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חמישים שנה לתחילת מבצע 'ביעור הבערות':
הערכה וסיכום במבט מרחוק

צעדים ראשונים: המבצע לביעור הבערות 
בפרספקטיבה של חמישים שנה 

אסתר שלי-ניומן

מאוחרד שנה ארבעים שנערכו אישיים וראיונות הבערות, לביעור המבצע מתקופת מקורות ניתוח רך

יותרעםמורותחיילותועםתלמידותלשעבר,המאמרבוחןאתההשלכותהעקיפותשלהמבצעלביעור

לו היו היעד, אוכלוסיית של ההשכלה רמת את משמעותי באופן העלה לא שהמבצע למרות הבערות.

תוצאותלטווחארוךבעולמןשלהמשתתפות,שמצאודרךלגשרעלפעריםתרבותייםוליצורשותפותמקומית.

הקדמה: המבצע והניסיונות להעריכו

תמונתהשלחיילתובידיהזאטוט,לצדשולחןשאליויושבתאישההמחזיקהעיפרוןבידה,הפכה
קרוא ללמד חיילות הוכשרו שבו כלל-ארצי אוריינות מבצע הבערות, לביעור המבצע של לסמל
1964, בינואר תרועה בקול שנפתח המבצע, השכלה. חסרי או מעוטי מבוגרים בעברית וכתוב
פינהאתמקומוב-1976לתוכניתאחרתלהשכלתמבוגרים,תהיל"ה.מידתההצלחהשלהמבצע
ידיעת האם מאליו. מובן אינו זה בהקשר 'הצלחה' המושג שעצם משום היתר בין נבדקה, לא
אותיותהאלףביתמספקתכדילהגדיראדםכאורייני?האםמספרשנותלימודבביתספרבהכרח
מצביעעלרכישתמיומנויותבסיסיות?ויותרמכך–האםהצלחתהמבצעלביעורהבערותצריכה
והישגים אחרות לוואי מטרות גם לו היו שמא או ספציפית מיומנות של בהקניה רק להימדד

אחרים?
שאלותאלהעמדובפניכאשרהתחלתילפניכעשורלחקוראתהמבצע,ואליהןנוספושאלות
החוקרת של תפקידה כולל חברתי, מחקר של שונים בצדדים שנגעו ומתודולוגיות תאורטיות

פרופ'אסתרשלי-ניומןהיאראשהמחלקהלתקשורתועיתונאותעלשםנחמוזסבאוניברסיטההעבריתבירושלים.

תצלוםהחיילת-המורההאוחזתתינוקבידיה)עמ'118(-מעשהידימשהפרידן.המקור:אוצרהתצלומיםהלאומי.
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נפיץ נושא של המחקר לתהליך מתייחס שלפניכם המאמר ותוצאותיו.1 המחקר על והשפעתה
של וההישגים המטרות הערכת של המנעד את המרחיבות לתובנות ומגיע חברתית, מבחינה
העיקריות המסקנות את ואציג המחקר, תהליך ושל המבצע של קצר בתיאור אתחיל המבצע.

שאליהןהגעתיבניסיוןלהביןאתהישגיהמבצעלאורהמטרותהראשוניותוהמשניותשלו.

המבצע לביעור הבערות – סקירה קצרה

מפקד תוצאות לאור בחריפות התעורר האוריינות רמת להעלאת ארצי כלל במבצע הצורך
ומעוטי ההשכלה חסרי אחוז היהודית האוכלוסייה בקרב כי נמצא שבו 1961 של האוכלוסין
ממצאים מיליון.2 כרבע - מוחלטים ובמספרים ל-12.1%, מגיע לימוד( שנות 4 )עד ההשכלה
באותה שנמסר אחד, 'מספר התקופה: בעיתוני לקרוא שאפשר כפי הממסד, את הדאיגו אלה
אנאלפביתים!' מיליון רבע כיום מצויים בישראל הציבור: בתודעת כבמכוות-אש נחרת פגישה,
וחרפה 'בושה דומה: עמדה מציגה המבצע תחילת על החינוך שר של הכרזתו 1963(.3 )שמיר,
וכתוב קרוא יודעים אינם ישראל במדינת מבוגרים אלף ממאתיים למעלה כי הספר לעם היא
בכלשפהשהיא,ועלינולעשותהכולכדילגולחרפהזוולמחוקכתםזהמעלינו')מצוטטבעיתון 
הארץ,19בדצמבר1963(.שנישלישמאוכלוסייהזוהיונשים,ושנישלישיוצאיאסיהואפריקה.
את הסביר למבוגרים, השכלה בתוכניות מרכזית ודמות החינוך משרד איש קודש, שלמה ד"ר

הגורמיםלהטיההדמוגרפית-חינוכית:
רבבות לישראל הזרימה ישראל, מדינת קום עם נחשלות, מארצות לישראל ההמונית העלייה

בעבר הייתה ואפריקה, אסיה ארצות ברובן אלה, בארצות וחלקיים. גמורים בורים של רבות

.)11 ההשכלההפורמליתבכללוהשכלתהבנותבפרטנחלתיחידיםבלבד)קודש,תשל"ב:

