החינוך ביהודה. בישובים אלה התקיימו בעיקר גני

ידי אנשי ועדת–החינוך בדרום מופלים לרעה על–חי ושעריים. טענתם היתה כי בתי–עין
32יזרעאל ולא נתנו דעתם למחוז יהודה.–התרבות אשר הרבו להתעניין בנעשה בעמק

‚· ÍÂÈÁ‰‰„Â·Ú‰ „Â„

ספר–ראשית המעשה החינוכי בישובים הכפריים, שתוארה לעיל בקצרה, כללה גם בתי
שהשתייכו לגדוד העבודה. גם אם עבודת החינוך בגדוד העבודה לא היתה שונה בכללותה
מזו שבישובים אחרים, הרי הדיון הציבורי שהתנהל בתוכו תרם תרומה חשובה לעיצובם של

דפוסי החינוך בזרם העובדים ובעיקר בחינוך המשותף [...]
הגדוד היווה יחידה חברתית בעלת איכות מיוחדת במינה. היתה זו מסגרת של פועלים

 אחדים מחנכיו של33עבריים מאורגנים על יסוד עקרונות של שוויון ודרכי חיים משותפים.
יוסף טרומפלדור ב'החלוץ' היו גם שותפיו לרעיון הקמת הסתדרות פועלים אחת בארץ
ויצירת גדודי עבודה שיכשירו את הקרקע לעליית המונים ויגנו על הישוב. חצי שנה לאחר

 הגדוד34נפילתו, בי"א אלול תר"פ, הקימו אנשים אלה את 'גדוד העבודה' שנשא את שמו.
נוסד לפני ההסתדרות הכללית, וחבריו מילאו תפקיד אקטיבי בהקמתה. מועצת הגדוד

ידי יצירת–שהתכנסה במגדל בחודש סיון תרפ"א קבעה כי מטרת הגדוד היא: 'בנין הארץ על
ישראל', וכי אחת ממטרות הגדוד היא: 'ביצור–קומונה כללית של העובדים העבריים בארץ

 את הקומונה הכללית של העובדים35הסתדרות העובדים הכללית וכיוון דרכה במגמת הגדוד'.
36ישראל שאף הגדוד להגשים בעצם קיומו כדוגמה לאורח חיים זה.–בארץ

–גלעדי לגדוד ובאותו חודש עלתה קבוצת חברי הגדוד לעין–באלול תרפ"א הצטרף כפר
חרוד. בכסלו תרפ"ב עלתה קבוצת חברים נוספת לנקודה במרחק של שישה ק"מ ממעין

 בראשית שנת37יוסף. שתי פלוגות אלה היוו למעשה משק אחד.–חרוד, והקימה את תל
חרוד,–תרפ"ב היה גדוד העבודה מורכב מן הפלוגות הבאות: מגדל, קבוצת בנין בכנרת, עין

גלעדי, כרכור ולוד. בחודש כסלו אותה שנה קמה גם פלוגה בירושלים לשם כיבוש–כפר
עבודות חציבה, סיתות ובנין. הגדוד היווה איפוא ארגון של פועלים בעיר ובכפר בעלי

שאיפה חברתית אחת.
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השאלות המרכזיות אשר העסיקו את חברי הגדוד בראשיתו היו כלכליות וחברתיות
ביסודן, ושאלת החינוך היתה עדיין רחוקה מהם. אולם את חברי הפלוגות בהתיישבות

גלעדי החל כאמור עוד–גלעדי העסיק גם נושא החינוך. חינוכם של ילדי כפר–ובעיקר בכפר
עדשים) לא היתה דעת חברי–עדש (תל– אולם בתל38עדש,–הילדים המשותף בתל–בבית

'השומר' נתונה לחינוך הילדים, אלא לשאלת מקומה של האשה בחברה. עבודת הטיפול
בתינוקות סבלה מחוסר ידע, מקשיים בהתמודדות עם שאלות החיים והתבססה על נסיון

 תשומת הלב הופנתה לשאלות החינוך רק לאחר שבפלוגות הגדוד נבחרו39והתנסות בלבד.
ועדות חינוך ועם הקמת ועדת החינוך המרכזית. אט אט נוצרו בכל פלוגה חוגים ששאלות

40החינוך העסיקו אותם והם ניסו למצוא להן פתרונות.

בשנת 1924 הלכה וגברה בגדוד ההתעניינות בנושא החינוך והיא מצאה את ביטויה גם
יומיות, הועלו לדיון פומבי.–בבטאונו של הגדוד, 'מחיינו'. שאלות חינוך עקרוניות ויום

השאלה היסודית שהועמדה בפני הגדוד היתה שיטת החינוך שיבור לעצמו. המדובר היה
בחברה אשר ויתרה על המסורת הישנה אותה ראתה כמסכת של צביעות ושקר. תחושה זו של
שלילת העבר ושל 'רקב הטרדיציה' כלשונם של חברים בגדוד היתה נחלת הרוב. מורכבת
יותר, היתה לעומת זאת, בעיית דמותה העתידית של החברה הגדודאית, משום, שאורחות

חייה טרם גובשו ועוצבו.
הוויכוח לא התמצה רק בליבונן של שאלות פדגוגיות צרופות אלא גם בבירור דרכי
החינוך המתאימות לתנועת העבודה שחלה ליצור צורות חיים חדשות, ואשר הגשמתן היתה
מותנית בכוחות החברתיים שפעלו בה. חבר מרכז הגדוד ליאו קופמן, שהכיר את משנתם

 ניסה לבחון את שאלות החינוך בגדוד בדרך41של מתקני החינוך בעולם, ובעיקר בגרמניה,
ההשוואה לשיטת החינוך הפרוגרסיבי בעולם. אנשי החינוך החדש באירופה, טען קופמן,

קפיטליסטי, ומלחמה בעד החינוך החדש שם פירושה מלחמה–פועלים בתנאי המשטר הבורגני
מדיני–נגד החינוך הישן. נסיונות החינוך החדש באירופה מופעלים במסגרת משטר חברתי

 אך אין בהם כדי להשפיע על החיים42קיים המאפשר למחנכים להקים 'איים של נוער'
ולשנות אותם. מסקנתו היתה כי מאחר ו'אי' זה של חינוך אינו יכול להכין אנשים נגד אורח
החיים בעל הצביון הבורגני, לא נותר בידי המתקנים אלא לייחד את תקופת הנוער ולעשותה

אביב תרצ"ב, עמ' 283. כן–, תלגדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדורב. ונסקי, 'על בעיות החינוך', .38
גלעדי, המועצה. יש הרואים בהתחלה זו, בשנת 1919, של הטיפול המשותף–ראה: דברי הח' מניה מכפר

עדש את ראשיתו המעשית של זרם העובדים בחינוך.–בילדים בתל
ב. ונסקי, 'על בעיות החינוך', עמ' 283..39
שם, עמ' 285..40
קני החינוך באירופה נקבַ, גליון נג (יג סיון תרפ"ד). בהתייחסו למתמחיינול. קופמן, 'החנוך בגדוד', .41

לוץ, גוסטב וינֶקן וכן מנה את המקומות בהם–קופמן בשמותיהם של: פול גהלב, ברטולד אוטו, הרמן
ניסו להגשים את מחשבותיהם: ויקרסדורף ואודנולד שולה.

שם..42
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שם. זהו טיעון נוסף לאלו הקיימים בדבר הצורך לייחד את הילדות כאיכות לעצמה ובתור.43
שכזו להתאים אליה את שאר גורמי החינוך. בהקשר לקביעה זו הביא קופמן את הדוגמה לפיה שאל ד"ר
הוגו ברגמן את גוסטב וינקן, כמה מתלמידי ויקרסדורף הפכו לחקלאים וחיו בכפר. על כך השיב וינקן,

יוצרו ומנהלו של ויקרסדורף, כי הוא נזכר בתלמיד אחד, אך לגבי דידו אין זה חשוב.
, גליון נ (טו אדר ב תרפ"ד).מחיינוש. לויטין, 'שאלת חיים שהוזנחה', .44

 הקומונה ההולכת ונבנית בגדוד העבודה עומדת גם היא43מבחינה חינוכית מטרה לעצמה.
מול שיטה קפיטליסטית, אולם אין גורמים המונעים בעדה לכונן בתוכה משטר חברתי

הספר החדש הולכת ונבנית חברה חדשה, שתהיה סביבתו–וכלכלי חדש. לשון אחר, סביב בית
הטבעית של הילד, ובה יכול החינוך להתפתח בחופש גמור בגבולות החברה. תפקידו של
החינוך בגדוד, הוא לקשור את חיי הנער עם החברה בה יחיה בעתיד. אם לא תהיה המשכיות
למפעל המייסדים, קבע קופמן, הכול יישאר חסר טעם וערך. הנער הוא אדם ההולך ומתבגר
וישתייך לחברה אותה יבנה ובעדה יילחם. מסקנתו היתה כי על הגדוד לברר לעצמו את דרך

החינוך ולהתוותה תוך קשר למציאות החיים.
בקרב חלק מחברי הגדוד רווחה הדעה שיש להשאיר את החינוך להתפתחות הטבעית של

הספר הקשור לחברה הוא–הילד, תוך הימנעות של השפעה והתערבות. הללו סברו שבית
בבואתה, והסביבה החברתית המהווה את עתידו של הילד היא הסביבה החינוכית הטבעית
והיעילה. בחינוך חופשי בתוך חברה שהגשימה את רעיונותיה הלאומיים והסוציאליים ראה

ישראל העברית תקום חברה סוציאליסטית מפותחת.–קופמן חזון לאחרית הימים, לאחר שבארץ
חברה כזו נוצרת לא בדרך אבולוציונית, אלא בדרך מהפכנית הדורשת הכרה ורצון. הכרה

ידי מורים שייבחרו–ידי חינוך מכוון, שיינתן על–ורצון אלה יש להקנות לדור הצעיר על
למטרה זו מקרב חברי הגדוד ושיוכשרו לתפקידי הוראה וחינוך.

הדרישה לקביעת דרך מתאימה זכתה לתמיכה בקרב חברי הגדוד. לויטין הגיע למסקנה זו
תוך שביקר את העדר התייחסות מעמיקה לשאלה זו:

אותה אמת אלפא ביתית המקובלת על כל קיבוצי האנושיות, למן הישועים ועד הממשלות
 רק—הבורגניות והבולשביקים, מושכל ראשון זה, שהילד הוא יסוד הקיבוץ ותקוותו 

לנו אינו מחוור. מתווכחים אנו ודנים בלי הרף על שליחת אנשים לחוץ לארץ, על
סידור קיבוצים שם, ומרוב טירדה מזניחים אנו את הכשרת ילדינו להמשכת חיינו
ושאיפותינו. שוכחים אנו בינתיים שיש לנו כארבעים ילד הגדלים ומתחנכים בלי כל
כיוון והשגחה מצידנו... כל מקום ומקום עזוב לנפשו בשאלה זו, ומכיוון שאין איש
חושב את עצמו מומחה לה, הרי אנשי המקום מוסרים את הילדים לידי המחנכים, שאם
אמנם אין ספק בכשרונותיהם הפדגוגיים, אך לא תמיד השקפת עולמם מתאימה לזו
שלנו. חטא לא יכופר הוא, שעד עכשיו לא קבענו את דרישותינו לחינוך ילדינו. בדברי
על החינוך אין אני מתכוון לצד הפדגוגי המקצועי, שהוא ענין למומחים, אלא לדרך

44הכללית שכל אדם יכול וצריך לברר אותה לעצמו.
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שם..45
אישיות לבין המטרות החברתיות, ניתן למצוא גם אצל–עימות זה, בין פיתוחן של תכונות אנושיות.46

ֶקרנקו. הוא מדבר על חינוך אדם ממושמע בעל יוזמה ונכונות אישית, אך כל אשר יעשה יהיה לתועלתַמ
אביב תשי"ז, עמ' 113-110.–, תלהחינוך בבית ההוריםהחברה והארץ. מ.ס. מקרנקו, 

ש. לויטין, 'שאלת חיים שהוזנחה' (הערה 44 לעיל)..47
, גליון נה (ג אב תרפ"ד).מחיינו תמצית שאיפתנו', —פ, 'בית הספר בכפר גלעדי –א.48
, גליון לז (כה כסלו תרפ"ג). כן ראה: פאול קרנץ, 'לשאלת החנוך',מחיינוק., 'על חנוך ילדינו, .49

, גליון נח (יד תשרי תרפ"ה). בעניין זה מעניינת גם ההתמודדות עם הלך הרוח שראה בסביבתמחיינו
,מחיינוהמבוגרים את הגורם היחידי הנחוץ בחינוך. ראה למשל: י.א. (יוסף אחאי), 'לשוללי החנוך', 

גליון נח (יד תשרי תרפ"ה).

 לדרך, למגמה, שטרם ניתנה עליה הדעת ואשר—הפרדה זו בין המומחיות הפדגוגית 
אליה התייחס גם קופמן, אופיינית היא למסגרת חברתית הנמצאת בתהליך היווצרותה,

השואפת לבנות דפוסי חיים חדשים ומבקשת ממשיכים לדרכה.
עוד הוסיף לויטין וטען בשאלת הכיוון. החינוך לדבריו הוא 'הכשרה הדרגתית של האדם

 עולמו של הגדוד, טען הוא,45לחיים, או כמאמר העברי העתיק: הכנסת העולם בלב האדם'.
זו התחיה הלאומית, והשלטת עיקרי הקומוניות בחיים.

מציאת האיזון בין השאיפה לראות בפרט, בילד את מרכזו של התהליך החינוכי תוך מתן
חופש רב יותר לתכונותיו האישיות, מול הרצון ליצור חברה ערכית חדשה ולהבטיח את

 הפכה להיות שאלת השאלות—ידי הנחלת השקפות עולם אחידות לכול –המשכיותה על
בחינוך, באותן חברות אשר אימצו את יסודותיו המוסמכים של החינוך החדש. ספק הדבר,

46אם השכילה אחת מהן לשמור על איזון זה לאורך כל הדרך.

