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  מבוא : 1פרק 

  

עבור קבוצות . לחינו� נודע תפקיד חשוב בעיצוב דפוסי הניעות של יחידי	 ושל קבוצות    

יכולה , אשר חלק ממסלולי הניעות הפתוחי	 בפני הקבוצות הדומיננטיות סגורי	 בפניה�, מיעוט

  .  מערכת החינו� להפו� למסלול ניעות חשוב ביותר

  

כאשר מסלולי , 1948  �לאחר המלחמה ב, המיעוט הפלסטיני במדינת ישראל החל את דרכו  

מערכת .  סגורי	 בפניו�פיתוח תעשייתי , תעסוקה במשרדי ממשלה רבי	,  שירות צבאי�ניעות רבי	 

  היתה� 1953 וחוק חינו� ממלכתי משנת 1949 חוק חינו� חובה משנת �בתוק! חוקי החינו� , החינו�

ועל כ� נית� היה לראות בה אפשרות של התפתחות לכלל מסלול ניעות , אוניברסאליסטית מיסודה

  . הפתוח לכל במידה שווה

  

וזה מזמ� ברור לכל כי מערכת החינו� בישראל רחוקה מלשמש , אלא שלא כ� התפתחו הדברי	  

  . מסלול ניעות עבור כלל הצעירי	 והצעירות הערבי	

  

חל שיפור במצב החינו� במגזר הערבי , ובמיוחד בעשר השני	 האחרונות, 1948ז         אי� ספק שמא

אבל א	 . שיפור זה קשור לשיפור הכללי שחל במצבו של המיעוט הפלסטיני החי במדינת ישראל. באר%

ונתבונ� בו לצור� זה בעי� , אקונומית בחברה המודרנית�נתפוס את החינו� כאמצעי מרכזי לניעות סוציו

אחד המדדי	 העיקריי	 . נמצא שהחינו� הערבי עדיי� מפגר הרבה אחרי החינו� היהודי, משווה

הוא , ושל מגזרי	 מוגדרי	 בתוכה, המשמשי	 לבדיקת תיפקודה  של מערכת החינו� בישראל בכללותה

, תעודת הבגרות מהווה כרטיס כניסה לאוניברסיטה. שיעורי הזכאות לתעודת בגרות מקרב שכבת הגיל

הלוח שלפנינו מציג את אחוזי . 	 ההגעה ללימודי	 בו נתפסת כהוכחה של ניעות בחברהמוסד שעצ

  :הזכאות לתעודת בגרות במגזרי	 הערבי והיהודי

המגזר : יתרה מכ�. רות במגזר הערבי נמו� בהרבה ממקבילו במגזר היהודישיעור הזכאי	 לתעודות בג

ג "בשנת הלימודי	 תשנ: ב"עוד לפני שהמחזור מגיע לכיתה י, הערבי סובל ג	 משיעורי נשירה גבוהי	

בעוד שהשיעור המקביל , 93.0% � ביישובי	 היהודיי	 על14�17עמד שיעור הלמידה הממוצע של גילאי 

  2 בלבד 70.0%י	 עמד על ביישובי	 הערבי

                                                           
1
, 1995אפריל , "ד" מועד קיץ תשנ-תוצאות בחינות הבגרות ", משרד החינוך התרבות והספורט, לשכת הדובר  

 .עמוד ללא מספר
, משרד החינוך התרבות והספורט, מערכת החינוך בראי המספרים, דניאל, מזלום-אהוד ולוי, בר, דליה, ינצק  שפר2

 . 32' עמ, 1995

  

  1 1994                                               זכאות לתעודות בגרות בשנת 

      

  יהודי	  ערבי	

14.4%  39.5%  
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מתו� .  משכבת הגיל44.0%ב רק "מערכת החינו� במגזר הערבי מצליחה להביא עד לכיתה י  

ד "בשנת הלימודי	 תשנ. כשביעית מקבוצת הגיל, דהיינו,  בלבד33.0%אלה מצליחי	 בבחינות הבגרות 

י	 לתעודת בגרות   מתוכ	 נמצאו זכא31,404;  תלמידי	 יהודי	53,245ניגשו לבחינות הבגרות 

 נמצאו זכאי	 לתעודת 3)40.0%(  מתוכ	 2,992ורק  ,  תלמידי	 ערבי	7,402במקביל נבחנו ). 59.0%(

  . הבגרות

  

נראה כי רבי	 מקרב אלה העוברי	 את בחינות הבגרות מחזיקי	 בתעודה שנתוניה , יתר על כ�  

�ה� נבחנו במקצועות הראשיי	 או שמספר היחידות ב, דהיינו: אינ	 מספיקי	 לקבלה לאוניברסיטה 

או שהציוני	 שקיבלו במקצועות ,  אינו תוא	 את דרישות האוניברסיטה�אנגלית ואחרי	 , מתמטיקה

ד היוו "בשנת הלימודי	 תשנ. אינ	 משתווי	 לאלה של בני גיל	 היהודי	, עקב הוראה ירודה, אלה

  .4ברסיטאות אל! סטודנטי	 באוני85 � בלבד מתו� כ5.3%הסטודנטי	 הערבי	 

  

         נציי� כבר כא� כי שיעור נכבד מקרב בעלי תעודת בגרות הלומדי	 באוניברסיטאות הוא בוגר של 

, בנצרת" הספר האמריקאי�בית"ו" וז!'סנט ג"כדוגמת , הספר של מסדרי	 נוצריי	�מספר קט� של בתי

" סיית הגליל הנוצריתגימנ"באעבלי� ו" מר אליאס"הספר �בית, בחיפה" האורתודוקסי"הספר �בית

  .בעילבו�

  

  שאלת המחקר

החינו� היה מאז ומתמיד אחד ממוקדי ההתעניינות המרכזיי	 של החוקרי	 הרבי	 שחקרו   

אחרות בחרו בו ; עבודות רבות התמקדו באופ� בלעדי בחינו�: את המיעוט הפלסטיני במדינת ישראל

  1. לסטיני בישראלכאחד האינדיקטורי	 המרכזיי	 לבחינת מעמדו של המיעוט הפ

  

, רובה של הספרות המחקרית התמקד בהשוואה של החינו� במגזר הערבי לחינו� במגזר היהודי  

השאולי	 מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או , ידי התבססות על נתוני	 כמותיי	�וזאת על

י פיתוח תקציב, אחוז הנשירה, מספר התלמידי	 בכיתה, למשל: מפרסומי משרד החינו� והתרבות

הטענה המרכזית שעלתה ממחקרי	 אלה היתה  שהבעיה העיקרית של החינו� . ותקציבי	 שוטפי	

  .הערבי הינה נחיתות במשאבי	

  

אל , בכל הנוגע למצבו הירוד של החינו� הערבי,           מרבית המחקרי	 הללו מפני	 אצבע מאשימה

מעטי	 . מעט בלעדי כלפי שלטונות המדינהמופנית באופ� כ האצבע. מחו% לקהילה הפלסטינית בישראל

�כולל תהליכי	 חברתיי	 ופוליטיי	, קהילתיי	�ה	 המחקרי	 שייחסו משקל משמעותי לגורמי	 פני	

  .כלכליי	 פנימיי	 אשר המחקר החינוכי רגיל לדו� בה	 בעת שהוא מתמקד בחברות שלמות

  

גרות היא נחלתו של מיעוט מדוע תעודת הב, על כ�, השאלה שעמה בא מחקר זה להתמודד היא  

מדוע תעודת הבגרות שבה זוכי	 מרבית בוגרי התיכו� , ויתרה מזאת. בלבד מקרב התלמידי	 הערבי	

                                                           
 .18' עמ, שם,  לשכת הדובר3
 ..64-65' עמ, 1לוח , 1995אפריל , 4, # מוסף הירחון הסטטיסטי לישראל,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה4
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ובייחוד לש	 לימודי	 בחוגי	 , ידי האוניברסיטאות�הערבי	 אינה עומדת ברמה הנדרשת כיו	 על

  . ובפקולטאות היוקרתיי	

  

ערבי התמקדו בשאלת הפער בי� החינו� הערבי בעוד שמרבית המחקרי	 על החינו� במגזר ה  

הספר �מחקר זה יתמקד בשאלה הרחבה והמעמיקה יותר של איכות התיפקוד של בתי, והחינו� היהודי

הספר השוני	 � איכות המשפיעה ה� על הפער בי� יהודי	 לערבי	 וה� על הפער שבי� בתי�הערבי	 

יש לחקור את מבנה מערכת החינו� , האלהכדי לענות על השאלות . שבתו� המגזר הערבי בישראל

  .הערבית מבפני	

  

  : הנושאי	 המרכזיי	 עמ	 התמודד מחקר זה ה	  

  א	 במישור המקצועי, בי� המורה לבי� התלמידי	: הספר�מערכת היחסי	 בתו� בית. 1  

  ומערכת היחסי	 בי�; מערכת היחסי	 בי� המורי	 לבי� עצמ	;               וא	 במישור החברתי

  .             המורי	 לבי� ההנהלה 

  . בעיקר ההורי	�הספר ובי� הקהילה �מערכת היחסי	 בי� בית. 2  

  .הספר ובי� הרשות המקומית�מערכת היחסי	 בי� בית. 3  

  .הקהילה והרשות המקומית ובי� משרד החינו�, הספר�מערכת היחסי	 בי� בית. 4  

   

  

  המתודולוגיה

שנערכו בארבעה יישובי	 ערביי	 בעלי גודל שונה בצפו� , קח זה מבוסס על ראיונות עומ"דו  

שאחוזי ההצלחה בה	 בבחינות הבגרות ה	 , שלושה יישובי	 נבחרו מתו� רשימת היישובי	. האר%

  .היישוב הרביעי נבחר לשמש כקבוצת ביקורת. מהנמוכי	 באר%

  

ביישוב . תהספר התיכוניי	 שייכי	 לרשות המקומי�בתי, בשלושת היישובי	 הראשוני	  

  . של מסדר נוצרי, הספר התיכו� הוא בבעלות פרטית�ששימש כקבוצת ביקורת בית

  

" עי� הגליל", "בוסת�", "אלו� ההר: "בכדי לשמור על סודיות קראנו ליישובי	 בשמות בדויי	  

  . 1995הראיונות התנהלו בי� ינואר ליולי ". פיסגת הזית"ו

  

. ומורכב משלוש עדות, השוכ� בגליל המרכזי, ! תושבי	 אל26ב� , הוא יישוב גדול" אלו� ההר"  

אשר עובדי	 מחו% ליישוב , חלק גדול מהתושבי	 ה	 שכירי	. הרשות המקומית מבוססת וותיקה

  . 14%ב הוא "אחוז הזכאי	 לתעודת הבגרות מבי� הלומדי	 בכיתה י. בערי	 היהודיות הסמוכות

  

וכל תושביו משתייכי	 לעדה ,  בגליל המערביהוא שוכ�, מונה כעשרת אלפי	 תושבי	" בוסת�"  

מצב של מתיחות ". חמולות לוויי�"וכ� קיי	 מספר קט� של , בכפר יש שתי חמולות גדולות. המוסלמית

הרשות המקומית הוקמה לפני חמש עשרה . שורר בי� שתי הקבוצות על רקע הבחירות לרשות המקומית

  .19%ב ביישוב הוא "י	 בכיתה יאחוז הזכאי	 לתעודת הבגרות מבי� הלומד. שני	
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כל . השוכ� בגליל התחתו�, המונה כשבעת אלפי	 איש, הוא יישוב קט� יחסית" עי� הגליל"  

הרוב . הספר התיכו� ביישוב הזה חדשי	 יחסית�הרשות המקומית ובית. תושביו בני העדה המוסלמית

של יריבות על רקע הבחירות אשר נמצאות במצב , הגדול של התושבי	 משתיי� לשתי חמולות גדולות

  . 17%ב ביישוב הוא "אחוז הזכאי	 לתעודת הבגרות מבי� הלומדי	 בכיתה י. לרשות המקומית

  

מונה כחמשת אלפי	 תושבי	 בני , ששימש במחקר זה כקבוצת ביקורת, "פיסגת הזית"היישוב   

פר התיכו� ביישוב הס�א� בית, הרשות המקומית חדשה יחסית. והוא שוכ� בגליל המזרחי, אותה עדה

�80%ב ביישוב הוא כ "שיעור הזכאי	 לתעודת הבגרות מבי� הלומדי	 בכיתה י. הוא ותיק .  

  

ביישוב . בכל אחד מארבעת היישובי	 נעשו ראיונות לעומק ע	 גורמי המפתח במערכת החינו�  

, החינו�אחד העובדי	 במחלקת , ראש העיר: ע	 האנשי	 הבאי	, נערכו שישה ראיונות" אלו� ההר"

, ערבית, המלמדי	 היסטוריה, שני מורי	 ומורה אחת, הספר התיכו��אחד הסגני	 של מנהל בית

  . ומתמטיקה

  

הספר �סג� מנהל בית, מנהל מחלקת החינו�, ראש היישוב: רואיינו חמישה אנשי	" בוסת�"ב  

  .המלמדי	 פיזיקה וערבית, התיכו� ושני מורי	

  

�מנהל בית, מנהל מחלקת החינו�, ע	 ראש היישוב:  ראיונותנערכו שיַשה" עי� הגליל"ביישוב   

  .המלמדי	 היסטוריה ועברית, ראש ועד ההורי	 וע	 שני מורי	, הספר התיכו�

  

ראש ועד , הספר�מנהל בית, ע	 ראש היישוב: נערכו חמישה ראיונות" פיסגת הזית"ביישוב   

  .המלמדי	 ערבית ואנגלית, ההורי	 וע	 שני מורי	

  

ע	 שלושה אנשי ציבור , במסגרת בדיקה של כלי הראיו�, נערכו ראיונות מקדימי	, אלהבנוס! ל  

כול	 מחנכי	 ותיקי	 המצטייני	 במידת המעורבות הפוליטית והחברתית , שני גברי	 ואשה, ערבי	

  .שלה	 במגזר הערבי

  

וש שעות מש� הזמ� היה בי� שעה וחצי לשל. אבל נערכו על פי קו מנחה, הראיונות היו פתוחי	  

השלב הקשה ביותר בתהלי� איסו! הנתוני	 היה בחירת המרואייני	 וקבלת הסכמת	 לערו� . כל אחד

שבקרב אנשי החינו� הערבי	 ישנה אווירה של פחד מפני הממוני	 עליה	 במשרד , הסתבר. את הראיו�

  .החינו� וברשות המקומיות

  

רס	 את שמותיה	 או את שמות שהבטחנו לא לפ, ידי כ��את הסכמת המרואייני	 השגנו על  

בבתי	 פרטיי	 ובבתי , כלומר, הספר�כ� הבטחנו שהראיונות ייערכו מחו% לכותלי בית; היישובי	 שלה	

ומייד לאחר הראיו� הועברו הדברי	 , כל הראיוני	 הוקלטו בידיעת	 של המרואייני	 ובהסכמת	. קפה

  . תורגמו לעברית והוקלדו לתו� מחשב, אל הכתב
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  פוליטי�סוציוהרקע ה

אשר הפסיד , המיעוט הפלסטיני החי במדינת ישראל הוא השארית החלשה ביותר של ע	  

פוליטי או כלכלי , מיעוט זה הורכב בעיקר מפלאחי	 ומכפריי	 חסרי בסיס השכלתי. במלחמה והתפזר

שהיוותה למעשה את השכבה ,  זו השארית שנותרה לאחר שהעילית הכלכלית והפוליטית. מוצק

המיעוט הפלסטיני . 5מצאה את עצמה מחו% לגבולותיה של המדינה החדשה, כילה והעירוניתהמש

כמו , כלכלית�שנשאר בתו� גבולות המדינה היה חסר משאבי	 שיאפשרו לבניו ובנותיו ניעות חברתית

שמצא את , המשאב העיקרי שנותר בידי המיעוט הפלסטיני. מיומנות מקצועית, השכלה, אמצעי ייצור

החולש על מוסדות המדינה ועל , תחת שלטו� של רוב יהודי מפותח יחסית ומודרני בחלקו הגדולעצמו 

שלא היה בה� כדי לאפשר פיתוח , היה שאריות  הולכות ומצטמקות של אדמה חקלאית, משאביה

  .כלכלי

  

פנו לאפיקי	 חדשי	 , שמצאו עצמ	 ללא בסיס הקיו	 המסורתי שלה	, מיעוטי	 שוני	 בעול	  

, כאשר מדינות רבות פיתחו מערכות חינו� הפתוחות לכל, בתקופה המודרנית.  ביסוס עתיד	לצור�

היהודי	 בארצות רבות בעול	 , למשל. נמצאו מיעוטי	 שראו בחינו� מסלול קידו	 קולקטיבי חלופי

שבה היהודי	 ה	 אחד , בארצות הברית. עשו שימוש בחינו� כאסטרטגיה מוצלחת ביותר לניעות

ה	 מצויי	 כיו	 ברבדי	 הגבוהי	 של החברה ושל הכלכלה תודות לאימו% , הקטני	 ביותרהמיעוטי	 

  .אסטרטגיה זו

   

שאימ% את החינו� כאסטרטגיה , הפלסטיני	 בירד� יכולי	 לשמש דוגמה נוספת לקולקטיב  

התושבי	 הירדני	 ממוצא פלסטיני הצליחו לשרוד כקולקטיב ולתפוס עמדות . 6לניעות קבוצתית

ובזכות המודעות שלה	 לחשיבותו ,  בזכות החינו�� א	 זה בממשל או במשק הירדני �ת במדינה גבוהו

המאפיי� את הממלכה , במיוחד במשטר הלא דמוקרטי, כאמצעי מרכזי להשגת ניעות אישית וקבוצתית

  .הירדנית

  

מי ס, למשל. חוקרי	 אחדי	 ניסו לטעו� שהמיעוט הפלסטיני בישראל הל� ג	 הוא בכיוו� זה  

טע� שהפלסטיני	 אזרחי , החוקר הפלסטיני הראשו� אשר בדק את החינו� הפלסטיני בישראל, מרעי

  והפכו אותו אמצעי לניעות , אותה איבדו אחרי קו	 המדינה, ישראל ראו בחינו� תחלי! לאדמה

                                                           
5 Jiryis, Sabri. The Arabs in Israel. New York, Monthly Review  Press 1976  

.1980חיפה . מפרש. רבים במדינה היהודיתע. איאן,    לוסטק  
6  Hallaj, M. “The Mission of Palestinian Higher Education.” Journal of Palestine Studies, Vol. IX  (4). 

