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מהו? ברוקדייל ג׳וינט-מכון

 .1974ב- שהוקם בישראל, חברתית ורווחה האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז

 ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף הפועל רווח, כוונת ללא עצמי ארגון

 קדימות בעלות חברתיות בסוגיות יישומי למחקר עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
הלאומי. היום בסדר עליונה

 בתכנון השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע מחויבות עצמה על שנטלה חשיבות קבוצת
רווחה. תכניות וביישום

עיקריות: יחידות חמש במכון בין־תחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר

ולנוער לילדים המרכז • מוגבלות • עלייה קליטת • בריאות מדיניות • זיקנה •

ברוקדייל בג׳וינט-מכון ולנוער לילדים המרכז

 ישראל. וממשלת העולמי הג׳וינט בחסות ברוקדייל במכון 1995 בשנת הוקם ולנוער לילדים המרכז
 הכוללת תכנית באמצעות וערבים יהודים נוער ובני ילדים של רווחתם את לקדם נועד המרכז
 ופיתוח בשדה תכניות ולמפתחי מדיניות לקובעי ייעוץ וידע, מידע של פעילה הפצה יישומי, מחקר

מנהיגות.

 ערבים נוער ובבני בילדים העוסקת מנהיגות ופיתוח מחקר של נרחבת תכנית מפעיל המרכז
 בילדים העוסקים הכלליים במחקרים הערבית האוכלוסייה את לכלול מיוחד מאמץ נעשה בישראל.

 במיוחד המתמקדים מחקרים יוזם גם המרכז השוואתי. היבט לספק מנת על בישראל, ובנוער
 עם משותפים מחקרים עורך המרכז הבינלאומית, מפעילותו כחלק ערבים. נוער ובבני בילדים
התיכון. במזרח ערבים חוקרים
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-.Hברוקדייל ג׳וינט־מכון 
ולנוער לילדים המרכז

 - כישראל ערניס נוער וכר ילריס
עתידי יום סדר לקראת קייס ממכס

 תוקרים. כהשתתפות סדנה מתוך ודיונים סקירות
מדירות ואנשי מהשדה מומתים

ו 996 גדעמכר 16ו- 15

אכו-עסגה וזיאלד עורן:

 בשיתוף:

 ג׳וינט־ישראל

 ירושלים העברית, האוניברסיטה בחינוך, הטיפוח לחקר המכון

 חיפה אוניברסיטת הערבי, החינוך וטיפוח לחקר המכון

בריאות ושירותי למחקר הגליל אגודת

1998 פברואר ירושלים תשנ״ח שבט



 ברוקדייל ג׳וינט־מכון
 ולנוער לילדים המרכז

 13087 ת״ד
91130 ירושלים

 02־6557400 טלפון:
02-5612391 פקס:



תגדוז דגרי

 הפועל. אל הסדנה ובהוצאת בארגון בתכנון, חלק נטלו אשר לרבים תודה חבים אנו
 שלבי לכל שותפים היו אשר ההיגוי ועדת לחברי נתונה־ תודתנו ובראשונה, בראש

 המכון ישראל, ג׳וינט והם: בתכנון שותפים שהיו לארגונים תודתנו וההכנה. התכנון
 הערבי החינוך וטיפוח לחקר המכון העברית, האוניברסיטה של החינוך וטיפוח לחקר

 נתונה תודתנו כמו־כן, בריאות. ושירותי לחקר הגליל ואגודת חיפה אוניברסיטת של
 פעיל חלק שלקחו והמשתתפים המרצים ולכל בספר המופיעות הסקירות לכותבי
בסדנה.

 רב עידוד נתן אשר ברוקדייל, מכון מנהל חביב, לג׳ק לב מקרב תודה שולחים אנו
 במכון ונוער לילדים המרכז לצוות מודים אנו לבסוף במימושה. וסייע זו, לפעילות

 וכן ,המדעי היועץ ־ רוזנפלד ויונה המחקר, מנהלת ־ דולב טלל ובראשם ברוקדייל
 המקצועיות התשומות על זיסמן, ולבת׳ אשקר לאנטיגונה טרכטנברג, לסילביה

והביצוע. הארגון התכנון, במהלך שלהם

 בוביס לסו אלון, לבלהה רוזנפלד, לג׳ני במכון, הפרסומים ליחידת מיוחדת תודה
קליינמן. וללסלי

 במתכונתו זה ספר של הוצאתו את שהבטיחה המאומצת, העבודה על תודה לכולם
הנוכחית.
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וזיגד 3געדו

 ולנוער, לילדים במרכז ערבי ונוער ילדים פעילות ורכז בכיר חוקר אבו-עסבח, ח׳אלד
ידיר ־ ברוקדייל מכון

 אוניברסיטת לחינוך, המחלקה חינוך, וחוקר מרצה אבו-סעד, אסמעיל ד״ד
שבע באר בנגב, בן־גוריון

הילד לשלום הלאומית המועצה איית, בן אשי מי

הערבי החינוך במערכת המיוחד החינוך מפמ״ר, בשאיה, אחסאן מר

ג׳וינט־ישראל פרויקטים, מנהלת בשיי, מתא גב׳

 חיפה; אוניברסיטת וסוציולוגיה, מדינה מדעי וחוקר, מרצה ג׳אנם, אסעד ד״ד
סיכוי עמותת עמית, מנכ״ל

החינוך משרד מדעים, מפקח דיאב, תוסאם ד״ד

סיכוי עמותת עמית, מנכ״ל תיאבן, אלוף מר

 המגמה וראש ; ברוקדייל מכון ונוער, לילדים במרכז בכיר יועץ תיאל, יוסי ד״ד
בר־אילן אוניברסיטת הבריאות, של לסוציולוגיה

שפרעם בריאות, ולשירותי למחקר הגליל אגודת חוקר, זידאן, סלים מי

 האוניברסיטה סוציאלית, לעבודה בית־ספר וחוקר, מרצה יחיא, חאג׳ מוחמד ד״ד
ירושלים העברית,

ברוקדייל ג׳וינט־מכון מנהל, חביב, ג׳ק ביוב׳

 לענייני המעקב ועדת ויו״ר בחיפה הערבית במכללה לחינוך מרצה חזאן, תאלת ד״ד
בישראל הערבי החינוך

 ליד הילד, ובטיחות בריאות לחינוך, תחומי הבין המרכז מנהלת חמו, מיכל ד״ד
בישראל ילדים לרפואת שניידר מרכז

 ג׳וינט-מכון הערבי, בתחום ונוער לילדים במרכז חוקרת טדכטגבדג, סילבית גב׳
 ברוקדייל

 לחינוך ומרצה יפו, הערבי המקיף התיכון בית-הספר מנהל יעקובי, ג׳אנם ד״ד
ברל בית במכללת ופסיכולוגיה



 למחקר הגליל אגודת בריאות, וקידום לחינוך המחלקה מנהל כבתה, נזיה מר
שפרעם הבריאות, ולשירותי

ישראל ג׳וינט בסיכון, לילדים בכיר תחום ראש כץ, חנה גב׳

שבע באר קיי, מכללת חינוכי, וחוקר מרצה ,מזעל ג׳נאם ר״ר

נצרת עיריית החינוך, אגף מנהל מנצור, ראג׳י מר

ירושלים בכירים, הוראה לעובדי בית-הספר מנהל מרכוס, אליעזר ר״ר

עילבון המקומית המועצה ראש סוייר, חנא ר״ר

ג׳וינט־ישראל ונוער, חינוך אגף, ראש סולימני, רמי מר

 לאומי, לביטוח המוסד ותכנון, מחקר מינהל מומחה, חוקר עוואר, יאסר מר
ירושלים

חיפה אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה בית-ספר וחוקר, מרצה עזאייזה, פייסל ר״ר

הערבי במגזר קרב פרויקט יחידת מנהל עירי, אליאס מר

הבריאות משרד לבריאות, לחינוך המחלקה ארצי, לבריאות מחנך ראבי, סעיר מר
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גזמ^יגיש רשימוג

 אוניברסיטת לחינוך המחלקה חינוך, וחוקר מרצה אבו-סעד, אסמעיל ד״ד
שבע באר בנגב, בץ־גוריון

 לילדים במרכז ערבי ונוער ילדים פעילות ורכז בכיר חוקר אבו-עסבח, ח׳אלד מד
ברוקדייל ג׳וינט-מכון ולנוער,

המתנ״סים חברת ואומנות, תרבות מדור מנהל אגבדייח, אימן מד

 היצירתיות פרויקט ומנהל בחיפה, ערבי מקיף בית-ספר מנהל אל-מאדי, משדי מד
אנסאן בעמותת

בר־אילן אוניברסיטת המדינה, למדעי החוג מרצה, אמאדה, חסן מוחמד ד״ד

 החינוך, במשרד הפדגוגית, במזכירות לערבים החינוך על הממונה אסדי, עלי מד
והספורט התרבות

הערבי החינוך במערכת המיוחד החינוך מפמ״ר אחסאןבשאדח, מד

 חיפה אוניברסיטת וסוציולוגיה, המדינה מדעי וחוקר, מרצה ג׳אנם, אסעד ד״ד
סיכוי בעמותת עמית ומנכ״ל

 החינוך, משרד הערבי, במגזר ונוער חברה מינהל, יחידת מנהל זחאלקה, תופיק מד
והספורט התרבות

 האוניברסיטה סוציאלית, לעבודה בית־הספר וחוקר, מרצה יחיא, חאג׳ מוחמד ד״ד
ירושלים העברית,

 מורים מרכז ומנהל ירושלים חינוכית, למנהיגות בית־הספר חוקר, חאיק, עבד ד״ד
אעבלין מכללת למדעים,

 לענייני המעקב ועדת ויו״ר בחיפה הערבית במכללה לחינוך מרצה חזאן, חאלח ד״ד
בישראל הערבי החינוך

בישראל הערבית בחברה רווחה לענייני המעקב ועדת יו״ר חליחל, חכמיח גב׳

 ליד הילד, ובטיחות בריאות לחינוך, תחומי הבין המרכז מנהלת חמו, מיכל ד״ד
בישראל ילדים לרפואת שניידר מרכז

 המרכז ומנהל חיפה, אוניברסיטת לגיאוגרפיה, המחלקה מרצה, חמיסי, דאסם ד״ד
ערביות מקומיות ברשויות אסטרטגי לתכנון
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 ופסיכולוגיה לחינוך ומרצה יפו, המקיף התיכון בית־הספר מנהל יעקובי, ג׳אנם ד״ד
ברל בית במכללת

 למחקר הגליל אגודת בריאות, וקידום לחינוך המחלקה מנהל כבתה, מיה מד
שפרעם הבריאות, ולשירותי

 והרווחה, העבודה משרד ולנוער, לילד הישרות ומחקר, תכנון רכז כודזים, יוסי ד״ד
ירושלים

ג׳וינט־ישראל הערבי, במגזר תכניות מנהל מויאל, שלומי מד

המתנ״סים חברת ולנוער, לילדים המחלקה מנהל מזדחי, איתן מד

הערבית בחברה תכניות לפיתוח הקת מקצועי, צוות יועצת מנסוד, ערביה גב׳

נצרת עיריית החינוך, אגף מנהל מנצוד, דאג׳י מד

 האוניברסיטה הייעוץ, שירות מומחה, קליני פסיכולוג מסאלחה, שביק ד״ד
ירושלים העברית,

ברוקדייל ג׳וינט־מכון מוגבלות, תחום ראש גאון, דגיו גב׳

עילבון המקומית המועצה ראש סוייד, מגא ד״ד

נצרת עיריית החינוך, אגף פדגוגי, לתכנון המחלקה מנהל עבדו, בשיד מד

 לאומי, לביטוח המוסד ותכנון, מחקר מינהל מומחה, חוקר עוואד, עאטף יאסד מד
ירושלים

הערבי במגזר קרב תכנית מנהל עידי, אליאס מד

 הבריאות משרד לבריאות, לחינוך המחלקה ארצי, לבריאות מחנך דאבי, סעיד מד

 לקרימינולוגיה, המכון למשפטים, הפקולטה שלהוב-קיבודקיאן, נאדידה ד״ד
ירושלים העברית, האוניברסיטה
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הקדמה

 את לכלול המרכז שקד ברוקדייל, בג׳וינט־מכון ולנוער לילדים המרכז של הקמתו עם
 עלה מקיים. שהוא הפעילויות תחומי בכל הערבים הנוער ובני הילדים אוכלוסיית

 התקיימה הסדנה הערבי. והנער הילד של רווחתו בקידום כצעד סדנה לקיים הצורך
 סדרי לגבש הצורך רקע על ערבים, נוער ובני ילדים על בידע המחסור רקע על

 יותר מעמיק דיון לערוך מנת ועל ופעולה, מחקר כיווני לגבי וקדימויות עדיפויות
 צרכים כבעל רק ולא כשלם הילד את הרואה ורב־מקצועית רב־ארגונית מזווית
והחברה. החינוך הבריאות, בתחומי נפרדים

מרכזיות: נקודות בשתי התמקדה הסדנה
 בישראל, הערבית החברה בקרב נוער ובני ילדים של הקיים המצב לימוד .1

 המומחים מיטב של בפורום בהן שנערך והדיון שהוזמנו, הסקירות באמצעות
ומהשדה. מהאקדמיה

 המדיניות בתחום והן המחקרי בתחום הן )קדימויות(, יום סדר לבנות ניסיון .2
ערבים. נוער ובני ילדים בתחום העוסקים הגורמים לכל בשדה והפעולה

 העוסקים מומחים שחבריה היגוי ועדת הוקמה היומיים בת הסדנה את להכין כדי
 p^ המבנה, בניית לשם בהם, לעסוק אמורה שהסדנה השונים העניין בתחומי

הסדנה. של והתהליך

 דצמבר בחודש לקיים הוחלט ההיגוי ועדת חברי עם ודיונים מפגשים מספר לאחר
 קיים ממצב בישראל: הערבים הגוער ובני "הילדים הכותרת: תחת סדנה 1996

עתידי". יום סדר לקראת

 החינוך מתחומי מדיניות ואנשי מהשדה מומחים לחוקרים, פנייה כלל ההכנה תהליך
 עיסוקם בנושא סקירות שיכתבו כדי והרווחה, הבריאות פורמלי, והבלתי הפורמלי
 את למקד נתבקשו הכותבים הנוער. ובני הילדים בתחום והמעשי המחקרי

:נקודות לארבע התייחסות תוך סקירותיהם
החסר; והידע העכשווי המצב הקיים, הידע סיכום .1
;עתידיים מחקר וכיווני עדיפויות סוגיות, על הצבעה .2
הקיימות; והאסטרטגיות התכניות המדיניות, .3
עתידיות. ולתכניות למדיניות חשיבה וכיווני סוגיות .4
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 פורמלי, בלתי חינוך פורמלי, חינוך מרכזיים: תחומים בשישה התמקדה הסדנה
 וגופים המקומי השלטון ותפקיד וסוציאליזציה הילד מעמד רווחה, בריאות,

הנושאים. בכל לרוחב החותכות נקודות על דיון התקיים כמו־כן, וולונטריים.

 הצגת לאחר מראש. למשתתפים שהופצו השונים בתחומים סקירות 28 הוצגו בסדנה
 בסוף תחום. באותו העתידי היום סדר סביב מעמיק דיון מושב בכל התנהל הסקירות

 בתחום העתידי היום סדר לגבי העדפותיהם את לדרג המשתתפים התבקשו דיון כל
הנדון.

 מתוך השונים, הדיון תחומי של המערכתית הראייה את ביטא הסדנה של המבנה
 אחד כשכל השונים, התחומים בין קשר שקיים הטוענת הוליסטית עולם תפיסת

 ולדון לטפל ניתן שלא ידיעה ומתוך מהם, ומושפע האחרים על משפיע מהם
האחרים. מהתחומים במנותק השונים בתחומים

:מישורים בכמה התבטא הסדנה של ייחודה
הילד. לרווחת הקשורים נושאים של הרחבה הראייה .1
מגוונים. ומקצועות תפקידים בעלי בין והמפגש המשתתפים של הרב הגיוון .2
 שאפשרו המשתתפים לכל הכנס לפני והפצתו החומר של מעמיקה המאוד ההכנה .3

המשתתפים. בין לדיון הסדנה זמן של מרבי ניצול
 בשדה, תכניות ופיתוח מדיניות וכיווני מחקר כיווני של הסקירות מתוך הזיהוי .4

 הנושאים בין קדימויות על הכנס בסוף והצבעה קבוצתי דיון שאפשר דבר
השונים.

 ומקבלי מקצוע אנשי מהשדה, מומחים חוקרים, בין למפגש הזדמנות סיפקה הסדנה
 ובשתדלנות בסינגור העוסקים אנשים ובין והמקומית, הארצית ברמות החלטות,

 החלפת משותפת, התדיינות לשם בממסד, תפקידים בעלי לבין האוכלוסייה, למען
עשייה. של משותף לעתיד פעולה כר ויצירת מידע

 לילדים המרכז בין העבודה קשרי התהדקו pא הסדנה של קיומה שלאחר לציין יש
עצמם. לבין המשתתפים ובין המשתתפים, שאר לבין ברוקדייל בג׳וינט־מכון ולנוער

 חלק, בכל לאחריהן, המפגשים. סדר לפי בסדנה הוצגו אשר הסקירות מובאות בספר
 בסוף הדיון. מובא pמ ולאחר מהסקירות, העולים והפעולה המחקר כיווני מובאים
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 כיווני וסיכום עתידי יום סדר לגבי המשתתפים המלצות של סיכום מובא הספר
.והדיונים הסקירות מן העולים השונים לתחומים המשותפים והפעולה המחקר
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ראשון חלק

מיוחד וחינוך פורמלי חינוך

אגג־עמגה תיאלד מי יגייר•*



 ותרבותיים חברתיים משתרם
 השינוי תחליבי על המשפיעים

בישראל הערנית החינוך נמערבת

אנג-עמגה' חיאלד

מבוא ו.

 ועומדים תלויים חינוך מערכת כל של והכמותיות האיכותיות תפוקותיה להשבחת
 בהם והתרבותיים החברתיים בהיבטים נוגעים מהם שאחדים משתנים, מספר
 להשוות באים שאנו בשעה מיוחדת משמעות מקבלים הדברים מערכת. אותה פועלת

 זאת עם ויחד שונה, ותרבותית חברתית בסביבה הפועלות חינוכיות מערכות שתי בין
מדינה. באותה דהיינו וכלכלית, פוליטית־מדינית סביבה באותה

 או, לסגור, ניתן בכלל האם הדילמה, או השאלה בפני פעם לא עומדים אנו כמחנכים
 הפועלות החינוך מערכות שתי בין והכמותי האיכותי הפער את לצמצם הפחות, לכל

 המתפרסמים הסטטיסטיים הנתונים כל לפי אשר פער, והערבית. היהודית - בארץ
 משרד על־ידי המתפרסמים הכמותיים והממצאים לישראל, הסטטיסטי בשנתון
 משיגי הבוגרים אחוזי נשירה, אחוזי השונים, המשוב )מבחני שנה מדי החינוך

 אלא מצטמצם, שאינו רק לא ועוד(, באוניברסיטאות סטודנטים אחוזי הבגרויות,
 קופאת בישראל החינוך מערכת שאין לזכור, צריך השנים. עם ומתרחב ממשיך שהוא

ולהתקדם. לצעוד ממשיכה אלא שמריה, על

 ברוקדייל. ג׳וינט-מכון ולנוער, לילדים במרכז ערבי ונוער ילדים פעילות ורכז חוקר1



כישראל ערכים )יער וכר ילדים 4

 שהפכו המידע והתפוצצות הטכנולוגית ההתפתחות לאור במיוחד אמורים הדברים
 יותר להפיק מסוגלת יותר מתקדמת שמערכת גם ידוע המודרני. בעידן הכל נחלת

 הראשוניים בשלבים הנמצאת מערכת מאשר הטכנולוגית, מההתפתחות תועלת
 נאמר אשר בכל הרב־תרבותית. החברה בשולי נמצאת הדברים ומטבע להתפתחותה,

 במערכת כלל התקדמות חלה שלא כך על להצביע או ללמד יכול אשר דבר אין כה עד
 כברת עברה הערבית החינוך מערכת הנכון. הוא ההיפך בישראל. הערבית החינוך

 בכדי זו מצומצמת יחסית בהתקדמות אין אולם, היום. ועד המדינה קום מאז דרך
 לצמצם או זה, פער על לגשר על־מנת המערכות. שתי בין כיום הקיים הפער על לגשר
 - חיובית היא הפתיחה לשאלת התשובה כאשר גם מה. דבר להיעשות צריך אותו,

 השאלה נשאלת אזי תיאורטי, באופן ולו אותו ולצמצם הפער על לגשר ניתן pשא
 החברה שרויה שבו גווניו כל על החברתי-הכלכלי המצב לאור זאת לעשות ניתן כיצד

בישראל! הערבית

 קום מאז המופעלת הממלכתית המדיניות על לעמוד זה מאמר של כוונתו אין
 גם (,1996 אלחגי, למשל רבות, נכתב כך )על הערבית החינוך מערכת כלפי המדינה
 של והעתידי הנוכחי מצבה עצם על מכרעת השפעה בעלת הינה זו מדיניות כי ביודענו

 זמן, לאורך קיפוח תחושת שחש מיעוט מאשר יותר גדולה סכנה אין אולם, המערכת.
 טמונה הסכנה הממלכתית(. )המערכת הממסד מטעם קיפוח של ערכים ומפנים

 אנו אין זאת, עם יחד חיצוני. כגורם בממסד כישלון לכל האחריות הטלת בעצם
 של הנוכחי למצבה מאחריות הממשלתית המערכת את לפטור נוכל לא וגם פוטרים,
 הערבית שהחברה רואים אנו בבד, בד תפוקותיה. על הערבית החינוך מערכת

 בדיון מתאפיין זה צעד נתונה. היא בו המצב בהבנת קדימה אחד צעד צעדה בישראל
הנוכחי. במצבה הערבית החברה של חלקה על ובבירור בתוכה, הפנימי

 החברתיים בגורמים דווקא זה במאמר להתמקד העדפתי הנושא, חשיבות משום
 על ולעמוד לנסות במטרה וזאת בישראל, הערבית לחברה הייחודיים והתרבותיים

 של הרצויה לאי־התפתחותה נוסף גורם להוות כדי בהן יש אשר נקודות אותן
 כלומר, בארץ. הערבית האוכלוסייה בציפיות ולאי־עמידתה החינוכית המערכת

 ותומכת חיובית מדיניות החינוך משרד מטעם תופעל pשא במידה השאלה, נשאלת
 שניתן כך טווח, ארוך תכנון על ובנויה יותר, גדולות השקעות על המתבססת יותר,
 ודי־כדי מספיק בכך יש האם ־ המערכת את המכוונת פדגוגית תפיסה ממנו לגזור

 המתאים! ובקצב הרצויה בצורה המערכת של והתפתחותה השתנותה את להבטיח
 החינוך מערכות שתי בין הפער של צמצום או סגירה להבטיח כדי בכך יש האם

 הקיימים התרבותיים ובדפוסים החברתי במבנה אין האם לחילופין, או, בארץ!



5 מיוחד וחיגון פורמלי וזימן

 ננסה להלן הרצויים! השינוי תהליכי של מעכב גורם להוות כדי הערבית בחברה
 עתידי. לדיון אתגר להוות כדי בהן שיש אלה, לשאלות הקשורות בסוגיות להתמקד

 לא pש מסוים, סייג לשים היא חובה הסוגיות, ובירור הדיון בשעת זאת, עם יחד
 של והכלכלי המדיני ההיסטורי, מהרקע שהועלו, השאלות מכלול את לנתק ניתן

בישראל. הערבית החברה

השיווי ותהליך הערנית החינוכית המערכת .2
 פוסקים בלתי שינויים עוברת הערבית, החברה כולל בכללה, הישראלית החברה
 הישראלית בחברה הפועלות הציבוריות המערכות החיים. שטחי בכל כמעט

 ומנחה. יזומה מדיניות נקיטת באמצעות הללו לשינויים עצמן להתאים משתדלות
 מערכת ציבורית. כמערכת החינוכית המערכת גם לעשות שואפת כלל, בדרך כך,

 זמן, לאורך מתמשך ובאפקט רבה בדינמיות כלל, בדרך מתאפיינת, בריאה חינוכית
 מסוגלת היא שאין כפי שמריה, על לקפוא לעצמה להרשות יכולה היא שאין ובוודאי
 שטחי בכל סביבה המתרחשים בשינויים להתחשב ולא עצמה לנתק מעשית מבחינה
 משתנה, אופי בעלת מדיניות על־ידי מכוונת להיות המערכת על לכן, החיים.

המשתנה. במציאות והפועלת והארגונית, התרבותית החברתית, בסביבה המתחשבת

 צצים אלא ריק, בחלל כלל, בדרך מתרחשים אינם שינוי ותהליכי שמגמות לציין, יש
 כלל-עולמיים, וכלכליים פוליטיים טכנולוגיים, חברתיים, תהליכים רקע על

 החברה על פוסחים שאינם בוודאי אלה תהליכים ופנים־יישוביים. כלל-ארציים
 של השפעת תחת נמצאת pא אחרת, חברה כל כמו זו, וחברה בישראל, הערבית
 ומחייבים מכתיבים אלה תהליכים שונות. וברמות השונים החיים בשטחי שינויים

 המערכות של ותפקודן מבניהן ־ לכך ובהתאם מטרותיהן, בשינוי הצורך את גם
ציבורית. כמערכת החינוך מערכת בוודאי ובתוע הציבוריות,

 אל המטה מרמת כלומר, למטה, מלמעלה כיוונים: בשני כלל בדרך מתחולל שינוי
 לקראת המטה ברמת ההחלטות מקבלי של ומנחה מכוונת מדיניות )מקביעת השדה
 השדה ברמת מתרחש השינוי כלומר, למעלה, ומלמטה ;השדה( ברמת מצופה פעולה

 המטה ברמת ההחלטות למקבלי הגורמות ספונטניות, או יזומות פעולות באמצעות
 יש השדה. ברמת המתרחש השינוי את ושתהלום הצרכים על שתענה מדיניות לקבוע
 של כולל לשינוי לגרום מטרתו אין )מעלה(, המטה כלפי מהשדה הבא שהשינוי לציין,

 הסביבה תנאי פי על מתרחש הוא בה לסביבה המתאים לשינוי אלא המערכת, כלל
 יש רחבים. במישורים גורף לשינוי יומרות לו שאין וע מערכת, אותה של הספציפית
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 מדיניות באמצעות הן בו־זמנית, הכיוונים בשני להתחולל יכול ששינוי הטוענים אף
 השדה של מצידו הבאה יזומה, מדיניות באמצעות והן השדה, כלפי המטה של מנחה
(.1987 גזיאל )ראה המטה כלפי

 במדיניות שעוסקת ענפה, ספרות מוצאים אנו הערבית החינוך מערכת של בהקשר
 ההחלטות מקבלי של המנחה במדיניות כלומר השדה, כלפי המטה של המכוונת
 מהמקרים, גדול בחלק או, הבית־ספרית, ברמה המערכת כלפי החינוך במשרד
 בנמצא אין אולם, האפס(. )מדיניות מדיניות כשלעצמה שהיא מדיניות בחוסר
 הבאה במדיניות דהיינו השני, בכיוון המטפלת מתועדת, ספרות לפחות או ספרות,
 באשר מיעוט כל של בפסיכולוגיה נעוץ שהדבר ייתכן המטה. רמת כלפי השדה מרמת
 זה מיעוט pול המטה, מרמת יבואו והיוזמות ייקבעו שהדברים מצפה אשר הוא,

 למערכת האחריות את עצמו על ולקחת עצמו בכוחות שינוי ליזום ממאן
(empowerment.) ,אחת, כמקשה הערביים בתי־הספר את לראות שאין כמובן 

 אולם, אחריות, עצמם על ולוקחים שיוזמים דרך, פורצי בתי-ספר ישנם ובוודאי
המצוי. הטיפוסי הערבי בית-הספר על כאן מדובר

 כיצד לבדוק ננסה מהשדה. הבא השינוי עם גם ולהתמודד לנתח לעמוד, ננסה להלן
 מנסה הוא מידה ובאיזו שינוי, תהליכי עם הטיפוסי הערבי בית־הספר מתמודד
 בישראל. הערבית החברה נתונה בה הרף ללא המשתנה למציאות עצמו את להתאים
 בסביבה הפועל הערבי בית־הספר האם היא, בפנינו שעומדת המרכזית השאלה
 מהן לא, ואם חברתי! שינוי של תהליך להוביל או להשתנות מנסה משלו ייחודית
 באמצעות אלו נקודות לברר ננסה !p מלעשות ממנו המונעות הייחודיות הסיבות

 יש ואשר הערבית, בחברה כיום השולטות והחברתיות התרבותיות הסוגיות בחינת
 זה בשלב משנה זה )ואין ומתמיד רציף שינוי של תהליך במידת-מה לעכב כדי בהן
 של מעמדה על לעמוד תחילה, ננסה, כך, לשם זה(. שינוי של ומהותו טיבו תוכנו, מה

 מכיוון הכלל-ישראלית, החברה של בהקשר ותרבותה בישראל הערבית החברה
 כחברת הערבית החברה על העוברים השונים התהליכים על משפיע זה שמעמד
 ועל הזו, ההתפתחות של התאוצה על החברה, של התפתחותה כיווני על pו מיעוט,
מאחוריה. העומד הרציונל לגבי הכרעה
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התרגותי-החגרתי וזגזיגט .3
 בבירור עוסקים כאשר הסוציולוגי, בהקשרו בעיקר "תרבות", המושג את להבהיר יש

 מורכבת ה״תרבות ההגדרה, על־פי בכללה. בחברה המתרחשים חברתיים תהליכים
 גרעין סמלים... באמצעות המונחלים התנהגות, של סמויים או מפורשים מדפוסים
 הקשורים ובערכים למסורת, והפכו ונתקבלו שנבחרו ברעיונות טמון התרבות
 שני" מצד להמשך, ויסוד אחד, מצד תוצרים, הם התרבות נכסי אלה... ברעיונות

 התנהגותיים בקודים שמדובר הרי התרבות, של זו הגדרה נאמץ אם (.1979 )כספי
 עצמה, המסוימת לתרבות אופייניים והם לדור, מדור ומועברים נרכשים הנלמדים,

אחרת. תרבות מכל בשונה

 בישראל הערבית החברה של המובחנת בתרבות לדון הגיוני, זה אין וגם נוכל, לא
 אנו הישראלית החברה על בדיוננו הישראלית. החברה של מתרבותה במנותק
 הדומיננטית המערבית )התרבות שלה התרבותי בהקשר מחד, עליה, מדברים

 לכוון מנסים המדיניות קובעי אשר התרבותית, האינטגרציה מודל והמכוונת;
 שהגיעו אוכלוסייה )קבוצות שלה הרב-תרבותי בהקשר ומאידך, אליו(, ולהוביל

 גוני על הישראלית החברה בכלל מתמקד אינו כאן הדיון שונות(, מתרבויות
 שונה תרבות בעלת שהיא בישראל הערבית בחברה יתמקד אלא שבה, התרבויות
המערבית(. האוריינטציה )בעלת השלטת מהתרבות ומובחנת

 והן המקצועית, בספרות הן הישראלית, החברה על שבדברנו היא, הבסיסית הטענה
 מתמקדים אנו היומיומי, והתרבותי החברתי החינוכי, המדיני, ובמעשה בשיח

 שהתרבות מכאן, בישראל. הערבית מהחברה במנותק היהודית בחברה למעשה
 החברתית האינטגרציה ניסיון של לגדר" "מחוץ למעשה נמצאת בישראל הערבית

 בחברה ההחלטות ומקבלי המדיניות קובעי מובילים אליו אשר והתרבותית,
 החברה על זו גישה של השלכותיה על לעמוד המקום כאן )ולא הישראלית

 תרבותה כלפי הערכי והשיפוט ההסתכלות שהניתוח, אלא בלבד, זו לא הישראלית(.
 )תרבות המערבית התרבות שפיתחה הכלים באמצעות נעשים הערבית החברה של

 את נאמנה לבטא ולא מוטים להיות עשויים אלה כלים פעם ולא הדומיננטית(, הרוב
למדוד. כביכול, אמורים, שהם "האובייקטיבית" המדידה

 לחברה להידמות מתיימרת הישראלית־מיהודית שהחברה נטען הדברים בתחילת
 הישראלית־יהודית שהחברה רואים אנו זו, השתדלות למרות אולם רב־תרבותית,

 האוריינטציה על מודעת, בחירה מתוך החברתית־תרבותית האינטגרציה את מעדיפה
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 החברה לגבי דילמה עולה זה שבהקשר משום כאן מועלית זו סוגייה הרב-תרבותית.
 מובחן תרבותי רקע בעלת חברה הינה הערבית החברה אחד, מצד בישראל. הערבית
 גם להתעלם מבלי אבות, נכסי של זו ייחודית זהות על לשמור ומעוניינת וייחודי,

 חברה שני, מצד ואילו, התרבותי. במישור בתוכה הקיימת הפנימית מהדיפרנציאציה
 השלטת. הדומיננטית התרבות בעלת החברה עם וקרוב מתמיד רצוף, במגע באה זו

 היהודית הישראלית החברה שאין למרות ממנה, מושפעת בהכרח שהיא מכאן
 המכוונת התרבותית באינטגרציה הערבית החברה של להכללתה במודע מתכוונת

 תרבותי מתח בהכרח יוצר דואליות של זה מצב המדיניות. קובעי את למעשה הלכה
 החברה של המובחנת התרבות בין והן עצמה, הערבית החברה בתוך הן פנימי

השלטת. ההגמוניה בעלת הדומיננטית התרבות לבין הערבית

 תרבותית-חלקית אינטגרציה של לכיוון המטה ברמת המדיניות קובעי של הליכתם
 ואילו אחד, מצד הישראלית, החברה לכלל ולא בלבד היהודית האוכלוסייה לגבי
 הרוב לחברת להידמות הוא( באשר מיעוט )כל המיעוט של הרצון שני, מצד

 מתאפיינת אינה חברה כאשר במיוחד ההתנהגות, בסגנונות ובעיקר רבים במישורים
 של ההתנהגותיים בקודים והלימה איזון חוסר בהכרח יוצרים רב-תרבותית, כחברה

מיעוט. כחברת עצמה הערבית החברה בתוך הפרטים

 חי זה אדם הערבי. האינטלקטואל ו/או המשכיל של בהקשר זאת להסביר ננסה
 יושפע זמן לאורך הישראלית לתרבות שנחשף ערבי אינטלקטואל דואליות. של במצב

 אחרים תרבותיים קודים פי על מודעת( בלתי או מודעת )בצורה בהכרח ויתנהג
 סביבתו את המאפיינים הכפריים המסורתיים התרבותיים מהקודים ושונים

 הקודים על ישמור אדם שאותו מוכיחה, המציאות זאת, עם יחד הטבעית.
 בקודים יחול השינוי כלומר, הכפרית-מסורתית, המסגרת בתוך ההתנהגותיים
 ההתנהגותיים בקודים לא אך לפרט, אולי, הנוגעים האינדיווידוליים ההתנהגותיים

הטבעית. בסביבתו נמצא הוא כאשר לפרט או לקולקטיב הנוגעים

 מאיתנו אחד שבכל בכך סוציולוגית מבחינה זאת מסביר דורקהיים הסוציולוג
 היא האחת מזו. זו נבדלות זאת ובכל להפרדה ניתנות שאינן יישויות שתי קיימות
 ולאירועים לפרט הנוגעים הנפשיים המצבים מכל המורכבת אינדיווידואלית יישות
 רגשות דעות, של ממערכת המורכבת חברתית, יישות היא והאחרת האישיים; בחייו

 חלק הוא שהפרט הקבוצות את גם אלא האישיות, את רק לא המבטאים ומנהגים
 או הלאומיות המסורות המוסריים, והמנהגים האמונות הדתיות, האמונות את מהן,

 שואף החינוך דורקהיים של לדעתו הסוגים. מכל משותפות ועמדות המקצועיות,
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 ומהיישות האישית מהיישות הבנויה שלמה, יישות מאיתנו אחד בכל ליצור
 מנוגדות יישויות שתי ליצור שואף הוא שאין בוודאי זאת, עם יחד אולם, החברתית.

 את הן לכוון משבר, בעת לפחות יכולה, אשר מינימלית קוהרנטיות ביניהן שאין
 מודעת הערבית החינוך מערכת האם לשאול, ניתן וכאן הקולקטיב. את והן הפרט

 pא היא והאם ובוגריה! חניכיה בקרב קוהרנטית יישות ביצירת ולצורך לתפקידה
 !p מלעשות מבעדה המונעות הסיבות מהן - לא ואם זו! שלמה יישות ליצור מנסה

 היישות לבין האינדיווידואלית היישות בין איזון חוסר של מצב קיים מדוע ולבסוף,
החברתית!

 גם היתר, בין נובע, לחברתית האינדיווידואלית היישות בין הקיצוני האיזון חוסר
 הערבית החברה על העוברים והמהירים, המתמידים החברתי השינוי מתהליכי
 זו שחברה המרכזית והתרבותיות החברתיות הדילמות את לבחון כדי בישראל.

 מתמודד כיצד בהמשך, לברר על-מנת וזאת זה, מעבר תהליך לנתח ננסה בהם, נתונה
אלה. דילמות עם הערבי בית-הספר

 הערבית החברה על העובר המודרניזציה בתהליך הבסיסיים הדפוסים בחינת
 לממדים/קטגוריות )בהתאם בו-זמנית ומתאפיינת ממוקמת זו שחברה מלמדת,

 לקולקטיב ההתייחסות טיב לגבי עיקריות נקודות במספר שונות(, אנליטיות
:בתוכו הפרט ולמקום החברתי,

 במסגרות בעיקר מדובר מסורתיות: שיוכיות מסגרות של קיומן המשך (1)
 קשורות אלה מסגרות והכפר. החמולה הפטריארכלי, הבית כמו מקומיות,

 שבמסגרת לציין, יש ומין. גיל תפקידי של מסורתיות להגדרות הדוק קשר
 לבין תרבותיות נורמות בין מלאה כמעט חפיפה היתה המסורתית החברה
השונים. החברה מרכיבי בין המשאבים חלוקת

 על המשפיעות או המסורתיות, המסגרות את המחליפות יותר, רחבות מסגרות (2)
 השינויים של תוצאה הוא זה דפוס קולקטיבי. אופי בעלות pn אשר אופיין,

 המשק כמו שונים, מוסדיים בתחומים והאינסטרומנטליים הארגוניים
 מרגיש עדיין היחיד הכלכלי(. במישור במיוחד אמורים )הדברים והמשפחה

 הדתי, האתני־לאומי, לקולקטיב השתייכותו על־ידי מכוננים וקיומו שזהותו
 בכל עברו וביטוייה הזהות של המוקד נקודות אולם, והחמולתי. המשפחתי

 כך, הסימבולי. לממד ביחס בעיקר מתבטאת הזאת הזהות העתקה. זאת
 במשפחה. משמעותיים שינויים חלו והאינסטרומנטלי הארגוני במישור למשל,
ובין התרבותיות הנורמות בין פער נפער המסורתי, לדפוס ובניגוד מכאן,
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 החברה בתוך ולדינמיות למתח מקור הוא זה פער הארגוניים. ההסדרים
כיום. בישראל הערבית

 ביחס עצמו את ממשיג הפרט בה בצורה במיוחד הקולקטיבית, בזהות שינוי (3)
 אוניברסלית. בצורה האנושית החברה את ממשיגים זה בדפוס לקולקטיב.
 בנוגע היחיד של והחברתיים הנפשיים צרכיו את להשלים בא הקולקטיב

 שהיחיד הוא, אלה הנחות של המוסדי התרגום ותקינים. שלמים לחיים
 תרבותי, קולקטיב מייצג בעת בה אך וחירויותיו, זכויותיו מבחינת אוטונומי
זו. תרבות של בקבלתה תלויה בחברה ופעולתו

 פעם ולא הישראלית, בחברה החלקיים המודרניזיציה תהליכי של הדפוסים ריבוי
 או מודעת, ובלתי ספונטאנית בצורה בשני אחד אלה דפוסים של התכנסותם
 אפיונם על מצביעים הנ״ל, לדפוסים ביחס שונה רצף על הפרטים של הימצאותם
 וחוסר בהירות חוסר על מכל יותר מלמד זה דבר עצמם. התהליכים של ומורכבותם

 מתהליך כחלק בכלל( )אם ונבנה ההולך הקולקטיב מהו השאלה, לגבי הוודאות
ממנו. יוצא כפועל אולי, או, החלקי, המודרניזיציה

 השונים, המודרניזציה דפוסי רקע על החברתי מהמבנה הנובע ותרבותי חברתי מתח
 בטענה, או בתקווה החברה, של למוסדותיה בהכרח מופנה לשרטט, שניסיתי כפי

 של וטיבה אופיה דמותה, את ולקבוע לווסת לנסות אלה מוסדות של בידם שיהיה
 המינימלית הלכידות מציאת באמצעות וזאת והתרבותית, החברתית המערכת

בחברה. הפרטים רוב על מקובלים התנהגותיים קודים על המבוססת ההכרחית

 דהיינו החינוכי, המוסד הוא שבהם, החשוב אף ואולי הללו, המוסדות אחד
 בית־הספר על המודרניזציה תהליך של ההשלכות את נבחן בהמשך בית־הספר.

 בעיות עם זה בית-ספר מתמודד וכיצד השונות, והדילמות הדפוסים לאור הערבי
החינוכי. בתהליך אלה

 נית-הטער על והתרבותי החברתי ההיבט השפעת .4
awnvw כתהליך הערני

 עם הערבית החברה ובמיוחד מתמשך, חברתי שינוי של בתהליך הנמצאת בחברה
 יש הכללית(, בחברה מובחנת מיעוט חברת היותה למשל, )כמו, המיוחדים אפיוניה
 כללי, באופן מרכיביה, כל על החינוך מערכת על רבות השלכות המודרניזציה לתהליך

והאינסטרומנטלי הערכי הפן דהיינו, ספציפי, באופן החינוכי, התהליך ועל
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 של דמותה את ולקבוע לוסת בו־בזמן החינוכי המוסד של יכולתו ועל שבתהליך;
 רוב על ומוסכם ברור כיוון לקראת במודע שינוי של תהליך ולהוביל וליזום החברה,
 המתרחשים תהליכים על מגיב רק החינוכי המוסד אולי, או, החברה. מרכיבי

בסביבתו.

 הערבית בחברה הכלכלית מההתפתחות וכתוצאה המסורתי, הדפוס משינוי כתוצאה
 למעשה, זו, בחברה החינוך מערכת מהווה היישובי, במישור מספיק מהירה שאינה

 בשולי היו שבעבר קבוצות של חברתית לניידות בלעדית הכמעט המסגרת את
החברה.

 בהיותה הערבית החינוך במערכת הקשורה והעמקה דיון המחייבת נוספת נקודה
 של מקומו לנושא נוגעת מסוימים, במובנים מודרניזציה תהליך העוברת מחברה חלק

 מערכת כל של התפקידים אחד כי ידוע זו. בחברה סוציאליזציה כמכשיר בית-הספר
 בהענקת כרוכה זו סוציאליזציה תלמידיה. של לסוציאליזציה לדאוג הוא חינוכית

 בתוכה הכוללת קולקטיבית, )זהות לו המתלווה והזהות המתחנך לפרט חברתי שיוך
 שהוא, עצמם(, לבין הפרטים ובין לקולקטיב הפרט בין היחסים של דימוי גם

 הזהות שעיצוב משום זאת, כל החינוכי. התהליך של מרכזי ממד למעשה,
 פנימיים והיגיון )קוהרנטיות( לכידות להענקת רבות תורם המתחנך של הקולקטיבית

 שיטות מבחינת והן והתכנים, המטרות מבחינת הן מרכיביו, כל על החינוכי לתהליך
התהליך. בסוף המערכת ותפוקות ההוראה

 יוצרת שבעזרתו האמצעי הוא שהחינוך היא, הסוציולוגים על-ידי החינוך תפיסת
 את ומחזק ממשיך והוא קיומה, לעצם התנאים את ומחדש הרף ללא החברה

 קווי של הילד של בנפשו מראש חקיקה על־ידי החברתית־תרבותית ההגמוניה
משותפים. לחיים מוקדם תנאי שהם העיקריים, הדימיון

 מוסדותיה עם קשרים ומקיימת החברה בתוך פועלת החינוך שמערכת מאחר
 החינוך מערכת נוטלת שבהכרח הרי ביניהם, הדדיות השפעות שיש ומאחר השונים,

 כמושפעת והן יוזמת(, )מדיניות החברה על כמשפיעה הן המתרחשים, בשינויים חלק
 לדברים אפשרות ומתן יוזמה אי־נקיטת לחילופין, או, נגררת(, )מדיניות ממנה

 עליה שמונחת שינוי לכל להגיב מנסה המערכת כאשר המציאות, מכורח להתגלגל
האפס(. )מדיניות
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 פי על לאפיינה שניתן חלקיים, מודרניזציה תהליכי העוברת הערבית, בחברה
 בקידומה. מכריע תפקיד למלא החינוך אמור מתפתחת, כחברה מערביות קטגוריות

 חברתיים שינוי תהליכי להוביל כדי בה שיש היוזמת במדיניות לדגול עליה כלומר,
 משום האחרים, המדיניות סוגי שני את לדחות שעליה כפי רציונליות, מתוך

 להיות היותר לכל לה ולגרום אותה לקבע עלולות אפס מדיניות או נגררת שמדיניות
 יש האפס במדיניות או המנחה שבמדיניות עוד, לציין יש הרוב. חברת על-ידי מובלת

 p ועל עצמה, הערבית החברה בתוך השולטות האליטות של מעמדן את להנציח כדי
החברה. בשולי הנמצאות לשכבות חברתית לניידות גורם יהוו לא הן

 היא חברתי, לשינוי כמכשיר בית-הספר את הרואה זמננו, בת חינוכית אסכולה
 משרת בהם הדרכים את שהדגישו הביקורתיים*׳, "התיאורטיקאים של האסכולה

 להתגייס בית־הספר חייב לטענתם, השליטים. המעמדות של האינטרסים את החינוך
 החברה, ואת בפרט, החינוך, את לעצב על-מנת והמדוכאים החלשים לצורכי ולעמוד
חברתי. צדק להשגת בדרך בכלל,

 בחברות לו היה מאשר מרכזי יותר תפקיד יש היום לבית-ספר (,1973) לם לדעת
 מסכים (1991) אלחג׳ בסוציאליזציה. עזר מכשיר בהיותו מסורתיות(, )חברות העבר

 מכשיר להוות אפשרות ניתנה לא בישראל הערבי שלחינוך טוען, אולם זו, קביעה עם
 נטען, פוליטית" ומודרניזציה "חינוך אייזנשטדט של במאמרו חברתי. שינוי ליצירת
 פחות שהחברה ככל המודרניזציה. לבין החינוך בין מאוד מורכב קשר שקיים

 בכיוון להתפתח החינוכית הפעילות של אפשרותה קטנה מסורתית, ויותר מובדלת
 של והמשכיותה טיפוחה על שוקדת החינוכית המערכת הפרט. של אוטונומיה של

 צינור או לחידוש, מנוף משמשת היא ואין יחסית, קבועה וטכנית תרבותית מסורת
 אנו אין שהוזכרו, התיאוריות כל לצד אולם, ענפה. וחברתית מקצועית לניעות

 תהליכי לבין החינוך שבין לקשר התייחסות המקצועית בספרות מוצאים
 המודרניזציה דפוסי ריבוי לבין החינוך שבין לקשר או החלקיים, המודרניזציה

 מספקת התייחסות מוצאים אנו שאין כפי בישראל, הערבית החברה עוברת אותם
 כפי לקולקטיבית, האינדיווידואלית היישות בין הקוהרנטיות ולחוסר האיזון לחוסר
 מועלות אינן אלו שדילמות לציין, יש בישראל. הערבית החברה בקרב קיים שהדבר
 ותהליכי שההתפתחות מפני זאת הערבי, בעולם החינוך מערכות בקרב חריפה בצורה

 כפי משברית, בצורה ולא נורמלית, בצורה מתרחשים הערבי בעולם המודרניזציה
 החברה עם המתמיד מגעה משום שוב, וזאת, בישראל, הערבית בחברה שקורה

המערבית. האוריינטציה בעלות הישראליות והתרבות
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 מסורתית מחברה שינוי בתהליכי הנמצאת כחברה הערבית החברה על בדברנו
 מקבלים הדברים החיים, של מסוימים בחלקים מודרנית לחברה קולקטיבסטית

 לפעול אמורה אלא עצמה, בפני מתקיימת אינה זו שחברה משום זאת, תוקף. משנה
 בעלת היהודית הרוב חברת ושל הישראלית, החברה כלל של הרחב ההקשר בתוך

 של הרצף קו על ממנה מה במרחק הנמצאת התרבותית, והדומיננטיות ההגמוניה
 הצועדת מודרנית חברה בהיותה ארוכה דרך כברת שעברה חברה זוהי ההתפתחות.

