
הקלעים מאחורי הנעשה על

בישראל הערביים בבתי-ספו
 נתבקשו שנה מאלפיים יותר פני 89
 עירם מלך אל לפניות יווניים מורים שני /

 המלך אל בפנותו מסויים. אסיר שיחון
 הנשגב על מזהיר נאום הראשון המורה נשא

ל חנינה ביקש ובצדק, שברחמים והנעלה
במחי־יד. הבקשה את דחה המלך אסיר.

לרג כרע הוא אחרת: נהג השני המורה
 ביקש אחר־כך אותן. ונישק המלך של ליו

 וציווה לבקשתו נעתר המלך לאסיר. חנינה
מכלאו. האסיר את לשחרר
 ״איך :הראשון המורה את הרגיז הדבר

 ?״ נציגו שאתה המדע את להעליב העזת
 אם המדע, לי יועיל ״מה חברו. בפני צעק

 ענה רגליו?״ בכפות נמצא המלך של שכלו
מים* ושואב* עצים חוטבי להיות יתחנכו הם האם ביפו: עממי בבית־ספר ילדיםהשני. המורה

שההיס נדמה אך היווני. הסיפור כאן עד
 סיפור אין כי עצמה. על חוזרת טוריה

ה המורה של המנטליות את יותר המשקף
זה. עתיק יווני סיפור מאשר הישראלי, ערבי

 כיום משוכנעים — יווני מורה כאותו
השלטו של ששכלם הערביים המורים רוב
 למסקנה ברגלים. אלא בראש, לא נמצא נות

 שלימד שנים, של נסיון אחרי הגיעו זו
ש שתיקה, בין לבחור שעליהם אותם

 התנגדות לבין בתפקיד, יישארו תמורתה
 מכתבי־ יקבלו שבגללה האפלייה, למד*גיות
פיטורין.

המלך. בורך בחרו הערביים המורים רוב
 ש־ המעטים החזית. כל לאורך שתקו הם

 של במאבקם ממש השתתפו או פיטפטו
למקו הועברו מלא, שוזיון למען בני־עמם

גרו יותר במקרים מרוחקים. עבודה מות
מורים למצוא אפשר כיום פוטרו. הם עים,

בגרות. תעודת
 רבים הערבים: למפקחים בקשר הדין הוא

 ה־ ובתאריהם בהשכלתם עולים מהמורים
 המפקחים לאחד מפקחיהם. על אקדמאיים

 לו יש אך תעודת־בגרות, אפילו אין האלה
 ולמושל למפא״י סייג ללא הנאמנה משפחה
הצבאי.

 ערבי פועל הועלה בה לשיטה דוגמה הנה
 אדם במשולש: גדול ספר בית מנהל לדרגת

 במשך תיכון. בית־ספר אפילו גמר לא זה
 מאוחר מק״י. וחבר מחצבה פועל היה שנים
 שורות בתוך הש״ב איש שהיה התברר יותר
 עזב שליחותו, את שגמר אחרי לכן, מק״י.

 מורה בהיותו גם כמורה. ונתמנה מק״י את
 והש״ב. הצבאי המושל את לשרת המשיך

 ידברו לבל חבריו את להזהיר אפילו נהג הוא
של כלב־השמירה ״אני פוליטיקה: על לפניו

 הסברו: אל־וזליד.* בן ח׳אלד הערבי המצביא
 את אוסף היה שח׳אלד בזה טמון ״הסוד
 ברכה עליו הביא וזה מוחמד, הנביא יריקות
הרו את שהביס בל־ינוצח למצביא והפכו

לתל מספר מורה שאותו הספורים מאים.״
ו גבול כל עוברים השדים, אודות מידיו

ה של בבתי־הקפה שיחר, נושאי משמשים
 מפני מורה, נשאר הוא זה כל למרות כפר.

בראנסי. כמו המוח את מבלבל לא שהוא
★ ★ ★

משורר לד חפש
(1ו ווו*1ור1—יוו—>11<

לתפ ששאפו ערביים מורים גם ש ן•
 לשרות מוכנים שיהיו בלי מנהל, קיד
 ללב הדרך את חיפשו אלה הצבאי. המושל

