
ם \צ\יץץ^ ןץץ י י ו ב  מערבית, מחינוך במערכת * ^וים ג
 כשי־ לעומת שונות בדרגות כ׳בלתי־מוסמכים׳ מוגדרים
 במיגזר ,בלתי-מוסמכים׳ מורים של אחה שח־עשר

.מימודי . ״. .
 גדל ניכור שקיים כמחקרכם מציין אתה •

 מביא מה למדינה. כני-המיעוטים בין והולד
? המחקר מימצאי פי על זה, לניכור
 במדינחי^ן גילת שלא מערבי, מנוער של חלק אותו
 -נוניה$ סידורי אף על ואשר מפוליטי, מחופש מרגשת

תלג אפילו חשש ׳שלנו במחקר קיימים שמיו מיות  את ^
ל מעדתית, חשתייכותו את או הדתית, זמותו א\ ל  שם ל

האי! ^ותוזלו לייחודו וכבוד ביטוי אין כי כנראה מרגיש

אלקט■ כלי-תיקשורת של השפעתם
 כענייני וההתנהגויות הערכים הידע,

הערכי? כרחוב מדינה
 שבו הזמן רב כמה עד לדעת, למדי למעניין

בטלוויזיה. ולצפייה לרדיו להאזנה הערבי ער1
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 הוא עניינם כי קובעים בבתי־ספר, הלומדים יבי,
 אמצעי- כי הוא ברור כלומר, ומדינה, :רה

ביגיהם._ רב־עוצמה מכשיר מינם ההמוניים
השפעתרם■ עוצמת מתבטאת כיצד

״  בעקר מאזינים הם גבולות, אין שלגלי־האתר (.׳
 וכה השפעה יש כי להניח וסביר ערב, מדינות ,ומידורי1,

לגבול. שמעבר 1
ה חוקר־התיקשורת מק־לוהאן, מרשל

 המעודד מכשיר הוא הרדיו כי טוען אמריקאי,
המעו מכשיר היא שהטלוויזיה בעוד לאומנות,

הקוסמו ל,עיירה הפרט של השייכות את דד
במחקרבם? זו טענה נבחנת כיצד פוליטית׳.

לב הכלכליים האמצעים בידינו היו לא הרב, לצערנו
זו. חשובה שאלה חון

 הוא הסובלנות חסמו
 - הישרארי מוסר ממאפייני

 הבדל אין 11 ומבחיגה
והתערב מדורנו עדנת בין

י _ _ י

 מהעדר תוצאה מהווה זאת שמסקנה חושב אני שית.
הגו הזהות בין המתבטא לקונפליקט מספקת תשומת־לב

 לבין כפלסטיני, בישראל הערבי הנוער של והולכת ברת
ישראל. במדינת כאזרח זהותו

 איזה על מדבר אתה אחרות, במילים •
 כתה־ פורענות׳, בטרם לתמורה ב,עוז צורך מין
? בישראל הערכי המיעוט שד חינוכו ליד

 דיון אין היום שעד מעובדה עצם ספק. כל ללא
מעי כמו בנושא בישראל הערבי בבית־הספר וגלוי פתוח
 בת- של למדיניות כעדות משמשת הערבי־ישראלי מות

ל הגורמת והמרכזית, מהבעייה־היסודית המתעלמת יענה
 היהודי לרוב המיעוט־הערבי בין אפשרי ולעימות מתה

ומדי חברה בנושא כי בבירור מורים המימצאים במדינה.
התייע ללימוד, מקור במוריו רואה הערבי הנוער אין נה,

הצי הם חבריו המורים, לעומת אך ושיחה־גלוייה. צות
̂וותפוליטית. לסוציאליזציה העיקרי נור הב

.1975 ירושלים, הערבי, החינוך צוות דו״ח מתוך

מ אחת לביקורת? מרך יש האס
 נתן הפרופ׳ של מחקרם סבלות

 והתנהגויות ערכים ידע, על פלד מתתיהו ר והד״ רפפורט
בישראל. הערבי הנוער של ומדינה חברה בנושאי

הו האם כמחקרכם, כחנתם אם מעניין •
ההו מן לילדיהם בגישתם שונים ערביים רים
י י זזיהודיים. רים

הער ההורים כי למצוא ומעניין מפתיע היה זו בנקודה
י* ׳0ב״  ובמוטי- שלהם בדחף היהודיים ההורים על עי

 מת- זאת עובדה בניהם. של לימודיים ווציות^לישגים
לד,ו (בהשוואה יותר רבה בהתעניינות ביאאד^ן־השאר,

 הקריאה, הרגלי בטיפוח בניהם, בלימודי היהודיים) דים ■
 וקבועה מייוחדת מיסגרת וביצירת לשון־הדיבור, בתיקון
 שלנו, שיגרתית מחשבה מתוך לכך, נוסף השיעורים. להכנת

 העולם, בכל כמו כי המחקר, בראשית הנחנו כחוקרים,
 בדחיפתה מאמע׳ ה׳אידישע לה תצטיין בישראל גם הרי
 המחקר מן אולם גבוהים. לימודיים להיטים ילדיה את

 האם־היהודיה את משאירה האם/הערבייה כי מתברר
 ובניסיון זה, ממימצא הופתענו.מאד רב. בפיגיר מאחור

 היפוך־יוצרות כאן התרחש כי משערים ״-"*ו להסבייי
 מהווים כולו, בעולם לרוב. מיעוט בין ״,פות1!״ מצב של
 מעלה ההתקדמות מדרכי אחת ולכן, "י^£יעוט, דים1היה

 מקורו ומכאן ההשכלה, צינור הוא — ^וכרתי, סולםב
ף1של  לימודיים. להייאים ^

 בדוד בי סיכויים שישנם זאתי'אומרת י*
 בישראל והמשוררים הסופרים מיטב יהיו יהכא
הערב;.? המיעוט עי

תר- יצירה של התפרצות לצורך כי אם ייתכן. הכל

 בישראל העוני מהנוער חלק
 איו בי מרגיש
ובמד ניסוי

האישית ולזהות• לייחודו

הת צינורות וסגירת מטרה, דרושה איכות, בעלת בותית
באר שקרה כפי — שונים עשייה בשטחי ויצירה בטאות

 יש כזאת לתופעה זאת, עם יחד ליהודים. שונות צות
מתקיי בישראל הערבי ובמיעוט ובדרישה, בקהל צורך
 של ביטוי והתעצמות גילוי לאפשךות רבים תנאים מים

איכות. בעלת תרבות
 ומכוונת מתוכננת מדיניות האם לסיכום, •

 מחקריים בלים ניצול תוך מישרד־החינוך, שד
ולת להועיל ככוחה יהיה מסקנותיהם, ויישום

 לעצם ישראל ערביי של גישתם לשינוי רום
? ישראליים היותם
 יהודי של בגישתי מהותי שינוי מתחייב כי ספק אין
 בהכרח יביא בגישה כזה שינוי הערבי. למיעוט ישראל

 המיעוט של הייחוד שאלת אל יותר מכובדת להתייחסות
 בנושא עיסוק של מהתחמקויות להימנעות ובעיקר, הערבי,
 הערבי בפני תהא כזה, שינוי של בעיקבותיו ייחודם.

 אזרח היותו לעצם להתייחם עניינית אפשרות הישראלי
ובזכו בחובות שיוויון של והכרה תחושה מתוך במדינה,

 תוך וללאומיותו, לעצמו כבוד של יחס עם ביחד יות,
המייוחדת. הערבית זהותו טישטוש מניעת
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