 גדול חלק בהתנהגות מתאפיינת זו רוב חברת פוסט-מודרנית. חברה היותה לקראת
אינדיווידואליסטית. רציונלית־ביקורתית חשיבה על המבוססת מחבריה

 הראשונה קושיות: שתי הערבית לחברה מופנות הנידון שבהקשר היא, מכאן, הטענה
 המעבר מתהליכי כתוצאה עצמה החברה בתוך הפנימיות לדילמות מתייחסת
 ומעמדה מקומה למגעה, מתייחסת השנייה ואילו ביניהם, הקיים והמתח החלקיים

 נותן זה מורכב מתח בכללה. הישראלית לחברה ביחס בישראל הערבית החברה של
הערבית. בחברה הפועלת החינוכית במערכת גם אותותיו את

 התהליכים לכיווני באשר להכריע מצליח אינו מרובה במידה הערבי בית-הספר
 בהן נתון הערבי בית-הספר אשר הדילמות של מקורן בו. המתרחשים החינוכיים

 )למרות איתן להתמודד בית-הספר שעל המקצועיות הפדגוגיות בשאלות רק אינו
 בהתאם המשתנה המציאות את ההולמת פדגוגית חשיבה מחוסר סובל pא שהוא
 זו(, חשיבה של לקיומה ובלתי-פורמליות פורמליות במסגרות וממחסור הנתון, למצב

 על דיוק, ליתר או, לחנך? עליו ואיך למה מה, לקראת המכריעות: בשאלות אם כי
 בהקשר החברתי ומעמדו תפקידו מהות לגבי להכריע הערבי בית־הספר

 של התרבותית האינטגרציה במסגרת או הרב־תרבותי ובהקשר הפנים־תרבותי
הישראלית. החברה

 ולהיענות לתמרן מתקשה הוא מחד, גדולה. מעמסה מוטלת הערבי בית־הספר על
 המובחנת, התרבות בעלת המסורתית, הערבית החברה של הסותרות לדרישות

 וחבריה המישורים, בכל רמה באותה המודרניזציה תהליכי את עברה לא שעדיין
 על מאידך, מכך. המשתמע כל על המודרנית החברה ערכי את לעומק הפנימו טרם

 בוגר יצטרך שבמסגרתה התחרותית, הישראלית החברה עם להתמודד בית-הספר
משאביה. על בעתיד להתמודד הערבית החינוך מערכת

 על־ידי ביקורת וסופג מותקף שבית-הספר כך על מצביעה העכשווית המצב תמונת
הערבית. לחברה ייחודיים תרבותיים ערכים מנחיל הוא שאין משום החברה
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 בעל לימודי בחומר לדבוק לעצמו להרשות יכול אינו הערבי בית-הספר בו־בזמן,
 משום הערבית, החברה של תרבותה את התואם מסורתית תרבותית אוריינטציה

 בחברה לתפקד הנדרשים התלמידים צורכי על עונה ואינו רלוונטי, אינו כזה שחומר
 לשמר כדי כאלה לימודים בתכניות שיש ומשום המערבית, הטכנולוגית הישראלית

 ואת המשתנה המציאות את הולמת שאינה ותרבותית חברתית קונפורמיות
ובעולם. בישראל והמדעיות הטכנולוגיות ההתפתחויות

 להעביר נהגו תרבותי, ייחוד בעלי אחרים לבתי־ספר בדומה הערביים, בתי־הספר
 מהפכת אך בספק. להעמידם שאין ואידיאלים ערכים ידע, של קאנוני גוף לתלמידים

 מערך אותו לגבי הכללית ההסכמה את רבה, במידה הרסה, הנוכחי בעידן המידע
 גוף הוא שחינוך ההשקפה את הפריכה הדעת שמהפכת כפי ואידיאלים, ערכים
 שיש חכמה, ושל מבוססים עקרונות של מעורערות, בלתי אמיתות של מלוכד

 לבית-הספר ייחודי מאוד מצב נוצר עליו. לערער מבלי סמכותי באורח להעבירו
 הפנים־ המתחים משום הפכה, לעתיד דרכו קביעת על שההתמודדות בכך הערבי

 החינוך שמערכת בעוד התפתחותו, את מעכב דווקא אשר לגורם והחוץ־חברתיים,
 ורציונלית, מתקדמת פדגוגית ותפיסה חשיבה לקראת קדימה צועדת הכלל־ישראלית

 לשאלת המספקת ההתייחסות חוסר מוגדרת. קולקטיבית זהות על-ידי המכוונת
 של פנימי ועיצוב לכידות להיעדר גורם הערבית, החברה בקרב הקולקטיבית הזהות

 יש הערבי שלחינוך לכך, גורם מנחה וקו פנימית לוגיקה היעדר החינוכי. התהליך
 בין אמון חוסר פנימית, דמוקרטיה בהיעדר ביטוי לידי הבא וטכני, מוחצן אופי

 הקשורות מסורתיות, פרונטליות הוראה שיטות של דומיננטיות המערכת, מפעילי
 את לציין מיותר בחברה. קיים אשר וההיררכי המסורתי החברתי במבנה הדוק קשר

 הדרך, בהמשך החניכים על הפרונטלית ההוראה לשיטת שיש החמורות ההשלכות
 ואחרים באשי לטענת אצלם. המתפתחות השונות החשיבה ברמות הקשור בכל

 הערבי, בית-הספר של המאפיינת התכונה היא הלימודים חומר של מרכזיותו (,1981)
 המתקיימת הכמעט־בלעדית הפעילות הינן ולמידתם המקצועות הוראת ועל-כן

בבית-הספר.

הערכי ככיה-המפר החעגכי הההליך .5
 הוא הדין מן הכל, נחלת ולהפיכתו המידע, להתפוצצות עדים אנו בו המודרני, בעידן

 התכנים. ולא הלימוד תהליך יעמוד שבמרכז כך, בהתאם, ישתנה שבית-הספר
 את למעשה שמבטלת והיא ביותר, חמורה הינה במרכז הלימודים חומר העמדת
 במרכז, ההוראה תהליך את מעמידים כאשר לתלמידים המזומנת הרצינית החוויה
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 תוכני של חשבונם על במידת־מה בא הדבר אם גם עצמו, בפני לעמוד שיוכל כך
לימוד.

 השונים בתי־הספר בין הלימודיים בהישגים לשונות המרכזיים שהגורמים לציין, יש
 מדרכי דווקא נובעים הכיתה, באותה התלמידים בין בהישגים ולשונות בארץ,

 שבית־הספר לציין גם מיותר והכיתה. בתי־הספר בתוך הנהוגות השונות ההוראה
 העתיד, אתגרי בפני לעמוד שכדי חינוכי כמוסד המודרניות בחברות כיום נתפס

 )כגון כלליות שכליות מיומנויות ללמד צריך המידע, מהפכת על־ידי המוכתבים
 כיצד או בעל-פה(, ולמידה שינון )כגון טכניות מיומנויות מאשר יותר והבנה( חשיבה
 בתכניות יסודי שינוי לערוך צורך יש לכן, שנלמדו. עובדות על לחזור במקום ללמוד

 הערבית. החינוך במערכת כיום הנהוגות המסורתיות ההוראה ובשיטות הלימודים
 טכני היה זה ניסיון הרי ההוראה, בשיטות שינוי לערוך ניסיון בעבר נעשה אם גם

 טקטיקה זה בניסיון לראות יש כלומר, זמן. לאורך מעשית השפעה וללא ומלאכותי,
 כאסטרטגיה ולא המטה, ברמת החינוך משרד של הנחיותיו על־פי ומזדמנת זמנית

לעצמו. קבע שבית־הספר

 כשרונות מכלל ויותר מתשע־עשיריות בתי־הספר מתעלמים טיילור, לדעת
 כאל התלמידים אל להתייחס "במקום לכישלונם. גורמים ובכך תלמידיהם,
 רעיונות, ובעלי כהוגים יותר להעריכם חייבים אנחנו בלבד, ידע ומשחזרי קוני־דעות

 מלחינים, יוצרים, הנולד, את רואים תקשורתי, בכושר מחוננים החלטות, מקבלי
 אלה דבריו ומנהיגים". ממציאים ומפתחים, מעבדים מארגנים, ומעצבים, מתכננים

 בשעת הן וזאת הערבי, בבית־הספר דנים שאנו בשעה כפליים נכונים טיילור של
 ההוראה תוכני על הדיון בשעת והן והשלכותיהן, המופעלות ההוראה בשיטות הדיון

ותפוקותיהם.

 המתרחש החינוכי לתהליך למעשה מתכוונים הוראה, שיטות על מדברים כאשר
 יש החינוך חידושי "בסקירת טוענים: (1988) ולזרוביץ׳ כהן הכיתה. חדר בתוך

 השינויים רוב לטענתם, ולתהליך". לתוכן למבנה, הנוגעים חידושים בין להפריד
 בתחומים שינוי ולתוכן. למבנה כלל, בדרך מתייחסים, החינוך במערכת המוצעים

 עומד התהליך מאחורי מספיק. ואינו יעיל אינו התהליך, אל התייחסות ללא אלה,
 מאשר יותר החינוכיים התהליכים על (,1988) קליין לטענת המשפיע, החינוכי, הצוות

הלימודים. תכניות על
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 ששיטת כך, על בעיקר מצביעה הערבי בבית-הספר המופעלות ההוראה שיטות בחינת
 מההוראה 80% כי המראים מחקרים אף ישנם פרונטלית. היא העיקרית ההוראה

 להחדיר והקושי זו שיטה של הדומיננטיות זו. בשיטה מתבצעת הערבי בבית־הספר
 לבין הפרונטלית השיטה בין מהקשר בעיקרם נובעים אלטרנטיביות, הוראה שיטות
 ליחסים הנוגע בכל בחברה השולט ביסודו, הפטריארכלי המסורתי, הדפוס

 )התלמיד הפרט של זהותו את הרואה הקולקטיביסטי, הדפוס ולבין בין־דוריים,
 על־ידי )המיוצגת שיוכית לקבוצה שייכותו מתוך ובראשונה בראש כנובעת כצרכן(
 הפרט את המגדיר האינדיווידואליסטי לדפוס בניגוד זאת, שירות(. כנותן המורה
עצמו. בפני כעומד ובראשונה בראש

 של בהקשר במיוחד אלטרנטיביות, הוראה בשיטות צורך יש מדוע השאלה, נשאלת
 בכמה הדיון מתוך נגזרת התשובה גווניה? כל על הערבית החינוך מערכת

:זו חינוך במערכת המופעלת הפרונטלית ההוראה לשיטת הנלוות מהמשמעויות
 יש זה לדפוס התלמידים. של ביקורתי דיון אין ולכן תמיד, כצודק המורה ראיית (1)

 היווצרות יכולת ועל טקסטים, של ביקורתית קריאה פיתוח יכולת על גם השלכה
 אוטוקרטי כחינוך זה דפוס לאפיין ניתן שונות. בסוגיות דעות של פלורליזם

דמוקרטי. חינוך לעומת
הכיתה. במסגרת הייחודיים ובצרכיו בפרט טיפול כמעט אין (2)
 עם שיח מנהלים בכיתה ודומיננטיים גבוהים הישגים בעלי תלמידים מספר (3)

 בעלי שהתלמידים בעוד בלבד(, המורה על־ידי כלל בדרך מוכתב )שאופיו המורה
מאחור". ו״נשארים שותפים אינם הנמוכים ההישגים

 ביותר. מוגבלת פרונטלי שיעור במסגרת הטרוגניות כיתות עם להתמודד היכולת (4)
 תהיה לרוב והתוצאה יותר, עוד ויעמיקו ילכו התלמידים בין הפערים מכאן,
סמויה. והן גלויה הן תלמידים, נשירת

 שיש ההוראה שיטת סוג על ההכרעה עם מתמודדת אינה הערבית החינוך מערכת
 המאפיינת שהיא הפרונטלית ההוראה שיטת את כנה על משאירה אלא בה, לדגול

 שינוי אלא בשיטה, או בטכניקה בחירה לא פירושה, הכרעה המערכת. את על־פי־רוב
 צודק", המורה תמיד "לא פירושה התלמיד; של למעמדו ביחס המורה של במעמדו

 ולא התהליך במרכז התלמיד העמדת פירושה צודק; התלמיד שגם שייתכן אלא,
 ובאינטראקציה ביחסים בית-הספר, במבנה שינוי פירושה ולבסוף, הלימודים; חומר

 לשינוי יוביל דבר של שבסופו המערכת, את והמפעילים הפעילים הגורמים בין
 נהוגות, שהן כפי אלה, הוראה שמשיטות לזכור, יש והרחוק. המיידי בטווח חברתי
 זו היא ההערכה שיטת פעם ולא בבית־הספר, הנהוגות ההערכה שיטות גם נגזרות
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 ההוראה ■שיטות שינוי על לדבר ניתן שלא כך, ההוראה. שיטות את שמכתיבה
הנהוגות. ההערכה בשיטות המתחייב לשינוי להתייחס מבלי הנהוגות

 הוראה כגון אחרות, הוראה שיטות להחדיר ניסיונות נעשים שלאחרונה לציין, יש
 בודדים, מקרים למעט כלל, בדרך אולם, בקבוצות. והוראה פעילה הוראה יחידנית,
 הערבית בחברה לפרט בהתייחסות כולל שינוי ללא מצליחים. אינם אלה ניסיונות

 ויישאר טכני יהיה אלטרנטיביות הוראה שיטות להחדיר ניסיון כל בסיסי, כשלב
 פירושה לפרט התייחסות זו. לסוגייה מספקת תשובה יתן ולא בחסר, לוקה

 המורה בין היחסים לתלמיד. מורה בין המתקיימת האינטראקציה לסוג התייחסות
 ומעצם הכיתה, בתוך ההיררכי המבנה מן נובעים הערבי בבית־הספר והתלמיד

 ועם בכיתה. המרכזית כדמות תלמידיו ובעיני עצמו בעיני המורה של תפקידו תפיסת
 לא וההוראה החינוך לתחום הגיעו הערבים מהמורים גדול שחלק לזכור יש זאת, כל

 נחשב ההוראה מסלול אחרות. במסגרות עבודה מצאו שלא משום אלא בחירה, מתוך
 לציין, יש הערבים. האקדמאים בפני שנפתחו הבודדות הריאליות האפשרויות לאחת

 באוניברסיטאות הערביים הסטודנטים מספר ועליית הסמינרים פתיחת שבעקבות
(.1981 )וינטר המוסמכים המורים בהיצע עודף ,1977 משנת החל נוצר,

 ביותר רחבה בצורה מובא לדעת התלמיד צריך מה השאלה סביב החינוכי הדיון
 בצורה אלא ספציפי, באופן זו בסוגייה כאן לדון כוונה ואין החינוכית, בספרות

 שבית־הספר לדילמות בהתייחסות הערבי. החינוך של בהקשר ביותר מצומצמת
 להכריע אמור שהוא בשעה גדולה, מעמסה עליו שמוטלת נטען איתן, מתמודד הערבי
 בכלל, ידע, של קאנוני גוף להעביר האם :לתלמידיו להקנות שעליו הלימוד בתוכני

 גופי לזנוח שעליו או בפרט; הערבית, החברה של התרבותי הייחוד את התואם וידע
 את התואמות שכליות מיומנויות הקניית של בכיוון וללכת מוסכמים ומושגים ידע

 על־ידי נעשתה כבר שכליות מיומנויות לבין לשמו ידע בין השוואה המודרני. העידן
Whitehead, אך מסוים במובן הקיים ידע פעיל", בלתי "ידע לשמו לידע קרא אשר 

 ללא שהוא, כפי בתודעתנו מונח שרק ידע זהו רלוונטי. כשהוא משתמשים לא אנו
 לעשות יכולת כהיעדר כלל בדרך נתפסת ידע להפעיל היכולת היעדר פעיל. כוח

 הקושי את להבין ניתן זה בהקשר אחרות. בסיטואציות זה בידע (transfer) העברה
 במבחנים מאוחר ויותר הנקרא, הבנת במבחני התלמידים בו שנתקלים

למיניהם. הפסיכומטריים

 כלל קל דבר אינה שראינו, כפי לנקוט, הערבי בית־הספר שעל בשיטה ההכרעה שאלת
דפוסי בשינוי כרוכה שכליות מיומנויות הקניית של לכיוון שההכרעה משום ועיקר,
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 חינוכית־פדגוגית ותפיסה חשיבה מחייב והדבר הערבי, בבית-הספר העבודה
 הדבר, שמחייב כפי המשתנה. למציאות התאמה לצד המעבר, תהליך את התואמת

 עוד אינו המורה :תפקידו את הורה של תפיסתו את לשנות יש ובראשונה, בראש
 במרכזה שנמצא הוא התלמיד אלא ההוראה, בתהליך הדומיננטית הדמות

 האינטראקציה אופי את לשנות נתבע המורה לכן> החינוכית. העשייה של ובתכליתה
 אינטראקציה שיבטיחו ההוראה שיטות אימוץ באמצעות וזאת תלמידיו, לבין בינו

 ולסביבתו הפנימי לעולמו שיתאימו כך הלימוד, תוכני שינוי ועל־ידי זו, חיובית
 לחברת ונחשף מתמידים, שינוי תהליכי העוברת בחברה הגדל התלמיד של הטבעית
 דיאלוג של קיומו וחוסר חיובית אינטראקציה חוסר הרף. ללא המשתנה העתיד

 כתת־משיגים המוגדרים התלמידים על במיוחד משפיעים לתלמיד מורה שוויוני'בין
 על (1981) ואחרים באשי של מחקרם הצביע 1981 בשנת כבר (.1991 )אוריינשטיין

 בתחום בעיקר הערבית, החינוך במערכת ו׳ כיתות בקרב ההצלחה ש״שיעור כך,
היהודית". החינוך במערכת ד׳ כיתות של לזה דומה החשבון,

 תפקידו מבנהו, את לשנות ישכיל לא הערבי בית־הספר עוד שכל היא, הטענה
 המודרנית בחברה לתפקד מבוגריו מאוד גדול חלק יתקשה בו, ההוראה ותהליכי

 העתידי התפקוד רמת על השלכות להיות ימשיכו התפוקתי לדיון ובהקשר העתידית.
ורציונליות. העברה מופשטת, חשיבה יחייבו אשר הבוגר, של

 חשיבה דרכי אותן לתלמיד להקנות כדי אין בלבד, הלימודים תכניות בשינוי
 אקדמיים. לימודים לקראת ובמיוחד המשתנה, במציאות העתידי לתפקודו הנחוצות
 בחשבון לקחת החינוכי התהליך על להפרדה. ניתנים ואינם ביחד, כרוכים הדברים

 וההבדלים התלמיד צורכי קרי, החינוכי, בתהליך השותפים כלל את
 הנהוגות ההוראה ושיטות המורה הבחינות; מכל התלמידים בין האינדיווידואליים

 התלמיד של והסביבה הפנימי לעולם הלימתם ומידת הלימודים תכנית ;אצלו
 ניקח, הדברים, המחשת לשם החינוכית. הפעולה מתרחשת שבה והחברה והמורה,
 ישנה ההוראה לשיטת הלימוד. ותוכני ההוראה שיטות בין הקשר את לדוגמה,
 תוכני להעברת כלי מהווה ההוראה שיטת אם הלימודים. תוכני על מכרעת השפעה
 המטרות כל לאיבוד לגרום כדי הפרונטלית ההוראה שיטת של בכוחה יש הלימוד,

 צרכיו את בחשבון הלוקחת זאת ואפילו לימודים, תכנית כל של הנשגבות
 שכליות מיומנויות להקנות כדי שנבנתה זאת ואפילו התלמיד, של האינדיווידואליים

 הפרונטלית ההוראה שיטת של ביכולתה אקטיבי; לומד שיהיה מהתלמיד ומבקשת
 ומיומנויות ידע הקניית לסתם למשל, חקר, משיטת הלימודים תכנית את להפוך

בלום. של בטקסונומיה הראשון השלב פי על טכניות,



19 מיוחד וחמור פורמלי חיוגן

 מנווטת אלא כוללת, חינוכית חוויה מעניקה אינה המערכת הנאמר, מכל כתוצאה
 ברמה ומיומנויות ידע בהעברת ומתמקדת לה, מחוצה הנקבעים יעדים על-ידי

 בבתי-ספר הנמצא הדגש את מסביר ומיומנויות ידע על והדגש זה טכני אופי הטכנית.
 שנקרא מה או התלמידים, אוכלוסיית של העליונים העשירונים על רבים כה ערביים
 "חינוך של ממדיניות בשונה למצוינות", "חינוך של מדיניות החינוכית, בשפה

 מיעוט לחברת והכרחית המציאות כוח הינה למצוינות חינוך של מדיניות שוויוני".
 שאין במידה זאת זמן, לאורך אסון הרת הינה בזמן, בו אך, לשרוד. המשתדלת
 ומתרכזים בלבד בה נוקטים ואם מנקיטתה, כתוצאה הכלל לטובת לגרום מצליחים

 נותר שלא )הרוב(, האחרים את ומזניחים הכיתה, תלמידי של העליונים בעשירונים
 התקפה "עגולה" אנושית דמות שאין מכיוון כמו-כן, מאחור. להישאר אלא להם
 מן שמיעוט ומיומנויות ידע להפיק ניתן מחנכים, שלקראתה התלמידים, לכלל

האקדמיים. לימודיהם בהמשך בהם ולהסתייע לקלוט מסוגלים התלמידים

 חוסר על משפיע הערבית החברה נמצאת בו המעבר שתהליך לומר, ניתן לסיכום
 תוך בתהליך. והן הערכית ברמה הן ביטוי לידי הבא החינוכית, במערכת היציבות

 החיים של מסוימים בחלקים הערבית האוכלוסייה בחרה המודרניזציה תהליך כדי
 עם הפרט ליחסי הקשור בכל במיוחד אחרים, בחלקים ואילו המודרניים,
 כל על המודרניים הערכים את בחברה הפרטים הפנימו לא עדיין הקולקטיב,

 המטה מכיוון הבאות החינוכיות שהיוזמות פעם, לא מוצאים, אנו מכך. המשתמע
 והן בבית־הספר הארגונית בתרבות הן לשינוי, ומתכוונות קוראות אשר השדה, לעבר

 נתונה בו והתרבותי החברתי המצב עם באי-הלימה נתקלות ההוראה, בתהליך
 לימודים, תכניות להעתיק מנסים כאשר במיוחד, אמורים הדברים הערבית. החברה

 נמצאים אשר ערביים, לבתי-ספר עבריים מבתי-ספר הוראה, שיטות או פרויקטים
 תכניות בהתאמת די אין תרבותית. מבחינה והן חברתית מבחינה הן שונה במישור

 שקיים אלא אחר, למקום אחד ממקום הוראה שיטות או פרויקטים לימודים,
 נחוצים(, שהם לכך מודעים pא )ואנו נחוצים שהם במידה אלה, שצרכים הצורך
 הנובע בשינוי אלא טכני, בשינוי מדובר אין כלומר, השדה, שיוביל מהצורך ינבעו

טבעית. מצמיחה

 ויכתיב אותם יתבע שהשדה במידה יותר יצליחו הטבעיים והצמיחה שהשינוי נראה,
 רואה שהשדה כפי מהצרכים נובעים הם אחד, שמצד משום, וזאת צורתם, את

 השדה. ברמת לאשורו המצב את בחשבון לקחו בוודאי אלה צרכים שני, ומצד אותם,
 והיא, לדון, התחלנו בה הדילמה מעצם בכך עצמנו את פותרים אנו אין האם אולם,
 חברתי, מעבר בשלבי הנמצאת אוכלוסייה לשרת האמור הערבי בית-הספר יכול האם
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 התהליך מדוע ,p ואם שינוי, של תהליך בעצמו הוא להוביל תרבותי, מכך וכתוצאה
 החברתיות ההתפתחויות של הקצב את להדביק מצליח ואינו איטי הוא

 יצליח שבית־הספר שעל-מנת נראה הערבית. החברה על העוברות והטכנולוגיות
 היום בבוא ישבור הבית־ספרי שהארגון הוא ההכרח מן שינוי של תהליך להוביל

 זמנית, ולו ביציאה, אלא להתרחש תוכל לא זו ושבירה במבנהו, קיימות פרדיגמות
 והתרבותיים החברתיים הקודים של הקיימים ומהמסגרת מהמעגל

 חזון, בעלי חינוכיים מנהיגים של בדמותם דרך פורצי על-ידי הקולקטיביסטיים,
השדה. ברמת לעשייה ורצון יכולת

נ׳ביציזביעיה
 הלמידה לתהליכי החינוכית המערכת "התייחסות .1991 א. אוריינשטיין,
 א.; אוריינשטיין אחרת. דאייה מזווית ־ ומלמדים לומדים בין מתוך: בבית-הספר".

ירושלים. הפדגוגי. המינהל והתרבות, החינוך משרד .30־26 עמי )עורכים(. ואחרים

 הוצאת חברתי. ושינוי שליטה - בישראל הערבים בקרב חינוך .1996 מ. אלחג׳,
ירושלים. העברית, האוניברסיטה מאגנס,

 הבינלאומי המרכז בישראל. הערבים בקרב חברתית ותמורה חינוך .1991 מ. אלחג׳,
אביב. תל התיכון. במזרח לשלום

 עמים להכיר בתוך: בישראל". הבין־תרבותי המפגש של ממדיות "רב .1985 י. באשי,
 מוסד .160-153 עט׳ ותרבותם. הערבים לימוד עם בישראל מתמודדים כיצד מקרוב:

ירושלים. ואן־ליר,

 הערבי היסודי בית-הסכר של הלימודיים ההישגים .1981 ואחרים. י.; באשי,
ירושלים. העברית. האוניברסיטה בישראל.

בני־ברק. אקדמיים. פרסומים ־ דקל הוצאת ציבורי. בניהול יסודות .1989 ח. גזיאל,

 החינוך. של הסוציולוגיה מתוך: וסוציולוגיה". "פדגוגיה .1986 א. דורקהיים,
 אביב. תל אוניברסיטאית, וספרייה עובד עם .33־22 עמי )עורכות(, ר. פרג, ;ר. שפירא,

 רציכות בישראל: הערבים בתוך: החינוך". במערכת יסוד "בעיות .1981 מ. וינטר,
ירושלים. מאגנס, הוצאת )עורך(. א• ליש, ותמורה.

 תכנית במערכת: חינוכי צוות כמפעיל "הפסיכולוג .1988 ר. לזרוביץ, מ.; כהן,
 )עירך(. ש• צדקיהו, ומעשה. מהות - כיתה אקלים בתוך: חברתי״. אקלים לשיפור

בית־ברל. מכללת .232-207 עמי
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 הוצאת .74־47 עמי מחר. החינוך בתוך: והשתנות״. שינוי של ״מגמות .1979 מ. כספי,
אביב. תל עובד, עם

אביב. תל הפועלים. ספריית בהוראת. הסותרים ההגיונות .1973 י. לם,

 הסוציאליזציה". לתהליך ותרומתו בבית־הספר החברתי "האקלים .1988 א. קליין,
 בית מכללת .205-199 עמי )עורך(. ש צדקיהו, ומעשה. מהות - כיתה אקלים בתוך:

ברל.



23

 העיגית החעיר גמעיכת גגחיגת סגגעת
עתידיות גתכרגת

אמדי' עלי

 הערבית האוכלוסייה מהווה ,1996 נובמבר בחודש שנערכו אחרונים סקרים על-פי
 נוער ובני ילדים הם מהאוכלוסייה 48% כאשר המדינה, אזרחי מכלל 19.2% בישראל
שנים. 17-0 בגילים

 וכלה מהקדם־יסודי החל החינוך, במערכת ביטויו את מוצא זה גילי חתך
 אותה ולפתח האוכלוסייה את לקלוט חייבת החינוך מערכת התיכון. בבית-הספר

 להעלות המערכת את מחייב זה דבר וחברתית. חינוכית פדגוגית, לימודית, מבחינה
 זו אוכלוסייה לשרת שתוכל כדי ומעמיקה משמעותית בצורה ובדיקה מחקר נושאי

 לעודד היא שהמטרה להדגיש יש הארץ. אזרחי מכלל נפרד בלתי לחלק הנחשבת
ביותר. האפקטיביים בכיוונים והעשייה המחקר את ולהרחיב

 הנ״ל הגילי החתך של מהצרכים המשתמעים מישורים כמה על בקצרה אעמוד להלן
לעתיד. בחזון וגם הקיימת במציאות גם

יזפדגגגי גמישיר ו.
 מערכת ולאומית. דתית חברתית, תרבותית, בייחודיות מאופיין בארץ הערבי המיעוט
 הכלל-ארצית. המערכת בתוך בהתפתחותה שלבים כמה עברה בארץ הערבית החינוך

השלבים: להלן

והספורט. התרבות החינוך, במשרד הערבי החינוך על הממונה 1
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 של הטוב והרצון המאמצים כל למרות אשר לערבים ותרבות לחינוך אגף הקמת (1)
 pול ומשאבים, עוצמה בעל כאגף פעל לא בתוכו, ותפקדו אותו שניהלו אלה כל

 החינוך במערכת פדגוגיים לנושאים ייחודית התייחסות בחוסר )א( :התאפיין
 מחקר מכון של קיומו בחוסר )ג( ברורה; חינוכית מדיניות בחוסר )ב( לערבים;
 גוף או פדגוגית ועדה של קיומה בחוסר )ד( ; עצמית ולבדיקה צרכים לקביעת

אסטרטגי. ולתכנון חזון לבניית כלשהו היגוי
 העקרון עמד העדיפויות בסדר כאשר פתרונות למציאת המערכת את דחף זה כל (2)

 ראשי לתמיכת זכה אשר דבר הארצית, המערכת בתוך הערבי החינוך ביזור של
.1986 משנת החל הערבי, הציבור ונציגי המערכת

 הפדגוגית המזכירות בתוך נפרדת יחידה לפעול להמשיך אמורה הביזור לצד
 על הממונה על־ידי מנוהלת ואשר שלו, הייחוד ועל הערבי החינוך על שמופקדת

 את ולהעביר הביזור, תהליך את לחקור/לבדוק הצורך עלה pל הערבי. החינוך
 הצורך ובמידת הידע את ולהעשיר לשפר על-מנת המתאימות למחלקות התוצאות

ליישמו.

הלימודי גמישור .2
 במסגרת ובמיוחד רבים במישורים דרך פרצה בארץ הערבית החינוך שמערכת למרות
 מתקציב 30%ל־ הערבי המגזר זכה מכך וכתוצאה ,1996־1991 החומש תכנית

 תופעת על מעמיק במחקר/סקר צורך ישנו עדיין אדוה(, מרכז )דוח במשרד הפיתוח
 על־מנת ; המורה שחיקת גורמי על ובמחקר/סקר הנושר; התלמיד ופרופיל הנשירה
 לשינוי תומך חינוכי ארגוני אקלים וליצור המורים של המוטיבציה את להעלות

ולשיפור.

 למדיררח החשיבה גניגוגי המגגיגת כמישור י.
עתידיות ותכניות

 בה חיה זאת ועם הקמתה, ביסוד דמוקרטית יהודית מדינה היא ישראל מדינת
 בפני מעלה זו עובדה אזרחיה. מכלל 19.2% של מיעוט המהווה ערבית אוכלוסייה
 הכלול עמדות בניית ובגיל ההתבגרות, בגיל הנוער בני בפני ובמיוחד זו, אוכלוסייה

ומעמיקה. עניינית התייחסות הדורשות ודילמות שאלות של סדרה ,17־0 בחתך
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 שפה דת, מבחינת הערבי לעם אחד, מצד שייכת, הישראלית הערבית האוכלוסייה
 הסיטואציות האזרחית. ההשתייכות מבחינת ישראל, למדינת שני, ומצד ולאום,
 החשובה החינוכית המטרה מתחזקת pל החינוך, מערכת על מאוד משפיעות האלה
 של העצמית הזהות ביסוס והיא: ישראל, במדינת הערבי בחינוך ביותר

 ־ דת ערבי-פלשתיני; ־ לאום הבאים: במאפיינים בהתחשב התלמיד/האזרח
ישראלית. - ואזרחות נוצרית; מוסלמית,

 וחובות זכויות שווה נאמן כאזרח הערבי התלמיד של זהותו הגדרת של הבעיה
 להתמודד חייבת החינוך שמערכת בסיסיות לשאלות מובילה בה, חי שהוא במדינה

 לבנות כדי השתייכות, או ייחודיות של בנושא מחקר/סקר לערוך מציע אני pל איתן.
 במסגרת להשתייכות ייחודיות בין ברצף תנועתה אחר ולעקוב ועצמית אישית זהות

 שלווה לחיי השואפת דמוקרטית ובמדינה פלורליסטית בחברה הפלורליזם
כאחד. וערבים יהודים אזרחיה, לכל ולדו-קיום

גמדיגה הערגי וגרגיר יזערגי התיגגן פגי .4
 בייצור, מהותיים בשינויים המאופיין ,2020־2000 שנות לקראת החדש, בעידן

 תהליכים יתרחשו - לטכנולוגיה ובמעבר היבטיהם, כל על החיים ובדפוסי בצריכה
 והערכית. החברתית וברמה האישית-הפסיכולוגית ברמה השלכות להם יהיו אשר

 וליצור המנהיגותי, והמרכיב הדינמית הסביבה את להבין ביכולת הצורך יגדל pל
 פיתוח לעומק יודגש זה חדש עידן לקראת ובסגנון. בחשיבה יותר רבה גמישות

 על מושתתת זו מנהיגות והבית־ספרית. הקבוצתית האישית, המנהיגות פוטנציאל
 תוך מעצבת בגישה אנשים הפעלת ועל ומימושו, חזון יצירת על עצמית, מודעות
ולסביבה. לקהילה ומחויבות אתיקה לעקרונות רבה רגישות

 ולאור חינוכית, מנהיגות פיתוח של תכנית שילווה פעולה במחקר הצורך עולה מכאן
 בחינוך ובעיות צרכים איתור על סקר/מחקר בעריכת בסיסי צורך יעלה הנ״ל החזון

מבית־הספר. רצונם ושביעות הורים ציפיות על ומחקר/סקר הערבי;

 יהיה בארץ הערבית והאוכלוסייה הערבי החינוך לגבי ובמחקרים בסקירה הצורך
 במבנה הן המישורים, בכל הערבי במגזר העתידיים השינויים של יוצא פועל להבא

ביישום. והן
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 גגגג הגדגאית החיגיך מערכת
ימגמגת סגגיגת :2000ה- שגת לקראת

רעדי אגג ארמעיל

הקדמת ו.
 בנגב חיים הם מאוכלוסייתו. כרבע המהווים בדואים אלף ממאה יותר חיים בנגב
 למחצה, נוודים או נוודים בשבטים מסורתי באופן ומאורגנים החמישית המאה מאז

 הבדואים עונתית. בחקלאות ומעיסוק גמלים עזים, כבשים, מגידול המתקיימים
 השירותים רמת ובעלת ביותר והירוד הנמוך הסטטוס בעלת לקבוצה נחשבים
 בנגב הבדואים אוכלוסיית עברה האחרונים העשורים בחמשת בנגב. ביותר הנמוכה
 בכל הקצה אל מהקצה המסורתי חייה אורח את שינו אשר דרסטיים, שינויים
החיים. תחומי

 ביישוב הממשלה החלה המוקדמות, השבעים ובשנות המאוחרות השישים בשנות
 שלום, שגב כסיפה, ערוער, שבע, תל רהט, - עירוניים יישובים בשבעה בנגב הבדואים

 באופן שירותים הספקת לאפשר היו אלה יישובים להקמת המניעים ולקיה. חורה
 לתבוע ו/או ליישב לעבד, מהם ולמנוע אחד במקום הבדואים את ולרכז יותר, יעיל

 סלילת חשמל, זורמים, מים )כגון השירותים הספקת שהופקעה. אדמתם על בעלות
 וכדומה( טלפון שירותי קהילתיות, מרפאות בתי-ספר, ציבורית, תחבורה כבישים,
 בעוד הממשלה, על־ידי שהוקמו הקבע ליישובי הבדואים למשיכת תמריץ שימשה

 כתוצאה אלה. לשירותים זכו לא מתוכננים( )הלא הספונטניים היישובים שרוב
 הבדואים פנו להתקיים, שיוכלו וכדי המסורתית, הפרנסה ומאובדן היישוב מתכנית

 לתלויים והפכו בהם, ומיומנויות ידע להם היה שלא חדשים תעסוקתיים לאפיקים
 חלקי באופן הצליחה היישוב תכנית זאת, עם הישראלי. העבודה בשוק ויותר יותר

יישובים הקבע. ביישובי חיה הבדואית מהאוכלוסייה מחצית רק להיום, נכון בלבד.

 שבע באר לחינוך, המחלקה בנגב, גוריון בן אוניברסיטת חינוך, וחוקר מרצה1
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 בשירותים בבריאות, בחינוך, ביותר, נמוכה שירותים מרמת סובלים אלה
 תעסוקה במקורות מוחלט לחוסר הגורמת הכלכלית ובתשתית הסוציאליים,

 של מזו שונה היתה שלא ־ הישראליים השלטונות של המבט מנקודת ופרנסה.
 אינטגרלי כחלק נתפסו לא הבדואים - בעבר בבדואים ששלטו אחרים שלטונות
 )סבירסקי מעטים היו לקהילה שסופקו החינוך שירותי מכך, כתוצאה מהחברה.

 מוצלחת להסתגלות כמסייעים ובחינוך בהשכלה הטמון בפוטנציאל בהתחשב (.1990
 לא הישראלית, בחברה ולהשתלבותה החדשה חייה לצורת הבדואית הקהילה של

 הממסד מצד המתבקשות הלב ולתשומת לתמיכה החינוכית המערכת פיתוח זכה
 הישראלי, בחינוך השוויון נושא את חקר אשר (1990) סבירסקי לפי הישראלי.
 מאשר יותר אף נמוך במקום החינוכי, הסולם בתחתית בנגב הבדואים מדורגים
האחרות. הערביות הקהילות

 החברה לבין המסורתית הבדואית החברה בין נוצר גדול סוציו-פוליטי פער
 באתגרים יעסוק זה מאמר המערבית. האוריינטציה בעלת המודרנית הישראלית

 זה, מפער המושפעים ,2000ה- שנת לקראת הבדואית החינוך מערכת בפני העומדים
 בסביבתם הבדואים של מוצלחת להסתגלות המפתח את פוטנציאלי באופן והמהווים

והמשתנה. החדשה

 גזתעיו מערכת גפר העומדים האהגרים .1
גמג הגדגאית

 ולשפר להתפתח ממנה המונעות קשות מבעיות סובלת בנגב הבדואית החינוך מערכת
 נכון הדבר חינוכי. וציוד מבנים חסרים ראשית, מספקת. שהיא השירותים רמת את

 שבעת במסגרת נכללים שאינם ה״ספונטניים", ביישובים בתי-הספר לגבי במיוחד
 בלבד. ארעיים יישובים והנחשבים הממשלה, שהקימה העירוניים הקבע יישובי
 34 לעומת הספונטניים, ביישובים יסודיים בתי-ספר 11 היו תשנ״ו הלימודים בשנת

 ציוד, כמעט אין הספונטניים ביישובים בבתי־הספר הקבע, ביישובי בתי־ספר
 וכמעט מספיקים, אינם והריהוט הבניינים מעטים, המתקנים נמוכים, התקציבים

 ספורט ציוד מעבדות, מחשבים, אורקוליים, )עזרים הוראה עזרי קיימים שאין
 מקום מספיק בהם ואין זמניים, במבנים ממוקמים בתי-הספר רוב וכדומה(.
 ולחשמל, זורמים למים מחוברים אינם המבנים ומשרדים, ספח חדרי לימוד, לכיתות
 המבנים את מרחיבים אין חשמל. וקווי מים צינורות לצד ממוקמים שחלקם למרות

 הרשות של לפיקוחה כפופים הארעיים בתי-הספר כראוי. אותם מתחזקים ואין
 לה שמונה ,1984 בשנת והתרבות החינוך משרד על־ידי שהוקמה הבדואי לחינוך
 חלק כביכול. הרשות ניהול לצורכי שיח׳ים מחמישה המורכבת וועדה יהודי מנהל
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 למי פרט לאיש, ברור אינו למינויים והמפתח וכתוב קרוא יודעים אינם מהשיחים
 שהוא מאחר הרשות. למנהל גומי חותמת משמשים הללו השיחים אותם. שמינה

 מאשר יותר המשרד של האינטרסים את מייצג הוא והתרבות, החינוך למשרד כפוף
 של תוצאה הוא זה מצב בחלקו משרת. שהוא האוכלוסייה של האינטרסים את

 אישי )ריאיון הקבע ליישובי לעבור הבדואים על לכפות שמטרתה ממשלתית מדיניות
(.Meir 1986; 1980 מארס הפנים, משרד נציג עם

 אינה היא חינוך, הבדואים לילדים לספק חוק פי על אחראית שהממשלה למרות
 לריכוז כאמצעי גם החינוך במערכת משתמשת אלא בלבד, זו משימה למילוי פועלת

 מצוידים הקבע ביישובי בתי־הספר ואכן, הקבע. ביישובי הבדואית האוכלוסייה
 זורמים, למים ומחוברים מודרניים בבניינים ממוקמים רובם יותר. טובה בצורה

 אלה מאשר יותר טובים הפיזיים שהתנאים למרות זאת, עם ולטלפון. לחשמל
 בנוסף, אחרים. הוראה ועזרי מעבדות מספיק אין כאן גם הארעיים, שבבתי־הספר

 החינוך מוסדות של פיתוחם המידה. על יתר גבוהה הצפיפות בתי-הספר ברוב
 במספר הגובר הגידול ואת בכלל, באוכלוסייה, הגידול קצב את מדביק אינו והציבור

 חובה בגני חמור מחסור קיים כמו־כן, בפרט. החינוך, למוסדות הנרשמים התלמידים
הקבע. ביישובי והן הספונטניים ביישובים הן וטרום־חובה,

 הכשרה בעלי במורים חמור ממחסור עדיין סובלת הבדואית החינוך מערכת שנית,
 מכפרים הבדואים בבתי-הספר המורים של המוחלט הרוב גויסו 1976 עד מתאימה.

 מורים לספק מסוגלת היתה לא בנגב הבדואית שהקהילה מכיוון בצפון, ערביים
 60% רק מהווים הם עדיין אך הבדואים, למורים קטן רוב יש כיום משלה.

 )מליץ מבחוץ לבוא ממשיכים המורים ויתר המקומית, החינוך במערכת מהמורים
 פחות אך יותר, יציבה קבוצה מהווים המקומיים הבדואים המורים (.1995

 במורים. חמור מחסור של בתקופות החינוך משרד על־ידי הועסקו רובם משכילה.
 מאז השכלתם. את הרחיבו מתוכם מעטים ורק בלבד, תיכונית השכלה בעלי הם

 למורים( סמינר )אז קיי במכללת בדואים מורים להכשרת הנפרד המסלול פתיחת
 על גבוה. נותר מקומיים הלא המורים שיעור אך המצב, השתפר ,1976ב־ שבע בבאר

 אינם הבדואים בבתי־הספר מהמורים 23% ,1994ב־ החינוך משרד של נתונים פי
 היהודית החינוך מערכת בין שוויון אי קיים לכך, בנוסף (.1994 )מליץ מוסמכים
 שמשרד ובתקנים התקציבים ברמת השירותים, בהספקת הדרום במחוז והבדואית

 המגזר לבין הבדואי המגזר בין גדול פער קיים לדוגמה, מספק. והתרבות החינוך
 שלושה היו תשנ״ו הלימודים בשנת החינוכי. הייעוץ בתחום המשרות במספר היהודי
שהועסקו יועצים 48 לעומת הבדואי, במגזר הביניים בחטיבות חינוכיים יועצים
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 לא הבדואי במגזר ־ יותר עוד גרוע המצב היסודיים בבתי־הספר היהודי. במגזר
 תשנ״ו, לשנת בהוראה כוח־אדם )נתוני היהודי במגזר יועצים 69 לעומת איש הועסק

1995.)

 ההורים יחס מאוד. חלשים והקהילה ההורים לבין בתי־הספר בין הקשרים שלישית,
 מבקרים אינם רבים הורים גבוהה. אדישות ברמת מתאפיין לבית-הספר והקהילה

 בית־הספר בין והידברות הבנה אין בהם. שקורה במה מתעניינים ואינם בבתי־הספר
 כהלכה. בית-הספר של תפקודו באי זה את זה מאשימים הצדדים שני ההורים. לבין

 הילדים מכך ושכתוצאה כראוי, עבודתם ביצוע באי המורים את מאשימים ההורים
 לכישלון שהמקור ההורים את מאשימים המורים מהמערכת. ונושרים נכשלים
 רבים מחקרים ההורים. מצד פעולה שיתוף אי על ומתלוננים הבית, הוא הילדים

 למשל, כמו, חיוביים, חינוכיים להישגים ההורים מעורבות של תרומתה את תיעדו
 נוכחות התלמיד, של יותר טובה הרגשה יותר, גבוהים לימודיים הישגים

 בית שיעורי להכין רצון התלמיד, מצד חיוביות ועמדות התנהגות בבית־הספר,
 על לגשר כדי גבוהה. השכלה לרכישת והתלמידים ההורים של השאיפות והגברת

.החינוך במערכת ההורים בשילוב צורך יש והקהילה, בית-הספר בין הפער

 יעיל באופן לתפקד בנגב הבדואים בתי־הספר של יכולתם על השפיעו אלה בעיות
 בבתי־הספר הנשירה שיעור מכך, כתוצאה כראוי. ולחנכם בתלמידים ולהחזיק

 החקירה )ועדת י״ב עד א׳ בכיתות 80%ל- ומגיע מאוד גבוה הבדואי במגזר
 האזורית המועצה נתוני (.1996 בישראל הבדואי המגזר בנושא הפרלמנטרית

 בקהילה ביותר הגבוהה ההישגים ברמת הידועים ולקיה, חורה ליישובים "שוקת"
 אב )תכנית י״ב כיתה סיימו בטרם נשרו בהתאמה, ,63%ו- 73%ש- מראים הבדואית,

(.1992 וספורט תרבות חינוך מוסדות לפיתוח

 של בתדמיתו פוגעים הבדואים בבתי־הספר הנמוכים הלימודיים ההישגים
 הבדואים התלמידים אחוז עצמם. התלמידים בקרב והן ההורים בקרב הן בית־הספר

 אחוז נע ,1995-1990 השנים בין בארץ. ביותר הנמוך הוא בגרות לתעודת הזכאים
 במגזר 37%-40%ול- הערבי במגזר 16-22%/><0ל- בהשוואה 3%-6% בין ההצלחה
 החינוך לקידום החומש תכנית ביצוע אחר המעקב ועדת דוח ,1 לוח )ראה היהודי,
 שיעור מכך, כתוצאה (.1995 ולוי־מזלום בר שפרינצק, ;1996 הערבי, במגזר

 בתואר המחזיקים מספר מאוד. נמוך הוא בנגב הבדואים בקרב הגבוהה ההשכלה
 Abu-Saad) בדואים 1,000 ל- בוגרים כשני כלומר, ,135ל- מגיע ומעלה( )ב.א. אקדמי

בקרב גבוהה השכלה בעלי של הנמוך לשיעור המביאים העיקריים הגורמים (.1993
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 מצבה (2) הממלכתי; החינוך שירותי הספקת של נמוכה רמה (1) הם: הבדואים
 נגישות אי (4) הגבוה; בחינוך ההשקעה כדאיות (3) הקהילה; של הירוד הכלכלי

 המיון, לדרכי האקדמיות, לדרישות כלומר, הגבוהה, ההשכלה למוסדות הקהילה
וכר. כלכלי לסיוע לימודים, למלגות

הערבית האוכלוסייה בקרב בגרות לתעודת הזכאים התלמידים אחוז :1 לוה
)באחוזים( 1995-1990 השנים בין והיהודית

יהודים ערבים בדואים שנה
37 16 3 1989/90
37 19 2 1990/91
36 19 3 1991/92
38 20 3 1992/93
40 19 5 1993/94
40 22 6 1994/95

1996 המעקב ועדת דוח :מקור

 את להעלות המיועדות כלשהן, ייחודיות מתכניות נהנים אינם בדואים צעירים
 קצב ועדת המליצה 1982 בשנת גבוהה. להשכלה במוסדות השתתפותם שיעור

 שכר עלה הוועדה המלצת בעקבות באוניברסיטאות; הלימוד שכר את להעלות
 צבא". ל״יוצאי מלגות באמצעות פיצוי קיבלו היהודים הסטודנטים אך הלימוד,

 למלגות זכאים אינם, ועדיין היו, לא הבדואים, הסטודנטים ובהם ערבים, סטודנטים
 להשכלה המובילים לימודיים הישגים בעלי אינם בצבא המשרתים )הבדואים האלה

 והיעדר הנמוך הכלכלי מעמדה בישראל, הבדואית החברה של השולי מעמדה גבוהה(.
 בניה של הלימודיים ההישגים בו המצב להנצחת תורמים השלטונות, מצד עידוד כל

בארץ. ביותר הנמוכים הם ובנותיה

 בשל בקשיים נתקלים החינוך מערכת בתוך אלה בעיות עם להתמודדות המאמצים
 הממשלה, משרדי של הבכירים בדרגים מעורבים אינם בדואים שמשכילים העובדה
 המדיניות, לגבי להחלטות שותפים אינם והם והתרבות, החינוך במשרד ובמיוחד

המשרד. של המשאבים וחלוקת הלימודים תכנית
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והמללגת מסקגות .3
 היעדים ולניסוח דרכים, פרשת על בנגב הבדואי החינוך עומד 2000ה־ שנת לקראת

 מתמודדת עמה החדשה החברתית המציאות מכרעת. חשיבות יש לעתידו והמטרות
 ולממש להציע יכולים אשר משכילים לאנשים דרישות מעמידה הבדואית הקהילה
 לתכנון בסיס מהוות הבאות ההמלצות לצורכיה. ומתוחכמים חדשניים פתרונות
עתידית: מדיניות

 שווים וחומריים אנושיים משאבים לקבל צריכה בנגב הבדואית החינוך מערכת (1)
 להיערך ועליה היהודית, החינוך מערכת של לאלה והכמותית האיכותית ברמתם
 שווה באופן העתיד עם להתמודד כדי הנדרשים והכישורים המיומנויות לקליטת

היהודים. של לזה
 לצרכים ההתייחסות מוסמכים. לא מורים מהעסקת לאלתר לחדול יש (2)

 מורים להכשרת בתכנית ביטוי לידי לבוא צריכה הבדואי המגזר של המהותיים
 לבתי-הספר מוכשרים מורים למשוך כדי תמריצים להציע יש כמו-כן, טובים.