נע הבורים אחוז לצרכים: אחיד מענה מתן על הקשה זו אוכלוסייה של הגאוגרפי הפיזור
ב-120 היה החינוך, משרד לדעת הבעיה, מוקד שונים. ביישובים אחוזים לשבעים עשרה בין
יישוביםקטנים,בעיקרמושביעולים,שבהםנמצאומעל40%מבוגריםמעוטיהשכלה,שהשפיעו
יותר. גבוה היה בעריםשבהןהמספרהמוחלטשלמעוטיהשכלה יותרמאשר היישובהרבה על
וחבל ירושלים פרוזדור מונד, תל התענכים, כמו יישובים בריכוזי להתמקד הוחלט זו מסיבה
שפעלה ניסיונית תוכנית הספר. בבתי גם אזרחיים במורים מחסור היה שבהם אזורים – לכיש
במספרמושביםבנגבבשנת1963הראתהשפנייהממוקדתאלהתושביםוהתאמתשעותההוראה
לצורכיהםהניבהתוצאות-ארבעיםושלושנשיםבמושבזמרתבנגבהמערבילמדוקרואוכתוב

ISF(, 375/05 )מענק למדעים הלאומית האקדמיה במימון ישראלי', מבחן מקרה ואידאולוגיה: 'אוריינות 1
ובתמיכתמכוןאשכולומכוןסמארטשלהאוניברסיטההעבריתבירושלים.

נתוניאינדקסמונדי,אחוזהאוריינותהעכשוויבקרבכלל פי האחוזבקרבהלאיהודיםהיהגבוהבהרבה.על 2
.)31.12.2014 http://www.indexmundi.com/israel/literacy.htmlאוחזר האוכלוסייהבישראלהוא97.1%)

.1963 22בנובמבר עמישמיר,היומוןלמרחב, 3
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בעזרתמורותחיילותבתוךשנהאחת)ויינברג,1992:149(.ממצאיםאלהנתנואורירוקלהפעלת
4.1964 תוכניתכלל-ארצית,והמבצעלביעורהבערותיצאלדרכובינואר

ופיקח החיילות את שהכשיר החינוך משרד מוסדיים: גורמים שלושה על הסתמך המבצע
המקומיות והרשויות בצה"ל, )הח"ן( הנשים חיל של החיילות המורות יחידת ההוראה, על
במושבי שהחלו ההוראה, פעולות לוגיסטית. ותמיכה מגורים מקום החיילות למורות שסיפקו
של סקר זאת, למרות בערים. ולשכונות פיתוח לעיירות התרחבו ובמרכז, בדרום בצפון, עולים
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהשנערךב-1976הראהשלאחלשיפורמשמעותיברמתהאוריינות
להשכלת שונה תוכנית בנה מבוגרים לחינוך המחלקה מנהל צביון, אברהם וד"ר במדינה,
וקבוע מקצועי הוראה כוח על רמות, לפי מחולקת לימודים תוכנית על שהתבססה מבוגרים,
)במקוםחיילותשלימדורקבמהלךשירותןהצבאי(ועלפתיחתמרכזילימודבמקוםהוראהבבתי

5.)2008 התלמידים)טוקטליוגרבלסקי,

בראיון נבון ממר שמעתי דומים דברים 1964. ינואר הפועלת, דבר נבון, יצחק עם ראיון ממלכתית', 'תנופה 4
אישי.

ראוגםמאמרהשלרחלטוקטליבכרךזהעלאותונושא. 5
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המחקר הנוכחי – שאלות מתודולוגיות ותאורטיות 

בתוךהקשריוהחברתיים-תרבותיים לבחוןאתהשלכותהמבצע הייתה מטרתהמחקרשערכתי
ולאמנקודתמוצאיישומית.כלומר,הכוונהלאהייתהללמודמניסיוןהעברכיצדלשפרפעילויות
שבחינת מכאן המשתתפים. בעיני המבצע של התוצאות היו מה להבין אלא מבוגרים לחינוך
שיטותההוראהושאלותפדגוגיותהיופחותרלוונטיותמאשרהבנתמשמעותהמפגשביןהמורות
במסגרת למדו מה כלומר, – הפדגוגיים ההישגים הערכת מכך: יתרה לתלמידותיהן. החיילות
יותר,בעיקרמשוםשפעילויותלהשכלתמבוגרים המבצע–אינהאפשריתארבעיםשנהמאוחר
ולכןקשהעדבלתיאפשרילייחסהישגיםבתחוםזה נמשכובמסגרותשונותלאורךכלהשנים,