    1980, pp. 75-95.  
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  :והוא טע�', חאג�ד אל'חוקר אחר שהל� באותו כיוו� היה מאג.  7וליוקרה חברתית וכלכלית

 

 “The deprivation of Arabs from their economic base {lands} and their limited 

access to the opportunity structure have eventually increased the importance of 

education for the competition over local and national resources... In the new 

system, education has replaced land as a major element of the individual’s socio-

economic status.”
8  

  
אלא שהנתוני	 על הישגיה	 הנמוכי	 של הפלסטיני	 אזרחי ישראל בתיכו� ובאוניברסיטה   

רמת . אינ	 מלמדי	 על הפיכתו של החינו� המדינתי לצינור של ניעות עבור מרבית בני ובנות הקבוצה

  ?כיצד נית� להסביר זאת. ההשכלה של המיעוט הערבי נמוכה מאוד בהשוואה לזו של הרוב היהודי

  

ד 'מאג, למשל.  החוקרי	 התמקדו במדיניות הדיכוי וביחס המפלה של המנגנו� המדינתירוב  

הגיע למסקנה לפיה המצב הירוד של החינו� הערבי מקורו ,  אשר בדק את הקצאת המשאבי	', חאג�אל

 כמעט כל המחקרי	 אשר נעשו על החינו� הערבי בישראל התייחסו 9.באפליה בחלוקת המשאבי	

  . � ישיר או עקי!לנקודה זו באופ

  

אשר יש בה	 כדי לסייע בידינו , קהילתיי	�מחקר זה בחר להתמקד במספר מנגנוני	 פני	  

. קהילתית להבטחת ניעות קולקטיבית�להבי� כיצד זה שההשכלה והחינו� לא הפכו  לאסטרטגיה כלל

, שוויונית�לתיולא רק האפלייה המוסדית והמדיניות הב, קהילתיי	 אלה�אנו נטע� כי מנגנוני	 פני	

עומדי	 ביסוד העובדה שמספר כה קט� של צעירי	 וצעירות ערבי	 מגיעי	 לתעודת בגרות ולהשכלה 

קהילתיי	 אלה הפכו את ההשכלה לאסטרטגיה �נטע� כי מנגנוני	 פני	, ביסודו של דבר. גבוהה

על בסיס המבטיחה לעילית קטנה מקרב המיעוט הזה מידה מסוימת של ניעות , אליטיסטית פנימית

  .השכלתי

    

האחד הוא זה : מערכת החינו� במגזר הערבי מורכבת משני מסלולי לימוד שוני	, כפי שנראה  

השני הוא זה שבסופו תעודת ; והוא נחלתו של חלק קט� מהתלמידי	, "בגרות שלמה"שבסופו תעודת 

: הולכי	 בווהוא המסלול אשר רוב התלמידי	 הערבי	 מוצאי	 את עצמ	 , גמר או בגרות חלקית

  .  הספר�המוביל אל מחו% לכתלי בית, הוא מסלול הנשירה, שכבר הוזכר לעיל, מסלול שלישי

  

  ?מה מביא להיווצרות	 של שלושת המסלולי	 האלה,           השאלה היא

                                                           
7 Mari', Sami, Arab Education in Israel. Syracuse, New York,  Syracuse University Press. 1978. 

8  Al-Haj, M., Education and Social Change Among the Arabs in Israel, Tel-Aviv, The International Center 

for Peace in the Middle East, 1991, pp. 149-150. 
9
  Ibid. p. 153. 
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  הספר�מערכת היחסי( בתו# בית: 2פרק 

  

   המעמד החברתי והכלכלי של המורה הערבי

בעבר נחשב .  המורה הערבי מצוי בירידה מזה שני עשורי	הסטטוס החברתי והכלכלי של  

בעקבות . והוא א! נתפס כשליחות, מקצוע ההוראה לאחד היוקרתיי	 והחשובי	 בחברה הערבית

צנחה ג	 היוקרה החברתית , הירידה ברמת ההכנסה של המורי	 בהשוואה למקצועות אחרי	 בחברה

הללו פוני	 : וד את הטובי	 שבתלמידי	ההוראה אינה מושכת ע, כתוצאה מכ�. 10של המקצוע

הפוני	 היו	 להוראה נמני	 על . הנדסה וכדומה, רפואה, כדוגמת משפטי	, למקצועות היותר יוקרתיי	

התוצאה הישירה היא רמה נמוכה בביצוע תפקיד . יחסית, הבוגרי	 בעלי ההישגי	 האקדמיי	 הנמוכי	

  .ההוראה

  

אחד המחנכי	 הוותיקי	 נשאל איזה , למשל. נומגמה זו עולה בברור מ� הראיונות שערכ  

שה	 תלמידי	 , הוא�ולאיזה כיוו� היה מפנה את בניו, תלמידי	 פוני	 היו	 למקצוע ההוראה

הספר שאני מלמד התלמידי	 הטובי	 הולכי	 לאוניברסיטה ללמוד �היו	 בבית: "תשובתו. מצטייני	

� השכר הנמו� �המבוסס על נדבה , נחותכי ה	 רואי	 במקצוע ההוראה מקצוע , מקצועות חופשיי	 

בנוס! על כ� ה	 צריכי	 להתמודד ע	 השחיתות שמלווה את מערכת . שנות� משרד החינו� למורה

חו% , הפניתי ואני מפנה לכל כיוו� שהוא, שכול	 מוצלחי	, את הבני	 שלי... המינויי	 לתפקידי הוראה

והב� השלישי מסיי	 בעוד שנתיי	 את , פואהשני הבני	 הגדולי	 סיימו את לימודיה	 בר. מהוראה

לא יהיה מוצלח ומצטיי� כמו ', שהוא היו	 בכיתה י, א	 הב� הרביעי. לימודיו במקצוע הפיזיותרפיה

,   שני	35לפני . דבר שאני לא רוצה שיקרה, כי אני אאל% אז להפנות אותו להוראה, אני אשתגע, אחיו

מפני שבנו הצליח בחיי	 והתמנה לתפקיד , ולה בכפר שליגד' חפלה'אבי עשה , כאשר התמניתי למורה

, כל היישוב קינא באבי ובי, כאשר בכל כפר היו רק שניי	 או שלושה מורי	, בזמנו. מכניס וטוב, יוקרתי

וזה היה נכו� ג	 . ההוראה היתה באותה רמה של הרפואה, כי בהשוואה למקצועות שהיו בזמנו ביישוב

  ." המעמד החברתימבחינת ההכנסה וג	 מבחינת

  

בזמ� , בעבר הרחוק: "אומר בראיו� עמו" אלו� ההר"מורה להיסטוריה ב� חמישי	 מהיישוב   

, אלא אצל כל המשפחה, לא רק בבית של אבא שלי, אושר ויוקרה נפלו בחלקנו, שהתמניתי להיות מורה

חד ממסלולי מי שהתעתד להיות מורה נכנס לא... מפני שמקצוע ההוראה היה המקצוע של העילית

היו	 ההוראה נחשבת . וזה היה סימ� שהוא היה תלמיד מצליח בלימודיו, הקריירה הטובי	 בחברה

, א	 נשווה את משכורתו למשכורת של פועל בניי� פשוט. למקצוע בעל סטטוס נמו� מבחינת ההכנסה

. הכשרהלמרות שהוא לא למד ולא עבר שו	 , נמצא שפועל בניי� מקבל תמיד משכורת יותר גבוהה

, ג	 בהשוואה למעמד של המקצועות החופשיי	, מקצוע ההוראה נחות מבחינת המעמד החברתי שלו

וג	 בהשוואה לאלה שלא מצריכי	 ' הנדסה וכו, משפטי	, המצריכי	 הכשרה אקדמית כמו רפואה

  ."כל אלה נחשבי	 יותר יוקרתיי	. 'קבל� חשמל וכו, הכשרה אקדמית כמו קבל� בניי�

  

                                                           
10

.99-108' עמ, 1981, 31. מס. עיונים בחינוךבתוך ". זהות מקצועית ונשירה מן ההוראה. " הופמן.וי. ל,  קרמר  
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התחילו מורי	 רבי	 לחפש מקור פרנסה נוס! כדי , כר ההוראה כיו	 נמו� יחסיתמכיוו� שש  

אחד . הדבר מונע מהמורה להיות מסור באופ� מוחלט לתפקידו כמורה. להשלי	 את משכורת	

הספר �ובמיוחד בבתי, הספר המקומיי	�רוב המורי	 בבתי: "המרואייני	 תיאר את המצב הזה כ�

, אותו מורה מקומי לא ממלא את תפקידו כראוי. בדי	 בעבודה נוספתה	 בני המקו	 העו, היסודיי	

מה זה : הוא עונה, וכאשר מעירי	 לאותו מורה על כ�... ואינו מעניק לילדי	 האלה רמת חינו� ראויה

אפילו ההורי	 מתחשבי	 במורה בעניי� זה בגלל מעמדו ? מה אני כבר משתכר מעבודתי כמורה? לחנ�

  ."הכלכלי הנמו�

  

בגלל החגי	 , נוח וגמיש,  מהאנשי	 הפוני	 היו	 להוראה רואי	 בה תפקיד זמניחלק  

לפי , כ� שבפועל. ומוצאי	 שאפשר לנהל לצדו עוד עסק או לשמש ג	 בתפקיד אחר, והחופשות המרובות

והרואה בהוראה שליחות , מורה  המוכ� להקריב מזמנו הפנוי להוראה, דעותיה	 של כל המרואייני	

  . הוא תופעה ההולכת ונעלמת מ� העול	�ולא רק פרנסה  , ודר� חיי	

  

א	 : "אמר, למשל, "פיסגת הזית"מנהל הרשות המקומית . תחושה זאת עלתה בראיונות רבי	  

, שאת כול	 אני מכיר אישית, הספר היסודי ובחטיבת הביניי	 בכפר שלי�תסתכל על המורי	 בבית

והשאר רואי	 בהוראה , יחות וכדר� חיי	תמצא שרק חלק מזערי מה	 מתייחסי	 להוראה כשל

ונמצאי	 חצי , מלמדי	 חצי שנה, עובדי	 עד הצהריי	, מקצוע גמיש, הבטחת מקו	 פרנסה קרוב לבית

א	 תסתכל על המורי	 , לעומת זאת... הדבר הזה מתבטא בהתנהגות שלה	 ובדבריה	. שנה בבית

�רציניי	 ביחס שלה	 לבית, ותיקי	, ודרוב המורי	 מוכשרי	 מא: בתיכו� של היישוב תמצא את ההפ�

הדבר היחיד שמפריע לה	 ... חלק לא קט� מה	 רואה במקצוע שלו קריירה טובה, הספר ולתלמידי	

מורה אחר מהיישוב ...". הוא המשכורת הנמוכה ביחס להשקעה שלה	 וביחס למקצועות אחרי	

הרבה . רה ואת הרצינות שלואני רואה שמקצוע ההוראה מאבד ע	 הזמ� את היוק:  "אמר" בוסת�"

אלא , לא מפני שה� אוהבות אותו, הספר היסודי במיוחד�בבית, מורות פונות היו	 למקצוע ההוראה

רוב המורות מעדיפות , לדוגמה. זמני העבודה נוחי	 ומתאימי	 לניהול ענייני הבית; מפני שהוא נוח

   ."13:00ולא בשעה ,  בבוקר11:30 �מפני שהלימודי	 בכיתה זו מסתיימי	 ב', ללמד בכיתה ב

  

. ההידרדרות במעמד הכלכלי והחברתי של המורה השפיעה על יחס	 של התלמידי	 למורי	  

מתו� מחשבה , החלו להתייחס אליה	 במידה מסוימת של זלזול, במיוחד אלה המצליחי	, התלמידי	

ב יותר מכל המורי	 בעוד כמה שני	 אני אהיה עור� די� או רופא ואגיע למעמד כלכלי וחברתי טו"ש

  . דבריו של אחד המורי	�..." שלי

  

. התלמידי	 מתייחסי	 אל המורי	 בזלזול", "עי� הגליל"הספר ביישוב �לדעתו של מנהל בית  

המורי	 עצמ	 ." ומנסי	 לא להגיע בעתיד למקצוע ההוראה, עלינו כמורי	' מרחמי	'חלק מה	 אפילו 

.  ואפילו מתבדחי	 על חשבו� עצמ	,  מפני הסובבי	 אות	אינ	 מסתירי	 עובדה זו מפני התלמידי	 או

אז ', מורה'והוא עונה , כאשר שואלי	 מישהו במה הוא עובד: "אמר כ�" בוסת�"אחד המורי	 מהיישוב 

  ."'!עבודה היא לא בושה, לא נורא, 'אומרי	 לו

  

ד של אבל מה שהשפיע על תפיסת המעמ, ג	 מעמדו של המורה היהודי  הידרדר במש� הזמ�  

שפנו בכל זאת להוראה עקב , שג	 אותו חלק לא קט� של אנשי	 מוכשרי	, המורה הערבי היא העובדה
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ג	 ה	 לא תרמו לתלמידי	 כפי שאפשר ,  11המחסור במקומות העבודה המוצעי	 לאקדמאי	 ערבי	

בגלל התיסכול שלה	 מ� העובדה שמעמד	  המקצועי נמו� בהשוואה לזה שהיו ,  היה לצפות מה	

  .על יסוד הכשרת	, ולי	 להשיגיכ

  

פיסגת "על בעיות התעסוקה של אקדמאי	 ערבי	 מוכשרי	 דיבר המורה למתמטיקה ביישוב   

בזמני היינו רק שני : " שנה20שסיי	 את לימודיו בהצטיינות לפני , מהנדס חשמל בוגר הטכניו�, "הזית

  ."נו פנינו להוראהומכיוו� שלא מצאנו עבודה במקצוע של, ערבי	 בחוג להנדסת החשמל

  

  הפמיניזציה של מקצוע ההוראה

במערכת החינו� היהודית היא החלה . עולמית�הפמיניזציה של מקצוע ההוראה היא תופעה כלל  

הפנייה המאסיבית של נשי	 ערביות אל מקצוע ההוראה החלה לפני כעשר שני	 . 12 50 �עוד בשנות ה

בעבר הורשה רק אחוז . הערבי ביחס לעבודת נשי	כתוצאה מ� הפתיחות החברתית שחלה במגזר , בלבד

היו	 פונות יותר . והמדובר היה באוכלוסיה העירונית בלבד,  קט� מהנשי	 הערביות לצאת לעבודה

בי� השאר מפני שזהו מקצוע נוח במוב� זה , הספר היסודיי	�בעיקר בבתי, ויותר נשי	 למקצוע ההוראה

מקצוע ההוראה הוא . " והמשפחתיות של האשה הערבייהשנית� לתמר� בינו לבי� החובות החברתיות

אז יש למורה כל , מפני שבהוראה מלמדי	 מקסימו	 עד הצהריי	, ביותר לנשי	' המתאי	'המקצוע 

  .לדברי אחד המרואייני	, ..."הזמ� לאחר מכ� לבצע את חובותיה המשפחתיי	

  

, ה להרבה נשי	מקצוע ההוראה הפ� מוקד משיכ"המורה סמירה חיוותה את דעתה ש   

החברה ." וג	 כדי לצאת קצת מהבית, בכדי לעזור לבעל מצד אחד, המעוניינות להביא עוד פרנסה לבית

יוצא . הערבית נחשבת עדיי� לחברה מאוד פטריארכלית מבחינת חלוקת התפקידי	 בתו� המשפחה

ג	 במגזר .  הביתאינו פוטר אותה מביצוע עבודות, במקרה הזה כמורה, שעבודת הא	 מחו% לבית, מזה

אבל ההבדל הוא שבמגזר הערבי , היהודי חלק מהנשי	 עובדות בבית בנוס! לעבודת� מחו% לבית

חזקה יותר ונפוצה בקרב כל השכבות , האומרת שהאשה היא זו שצריכה לשאת בחובות הבית, התפיסה

  . החברתיות וכל הקבוצות הדתיות ג	 בכפר וג	 בעיר

  

משפיעה באופ� שלילי על תיפקודה , מוטלת על המורה הא	אשר ,  המעמסה הכפולה הזו  

�ידי הא	 �מפני שהטיפול בילדי	 על, ההורי	 והקהילה בכללותה מצפי	 שכ� יקרה, למעשה. כמורה 

  .  נחשב למטלה מקודשת בחברה הערבית�ידי מטפלת �ולא על

  

 הוא שההוראה נחשבת למקצוע  ,כפי שהוא עלה מ� הראיונות,            הסבר נוס! לפניית הנשי	 להוראה

 שלא כמו �חופשי מ� החשש מפני קשרי	 העלולי	 להיווצר בינ� ובי� גברי	 , עבור נשי	" בטוח"

  .אשר עדיי� מאפיי� את החברה הערבית, יסודו במבנה המסורתי, ג	 עניי� זה. בעבודות משרד

  

ובה , העצמי של המורהתהלי� הפמיניזציה והירידה החדה במעמד המורה גר	 לפגיעה בדימוי   

דבר זה עלה כמעט בכל . בעת פגע קשות במוטיבציה ובהרגשת השייכות למקצוע ולמקו	 העבודה

, סיבה נוספת לכ�. שזהו מקצוע בעל מעמד ויוקרה שאינ	 גבוהי	, ג	 המורות עצמ� סבורות. הראיונות

                                                           
11

.1986, אוניברסיטת חיפה,  חיפה,התעסוקה של האקדמאים הערבים. ד'מאג',  אלחאג  
12

.201-212' עמ, 1957, ח" כמגמות, "הסטאטוס החברתי של המורה בישראל. "י, דוד- בן  
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	 בחברה היא שנשי, שתהלי� הפמיניזציה במקצוע ההוראה הביא לירידה במעמד המורה

  .ומכא� ג	 ההצדקה החברתית לשל	 לה� פחות,  פטריארכלית נחשבות כשוות פחות�השוביניסטית

  

  מערכת היחסי( בתו# הכיתה

השחקני	 המרכזיי	 בה ה	 המורה . הכיתה היא הזירה המרכזית בה מתנהל תהלי� החינו�  

ובגורמי	 , אחדהדיו� שלהל� יתמקד באינטראקציה בי� המורה לתלמידי	 מצד . והתלמידי	

�נתמקד בשיטת הלימודי	 הפרונטאלית הנהוגה בבתי. מצד שני, המשפיעי	 על כל אחד מה	 בנפרד

בציפיות של המורה הערבי מתלמידיו ובמערכת היחסי	 החברתיי	 בי� התלמיד , הספר הערביי	

העצמי של הדימוי , המוטיבציה של המורי	: תו� כדי כ� נתייחס ג	 לגורמי	 חשובי	 אחרי	. למורה

הליכי המינוי של עובדי הוראה ותהליכי	 היסטוריי	 של פיחות במעמדו , מער� ההשתלמויות, המורה

  .הקהילתי של המורה

  

  שיטת ההוראה הפרונטלית

שבה עומד המורה ומרצה את השיעור בפני כיתה פסיבית המאזינה , שיטת ההוראה הפרונטלית   

  א� היא עדיי� �י� הלימוד בכל החברות המודרניות מאבדת מזה זמ� את מרכזיותה בתהל, ורושמת

דבר זה . 13לא רק באלה היסודיי	 אלא ג	 בעל יסודיי	, הספר הערביי	�שיטת הלימוד הנפוצה בבתי

שהשיטה עדיי� תופסת מקו	 , מתברר.  במיוחד בראיונות שנערכו ע	 המורי	, הודגש בכל הראיונות

ואייני	 מאוחדי	 בדעת	 שזהו אחד הגורמי	 למצבו למרות שכל המר, הספר הערבי	�מרכזי בבתי

  .הקשה של החינו� במגזר הערבי

   

היא נוחה . להנהלה ולתלמידי	, למורה הבודד: נוחה לכל, כ� מסתבר, ההוראה הפרונטלית  

 ובמיוחד אמורי	 �שהרי חומר השיעור , מפני שהיא לא מצריכה הרבה מאמ% בהכנת השיעור, למורה

מאחר שלרוב זהו  חומר דומה לזה שלימד , כמעט בעל פה,  ידוע היטב� הוותיק הדברי	 לגבי המורה

כי היא אינה מאפשרת העלאת שאלות רבות , בשיטה זו הוא יותר בטוח בעצמו, בנוס! לכ�. בשני	 עברו

התלמידי	 יודעי	 ; צפויות העלולות להבי� אותו�במיוחד לא אות� שאלות בלתי, מצד התלמידי	

ולכ� ה	 מכווני	 את עצמ	 , לה	 בשיעור הוא החומר עליו ייבחנו בסו! השנהשהחומר המועבר 

  .להתרכז בו בלבד

   

המורה "היא נותנת לו ביטחו� רב יותר בכ� ש: וזאת משתי סיבות, השיטה נוחה ג	 למנהל  

�מנהל בית. כפי שאמר אחד המרואייני	, "מעביר לתלמידי	 את החומר הדרוש לבחינות בלי בזבוז זמ�

הבעיה המרכזית שלנו כהנהלה היא לגמור את החומר הדרוש : "דיווח" בוסת�"ר ביישוב הספ

, הבחינות ה� עובדה קיימת. הספר�שלמענו קיי	 בית, כי זה הדבר המרכזי... לתלמידי	 לפני סו! השנה

ומנסיוני כמורה אי� כמו ...  שצריכי	 להתאי	 את כל המערכת ולכוו� את כל המאמצי	 שלנו בכיוונ�

שני מורי	 הביעו ...". אשר מבטיחה שהחומר יועבר לתלמידי	 לפני סו! השנה, השיטה הפרונטלית

והוא תמיד מזכיר לנו את הבחינות ואת סו! , המנהל מפעיל עלינו לח% באופ� זה: "דברי	 באותה רוח

 הטיב לפיה� מודדי	 את היוקרה ואת...הבחינות ה� המטרה שלנו"אחד המנהלי	 הוסי! כי ...". השנה

  ". הספר�של בית

                                                           
13

 האוניברסיטה .הספר היסודי הערבי בישראל-של בית ההשגים הלימודיים. קהאן ודניאל דיויססורל ,  באשי יוסף
.1981,העברית בירושלים   
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השקט והסדר נמני	 ע	 היעדי	 . השיטה הפרונטלית ג	 מסייעת למורה בהשלטת שקט בכיתה  