היהודי. במגזר פיתוח בעיירות שנעשה כפי הבדואים,
 בקרב הנשירה שיעור כאמור, מיידי. באופן מבית-הספר הנשירה בנושא לטפל יש (3)

 מיוחדות חינוכיות תכניות ליצור צורך יש בארץ. הגבוה הוא בדואים תלמידים
 תוך והקהילה, בית-הספר הפרט, של ברמות בבית־הספר ההישארות לעידוד
הבנות. לחינוך מיוחדת לב שימת

חובה. חינוך חוק את לאכוף יש (4)
 רלוונטיים שיהיו כך הלימוד וספרי הלימודים תכניות את ולשנות להתאים יש (5)

 העוברים הרדיקלים השינויים עם להתמודדות ובעיקר הערבית, ולתרבות לזהות
 לצרכים מתאים הבדואים שמקבלים שהחינוך לוודא יש הבדואית. הקהילה על

 העקרונות על מבוססת תהיה החינוך מטרת הקהילה. של והחברתיים הכלכליים
 את לממש באפשרויות ולאמונה במסורתם לגאווה לביטחון, להביא הבאים:

בעתיד. כישוריהם
 ההשכלה במסגרות בדואים סטודנטים של והולך הגדל למספר תכניות לפתח יש (6)

 החינוך, למערכות מקצועיים צוותים המכשירים במסלולים ובמיוחד הגבוהה,
המוניציפליות. והרשויות הבריאות

 החינוך שמערכת הכרחי הבדואים. בבתי־הספר הטכנולוגי החינוך את לפתח יש (7)
 באלקטרוניקה, ומתקדמות בסיסיות מיומנויות לפיתוח תכניות תיזום הבדואית
 כדי מתקדמת בטכנולוגיה רק לא צורך יש זאת, עם וטלקומוניקציה. מחשבים

טכנית. מקצועית בהכשרה גם אלא עתידנית, לחשיבה הבדואי החינוך את להכין
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 שרוב העובדה למרות הבדואים. בבתי-הספר החקלאי החינוך את לפתח יש (8)
 במיוחד חשוב עדיין החקלאי החינוך הממשלה, על־ידי הופקעו הבדואים אדמות

 טמון ביותר, הרחב במובן החקלאי, בחינוך בנגב. הבדואים של לעתידם
 חקלאיות בשיטות להחלפתן הבדואים של חקלאיות מסורות לשינוי הפוטנציאל

ותרבותית. כלכלית להשתלבות בדרך ועתידיות חדשות
 המעורבות את ולהגביר לקהילה בית-הספר בין הקשרים מערכת את לפתח יש (9)

 בקידום גם תלוי הבדואי החינוך של עתידו בבתי־הספר. בנעשה ההורים של
 של יוזמה שיישאר מכדי חשוב זה עניין בתי-הספר. על מלאה "בעלות" השגת

 בו ולכלול המחוזית, ברמה זה נושא לתקוף יש בודדים. בתי-ספר של או מנהלים
ציבור. ונציגי הורים מנהלים, מורים, הכשרת

 מחנכים יהיו הבדואית החינוך שבמערכת הכרחי הנ״ל, ההמלצות את ליישם כדי
 הנוגעת במדיניות שינויים וינהיגו ינחו הקהילה, מתוך שיצמחו מוכשרים ומנהיגים

 הבדואי בחינוך ולליקויים לבעיות מענה שתיתן מדיניות לגבש יש זו. לאוכלוסייה
 המציאות עם להתמודדות כולה והקהילה התלמידים את טובה בצורה ותכין

 קובעי של העדיפויות סולם בראש לעמוד צריך הנושא בעתיד. והאתגרים המשתנה
במדינה. המדיניות

כיכליוגרפיח

 .1996 הערבי. במגזר החינוך לקידום החומש תכנית ביצוע אחר המעקב ועדת דוח
ירושלים. והספורט. התרבות החינוך משרד הכללי, המנהל לשכת

 הכנסת, .1996 בישראל. הבדואי המגזר בנושא הפרלמנטרית החקירה ועדת
ירושלים.

 החינוך משרד הדרום, מחוז לשכת בנגב. הבדואי בחינוך תמורות .1995 ע. מליץ,
שבע. באר והספורט, התרבות

 הדרום, מחוז לשכת בדואי. מגזר חובה: לימוד חינוך חוק ביצוע .1994 ע. מליץ,
שבע. באר והספורט. התרבות החינוך משרד

 הכשרה בהוראה, כוח־אדם מינהל .1995 תשנ״ו. לשנת בהוראה כוח־אדם נתוני
ירושלים. והספורט, התרבות החינוך משרד והשתלמות.
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 מעגרגות: געריס מעוך
גיפי התיגגך מערטד ג3מ על סקירה

יעקגכי' ראמז

הקדמה .1
 זאת, המעורבות". בערים הערבי "החינוך בנושא עיון יום ביפו נערך כשנתיים לפני

 לבעיות המעקב ועדת של הכללי הכנס לקראת שאורגנה יותר רחבה פעילות במסגרת
 במגזר החינוך של שונים היבטים לבדיקת עיון ימי כללה ואשר הערבי, במגזר החינוך
 בשאר למצב יותר דומה בה הערבי החינוך שמצב לחיפה, פרט ישראל. במדינת הערבי
 מצב תמונות ומיפו מרמלה-לוד מעכו, הנציגים הציגו הערביים, והכפרים הערים

הללו. בערים החינוך מצב על ביותר מדאיגות

 של ביותר נמוכים הישגים הזנחה, על כללי באופן הצביעה שהוצגה התמונה
 ועדתיות, מעמדיות פרטיות חינוך מסגרות של קיומן הרמות, ובכל התלמידים

 הממלכתיים, בבתי־הספר ובמיוחד ביותר, ואלימה נחשלת וחינוכית לימודית אווירה
 לחטיבה הביניים מחטיבת במעבר ובמיוחד התלמידים, בקרב עצומה ונשירה

העליונה.

 האחרונים בחודשים לכותרות שעלה נושא ביפו, הערבי בחינוך מתמקדת זו, סקירה
(.1996 רזניק ; 1996 )חטיב בכנסת היום לסדר בהצעה לדיון הגיע ואף

כללי רקע .2
 1991 ש״ביוני המחברים מציינים אביב-יפו(, תל )עיריית 32 מס׳ הסטטיסטי בשנתון

 התוצאות ו־הי. ד׳ לכיתות ובחשבון, הנקרא בהבנת ארציים הישגים מבחני נערכו

 ברל. בית במכללת ופסיכולוגיה לחינוך ומרצה יפו, מקיף תיכון בית־ספר מנהל1
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 באורח טובים אביב־יפו, בתל היהודית באוכלוסייה התלמידים על־ידי שהושגו
 מקצוע בכל ־ ובישראל אביב תל במחוז המקבילה באוכלוסייה מאשר משמעותי

 בהבנת הבסיסי בקריטריון עמדו שלא התלמידים של הממוצע האחוז כיתה. ובכל
 * בישראל המקבילים הנתונים הי. בכיתות 25%ו- ד׳ בכיתות 10% היה בעיר הנקרא

בהתאמה. 25%ו־ 14%

 דהיינו במערכת, הערביים התלמידים מהישגי במכוון, די וכנראה התעלמו המחברים
 השייכים הממלכתיים, בתי־הספר בשני ערפה". ו״חסן "אחווה" בתי־הספר תלמידי
 שיעור .60%ל- מעל הנקרא ובהבנת בחשבון הנכשלים אחוז היה אביב תל למחוז
 30%) הנקרא בהבנת ורבע שניים ופי בחשבון הארצי מהממוצע שניים פי גבוה שהוא

בהתאמה(. 26%ו-

 היפואים, הערביים התלמידים של והישגיהם חינוכם מבחינת הקטסטרופלי המצב
 ובמקרים שינוי, ללא כמעט נשאר בפרט, היסודי, בית־הספר של וברמה בכלל,

 65%מ- יותר (1996) ושש באשי דוח לפי .1996 בנתוני גם הרעה, בו חלה מסוימים
 נכשלים הפרטית, במערכת והן הממלכתית, במערכת הן ביפו, הערביים מהתלמידים

ובחשבון. הנקרא בהבנת

 "לו נכתב: 1983ב־ האמריקני לקונגרס ושהוגש ,“A Nation at Risk” שנקרא בדוח
 הדלים החינוכיים הביצועים את אמריקה על לכפות מנסה היתה זרה מדינה

 ,National Commission) נגדנו״ מלחמה כמעשה לכך מתייחסים היינו כיום, הקיימים
 בפעם שניתנה ההבטחה היא בסכנה שנתון ש״מה מוסיפים הדוח מחברי (.401 עמי

 חברתי-כלכלי מצב או מעמד גזע, של הבדל ללא כולם :זו יבשת אדמת על הראשונה
 יכולתם לפיתוח הדרושות המיומנויות ולרכישת שווה הזדמנות לקבלת זכאים

 זאת הבטחה להגיע. יכולים הם אליה ביותר הגבוהה לדרגה עד והרוחנית השכלית
 ליכולת יגיע נאותה, הדרכה ובאמצעות האישיים, מאמציו בזכות ילד שכל פירושה

 חייו ניהול ויכולת הגונה תעסוקה להבטחת אותו שתביא מודעת החלטות קבלת של
 את גט אם כי שלו האישיים האינטרסים את רק לא לשרת יוכל ובכך הפרטיים,

(.403 עמי )שם, בכלל״ החברה קידום

 במצב ישראל במדינת ילדים אלפי נמצאים העשרים המאה שבשלהי העובדה מצערת
 סכנה חברתית; ובמצוקה נפשית במצוקה בעוני, גדילה של יומיומית, סכנה של

 להתמכרות לאבטלה, סכנה חינוכיות; ממערכות לנשירה בלימודים, לכישלון
 ילדים של רבות מאות האישי. החופש לאובדן וסכנה לפשע; להידרדרות לסמים,
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 נראה אינו זה מסוק ממצב והמוצא רבות, שנים אלו סכנות תחת חיים ביפו ערבים
באופק.

דמוגרפיים וגוגורם מאפייגים ־ גיפו הערכים .3
 שאין ומכאן אביב־יפו, בתל הערבים של למספרם באשר הסכמה וחוסר ויכוח ישנם

 במסגרות הלומדים התלמידים של למספרם באשר ומוסכמת מדויקת סטטיסטיקה
 הערבים של שמספרם הוא יותר( או )פחות שמוסכם מה בעיר. השונות החינוכיות

 (,1996 מזאוי ;1994 אביב-יפו תל )עיריית לפחות תושבים 15,000ל- מגיע ביפו
 מגיע תיכון בית־ספר ועד הילדים מגן ־ המסגרות בכל התלמידים של ושמספרם

 ; 1996 ומזאוי איכילוב ; 1996 מזאוי ; 1994 אביב־יפו תל )עיריית תלמידים 4,000לכ־
(.1996 באשי

 כשרוב נוצרים, ושליש מוסלמים מכשני-שלישים מורכבת ביפו הערבית הקהילה
 ורק וג׳בלייה, עג׳מי אזור שהוא 7 ברובע מרוכזת (91.6%) המוסלמית האוכלוסייה

 ביותר העני האזור הינו עג׳מי אזור זה. באזור גרה הנוצרית האוכלוסייה מן כמחצית
 ; 1990 מנחם ; 1996 )מזאוי במדינה ביותר העניים האזורים ואחד אביב-יפו תל בעיר

 לאלכוהול התמכרות עבריינות, של קשות "תופעות עם (,1987 אביב־יפו תל עיריית
 תל )עיריית ומבוגרים" מתבגרים של חמורה אבטלה ממש, של ומחסור עוני ולסמים,
(.1987 אביב־יפו

 מאפיירם מספרים, כיפי: גזערגי התיגגך מערכת .4
והישגים

 משמרת ושהיא ועדתית, מעמדית היא ביפו הערבי החינוך שמערכת לומר ניתן כללית
 הערבי החינוך במערכת וחברתית. חינוכית ניידות מאפשרת ואינה קיימים מצבים

 אחד כל הפרטי. והזרם הממלכתי הזרם שהם עיקריים זרמים שני קיימים ביפו
.4,000כ- המונה התלמידים מאוכלוסיית כמחצית בערך משרת הזרמים משני

 החינוך במסגרות לומדים הנוצרים הערבים מהתלמידים 95%מ־ יותר (1)
 במסגרות לומדים הנוצרים מהתלמידים פחות, או ,5%כ־ ורק הפרטיות־כנסייתיות

 בעיות ובעלי מאוד חלשים תלמידים הם אלה כלל בדרך הממלכתיות. החינוך
 כישלון של שנים כמה לאחר הפרטית מהמערכת נפלטים אלה תלמידים התנהגות.

 בו-בזמן, הביניים. לחטיבת ובעיקר הגבוהות, בכיתות הממלכתי לזרם ומגיעים
של קטן מיעוט ורק מוסלמים הינם הממלכתיים בתי-הספר מתלמידי 95%כ-
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הוראה ושפת אפיון רמה, לפי הספר בבתי־ תלמידים התפלגות :1 לוה
 שפת

 הוראה
ראשית אפיון

 מס׳
תלמידים רמה

 שם
בית־ספר

ערבית ממלכתי בית־ספר ־
 חברתי־כלכלי מרקע באים התלמידים רוב ־

 עם משת״פים ילדי 80כ־ בו לומדים גמון.
שלהם והמיוחדות המסובכות הבעיות

405  יסודי
אי-ח

אחווה

ערבית ממלכתי בית־ספר ־
 מרקע הבאים תלמידים של גבוה ריכוז ־

 קהילתי מדימוי גהגה נמוך. חברתי־כלכלי
 "אחווה", לבית־ספר בהשוואה יחסית גבוה

הפרטיים לבתי־הספר בהשוואה נמוך אך

450  יסודי
א>-ו>

חסן-ערפה

ערבית כנסייתי פרטי בית־ספר ־
 נוצרים הם התלמידים מאוכלוסיית 60%כ־ -

מוסלמים 40%וכ־
 רקע בעלות ממשפחות באים התלמידים ־

 עלות ומעלה. בינוני חברתי־כלכלי
 לכל לחודש דולר 120כ- היא הלימודים

תלמיד

450  יסודי
אי-וי

 נזירות
טרה-סנטה

אנגלית סקוטי פרטי בית־ספר ־
 והשאר מיפו ערבים הם מתלמידיו כמחצית ־

 נציגויות 30מ־ מיותר דיפלומטים ילדי הם
נוצרים הם הערבים התלמידים רוב זרות.

 חברתי־כלכלי מרקע באים התלמידים ־
 היא הלימודים עלות וגבוה. בינוני־גבוה

 סגל תלמיד. לכל לחודש דולר 130
 של קטן אחוז עם אנגלי ברובו ההוראה

יהודים. ומורים מיפו מורים

330 גן-י״ב טביטח

 צרפתית,
 עברית,
 ערבית

ואנגלית

צרפתי פרטי בית־ספר ־
 מיפו באים בית־הספר מתלמידי 60%כ- ־

 50%ו־ נוצרים 50% כמעט בין ומתחלקים
 זרים ילדי הם התלמידים שאר מוסלמים.

 של קטן ומיעוט דיפלומטים ילדי כולל
יהודים תלמידים

 מורים זרים, ממורים מורכב ההוראה סגל ־
 עולים הלימודים יהודים. ומורים ערבים

לחודש לתלמיד דולר 120־ כ

760 גן-י״ג פרייר דה

ערבית  רוב את קולט מאוד. סלקטיבי -בית-ספר
 טרה )נזירות היסודי מבית־הספר תלמידיו

 מרמלה-לוד. תלמידים ומעט סנטה(
 נוצרים, תלמידים של מובהק רוב קיים

 המורים סגל גם הגבוהות. בכיתות ובמיוחד
נוצרי רובו

 מרקע בעיקר באה התלמידים אוכלוסיית ־
 עלות וגבוה. בינוני־גבוה חברתי-כלכלי

לתלמיד לחודש דולר 130כ־ היא הלימודים

250 וי-י״ב  תיכון
טרה-טנטה
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המשך :1לוח

 שפת
 הוראה
ראשית אפיון

 מס׳
תלמידים רמה

 שם
בית־ספר

ערבית  )יותר בעיקר הניזון ממלכתי בית־ספר ־
 היסודיים בתי־הספר מתלמידי (95%מ-

 ערפה" ו״חסן "אחווה" הממלכתיים
 ילדי וממעט הפרטיים בתי־הספר ומנפלטי

משת״פים
 חברתי־כלכלי מרקע באים התלמידים רוב ־

 התלמידים מאוכלוסיית כרבע קשה.
 תלמידים 120ל־ קרוב בנזקקים. מוגדרים

)עצורים( אבא ללא בבית חיים
 מכפרי מגיעים ההוראה מסגל 70%כ־ ־

יהודים 10%ו־ מיפו 20% המשולש,
 בארבע שחלו החיובים השינויים אף על ־

 נחשב עדיין בית־הספר האחרונות, השנים
בארץ ביותר הקשים מבתי-הספר לאחד

650 ז׳־י״ב  עירתי תיכון
 י״כ

ממלכתי

ערבית  את המרכז מיוחד לחינוך בית־הספר -
 הצרכים בעלי מיפו הערביים התלמידים
 פיגור בעלי ילדים כאן נמצאים המיוחדים.

 אחרות, נכויות בעלי ילדים שונות, בדרגות
וכד׳ התפתחותיות עכבות

מהמשולש ברובו בא המורים סגל ־

60  + א'-ט'
)צומת(

ורדיס

ערבית  מאוד. נמוכה ברמה טכנולוגי בית־ספר ־
 40-30כ- עם מיפו ברובם בית-הספר תלמידי

מרמלה־לוד תלמידים
 הקשים התלמידים את קולט בית־הספר ־

 לרבות ביפו, הערבית החינוך במערכת ביותר
י״ב מקיף מבית־ספר הנושרים אלה

 נמוך קהילתי מדימוי סובל בית־הספר ־
 מחוץ הוא ברובו ההוראה סגל כאן גם ביותר.

ליפו

120 טי-י״ב עמל

 התלמידים התפלגות את מציג 1 לוח נוצרים. הם הנכשלים( כלל )בדרך תלמידים
בתי-ספר. אפיוני לפי ביפו הערבים

 היסודי בבית־הספר הלומדים ערבים תלמידים 150כ- ישנם הנ״ל למסגרות בנוסף
 תלמידים 70וכ־ ז׳ עירוני תיכון בבית־הספר הלומדים תלמידים 110כ־ ויצמן,

 הלומדים ערבים תלמידים 300כ- בסה״כ - שפירא יד אורט בתיכון הלומדים
יהודיים. בבתי-ספר
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 הבאים מוסלמים תלמידים הם הפרטיים בתי־הספר מאוכלוסיית 35%ל- קרוב (2)
 מהבוגרים 20%מ- פחות מהוים הם כי אם וגבוה, בינוני חברתי-כלכלי מרקע

 בית-הספר של הבוגרים 38 מבין 5% רק 1995ב־ לדוגמה, בגרות. לתעודות הזכאים
 להיווצרות ותורם הראשון למאפיין מתוסף זה נתון מוסלמים. היו טרה-סנטה

 מבין בלבד ששלושה לציין ניתן לדוגמה, ומקוטבים. מעמדיים עדתיים, בתי-ספר
 ילדיהם את שולחים הממלכתיים, בבתי-הספר המועסקים מיפו מורים 60כ-

 לבתי־הספר ילדיהם את שולחים השאר ;הממלכתיים לבתי־הספר
 על ביותר שלילית בצורה משפיעים אלה ונתונים מאפיינים הפרטיים־הכנסייתיים.

בכלל. ביפו, הערבית החברה ועל בפרט, הממלכתיים, בתי־הספר

 הפרטית, במערכת והן הממלכתית החינוך במערכת הן המועסקים, המורים רוב (3)
 יהודים מורים הם מהמורים חלק המשולש. ומכפרי מערי מגיעים וברובם מיפו אינם
 בבתי־הספר יותר גדול יפו בני המורים של מספרם ומהסביבה. אביב־יפו מתל

 של ולפעמים ניכור של קטנה לא מידה קיימת .50%לכ־ ומגיע והפרטיים היסודיים
 התלמידים של וגם היפואית הקהילה של סמויה( היא אם )גם שנאה ואפילו זלזול
 הקשה מלאכתם, על מקל אינו אשר דבר ליפו, מחוץ המגיעים המורים כלפי

בלאו־הכי.

 העליונה, לחטיבה הביניים מחטיבת במעבר ובמיוחד מאוד, גבוהה נשירה (4)
 עמד האחרונות השנים שבחמש לראות ניתן ומהיר קל בחישוב י״א-י״ב. ובכיתות
 300ל- קרוב על לחטיבה, הנכנסים ר, כיתות מסיימי הערבים התלמידים של מספרם

 הגיע האחרונות השנים בחמש י״ב כיתה מסיימי של שמספרם בעוד תלמידים,
 במהלך נושרים ביפו הערבים מהתלמידים שני־שלישים תלמידים. ממאה לפחות

 בחשבון לוקחים כאשר במיוחד חמור זה נתון י״ב. כיתה מסיימים ואינם לימודיהם
בגרות. לתעודת זכאות עם יוצאים מהמסיימים 50%מ־ שפחות

 הקשים, הכישלונות בסיסיות. וחינוכיות לימודיות מיומנויות בהקניית כישלון (5)
 ותקשורתיים ציבוריים להדים זכו הממלכתיים, בתי־הספר תלמידי בקרב ובמיוחד
 נעשה שלא כמעט עניינית מקצועית שמבחינת העובדה מאוד מצערת אך נרחבים,

 עזובה, אלימות, כישלון, על הצביעו והסקרים הדוחות שכל העובדה אף על דבר.
 אף היום עד הוגשה לא מורים, מצד אכפתיות וחוסר מיושנות הוראה שיטות ניכור,

 תל עיריית על־ידי ולא החינוך משרד על-ידי לא אחת, כוללת רשמית תכנית לא
 היו בוצעו ו/או שהוגשו התכניות הגורמים. לשני משותפת תכנית לא וגם אביב־יפו,
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 תכנית ; 1990 ואחרים מנחם ;1989־1992 וסאלד אליתה )פרויקט חיצוניים גופים של
ועוד(. ; 1996 באשי פרויקט ; 1995 איילה פרויקט ;היום עד 1988מ- השיקום פרויקט

 מתקציבי והן ועירוניים ממשלתיים מתקציבים הן השונים, בפרויקטים התשומות
 השיקום פרויקט תחילת מאז לוס-אנג׳לס, וקהילת היהודית הסוכנות של התמיכה

 בלבד היהודית הסוכנות הקצבת דולר. מיליון משמונה ביותר נאמדות ,1988ב-
(.1996 היהודית )הסוכנות דולר 4,380,901ב־ הסתכמה 1996 ועד 1991מ-

 דלות הינן התפוקות הנ״ל, התשומות שלמרות העובדה ביותר מדאיגה ואף מצערת
 התלמידים של הלימודיים להישגים המתייחסים הבאים בלוחות שיובהר כפי ביותר

 הממלכתי. התיכון ובבית־הספר היסודיים בבתי־הספר ובעיקר ביפו, הערבים
 מבתי-הספר תלמידים עם השוואות כמה נעשו הסכנה, וגודל הכישלון גודל להמחשת

 כפריים יישובים של ביקורת כקבוצת שבמשולש, ובכפר-קרע בג׳ת בג׳לג׳וליה,
טיפוסיים.

הנקרא בהבנת הבסיס מבחני את שעברו התלמידים אחוז :2 לוח
ערפה חסן אחווה כיתה

37 17 ג׳
42 28 ד׳
16 4 ה׳
34 35 ר

1996 ושש באשי :מקור

(1996) בחשבון הבסיס מבחני תוצאות :3 לוח

טביטה פרייר ערפה חסן אחווה
נכשלכיתה עבר נכשל עבר נכשל עבר נכשל עבר

82 18 52 48 72 28 85 15 ג׳
33 67 54 46 36 64 67 33 ד׳
86 14 91 9 59 41 77 23 ה׳
70 30 82 18 60 40 74 26 ו׳

ממוצע
67.75 32.25 69.75 30.25 56.75 43.25 75.75 24.25 בית-ספרי
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 הבסיס במבחני נכשלים בתי-הספר ארבעת מתלמידי 67.5%ש- יוצא כללי בממוצע
 שהם ערפה" ו״חסן "אחווה" מבתי־הספר ו׳ כיתות תלמידי של כישלונם בחשבון.
 י״ב המקיף הממלכתי התיכון בבית-הספר הביניים חטיבת לתלמידי העיקרי המקור

 הדלים בהישגיהם והן הביניים, בחטיבת הירודים בהישגיהם הן אותותיו, את נותן
 העצומים והחינוכיים הלימודיים החסכים בהמשך. שיובהר כפי הבגרות, בבחינות

 בפני הן הוצגו ואף נחשפו הביניים לחטיבת ו׳ כיתות תלמידי מגיעים איתם
 הצגת אך אביב־יפו, תל בעיריית החינוך במינהל והן החינוך במשרד האחראים
 אף לעתים התגובה המצב. לשינוי משמעותית פעולה לשום גרמה לא הממצאים

 באפשרויות המחבלים צעדים ונקיטת התקפה ואף התכחשות, התגוננות, היתה
 ־ החינוך משרד של והן העירונית הן המערכת, התנגדות היא לכך דוגמה לשינוי.

 מקצועות בארבעת ר כיתות תלמידי בחינות של התוצאות לפרסום אביב, תל מחוז
 בחינות עריכת את להפסיק עצום לחץ נוצר מזו, יתרה ז׳. לכיתה כניסתם עם היסוד
 לשנת הראשונים בשבועיים שנערכו בבחינות זי. כיתה בתחילת השונות המיון

 לחטיבה הנכנסים מהתלמידים משני-שלישים יותר נכשלו 1994/95 הלימודים
 שהתחילו התלמידים 147 מתוך תלמידים 27 רק וחשבון. אנגלית עברית, בערבית,

 הדסה מכון מבחני הנקרא. בהבנת הבחינה את עברו הביניים בחטיבת לימודיהם את
 אחת לילדה הצלחה ניבאו ט׳ כיתות משכבת תלמידים 82ל- 1994/95 בשנת שנערכו

לבגרות. העיוני במסלול הנבחנים מכל בלבד

 הערבית, בשפה (1997/97) הנוכחית הלימודים שנת בתחילת שנערכו בבחינות
הבא. בלוח שרואים כפי ביותר, ומדאיגות עגומות תוצאות התקבלו

)באחוזים( י״ב מקיף תיכון ספי בית - ז' לכיתות בערבית הבחינה תוצאות :4 לוח
(24) 4ז* (34) 3ז׳ (41) 2ז׳ (37) 1ז׳
4 47 7 70 העוברים אחוז

96 53 93 30 הנכשלים אחוז

 את עברו בערבית, שנבחנו ז׳ כיתות תלמידי 136 מתוך תלמידים ושישה ארבעים
 נכשלו שנבחנו, התלמידים מכלל 66% המהווים תלמידים שתשעים בעוד הבחינה,
בבית־הספר. ההוראה ושפת האם שפת שהיא בערבית
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 י״ב-יפו מקיף תיכון בבית-ספר ו־ט׳ ח׳ בכיתות בחשבון הבחינה תוצאות של השוואה
 הקיימים הגדולים הפערים על מצביעה בג׳לג׳וליה, אלראזי מקיף תיכון ובית-ספר
.5 בלוח שרואים כפי מג׳לג׳וליה התלמידים של לטובתם

 זהה סיווג בחינת לפי המתמטיקה במקצוע חצלחח ואחוזי ממוצעים השוואת : 5 לוח
 בזה: זה ובלתי-תלויים שונים בתי-ספד בשני שהועברה לחלוטין

אלדאזי תימן בית-ספד (2;)י״ב מקיף תיכון בית-ספד (1)
ממוצע הצלחה אחוזי נכשלו עברו תלמידים ס״כ כיתה

57.2 54 21 25 46 מקיף ־ 1ח׳
87.0 97 1 34 35 ראזי - 1ח׳
48.5 28 29 11 40 מקיף - 1ט׳
65.0 61 13 20 33 ראזי - 1ט׳
12.1 5 37 2 39 מקיף ־ 2 ט׳
74.4 85 5 29 34 ראזי ־ 2 ט׳

 מכיתה הנמוכות, מהכיתות החל המצטבר הכישלון האדירים, הלימודיים החסכים
 אחרים, וולונטריים למרכיבים בנוסף בסיסיות למידה מיומנויות היעדר ומעלה, ג׳

 ולכישלון החינוך ממערכת לנשירה מתמדת בסכנה הערבים יפו ילדי את מעמידים
 החשובות המטרות אחת בהשגת ולכישלון העליונה, בחטיבה הלימודיות במשימות

בגרות. לתעודת זכאות והיא ביותר,

 בגרות לבחינות הניגשים מס׳ י״ב, כיתות מסיימי מספר על השוואתיים נתונים להלן
 בבית-ספר י״ב-יפו, מקיף תיכון בבית-ספר בגרות לתעודת הזכאים ומספר עיוניות

כפר־קרע. תיכון ובבית־ספר ג׳ת תיכון

יישובים בשלושח לבגרות חזכאים ומס' תיכון בית-ספד מסיימי מס׳ :6 לוח
כפר־קרע תיכון ג׳ת תיכון י״ב-יפו מקיף לימודים שנת

116 115 46 מסיימים 1993/1994
75 60 7 זכאים

110 112 42 מסיימים 1994/1995
74 64 17 זכאים

112 110 46 מסיימים 1995/1996
99 61 16 זכאים
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 של שבהשוואה הוא לציין ביותר החשוב הרבה. ללמוד ניתן הללו מהנתונים
 יישובים )שני ויבכפר-קרע בג׳ת התיכוניים בתי-הספר לשני י״ב מקיף תיכון בית-ספר
 התלמידים שמספר ביפו(, הערבית האוכלוסייה מאשר יותר קטן תושביהם שמספר

 פי הוא המסיימים שמספר נמצא התיכון, בית-הספר בתחילת שווה כמעט היה בהם
 אלה לנתונים בכפר־קרע. שישה ופי בג׳ת ארבעה פי כמעט הוא הזכאים ומספר ,2.5
 )כמעט ביפו העצומים הנשירה ממדי על רק לא ביותר משמעותיות השלכות יש

 אלא י״ב(, כיתה את מסיימים אינם תיכון לבית־ספר הנכנס מהמחזור שני-שלישים
 להן שיש תופעות ולפשיעה, לסמים הידרדרות וסכנת שוטטות נוער, אבטלת על גם

 המצב את להבין גם ניתן הללו מהנתונים כללי. באופן החברה על שליליות השלכות
 על שיענה מקומי סגל להעמיד יכול אינו אנשים 16,000כ־ של מגזר בו העגום

 מומחים ההוראה, כוחות שעיקר נראה הקיים, במצב החינוכיים־לימודיים. הצרכים
הבאות. השנים בעשר לפחות ליפו, מחוץ להגיע ימשיכו מסייע, מערך ואנשי

סינוס .5
 בכל גבוה קיטוב ובעלת עדתית מעמדית, הינה ביפו הערבי החינוך מערכת (1)

הרלוונטיים. המשתנים
 של הצרכים על עונות אינן הממלכתיות, והן הפרטיות הן החינוך, מערכות (2)

 נזקים להם גורמות אף קטנה לא ובמידה ביפו, הערבים התלמידים
וחברתיים. התפתחותיים

 דבר פרטיים,כנסייתיים, בבתי־ספר מתחנכים ביפו הערבים מהתלמידים 50%כ־ (3)
אביב־יפו. תל ומעיריית החינוך ממשרד עצום נטל מוריד אשר

 הממלכתיים בתי־הספר תלמידי של הלימודיים והישגיהם החינוכי מצבם (4)
בארץ. ביותר הנמוכים לבין ונחשבים ביותר ירודים

 לא הממלכתיים, בבתי־הספר שנים עשרות זה השורר הקשה המצב אף על (5)
 ו/או פותחה גובשה, ולא רשמית, פדגוגית-ארגונית פעולה היום עד נעשתה
במצב. לטיפול כוללת מקצועית תכנית הופעלה

 לבין השלכותיהן, מבחינת ביותר והקשות הדלות התפוקות בין הלימה אין (6)
בכלל. עג׳מי, באזור והן בפרט, בבתי־הספר, הן שהושקעו, האדירות התשומות

 העבודה של בודדים בהיבטים או מסוים בבית-ספר נקודתי טיפול (7)
 סביבתיים לשינויים לגרום ביכולתו ואין יעיל אינו הלימודית־חינוכית

משמעותיים.
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יזמל^ית .6

 בכל ותטפל עצמאי כגוף תפעל הרשות אביב־יפו. בתל ערבית חינוך רשות הקמת (1)
 החינוך כולל על-תיכוני, לחינוך ועד הילדים גן מטרום ביפו, הערבי החינוך ענייני

 והפעלת פיתוח בייזום, אוטונומי כגוף תפעל הרשות פורמלי. והבלתי הפורמלי
 מאיגום יורכבו הרשת תקציבי חינוכיים־לימודיים. ופרויקטים תכניות מטגרות,

 הייחודיים העירוניים, הממשלתיים, הפיתוח, וכספי ההקצאות התקציבים, כל
 המערכת בכל התלמידים מספר לפי החישוב יהיה המינימלי הבסיס והפרטיים.

הרלוונטיים. הטיפוח מדדי ולפי
 ובמיוחד אביב, תל במחוז מלא באופן ביפו הממלכתיים בתי־הספר של שילובם (2)

 תל למחוז השתייכות של הכפילות המקצועי. והפיקוח הכולל הפיקוח בנושא
 להתנערות גבולות, לטשטוש גורמת מאידך, לערבים, החינוך ולרשות מחד, אביב,

ובתלמידים. בבתי-הספר פוגעת ־ דבר של ובסופו מאחריות,
 הממלכתיים בתי־הספר לשלושת ומשאבים שעות של דיפרנציאלית הקצאה (3)

 ומתן היותר, לכל לכיתה תלמידים 28ל־ כיתה בכל התלמידים מספר והגבלת
תלמידים. של יותר קטן למספר )טיפוליות( ייחודיות כיתות של לקיומן אפשרות

 ובני ילדים בקרב וסיכונים סטייה נשירה, של בנושא ויסודי מקיף מחקר עריכת (4)
המעורבות. בערים ערבים נוער

 מנדט עם הממלכתיים, בבתי־הספר המעורער המצב לבדיקת ad-hoc ועדה מינוי (5)
המצב. לשינוי הדרושים ובמהלכים מיידיות בפעולות לנקוט

ביפו. החינוכית המערכת לכל ובקרה הערכה לתכנון, היגוי ועדת הקמת (6)
 המצב לשינוי מהפכנית, מסוימת ובמידה כוללנית, מקצועית, גישה דרושה (7)

ביפו. הממלכתיים בבתי־הספר

כיכלעגרפיה

 החברתית הפריפריה עבור ותוצאותיה בחינוך בחירה .1996 א. מזאוי, ;א. איכילוב,
.20־11 עמי אביב, תל אוניברסיטת לחינוך, בית-הספר אביב־יפו. בתל

 והמלצות ביפו הערבית החינוך מערכת אבחון ממצאי .1996 ז. שש י.; באשי,
ירושלים. דיאגנוסטי. מחקר דוח לשיפור.

 לסדר הצעה באשי". פרופי דוח לאור ביפו היסודי החינוך "מצב .1996 ת. חטיב,
ירושלים. ישראל. כנסת .390 מס׳ היום
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 יפו. ערביי למען הוועד פגישת דמוגרפיים". ונתונים סיכום "דוח .1996 א. מזאוי,
יפו.

 ־ יפו ולב עג׳מי שיקום פרויקט .1990 ס. כבהא, ע.; מנשה, ס.; שטרן, ג.; מנחם,
אביב. תל אביב, תל אוניברסיטת ואנתרופולוגיה, לסוציולוגיה החוג הערכה. מהקר

 "לב ופיתוח התחדשות .1987 ישראל. לארץ היהודית והסוכנות אביב-יפו תל עיריית
ירושלים. פעולה. וכיווני ארגון למדיניות, תפיסתי מסמך ־ עג׳מי ושכונת יפו"

.328 עמי .32 מס׳ .1992 סטטיסטי שנתון אביב־יפו. תל עיריית

.356,56 עמ׳ .34 מס׳ .1994 סטטיסטי שנתון אביב-יפו. תל עיריית

.27־26 עמי העיר. קטסטרופה״. ביפו האליטה חינוך ״אפילו .1996 ר. רזניק,

The Jewish Agency for Israel. 1996. Project Renewal. U.I.A.

The National Commission on Excellence in Education. 1983-84. “A Nation at 
Risk. The Imperative for Educational Reform”. In: Standard Education Almanac. 
Gutek, G.L. (Ed ), pp. 401-426. Marquis Professional Publications,. Chicago
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 הרך לגיל חינגך ממגרות שטת: מי>$וי
כישראל' הפלשתינאית נחגרה

מגסגל עיגיה

מגיא ו.

 האחת - ועצמאיות נפרדות חינוך מערכות שתי בארץ היו 1948 לשנת עד
 החינוך מערכת השתלטה המדינה, הקמת עם ליהודים. והשנייה לפלשתינאים

 מערכת של שרידיה על דיוק, ליתר או, הפלשתינאית, המערכת על היהודית־מערבית
 הבסיס של התמוטטותו עקב למעשה, קרסה, הפלשתינאית החינוך מערכת זו.

 מקצוע ואנשי אינטלקטואלים של עזיבתם ועקב הפלשתינאית, החברה של הארגוני
השכנות. ערב למדינות החינוך, בתחום פלשתינאים

 - הישראלי החינוך במשרד נפרדת מחלקה לידי נמסר הפלשתינאים בתי־הספר ניהול
 תכנית במסגרת ,1987 בשנת פורקה זו מחלקה לערבים״. ולתרבות לחינוך ״המחלקה

 בשום עצמאית כיחידה תפקדה לא זו ערבית מחלקה אזורים. לפי סמכויות לחלוקת
 חילק הלימודים, תכנית ואת החינוכיים היעדים את קבע החינוך משרד תחום.

 הורכב ותקציבה עצמאי, תקציב היה לא למחלקה פקידים. ומינה תפקידים
במשרד. השונות מהמחלקות שקיבלה מהקצאות

 בידי היו הניהול תפקידי ורוב יהודי, פקיד זו מחלקה בראש עמד 1987 לשנת עד
 )לא המשרד עובדי מכלל 1.3% היו החינוך משרד של הפלשתינאים העובדים יהודים.

ומורים(. בתי-ספר מפקחי כולל

.Trust of Programmes-n צוות של מחקר על מבוסס 1

הערבית. בחברה תכגיות לפיתוח הקרן מקצועי, צוות יועצת 1
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 ואת הפלשתינאי החינוך מערכת של הפיתוח מסגרת את קבעו עיקריים גורמים שני
 היהודית החינוך מערכת של שליטתה (1) היהודית: המערכת לבין בינה ההבדלים
 החינוך בין פיזית הפרדה (2) התחומים; בכל הפלשתינאית החינוך במערכת

מעורבות. בערים אפילו היהודי, לחינוך הפלשתינאי

 על לשלוט אפשרות כל איבדה הפלשתינאית שהאוכלוסייה לכך הביא הראשון הגורם
 מערכת את לנהל הזכות ממנה שנלקחה ולכך ילדיה, חינוך של והיעדים המטרות
 ההפרדה הפלשתינאי. הציבור של והפרטניים הכלליים לאינטרסים בהתאם החינוך
 במגזר השתמרו והוראה, ניהול ארגון, של המסורתיים שהדפוסים לכך הביאה
 מוסמכים, במורים המחסור עם בשילוב זו, עובדה .1948 לפני שהיו כפי הערבי
 זו לרעת ליהודית, הפלשתינאית החינוך רמת בין גדולים פערים ליצירת הביאה

 הפלשתינאים את לרעה הפלתה המערכות שתי בין ההפרדה כמו־כן, הראשונה.
 רווחה שירות עבודה, ושעות תקנים מספר ומסגרות, מבנים המשאבים: מבחינת
 התלמיד של ההתנסות את במדויק משקפת והיא ־ לימודים תכניות ופיתוח

הפלשתינאי.

אי-שגגיגן של כלליים גיטייים .2
 רבות. שנים כבר ידועים כאחד, ואיכותיים כמותיים המערכות, שתי בין ההבדלים

 ענייני על הממונים ואלה החינוך על האחראים הפקידים על־פי־רוב, אולם,
 במיוחד מכוונת, מדיניות בגלל נגרמו שהפערים הכחישו הפלשתינאית האוכלוסייה

משאבים. להקצאת הנוגע בכל

 מאז אי-שוויון של מדיניות של הפעלתה את המאשש ביותר, החשוב הרשמי המסמך
 להלן .1992 משנת הפלשתינאי החינוך על המדינה מבקר דוח הוא המדינה, הקמת

 שהם משום והן מוסמך, ממקור באים שהם משום הן זה, מדוח בנתונים נשתמש
 הבדלים שקיימים עולה, המדינה מבקר מדוח אחרים. נתונים מאשר יותר מעודכנים

 תלמיד לכל ההוצאה סך־כל הקהילות. בשתי לחינוך כספים בהקצאת גדולים
 ש״ח 210ל־ בהשוואה ש׳׳ח, 560 על עמדה 1990 בשנת היהודי החינוך במערכת

 היתה פלשתינאי לתלמיד הממוצעת ההוצאה כלומר, (.395 )עמי הפלשתינאי בחינוך
 ממשרד מתקציבים מורכבת ההוצאה סך־כל יהודי. לתלמיד מאשר 37.5 ב-% נמוכה

 הפלשתינאי התלמיד על החינוך משרד של ההוצאה המקומיות. ומהרשויות החינוך
 המקומיות הרשויות של ההוצאה ואילו היהודי, התלמיד שעל מזו 54.5% היתה

 הפלשתינאיות הרשויות שהקצו הנמוך התקציב .16.7%ל- רק הגיעה הפלשתינאיות
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 בהרבה קטנים שתקציביהן מכיוון אך הוצאותיהן, מסך־כל גדול חלק מהווה לחינוך
שולי. הוא שהסכום יוצא היהודיות, המקומיות הרשויות של מהתקציבים

 כחינוך מתאימה הכשרה נעל כוח-אדס היעדר נ.
הרן לגיל

 בחברה טרום־חובה לגילאי ולגננות למורים הכשרה במסגרות המחסור בולט
 מהם אחד ובכל פלשתינאים, מורים להכשרת סמינרים שני קיימים הפלשתינאית.

 להכשרת האחת מיוחדות, כיתות שתי עוד נפתחו בנוסף, לגננות. אחת כיתה יש
 בבאר י׳קיי" במכללת והשנייה בחיפה, "אורנים" בסמינר מהצפון, בדואים מורים

 קורס נערך האחרונות, בשנתיים הרך. לגיל גננות מכשירות הללו הכיתות שתי שבע.
 אנשי לטענת בעכו. ערבי" אל תיפל אל "דר במסגרת פלשתינאיות גננות להכשרת

לגננות. הצרכים מן מחצית אפילו מכסות אינן אלה מסגרות זה, בתחום מקצוע

 בחברה טרום־חובה לגילאי הילדים גני על בפיקוח המחסור בולט בנוסף,
 ארגונים בידי המופעלים הילדים גני "רוב קובע: המדינה מבקר דוח הפלשתינאית.

 שאין כמעט החינוך ולמשרד ברשיון, פועלים אינם פוליטיים, או דתיים פרטיים,
 מבחינת והן חינוך תכניות מבחינת הן הללו, הגנים כותלי בין המתרחש על מידע

 מפקחים יש השוואה, לשם היהודית, בחברה גופני. וחינוך האדם כוח איכות
 גני את לאתר שתפקידם אחרים ויש הממלכתיים, הילדים גני על לפקח שתפקידם

(.397 )עמי עליהם.״ לפיקוח ולדאוג הפרטיים הילדים

 הערנית כשעה אי ערנית לימודים תמית היעדר .4
הרן לגיל

 הפלשתינאי לילד המותאמת לימודים תכנית או הרך לגיל לימודים תכנית היעדר
 בפיקוח הנמצאים גנים לגבי גם כולל ביותר, החמורות הבעיות אחת את מהווה
החינוך. משרד

 הנקודות עולות (,6-0 )גילאי הרך לגיל למחנכים המקיף הקטלוג של מבדיקה
הבאות

 חינוך גופני, חינוך מוזיקה, בלשון, ילדים לגני לימוד/העשרה תכניות של בתחום ♦
 בהשוואה היהודית, לחברה בעברית תכניות שש ישנן ואמנות, ציור לבריאות,

הערבית. לחברה בערבית תכניות לאפס
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 ארבע מוצעות וכו׳, השנה עונות ולמידה, משחק כגון כלליות, תכניות של בתחום ♦
הפלשתינאים. לילדים בערבית תכניות ואפס היהודית לחברה בעברית תכניות

 הסביבה ארגון את החצר, את הכולל חינוכי" כמוסד הילדים "גן של בתחום ♦
 תכניות אפס לעומת בעברית תכניות ארבע יש וכוי, פרטיים בגנים והחינוך
בערבית.