לתקופהספציפית.
ובארכיון המדינה בגנזך החינוך משרד בארכיון בחסר. לוקה המבצע לגבי התיעוד בנוסף,
צה"למצאתימעטמאודחומרהמתייחסלמבצע:פרטלקטעיעיתונותעלהמבצעודוחותקצרים
שלביקוריםביישובים,מצאתיפרוטוקוליםשלישיבותבנושא,אךלאהיוהערכותשלהישגים
עמודים למבצע מקדיש מבוגרים חינוך על )1992( ויינברג של ספרו מורות. של משובים או
נוספים )2008(המתמקדבתהיל"ה.מקורות וגרבלסקי וכךגםספרןשלטוקטלי ספוריםבלבד,
מתקופתהמבצעהםעלוניםשהופצולמתגייסותוהציגואתמסלולהשירותשלהמורותהחיילות,
הגיגים פורסמו ובו סדיר לא באופן שהופיע החיילות המורות יחידת ביטאון - האפור' 'השרוך
וסיפוריםשלהמורותהחיילותעלעבודתן.המקורהמרכזימתקופתהמבצעהואהקובץהשכלת 
)מדובר תקופה באותה הלשון להנחלת המחלקה מנהל קודש, שלמה ד"ר בעריכת בישראל עם 
ושיחות תוכניות,הערכות בו נכללו להלן:קודשתשל"ב(. – ארחות ו-זשלכתבהעת בגיליונות
נוסףמהתקופההואהסרטהתיעודיבהפקתמשרדההסברה,המתאר שםמורותחיילות.מקור

.)1966 אתהמבצעבמושבבגלילבליוויקריינותשלירוןלונדון)ישורון,
הבסיסהעיקרילמחקרהיהראיונותאישייםשערכתיעםמורותחיילותועםתלמידותלשעבר
ברחביהארץ,וכןעםאנשימפתחשמילאותפקידבאותהתקופה.אתהתלמידותמצאתיבמרכזי
יוםלקשישיםבמושביםובעריפיתוח,ואלהמורותהגעתיבשיטת'כדורשלג'ודרךאתראינטרנט
המקוונת, בתקשורת פניות בעקבות נרשמו, ואליו ארכיוניים וחומרים צילומים העליתי שבו
http://adultliteracy.huji.ac.il(.הנתוניםלמחקרמתבססים מורותשמילאושאלוניםמפורטים)
עליותרממאהשאלוניםושלושיםוחמישהראיונותעםמורות,וכמספרהזהראיונותאישייםעם

.)2013 תלמידותלשעבר)שלי-ניומן,
כלסוגשלנתוניםמעלהשאלותמתודולוגיות:בעודשראוילבחוןאתהאינטרסשלמנהיגי
המבצעבראיונותשנערכובאותהתקופה,ואפשרלבחוןאתמגמתההסברה/גיוסכספיםבסרטו
התיעודישלישורון,הזיכרונותבראיונותאישייםאינםודאייםמבחינתהדיוקההיסטורי,בשל
אירועיםמלפניארבעים על ביקשתילשמוע הכול, הזיכרוןהאנושי:אחרי חוסרהמהימנותשל
שנה.עםזאת,הגישותלחקרסיפוריםאישייםמצביעיםעלהיתרונותשבזיכרונותממרחקהזמן:
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עלחוסרהדיוקהעובדתימפצההחשיבותשבראייהלאחור,אירועיםהמסופריםמפרספקטיבה
המספרים שבו האופן המספר; על ומשפיעים שהשפיעו להתרחשויות משקל מעניקים עכשווית
שבה הדרך מכך, יתרה משמעות. להם מעניק קוהרנטי סיפור לכלל הסיפורים את אורגים
או כפעיל האני ובהבניית האירועים בסיפור לאחרים ביחס עצמם את מעמידים המרואיינים
שהיו ההשלכות על גם אלא עצמם האירועים של רק לא מעמיקה לפרשנות פתח פותחת כסביל
)De Fina, Schiffrin and Bamberg, 2006; המרואיינים  של העכשוויים חייהם על לאירועים
2011(.בניתוחאיכותנימסוגזהישלקחתבחשבוןגםאתהשפעות תובל-משיחוספקטור-מרזל,
ההקשרשבומתקיימיםהראיונות,הןמבחינתהיחסיםהמתפתחיםביןהחוקרתלמידעניםוהן
מבחינתהשינוייםהחברתיים-תרבותייםשהתחוללובישראלביןשנותהשישיםוהשבעיםלעשור

הראשוןשלשנותהאלפיים,שבוערכתיאתהמחקר.6
את לבחון אפשר סיומו, עם המבצע של ההצלחה מידת את להעריך אפשרות שאין למרות
הדרךשבהרואותהיוםמורותלשעברותלמידותאתההצלחות.אילכךאציגאתמטרותהמבצע
ועדויותעלהצלחותכפישהושמעובתקופתהמבצע,ובמקבילגםפרספקטיבותעדכניות,הןשל

תלמידותוהןשלמורות.