רוב המורות : "אחד המחנכי	 הוותיקי	 הדגיש את הנקודה הזאת באומרו. החשובי	 ביותר למנהל

כי לפי דעת , 	הספר בו לימדתי חששו מהמנהל במיוחד בכל מה שקשור לרעש בכיתותיה�והמורי	 בבית

... ה לשלוט בכיתה/היא לא יכול/שהוא, ה מורה/ה של אותו/הרעש בכיתה הוא סימ� לכשלונו, המנהל

תו� , את התלמידי	 בחומר בצורה אינטנסיבית תו� כדי שימוש בשיטה הפרונטלית' מפציצי	'אז היינו 

של מנהל ' המרובעת'תו בגלל אישיו: "אמר" בוסת�"מורה מהיישוב ." כדי הפחדת התלמידי	 בבחינות

שנאמרו , מחשש להערותיו, היו המורי	 מקפידי	 תמיד על שמירת השקט בכיתותיה	, ספרנו�בית

  ."לפעמי	 לעיני התלמידי	

  

כי היא מאפשרת לה	 להפגי� , שיטת ההוראה הפרונטלית נוחה ג	 לתלמידי	 הבולטי	 בכיתה  

באות לבדוק את מידת שינו� החומר לפני ה, את היכולת שלה	 כאשר ה	 נשאלי	 שאלות סטנדרטיות

שעשו את מה שה	 צריכי	 לעשות כדי לעבור את , ה	 מרגישי	 תחושה טובה של סיפוק. השיעור

כי היא מאפשרת לה	 , השיטה הזאת נוחה ג	 לתלמידי	 החלשי	, מאיד� גיסא. הבחינות בסו! השנה

בשיטות , לעומת זאת. לשאול שאלותשהרי בשיטה זו ה	 אינ	 מצופי	 להגיב או , להישאר פסיביי	

כיו� שמופעלי	 עליה	 גירויי	 ומוצגי	 , הוראה אחרות חייבי	 כל תלמידי הכיתה להיות פעילי	

  . בפניה	 אתגרי	 בלתי פוסקי	

  

, ציי� חלק גדול מהמרואייני	" ?ספר� היית מוכ� לפטר�כמה מהמורי	 בבית"         בתשובה לשאלה 

שה	 מוכני	 לפטר , ")פיסגת הזית"הספר �כולל מנהל בית(לה בכל היישובי	 במיוחד מורי	 וחברי הנה

אותה ה	 , בעיקר בגלל שיטת ההוראה הפרונטלית המיושנת, ספר	�אחוז גדול מהמורי	 בבית

�בעיה רצינית ע	 כ"שיש לו , ציי�" בוסת�"מנהל מחלקת החינו� ביישוב . מאמצי	 בצורה טוטאלית 

במיוחד מבחינת שיטת ההוראה , מפני שה	 בעלי תפישה מיושנת, יישובהספר ב� מהמורי	 בבית30%

כי זה מה שה	 , אי� סיכוי שאלה ישנו אותה"כי , הוא היה מוכ� לפטר	 באופ� מיידי." שה	 נוקטי	

  ...".יודעי	 לעשות

  

, היא מורה חדשה יחסית) ש	 בדוי(סמירה . סיפורה של אחת המורות ממחיש את הנאמר לעיל  

שניסתה לשנות את , היא סיפרה. ולומדת לקראת תואר שני. א.היא בעלת  תואר ב. 'כיתות יהמלמדת ב

תו� , ידי בניית שיטה הלוקחת בחשבו� את התלמידי	 החלשי	�ספרה על�שיטת ההוראה הקיימת בבית

: ספרה�סמירה מתארת אי� מתנהל בדר� כלל שיעור בבית. צימצו	 בקטעי ההוראה הפרונטלית

כבר בחודש . ידי הצגה פרונטלית�לכיתה בתחילת השנה ומתחיל להעביר את החומר עלהמורה נכנס "

ומי ה	 , שה	 בדר� כלל הרוב, הראשו� של השנה הוא מתחיל למיי� לעצמו מי ה	 התלמידי	 החלשי	

הציפיות של . וזאת על פי האופי והתדירות שבה	 ה	 עושי	 את שיעורי הבית, התלמידי	 הבולטי	

אחר כ� מתנהל . היכולות של התלמידי	 מתאמתות אחרי הבחינות של החודש הראשו�המורי	 לגבי 

, העוני	 על השאלות שהוא מציג פה וש	 בכיתה, השיעור בי� המורה לבי� קומ% של תלמידי	 בולטי	

והמורה ג	 לא מנסה בדר� כלל לגרות אות	 , בעוד רוב	 של התלמידי	 האחרי	 אינו מרוכז בשיעור

מפני שהיא מאפשרת אינטראקציה רק בי� המורה ובי� , הגישה הזו היא מוגבלת. שיעורלהיות חלק מה

וזה מה שמשאיר אות	 באותו , אי� אפשרות שהתלמידי	 יעבדו בינ	 לבי� עצמ	. חלק מהתלמידי	

ועל פי ציפיות אלה , הציפיות של המורה ה� שרק מיעוט קט� של תלמידי	 יוכל להצליח, לסיכו	... מצב

  ." והמיעוט הזה הוא שבדר� כלל מצליח בסו! השנה, דהוא עוב
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, היא היתה מציגה את החומר כסוגיות לדיו�, לפי דבריה. השיטה של המורה סמירה היתה שונה  

, בדר� כלל. ששינתה ג	 את צורת הישיבה של התלמידי	, היא סיפרה. תו� כדי שיתו! כל התלמידי	

לפעמי	 הושיבה את כל התלמידי	 . מהווה קבוצת דיו�כשכל מעגל , הושיבה את התלמידי	 במעגלי	

שבה	 היתה חייבת להציג את החומר בשיטה הפרונטלית , באות	 חלקי	 של השיעור. במעגל אחד

ושתי השורות , החדר שבו לימדה היה ארו� מדי. דאגה לשלב בשיעור את כל התלמידי	, הרגילה

ולרוב היה נתק ,   אלה לא השתלבו בשיעורתלמידי	. האחרונות של התלמידי	 היו מרוחקות ממנה

דאגה סמירה שתהיה רוטציה בי� התלמידי	 , לכ�. ביניה	 לבי� מה שקורה בצד של הלוח והמורה

  .היושבי	 בשתי השורות האחרונות

  

" החלשי	"השיטות החדשות שלה מצאו ח� בעיני התלמידי	 ובמיוחד בעיני , לדברי סמירה  

אשר טרחו להביע , א� ה� לא מצאו ח� בעיני המורי	. יתה בדר� כללהרוב בכ, לדעתה,  שה	�שבה	 

אשר העירה לה פעמי	 , ה� לא מצאו ח� בעיני ההנהלה, ומה שיותר חשוב. בפניה את אי שביעות רצונ	

הדבר נתקבל באי שביעות ", במילי	 שלה. הספר�ומפרה את שלוות בית, שהכיתה שלה מרעישה, רבות

אשר ברוב	 נהנו , אבל מה שחשוב לי היה התלמידי	... הספר�תי בביתרצו� מצד כל הסובבי	 או

הספר �המורה סמירה התפטרה מבית." במיוחד החלשי	 שבה	, ואפילו התקדמו בלימודי	, מהשיטה

  .היא עובדת כפסיכולוגית פרטית, לאחר שקיבלה תואר שני, והיו	, כעבור ארבע שני	

  

שנתבקשו לתאר את המורה , ג	 מפי מורי	 אחרי	נשמעו " מהל� שיעור"תיאורי	 דומי	 של   

אשר , המורה הטיפוסי הוא אותו מורה: "... אמר כ�" עי� הגליל"מורה מהיישוב . ספר	�הטיפוסי בבית

לא חשוב . הוא צרי� לגמור את החומר... מתייחס לעבודתו ע	 התלמידי	 כאילו הוא עובד בבית חרושת

הוא עושה את זה קוד	 .  יסיי	 את החומר לפני סו! השנההעיקר שהוא, א	 התלמידי	 הבינו או לא

, המנהל, מצד התלמידי	: הוא נתו� ללחצי	 מכל הכיווני	, ודבר שני, מפני שהוא התרגל לנהוג כ�, כול

מורה טוב הוא מורה שמספיק להעביר את כל החומר , לדעתו של המנהל. ההורי	 ומשרד החינו�

ע	 החומר שהכי� כבר בשנת , המורה נכנס לכיתה, לכ�. שיעורוששומר על השקט במהל� ה, לתלמידי	

, פותח את המחברת שיש לו ומתחיל לנאו	 בפני התלמידי	, ע	 כמה עדכוני	, ההוראה הראשונה שלו

החלק ; חלק קט� מ� התלמידי	 מאזי� למה שהוא אומר ומנסה לרשו	 במחברת. בשעה שה	 יושבי	

, בתקווה שאחר כ� הוא יבי�, את דברי המורה... י שהוא מבי�מתחיל לכתוב מבל, הגדול יותר,  השני

לדעת רוב ... והחלק השלישי נוכח רק פיזית בכיתה. מפני שהוא צרי� להספיק לכתוב את דברי המורה

בסו! שנת הלימודי	 ניגשי	 התלמידי	 לבחינות שהמורה הכי� . להבי�' לא מסוגל'החלק הזה , המורי	

ה	 אלה , כאשר התלמידי	 אשר כתבו מה שהמורה אמר, יטה הפרונטליתעל פי החומר שהוא לימד בש

וה	  ... פה�אלא מפני שה	 למדו את החומר בעל, לא מפני שה	 הבינו, אשר יזכו בציוני	 הגבוהי	

  ...".שוכחי	 אותו שבוע אחרי הבחינה
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  משמעת והירארכיה נוקשות

רוב אנשי חינו� . תנהגותי רחב יותרהיא חלק ממער� ה, כ� מתברר, הנטייה להוראה פרונטלית  

, "אי� ספק.  "שריאיינו קבעו כי המשמעת בכיתה ומחוצה לה עומדת בראש דאגתו של המורה הערבי

 אפילו �שמשמעת חייבת להיות ביסוד מערכת היחסי	 שבי� מורה לתלמידיו ", אמר אחד המרואייני	

... די	 או טיפוח היצירתיות של התלמידא	 היא באה על חשבו� דברי	 אחרי	 כמו העברת חומר הלימו

במערכת זו יש . על דמוקרטיה או על ליברליות,  ולא על כבוד הדדי, מערכת היחסי	 בנויה על כפייה

  ." מרווח מינימלי של חופש ביטוי והתנהגות מצד התלמיד

  

מערכת יחסי כפייה זו היא . המשמעת מושגת דר� יחסי כפייה מצד המורה כלפי התלמיד  

שבה , 14היא השתקפות של המבנה הפטריארכלי של החברה הערבית, ראשית: אה של שני גורמי	תוצ

, למשל, כ�. נזכור כי עדיי� רוב עובדי ההוראה הערבי	 ה	 גברי	; הגבר כופה את רצונו על בני משפחתו

בשבילי סדר ומשמעת ה	 הדברי	 החשובי	 ביותר בתהלי� ": "... עי� הגליל"אמר מורה מהיישוב 

...". ללמוד את חומר הלימודי	 בלי ללמוד נימוסי	 וסדר זה כמו לקנות מכונית בלי גלגלי	. החינו�

ואשר ... אשר אינו מכבד את כללי הכיתה, אני  מתקשה ללמד תלמיד", לדברי אחד המחנכי	 הוותיקי	

בהשוואה , יוהוא מוסי! ועונה לשאלה מה דעתו על גישתו של המורה היהודי לתלמיד." אינו מכבד אותי

דבר המשפיע על , אבל יש מי� חוסר משמעת, אצל היהודי	 יש דמוקרטיה: "ליחסו של המורה הערבי

להצליח בהוראה מאשר , לדעתי, ולכ� המחנ� האמיתי במגזר הערבי מסוגל יותר, תיפקוד המורה

  ."המחנ� במגזר היהודי

  

ערבי המערכת היא במגזר ה. ספרית בנויה בצורה הירארכית וקשוחה�המערכת הבית  

הספר � ודבר זה מקטי� את מידת הדמוקרטיה הפנימית בתו� בית�הירארכית וקשוחה במיוחד 

עד היו	 קשה מאוד למצוא : "כפי שניסח זאת אחד המרואייני	. 15וממקמת את התלמיד בשוליי	

 להגיד שיוכלו... המלמדי	 אות	 להיות ע	 ראש פתוח, מורי	 המחנכי	 את תלמידיה	 לחופש הדיבור

  ."למורה מה ה	 באמת חושבי	 על עניי� מסוי	 בלי שו	 חשש מהסמכות המופרזת של המורה

  

, המשמעת היא דבר קדוש: "אמר, שהתייחס למשמעת וליחסי	 ע	 התלמידי	, מורה אחר  

וקורה שה	 , לפעמי	 אני מתבדח ע	 התלמידי	. אספר ל� מה קורה איתי. אשר שומר על כבוד המורה

בעיניי זו התנהגות לא מכובדת מצד .  בבדיחה או במתיחה באותה מידה ובצורה דומהמחזירי	 לי

והסברתי לו שזה לא , ניגשתי פע	 לאחד התלמידי	 שהחזיר לי בדיחה, לכ�. התלמיד כלפי המורה

הספר היהודי התלמיד �בבית, לעומת זאת. וזה מוכיח שישנו כבוד למורה הערבי, אז הוא בכה, מכובד

מידת החופש הזו ... לקרוא למורה בשמו, להתנהג בצורה לא מוסרית, לו את הזכות לעש�מרגיש שיש 

  ...".לדעתי מוגזמת

  

התשובות של , הספר אצלנו�בבתי: "אחד המחנכי	 הוותיקי	 מסכ	 את הנושא באומרו  

, ואפילו א	 תשובת התלמיד היא הנכונה! התלמידי	 חייבות להיות בדיוק כמו התשובות של המורה

  ".המורה הערבי בעצ	 יוצר תלמידי	 שה	 העתק שלו! כי זו לא תשובת המורה, ורה פוסל אותההמ

  

                                                           
14

).בערבית (1978,  ביירות.המבנה הפטריארכלי של החברה הערבית, הישאם,שראבי   



 15 

ה	 חלק ממער� התנהגותי , כמוה כהקפדה על המשמעת, כי ההוראה הפרונטלית, א	 כ�, יוצא  

  .בראש סול	 הכבוד החברתי" דבר הגבר"שביסודו תפיסה פטריארכלית המעמידה את 

  

  רמת ציפיות נמוכה

.    מהראיונות שערכנו עולה באופ� ברור כי המורי	 הערבי	 מחזיקי	 בציפיות נמוכות מתלמידיה	    

הדבר בולט במיוחד כאשר משווי	 זאת לציפיות אשר לדעת המורי	 הערבי	 מאפיינות את יחס 

אלא ג	 לגבי ציפיות באשר , הדבר נכו� לא רק לגבי ציפיות מתלמידי	. המורי	 היהודי	 לתלמידיה	

 וזאת במיוחד בהשוואה לציפיות שלדעת המרואייני	 נית� להחזיק ביחס למורה �מורי	 הערבי	 ל

או שחלק גדול מהמורי	 הערבי	 נתפס " ,כמחפש בעיקר פרנסה"בזמ� שהמורה הערבי נתפס . היהודי

אלא שג	 אינ	 מתאימי	 להוראה מבחינת , לא רק מבחינת ידיעת החומר, כמי שאינ	 מוכשרי	 די

המורי	 היהודי	 אוהבי	 את ... פתוח ומשכיל, יותר מסור"נתפס המורה היהודי כ, ות שלה	האישי

כדבריו של , ..."אצל	 ההוראה היא משימה לאומית קדושה... משקיעי	 הרבה בתלמידיה	, עבודת	

  ". בוסת�"ראש הרשות המקומית ביישוב 

  

 כ� עולה �ל תלמידיה	 תולי	 המרואייני	 את האש	 במצב החינו� ג	 ברמה ש, מצד שני  

בי� ציפיותיו של המורה היהודי מתלמידיו לבי� , לדעת�, הא	 יש הבדל"מתשובות המרואייני	 לשאלה 

ציפיותיה	 של : כמעט כל המרואייני	 ענו תשובה אחת" ?ציפיותיו של המורה הערבי מתלמידיו

תשובה זו .  מתלמידיה	המורי	 במגזר היהודי מתלמידיה	 גבוהות יותר מאלה שיש למורי	 הערבי	

מתברר שלא זו , יתר על כ�. אלא של כל האנשי	 העוסקי	 בחינו�, לא היתה נחלת	 של המורי	 בלבד

שציפיותיו של המורה הערבי מתלמידיו נמוכות בהשוואה לציפיות המורה , בלבד שהמרואייני	 חושבי	

ואה למה שה	 עצמ	 היו אלא ג	 ציפיותיה	 שלה	 מתלמידיה	 נמוכות בהשו, היהודי מתלמידיו

אתה משלה ","עי� הגליל"הספר התיכו� ביישוב �לדבריו של מנהל בית. מצפי	 מ� התלמידי	 היהודי	

הספר שלי לרמת	 של התלמידי	 היהודי	 �את עצמ� א	 אתה משווה את רמת התלמידי	 בבית

רי	 כדי שיתאמצו אני מנסה לפעמי	 להפציר במו... פשוט אי� מה להשוות... ביישוב היהודי הסמו�

מפני שאי אפשר להוציא מתלמידי	 כמו אלה שיש , אבל במקו	 מסוי	 אני נעצר... יותר ע	 התלמידי	

  ...".  הספר יותר ממה שאנו מוציאי	 היו	�לי בבית

  

  מגמות והסללות

הספר שבה	 אנו דני	 �בתי. הציפיות של המורי	 מתלמידיה	 אינ� מתקיימות בחלל ריק  

המבדילה , מערכת של מגמות והסללות, ספר יהודיי	�ו	 שיטות שבוססו תחילה בבתיתו� ייש, פיתחו

שהוא סלקטיבי , "פיסגת הזית"הספר התיכו� הפרטי ביישוב �בניגוד לבית. בפועל בי� תלמידי	 שוני	

וה	 מקבלי	 את כל התלמידי	 , הספר האחרי	 בה	 אנו דני	 ה	 ממלכתיי	�שלושת בתי, מאוד

המגיעי	 לשלב , תושבי היישוב, התלמידי	. ובוודאי את כל אלה הגרי	 ביישוב, הנרשמי	 אליה	

וא! , אשר סביר כי היא איננה טובה מזו התיכונית, למדו במערכת החינו� היסודית שביישוב, התיכו�

  . 16סביר להניח שהיא פחות טובה

  

                                                                                                                                                                             
15

.1981,  באשי ואחרים  
16

-בית", סמי, מרעי, למשל. ה ספרות רבההספר היסודיים במגזר הערבי ישנ- בנושא של רמתם הנמוכה של בתי
.1974 ,המזרח החדש, "הספר והחברה בכפר הערבי בישראל  
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א ה	 מחולקי	 "ובהגיע	 לכיתה י, במהל� הלימודי	 בתיכו� עוברי	 התלמידי	 מיו� וסינו�  

בה לומדי	 ברמה גבוהה , בעלי ההישגי	 הלימודיי	 הטובי	 ביותר משובצי	 במגמה המדעית. למגמות

בעלי ההישגי	 .  מ� התלמידי	20% �במגמה המדעית לומדי	 לא יותר מ.  כימיה ומתמטיקה, פיזיקה

וגיה ומתמטיקה ביול, גאוגרפיה, בה לומדי	 היסטוריה, הטובי	 פחות משובצי	 במגמה הספרותית

כל השאר מופני	 למגמות .  מכלל התלמידי	�50% ל30%קבוצה זו מהווה בי�  . ברמה בינונית

הבני	 לומדי	 : במיוחד מקצועות של צווארו� כחול, ש	 לומדי	 מקצועות שימושיי	, המקצועיות

  . והבנות לומדות תפירה וכלכלת בית, מסגרות ומכונאות, נגרות

  

�מאופיינת בתוכה, שהיא טובה פחות מזו הפרטית, ת החינו� הממלכתיתשמערכ, א	 כ�, עולה  

, כפי שהגדירו אות� חלק מהמרואייני	, "טובות"היא מקיימת מגמות : היא במבנה הזדמנויות לא שווה