 לבריאות, חינוך ולמידה, שפה כגון חיים, וכישורי בסיסיים כישורים של בתחום ♦
 לעומת בעברית תכניות 23 יש גופני, וחינוך מסוכנים במצבים ביטחון בטיחות,

בערבית. תכניות שש
 מסורת טבע, קריאה, הסביבה, ספרות, טכנולוגיה, חשבון, כגון ידע, בתחומי ♦

 בערבית, בלבד תכניות לשתי בהשוואה בעברית, תכניות 45 יש וחגים,
והדרוזים. האיסלם לחגי המתייחסות

 בהשוואה בעברית תכניות 11 יש בקהילה, הורים למעורבות תכניות של בתחום ♦
בערבית. תכניות לאפס

 ותכניות מסגרת תכניות בעצמם לפתח צריכים הפלשתינאים שהמורים מכאן יוצא
הילדים. של ופיתוח העשרה לצורך אלה, בנושאים פעילות

 הפועל ערבי", אל תיפל אל "דר כגון פלשתינאים, התנדבות ארגוני זו, במציאות
 אלה ארגונים זו. סוגייה עם להתמודד מנסים תופלה", "אל ועמותת Trusts בעכו,

 וחינוך ידע העברת הילד, התפתחות של בתחומים שונות תכניות ומנסים יוצרים
 אלה ארגונים של תרומתם להורים. והדרכה הילדים בגן מעורבות פלשתינאי, חברתי

 בגלל אבל, הפלשתינאית, בחברה הפועלים טרום־חובה לגני מאוד משמעותית היא
 פתרונות לספק מסוגלים הם אין לרשותם, העומדים המצומצמים המשאבים

 ולאחרות זו לסוגייה הנוגע בכל החינוך משרד את להחליף יכולים הם ואין הולמים,
לעיל. המוזכרות

 מוגבלויות עם בילדים וטיפול איתור, במעקב, העוסקים הילד, להתפתחות מרכזים
 הפלשתינאית. באוכלוסייה קיימים אינם להורים, ותמיכה הדרכה והמציעים שונות,

 וטיפול בעיות של מוקדם לגילוי האפשרות את פלשתינאים מהורים מונע זה מצב
 לאמהות מדי גדול הוא היהודיות בערים הקיימים למרכזים המרחק בהתאם.

 מקבלות הן כאשר בנוסף, וכסף. זמן של גדולה הוצאה ודורש רבות, פלשתינאיות
 לחוסר שמביא דבר אי־הבנות, קרובות לעתים יש בעברית, והמלצות הדרכה

בטיפול. להמשיך ההורים של מוטיבציה
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 חונה( )טרום הרך לגיל החינוך מערכת .5
וכשטחיס כישראל הפלשתינאית לאוכלוסייה

 החינוך מערכת של ומורכבת חמורה תמונה מציירים זה בדוח המוצגים הנתונים
 את להציג היא הדוח מטרת ובשטחים. בישראל הפלשתינאית באוכלוסייה הרך לגיל

 לארגון להמלצות ראשוניים כיוונים על ולהצביע המיפוי של הראשוניים הממצאים
 החינוך של מצבו לשינוי הפעילות של גם כמו ,Trust- of ה^ח^^סז? של מחדש

 לגבי מובאים, כאן המוצגים והטיעונים הממצאים הפלשתינאית. בחברה הרך בגיל
האזורית. ברמה המלצות כולל המקיף, בדוח יותר רבה בהרחבה אזור, כל

 כישראל אי-שוויון של כיטגייס - הרך לגיל חינוך .6
 בעוד הטרום־חובה. לגילאי בגנים מתבטא החברות שתי בין הגדולים ההבדלים אחד

 בגן מבקרים הארבע מבני 98.5%ו- השלוש מבני 96.1% היהודית שבחברה
 53%ו־ 25% הם המקבילים האחוזים הפלשתינאית שבחברה הרי טרום־חובה,

בהתאמה.

 בחברה טרום־חובה לגילאי חינוך מוסדות להקמת ציבוריים מקורות של תרומתם
 זו בחברה טרום־חובה לגילאי המיועדים הגנים רוב לאפס. שואפת הפלשתינאית

 על־פי־רוב, המקומיות, הרשויות פוליטיים. או דתיים - פרטיים גופים בידי מופעלים
 87%ל- קרוב זאת, לעומת אותם. מסבסדות אינן ואף כאלה גנים פותחות אינן

 המקומיות לרשויות השייכים בגנים מבקרים טרום־חובה גילאי היהודים מהילדים
 הערבית בחברה בלבד מועטים גנים )חצי-ממלכתיים(. ציבוריים לארגונים או

 מסגרות זאת, לעומת המפעילות, נעמת, או ויצ״ו כגון ציבוריים, לארגונים שייכים
 הפלשתינאים החברים נגד האפליה בולטת נעמת, של במקרה היהודית. בחברה רבות

 לגילי נעמת במסגרות מבקרים יהודים ילדים 25שכ-ססס, בעוד בהסתדרות:
 ארגון של במסגרות ילדים 250 רק מבקרים הפלשתינאית שבחברה הרי טרום־חובה,

זה.

אזורי מיפוי לפי המככ חיאור ד.

 הנגב, באזור ילדים 20,000 מתוך טרום־חובה גילאי הילדים מאוכלוסיית 12%כ־ ♦
הרך. לגיל חינוך במסגרות מבקרים



גישיאל ערבים )יער גבר ילדים 52

עזאזמה. אל בשבט - אחד ילדים גן רק פועל מוכרים״ ״הלא הכפרים 25ב- ♦
 הפלשתינאית, באוכלוסייה הוא בישראל ביותר הגדול התינוקות תמותת שיעור ♦

לידות. 1,000ל־ פטירות 14:העב באזור בעיקר
 גנים ארבעה ורק מוסמכת, גננת אף אין הנגב באזור הקיימים הגנים 35ב־ ♦

התנדבותי. מארגון הכשרה שקיבלו גננות מעסיקים
מקומיים. התנדבותיים ארגונים בידי מופעלים הקיימים הגנים ♦
 התעודה לימודי ייקיי׳י. מכללת מוסמכות: גננות להכשרת אחת מסגרת יש ♦

 שפתוח מיוחד קורס מתקיים האחרונות בשנתיים ליהודים. בעיקר מיועדים
גאוגרפי. מרחק בגלל רק וזאת פלשתינאיות, לגננות

 באזור: ומקצועית חינוכית להכשרה סמינרים המארגנות מסגרות שתי יש ♦
.Trust™־ בנגב החינוך לקידום האגודה

נקיעה אזור - המשולש ד,2

 עם לעבוד מוסמכות אינן באזור המועסקות הגננות 74 מתוך ושמונה ארבעים ♦
הרך. הגיל

טרום־חובה. בגני מבקרים 5־3 גילאי הילדים מאוכלוסיית 95%כ־ ♦
מקומיים. התנדבותיים ארגונים בידי מופעלים הגנים רוב ♦
 חלקן החינוך; משרד של תכניות הן אלה בגנים המופעלות התכניות מן חלק ♦

 בעכו ערבי" אל תיפל אל "דר כגון פלשתינאים, התנדבות ארגוני בידי פותחו
בנצרת. הגנים ומרכז

 למתן מוכרות מהן שתיים ורק וגננות, מורים להכשרת מסגרות חמש יש ♦
 צוות בידי הערבית בשפה והוראה הכשרה מתקיימות מהן באחת רק הסמכה.

פלשתינאי.
 הפדגוגי המרכז :ולגננות למורים לימודיים סמינרים המארגנות מסגרות שתי יש ♦

.Trust™־ האזורי

מעיינה לעיר דממה - יפי .ד 3

 באופן פלשתינאים. 15,000ו־ יהודים 35,000 יש מעורבת, בה שהאוכלוסייה ביפו,
 למעשה, אך, בישראל, הגדולה היהודית העיר אביב, לתל שייכת יפו פורמלי,

 של מדיניות שנים מזה מקיימת אביב תל עיריית נפרדת. ישות כאל אליה מתייחסים
 חברה של ידועים מסימפטומים הסובל מצוקה אזור היא יפו בנוסף, יפו. "ייהוד"
 בעיות קיימות כלשהי; סוציאלית תמיכה מקבלות מהמשפחות ניכר חלק עירונית:
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 של מעבר pi לקוי; מתפקוד הסובלות משפחות פשע; ושל ואלכוהול סמים של
 בתים, ושיפור שיפוץ של אינטנסיבית פעילות תוך השכונה לתוך אמידה אוכלוסייה

 ביותר הדלים האמצעים בעלת שהיא הפלשתינאית, הקהילה על בעיקר המאיים דבר
 בגיל החינוך לסוגיית בהתייחסות בחשבון אלה רקע נתוני להביא יש באוכלוסייה.

 העובדה )לדוגמה, ומשאביה הקהילה עמדות על חזקה השפעה להם יש pש הרך,
 הקהילה בנוסף, על־יסודיים(. לימודים סיימו לא ביפו המשפחות מראשי 72%ש-

 הפלשתינאית האוכלוסייה משאר ותרבותית פיזית מבודדת ביפו הפלשתינאית
בישראל.

הרך לגיל חינוך מסגרות .6
 בתנאים פועלות כולן שכמעט הרך, לגיל חינוך מסגרות של גדול מבחר יש ביפו

 ממשפחות מהילדים 20% רק המסגרות, מגוון למרות ביותר. גרועים פיזיים
 ההורים בקרב הרווחת והעמדה יום. במסגרות מבקרים הרווחה בלשכות הרשומות

 הטיפול חמה, ארוחה ומקבלים בהשגחה נמצאים שהילדים זמן שכל היא האלה,
מספיק. הוא

:הקיימים החינוכיים המוסדות
(6-5 )גילאי ילדים גני ♦
. וכר( ערפה )חסן לבתי-ספר המסונפים ממלכתיים ילדים גני ♦
מאוד. וסלקטיביים יקרים - הכנסיות בידי המופעלים פרטיים גנים ♦
יהודיים. בגנים מבקרים פלשתינאים ילדים מספר ♦
 שתי יש בגן דו־לשוני. גן אביב תל עיריית פתחה 1996/1997 הלימודים בשנת ♦

 בכל יהודים. ילדים 5־4 של מיעוט יש כיתה בכל ילדים. 37 אחת בכל כיתות,
 הן העוזרות שתי לגננת. ועוזרת פלשתינאית, וגננת יהודיה גננת יש כיתה

 בשנים גזענות של מקרים בעקבות שהוקם מיוחד, ניסיוני פרויקט זהו יהודיות.
 שיעור את להוריד בתביעה בשביתה פתחו יהודים הורים כאשר האחרונות,

פלשתינאים. ילדים של הקבלה

2210 ft Trust of Programmes-ft •9
 קהילתי בסיס ליצירת חיונית היא לא־ממשלתיים התנדבות ארגוני של פעילותם
 ועדיין שהוזנחה, פלשתינאית, חינוך מערכת למען המאבק ולפיתוח לקידום וציבורי
הממשלה. משרדי בידי מוזנחת
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 להעלאת מרכזית היא השונים ההתנדבות ארגוני של שתרומתם עולה המיפוי מן
 מסגרות ליצירת גם כמו הרך, לגיל החינוך מסגרות של לחשיבותן באשר המודעות

 הפלשתינאי הילד לצורכי המתאימה לימודים תכנית ופיתוח ולמורים לגננות הכשרה
ובשטחים. ישראל במדינת

:Trust-ה של הפעילויות בין למשל, כך,

 שבה המקומיים, המוסדות בין תחרות מעין נוצרה האזור( לא )הכפר, בבקיעה ♦
 החינוך בתחום המוביל הגורם ולהיות יותר פעיל להיות מנסה מהם אחד כל

הרך. לגיל
 לימודים ולתכנית לתכנים בנוגע ולייעוץ להכשרה משאב לגננות יש בנגב ♦

 של הספציפיים לצרכים המותאמים הילדים, בגני לשימוש בערבית
האוכלוסייה.

 לתכנית מעבר למשתתפות, תעסוקה הזדמנויות יצר אל-דליל" "אום פרויקט ♦
 לגננות כעוזרות קבועה בעבודה היום מועסקות שבע בתל הנשים רוב עצמה.
הרווחה. משרד של בגנים

 על התארגנו שהנשים לכך אל־דליל" "אום תכנית של הדוגמה הביאה ברמלה ♦
שכונתי. בסיס

 הדרכה להכשרה, משאב משמש Trusts וחברון, רמאללה ירושלים, באזורי ♦
טרום־חובה. לגני ופעילויות תכניות ופיתוח

 ובאזור מעורבות בערים עבודה על דגש לשים Trusts מתכוון הללו, הממצאים לאור
ראשונה. בעדיפות הנגב,

סינים .10
 עדיין הפלשתינאית בחברה הרך בגיל החינוך מסגרות את המאפיינים הפערים
 לשלוש, חמש מגיל חובה חינוך גיל הורדת את הכנסת אישרה 1984 בשנת עצומים.

 כולל שלאחריה, לשנה שנה כל נדחתה והפעלתו עדיין, אושרר לא זה חוק אולם
השנה.

 אמנון פרופי לשעבר, החינוך שר אמר ,1995 במאי סיכוי עמותת של לשאלה בתגובה
 לא הערבית... בחברה 5-3 לגילאי החינוך מסוגיית מאוד מודאג ״אני רובינשטיין:

 לתמיכה מעבר טרום־חובה בגני לימודים לסבסד הנוכחי, התקציב במסגרת נוכל,
הנוכחית".
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 ביותר הליברלי המגזר את המייצג השר, לדברי רשמי. באופן לפחות - שוויון יש
 משאבים בידינו יהיו כאשר רק תיפתר המרכזית "הבעיה הישראלית: בחברה

 ואילו היהודית, בחברה מיושם החוק מעשי, שבאופן לציין חשוב תקציביים".
 מדיניות של ידועה צורה זוהי תיאורטי. באופן רק מיושם הוא הפלשתינאית בחברה
 לאור להחריף צפויה זו מדיניות וברורה. אפקטיבית עדיין אך סמויה, שהיא מפלה,
לשלטון. הימין ועליית בממשל השינוי

 בעתיד. הילד להצלחת חיוני בסיס מהווה הרך בגיל החינוך רבים, מחקרים פי על
 הוא שלוש מגיל חינוכית במסגרת המבקר שילד הוא אלה ממחקרים הממצאים אחד

 )פרופי כזאת במסגרת ביקר שלא הי, בכיתה ילד מאשר ג׳ לכיתה בהגיעו יותר מפותח
החינוך(. משרד באשי,

 בשתי המאבק את לנהל יש בחינוך, הזדמנויות שוויון הפלשתינאי לילד לספק כדי
 עידוד - והשנייה החינוך, משרד של המדיניות לשינוי שדולה הקמת ־ האחת רמות:
 הכשרה תכניות פיתוח של בתחומים חינוך, לקידום פלשתינאים התנדבות ארגוני

 התחנות כאחת הקהילה בחיי הגנים הכללת pו ולגננות, למורים והשתלמויות
הילד. אישיות לפיתוח

 בתחום כולל הזדמנויות, שוויון בנושא למאבק הפלשתינאי הציבור בקרב המודעות
 שני לתואר ועבודות מחקרים בעקבות האחרונות, השנים 15ב- רק התעוררה החינוך,

 לקידום וארציות מקומיות עמותות הקמת בעקבות וע פלשתינאים, סטודנטים של
 דוח של הנתונים פרסום בעקבות בעיקר התעורר הרך לגיל בחינוך הדיון הנושא.
 אינטנסיבית, פעילות של רמות בשתי המאבק נערך מאז, .1992מ־ המדינה מבקר
 של פרויקט במסגרת לעיל. המתוארת העגומה המציאות את לשנות מטרה מתוך
 עמותות עם ביחד שתיל ארגון הפלשתינאים, ישראל לאזרחי הזדמנויות שוויון

 הפוליטית. ברמה הנושא לקידום השדולה את לפתח בהצלחה מנסים מקומיות
 בתחומו, אחד כל מצליחים, ואף מנסים, לכו קודם שהוזכרו הארגונים שלושת
 הכוללנית, ברמה ולימוד הכשרה לימודים, תכניות של בתחום הפער מן חלק לסגור

לרשותם. העומדים למשאבים בהתאם
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הערני במגזר המיוחד החינוך החבחחוח

’נשארה אהסאן

 במגזר המיוחד החינוך בתולדות מכריעות מעבר תקופות כמה על להצביע ניתן
הערבי.

י9ד4 שלפני המקופח ו.
הערבי. במגזר המיוחד בחינוך טיפל לא החינוך משרד זו בתקופה

 טיפול קיבלו ־ ועיוורים חירשים ועמוק. בינוני מפיגור שסבלו ־ הקשים הילדים ♦
 כגון פילנתרופיים, גורמים על־ידי או והרווחה העבודה משרד באמצעות חלקי

הכנסיות.
המיוחד. הילד לצורכי הערבית החברה של מודעות שום היתה לא ♦

v<H4-0&19 גץ התקיפה .2
 המיוחד הערבי בחינוך לטפל פורמלי באופן עצמו על לקח החינוך משרד זו בתקופה

 היתה זו תקופה הערבי. המגזר על מפקח 1974 בשנת מינה כך ולשם וגווניו, סוגיו על
:הבאות העובדות לאור קשה

 מקומיות רשויות מורים, מנהלים, משפחות, - הערבית החברה של מודעות היעדר ♦
המיוחד. הילד לצורכי - וכר

וכר. ופסיכולוגי, פדגוגי אבחון למטרת בכלים גדול מחסור ♦

הערבית. ההמון במערכת המיוחד החתוך מפמ״ר 1
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 הם מאז שהועסקו המורים pול מיוחד, לחינוך מוסמכים במורים גדול מחסור ♦
 לילד מתאימות הוראה שיטות חסרי גם pול המיוחד, בחינוך הכשרה כל חסרי

המיוחד.
לימודים. תכניות היעדר ♦
הוראה. בתקני הגבלה אין ♦
השתלמות. בשעות הגבלה אין ♦
הדרכה. בימי הגבלה אין ♦
בהתערבויות. מחסור ♦
מעטות. מסגרות ♦

גץ התקיפגז 3
הערבי. למגזר המיוחד החינוך על מפקח אין ♦
הכלליים. המפקחים על-ידי טופל המיוחד החינוך ♦
ארצי. כמקשר בהתנדבות הכלליים המפקחים לצד לעבוד נתבקשתי ♦
האפשר. במידת הקיימות האפשרויות ושיפור הקיים, על שמירה של קשה תקופה ♦
משמעותיות. לא מסגרות תוספת ♦

ףו&2ו&ףו- גץ התקיפה .4
הערבי. למגזר המיוחד החינוך על מפקח אין ♦
המיוחד. בחינוך לטפל המשיכו הכלליים המפקחים ♦
 המפקחים לצד לעבוד שמואלי, א. מר דאז, הכללי המנהל על-ידי נתבקשתי ♦

 בחצי הערבי המגזר בכל המיוחד החינוך על ארצי מדריך בתפקיד הכלליים
משרה.

 מעט תקציבים, אין חדשות, מסגרות לפתוח ניתן לא כי ־ קשה תקופה ♦
השתלמויות.

 הערבי המגזר של וההתעוררות המודעות של התהליך ראשית משמשת זו תקופה ♦
המיוחד. הילד לצורכי

משמעותית. לא מסגרות תוספת ♦
 כיתות של זעום מספר עם בתי־ספר 9 ־ גדל לא מיוחד לחינוך בתי־הספר מספר ♦

(.6־2)

הרגילות. בחטיבות מסגרות אין ♦
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לסוגיהם(. וגנים )שי״ח הרך בגיל מסגרות אין ♦

געד משגת ל.
:העבודה תחילת ־ 1983 הלימודים בשנת המצב תיאור

 בחצי הערבי המגזר לכל המיוחד החינוך על ארצי כמפקח בי בחר החינוך משרד ♦
משרה.

 החינוך של הקשה מצבו לאור קשה במצב נמצא החינוך משרד זו בתקופה ♦
המיוחד.

החינוך. משרד במדיניות דרך שינוי ושל וספקנות חששות של תקופה זאת ♦
 משתקפת אשר המיוחד הילד לצורכי הערבית החברה של ההתעוררות נמשכת ♦

זכויות. בדרישת
מיוחד. לחינוך מוסמכים במורים עצום מחסור ♦
וכר. אבחון כלי סוציאלים, עובדים פסיכולוגים, מאוד מעט בכלים, עצום מחסור ♦
האוכלוסייה. לכלל לימודים תכניות היעדר ♦
הילד. של יכולתו לפי שונות הוראה שיטות היעדר ♦
המיוחד. החינוך תקני של והקפאה הגבלה ♦
ההדרכה. בימי הגבלה ♦
ההשתלמות. בשעות הגבלה ♦
בתקציבים. הגבלה ♦
 החינוך של המשאבים ניצול מבחינת הרגיל בבית-הספר מסוימת אנדרלמוסיה ♦

המיוחד.
וביורוקרטיה. התערבויות ♦
 דבר המיוחד, החינוך על במפקח החינוך במשרד הממונים של מבוקרת תמיכה ♦

כולה. החינוך במערכת סדר ליצירת הביא אשר

 המיוחד החינוך ולפיתוח לשיקום תכנית בניתי לעיל, המתואר הקשה המצב בעקבות
:התכנית עיקרי להלן הערבי. במגזר

 והורים, משפחות מקומיות, רשויות הערבית, החברה של המודעות העלאת ♦
רבים. עיון ובימי ובמפגשים בשיחות התבטא הדבר וכוי. ומורים מנהלים

 בית )חיפה, ובסמינרים במכללות מיוחד לחינוך מורים להכשרת מגמות פתיחת ♦
ילין(. ודוד ברל

המורים. עובדים עמה האוכלוסייה סוג לפי ומגוונות שונות השתלמויות ארגון ♦
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 הביא אשר דבר והמיוחדים, הרגילים בבתי־הספר וממוקדת אינטנסיבית הדרכה ♦
המיוחד. בחינוך המורה של המורל להעלאת

 מוגבלויות עם לילדים ואחר־כך תחילה הקשה לאוכלוסייה הוראה תקני תוספת ♦
הגיל. שכבות בכל קלות

 ־ מיוחד לחינוך הזקוקים ילדים יש בו מקום בכל חדשות מסגרות פתיחת ♦
ובבית־החולים. בבית בבית־הספר,

לסוגיו. המיוחד הילד של ליכולתו המותאמות יחידניות הוראה שיטות פיתוח ♦
 כגון המיוחד, לילד הקשורים המוסדות כל עם פעולה ושיתוף הקשה הדרך ♦

החינוך. מחלקת המקומית, הרשות סוציאלי, השירות הפסיכולוגי, השירות
 אשר דבר מצבים, מיני ובכל אמצעים מיני בכל המיוחד בחינוך המורים עידוד ♦

 המשפחה הוקמה הכבוד, ומתן העידוד באמצעות שלהם. המוטיבציה את הגביר
הדדית. והערכה אהבה על הבנויה הערבי, במגזר המיוחד לחינוך

הערבי. במגזר המיוחד החינוך במפת וכמותית, איכותית מדהימה, התרחבות ♦
לימודים. לתכניות האגף באמצעות לימודים תכניות בניית ♦
 דבר, של בסופו הביאו, אשר מאוד רבים במאמצים עלה שבניתי התכנית ביצוע ♦

 אחד אדם על-ידי נבנה שכולו המיוחד, בחינוך היום שקיים החשוב המפעל לבניית
בלבד.

זייפ1 ועד 1934 משגת .6
 בתפיסת שינוי נעשה הערבי במגזר המיוחד החינוך במפת הגדולה ההתרחבות עקב

:הבא הסדר לפי המיוחד החינוך על הפיקוח
חלקיות. במשרות המחוזות בכל המיוחד החינוך על מפקחים מינוי ♦
 הגדרת עם אני( )וזה הערבי במגזר המיוחד החינוך את שירכז מפקח מינוי ♦

תפקידים.

:הבאים הנושאים על לעבוד עוד יש
שכורים. במבנים היום הנמצאים המיוחדים לבתי־הספר מבנים הקמת ♦
הערבית. בשפה האוכלוסייה לכלל לימודים תכניות ועיבוד הכנה ♦
 הלומד לילד והן המיוחד, בבית־הספר לילד הן יחידניות, הוראה שיטות עיבוד ♦

משולבת. במסגרת
 ומורים מדריכים מנהלים, מפקחים, - במערכת העובדים לכלל מתמדת הדרכה ♦

המערכת. לרענון - השונים במקצועות
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וארציות. אזוריות מקומיות ולבעיות למצוקות מענה מתן ♦
 בבית-הספר והן המיוחד בבית־הספר הן והכרחיים לימודיים פרויקטים ביצוע ♦

הרגיל.
 ניהול ועידוד קיום כולל המיוחד, החינוך למסגרות הילדים הפניית בעניין הקפדה ♦

וכר. החוק לפי השמה ועדות

 השונים: בתחומים השירותים את לציין יש המיוחד, החינוך על מדברים כאשר
 לילד הניתנים והפרה-רפואיים, הרפואיים החברתיים, הפסיכולוגיים, הפדגוגיים,

 תקני אישור על־ידי ביטוי לידי בא השירותים מימוש אלה. לשירותים זקוק אשר
:הם ואלו החוק לפי המיוחד לחינוך הזכאים לילדים הוראה

לסוגיו. השכלי הפיגור בעלי כגון שונות, מוגבלויות בעלי ♦
ראייה. מבעיות הסובלים ילדים ♦
שמיעה. מבעיות הסובלים ילדים ♦
אוטיסטים. ילדים ♦
למידה. ליקויי עם ילדים ♦
ומוטוריות. פיזיות נכויות עם ילדים ♦
התפתחות. מעוכבי ילדים ♦
ומופרעות. קשות, התנהגותיות בעיות עם ילדים ♦

 אינם מהם גדול חלק אבל הערבי. במגזר נמצאים השונים, סוגיהם על אלו, ילדים
 ופרה-רפואית, פסיכולוגית פדגוגית, מבחינה זכאים. הם להם השירותים את מקבלים

 הסובל ילד כל של ההתפתחות לקידום בלעדי תנאי הם ההוראה ושעות תקנים
 כל של והפוטנציאל היכולת את לנצל אפשר שיהיה כדי קלות. או קשות ממוגבלויות

:הם ואלו לכך הדרושים התנאים את לספק יש השונים, סוגיהם על הילדים

 מורים המיוחד, לחינוך ומוסמכים כלליים ומחנכים מורים אדם: כוח מציאת
 )פסיכודרמה, בתראפיות מומחים מורים ומלאכה(, התעמלות )מוזיקה, מקצועיים

 מורים וכר(, תנועה באמצעות וציור, אומנות באמצעות מוזיקה, באמצעות תראפיה
תקשורת(. קלינאות בעיסוק, ריפוי )פיזיותרפיה, הפרה־רפואיים במקצועות

 במורים המחסור על להתגבר הצלחנו )א( הערבה במגזר הזה בתחום כיום נעשה מה
 להכשרת המכון ־ ברל בית המכללות: שלוש בעזרת וזאת המיוחד לחינוך המוסמכים

 בחיפה. ערבים מורים להכשרת והמכללה בירושלים ילין דוד מכללת ערבים, מורים
 המורים במספר עלייה יש שנה בכל )ב( פתרונה. על באה זו שבעיה לציין ניתן
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 מיידיים פתרונות לחפש יש מחסור. יש עדיין אבל והפרה-רפואיים, הטיפוליים
והאוניברסיטאות. החינוך משרד בין פעולה בשיתוף זו, למצוקה

 והגיע הערבי, במגזר מיוחד לחינוך בתי-הספר מספר גדל האחרונות בשנים המבנים:
 והיתר שכורים שאינם טובים במבנים נמצאים מתוכם בתי-ספר שישה .36ל-

תקינה. למידה קיום מאפשרים שאינם שכורים בבניינים נמצאים

 עם אלו ובעיקר המיוחד, החינוך במסגרות הלומדים לילדים המשך: מסגדות
 פיגור עם לילדים ־ ובעיקר המשך; במסגרות ממחסור הסובלים קשות מוגבלויות

 המשך מסגרות ועיוורים, חירשים לילדים המשך מסגרות ובינוני; עמוק שכלי
 הכוונה קשות. התנהגות בעיות עם לילדים המשך ומסגרות פיזיות נכויות עם לילדים

 והוסטלים מע״שים מפתנים, צומחות, עמלניות חטיבות כגון המשך, למסגרות היא
 מפתנים שני ישנם עמלנית, חטיבה אף כיום אין הערבי במגזר מפגרים. לילדים
 נוספים בתי־ספר בהקמת צורך יש המשך מסגרות להקים כדי מע״שים. ושבעה
הוראה. ותקני מבנים עם מיוחד לחינוך

 טיפולי לימודי, ציוד לרכישת הבאות: למטרות דרושים תקציבים תקציבים:
 בית־הספר במסגרת שונות מוגבלויות עם ולילדים המיוחדים לבתי־הספר ומקצועי

 צורך יש המיוחד, בבית-הספר הילד של היכולת את לפתח אפשר שיהיה כדי הרגיל.
בית־הספר. סוג לפי ועמלניות מקצועיות מגמות לפתיחת בתקציב

 המיוחדים מבתי־הספר קטן שבחלק כזה, הוא כיום המיוחדים בבתי-הספר המצב
 אלה למסגרות זכר אין בתי-הספר ובשאר ביותר הפשוטה ברמה עמלניות מסגרות יש

 בתי־הספר של הקשים הפיזיים התנאים ובגלל בתקציבים המחסור בגלל וזאת
המיוחדים.

 הוצאות המיוחד לבית-הספר יש המיוחד, החינוך חוק מיישום שכתוצאה לציין יש
החופשות. בזמן גם לימודים מקיום כתוצאה נוספות

 באה אשר הערבים, לילדים לימודים תכניות בעיבוד התחלה יש לימודים: תכניות
 את להגביר יש לערבית. העברית הספרות מן חומר התאמת של בשלב ביטוי לידי

 רלוונטי, עליו שעובדים החומר האם הערבי: במגזר הנעשה על המקצועית הביקורת
 איע הערבי למגזר שניתנות המכסות טובה, היא שההתחלה למרות וכר. מתאים

 במסגרות הלומדים הילדים לכל לימודים תכניות והכנת עיבוד של התחום מספיקות.
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 לטובת זה תחום לפתח מקום ויש דיו, מפותח אינו עדיין המיוחד החינוך של השונות
הילד.

 כל ־ החינוך במשרד והאגפים מהמחוזות מתקבלים ההדרכה ימי ופיקוח: חדדבח
 על-ידי ניתנים הפיקוח ימי הערבי. במגזר המיוחד לחינוך הדרכה ימי נותן מחוז

בירושלים. מיוחד לחינוך האגף באמצעות והתרבות החינוך משרד

 איננו המצב אך הדרושה, הכמות ולפי הצרכים לפי להינתן צריכים ההדרכה ימי
 ילדים, של רבים ומגזרים במחוזות, הערבי למגזר הדרכה ימי מאוד מעט יש כזה.

 את המהווים שכלי, ופיגור ראייה שמיעה, מבעיות הסובלים הילדים ובעיקר
כלל. הדרכה מקבלים שאינם או חלקית הדרכה מקבלים הקשה, האוכלוסייה

 מקבל הוא שכן המדריך אצל יצירתיות מאפשר אינו המועט ההדרכה ימי מספר
 אבחונים לערוך עיון, ימי לקיים המדריך באפשרות אין pול אחד, הדרכה יום למרב
לימודיים. נושאים ולעבד

 לחינוך האגף הערבי. למגזר פיקוח של משרות המיוחד החינוך לאגף אישרו לאחרונה
 למחוז משרה וחצי הצפון, למחוז משרה חצי חיפה, למחוז משרה שליש אישר מיוחד

 ימי הצער, שלמרבה קובע אני הערבי, במגזר המיוחד החינוך את שמכיר כמי הדרום.
 משרות את לחלק יש והטובה. ההולמת בצורה חולקו לא הערבי למגזר הפיקוח
 משרה חצי הבאה: בצורה התקציביים באילוצים בהתחשב הערבי, למגזר הפיקוח

 על מפקחים לשני משרות חצאי שני חיפה, למחוז המיוחד החינוך על מפקח של
 חצי אחד(, למפקח מלאה משרה לתת מועיל זה אין )כי הצפון במחוז המיוחד החינוך
 גם מה החירשים, הילדים על ארצי למפקח לפחות משרה וחצי הדרום למחוז משרה

 בו לטפל הכרח ויש הערבי, במגזר ביותר קשה הוא החירשים הילדים של שהתחום
 משרה חצי הערבי. במגזר החירשים הילדים על ערבי/ה מפקח/ת מינוי על־ידי מיד

 לתכניות משרה חצי ועוד ראייה, מבעיות הסובלים הילדים על ערבי/ה למפקח/ת
 המיוחד החינוך של האוכלוסייה בכל לטפל אמורה כאן המוצעת החלוקה לימודים.

הערבי. המגזר בכל

 המיוחדים הילדים של החינוך לקידום ביותר החשוב התחום השתלמויות:
 לארגן יש למורה, והן לתלמיד הן מועילה, תהיה שההשתלמות כדי לסוגיהם.

 החינוך על המורים לכל מקומיות השתלמויות )א( הבא: הפירוט לפי השתלמויות
 שהמורה כדי התמחויות לפי להיות צריכה ההשתלמות המסגרת. סוג לפי המיוחד,
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 מקצועיות להיות צריכות ההשתלמויות תלמידיו. ועם בעבודה תועלת להפיק יוכל
 )ב( והצוות. המיוחד החינוך מרכז על-ידי שייבנו צורך יש כאלה, שתהיינה וכדי

 מספיק, שעות במספר המיוחד, החינוך על למדריכים וארציות אזוריות השתלמויות
 מנהלי לכל וארציות אזוריות השתלמויות )ג( מתאימה. מקצועית תכנית ולפי

 השתלמויות )ד( מקיפה. מקצועית תכנית ולפי השנה, לאורך המיוחדים בתי־הספר
 תכנית עם בכיתותיהם שילוב המפעילים הרגיל בחינוך המורים לכל מקצועיות

 השתלמויות )ה( הרגיל. בבית־הספר המופעלת הלימודים תכנית ולפי מתאימה שילוב
 מופעלות אינו הצער למרבה ואשר בתי-הספר לכל החיים תמצית שהן בית-ספריות

 את להפעיל מקום יש ־ מקצועיות אינן אף הגדול ובחלקן המיוחדים, בתי-הספר בכל
 סוג לפי ורלוונטיות מקצועיות תכניות בניית באמצעות הבית־ספריות ההשתלמויות
האוכלוסייה.

 מאוד, מעטות השתלמויות קיימות זה? בתחום הערבי במגזר כיום נעשה מה
 שיכול מקצועי גוף היעדר בגלל וזאת הנכון, תכנון לפי נעשות שאינן חצי-מקצועיות

 קיום בעניין למחוז מחוז בין הבדל יש עליהן. ולפקח ההשתלמויות את לאגן
 אין ולמנהלים למדריכים מעטים. למורים ניתן שנעשה, ומה ההשתלמויות,

השתלמויות. מתקיימות

 מאוד, חשובות הילד בחיי הראשונות השנים כי מדעית מוסכם הרך: לגיל מסגרות
 מביאים מוקדם בגיל וטיפול אבחון כי הילד, של בבעיות ולטפל אותן לנצל יש ולכן

 וטרום־חובה חובה לגיל מיוחדים גנים )א( כולל: הרך בגיל החינוך יותר. טוב לטיפול
 עם חירשים אחרות, נכויות עם שיתוק שכלי, )פיגור הקשות המוגבלות לאוכלוסיות

 עם גן בילדי לטיפול שי״ח שעות )ג( הרגילים; בגנים משולבים גנים )ב( וכוי(; נכויות
 למסגרות להגיע אלו מילדים למנוע כדי קלות, וחברתיות פסיכולוגיות רגשיות, בעיות

המיוחד. החינוך

 מיוחדים גנים יש זה, תחום של חשיבותו למרות הערבי? במגזר זה בתחום נעשה מה
 השי״ח שעות של מועט ומספר גנים( 3) משולבים גנים מאוד ומעט גנים( 20) מעטים

 תכניות לעבד הכרח שיש לציין גם יש שי״ח(. שעות 350)כ- הרגילים לגנים הניתנות
 שי״ח לגננות נוספת והדרכה והמשולבים, הרגילים בגנים מתאימות לימודיות

 התכנית מבחינת והן התוכן מבחינת הן השי״ח, הפעלות בעניין הרגילות ולגננות
הילדים. ואיתור המשותפת
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 תכנית בניית באמצעות מקיף, וטיפול ארגון מחייב שצוינו מהתחומים תחום כל
 האדם. וכוח הדרושים והמשאבים מקצועיות הנחיות פעולה, קווי הכוללת מקיפה
מקצועי. גוף באמצעות טיפול הוא לכך התנאי

 בצורה להפעילם וכדי שהוזכרו, התחומים על בנוסף אחדים: חכדחיים שירותים
 מרכזים הקמת )א( הבאים: השירותים את לספק הכרח יש ביותר, והמועילה הטובה

המיוחד. לחינוך הגעתם למנוע כדי לילדים וחברתית לימודית עזרה למתן טיפוליים
 למורים לספק המיועדים שונות, ותת-כותרות הלמידה לקידום מרכזים הקמת )ב(

ואחרים. למידה ליקויי עם ילדים כגון ילדים, של שונים לסוגים והערכה אבחון כלי
 הרגיל החינוך את לשלב כדי הקיימים במרפ״דים מיוחד לחינוך מדורים הקמת )ג(

המיוחד. החינוך של בעשייה

יזערגי גמגזר גזמיגחד גזתמגן ד.

ימל3ר .ד ו

 הפסיכולוגי, בתחום החריג לילד הניתנת השירותים מערכת הוא המיוחד החינוך ♦
והחברתי. הרגשי הפדגוגי,

מיוחד. לחינוך ילד של הזכאות את מגדיר המיוחד החינוך חוק ♦
 משנת המיוחד החינוך בחוק הוסדרה המיוחד החינוך למסגרות ילדים הפניית ♦

1988.

 יש לסוגיהן, המיוחד החינוך במסגרות לילד הדרושים השירותים את לקבל כדי ♦
 המקומית הרשות )א( בדבר: הנוגעים הגופים כל של האחריות תחומי את להגדיר

 כגון כלים המורים, ־ בית־הספר )ב( וכוי. החינוך מחלקת הפסיכולוגי, השירות ־
ותקנים. תקציבים ־ המשרדים )ג( פיזיים. תנאים הוראה, שיטות

לדיון גושאיס ד.2

 הדבר לחריגות. הגורמות ולסיבות החריג לילד החברה של המודעות ־ התפיסה ♦
ותומכת. מקבלת חינוכית, בגישה מתבטא

 של הכוללת מהמערכת אינטגרלי חלק של או אוטונומית מערכת של התפיסה ♦
הרגיל. החינוך

הקריטריונים. לפי ־ המשאבים ניצול ♦
הצורך. לפי המשאבים הקצאת ♦
המקובלים. הקריטריונים לפי מוכשר, מתאים, אדם כוח ♦
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להערכה. כלים ־ ההתקדמות אחר מעקב - היעילות ♦
חדשות. מסגרות ופתיחת פיתוח ♦

ולמחקר לכדיקח גושאים .ד 3

הקשה. האוכלוסייה של ובעיקר האיתור תהליך ♦
המהימנות. ומידת לסוגיו, האבחון תהליך ♦
מסגרת. להם שאין ואלה מסגרת המקבלים אחוז המופנים, אחוז ההפניה, תהליך ♦
סוג. לפי המיוחד, החינוך ילדי של המדויק המספר ♦

אדם כוח ד .4

המיוחד. בחינוך מוסמכים ושאינם המוסמכים המורים מספר ♦
המקצועיים. המורים מספר ♦

שעות ד .5

החוגים. לכל המאושרות השעות על נתונים ♦
השעות. ניצול ואופן מידת בדיקת ♦

חורים ד .6

פיגור. בעלי לילדים הורים בקרב עמדות בדיקת ♦
המיוחד. לחינוך בית-הספר לבין ההורים בין הפעולה שיתוף ואופן מידת בדיקת ♦
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 שילינג לקראת הערנית תהעגן־ מערבת
המיותר מהתעגן הילד של

חאיק' עגד

 על בעיקרה מתבססת הערבית החינוך במערכת המיוחד החינוך תחום של זו סקירה
 עמיתי )בידי בירושלים חינוכית למנהיגות בבית־הספר נעשה אשר קבוצתי פרויקט
 מדיניות ואת ,1988 המיוחד החינוך חוק את בחנו הקבוצתי בפרויקט גי(. מחזור

 מצומצמת קבוצה בנוסף, למדיניות. המלצות וגובשו חקיקתו, עקב שגובשה המשרד
 מערכת של מצבה בשל האם, מקבוצת בנפרד הערבי במגזר המיוחד החינוך את למדה

זה. במגזר בפרט, המיוחד, והחינוך בכלל, החינוך,

:בקצרה לתאר ניסיון ייעשה בסקירה
הערבית. החינוך במערכת הרגיל החינוך ושל המיוחד החינוך של מצב תמונת (1)
 החינוך במערכת הנושא סביב הקיימות ואסטרטגיות תכניות מדיניות, (2)

בכלל. הישראלית,
עתידיות. ותכניות למדיניות חשיבה וכיווני המלצות (3)

 שניתן המלצות להעלות אלא מפורטת, מדיניות להציע מתיימרת איננה הסקירה
 החינוך בתחום מדיניות ליוזמות אולי גלם, כחומר בעתיד בהן להשתמש יהיה

המיוחד.

אעבלין. מכללת למדעים, מורים מרכז ומנהל ירושלים, חינוכית, למנהיגות בית־הספר חוקר, 1
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 וזמיגין ושל גזמעוזד גזרויגיף של ג3וזמ תמיגת ו.
וזערגטג גזתיגגך גמערכת וזרגיל

m הערני נמגזר המיוחד החינוך
 היהודי, במגזר "היוולדו" לאחר שנה כעשרים "נולד" הערבי במגזר המיוחד החינוך

 נותר אלא חמודות, עלם הפך לא הוא עליו שעברו השנים בעשרים .1975 בשנת בערך
 הערבי החינוך מערכת ־ שמשפחתו מכיוון כראוי מתפתח שאינו אונים חסר פעוט

הרגליים". על ול״העמדה לתמיכה בעצמה זקוקה ־ הרגיל

 בעיות ארבע להגדיר ניתן הערבי, במגזר המיוחד החינוך מצב וחקירת לימוד לאחר
 החינוך את לקדם יהיה אי-אפשר פתרונן שללא בקבוק" "צוואר של כבעיות מרכזיות
הערבי. המיוחד

 להורים מאוד. מצומצמת החריג הילד של בחינוכו ההורים מעורבות נמוכה: מודעות
 העומדים הקיימים השירותים ועל ילדם, זכויות ועל זכויותיהם על ידע מספיק אין
 התפיסה לשינוי מספיק עושה אינו החינוך משרד לרשותם. לעמוד( שצריכים )או

 המיועדים העברית בשפה המשרד פרסומי החריג. הילד לגבי והמשפחתית החברתית
 לא הערבית בחברה מודעות שינוי ללא לערבית. כלל בדרך מתורגמים אינם להורים

הערבי. במגזר המיוחד החינוך של משמעותי קידום יהיה

 הילדים מספר לגבי סבירים נתונים אין החינוך למשרד נתונים: של בסיסי חוסר
 כאשר שונות, הערכות מופיעות מסמכים בכמה המיוחד. החינוך לשירותי הזקוקים

 בחינוך להיות שצריכים הערבי במגזר הילדים "אחוז הנחה: קיימת כולן בבסיס
 היהודי במגזר המצב ידיעת ומתוך היהודי", שבמגזר לזה שווה לפחות המיוחד
 מאובחנים/ אינם הערבי במגזר לפחות, ילדים, 10,000כ־ כי למסקנה מגיעים

המיוחד. החינוך של השונות במסגרות להיות ואמורים מטופלים,

 הרך בגיל הערבים מהילדים 50%כ- מקיפים. אבחונים מקיימים הרשויות בכל לא
 בפיקוח אינם חובה טרום מגני גדול ואחוז טרום־חובה חינוך למסגרות הולכים

 במגזר לעשות שניתן כפי מהשטח נתונים לאסוף אפשרות אין p על החינוך. משרד
היהודי.
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:סיבות כמה זה למחסור חמיוחד: החינוך של במוסדות מתסוד
 אזוריות במועצות מאורגנים שאינם בכפרים מתגוררת הערבית האוכלוסייה רוב ♦

 כלשהו בסוג הפגועים ילדים של קטן מספר יש כפר בכל היהודים. לכפרים בדומה
 אותם לצורכי בתחומה מענה לתת מתקשה המקומית הרשות pל פגיעה. של

 אינן המקומיות הרשויות הוצאות, עתיר הוא המיוחד שהחינוך מכיוון ילדים.
בתחומן. מיוחד חינוך מוסדות להקים מנסות

 נמצא המיוחד והחינוך הרגיל, בחינוך בכיתות גם מחסור יש היישובים ברוב ♦
שנייה. בעדיפות על-פי-רוב

 הרווחה, החינוך, משרדי בין תיאום וחוסר מאחריות בריחה של תופעה קיימת ♦
 מיוחד חינוך של מוסדות הקמת יוזמים שאינם המקומיות, והרשויות הבריאות

אלה. על אלה האחריות את ומטילים הערבי במגזר

 ההשמה ועדת שהחלטות לכך השאר, בין מביא, המיוחד לחינוך במוסדות המחסור
 אינם בפועל אך כמטופלים, ונרשמים שמאובחנים תלמידים וישנם מבוצעות, אינן

 כאשר "אחיד", מיוחד חינוך של מוסדות נוצרים כמו־כן מתאים. טיפול מקבלים
 אותו את ומקבלים אחת בכיתה יושבים שונות ופגיעות שווים צרכים עם ילדים

"הטיפול".

 פרה-רפואיים. מקצועות בבעלי במחסור בעיקר המתבטא אדם: בכוח מחסור
 רציני מחסור יש נאות. אבחון על המקשה בפסיכולוגים מחסור קיים כמו-כן,

 ערבים פסיכולוגים הכשרת אחרים. בתחומים אדם ובכוח תקשורת בקלינאיות
 הביקוש בגלל גבוה הפסיכולוגיה לחוג הקבלה שסף מאחר בקשיים נתקלת בישראל

האחרים. הפרה־רפואיים במקצועות הכשרה גם מונעת זו סיבה הרב.

 מספרם אך מתאימה, הכשרה להם שאין רבים מורים עדיין כיום יש המיוחד בחינוך
במכללות. המיוחד החינוך במסלולי הסטודנטים מספר הגדלת בגלל ופוחת הולך

הערני נמגזר הרגיל החינוך 1.2

 את לשקף שיכולים תשנ״ד/תשנ״ה הלימודים לשנת המתייחסים נתונים מספר להלן
:הערבי במגזר הרגיל החינוך של מצבו

 מכלל 15.25% שהיוו ערבים, תלמידים 255,406 החינוך במערכת היו בתשנ״ה ♦
 משמעות .23%כ- מהווים הערבים בישראל והנוער הילדים כלל בקרב התלמידים.