מטרות המבצע: לימוד ושינוי תרבותי – הוויכוח שלא הסתיים

הייתה והתרבות, החינוך במשרד לתרבות האגף ראש אז נבון, יצחק מר לדברי המבצע, מטרת
וכתוב קרוא לידיעת יש לדבריו, שנתיים-שלוש. בתוך כאן, בו עוסקים שאנו ה'ִמפגע', חיסול
הבן מכתבי את לקרוא בזולת, מתלותו האיש את )לשחרר האישית-אנושית ברמה חשיבות
לקרוא השכנות; למדינות ביחס האיכותי הפער את )לשמר הביטחונית-לאומית ברמה החייל(,
ההשכלה ברמת תלוי הצעיר הדור )קידום החברתית-לאומית וברמה החייל(; הבן מכתבי את
במדינה הכולל ש'הפיתוח משום לאומית, אחריות היא וכתוב קרוא ידיעת הפצת ההורים(. של
הוצגו דומים נימוקים 7 האזרחית'. אחריותם ובמידת התושבים של ההשכלה ברמת מותנה
המבוגרים את להפוך היא המטרה המורות-החיילות: ליחידת המועמדות הטירוניות בפני גם
האזרח של פעילותו 'צמצום שכן מתוקנת, מודרנית במדינה פעילים לאזרחים האנאלפביתים
בשלבורותו,ונטייתולהיגרראחרישמועותבמקוםשיקולדעתובדיקתהעובדות,ממעיטיםאת

8 תרומתהאזרחהבורלחברהולמדינה'.

Schely-Newman 2009a;2011 ראו,למשל, 6
מופיעים דומים נימוקים צה"ל. ארכיון 1965. סביבות מתוארך, לא עלון לחיילת'. דף הבערות, ביעור 'מבצע 7
נבוןבדבריואצלקודש, ידי על גם 1964(;אלההוזכרו 10למאי דבר, גינוסר, )למשלאורי בכתבותבעיתונים

תשל"ב,וכןנאמרובראיוןִעמו.
.4832/11 1966.גנזךהמדינה,גיל 22ביולי דפיהסברהלחיילותשלמשרדהחינוךוהתרבות, 8
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מר החינוך, שר סגן הציג למבצע, שנים חמש במלאת 1969, בספטמבר שנערך בסימפוזיון
אהרןידלין,מטרותחברתיותנוספות:

לפעמים העם. של הרוחני בשיקומו עוסקות אתן - החיילות אל פנה הוא כך – הזה במבצע

התלמידיםהמבוגריםנולדיםמחדש,נולדיםמחדשכאזרחימדינתישראל,כאזרחיםבניחורין.

יסוד מושגי והבנת העברית השפה שרכישת העובדה את להסביר כדי במילים להרבות אין

באזרחותהישראליתהםשנידבריםמשולביםזהבזה.

חברתיים 'מגעים הגלויות: מיזוג עול את גם החיילות כתפי על מטיל הוא בכך די לא ואם
'נישואיםבין-עדתיים'.עם יום-יומיתביןבניעדותשונות',ואפילו ראשונייםשלרעותוחברות
'ישצורךבמאמץלהחייאתמסורתהעדהומנהגיההיפים...'ולאלתתבהכרח זאת,ידליןטוען,
עדיפותלהיבטיםשלתרבותהמערב)קודש,תשל"ב:203(.אל"מסטלהלוי,מפקדתחילהנשים,
לצבא בנות גיוס עידוד ובהן נוספות, משניות מטרות הציגה בסימפוזיון, היא גם שהשתתפה

206-204(: )קודש,תשל"ב:
מיזוג תוצאות: שתי לנו יביא החדשים העולים למסגרת במדים ישראל בת שקירוב ידענו ...

הגלויות]...וגם[הפגתהפחדמהמדיםלבנות]=מגיוסלצבאשלבנותהעולים[.

ובהמשךהיאמסבירה:
]. מתגייסת תמיד לא לצה"ל להתגייס שצריכה האזרחית הבת שבהם ביישובים נמצאות אתן

נוכחותןשלמורותחיילותביישוביםתראה[שגיוסבתלצבאאיננהדרךלאטובה.

המטרותהעומדותבפניהחיילותהצעירותהןגדולותעודיותר:
אתןנשלחתןלארקללמד,אלאגםלהחדירחייםחדשים,מבלילשנותבהרבהמנהגיםואורחות

חיים.

המטרותהחברתיותהיוגםבראשמעייניושלשלמהקודש,שארגןאתהסימפוזיוןוכןמפגששל
מובאים אלה משיחות קטעים 1970. ביולי בביתו, מבוגרים לחינוך האגף ואנשי חיילות מורות
המטרות על חוזר קודש בפתיחה 261-221(. תשל"ב: )קודש, ח"ן' בנות 'שיח הכותרת תחת

החברתיותותוהה:
הבעיהבכלזאתאינהרקכמהבוריםישבישראל.השאלהאיךיחיויחדהבוריםשלאתמולעם

הלאבוריםשלאתמול?]...[הבעיההיאכיצדלסלק,ולסלקממש,אתהקוהמבחיןביןמישגדל

בתנאיחינוךוהשכלהמימיילדותלביןמישטעםמכלאלהבגילמבוגר.

קודשמוסיףושואלאתהחיילות:
האםהסתגלתבקלותלהרגליםאסתטייםוהיגיינייםשלאהורגלתלהםקודםלכן?