מסקנתו המעשית של לויטין, בשלב זה של בירורים ראשוניים, דומה היתה לזו של
קופמן. הוא סבר שעל הגדוד לבחור אנשים מתוכו, בעלי הכרה גדודאית, ולהכשירם לתפקידי
חינוך. עד אשר יקום חבר מחנכים זה, יהיה צורך להשתמש בכוחות מן החוץ, הקרובים

 תפעלנה ועדות חינוך מקומיות, אשר תפקחנה על—ברוחם לגדוד. לצידם של האחרונים 
47שמירת הכיוון הכללי.

ככל שהלכה וגדלה תשומת הלב של חברי הגדוד לשאלות החינוך זכו שלוש מהן, בעלות
משמעות מעשית, להתעניינות רבה וסופן שהגיעו לבירור במועצת הגדוד: א. הקשר בין
סביבת הילדים לסביבת המבוגרים; ב. חינוך אינדיבידואלי וחינוך קבוצתי; ג. הצורך באימוץ

דרך החינוך העמלני.
–בדיון בשאלה הראשונה נבעו חילוקי הדעות בעיקר מהערכת תוצאות הנסיון בכפר

גלעדי, והם עוררו את השאלה, אם יש להקים חברת ילדים שאינה מושפעת מן ההתרחשויות
 או שצריך48בחברת המבוגרים כאשר המחנכים יוצרים סביבה הנעדרת השפעות שליליות,

להבטיח קשר הדוק בין שתי הסביבות הללו תוך אמונה כי ככל שירבו המגעים, יתרבו
 ערכו של הדיון בנושא זה היה ראשון במעלה וסלל דרך49הגירויים המחנכים וירבה הנסיון.

ישראל, הלא הוא חברת הילדים.–לחידוש מעשי רב ערך במהלכו של החינוך החדש בארץ
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, גליון לב (יב אבמחיינוחרוד', –ק., 'על חנוך ילדינו'; כן ראה: חסיה, 'חובותינו כלפי הילדים בעין.50
תרפ"ב).

, גליון נח (יד תשרי תרפ"ה).מחיינוש. לויטין, 'חנוך הילדים בגדוד', .51
ק., ' על חנוך ילדינו' (הערה 49 לעיל)..52
ש. לויטין, 'חנוך הילדים בגדוד'..53

השאלה השניה, שאלת ההרמוניה בחינוך אדם בעל אישיות מוגשמת משלו ויחד עם זה
גם בעל אישיות קולקטיבית קבוצתית, מצאה את ביטויה בוויכוח ובכל טיעון שהתייחס
לשאלת המטרות בחינוך ילדי הגדוד. הדעות הובעו, על הרוב, במושגים כוללניים ומופשטים

אשר שיקפו היטב את מורכבותה והיקפה של הבעיה מנקודת ראות פדגוגית:

...אנו שואפים ליצור אדם ציבורי במלוא מובן המילה. אדם בעל הרגשה ונטיה חזקה
לעבודה קולקטיבית היוצרת ערכים אנושיים תמידיים. רעיון הקולקטיבית העתיד לחדש
את פני האנושיות, אף הוא לא חדר עדיין כל צורכו לתוך לבותיהם של בני האדם.
קודם כל בעטיו של החינוך הישן המקולקל. יחד עם זה עלינו ליצור אדם בעל
אינדיבידואליות ידועה, קבועה ובולטת, כי לפעמים קרובות האדם אינו מוצא את
מקומו הנכון בציבור, רק מפני שחסר לו הרצון האינדיבידואלי, מפני שהפרצוף שלו
לקוי ופגום. עלינו לחנך אנשים שיהיו יוצרים בפעולותיהם. לחנך אדם ישר, מוסרי,
50שירגיש בוז לחיי ניצול, לחיים על חשבון אחרים. מכאן שלפנינו גם מטרות סוציאליות.

ידי קופמן ונדונה בקרב חברים אחרים–השאלה השלישית אשר נוסחה באורח שיטתי על
בגדוד, היתה זו הקשורה במחשבת החינוך החדש. מושג 'החינוך החופשי' נישא בפיהם של

 גם בשאלה זו קיימת51רבים מחברי הגדוד, אף כי היו שראו בכך מעין 'הלכתא למשיחא'.
היתה נקודת מוצא משותפת, לפיה יש לשלול את החינוך הישן כבלתי הולם חברה חדשה

הבונה את עצמה.
מושגי החינוך החדש כמו: 'הילדות מטרה בפני עצמה' ו'נטיותיו ורצונותיו של הילד'

 הלך והסתמן כיוון המדבר על הכשרת הילדים לחיים, לחיי עולמו של הגדוד52הפכו שגורים.
כדברי לויטין, תוך שמירה על הילדות כאיכות לעצמה, ומכאן גם הצורך באימוץ הגישה

הספר, צריך לתת לילד את הטיפול הגופני, את הטיפוח– הוא בית—העמלנית. 'בית החיים' 
חברתי. למטרה זו מתאימה רק דרך החינוך המעשי או בשמו–הרוחני ואת הכיוון המוסרי

53המקובל: 'החינוך העמלני'. בדרך החינוך העמלני מנה לויטין שלושה עיקרים [...]

הספר בא להכין את הילד לחייו העתידים. עליו לשאוב את תוכן לימודיו לא רק–א. בית
מתוך הספרים, אלא בעיקר מתוך החיים הסובבים את הילד.

ב. הילד חוזר בדרך גידולו על כל תקופת ההתפתחות האנושית.
ידי מלחמה בטבע באמצעות המחשבה המעשית. כך הפך הטבע–ג. צורכי האדם סופקו על

למורה האנושיות, ועל יסוד זה יש לחנך.
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,במסכתעל עבודת כפיים כיסוד וכתנאי להתפתחות הרוחנית ראה: מ.א. בייגל, 'חינוך עמלני לאומי', .54
אביב תרצ"ז, עמ' 66-49.–תל

ש. לויטין, 'חנוך הילדים בגדוד'. במטרה ג נראה הריחוק בין תפיסת העמלנות אצל קרשנשטינר,.55
המבססת את החינוך למוסר אישי וחברתי על בסיס הקניית משלח יד, לבין זו המובעת כאן, השוללת

הקניית מלאכה אך מבססת את הכיוון המוסרי על ההערכה לעבודת כפיים ולעובדי כפיים.
כל המועצה הראשונה לענייני חינוך של–, גליון ס (כ טבת תרפ"ה). כן ראה: המשך פרטימחיינוראה .56

, גליון ללא מספר (כג אדר תרפ"ה) (להלן: המשך המועצה).מחיינוהעבודה, –גדוד
אביב-בית החינוך', עמ' 94-66.– זרם העובדים בחינוך, 'ראשית חינוכם של ילדי העובדים בתל—ראה .57

הספר העמלני:–על יסוד שלוש הנחות מוכרות אלה התווה שלוש קבוצות של מטרות לבית
ידי התגברות על מכשולים שונים.– חיזוק הרצון על54ידי תנועות הידיים.–א. פיתוח המוח על

ידי הכרת ערך העבודה והעובדים–ידי תוספת המוצג. חינוך מוסרי על–חיזוק כוח הזיכרון על
ידי–ידי עבודת השרירים. נטיעת מידות הדייקנות והזהירות על–בחברה וחינוך גופני על

מחשבה ושיקול דעת במעשה ובדיבור.
ב. רכישת הרגלי עבודה והכשרה לסוגי מלאכה שונים, הכרת טיבם וטבעם של החיים וכלי

העבודה, שבהם נוצרה כל התרבות החומרית בזמננו.
ג. לא ללמד את הילדים מלאכה קבועה, אלא לתת להם חינוך שכלי, גופני ומוסרי ולפתח
55את כל כוחות הנפש של התלמיד ליצירת הרמוניה בין המחשבה למעשה, בין ידיעה ליכולת.

המחשבות אשר הילכו בגדוד אודות החינוך שיש לאמץ נעו מן הקביעה המפורשת, לפיה
חברתית, היא היסוד הקובע, אל התפיסה–הקניית עולמו של הגדוד, השקפת עולמו הלאומית

שאין צורך בכל רשות מחנכת והימצאות הילד בסביבת המבוגרים דיה כדי לחנכו. אולם בכל
אלה לא היה כדי לשנות את עיקרו של הוויכוח אשר נסב סביב איכות המפגש בין עולמה של
החברה לבין דרכו של החינוך החדש. ויכוח זה נתחדש ביתר היקף ועומק במועצת הגדוד
שהוקדשה לנושא החינוך ואשר ניסחה גם פתרונות מעשיים לחלק מן השאלות. פתרונות

אלו שימשו יסוד מוסד גם לדרכו של זרם העובדים בחינוך.

‚ ̇ ˆÚÂÓÚÏ ‰„Â·Ú‰ „Â„ ÍÂÈÁ ÈÈÈ—‚ ‰ÈˆÊÈÏ¯Ëˆ Ï˘ ‰˙È˘‡¯Â „ÂÒÈ ̇ ÂÂÈÚ¯ ̆ Â·È
ÍÂÈÁ·

יוסף המועצה הראשונה– ב טבת תרפ"ה (29-26.12.1924) התכנסה בתל—בימים כט כסלו 
 את שתי הרצאות הפתיחה המרכזיות נשאו אברהם יערי,56לענייני חינוך של גדוד העבודה.

על 'דרכי החינוך' ודוד אידלסון, על 'קהיליית הילדים'. שני אישיים אלו הניחו כשנה ומחצה
אביב. במהלך שנת–החינוך לילדי עובדים בתל–לפני כן, יחד עם חבריהם, את היסוד לבית

עבודתם באו לידי עימות חריף עם אנשי ועדת התרבות של ההסתדרות, ובראשית שנת
 נציגי הוועד הפועל וועדת התרבות57החינוך.–תרפ"ה הגישו כתב התפטרות ונטשו את בית

המרכזית של ההסתדרות נעדרו מן המועצה, אף שהוזמנו אליה.



·˘ÂÓ·Â ıÂ·È˜· ¨‰ˆÂ·˜· ÍÂÈÁ‰ Ï˘ Â˙È˘‡¯

¥∂≥

סדר יומה של המועצה כלל נושאים שונים, ביניהם שאלות הכיוון בחינוך, קהיליית
הילדים, הזיקה שבין החינוך למבנה החברתי של הגדוד וכן שאלות ארגוניות. ביטוי מה
לציפיות מן הדיון נתן יהודה קופלביץ בפתיחת המועצה באמרו כי: '...עלינו איפוא לאזור
את כל כוחותינו למאמץ יוצא מן הכלל כדי ליצור את מפעלי החינוך המשוכללים, אשר
יכשירו לנו את ילדינו להיות אנשים שלמים ברוחם ובגופם, אנשי מעשה ועלילה, גדודאים

 קופלביץ הוסיף58נאמנים ומסורים. נאמנים למולדתם ומסורים לתנועת הפועלים העולמית.
וראה כמובן מאליו כי החברה החדשה, חברת הגדוד, צריכה לאמץ את דרך החינוך החופשי
והעמלני, אף כי: אנשי הגדוד עדיין טירונים היו במקצוע זה. שאיפתו, לפי הגדרתו, כי:
–'צדקת הגדוד באימוץ דרך זו של החינוך, תאיר את הדרך לחברת העובדים כולה בארץ

59ישראל'.

נקודת המוצא של יערי, בנתחו את שאלת החינוך בגדוד, יש בה כדי ללמד לא במעט על
אופי המפגש בין ציבור העובדים לבין המחנכים נושאי הבשורה של החינוך החדש. הוא בחן
את המציאות החברתית החדשה, המשתנה והמתהווית, מול הראיה המסורתית והשמרנית
בחינוך: 'יש תופעה אחת בעולם החינוך, הרווחת בכלל וגם בין הפועלים, והיא רוח הריאקציה.
אנשים שעשו מהפכה בחייהם, שגמרו את החשבון עם עברם ובנו צורת חיים חדשה, הנה
לגבי החינוך רואים אנו כעין ריאקציה במובן שאיפותיהם: רוצים הם שהילדים יתחנכו
בדרך שנתחנכו הם, בדרך החינוך המקובל, עד כמה שתופעה זו מוזרה היא, אבל היא

 היתה זו לדעתו תוצאה של ראיית החינוך60שכיחה מאוד וכאמור גם לגבי ציבור הפועלים'.
כחלק נבדל מן החיים עצמם, שעה שהחינוך החדש שיווה לנגד עיניו את דמות החיים של

61הדור הבא.

יערי, קבע כי מטרת החינוך היא שחרורו של הילד, וזו הסיבה המרכזית לשלילת דרכו
של החינוך הישן. יסודות החינוך החדש מצויים היו לדבריו בתורותיהם של קנט, פיכטה,
פסטלוצי ואחרים. אולם החברה המודרנית קיבלה מהם רק את הניצוצות ואת העיקר דחתה.

