על מדרגות בית־הספר עמדו כמד ,בנות
בינעירונית ,מתחו
 , 16החליפו רכילות
ביקורת על הבנים ,שוחחו על עדנים של
מה בכך ,כחברי הכנסת ב מזנון.
בפנים ,באולם רחב־ר,ידיים  ,שררה אוי 
רה רצינית ביותר .בעד החלונות הגבו 
הים נראו עשרות ראשים מתולתלים ,שחו 
רים ,בלונדיים ,בעלי שער קצר ,או צמות
עיניהם של נציגי  18000תל 
ארו מ ת.
מידי בתי-הספר התיכוניים )כיתות ( 5— 8
היו תלויות בפי הנואם ,שהכריז על הקמת
המועצה הכל־ארצית של תלמידי בתי־הספר
התיכוניים.
אחד
ליד השולחנות הארוכים ,שכל
מהם סומן בשלט הנושא את שם בית־ר,ס 
פר אותו מייצגים בעליו ,י שבו המשלחות.
הם התיעצו ביניהן ,קראו קריאות ביניים,
הרימו את ידיהן להצבעה — הכל כמו
בכנסת.
השכלה במקום מחתרת .מחזו 
רי התלמידים ,שקדמו להקמת המדינה ,היו

״לא ,התכנית אינה גלו תי ת!״ מלכה מגנצה ,תמדדה ,נציגת בי״ם
תיכון ג׳ בתל־אביב )כיוון דתי( תקיפה בדעתה .״אני מתנגדת בכלל למושג
גלותיות .אי אפשר להתוכח אם התלמוד הוא גלותי .ברור שדרושים שינויים
רבים בתכנית הלימודים .אולם בעיקר בהגשת החוסר ובשימת הבחינות.״

 :ען &״כן ,התכנית גלותית! ״ קורא אמנון נחמד ,נציג בית־הספר מונטפיורי
בתל־אביב ) 265תלמיד( .״עלינו לפעול .ולשם מה לומדים אנו תלמוד ? מדוע
י אין אנו לומדים מקצועות ,שיהיו דרושים לנו בחיינו האזרחיים העתידים?״
נית של תלמידים ,התובעים לעצמם השפעה
ההד נשמע בכל בתי־הספר בארץ .לא
מרכזית על עיצוב תכנית הלימודים.
תכיל הסכימו לדעות ״צופר״ .אך בויכוח
ה״סובייטים״ מתפשטים .ההתח 
הסוער בעד ונגד ,התברר דבר אחד ללא
לות היו צנועות ,בלתי־מהפכניות .פר ,ושם,
ספק  :רובם המכריע של התלמידים מואס
בכיתות בודדות ,בבתי־ספר מעטים ,נולדו
בתכנית הלימודים ,רואה צורך דחוף לחולל
מנהלים
בעזרת
מועצות תלמידים ,חלקן
מהפכה בצורת ההגשה ו שיטות הבחינות.
בעלי מעוף חינוכי ,חלקן בניגוד לר צון ה 
 27שנה ללא שינוי .מהי תכנית
מורים .המטרות היו אף הן פשוטות  :אר 
הלימודים ?
גון חיי חברה ,יי 
מ־
לפני למעלר,
*
זום חוגים ותחרו 
בשנת
שנה,
27
יות ספורט.
כמה
י שבו
, 1923
אולם אט אט הת 
מחנכים ו חיברו תכ 
פשטו ה,,סובייטים״.
נית למען תלמידי
אחרי
בבית־ספר
״כנסת ישראל״ ,ש 
בית־ספר קמו מו 
היתר ,אותה שעה
עצות בעלות תוקף
עדה קטנה .התכנית
האופקים
ותקיפות.
רו חו
ביטאה את
האמביצ 
התרחבו,
אנושי
קיבוץ
של
יות גדלו .עד שב 
כולו
קטן ,התלוי
אר ,הפצצה שנתנה
ביהדות הגולה ,בעל
את הדחיפה האח רו
כמו
אפקים צרים.
נר : ,״צופר״.
במ 
כל עם־מיעוט
בגמנסיה ״שלוה״
שמה
דינה זרה,
בתל־אביב ) 475תל 
״כנסת ישראל״ בלי 
מועצה
מיד( קמה
מודיה את הדגש על
בעלת שאיפות תר 
שטיפחו
הלימודים,
הח 
היא
בותית.
רוח לאומית קיצו 
ליטה להוציא לאור
את
נית ,וד,זניחה
המקנים
הלימודים
ע ת יו ן תלמידים
— לא עתון למען
השכלה כללית ,או 
כיה״ם התיכון כר חו כו ת ,איחוד הזרם
הנוער ,אלא עתון
פק רחב והבנה של
הכללי וזרם העובדים ,,אירח את הכינוס.
עמים זרים.
לא
המנהל
נוער.
הפריע ,התלמדים הרגי שו באפשרות ,לא־
מאז זר מו מים רבים בירדן .הקהילה
מר בפעם הראשונה את אשר בליבם .הם
הקטנה הפכה מדינה עצמאית ,בעלת קש 
לא השאירו ספק ביחס לדעותיהם  :״צופר״
ומעמד במרחב קדמת־אסיה,
רים עולמןים
דרש לחסל לחלוטין את שעורי התלמוד,
קמה ספרות צעירה ,כל ההשקפות השתנו
לתת אופי חדש ,חילוני והיסטורי ללימוד
יחד עם התמורה המדינית והכלכלית.
התנ״ך ,ללמוד היסטוריה של הארץ במקום
תכנית הלימודים לא השתנתה .״צופר״
תולדות היהודים בגולה ,לשים את הדגש
עורר את התלמידים .הדחיפה המכרעת באד,
על ספרות העמים והספרות הישראלית הצ 
ממקום אחר :תלמידי ביד,״ם התיכון בר 
עירה ,במקום הספרות ד,״גלותית״ )העולם
חובות החליטו לייזם מועצה ארצית .אחרי
ומה .(685
יממה של דיונים קמה המועצה הארצית של
תלמידי ישראל.