 שבקרב בעוד לומדים, אינם הערבי במגזר והנוער הילדים מן שכשליש היא, הדבר
בהרבה. נמוך הלא־לומדים שיעור היהודים
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 הערבים בקרב הלמידה שיעור מגיע חובה, חינוך גיל עדיין שהוא ,14 בגיל ♦
.99.8% הוא גיל באותו היהודים בקרב הלמידה שיעור .74.2%ל־

ערבים. הם בישראל לבגרות מהזכאים אחוזים ארבעה־עשר ♦
 ללמוד מתחילים הערבי במגזר לבגרות הזכאים מכלל אחוזים ושישה עשרים ♦

 לסטטיסטיקה, המרכזית )הלשכה היהודים בקרב 44.5% לעומת באוניברסיטה,
(.1995ו- 1994

 גמערטז הקיימות ואסטרטגיות תכרות מדירות, .2
 המיוחד החינוך לגגי גנלל הישראלית החינוך
הערכי כמגזר

וזוזעוך משרד מדירות 2.1

 החריג הילד של זכאותו את לקבוע נועד אשר המיוחד, החינוך חוק נחקק 1988ב־
 משרד על זה חינוך לספק האחריות את ולהטיל המדינה, מטעם חינם מיוחד לחינוך

 של בחינוכם הטיפול את שאפיין ובוהו׳י ה״תוהו את ולסדר למסד בא החוק החינוך.
 ומבחינת השמה הליכי מבחינת המדינה, קום מאז מיוחדים צרכים עם ילדים

 החריג. הילד כלפי התפיסה את לשנות pו המיוחד, לחינוך שניתנות התשומות
 בחברה החריג הילד של שילובו על הקלה :החוק של 2 בסעיף הוגדרה החוק מטרת

 לצרכים המותאמת אישית לימודים תכנית תבנה כך כשלשם העבודה, ובמעגל
האישיים.

 חינוך חוק ליישום האב תכנית ליזימת המערכת נערכה החוק חקיקת בעקבות
 החינוך משרד של ביותר והיסודית החשובה הפעולה את מהווה זאת תכנית מיוחד.

החוק. בעקבות

 על מבוססת האב בתכנית המיוחד החינוך חוק ליישום הבסיסית האסטרטגיה
יסוד: עקרונות שלושה

 מותאמים אשר החריגים, לתלמידים דיפרנציאליים שירותים סלי קביעת ♦
 שלו הליקוי בסוג בגילו, בהתחשב תלמיד, כל של האינדיווידואליים לצרכים

ובחומרתו.
 שמשמעותה הרגיל, החינוך במסגרות החריג הילד של השילוב מדיניות יישום ♦

 ברי תלמידים הפניית וצמצום הרגילה הכיתה במסגרת בילד טיפול על דגש מתן
ההשמה. ועדות אל שילוב
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 לתת יהיה שניתן כדי שירותים, במתן ותפעולית ארגונית לגמישות תנאים יצירת ♦
 ופיזורן שמספרן הקטנות, האוכלוסיות ולכל }ילד לכל הולם דיפרנציאלי מענה
ובזמן. במרחב אקראיים הינם

כיקגיתית כראייח החימר משרד של גחמדעיגת חאכ ונכרת 2.2

 המטרות ואת ההתיימרויות את מממש שאיננו זהיר בנתיב החוק בוחר בפועל
 נמצא החוק, שלאחר׳חקיקת בשנים החינוך משרד מדיניות של בבדיקה המוצהרות.

 על המבוססת כוללת מהותית לרפורמה החוק בעקבות נערכה לא החינוך שמערכת
מערכתיים. ושינויים יסוד שינויי

 הן התכנית חולשות החוק. להפעלת דרכים למצוא ומנסה עלויות אומדת האב תכנית
 אדם וכוח תקציב במשאבי המחסור בעיית את המגבירה הדיסציפלינרית בנוקשותה
 בשילוב בעיקר התכנית עוסקת כמו־קן האב. תכנית של קיומה עצם על ומאיימת

 לשילוב נערכת ואינה הרגיל, בחינוך הסמויות המוגבלויות בעלי הילדים אוכלוסיית
 באופן שותפים אינם הרגיל החינוך אנשי הבולטות. המוגבלויות עם הילדים

השילוב. מדיניות בקביעת משמעותי

גתמיות לסז־ימגת חשינה יכיוגגי ן.
עמידיומ

חעיני? כסגזר חטיגחד חחעוך מעיכת של פרח לאן 3.1

 שעברה דרך כברת אותה את לעבור הערבי במגזר המיוחד החינוך מערכת על האם
 מהחינוך תלמידים "הפניית כלומר, היהודי, במגזר המיוחד החינוך מערכת אחותה,

 מדיניות את "תאמץ" הערבית החינוך מערכת גם האם המיוחד"? לחינוך הרגיל
השילוב?

 צרכים בעלי לילדים שירות מתן בפני מכשול מהוות קודם, שהוזכרו הבעיות ארבע
 הנתונים כמו-כן, רגיל. חינוך במסגרות והן מיוחד חינוך במסגרות הן מיוחדים,

 אינה זו שמערכת מראים הערבי במגזר הרגיל החינוך מערכת לגבי קודם שצוינו
החריגה. האוכלוסייה את בקרבה לקלוט כיום מסוגלת
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אפשריות פעולה דרכי 12

:על אחראי שיהיה גוף־על הקמת ♦
החינוך. ואנשי ההורים בקרב המודעות הגברת ־
נתונים. איסוף -
 פתרון למציאת פרה-רפואי אדם כוח המכשירים המוסדות עם קשר יצירת -

משמעותי. באופן הפרה־רפואיים בחוגים הערבים הסטודנטים מספר להגדלת
 החינוך ילדי על אחריות שייטלו המיוחד לחינוך ערביות אזוריות מועצות הקמת ־

 ילדים, ואבחון איתור תכלול האזוריות המועצות של האחריות בתחומן. המיוחד
 השמה ועדות והפעלת ריכוז מתאימות, מסגרות הקמת באזור, צרכים מיפוי

אזוריות.

 יש כך לשם הרגיל. בחינוך מיוחדים צרכים בעלי ילדים לשילוב ניסויים הפעלת ♦
 את להפעיל pמ ולאחר השילוב את לנסות רוצים בו השטח את ולהכשיר להיערך
אינטנסיבי. וליווי מעקב עם השילוב

 מיוחדים צרכים בעלי תלמידים הפניית של אפשרות לבדוק יש הקצר לטווח ♦
היהודי. במגזר מתאימות למסגרות הערבי במגזר הולם מענה להם ושאין
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המקירוח מן העולים ופעולה מחקר כיווני

מועעיס מחקר תחומי
 התהליך על זו תפיסה והשפעת הערבית, האוכלוסייה והשתייכות זהות תפיסת (1)

הערבי. בבית־הספר החינוכי
וילדים. נוער מחנכים, בקרב מנהיגות פיתוח של תכנית שילווה פעולה מחקר (2)
הערבית. החינוך במערכת ופדגוגיים( )פיזיים חיוניים צרכים איתור (3)
 במערכת והמיוחדים הרגילים מבתי-הספר רצונם ושביעות הורים ציפיות (4)

הערבי. החינוך
 התלמיד "פרופיל הערבית החינוך במערכת תלמידים נשירת תופעת סביב מחקר (5)

הנושר".
הערבית. החינוך במערכת הפועלת החינוכית המדיניות בחינת (6)
הערבים. המשכילים בקרב מקצועי אדם כוח איתור (7)
בבית־הספר. לתלמידים מורים בין התקשורת ודפוסי מהות (8)
המעורבות. בערים הערבית החינוך במערכת המרכזיות הבעיות זיהוי (9)
מעורבות. בערים ונוער תלמידים בקרב וסטייה נשירה חינוך, (10)
 בחברה הרך הגיל של במסגרות נמוכים השתתפות לאחוזי הסיבות בחינת (11)

הערבית.

התעדנות ומוקדי מדיניות לפעולה! העעות

המיוחד. והחינוך הפורמלי החינוך בתחום ברורה חינוכית מדיניות גיבוש (1)
 אנושיים משאבים בפרט, והבדואית, בכלל, הערבית, החינוך למערכת לספק (2)

היהודית. החינוך למערכת הניתנים לאלה השווים וחומריים
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לבנות. החינוך חשיבות על דגש שימת עם חובה, חינוך חוק אכיפת (3)
המיוחד. החינוך לגבי הערבית החברה בקרב המודעות העלאת (4)
 ההורים מעורבות והגברת לקהילה בית-הספר בין הקשרים מערכת פיתוח (5)

בבית-הספר. לנעשה
 ולתרבות לזהות רלוונטיים שיהיו כך הלימודים, ותכניות ספרי ושינוי התאמת (6)

הערבית.
הערבי. בבית-הספר מקומיות ויוזמות חינוכיים פרויקטים החדרת (7)
 מערכת של מצבה שיפור לשם עמותות, כגון קהילתיים, גורמים התערבות (8)

היבטיה. כל על החינוך
הערביים. לבתי-הספר המקצועי, הפיקוח ובמיוחד לפיקוח התקנים הגדלת (9)

המעוזד התיגגן
המיוחד. הילד של ליכולתו המותאמות ייחודיות הוראה שיטות פיתוח (1)
 לדאוג ובמיוחד הערבי במגזר המיוחד החינוך ואיכות כמות את להרחיב (2)

קשים. ליקויים עם לילדים בעיקר המשך למסגרות
 למערכת ומקצועי טיפולי לימודי, ציוד ולרכישת קבועים מבנים להקמת לדאוג (3)

המיוחד. החינוך
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ראשון מושג לאחר דיון

לדיון. הנושא את פותח ואני סקירות, ארבע שמענו אבו־עסבה: ח׳אלד

 עוסקת השלישית הרך, בגיל דנה השניה כללית, היא אחת סקירה הסקירות, מארבע
 נוספות סקירות שתי המעורבות. בערים בחינוך דנה והרביעית הבדואי במגזר בחינוך
המיוחד. החינוך בתחום עסקו

 עוסק מתעניין, אני אבל זה, במושב הראשון ערבי הלא הדובר אני מרכוס: אליעזר
 אבו-סעד, ד״ר שאמר שכמו חושב אני שנים. הרבה כבר ערבים חינוך אנשי עם ועובד

 קיפוחים היו בקיפוחים. להתמקד לא גם אך בהישגים להתמקד לא היא החכמה
 פיתוח, באזורי טיפוח, בטעוני הכירו לא הערבי שבמגזר ידוע רציניים. מאוד מאוד

 קשים דברים ראיתי ואני הרך הגיל את הזכירה ערביה וכר. מבנים בכיתות, בצפיפות
מקומות. בכמה מאוד

 רק לא כאן, שיושבים באנשים גם מאוד הרבה שתלוי במה להתמקד רוצה אני
 המערכות על הכל את שנזרוק (1):פתרון להרחיק שיכולים דברים שני יש במערכות.

 חושב אני להזהיר. רוצה אני מזה הבעיות. את יפתרו בלבד שמחקרים שנחשוב (2ו-)
 בגיל החינוך הגברת על ערביה שאמרה מה למשל, מרכזיות, שהן נקודות כמה שיש
 השנים בחמש תעשה שלא ומה קריטי הוא הזה שהגיל יודעים אנחנו היום, הרך.

 משהו להשיג ובניסיון ובשיפור בתיקון תעסוק אחר־כך הילד, לחיי הראשונות
העולם. בכל מחקרים גם אלא באשי, פו־ופי רק לא אומר זה את האחרים. בגילים

 לגיל חינוך ללמוד להגיע ביותר הטובות והמורות הגננות את לעודד שצריך חושב אני
 את אלא קטנים, לילדים טיפשים מחנכים צריכים שלא יודעים אנחנו היום כי הרך.

 כמו תנאים גם להשיג וצריך צעירים. הכי לגילים צריכים שבמחנכים הטובים
 יש וכאן גדול הכי הפער נשאר כאן כי וארבע, שלוש גילאי לגבי הפיתוח בעיירות

ביותר. רצינית ציבורית למערכה לצאת



גישראל ערגינז ניער ונר ילדים 76

 שאני יודע ואני הבוקר, כאן עליו שמעתי ולא עליו לדבר רוצה שאני השני הדבר
 הנמוכה הרמה היא הערבי במגזר הבעיות שאחת הוא כאן, מהאנשים חלק אקומם

 בא אני בשדה. המורים של ובעיקר החינוך, עובדי של והמסירות האחריות של
 אחר השתלמויות מתקיימות שבהם יהודים, בבתי-ספר וערבים. יהודים לבתי־ספר
 ערבים, בבתי-ספר הלאה. pו תכניות ומתכננים מורים צוותי יושבים הצהריים,

 אחת בשעה הדלת את שיסגרו זמן כל אחת. בשעה הדלת את סוגרים זאת, לעומת
 יזוז לא אחר-כך, החבר׳ה עם להיפגש או לעשן, לישון, צהריים, לאכול הביתה וילכו
 מינויים בצוותים, עבודה השתלמות, והמסירות, האחריות רמת העלאת דבר. שום

הערבי. במגזר החינוך של רמתו להעלאת יביאו אלה כל טהורים, פדגוגיים

 יש ולכן דבר, שום יעזור ולא ההישגים רמת תעלה לא הניהול, רמת העלאת בלי
מתאימים. כישורים בסיס על ניהול לתפקידי נשים גם לקדם

 את אמיתי תיאור תיאר שהוא חושב אני גאנם, ד״ר שאמר במה לתמוך רוצה אני
 כמו הפרטית, החינוך מערכת באשי. פתפ׳ של הדוח את גם קראתי ביפו. המצב

 את לוקחת היא הציבורית, המערכת את הורסת הדתי, במגזר התיכוניות הישיבות
 שלוקחים אחרי גם להישגים מגיעים לא מהמערכת בחלק זאת, למרות השמנת. כל
 יימשך. הזה המצב הציבורית, במערכת ההישגים את יעלו לא אם השמנת. את

הרמה. את להעלות היא היחידה האפשרות

 על המון מדברים נוספת, אחת הערה והניהול. ההוראה רמת שיפור הוא הפתרון
 מיצוי על לדבר להתחיל שצריך חושב אני בזה. התחיל חביב פרופי וגם פערים סתימת

 ורק הבגרות בחינות את עוברים ממחזור שליש רק היהודי במגזר גם כי פוטנציאל.
 באופן הערבי במגזר המספר את שנגדיל נניח לאוניברסיטאות. מתקבלים מהם חצי

 ושגם לאוניברסיטאות יגיעו שלא שני־שלישים לאותם לדאוג צריך אז גם משמעותי,
כלל. בדרך שוכחים אנחנו ואותם לחיים להכשיר צריך אותם

 עצם חשוב מאוד שמאוד חושבת אני הבא: במשפט לפתוח רוצה אני חילו: נאדיח
 המחקרים שהסטטיסטיקות, חושבת אני עליו. מברכת מאוד ואני הזה, היום קיום

 החינוך, בתחום וגם התחומים בכל מופלית הערבית האוכלוסייה כמה עד וההוכחות
 מחקרים והבאנו עיון בימי התווכחנו פעם אם היום. ויכוח כך על ואין ידוע זה כל

 אנחנו הזה הנושא את גדולים, הפערים כמה עד להוכיח וניסינו סטטיסטיקות וגם
מיצינו.
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 העשייה של בנושא להתמקד ולהתחיל קדימה צעד לעבור וחשוב שצריך חושבת אני
תקועים. אנחנו פה כי האחוזים, על רק ולדבר ולהפסיק והפתרונות

 הדגשים עם כללי באופן הנושא את לראות זה מדגישה, או ממליצה הייתי שאני מה
 שקשורים דיפרנציאליים וצרכים כלליים צרכים ישנם ואזור. אזור לכל ייחודיים
 וכן הנגב המעורבות, הערים כמו ספציפיות, באוכלוסיות או גאוגרפיים, באזורים

הלאה.

 אצבע פה מפנה בהחלט ואני המקומית. המנהיגות של האחריות היא נוספת נקודה
 יודעים אנחנו עצמה. החברה כלפי גם אלא והמערכת, הממשלה גורמי כלפי רק לא

 כל קודם לשנות, חייבים אנחנו זה את גדולה. מאוד מפוליטיזציה סובלת שהמערכת
 משפיעים שבחלקם הדברים כל את ולהוריד הרמה את להעלות אצלנו: במערכת

 המקומיות. ברשויות גם העדיפויות וסדרי המודעות את להעלות יש הרמה. על לרעה
 הרך הגיל ראיית כלומר, הרך. הגיל של הנושא את גם מדגישה הייתי העניין, ולצורך
 מהאחריות חלק גם וזה משתנית, חברה שהיא בחברה מענה לו לתת שצריך כמוקד

עצמה. החברה של

 הגברת :העניין לשיפור השני בתוך האחד פועלים מעגלים ארבעה רואה הייתי אני
 קהילתיים בתי-ספר של למגמה ללכת והשפעתם; שותפותם ההורים, מעורבות

 אישיים; ותמריצים מאוד ברורים יעדים הצבת הערבי; במגזר כמעט קיימת שאינה
 כל של הכללי השילוב באמצעות ליכולת. כמובן, בהתאם, הפוטנציאל מיצוי הדגשת

הישגים. ליותר להגיע באמת ניתן יחד, המערכות

 המעקב ועדת מטעם השוויון, בתחום שעסק בכנס הייתי אתמול ממיסי: דאסם
 ולכל לעצמי מציע ואני בנצרת, שנערך הערביות המקומיות הרשויות של העליונה

 היא כאן שהמטרה חושב אני הזמן. כל העבר את ולנתח לתאר להפסיק העמיתים
 יש במערכת. עובדים אנחנו כמובן, וכאן, ושינוי. מפנה שמהוות נקודות לזהות יותר

 שנשאלת והשאלה תרומה. יש מהם אחד שלכל הזאת, המערכת של מרכיבים הרבה
 חיים שאנחנו מכיוון לדעתי, שינוי. שמאפשרות הקריטיות הנקודות מהן היא:

 והשיתוף המודעות את להגביר צריך המערבית, החברה בתוך אבל מזרחית בחברה
 החברה לפיתוח קריטי שהוא החינוך בתהליך העצמית או הפרטית הקהילה של

הזדמנויות. וליצירת
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 השישים, לשנות מתאימים אינם החמישים בשנות תקפים שהיו שהפתרונות כנראה
 המאה של בראייה אבל היום, של פתרונות להעמיד צריך לכן, השבעים. לשנות ולא

ואחת. העשרים

 החינוך. מערכת בכלל האחראים של המשולש את להזכיר יש דיאג: חוסאם
 מבין וההורים. המקומית הרשות החינוך, משרד יושבים המשולש של בקודקודים

 החינוך משרד של האחריות על דובר בנגב, ביפו, זה אם עכשיו, עד ששמעתי הדברים
 לא האוכלוסייה, של ההורים, ועד של ההורים, של והאחריות המקומית, והרשות

 הבדואי המגזר את לשלב הדרום במחוז החלטה נפלה שנים כמה לפני בכלל. הוצגה
 מערכת הערבית. החינוך ממערכת הבדואית המערכת כל את ולנתק המחוז במסגרת
 ייחודית מאוד היא בפרט, הבדואית החינוך ומערכת בכלל, הערבית, החינוך

ייחודי. טיפול ומצריכה

 בבתי־ספר גם לטפל מהממונה הנחיות קיבלתי הערבי במגזר המדעים על כמפקח
 הפיקוח של בהתנגדות ונתקלתי שם לטיפול עדיפות נתתי בדרום. הבדואי במגזר
 אני שם... לדרוך מקום לי ואין למחוז שייכים אלה שבתי־ספר בטענה דרום במחוז
העל־יסודי. לחינוך שייך שזה מכיוון העליונות בחטיבות רק מטפל

 מבקר אני העבודה. מוסר בעניין מרכוס ד״ר של דבריו את לחזק רוצה אני שני, מצד
 העבודה למוסר בהשוואה ירוד מאוד מאוד אצלנו העבודה מוסר בבתי-ספר. הרבה

יהודים. בבתי-ספר

 כוח ואיכות העבודה מוסר לגבי כאן שנאמר מה את לחזק רוצה רק אני חסאב: נביל
 מגזר של הזאת לחלוקה מתנגד אגב, אני, הבדואי. במגזר רק לא שקיימים האדם
 שאחת חושב אני להזיק. בעצם יכולה הזו החלוקה לדעתי, כי, ערבי, ומגזר בדואי

 היא הזרקורים, אור ואת הפוקוס את עליה לשים שצריך ביותר הקריטיות הנקודות
 במגזר אפילו בכלל, הערבי, במגזר בבתי־הספר בהוראה שקיים האדם כוח איכות

הפרטי.

 על הממונה על־ידי שנאמר מה את לסתור בעצם, שיכולה, דוגמה לתת רוצה אני
 לדוגמה, כאשר, התלמידים בקרב מנהיגות לעודד באים אנחנו כיצד הערבי: החינוך

 מעלה שלו, הנהיגה לימוד רכב את מתניע אחת, בשעה תפקידו את שמסיים מורה
 אנחנו כמה עד ממחיש זה נהיגה! גם אותו ומלמד שלו התלמידים אחד את לידו

ההוראה. למקצוע ומחויבים מסורים
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 של הנושא ראשית, הערות. שלוש להעיר רוצה ואני לומד בגדר פה אני רוזנפלד: יונת
 נשים זה בהיעדרו, מאוד בולט נושא שנית, לסוף. עד מדי מעט עלה שיחסית המורים

 רציתי סוציאלי כעובד שאגי מיוחדת תרומה שלישית, הוזכר. לא שכמעט ובנות,
 ובפרויקטים חלשות באוכלוסיות מתעניין אני הסוציאלית בעבודה פה. לתרום
 מהצלחות, בא ביותר הטוב שהלימוד הוא האחרונות, בשנים שלמדתי מה למענן.

 במדינה. רבים במגזרים קיימת הבכיינות הבכיינות. עם להתמודד הדרכים אחת זאת
 גדול נס קרה איך לאתר ברוקדייל, מכון בעזרת אולי עכשיו, מנסים הייתם ואם

 יש טובים, תלמידים יש טובים, מורים יש טובים, בתי־ספר ויש כלשהו, במקום
 היה, אפשר אולי אז הזאת הראות מנקודת יוצאים היינו אם שמשתתפים. הורים

 כמו לראות, בשטח, הצלחות מאותן ללמוד להתחיל מלמעלה, לבוא במקום
 מהפכה וזוהי שעובד. מה את להפיץ ולהתחיל ,what works באנגלית, שאומרים
בחשיבה.

 החינוך שמערכת השגיאות כל את לעשות צריך לא הדרך, בתחילת שאנחנו מכיוון
שונה. בצורה להתחיל הזדמנות ניתנת כאן ואולי עשתה, כבר היהודית

 בנושא בעיקר אסדי, עלי מר שהביא לדברים רבה חשיבות מייחס אני מנצור: ראג׳י
 נקודה ולהדגיש להעיר רוצה אני הערבי. החינוך של והמטרות המבנה בשינוי הצורך
 במשרד שיושבים אנשים משיגים לא הערבי החינוך של המטרות שאת מאוד חשובה
 לחשוש ואין הערבית, האוכלוסייה נציגי עם בשטח, האנשים עם יחד אלא בלבד,
 קיימת המורים בקרב הרי שלהם, הם בתי-הספר דבר של בסופו כי דבר, משום

לנכון. רואים שהם מה את לתלמידים להעביר ואפשר מחשבה,

 מכיוון עוד, לחכות שאי-אפשר חושב, אני הערבי, החינוך למבנה באשר שני, דבר
 המפקח בין כמעט נתק שיש מפני הנושא. בגיבוש הצורך את מרגישים בשטח שאנחנו
 אין מכך וכתוצאה למפקחים, עבודה תכנית אין המקצועי, המפקח לבין הכללי
 מתאר לא אני זאת. מרגישים מקומית כרשות ואנחנו בבתי־הספר גם עבודה תכנית
 ויהיו המקומית הרשות לבין המחוז בין הבנה שתהיה אפשר מקום שבכל לעצמי
לכך. לשאוף יש אבל מבצעים, שאנחנו כפי בצוות ועבודות ביחד תכניות

 הם התלמידים הישגי ההישגים. נושא הוא אליו להתייחס שברצוני אחר חשוב דבר
 רוצים אנחנו אם מספיק. לא זה אבל חשובים. הם לא, או נרצה אם בין חשובים,
 העשרה לתכניות זקוקים מאוד אנחנו הערבי, החינוך של הבעיות מכלול על להסתכל

ובקרה. מעקב תוך אותן ליישם על־מנת משלימות
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 בהשגחת או המורים או המורה בהשגחת בית שיעורי הכנת של לשיעור תהפוך
סמינריסט.

 לא אולי בכסיפה, או בלקיה או ברהט תסתובב אם בנגב הבדואי בבית אחרת, נקודה
 כדי ביותר הבסיסי המילון שהוא אל־מונג׳ד, את בו שיש ספרייה, בו שיש בית תמצא
הקשה. המילה פירוש מהו ספרותי, קטע קורא הוא כאשר לחפש,

 מכלל 25% כמעט מהווים והם מוסמכים, שאינם מורים 350כ־ באזור יש נקודה, עוד
 קורבן, שיהיו אותם לזרוק צריך לא אותם, שיפטרו זה בעד הייתי לא בנגב. המורים

 מורים להיות שיוכלו כדי עבודתם, כדי תוך והסמכה השתלמות להם שיתנו בעד אני
בכירים. מוסמכים

 תמריצים לתת צריך גרוע. וזה שבטי למבנה הופך בית־הספר שמבנה גם, לציין יש
 להכשיר שרוצים וולונטריים בארגונים תומך אני חוזים. לפי מורים לקחת וצריך
 מורים קיבלו בנגב ברורים. קריטריונים שיהיו צריך אבל הרך, לגיל גננות או מורות
 על־ידי שניתנת ההכשרה גם לכן, התוצאה. את אוכלים אנו ועכשיו י״ב בוגרי

כולם. על שמקובלים כללים לפי מבוקרת להיות צריכה הוולונטריים הארגונים

 שחשובים כפי חשובה, כל־כך היא הזו, הסדנה למארגני מודה אני חליחל: חכמיה
 לא עליה, שרובץ הערבית האוכלוסייה כמו באוכלוסייה דעתי, לפי אבל, המחקרים.

 וחברתיות, כלכליות חינוכיות, בעיות של מכלול (,50%)כ־ ממנה חלק על כולה, על
מדיניות-על. תכנון של בכיוון יותר מתמקד הנושא

 נצרת תושבת אני סוציאלית. עובדת כשהייתי לי כאב שכל-כך נושא על אחרון משפט
 שכל־כך שלי המטופלים ואילו חינם, חובה טרום במסגרת לומדות שלי הבנות עילית,
 בבית. ישבו ילדיהם הרך, בגיל ללימודים ההשתתפות דמי את לשלם להם היה קשה

 שנים, חמש עוד שוב נתכנס אחרת הולמת, מדיניות של תכנון שצריכה חברה אנחנו
בעיות. באותן ונדון שנים, עשר עוד

 מתחת הוא העבודה שמוסר נכון עבודה. מוסר על כאן דובר אבו-סעד: אסמאעיל
 מורים, ממנים איך הערב? במגזר מנהלים בוחרים איך נסתכל אם אבל ביקורת. לכל
 על להסתכל תתחיל שהמערכת הזמן הגיע גבוה. עבודה מוסר אין למה ברור אז

 החינוך ממשרד שיוצא מכרז שכל צריך לא בשלה, כאוכלוסייה הערבית האוכלוסייה
 לפי האנשים את בוחרים לא אם בית־הספר. מנהל יהיה מי מראש שידעו מכור, יהיה
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 אינם מהם חלק כאשר ותכניות, עבודה מוסר מהם לבקש אי-אפשר הכישורים,
תכניות. לכתוב ויכולים מסוגלים

 מהמנהלים 90% ־ להגזים רוצה לא ואני בתי־ספר, חמישים בסביבות היום יש בנגב
 אנחנו האוכלוסייה. על לדבר אפשר איך אז עבודה. תכנית לכתוב יודעים אינם

ברורה. מדיניות צריך p לפני אבל ,what works צריכים,

 זאת בכל אני אבל רמות. וכמה בכמה במדיניות שינויים שצריכים ברור חביב: ג׳ק
 לתת גם אלא מהצלחות, ללמוד רק לא רוזנפלד, פרופי של דבריו את לקבל שיש חושב

 לבוא יצטרכו דברים מאוד והרבה מלמעלה יבוא הכל לא כי רחבה. הפצה להן
 העבודה מוסר בעיית על ומתגברים מצליחים זאת שבכל אנשים יש מהשטח.
 של מכוונות יוזמות וצריכים מהם, ללמוד צריכים המוסכמות. את ושוברים
 דוגמה היא עושה, שהג׳וינט החדשה החינוך סביבת של שהדוגמה חושב אני ניסויים.

 אני הזו. התכנית את למכור מנסה שאני לא לבעיה. דווקא מתייחסת ומאוד טובה
 שינוי על עובדת ודווקא עבודה מוסר של לבעיה שמתייחסת כדוגמה, אותה מביא רק

 להגדיר יש אומרת, זאת שחיקה. יש בו שגם היהודי המגזר בתוך גם העבודה מוסר
 את להוכיח אותן, לנסות לשינוי, תכניות עם הרצויים, השינויים את ולמקד בעיות

להפצתן. ולהביא הצלחתן

 מועטה תועלת יש שאולי חושב באמת אני נוספת. אחת נקודה עם להסכים רוצה אני
 אחרי לעקוב שחשוב אף על הפערים, על הידע את ירחיב שרק במחקר יחסית

 חשיבות שיש חושב אני זאת, עם יחד שונים. במגזרים אי-התקדמות, או התקדמות,
 הניסיונות את ושילווה התופעות, לאותן הסיבות על שיעמוד במחקר מאוד רבה

בשדה. שינוי להכניס

 שהתחזק משהו עם היום יוצא אני שהתייחסו. אלה לכל מודה אני אסדי: עלי
 תפתור המנהיגות מנהיגות, על הולכת המערכת אם לדעתי, בתוכי. שעורער ומשהו

 וגם אחריות וגם עבודה מוסר וגם אסטרטגי תכנון גם האלה, הבעיות כל את
 לדוגמה, שינוי, של דוגמאות שיש ולומר, לסיים רוצה אני וכר. זהות וגם אינטימיות

 במחוז כמו־ט, שנייה. שנה כבר פדגוגית מסגרת בהרצה ישנה שש עד שלוש לגילאי
 שנים, לשלוש עבודה תכנית יש בהחלט, נכון אבו־סעד דייר שאמר שמה למרות דרום,

 אני חומש. תכנית בנגב תיכוניים בתי־ספר מכמה וקיבלתי לעיוני אלי שהועברה
יועילו. הזה הכנס תוצאות שגם מקווה
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 שאת סימן התערערו דברים ואם התחזקו דברים אם רבה, תודה אבו-עסבה: ח׳אלד
 זה למושב הסקירות לכותבי מאוד מודה אני הזה. במושב השגנו כבר לחמנו

עליהן. ולמתדיינים



 שגי חלק

פורמלי הנלמי החיגוך

ור$3ר סעד דייר עייר:
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 פורמלי הנלתי תחיגגך תחום
כישראל הערני הגוער של

זחאלקה' תגפיק

רקע ו.
 פורמלי הבלתי החינוך מערכת להפעלת אחראי הערבי במגזר ונוער חברה מינהל
 התרבות החינוך, משרד למדיניות בהתאם פועל המינהל ולהכוונתה. הערבי במגזר

 ובהתחשב תחומיו, כל על ונוער חברה מינהל של לדגשים ובהתאם והספורט,
הערבי. המגזר של הייחודיים בצרכים

 של חינוכו בתהליך משמעותי תפקיד יש המינהל של החברתית־ערכית לפעילות
 ולקבלת דמוקרטית-פלורליסטיתי, בחברה השתלבותו לקראת הערבי והנער התלמיד
הפרט. של ייחודו על שמירה תוך קהילתית, ומעורבות שותפות אחריות,

והספורט. התרבות החינוך, משרד הערבי, במגזר ונוער חברה מינהל, יחידת מנהל 1
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ארגמי מגטז .2

על-יסודי חניתי חינגן תחוס 2. ו

 במסגרות הבית-ספרית לפעילות מענה ונותן שירותיו את מציע חברתי חינוך תחום
השונים. התפקידים ובעלי המחנכים התלמידים, אוכלוסיית לצורכי ומענה השונות,

 לבתי־הספר ומסייע מנחה ולהכשרה, להשתלמויות מחוזיות מסגרות מפעיל התחום
 חינוכיות תכניות ומציע החברתי־ערכי, החינוך בתחום הישגיהם את לקדם

 תוך דמוקרטית, בית־ספרית תרבות לגיבוש בתי־הספר להכוונת רב־שנתיות
 שותפות "מעורבות, אמנת הוגנת", "קהילה כגון המינהל, בתכנית הסתייעות
 כל אלימות". נגד ו״אני תלמידים עיתוני מועצה, תקנון בית-ספר, אמנת ואחריות",

 מוקד שהוא ההדרכה, במרכז והשתלמויות תכניות תכנים, תחום בעזרת זאת
השונות. היעד לאוכלוסיות והפעלות פעולה ותיקי תכניות ולתיאום ליצירת
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נגער קידוש מחוש 2.2

 פיתוח (2) נורמטיביות; במסגרות מנותקים נוער בני שילוב (1ב־) עוסק התחום
 במספר מידע מרכזי הפעלת (3) הנוער; בני צורכי על העונות הולמות מסגרות
 הכשרה עריכת (5);בהם הטמון הפוטנציאל את לממש הנוער לבני סיוע (4);יישובים

 סמים(, ללא )חיים חל״ס כגון פרויקטים, ביצוע (6) ;התחום לעובדי והשתלמויות
 השכלת )השלמת היל״ה תכנית הפעלת (7);וכר אלימות, נגד אני תעבורתי, חינוך
יסוד(.

וקהילה נוער תחוש 2.3

 במתנ״סים, נוער אגפי נוער, בתי מסגרות: במספר מטפל וקהילה נוער תחום
 מחויבות כמו-כן הישראלי, הנוער פרס ייצוגיות, נוער מועצות צעירה, מנהיגות

קהילתיים. בבתי־ספר אישית

 אדם כוח של בתגבור שפותחו, הנושאים בהעמקת בעיקר התמקדה תשנ״ו שנת
 בהכשרת פורמלי, הבלתי החינוך לאוכלוסיית המינהל של תכניות בהסבת מקצועי,

 ועל־ידי ומקצועיות קהילתיות השתלמויות על־ידי השונים במוסדות תפקידים בעלי
 ההדרכה מרכז עם ובתיאום ונוער, חברה מינהל למדיניות בהתאם מקצועית הנחיה
השונים. ביישובים הרשויות עם הדוקים עבודה בקשרי כמו־כן, הערבי. במגזר

 השתלמויות והוקמו קהילתיים בתי-ספר בנושא בתי־הספר לצוותי סדנאות הועברו
התחום. לכל ומקצועיות קהילתיות

וזארץ ידיעת - שלייח תחוש 2.4

 התמצאות התבוננות, יכולת גילוי תוך בשדה לפעול נוער בני בהכשרת עוסק התחום
 טבע, נוף, מרכיביה: כל על הארץ את יכירו שהתלמידים לכך פועל הוא ותושייה.

 והמדינה. החברה בתחום משימות ומילוי המדינה, והקמת התיישבות אדם, מורשת
 התחשבות תוך מרצון פעולה לשיתוף לנכונות ומחנך הצוות רוח את מטפח הוא

והקבוצה. היחיד בצורכי

גתי-חספר עג&י 2.5

 מיומנויות המקנה חינוכית, פעילות נחשבת בבתי־הספר הצופים תנועת של פעילותה
 חינוכית להתנסות שונות הזדמנויות ויוצרת לצופים; וייחודיות מעשיות יסוד
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 במגמה ואזרחית, חברתית קבוצתית, אישית, אחריות לתלמידים המקנה חוויתית,
 חינוכית, חברתית להגשמה הנוער יוכשר כך ומושפעים. משפיעים פעילים, שיהיו

בישראל. והצופות הצופים של וההבטחה המידות לרוח בהתאם

 מלא בתיאום עובדים בישראל, והצופות הצופים והתאחדות ונוער חברה מינהל
 העל-יסודיים בבתי-הספר הצופים תנועת שהציבה המטרות ליישום יחד ושוקדים

הערבי. במגזר

מגעי תלמידים מועדות תחום 2.6

 ערוצי לקיום ביותר החשובות המסגרות אחת היא והנוער התלמידים מועצת
 נוער( ובתי )בתי-ספר החינוכיים המוסדות אוכלוסיות בין והידברות תקשורת
הדמוקרטיה. ערכי על המושתתת חיובית חינוכית אווירה ליצירת ומסייעת

 למנהל בכפיפות והנוער התלמידים למועצות מחוזי מנחה למנות ההחלטה קבלת עם
 מחוזי היגוי צוות והוקם הרמות, בכל הנושא בפיתוח המאמצים רוכזו המחוז,

ותכניות. תכנים ותחום חברתי חינוך וקהילה, נוער של התחומים ראשי בהשתתפות

והשתלמויות חכשרח חכמות, תכנים, תחום 2ד.

 פעולה ובשיתוף בתיאום הפועל ונוער, חברה במינהל בין־מקצועי תחום הוא התחום
 מינהל למדיניות בהתאם פועל הוא במטה. התחום ועם השונים, המינהל תחומי עם

 התאמה, (1) הם: הפעילות תחומי ההדרכה. במרכז מתבצעת העבודה ונוער. חברה
 פרטניים וייעוץ הדרכה (3) והשתלמויות. הכשרה (2) חינוכית. תכניות וכתיבת תרגום

היעד. באוכלוסיית קבוצתיים או

יעד אגכלגמיית ו.

מתחנכת אוכלוסיית 3. ו

 נוער בני ;במתנ״סים נוער ובאגפי במועדונים נוער, בבתי חברים בתי-ספר, תלמידי
 חלש, נוער צעירים, צופים מדריכי צעירים, שדה מדריכי צעירים, מדריכים פעילים:

ונוער. תלמידים מועצת בסיכון, נוער מנותק, נוער
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מחנכת אוכלוסייה 3.2

 רכזי חברתי, חינוך רכזי הארץ, ידיעת רכזי מורים, מחנכים, מנהלים, ספר: ה בבתי־
 מדריכי ייחודיות, חינוכיות תכניות רכזי קהילתיים, בתי־ספר רכזי אישית, מחויבות

 וקהילה, נוער רכזי ברשויות, ונוער לחברה יחידות מנהלי לבתי-תספר: מחוץ צופים.
מד״צים. רכזי היל״ה, מורי נוער, לקידום יחידות מנהלי

ונשדד גשנונ דגשים .4
 את להסביר הנוער בני את להרגיל )א( כגון: מיומנויות, המקנה תכנית הידברות:

 להבין לנסות )ג( דעותיהם, את המסבירים לאנשים להקשיב )ב( לזולת; עמדותיהם
אחרת. השקפה בעל השונה האחר את

בה. היושבים ולתרבות לתולדותיה ישראל, לארץ לקהילה, הקשר העמקת ♦
ולחוקיה. ישראל למדינת האזרחית המחויבות העמקת ♦
בסיכון. ונוער מנותק בנוער הטיפול של והעמקתו הרחבתו ♦
אלימות. מניעת ♦
הקהילתית. המעורבות העמקת ♦
צעירה. מנהיגות טיפוח ♦
במחשב. השימוש הרחבת ♦
והשתלמויות. הכשרה ♦

ביצוע:
:נורמטיביות במסגרות מנותקים נוער בני שילוב ♦
מקצועית. להכשרה ומכונים עיוניים מקצועיים, בבתי-ספר שולבו נערים 180 -
עבודה. במקומות שולבו חניכים 200 -
:נוער בני צורכי על העונות הולמות מסגרות פיתוח ♦
 נהיגת :כמו בהיל״ה, ג׳ שלב במסגרת שונות מיומנויות למדו נערים 200 -

 דרבוקה, שחייה, רכב, פחחות דבקה, מוזיקה, מחפרים, מלגזות, טרקטורים,
 קריאת תעבורתי, חינוך הארץ, ידיעת מחשבים, נחושת, עבודת פנטזיה, דקופגי,

וכר. גינון, גופני, כושר אלומיניום, מפה,
במחשבים. מבחנים או עבודה הגשת לקראת לומדים נערים 12 ־

:בהם הטמון הפוטנציאל את לממש הנוער לבני סיוע ♦
נוער. לקידום ביחידות מטופלים נערים 500 ־
שונות. בעבודות והשאר שונות לימוד במסגרות שולבו נערים 200 ־
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ב׳. ובשלב העשרה בשלב בהיל״ה למדו נערים 360 ־
יישובים. 11ב־ תעבורתי בחינוך קורס עברו 326 -
חל״ס. תכנית את עברו נערים 190 -
הארץ. ידיעת עברו נערים 250 -

בירושלים. סמינרים עברו נערים 150 ־
י? ט׳, ח/ כיתות של ברמות מבחנים עברו נערים 50 -

אחת. בגרות לימודי לתכנית הצטרפו נערים 8 ־

פעילים >גער נר .5
טי. כיתות א׳ שלב צעירים מדריכים בקורסי השתתפו נוער בני 800 ♦
 )הקורסים י׳ כיתות ב׳ שלב צעירים מדריכים בקורס השתתפו נוער בני 600 ♦

בערבית(. התכנית ־ פעילים נוער בני להכשרת תכנית ־ גרעין לתכנית בהתאם
יישובים. 28ב- הישראלי הנוער פרס בפרויקט משתתפים נוער בני 550 ♦
הישראלי. הנוער פרס של ג׳ שלב ־ הזהב פרס את קיבלו נוער בני 104 ♦
לחו״ל. במשלחות השתתפו חניכים 5 ♦
בצפון. והצופים הזמר בפסטיבל השתתפו ומנהלים מדריכים מד״צים, 700 ♦
במשולש. הזמר בפסטיבל השתתפו 500 ♦
ארצות-הברית. נשיא עם במפגש השתתפו חניכים 140 ♦
הטיולים. בכנס השתתפו נוער ובני תלמידים 11,000 ♦
בירושלים. החינוך בתערוכת ביקרו מד״צים 4,025 ♦
הארץ. ידיעת תכנית את לומדים כיתות( 51) בתי־ספר מעשרה תלמידים 1,520 ♦
)מש״צים(. צעירים שדה כמדריכי הוכשרו נערים 60 ♦
מירון. הר בצעדת השתתפו נוער ובני תלמידים 350 ♦
אלזרקה. ג׳סר בצעדת השתתפו נוער ובני תלמידים 300 ♦
ירושלים. ביום השתתפו נוער ובני תלמידים 450 ♦
ז״ל. רבין יצחק של לזכרו בצעדה השתתפו נוער ובני תלמידים 300 ♦
 בתי־הספר לצופי גדודים ראשי להכשרת בתכנית השתתפו תלמידים 45 ♦

)רשג״דים(. העל־יסודיים
לצופים. צעירים מדריכים להכשרת ארצי בקורס השתתפו חניכים 15 ♦
המדינה. נשיא עם במפגש השתתפו צופים 25 ♦
בתי-ספר. 37ב- הביניים בחטיבת צופים 1,800 ♦
מחוזית. למועצה נציגים ובחרו התכנסו ונוער תלמידים מועצות חברי 160 ♦
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הארצית. האמנה על להצבעה בכנס השתתפו מועצות חברי 95 ♦
הכנסת. של החינוך ועדת בישיבות פעמיים השתתפו תלמידים 4 ♦

למויתנ31גהש הכשרה .6
 חינוך רכזי של קבוצות 42ל- השתלמויות בוצעו תשנ״ו הלימודים שנת במשך ♦

 צעירה ומנהיגות נוער מדריכי ניער, קידום עובדי צופים, מורי מחנכים, חברתי,
 השתלמות שעות סה״כ קבוצות. 9ל- הקיץ ובפגרת הארץ ידיעת ־ של״ח ומורי
 במגזר התחומים לשאר תכנים תחום בין בשיתוף בוצעו ההשתלמויות .2,758

הערבי.
 ביצע במגזר, חברתי חינוך ותחום תכנים תחום באמצעות ונוער, חברה מינהל ♦

 בנושאים בתי-ספר בתשעה בית-ספריות השתלמויות של שעות 392 בסך־הכל
 הידברות, תקשורת, משפחה, לחיי חינוך מחנך, שעת והתעשייה, האדם :הבאים

צוות. ופיתוח אלימות, נגד אני סובלנות,
 פעם בכל והשתתפו רב-תחומית, הינה זו השתלמות ,קהילתית": השתלמות ♦

 עבודה תכנית עיבוד היה ההשתלמות מוקד מסוים. מיישוב שונים נוער עובדי
 13 בוצעו הייחודיים. המקומיים הצרכים על דגש עם פורמלי בלתי בחינוך

קבוצה. לכל שעות 56 שארכו קהילתיות השתלמויות
 מנחים של עבודה להכנת שעות 112 ־ הנחיה מיומנויות בנושא השתלמות ♦

השונות. המינהל בתכניות נוער עובדי להדרכת מהשדה
 לחו״ל הנוסעים נוער בני להכנת אחת, כל שעות 24 של השתלמויות שתי ♦

נוער. לחילופי המועצה במסגרת

מייתרים פרויקטים ד.
מנהיגות. בנושא ארציים מחנות בשני השתתפו נוער ובני תלמידים 18 ♦
לחו״ל. נוער בני במשלחות השתתפו תלמידים 5 ♦
קהילתיים. בתי־ספר למנחי ארצי בקורס השתפו מורים 3 ♦
והנוער. הילד חודש באירועי נוער בני השתתפות ♦
 בדרכים. זהירות תעשיחד, במשפחה, מדע הבאות: לתכניות רכזים הוכשרו ♦

הערבי. במגזר הקהילתיים בבתי־הספר יופעלו אלה תכניות
תיכוניים. בתי-ספר 43ב־ מופעלת אישית" "מחויבות תכנית ♦
 מספר יוכפל בתשנ״ז הערבי; במגזר על־יסודיים קהילתיים בתי-ספר 10 ♦

על-יסודיים(. בתי-ספר 20) הקהילתיים בתי־הספר
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ככתי-ספר ייתידעת תכרית &.
 הגינות, של חיים אורח בבית-הספר להנהיג מבקשת התכנית הוגנת. חברת לקראת

 בשמונה מופעלת התכנית הוגן. פתרון אחר מתמיד חיפוש תוך ושיתוף הידברות
 פרדיס, תיכון סכנין, תיכון ערערה, תיכון :הוראה שעות מקבלים חלקם בתי-ספר,

 חקלאי תיכון קאסם, כפר שעות: מקבלים אינם האחר וחלקם אלאסד; דיר שפרעם,
באקה. ביניים חטיבת ימה,

 מהמגזר נציגים השתתפו התכנית של הכתיבה בצוות ואחריות. שותפות מעורבות,
 היא הערביים. בתי־הספר לכל והופצה לערבית תורגמה התכנית הצעת הערבי.
 בבתי־הספר הן ־ בתי-ספר בעשרה התכנית בהפעלת הוחל בהשתלמויות. שולבה

 ובית-ספר בערערה הביניים חטיבת והן הוגנת חברה לקראת תכנית את שמפעילים
ג׳ת. תיכון

 נמצאת והיא לערבית הותאמה הערכה בנושא, ערכה נכתבה אלימות. נגר אני
 כתכנית מועברת והיא תשנ״ו של ההשתלמויות ברוב שולבה התכנית בהדפסה.
בטייבה. "אלנג׳אח" הביניים בחטיבת ניסיונית

 להקים תיכוניים בתי-ספר לחמישה סייע המינהל הערבי. במגזר ונוער חברה מינהל
הפורמלי. החינוך לנושאי הדרכה חדר

 לניצול בתי־הספר לרוב מסייעים תכנים ותחום חברתי חינוך תחום המחנך. שעת
המחנך. שעת של יעיל

ותכרות תכרס .9
 שיקול לפי המינהל של המטה תכניות את מפעיל הערבי במגזר ונוער חברה מינהל

 לאחר מיוחדות תכניות לערבית לתרגם הוחלט הערבי. במגזר המינהל עובדי של דעת
הערבי. המגזר צורכי לפי ייחודית תכנית לכתוב לפעמים, או, התאמה,

 לחטיבת צופים מדריך חגים, חוברות: שלוש בערבית במקור נכתבו תשנ״ו בשנת
מעברית. חוברות מספר תורגמו התאמה ולאחר ותעשייה, ואדם הביניים
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 ויימר* *תעשיה המרכז מושא הפעלות הוכרת ותרגוגז כתיכה 9. ו

 שהתעוררו הצרכים ולאור עמודים. 51 המונה והתעשייה״, ״האדם חוברת הוצאה
נוספים: חומרים הוצאו

 הועברה התכנית התשנ״ו. בשנת ותרגום התאמה נעשו זו לתכנית הידברות: ♦
 כחוברת לאור תוצא היא בתשנ״ז נפרדות. הפעלות מתוכה והופצו בהשתלמויות

שלמה.
 המנוח הממשלה ראש של לזכרו השבעה ליום מיוחדת חוברת :היום סדר על ♦

ז״ל. רבין יצחק
 לכבוד לסובלנות, חינוך היא שלו העל מטרת עמודים: 184 המונה ספר - חגים ♦

 של וחגים טקסים סמלים, מכיל הספר וחגיו. טקסיו סמליו, לכבוד השונה,
האם. ויום העצמאות יום ויהודים, נוצרים מוסלמים,

 הצורך :עמודים 280 המונה ספר - הנוער ולבני הביניים לחטיבת צופים מדריך ♦
 מכיל הספר זו. לחטיבה מגובשת תכנית שאין שהתברר לאחר התעורר זה בספר

 חינוך בעיקר עיונית, צופיות (2ו-) מעשית; צופיות (1) עיקריים: תחומים שני
ערכי.