ישראל צריכים לחזור לעיקרים שקבעו הוגי דעות אלה–השואפים לבנות חברה חדשה בארץ
ולהגשים את שאיפותיהם. ביסוד שאיפותיהם היתה מונחת המשנה הפילוסופית, לפיה האדם
אינו רק יצור חי, מתנועע, קולט את אשר סביבו, לפי התנאים שהוא נתון בהם, אלא בעמקי
נשמתו טבוע גם הציווי המוסרי, או כפי שיערי ניסח את תפיסתו של קנט: 'האדם אינו
מטרה לשום דבר, אלא מטרה בפני עצמה'. משום כך, קבע הוא, באה התפתחותו של האדם

דברי י. קופילביץ, המועצה..58
שם..59
, גליון ס (כ טבת תרפ"ה).מחיינודברי א. יערי, 'דרכי החינוך', .60
שם. ביטוי לתפיסת הקשר בין החינוך לחיים, או בין בית הספר לחיים עצמם מצאנו בניתוח.61

רעיונותיהם של קרשנשטינר ודיואי, ובעיקר באלו של האחרון, בנוסח של חינוך לחיים באמצעות
החיים. אישור מה לקביעתו זו של יערי ניתן למצוא בדיוני המועצה. ראה דברי א. זייד, המועצה, ודברי

הספר, המשך המועצה.–מניה שדיברה על הצורך ללמד שפה אירופית בבית
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דברי א. יערי, המועצה..62
ברורה ומובנת היא ראיית מקומו של הפרט בחברה על רקע כל הנאמר לגבי דרכה של הפדגוגיה.63

החברתית החדשה. תמוהה היא הקביעה הפסקנית כי הסתירה בין רצון הכלל לזה של היחיד היא עובדה
שאין לשנותה וכי בעימות זה ההכרעה המובנת מאליה היא למען דרישותיה של החברה. פסקנות זו אינה
תואמת בהכרח את הגישה הפדגוגית המודרנית שסברה כי ניתן למתן עימות זה או ליצור תלות הדדית

בין שני מרכיביו.
בהעמידו את תקופת הילדות כשוות ערך לתקופות אחרות בחייו של האדם, נזקק יערי להקבלה מעניינת.64

הלקוחה ממשנתו של א.ד. גורדון, לפיה אין לעשות מתקופה מסוימת בחיי הפועלים בארץ אמצעי
לתקופה שתבוא אחריה. שכן, לדברי גורדון, כל תקופה עומדת בפני עצמה והאחת אינה פחותת ערך

, גליון ס (כ טבת תרפ"ה).מחיינומחברתה. 
טיעון זה, בביטויו העז והחריף יותר, נמצא כבר אצל רוסו בספרו 'אמיל' לפיו שורש הרע בחינוך הישן.65

הוא בהפגשת הילד עם כל אותם מושגים המייצגים את הידוע, המוכן, המונחל והמונע שינוי בסדרי
החברה. אם יש מקום לדבר על המכנה המשותף לכל ביטויי החינוך החדש, הרי זו השלילה שבהעמדת

הכל של דברים שהוא אינו רוכש אותם בדרך של התנסות פעילה.–הילד מול סך

 שעבודו של הילד במסגרת החינוך הישן, בא משום התפיסה62מתוכו, וזהו היסוד לחינוך.
שהילד הינו פחות ערך כלפי האדם המבוגר ואין להתייחס אליו כאל יצור שווה לו, ואילו
לפי שיטת החינוך החדשה הילד אינו אמצעי להשגת מטרה כלשהי אלא יצור אנושי בפני
עצמו, והכול בא לשמשו. החינוך הישן ראה את העיקר בהכשרת הילד לחיי החברה, בעוד
החינוך החדש מעמיד את הילד כמטרה בפני עצמה. מכאן, הסביר הוא, צמחה הגישה
האינדיבידואליסטית בחינוך. כאן קשר יערי את האיכות האינדיבידואלית של הילד למסגרת
החברתית בה הוא גדל, כי כשם שאין לתאר אדם יחידי לעצמו, אלא במסגרת החברה, כך גם
אין לראות את המטרה בילד הבודד, אלא בחברת הילדים. בתארו את הסתירה הצפויה בין

ישראל למסקנה כי: '...אין זה מענייני כמה–הכלל לפרט, הגיע איש החינוך החדש בארץ
 אולם יערי63סובל הילד כפרט מהכלל. הן זהו מנהגו של עולם ופרובלמה עולמית היא'.

ביקש להדגיש בעיקר את עובדת היות הילדות איכות לעצמה ולא שלב מעבר, או פרוזדור
 מכאן הגיע לנוסחה המגדירה את מקום החופש בחינוך. החופש צריך להינתן64לחיי הבגרות.

ידי צרכיה של החברה.–לילד כדי שיגיע לידי התפתחות אמיתית נכונה והוא מוגבל אך על
הפרט כיסודה של החברה החדשה מחייבת לנצל את יצירתה של החברה, את–ראיית האדם

התרבות האנושית והישגי המדע. אין איפוא להעלות על הדעת התפתחות וגדילה של הילד
מעצמו, אלא בסיועם של מבוגרים ובתוך מסגרת חברתית, חברת הילדים. התגלותו של
הילד והגשמתו האישית לא תיתכן רק בחברת המבוגרים, כי המושגים שהילד צריך לרכוש
מתפתחים לאט לאט ועליו לקנות, בראש וראשונה, את היסוד. אם יקלוט הילד את המושגים

 חברת הילדים65המפותחים בטרם רכש את היסודות יהיה הפרוץ מרובה אצלו על העומד.
כמסגרת חינוכית צריכה איפוא להיות מתוקנת בכול כחברת הגדולים ובה פעולות משותפות,
הרגשות משותפות, צורות הנהלה משותפות, עבודה, עזרה וכו'. יערי, אף כי לא נמנה על
גדוד העבודה, הציג עקרונות פדגוגיים הראויים לחברה זו: חופש בחינוך והקמתה של חברת
הילדים, מבלי לגעת בשאלות הכיוון החברתי. העמדת שתי השאלות הללו ריכזה סביבה את
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דברי ד. הורביץ, המועצה..66
שם. הורביץ הביא כדוגמה אותם טיפוסים אשר עוצבו במשך שנים רבות באמצעות חינוך מכוון.67

כמו זה של היונקרים בגרמניה.
כדי להבהיר לחברי הגדוד טיבו של החינוך ולהעמידם בפני כל תוצאה צפויה, השתמש הורביץ בדוגמה.68

פי החלטתה–ידי ציפורה זייד ואשר דיברה בבחורה בת מטולה, הבורחת על–אשר הובאה בהקשר אחר על
מבית הוריה ומצטרפת לקבוצה ועל ילד מן הקבוצה הנוטש את חיי העבודה ונמשך לחיים אחרים.

תשומת הלב של חברי המועצה. הדעות שהושמעו בה היו פרי השקפת עולם ובחינת תוצאות
נסיון החינוך בפלוגות.

ÍÂÈÁ· ÔÂÂÈÎÂ ˘ÙÂÁ

העמדה משולבת של שני המושגים 'חופש' ו'כיוון' בחברה הגדודאית כמו בחברות אחרות,
מובנת מאליה. שכן, לא ייתכן דיון במהות החופש בחינוך בתוך חברה הנבנית על יסודות
אידיאיים, תוך הפרדה בין החופש כפונקציה של גישה פסיכולוגית בנוסח של התאמת
החינוך להתפתחותו הפסיכופיסית של הילד, לבין ראיית הילד כחבר עתיד של החברה

הבוגרת על אורח חייה והשקפת עולמה, ומערכת היחסים הנוצרים בתוכה.
הפרובלמטיקה של חופש בחירה מול כיוון מוגדר בחינוך הילדים העסיקה את המועצה,
וכדרכם של דיונים מעין אלה באו בהם לביטוי דעות קוטביות. המציאות הפדגוגית אשר

נוצרה בפועל ברבות הזמן התאימה עצמה לשני קטבים וביקשה לבנות גשר ביניהם.
 כל יצירה גדולה,66הדעה שצידדה במתן חופש רב בחינוך הוצגה בדברי דוד הורוביץ.

הטעים, באה מתוך סכסוך וחיכוך פנימי. הרצון ליצור טיפוס של 'קומוניסטן' על יסוד כיוון
 התנאי ליצירה המעשית, קבע67ברור בחינוך, יתכן ויצליח אך ייצור טיפוס מעוקם ומסולף.

הורוביץ, הם הניגודים והסתירות: 'הטרגדיה של דור ודור היא בשאיפה זו ליצר הצילום,
פוטוגרפיה מדויקת של עצמו בדור הילדים הבא אחריו. עלינו לשאוף להיפך, שלא יהיו

ידי גילוי האופקים הרחבים בפני הילדים, גם אם תהיינה–הילדים כמונו'. הדרך לכך היא על
להם דעות שונות משל המבוגרים. הכיוון המסוים, או הדרך הישירה בעולם של טכניקה, הם
המתנגדים לרעיון הקידמה שבחיים, בשעה שהניגוד וההתקוממות הם הגורמים לקידמה.
התקוממותו של דור נגד קודמו לא רק שהיא טבעית, היא מחויבת המציאות למען הקידמה.
לטיעונים אלה הוסיף הורביץ גם טעם פדגוגי: עד כה היתה לכל מוסד חינוכי שאיפה
מוגדרת שברוחה כיוון את הילד: להיות אזרח או בעל מקצוע וכדומה.חינוך זה מתעלם מן
האדם שבילד, ואילו שאיפתו של החינוך החדש חייבת להיות חינוכו של האדם, של האישיות
שהיא היסוד המוחלט שבילד. תפקידו של חינוך זה הוא לטפח את המרד, את ההתקוממות

ידי צביעת הילד–כנגד צדדים מסוימים שבחיים. המחשבה כאילו ניתן להגיע לשלמות על
 הינה משגה חמור. הילד אינו בבחינת נשוא, אובייקט בחינוך; יש לראותו—באיזה לקמוס 

 הורוביץ התכוון לשיטת החינוך יותר מאשר לתוכנו, שהרי68כנושא ההולך ומתפתח לאדם.
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יש ברעיונותיו של דוד הורביץ משום הסבר מדוע ראו תנועות סוציאליסטיות בעין יפה את דרכו של.70

החינוך החדש. הן האמינו שחופש הבחירה והחירות האישית לא רק שלא יעוותו את דמותה של חברת
שוויונית. אחרים, כמו קופמן, סברו שזו 'הלכתא–העתיד, אלא יבטיחו את איכותה כחברה מוסרית

–למשיחא' וכל עוד לא בנתה החברה את עצמה, חשוב הכיוון יותר מן החופש: '... אולי תוכל פעם ארץ
ישראל העברית, הבטוחה והמשוכללה והחברה הסוציאליסטית המפותחה לעזוב את הדור הצעיר

ישראל העברית והיצירה הקונסטרוקטיבית של הקומונה הכללית–ל"התפתחות הטבעית". אבל בנין ארץ
אינם תוצאות של "התפתחות טבעית", כי אם מפעל רבולוציוני, שנולד מתוך רצון והכרה רבולוציוניים
בניגוד לאבולוציה הטבעית... אולם את זה נוכל רק אז להשיג (את ההכרה והרצון הרבולוציוניים) כאשר
נציג מול הכוחות האויבים והעוצרים של "ההתפתחות הטבעית" את רצון החינוך הברור והחזק שלנו.' ל.

קופמן, 'החינוך בגדוד'.

אף הוא לא התעלם מן הסביבה החברתית בה מתחנך הילד ובוודאי לא מן המקורות המסורתיים
שחלק מחברי הגדוד לא נכון היה להיפרד מהם על נקלה. בהגיבו על דברי אלכסנדר זייד,

ידי החינוך–שטען כי אין לזנוח כל מה שיצר החינוך הישן, הדגיש כי התוכן אשר נוצר על
הישן, או חלקו לפחות, כמו המוסיקה והמדע, הינם בעלי ערך גם לחברה החדשה. עיון
בתולדותיהם של מחשבות ונסיונות פדגוגיים מלמד, כי בנקודה זו נעוץ במידה רבה ההבדל

ידי חברה ובעיקר חברה בעלת גישה ערכית חדשה.–בין נסיון פדגוגי לבין אימוץ הנסיון על
הנסיון רואה עצמו לא אחת חופשי ומשוחרר לא רק מן המתודה המקובלת אלא גם מן התוכן.

 הנסיון המתחבר לחברה, אינו חופשי לתבוע ממנה לנתק עצמה מתכנים שכבר—לעומתו 
ידה או שקיבלה אותם מן העבר. הוא מתאים עצמו אליה והוא מעמיד במרכזו את–נוצרו על

שינוי השיטה. דוד הורוביץ נתן ביטוי לגישה חינוכית שנבעה בראש וראשונה מתפיסתו את
דמות האדם בחברה הגדודאית: בעל השקפת עולם סוציאליסטית, אשר הגיע אליה בכוח
התמודדותו והיכרותו עם צורות חיים אחרות. אדם שלא נצבע בצבע חברתי, אלא צמח וגדל

ידי בחירת דרכי חינוך המדגישות–בדרך ההכרעה האישית. הוא הסיק כי אדם שכזה יתפתח על
שיטה אחרת, חדשה: 'עלינו להקנות לילד את הידיעות והמושגים לא כלאובייקט של אילה
שיטות ומקרים באופן רצפטיבי, אלא כלסובייקט, כלנושא הדברים השונים, באופן שנאפשר
את היצירה, את התפתחות המומנטים הצפונים בקרבו, שיהיה לעבודתו אופי מיוחד, עצמאי,
ודבר זה מחייב גם את החופש המקסימלי שצריך לתת לילד, את הסרת כל הסייגים וההגבלות

. מאמין אני שהרעיון שלנו פרוגרסיבי הוא, והילדים, אם לא נבוא להכריחלתשוקת יצירתו
69אותם, ילכו בקו זה שהתווינו לנו.

דרך זו של חינוך לפי הורוביץ, אינה רק זכות מוסרית של האדם המתחנך, אלא זו הדרך
אשר הילדים ההולכים בה יגיעו לאותו קו שאנשי הגדוד היתוו לעצמם. גישה זו, עוררה
ביטויי התנגדות עוד לפני שנתכנסה המועצה לדיון בשאלות החינוך. המהפכה החברתית
טענו אחדים, עומדת בניגוד לאבולוציה הטבעית, וגם החופש בחינוך, מקורו בתפיסת מושג

 לויטין, בנסותו להסביר מדוע יש לאמץ את דרכו של החינוך70'ההתפתחות הטבעית'.
העמלני קבע, כי במתכוון אינו נוגע בדרך החינוך החופשי הנישא בפיהם של רבים מחברי
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הגדוד, כיוון שיש להתאים את דרכו של החינוך לצרכים ההכרחיים כרגע לגדוד, ואילו דרך
71החינוך החופשי היא כאמור לפי שעה, בבחינת הלכה לימות המשיח.