עשרות שנערכו בראיונות וכן במכתבים קודש, של בספרו המתועדים במפגשים, החיילות דברי
שניםמאוחריותרמדגישיםאתהפעריםבינןלביןתלמידיהן/תלמידותיהן,אךגםמציגיםדרכים

שונותלהתמודדותעםפעריםאלה.
לגשת איך איתם, לשוחח איך אותי לימדו לא אבל ... ולכתוב לקרוא ללמד איך אותי 'לימדו

אליהם'.'כשהגענולדירה,הביתהיהמוקףקוצים.כברבערבהראשוןהיהלנואורחלארצוי–

עכברגדול'.
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בגליל במושב התושבים עם הראשון המפגש על להוריה במכתב כותבת דינה,9 אחרת, חיילת
1965(: העליון)דצמבר

ליד יושבת המשפחה וכל מלוכלכת בטון רצפת גדול, אולם מזעזעת. בצורה שם שולט העוני

וצנצנת תמונה עם בית וכשיש המשפחות, רוב אצל המצב זהו מקור. ורועדים צפופים פתיליה,

קיטשעטורהבזהבגועלי–אזזוהמשפחההנכבדהוהעשירהבכפר.

במכתבאחרמאותהתקופהלחברההיאכותבת:
מוזנח והוא הגבוהים בחלונות עליו שמדלגים כפר שזהו לי נראה מחרידה! שם הבתים תמונת

לגמרי.

שנות מסוף לוודאי קרוב מתוארך, לא 1, )גיליון האפור' ב'שרוך מתארת נורית בשם חיילת
השישים(אתחוויותיהבטור'מהשנחרתעמוקבזיכרון':

אוזניים שהחריש הרדיו תמיד, שהפריעו הילדים היו תלמידותי בבתי מאוד לי שהפריע מה

כעבור ]...[ אלו. מטרידים גורמים לסלק איכשהו החלטתי באגרטלים. המלאכותיים והפרחים

זמןהחלוהאימהותמוציאותילדיהןמהחדר,מבטיחותממתקיםוסיפורשהמורהתספר.הרדיו

הבת ידי על אפילו הובאו שלעתים בר פרחי להופיע החלו באגרטלים כשהגעתי, כובה פשוט

וההיגיינה וסביבתו הבית ניקיון על יותר שמירה היה הבא המבצע רב. היה סיפוקי הקטנה.

האישית.

כאמצעי התיעודי בסרט המבצע הצגת כולל מהתקופה, אחרות לעדויות תואמת זו עמדה
הבתים אל הגדול העולם מתגנב העששית, לאור 'בלילה, התלמידות: של ומודרניזציה לִחברות

8.20בסרט[. הקטניםבצלעההר'נשמעקולוהסמכותישלהקריין,ירוןלונדון.]דקה

סיפר חוויית ההוראה – הערכה והערכה חוזרת

עםזאת,ב'שיחבנותח"ן'החיילותעונותבצורותשונותלשאלתושלקודש'האםאתןמטפלות
גםבחלקהזהשלהבורות?'.'הרדיווהרעשזהחלק,זהחלקמהתרבותבבתיםאלה.זהלאבלתי
תרבותי',אחתהחיילותעונה,בעודאחרתטוענתשישצורךבשינוי:'אםאסורלךלפגועבמידה
כזאת,הרישאסורלךלשנותאתהאנשים,אזלשםמהאנחנומלמדיםאותם?')קודש,תשל"ב:
247-8(.הוויכוחלגביהשאלהעדכמהלשנותומהלשנותבחייהתלמידיםעדייןנמשך,והמורות-

החיילותלשעברהמשיכולהדהדאותוגםבראיונות.

ילדי היינו באנו, הכול 'בסך בזיכרון: חרות נשאר השונות התרבויות עם המפגש הלם
בתחנת ירידה כגון בתיאורים ביטוי לידי בא והוא נורמלי'; וחינוך נורמליים מבתים שמנת,
האוטובוסהלאנכונה,מחסורבמוצריםבסיסייםכמוניירטואלטבצרכנייתהמושב,ואףכחוויה
שבשנים נראה אולם הצבא. אחרי בימינו צעירים שעושים למסעות המקבילה אנתרופולוגית

כמקובלבמחקריםבמדעיהחברהכלהשמותבדויים,למעטשמםשלאנשיציבורהמופיעיםבמקורותכתובים. 9
1965-66. דינהמסרהלעיוניאוגדןובויותרממאהמכתביםשכתבהלמשפחתהבמהלךשירותההצבאיבשנים

הציטוטיםמובאיםכלשונםממכתביםאלה.
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שבו באופן לביטוי באה השונה לקבלת והפתיחות תרבותיים להבדלים הרגישות האחרונות
להם קוראת היית שאת מנהגים להם 'היו השונים. המנהגים על בראיונות מספרות החיילות
פרימיטיוויים',אמרהאחתהמורותלשעבר.המונח'פרימיטיווי'כלפיעדותהמזרחאינומקובל
מה של לכאורה ציטוט כמין הצגתו ידי על המרואיינת של בפיה מרוכך והוא בימינו, פוליטית

10 שאני–המראיינת–הייתיאומרת.