 חוברת לאור הוצאה :הטבע( להגנת החברה עם )בשיתוף השלום נהר הירדן ♦
הטיולים. פסטיבל ליום מיוחדת טיולים מסלולי

 האם. יום (1):מיוחדים אירועים על דפדפות שתי הופצו הערביים בבתי־הספר ♦
אל-פיטר. עיד (2)

 סמינר ונוער; תלמידים מועצות סמינר הקיץ: של לסמינרים חוברות חמש ♦
 צופים סמינר מש״צים; סמינר )התמחויות(; ב׳ מד״צים סמינר אי; מד״צים
הביניים. בחטיבת

 המכלול סדנת תכניות: של ותרגום התאמה ט׳: לכיתה הארץ ידיעת סדנאות ♦
 לאור ייצאו החוברות לתלמיד. חוברת הבקע; סדנת המיומנויות; סדנת הנופי;
התשנ״ז. בשנת

לכדיקה שגגיגת 9.2

 על זה מצב השלכות לדמוקרטיה. סמכותיות בין ־ הערבית־ישראל החברה ♦
הערבי. בבית־הספר לדמוקרטיה החינוך

ודפוסים. מהות - הערבי בבית-הספר לתלמידים מורים בין התקשורת ♦
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 התלמידים המורים, ההנהלה, של והאחריות השותפות המעורבות, מידת ♦
הערבי. בבית־הספר וההורים

הקהילה. לבין בית־הספר בין ויחסים קשר ♦
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 חיממת אנטונומיח לקידגס כניסיון קרב ונכרת
 נתי-סכר מנחלי והעצמת

הערני נמגזר עלה9ה שנות שלוש סינוס

עיוי' אליאר

 את להרחיב החינוך, ומשרד האוצר משרד קרב, קרן הנהלת החליטו 1993 בשנת
 המקומיות, והרשויות קרב קרן בידי רק נתמך אז שעד המצומצם, קרב קרן פרויקט
 רב מספר שיכלול והחינוך, האוצר משרדי על־ידי שנתמך גדול לפרויקט אותו ולהפוך

ערביים. יישובים ובתוכם יישובים של

 המקומיות הרשויות קרב, תכנית בין השותפות קידום על מבוסס הבסיסי הרעיון
 היישוב וברמת בית־הספר ברמת החינוך קידום למען משאבים בהשקעת וההורים,
 כאשר מהסכום 50% משקיעה קרב תכנית חדשניות. בתכניות התלמידים והעשרת

 זהה סכום משקיעים התלמידים והורי המקומית שהרשות הוא להצטרפות התנאי
 המצורפים מבתי־הספר אחד לכל לילד(. שקל 600 על היום עומד המשותף )הסכום
 600 כפול בו, שלומדים התלמידים מספר לפי שיחושב נפרד תקציב יועמד לתכנית

 ממנהל שמורכבת בית-ספרית היגוי ועדת מוקמת מבתי־הספר אחד בכל לילד. שקל
 ההיגוי לוועדת קרב. תכנית ונציג המקומית הרשות נציג ההורים, נציגות בית־הספר,

 שונים ולפרויקטים לתכניות התקציב והשקעת לחלוקת והאחריות הסמכות ניתנת
בבית־הספר.

 בית־הספר צוות התלמידים, :יעד אוכלוסיות בשלוש הכספים את להשקיע אפשר
:הבאות האפשרויות במגוון וההורים,

הערבי. במגזר קרב תכנית מנהל 1
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 חינוכית, דרמה מדעים, אומנות, בתחומי לתלמידים העשרה תכניות ♦
 פיתוח אנגלית, מתמטית, חשיבה חברתי, חינוך מחשבים, מוזיקה, אלקטרוניקה,

 טבע סיורי במוזיאונים, סיורים סיפור, שעת צילום, תקשורת, יצירתית, חשיבה
 יכולות אלו תוכניות וכר. ולהצגות( למופעים הזמנות )כולל תיאטרון ולימודים,

 חשיפה (3) הפגה. תכניות (2) לימודיים. הישגים קידום (1) כגון: מטרות לשרת
הרגילה. השיעורים במערכת נמצאים שאינם ידועים ולא חדשניים לתחומים

 ופיתוח ייעוץ (2) מורים. השתלמויות (1) כגון בית-הספר, בצוות משאבים השקעת ♦
 בשיטות שינוי בהחדרת והנחייתם המורים פיתוח (3) בית־הספר. למנהל

שונים. שינויים החדרת שמטרתו לבית־הספר ארגוני ייעוץ (4) ההוראה.

 חיצוניים גורמים (1) :הבאים הגורמים משני אחד להיות היה יכול התכניות יוזם
 תכניות; לבתי־הספר המציעים "אדם־תכנית"(, או עמותות פרטים, יזמים )חברות,

 בית-ספריות תכניות פיתוח לעודד היא המטרה בית-הספר. של פנימית יוזמה (2)
בית־הספר. מול המורים צוות על-ידי

 והציוד החומרים את והן ההוראה שעות את הן מממנים מהתכניות אחת בכל
 בלתי חלק ומהוות הלימודים יום במשך מופעלות התכניות הפעילות. לביצוע הנדרש

הלימודים. מתכנית נפרד

גגזנתגת מטרית ו.
:הבאים והיעדים המטרות הוצגו הערבי במגזר קרב תכנית בהפעלת

 הרשויות של הקדימויות בסדר ראשון למרכיב ולהופכו הילדים חינוך את לקדם ♦
ובתי־הספר. ההורים המקומיות,

 הטמון הפוטנציאל את למצות כדי הגורמים שלושת בין ושיתוף דיאלוג ליצור ♦
יותר. טובים למידה ומיומנויות חיים כישורי להם ולהקנות בילדים

והשפעתם. שלהם האוטונומיה מרחב הגדלת לקראת המקומיים הכוחות העצמת ♦

:הבאות ההנחות על מתבססת המטרות השגת
 בנוסף כספיים משאבים להשקיע וההורים המקומיות הרשויות של המוכנות ♦

 להכרה ביטוי מהווה הילדים, בחינוך קרב תכנית על-ידי שמושקעים למשאבים
אצלם. גבוה עדיפות בסדר להיות והופך נמצא שהחינוך
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 השקעת אופן על שמחליטות משותפות היגוי ועדות והקמת ההצטרפות ♦
 לצרכים המענה ובהתאמת חינוכית באוטונומיה התנסות מאפשרת המשאבים
על-ידם. שמוגדרים האמיתיים

 העובדה עצם בית-הספר. מנהל העצמת לכך, בנוסף מאפשרת, התכנית הפעלת ♦
 יותר בממדים בהשפעה להתנסות לו מאפשרת התהליך את מוביל שהמנהל

שונים. חינוכיים ובתהליכים בית־הספר בתוך המתרחש של גדולים

וקשיים הישגים גתוגים. .2
 30) ערים ושתי כפרים 14ב־ ומופעלת שנים, משלוש יותר פועלת התכנית ♦

 בכלל 165,000 מתוך ערבים תלמידים 12,000 משתתפים בתכנית בתי-ספר(.
הארץ.

 נמצאו לא אבל הערבי למגזר תלמידים של יותר גדול מספר הקצתה קרב תכנית ♦
שהוקצה. המספר להשלמת לתכנית שיצטרפו מקומיות רשויות מספיק עכשיו עד

 שלא נוספים ערביים כפרים בשישה התכנית פעלה שעברו ההפעלה שנות בשלוש ♦
כספיות. סיבות בעיקר שונות, מסיבות בפעילות המשיכו

 מקומיות רשויות 15מ- יותר עם ראשוניים מגעים נוצרו השנים שלוש במשך ♦
 הנקודות לשתי והתייחסות )ניתוח שונות מסיבות לתכנית הצטרפו שלא ערביות

בהמשך(. יבואו הקודמות
 הגורמים בין ראשוני דיאלוג ונוצר היגוי ועדות הוקמו שבתכנית בבתי־הספר ♦

 ההורים מעורבות להגברת התכנית תרמה מהיישובים בחלק ליישוב. הפועלים
בהפעלתה. מרכזיים לשותפים ולהפיכתם

 ששולבו שונים מתחומים העשרה תכניות של רחב למגוון נחשפו בתי-הספר ♦
הרגילה. הלימודים בתכנית

 תכניות ופותחו ומנהלים מורים של פנימיות יוזמות קודמו מבתי-הספר בחלק ♦
ייחודיות.

 שיטות שינוי למען הנחיה ימי הופעלו יחסית( קטן )חלק מבתי-הספר בחלק ♦
 כמו-כן, מאפשרת. לימודית סביבה ועיצוב חדשניות שיטות והחדרת הוראה
למנהלים. וייעוץ מורים צוותי לפיתוח ארגוניים יועצים הוזמנו

 הכולל. מהסכום 20%־־15% על שעומד ההורים של חלקם בגביית קושי קיים ♦
 של הצטרפותם לאי או מהיישובים, בחלק התכנית הפעלת להפסקת גרם זה קושי

אחרים. יישובים
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וויגן לקחים מסקנות, .3
 לאחר והמסקנות, הלקחים המצטבר, הידע והצגת ניתוח היא הנוכחי הפרק מטרת
 הפעלת המשך לגבי לדיון בסיס להוות יכולות אלו מסקנות הפעלה. שנות שלוש

 יתייחסו שיוצגו המסקנות הערבי. למגזר בכלל התכנית החדרת ולגבי התכנית
 ההורים המקומיות, הרשויות שהם בתכנית, השותפות היעד אוכלוסיות לשלוש

 והתפיסה התכנית להתאמת התייחסות תוך יתנהל הניתוח לכך, בנוסף ובתי-ספר.
הערבי. המגזר של הספציפי לקונטקסט שלה החינוכית

 קבלת תהלך בתכנית. מרכזי שותף מהוות המקומיות הרשויות מקומיות: רשויות
 לתשלום וההתחייבות בתכנית ההשתתפות לגבי המקומית הרשות של ההחלטה

 מצופה כמו־כן מסוים. ליישוב הכניסה מתהליך נפרד בלתי חלק נחשבים כספי
מבתי-הספר. אחד בכל הפעילות בתכנון ההיגוי בוועדות שותפה להיות מהרשות

 הכספיים המשאבים בגיוס הקושי את המקומיות הרשויות העלו הדרך כל לאורך
 לשנה מעבר בה להמשיך או לתכנית, מלהצטרף מהן מונע זה קושי התכנית. להפעלת

 יותר מועטים כספיים משאבים של אובייקטיבית בעיה שקיימת למרות שנתיים. או
 הפנימית החלוקה עדיין היהודי, במגזר לרשויות יחסית ערביות, מקומיות ברשויות

 לכן, בשליטתן. נמצאים העדיפויות סדרי וקביעת לרשותן שעומדים המשאבים של
 מורכבות כל את מבהיר ואינו חלקי הסבר מהווה כספיים משאבים בגיוס הקושי
המצב.

 לגבי הערביות המקומיות הרשויות של ההצהרות ברמת שינוי חל האחרונות בשנים
 שברוב מראה הניסיון אבל, אצלן, מקבל שהוא בהשקעה והעדיפות החינוך חשיבות

 ההתנהגות רמת לעומת בנושא וההצהרה ההתכוונות רמת בין פער קיים המקרים
 ועדיין העדיפויות סדרי לגבי להצהרות כיסוי מספיק אין אחרות, במילים וההפנמה.

 לעומת מיידיות, ותוצאות תמורות שמחזירות אחרות להשקעות עדיפות ניתנת
מיידיות. תוצאות מחזירה אינה המקרים שברוב בחינוך השקעה

 ומטרות יעדים ותכנון מעמיקים מדיונים כתוצאה לבוא יכולה עדיפויות סדרי קביעת
 קטן בחלק רק מתקיים החלטות וקבלת דיון של כזה תהליך וארוך. קצר לטווח

 מאופיין הארגוני התפקוד מהרשויות גדול שבחלק מראה הניסיון מהרשויות.
 תהליך ההחלטות, מקבלי בקרב לריכוזיות נטייה ותכנון, שיטתית עבודה בהיעדר

 הבעיות, על ישיר ודיבור ישיבות ניהול של תרבות היעדר מעורפל, החלטות קבלת
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 ופרויקטים תכניות מפעילי על מקשה כזאת מציאות זמנים. בלוח עמידה והיעדר
ולהשפיע. לשכנע האפשרות את וחוסמת המקומית, הרשות עם לעבוד חיצוניים

 שלו והניסיון הממסד של המרכוז נגד הערבי במגזר שונים גופים טענו שנים במשך
 עלתה עצמי ולניהול לאוטונומיה הדרישה חינוכית. מדיניות עליהם לכפות

 ההצהרות בין פער קיים הזה בתחום שגם מראה שלנו הניסיון רבות. בהזדמנויות
 מספיק גורם מהווה אינה המקרים, ברוב החינוכית, האוטונומיה ההתנהגות. לבין

 המקומיות ברשויות להפך, אפילו מהמקרים ובחלק לתכנית, להצטרפות משכנע
 מתלהבים ואינם בתי-הספר לרשות ישירות כספיים משאבים מהעברת חוששים
מכך. כתוצאה צוברים שהם מהכוח או המנהלים מחיזוק

 בין הכוחות של מחודשת חלוקה פירושה מסוים ביישוב קרב תכנית קבלת עצם
 חלק מהווים השליטה מאבקי החינוך. ומשרד בית-הספר המקומית, הרשות

 שלהם משאבים להעביר להם קשה ובמיוחד החינוך, מחלקות מנהלי של מהשיקול
 בחלק עליהם. מאיימת המנהלים העצמת בתי־הספר. מנהלי של ישירה לשליטה

 המנהלים בין אמון חוסר שרר מראש כאשר חמורה יותר היתה הבעיה מהמקרים
 את לרעה ינצלו שהמנהלים חששו המקומיות הרשויות המקומית. הרשות לבין

לרשותם. שעומדים המשאבים

 ישנן בהמשך, נוספים וקשיים אלו קשיים להצגת שבנוסף כמובן, לציין, חשוב
 ופעילות החלטות קבלת להן מאפשר ושתפקודן עליהם להתגבר שמצליחות רשויות

מיעוט. הן הנוכחי במצב אבל מסודרת

 מהווים הם ההורים. מעורבות הגברת היא קרב לתכנית נוספת מטרה :תורים
 ולא עקרוני עניין מהווה הכספי התשלום לתשלום. והן התכנית להפעלת הן שותפים

 מוטלים ההורים על כאשר רבים, קשיים קיימים זה שבתחום ידוע כספי. מקור רק
 לשותפים הפכו ההורים שבהם שבמקומות מראה הניסיון ונוספים. שונים תשלומים

 בית־הספר. מצב ולשיפור התכנית להצלחת רבות הדבר תרם חלקם, את ושילמו
 המנהל של נכונות וגם לתפקידם ההורים של גבוהה מודעות נדרשת עדיין, אבל,

 בעיה מקומות. בהרבה מורגשים אלו קשיים שני הדלתות. את בפניהם לפתוח
 ההורים בתי־הספר. לבין ההורים בין מוחלט אמון חוסר היא בה שנתקלנו מרכזית
 כישלונות לגבי אשמה להטלת יעדים ובמורים במנהל החינוך, במשרד רואים

 ובמיוחד בית־הספר, עם פעולה לשתף אותם לשכנע מאוד קשה זה במצב ילדיהם.
להם. שמוצעת השותפות של האמיתיות הכוונות לגבי החזקה החשדנות את להוריד
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 המרכזיים לתומכים בתי־הספר מנהלי נחשבים השנים כל במשך בתי-הספר:
 הערבי במגזר השנים כל לאורך מתמשכים הערכה דוחות סמך על וזאת בתכנית,
 להם מאפשר לרשותם שעומד הכספי שהמשאב מרגישים המנהלים היהודי. ובמגזר
 העצמתם לכך בנוסף לעשות. להם קשה שאחרת שונות תכניות הפעלת וקידום פיתוח

 אצל זאת, עם יחד קרב. בתכנית מרכזית מטרה נחשבות שלהם האוטונומיה וקידום
 לכך מקום שאין בטיעון בתכנית, להשתלב מוטיבציה חוסר נמצא מהמנהלים חלק

 לימודים שעות עודף של מצב בפנינו הציגו מהמנהלים חלק שלהם. השעות במערכת
 ישנו לדעתנו, עדיין, האחרונות בשנים שעות תוספת שהיתה למרות בבתי־הספר.

 מהווה הזה הדבר ואין התכנית של הכספי המשאב לניצול אפשרויות של רחב מגוון
 מנהלים משלושים יותר היום ישנם לכך מעבר הצטרפות. לאי מוצדקת מספיק סיבה

 התנהגות את לנתח בניסיון הבעיה. על להתגבר ושהצליחו התכנית, את שמפעילים
מרכזיות: בעיות לשתי להתייחס אפשר ותגובתם המנהלים

 מעדיפים והיו להם, מאפשרת שהתכנית מההעצמה חוששים רבים מנהלים (1
 הניהול אופן לגבי מלמעלה הוראות קבלת של הישנה בשיטה לפעול להמשיך
המשאבים. וחלוקת

 הם אם גם התכנית. והפעלת להפנמת הנדרשים הכישורים אין מהמנהלים לחלק (2
 שעות, תוספת של בלבד, טכנית בצורה אותה מפעילים הם לתכנית מצטרפים

 כפי זאת, עם יחד המשאבים. השקעת אופן של מקצועית ובחירה בחינה ללא
 את להפוך שהצליחו בתכנית, כיום שמשתתפים רבים מנהלים יש קודם, שצוין

בית־ספרם. בתוך רבות יוזמות ולקדם בית-הספר, מחיי אינטגרלי לחלק התכנית

חשיגה יכעגר דיין .4

 המרכיבים חדש. ואיננו שנים מספר כבר מתנהל החינוך מערכת בביזור הדיון
 לרמת עד מנהלים והעצמת אוטונומיה עידוד הם קרב תכנית של המרכזיים
 לאפשר יכולות והאוטונומיה הביזור בכיוון שונות החלטות הבודד. בית-הספר

 ובנפשות עצמה באוכלוסייה פחות לא תלוי יהיה הדבר אבל, לשינויים הזדמנות
בתוכה. הפועלות

 כך, לשם בית־הספר. בתוך הבחירה אפשרויות קידום משמעותה אוטונומיה
 אחר סוג דורש הדבר בו. להשתמש ולדעת הזה החופש את לרצות צריך בית-הספר

 המעבר את לעשות רב קושי שישנו מראה הניסיון תפיסה. ושינוי מנהיגות של
 מהצד להסתכל מעדיפים רבים אנשים בתוצאות. רק ולא בתהליך הכרה ונדרשת
 בית־הספר שבה הדרך של הבסיסית התפיסה את סותרים אלה לתוצאות. ולחכות
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 סיכום הם האלה הדברים ומשאבים. סובלנות זמן, הרבה צריך pול כיום, מתפקד
 בחינוך לעתידנות מהמכון אבירם רוני ד״ר של הרצאתו מתוך מרכזיות נקודות של

 בית-ספרית ואוטונומיה על שלו ההרצאות באחת שהוצגו שבע באר באוניברסיטת
 אבל הערבי, למגזר ספציפית התייחסה לא שלו ההרצאה קרב. תכנית של בהקשר

 מחדש להבניה היום נדרשים העולם בכל בתי־הספר הקשיים. את יותר מבהירה היא
 עצמו את להתאים יצליח שלא שמי מראים והמחקרים הבאה, המאה לקראת

 בתי־הספר שאר לבין בינו הפער את יגדיל בעולם שמתרחשים המהירים לשינויים
שינויים. אותם לקראת להתארגן שמצליחים

 של כמדיניות הערבי המגזר כלפי העל מדיניות את להציג באים אינם אלו דברים
 מאוד בצורה עדיין מנוהלת הערבית החינוך מערכת להיום, נכון וביזור. אוטונומיה
 הכיוונים. מכל מלהתממש רחוקים עדיין וביזור אוטונומיה כמו ורעיונות מרכוזית,

 שיהיו במקרה החשש הוא שלנו ומהבדיקות מהניסיון שעולים הקשיים אחד
 קרב, בתכנית הטמונה ההזדמנות כמו והסמכויות, הכוח לביזור שונות הזדמנויות

אלה. הזדמנויות לנצל מוכנים נהיה לא

 וקושי הערביות המקומיות ברשויות כספיים משאבים חוסר של בעיה קיימת היום
 מרכזית כבעיה הזה הקושי את לראות טעות זאת תהיה אבל, ההורים, בתשלומי

 קיימות, והמנהלים ההורים המקומיות, הרשויות של ההשפעה אפשרויות ויחידה.
 ממצים האם היא שעולות השאלות אחת כלל. בדרך שמוצג ממה גדולות יותר והן

 לעשות כדי לכן, וחינוכם. הילדים טובת קידום של בכיוון אלו אפשרויות ומנצלים
 נדרשים ואוטונומיה, העצמה השפעה, לקראת בחשיבה הזה והמעבר השינוי את

 בנוסף הפועלות. לנפשות שניתן מהחופש לחשוש ולא בכיוון לפעול רצון כל קודם
הזה. בכיוון וליזום לפעול לקדם, שיוכל מקצועי אדם כוח להכשיר צריך לכך,

 ההטרוגניות לבעיות התשובות לאחת כיום נחשבת ואוטונומיה ביזוך של מדיניות
 במגזר כיום מורגשים אלו בכיוונים חלקיים שינויים הישראלית. בחברה והקיטוב

 הישראלית. בחברה הקיימים ולקיטובים להטרוגניות מענה לתת ובאו היהודי
 באופן מנוהלת בולטים, ייחודיים מאפיינים בעלת שהיא הערבית, החינוך מערכת
 ביחסים שקיימת הפוליטית הרגישות היהודי. במגזר הקיים מהממוצע יותר מרכוזי

 שיכריע מרכזי גורם להוות צריכה אינה בישראל הערבית החברה לבין הממסד בין
 האחריות של השני החלק אבל, הערבית. החינוך מערכת כלפי הביזור במדיניות

 תכניות שיזמו שחשוב בתי-הספר, וצוותי ההורים המקומיות, הרשויות אצל נמצא
 הדרישות את יעלו וגם הערביים התלמידים של לצרכים מענה שיתנו ופרויקטים
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 ההתנהגות לבין הצהרות בין הפער את לסגור חשוב הציבורי. היום סדר על שלהם
 והמורים, המנהלים בין והמנהלים, המקומיות הרשויות בין היחסים מערכת בנושא.

 ערבית כחברה לנו קשה יהיה לכך, והיררכית. סמכותית היא והתלמידים המורים בין
 עדיין בינינו היחסים כאשר וחופש אוטונומיה יותר לקראת שינויים מהממסד לדרוש

 לדיון מרכזי נושא מהווה הזאת הסתירה וסמכותית. מרכוזית בצורה מנוהלים
 לשינוי ודרישה אחד, מצד עצמית, ביקורת תוך באומץ השאלות את להעלות וחשוב

שני. מצד העל, במדיניות

 הניסיון מקרוב. אלו בסוגיות לגעת ראשוני וניסיון הזדמנות מהווה קרב תכנית
 בצורה וניצלו התכנית מטרות את שהפנימו ובתי־ספר יישובים שאותם מראה

 בצורה בתי־הספר את לקדם הצליחו לרשותם, שהועמדו המשאבים את מקצועית
משמעותית.
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 - תגער חמיו אגף טעגרגגת
חערגי גממר וזיגגך גתכגעת גיגיגט-ישראל

מגיאל' שלגמי

 "מפנה" מרכזיות חינוכיות תכניות שתי פיתח בג׳וינט-ישראל ונוער חינוך אגף
 נוער בהן: עסוק החינוך שמשרד תופעות עם להתמודדות החדשה", החינוך ו״סביבת

מבתי־הספר: נשירה .ומניעת מנותק

 על המבוססות ראשונות חינוכיות מסגרות ובתמרה בנצרת הוקמו 1993־1990 בשנים
 בהמשך, )ראה, מנותק נוער באוכלוסיות המטפלות "מפנה", של החינוכית התפיסה
"מפנה"(. של החינוכית התפיסה תמצית

 כוח והגברת הנשירה בעיית עם התמודדות של החינוך משרד של המדיניות בעקבות
 הנושרים התלמידים מספרי ירדו הללו, האוכלוסיות לגבי בתי-הספר של האחזקה

 המוצהרת המדיניות למרות זאת, עם יחד בנצרת. המרכז נסגר pול משמעותי באופן
 במקומות לראות ניתן עדיין הנשירה, בעיית עם בהתמודדות החינוך משרד של

 הפרויקט בה תמרה העיר היא לכך דוגמה נושרים. של גדולים מספרים מסוימים
 ג׳וינט־ישראל, ושל המקומית הרשות של משותפים במאמצים להתקיים ממשיך
 נוער לבני הולם מענה הנותנת המסגרת את ולבסס להמשיך היא המגמה כאשר

ומנותקים. נושרים

 החינוך "סביבת היא בג׳וינט־ישראל ונוער חינוך באגף שפותחה השנייה התכנית
 ואכן, התכנית(. תפיסת של תמצית בהמשך )ראה נשירה במניעת המטפלת החדשה"

 בשנה הוחלט הערבי במגזר תיכוניים בבתי־ספר והצרכים הקשיים למידת כדי תוך
"סביבת תכנית את לפתח והרווחה, העבודה ומשרד עמל רשת בשיתוף שעברה,

 ג׳וינט־ישראל. הערבי, במגזר תכניות מנהל 1
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 במגזר נוספים לבתי־ספר להיכנס במגמה בטייבה "עמל" בבית-ספר החדשה" החינוך
הערבי.

 להיכנס בעתיד מתוכנן כאשר )בדואים( בלקיה התיכון בבית-הספר פועלים אנו השנה
א-זרקה. ובג׳אסר יפו ב״עמל" בתמרה, - נוספים תיכוניים בתי-ספר לשלושה

הוזיגימת וזמפיסגז ־ "מפטד תמית ו.

m התבנית משרת

 ואינם מבתי־ספר שנשרו נוער בני לקלוט המיועדת חד־שנתית חינוכית תכנית
 תפקוד ליכולת הנוער בני את להביא היא התכנית של הכוללת המטרה עובדים.

עבודה. ו/או לימודים המשך במסגרת ולשלבם בחברה נורמטיבי

התבנית מאפייני ;\1

 ומתייחסת רב-ממדית הינה התכנית מוגדר. יעד ובעלת מועד קצרת התערבות תכנית
 צוות עבודת על מבוססת התכנית וחברתי. רגשי השכלתי, קוגניטיבי, טיפוח לתהליך

 תכנית תלמיד. לכל ייחודיים פתרונות ומציאת טיפול לאבחון, במשותף הפועל
 הקידום לתכניות בהתאם וקבוצתית יחידנית למידה ומאפשרת גמישה הלימודים

 ואטרקטיבית חדשנית לימודים בסביבת מתקיימת החינוכית התכנית תלמיד. כל של
טכנולוגיה. המשלבת

התבנית בהפעלת שלגיס .ו 3

:שלבים בשלושה נעשית החינוכי במרכז הפעילות
 בניית לקראת המרכז עם הקשר וחיזוק הנער של רב-ממדית היכרות קליטה: ♦

אישית. קידום תכנית
 ההתקדמות תחומי על הדגשים מתן תוך הלימודית הפעילות תגבור השתלבות: ♦

נער. שלכל
 ליווי תוך תעסוקה או מקצועית הכשרה לימוד במסגרות הנער שילוב השמה: ♦

התכנית. סיום מיום שנים שלוש עד ומעקב



במרכז וזלימודינז 1.4

 שלשה כוללת והתכנית 14:00־8:00 השעות בין מתקיימים במרכז הלימודים
 כמו-כן, למידה. ומיומנויות מקצועית חשיפה עיוניים, מקצועות :לימודיים תחומים

מניעה. ותכניות חברתית לפעילות דגש ניתן

 המערכות תמית - החושה״ החיגוף "מבינת .1
 שימי כאמעעות לימודיים הישגים לקידום

חינוכיות כת&ימות רכ-ממדי
החינוכית התפימה תמבית 2.1

 של צרכיו באבחון המתחיל כוללני טיפול שרק היא, התכנית של היסוד הנחת
 והתקדמות טיפול תכנית ובניית והלימודי הרגשי מצבו איתור תוך הבודד, התלמיד
 משמעותי. לקידום להביא בכוחו שיש זה הוא האישי, ולפוטנציאל לצרכים המכוונת

 בית-הספר, בתוך חינוכי צוות יביא המשמעותי השינוי שאת היא, נוספת יסוד הנחת
 התמודדות דרכי ובחיפוש צרכים בזיהוי עוסקים שביחד מקצועית, תמיכה באמצעות
מתאימות.

המכנית מביעה מה 2.2

שנים(. 3) טווח וארוכת לשבוע( )אחת החינוכי לצוות אינטנסיבית הכשרה ♦
החינוכי. והצוות המורה בעבודת שינוי ♦
חלשות. תלמידים אוכלוסיות עם ובהתמודדות פעולה בדרכי שינוי ♦
היעד. אוכלוסיית של הייחודיים לצרכים הולמות חינוכיות תכניות פיתוח ♦
 לקבוצת והן הבודד לתלמיד הן הקשורים נושאים של רחב במגוון הנחיה ♦

התלמידים.
המצוקה. מעגל מתוך לצאת ואפשרות המערכת לחיזוק דרך ♦
החלשה. לאוכלוסייה שווה הזדמנות ומתן פערים צמצום ♦

וזיעד אוכלוסיית 2.3

 פריפריליים באזורים מצוי ורובה נמוך, חברתי־כלכלי ברקע מאופיינת האוכלוסייה
 החברתיים בשוליים ההימצאות שבהם המוניציפלי(, במישור והן הארצי במישור )הן

 הצרכים עם להתמודד מתקשות בהם החינוך ומערכות יותר, עוד חריפה והכלכליים
 באי-השוויון לגידול הביאה המואצת הכלכלית הצמיחה התלמידים. של הייחודיים
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 ארג המדגיש הישראלית, בחברה וההתפתחות השינויים קצב האחרון. בעשור
 לניידות הסיכוי את ומקטין הפער את מחריף התחרותיות, את ומגביר ההישגיות
חברתית.

 תרבותית משוליות סובלים לנשירה ובסיכון תת-משיגים המוגדרים הנוער בני
 במערכת המקובלות והנורמות הערכים כלפי חשים שהם בניכור בעיקר המתבטאת

 תת־משיגים המוגדרים החינוך במערכת התלמידים של מספרם הנורמטיבית. החינוך
 החינוך למוסדות שייכים 25,000כ- כאשר בני-נוער, 39,000ל- מגיע נשירה ובסכנת

הכוון. ובכיתות חינוך במרכזי בעיקר ולומדים החינוך, משרד שבפיקוח

תחנאגוג 2.4

הלימודיים. ההישגים וקידום נשירה מניעת ♦
חברתית. לניידות אופציה ופתיחת ללמידה המוטיבציה הגברת ♦
התלמידים. של והוונדליזם האלימות רמת צמצום ♦
צוות. עבודת של דפוסים גיבוש ♦
 המאפשרות הצוות בקרב וטכנולוגיות פסיכו-פדגוגיות מיומנויות פיתוח ♦

החלשים. התלמידים אוכלוסיית עם יותר נכונה התמודדות
 ולשיעורים לכיתות )חלוקה בית-הספר של הקונבנציונלית המסגרת פריצת ♦

ואחידים(. קבועים
 לשינוי המותאמת פיזית בסביבה ההוראה ואמצעי ההוראה דרכי השבחת ♦

החינוכית. בתפיסה
החינוכי. בתהליך ההורים של המעורבות הגברת ♦

וזהתערנות דרך 2.5

:מרכיבים מספר על מבוסס בבית־הספר התכנית של וההפעלה הפיתוח תהליך
 הצוות איתור בית־הספר, מנהל עם יחד התנאים יצירת - השותפות ובניית יוזמת ♦

העבודה. מסגרת וקביעת המקומי
 למטרת שעות ארבע למשך לשבוע אחת נפגש הבית־ספרי הצוות ־ הצוות עבודת ♦

והערכה. משוב מעקב, דיונים, הכשרה,
 ההכשרה מצוות והנחיה הכשרה מקבל הבית־ספרי הצוות ־ תתנתית תוכני ♦

וטכנולוגיה. פסיכו־פדגוגיה תהליכי, אבחון צוות, פיתוח בתחומי המרכזי
 מודולרית לימודים תכנית בניית של הכיוון וביסוס חיזוק - ההתערבות מבנה ♦

מלב״ם. תכנית במסגרת
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 התכנית צורכי על העונה הפיזית-חינוכית הסביבה תכנון - הפיזית הסביבה ♦
 בהדרגה יתבצעו וציודה הסביבה הקמת כאשר הראשונה, השנה במהלך ייעשה
הזמן. במשך

שנים. לארבע שלוש בין נמשכת התכנית

 שונות חינוכיות מסגרות בשלושים כיום פועלת החדשה" החינוך "סביבת תכנית
 מקצועית(. להכשרה תיכונים ובתי-ספר מקיפים תיכונים בתי-ספר ביניים, )חטיבות

 לסוג בהתאם העבודה, משרד או החינוך משרד פיקוח תחת נמצאים בתי־הספר
 במסגרות ולתלמידים ההכוון כיתות לתלמידי בעיקר מיועדת התכנית בית־הספר.

הפעלתה. זמן כל במשך חיצונית בהערכה מלווה התכנית מקצועית. הכשרה
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 קייס חינוך של במורל העירומות* *פרויקט
 אלטרנטיבי חינוך לעומת

הערנית החינוך נמערכת

',אל־מאר רישוי

כללי רקע ו.

 לכל מעל העלו, בישראל הערבי במגזר החינוך מצב של המתמידים והבדיקה המעקב
 העשייה תחומי ברוב קשות מבעיות סובל זה שחינוך העובדה, את ספק, של צל

 במשולש, בגליל, השונים, החינוך מוסדות כותלי בין המתנהלת הלימודית החינוכית
 שונים ממדים מקבלים וחריפותה הבעיה היקף כאשר המעורבות, ובערים בנגב

ולזמן. למקום בהתאם

 החינוך, משרד על-ידי האחרונות בשנים שננקטו הרציניים הניסיונות למרות
 היהודית החינוך, מערכות שתי בין הכמותיים הפערים לסגירת והספורט, התרבות

 לזהות ניתן האיכותיים. הפערים את לסגור אלה ניסיונות הצליחו לא והערבית,
 ואיכותה. ההוראה רמת הינה הערבית החינוך במערכת המרכזיות הבעיות שאחת

 של גם אלא בלבד, החינוך משרד של בעייתו זו שאין בו-בזמן, להזכיר, רצוי
המקומי. השלטון בראש העומדים ושל הערביים היישובים

 במערכת הנ״ל הקריטית לבעיה החינוך משרד של ומקיף יסודי פתרון בהיעדר
 עמוקות תמורות לחולל אפשרי, בלתי כמעט ואפילו קשה, יהיה הערבית, החינוך

הערביים. בבתי-הספר מהותיים וחידושים

אנסאן. בעמותת היצירתיות פרויקט ומנהל בחיפה ערבי מקיף בית־ספר מנהל
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 החינוך נושא סוגיית את ועמוקה מקיפה יסודית, בצורה שחקר אל־חאג׳ מאג׳ד ד״ר
 הקשור בכל קריטית בעיה של קיומה על ועמד חד־משמעית בצורה אימת הערבי,

 העמוקה בשחיקה היתר, בין התבטא, הדבר הערבי. בית-הספר ולאקלים לסביבה
 את המאפיינות המסורתיות ההוראה בדרכי מוטיבציה, בחוסר הערבי, המורה של

 לציבור אטרקטיבי בלתי למקום הפך שבית־הספר מכאן, היוזמה. ובחוסר עבודתו
 המוסד לבין ובינם מוריהם לבין בינם הזרות תחושת את שהעמיק התלמידים,

 מקום להיות הפך בית־הספר ביומו. יום מדי להגיע חייבים הם אליו החינוכי
 מציאת שללא אל-חאג׳, ד״ר את שכנע זה מצב התלמידים. לציבור ומדכא משעמם

 הערבית, החינוך במערכת מוחלט כישלון לגרום הדבר ימשיך ומתאים, יסודי פתרון
 קיומה יסודות את יקעקע ואפילו כחברה, הערבית האוכלוסייה לכישלון ויגרום
בעתיד.

 אל-חאג׳ דייר ניסה הערבית, החינוך מערכת על המתמשכים מחקריו עם בבד בד
 לאור תוקף משנה קיבלו הדברים המערכת. של למצבה המתאים הפתרון את למצוא
 המציאות שלמרות כך, על הצביעו אשר אל־חאג׳, על־ידי שנערכו המחקרים ממצאי

 והכמיהה המוכנות הנכונות, את לו יש הערבי, המורה שרוי בה והעגומה הקודרת
 אל מהקצה בית־ספרו אקלים ואת פני את החיובי ובכיוון יסודית בצורה לשנות
הקצה.

 לחקר והמרכז "אנסאן" בעמותת החינוך לנושא ההיגוי צוות וחברי אל־חאג׳ ד״ר
 יוזמות של הימצאותן שאי למסקנה, מעמיקים דיונים לאחר הגיעו הערבי, החינוך

 התמורות את לחולל בתי-הספר של לאי-הצלחתם הגורם הוא וחדשות מתאימות
 התפוצצות קצב ולהדבקת הישנות החינוך מסגרות לשבירת הדרושים והשינויים

אלטרנטיביות. הוראה דרכי באמצעות המידע

 היצירתיות" "פרויקט על דיברה "אנסאן" עמותת על־ידי שהועלתה היוזמה
 החינוך במערכת והמקיפה היסודית המהפכה את לחולל יהיה ניתן שבאמצעותו

 ישנם שנים 45 שבגיל כך, על מצביעים היצירתיות נושא לגבי מחקרים הערבית.
 מכאן, .90%ל־ היצירתיים של שיעורם מגיע חמש בגיל ואילו יוצרים, אנשים 2%כ־

 החינוך לכך, אי הזמן. עם ודועכת ההולכת ליצור היכולת עם נולדים שאנו
 את לממש לו לעזור ובכך הילד, אצל זו יכולת ולהציל לנסות "כלי" הוא ליצירתיות

 או להיות היצירתית היכולת הוא העצמי המימוש מסוימת שבמידה מפני עצמו,
 מתגשם העצמי המימוש נמצא. הוא שבהם בתנאים רוצה שהאדם מה את להשיג
 אלה כישורים היצירתיים. הכישורים וטיפוח עצמית קבלה אומץ, ספונטניות, על-ידי



113 פורמלי גגלוני הוזיגוך

 את ולהרגיש לנתח היכולת הנתון, ואת המצוי את מחדש להגדיר היכולת את כוללים
 בעל חופשי, פתוח, אדם הוא יצירתי אדם בנוסף, ונמצא. חי האדם בה הסביבה

 בכוחותיו להשתמש מסוגל הוא תמידיים, ולהתנסות לגילוי מוטיבציה בעל דמיון,
עצמי. וביטחון סיפוק חש הוא לכן, בו. הטמונה היכולת את ולממש

 שלו. היצירתיות פיתוח ועל )התלמיד( היחיד על הדגש את שם היצירתיות פרויקט
 להיות ועובר בלבד אינפורמציה העברת להיות מפסיק המורה של תפקידו לבץ,

 ובכך שלהם היצירתיות פיתוח לשם התלמידים לציבור הדרושים כלים הקניית
 ההוראה מדרכי ולהשתחרר הקיימות החיים מערכות את לשבור מצליח המורה

 בית־הספר באקלים לשינוי להביא והישנות, המסורתיות החינוכיות והעשייה
 יצירתיות. על המושתתות בית־ספריות חיים מערכות וליצור הכיתתית, והסביבה

 לשם הכרחי בית-ספרי צורך היא שהיצירתיות "אנסאן" עמותת מאמינה מכאן,
.21ה־ המאה דור של ודמותו אישיותו עיצוב

 של הקמתה עם שנים לארבע קרוב לפני החל הפרויקט של בפועל היישום תהליך
 יסודיים, בעיקר בתי-ספר, של מצומצם מספר אז כלל הפרויקט אנסאן. עמותת
 אשר יצירתית, בכתיבה הפרויקט התמקד הראשוני בשלב המשולש. מיישובי בחלק
 מטעניו את ומעשירה סביבתו עם הילד של שורשיו את מחזקת מפעיליו לדעת

 pוכמו־ חינוכית; כמסגרת לתרבותו זיקתו את מעמיקה והרגשיים, הקוגניטיביים
הרחב. בממד עצמית להגשמה הפסיכולוגיים לצרכיו מענה מהווה

 שם. ידועי ערבים וסופרים משוררים מספר על-ידי נעשתה ה״כתיבה" קבוצת הפעלת
 בפרויקט השתתפו אשר שתלמידים כך על הצביע שנה במשך המחקרי המעקב
 במקצועות כולל המקצועות, בכל הלימודיים הישגיהם את להעלות הצליחו

בממוצע. 25%ב- המדעיים,

 חוקרים מספר הכולל ההיגוי, צוות החליט אל־חאג׳ ד״ר של המחקר ממצאי לאור
 הנלמדים המקצועות בכל היצירתיות פרויקט מסגרת את להרחיב בנושא, ומומחים

 על־ידי רק היא במערכת הקיימת המציאות לשינוי שהדרך משום בבית-הספר,
מחדש. יצירתה

 המשתתפים בתי-ספר מספר כאשר לפרויקט, חזקה זינוק נקודת נתן זה שינוי
 מארבעים שעברה בשנה והגיעו האחרונות השנים שלוש במשך עלה בפרויקט
 היישובים בכל בתי־ספר מאה על מספר יעלה זו שבשנה בעוד בתי־ספר, לשבעים
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 כדי בהתאם, נערכת העמותה המעורבות. ובערים בנגב במשולש, בגליל, הערביים
לכך. הדרושות התשתיות יצירת על־ידי הפרויקט, של התפתחותו בקצב לעמוד

מעמו אדם כגת .2
 שנים, שלוש מזה העמותה מארגנת הערבי, החינוך לחקר המרכז באמצעות מודים:

 מורה משתלם זו בהשתלמות חיפה. באוניברסיטת בנושא מיוחדת שנתית השתלמות
 את למורה מקנה ההשתלמות תכנית הפרויקט. מופעל שבו בית-ספר מכל אחד

 לחיקוי ומודל אמיתי שינוי לסוכן להפוך לו שיאפשרו הדרושים, והכלים הרציונל
בית-ספרו. בתוך

 החדרת להצלחת ערובה נחשב הוא במוסדו, פדגוגי מנהיג המנהל בהיות מנהלים:
 העשרה סדנאות אזוריים מנהלים לקבוצות עורכת העמותה כך, משום הפרויקט.

 הפרויקט, בהפעלת פעיל שותף להיות המנהל הופך ובכך ה״יצירתיות", בנושא
 בסדנאות משתתפים בתי־הספר שמפקחי לציין, יש היצירתיות. למורי ומשענת

 פעיל שותף והספורט התרבות החינוך, משרד שגם מאחר המנהלים של ההעשרה
בפרויקט.

 גדול אירוע האביב בעונת העמותה מארגנת שנה בכל השנתי: היצירתיות פסטיבל
 משתתפים זה בפסטיבל הערביים". לבתי-הספר היצירתיות "פסטיבל הכותרת תחת
 של בסדנאות ועוסקים לקבוצות מתחלקים אשר תלמידים, 400כ־ שנה מדי

 היום סוף לקראת זה. ביום מיוחדת פעילות נערכת ולמנהלים למורים יצירתיות.
ולמנהלים. לתלמידים למורים, משותפת חגיגית פעילות נערכת

 מיוחד ספרון שנה בכל לאור מוציאה אנסאן עמותת אלי": דיברו "הוורדים קובץ
 לאור יצאו כבר ובציור. ושירה( )פרוזה יצירתית בכתיבה הילדים יצירות את המכיל
 הנושא על חיפה באוניברסיטת עיון יום מאורגן הספר, הופעת לרגל קבצים. שלושה

 את לקרוא ילדים של גדול למספר הזדמנות ניתנה זה עיון ביום ילדים. יצירות של
למציירים. תערוכה מאורגנת כמו־כן מבוגרים, של רב קהל מול יצירותיהם

 מתחילה התחומים ברוב היצירתית הפעילות הערביים: בבתי-הספר היצירה שבוע
 של שיאה לימודים. שנת כל של בראשיתה הפרויקט הפעלת תחילת עם בית־ספר בכל

 במחצית בבתי־הספר היצירתיות שבוע של בארגונו הוא הזו המתמשכת הפעילות
 כל את להפוך זו, פעילות של מטרתה ימים. כחודש שנמשך מאי חודש של השנייה
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 היצירתיות בתחומי חלק ייטלו התלמידים כל שבה יצירה, לסדנת מבתי־הספר אחד
 הגורמים כל בהשתתפות חברתית פעילות מתקיימת בסופה כאשר השונים,

בפעילות. המעורבים

 של העדיפויות סולם בראש יעמוד החינוך שנושא מאמינה אנסאן עמותת
 בבחירתם המרכזי לגרום להיות יהפוך שהחינוך כך בישראל, הערבית האוכלוסייה

הזו. האוכלוסייה כמנהיגי ציבור אנשי של

 היחיד, הרי זו, אוכלוסייה של העתידי האמיתי אוצרה את מהווה שהאדם מאחר
 המשך שעל-ידי מאמינים, אנו החינוכית. העשייה במרכז לעמוד ימשיך הילד, דהיינו

 הערבי האדם ליצירת הדרושה המהפכה את לחולל יהיה ניתן היצירתיות פרויקט
 שנות עידן של העתידית המשפחה בקרב המתאים מקומו את למצוא שיצליח החדש

האלפיים.

העמומה של עמידיוח הממקרויות ו.

 הערבי, במגזר מבתי-הספר אחד לכל בעתיד יחדור שהוא כך הפרויקט בתכנון ♦
 ובמיוחד להן, זקוקה שהמערכת התמורות כל את לחולל יהיה שניתן כדי וזאת
חדשה. מנהיגות ליצור

 בתי־הספר כל את שישרת כדי הנייד היצירתיות מרכז של הפעלתו בהמשך ♦
הערביים.

 מיוחד היגוי צוות הוקם כך לשם הילדים. לגני היצירתיות פרויקט בהכנסת ♦
גננות לקבוצת מיוחדת השתלמות של תכנונה על אלה בימים השוקד

 הפעלה לדפי דוגמאות היתר, בין הכוללת, לפרויקט, הדרכה חוברת של בהוצאתה ♦
מיוחדים.