, "פחות טובות"ומגמות , מסלול אקדמי  בעתיד,  בעקרו�, ומאפשרות, המובילות לתעודת בגרות טובה

  . רות חלקית או שאינ� מובילות לתעודה כלשהיהמובילות לתעודת בג

  

: נחלקי	 לשתי קטיגוריות, הספר התיכו� שביישוב�אשר אינ	 לומדי	 בבית, תלמידי היישוב  

, או חלק מבניה	 של נכבדי היישוב או המשכילי	 שבה	/ תלמידי	 טובי	 ומצליחי	 ו�האחת 

. כדי להבטיח לה	 מסלול אקדמי, בספר פרטיי	 מחו% ליישו�שהוריה	 שולחי	 אות	 ללמוד בבתי

שאינ	 מוצאי	 ביישוב , בקטיגוריה השנייה נמצאי	 תלמידי	 חלשי	 מבחינת הישגיה	 הלימודיי	

ספר מקצועיי	 מחו% ליישוב או שה	 �וה	 נאלצי	 לחפש לה	 בתי, מגמה מקצועית שתקלוט אות	

  .נושרי	 ממערכת החינו�

  

הספר התיכו� נבדלות זו מזו בדברי	 �מגמות שבביתשה, מדבריה	 של חלק מהמרואייני	 עולה  

, וכ� ג	 הציפיות שלה	 מהתלמידי	, יחס	 של אנשי צוות ההוראה למגמות איננו אחיד, ראשית: רבי	

באמצעות , יוצא שהצוות חור% את גורל	 של התלמידי	 כבר בשלב מוקד	. המשתנות על פי המגמה

כבר אחרי הסמסטר , המורי	",  לפי אחד המרואייני	.הציפיות והיחס שלו לתלמידי המגמות השונות

שבינ	 לבי� , מורי	 רבי	 דיווחו על כ�, בנוס! לכ�." יודעי	 לא� לנווט את התלמידי	 שבכיתה, הראשו�

" מגמות טובות"עצמ	 ה	 מבטאי	 את התייחסות	 השונה למגמות באמצעות השימוש במונחי	 

  ".פחות טובות"ומגמות 

  

 השקעה רבה יותר של משאבי	 חומריי	 ואחרי	 מצד ההנהלה ומצד מתברר שיש, שנית   

ובמיוחד בהשוואה למגמה , בהשוואה למגמות האחרות, הרשות המקומית במגמות המדעיות

הצדיק הבדל בהשקעה , ”פיסגת הזית“אפילו ביישוב , שהרוב הגדול של המרואייני	, מתברר. הספרותית

עתכ	 צרי� לנקוט באסטרטגיה שוויונית בכל מה שקשור הא	 לד"בתשובה על השאלה . בי� המגמות

היו רבי	 שהסכימו ע	 הקביעה של איש חינו� " ?בהשקעה חומרית ובחלוקת המשאבי	 בחינו�

אבל זה לא צרי� להיעשות על , צרי� להשקיע באופ� שווה, מבחינה עקרונית": "אלו� ההר"מהיישוב 

אי אפשר ... כדי שיוכלו להתקד	, רבה ככל האפשרשלגביה	 יש להשקיע ה, חשבו� התלמידי	 הטובי	

  ..." להתעכב ע	 החלשי	

  

�של בית" הטובי	"ה	 בדר� כלל המורי	 " הטובות"המורי	 המלמדי	 במגמות , ושלישית  

ה	 ) המקצועית והספרותית(' החלשות'המורי	 המלמדי	 במגמות : "כדברי אחד המרואייני	. הספר

, מורי	 אלו ה	 בדר� כלל מורי	 חדשי	... במגמה המדעיתפחות מוכשרי	 מהמורי	 שמלמדי	 
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שה	 , הספר�המועסקי	 במשרות חלקיות ובתנאי	 פחות טובי	 בהשוואה למורי	 הוותיקי	 של בית

  ...".המורי	 שמכיני	 לבגרות

   

קשה לומר כיצד , ולא על נתוני	 כמותיי	, כיוו� שהניתוח שלנו מבוסס על נתוני	 איכותיי	  

אבל מדבריה	 של רוב . לפי נתוני	 שיוכיי	, גי	 התלמידי	 הלומדי	 בכל מגמהבדיוק מתפל

מתברר שאפשר להצביע על קשר בי� הרקע השיוכי של התלמידי	 , ובעיקר של המורי	, המרואייני	

שבדר� כלל בניה	 של המשכילי	 וחלק מבעלי , מורי	 רבי	 דיווחו. לבי� המגמות בה	 ה	 לומדי	

חלק לא קט� מהתלמידי	 , לעומת זאת". הטובות"ומי הגבוה לומדי	 במגמות אקונ�המעמד הסוציו

הורי	 שאינ	 משכילי	 והמעמד , הלומדי	 במגמות המקצועיות באי	 ממשפחות ברוכות ילדי	

  .דבר זה הודגש ברבי	  מ� הראיונות. אקונומי שלה	 נמו��הסוציו

  

 נוצרו כדי לאפשר �עשר שני	 בלבד  כ�תופעה חדשה יחסית במגזר הערבי , המגמות המקצועיות  

, המגמות המקצועיות. הספר התיכו��למספר גדול יותר של תלמידי	 ערבי	 להתמיד בלימודי	 בבית

ספר �שנפתחו ונפתחות בבתי, "טכנולוגיות"ואפילו חלק מהמגמות המכונות בש	 היוקרתי יותר 

אי� מדובר כא� בחינו� טכנולוגי או . ותאינ� מובילות לזכאות לתעודת בגר, תיכוניי	 רבי	 במגזר הערבי

ת "ספר בסמ�כדוגמת בית, הספר הטכנולוגיי	 שבמגזר היהודי�בדומה לטובי בתי, מקצועי ברמה גבוהה

התלמידי	 הערבי	 המופני	 . 17וא! תלמידי	 מצטייני	, שמושכי	 אליה	 תלמידי	 טובי	, בחיפה

הספר נותנת לה	 � שלה	 ללמוד בביתא� האפשרות, למגמות אלה ה	 התלמידי	 הפחות מצליחי	

ה	 יוצאי	 ע	 "וא! את ההרגשה ש, שיש לה	 מסגרת לימודית מסודרת, ולהוריה	 את התחושה

מה שמפתיע הוא שרובה  של . יש כא� אשליה, יותר מאשר תרומה ממשית, למעשה". מקצוע ביד

תוח במגזר הערבי יותר דורשי	 ממשרד החינו� לפ, ובמיוחד אנשי החינו� הערבי	, ההנהגה הערבית

  . 18ויותר מגמות כאלה

  

  ציפיות המגשימות את עצמ�

מצביע באופ� ברור על הקשר בי� ציפיות המורי	 , "אפקט רוזנטל"שעל שמו נקרא , רוזנטל  

כאשר . Rosental effect19 )(מתלמידיה	 לבי� סיכויי התלמידי	 להצליח בשיעוריה	 של אות	 מורי	 

עולי	 סיכוייה	 של תלמידי	 אלה להצליח , מסוימי	 ה� גבוהותציפיות המורה מתלמידי	 

כמו נכונותו , מדובר באות� ציפיות הבנויות על נתוני	 הישגיי	 של התלמיד.  20ולהפ�, בלימודיה	

אול	 . מידת הבנת החומר והכנת שיעורי הבית באופ� שימצא ח� בעיני המורה, לענות על שאלות המורה

, הא	 אחיו הגדולי	 היו תלמידי	 טובי	: ל נתוני	 שיוכיי	 של התלמידציפיות אלה מתבססות ג	 ע

  .רמת ההשכלה של הוריו וכ� הלאה,  אקונומי של משפחתו�המעמד הסוציו

  

; מעדיפי	 המורי	 תלמידי	 מסוימי	 על פני תלמידי	 אחרי	, ג	 בהעדר לח% מצד ההורי	  

כאלה שידוע  כי כל , היינו, "טי� של לימודי	מוני"ליחס מיוחד זוכי	 תלמידי	 בני משפחות הנהנות מ

                                                           
17

.206: 1990, ברירות, תל אביב, הנפרדיםמחוז המסלולים . החינוך בישראל, שלמה,  סבירסקי  
18

 ארץה,  של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי) לשעבר(ר "היו, ר מוחמד חביב אללא" ראה ראיון עם ד
3.11.1994 .  

 
19

 Rosental, Robert & Lenore Jacobson. Pygmalion in the Classroom. New York, Holt Rinehart and  

  Winston 1969.. 
20

. 36' עמ, שם  
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או בני משפחות בעלות סטטוס חברתי או כלכלי , בניה	 המבוגרי	 יותר למדו והצליחו בלימודיה	

... המורי	 אצלנו בדר� כלל מתחשבי	 ברקע המשפחתי של התלמידי	: "לדברי אחד המורי	. גבוה

ובמקביל מתייחסי	 למעמד הגבוה , נחותהכפרי והעני כ, מתייחסי	 לרקע המסורתי, למשל, ה	

שהמעמד , עשירה(ב� למשפחה מיוחסת , א	 תלמיד. א	 כי לא תמיד, העירוני ביתר כבוד והערכה

בנו של פלוני או אלמוני : אז המורה חושב, לא מצליח בלימודי	, )משפחת משכילי	, החברתי שלה גבוה

תגובת המורה לאי הצלחתו של תלמיד , עומת זאתל!!! למה ה	 לא דואגי	 לו!!! איפה הוריו, לא הצליח

מה כבר ייצא ! מצבו קשה!! תעזוב אותו: היא אחרת לגמרי) לא משכילה, ב� למשפחה ענייה(אחר 

התלמידי	 הבעייתיי	 . אי אפשר לעזור לו יותר. וג	 משפחתו היא כ�, תראה את מצב הוריו? ממנו

  ...". חי	 הביתה בלי שו	 היסוסנשל, שה	 בני	 של משפחות לא מיוחסות, בלימודי	

    

סיכוייה	 של התלמידי	 בני ההורי	 "המגמה שאיפיינה את תשובות המרואייני	 היתה ש  

אני מרגיש שבדר� כלל התלמידי	 שהוריה	 "... "המשכילי	 להצליח בלימודי	 ה	 יותר גבוהי	

ה	 אפילו ניסו ." י	אקונומי גבוה חייבי	 להיות בי� המצליח�אקדמאי	 או שייכי	 למעמד סוציו

וה� שמסייעות , שציפיות ההורי	 בעלי המעמד הגבוה מילדיה	 ה� גבוהות מאוד, להסביר את זה בכ�

ואילו ההורי	 העניי	 מרגישי	 שאי� לה	 למה לצפות , לתלמידי	 אלה להתקד	 בלימודי	 ולהצליח

שבלאו הכי לא , דעי	מצב	 הכלכלי של אות� משפחות הוא קשה וילדיה� יו,  בנוס! לכ�. מבניה	

  . ודבר זה עצמו יש בו כדי לדכא אות	 בלימודיה	�יתאפשר לה	 אחר כ� ללמוד באוניברסיטה 

  

ישנו בדר� : "היה כדלהל�, "עי� הגליל"הספר ביישוב �אותו שמענו מפי מנהל בית, הסבר אחר  

מוטיבציה של בניה וה' הרצינות'אקונומי של המשפחה לבי� מידת �כלל קשר חיובי בי� המעמד הסוציו

שיש הבדל גדול מבחינת ההישגי	 "בעניי� זה היא " אלו� ההר"דעתו של ראש היישוב ." בלימודי	

מפני , ההבדל הוא לטובת האחרוני	. בלימודי	 בי� בני הפועלי	 לבי� בני האקדמאי	 ובני העשירי	

כ� שאי� ביכולת	 , י	וההורי	 אינ	 אנשי	 משכיל, שמשפחות הפועלי	 ה� בדר� כלל ברוכות ילדי	

  ".בהשוואה לעזרה שיכולי	 להעניק האחרוני	, לעזור לה	

  

אשר , אבל בפועל בניה	 של המשכילי	, זה לא צרי� להיות כ�"ש, מערי�" בוסת�"ראש היישוב   

�ידי ביקורי	 תכופי	 בבית�ידי עזרה בלימודי	 בבית  או על�א	 זה על, מוכני	 להקדיש זמ� לבניה	

  ."ר מצליחי	 בדר� כללה	 יות, הספר

  

והשפיעה על , הספר�חדרה המתיחות על רקע הבחירות המקומיות לבית" עי� הגליל"ביישוב   

העדיפו , המזוהי	 ע	 מועמד מסוי	, חלק מהמורי	. היחסי	 בי� המורי	 לבי� התלמידי	 וההורי	

שר תמכו במועמד ואילו יחס	 לתלמידי	 ולהורי	 א, תלמידי	 אשר הוריה	 מזוהי	 ע	 אותו מועמד

  . היריב היה מאופיי� במתיחות

  

  מערכת היחסי( בי� המורי( לבי� עצמ(

למערכת היחסי	 החברתית והמקצועית שבי� המורי	 לבי� עצמ	 נודעת חשיבות רבה ביצירת   

ובעקיפי� , אווירה כזו מעודדת את המורה לתרו	 יותר לעבודתו. הספר�אווירה נוחה ופורייה בבית

, ספר השוכני	 בכפרי	 קטני	 יחסית�שמדובר בבתי, כדאי להזכיר.  די	 בלימודי	להצלחת התלמי

א	 . אמצעיי	 שיש ביניה	�יומיי	 והבלתי�בה	 התושבי	 מכירי	 זה את זה בגלל הקשרי	 היו	

ששימש כקבוצת , הספר הפרטי�הספר הממלכתיי	 שבמדג	 שלנו ובי� בית�נשווה בי� שלושת בתי
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דיווחו " אלו� ההר"ו" עי� הגליל", "בוסת�"שכמעט כל המרואייני	 מהיישובי	 נמצא כי בעוד , ביקורת

דיווחו הכל על " פיסגת הזית"הרי שביישוב , הספר שלה	�על מערכת יחסי	 מתוחה ומקוטבת בבתי

אלא ג	 ראש המועצה והאחראי על תיק , לא רק המנהל והמורי	. מערכת יחסי	 תקינה וא! מצוינת

אווירה  שהיא תוצאה של מערכת ,  הספר התיכו� הפרטי�ווירה טובה מאוד בביתהחינו� דיווחו על א

לא רק מבחינה מקצועית , אשר מרגישי	 כקבוצה אחת מלוכדת של חברי	, יחסי	 טובה בי� המורי	

דווח על מתיחות רבה ועל קיטוב בי� שתי ,  לעומת זאת, "בוסת�"ביישוב . אלא ג	 מ� הבחינה החברתית

שרוב	 המכריע באי	 , הקבוצה האחת מורכבת מ� המורי	 הוותיקי	: ות בתו� המורי	קבוצות מרכזי

המצב מגיע . הספר�שנכנסה לאחרונה לבית, ואילו השנייה היא קבוצת מורי	 בני היישוב, מחו% ליישוב

מנסי	 לקחת מידי  , ידי הרשות המקומית�הנתמכי	 באופ� עקי! על, לכדי כ� שהמורי	 החדשי	

  .ואילו אלה האחרוני	 אינ	 מוכני	 לוותר, הספר�ק מעוגת התפקידי	 בביתהוותיקי	 חל

  

מרגישי	 לא רצויי	 , המורי	 הוותיקי	 והזרי	, אנחנו: " אחד המורי	 ניסח את הדברי	 כ�  

ונותני	 את זה , לוקחי	 מאיתנו תפקידי	 כמו ריכוז מקצועות וג	 שעות תק�. הספר�ביישוב ובבית

שעושה את זה בלח% הרשות ,  ידי המנהל החדש�הדבר מתבצע על... ישובלמורי	 החדשי	 בני הי

שרוצה , הדבר ג	 מחזק את כוחו של המנהל החדש. שרוצה לרצות כמה חמולות שתמכו בה, המקומית

בלשונו של , שרואי	 את עצמ	 מוברגי	 חזק במערכת, להפגי� שרירי	 בפני המורי	 הוותיקי	

  ...".המנהל

  

יישוב זה מורכב . הקיטוב והמתח בי� קבוצות המורי	 הוא על רקע חמולתי" לעי� הגלי"ביישוב   

שג	 ה	 בני שתי ,  המורי	. אשר מתחרות ביניה� על כל דבר שהוא ביישוב, משתי חמולות גדולות

” אלו� ההר“ג	 ביישוב . הספר ועל מערכת השעות�נאבקי	 על עוגת התפקידי	 בבית, החמולות האלה

�היישוב מחולק בי� שתי עדות מרכזיות  . א� על רקע עדתי, הספר התיכו��	 בביתיש מאבק בי� המורי 

חלוקת התפקידי	 :  והמאבק מתנהל בי� המורי	 בני שתי העדות על אות	 יעדי	�נוצרי	 ומוסלמי	 

הספר התיכו� בשלושת �שהיא המעסיק והאחראי הישיר על בית, הרשות המקומית. ומערכת השעות

עד כדי  העדפת ,  ידי העדפת צד אחד על פני השני�על,  רבת באופ� פעיל במאבקי	מעו, המקרי	 הללו

  .21 משיקולי	 פוליטיי	 או אישיי	�מורה  מסוי	 על פני מורה אחר 

  

וכמעט , הוא יציב למדי" פיסגת הזית"הספר הפרטי שביישוב �שצוות המורי	 בבית, כדאי לציי�  

�בשלושת בתי, לעומת זה. עשרה שנה�מזה למעלה מחמשצוות המורי	 נשאר יציב . שאי� בו תחלופה

ובמיוחד מורי	 המלמדי	 מקצועות בסיסיי	 , הספר האחרי	 דווח על מידה גדולה של תחלופת מורי	

  .עברית וכדומה, ערבית, מתמטיקה, כמו אנגלית

  

  מערכת היחסי( בי� המורי( לבי� ההנהלה

בדר� כלל באמצעות העדפת מורה , למעלההספר היתה יד במאבקי	 שהוזכרו �ג	 להנהלת בית   

מערכת היחסי	 בי� המנהל לבי� המורי	 בבית הספר הערבי . או קבוצת מורי	 על פני קבוצה אחרת

והוא משתמש בה כדי , למנהל יש מידה גדולה של סמכות. 22נוקשה וכפייתי, בנויה באופ� הירארכי

  .להשליט את רצונו

                                                           
21

. עניין מנויי המורים יידון בנפרד בהמשך עבודה זו  
22

.85-104' עמ, .1974) 4. (ס מעיונים בחינוך, "הספר והחברה בכפר הערבי בישראל-בית. "סמי, מרעי  
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הספר ביישובי	 �בבתי. טראקציה בי� המנהל למורהמורי	 רבי	 הדגישו את חשיבות האינ  

. מתנהלת מערכת יחסי	 מורכבת מאוד בי� ההנהלה לבי� המורי	" עי� הגליל"ו, "אלו�  ההר", "בוסת�"

שאי� לו גישה חינוכית , הספר הוא איש דתי וסגור�מנהל בית"אמר אחד המורי	 כי " בוסת�"ביישוב 

הוא מאוד מגזי	 במילוי החוקי	 , אינו גמיש...  ועל הנהלי	הוא מקפיד מאוד על החוקי	 ... פתוחה

 .ספר�ידי מורי	 אחרי	 באותו בית�מצב זה תואר ג	 על ". אצלו הסדר מעל לכול... ובביורוקרטיה

. מדכא את המורי	, כ� עולה מדברי המורי	 שרואיינו, האופ� שבו מנהל זה מגיב לעבודת	 של המורי	

ואילו על טעויות בעבודה או על עבודה ,  הערכה על ביצוע של עבודה טובההוא אינו מעודד ואינו מביע

חבר , אחד המרואייני	. פעמי	 רבות באמצעות מכתבי אזהרה, שאינה טובה הוא אינו שוכח להעיר

  . טע� שהמנהל שולח לפחות ארבעה מכתבי אזהרה למורי	 מדי חודש, הנהלה

  

מפני , סרב להתראיי� במסגרת המחקר שלנו" אלו� ההר"הספר התיכו� ביישוב �מנהל בית  

אפשר היה להתרש	 על , למרות זאת. אינו מרשה  לו להתראיי� בלי אישור, כ� אמר, שמשרד החינו�

  . שהבליטו את הסמכותיות והריכוזיות שלו,  אופי עבודתו מדברי המורי	 שלו

  

. אישור משרד החינו�הסכי	 להתראיי� ג	 ללא " עי� הגליל"הספר התיכו� ביישוב �מנהל בית  