מאידךנראהשהשהותביישובים,העבודההיומיומיתוהמתישההביאהלשינויאצלהחיילות,
שלמדולהכיראתהאוכלוסייהולהעריךאותה.כךכותבתדינהלהוריהביוני1966:'ועודראיתי
עדכמההשתנויחסיעםהתלמידיםב]מושב[.פעםהםהיותלמידיםוכלשהייתימעוניינתהוא
שיתקדמובלימודים,שיגלוענייןבספרובמחברת.ועכשיוהיחסיםהםהרבהיותרמורכבים...'

בין עיפרון לתינוק

בילדים בבית, הטיפול – התלמידות של השונות המטלות בין מהמתח נבעו שונה מסוג קשיים
ללימודים. זמן להקדיש המורות של בקשתן לעומת הלב, תשומת מלוא את שהצריך ובמשק
המורותניסוללאהרףלשכנעאתהנשיםלפנותזמןללימודים,עלחשבוןהתפקידיםהמסורתיים
שלהן.'אניהרגשתישאנימפריעהלה...תמידאמרתילה:העבודותהאלהלאיברחו,הםיחכו.
נשבעשרדקותרבעשעה.הייתימקטינהבזמןכדישאפשריהיה'.ואחרתמספרת:'ברובהמקרים
עכשיו, צריךלהתווכחאיתה:אלתשטפי היה ואז הניקיון הייתהבאמצע עסוקות,היא היו הן
'זהכלכךמעליבומשפיללהתחנן אלתשטפי'.במכתביהשלדינהאנומוצאיםתחושתתסכול:
גם שבלול'. בעופות או בכביסה ועוסקת עקשני עורף מפנה שהיא בעוד שתלמד האישה לפני
ארבעיםשנהמאוחריותרהיאזוכרת:'תמידזההיהכרוךבשידול.תמיד.זההיה:תעשיטובה
בואיתעזביאתהסירים.תעשיטובה,לאיקרהכלוםאםלאתחליפילואתהחיתול,תעשיטובה

תפסיקילכבדאותנובבוטניםוגרעינים'.

יפה בעין ראו הבעליםשלאתמיד התנגדות( מפני )אוחשש נבעמהתנגדות מסוגאחר מתח
ממוצא היחידות המורות אחת מירי, המקובל. הנוהל והפרת לבתים החיילות של כניסתן את

מזרחי,11מתייחסתלכךבהרחבה,תוךציטוטשלדבריםשגבריםעשוייםלומרעלהִמבצע:

]...[ואוליאני הביטי:ברגעשאישהלומדתאזאתהכברמרגיששאוליהיאתאייםבבואהזמן.

ומקומהשלאשתיהיא וישהגדרתתפקידים, רוצהלשמראתאותההיררכיהשאניבעלהבית,

אם פתאום, אבל בלילה, תהיה אישה אותה ושגם אותי, ולשרת צריך שאני מה את לי להכין

תבואאישהשאוליתנסהלדבראיתהדבריםותנסהלפקוחלהאתהעיניים,מייודעלאןזהיגיע.

]עוברתלדברבשםעצמה:[וישאיזהשהואחשש,וזהמאודלגיטימי,ואנימאודקיבלתיאתזה

ומאודהבנתיאתזה.

Schely-Newman, 2009b. לניתוחמדוקדקשלאמירותהמורותהחיילותראו 10
מזרחי. ממוצא היו התלמידים מרבית בעוד ישראל, ילידות או אירופי ממוצא היו החיילות המורות מרבית 11
הפערהעדתיבאלביטויבתיאור'הלםהתרבות'שבמפגשובדיבורהמפורטעלמזוןוכיבוד.אלהמזוןכאמצעי

תיווךאתייחסבקצרהבהמשך.
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:)1966 חששםשלהבעליםבאלביטויגםבאחדממכתביהשלדינה)אפריל
יש )ולאותובעל רגל ביוםשבהאיןלבעלהדריסת ישנהשעה זהמפלט. ]שםהאישה[ גםלחיה 

והכרטיסים הספר סביב מצטופפים והילדים וכשהיא איום!(. אדם וגסה, גועלית רגל דריסת

הגדולים,הםמתחבאיםמהאבאהכועס.כועסמשוםשבתוךביתוישנהחיילתזרהשאינהשמה

לבלדבריו)שהםעלפירובניבולפהוקללות!(ורקרוָצהשלחיהאשתויהיהטוביותר.

'מה המרואיינות: אחת שאמרה כפי במדים. חיילות המורות, של מסמכותן נבע גם המתח
באמת פעמים הרבה אומרת: זאת זה? מה נשים? של פרטיים לבתים הזאת הפלישה הייתה

הפרענולהם.באמתהפרענולהם-בבישול,בניקיון,בסדרהיוםשלהם'.

אחת אף אך ללימודים, התפנו לא מדוע הסברים שמעתי התלמידות עם שנערכו בראיונות
לאאמרהשהיאלארצתהללמוד,כפישרומזותהמורות.סבירלהניחשהחייםבחברהאוריינית
'כשאניצריכהלחכות וידע. בחינוך נשים כלפיהצורךשל רבותשינתהאתהעמדה במשךשנים
על לא שלי, הלב על מונח הזה אתהמכתבשקיבלתי,המכתב לקרוא כדי כלה או נכדה שתבוא

השולחן',אמרהרחל,קשישהרהוטהופעלתניתשלאלקחהחלקבמבצע.

