
 ..המפגרים בהוריהם, וגם בתלמידיהם מזלזלים לטעוני־טימח בבתי־הספר המורים
פשוטים פועלים יהיו ממילא - אנגלית לידיעת זקוקים שאינם וקובעים והפרימיטיביים״,

הדוונ

 בישראל התלמידים מכלל ליש **ץ
 מערכת־החינוך על־ידי מוגדרים

 מיזר־ ככולם רובם כ״טעוני־טיפוח״.
 שכונות תושבי ככולם רובם חיים,

ועיירות־פיתוח.
 בית־ספר כותלי בין מתרחש מה

 הניתן החינוך האם ל״טעוני־טיפוח״?
הוא מהגדרתו, להבין שניתן כפי בו,

 אותם. רואה אינה הישראלית שהעין
לעברית. תורגם טרם סיפרו

 חקר, שבו המקום את להסוות כדי
 לבית־ בדויים שמות לואיס העניק
 שורו. הוא שבה ולעיירה הספר

 מתאוריו: כמה להלן
 חלקת־ על בנוי הרצל בית־הספר

מורכב הוא בשרוניה. גדולה אדמה

בעיר. גרים האחרים המורים בשרוניה.
 בבית־הספר מלמדת יהודית המורה

 האלה השנים במהלך שנים. 14 הרצל
מש סיגנון־הוראה לעצמה סיגלה היא
 בכיתה. בהתנהגותה בטחון ורכשה לה,
 שרכשה הרב הניסיון כי חשה היא

בשא למומחית אותה עושה בשרוניה
 העיירה. ילדי את לחנך יש כיצד לה

 שלה התלמידים שלה, מנקודת־הראות
 היה שניתן ככל — להישגים הגיעו

 התרבותי ברקע בהתחשב מהם, לצפות
המקום. תושבי של לדבריה, המפגר,

 הנוכחית. מכיתתה מאושרת יהודית
 הכיתה זאת כי מרגישה היא למעשה,

 כה. עד שלימדה ביותר המוצלחת
 ומקפידים כיאות מתנהגים הילדים
 אומרת, יהודית שיעוריהם. את להכין

 צעירים הם ההורים מן כמה כי
 הבוגרים מהתושבים יותר ומודרניים

העיירה. של
 בבית־ התלמיד של הישגיו בעיניה,

 ברקע לחלוטין כמעט תלויים הספר
 מיהם לרעת אפשר מישפחתו. של

 התלמיד התנהגות לפי הילד, של הוריו
 יודעת, היא המורה, תפקיד בכיתתו.

 החינוך את לתלמידיה להעניק הוא
 אין זאת, עם מסוגלים. הם שלו המירבי
 בבית־ תלמידים כי לדבריה, לצפות,

 לזה דומה בקצב ילמדו הרצל הספר
 עצמה היא שבה בשכונה תלמידים של

הסמוכה. בעיר גרה,
אינט אינם כאן שהילדים זה ״אין

 שאין ״אלא אומרת, היא ליגנטיים,״
 גירוי לא וגם מספקת, מוטיבציה להם

 הבת בבית.״ מספק אינטלקטואלי
 מתקדמת ב', בכיתה הלומדת שלה,
בשרוניה. תלמידיה לעומת הרבה כבר

 לימדו. שבהם המיקצועות את ללמד
 היסטוריה מלמדת יפה המורה למשל:

 למרות ח', בכיתה עברית וסיפרות
 היא מספקת. אינה בחומר ששליטתה

 ומציגה קרובות, לעיתים בדבריה שוגה
לא־נכונה. בצורה דברים

שיעורי־ ללמד הוצבה אחרת מורה
 אחת שעה וח׳, ז׳ לכיתות באנגלית עזר

 לחשבון. מורה היא במיקצועה בשבוע.
 רכשה באנגלית המעטות ידיעותיה את

 מתמטיקה למדה כאשר בדרך־אקראי,
באוניברסיטה.

 הן חבצלת והמורה יהודית המורה
 באשר ביותר שליליות ריעות בעלות

 של האינטלקטואליים לכישורים
 מהן אחת לא שאף למרות תלמידיהן.