שצרי� לערו� לפעמי	 , הצדיק בטו� נמו� את ההקפדה ואת הביקורת הקפדנית, שנער� בביתו, בראיו�

חלק מה	 לא מבי� מה זה ליברליות . ה	 התרגלו לשיטה הזאת"... בטענה ש, ביחס לחלק מהמורי	

  ...".מורי	 כאלה מחייבי	 מעקב וסמכותיות. ותחושת אחריות

  

שסירב ג	 הוא להתראיי� בלא אישור הממוני	 , "בוסת�"הספר התיכו� ביישוב �תעל מנהל בי  

ובמיוחד , עד שהמורי	 החדשי	" מרובע"שהוא כה  דקדק� ו, אומרי	 המורי	 שהתראיינו, עליו

  .פוחדי	 ממנו,  המורות החדשות

  

י	 על פני הוא מעדי! מורי	 מסוימ: מנהל זה ג	 אינו מתייחס לכל המורי	 באופ� שווה והוג�  

אבל הוא ... נכו� שהוא מאוד ביורוקרטי ודייק� בכל מה שקשור לחוקי	: "אחד המורי	 טע�. אחרי	

ומתעל	 מטעויות גדולות שעושי	 מורי	 , מדייק בדברי	 הטפלי	 ושוכח את הדברי	 החשובי	

י הריכוז הדבר מתחיל באיחורי	 ומסתיי	 במינוי סגני	 או בחלוקת תפקיד. מסוימי	 המקורבי	 אליו

הוא ג	 איננו . קנאה ומאבקי	 בי� המורי	 לבי� עצמ	, הדבר הזה יוצר הרבה מתיחות...". או התקני	

בישיבות , וגרוע מזה... והוא  רואה בה נקיטת עמדה נגדו, מוכ� לשמוע דעה שאינה תואמת את דעותיו

 בבעיותיה	 של הוא לא מתחשב... רוב הדברי	 כבר הוחלטו לפני הישיבה, הספר�של צוות בית

  ...". המורי	

  

הספר �אחד המורי	 דיווח על מזכיר בית. מורכבת עוד יותר" בוסת�"הספר התיכו� �        התמונה בבית

הספר בצורה כמעט �וכ� הוא שולט בבית, ויש לו השפעה גדולה על המנהל,  בעל אישיות חזקה"שהוא 

, הספר� ג	 מתערב בכל מה שנעשה בביתהוא. תו� ניצול הקשרי	 הטובי	 שלו ע	 המנהל, מושלמת

מינוי סגני	 , חלוקת השעות, כולל מינויי המורי	, הוא ג	 מקבל החלטות בענייני	 רבי	, ויותר מכ�

  ."'הספר וכו�קניות לבית, למנהל
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המזכיר ", ידי מנהל אג! החינו� ברשות המקומית�אשר אומתו על, לפי דבריו של אחד המורי	  

את ההחלטות שמובאות ' מבשל'הוא . אלא לפי שיקולי	 אישיי	, ולי	 מקצועיי	הזה לא פועל לפי שיק

המזכיר הוא זה שהיה מאחורי פיטוריו של אחד המורי	 , יותר מזה... הספר�בישיבות צוות בית' דיו�'ל

. וזה על רקע מערכת היחסי	 הגרועה  שהיתה ביניה	, מורה למתמטיקה, רהספ�הטובי	 של בית

  ...".ספרנו�בשנה הבאה אתה כבר לא תלמד בבית: המזכיר  הודיע לו בסו! שנת הלימודי	

  

הוא מנצל את אישיות	 החלשה  ואת : "מורה אחר מתאר כ� את התנהגותו של אותו מזכיר  

בזמ� שהוא מדבר ע	 מורה , לדוגמה. ית	 בצורה מעליבהומתנהג א, מעמד	 החלש של  חלק מהמורי	

הוא מנצל את המורי	 החדשי	  בכל מה שקשור  ... הוא יכול לנתק באמצע את השיחה, בטלפו�

משנה  את הציוני	 של  חלק  מהתלמידי	  לפי  ... בוויתורי	  למע�  מורי	  אחרי	  המקורבי	  אליו

הוא ג	  הקובע והמחליט בכל הקשור . מריבות בינו  לבי� המורי	דבר שגור	 לוויכוחי	 ול, ראות  עיניו

,  כולל המורי	�והרבה פעמי	 בלי התייעצות ע	 א!  אחד , הספר�לקניית חומרי	 ולהצטיידות של בית

  ...".  שה	 אלה המשתמשי	 בציוד הזה

  

�יתאלא ג	 לאנשי	 מחו% לב, הספר�ספר זה ידועות לא רק לצוות בית�ההתרחשויות בבית  

למנהל אג! החינו� וג	 , הספר�בי� השאר לבעלי תפקידי	 ברשות המקומית האחראית על בית, הספר

  .לראש הרשות עצמו

  

, הספר התיכוניי	 של שני היישובי	 האחרי	�דפוסי האינטראקציה בי� מנהלי	 למורי	 בבתי  

כפייתי , ס קשוחג	 ביישובי	 אלה דווח על יח. אינ	 שוני	 בהרבה, "עי� הגליל"ו" אלו� ההר"

על חלוקה לא שוויונית , וכ� על העדפת מורי	 מסוימי	 על פני מורי	 אחרי	, וביורוקרטי מצד המנהל

  .ועל שיקולי	 לא מקצועיי	 המשפיעי	 על החלטות הנוגעות למורי	, של עוגת התפקידי	 והשעות

  

כת יחסי	 דווח על מער" פיסגת הזית"הספר התיכו� הפרטי ביישוב �בבית, לעומת זאת  

למרות המבנה הביורוקרטי שהכל נתוני	 , פתוחה ודמוקרטית בי� המנהל לבי� צוות המורי	,  ליברלית

שהמנהל נוהג  בה	 יחס של , המורי	 ציינו. רוב ההחלטות ש	 נעשות תו� התייעצות ע	 המורי	. בתוכו

  .  ותוושה	 מרגישי	 שה	 מביני	 א, שה	 מקבלי	 את הערותיו ברוח ידידותית, כבוד
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  ההורי( והקהילה, הספר�בית: 3פרק 
  

  הספר�יחס ההורי( לחינו# ולבית

הספר משפיעה מאוד על תהלי� החינו� הפורמלי והבלתי �מערכת היחסי	 בי� ההורי	 לבי� בית  

בי� א	 ה	 שותפי	 , ההורי	 ה	 שותפי	 בעלי משקל רב בתהלי� החינו�. פורמלי המתרחש בתוכו

  . 	פעילי	 ובי� א	 סמויי

  

שארית החברה הפלסטינית  , החברה הערבית בישראל היא ביסודה חברה פלאחית כפרית  

רבי	 מקרב בני הדור .  1948 �העשירה והמשכילה ב, שנותרה לאחר עזיבתה של העילית העירונית

על א! שה	 עצמ	 היו  חסרי ,  ייחסו חשיבות גדולה מאוד לחינו�1948הערבי הראשו� שגדל אחרי 

ככל הנראה כפיצוי על כ� , כבה מובילה חדשה זו דאגה לכ� שבניה ירכשו השכלה בכל מחירש. השכלה

 בשיעור � הג	 שבגבולות מצומצמי	 �הדבר מתבטא בגידול הרב . שה	 עצמ	 לא יכלו ללמוד

 בשנת �11% ל1961 בשנת �1.5%מ: האקדמאי	 באוכלוסיה הערבית באר% מאז שנות השישי	 ועד היו	

199323 .  

  

יחס . ספרי�במעורבות פעילה בתהלי� הבית, ככל הנראה, יי� הזה בחינו� אינו מלווההענ  

שאחוז , כל המורי	 והמנהלי	 שרואיינו ציינו. הספר מתאפיי� ברמת אדישות גבוהה�ההורי	 לבית

הורי	 רבי	 אינ	 מגיעי	 כאשר ה	 מוזמני	 לאסיפות : הספר�גבוה של ההורי	 אינו מבקר כלל בבית

התוצאה היא העדר ביקורת ציבורית מצד הסביבה . הספר כבודדי	� אינ	 מגיעי	 לביתהורי	 וא!

דבר זה נות� לצוות יד חופשית . המורי	 ובעלי תפקידי	 אחרי	,  המנהל�הספר �לעבודת צוות בית

יוצרי	 אצל צוות , אדישות ההורי	 והעדר המשוב מצד	, אבל מצד שני, לפעול כמיטב הבנתו מצד אחד

  . חושה של היעדר הערכה ועידודההוראה ת

  

הספר כדי לברר את מצב �והמבקרי	 לעיתי	 קרובות בבית, א� ישנ	 הורי	 היוצאי	 מ� הכלל  

לרוב משכילי	 העובדי	 בעבודות של , המדובר בדר� כלל בהוריה	 של התלמידי	 הטובי	. ילדיה	

י היישוב או בעלי המעמד בדר� כלל נכבד, תופעה בולטת אחרת היא שחלק מההורי	. צווארו� לב�

מתערבי	 אצל המורי	 או אצל המנהל כדי שהללו יפעלו למע� הצלחת ילדיה	 , אקונומי הגבוה�הסוציו

  . ידי הפעלת לחצי	 עקיפי	�ידי בניית קשרי	 אישיי	 ע	 הצוות או על�את זה ה	 עושי	 על. בלימודי	

  

מעמד בניה	 ובנותיה	 בתו� ההשתייכות המעמדית של ההורי	 היא גור	 רב משקל בקביעת   

בי� א	 המדובר , למעמד ההורי	 נודעת השפעה רבה על יחסו של המורה לתלמידיו. הספר�בית

אחד המורי	 מתאר . בי� א	 בהערכת מבחני	 ובי� א	 בפעולות אחרות, בהתנהגותו בתו� הכיתה

 בבנו של אד	 עני או אד	 יש אומ% יותר גדול לפגוע: "... באופ� חד וברור כיצד הלח% משפיע על המורה

מורה אחרת ...". שיש לו סמכות ומעמד חזק ביישוב, מאשר לפגוע בבנו של איש עשיר,  ע	 בעיות

. שאני מכירה את הוריו, אני שמה לב יותר ודואגת יותר לתלמיד... אני רוצה לדבר בכנות: "... אומרת

ולהיות דייקנית ... ו� הרבה דברי	אני כבר יודעת שצרי� לקחת בחשב, במיוחד בזמ� בדיקת מבחני	

                                                           
23

.1994לישראל  השנתון הסטטיסטי,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
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אבל . ואז אני חייבת לשי	 לב  לכל פרט בקשר אליו, כבר הפנמתי את העובדה שזה בנו של פלוני. יותר

אומרת שהתלמיד הזה ,  אני לא עושה לו חשבו�, שאני לא מכירה את הוריו או את משפחתו, תלמיד

  ...".ובזה נגמר הסיפור, חלש

  

  הספר�רי( למורי( ולביתגישה תועלתנית של ההו

הספר ואת צוות �מ� הראיונות עולה כי לאחרונה ניכרת מגמה בקרב ההורי	 לראות את בית  

גישה תועלתנית זו אינה מייחסת . אקונומית של ילדיה	�עובדיו בעיקר כמנגנו� המשמש לניעות הסוציו

המקנה תעודת , "ני	בית חרושת לציו"אלא רואה אותו כ, הספר כמוסד להשכלה�עוד חשיבות לבית

, רפואת שיניי	, ובמיוחד למקצועות המבטיחי	 הצלחה כלכלית כמו משפטי	, כניסה לאוניברסיטה

שהתרחשו בחברה הערבית בישראל בעשור , מגמה זו היא תולדה של שינויי	 מרחיקי לכת. 'הנדסה וכו

כפי שהוזכר ,  המורהחברתי של�להתדרדרות מעמדו הכלכלי, בי� היתר, התפתחות זו הביאה. האחרו�

לא כל כ� "עולה שההורי	 מוכני	 היו	 להתפשר ע	 המורי	 ה, באופ� פרדוקסלי, אבל. קוד	

. הספר הפ� היו	 להיות בית חרושת לציוני	�בית"ש, אחד המורי	 והמחנכי	 הוותיקי	 טע�". מסורי	

העברת , ומרידי העברת ח�וזאת על, המורי	 משמשי	 כפונקציה טכנית ביותר בהכשרת התלמיד

כדי , מבחני	 ומת� ציוני	 ותעודות לבניה	 של בעלי היכולת ביישוב או לבני המשפחות המיוחסות

שיכניס לה	 כס! ויביא למעמד טוב , שאלה יוכלו להיכנס לאוניברסיטה וללמוד מקצוע חופשי אקדמי

  ."בחברה

  

וחלק מהמשכילי	 ההורי	 הנחשבי	 לנכבדי היישוב ולמנהיגיו . קיימת ג	 תופעה נוספת   

אשר אי� באפשרות	 להבטיח את הצלחת ילדיה	 , הספר�בכלל	 המורי	 בבתי, ועובדי הצווארו�  הלב�

לרוב , ספר יוקרתיי	�שולחי	 את בניה	 לבתי, עקב רמתו הירודה, הספר התיכו� שבתו� היישוב�בבית

י	 שלה	 ה	 הספר התיכוני�מגמה זו בולטת בשלושת היישובי	 שבתי. מחו% לכפר, פרטיי	

ספר פרטיי	 �בניה	 של רוב חברי המועצה והמשכילי	 לומדי	 בבתי, "עי� הגליל"ביישוב : ממלכתיי	

 אשר נחשבי	 �רוב ההורי	 הנוצרי	  ", שבו מתגוררות שלוש עדות, "אלו� ההר"ביישוב . בעיר הסמוכה

, ר פרטיי	 מחו% לכפרספ� שולחי	 את בניה	 לבתי�אקונומית והמשכילה של היישוב �לאליטה הסוציו

, "הספר התיכו� המקומי� נשארי	 ללמוד בבית� בני הורי	 לא משכילי	 �ורק תלמידי	 נוצרי	 חלשי	 

הספר התיכו� אינ	 בעלי �שרוב מורי בית, ביישוב זה רווחת שמועה האומרת. לדברי אחד המורי	

. מפלגתיי	�ולי	 חמולתיי	ידי המועצה משיק�וכי ה	 מונו על, הכשרה ראויה ואינ	 מורי	 מוסמכי	

כ� אפשר . ספר ישלחו את ילדיה	�דבר זה משפיע על ההורי	 ביישוב בשעה שה	 מחליטי	 לאיזה בית

הספר � משפיעה על איכותו של בית� דר� החלטת ההורי	 היכ� ילמדו ילדיה	 �לראות כיצד הקהילה 

שת היישובי	 כמעט שו	 לא היה בא! אחד משלו, הספר�הרצו� מבתי�שביעות�למרות אי. המקומי

�להתארג� כדי ללחו% בצורה קולקטיבית על האחראי	 , ובכלל זה ועד ההורי	, ניסיו� מצד הקהילה 

וא	 על האחראי	 ,  הספר ועל הצוות שלו�שהיא האחראית בפועל על בית, א	 על המועצה המקומית

  .על מנת לשנות את המצב העגו	, כלומר על משרד החינו�, ברמה הארצית
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  ועדי ההורי(

מתברר שה	 אינ	 מתפקדי	 אלא , למרות שבכל אחד משלושת היישובי	 יש ועד הורי	  

מתערבי	 חברי הוועד בעניי� יחד ע	 הורי , כאשר מתעוררת בעיה ע	 אחד התלמידי	.  במקרי	 נדירי	

 אלה אבל מפגישות, ועדי	 אלה נפגשי	 פע	 אחת או פעמיי	 בשנה. "התלמיד בכדי לפתור את הבעיה

, בנוס! לכ�". עי� הגליל"כ� מתאר את פעילות ועד ההורי	 מורה מהיישוב , ..."לא יוצא שו	 דבר מעשי

הסיבות לאי פעילות	 של ועדי . הספר�מתברר שוועדי ההורי	 הללו אינ	 פועלי	 בתיאו	 ע	 צוות בית

רי	 לחשיבות העדר התארגנות של ההורי	 ורמת מודעות נמוכה של ההו, ההורי	 ה� חוסר יוזמה

מדבריו של ראש היישוב , ע	 זאת. הספר ובתהלי� החינו� בכלל�תפקיד	 בהשפעה על המתרחש בבית

הספר �הספר אינו שש לערב את ועד ההורי	 בענייניו הפנימיי	 של בית�שג	 מנהל בית, עולה" בוסת�"

  ...".ומחשש לשינוי דברי	 שה	 בתחו	 שליטתו, מתו� פחד וחשדנות"

  

לבי� זה " עי� הגליל"ו" אלו� ההר", "בוסת�"הספר ביישובי	 �� ועדי ההורי	 של בתיהשוואה בי  

מעלה כי מעורבות ועדי ההורי	 בשלושת היישובי	 " פיסגת הזית"הספר הפרטי שביישוב �של בית

שלהתערבותו של ועד ההורי	 יש , במקו	 אחד אפילו עלה חשש. הראשוני	 היתה מזערית ביותר

כ� מתאר את הדברי	 אחד המורי	 ביישוב . הספר�הענייני	 הפנימיי	 של ביתהשפעה שלילית על 

מפני שהוא מתערב , הספר כממלא תפקיד שלילי�ועד ההורי	 ביישוב נתפס אצל מנהל בית": "בוסת�"

. 'מתיחת ביקורת פומבית על המנהל וכו, מינוי מורי	, כמו קבלת תלמידי	, בדברי	 שאינ	 בסמכותו

  ...".הספר התיכו� ביישוב� כל הזמ� להרחיק ולהתעל	 מוועד ההורי	 של ביתולכ� המנהל מנסה

  

ספרו �קבע בפנינו כי ועד ההורי	 של בית" פיסגת הזית"הספר התיכו� �מנהל בית, לעומת זאת  

אווירה זו . במיוחד בכל הנוגע ליצירת האווירה החינוכית במוסד, ממלא תפקיד פרודוקטיבי וחיוני

ומצד , הספר מצד אחד�ימנעות מהכנסת הסכסוכי	 והבעיות של היישוב לתו� ביתמובטחת באמצעות ה

ועד ההורי	 עזר ועוזר הרבה בעניי� ", הספר�לדברי מנהל בית. ידי עזרה חומרית וגיוס משאבי	�שני על

  ."הספר�ובתמיכה בדברי	 אחרי	 למע� בית, הספר כדי שיתרחב�רכישת חלקת אדמה עבור בית
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  הספר לבי� הרשות המקומית�ת היחסי( בי� ביתמערכ: 4פרק 

  

הספר התיכו� ביישוב �מעמדה של הרשות המקומית כמעסיק וכאחראי הישיר והרשמי על בית  

רוב . הספר התיכו� בפרט�ובמה שמתרחש בבית, מקנה לה תפקיד חשוב בתהלי� החינו� ביישוב בכלל

. הספר�הרשות המקומית לבי� צוות ביתהמרואייני	 הצביעו על מערכת יחסי	 לא תקינה בי� אנשי 

במיוחד בי� ראש הרשות , מערכת יחסי	 זו מתאפיינת לא פע	 במריבות ובסכסוכי	 בי� אנשי הרשות

  . הספר או לבי� חלק מהמורי	�לבי� מנהל בית, ומנהל מחלקת החינו�

  

מקומי הספר התיכו� ה�רוב המורי	 שהועסקו בבית". אלו� ההר"כזה הוא המקרה של היישוב   

בזמ� . עקב מחסור באקדמאי	 ובמשכילי	 מתו� היישוב, באו מחו% ליישוב)  שני	15לפני (בעת הקמתו 

פנו רוב	 , ומכיו� שאפשרויות התעסוקה שלה	 מצומצמות, האחרו� עלה מספר האקדמאי	 ביישוב

	 האקדמאי. בקשת	  עוררה בעיה רצינית. הספר כמורי	�לרשות המקומית בבקשה להעסיק	 בבית

באמצעות משפחותיה	 התומכות בראש , בני היישוב החלו להפעיל לח% על ראש הרשות המקומית

אלא שהיא איננה , הרשות המקומית רצתה להיענות לבקשת	.  ובאמצעות חברי המועצה24הרשות

החלה הרשות , לפיכ�.  ללא סיבה מוצדקת� אלה הבאי	 מחו% ליישוב �יכולה לפטר מורי	 ותיקי	 

; היא החלה להפגי� כלפיה	 יחס מפלה. ציק למורי	 הללו במגמה לאל% אות	 להתפטרהמקומית לה

