
ר עס סו פ רו רפפורטהפ
 להיוסנגים שלהם בדחף היהודיים ההורים על עזרים הערביים ,.ההורים

ודיבור...־־ קריאה הרגלי ומטפחים בלימודיהם מתעניינים ילדיהם. עול
 נשר בשכונת התגורר ,5 בגיל ארצה עלה פולין, יליד ),51( רפפורט נתן פרופסור

באוני למד ובצה״ל, בהגנה שרת בחיפה, הריאלי בית״הספר את סיים חיפה, ליד
 השורה של מראשיה ואחד המתנדבים״, ״שורת ממייסדי בירושלים. העברית ברסיטה

לפסי ד״ר לימודי את השלים ׳.50ה- בשנות הישראלית החברה טוהר על במאבקה
לשר- ולמחקר לפסיכולוגיה כיועץ כיהן ניו-יורק. באוניברסיטת קלינית כולוגיה

במדעי־חחתנהגות. למחקר סאלד״ ״מכון של כמנהלו כיום ומשמש החינוך־והתרבות,
 מתתיהו (מיל׳) אלוף ד״ר עם בשותפות רפפורט, נתן פרופסור פירסם באחרונה

 ידע, — בישראל הערבי ״הנוער הכותרת תחת מקיף, מחקר רימור מרדכי פלד,
עומר. דן ראיין רפפורט הפרופסור את ומדינה״. חברה בנושאי והתנהגויות ערכים

ה חעו־ביח סנ ח
 על כמחקר להתחיל אותך הביא מה •

 הערכי הנוער של והתנהגויותיו ערכיו
ץ כישראל

 והתנהגות, ערכים של בנושא שלי העניין אחד מצד
 כפסיכולוג־קליני, נסיוני עם יחד — כללית אמונה מתוך

 המנחה הבסיס הם ערכים כי להכרה אותי שהביא
ודח רגשות לרציות, נוסף בני־האדם, של התנהגותם את
להם. מודעים אינם הם בחלקם אשר שונים, פים

 אחר כמחקר ככר עסקת כעכר האם •
ץ הישראלית כהכרה הערכים נושא של

 בו אשר אחר, למחקר המשל הוא הזה המחקר כן.
 ליתר או היהודי, במיגזר הערכים נושא בבחינת עסקתי
 בישראל. היהודי הנוער של באזרחות ערכים דיוק:

 החוקרים, אותנו, הפתיעו מחקר אותו של המימצאים
 בישראל היהודי הנוער של חוסר־הסובלנות בגילוי בעיקר

הדמוק של אחרות בארצות הגיל באותו לנוער בהשוואה
 הוא מפתיע, והוא שגילינו, אחר, פרט המערבית. רטיה

 יחד, גם וממערב ממיזרח שונות, עדות בני כי הפרט,
 פשוטות: במילים או שלהם. הסובלנות בהעדר שווים
בישראל. הנוער ממאפייני הוא סובלנות העדר
 לימוד שנושא הטוענת סכרה ישנה •

 הישראלית. כהכרה כיום, משמש האזרחות
 שהיו והתנדכותיים חלוציים לערכים כתהליך

כעכר.
זו. לשאלה בדוקה מדעית תשובה עדיין לנו אין
מה־ כמיכלול כחקירה מצוי הנושא אכל •
ז קריר
 עוסק אני בכללו. בנושא שלי העניין בגלל בעיקר כן,

 — בכתובים התבטאו אשר הערכים על רב־שנים במחקר
 נכתבה שבה השנה ,1906 בשנת החל — שונים בפירסומים

 בארץ־ישראל, היהודי ביישוב הראשונה תוכנית־הלימודים
 על־ידי שנכתב החומר לבחינת כוונתי .1970 לשנת ועד

 ועד מאז בארץ, היהודית והפוליטית החינוכית האליטה
השו בתקופות האם לבדוק היא זה, מחקרי מטרת היום.
מנ על-ידי והודגשו הוצגו הנוכחית, המאה במהלך נות,
 אולי, מכאן, שונים. ערכים חינוכית, מבחינה הדור היגי
 עמדו ערכים איזה המחקר, של סיומו עם רק ללמוד נוכל

היום. של אלה לעומת — המטרות סולם בראש אז
כעוכ־ למשל, מצרייה, לכך דוגמה האם •

 נקראו כימי־והמנדט הגיאוגרפיה ששיעורי דה
ץ ,שיעור־מולדת׳

 הערכים כל את כולל התוכן וניתוח כיתור בוודאי.
 כהצעה או כהנחייה במרומז, או במפורש, הוזכרו אשר

 לעומת אז, של הארצישראלי לנוער חינוכיות כמטרות
היום. של הישראלי לנוער המוצעים אלה

 המתנדי־ כ,שורת חכר שהייתי לי סיפרת •
ם/  כמיקצת נכעה לא זו השתייכות האם כי

 חונכת ודורך שאתה כערכים הדכקות מן
ץ לאורם
 כי עמדתנו היה שורת־המתנדבים להקמת הבסיס כן.

 אשר את השילטון מוסדות יעשו לא המדינה קום עם
 שאין והוא כלל, טבענו כלומר: לעשות. אזרח כל חייב

 עקרונות עם הזדהות ייסוד על המתנדבים בשורת חברות
הער של למעשה הלכה ביצוע על־ידי אלא, ערכים, ו/או
בחי היא שקליטת־עלייה חשבנו אם כלומר: האלה. כים
 יותר אפילו הצעירה, המדינה בפני העומד ערך־עליון נת

הצ למען מעשים ולעשות לקום שיש הרי הביטחון, מאשר
שורת־המתנדבים. של המוטו היה כזה העלייה. קליטת לחת

 עם כיחד גילית, כאשר חשת, מה מעניין •
 השיל* כין הפער של קיומו דכר את הכריך,

המציאות. לכין טון
שהוא, אלא ערכים, בשם אז דיבר השילטון ראה,
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 המעשה לבין הדיבור בין פער ליצור הצליח כדבריך,
 שורת־המתנד- חברי את לגייס אנחנו באנו וכאן עצמו.