 כלל־ארציים פרויקטים בגיבוש דומיננטי כאלמנט היצירתיות בהחדרת ♦
 החינוך פרויקט כגון בתי-ספר, בהשתתפות החינוך משרד על־ידי המופעלים
אלימות. מניעת ופרויקט בדרכים לבטיחות

 הערבית החינוך במערכת לשינוי מנוף יהווה היצירתיות פרויקט כי מאמינים אנו
אליה. החידושים והחדרת
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 הלא-פורמלי: כחינוך הערבי הנוער
וקשייה מדיניות

2 1אגגרייח אימן מזרחי' איתן

המתגייסים. חברת ונוער, לילדים המחלקה מנהל 1

המתנ״סיס. חברת ואומנות, תרבות מדור מנהל 2

הקדמת ו.
 במדינת פורמלי הלא החינוך במסגרות הערבים הנוער בני בנושא הספציפי הדיון

 החינוך (2) ישראל. במדינת הנוער (1) הקשר: רחבות סוגיות משלוש נגזר ישראל,
במדינה. הערבי-פלשתיני הציבור ייחודיות (3) פורמלי. הלא

 סקירה מנסה שביניהם, וביחסים הנ״ל, בהקשרים לדון המקום כאן שלא מכיוון
 של אינטגרטיבית הצגה על-ידי אלו הקשרים של המשותף בשטח להתמקם זאת

 עכשוויות מגמות (2) התייחסות. מסגרת - נוער עם העבודה (1) שלהלן: הסוגיות
 בחברה ערבי נוער עם העבודה מדיניות (3) נוער. עם ובעבודה פורמלי הלא בחינוך

בשטח. הניסיון - ערבי נוער עם בעבודה וקשיים בעיות (4) למתנ״סים.

ההתייחמות ממגרת .2
 מיחס עברה המדינה קיומה. שנות במשך השתנתה היהודי לנוער המדינה התייחסות

 של המוסדי הארגוני לגיבוש בעיקר יועדו אשר משאבים והפניית לב תשומת של
 הקדמה לטכנולוגיה, החשיפה התעצמות מול מבוכה של ליחס נוער, עם העבודה

הנוער. בני על והשפעתם והתקשורת,
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 צעיריה את לטפח זקוקה היהודים כמדינת ישראל מדינת היתה דרכה, בראשית
 לפיתוח הדרוש האדם כוח עתודת את היוו אלו pש וחברתית אידיאולוגית מבחינה
 שהגיע הדרגתי שינוי חל החמישים שנות מסוף הציוני. החזון והגשמת המדינה
 התייצבו נוער עם העבודה של והארגונים המסגרות כאשר השמונים, בשנות לשיאו

 סמכויות יותר בהעברת שהתבטא דבר לצעיריה, זקוקה פחות היתה והחברה
 ממשלתיות חוץ מסגרות אל המרכזי מהשלטון הנוער עם לעבודה ואחריות

 שנות של השפע מחברת כחלק הנוער, בני הפרטי. בשוק לגורמים ואף ומוניציפליות
 שהחברה ונדמה הפנוי, לזמן ותכניות בפרויקטים הוצפו והתשעים, השמונים
 יותר ובשלות עצמאיות יכולות וכבעל צעיר" כ״מבוגר לנער להתייחס התחילה
 תהליכים "ההתבגרות". תקופת את ולהאריך "הילדות" תקופת את לקצר במגמה

 לנוער בעיקר התייחסה היהודים כמדינת ישראל מדינת הערבי. הנוער על פסחו אלו
 מהאוכלוסייה כחלק הערבי, הנוער משאביה. מרב את אליו והפנתה היהודי

 המודרניזציה בהליכי שלו ובמעורבות בחשיפתו פיגר הערבית־הפלשתינאית,
 השפע חברת בשולי התמקמות של זה תהליך היהודי. למגזר יחסית והקדמה,

 מחברה איטי מעבר של תוצר הינו ותרבותית, חברתית מבחינה הישראלית
 החינוכית המערכת של הלב בתשומת והזנחה מודרנית, לחברה מסורתית-ערבית

הערבי. הנוער כלפי

 בני של יכולותיהם פותחו לא פעולה, ומסגרות מתאימים תכנים פרויקטים, בהיעדר
 והמרירות מואטת הבשלות בו השמרים על קפיאה של מצב .ונוצר הערבים הנוער

 לבגרות הנעורים מתקופת הכנה, ללא המהיר, שהמעבר לצפות ניתן כמו-כן, גוברת.
 מעצם הערבי הנוער בקרב וחברתיות תפקודיות רגשיות, בעיות יוצר העבודה, ולשוק
 בהיעדר הערבי. במגזר מספיקים וליווי העשרה ללא ההתבגרות תהליך קטיעת
 בתהליך יש החינוכית, ההזנחה ובצל עצמי ומימוש זהות של תכנים על עבודה

 התבגרותו את חווה שלא דור יצירת של סכנה משום הערבי הנוער של ההתבגרות
ונכונה. מספקת בצורה

J

 באזור, הערבית התרבות בשולי הן הערבי הנער את העמיד העכשווי הפוליטי המצב
 בישראל הערבית האוכלוסייה בין הקיים הנתק הישראלית. התרבות בשולי והן

 השערים התחילו בה האחרונה לתקופה עד המדינה קיום שנות משך הערבי לעולם
 לחסד הביא נדון, לא שבסיבותיו זה נתק בשוליים. הערבי הנער את מיקם להיפתח,

 יכולתו חוסר היא בהן שהחשובה שונות, ברמות שהשפיע ותקשורתי תרבותי חברתי,
 עדיין הישראלית בתרבות הערבי הנער של השתלבותו יותר. רחב מעולם חלק להיות
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 כלשהי והצלחה וביטחון, זהות נאמנות, של שאלות בצל חי שהוא מאחר מוגבלת
יחידים". של "התגנבות בגדר עדיין היא זה בהקשר

 ואחר-כך, החדשה, החברה לבניית להתמסר הנוער בני את חינכה המדינה לסיכום,
 לא זה תהליך שנבנתה. בחברה ולהסתגל לחיות הנוער את לחנך התחילה בהדרגה

 לנוער שההתייחסות בעוד מלכתחילה. להתייחסות זכה שלא הערבי הנוער את כלל
 שמריה. על קפאה הערבי לנוער ההתייחסות ואבולוציונית, תהליכית היתה היהודי

 להיות ערבים נוער לבני ההתייחסות התחילה התשעים, שנות בתחילת לאחרונה, רק
 זאת התייחסות אולם בחברה. לניידות דרכים יותר בפניהם ונפתחו רצינית יותר
 במהירות, ולאינטגרציה להשתלבות הדרישה מעצם כוחנית ולעתים הדרגתית, אינה

בה. מלאים שותפים מרגישים אינם הערבים הנוער שבני בחברה להסתגלות והחינוך

פורמלי הלא נהינון מגמות נ.
 כיום. נוער בני עם העבודה ואת פורמלי הלא החינוך את מאפיינות מגמות מספר

הרב. בחלקן ומיושמות למתנ״סים החברה של המוצהרות המגמות הן אלה מגמות
 משפחתו, הנוער, עם העבודה את רואה אשר והוליסטית כוללנית לגישה דרישה ♦

העבודה. בתהליך ושותף פעיל אינטגרלי כחלק וקהילתו, סביבתו
 העשייה במוקד אשר הם המועברים, התכנים או הנלמד החומר ולא הנוער, בני ♦

החינוכית.
יכולות. ופיתוח ומיומנויות כלים הקניית על הינו הדגש ♦
הבחירה. חופש לעיקרון ניתנת רבה חשיבות ♦
 הפעילות במסגרות הנוער להתנסות ורב-תחומיות רב-ממדיות חוויות יצירת ♦

איתו.
 יותר המעניקות תרבותית מבחינה אלטרנטיביות לגישות יותר רב מקום הקצאת ♦

ולרב-תרבותיות. וערך לשונות לפלורליזם, והכרה לגיטימציה
קהילתיות. במסגרות לביצוע מתוכננים לנוער המיועדים הפרויקטים ♦
 דרמה, עסקים, כגון משותף, עניין בעלות בקבוצות מתמקדת הנוער עם העבודה ♦

 בקבוצות הפרטים של האינדיווידואליזם את לממש ניסיון תוך וכר, מוזיקה
 על הדגשה עם ופרויקטים תכניות לפיתוח יזמות בתהליכי פעילות אלו.יותר

 בתכניות למעורבות הנוער בני והכשרת עצמי ניהול אישיות, מיומנויות פיתוח
בונים. הם אותן
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 בחכרה גוער עם העבודה במדיגיוח וערכים עניין .4
לטהגייסים

 למתנ״סים החברה אימצה במתנ״סים, הנוער וגחום לפיתוח הרב־שנתית בתכנית
 פנאי על במחקרם (1986) ורפפורט רפפורט על-ידי שהועלו אינטרסים של שורה

 נוער עם עבודה לגבי מדיניות לקביעת כבסיס המשפחה של החיים ומחזור
 העניין (4) בהתבודדות. העניין (3) בחידוש. העניין (2) בגיוון. העניין (1):במתנ״סים
 העניין (7) החיים. בהכרת העניין (6) חדשות. חוויות בגילוי העניין (5) במשפחה.
בסביבה.

 הנוער בני של המיוחדים הצרכים את הצורך די ממצים אינם אלו אינטרסים
 כמיעוט בזהותם הערבים הנוער בני עניין את משקפים אינם הם לדוגמה, הערבים.

 בני של עניינם ממיעוט, כחלק למשל, או, חברתי. בשילוב העניין ואת ותרבותי לאומי
המיעוט. בחברת להשתלבותם בהכרח מוגבל בחברה בהשתלבות הערבים הנוער

 של האלה העניינים בין האיזון את למצוא חייבת הערבי הנוער עם העבודה מדיניות
 בני עם העובדות המקומיות למסגרות לאפשר וחייבת לבד", ו״להיות ביחד" "להיות
הערבי. למגזר מיוחדות תכניות ולבצע להחליט הנוער

 (1) הינם: נוער בני עם בעבודה המודגשים החברתיים הערכים למתנ״סים, בחברה
 (5) פלורליזם. (4) וחברתית. אישית אחריות (3) עצמאי. ניהול (2) פעילה. דמוקרטיה

המורשת. ולימוד הארץ אהבת (6) הנער. של האישי הפוטנציאל פיתוח

 מסגרות ביצירת הוא לנוער הנ״ל הערכים בהנחלת העוסקים בפני העומד האתגר
 הנוער. בני את למשוך מספיק ומהנות מושכות שיהיו ותכניות פרויקטים עבודה,
 מהמטרה הנגזרים ותכנים פרויקטים מספיק נוצרו שלא חושבים אנו זה בעניין

הערבי. הנוער למען הנ״ל לערכים ולחנך להנחיל

:אלו תכנים של הערכית המהות לגבי נשאלות הבאות השאלות
הערבית? בחברה לפלורליזם החינוך ביטוי לידי יבוא כיצד ♦
 המורשת ולימודי הארץ אהבת נושאי וההכשרה הפעולה במסגרות יתבטאו כיצד ♦

הערבית? בחברה
 תרבותית ובעצמאות בעצמיות הרצון את שיבטאו תכניות יתפתחו ואיך כיצד ♦

הערבית? בחברה
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 בני עם העובדים המקצוע אנשי עם ולחשוב להתייחס מומלץ ואחרות אלו שאלות על
 ולפעמים נוספות, משמעויות מקבלים הנ״ל שהערכים לציין יש ויהודים. ערבים נוער

 עובדי את להכשיר צריך pול וערבים, יהודים נוער בני בין שמפגישים ברגע מנוגדות
 נוער בני של מפגשים ומשלבים מקיימים שבהם בפרויקטים זה בנושא לעיסוק הנוער

 חד־לאומית במסגרת הללו הערכים על לעבוד ממליצים אנו וערבים. יהודים
 הנוער בני למען ו״פלורליזם" המורשת" ולימוד הארץ "אהבת של הערכים להבהרת
 איתה לאוכלוסייה מותאמים הפעלה ומערכי תכניות וליצור והיהודים, הערבים
עובדים.

 אסטרטגיה עדיין אין נוער, בני עם הפועלים הארגונים כשאר למתנ״סים, בחברה
 הקיים הידע וסיכום לימוד על בהתבסס נבנתה אשר הערבים הנוער בני עם לעבודה
בתחום. בכירים הדרכה אנשי וקידום ייחודיות תכניות לפיתוח במטרה

 בני עם בעבודה ייחודי ויחס נבדלת מדיניות שאין היא המוצהרת המדיניות לסיכום,
 דרישה כופה היום ישראל של המציאות אולם הנוער, מכלל בשונה ערבים נוער

לייחודיות.

ערגי נגער עם געגגדגז גקשיים געיגגנ .5
 ותוכני. מבני :מישורים בשני ערבים נוער בני עם העבודה בעייתיות את לאפיין ניתן

הדעת. את עליהן לתת שיש סוגיות מספר קיימות המבני במישור
 מתאימים, אינם הערבי במגזר לנוער המסגרות של הירודים הפיזיים התנאים ♦

מושכת. אינה זאת פעילות pול נוער, בני לפעילות המעטה, בלשון
 בני עם ובמיוחד פורמלית לא במסגרת לעבודה הוכשר אשר אדם בכוח מחסור ♦

וארציות כלליות יותר תופעות שתי נלוות זה למחסור נוער.
 החינוך, משרד על-ידי המופעלות פורמליות הבלתי המסגרות מספר צמצום 

בית-ספריות. למסגרות בעיקר הטיפול והעברת הנוער, ותנועות הרשויות
 המכוונות באקדמיה תכניות והיעדר נוער עובדי להכשרת המסגרות צמצום -

נוער. עם העבודה מקצוע להבניית ספציפית
 וכחסרת יציבה לא כעבודה נתפסת במתנ״סים, ובמיוחד הנוער, במסגרות העבודה ♦

קידום. ואפשרויות ניידות תעסוקתי, ביטחון
 משתייכים אליהן המסגרות בין בין־מערכתי, בלבול ולפעמים חפיפה, קיימת ♦

 בתכנים ומתנגש צפוף השתלמויות במערך מתבטא זה דבר הנוער. עובדי
להתמודד נוער עובד של בקשייו מתבטא הדבר במתנ״סים חופפים. ובפרויקטים
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 ולחברה למתנ״ס השייכות ונוער, חברה מינהל החינוך, משרד של הסמכות עם
ולמתנ״סים.

 והתכניות, העובדים בליווי המתקשה הנוער לעובדי מצומצם תמיכה מערך ♦
 לא מתאים אדם כוח שהיעדר כמובן פרויקטים. וייזום הערכה מחקר, בייעוץ,
אלו. בתחומים להתקדמות מסייע

הערבי. לנוער תכניות לפיתוח המופנים ייחודיים במשאבים מחסור ♦
 ההדרכה הפיקוח, ברמות בכירים ואינטלקטואליים מקצוע באנשי מחסור ♦

הערבי. הנוער עם העבודה מסגרות של והניהול,
 ומונו נוער עם לעבודה מוכשרים אינם הקיים האדם כוח את מהמרכיבים רבים ♦

אחרים. או פוליטיים משיקולים לתפקידיהם
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הסקירות מן העוליס ופעולה מחקר ניגוני

מוצעים מחקר תחומי
 וערכים מסורתיות בין הנמצאת בישראל, הערבית האוכלוסייה של מצבה (1)

 התרבות בעלת הישראלית החברה עם מגעה לבין ייחודיים תרבותיים
הערבי. ובית־הספר החינוך מערכת על זה מגע והשלכות השונה,

הקהילה. לבין בית-הספר בין והיחסים הקשר מהות (2)
ערבים. נוער בני בקרב הפנאי שעות ניצול נושא בחינת (3)
הערבי. במגזר פורמליות הבלתי המסגרות ואפקטיביות פריסת על מחקר (4)
הערבית. בחברה בסיכון ונוער המנותק הנוער נושא על מחקר (5)

התערבות ומוקדי מדיניות לפעולה! הצעות
הספר בבית־ והעשרה פורמלי בלתי חינוך

 במערכת הילדים וגני בתי־הספר לכלל והחדרתו יצירתיות פרויקט תכנון (1)
הערבית. החינוך

 מיומנויות בהקניית המתמקדים ופרויקטים תכניות של ויישום פיתוח (2)
לתלמידים. והעשרה

בקהילה לגורמים הספר בתי- בין הקשר
 המטפלות השונות ההיגוי בוועדות המקומיות הרשויות לשיתוף לדאוג (3)

היישוב. ברמת חינוכיים בנושאים
 בבית־הספר לילדים התכניות בהפעלת ההורים מעורבות את להגביר (4)

בתשלום. ולהשתתפות
בסיכון נוער

בסיכון. ונוער מנותק בנוער הטיפול את ולהעמיק להרחיב (5)
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שר מושג לאחר דען

בבקשה. ח׳אלד, הדיון. את פותחים אנחנו צרצור: סעד

 הקיימת המודעות חוסר למרות ומרתק, מעניין הוא הנושא אבו־עסבה: ח׳אלד
 לגבי הקיימת למודעות בניגוד פורמלי הבלתי החינוך של הנושא לגבי הערבית בחברה

הפורמלי. החינוך של חשיבותו

 אלי של ובסקירתו אליאס של בסקירתו אותן ששמעתי נקודות שתי לציין רוצה אני
 כביכול התנגדות על דיבר אליאס ביישובים. המקומית המנהיגות של בנושא מלחי

 מנהל הצמחת היא ממשרותיהם שאחת פרויקטים להחדרת בתי-הספר מנהלי של
 אתם זאת בכל איך אז בית־הספר, על מעמסה להיות עלול שזה מפני אוטונומי,
 אני אלי, המקומית. המנהיגות על דיבר ואלי אוטונומי! מנהל להצמיח מתכוונים

 לך מגיעה זה ועל מפגין שאתה הפלורליסטית הרוח ואת שאמרת הדברים את מעריך
 צורך יש באמת ערוכה. שאינה המקומית המנהיגות על דיברת שני, מצד הערכתי.
פורמלי. הבלתי בתחום גם מקומית, מנהיגות להכשיר

 מתקשר וזה הצלחה סיפור לנו הביא אל-מאדי רושדי שמר חושב אני שנייה, נקודה
 מאוד הצלחה סיפור פה יש הראשון. במושב רוזנפלד פרופי על-ידי שהועלה לרעיון

 שלוש לאחר והיום בתי־ספר, בארבעה כפרים, בארבעה שהתחיל פרויקט של מרשים
 גולת מדהים. מאוד הצלחה סיפור זהו בתי-ספר. במאה מתקיים הוא שנים, ארבע

 נהיה לא שאם מכיוון מהפתרון חלק נהווה שאנחנו היא הזה הפרויקט של הכותרת
 מקומית, היתה פה היוזמה אומרת, זאת מהבעיה. חלק להיות נמשיך מהפתרון חלק
 זאת להצלחה, שהובילו התנאים הם מה לבדוק צריך לדעתי רושדי, מר אבל,

נקודות מהן הזה, הפרויקט הצליח שבגינם הקריטריונים או הנקודות מהן אומרת,
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 להשתמש ניתן שמא, או, זהי לפרויקט ייחודיות הן אלה חוזק נקודות והאם החוזק,
אחרים? בפרויקטים גם בהן

 עובדים? אתם גילים אלו עם רושדי: את לשאול מבקש אני גם עכשיו, צרצור: סעד
שם? גם והצלחתם תיכון לבית-ספר הגעתם האם

 כאן מדובר אל־מאדי. רושדי ולמר אליאס למר מופנית שלי ההערה דיאב: חוסאם
 מוגבלת, לתקופה כלל בדרך מיועד שפרויקט יודעים ואנחנו פרויקטים בשני

 את להוציא לנסות מאוד חשוב לדעתי, הזמן. כל לאורך אותו להפעיל ואי-אפשר
 מורה עם בעיקר עובדים אתם אליאס, של מדבריו שהבנתי כמו לעצמאות. הפרויקט

 צוות כל עם עבודה על לחשוב כדאי היה לא האם המנהל. ועם מבית-ספר אחד
 את להוציא ואחר-כך עבודה, של לכוורת בית־הספר כל את להפוך ובכך המורים

נוספת. הנחיה לתת פעם ומדי צמודה, לא הנחיה מתן תוך לעצמאות בית-הספר

 אוטונומיה על לדבר התחלת אליאס, האוטונומיה. של הנושא היא שנייה, נקודה
 שאתה שלמנהלים חושב אתה האם התכנים. את בעצמם בוחרים הספר בתי- כאשר
 הנכונה ההחלטה את ולקבל להחליט הכלים את יש במשולש או בגליל איתם עובד
 על עובדים "קרב" בתכנית שבעיקר יודע אני השלישית, והנקודה התכנים. לגבי

 עם פעולה שיתוף יש האם וטכנולוגיה. מדע ועל יצירתית חשיבה על יצירתיות,
הפיקוח? מערכת

 הפיקוח, עם מגע ליצור המנסה או במגע, הבא "קרב" של נציג על פעם אף שמעתי לא
 בעיקר פועלת "קרב" תכנית מפקח. אני עליהם בבתי-ספר מופעלת שהתכנית למרות

ז׳־וד. כיתות שכבות בהם שיש ביישובים גם מפקח אני אבל יסודיים בבתי-ספר

 מדינת הראשונה, הנקודה מחשבה. כיתני או נקודות כמה אעלה אני חמיסי: דאסם
 כולם לרשות שעומדים הכספיים המשאבים צורתה. את ומשנה הולכת הרווחה
 של פעילות לקיים יכולים האלה בתנאים איך היא והשאלה ומצטמצמים, הולכים

 שעוברת בשוליים החיה חלשה אוכלוסייה בתנאי ובמיוחד לא־פורמלי, חינוך
שינוי? תהליכי

 גם עוברים אחרות חברות על שעוברים ותהליכים בעולם, יחידים לא שאנחנו מכיוון
 אם לפחות צורך, יש לדעתי, וכאן, ייחודיות. מול אוניברסליות היא הסוגייה עלינו,
אם בין שינוי, תהליכי שעוברות באוכלוסיות פעילויות על הספרות את לסכם ניתן,
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 כלכלי, נורמטיבי, שינוי תהליכי שעוברות אוכלוסיות על דהיינו לחיוב, או לשלילה
 פורמלי? הלא החינוך של פעולות קיימו הם איך או המדיניות, מה גיאוגרפי; חברתי,

 לחברות גם אלא בישראל, הערבית לחברה רק לא לתרום יכול הזה שהדבר לי, נראה
בעולם. אחרים ובמקומות בירדן במצרים, שנמצאות

 תמיד אנחנו אומרת, זאת השיווק. של הנושא היא מאוד, חשובה נוספת נקודה
 להיות יכול כספיים. משאבים של זמינות של מאוד הפשוטה הנקודה על מדברים

 שטרם לביצוע קריטיות יותר שהן אחרות נקודות שישנן להיות יכול ;הבעיה זו שלא
 של הסוגייה את מעלה אני וכאן ומוכנות. מודעות כגון לעומק, עליהן חשבנו

 יכול מקרים בהרבה אוטונומיה. של לנושא אליאס, שאמר למה חוזר ואני המוכנות,
 כל־כך שיש מכיוון אבל שלה, הצרכים על להחליט לאוכלוסייה נותן שאתה להיות
 איך ולכן, הנכון. בסדר זה את קובעים לא אז בעיות, הרבה וכל־כך צרכים הרבה
 המערכת של הממסדית, המערכת של והנכונות המוכנות את להגביר נוכל

 לכך שלו המוכנות את להגביר יכול הוא איך הילד• ־ הפרט של וגם הוולונטרית
הקיימות. בנסיבות לצרכיו בהתאם נכון עדיפות סדר על להחליט באמת שיוכל

 של תקן על לעיקר פה נמצא אני גם הילד. לשלום מהמועצה אני ה: ארי בן־ אשר
 בדברים פורמלי לא מה להבין עדיין הצלחתי לא הערות. שתי לי יש אבל לומד,

 שדיברנו ממה שונים הם במה או נפרדים, הם ובמה האחרון במושב עליהם שדיברנו
 לא חינוך על מדבר כשאני בחינוך. עוסקים לטעמי, שניהם, הקודם. במושב עליו

 מחוץ שהם דברים על מדבר אני הפורמלית למסגרת מחוץ שהם דברים על או פורמלי
המתנ״ס. למסגרת מחוץ וגם בית־הספר למסגרת

 במגזר גם יודעים, לא אנחנו כאשר עצום, שחור בור או חור פה לנו שיש חושב אני
 מחוץ נוער ובני ילדים עושים מה הלא-יהודי, במגזר מזה פחות עוד אבל היהודי,
 תהליכי או שלהם החינוך שמבחינת חושב אני והמתנ״סים. בתי-הספר של למסגרת
חשוב. פחות לא זה שלהם הגדילה

 לא, ואם טלוויזיה תכניות רואים הם אם יודעים לא אנחנו דוגמאות. כמה אתן אני
 באנגלית או בערבית הן רואים שהם הטלוויזיה תכניות ואם טלוויזיה? תכניות וכמה

 משתמשים מהם כמה יודעים לא אנחנו בערבית? תרגום או בלבד בעברית תרגום עם
 מחוברים מהם כמה יודע לא אני מחשב? מהם אחד לכל שהבטיחו למרות במחשב,

 הולכים שהיום דברים על מדבר אני באינטרנט? גולשים מהם כמה לאינטרנט,
נפוצים. ונהיים
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 או שלוש לפני עשתה לסטטיסטיקה המרכזית שהלשכה מסקר יודעים p אנחנו
 האוכלוסייה של מההרגלים לגמרי שונים ופנאי בילוי הרגלי להם שיש שנים, ארבע

 17 עד 14 גילאי קטן, מאוד מקטע על רק זה את יודעים אנחנו אבל היהודית.
 ובהרגלי הזמן בניצול לחלוטין שונים שהם יודעים אנחנו בבית-ספר. שלומדים

 יודעים לא אנחנו היהודית. האוכלוסייה של לאלה בהשוואה שלהם והפנאי הבילוי
אחרים? דברים רוצים הם אם

 עליו יודעים לא שאנחנו תחום זהו פורמלי, בלתי חינוך של התחום כל אומרת, זאת
 חושב אני אחר־כך, שתבוא ומדיניות למידה כיווני על פה מדברים אנחנו אם מספיק.
 מחוץ נמצאים הם שבהן בשעות עושים הם מה כל קודם ללמוד צריכים שאנחנו

 הם מה יותר, מהמבוגרים וגם מהקטנים גם מהילדים, מהם, לשמוע למסגרות;
 יוכלו שהם על־מנת מענים, למצוא או לתכנן ולנסות האלה. בשעות לעשות רוצים
האלה. הפנויות בשעות רוצים שהם מה את לעשות

 פעמים מדי יותר הזה. למושב וגם הראשון למושב אולי, גם, שחוזרת הערה זוהי
 •על או הילד על מדי ופחות המערכות, על או המסגרות על לדבר נוטים כולנו אנחנו

 של לתיאור לגלוש נטייה לנו יש ותמיד משיקים, האינטרסים תמיד לא הילדים.
 פחות והרבה המערכות, עם לעשות רוצים אנחנו מה או עוסקים אנחנו בהן המערכות

 אני רוצים. הם מה הילדים את שואלים לא כלל בדרך אנחנו הילדים; על לדבר
לעשות. רוצים הם מה אותם לשאול צריך העיקרית, המסקנה שזוהי חושב

 כלל בקרב הפנאי שעות בילוי בנושא מחקר נעשה כשנתיים לפני זחאלקה: תופיק
אותו. להציג ערוך לא אני אבל הערבי, הנוער זה ובקלל בישראל, הנוער אוכלוסיית

 ולא הפנאי שעות לניצול תכנית זוהי ;בה שהשתתפתי תכנית נעשתה בן־אדיה: אשד
 במימון סקר נערך וגם החינוך משרד במימון היתח התכנית הפנאי. שעות על מחקר
 שלוש לפני התקיימו שניהם לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה על־ידי החינוך משרד

שנים. ארבע או

 האוכלוסייה את לשאול שצריך שאמרנו, מה את סותר לא זה אבל זחאלקה: תופיק
 שלהם. הצרכים על עונים אנחנו והאם רוצים הם מה ־ אותה לשרת רוצים שאנחנו

טוב. זה את עושים אנחנו האם
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 רוצה הייתי זאת בכל לשני. הראשון המושב בין קשר רואה אני גם סולימני: רמי
 הנוער נושא את החריפות בשיא שהעלה ונוער, חברה ממינהל מתופיק, דווקא לשמוע

 שיעורם הגיע מסוימים במקומות' הערבי. במגזר הבעיה חושב, אני שזוהי, המנותק
 הוא הזה שהחלק חושב הייתי .40%ל- מגיע השיעור אחרים במקומות אבל ,70%ל־

בו. לטפל צריך היה שהאגף נכבד חלק

 שינוי לחולל מנסים שאנחנו היא שהכותרת חושב אני האחרים, לחלקים באשר
 אבל זה. את מבין אני זה, את מקבל אני שחסרים. לדברים תוספות של בכיוון יותר
 אחר או זה דבר שחסר בכך הבעיות כל את נתלה אם מצב. ינציח שזה חושב אני

יתחולל. לא המיוחל שהשינוי חושב אני הבעיה, את תפתור כאילו שתבוא והתוספת

 של פרדיגמטי שינוי קונספטואלי, בשינוי להשקיע איך זה לחשוב, צריך pש מה
 בהוראה; ואם בהדרכה אם הילדים, עם לעסוק שהולכים המבוגרים של החשיבה

 להיות יהפכו הם ואיך תפקידם, את תופסים הם איך עצמם, את תופסים הם איד
 שפרופי הגישה את מאמץ הייתי הזה העניין לצורך במקום. המקומיים השינוי סוכני
 מהצלחות. לימוד של הגישה - הזמן כל אותה ומחזק הרבה עליה מדבר רוזנפלד יונה

 צריך אבל זה, על לדבר שחשוב חושב ואני מקרו, של ברמה לדבר ונוח קל מאוד
המיקרו. לרמת לגזור להתחיל

 יודע שאני נוספים פרויקטים או אנסאן בעמותת שנעשו רושדי, שתיאר הניסיונות
 אותם לבדוק אותם, לקחת צריך - חלקית בהם מעורב הייתי בעצמי ואני עליהם,
אותם. להפיץ לנסות ולהתחיל שלהם האפקטיביות את יעילותם, את ולראות מקרוב

 ויונה שרמי למה היא ההתייחסות אחת. ושאלה אחת התייחסות לי יש כץ: חבה
 שהכוס בעצם רואים אנחנו כאן, שעלו ומהדברים שקראתי החומר מתוך אומרים.

 בצורה ונעשות שנעשות, ופעולות פרויקטים מאוד הרבה ויש ריקה, לגמרי לא היא
 את להרחיב כדי הזה בידע להשתמש לומד אתה איד היא, הסוגיות אחת טובה.

 יכולה לא המערכת כי חדשים. לדברים הזמן כל ולא לרוחב לכיסוי וללכת הדברים
חדשים. דברים ועוד חדשים דברים רק הזמן כל להתחיל

 הדתית למנהיגות ידיעתי, ולמיטב הפנאי, שעות על מדברים אנחנו ־ שלי השאלה
 הפנאי. פעילות של האלה בסוגיות משמעותי מאוד תפקיד יש הערבית באוכלוסייה

 אני כאן. שנאמרו בדברים ולא הכתוב בחומר לא הזו, לסוגייה התייחסות שמעתי לא
בדיון. אותה להעלות שצריך נקודה שזו חושבת
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 שעלו הדברים עם מסכימה ואני פה שנאמר למה להתייחס רוצה אני דאוד: גאהיה
 רואה אני גם לקודם. הזה במושב שנאמר מה בין הבדל באמת רואה לא אני כאן.
 החינוך את לפחות פורמלית. לא למסגרת פורמלית מסגרת בין להפריד הצלחנו שלא
העניינים. במרכז הילד את ששם כנושא תופסת אני פורמלי הלא

 של בנושא הילד של לצרכים עונים אנחנו באמת איפה לכולם, מכוונת שלי השאלה
 שלו הצרכים את בחשבון, אותו לוקחים אנחנו מידה באיזו פורמלי! הלא החינוך

שלו! הרצון ואת

 על עובדים כבר אם אבל אנסאן, מאגודת רושדי שהציג מה את מאוד אהבתי
 כתיבה אוהב אינו ילד אם יצירתית. כתיבה רק למה בכל, יצירתיות אז יצירתיות,
 את ימצא הוא אז נמצאים, אתם בהם בתי-הספר במאה בבית־הספר, יצירתית

 וכופים מהילד רוצים שאנחנו מה את מכוונים די כמבוגרים אנחנו בצד. עצמו
 את לוקחים אנחנו מידה באיזו היא השאלה הילדים. על שלנו הרצונות את לפעמים

התכניות! את מבצעים כשאנחנו האלה הדברים על וחושבים בחשבון זה

 במרכז להיות צריך שהילד חושב אני זה. את שהעלית טוב מאוד, יפה צרצור: סער
 עונים אנחנו האם היא השאלה פורמלי. הלא בחינוך וגם הפורמלי בחינוך גם

 שמתאים מה שזה וחושבים שלנו הצרכים על עונים שאנחנו או הילד של לצרכים
לילד.

 ולבלתי לפורמלי בקשר שנאמרו בדברים לתמוך רוצה אני ראשית מרכוס: אליעזר
 כשהבלתי ב׳ ליגה יהיה לא והוא ב׳, ליגה יהיה פורמלי שהבלתי אסור פורמלי.
 כפי יצירתיות שפעילויות סיבה שום אין אחד. דבר להיות יהפכו והפורמלי פורמלי

 הן .12 עד 11 או 9ל- 8 בין בשעות תהיינה לא ״קרב״ קרן של פעילויות או שתוארו
ב׳. ליגה של מעמד ולקבל היום לשולי להידחות צריכות לא

 נמצאים שאנחנו לאנשים להזכיר רוצה אני פרויקטים. רק לא זה פורמלי בלתי חינוך
 ניכר שכבר מעבר לטלקומוניקציה, מהדפוס במעבר אנחנו בחינוך. מהפכה של בעידן
 הילד הערבים. לבתי-הספר מאוד קצר זמן תוך ויגיע היהודים בבתי־הספר היטב
 טוב יותר יודע הוא המחשבים ושפת הטלוויזיה שפת את שפות. שלוש עם נולד היום

 אני פורמלי. חינוך לזה וקוראים האם בשפת מתבצרים אנחנו אז שלו. מהמורים
 שילדים הוכיחו בארץ שנעשו הסקרים מעט בלבד. הערבי במגזר סקר לערוך הצעתי
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 מתעלמים ואנחנו לומדים, מאשר טלוויזיה יותר רואים יהודים, ילדים כמו ערבים,
מזה.

 והאסור המותר ועל מין ועל משפחה חיי על מושגים מהטלוויזיה מקבלים הילדים
i אחרי עושה הילד מה של פורמלית הבלתי למסגרת קשור מאוד זה אלימות. ועל

בטלוויזיה. בצפייה שעות מאוד הרבה מבלים כערבים יהודים ילדים הצהריים. י

 הערבי, שבמגזר יודעים שאנחנו מזה מוחלטת התעלמות שהיתה כך על לדבר שלא
גדולות מאוד קבוצות על שמענו בטירה, בטייבה, למשל, הפיתוח, מעיירות בחלק כמו ;

 פורמלי הבלתי לחינוך שייך לא זה אותנו! להדאיג צריך לא זה סמים. שצורכות
פרק פחות או פרק עוד ידע הנער אם מאשר חשוב יותר הרבה אולי זה והחברתי! ,
בהיסטוריה. >

 היא למה הערבי, במגזר נוער כתנועת מוכרת הצופים תנועת רק למה לשאול, רציתי
I הצופים, כי מהנוער! שתצמחנה לתנועות עידוד אין ולמה הפורמלי בחינוך משולבת

 על-ידי שמכוונת הנוער למען תנועה היא היהודי, במגזר הנוער תנועות רוב כמו
לוקחים היהודי במגזר לעשות. מה לנוער להגיד כדי נוסף אמצעי ומהווה מבוגרים ־

 הנוער למען תנועות אלה נוער. תנועת לזה וקוראים להפגנות הנוער בני את
 הערבי המגזר את גם לפתוח משהו עושים לא למה כיוונן. על החליטו שמבוגרים

נוספות! נוער לתנועות

עשרה שרק ראיתי תופיק של מהדיווח וחובות. זכויות לגבי קצרות הערות שתי י
 לא זה היהודי במגזר גם אחריות. שותפות, מעורבות, של במסמך עוסקים בתי־ספר

 שם והיו נוער, ובני מחנכים של לנושא בוועדה השתתפתי אני מספקת. במידה נעשה
הוזכר הארצית התלמידים במועצת כאשר מאוד. הרבה שתרמו ודרוזים ערבים גם !

 תלונות שש הגיעו ילדים, להכות שאין סיפרתי ואני הילד זכויות מגילת של העניין
 במועצת פגישה אותה בעקבות תלמידים שמכים מורים על ערביים מבתי־ספר

התלמידים.

 זכויותיו את ידע שילד הוא הזאת במסגרת החשובים הדברים שאחד חושב אני
הילד. זכויות מגילת על חתמה ישראל וחובותיו.

 מנהיגות לעידוד רב ערך שיש חושב ואני המנהיגות בקורסי הייתי אחרונה. הערה
הצד על בכלל עכשיו מדבר לא אני הנוער. בני של לאינטרסים לוחמת צעירה

,i
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 מטרת בשם בעברית כולם נערכים המנהיגות כשקורסי אבל הערבי. במגזר הפוליטי
 ולא כמעט והוא בשוליים והוא אמו בשפת להתבטא יכול אינו הערבי והילד השיתוף

 יש כאלה, מפגשים שיהיו כדי גדול. הוא שהנזק חושב אני האלה, בהידברויות מדבר
 עם ערבים מנהיגים להפגיש ואחר-כך האם, בשפת למנהיגות קורסים קודם לעשות

יהודים. מנהיגים

 יו״ר כשהיה הילדים. שיתוף חסיד הוא אליעזר אליעזר. תודה צרצור: סעד
 החינוך משרד של הפדגוגית במזכירות תלמידים שיתף הוא הפדגוגית המזכירות
והתרבות.

 היא להשוות שהנטייה הוא כאן לומד שאני הדברים שאחד חושב אני רוזנפלד: יונת
 יפה אני אם בלבד: בהשוואות לעיסוק באמת להביא יכולה היא דיספונקציונלית.

 אולי ויש בעצמי. מאשר בהשוואה יותר אעסוק אני אחר, ממישהו פחות או יותר
 הקבוצה את לראות במקום הבדלים, הזמן, כל פער בלראות דיספונקציונלי משהו
 את כך על לתת שצריך לי נראה עצמה. של לדברים בעצם שזקוקה כקבוצה הזאת
הדעת.

 אוטונומיה על ההערה זו מעניין מאוד שהיה שמה חושב אני אחת. הערה עוד לי יש
 ההפך בעצם הוא בעצמי, משהו יוצר שאני אוטונומיה, של המושג כל כלומר, וביזור.

 שנקבעים ודברים ותקנות ניהול הרבה שיש היא הבעיות שאחת חושב אני ניהול. של
יצירתיות. מונעים אולי, בעצם, והם מלמעלה

 חינוך הוא האחד פורמלי. לבלתי פורמלי בין מסוים בלבול שיש חושב אני כמו־כן,
 לפורמליות ידע. של רק לא שהם בדברים יותר עוסק והשני בידע, יותר שעוסק
 האחד כללים, בלי והשני כללים עם האחד :אחרת משמעות גם יש פורמליות ולבלתי

 וצריך מאוד חשוב הוא הזה שהמתח חושב אני מלמטה. נוצר והשני מלמעלה קבוע
עליו. לשמור

 אחד לאף לתת לא נשכיל ברוקדייל במכון שאנחנו מקווה אני חשוב, הכי והדבר
 ערבים על או הערבית האוכלוסייה על שנדבר מוטב הערבי. המגזר על לדבר מאיתנו

 אי-אפשר מגזר על כשמדברים "מגזר". המונח את נזכיר ולא הערבית, החברה על או
 יחידות על ולא אנשים על מדברים שאנחנו ברור שיהיה העיקר האנשים. על לדבר

אנונימיות.
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 רגשות לפחות אצלי יצר אמר רוזנפלד שפרופי שמה להגיד רוצה אני מגסור: ערביה
 שקורה מה ועם היהודית האוכלוסייה עם השוואה עושים תמיד אנחנו כי מעורבים,

 רוצים p אנחנו מזה וחלק לגמרי, שונים שלנו הנתונים שלנו, הרקע אבל שם.
 טוב. יותר נראה pהש של הדשא תמיד אולי... לזה להגיע רוצים אנחנו כי להשוות,

 תמיד צריכים אנחנו זה ואת לגמרי, אחר ממוצא אחר, מרקע יוצאים אנחנו אבל
בחשבון. לקחת

 אנחנו איפה להבין כדי משווים אנחנו עלי. מקובלת ההערה תודה, צרצור: סער
ולהתקדם. ללמוד כדי שלנו מהחיים חשוב חלק זה עדיין. לנו חסר ומה נמצאים

 בסך־הכל כאן אנחנו רוזנפלד, פרופי של ההערה את מאוד מכבד אני מעלם: סמיר
 מהווה סוציולוגית שמבחינה מסוים, במעבר שנמצאת אחרת תרבות על מדברים

 מהחברה מודל לקחת בקלות כל־כך יכולים לא אנחנו במחקר. ביותר גדול אתגר
 מארצות-הברית, וגם מאירופה וגם השונים, גוניה על היהודית, וגם המערבית,

אחרת. או כזו בצורה זה את ולתרגם זה את להלביש ולנסות

 נשים של הניסיון פה הוזכר התייחסויות. ויש הערבי במגזר ושם פה ניסיונות ישנם
 ואני מעודדים. מאוד שמאוד בנצרת גם ניסיונות ויש מרעי, מרים של הניסיון מעכו,
 להציג יכלה אל־חאג׳ מאג׳ד פרופי עומד שבראשה אנסאן עמותת במקרה שלא חושב
 כוללת ראייה פה שיש לראות צריכים אנחנו בו. מתגאים שכולנו הצלחה סיפור

 קורה מה ניסה לעומק, אותם הבין האלה, הצרכים את שחקר מישהו על המסתמכת
תשובה. לתת ויכול שם

 וגם אמר שאשר בדברים גם מאוד תומך שאני לציין חייב אני כל קודם הראל: יוסי
 ללמוד על מדברים אנחנו רוזנפלד. יונה ידידי ושל מרכוס ד״ר של בדבריהם

 והשנייה מהצלחות למידה לגבי האחת, הערות: שתי להעיר רוצה ואני מהצלחות,
 וחשוב מרכזי כל-כך שזה חושב אני ההצלחות, של בנושא מכישלונות. למידה על

שוב. אותו להזכיר ורצוי שכדאי

 על-ידי הערבית, החברה בשביל האוכלוסייה, בשביל תכניות פיתוח על פה דובר
 הנוער. על-ידי הנוער בשביל תכניות לפתח יש לומר: גם אפשר מידה באותה הערבים.

 רק לא בניסיון והנוער הילדים בשיתוף היום מתרכזים הבין־לאומי במישור גם
 סדרי את לקבוע לנו לעזור להם ולתת בהם להיעזר גם אלא לדעתם, אותם לשאול

 חייהם על שמשפיעים הגורמים הם מה שלהם, בחיים חשוב מה העדיפויות:
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 ומרגישים רואים שהם פעילויות של אלטרנטיבות לבחון לנו לעזור היום־יומיים,
 שהם חושבים שאנחנו פעילויות ולא אותן לעשות רוצים היו שהם פעילויות שהן

 תכניות אותן יישום של השלבים בכל מעורבים יהיו שהם pw לעשות. צריכים
 שתהיה עצמו, הנוער של המנהיגות ההנהגה, בחיזוק ,pw כולל, ופעילויות,

דברים. אותם בכל מעורבת

 אלו לבחון ומנסים בעולם נוער בני של רווחתם לקידום תכניות על מסתכלים אם
 שבני תכניות הן שאלה המקרים ברוב תמצאו יותר, מוצלחות היו הללו מהתכניות

אחרים. מסוגים תכניות או חינוך לשם זה אם בהן, מעורבים היו הנוער

 במדינות וכלה בארצות־הברית החל המערבי, בעולם גם כישלונות. של בנושא
 כחוט שעובר ביותר, הבולטים הכישלונות אחד בתכניות. כישלונות ישנם באירופה

 במגזר מגזר( במלה אשתמש )כאן בטיפול הכישלון זהו מהמדינות גדול בחלק השני
 מכל בבנים יתר התמקדות ישנה היסטורי באופן הבנים. של המגזר לעומת הבנות של

 ברמה אולי, הם, שאצלם סיכון בגורמי לטפל ניסיון של בנושא זה אם סיבות, מיני
 והבנים הגברים מסורתי pשבאו מסיבות זה ואם בהם, התמקדו pול יותר גבוהה
והלאה. הצעירה בשכבה גם במנהיגות, המקומות רוב את לקחו

 מסקרים נתונים על היום כשמסתכלים מוצאים אנחנו היהודית, בחברה בארץ, גם
 רווחה של מדדים מיני בכל הישראלית, בחברה הבנות של שהמצב עדכניים,
 מוצאים אנחנו למשל, הבנים. של למצבם בהשוואה טוב פחות הרבה במצב ובריאות,

 אלה הם הבנים אבל מהבנים, טלוויזיה יותר רואות שהבנות היהודים אצל
 מבחינת החמרה רואים אנחנו המערבי בעולם מהבנות. יותר במחשב שמשתמשים

 אין למשל, ספורטיביות, פעילויות השנים. במשך בנות של סיכון בהתנהגויות מגמות
 למגרש או כדורסל למגרש או טניס למגרש תוכנסנה לא שבנות בעולם סיבה שום

בזה. וכיוצא שחייה לבריכת כדורגל,

 את להגביר הניסיון על דגש ישנו האם המנהיגות. נושא - האחרונה הנקודה וכמו^
הבנים. בקרב רק ולא בנות בקרב המנהיגות

 הקונספטואלי הבלבול ראשונה, הערה המצב. על הערות שלוש לי יש אגברייה: אימן
 חינוך בין להפריד שלנו היכולת חוסר ובין אלטךנטיבי וחינוך משלים חינוך בין

 תלות על המצביעה כלשהי, מגמה על מצביע הדבר בסך־הכל פורמלי. ולא פורמלי
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 ועל פורמלית, הבלתי המערכת לבין הפורמלית המערכת בין וגוברת הולכת כלשהי
בית-הספר. של מרכזיותו

 אלטרנטיבה אין האם אומרת, זאת אחרת. אי־אפשר האם היא שלי השאלה
 המוצלחים בפרויקטים מצטמצמת היום שלנו הפעילות שרוב מכיוון לבית־הספר?

 בפעילות או בית־ספרית בפעילות בסך־הכל דהיינו וב״קרב", אנסאן בעמותת שלנו
 ושלנו הרווחה אגף של פורמלית הבלתי הפעילות בית-הספר. כותלי בין שמתרחשת

 נגזרת מכאן בתי־הספר. בתוך היא אף מתבצעת הרב בחלקה המתנ״סים, בחברת
 שבמגמה מכיוון האלטרנטיבה. מהי לחשוב צריכים ואנחנו בית-הספר, של מרכזיותו

 יכולים אנחנו שבהם אחרים אתרים מאבדים השכונה, את מאבדים אנחנו הזאת
איתו. ולעבוד לנוער להגיע

 דובר הנוער. של והלאומית התרבותית הזהות זוהי להעלות רוצה שאני השני הדבר
 בזה, די האם השאלה, ונשאלת מורשת. הנחלת ועל הארץ אהבת ועל של״ח על פה

 הקרובה מההיכרות שלו. בזהות הנוער עניין את או הילד עניין את ממצה זה האם
 הוא שקורה מה המסורת, ואת המורשת את להכיר של הזה, בתחום תכניות עם שלי

 כלשהו טיפוח פחות רואה אני אומרת, זאת לו. קורא שאני כפי המקומיות טיפוח
 מדובר הרי הערבית. וללאומיות לתרבות הנוער בני של שייכות ושל זהות של

 מקבל ואינו נשכח הזה העניין מה משום ישראל. מדינת אזרחי פלשתינאים בערבים
שלו. הנכונה הפרופורציה את

 החינוך במשרד נותנים שאנחנו בתכניות די האם לחשוב צריכים אנחנו לדעתי,
 לצורך מענה נותנים אנחנו האם ־ ממנה חלק שאני למתנ״סים בחברה והתרבות,

 הוא בלעדי באופן המקומיות טיפוח לדעתי, התכניות. באמצעות בזהות, לצורך הזה,
בהן. לדון הזמן עכשיו שלא השלכות לו ויש הארוך, לטווח מסוע

 האינטרנט. נושא :כאן שעלו נקודות לשלוש־ארבע להתייחס רוצה אני חטאב: נביל
 הם אם באינטרנט. משתמשים בארץ ערבים נוער בני או ילדים כמה יודע לא אני

 ועם האנגלית עם בעיה להם שיש היות מתוסכלים, הופכים הם מיד משתמשים
העברית.