  ...".'זרי	'מה שהדאיג את גזברות המועצה הוא עלות הנסיעות של אות	 מורי	 : "אחד המורי	 סיפר

  

הוא מאשי	 את המורי	 בחוסר . הספר והמורי	�ראש הרשות המקומית מלא טענות כלפי בית  

ה	 לא . הספר התיכו� ביישוב לא רואי	 במקצוע	 שליחות�המורי	 בבית", לדעתו. מסירות לעבודת	

אלא מעבירי	 את החומר במש� השיעור ... בוודאי לא אחרי שעות הלימודי	, עוקבי	 אחר התלמידי	

מנהל מחלקת החינו� ביישוב  הצביע , לעומת זאת..."  ושוכחי	 את התלמיד ואת עתידו, בצורה מנכרת

, על יחס בלתי הוג� מצד הרשות המקומית כלפי חלק מהמורי	 בתיכו�, 	 ברשות המקומיתעל  אי סדרי

קבענו איתו . וכ� סיפר על מת� הטבות למורי	 חדשי	 בני היישוב, ובמיוחד כלפי המורי	 הוותיקי	

הלא הביע את התנצלותו ולא הסתיר את . א� הוא לא הופיע לראיו�, מועד לראיו� בנושא שייראה לו

היחסי	 העכורי	 . ושהדבר יביא לפיטוריו,  שהעובדה  כי  הסכי	 להתראיי� תודל! לממוני	 עליוחששו

באו לידי ביטוי בהצהרתו של ראש הרשות עצמו בדבר הצור� בהקמת ועדת חקירה בנושא החינו� 

  . ביישוב

  

בכ� שניטלו מה	 תפקידי ריכוז , התבטא באי קידומ	 במערכת" זרי	"הלח% על המורי	 ה  

, פרוטקציה ומשחקי תמיכה פוליטיי	. וכ� בהורדה באחוזי המשרה שלה	, קצועות והטבות אחרותמ

הגבירו את הסכסוכי	 ואת , במיוחד בתקופת הבחירות, שהפעילו מורי	 בני היישוב כלפי אנשי הרשות

גור	 נוס! שהחרי! את הסכסוכי	 הוא השיו� . הספר לרשות�הספר וג	 בי� בית�הקיטוב בתו� בית

המורי	 . בעוד שהרשות המקומית נשלטת בידי מוסלמי	, רוב המורי	 הזרי	 ה	 נוצרי	: עדתיה
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ושקידומ	 מתעכב בהשוואה למורי	 המוסלמי	 , הנוצרי	 בני היישוב החלו ג	 ה	 להרגיש מאויימי	

�את המאבק החריפו עוד יותר חילופי תפקידי	 בי� מנהל בית. המקורבי	 לראש היישוב, והדרוזי	

, שהפ� לסג� מנהל, המנהל לשעבר. המקורב לראש היישוב והשיי� למשפחה שתמכה בו,  לבי� סגנוהספר

�מכיוו� שגדל והתחנ� אית	 באותו בית, גילה אהדה למורי	 הוותיקי	 והיתה לו שפה משותפת אות	

ת תמור", לטענת אחד המורי	. נתפס בעיני מורי	 אלה כבוגד, בגלל הסכמתו לחילופי התפקידי	. ספר

, הוא הסכי	 לוותר על כסאו וג	 על המורי	 הוותיקי	, תנאי פנסיה מרחיקי לכת שנתנה לו הרשות

ראש הרשות התייחס בראיו� ליחסי	 הגרועי	 בי� הרשות ." לטובת מנהל שהוא איש של ראש הרשות

 לא ה	: "בי� היתר, הוא אמר. אות	 האשי	 ברמה הנמוכה של הישגי התלמידי	, הספר�לבי� מורי בית

הוא האשי	 את כל הגורמי	 ." אלא רק מקור פרנסה, ה	 לא רואי	 במקצוע	 שליחות, אחראי	

הגור	 . השלטונות, המורי	, ההורי	,  משרד החינו��הספר התיכו� �האפשריי	 במצב הירוד של בית

." הספר ולמורי	 כל מה שה	 רוצי	�אשר נותנת לבית", היחיד הנקי מכל אשמה הוא הרשות המקומית

... אי� לנו תפקיד ואי� לנו חלק בטיפול בבעיות החינו� ביישוב, כרשות מקומית, אנו: "בסיו	 דבריו אמר

הספר לבי� �הסכסוכי	 והמריבות בי� בית...". הספר�תפקידנו הוא רק לספק את הציוד החסר בבית

 של הגיעו ג	 לכותרות הראשיות, שלא הסתיימו עד לרגע כתיבת שורות אלה, הרשות המקומית

  . ה� בתו� היישוב וה� מחוצה לו, העיתונות הערבית

  

לא רק , שיקולי	 פוליטיי	 משמשי	 במקרי	 רבי	 בסיס להחלטותיה	 של ראשי רשויות  

הזכירו , בלי יוצא מ� הכלל, כל המרואייני	. אלא ג	 בתחומי פעילויות רבי	 אחרי	, בעניי� החינו�

. אלא ג	 על בסיס שיקולי	 אישיי	 ופוליטיי	, ועיי	שמורי	 מתמני	 לא רק על בסיס שיקולי	 מקצ

. גיבוי למינויי	 שכאלה, וממשי� להעניק ג	 בהווה, משרד החינו� והמימסד המרכזי העניק בעבר

, כתוצאה מ� הפתיחות היחסית המורגשת מצד משרד החינו�, לאחרונה אמנ	 הולכת תופעה זו ונחלשת

�שהיה במש� שני	 בידי נציג של המחנה הימני, ת המשרדפתיחות שניכרת במיוחד מאז השינוי בהנהג

אחת הסיבות לכ� היא שמערכת החינו� הערבית עצמה . ואול	 השיטה עדיי� לא פסה מ� העול	;  הדתי

  .  ידי רבי	 מבעלי המינויי	 הישני	�עדיי� מאויישת על

  

, היינו.  �שיטת המינויי	 מפתחת תלות מצד המורה ה� ברשות המקומית וה� במשרד החינו  

בעיקר כלפי אלה שאיפשרו לו באופ� ישיר , המורה מרגיש שהוא מחוייב אישית כלפי הממוני	 עליו

, תלות זו פירושה שמירת אמוני	. 'הספר וכו�מנהל בית, ראש הרשות המקומית,  המפקח�לעבוד כמורה 

, הספר או הסגני	�ימנהלי בת, רוב המורי	: העובדות מדברות בעד עצמ�. חשש מהבעת ביקורת וכדומה

  . סירבו לעשות זאת בלי אישור משרד החינו�, הספר�ידינו מחו% לכותלי בית�שנתבקשו להתראיי� על

  

, בעוד שהמורי	 והמנהלי	 המרואייני	 קבעו כי חלק לא קט� ממינויי המורי	 אינ	 כשרי	  

כדי . טותיה	שרק שיקולי	 מקצועיי	 מנחי	 אות	 בהחל, הצהירו כל ראשי הרשויות המקומיות

  ". בוסת�"נתאר את הדברי	 שהתרחשו ביישוב , להבהיר את התמונה טוב יותר

  

קואליציוניי	 כאשר אתה /הא	 אתה לוקח בחשבו� שיקולי	 פוליטיי	"בתשובה לשאלתנו   

במיוחד כשמדובר במורי	 שאינ	 , לטפל בעניי� מינויי	 ופיטורי	 של מורי	, כראש מועצה, ניגש

אפילו ": "בוסת�"ענה מנהל הרשות המקומית ביישוב " ?שאי� לה	 תעודות מספיקותכשירי	 ללמד או 
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לא אהיה מוכ� לאשר ולהתפשר בעניי� זה ולעבור , ויסירו את האמו� בי, א	 הקואליציה שלי תתפרק

  ."במיוחד  לא כשמדובר במינוי של אד	 לא מתאי	 או לא מוכשר כמורה... לסדר היו	

  

והוסי! כי ראש , הספר�� ביישוב הצביע על המצב המתדרדר בביתואול	 מנהל אג! החינו  

כדוגמה ציי� את . עקב שיקולי	 פוליטיי	 ואישיי	, נמנע מלהתערב, המודע לליקויי	 הרבי	, המועצה

, למשל, כ�. אותו מזכיר שהוזכר לעיל כמי שעושה ככל העולה על רוחו, הספר�פרשת המזכיר של בית

למרות , המזכיר גר	 ופעל למע� פיטוריו של אחד המורי	 שאינו מבני  הכפר.. .בלי שו	 צידוק רציני"...

." אחד המקצועות החשובי	, ולימד מתמטיקה, הספר�שהוא היה אחד המורי	 הטובי	 ביותר בבית

ראש : "מנהל אג! החינו� אמר עוד. ידי מרואייני	 אחרי	�דבריו של מנהל אג! החינו� אומתו ג	 על

אשר , מפני שיש לו שיקולי	 אחרי	 אית	, הספר�ומטי בהתנהגותו ע	 צוות ביתהמועצה מאוד דיפל

השתוללות 'ובמיוחד לא בעניי� , הספר�הוא לא עושה מספיק לשינוי המצב בבית. מונעי	 ממנו להתערב

  ...".מעוניי� לשמור על יחסי	 טובי	 ע	 כול	, כראש מועצה, הוא... 'המזכיר

  

. הספר מסובכת א! יותר�יחסי	 בי� הרשות המקומית לבי� ביתמערכת ה" עי� הגליל"ביישוב   

הספר התיכו� �ומנהל בית, ראש הרשות המקומית הוא ב� החמולה הגדולה ביותר ביישוב, ביישוב זה

ורבות ביניה� כמעט בכל , שתי חמולות אלה שולטות ביישוב. הוא ב� החמולה השנייה בגודלה ביישוב

הוא לא . ראש היישוב מנסה להכשיל כל דבר שאני עושה: "פר טוע�הס�מנהל בית. נושא ועל כל דבר

לפעמי	 אנחנו מקבלי	 רק כמה פריטי	 ממה . הספר�מספק את הצרכי	 הבסיסיי	 של בית

הוא לא מחמי% שו	 הזדמנות כדי לתקו! אותי אישית וג	 ... ולפעמי	 לא מקבלי	 כלו	, שמבקשי	

הוא תמיד ... ומי	 לא רשמיי	 בתו� הבתי	 ביישובהוא אפילו עושה את זה בפור. הספר�את בית

ואפילו בחוסר מסירות ובפגיעה בערכי	 , בחוסר אחריות, הספר�מאשי	 אותי בניהול כושל של בית

והתלמידי	 רקדו ושמחו וקצת , פע	 לקחנו את התלמידי	 לטיול... המוסריי	 של תלמידי היישוב

, שאני הפקרתי את התלמידי	, יישוב שמועותלמחרת הוא הפי% ב. אבל בגבול המותר, השתוללו

הדבר הזה הגיע לאוזניו . במיוחד בי� התלמידי	 לתלמידות, ועודדתי אות	 לעשות דברי	 לא מוסריי	

  ...". והוא הטי! בתפילת יו	 השישי במסגד נגדי, בכפר' המואזי�'של 

  

שתי החמולות שאיננו משתיי� לא! אחת מ, הסיפור הזה עלה ג	 בראיו� ע	 אחד המורי	  

וטע� שחוסר שיתו! , הספר�המורה מתח ביקורת ה� על ראש המועצה וה� על מנהל בית. הגדולות

והוא תוצאה של עקשנות	 ושל השיקולי	 , הספר�הפעולה בי� שני אלה הוא אשר מדרדר את מצב בית

  . המניעי	 את שניה	, החמולתיי	

  

: המאשימה כלפי ראש הרשות המקומיתמפנה את האצבע " עי� הגליל"מורה אחר ב� היישוב   

ולא משת! פעולה ע	 , ראש המועצה אינו עושה דבר בלי להתייע% ע	 המקורבי	 אליו בחמולה שלו"

זה מה שהוא עושה ג	 ע	 כל בעלי התפקידי	 בכפר שה	 ... שהוא מהחמולה השנייה, הספר�מנהל בית

  ...".לא מהחמולה שלו או שלא תומכי	 בו

  

הוא ג	 מנסה , לא רק שהוא לא משת! פעולה איתי, ראש המועצה: "מסכ	הספר �מנהל בית  

ידי ניסיו� ליצור לח% באמצעות מורי	 מסוימי	 �הספר באופ� לא ישיר על�להתערב במה שקורה בבית

  .הלוחצי	 שאקד	 אות	
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	 אלא ג,        השיקולי	 הפוליטיי	 של ראשי הרשויות באי	 לידי ביטוי לא רק בעניי� המינויי	

מנהל מחלקת החינו� ביישוב , לדוגמה. הספר�כמו סיפוק הציוד הדרוש לבית, בענייני	 אחרי	

. בתקופת ראש המועצה הקוד	 שיחקו השיקולי	 הפוליטיי	 תפקיד כמעט בכל דבר: "אומר,  "בוסת�"

 מימו� לרכישת מחשבי	 � באמצעותי �הספר מראש המועצה �במש� שלוש שני	 ביקש מנהל בית, למשל

כי , ההתנגדות היתה אישית... הבקשה נתקלה בסירוב מצד ראש המועצה. צור� בניית כיתות מחשבי	ל

הוא קנה , שלושה ימי	 לפני הבחירות האחרונות, פתאו	... המנהל לא תמ� בראש המועצה בבחירות 

	  ג	 לא ע, הספר בלי שו	 תיאו	 ע	 א! גור	�וש	 אות	 בבית, הספר כמות כפולה של מחשבי	�לבית

  ."הספר ואת צוותו כדי שיתמכו בו בבחירות�כנראה ביקש לרצות את בית... הספר�מנהל בית

  

מהראיונות ע	 מנהלי . שיקולי	 בלתי מקצועיי	 פועלי	 ג	 במערכת היחסי	 שבתו� המועצה  

שחלק	 , מתברר: שחלק גדול מה	 מונה בגלל שיקולי	 אישיי	, אגפי החינו� ברשויות המקומיות עולה

מתברר שה	 משמשי	 , יתרה מזו. ולשניי	 מה	 אי� אפילו תואר אקדמי, אינו מתאי	 לתפקידכלל 

במקרי	 רבי	 : הרבה דברי	 נעשי	 אפילו בלי ידיעת	. גומי בידי ראשי המועצות�כבובות וכחותמות

לדבריו של מנהל מחלקת . ראשי המועצות אינ	 מתייעצי	 אית	 או שאינ	 פועלי	 לפי המלצת	

... בדר� כלל הוא לא מתייע% איתי בכל מה שקשור לענייני החינו� ביישוב", "בוסת�"יישוב החינו� ב

ופוני	 , הספר עוקפי	 אותי�וג	 מנהלי בתי, הוא מסכ	 ומחליט על דברי	 רבי	 מבלי שיתייע% איתי

שמתי לב שהלי� , הספר התיכו��כאשר רצו לקנות מעבדת חשמל לבית, למשל. היישר לראש המועצה

א� הדבר לא עלה ,  לדעת מה קורה ולעצור את ההלי� הלא תקי�,  ניסיתי להתערב.  ישה לא תקי�הרכ

  ."אבל א! אחד לא התערב,  כל חברי הקואליציה ידעו על כ�, ואגב. בידי

  

לאחר בדיקה . בחינו�. א.הצהיר שהוא בעל  תעודת ב, "עי� הגליל"מנהל מחלקת החינו� ביישוב   

הוא . והורחק, נכשל בלימודי	, האיש  למד שנה באוניברסיטה. ודה אקדמיתהתברר שאי� לו כלל תע

תמכה בראש הרשות הנוכחי , שהיא המשפחה השלישית בגודלה ביישוב, מונה לתפקיד  מפני שמשפחתו

שעשתה החמולה שלו ע	 החמולה של ראש " העסקה"ומינוי זה היה חלק מ, במערכת הבחירות

במקרי	 רבי	 מחליט . רי	 הקשורי	 בחינו� ביישוב עוברי	 דרכישלא כל הדב", הוא טע�. המועצה

... ואפילו לא מודיע לי על כ�, הוא מסכ	 ע	 האנשי	 ומבצע דברי	, ראש היישוב בעצמו מה לעשות

זה היה ג	 אירוע . הספר התיכו��בשנה שעברה התקיי	 טקס חלוקת פרסי	 ותעודות בבית, למשל

... וכל זה מבלי שאני אדע דבר על קיומו, ידי הרשות המקומית�לשבוצע ואורג� ע, תרבותי וחינוכי

  .".שמעתי מכל מיני אנשי	 רק שבוע לפני האירוע

  

הספר �בתשובה לשאלה מיה	 האחראי	 המרכזיי	 למצב הירוד של החינו� בכלל ושל בית  

 את כול	 הטילו: באותו אופ�, ענו כל האחראי	 ברשויות המקומיות שהתראיינו, התיכו� בפרט

וא	 על , הספר ובמיוחד על המורי	�א	 על צוות בתי, האחריות א	 על משרד החינו� והמימסד המרכזי

בטענה שאי� לה	 , היו א! שהטילו את האש	 בתלמידי	 עצמ	; שאינ	 דואגי	 לבניה	, ההורי	

הספר �אני מודה בחלק מהאחריות להתדרדרות בית: לא היה ולו ראש מועצה אחד שאמר. מוטיבציה

, נות� לה	 כל מה שה	 רוצי	, כרשות מקומית, אני: "כול	 יצאו באותה הצהרה, נהפו� הוא. התיכו�

  ".אבל ה	 לא בסדר

  

ההשקעה , שבעיני ראשי הרשויות, מתברר? ומה בדבר ההשקעה בחינו� מצד הרשות המקומית  

קיד באשר ושאי� לה	 שו	 תפ, כלומר אספקת ציוד, הספר צריכה להיות רק חומרית�שלה	 בבית
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הספר ובקרב הצוותי	 �השקעה שתחילתה בשיפור יחסי האנוש בתו� בתי, להשקעה החינוכית

  .אב כוללניות לחינו� ביישוביה	�וסופה בהתוויית תוכניות, החינוכיי	

    

מחויב לספק , כרשות מקומית, אני: "הביע את דעתו במילי	 אלה" אלו� ההר"ראש היישוב   

אי� זה מחובתי להיות . ניירות וכדומה, לוחות, י	 כמו ספסלי	הספר רק דברי	 חומרי�לבתי

בשביל זה יש . אב לחינו� ה� לא חלק מתחו	 אחריותי�תוכניות... מבחינה חינוכית. האפוטרופוס שלה	

�על ההשקעה החינוכית בבתי, בי� היתר, ה	 האחראי	... משרד חינו� ורשויות חינוכיות אחרות

  ...". הספר

  

� שראשי היישובי	 אינ	 רואי	 עצמ	 אחראי	 להשקעה ארוכת טווח בחינו� אחת הסיבות לכ  

זמ� הנראה �ואת פירותיה לא נית� לראות בטווח, היא שהשקעה שכזאת אינה מראה תוצאות מיידיות

השקעה בתלמידי	 המצויי	 בשלבי	 הראשוני	 של החינו� התיכו� עשויה להביא לתוצאות . לעי�

דבר זה הוא בעייתי . כשתלמידי	 אלה ייבחנו בבחינות הבגרות,  שני	נראות לעי� רק בחלו! מספר

  .לפני הבחירות הקרובות,  מנקודת הראות של ראש רשות החייב להוכיח את עצמו בתו� זמ� קצר

  

נית� ליטול מ� , א	 רצונה בכ�, דוגמה חיובית באשר לתפקיד שיכולה  רשות מקומית למלא  

, הספר התיכו� לבי� המועצה� שוררת אווירה של הרמוניה בי� ביתביישוב זה". פיסגת הזית"היישוב 

אבל ג	 , הספר בעיקר מבחינה מוראלית�המועצה תומכת בבית. 25הספר לא שיי� למועצה�למרות שבית

כמו כ� השיגה המועצה . מימו� משרה של מורה ועוד, ארנונה, מי	: במידה מסוימת בהענקת משאבי	

המועצה לא ניסתה , מצד שני. בנה עליה את התוספת שהוא מתכנ�כדי שי, הספר חלקת אדמה�לבית

. קבלת תלמידי	 וכ� הלאה, הספר כמו מינויי מורי	�ואינה מנסה להתערב בענייני	 הפנימיי	 של בית