העמדה המנוגדת לזו שביטא הורוביץ, התכוונה לערוב לחינוכם של ילדי הגדוד ברוח
הקו שאימצו להם חבריו למען הבטחת יצירתה של הקומונה הגדולה והמשכיותה. בשביל

 הדרך היא דרך הקומונה, השוויון הגמור72הילד ובשביל הדור הבא, טען אליעזר כנעני,
והעזרה ההדדית. לפיכך יש לקבוע יסוד ומטרה בחינוך. הוא חלק על הערכתו של הורוביץ
כאילו יש בכוחו של החינוך לעכב בעד ההתפתחות ההיסטורית, בהביאו כדוגמה את מרד

 משום שהתפתחותו של האדם עמדה—ידי אבותיו –בני דורו כנגד החינוך שניתן לו על
מנת למנוע מן הדור הצעיר את השניות וההתרוצצות, פרי הניגוד בין–בניגוד לחינוך זה. על

—התפתחות החיים לבין החינוך, יש ליצור תנאים שלא יעמדו בניגוד לסביבה הנוצרת 
סביבת העבודה. הוא תבע את התאמת החינוך בגדוד לשאיפות הסביבה החברתית ולשינויים
המאפיינים חברה זו. לא החינוך ישנה את פני ההתפתחות החברתית אלא עתידה של זו

ידי התאמת דרך החינוך אליה. מבחינה פדגוגית פירוש הדבר קביעת מטרות–יובטח על
חברתיות ברוחה של החברה הקומונלית העובדת. הצגת תופעות חיים שונות בפני הילד,
כהצעתו של הורוביץ, וביניהן תופעות חברתיות הזרות לרוחו של הגדוד, נוגדות את דרכו
החברתית ואת הסיכוי שהחינוך אמנם יבטיח לו נאמנות והמשכיות. האידיאלים של הגדוד

 זו המטרה שיש להציב בפני החינוך.—והשקפת עולמו 
לדעה זו נמצאו תומכים בגדוד, וביניהם גם אנשי חינוך, אשר קבלו נגד מילוליות יתר
המבטאת דעות ושאיפות ללא כל יחס למציאות שכבר נוצרה בגדוד ואשר לפיה ניתן לשפוט

 אחדים הביאו כדוגמה את מידת ההתאמה בין החינוך לאורח73את הנעשה ואת הטעון תיקון.
החיים שהיתה קיימת בזמנים בהם ישב עם ישראל בארצו. העם יצר ערכי חיים ותרבות

ספר הורישו ירושה מפוארת זו לדורות הבאים, משום שהיצירה התרבותית היתה–ובתי
התאמה–מעוגנת במציאות החיים. מציאות זו הלכה והסתלפה בחיי הגלות כאשר נוצרה אי

בין התרבות היהודית לבין אורח החיים נטול היצירה בחברה היהודית. מצב דברים זה גרם
לדור הנוכחי להשליך מאחורי גוו אורח חיים זה, ונטע בו הכרה כי יש לשוב לאותם תנאים
טבעיים. אולם חוק ההסתגלות לא נשמע לחלוצים אשר באו לארץ ונוצר קושי ליצור סביבה
של עבודה עצמית ויצירה טבעית. סבל הירושה (ירושת הגולה) גרם לכך שבמקום בסיס

פרצופיות. אמנם חיים חיי עבודה, אך קיימת משיכה לעולם–לעבודה נוצר מצב של דו
החיצון. אנשי הגדוד אמנם עובדים, אך זהו בבחינת אידיאל ולא משום שהעבודה היא
בתוכם ואהובה עליהם. בדברים אלו, להם נתן ביטוי המורה ברוך פישקו, היה יותר מרמז כי
גם סביבת המבוגרים אינה סביבה טבעית לצורך חינוכם של ילדי הגדוד, ויש ליצור סביבה
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שבה האידיאל הופך למציאות חיים טבעית, ממנה ישאבו את היסודות לחיים, אך רק לאחר
שיקבע מה מבקשים בחינוך הילד, מהו הכיוון.

הצורך לחנך את הילד בגדוד לידיעה, להכרה ולאהדה של הרעיונות החברתיים שחברי
ידי מטרות–הגדוד ביקשו להגשים, והדעה שהלכה והתגבשה כי מידת החופש תיקבע על

ורעיונות אלו, הביאו לגיבוש עמדה מגוונת אך חזקה, אשר שללה את החופש הרב שביקש
הורוביץ להניח ביסודו של החינוך. מאידך עמדה השאלה: האם אמנם ניתן לראות בחברת
המבוגרים מצע הולם, ממנו ילמד הילד את דרכו והיא אשר תשמש לו סביבה חברתית
להתנסות. שאלה זו שעלתה מן הדיון בנושאי החופש והכיוון הביאה בסופו של דבר להכרעות
שהן בבחינת סלילת דרך בפיתוחו ובהגשמתו של רעיון חברת הילדים כסביבת התחנכות,

במצעו הפדגוגי של זרם העובדים בחינוך.

·Ò‚Â·Ó‰ ˙·È·ÒÂ ÌÈ¯ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙·È—˙È‡ÓˆÚ ÌÈ„ÏÈ ˙¯·Á 

הקשר והיחס שבין חברת מבוגרים לחברת המתחנכים זכו לתשומת לב מרובה בדיוני
יומיות. בדרך זו ניתנה הדעת לשאלת טיבו–המועצה,שנגעו לא במעט בשאלות מעשיות יום

הספר לחיים. דומה כי נסיונו של–הספר, בין בית–של הקשר שבין הסביבה החברתית לבית
הגדוד לאמץ רעיונות פדגוגיים חדשים המבקשים להשיב על שאלה זו הועמד כאן במבחן,
וההתלבטות היתה אמנם רבה. אברהם יערי ניסה להפריך את הגישה שקנתה לה שביתה
בקרב חברים אחדים בגדוד,לפיה הטיפול החינוכי בילדים הוא מיותר, שכן עצם החיים של
ציבור המבוגרים, השואף ליצור אורח חיים טוב יותר, דיו כדי לחנך נכונה. כפדגוג, שלל
גישה זו בשל התנגדותו להפגשת הילד עם כלל המושגים הבשלים של החברה הבוגרת,

התנסותית יכול–מבלי שהוא עצמו יתנסה בחוויות התגבשותם. יסוד זה של רכישה הדרגתית
היה להיעשות לפי תפיסתו רק בחברת ילדים מתחנכת. קביעה זו לא עמדה בסתירה לרצון
לבנות את חברת הילדים שתהא קרובה, ככל שניתן, לדמותה של חברת המבוגרים. לגישה
מסקנית זו של יערי שצידדה בהקמתן של חברות תלמידים בגדוד, נמצאו מתנגדים מקרב
חברי אותן פלוגות שילדיהן כבר עמדו בצורה זו או אחרת בחוויית החיים העצמאיים.
אלכסנדר זייד טען כנגד הסברה שהילד מתבטל בפני המבוגרים וכי חוסר רצונו לעבוד נובע

74מן הקשר לחברת המבוגרים.

עדש ומאוחר–גם מניה שוחט, אשר ביססה טיעוניה על נסיונה של חברת הילדים בתל
גלעדי, סברה כי חברת הילדים נמאסה על הילדים עצמם והם שאפו להימצא–יותר בכפר

בחברת הגדולים. אם יש לילד רצון לעבוד, טענה, הריהו קיים כשהוא מצוי בין הגדולים.
מול עמדתם זו הציג גבעוני גישה הקוראת למועצת הגדוד להפריד בין סביבת הילדים
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 קריאתו הפכה עד מהרה למוקד הוויכוח ולהחלטה בדבר הקמתן של75לסביבה הבוגרת.
חברות ילדים כדרכו החינוכית של הגדוד. הוא סבר כי המסגרת אותה תיארה מניה אינה
ראויה כלל לשם 'חברת ילדים', כי הרי מדובר היה רק בצירוף של חיי ילדים, ללא טבעיות,
ללא יצירה חופשית, ללא טיפוח איניציאטיבה וכוחות הפעולה של הילד. היתה זו, גרס,
ועדיין הינה, מסגרת מלאכותית שהכול ניתן לה מן המוכן והיה בה שפע של פינוק ועידון.
אילו היתה נבנית מלכתחילה חברת תלמידים אמיתית שיש בה כל האמצעים והאפשרויות

 היו בוודאי פני הדברים אחרות. את שורש הרע להתנהגותם—לעבודה עצמית וליצירה חופשית 
של הילדים בעבודה ובלימודים ראה גבעוני בעצם חייהם עם המבוגרים. הילדים קלטו את
הדברים השליליים מן הסביבה של חברי המשק. בדעתו זו בדבר יצירת חברות ילדים עצמאיות,

 אף כי הוא, בניגוד לגבעוני, לא גרס שחברת76חברות לעבודה ולחיים, תמך גם לויטין,
המבוגרים מקלקלת את הילדים וראה קביעה זו כמוגזמת. לויטין העריך כי חברת המבוגרים
בגדוד היא שבורה ורצוצה ויש בה שניות רבה. מתוך מציאות זו הציע להרחיק את הילדים.
החינוך הטוב אמר, יאיר לילד את דרכו תמיד שעה שיתבגר, ויאפשר לו להבחין באור
שבחברת המבוגרים ובו לבחור, כשם שחברת המבוגרים השכילה להבחין באור אשר ביהדות

 לילדים 'אבל אין בודקים בשעת—המאובנת. אמנם, הודה לויטין, לא טוב הדבר ליצור 'אי' 
הסכנה, ועלינו לתפוס את הרע במיעוטו ואם לא נלך בדרך זו, אם לא ניצור לילדינו את

 האם התכוון77הסביבה המיוחדת והדרושה להם, הרי יהיה בזה משום איבוד עצמנו לדעת'.
לויטין לחילוקי הדעות החברתיים שהחלו לתת ביטויים החריף במערכת היחסים הפנימיים
בגדוד? האם היה בכך אישור לתיאור אודות השאיפה לאידיאל העבודה, שאינה נובעת מתוך

גלעדי–החברים? או שייחס את דבריו למציאות מוגדרת, לפיה הקשר הישיר בין ילדי כפר
 אין בידנו תשובה.—לחברת המבוגרים העלה חרס חינוכי? 

כפי שכבר צוין נתקלה דעתם של גבעוני ולויטין בהתנגדות, בעיקר אצל אותם חברים
אשר גרסו כי הילד הוא בבואה של הסביבה והסביבה היא המקור היחידי לרשמיו ולמושגיו.
עצימת עיני הילד מראות את סביבתו, תביא אותו לידי התנגדות לחברת המבוגרים כאשר
יגדל. עליו לחיות בחברת המבוגרים וללמוד מהם. חברים אלה לא שללו את הביקורת
שהוטחה באורח ישיר ועקיף נגד חברת המבוגרים, אך מסקנתם היתה כי תיקון החינוך

ידי תיקונה של חברה זו:–ידי ניתוק הילדים מחברת המבוגרים אלא על–בגדוד לא ייעשה על
אם הילדים אינם מגלים חיבה כלפי העבודה, הרי זה משום שחברת המבוגרים נעדרת חיבה

 לדעה זו הצטרפה גם לאה רוטשטיין,78זו, ורק שינויה של הסביבה יביא לחינוך טוב יותר.
הספר כיציר כפיה של החברה, בו–גלעדי ואשר ראתה את בית–ששימשה כגננת בכפר

צריכים להשתקף האידיאלים שלה. אין לקבל את ההפרדה המוצעת, קבעה, שכן: '...זהו דבר
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גלעדי וכן–דברי לאה רוטשטיין, שם. אין ספק כי טיב הקשר בין חברת המבוגרים ובית הספר בכפר.79
ידי ועדת–ההערכה ההדדית של שני הצדדים, נבעו לא במעט מן העובדה כי המורים נשלחו לשם על

התרבות של ההסתדרות. כל מורה נקט בדרכו שלו, ולא פעם בניגוד לדעת החברים.
דברי א. זייד, שם..80
הרצאת ד. אידלסון על מהות קהיליית הילדים, שם..81
דברי מ. קלורי, שם. תיאור דרך עבודתו של קלורי בכפר הנוער מאיר שפיה ראה: 'עבודת החינוך במאיר.82

, שנה 8, חוברת ב, עמ' 45-32, וחוברת ג, עמ' 63-53 (תרפ"ה).החנוךשפיה, תרפ"ד', 

שאינו טבעי בהחלט, ורואה אני סכנה לגבי הילדים בדעתו של גבעוני. התמיכה המוסרית
גלעדי עמדו מן הצד. כל אותם–של הגדולים חשובה מאוד והרבה התרעמתי שההורים בכפר

79 הגדולים'.—ידי כולם –היסודות שאנו רוצים להגשים במוסדות הילדים צריכים להיתמך על

ביטוי חריף יותר לטיעון זה העלה זייד בקבעו בפשטות כי ילדו הוא ראשית כול קרוב אליו
והשפעתו כאב היא הראשונה והאחרונה. '...רק אם נבוא בעצמנו לידי ההכרה להרחיק את

80ילדינו נעשה זאת. אבל להכרח לא נסכים בשום אופן'.

