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במדינה
חינ 1ך
ביעור הבערות
אלפיים שנה היה עם־הספר עם של
בורים ואנאלפבתיים ,וגרם צרות־צרורות
למשרד־החינוך־והתרבות .המשרד הוציא
אלפי לירות בהוצאת שבועונים בעיבריח־
קלה ובאותיות גדולות ,אבל בעיירות ה
פיתוח וישובי־העולים עדיין לא ידעו מה
אמר רבי אליעזר בן־עזריה לרבי טרפון,
כשהיו מסובין כל אותו הלילה בבני־
ברק והיו ׳מספרים ביציאת־מצריים.
הם לא ידעו מי היד ,אותו רבי אליעזר
בן עזריה וגם לא רצו לדעת ,שלא ל
דבר על קיבוץ־גלויות והפרחת השמ
מות ,וקופסה־כחולה־את־קופסתנו-את־גואלת־
אדמתנו ,וכל מיני דברים גדולים וחשו
בים שכל בן־דור התחייה על אדמת־
מולדת חייב לדעת.
המחלקה להשכלה ולהנחלת־הלשון הח
ליטה שזה לא יכול להימשך עוד .היא
הרחיבה ושיפרה את שני השבועונים ב
עברית קלה ,שאחד נועד לאנטיליגנטים
והשני לבורים ,ניסתה להחדיר דרכם את
האות הכתובה לישובי העולים.
אבל העולים החדשים ,אוי לאוזניים ש
כך שומעות ,לא התעניינו באות הכתובה,
אפילו אם היא גדולה מאוד ,והמשפטים
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המיבצע לביעור הבערות .בעזרת קשריו
הנרחבים ,הצליח נבון לגייס חיילות רבות
למיבצע ,פתח מאות כיתות ברחבי הארץ.
קודש וחול .מנהל בא ומנהל הולך,
והבערות לעולם נשארת .נבון הלך ל
הועמד בראש המיבצע,
כנסת ,ובמקומו
מנהל האגף לתרבות ,הדוקטור שלמה קודש.
השבוע יכול היה קודש להוסיף ב־
חרדת־קודש עוד כמה עשרות עיגולים אדו
מים על המפה הגדולה ,סביב כמה עשרות
ישובי־עולים .השבוע הסתיים בישובים אלה
השלב הראשון במיבצע ביעור הבערות.
התושבים כבר יודעים קרוא וכתוב,
מסוגלים לחתום את שמם ,יכולים בקושי
לקרוא את שער לקורא החדש ,ומתעניי
נים אפילו בהרכבת הממשלה החדשה.
המחלקה להשכלה מתכוננת לפתוח מייד
בשלב השני של המבצע .בשלב־השני יסבי
רו לבורים־לשעבר מי היה הרמב״ם ,ומה
אמר רבן שמעון בן־גמליאל ,ולמה הקרן־
הקיימית היא מוסד כל־כך חשוב.
לכבוד המאורע קיבל המשרד הרבה מכ
תבי תודה בכתב־ידם של התלמידים .כתבה
אחת התלמידות :״אני כבר יודעת לקרוא
וגם לכתוב .תודה למשרד החינוך .חודה
למורה שלנו .תודה לממשלה .תודה ל
מדינה .תודה לכולם .יחי מדינת ישראל!״
זה מה שלימדו אותה המורות.
.זה הרבה מאד,״ הסביר השבוע מנהל

תוך זמן קצר,
ב ה ד ר כ ה מ ק צו עי ת מעולה!
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היילת־מורה במיבצע כיעור הבערות
זה בער!

פשוטים מאד כמו :״ראשיהממשלה ,מר
לוי אשכול ,אמר היום :אני רוצה שהרבה
מפלגות יהיו בממשלה החושה! ראש ה
ממשלה אמר עוד :אני לא יודע מתי
תהיה הממשלה החדשה!״
המחלקה להשכלה ולהנחלת־הלשון ה
בינה שזה עדיין לא מובן .היא החליטה
לשלוח מורים שיסבירו מה כתוב ב־
עתון.
שעד לקורא החדש הוא שבועון ל־
ניבערים שזה עתה למדו צורת אות .היא
מוסר אינפורמציה בעברית קלה מאד,
באיתיות דפוס גדולות מאד ,ומשתדל ל
הכניס הרגלי־קריאה גם לאנשים שלא
נזקקו עד כה לאינפורמציה מתוך עיתו
נים ,את השאר עושים המורים.
נכון וכינה .הרעיון נולד לאחר ש־
שר־החינוך והתרבות גילה כי /0״ 15אחוז
מעם־הספר אינם יודעים קרוא וכתוב .זה
היקשה מאד על מדיניות המשרד ,היווה
מכשול בנסיון להחדיר את התודעה־היהו־
דית לנידחי־ישראל ,בישובים הנידחים .ה
מחלקה להשכלה נרתמה לפעולה.
היא שלתה עשרות מורים ומאות מת
נדבים אל כל קצווי־הארץ ,ארגנה כיתות
לימוד .אבל לאט־לאט נשרו המתנדבים,
ונשארו רק המורים בשכר .המחלקה נשא
רה אובדת־עיצות.
בשלב זה התערב צה״ל ,והדיע כי יעמיד
לרשות המיבצע מורות־חיילות.
על מפת־קיר גדולה באחד מחדרי ה
מחלקה בירושלים נוספו עוד כמה עיגו
לים אדומים.
כשנתמנה יצחק נבון לראש האגף ל
תרבות ,קיבל המיבצע תנופה חושה .ה־
ביצועיסט המושבע ראה באגף כר־פעולה
נירחב ,הקדיש יחד עם עוזרו הצעיר,
חיים ציפורי ומן רב להרחבת תחומי
העולם הזה 1474

המחלקה להשכלה ,הדוקטור קודש .״עצם
העובדה שהם ניזקקים לעיתון ,או לנייר
ועיפרון ,היא הישג גדול מאד .במדינה
דמוקראטית ,קולו של כל אזרח שווה.״
בכפרים הערביים נתקל המיבצע בקשיים
רבים .עם כל הרצון הטוב ,לא הבינו
ניבערי הכפר הערבי את חלקה של הקרן־
הקיימת בהפרחת השממות ובקיבוץ נידחי־
ישראל ,ולא גילו התלהבות רבה כמו
חבריהם בישובי־העולים.
״יש לנו כמה כיתות גם בכפרי המי
עוטים,״ הסביר השבוע קודש ,טען כי
משרד־החינוך עומד לתת את דעתו גם
על הניבערים הערביים .גם הם חשובים
לדמוקראטיה הישראלית ,למרות שהם
ערבים.
המתנדכים .הגיבורים האמיתיים ,ו
האלמוניים ,של מיבצע ביעור הבערות היו
חיילי צה״ל ,בעיקר החיילות־המורות ,ש
התנדבו לשרת בישובי העולים.
לפני כמה חודשים הודיע גרעין נח״ל
כי הוא מוכן להאריך בחצי שנה את
שרותו הצבאי ,על־מנת לסיים את החלק
הראשון של המיבצע.
השבוע הלך גרעין נוסף באותה דרך .חב
ריו הודיעו כי הם מוכנים להקדים את גייוסם
בחצי שנה ,כדי לעמוד לרשות המיבצע.
״בתקופה של אי־איכפתיות וחוסר גי
לויים של התנדבות בין הנוער ,היה זה
גילוי נוגע ללב,״ אמר הדוקטור קודש
בחרדת־קודש.
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