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בארץ. בן־לון גרבי
 חזקים ועדינים, רבים הם בן־לון גרבי
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חינוך
לי שוא 011 מורה, ב בני□ מ

 בתוקף ערבית לדעת חייב שהיה האיש
 מבין הוא זאת לעומת יודע. אינו תפקידו

 הוכשר שלא למרות בטחון, בענייני גדול
גדיש. יוסף לו קוראים לכך.

 הוא עכו. עיריית ראש היד, הוא פעם
 פוגרום ערכו כשבריונים אצבע, אז נקף לא

 לפני קרה זה עירו. של הערביים בתושביה
 של הרם בתפקיד מכהן הוא עתה שנים.
 החינוך במשרד ערבי לחינוך המחלקה ראש

מאד. בה פעיל דווקא והוא והתרבות,
 החליט השנה בתחילת חינוכית. סנקציה

ה מבית־הספר צעיר מורה לסלק גדיש
 כך לשם פנה שבגליל, יאסיף בכפר תיכון

הכפר. של המקומית למועצה בדרישה
 בוטרוס המורד, בפיו: שהיתה התאונה

ה הסיבה המדינה. לבטחון מסוכן דלא
באוניבר לימודיו את שסיים דלא, אמיתית:

הס לא בהצלחה, בירושלים העברית סיטה
 הצבאי, למימשל התנגדותו את מעולם תיר
הערביים. לאזרחים זכויות שידון תבע

 רק שיש העובדה, כלל עניינה לא גדיש את
ש בישראל, ערביים תיכוניים מורים שלושה

 אחד הוא ושדלא האוניברסיטה, מוסמכי הם
 אחרת: עובדה גם לו הפריעה לא מהם.

 תעודת לדלא העניק. עצמו החינוך משרד
 ״למלא מתאים הוא כי ציין בה הוראה,
עוב אבל תיכוניים״. בבתי־ספר מורה תפקיד

 מועצת חברי את דודקא עניינו אלה דות
המורה. את לפטר סירבו הם הכפר.
 לא אם הכפר: מועצת על גדיש איים
 את החינוך משרד יפסיק ),31( דלא יפוטר

המודרג. הלימוד שכר את ויבטל עזרתו,
ב הלומדים 160 מתוך תלמידים, 150
 עצומה על חתמו יאסיף, כפר של תיכון

 לדלא. ההתנכלות את להפסיק הקוראת
 עצומה הגישו התלמידים הורי מרבית גם

 אח שהכירו שונים, קיבוצים חברי דומה.
 תלמידיו בין מיפגשים אירגן מאז המורד,

 ביקשו החינוך, למשרד פנו תלמידיהם, לבין
הפיטורים. את למנוע
 הוא מכך. ישתכנע כגדיש איש לא אך

 לפרט מבלי דרישתו, על ושוב שוב חזר
בדלא. הטמונה הבסחונית הסכנה מהיא

 השבוע הסביר שתיים. כמקום שלוש
 בכפר, מורה אני שנים שש ״כבר דלא:
 מישהו, עם סיכסוך לי היד, לא פעם ואף

 שלמון שמואל כשכיהן גדיש. עם מלבד
נח לא הערבית, המחלקה ראש בתפקיד

בטחונית. לסכנה שבתי
ה לשר שלי בעניין פנו ח״כים ״כמה

 ועדת־ להקים הבטיח והוא בעצמו, חינוך
 עיניים בכליון מחכה אני זה. לצורך חקירה
 בטחונית טענה ששום ובטוח כזו, לוועדה

 ברורה הוכחה לי ויש בפניה. תובא לא
 גם לי ומוצעות בעבר, לי הוצעו לכך:
 כמו שמוח, ממשלתיות מישרות כיום,
 את שאעזוב בתנאי בנהריה, מחוז קצין

 כאלה מישרות להציע יתכן איך ההוראה.
המדינה?״ לבטחון סכנה המהווה לאדם
ה הכפר. תושבי יודעים התשובה את
נו הבטחוני תירוץ

להס לדבריהם, עד,
סי אחרת. כוונה תיר
ה המועצה חבר פר

״הדרישה מקומית:
 היא דלא את לפטר

ש ראשון, צעד רק
 את כליל לחסל נועד

 התיכון בית־הספר
גם המשרת שלנו,

 הכפרים ילדי את
 גורמים יש השכנים.
 המתנכלים בשלטון

של המועצה כי לנו,
ו מתרפסת אינה נו

 שחברים למרות דרישותיה, על מוותרת אינה
 אנחנו הקואליציונית. מפ״ם אנשי גם בה

 על העומדים כאזרחים ומתמיד מאז ידועים
דלא.״ את נפטר לא לכן זכויותיהם, מישמר
 המוני, לאישור השבוע זכתה זו עמדה

 למרות כפרי: עם למישאל במיקצת שדמה
 שמפעילים הלחץ ולמרות גדיש, של איומיו
 את שירשמו כדי התושבים, על פקידיו
 של מיספרם גבר אחרים, בבתי־ספר ילדיהם

הבאה. הלימודים לשנת שנרשמו התלמידים
 לרשום להורים הציעו מסויימים במיקרים

 בחיפה, עירוני תיכון בבית־ספר בניהם את
 עד התשובה: בחינם. לימודים להם והבטיחו

 70 ט׳) (כיתה הראשונה לכתר, נירשמו עתה
ה עתר. בה שלומדים 60 לעומת תלמידים,

 בכפר ראשונות כיתות שתי רק היו שנה
שלוש. בו תהיינה הבאה בשנה יאטיף,

דרא

1502 הזה העולם24