במצב שנוצר, כאשר המבקשים להקים חברת ילדים נפרדת והרוצים בחינוכם של הילדים
בתוך חברת המבוגרים שאפו לאותה מטרה, קיבלו מצדדי הקמתה של חברת ילדים עצמאית
–תמיכה מצד פדגוגים אורחי המועצה. דוד אידלסון, אשר הצטרף לגדוד לאחר עזבו את בית

אביב ונחשב כמומחה ובעל נסיון בדרכי החינוך החדש בכלל והעמלני בפרט,–החינוך בתל
טען באוזני המועצה כי בית הספר בקבוצה סובל בעיקר בשל חוסר השפעת המשפחה והעדר
חברת הילדים שהיא הגורם העיקרי. '...וצריך לציין שטעות גדולה טועים החושבים שהמטפלים
בילד משפיעים עליו. המשפיע העיקרי הם הילד והחברה שלו... אם יש חברה יוצרת יש

 טיעונו של אידלסון תאם כמובן את דרכו בחינוך העמלני. לא81אפשרות של חינוך ולימוד'.
שאלת טיבה של חברת המבוגרים והשפעתה על הילדים היא המכרעת, שהרי אם יש לדבר
בחינוך בכלל, יכול הדבר להיעשות רק במסגרת של חברה יוצרת. הטעם ליצירת חברת
ילדים הוא לכן בעל הגיון פדגוגי משלו. חברת הילדים, סבר אידלסון, צריכה למנות לפחות
50-40 ילד. מאחר ומספר הילדים בקבוצות היה קטן, הגיע למסקנה כי בתנאים הקיימים לא
ייתכן ביצועה של דרך החינוך הנכונה ויש צורך לרכז את ילדי הקבוצות במקום אחד, כדי
לאפשר הקמת חברת ילדים יוצרת החיה את חייה העצמיים. חברת ילדים כזו צריכה להימצא,

, כאשר הדגשבתוכה חברת המבוגרים אך לא יד–עללדברי אידלסון, ליד חברת הגדולים; 
הוא על היותה חברה יוצרת המספקת את צורכי עצמה וחייה ואשר קובעת ומנהלת את אורח

חייה בעזרתו של חבר המחנכים.
סיוע לטיעונו של אידלסון ולטיעונם של המחייבים הקמת חברות ילדים עצמאיות, ניתן

ידי המחנך הוותיק, איש כפר הנוער מאיר שפיה, ד"ר קלורי, אשר בנתחו את דרכו של–על
החינוך החדש בארץ, תוך בחינת מקומו של המורה ומקומם של ההורים בו, הגיע אף הוא

גלעדי יוכיחו: כל אלה היו דברים–למסקנה כי: '...הדברים והפרטים שנמסרו לנו כאן מכפר
רבי ערך ביותר. ואם גם אין לפתור את כל הפרובלמות של החינוך ולמצות את ענייניו עד

 חברת הילדים. חברת ילדים זו עלינו ליצור— אך העיקר, הכיוון ברור לנו, והוא —תומם 
82בהקדם'.
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הלך הרוח הכללי נטה להכריע לצד הקמתן של חברות ילדים כדרך החינוך בגדוד. נראה
היה כי גם השוללים, להוציא בודדים, לא התנגדו מפורשות להקמת חברת ילדים עובדת.
הם חששו שמא המדובר בהפרדה שרירותית בין הילדים לבין החברה הבוגרת, האמורה

הספר.–לשמש דגם לעבודת החינוך בבית
החלטה עקרונית של מועצת הגדוד קבעה כי שאיפתה היא 'לכוון את חינוך הילדים
בגדוד בצורה של קהיליית ילדים מיוסדת על יצירה עצמית חופשית ועל התמזגות עבודה

היכולת להקים חברת ילדים– עוד נקבע כי החינוך בקבוצה לקה בחסר בשל אי83ודעת'.
 המועצה לא84יוצרת ראויה לשמה, וזאת בעיקר בשל מספרם הקטן של הילדים בכל קבוצה.

קיבלה בשלמות את הצעתו של אידלסון לרכז את ילדי הקבוצות במקום אחד כדי שמספרם
יאפשר הקמתה של חברת ילדים ראויה לחינוך. במקום זאת הוחלט כי יש לעודד קבלתן של

מנת–ובינתיים יוקם מוסד מרכזי בו ירוכזו הילדים כולם, עלמשפחות בעלות ילדים לגדוד 
. למחשבה אחרונה זו בדבר הפרדת הילדיםשיווצרו תנאים להקמת חברת ילדים עצמאית

מעל הפלוגות לא נמצאו תומכים רבים במקומות. (85) כשנה לאחר מכן, יצר הגדוד בשותפות
אלפא חברת ילדים ליד בית אלפא, כאשר הרוח–בה וקיבוץ השומר הצעיר בבית–עם חפצי

 מידת התערבותם של אנשי הגדוד בנעשה בחברת ילדים זו היתה86החיה בה היה אידלסון.
אלפא נבע מן העובדה כי באותה עת (שלהי תרפ"ה)– השיתוף בהקמתה עם בית87מינימלית.

 יתכן כי היה זה גם המוצא88הספר.–הגיעו ארצה אחים ואחיות של חברי הגדוד בגיל בית
ה של תקופת מאבק פנימי קשה, לשלוח את ילדיהם אלָיּפִלאנשי הגדוד, אשר עמדו על ס

89מחוץ לזירת המחלוקת.

העיון בשאלות החינוך, כפי שהתלבנו בגדוד העבודה על ההתלבטות שהתלוותה להן
וההכרעות שהתקבלו בו בשלב מסוים, מעלה מאליה את השאלה: כיצד הגיעו חברי גדוד
העבודה להתוויית דרך חינוך לפי התפיסות שרווחו בעת ההיא במשנת החינוך הפרוגרסיבי?
שאלה זו היא היפוטטית בלבד. מחשבת החינוך החדש, לא היתה רק פרי הגותו של יחיד, או
של קבוצת אנשי הגות, שמהם יצאה תורה לרחבי עולם. בתקופה האמורה פרחה מחשבה זו

פי–הגשמה של עיקריה על–בחלקי עולם ובמשטרים מדיניים שונים ואף נערכו נסיונות
תנאי המקום ואופי החברה.

במרבית הארצות בהן הנצו רעיונות חינוכיים חדשים, היתה קיימת פתיחות כלפי מגמות
חברתיות חדשות ואלו תלו תקוות בדרכים החדשות בחינוך כעתידות לסייע לחברה המשתנה

בקביעת כיוון השינוי וטיבו.

אביב תרצ"ב, עמ' 287.–, תלגדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדורב. ונסקי, 'שאלות החינוך', .83
המשך המועצה..84
ב. ונסקי, 'שאלות החינוך', עמ' 289..85
עדפולני, –לתיאור הקמתה ודרך התפתחותה של חברת הילדים לרגלי הגלבוע, בבית אלפא, ראה: י. רון.86

, עמ' 127-109.כאן
, גליון פב (ו ניסן תרפ"ז).מחיינואדון, 'לשאלת בית הספר בבית אלפא', –א. בר.87
, הוצאת הקיבוץ המאוחד תרצ"ז, עמ' 39-38.יוסף–15 שנה משק תל.88
', עמ' 117.עד כאןפולני בספרו: '–ידי י. רון–הסבר זה מועלה כאפשרות על.89
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הדיון במועצת החינוך של הגדוד אך מאמת ומחזק את ההשערה שמקורות צמיחתו של
זרם העובדים בחינוך היו תוצאות המפגש בין חברה שיסודה הוא העבודה והשואפת להגשים
דפוסי חיים חדשים, לבין הגישה הפדגוגית המעמידה במרכז התהליך החינוכי את פעילותו
העמלנית של הילד בתוך חברת ילדים חיה ויוצרת, כתנאי לטיפוחו של אדם חדש בחברה

החדשה.
מפגש זה יצר בסיס איתן לדרכו החינוכית של זרם העובדים וקבע את יסודותיו כאחד

הזרמים האוטנטיים בעידן החינוך החדש.
ההחלטה על הקמתה של חברת ילדים נפרדת כמסגרת חינוכית, גם אם טעמיה קשורים
היו במצבה של חברת המבוגרים והשפעתה על הילדים, היא בעלת חשיבות היסטורית.

הספר צריך–אימוץ הרעיון של חברת ילדים, היה בו משום קבלת גישתו של דיואי שבית
 ההחלטה90 'נבט של חברה'.—להיעשות 'מכורתו של הילד' ולשמש עדה בזעיר אנפין 

הגשמה ומן–במועצת הגדוד בדבר הקמת חברות ילדים נבעה מן הרצון לחנך לאידיאל בר
ההכרה כי התכונות הרצויות בחברת המבוגרים תשמשנה אמות המידה לפיהן תיבנה חברת

קומונליות של הגדוד. דרך זו התקבלה,–התלמידים, בה יבואו לידי הגשמה השאיפות החברתיות
ספר שונים בתוך זרם העובדים.–גם על אישים בבתי

ההכרעה בדבר הקמת חברות ילדים תרמה בסופו של דבר גם לפתרון שאלת החופש
והכיוון בחינוך, אלא שרבים מחברי הגדוד לא העלימו חששם כי המחנכים המקצועיים, או
חלק מהם, קשורים היו יתר על המידה בעבותות של אמונה לדרכם הפדגוגית אך חסרו את
רוח הגדוד ואת תודעת שאיפותיו. בענין זה נפלה ההחלטה במועצת החינוך לבוא במשא
91ומתן מעשי עם קבוצת מורים אשר היו מקורבים לחינוך החדש ועתידים היו להצטרף לגדוד.

אף העובדה כי נוצרו סביבות חברתיות–חרף ההבדלים בין צורת החיים של הפועלים, ועל
ספר שונים, הנה המשותף–מגוונות אשר הביאו בשלב זה, לראשית עיצובם של טיפוסי בתי

ביניהם לא נפל מן המבדיל. עדיין קיימת היתה תודעת השותפות שהעמידה במרכז את עקרי
ישראל. הרגשת שותפות זו היא אשר הבטיחה–החינוך המתאימים לכלל ילדי העובדים בארץ

את הזיקה ההדדית ואת הקשר למוסדות המרכזיים של ההסתדרות.
בשנת תרפ"ה עדיין בולטת היתה הכרת האחריות המשותפת למען חינוכם של ילדי
העובדים ככלל. מורי העמק בכינוסם, הם אשר תבעו מציאת פתרונות לשאלת חינוכם של
ילדי העובדים בעיר. מורי הקיבוץ והמושב תמימי דעים היו בדבר הצורך לחפש ביחד
תשובות לשאלות החינוך. עבודה וחברה כיסודות החינוך קשרו את הכול סביב משימה
משותפת. אין כל תימה בדבר כי בשלב חיפושי הדרך עלתה ההצעה להקים מסגרת חינוכית

הספר העממי במקום. רעיון זה–משותפת לכלל ילדי העובדים בארץ לאחר שיסיימו את בית
אביב כי–החינוך בתל–הלך וקרם עור וגידים, ועורר כזכור לא אחת חששות בלב אנשי בית

הספר המרכזי–ספרם. עד מהרה הפך נושא זה של הקמת בית–הגשמתו תביא לסגירת בית

אביב תש"ך, עמ' 44.–, תלבית הספר והחברהג'. דיואי, .90
', עמ' 285. המדובר בקבוצה שנקראה 'הקבוצה הצ'כית'.שאלות החינוךב. ונסקי, '.91
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לאחד ממוקדי פעולתה של ועדת התרבות המרכזית. בהיבט היסטורי היה בזה מעין נסיון של
מוסד מרכזי תנועתי להבטיח את שליטתו והשפעתו בחינוך ילדי העובדים. אולם ההסבר

ליוזמה ולפעולות בדבר הקמתו מורכב יותר.
הרעיון אמור היה לבטא צורך ראשון במעלה ולאפשר הקמת גשר על פערים חברתיים
ואף פדגוגיים בתנועת העבודה, אך ככל שהתנועות ההתיישבותיות ביססו את עצמן כמסגרות
הומוגניות, כן הלכה ופחתה בהן ההתלהבות להקמת מסגרת חינוכית משותפת. רק אנשי
ועדת התרבות המשיכו להטיף להקמתה, בראותם בה דרך לשמירה על המשותף לזרם העובדים

הספר המרכזי בעמק כדי ללמד על גישתם של מרכיבים שונים–בחינוך. יש בפרשת בית
יסודי, למה–בתנועת העבודה לדרכו של זרם העובדים ועל גישתה של תנועה זו לחינוך העל

שנקרא מאוחר יותר בשם: חינוך המשך.

·˙È– ˜ÓÚ· ÈÊÎ¯Ó‰ ¯ÙÒ‰—‰Ó˘‚˙‰ ‡Ï˘ ˙ÈÎÂ˙Â ÔÂÈÚ¯ 

בליל שבת כד ניסן תרפ"ה (18.4.1925) התכנסה בעין חרוד מועצת התרבות של ההסתדרות.
נטלו בה חלק גם עובדי החינוך ובאי כוח המשקים. בין הנושאים אשר נידונו בה היו:

92 המרכזי בעמק; ב. מוסד להכשרת מורים; ג. משק לימוד חקלאי למבוגרים.הספר–א. בית

שלושת הנושאים הללו העסיקו זה מכבר את העושים בשדה החינוך בהסתדרות ובפרט
ספר אשר יספק את צורכי החינוך–את אנשי ההתיישבות. ההתיישבות היתה זקוקה לבית

–וההשכלה לגיל הנעורים, להכשרת מורים ההולמת את צרכיה של תנועת העבודה ובתי
חקלאית אשר תשמש מקום השתלמות ולימוד דרכי–החינוך שלה וליצירת מסגרת מקצועית

החקלאות המודרנית.
הספר המרכזי. מחייבי הקמתו הצביעו על מיעוט–הדיונים הוקדשו בעיקרם לשאלת בית

הילדים בגיל 13-12 בכל ישוב ועל חוסר היכולת לספק את צורכי החינוך של ילדים אלה.

ריכוז הילדים ומוריהם במקום אחד עשוי היה ליצור לדעתם אפשרויות חינוך נרחבות יותר.
ידי יצירה משותפת, להתוות תוכניות לימוד–ציבור מורים גדול ומגוון עתיד היה, על

ושיטות חינוך ההולמות את צורכיהם של ילדי העובדים כולם. שוללי הרעיון, ובעיקר אנשי
בה ונהלל, טענו כי נזק רב ייגרם אם יורחקו הילדים מן המבוגרים–אלפא, חפצי–בית

הספר המקומי, לחינוכם של הילדים אשר יישארו–ומיישוביהם. הנזק ייגרם קודם כול לבית
 בסיכומו של דיון קיבלה המועצה את93במקום ולחיי התרבות העצמיים של החברה בכלל.