המל על־ידי להם לעזור היכולים המפקחים
המחלקה מנהל בפני ולשבחם טובות, צות

ה לחבריהם מסיויימים מורים פנו ובאמת
 חרוזים להם לחבר מהם וביקשו משוררים

 אותם שיעביר כדי המפקח, של בשבחו
 ולא לכפריהם. קרובים עבודה למקומות

 הבקשות הבקשה. למימוש זכו מהם מעטים
העברה. אפשרויות היו כשלא רק נדחו

★ ★ ★
עדיף המנדט

 שמואל של כהונתו בזמן קרה זה ל **
כמ האחרונה לשנה עד ששימש סלמון,

 משרד־ר,חינוך. של הערבית המחלקה נהל
 ששנא טוב, מחנך סלמון היד, הדעות לכל

 והמפלגתיות הפוליטיקה את לו שמכניסים
 נאמן סלמון היה זאת כל עם אך למשרדו,

ה כל במשך נכנע לכן מפא״י. למפלגתו,
והממשל הש״ב אנשי של לעצותיהם שנים

הש״ב בממלכת חינוך
ל שהפכו סופרים, ביניהם רבים, ערביים
 פועלים ואפילו נגרים מוכרי־ספרים, ,חנוונים

 ששכלו השתכנעו לא הם הסיבה: שחורים.
רגליו. בכפות נמצא המלך של

★ ★ ★
מריס ללא מידואימ

 הערבים המורים מבין לחלל, גם ך ^
מהור חוץ אחרות, שאיפות יש ששתקו

 לשאוף, ערבי מורה יבול למה ומשכורת. אה
 היותר, לכל או, בית־ספר מנהל מלהיות חוץ

 תפקיד של המחיר אם אבל מפקח? או מדריך
 מנהל של תפקיד הרי שתיקה, הוא מורה

״ותר. עולה מפקח או
 במקרה אקדמאיים, תארים כל, ראשית

למישרת הדרך כי דבר. משנים אינם זה,
להיות צריכה אינה מפקח או בית־ספר מנהל

^. בתוארי רצופה דוקטור, או 3.
 המושל שניים: ניצבים הזאת הדרך לאורך
הש״ב. ואיש הצבאי

 יכול השניים לב את הרוכש ערבי מורה
 שבעולם. האקדמאיים התארים כל על לצפצף

 לטובת המלצה על השניים של חתימתם
 הרבה משרד־החנוך בעיני שווה, ערבי מורה
 קנוב־ אוניברסיטת נשיא של מחתימתו יותר

 צריך כזאת, חתימה להשיג כדי ריזג׳.
 השניים: את לשרת השאפתן הערבי המורה
 על הלשנה על־ידי נאמנותו את להוכיח
 מורה על כפרו. בני ועל למקצוע חבריו

במילו ״הוא הערבים: בכפרים אומרים כזה
אים!״

★ ★ ★
המושל כלב

* ך ן ר ת ד א  בתי־ ממנהלי רבים הגיעו ז
 גם ההנהלה. לתפקידי הערביים _הספר1

 באותה ממש עברו הערבים המפקחים רוב
דרך.

 אבסורד לידי המצב הגיע האחרונות בשנים
 בתי־ספר, היום עד למצוא אפשר מוחלט.

 תעודות ובעלי מוסמכים הם שלהם שהמורים
 שמנהל בעוד אקדמאי, תואר או בגרות

אפילו לו ואין מוסמך אינו בית־הספר

 להם. להגיד נהג לפני,״ תדברו אל המושל,
 על דו״ח הגיש שהוא כך לידי הגיע המצב

 בתו). (בעל חתנו של הפוליטיות דעותיו
 לו מדוזחת שבתו בושה, ללא הודיע, הוא
 דבריו ועושה. אומר שבעלה מה כל על

והע המשפחות שתי בין קרע לידי הביאו
 הזוג בני בין התקינים היחסים את בירו

הצעיר.
 המלא: שכרו על זה מורה בא השנה

 הגדולים מבתי־הספר אחד למנהל מונה הוא
בבית המורים, כל הערבי. ביישוב ביותר
 שעור לאין עליו עולים מנהל, שהוא ר,ספר

בהשכלתם.
יריקות אוסף★ ★ ★

ל הגיע לשעבר המחצבה פועל 0
ל־ הודות גדול, בית־ספר מנהל דרגת א

משרד־ד,חינוך. של הערבית
 מדוגמתו ומבדחת טובה יותר דוגמה אין

 חרוזיו חרוזים. לכתוב שידע אחד מורה של
 למנהל התמנה והוא רב אושר לו הביאו

תעו בעל או מוסמך שיהיה בלי בית־ספר,
דה.