 היווצרות את למנוע שהם, כפי הערכים בשם לפעול בים
לדיבור. מעשה שבין הפער
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 בתי־המישפט שנותנים הדוגמה
 החוק הצוק, רשיוסון בישראל

 רשום מותירה - יון1ו,11והו
ובערכיו מערבי בנוער

 מה־ נושאי שככחירת רושם לי יש •
 ל,שורת להשתייך היום גם ממשיך אתה קריך

המתנדכים/
 של החדשה בצורה כי לומר, יותר נכון אבל ייתכן.

 לתת מנסים אנחנו חברי, ושל שלי המדעי, ביידע שימוש
 שורת- מחברי בשעתו שתבענו כפי השירות, אותו לחברה

 גם נעשית הנושאים בחירת השירות, עם יחד המתנדבים.
מכלול מתוך יותר חשובים מהם אילו ההערכה על-ידי

הישראלית. בחברה המהותיות החברתיות השאלות
 כאשר שלך, המוגדרות המטרות היו מה •

הנו של וההתנהגויות הערכים את לכחון הלכת
? כישראל הערכי ער

 הינו בישראל הערבי המיעוט של הנושא לדעתי,
 החברה של המוסרית ורמתה לאיכותה מאבני-הבוחן אחת

למי שלנו היחס של שאלה הן זה בנושא יש בישראל.
 של הדימוקרטיים לערכים השתמעויות של יחם עוט,

 החברתיים החיים איכות של עקרונית שאלה והן המדינה,
 שלנו החברה שעל הבסיסי, בצורך מאמין עדיין אני שלנו.
המי עם ושיחסינו מוסריות, איכויות בעלת חברה להיות

שלנו. המוסרית לרמה אבן־בוחן הינם הערבי עוט
 כי מאמין אתה האם זה, מחקרך לאור •
 הערכי־יש■ הנוער השתלבות של סיכוי קיים
הישראלית? כהכרה ראלי
המי ראה, אפשר. עדיין אם היא השאלה בוודאי. כן.

 ומופלה מקופח אחד מצד מרגיש בישראל, הערבי עוט
 רואה הערבי הנוער אלה, כל אף על ומאידך, לרעה,
 וחופש ביטוי לו מאפשר המימסד־הישראלי כי ומכיר

פוליטי.
 כחן הזה המחקר כי מדכריך, מכין אני •

 לעומת הישראלית, החכרה של מעלותיה את
 כמדינות■ השילטון של לא־דמוקרטיים היכטים

ערב.
 נמצאה אשר לעובדה לי שיש היחידי ההסבר זהו כן.

המת לכל הערבי הנוער של ערנותו עובדת במחקרנו,
המק בחינת תיד מוסדותיה, על הישראלית בחברה רחש

 במחקר חלק אותו השכנות. במדינות המתרחשים בילים׳
 ביהודה שהיה מה יודע פוליטי״ חופש לו יש ״כי שקבע

התבט כיצד יודעים הם הירדני. השילטון תחת ובשומרון
 של שילטונו תחת נתקלו, נפרדת פלסטינית לזהות אויות

 היו כיצד יודעים הם באלה. וכיוצא במאסרים חוסיין,
 כיצד או ,1967 טרם של שילטונות־המישפט שם מגיבים
ער במדינות בתי־המישפט הזה, היום עצם עד מגיבים

עיראק. או כסוריה אחרות, ביות
משפי הישראליות שטחנות־הצדק כך •
 כאזרחות ערכים קכיעת על ישיר כאופן עות
? כישראל הערכי הנוער של

 בתי־המישפט שנותנים הדוגמה בכך. ספק לי אין
בפני האזרחיים והשיוויון החוק הצדק, לשילטון בישראל

 רגעיים פוליטיים לשיקולים מעל העומדים כשיקולים הם׳
 הישיר רישומה את שמותירה עדות היא אחרים, או אלה

ערכיו. קביעת ובתהליד הערבי, בנוער
 הגיוס נושא את כמחקרכם כחנתם האם •

? ״ל לצה המוסלמים של
 זכויות־יתר מבחינת יחסם מה שאלנו רק אנחנו לא.

ולאח לצה״ל, המתגייסים לבני־המיעוטים פחותות או שוות
מתגייסים. שאינם רים

 לך יש הזה מהמחקר כתוצאה האס •
 בני• של הלאומי השירות לעניין כלשהי הצעה

? שלהם האזרחות ערך כמקדם המיעוטים,
בחו תמיד מלווה בחברה זכויות הענקת כי ספק אין

היהו אזרחיה על מוטלת הצבאי השירות חובת ואם בות•
 סיבות בגלל הנמנעת חובה המדינה, של והדרוזים דים

 חובת לדעתי, עליהם, להטיל יש מהמוסלמים, שונות
 ישרתו לא מדוע סיבה, רואה אינני אחר. לאומי שירות

 במיסגרת שירות־לאומי מוסלמיים וצעירה צעיר כל
 הכלל, לטובת מזמנו יתן אחד שכל כך, הערבי. היישוב

 כזאת חובה היחיד. של תרומתו את ירגיש ובוזמנית
היהו הנוער שחש כפי השותפות, הדגשת את לכל תעניק

הצבאית. במיסגרת הכלל לטובת שתורם די׳
שיוויון שאלת את כמחקר כחנת האם •