94ההחלטות הבאות:

, שנה 18, חוברת 18 (ל ניסן תרפ"ה  24.4.1925).הפועל הצעירנ., 'מועצת ועדת התרבות', .92
שם..93
החלטות, שם..94
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1. מצב חינוך הילדים מבני 12 ומעלה הנמצאים במספר קטן בכל משק ומשק, והצורך
בהכשרה מקצועית בכלל וחקלאית בפרט לילדי העובדים מגיל 14-13 הביאו את המועצה

— 95 במרכז ההתיישבות העובדת—לידי הכרה ברורה ומוחלטת, שהכרחי לייסד בעמק 
ספר מרכזי לילדי העובדים מגיל 12 ומעלה, אשר בו ישלימו הילדים את השכלתם–בית

ויקבלו הכשרה מקצועית. המועצה ממלאת את ידי ועדת התרבות לפעולה נמרצת לשם
ספר זה בראשית שנת תרפ"ו.–פתיחת בית

2. יחד עם זאת מציינת המועצה את הקשר הבלתי נפרד של משקי העובדים על צורתם
הספר אשר בתוכם, ורואה צורך בביצור ובחיזוק–הילדים ובתי–החברתיות עם בתי

ידי סיוע להגדלת מספר הילדים במוסדות אלה ודאגה להגדלת–הספר המקומיים על–בתי
חבר העובדים והשתלמותם.

לצד שתי החלטות אלה חזרה המועצה ואישרה החלטתה משנת תרפ"ד בדבר הקמת מוסד
ספר של ילדי הפועלים.–להכשרת מורים ולהשתלמותם של המשמשים בתפקידי חינוך בבתי

הספר המרכזי.–ההחלטה דיברה על הקמת מוסד זה ליד בית
המועצה החליטה עוד כי ועדת התרבות תדרוש בשם ציבור הפועלים שההסתדרות הציונית
תשתתף בהקמת המפעלים האלה, ואילו חלק מן המעמסה יוטל על ציבור הפועלים בארץ

הספר יחד עם משקי העמק, וכן–ובחוץ לארץ. הוטל על ועדת התרבות לקבוע את מקום בית
הוחלט שצורתם הפנימית של מוסדות אלה תקבע במועצת התרבות הבאה.

הספר המרכזי מלמדות בדיעבד כי סוף מעשה–שתי ההחלטות בדבר הקמתו של בית
בהחלטות תחילה. הרצון לגשר על פער בין ההשקפות נבע ממציאות החיים. חברי הישובים

הספר המקומי כחלק חיוני של המציאות החברתית–בעיקר, דיברו בזכות קיומו של בית
המקומית. ראשי החינוך בהסתדרות, לעומתם, ביקשו לתת ביטוי למכנה המשותף,
האידיאולוגי והפדגוגי, של צורות החיים והשקפות העולם השונות שרווחו אז בתנועת

ישראלית. רצון זה למכנה משותף לא היה בכוחו אלא להגיע לניסוחן של–העבודה הארץ
שתי החלטות אשר במציאות התקשו לדור בכפיפה אחת.

חילוקי הדעות לא נסבו אך ורק סביב הבעיה של הוצאת הילדים מיישוביהם, גם אם זו
הספר המרכזי. היה זה שלב נוסף בוויכוח או אולי–הכריעה בסופו של דבר את גורלו של בית

–הספר לילדי העובדים בין אנשי החינוך הפרוגרסיבי–'קרב מאסף', בשאלת תכני החינוך בבית
ידי ועדת התרבות.–החדש לבין ה'קו' הרשמי שהחל להתגבש על

אביב, היה הוא לפה–החינוך בתל–בדומה לתפקיד אשר מילא אליעזר שיין בפרשת בית
הספר המרכזי בעמק.–לוועדת התרבות המרכזית של הסתדרות בשאלת דמותו של בית

ידי ועדת התרבות כמקום בו נוצרו התנאים ליצירת התרבות המקורית של תנועת–העמק הוכר על.95
 רמט, כרך יב (ידקונטרסישראלית. ראה רחל כצנלסון, 'עבודתה של ועדת התרבות', –העבודה הארץ
שבט תרפ"ו).
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 מבוסס על שני דברים: מחשבות האדם על ילדיו96הספר, טען הוא,–הצורך בהקמתו של בית
97 ציבור הפועלים בייחוד, השואף להקים דור עובד על אדמתו.—ומחשבת הציבור העברי 

הספר המקומיים לא ענו על–שילוב זה של רצון ההורים ורצון התנועה, העובדה כי בתי
–הדרישות ובעיקר ההכרה כי הכפר הוא הגורם העיקרי בבנין הארץ ובתנועה הציונית
–סוציאליסטית, הביאו את שיין למסקנה כי התנאי החשוב ביותר להבטחת הצלחתו של בית

הספר שיימצא בעמק, על אדמת קומי, בקרבת משקי–הספר הוא המקום בו יקום: 'בית
העובדים לצורותיהם השונות, אשר בו יימצאו ילדים שהוריהם עובדים והשואפים גם הם

98 הוא המבטיח את התגלמות רצונו במוסד זה'.—להיות כאבותיהם 

ספר זה בין האחרים אמור היה להיות, לדעת שיין, באורח החיים בו–ייחודו של בית
ובסביבתו. הוא גרס כי התוכנית העמלנית והחברתית יכולה להתבצע, במידה זו או אחרת,

–ידי אנשים שאינם שייכים למחנה העובדים: 'בכל דרכי החינוך יכולים לא–גם בעיר ועל
העובדים לעשות כמעשי העובדים: בתוכנית, בהשקפות ואפילו בשאיפות. רק בדבר אחד

הספר הזה עדיף על פני אחרים וזה– באורח חייהם. הנה בזאת יהיה בית—לא ידמו להם 
99העיקר.

שיין טען, כי שאלת החינוך לעבודה אינה צריכה להטריד את אנשי התנועה משום
הספר הוא הגורם העיקרי בחינוך לעבודה. הדאגה העיקרית אותה ביטא,–שהמשק ולא בית

ואשר הטרידה רבים מהורי התלמידים, ובמידה לא פחותה את נציגי ההסתדרות אשר הופקדו
על שאלות החינוך, היתה כיצד להקים 'דור דעה, שלא יהיה שפל במדרגת ידיעותיו מבני

100העיר'.

הספר המרכזי להשלים את ההשכלה של–פי הצעתה של ועדת התרבות אמור היה בית–על
ילדי העובדים ולשמש מעבדה להשכלה מקצועית יסודית. התלמיד יקדיש את שתי שנות

הספר להשלמת השכלתו העממית, ואת השתיים הנותרת לרכישת–שהותו הראשונות בבית
השכלה מקצועית כללית: חקלאית, תעשייתית וחופשית לפי נטיית הילד ורוחו. כל זאת

101מתוך הכרה שתנועת העבודה צריכה להצמיח גם 'אינטליגנציה חופשית' מתוך שורותיה.

התרחשות המאורעות מלמדת כי בהצעה ובהחלטה של מועצת התרבות לעשות למען
ספר מרכזי היה משום צירוף מקרים, שעתיד היה להשפיע על גורלה של קבוצת–הקמת בית

המחנכים שראתה עצמה כנושאת דבר החינוך החדש בארץ ואשר ביקשה כי תנועת העבודה
ספר בו יתרכזו ילדי ישובים–תאמץ את עיקריו. היה זה אידלסון אשר הטיף להקמתו של בית

אביב תרצ"ב, עמ' 31-27. מאמר זה–, תל קובץ מאמרים—נתיב א. שיין, 'בית הספר המרכזי בעמק', .96
נישא כהרצאה בועידה החקלאית בשנת תרפ"ו.

שם. עמ' 27..97
שם, עמ' 28..98
שם, שם..99

שם, עמ' 29..100
שם. עמ' 30-29..101
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מנת שאפשר יהיה להגשים את רעיונות העמלנות וחברת הילדים. כוונתו היתה–שונים, על
כי הדבר ייעשה בעמק ושאיפתו היתה לבצע זאת באמצעות גדוד העבודה. הרעיון להקים

ספר מרכזי ביוזמת ההסתדרות, בבעלותה ובפיקוחה, לא סייע לתוכניתם של אידלסון–בית
הספר לכשיקום.–ושל חבריו. הם יכלו רק לעורר את הדיון על דרכו החינוכית של בית

בוויכוח סביב שאלה זו טמון היה במידה רבה גורלם של רעיונות החינוך החדש בזרם
 בעתיד.—העובדים 

הספר המרכזי נועד להשלים את השכלתם האלמנטרית של ילדי–קביעתו של שיין כי בית
העובדים, הביאה לתגובה זועמת של ש. ז. פוגצ'וב: 'מה פירושה של השכלה אלמנטרית
זו?... מי הוא שקבע תוכנית זו? ... האם לא יחולו בה שום שינויים גם ביחס לכמות החומר

 התוכנית המוצעת, טען פוגצ'וב, 'מתאימה102הספר שבכפר?–הספר שבעיר ובית–ואיכותו בבית
ביתית' אך בשום פנים ואופן אינה מתאימה להסתדרות העובדים.–לכל סוגי החברה ה'בעל

הספר ולא את–ההסתדרות צריכה היתה, לדעתו, להטעים במיוחד את הצד החינוכי של בית
103הצד הלימודי.

הספר המרכזי,–המטרה העיקרית והראשונה של חינוך ילדי העובדים, וכן זו של בית
צריכה להיות, לפי תפיסתו של פוגצ'וב, יצירת חברת ילדים: 'החינוך הסוציאלי זוהי התכלית
של החינוך החדש, ואין העובד העברי יכול ורשאי להסיח דעתו מתכלית זו אף לרגע. אלה

פי חוקי השוויון והצדק מוכרחים להתחיל–השואפים ליצירת חברה עובדת וחיים את חייה על
104בבנין חברה זו גם אצל הילדים.

ספר של תנועת–מסקנתו הפדגוגית של פוגצ'וב היתה כי היסוד המתחייב מכל בית
הספר של עבודה או למען השכלה,–העבודה היא הקמת חברת ילדים אוטונומית. יהיה בית

הספר לא יפעל למען–אם אין בו חברת ילדים אוטונומית יאבד הילד את אישיותו ובית
יצירתה של החברה החדשה. משמע, לא שלילת הלימוד וההשכלה, אלא הפרת האיזון הפנימי

הספר לילדי העובדים היא אשר הביאה אותו לביקורת על–בין מרכיביו הפדגוגיים של בית
הספר המרכזי. הנכונות לוויתור–דרכה של ההסתדרות בכל הקשור לתכנונו ולהקמתו של בית

ספר–ספר אשר לדעתו לא יהיה שונה מכל בית–על חברת ילדים אוטונומית והקמת בית
 היא מקור הרע. אפילו יסוד העבודה לא היה התכלית בעיניו של פוגצ'וב: 'ילדים—אחר 

עובדים התחילו כנראה מימי קין והבל ואין בזה משום חידוש'. החידוש שנכון היה לקבלו
הוא כי העבודה תשמש אמצעי ליצירת האופי החברתי של האדם. כלומר: העבודה כאמצעי
חברתי, כדרך לחיים חדשים, או כדברי א.ד. גורדון: 'בעבודה מוצא אני חיים חדשים, לולא

כן לא הייתי עובד'.

, שנה 19, חוברת 24 (ט אייר תרפ"ו 23.4.1926).הפועל הצעירש.ז. פוגצ'וב, 'בית הספר המרכזי בעמק', .102
ש.ז. פוגצ'וב הגיע ארצה בשנת תרפ"ד. כמחנך, היה אמון על דרכי החינוך החדש ברוסיה וזכה לעבוד

ילדים לרגלי גבעת המורה.–במחיצתו של החינוכאי ס. שצקי. בשנת תרפ"ו שימש כמנהל כפר
שם..103
שם..104
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 שוב חזרה ועלתה נקודת הביקורת המרכזית של אנשי החינוך החדש על דרכו של
החינוך המסורתי. התפתחותם של החיים ושל החברה יצרה לדעתם מצב של ריחוק בינם

הספר מבקש לחנך ולהכשיר אנשים לחברה מסוימת אך הוא אינו–הספר. בית–לבין בית
מהווה את החיים עצמם, הוא אינו בנוי כ'עדה בזעיר אנפין' כלשונו של דיואי. בנוסח זה

הספר המרכזי בעמק: 'במקום שהולכים–הדגיש פוגצ'וב את נקודת הכובד בבניית בית
ומתהווים צורות חיים חדשות, במקום שהכול או כמעט הכול מיוסד על חיים משותפים,
קואופרטיביים, במקום ששם נוצרים ערכים תרבותיים חדשים, במקום זה צריכה להיבנות

 באשר להשכלה,105ידי העובד העברי חברת הילדים על אותם היסודות של החברה כולה'.–על
חזר פוגצ'וב ואישר באורח כללי את התפיסה שהיתה מקובלת על מרבית אנשי החינוך
החדש אשר כרתו ברית עם תנועת העבודה בארץ, לאמור: 'ההשכלה נובעת מתוך צורכי
החיים ומדרישותיהם. החיים האוטונומיים יגדירו את הכוחות הספונטניים של הילד והם הם
הנחוצים בשביל צורכי החיים, גם של העובדים וגם של האינטליגנציה החופשית. חברת

 יוצרת את האישיות החברתית השלמה ומאפשרת תוכן,—ילדים מאורגנת על יסוד העבודה 
106והיא הגורם להשכלה מרובה.