זמן ומרחב: המשא ומתן בין התלמידות למורות – במבט אז ועכשיו

ובסיפורי המורות בסיפורי שונה ביטוי מקבל השיעור מסגרת על המתמיד ומתן המשא
התלמידות.בציטוטיםלעילהמורותרואותאתהתמקדותהנשיםבמטלותהביתלעתיםכאמצעי
להתחמקותמלימודים;ההתעסקותבאירוח,בישולוטיפולבתינוקותהםהפרעהלמהלךהתקין
בסדר ללימודים זמן לפנות כדי שביכולתן כל שעשו חשות לעומתן התלמידות השיעורים. של
ילדים להשישהשבעה יש כלאחת 'ואזהשתדלנו ובשדה. בבית היוםהעמוסבמטלותשוטפות
והיאבהריוןופהושםוזהאיןאתהתנאיםשמהשהיהוזה,ובכלזאתמצאנואתהזמן'.'אנימהר
תופסתועושה.הכולמהר.וילדעלהברכייםשלי.כשאנירוצהללמוד–לומדת'.אחרותהצליחו

למרותהכול'לגנובזמן'עבורהלימודיםוגםנעזרובילדיםהגדוליםשטיפלובתינוקות.
יש למורות שלהן: החברתי מהתפקיד נובעת ותלמידות מורות של השונה הפרספקטיבה
בראש היו התלמידות זאת, לעומת לביצועה. נחרטוהקשיים ובזיכרונן ללמד, ספציפית, מטלה
ובראשונהרעיותואימהות,והלימודיםבאובנוסףושובצובתוךמכלולהפעילויותבמרחבהביתי.
הןמדגישותבמבטמרחוקאתההצלחהשלהןלשלבביןהשניים.גורםאחרלשוניבפרספקטיבה
שלה מהתלמידה יותר צעירה רק אינה החיילת המורה השיעורים. של מיקומם מעצם נובע
את לקבל למשל מחייבת, כללים מערכת יש אורח-מארח וביחסי בביתה, אורחת גם היא אלא
את לכבד לשוחח, לטעום, מחויבות יש לאורחת וגם תקרובת. ולהגיש פנים במאור האורחים

הביתבעצםנוכחותה.
השיעורהופךאתהמטבחאוחדרהאוכללמעיןזירתמאבקביןהמורהלתלמידה:האםשיחת
מארחת להיות האישה מפסיקה זמן נקודת באיזו 'שיעור'? מהווה ועוגיות תה כוס על החולין



125 50 שנה חמישים שנה לתחילת  מבצע 'ביעור הבערות'                 אסתר שלי-ניומן – המבצע לביעור הבערות בפרספקטיבה של 

מסגרת על ומתן המשא את לפענח אפשר אחרים? כללים חלים שעליה תלמידה להיות והופכת
הזמןוהמרחבשלהשיעורגםבאוראחרשלהתמודדותעלכוחסמלי:עצםההתדיינותעםהמורות
העניקהלתלמידותמעמדשווה.המסגרתשלהשיעוריםעצמם,ללאקשרלרמתההישגים,נתנה
לשני תרמו לתלמידותיה החיילת המורה בין שהתפתחו החברתיים היחסים הפוגה. לתלמידות
ישראלהאחרת. הןהכירואת רבות, למדו הצדדים.המורותלשעברמדגישותאתהעובדהשהן
מצדשני,לדעתן,התלמידותבמושביםגםהןיצאונשכרותולארקמשוםש)אולי(למדולקרוא

ולכתוב.כפישלאהאומרת:
אנחנוגםלמדנומהם,לארקהםמאתנו.ואניראיתיבזהשליחותשהםירגישושאנחנומעוניינים

]...[אניחושבתשעשינומשהונוראחשוב.יצרנו להכיראותם,לארקלהעביראותםלצדשלנו.

איתםקשר.אנחנוכנציגותההתיישבותהוותיקהיותר,דורשניבארץ.

רותיאומרת:
אניחושבתשלפחותבאופןאישיהצלחתילהסירחלקגדולמהפחדיםשלהםמהחברההישראלית.

המורות של התרומה לגבי מפוכחת יותר קצת ראייה הייתה המכתבים, כותבת לדינה,
החיילות.לשאלתיבריאיוןשנערךב-2007:'הצלחתם,אתחושבת?'היאענתה:

לפידעתי,כן.לפידעתי,במובןהזהכן,אםכיאנילאיודעתמייצאנשכריותר.בגללשישראל

הוותיקה,המורההחיילתשהגיעהלשעהבשבוע,עםכלהכבודלה,היאלאבדיוקהייתההגורם

הקולטשלאותםאנשים.הגורםהקולטשלאותםאנשיםהיופקידיהסוכנות.אזאנחנוהיינו,

אתיודעת,כמופלסטר,המיקימאוסעלהפלסטר.למיקימאוסזההיהמאודמשמעותי,אבלאני

לאבטוחהשלהם.קצתחבשנופצעים.