עשה? הוא מה
 ידע הוא להפליא: פשוט היה הענין

 אדרים אחמד האזור מפקח של שחולשתו
 את שלף הזריז המורה קלאסית. שירה הוא
 את משווה הוא בו מחורז, שיר וחיבר עטו

 בנדיבותו. ולגשם בגדולתו, לאריה המפקח
 את המורה שאל המשובח השיר בסוף

 ייהנה הוא שגם הזמן הגיע לא אם המפקח,
 וית־ — הגשם־המפקח של נדיבותו ממבול

כמנהל? מנה
 ,אור,ב־ר,שירה המפקח הזמן. הגיע ואומנם

תשובה שיר וחיבר עטו את הוא גם שלף

 בגלל מונה משל •ריקות־ אסף מצביא
 מבעליהן בנוח מופרדות שיר-נשים

הרור מחנך הוא הפוגרום ומארגן ־
 מן רבים שמרו — הש״ב, למען פעילותו
בורו למרות תפקידיהם, על הערבים המורים

 הנוגע בכל המוחלטת לשתיקתם הודות תם,
לפוליטיקה.
מה מורים שני של מקריהם אופייניים

מ לאחד הנחשב בראנסי, צאלח משולש:
 הנחשב והשני, בארץ: הערבים המורים טובי
 בגלל מעבודתו פוטר צאלח מוחלט. לבור

 על הביקורת ובגלל בפוליטיקה התערבותו
 עד מורה נשאר השני הלימודים. תוכנית

 ידיעותיו על שהסיפורים למרות הזה, היום
 לידיעות אופיינית דוגמה למדי. מדהימים

 לתלמידיו, סיפר שהוא בסיפור נמצאת אלה
של גדולתו סוד את להם להסביר בנסותו

 לך ״בחר מפייט: הוא בו מורה, לאותו
מנהליו!״ ׳והיה בית־ספר

היה. וכך
ב המורים אזני אל הגיע השיר ענין
 בקשר ושאל למפקח פנה מהם אחד סביבה.

 ״אני המפקח, ענה ״נכון,״ הדבר. לאמיתות
 משרד- למנהל השיר את הראיתי אפילו

 אלך ״ובכן להחלטתי.״ הסכים והוא ר,חנוך,
 בשמי,״ שיר לך שיכתוב משורר לי■ לחפש

הנדהם. המורה ענה

 ארץ־ את כבש אלוהים״) (״חרב ח׳אלד *
 הבי- הצבא על מזהיר נצחון אחרי ישראל,

.636 בשנת הירמוך גדות על זאנטי

הערבים. למורים בקשר הצבאי
 להכרה סוף סוף הגיע סלמון גם אבל

 ל־ אלה חוגים בידי הפך המדינה שבטחון
 התחיל הוא גרידא. מפלגתיים אמצעי־לחץ

 האחרונה בשנה הלא־רצויות. בעצות להתמרד
 ערביים מורים כמה לפטר אפילו סירב

 ידע רגע מאותו אך המוח״, את ש״מבלבלים
המס את הסיק הוא נחרץ. שגורלו סלמון
 הוא כיום התפטרותו. את והגיש קנות
 מחלקה באותה ועדת־החינוך, בראש עומד

רבות. שנים במשך עמד שבראשה
 מהחלטותיו באחת סלמון נזכר השבוע
 מנהל עדיין היה כאשר ביותר, המשונות
ל בקשר שנתיים, לפני קרה זה המחלקה.

 בשימוש היה זה ספר א׳. לכתה קריאה ספר
 בבתי- גם הותר בו והשימוש המנדט בימי

המנדטו הטפסים בישראל. הערביים הספר
וב לתלמיד, מתלמיד ליד, מיד עברו ריים
 ניצלה לכן ולוכלכו. נקרעו השנים משך
 בספר הצורך את הספרים מהוצאות אחת

ההח באה וכאן מחדש. אותו ■והדפיסה זה
 למורים חוזר שלח סלמון תיאמן. שלא לטה

בטפ להשתמש מותר הלשון: בזו הערבים
 בטפסים לא אך הספר, של המנדטוריים סים

 הספר של העטיפה על הסיבה: החדשים.
ההוצ חברת של המסחרי הסמל מודפס היה
 של הצעיר השומר לסמל דומה שהוא אה,

! מפ״ם
 שלא בטוחים סלמון את שמכירים אלה

 נכפתה שהיא אלא ההחלטה, את קיבל הוא
שהמו ידע שסלמון מוסיפים, גם הם עליו.

 ידע הוא להוראתו: נכנעו לא הערבים רים
 המסוכן, הסמל עם העטיפות את קרעו שהם

 — ■ושם פה אותם וקרעו הספרים את ליכלכו
 ולומר הישראליים העקבות את לטשטש כדי

מנדטוריים! טפסים הם שאלה
★ ★ ★

מעבד המשיח
 למפלגה נאמן יותר באדם הצורך וצר *

 מקומו את שימלא הרשמית, !■ולמדיניות
 הערבים המורים בין התסיסה סלמון. של
לרשימת מהם 20ס/ס בהצבעת שנתגלתה —

)23 בעמוד (המשך