היה זה מעין ניסוח עדכני יותר של צורת ארגונו ודרך הגשמתו של החינוך החדש על רקע
שיתוף הפעולה בינו לבין החברה החדשה בארץ: חברת ילדים אוטונומית המבוססת על
עבודה יש בה כדי לתת לילד אפשרות לרכוש את ההשכלה הדרושה לו כדי לחיות כאדם

ספר כזה, האמין פוגצ'וב, ייצור אנשים בעלי אופי–משכיל בחברה נאורה ומתקדמת. בית
מוצק, אשר ידעו לחקור את החיים לאו דווקא מתוך ספרים, אלא שיסתכלו בעולמו של

הוא מתוך אספקלריה מאירה ובלתי אמצעית.–ברוך–הקדוש
אך ועדת התרבות, שראתה אף היא וכמוה מרבית מחברי ההסתדרות, את ייחודו של

הספר לילדי העובדים בטיפוח חיי החברה וביסוד העבודה, ביקשה להגשים יסודות אלה–בית
מנת שידיעותיו–בדרך שתבטיח כי בן הפועל יזכה גם הוא במנת ההשכלה הקונבנציונלית על

לא תהיינה פחותות מאלה של אחרים.
אנשי ועדת התרבות לא שעו לכן לקולם ולעצותיהם של פוגצ'וב, אידלסון ואחרים,
אותם כינו 'בעלי הנסיונות'. 'קודם תעשו נסיונות בבניכם ואחר כך תבואו אלינו' קרא

107לעברם יבנאלי.

הספר לא נפתח כמתוכנן בשנת תרפ"ו. רק בסוף שנה זו השיגה ועדת התרבות של–בית
ההסתדרות מאת הקרן הקיימת את המגרש אשר יועד לבניינו. היו אלה 70 דונם מאדמת

אלפא,–יחזקאל) ומערבה לבית–חרוד, מזרחה מהמושב טבעון (כפר–הכפר קומי, מול עין
חרוד. בכוונתה של ועדת התרבות היה לרכוש עוד 300 דונם בשביל המשק–יוסף ועין–תל

הספר. בינתיים הוקמו שני מבנים למען הילדים העתידים ללמוד בו.–החקלאי של בית

שם..105
שם..106
שם..107



Û˘¯ ÔÂÚÓ˘

¥∑∏

הספר לא נפתח גם בשנת תרפ"ז. אנשי ועדת התרבות עשו מאמץ למצוא מורים–אך בית
הספר מבלי שההסתדרות–מתאימים, אלא שלא היה בכוחם להבטיח את פתיחתו של בית

108הציונית תממש את הבטחתה, שניתנה עוד בסוף שנת תרפ"ה, להגיש לו עזרה כספית.

בסוף שנות העשרים חלו התפתחויות בצורות ההתיישבותיות השונות ואחדות מהן הקימו
חינוכיות כאחד. אילו היו אותן מסגרות נלהבות–לעצמן מסגרות ארגוניות ואידיאולוגיות

הספר כאנשי ועדת התרבות, אפשר שפני הדברים היו אחרות.–להקמת בית
הספר המרכזי התגבשה בוועדת התרבות התוכנית החינוכית–תוך כדי ההכנות לפתיחת בית

שלו. בתוכנית זו יש כדי ללמד, על הכיוון החינוכי שנקבע בשלב זה בזרם העובדים, לבני
הספר ולתוכניתו החינוכית,– בהסבר הרקע שניתן להחלטה בדבר הקמת בית109הנעורים.

הספר המקומיים במושבים ובקבוצות נע–הספר לילדי עובדים: בבתי–תואר המצב בבתי
100. המורים הורו במספר כיתות, ולפעמים לימדו מקצועות–מספרם של הילדים בין 20 ל

רבים בכיתה אחת. מצב זה פגע בעיקר בילדים שהגיעו לגיל 12. לא רק מפני שהמורים
ספר אלה חסרו ספרי לימוד ומכשירים להם היו–התקשו להקדיש להם מזמנם, אלא שבבתי

זקוקים. הכבידה עוד יותר השאיפה הכללית לספק את כל צורכי הלימוד ואת כל משך
הספר המרכזי– בית110הלימוד בכפר, מבלי שהילד יצטרך לנדוד העירה לשם השלמת לימודיו.

בעמק אמור היה לתת את התשובות לשאלות כולן, להוציא כמובן את השאלה שבעיני
הספר הזה בהתיישבות היתה המכרעת, והיא הוצאתם של הילדים ממקומם–מבקרי בית

והרחקתם מן הקיבוץ או מן המושב בו גדלו ואליו יחזרו.
הספר הזה חבר–הספר נאמר כי שאיפת ועדת התרבות היא: '... לרכז בבית–בתיאור בית

עובדים, כוחות מדעיים, אנשים בעלי השפעה חברתית, אנשים בעלי ידיעות במקצועות
פועל,– מורה111.עבודה ולימודהיסודיים, העבריים והכלליים'. תוכן החיים הכללי יהיה 

בדו חלקה מתאימה סביבְַעמומחה לחקלאות, יעבוד יחד עם הילדים עבודה חקלאית. הם י
הספר, אשר תכיל גינת ירק, משתלת עצים, חלקת מטעים וחלקה של פלחה וינהלו–בית

משק בית בגידול עופות, דבורים ובמחלבה. יחד עם זה ישתלמו הילדים גם במקצועות
112עבודה אחרים הקשורים בחקלאות: נגרות, מסגרות, נפחות, רצענות, עגלונות וכו'.

הספר המרכזי, אולם בשנת תרפ"ו לא–הקונגרס הציוני הי"ד אישר הקצבה של 2,000 פונט להקמת בית.108
קיבלה ועדת התרבות מאומה מן ההנהלה הציונית וכן גם בשנים תרפ"ז-תרפ"ח. הקונגרס הציוני הט"ו
הזכיר את החלטת קודמו והטיל על האכזקוטיבה לעשות צעדים לאפשר הגשמתה התכופה של ההחלטה

.I  2/136Sהזאת. הארכיון הציוני המרכזי 
.S וכן I  2/136S 2/139הארכיון הציוני המרכזי .109
ישראל.–הספר החקלאי מקוה–בנים מן המושבים והקבוצות נהגו לא אחת להשלים את השכלתם בבית.110
ההדגשה במקור..111
. מעניינת ההקבלה ההיסטורית החוזרת בצורה זו או אחרת על עצמה:I 2/136 Sהארכיון הציוני המרכזי .112

יסודיים לבני המושבים, ותיקים וחדשים. בנוסח–ספר על–בראשית שנות השישים נוסדו מספר בתי
המקורי של התוכנית הושם לב לצורך להשלים את לימודי ההשכלה החקלאית והמקצועית באותם

משק. בהמשכו של התזכיר הנ"ל–מקצועות עזר כמו: נגרות, מסגרות וכו', הפעם תחת השם: בדק
) מוזכר כי קבוצות מסויימות מן הילדים ישתלמו בהנהלת משק בית,I 2/136 S(הארכיון הציוני המרכזי 
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113פי התוכנית שהוצעה אמורים היו לכלול את הנושאים הבאים:–ענפי הלימוד על

 תוך קשר עם פיסיקה, כימיה, תורת החיים והצומח, מכניקה— ומלאכה א. חקלאות
 טבע, חברה, כלכלה, התיישבות.—ומטאורולוגיה; ב. חשבון, הנדסה ושרטוט; ג. גיאוגרפיה 

 תנ"ך, משנה, ספרות,—ישראל; ד. שפה וספרות –נקודת המוצא ללימודים אלו משמשת ארץ
114 זמרה, נגינה, ציור, התעמלות.—היסטוריה; ה. אמנות 

ספר עממי ממדרגה ב,–הספר אשר יועד לילדי עובדים מגיל 16-12, הוגדר כ'בית–בית
 ומגמתו הכשרת הנוער לכניסתו למשק ההורים או115עם כיוון של חקלאות ושל אמנות',

למשק קיבוצי כעובד העושה את מלאכתו בהבנה מעשית ותיאורטית, המאפשרת לו השתלמות
הספר יסייע לתלמידיו לקנות הרגלים והבנה מעשית בחיי ציבור–והעמקה אגב העבודה. בית

הספר את:–בכלל, בארגונים משקיים שונים ובעבודה משותפת. באורח כללי יחייב בית
ישראל–'תפיסת החיים בכיוון הגברת הרצון והשאיפה לעבודה, לקידמה ולהתפתחות בארץ

העובדת'. למעשה חזרה והובלטה כאן ההמשכיות של צורות ההתיישבות השונות כיעד
הספר המרכזי, כאשר זו מרוכזת בשלושה מוקדים: הכשרה חקלאית–הראשוני של בית

מעמיקה, חינוך לחיי ציבור וחינוך להשקפת עולם ברוח תנועת העבודה. הבסיס לדרך
התחנכות זו הם העבודה והלימודים. עקרון החינוך לחיים באמצעות החיים התקבל למעשה

הספר והיחסים הפנימיים בין מרכיביו זכו–ידי תנועת העבודה, אך ארגון החיים בבית–על
לניסוח של פשרה בין מחשבת החינוך החדש, האידיאלים של תנועת העבודה וההערכה

המסורתית שרחשו הורים יהודים להשכלה וללמידה מדורי דורות.
ספר שונים, נקבע כי שתי–הספר המרכזי, הם מבתי–בהנחה כי הילדים שיבואו לבית

הספר העממי.–שנות הלימוד הראשונות יוקדשו להשלמת הידיעות הנדרשות בגמר בית
בשלב השני ירחיבו ויעמיקו התלמידים את ידיעותיהם, וילמדו להשתמש בהן לצורכי העתיד,

 תזכיר זה התכוון להניע את מחלקת החינוך של ההסתדרות116תוך התמחות באחד המקצועות.
הספר כדי שזה–הציונית לממש את הבטחת הקונגרסים הציוניים בדבר תמיכה כספית לבית

–יוכל להיפתח בשנת תרפ"ט. אולם בשלהי שנת תרפ"ט עדיין דיברו בצורך לפתוח את בית
הספר בשנת הלימודים תר"ץ, ועל הצורך לתבוע מההסתדרות הציונית לקיים את הבטחותיה

117הספר.–לסייע בפתיחת בית

הנהלת חשבונות, מזכירות, חשמלאות וכו', ואילו הילדות תשתלמנה בתפירה, במלאכת יד, בבישול
יסודיים של שנות–הספר האזוריים העל–ובהיגיינה. מכאן עולה כי אין כל חידוש בתפיסה של בתי

השישים.
שם..113
הספר, הוחלט להקצות–שם. לחינוך הגופני תחת השגחת רופאים ומומחים, בנוסף על העבודה במשק בית.114

מקום חשוב.
שם..115
שם..116
 שעג, כרך יט (יד אייר תרפ"ד).קונטרסן, 'לשאלת ביה"ס המרכזי בעמק', –י. ה.117
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הספר המרכזי בבחינת משימה בלעדית של–הקורא יתמה, ובצדק, האם היה רעיון בית
ועדת התרבות למען מציאת פתרון הולם לשאלת חינוך ההמשך של ילדי הפועלים ולמען
הבטח שליטה על צורות החינוך השונות, אשר זיקתן לחברה הקרובה אליהן בכפר עלולה
היתה לערער את עקרון השלמות והאחדות בחינוך ילדי העובדים? שכן, המגרש נרכש,

הספר לא החל לפעול. התנגדותם של הישובים החקלאיים–הבניינים הראשונים הוקמו ובית
זכתה במהלך השנים לביסוס אידיאולוגי: המושב ראה בעבודת הילדים במשק ההורים ובעיקר
בגיל ההתבגרות, לא רק צורך, אלא דרך חיים. הקיבוץ המאוחד ביקש לראות בבית הספר

חינוך–המקומי חלק בלתי נפרד מכלל החברה, ואילו הקיבוץ הארצי אשר אף הקים בתי
אזוריים, ביקש לקיימם על יסוד ריכוז של ילדים מקיבוצי השומר הצעיר.

ידי–ילדים בעמק על–על כיווני ההשקפה השונים עשויה לשפוך אור פרשת רכישת כפר
ההסתדרות בשנת 1932. יבנאלי דיבר בשנה זו באוזניהם של חברי הוועד הפועל של ההסתדרות

ילדים הוא–הספר המרכזי עדיין שרירה וקיימת וכי כפר–כאילו השאיפה להקים את בית
חרוד כבר מצאו פתרון מקומי לחינוך–המקום המתאים לזה. זאת בידיעה כי משקים כעין

 המדובר היה בעיקר בילדי מושבים ושכונות פועלים שצריכים היו118ההמשך של ילדיהם.
הספר כתלמידים אקסטרניים. היה זה ברל כצנלסון אשר העמיד את התמונה–לשהות בבית

ספר משלהם–באור המציאות שעה שקבע כי ישובים מושביים וקיבוציים ביקשו להקים בתי
הספר העממי הם בבחינת הכרח–ואף עשו זאת, ומשום שלימודי ההמשך לאחר גמר בית

119ספר מחוזי וכזה אמנם יהיה.–ילדים ייקרא בית–הספר בכפר–לתנועה, הציע ברל כי בית

ספר מרכזי.–הספר המחוזי הוא ישמש יסוד לבנין בית–עוד הוסיף והציע כי אם יצליח בית
ספר מחוזי ניתנה תשובה, שהלמה את צורכי הזמן לבעיית–המציאות לימדה כי בהקמת בית

–יסודי של חלק מילדי העובדים. תשובה זו לא הביאה להקמת בית– העל—חינוך ההמשך 
ספר מחוזיים נוספים.–ספר מרכזי, אלא להקמתם של בתי

ÌÂÎÈÒ

עיון שיטתי בגילויי ההתלבטויות של תנועת העבודה בארץ בשאלות החינוך בתקופה של
חיפושי דרך עשוי לסייע לנו בניסוחם של סיכומים ראשונים שיש בהם כדי ללמד על טיבו
של זרם העובדים בחינוך בתקופת המעבר משלב של הצגת שאלות ונסיונות לשלב של קיום

כתנועה חינוכית לפי המאפיינים שמנינו בה.
תנועת העבודה חתרה מראשיתה להבטיח את רציפות ההגשמה והמשכיותן של צורות
החיים החדשות: הקבוצה, הקיבוץ והמושב. גם חינוכם של ילדי העיר מכוון היה בעיקר