למבחר בהשוואה במיוחד משמעותית, פעולה בכך ראו במושבים ללמד שהתנדבו החיילות
ושאיפה טוב רצון מלאות למושבים הגיעו הן תקופה. באותה לנשים הציע שצה"ל התפקידים
להשפיעעלהחברההישראלית,אךמצאואתעצמןביןהפטישוהסדן.כאשרבוחניםאתהפעילות
עבודת שונים, גורמים בין תיאום חוסר - הלקוי בארגון להיווכח אפשר המבצע של השוטפת
הכנהחלקיתבלבד,הכשרהלאמספקת,חוסרמודעותלהבדליםתרבותיים-מהשנקראבסלנג
'חפיפניקיות')לדבריהשלאחתהמורות-חיילות(.מצבזהִאפשרדווקאתהליךשללמידההדדית
במהלך לפחות - וחברות ברית בנות שהפכו לתלמידות, המורות בין אמצעית בלתי והיכרות
השירותהצבאי.לכאורההמדינהניצלהאתכלעוצמתה)הצבא!(כדילחנךאתהמבוגרים,אולם
בפועל,החיילותמצאועצמןלכודותבעולםשונהומוזר,בתרבותעםחוקיםונהליםאחרים,ללא
הכשרהמספקת.כפישאמרהאחתהמורותשהשתלבהבהמשךבמחלקהלחינוךמבוגרים:'בנינו

אתהסירהתוךכדישיוט'.
החברה בינוי בתהליך משמעות בעל תפקיד למלא החיילות המורות של ההתלהבות 
הישראליתלאתמידחיפתהעלחוסרהאוניםשלהן:למרותהעוצמהוהמדיםשלהןהןהיובסך
מידת או למדו, שהנשים האותיות מספר רק אינן התוצאות תלמידותיהן. בבתי אורחות הכול
העצמאותשרכשובפועל,אלאגם,כפישאמרהיהודית:'מצדשני,כנראהכןהייתהאיזהשהיא



50 שנה126 חמישים שנה לתחילת  מבצע 'ביעור הבערות'                 אסתר שלי-ניומן – המבצע לביעור הבערות בפרספקטיבה של 

יכוללהיות'.הטלטלההזאת, כןהיהאיזהשהוסוגשלטלטלהקטנהבמעמדהאישה, תמורה,
הגבולות את במקצת להזיח להן אפשרה שהיא משום הנשים, את העצימה שתהיה, ככל קטנה
ביןהמרחבהפרטילציבורי.גםידיעהבסיסיתשלקרואוכתובמאפשרתתנועהעצמאיתבמרחב

הציבוריוהשתתפותבפעולותביורוקרטיותבמוסדותכמובנק.

סיכום

או העיפרון, עם הנאבקת והתלמידה התינוק את המחזיקה החיילת תמונת על דעתנו ניתן אם
בצורה העיפרון את להחזיק בניסיון במבוכה המחייכת מבוגרת אישה של הלב מכמירת לסצנה
מייצגתאתהממסד החיילת המורה עולההשאלההאם 4:20(, )דקה ישורון של בסרטו הנכונה
המפקיעמידיהנשיםאתהילדים,הדורהבא,ונותןלהןבתמורהידע?אושמאהחיילתרקעוזרת
לימורותדוחות ידיהכדישתוכללהחזיקעיפרון?תמונותפרטיותשהראו לתלמידהלפנותאת
לאחר החולים בבית תלמידה המבקרת חיילת מורה של תמונה הפטרנליסטית. הפרשנות את
מחזיקה כשהיא המשפחה עם יחד החיילת נראית שבה משפחתית מחגיגה תמונה או שילדה,
ולאפשר לנשים לעזור החיילות המורות של מרצון ההירתמות על מצביעות התינוק, את בידיה

להןללמוד.
מאפשרת והמורה( )הלומדת היחידה האישה של ובסיפורה המקורות במגוון ההתמקדות
נרטיב של בינאריות לתבניות מתאימות שאינן לתובנות ומובילה הקטנים בפרטים התבוננות
הגמוניאואנטיהגמוני,שלדיכויעלבסיסאתניומגדריאוהתנגדותלדיכוי.במקוםסיפוראחד

אפשרלהבחיןבשלושהנרטיביםשונים:
הידעהמסורתיהלאמתאיםשל מודרנייםבמקום כלים ללומדים להעניק הממסדשביקש

התלמידות–משמע,להמירלכאורהאתהתינוקבעיפרון.
בעיניהמורותלשעבר,המושג'בערות'מעורררתיעה.לדעתןהתלמידותלאהיובורות;היה
להןידערחבבתחומיםשונים,אבלהיהחסרלהןסוגמסויםשלידע.נהפוךהוא,בעיניהמורות

הןאלהשיצאונשכרות:'ביערנואתהבערותשלנו',אמרורבותמהן.
להמיר במקום ידע. לבין המסורתיים תפקידיהן בין ניגוד ראו לא עצמן התלמידות ואילו

תינוקבעיפרוןהןניסו)ברמותשונותשלהצלחה(להוסיףאתהעיפרוןלסלהכליםשלהן.
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