פניותיה	 ... , הספר�פנו אלינו הורי	 על מנת שנעזור לה	 בקבלת בניה	 לבית"ראש המועצה מספר ש

חשוב ...". הספר�החלטה בעניי� קבלת תלמידי	 ומורי	 היא א� ורק של ביתכי ה, נענו בסירוב מצדנו

ביישוב זה היתה מידה גדולה של התאמה בי� הדברי	 שאמר ראש , שבניגוד ליישובי	 האחרי	, לומר

�בכל מה שקשור למערכת היחסי	 בי� המועצה לבי� בית, הספר�המועצה לבי� דבריו של מנהל בית

  .הספר

  

הרשות המקומית איננה משמשת , היא כי במגזר הערבי, מ� הדיו� שלעילהמסקנה העולה   

יתר על . הספר התיכו� הממלכתי המצוי בשליטתה ובתחו	 אחריותה�תפקיד חיובי ומועיל ביחס לבית

כ� גובר , הספר הוא בעל עצמאות גדולה יותר ביחסיו ע	 הרשות המקומית�נראה שככל שבית, כ�

  . הסיכוי שיצליח בעבודתו

                                                           
25

.הספר התיכון אינו שייך לרשות המקומית-שבית,  ייתכן שהסיבה להרמוניה ביניהם נעוצה דווקא בעובדה  
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  הספר לבי� משרד החינו#�מערכת היחסי( בי� בית: 5פרק 

  

   סימטריות�א
 וא	 �א	 בתחו	 החומרי . משרד החינו� הוא האחראי הראשי על מערכת החינו� בישראל  

תוכניות הלימודי	 , מטרות החינו�: משרד החינו� אחראי ג	 על התכני	. בתחו	 כוח האד	

מנהלי	 ועובדי ,  החינו� הוא האחראי על מינויי מורי	משרד, בנוס! לכל אלה. והשתלמויות מורי	

  . הוראה אחרי	

  

הספר הערבי הוא היותה �המאפיי� הבולט של מערכת היחסי	 שבי� משרד החינו� ובי� בית  

לא שונה מערכת יחסי	 זו מכל מערכת יחסי	 אחרת שבי� , במוב� זה. מערכת יחסי	 שבי� רוב  למיעוט

מדובר ביחסי	 בי� רוב . שהוא המיעוט, לבי� המגזר הערבי, ידי הרוב היהודי�הנשלט על, מנגנו� המדינה

אשר מקבל  מידיו של הרוב את , לבי� מיעוט חלש ושולי, במוסדותיה ובמשאבי	 שלה, השולט במדינה

שוויונית �לא ניכנס כא� לבעייה הכוללת של חלוקת המשאבי	 הבלתי. לו.אשר האחרו� מחליט להעניק

הכוללת את ההורי	 , ובמקו	 זאת נתמקד באפשרויות ההשפעה של הרמה המקומית, י	בי� שני המגזר

בכל הנוגע  להחלטות , כלומר על משרד החינו�, על הרמה הארצית, ואת הנהגת הסקטור הערבי

  .המרכזיות הקשורות לחינו� במגזר הערבי

  

�מה המקומית ברוב הראיונות שערכנו דובר על חוסר האוני	 של כל העוסקי	 בחינו� בר   

ברור , למשל, כ�. ואפילו הממונה על החינו� הערבי, פקידי	 ערבי	 העובדי	 במשרד החינו�, מפקחי	

היה שראשי הרשויות המקומיות שהתראיינו מקשרי	 בי� הרמה הנמוכה של החינו� במגזר הערבי לבי� 

למה לנו "דת ההנחה אשר ביסודה עומ,  המדיניות הבלתי שוויונית והחד סיטרית של משרד החינו�

לדעת ראש הרשות ". בוסת�"כפי שניסח זאת ראש הרשות המקומית , "?להפו� את הערבי	 למשכילי	

כנראה שמעצבי המדיניות במימסד המרכזי חוששי	 מעליית רמת ההשכלה ", "פיסגת הזית"המקומית 

 שעשו בהצלחה עד שיקשה עליה	 לשלוט בנו כפי, שעלולה להיות אתגר רציני עבור	... אצל הערבי	

  ...".היו	

  

בהשוואה למדיניות העבר של משרד , נכו� שהיו	", שהוא מחנ� ותיק, לדעתו של מרואיי� אחר  

יש יותר , יש שינויי	 בחלק מתוכניות הלימודי	: המצב השתנה לטובה, החינו� ביחס למגזר הערבי

אבל הקו המנחה . ני	 האחרונותבמיוחד בש... 'חדרי לימודי	 וכו, יותר משאבי	, השתלמויות למורי	

שבה כל , הכול נקבע בשיטה דיקטטורית, היא עדיי� ריכוזית וחד סיטרית: של המדיניות נשאר בעינו

מנהלי , מנהלי האגפי	, המפקחי	 למיניה	,  הממונה על החינו� הערבי�הפקידי	 והממוני	 הערבי	 

. י שחמט המוזזי	 לפי הוראות מלמעלהחייל, במקרה הטוב ביותר,  ה	�הספר ועד למורה הפשוט �בתי

של אינטרפרטציה , ולו מזערית, אי� לה	 חופש או מידה. ה	 חייבי	 לבצע את המדיניות כפי שהיא

 חייבי	 לקשור את החמור במקו	 שבעליו ציווה � כמו שאומר הפתג	 הערבי �ה	 פשוט ... ביישומה

  ." עליה	 לעשות
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 במיוחד �המלוות כל מורה ערבי , התייחס לחששות" לעי� הגלי"המורה להיסטוריה מהיישוב   

המורה חייב תמיד להוכיח : " ע	 תחילת עבודתו�השיי� באופ� ישיר למשרד החינו� , בחינו� הממלכתי

  ."הספר לענייני	 אקטואליי	�והוא מנוע מלהתייחס בכיתה או בי� כותלי בית, שהוא הול� לפי התל	

  

מבחינת ההשתייכות ", "בוסת�"ר התיכו� ביישוב הספ�לדעתו של חבר ההנהלה של בית  

אנשי החינו� במגזר , אבל אנחנו, המדיניות של המשרד השתנתה קצת לטובה, הפוליטית של המורה

." ומה שנשאר לנו לעשות הוא לייש	, הכל מונחת מלמעלה... עדיי� מרגישי	 כבולי	 ומוגבלי	 , הערבי

מערכת החינו� במגזר הערבי ", "אלו� ההר"יכו� ביישוב הספר הת�לדעתו של  המורה להיסטוריה בבית

היא מבוססת על רוב השולט במיעוט ; משקפת את יחס המדינה והשלטונות שלה לאוכלוסיה הערבית

  ...".נשלט

  

המערכת פועלת כ� שכל ההחלטות הנוגעות לחינו� הערבי מתקבלות , לדעת המרואייני	 שלנו  

אי� נציגי	 ערבי	 בדרגי	 הגבוהי	 של . י� כל השפעה על הנעשהלהורי	 ולמנהיגות הערבית א: למעלה

משרד "כדוגמת ,  "משרד חינו� ערבי"שתהווה מעי� , כש	 שאי� מועצת חינו� ערבית,  משרד החינו�

הנהנה ממעמד אוטונומי למעשה בכל מה שקשור , דתי�שמתגל	 באג! לחינו� ממלכתי, "החינו� הדתי

חוק מאוד מקבלת אוטונומיה חינוכית או מסגרת חינוכית בעלת מנגנו� המגזר הערבי ר. 26לחינו� הדתי

  . בדומה  למסגרת שניתנה לדתיי	, פעולה משל עצמה

  

ע	 מידה מזערית של השפעה מכיוו� , המרואייני	 חשי	 כי המערכת בנויה בצורה הירארכית  

 כ� שאי� 27,רנותהמערכת  מאופיינת ג	 ברמה גבוהה של שמ. בסיסה של הפירמידה אל עבר ראשה

מצב זה . השינויי	 המתרחשי	 בה ה	 לרוב מזעריי	 ואיטיי	; "מהפכניי	"לצפות ממנה לשינויי	 

מאיד� גיסא .  המאפייני	 עדיי� את מערכת החינו� הערבית, מביא לשימור	 של דפוסי	 מיושני	

בי� החינו�  ה� את אלה הקיימי	 בתו� המערכת הערבית עצמה �משמרי	 דפוסי	 אלה את הפערי	 

  .וה� את אלה הקיימי	 בי� החינו� הערבי והיהודי,  הפרטי והממלכתי

  

ובמיוחד המפקחי	 , תיאור זה מתאי	 ג	 לאופ� שבו פועלי	 מנהלי המחוזות והמפקחי	  

, ברמת הפרט. העל בקפדנות ובשמרנות ברמה הכללית�שאלה ממלאי	 אחר מדיניות, מתברר. הכלליי	

, בעיקר במה שנוגע לענייני מינויי מורי	, וה	 נטולי התחשבות בפרט, ניי	שיקוליה	 לא תמיד עניי

, כלומר". כעסקני חינו�"המפקחי	 על המקצועות מצטיירי	 אצל המרואייני	 . העברות מורי	 ועוד

למורי	 להשתמש " מציעי	"ויותר במסחר בספרי לימוד שה	 מחברי	 ו, ה	 עסוקי	 פחות בחינו�

אומר " אלו� ההר"מורה מהיישוב .  28 פיקוח  על רמת	 המקצועית והפדגוגיתכאשר לא תמיד יש, בה	

עד שהוא הפ� להיות עסק� , המפקח בחינו� במגזר הערבי רחוק כל כ� מענייני החינו�: "בנושא זה

 שרוב � לפי ההיכרות שלי את השטח �אני סבור , למרות שאי� לי הוכחות חותכות... חינוכי�פוליטי

, שלא! אחד מה	 אי� תעודות מתאימות, אינני טוע�... ל בסיס השתייכות מפלגתיתהמפקחי	 התמנו ע

וה	 עושי	 . אלא השתייכות	 הפוליטית, אלא  שכרטיס הכניסה שלה	 לא היה התעודה האקדמית

המפקח , פשוט... היו	 בתפקיד הזה נפלאות וקסמי	 בכל מה שקשור למינויי	 במחיר של טובות הנאה

: בשני	 האחרונות קיבל תפקיד זה עוד מרכיב... בעל עוצמה ומשאבי	 בחברה שלוהפ� להיות מנהיג 

                                                           
26

. 1990:64. , סבירסקי  
27
  Mari, Sami, Arab Education in Israel. Syracuse, New York, Syracuse University Press. 1978. 

28
 Mari', 1978. 
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דבר המבטיח , לספרי לימוד' בתי חרושת' הפכו להיות � ובמיוחד המפקחי	 על מקצועות �המפקחי	 

ומכריחי	 את המורי	 ללמד , ה	 פשוט מחברי	 ספרי לימוד במקצוע שלה	. לה	 הכנסה נוספת

כדי שיקנו אותו עוד , ומוציאי	 אותו מחדש, שי	 כמה שינויי	 קוסמטיי	 בספרכל שנה עו. באמצעות	

  ". תלמידי	

  

  מינויי המורי(

, פקידי	,  מפקחי	�ששאלת מינוי המורי	 ועובדי החינו� האחרי	 , מכל הראיונות עולה  

חינו� עד כדי כ� שהיא נתפסת כגור	 מרכזי לפיגור של מערכת ה,  היא עניי� מהותי ביותר�ב "וכיו

, יתר על כ�. 29שעד היו	 מופעלי	 שיקולי ביטחו� במינויי המורי	 הערבי	, מתברר. הערבי בישראל

. 30פוליטיי	 או תמורת טובות הנאה מהממוני	�מינויי המורי	 נעשי	 ג	 לפי שיקולי	 מפלגתיי	

 הכת	 שעניי� מינויי המורי	 בחינו� הערבי הוא, שלושת ראשי הרשויות המקומיות שראיינו טענו

דבריו של ראש הרשות של . א	 כי ה	 מודי	 שחל שינוי בזמ� האחרו� בעניי� זה, המרכזי במערכת זו

אנו עדי	 מאז קו	 המדינה לתופעה חמורה : "מבטאי	 את הדעה הכללית בנושא זה" בוסת�"היישוב 

... גזר הערבישנקטו משרד החינו� וזרועות הביטחו� של המדינה בהתערבות מסיבית במינויי המורי	 במ

זה בנוס! לשיקולי	 האישיי	 ולשיקולי	 של השתייכות פוליטית בהעדפת מועמדי	 מסוימי	 על פני 

אישיות פוליטית או עסקני	 פוליטיי	 , בדר� כלל, הגב הזה הוא. שאי� לה	 גב, מועמדי	 אחרי	

  ." במיוחד ע	 מפלגת השלטו� וההסתדרות�המזוהי	 ע	 המימסד , ערבי	

   

כאשר דיברו ראשי הרשויות על עצמ	 כמעסיקי	 וכאחראי	 על מינויי מורי	 , אתלעומת ז  

הדבר בלט . ה	 הדגישו כי השיקולי	 המנחי	 אות	 ה	 מקצועיי	 גרידא, ה	�בתיכוני	 שביישוביה	

מעול	 ", "אלו� ההר"לדברי ראש היישוב ". אלו� ההר"ו" בוסת�"במיוחד במקרה של ראשי היישובי	 

הספר התיכו� ביישוב �יקולי	 קואליציוניי	 או בשיקולי בחירות במינויי מורי בתילא התחשבתי בש

  ...". שלי

  

הביעו דעה , ולצד	 ג	 מועסקי	 אחרי	 במערכת החינו� המקומית, המורי	 שבי� המרואייני	  

הספר �בבתי, לפעמי	 חסרי תעודות אקדמיות, ה	 דיברו על מינויי	 של מורי	 בלתי ראויי	. שונה

אלו� "מה שארע ביישוב . עקב שיקולי בחירות ופוליטיקה חמולתית ועדתית, וניי	 ביישוביה	התיכ

. הספר ה� רק שתי דוגמאות בולטות במיוחד�ע	 מזכיר בית" בוסת�"וכ�  מה שמתרחש ביישוב " ההר

�הלא"קיימת תופעת המינויי	 , כ� מתברר מדברי מורי	 המלמדי	 ש	, הספר האחרי	�ג	 בבתי

הפוליטיקה החמולתית  בי�  שתי החמולות "ש, ציי�" עי� הגליל"אחד המורי	 מהיישוב ". כשרי	

ובכלל זה מינויי , תפקיד בכל מה שקשור למינויי	 ביישוב, ועדיי� משחקת, הגדולות ביישוב שיחקה

אפילו פקידי מחלקות החינו� ברשויות המקומיות אינ	 מסתירי	 ." הספר התיכו��המורי	 של בית

טבעי שיתגמל את , כל ראש יישוב: "הצדיק את העניי�" בוסת�"מנהל מחלקת החינו� ביישוב . עובדה זו

התבטא קצת אחרת " עי� הגליל"מנהל מחלקת החינו� ביישוב ." התומכי	 בו כאשר ישנה אפשרות לכ�

שאנחנו חיי	 , מה אתה חושב... אי� ראש מועצה שהוא חסי� בפני דברי	 כאלה: "בנושא המינויי	

  " ?מניהבגר

                                                           
29

.7: 1995, המרכז לחקר החינוך,  חיפה.שאלות וציפיות, מעמד. המורה הערבי בישראל.מ',  אלחאג  
30
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  ועדת המעקב לענייני החינו# הערבי

ידי �שהוקמה לפני כעשר שני	 על, ועדת המעקב לענייני החינו� הערבי היא ועדה ציבורית  

במטרה , קבוצה של משכילי	 ואנשי ציבור בתמיכת	 של הגופי	 הפוליטיי	 הפעילי	 במגזר הערבי

  .אצל השלטונות) lobbying(ור לקד	 את נושא החינו� במגזר הערבי ולפעול בשיטת הסינג

  

; פעילותה של הוועדה התמקדה בעיקר בארגו� כינוסי	 שנתיי	 בענייני החינו� במגזר הערבי  

רוב	 משכילי	 , רק קומ% אנשי	. מעבר לכ� לא הורגש משקלה כגו! הפועל לשינוי משמעותי

  .יודעי	 על קיומה ועל פעילותה, המקורבי	 אל הוועדה

  

למרות ; ואפילו ידעו מי עומד בראשה, לנו ידעו על קיומה של ועדת המעקבכל המרואייני	 ש  

ספר ביישוב �מנהל בית. כול	 סברו שהיא אינה עושה די כדי לשפר את תנאי החינו� במגזר הערבי, זאת

ועדת המעקב מסוכסכת ועסוקה : "אמר" בוסת�"ראש היישוב . תמה א	 היא עדיי� קיימת" עי� הגליל"

  ...".ולא תורמת דבר לשיפור החינו� הערבי,  בעצמהבמקרה הטוב רק

  

אחד הגופי	 "המרואייני	 התייחסו אליה כאל : לא שמענו דעות חיוביות על הוועדה  

" ,אשר חו% מדיבורי	 אי� ביכולת	 לעשות שו	 דבר מעשי, הרבי	 הנמצאי	 במגזר הערבי' המסורסי	'

  . כדבריו של מחנ� ותיק

  

היא , ולפחות לא דברי	 המורגשי	 בשטח, ה הרבה לקידו	 החינו�למרות שהוועדה אינה עוש  

כחלק מ� המאבק , הנלח	 בשלטונות בנושא החינו�, נתפסת אצל חלק מהמרואייני	 כגו! לאומני

מסיבה זו נרתע עדיי� חלק מציבור העוסקי	 בחינו� . באפליה נגד אזרחיה הערבי	 של המדינה

השלכות שליליות על מעמד	 כלפי  מעסיקיה	 במשרד מחשש שיהיו לדבר , מהזדהות ע	 הוועדה

  .החינו�

   

אי אפשר לסיי	 חלק זה בלי להתייחס לדר� בה תופסי	 המרואייני	 שלנו את התפקיד   

בכל הנוגע , ובתוכ	 המפלגות הערביות, שממלאי	 הארגוני	 והמוסדות הציבוריי	 במגזר הערבי

רוב , אמנ	. הארגוני	 הללו לא פעלו רבות, דעת	ל: עמדת המרואייני	 שלנו היא שלילית.  לחינו�

בעיקר בענייני	 פוליטיי	 , היו עסוקי	 בענייני	 אחרי	, ובמיוחד המפלגות הערביות, הארגוני	 האלה

א� ראש הרשות . למשל,  הבעיה הפלסטינית�ידי המנהיגי	 כבעלי חשיבות עליונה �שנתפסו על

אופ� כללי במפלגות הפועלות במגזר הערבי היא  הבעיה ב: "מצא לנכו� לומר" בוסת�"המקומית 

מפני שאי� , ולו ברמה המקומית, שהפעילי	 והמנהיגי	 שלה	 לא ראויי	 להיות מנהיגי	 פוליטיי	

שה	 לא תורמי	 , ואי� פלא... ה	 מאוד צרי מחשבה, אסטרטגיות כוללניות, לה	 אופקי	 רחבי	

  ." לשיפור מצב החינו� הערבי
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    מבנה הזדמנויות לא שוויוני: דיו�: 6פרק 

  

נמצא במוקד ההשפעה של שלושה גורמי	 בשלוש , הספר שבתוכו מתנהל תהלי� החינו��בית  

�שהיא האחראית המקומית על בית, השני הוא הרשות המקומית, הראשו� הוא ההורי	: רמות שונות

 אותותיה	 על שלושת גורמי	 אלה נותני	 את. והשלישי הוא משרד החינו� והמימסד השלטוני, הספר

  .צוות המורי	 והתלמידי	, ההנהלה:  הספר�השחקני	 המרכזיי	 בבית

  

שורר אי שוויו� , ארצית�ברמה הכלל .מבנה ההזדמנויות במערכת החינו� באר% הוא לא שוויוני  

אי שוויו� זה מוצא . התלמידי	 במגזר הערבי, בהזדמנויות  בי� התלמידי	 במגזר היהודי לבי� עמיתיה	

הספר �אי� שוויו� בהזדמנויות בי� בתי: כלומר בתו� המגזר הערבי עצמו, את ביטויו ג	 ברמה המקומית

השייכי	 , הספר הממלכתיי	 הערביי	�הכולל את בתי, הפרטיי	 הערביי	 לבי� המגזר הערבי הרחב

שר שוויו� בהזדמנויות ברמה המקומית אפ�עוד ביטוי של אי. לרשויות המקומיות ולמשרד החינו�

אשר מכיל , מסלול ראשו�: הספר הממלכתיי	 הערביי	�לראות בי� שני מסלולי לימודי	 מרכזיי	 בבתי

אשר בו רוב , ומסלול שני; ואשר מוביל לתעודת בגרות ברמה טובה, רק חלק קט� מהתלמידי	

�פער זה משמר את עצמו לפי ההשתייכות הסוציו. במקרה הטוב, והמוביל לתעודת גמר, התלמידי	

  . ונומית ורמת ההשכלה של ההורי	אק

  

הדבר מתבטא באופ� ברור . קיי	 פער עצו	, ובמיוחד זה האשכנזי, בי� המגזר הערבי והיהודי  

ניתוח מערכות היחסי	 , מאיד� גיסא. למדי באחוז הסטודנטי	 הערבי	 באוניברסיטאות בישראל

ועד שהוא מגיע לבחינות ' שבה עובר התלמיד הערבי מכיתה א" דר� הייסורי	"השונות חוש! את 

שבו נעשות ההכנות לבחינות הבגרות , הספר התיכו��בית, בעיקר בעייתי הוא השלב האחרו�. הבגרות

  .וג	 הסינו� לקראת�

  

ידי המימסד �השוויוניות השיטתית בחלוקת משאבי החינו� על�א	 נוסי! לכל אלה את אי  

,  התלמידי	 הערבי	 במערכת החינו�הצלחת	 של רוב�נמצא שאי, לרעת המגזר הערבי, המרכזי

משק! , ובמיוחד בכל הנוגע לאפשרות להיכנס למסלול האקדמי ע	 תעודת בגרות עיונית ראויה לשמה

אי הצלחה זה מלמדת בבירור על מידת ההשפעה . את מעמדו הנחות של הקולקטיב הערבי בישראל

ובכלל זה , ני	 הקשורי	 לה	הנמוכה של הערבי	 בישראל על קבלת ההחלטות ברמה הארצית בעניי

  .ענייני החינו�

  

במיוחד , התנאי	 שבה	 פועלת מערכת החינו� הערבית, שברמה הארצית, אפשר לסכ	 ולומר  

עושי	 לשימור הפער בי� יהודי	 לערבי	 ה� ברמת ההישגי	 הלימודיי	 וה� , הספר התיכו��בשלב בית

אשר מדובר בהבדלי	 בי� התלמידי	 כלומר כ, המצב ברמה המקומית. אקונומית�ברמה הסוציו

והוא א! משלי	 אותו מבחינה המגמה ,  הוא פונקציה של המצב ברמה הארצית, הערבי	 לבי� עצמ	

משפיעה ג	 על הדרכי	 בה	 , הצורה שבה נשמר הפער ברמה הארצית, דהיינו.  שבכיוונה הוא פועל

רק מיעוט בישראל מגיע הפועלת כ� ש, מגמת ההסללה וההקבצה. נשמר הפער ברמה המקומית

באמצעות ,  משפיעה לא רק ברמה הארצית אלא ג	 בתו� המגזר הערבי עצמו, ללימודי	 אקדמיי	
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שה	 ,  הספר הממלכתיי	�ובי� בתי, שמהווי	 צינור ניעות  טוב ומוצלח, ספר פרטיי	�האבחנה בי� בתי

  . והמהווי	 צינור ניעות מוצלח פחות, נחלתו של הרוב

  

רק חלק קט� מ� . ג	 הוא לא שוויוני, יות העומד בפני התלמידי	 הערבי	מבנה ההזדמנו  

, הספר�רבי	 נושרי	 ורבי	 אחרי	 נשארי	 בבית: התלמידי	 מתמיד במסלול לימודי	 המוביל לבגרות

אלא ג	 , הצלחתו של תלמיד אינה תלויה א� ורק ביכולתו האישית. 31אבל לא במסלול לתעודה בגרות

, וכ� במידה רבה ג	 בציפיות של אנשי החינו� שביישוב, מגמה שהוא לומד בההספר או ה�בטיב בית

כמו המעמד , פעמי	 רבות ציפיות אלה מבוססות על נתוני	 שיוכיי	 של התלמיד. הספר�ובמיוחד בבית

  .השכלת הוריו או הייחוס הפוליטי של המשפחה אליה הוא שיי�, אקונומי של משפחתו�הסוציו

  

אשר נבדלות זו מזו בעיקר ברמת , פועלות שתי מערכות חינו� נפרדות, ניברמת החינו� התיכו  

מייצג את מערכת החינו� המשובחת " פיסגת הזית"התיכו� שביישוב ; החינו� שה� מעניקות לתלמיד

שהוא אחד , 32ספר נוצרי עדתי סלקטיבי�מדובר בבית. המעניקה הזדמנות טובה יותר להצלחה, יותר

במיוחד מבחינת רמת ההצלחה בבחינות ,  הערביי	 הנחשבי	 כטובי	הספר התיכו��מחמשת בתי

ששיעור ההצלחה של התלמידי	 , המורי	 ואנשי החינו� האחרי	 מודעי	 לעובדה, ההורי	. 33הבגרות

הספר ה	 בעלי הכשרה טובה �המורי	 וצוות העובדי	 בבית, המנהל. ספר זה הוא גבוה�הלומדי	 בבית

  . פתוחי	 וליברליי	, ספר זה טובי	�י	 והמורי	 בביתוהיחסי	 בי� התלמיד, במיוחד

  

אומר מנהל :   א� בהבדל משמעותי�ספר זה היא זו הפרונטלית �           שיטת ההוראה הנהוגה בבית

וליתר דיוק בחלק גדול , במיוחד בכמה מקצועות, אנחנו מוכרחי	 ללמד בשיטה הזאת: "הספר�בית

מקצועות כמו היסטוריה ... י� שיטה אחרת שמתאימה ללמדמפני שא, מהנושאי	 של כמה מקצועות

ובמיוחד בכל מה , הספר�אבל אנו משתדלי	 להיות גמישי	 וחדשני	 ברמה מספקת בבית. וערבית

הוא , הספר�לדבריו של מנהל בית, מה שיותר חשוב...". 'מחשבי	 וכו, כימיה, שקשור למעבדות לפיזיקה

,  ולעודד אות	 להשתמש בשיטות הוראה יותר מודרניותאנחנו מנסי	 להחדיר לצוות המורי	"ש

מצדי ה	 יכולי	 להשתמש בכל שיטה ... ושוברי	 אצל	 את המחסו	 של המסורתיות בשיטת ההוראה

במיוחד כאשר זה עשוי לקד	 , אני לא חוס� בשו	 דבר... שירצו על מנת להעביר את החומר כמו שצרי�

עולה שלמרות שקיימי	 , הספר�ידי המורי	 המלמדי	 בבית�שאומתו על, מדברי	 אלה." את תלמידינו

זו איננה השיטה היחידה בה משתמשי	 , אילוצי	 בכמה מקצועות להשתמש בשיטה הפרונטלית

  . המורי	

  

הספר לבי� ההורי	 �היחסי	 בי� בית. היחסי	 בי� ההנהלה לבי� המורי	 בנויי	 על אמו� הדדי  

כמו כ�  מנסי	 למנוע התערבות שלילית של .  מצד ועד ההורי	במיוחד, מתאפייני	 בשיתו! פעולה מלא

בסכסוכי	 בי� , בקבלת תלמידי	, התערבות בציוני	,  לדוגמה�הספר �ההורי	 במה שקורה בבית

  .המורי	 לתלמידי	 וכדומה

  

                                                           
31

.204: 1990,  סבירסקי  
32

,)והם מעטים(הספר הזה -אשר לא מצליח להתקבל לבית, "פיסגת הזית"מיוחד בני היישוב ב,  חלק מן התלמידים  

ספר -חלק אחר לומד בבתי. הספר התיכון-כלומר נושר עוד לפני שהוא מגיע לבית',    אינו מגיע כלל לכיתה י
 מקצועיים 

.   הקרובים ליישוב  
33

  22.4.1995 ,סינארה-אל עיתון  



 36 

הספר לבי� מה שקורה �משתדל להפריד בי� בית, ובתוכו המנהל, הספר�צוות בית, בנוס! לכ�  

על מנת לשמור על , חמולתיי	 ואחרי	, במיוחד בכל הנוגע לסכסוכי	 פוליטיי	, שובביי, מחוצה לו

  .אווירה חינוכית

  

הרשות . ה	 טובי	, שכאמור איננה אחראית עליו, הספר לרשות המקומית�ג	 היחסי	 בי� בית  

  . הספר�אינה מנסה להתערב בענייניו הפנימיי	 של בית

  

" אוטונומיה"הוא שומר על מעי� , בל הקצבה ממשרד החינו�הספר מק�למרות שבית,         ולבסו!

  .  א� לא תכתיבי	�הספר מקבל עצות והמלצות ממשרד החינו� �בית. ניהולית

  

ספר זה את מבנה �הוא שמעניק לתלמידי	 הלומדי	 בבית,      השילוב בי� כל הגורמי	 הללו

 עיוניות והרוב מצליח להשיג כל התלמידי	 לומדי	 במגמות. ההזדמנויות המאפשר לה	 להצליח

  .כרטיס כניסה לאוניברסיטה: ובמילי	 אחרות, תעודת בגרות ברמה גבוהה

  

מבנה . מערכת החינו� שבה לומד הרוב המכריע של התלמידי	 הערבי	 היא זו הממלכתית  

במערכת זו רק חלק . ההזדמנויות שהיא מציעה לתלמידיה טוב פחות מזו שמציעה המערכת הפרטית

ורק חלק מזערי מצליח לקבל ממוצע ציוני	 גבוה , התלמידי	 מצליח להשיג תעודת בגרותקט� מ

, "עי� הגליל"ו, "בוסת�", "אלו� ההר", הספר של שלושת היישובי	 האחרי	 שחקרנו�בתי. במיוחד

  . משתייכי	 לקטיגוריה זו

  

סמכותיי	 היחסי	 בי� מורי	 לתלמידי	 ה	 . שיטת ההוראה הפרונטלית היא השכיחה, כא�  

ולרוב היא נקבעת בהתא	 , רמת הציפיות של מרבית המורי	 מתלמידיה	 נמוכה. והירארכיי	

  . אקונומיי	 וההשכלתיי	 של  ההורי	�לאיפיוני	 הסוציו

  

ויש , אקונומי לא אחיד�שתלמידיו באי	 מרקע סוציו, "פיסגת הזית"הספר �נזכיר כי בבית  

 המרואייני	 במפורש על נדירות התופעה של קישור בי� דיברו, ביניה	 מבוססי	 ושאינ	 מבוססי	

, ההנהלה מקפידה מאוד על כ�. אקונומית�הציפיות מ� התלמיד לבי� השתייכותו המשפחתית או הסוציו

הספר �על כ� יש להוסי! עוד כי המדובר בבית. ומפצירה במורי	 להימנע מקישור שכזה ככל האפשר

הספר �רוב מורי בית, דבר שלישי. י	 היא גבוהה מלכתחילהשבו רמת ההישגי	 של התלמיד, סלקטיבי

וג	 חלק לא קט� , מפני שהרוב המכריע של המורי	, הזה כלל אינ	 יודעי	 מהו הרקע של תלמידיה	

  . איננו מתו� היישוב, מהתלמידי	

  

הספר בשלושת היישובי	 האחרי	 עולה בבירור כי ה	 יודעי	 היטב �מהראיונות ע	 צוותי בתי  

וכי אחוז קט� עוד יותר , ספר	 רק אחוז קט� מהתלמידי	 מצליח לקבל תעודת בגרות מלאה�תשבבי

בראש ובראשונה בתלמידי	 "את ההסבר לכ� ה	 תולי	 . משיג תעודת בגרות ע	 ממוצע גבוה במיוחד

אבל ה	 ; "וג	 בהוריה	 אשר לא דואגי	 לה	... ואי� לה	 מוטיבציה ללמוד, שרמת	 נמוכה, עצמ	

כישלונ	 של , כלומר. כמו הרשות המקומית ומשרד החינו�, להאשי	 ג	 גורמי	 אחרי	נוטי	 
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  בסטיגמה שהמורי	 נושאי	 �ובמלי	 אחרות , ידי מוריה	 בקביעה מראש�התלמידי	 האלה מוסבר על

  .34עימ	 ביחס לתלמידי	 ולהוריה	

  

 אינ	 �לק	  כול	 או ח�שה	 , ספר אלה מודעי	 לכ�� המורי	 בשלושה בתי�דבר נוס!   

הדבר בלט . ושיש ביניה	 כאלה המזלזלי	 בעבודת	 או שאינ	 מוכשרי	 לעשותה, מתפקדי	 כראוי

בתשובות  שנתנו המורי	 הועלו " ?ספר��מה אחוז המורי	 שהיית מפטר מבית", בתשובותיה	 לשאלה

ור של שהתיא, מעניי� לראות.  שנעו בי� שליש מכלל המורי	 לקצת למעלה ממחצית מה	, מספרי	

, אלה ה	 מורי	 בעלי דימוי עצמי נמו�: המורי	 שהמרואייני	 הביעו נכונות לפטר	 הוא כמעט אחיד

  .הספר וביחס	 לתלמידי	�בתיפקוד	 בבית, המשתק! ברמת ההשכלה שלה	

  

דיווחו המרואייני	 בשלושת היישובי	 על מידה נמוכה של , באשר ליחסי	 שבי� מורי	 להנהלה  

הגורמי	 לתחושות תיסכול אצל חלק , עדפות לפי שיקולי	 שאינ	 מקצועיי	על ה, שיתו! פעולה

  . מהמורי	 ומשפיעי	 לרעה על טיב תיפקוד	 ועבודת	

  

המרואייני	 . הספר לבי� הרשות המקומית תוארה כבעייתית ביותר�מערכת היחסי	 שבי� בית  

במיוחד מצד הנהגת , דיותשהתבטא בהאשמות הד, דיווחו על אי שיתו! פעולה ועל חוסר אימו� הדדי

לא עובדי	 כמו , לא מוכשרי	, אבל ה	 לא בסדר, אנו נותני	 לה	 כל מה שה	 מבקשי	: "... הרשות

מצד , שלא משיקולי	 מקצועיי	, דווח ג	 על מידה גדולה של התערבות שלילית, בנוס! לכ�...". שצרי�

לוקת המשאבי	 והתפקידי	 בתו� בח, במינויי מנהלי	, התערבות במינויי מורי	: הרשות המקומית

  . בקבלת תלמידי	 ובמיו� התלמידי	 לפי מגמות הלימוד, בשינוי ציוני	, הספר�בית

  

דיברו מרבית המרואייני	 שלנו על , הספר הערבי�באשר ליחסי	 שבי� משרד החינו� לבי� בית  

ות הנוגעות למערכת הקהילה אינה יכולה להשפיע על ההחלט. יחסי	 בלתי שוויוניי	 שבי� רוב ומיעוט

מתקבלות בדרגי	 גבוהי	 , ובמיוחד אלו הנוגעות לתכני	 ולמשאבי	, כל ההחלטות: החינו� שלה

מפקחי	 אלה אמנ	 מתערבי	 בענייני	 . ומועברות באמצעות המפקחי	 והפקידי	 המקומיי	

	 אישיי	 אלא שהתערבות זו נובעת לא אחת משיקולי, העברות מורי	 וכדומה, מסוימי	 כמו מינויי	

 העובדה שכיו	 רוב האחראי	 המקומיי	  במגזר הערבי ה	 35.ולא משיקולי	 מקצועיי	 טהורי	

  .אינה משנה את הקביעה הזאת, ערבי	

  

אנו מגיעי	 למסקנה שמדובר במערכת חינו� שבה סיכויי התלמיד להגיע , מכל האמור לעיל  

מבנה הזדמנויות פחות טוב מזה של מדובר כא� ב, כלומר. לבחינת הבגרות ולהצליח בה ה	 מעטי	

המערכת הממלכתית מאפשרת רק  לחלק . סלקטיבית באופייה, יש לזכור,  שהיא�המערכת הפרטית 

רוב התלמידי	 אינו מצליח ; קט� מהתלמידי	 הלומדי	 בה לעלות על מסלול המוביל עד לאוניברסיטה

  .להגיע לכ�

                                                           
34
  Lewis, Arnold, Power, Poverty and Education. Ramat Gan, Turtledove, 1979, p. 94 

35 . 28.11.1994 ,הארץ   
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  מסקנות

ת קיומו ואת המשכיותו של הפער בי� יהודי	 במסגרת מחקר זה נעשה ניסיו� להסביר א  

מדוע אחוז , ולתרו	 לתשובה על השאלה, הספר התיכו��לערבי	 בהישגיה	 של התלמידי	 בבית

, ובמיוחד לתעודת בגרות המאפשרת כניסה לאוניברסיטה, התלמידי	 הערבי	 הזכאי	 לתעודת בגרות

  ?הוא כל כ� נמו�

  

היא תוצאה , גי	 הנמוכה בקרב התלמידי	 הערבי	המסקנה המרכזית שלנו היא שרמת ההיש  

, של האינטראקציה החברתית והמקצועית בי� השחקני	 השוני	 הקשורי	 והמעורבי	 בתהלי� החינו�

וברמה , ברמה המקומית של הקהילה והרשות המקומית, הספר וא	 מחוצה לו�א	 זה בתו� בית

  .הארצית של משרד החינו� בפרט והממשלה בכלל

  

אשר התמקדו בחלוקה , זו עומדת בניגוד למסקנותיה	 של רוב המחקרי	 שנעשו עד כהמסקנה   

  . היהודי והערבי�הבלתי שוויונית של המשאבי	 בחינו� בי� שני המגזרי	  

  

בקרב אנשי חינו� רבי	 עדיי� רווחת האמונה כי מקור החולשה הלימודית של מרבית בני   

רמת ההישגי	 הנמוכה . של קבוצת	) culturally disadvantaged(המיעוט הערבי היא הנחיתות התרבותית 

כ� ג	 , בדומה ליהודי	 המזרחי	. במונחי	 תרבותיי	, במקרה זה, של התלמידי	 הערבי	 מוסברת

לפיה תלמידי	 ותלמידות ערבי	 ה	 בעלי  , 36נקבעה קביעה תרבותית, לגבי הערבי	 אזרחי המדינה

, כשאנו מדברי	 על חברה הישגית. היהודי	 האשכנזי	, ל	יכולת לימודית נמוכה מזו של בני גי

שנוהגי	 לעשות  על מנת , אי� ספק שזוהי רציונליזציה, שבבסיסה עומד העיקרו� של  שוויו� הזדמנויות

  .להסביר את הפער בי� שני המגזרי	

  

, הצידוקי	 והניסיונות להסברי	 הללו משמשי	 לא רק את קובעי המדיניות ברמה הארצית  

דבר זה . ביניה	 המחנכי	 עצמ	, א ג	 חלק ניכר מההנהגה ומהנפשות הפועלות ברמה המקומיתאל

משמש , בה בעת. ציפיותיה	 של רוב המחנכי	 הערבי	 מתלמידיה	 נמוכות ביותר. בלט בראיונות שלנו

רוב :  ג	 את הנפשות הפועלות ברמה המקומית(institutional discrimination)" האפליה המוסדית"הסבר  

  .המרואייני	 התלוננו על הפער בחלוקת משאבי החינו� בי� שני המגזרי	

  

את האסטרטגיה הבלתי שוויונית , למעשה, מתברר שהמנהיגות הערבית אימצה, לאור זאת  

ולפיה החינו� התיכוני וההשכלה האוניברסיטאית נועדו רק לחלק , המנחה את המימסד השלטוני

קיימת הסכמה , במילי	 אחרות. לחלק מ� התלמידי	 הערבי	רק ,  במקרה שלנו�מהתלמידי	 

" לבלתי ראויי	"ו" ראויי	"שבשתיקה בי� המימסד המרכזי לבי� המנהיגות הערבית המקומית באשר ל

ספר תיכו� �בית: הדבר בא לידי ביטוי בקיומ� של שתי מערכות חינו� במגזר הערבי. להשכלה גבוהה

  ביטויו נמצא ג	 בקיומה של מערכת מיו� והסללה לפי מגמות בתו� אבל . ספר תיכו� ממלכתי�פרטי ובית

  .הספר הממלכתיי	 קיימת רק כיתת בגרות אחת�ובכ� שברוב בתי, הספר התיכו� הממלכתי�בית

                                                           
36 .1990,  סבירסקי  