ילדים), פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות,–הספר בכפר–דברי ש. יבנאלי (בעניין בית.118
.25.1.1932

דברי ב. כצנלסון, שם..119
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להכנתם לחיי כפר. כיצד להגשים מטרה זו? מה צריך להיות 'רכושו' האישי של הנער בוגר
הספר? שאלות אלה זכו למענה חלקי או לתשובות רבות ומגוונות בחברה שטרם–בית

–עיצבה את דפוסי חייה. מציאות זו הותירה בידי השותפים למעשה החינוך מרחב רב של אי
הסכמה שיש עמו יתרונות רבים. מרחב זה, שמקורו בהתלבטויות ובחיפושים אחר כיוון
–משותף, הביא מחנכים ואנשי ציבור לנקיטת יוזמות בלתי שגרתיות, ליצירה עצמית רבת

ערך, ובאותה עת לעורר אותם לחיפושים משותפים וליצירת מסגרות בלתי פורמליות של
הנוגעים בענייני החינוך כדי להבטיח הנחת יסודות מוסכמים על הכול. העדר תפיסה אחדותית

ידי מוסד מרכזי מעיד על אופי התקופה ודמות החברה בהן–מגובשת המונחית דרך קבע על
לאומית בעת הזאת–חינוך אלה. דומה כי יקשה להצביע על עוד מסגרת חברתית–פעלו בתי

או בתקופה אחרת, אשר למרות השקפת עולם כוללת המשותפת לכל מרכיביה, כה רבות
גוניות בתפיסת דרכי החינוך ומשום כך גם ריבוי היוזמות החינוכיות.–היו בה השונות והרב

בלשון המודרנית אפשר שהיו מגדירים זאת כתקופה של 'מבוכה' בחינוך. החינוכאי האמריקני,
דיואי, היה אולי משווה תקופה זו בהתפתחות חינוכם של ילדי העובדים, למצבו של הילד

 אותם120בראשית התפתחותו, כאשר רצונותיו, שאיפותיו ויכולתו משמשים בערבוביה.
הגורמים שמנה ברנפלד כשותפיו של תהליך החינוך וכקובעי דרכו, עדיין נאבקים היו זה
בזה ושותפים זה לזה: הילד, המורה ומטרות התקופה. באמצעות הסביבה החברתית הקרובה

הספר הלך ועלה משקלן של המטרות המוגדרות.–לבית
בשלב זה של סיכום ביניים ראוי להצביע על אותן הנקודות המשותפות לראשית העשיה
החינוכית בצורות החיים השונות שתשומת הלב אליהן תלך ותגדל במהלכם של הדברים:

הספר השונים ניתנה בתחילה למורה הבודד יד חופשית, פחות או יותר, לחנך את–א. בבתי
הספר הקיבוצי, בו מצומצם היה מספרם של המורים, לא היוו–הילד לפי תפיסתו. גם בבית

הם בגישתם המעשית מקשה פדגוגית אחת. הגישות היו חלוקות וההכרעה נמסרה בסופו של
דר קשר והתאמה שיטתיים יצרו מצב, אותו ניסהַעֵדבר למורה היחיד בעל המקצוע. ה

הספר. מצב זה לא תאם את תפיסת–הילדים ובית–להבליט אסף, של קשר רופף בין גן
האחדות וההמשכיות שבעבודת החינוך. גם הוראת מקצועות שיש בהם מן היסוד הערכי,
כהיסטוריה למשל, נעשתה בשיטות שונות לחלוטין. ככל שהלך וגדל מספרם של הילדים
ניכרה יותר ויותר התעניינותם של ההורים והחברים המבוגרים בדרך החינוך. התעניינות זו
של הסביבה נעשתה במהלך הדברים גורם שליכד את המורים כדי שיראו עצמם קשורים זה

הספר.–לזה באחריות משותפת לנעשה בבית
ב. החירות הפרסונלית שניתנה למורים, מרצון או מתוך הכרח, והיתה מלווה בתחושה של
בדידות, אף היא סייעה לעורר אצל רבים מהם את הכרת הצורך והרצון ליצור מסגרות
עבודה משותפות: מקומיות, אזוריות וארציות, כשהבסיס משותף עדיין לכל צורות החיים
של הפועלים בארץ. השאיפה להניח יסודות פדגוגיים מקובלים על הכול מצאה ביטוי בקרב

יזרעאל, ולא רק בשאלות של תוכנית ומטרות. תחושת ההדדיות–המורים בישובי עמק

, ירושלים תש"ך, עמ' 61.דימוקרטיה וחינוךראה ג'. דיואי, .120
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והקירבה בין המחנכים הביאה גם להתעוררות הצורך בסיוע הדדי, בהדרכה באמצעות שיעורים
לדוגמה ופגישות בהם ילמדו המורים זה מזה. העדר בטחון עצמי אצל המורים, שנבע מבדידות

הספר שלנו הוא–מקצועית, הביא את אסף לתיאור ולמסקנה כי 'הרושם הכללי של כל בתי
דל מאוד. המורים כולם זקוקים להשתלמות... המורים מתענים מאוד והעבודה מדכאתם. על

ספר מרכזיים. אולם בוויתור שלא יהיו–כן חידשתי עכשיו בנסיעתי שוב תעמולה לבתי
121אינטרנטים'.

ג. משקלו העולה של גורם הסביבה בקביעת דרכי החינוך בא לביטוי לא רק בהגברת הזיקה
ההדדית שבין שלושת גורמי החינוך: מורה, תלמיד וחברה. יש בו גם כדי ללמד רבות על
דרך התפתחותו של זרם העובדים כתנועה בה פעלו כיווני חינוך שונים שתאמו את דפוסי
החיים שחברו יחד תחת כנפיה של ההסתדרות הכללית של העובדים. המפגש בין הסביבה

הספר או המורה נשא לא אחת אופי של עימות, כאשר רצונם–החברתית הטבעית לבין בית
הספר היתה לפי–של ההורים היה לראות את בניהם לומדים ורוכשים דעת. הערכתם את בית

ה'רכוש' שהביאו עמהם ילדיהם בשובם ממנו. שאיפה זו של ההורים התנגשה בגישתם של
מורים, אשר תוך חיפושי דרך נקטו דרכי חינוך מבוססות על ניסיונו האישי של הילד ועל
בחירתו החופשית ועוררו ביקורת חריפה מצד החברים במושב העובדים ובמידה פחותה גם
בקיבוץ ובקבוצה. אנשי המושב ברובם היו חדורים הכרה בדבר הצורך להגשים אורח חיים
כפרי, שעיקרו עבודת אדמה בעוד שהיסודות החברתיים השיתופיים זכו בו למשקל מועט
מאשר בקיבוץ ובקבוצה. גם לנוהגים מסורתיים לפי אורח החיים היהודי נודע ערך רב יותר
במושב, שרבים מחבריו היו אמונים על תפיסה חברתית המעוגנת בהכרת האחדות הלאומית
יותר מאשר בשאיפה לבנות חברה חדשה על הריסותיה של הישנה. ההבדלים הללו ניכרו הן

הספר במושב–בתוכני הלימוד והן במידת החשיבות שיוחסה לחברת הילדים ולמשק בבית
לעומת זו שבקיבוץ.

אכן, 'הסביבה החברתית' אף כי היתה עדיין בלתי מגובשת ונהירה כל צורכה היתה
לגורם בעל השפעה בעיצובה של דרך החינוך. ההורים באורח טבעי היו למבטאי דעת
החברה במושב, ובמידת מה גם בקיבוץ, שלא גיבש עדיין מסגרת הומוגנית. במקומות בהם

אביב–גובשו יותר דפוסי החיים היתה מעורבותם של החברה ומוסדותיה רבה יותר. בתל
הספר, ראו עצמם המורים בעלי סמכא–לעומת זאת, בהעדר סביבה חברתית טבעית לבית

וחופשים יותר לקבוע את שיטת החינוך ותכניו.
ד. חיפושי הדרך באמצעות היוזמה הפדגוגית וההתחשבות ההולכת וגדלה בתביעותיה של
הסביבה הקרובה כקובעת את מטרות החינוך, הם שעיצבו את המחשבה והמעשה הפדגוגיים
ברוח מקורית. לא רק בפלוגות מסוימות בגדוד העבודה, אלא גם במושבים ובקיבוצים
נערכו נסיונות שהיו בהם אותם הגילויים שאפיינו את דרכו של החינוך החדש: עמלנות,
חברת ילדים, העדר תוכנית לימודים, בחירה חופשית הניתנת לתלמידים ועוד. כל אלה
מעידים על 'קירבה טבעית' בין רעיונות החינוך החדש לבין המציאות הפדגוגית שהלכה

החינוך, ישיבה נ, כט אדר תרפ"ד. אה"מ א-34 (בית החינוך).–דברי מ. אסף בפני צוות מורי בית.121
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ישראל. ואם גם היתה ניכרת במקומות–ונוצרה בנסיבות התהוותה של החברה החדשה בארץ
מסוימים השפעת חינוכאים שנתנו פומבי להשקפתם, הרי היקלטות הרעיונות האלה לא
נעשתה בדרך בלתי סלקטיבית, אדרבא, יהיה זה פסקני מדי ובלתי מהימן אם ייקבע כי

הספר לילדי העובדים היוותה שלב בדרכו של מושג העמלנות. נכון יותר–העבודה בבית
הספר, היתה בשלב זה תוצאה של מפגש או סינתזה בין רעיון–לומר, כי העבודה בבית

העמלנות לבין השאיפה ליצור חברה עובדת, ובעיקר קהילה כפרית עובדת. הקמת משק
הספר שימשה ביטוי לסינתזה זו והיתה גם ייחודית בדרכי הגשמתה בעידן–חקלאי ליד בית

החינוך החדש. הסבר זה תואם במידה זו או אחרת גם את דרך היווצרותה של חברת התלמידים
האוטונומית, כאבן יסוד לכל צורות החינוך בזרם העובדים. המפגש בין ההלכה הפדגוגית
החדשה, לפיה לא ייתכן כל נסיון חינוכי אלא בתוך מסגרת חברתית אשר תתרום לרציפות
הנסיון לבין השאיפה לבנות חברה המיוסדת על עקרונות חברתיים חדשים, הביא ליצירת
טיפוס חדש של חברת תלמידים שהשתלבו בה יסודות פדגוגיים חדשניים עם אלמנטים

ערכיים מותאמים לשאיפותיה של החברה הבוגרת.
כך גם באשר לתכנים. ניתן לקבוע כי בשלב הנידון היווה לימוד הטבע למשל חוליה

הספר למציאות הכפרית. ההיכרות עם הטבע כיסוד פדגוגי חדש,–מקשרת בין העבודה בבית
אשר זכה לפירושים ולגישות מגוונים בעולם, בשל היותו גורם המנוגד לכל הקבוע המעובד
והמונחל באורח מוגמר, זכתה במסגרות החינוך הללו לתפיסה שונה וייחודית, בשל היותה
קרובה להשקפת עולמה של חברת המבוגרים. הכרת הטבע בזרם העובדים היתה ערובה

להיכרות עם חיי הכפר ולקירוב הילדים אליו.
ה. ככל שעלה משקלה של הסביבה בקביעת דמותו של החינוך, ושל מקומו של הילד
בתהליך החינוך, גברה ההודאה במיעוט תשומת הלב שניתנה עד אז לטיבו ולאיכותו של
המורה המחנך ילדי עובדים. המשותף לרוב המורים בעת ההיא היתה שייכותם האידיאולוגית

 אולם המפריד ביניהם היה רב. בחלקם היו נושאי—ישראל –לתנועת העבודה העברית בארץ
דגל החינוך החדש משום שהתחנכו על רעיונותיו או מפני שהגיעו אליהם בדרך ההתנסות
העצמית. אחרים היו חברי משקים וביניהם כאלה אשר העיסוק בהוראה לא קסם להם ואף

 הללו היו בעלי גישות פדגוגיות מגוונות ושונות, פרי השקפתם122ביקשו להימלט ממנו.
פיה חונכו הם עצמם. מכאן יובן כיצד אירע כי ביטויים–החברתית או קשריהם למסורת על

של מחשבה פדגוגית מהפכנית עם תפיסה יהודית מסורתית והשקפת עולם סוציאליסטית
מצאו עצמם זה לצד זה לא רק אצל מורים שונים אלא לפעמים אף אצל מורה אחד.

האופייני לתקופה הנידונה היה העדר מורים קבועים וחוסר מורים החברים במסגרות
החברתיות המצומצמות בהן הם פעלו. מבחינה זו שימש זרם העובדים מסגרת צנטרליסטית

ידי ועדת התרבות של ההסתדרות גם לקיבוצים.–והמורים בעת ההיא נשלחו במקרים רבים על
השאלה אם המורה צריך להיות אמון על דרך חינוך חדשה או שעליו להיות, בראש

חרוד בפני מזכירות ועדת התרבות המרכזית, ב ניסן תרפ"ד: 'בנוגע אלי,–ראה למשל דברי סבוראי מעין.122
142, 4א.Vאין אני חושב עצמי לדי מתאים לעבודת החינוך ועלי הוטל לדאוג לכל'. ארכיון העבודה 
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ובראשונה, נאמן לדרכה של תנועת העבודה, זכתה אף היא במשך השנים לתשומת לב רבה.
בשלב זה עלה הצורך להקים מוסד אשר יכשיר מורים ברוחה של תנועת העבודה וישמש
מרכז מדעי לגיבושן של תוכניות וכיווני חינוך ההולמים את המסגרת החברתית החדשה

 העדר מסגרת וכיוון ברור הביאו לכך שלא מעטים מבין המורים אשר עלו ארצה123הזאת.
והיו קרובים לתנועת העבודה בדעותיהם העדיפו להצטרף להסתדרות המורים אשר לא

124השתייכה להסתדרות הכללית ופנו לוועד החינוך כדי למצוא מקום עבודה.
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