 לדבר מוכנות שתיהן בשרוניה, גרה
 הפרימיטיבית, התרבות על רב בלהט

 ״שהיא, העיירה, תושבי של לדיבריהן,
 חור פשוט זאת, יודע הרי אחד וכל

נידח.״
 לגבי שליליות קדומות ריעות

 מלבד המורות, לכל יש העיירה תושבי
 המורות לגבי הן נכון הדבר שלוש.

 המיז־ המורות לגבי הן האשכנזיות,
 הן המורות מכלל כמחצית רחיות.

 לתושבי ביחס דיעותיהן אך מיזרחיות,
חברו מריעות נבדלות אינן שמניה

האשכנזיות. תיהן
 גרות אינן המיזרחיות המורות

 הן תושביה. עם מזדהות ואינן בשרוניה
 המעמד בנות כישראליות עצמן רואות

 סובלות מהן שכמה הגם הבינוני.
 אשכנזים. מצד שלילית מהתייחסות

השלי להתייחסותן מפריע אינו הדבר
תלמידיהן. אל עצמן שלהן לית

 מנהל במינוי הצורך עלה כאשר
 מר על הבחירה נפלה לבית״הספר, חדש

 אהרון מר כי חש הכללי המפקח אהרון.
למישרה. טוב מועמד הוא

 נער בהיותו מלוב עלה אהרון
 לעצמו סיגל שבו בכפר־נוער, והתחנך

 בתחילת הישראלי. סיגנון־החיים את
 בהגיעו אולם כמכונאי־רכב. עבד דרכו
 כדי לספסל־הלימודים, שב 30 לגיל

 והתחיל להוראה, עצמו את להכשיר
 שנות־ שתי סיום אחרי כמורה, לעבוד
בסמינר. לימוד

 לשפר מאוד התאמץ השנים במהלך
הש על־ידי הפורמאליים, הישגיו את

למורים ובקורסים בסמינרים תתפות

 הפורמאליים כישוריו שני, מצד שלו.
 שלו האירגוני הניסיון מיעוט הנמוכים,

 כל ממנו שללו הנמוך המעמדי וריקעו
 בית־ספר של מנהל להיות אפשרות

יוקרתי. באיזור הבינוני המעמד לילדי
 מישרד־החינוך של הכללי המפקח

 הרצל בבית־הספר שנוצר בחלל ראה
הפוטנ את לבחון מצויינת הזדמנות

 מבלי וזאת אהרון, מר של ציאל
 בית־ של יוקרתו את בסכנה להעמיד

 באשר הבינוני. המעמד בני של ספר
 כבר נמוכה היא הרצל, של ליוקרתו

בלאו־הכי.
 את למלא הצורך עלה כאשר

 ריבקה, לאנגלית, המורה של. מקומה
 חדשה עולה סוזאן, את המפקח מינה

לתקופת־ניסיון. מאנגליה,
 לפני תיכון בבית־ספר לימדה סוזאן

רו בעברית שליטתה לארץ. עלותה
בבעיות־הסתגלות. טרודה והיא פפת,

 אגגלית
גיטאדה או

אותה. להעסיק החליט מפקח ך■*
מוכ אינה כי היטב שידע למרות 1 (

 את הצדיק עימי בשיחה לתפקיד. נה
 אינם בהרצל שהילדים בטענה המינוי

ה של לידיעה האמת, למען זקוקים,
 עתידים כולם שכן האנגלית, שפה

פשוטים. במיקצועות לעבוד
 מפגיעה מוטרד היה הוא שני, מצד

הק התלמידים מצד בסוזאן אפשרית
 להסתדר תוכל שהיא הניח הוא שוחים.

נגי באמצעות התלמידים על ולשלוט
בגיטארה. נה

לואיס. של מתאוריו כאן עד
 מני אחד הוא הרצל בית־הספר

 העניינים מתנהלים כך אכן אס רבים.
 ייתכן לטעוני־טיפוח, בתי־הספר בכל

 הפוך: היגיון בהם ששולט מאוד
 רגילים הם אליהם הנכנסים התלמידים
 חוק- את בסיימם דווקא אך לחלוטין,
מיוחד. לטיפוח זקוקים הם לימודיהם
 אנשי־ של דעתם היא לפחות, כזאת,

 בבעיות המתמקד החיפאי הירחון יתד,
 שתיר־ אנשי־יתד, עיירות־הפיתוח. של
 לואיס, של מסיפרו אלה קטעים גמו

 כמו לבתי־ספר הנכון השם כי סבורים
 טעוני־ לייצור ״מוסדות הוא הרצל
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 למרות בלימודיהם, מפגרים השניה,
בהם? המטפלת מערכת־הטיפוח.

האמ האנתרופולוג שערך מחקר
 להציץ מאפשר לואיס ארנולד ריקאי
 לואיס אלה. בתי־ספר של עולמם לתוך
 הסמוכה בעיירה בבית־ספר שנה ישב

בשיעו נכח הגדולות, הערים לאחת
 בישיבות השתתף בתלמידים, צפה רים,

 המפקחים עם שוחח צוות־המורים,
בספר.* מימצאיו את וסיכם

 מה־ המשוחרר האמריקאי, החוקר
 האקדמי המימסד של הקדומות ריעות
רבים בדברים להבחין הצליח בארץ,

 עוני עוצמה לואיס. ארנולד •
תור. הוצאת וחינוך.

^ זחוזזח■-■—ו<וןווז1זותזןו1וו - , ^8 8 1 8*8

 למדי, עלוב הבניין נראה בעיניי .50
בישראל. המודרנית בבניה בהתחשב

 בית־ספר של במעמדו ההידרדרות
החב ההתפתחויות את שיקפה הרצל
 ב־ המדינה. קום מאז בשרוניה רתיות
 האשכנזים את בית־הספר שימש 1950

 במיס־ מכובד מוסד ונחשב הוותיקים,
 תנועת־העבורה. של זרם־העובדים גרת

 גרם מארצות־המיזרח עולים של בואם
 במער־ בית־הספר של ביוקרתו לירידה

האיזורית. כת־החינוך
 287 בבית־הספר רשומים עכשיו
 מיזרחיים. כולם ,22 מלבד תלמידים.

 מורות 15 מנהל, מונה בית־הספר סגל
 במישרה מורות 12ו־ מלאה במישרה
גרים אלה כל מתוך שניים רק חלקית.

 הם בתה, לומדת שבו לבית־הספר
בלבד. בינוניים

 הם נוספים ילדים תישעה או שמונה
 המשקיעים ביותר, בינוניים תלמידים

 חומר־ בהבנת מתקשים אך עבודה,
 הם נוספים חמישה־שישה הלימודים.
 הם אין ביותר. חלשים תלמידים

 והתקדמותם השיעורים, כל את מכינים
ביותר. איטית

 התלמידים שרוב חושבת יהודית
 המאוחר לכל הלימודים את יעזבו

 ביותר מעטים רק ט׳. או ח׳ בכיתה
 כמועמדים להיחשב אי־פעם יוכלו

 עיוני. תיכון בבית־ספר ללימודים
 עתה, כבר בהם ניכר זה דבר לדעתה,
ב׳! בכיתה בהיותם

 שיש סבורה אינה כמובן, היא,
 שיש לחובתה, זו עגומה תחזית לרשום
כמורה. כישלונה את בה לראות

 בבית־הספר השיעורים מכלל רבע
הוסמכו שלא מורות על־ידי ניתנים

 1957 בשנת מישרד־החינוך. מטעם
 יסודי בבית־ספר כסגן־מנהל התמנה

הסמוכה. בעיר
 להתקדם להמשיך העז רצונו
הממושכות בשעות־העבודה התבטא

 ומעמיק יותר טוב יותר, אינטנסיבי
 בבתי־הספר הניתן זה מאשר יותר

האחרים?
 משה וריבקה, שיוסי קורה כיצד
ישראל ילדי ודפנה, יצחק וכרמלה,

שביני חד־קומתיים, בניינים משיבעה
 מיגרשי־מישחקים מיגרש־חניה, הם

 שבו המרכזי, הבניין ונטיעות־שיחים.
 חדר־המנהל חדר־אחות, כיתות, שמונה

ה־ שנות בתחילת נבנה וחדרי־המורים,

 שמונה או שיבעה יהודית, לדיברי
תלמי הם בכיתתה הילדים 24 מכלל

 שיעורים, להכין המקפידים טובים, דים
התשו את ויודעים בכיתה משתתפים

בהשוואה זאת, עם לשאלותיה. בות