 עם מנהיגות. ולטפח אותו לפתח צריך חשוב. נושא שזהו חושב אני המנהיגות, נושא
 ערבים נוער בני של לעתיד שאיפות נושא על שנעשו שבמחקרים לשכוח אין זאת,

 הם כאשר שני, מצד אבל, גבוהות, מאוד שאיפות שיש אחד, מצד מגלים, בארץ,
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 יש מאוד. נמוך היה הסיכוי שלהם, השאיפות את יממשו שהם הסיכוי מה נשאלים
 בני של בזהות כמרכיבים שקיימות נוספות שונות לסתירות שמתחברת סתירה כאן

 ישנה הנוער. בני של הלאומית הזהות לגבי כאן, אימן התייחס מהן אחת שאל הנוער,
 דרך ועוברת המקרו ברמת קיימת היא בזהות. שקיימת בולטת וסתירה בעיה

המיקרו. לרמת גם ומגיעה השונים החברה מוסדות

 להיות צריך הייתי תיכון. בבית־הספר כשהייתי שנים, כמה לפני עצמי את זוכר אני
 את מגדיר אני איך שלי המורה את שאלתי ויהודים. ערבים נוער בני של במפגש
 שחי ערבי אני ישראלי? ערבי אני, מה עצמי. את להגדיר יודע לא אני לי, תעזור עצמי,

 קיימת הזו הבעיה קיימת. עדיין הזו הבעיח קשה. בעיה לי היתה ישראל? במדינת
המיקרו. לרמת שאמרתי כפי עוברת והיא החברה ברמת

 של הצרכים ביו הבחנה ישנה נוער. ובני ילדים היא הזו הסדנה של הכללית הכותרת
 במסגרות גם אלה לצרכים מענה לתת יש נוער. בני של הצרכים לבין הילדים

 מבחינים שאנו ראיתי לא זה לרגע עד פורמליות. הבלתי במסגרות וגם הפורמליות
נוער. בני לבין ילדים בין

 שנעשו הפרויקטים על להסתכל שכדאי חושבת אני שלהוב־קירבוקיאן: נאדידת
 לחם בבית למשל, שנעשו, יצירתיות תכניות מיני לכל כדוגמה ובגדה ירושלים במזרח

ביר־זית. ובאוניברסיטת

 המובן לדעתי, יצירתיות. נושא לגבי שלי התפיסה היא להעלות שרציתי שנייה נקודה
 pל מהשורש. מהמקור, הגדילה פירושה גדילה שינוי. ולא גדילה הוא יצירתיות של
 חשוב שמאוד חושבת אני אמרו. ונביל שאימן למה חזקה מאוד בצורה מתחברת אני

 בתור אנחנו מי יודעים לא אנחנו ואם מהשורש. לגדול פירושה שיצירתיות לדעת
 נוכל לא עצמנו, על שלנו הידע מהו המקורות, מהם שלנו, השורש מה פלשתינאים,

גדולה. מאוד בעיה לו יש עצמו את מכיר שלא מי לגדול.

 מה לפי ומהילדים; מהנוער חלק של התפיסה לפחות שלנו, שהתפיסה חושבת אני
 עצמי, את בונה אני אומרים: הם לחם, בית באוניברסיטת שלי בעבודה רואה שאני

 שקורה מה שלי. הישות את שלי, הזהות את בונה אני שלי, המדינה את בונה אני
לעומק. עליה לחשוב שכדאי שאלה זאת בישראל, פלשתינאים בקרב החברה, בתוך
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 אלה הנושר. הנוער בעיית וזו הערבי במגזר חריפה מאוד בעיה ישנה זחאלקה: תופיק
 את לפחות שיסיימו לכך להביא הצלחנו לא המורים, המחנכים, אוכלוסיית שאנחנו,

התיכון. בית־הספר

 צריך ילד מטבע. אותו של צדדים שני הם והפורמלי, פורמלי הבלתי החינוך לדעתי,
 שלצערי, הערכי, החברתי החינוך למעשה וזה תומכת בריאה חינוכית בסביבה לגדול
 יצא בלימודים עניין ימצא שלא ילד אותו אז בבתי־הספר. טוב התפתח לא עדיין הוא

 לא עדיין הערבי במגזר לצערי, מבית-הספר. אותו מנשירה המערכת אפילו החוצה,
הילדים. ולא הנוער בני מדגיש ואני הנוער, בני לבעיית מודעים

 אותם עם הצלחות אי ויש הצלחות יש יישובים. 12ב- מטפלים נוער בקידום אנחנו
 של להתערבות שזוכים וערים יישובים 12 באותם פרטני. טיפול הוא הטיפול נערים.

 לא שאנחנו אלה עם היא הבעיה נפשות. מצילים שאנחנו חושב אני שלנו, המדריכים
 כאלה יש תיכון, בית-ספר מסיימים לא 50%ש- שאומרים כאלה יש אליהם. מגיעים

 זה את לנתח בלי אבל .20%לכ- מגיע הערבי במגזר הנשירה שממוצע שאומרים
 באלו יישובים, באלו הנשירה, של המיקום על זה בהקשר לשאול צריך לעומק.

משפחות.

 שמישהו לי איכפת לא גזעני, לא אני ערבים. על-ידי לערבים תכניות של הנושא לגבי
 שלי. הצרכים על תענה הזאת שהתכנית העיקר מי, לי משנה לא תכנית, לי יכתוב
pw עם השנה מתמודדים אנחנו שלנו בצוות לערבים. יכתוב שערבי מעדיף שאני 
 יודעים. לא בינינו, ערבים! אנחנו שאלה: אשאל אני מה, יודעים אתם הזהות. נושא
 וצריך ימים, לשלושה סמינר זהו ערבי! פלשתינאי או פלשתינאי ערבי אני האם

להתלבט.

 לדון מאיתנו שתמנע מגבלה שום ואין בנושא מטפלים שאנחנו לכם לומר רוצה אני
 זה צודקים. לא אנחנו אולי ערבית. היא שלנו שהזהות אומרים אנחנו הזה. בנושא

 דת, של זהות יש עקרונות: שלושה על בנויה הזהות דיאלוג. שמחייב הדברים אחד
 או ערבית או פלשתינאית לאום, של זהות יש ערבים. ושנינו נוצרי והוא מוסלמי אני

ישראל. במדינת אזרחות שהיא אזרחות של זהות ויש פלשתינאית. ערבית

 חסיד אני המגזר, חסיד מאוד אני ולכולכם, מליחי, אלי לידידי להגיד רוצה אני
 זה, נגד התקוממתי ואני אותי שהדהים הדברים אחד היא "הפעלופדיה" לערבים.

 הפרק על אחראי מי יודע אתה המוסלמים. על פרק הנוצרים, על פרק שם שכותבים
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 שום לי אין מהאקדמיה. מומחים דוקטורים הנוצרים? ועל המוסלמים על שנכתב
 - דרשתי שאני שלאחר pוכמו מיומנים. דוקטורים שיהיו אבל הדוקטורים, נגד דבר
 עבודה לעשות צריכים אנחנו ועכשיו הכדור את לנו החזירו אומרת זאת השתנה, הכל

זה. את להכין בהתנדבות נוספת

 ארגיז עכשיו אני תקציבים. ללא פורמלית בלתי פעילות נקיים איך שאל מישהו
 לא זה כסף, הרבה יש ישראל במדינת רבותיי. תקציבית, לא היא הבעיה רבים.

 הנושא את שמים כמחנכים אנחנו והאם המקומי, השלטון האם היא הבעיה תקציב.
הכסף? יגויס ואחר-כך למטרה, הזה

 שלנו ההתנסות על לכם לספר רוצה אני ־ לנערים קובעים המבוגרים של בנושא
 ואנחנו פעילה מאוד נוער מועצת ישנה היום זה. את אמר מרכוס ד״ר השנה.

 מינהל של בהנהלה לשבת הערבי במגזר הנוער נציגות את מזמן אני זה. את מעודדים
עושים. אנחנו מה לגבי המדיניות, לגבי החלטות שיחליטו הערבי במגזר ונוער חברה

 תהליך שיש האומרים ויש אופי, האומרים יש אופי; זה מנהיג להיות רבותיי,
 חברה אנחנו לעשות, אפשר מה לדבר. יוכלו שהילדים כדי מתאמצים אנחנו התנסות.

 שכל הוראה ייתן אסדי עלי מר מחר, אם מסורתי. הוא בית־הספר מסורתית,
 זה סבלנות, תהליך. זה רבותיי, לכן, אנרכיה. לנו תהיה דמוקרטים, יהיו בתי־הספר

התהליך. את מזרזים אנחנו אבל יגיע,

 אין מכיר, שאני אלה לפחות הדת, אנשי לשמחתי, הפנאי. ושעות דת אנשי של בנושא
 אנשי את מעריך מאוד שאני אף על לטובה. זה הפנאי. שעות על השפעה שום להם
חשיבתם. ואת הדת,

 התחלות היום יש אחרת. נוער תנועת נוספת, צופים תנועת אין למה שאל מרכוס ד״ר
מכיר. שאני שקמו תנועות כשלוש יש הערבי, במגזר

 יכולת לערבים, למנהלים, לנוער, יש האם לשאלה להתייחס רוצה אני מליחי: אלי
 שמים אנחנו וכר? עצמנו בשביל להחליט מסוגלים אנחנו האם אוטונומיים, להיות

 היינו נכון, כאלה, להיות התרגלנו לא נכון, קשה. שזה חושב אני שאלה. סימן כאן
 לפחות ראיתי אני אבל בשבילנו. מחליט מלמעלה מישהו שבה במציאות רבות שנים

 היא והשאלה הזדמנויות. שיש תכניות, הרבה שיש חושב ואני מייצג שאני בתכנית
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 ולמה ההזדמנות, את מנצל לא ומי ההזדמנות את מנצל מי קופץ, לא ומי קופץ מי
ההזדמנות? את מנצל לא הוא

 הרצון לבין שלנו ההצהרות רמת בין הפער זה עליו מסתכל שאני קשה הכי הדבר
 וצריך כלים שאין נכון המציאות. ולבין עצמנו בשביל ולהחליט עצמאים להיות שלנו

תהליך. זה למחר, מהיום בא לא זה מנהיגות. לפתח וצריך זה, את ללמוד

 לגבי הנסיבות את חקרנו אנחנו ח׳אלד, ידידי לדברי בקשר אל־מאדי: יושדי
 שהכל מאמינים אנחנו אישית. מהיכרות לך אגיד אני אבל, שלנו, הפרויקט הצלחת
 לפעול ועקשנים מאמינים פתוחים, שהם מנהלים יש כמנהיג. מהמנהל מתחיל
 מונחית לא והתכנית לעבוד, המוכנים מסורים מורים יש וסביבתו. בית-הספר לטובת

 כיתה עד ג׳ מכיתה מתחיל זה גילאים, לגבי להצלחה. הסיבות אחת זוהי ־ מלמעלה
 הרך. לגיל גם היצירתיות פרויקט את להכניס להתחיל מתכננים אנחנו והשנה טי,

 את להפוך מעוניינים אנחנו המקצועות. כל את היצירתיות כוללת בבית־הספר
 שחסר מה פנימיים. בכוחות עצמה את תזין שאחר־כך לכוורת בית־ספר

לסדנה. שחסר מקצועי מדריך כגון לספק, מוכנה אנסאן עמותת לבית-הספר,

 אינטגרלי חלק הינם היצירתיות בנושא המפגשים מרכוס. ד״ר של לדבריו בקשר
 תשע, עד משמונה להיות יכול זה ב*, ליגה לא זה השיעורים, ממערכת

 מאוד מאוד וזה מהמערכת אינטגרלי לחלק זה את הופכים אחת. עד ומשתים־עשרה
חשוב.



שלישי חלק

לקריאות וחעון קריאות

מעלס סמיר סל עייר•
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 והשקעונו הנריאות שירותי מענ
הערכי ננוגזר והנוער הילז־יס כריאות על

ואני' מעיר

כללי רקע ו.
 ארגון של המומחים על-ידי שנקבעו הציבור, בבריאות המקובלים הבריאות מדדי

 לאוכלוסייה הערבית האוכלוסייה בין בולטים הבדלים על מעידים העולמי, הבריאות
 החיים תוחלת הילדות, בגיל תמותה תינוקות, תמותת שיעור כגון בישראל, היהודית

 ובשכבות בכלל, הערבית, באוכלוסייה השירותים ובזמינות בנגישות פערים ישנם ועוד.
 המשאבים היקף במיוחד. ספציפיות ובקבוצות בפרט, הנמוכות, החברתיות־כלכליות

 הקיימים מאלה בהרבה קטנים וזמינותם בארץ הפריפריה באזורי הבריאותיים־רפואיים
 שירותי מומחים, שירותי בסיסיים, ראשוניים שירותים כולל היהודית, באוכלוסייה

ממלכתי. בריאות חוק לפי השירותים בסל שכלולים והתחומים הרמות בכל וכד׳ אבחון

 לפעולה ההמלצות עיקרי ואת הבריאות, בתחום העיקריות הבעיות את מציגה זו סקירה
הבריאות. משרד פי על

הבריאות. משרד לבריאות, לחינוך המחלקה ארצי, לבריאות מחנך 1
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השוואתיים* מספרים - רפואי אדם וכוח בריאות שירותי :1 לוח
ערבים יהודים השירות סוג

4.4 **10ל- מעל המשפחה לבריאות התחנה שירותי רמת
1.5 10ל־ מעל האישיים המונעים השירותים שאר רמת
4.4 10ל־ מעל הקורטיביים הרפואיים השירותים רמת
4.8 10ל- מעל הסביבתיים השירותים רמת

67-65 98 רפואי בביטוח המבוטחים אחוז
164 294 ***1989ב- נפש אלף למאה הרופאים מס׳

34 264 1989ב- נפש אלף למאה המומחים הרופאים מס׳
272 504 1989ב- נפש אלף למאה האחיות מס׳
48 91 1989ב- נפש אלף למאה השיניים רופאי מס׳

 של פרסום בישראל", בריאות "שירותי ־ 1992 אוגוסט ,2 מס׳ גיליון שוויון, על מידע לפי *
אביב. תל אדוה, מרכז

.10ל־ נקבע האוכלוסייה לכלל הארצי הממוצע **
 למאה ערבים מקצוע בעלי ומספר יהודים תושבים אלף למאה יהודים מקצוע בעלי מספר ***

ערבים. תושבים אלף

רקע - זיםמ׳ויומ מחלגת .1
 גבוהים ודרכים(, )בית ותאונות זיהומיות מחלות בגלל הערבי במגזר הרך בגיל האשפוזים

 נובעת הרך בגיל אלה מחלות שכיחות היהודית. באוכלוסייה לאשפוזים בהשוואה 1.5 פי
 לקויה והיגיינה מהתנהגות המזון, של ומההיגיינה הסביבה ברמת תברואתיים מליקויים

 בקבוצות חיסונים של מלא לא ומהיקף והקהילתית, המשפחתית האישית, ברמה
. מיוחדות

אלו. מחלות בגין התמותה ומיגור זיהומיות, ממחלות התחלואה היקף צמצום יעד:

 והעיכול( הנשימה )דרכי זיהומיות מחלות בגלל האשפוז היקף צמצום משגה: יעד
 והתפתחויות סיבוכים למניעת נכון, בזמן ראשוניים טיפוליים שירותים מתן באמצעות
שליליות.
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רקע - גדגגקגת תמותת .3
 של התמותה שיעור שבו הבדואי במגזר תינוקות לתמותת הקשור בכל בעיה קיימת

 שמשקלם תינוקות של הלידות אחוז (.2 לוח )ראה היהודי במגזר מאשר כפול תינוקות
 במצב ביותר הרגיש למשתנה המודרנית הרפואית בספרות נחשב גרם 2,500ל־ מתחת

 לאורך לסבול גדול סיכוי יש נמוך לידה במשקל שנולדים לילדים האוכלוסייה. בריאות
 השפעה יש זה למצב ואינטנסיבי. ממושך טיפול הדורשים בריאותיים מסיבוכים זמן

 שנולדים בדואים תינוקות של הגבוה השיעור האוכלוסייה. בריאות מצב על משמעותית
 בהשגת מבעיות והן הנמוך, והכלכלי הסביבתי החברתי, ממצבם הן נגרם נמוך במשקל

 מנשואי-קרובים ובנוסף ההיריון, בזמן מתאים וטיפולי בריאותי־מניעתי רפואי טיפול
ראשונה(. מדרגה דודים בני של הם הבדואי במגזר מהנישואין 75%)כ־

(43,1992 מס׳ סטטיסטי שגחון )לפי בדיאות מדדי :2 לוח
ערבים יהודים

14.6 7.8 1990 בשנת חי( לידות )לאלף תינוקות תמותת שיעור
20.0 9.6 1990-1986 בשנים חי( לידות )לאלף 4־0 גילאי תמותת שיעור

3.7 1.4 1990־1986 בשנים (14־5 בגיל תושבים )לאלף 14־5 בגיל תמותה שיעור
6.7 5.8 1990 בשנת תושבים( )לאלף מתוקנן כללית תמותה שיעור
6.8 3.6 1991 בשנת לידות( )לאלף מת לידות שיעור

74.6 77.1 1991 בשנת )בשנים( הלידה בעת צפויה חיים תוחלת

 וקורטיבים מניעתיים שירותים ללא חיים בנגב מהאוכלוסייה אחוזים וחמישה חמישים
 נמוך, הוא ויעילה נבונה בצורה ורפואה בריאות בשירותי המשתמשים ,ואחוז נגישים
גבוה. בסיכון קבוצות בקרב בעיקר

חי. לידות לאלף 7.5 של לשיעור התינוקות תמותת צמצום יעד:

 והקטנת נמוך, לידה ובמשקל במומים פג, בלידת הקשורה התמותה צמצום משנח: יעד
תינוקות. תמותת בשיעור הערבית באוכלוסייה שונות קבוצות בין הפער
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רקע - גגתי-ספר גריאית שיריתי .4
 לגבות יש לפיה בבתי-הספר, בריאות שירותי סל של מדיניות קיימת האחרונות בשנים
 המקומיות. הרשויות באמצעות השירותים את ולהפעיל מהתלמידים שירותים אגרת

 באופן לתלמיד סיעוד שירותי הערביות המקומיות מהרשויות חלק מעסיקות לאחרונה
 חברות על-ידי או מאוד(, נמוכה מקצועית ברמה הן )שלרוב אחיות העסקת על־ידי ישיר

 אחריות. וחוסר ליקויים הרבה עם הציבור, לטובת ולא עסקי שלהן שהאינטרס קבלניות
לקויים. שירותים שקיימים או שירותים, אין הערביים בתי־הספר שברוב מצב נוצר

 פוגע הערבי במגזר פסיכולוגיים ושירותים שיניים רפואת רפואה, סיעוד, בשירותי מחסור
לעתיד. ובסיסה האוכלוסייה רוב את שמהווים התלמידים בריאות במצב קשות

רקע - הגעש גריאגת .5
 אלימות, חריגות, התנהגות ותופעות הנפש בבריאות התחלואה שכיחות גברה לאחרונה

 הנפש, בריאות שירותי קיימים שאין כמעט הערבי במגזר וכו? התאבדות בדידות, סמים,
 היתר בין שמטפלים היהודי, במגזר הקיימים הנפש בריאות לשירותי נעשית הפנייה pול
הערבי. מהמגזר בפונים גם

 הגילים, לכל הערבי למגזר מיוחדים נפש בריאות שירותי ולפתח להקים צורך יש
 והמשך מעקב שיקום, וטיפול, מניעה שירותי pו נוער; ולבני לילדים הרך, לגיל ובמיוחד

טיפול.

יעדים:
 בכמות קהילתיים ושיקומיים טיפוליים מניעתיים, שירותים של והפעלה הקמה ♦

מתאימה. ובאיכות
עמה. התמודדות ודרכי נפשית מצוקה למצבי הציבור בקרב המודעות הגברת ♦
 של הצרכים עם נאותה להתמודדות הערבי מהמגזר רב־מקצועי אדם כוח הכשרת ♦

זו. אוכלוסייה
 הטיפול גורמי בין התיאום ושיפור משאבים מתן בקהילה, השירותים מערך חיזוק ♦

הנפש. בבריאות
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רקע - גזשן גריאגת .6
 יש מהילדים 3.9%של־ נמצא הערבי במגזר א׳ בכיתות לתלמידים שבוצעו מבדיקות

 רק זאת, ולמרות עועות, ויותר שיניים 8 נמצאו מהם 27.8%וב־ בעששת נגועות שיניים
תקופתיות. ובדיקות מוקדם לגילוי לרופא פנו ילדים 10,000 מתוך 4%

 מאחר הציבוריים־קהילתיים, והשיניים הפה בריאות בשירותי חמור מחסור קיים
 בעבורם לגבות המקומית הרשות על לתלמיד, הבריאות שירותי בסל כלול זה ששירות

 במגזר המקומיות הרשויות מועטות חשבונה. על אותם ולהפעיל התלמידים מהורי אגרה
 מעכבת הגבוהה הטיפול ועלות זה, שירות והפעילו בריאות שירותי אגרת שגבו הערבי

 למניעה הציבור בקרב מודעות וחוסר ציבוריים שירותים להיעדר בנוסף ומרתיעה,
מוקדם. ולגילוי

יעדים:
נוער. ובני ילדים בקרב הדנטלית התחלואה היקף צמצום ♦
האוכלוסייה. של 100% לכיסוי עד השתייה מי הפלרת תהליך האצת ♦
נאותים. ואכילה היגיינה הרגלי בריא, חיים אורח לניהול הציבור מודעות העלאת ♦
 ברמה המניעתיים־טיפוליים והשיניים הפה בריאות שירותי של והפעלה הקמה ♦

ציבורית. קהילתית

גזילדית־רקע גגיל תאיגית ד.
 יהודים בקרב המינים, שני בקרב שנים 34־1 בגילים למוות העיקרית הסיבה הן התאונות
 והמחלות דם וכלי לב מחלות לאחר מדורגות התאונות יותר הגבוהים בגילים וערבים.

הממאירות.

 שנים 19־10 בני הערבי הנוער בני בקרב הפטירות מכל 62% היוו הקטלניות התאונות
 שנים 19־10 בני הערבי הנוער בקרב מתאונות המוות ממקרי רבע הבנים. בקרב 70%וכ־

תחבורה. לתאונות קשורות אינן הקטלניות מהתאונות שני־שלישים מטביעות. נגרמים

 יש לה, המסייעים והתנאים והסביבתית הביתית התאונה תהליך את להבין על־מנת
 וההתנהגות הסביבה את למניעה, חינוכית התערבות כבסיס ולדעת, לחקור צורך

 וההתנהגותי. הבטיחותי הסביבתי, האפידמיולוגי, ההיבט את לחקור יש הבטיחותית.
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 מרבי סיכון גורם ומהווה חמורה היא הערביים והנוער הילדים בקרב התאונות בעיית
 נפילות, טביעות, הן: הערבי במגזר ביותר והשכיחות הנגרמות התאונות ביותר. ושכיח
והרעלות. כוויות

יעדים:
 צריכה מוצרי מבנים, על האכיפה והגברת הבטיחותיים התקנים מערכת הרחבת ♦

מתאימות(. ואריזות )סגרים ותרופות הדברה וחיטוי, ניקוי חומרי )צעצועים(,
 אוכלוסיות על דגש תוך תאונות, למניעת הקשור בכל וההסברה ההדרכה הרחבת ♦

גבוה. בסיכון
 ובגישה וסביבתה החינוך במערכת ילדים תאונות מניעת בנושאי התודעה העמקת ♦

וממנה. אליה
 עובדי מורים, תלמידים, בקרב והחייאה ראשונה עזרה בהספקת המיומנויות שיפור ♦

’ופו. רווחה,
וגורמיהם. תאונות לגבי המידע מערך שיפור ♦

רקע - הסגיגה חרמת גריאגת &.
 הצריכה. ובדפוסי החיים באורחות משינויים כתוצאה מהיר בקצב משתנה הסביבה
 גופים ישנם בארץ הסביבה. ואיכות הציבור בריאות על מרובה השפעה יש אלה לשינויים

 איכות הבריאות, משרדי :והסביבה הבריאות איכות ושיפור שמירה על המופקדים רבים
 במאמץ צורך יש נוספים. וגופים המקומי, השלטון ;והעבודה החקלאות הפנים, הסביבה,
 הסביבתיים, מהתנאים הנובעים הבריאותיים הנזקים לצמצום כולל מערכתי

הערבי. במגזר במיוחד והבטיחותיים, התברואתיים

 והידוק סביבתיים בריאות סיכוני מפני האוכלוסייה על המגינות המערכות חיזוק יעד:
ביניהן. הפעולה ושיתוף התיאום
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 כרוניות ומחלות מוגבלויות
כישראל' ערכים ילדים כקרב

גאול דגי(

מכוא ו.
 בלבד. חלקי הוא שונות ממוגבלויות הסובלים ילדים על בישראל הקיים המידע
 ובארגונים במשרדים ערבים. ילדים לגבי ובמיוחד יהודים, ילדים לגבי הן נכון הדבר
 על מסוים מידע קיים מוגבלויות עם ילדים של אוכלוסיות המשרתים שונים

 מספר אמידת לצורך זה מידע על להתבסס ניתן לא זאת, עם המשורתת. האוכלוסייה
 כלל. שירותים מקבלים אינם מהילדים ניכר שחלק מכיוון מוגבלויות, עם הילדים

 לקביעת הנוגעות מרכזיות סוגיות לבחון מאפשר אינו הקיים המידע מזו, יתרה
 עם הילדים מידה באיזו לדוגמה, זו. לאוכלוסייה הולמים שירותים ולפיתוח מדיניות

 כולה והמשפחה ההורים כיצד לצורכיהם! מענים מקבלים ומשפחותיהם מוגבלויות
 בילדים הטיפול על להקל כדי לעשות ניתן ומה הילד! של הנכות עם מתמודדים

להתפתחותם! ולתרום

 שמצד עדויות, ישנן זאת עם מצומצם. הערבית האוכלוסייה לגבי המידע כאמור,
 בין ביטוי, לידי שבא דבר במיוחד, גבוהים זו באוכלוסייה המוגבלות שיעורי אחד,

 גבוה לאומי לביטוח מהמוסד נכה ילד גימלת המקבלים הילדים ששיעור בכך היתר,
 המשתמשים הילדים מספר שני, מצד ; ליהודים בהשוואה הערבים, הילדים בקרב

 הערבים הילדים שיעור לדוגמה, יחסית. קטן זו לאוכלוסייה המיועדים בשירותים
היהודים. הילדים שיעור מאשר יותר נמוך המיוחד החינוך של במסגרות הלומדים

ובמימונו. לאומי לביטוח המוסד עם בשיתוף שנעשה מחקר על מבוססת זו סקירה 1
ברוקדייל. ג׳וינט־מכון מוגבלות, תחום ראש 2
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 הילדים מספר על רק לא מידע דרוש זו לאוכלוסייה הולמים שירותים לפיתוח
 העדפותיהן על בשירותים, השימוש דפוסי על גם אלא שונות, ממוגבלויות הסובלים

 בקרב הנכה. של מקומו את הסובבת החברה של תפיסתה ועל המשפחות של
 נוצרים בין למשל, ־ הקבוצות בין רבה שונות קיימת הערבית האוכלוסייה
 הגרים לאלה מעורבות בערים הגרים אלה בין ולבדואים; לדרוזים למוסלמים,

 להבטיח צריך מוגבלויות, עם לילדים שירותים בפיתוח לכן, ועוד. נפרדים, ביישובים
 לשוני התייחסות תוך המטפלות, והמשפחות הילדים של לצורכיהם מענה

שונים. מגזרים של ולעדיפויות

 הגדלת בשינוי רק מותנה אינו בשירותים השימוש בדפוסי שינוי יצירת לבסוף,
 לעתים, האוכלוסייה. לצורכי והתאמתם השונים, השירותים של והנגישות הזמינות

 את לבעיות, המודעות את להעלות על-מנת וחברתית, ציבורית פעילות בנוסף נדרשת
השירות. של הפוטנציאלית התרומה את ולהסביר לשירותים, ולפנות לדווח הנכונות

 על רחב מחקר מבצע לאומי, לביטוח המוסד עם בשיתוף ברוקדייל, ג׳וינט־מכון
 המחקר ערבים. ילדים בקרב והן יהודים, ילדים בקרב הן מוגבלויות, עם ילדים
 השירותים ולשיפור לפיתוח בסיס ויהווה האלה מהסוגיות חלק על מידע יספק

זו. לאוכלוסייה

המחקר מטריח .2
 על מוגבלויות, עם הילדים אוכלוסיית של הצרכים על לעמוד היא הסקר מטרת
 לביטוח למוסד ולעזור הצרכים, על לענות על-מנת השירותים מערכת בפיתוח הצורך
 ספציפי באופן הצורך. במידת נכה ילד לגימלת זכאות במבחני שינויים לבצע לאומי

:הן המחקר מטרות יותר
 יהודים ילדים בקרב הן בישראל, ילדים בקרב המוגבלויות שכיחות את לאמוד ♦

ערבים. ילדים בקרב והן
 חברתית־דמוגרפית, מבחינה מוגבלויות עם הילדים של המאפיינים על ללמוד ♦

ונפשית. חברתית תפקודית, בריאותית,
 עליהן המוטל העומס ועל אלה, ילדים של המשפחות של המאפיינים על ללמוד ♦

לדעתן. להן, הדרושה הנוספת העזרה ועל וכספית, פיזית רגשית, מבחינה
 ציבורי במימון הן מוגבלויות, עם לילדים היום המסופקים השירותים את לבחון ♦

 האוכלוסייה של לצרכים מענה נותנים הם מידה ובאיזו פרטי, במימון והן
היקפם. ומבחינת השירותים סוג מבחינת
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 הרפואי־ונפקודי מצבם מבחינת הן ילדים, של שונות קבוצות בין הבדלים לזהות ♦
 ללא יהודים ילדים בין השוואה תתבצע במיוחד הצרכים. של הכיסוי במידת והן

יהודים.
 לכוון נכה ילד לגימלת הקיימים הזכאות מבחני מצליחים מידה באיזו לבחון ♦

 על נוספים היבטים למבחנים להוסיף צורך יש האם הרצויה. היעד לאוכלוסיית
 שנדחים נרחבים צרכים בעלי ילדים לכלול על-מנת האישי, בטיפול התפקוד

היום.

המחקר שיטח 3
 השאלות מן חלק על לענות מאפשר מהם אחד כשכל שלבים, מספר כולל המחקר

המחקריות.
 )סינון( קצר סקר התבצע הילדים בקרב המוגבלויות שכיחות את לאמוד על־מנת ♦

 בקרב בטלפון התבצע הסקר בארץ. הילדים כלל של מייצג מדגם בקרב
 בקרוב בית ביקור נדרש הערבית האוכלוסייה ובקרב היהודית, האוכלוסייה

זה(. בנושא נרחיב )בהמשך מהמקרים 50%ל-
 בהרחבה רואיינו כלשהי מוגבלות כבעלי הסינון במהלך שזוהו ילדים של הורים ♦

 הניתנים והשירותים העזרה והמשפחות, הילדים צורכי הילד, מצב לגבי בבתיהם
המשפחה. של והעדיפויות

 עובד ורפואיים, פרה־רפואיים מקצועות של נציגים הכוללת בין־מקצועית ועדה ♦
 הנתונים בסיס על ילד, לכל רצוי טיפול תכנית בונה הורים, ונציג סוציאלי
 הפער את לאמוד מאפשרת הוועדות עבודת הקודמים. השלבים בשני שנאספו

 שבזמן לציין יש היום. שמתקבלת זו לבין הדרושה העזרה בין בשירותים
 סוציאלי עובד לוועדות צורף הערבית, לאוכלוסייה טיפול בתכניות דנו שהוועדות

 להיבטים הטיפול בתכניות התייחסות להבטיח מנת על הערבי מהמגזר
השירותים. הספקת של התרבותיים

מדגס .4
 כפריים ביישובים שגרים ילדים למעט הילדים, כל את כוללת המחקר אוכלוסיית

 11,000כ- כולל המדגם הלא־יהודים(. מהילדים 10%וכ־ היהודים מהילדים 8%)
ובדואים(. דרוזים ,מוסלמים, )נוצרים ערבים ילדים 4,000וכ- יהודים ילדים
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 אוכלוסיית כלל של מייצג מדגם של מסינון הנתונים איסוף הסתיים היום עד
 הסתיימה וכמר־ע המוגבלויות, בעלי הילדים הורי של לעומק ומריאיון הילדים
רצויות. טיפול תכניות בנו אשר הרב־מקצועיים הצוותים של העבודה

 )מוגבלויות השונות המוגבלויות שיעורי של אומדנים עם הסינון, שלב של הממצאים
 ומעכבי דיבור למידה, וליקויי נפש מחלות חירשות, עיוורון, פיגור, פיזיות,

 גיל, לפי מגזרים, לפי אלה ממצאים יפורסמו p-w בקרוב. יפורסמו התפתחות(,
 עם המשפחות שיעורי לגבי מידע יתפרסם בנוסף, וכדומה. גאוגרפיים, אזורים מין,

 ופרה־ רפואיים בשירותים ושימוש מוגבלויות של שילובים מוגבלים, ילדים
רפואיים.

 שנבנו הטיפול ומתכניות ההורים עם שנערכו לעומק מהראיונות שנאספו הנתונים
עיבוד. בשלבי הם הרב־מקצועיות הוועדות על־ידי

 חקר לגבי המחקר כמהלך שעלו סוגיות .5
הערנית האוכלוסייה

 שנדגמו ממשקי-בית מורכב היהודית האוכלוסייה בקרב המדגם ־ מדגם בחידת ♦
 היהודית האוכלוסייה בקרב זו בשיטה הכיסוי שיעור טלפונים. ספרי בסיס על

.97% מעל הוא

 60% בין נעים הערבית האוכלוסייה בקרב טלפונים עם משקי־הבית שיעורי
 טלפונים עם במשקי־בית להשתמש היה ניתן לא pל השונים. באזורים 80%ל־

 קיצבת מקבלי של ברשימות והשתמשנו הערבית, באוכלוסייה הדגימה כבסיס
 60%כ- של הטלפון מספרי את לאתר הצלחנו לאומי. לביטוח מהמוסד ילדים
 והעלה בית, ביקור דרש הנוספים 40% ריאיון במדגם. שיצאו המשפחות מכלל
^p כתובת היתה לא רבים שבמקרים לעובדה בנוסף הסקר, עלות את משמעותי 
 משפחה שם אותו בעלות משפחות של רב מספר יש כאשר היישוב, משם חוץ

 לצורך זהות תעודת מספרי ובדיקת כתובות של חיפוש דרש הדבר יישוב. באותו
 במדגם שימוש על לחשוב כדאי אלה מסיבות במדגם. שיצא המשפחה שם אימות

 במגזר כלליים סקרים מבצעים כאשר שמי במדגם ולא שכונות או בתים של
הערבי.

 ממידת מושפעת המדווחות המוגבלויות שכיחות ־ מוגבלויות על הדיווח מהימנות ♦
 גורמים על־ידי הבעיות של הזיהוי ובמידת השונות, המוגבלויות לגבי המודעות
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 להניח ניתן פיגור, עיוורון, פיזיות, נכויות כגון קשות, מוגבלויות לגבי מקצועיים.
 מספר ישנן זאת, עם ההורים. על-ידי הבעיות שכיחות על דיווח לקבל שניתן

 שמידת וכדומה, התנהגות בעיות דיבור, מעכבי למידה, ליקויי כגון מוגבלויות,
 נמצאו הממצאים של ראשונית מבדיקה שונות. אוכלוסיות בין שונה שלהן הזיהוי

 )יהודים שונות אוכלוסיות בין אלה בעיות על הדיווח בשיעור משמעותיים הבדלים
 לא-חרדי(. לעומת חרדי מגזר פיתוח, עיירות לעומת הארץ מרכז ערבים, לעומת
 בין הבעיות בשכיחות משוני נובעים אינם אלה שהבדלים להניח סביר

 בחינת הבעיות. של ובזיהוי במודעות מהבדלים אלא השונות, האוכלוסיות
אלה. להבדלים התייחסות דורשת שונות קבוצות בקרב מוגבלויות של השכיחות

 על לדווח הורים של הנכונות מידת היא המחקר במהלך שעלתה נוספת סוגייה
 מתפיסת המושפעים שונים, מגזרים בין הבדלים קיימים זו בנקודה שונות. בעיות

 בחברה, המשפחה של אי-קבלתה או קבלתה על נכה ילד של קיומו השפעת הנכות,
 את מורידה במשפחה אחרים ילדים של השידוך ביכולת פגיעה לדוגמה, וכדומה.
 מהחברה. הנכה את להסתיר הנטייה את ומגבירה בעיות, על לדווח הנכונות
 לפנות הנכונות על גם אלא במחקר, הדיווח מהימנות על רק לא משפיעה זו סוגייה

הדרושה. את'העזרה ולקבל לשירותים

המחקר אי3ממ חרגמח .6
 ישיר באופן לתרום מטרתן אשר המחקריות, לשאלות תשובות לקבלת בנוסף

 סוגיות לבחון המחקר ממצאי מאפשרים שירותים, לפיתוח מדיניות לקביעת
נוספות

 של המוגבלות עם שונים במגזרים משפחות של שונות התמודדות דרכי של זיהוי ♦
הילד.

בנות. לעומת בנים בקרב למוגבלות בהתייחסות ההבדלים ♦
העזרה. סוגי לגבי בעדיפויות השונים המגזרים בין הבדלים ♦
 הילדים לרווחת וולונטריים ארגונים של ותרומתם מקומיות התארגנויות לזהות ♦

מוגבלויות. עם
 הקשורים בנושאים והידע המודעות להעלאת תכניות לפיתוח צרכים לזהות ♦

נכים. בילדים לטיפול
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נעמיד לכחגן שרעגי שגגיגמ ד.
 אותן לבחון שרצוי מוגבלויות עם בילדים בטיפול מרכזיות סוגיות מספר ישע

בעתיד:
מניעה! ודרכי למוגבלות סיכון גורמי לגבי ההורים של והתפיסות העמדות מהן ♦
 כמה עד "מוצלח" לשילוב לתרום ניתן כיצד למוגבל, החברה מתייחסת כיצד ♦

מוגבלויות! עם ילדים של שניתן,
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ישראל כמדינת הערכי נמסר ילז־יש תאונות

’חמי מיכל

 עולה האחרונות בשנים שנים. 17־1 בני ילדים של העיקרית המוות סיבת הן תאונות
 שנות לאובדן גורמות תאונות הסוגים. מכל מתאונות ילדים של היפגעותם שכיחות

 הסיבות שתי שהן יחד, גם מולדות ומאנומליות מפגות יותר גדול פוטנציאליות חיים
כפי (,Division of injury Control 1990) ילדים בקרב עת בטרם למוות בתור הבאות

:הבא בתרשים שמודגם

 ילדים לרפואת שניידר מרכז ליד הילד, ובטיחות בריאות לחינוך, תחומי הבין המרכז מנהלת 1
בישראל.



כישראל ערכים גוער רמי ילדים 156

 קשה אף הערבי במגזר המצב לעיל. המתואר מן שונה אינה ישראל במדינת התמונה
 היעדר היא העיקריות הבעיות אחת אולם היהודי, במגזר למצב בהשוואה יותר

 מקורם הקיימים המועטים הנתונים והיקפה. הבעיה אופי על מבוססים נתונים
 הנתונים רבות. שנים לפני שנערכו ישנים בסקרים או קטנים, מקומיים בסקרים
 ובמספר ,1990 משנת סקירה במאמר הסטטיסטי, בשנתון מקורם באן המוצגים
 הן ילדים על המאיימות ביותר הגדולות הסכנות כי לסכם ניתן מקומיים. מאמרים
וכוויות. הרעלות זרים, גופים בליעת חנק, וחבלות, נפילות טביעות, דרכים, תאונות

 אושפזו 1994 בשנת כי עולה, 1995 בישראל לילדים הסטטיסטי השנתון מנתוני
 אשפוז )משך ימים 57,997 של כולל לסך תאונות, עקב בבתי-חולים ילדים 12,905
 מדי ילדים 6,000כ- נפגעים דרכים בתאונות ימים(. 4.49 היה תאונה עקב ממוצע

.1994־1991 השנים בין יציב נשאר והמספר שנה,

גילים(
לפי בפריסת מתמותת, בלל )מתוך 1992 בשנת מתאונות מתמותת אחוז :1 לות

לא-יהודים יהודים סך־הכל גיל
8.7 7.6 8.0 0

54.8 46.7 50.6 4־1
23.9 43.8 42.7 14־5

אוכלוסיית: וקבוצת מין גיל, לפי ,100,ל־ססס בשיעורים ילדים תמותת :2 לוח
לא־יהודים יהודים

בנות בנים בנות בנים גיל
33.4 28.1 9.8 11.1 4-0
5.7 8.3 2.9 4.5 14־5
3.8 31.2 5.8 15.9 19־14

 (,Bareli, Zadka, Halperin & Sidransky 1990) 1990 משנת מקיף מחקר מנתוני
 ,1984ל־ 1980 בין שנים חמש של בתקופה ישראל במדינת ילדים מיליון 1.5כ־ שהקיף

 תמותה של הממוצע השנתי השיעור מתאונות. ילדים 841 נפטרו שנים שבאותן עולה
 שהיוו ערבים, הם מהנפגעים אחוזים וחמישה ארבעים .10.9:100,000 היה מתאונות

על עמד הערבית באוכלוסייה התמותה שיעור .18 גילאי עד האוכלוסייה מן 23%
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 )פי 7.9:100,000 על שעמד היהודית באוכלוסייה לשיעור בהשוואה 20.9:100,000
 היהודית, באוכלוסייה 5.1 מול 10.5) מבנות יותר נפגעו בנים הקבוצות בשתי (.2.3

הערבית(. באוכלוסייה 16.5 מול 25.1

 ממקרי 52.7%ל־ וגרמו הגילים, בכל לתמותה העיקרי הגורם היו דרכים תאונות
 )סה״כ הערבית באוכלוסייה המוות ממקרי 40.4%ול- היהודית באוכלוסייה המוות
 המוות ממקרי 15%לכ־ וגרמו השני, הגורם היו טביעות (.5.2:100,000 של שיעור

 גרמו נפילות הערבית(. באוכלוסייה שלושה פי הגבוה שיעור ,1.7:100,000 של )שיעור
המקרים. מן 8%לכ־

 בשנה למוות העיקריות שהסיבות נמצא גילאים לפי התאונות גורמי בפילוח
 בקרב 4.9:100,000 של )בשיעור וחנק זרים גופים שאיפת הן לחיים הראשונה
 העיקרי הגורם הן דרכים תאונות הערבית(. באוכלוסייה 27.4:100,ו־ססס היהודים

 14 מגיל צעירים ילדים בקרב ואש. טביעות נפילות, ולאחריהן ,4־1 בגילים למוות
 המוות 19־15 גילאי בקרב רגל. להולכי בעיקר דרכים מתאונות המוות נגרם שנים

 דרכים מתאונות הקשות הפציעות שיעור לנהגים. או לנוסעים נגרם דרכים בתאונות
 כרוכבי ושליש נהגים או כנוסעים שליש רגל, כהולכי שליש - 81.1:100,000 הינו

וגלגיליות. אופניים

 בין ההבדלים על דגש מתן תוך (1995 ואסתתיה )לוי ראש חבלות שסקר במאמר
 הסקר ממצאים. מספר עלו הארץ בצפון היהודית לאוכלוסייה הערבית האוכלוסייה

 ערבים( ילדים 123ו־ יהודים ילדים 151) ילדים 274 וכלל חודשים עשרה במשך נערך
 קשים היו חומרתם והן המקרים שיעור הן נפילה. עקב בראשם שנפגעו ,14־0 גילאי
 נפגעו היהודים הילדים מן אחוזים ואחד כתשעים הערבי. במגזר משמעותי באופן

 כשמונים מטר. מעל מגובה נפלו 9.9% ורק הבית, בתוך נפגעו 86.5% עירוני, ביישוב
 במדרגות, נפילה עקב נפגעו 59.1% כפרי, ביישוב נפגעו הערבים הילדים מן אחוזים

 חומרת לכך, בהתאם מטר. מעל מגובה נפלו 37.4% ואילו והגגות, המרפסות על
 משמעותי באופן וממושכים קשים היו האשפוז, ומשך האשפוזים אחוז הפגיעה,

הערבי. המגזר מן הילדים בקרב יותר

 במגזר הילדים בקרב כל־כך הגבוה התאונות שיעור את המסבירות רבות סיבות ישע
 הרגלי להן ושיש יותר, גדולות הערביות שהמשפחות מכך נובע שהדבר ייתכן הערבי.
 הוא נוסף הסבר לו. מחוצה והן בבית הן המשחקים, הילדים על שונים השגחה
קבע למגורי הסתגלות וקשיי באוהלים מגורים כולל החיים, ובאורח בסגנון הבדלים
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 הרשויות בתקציבי הבדלים וכר. בכביש משחקים באש, בישול הבדואי(, )במגזר
 העירוניות התקנות בתקנון הבדלים pו סיבה, להוות הם גם יכולים העירוניות
ובאכיפתן.

מסקנות
וסוגיהן. ישראל במדינת לילדים הקורות התאונות שיעורי לגבי מקיף מידע אין ♦
 סוגי כולל בתאונות, ערבים ילדים של מעורבותם שיעורי לגבי מספק מידע אין ♦

התאונות.
 שהוא מידע גיל, קבוצת באיזו שכיחות תאונות אלו :התאונות פילוח על מידע אין ♦

התערבות. תכנית סוג לקביעת חיוני
 ניתן השונים, ובגילים המינים, בין ליהודים, ערבים בין המודגמת השונות מן ♦

 לפי אוכלוסייה לפלחי מכוונות להיות צריכות ההתערבות תכניות כי להסיק
 להורדת המאמצים את לכוון יש בתינוקות מין. לפי גם וייתע גיל קבוצות
 יש וחום. קור ומכוויות מהרעלות זרים, מגופים הנגרמים המוות מקרי שכיחות
 חגורות על ־ יותר גדולים ילדים ולגבי לרכב, בכיסאות נכון שימוש על להקפיד
בטיחות.

 החינוך, מערכת שונות: מערכות ולכלול כוללניות, להיות ההתערבות תכניות על ♦
 התקשורת באמצעי נבון שימוש תוך הקהילתיים, השירותים הבריאות, מערכת

והכתובים. האלקטרוניים
 מורים )אמהות(, הורים היתר בין וכוללים מגוונים האפשריים השינוי סוכני ♦

בוגרים. וילדים המשפחה(, לבריאות )תחנות אחיות ומחנכים,
 ברמה תאונות למניעת שלפרויקט מכיוון המקומית, הרשות על להסתמך ניתן ♦

 לשלב אפשרות יישוב; לאותו הספציפיות בבעיות להתמקד יכולת יש המקומית
 תשתית; על דגש לשים יכולת מוטיבציה; ליצירת בקהילה הגורמים כל את

אותן. ולאכוף תקנות לתקע ויכולת
זמן. לאורך והמשכיות בטוחים התנהגות הרגלי הטמעת על דגש לשים יש ♦
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לתחלואה סיכון כגגרס קרגניש משואי

כגהה' גזיה

הגעיה ו.
משפחה. קרובי להורים שנולדו ילדים אצל גבוהים ותמותה תחלואה שיעורי

רלעגל .2
 מגיעים אשר קרובים נישואי של גבוהים שיעורים ישנם הערבית האוכלוסייה בקרב
 קרובים נישואי בעולם. מהגבוהים הם אלה שיעורים הנישואין. מכלל 40°לכ-ס/

 יש אלה. בנישואים הנולדים הילדים בקרב ולתמותה לתחלואה הסיכון את מעלים
השליליות. והשלכותיה הבעיה חומרת לגבי הרחב הציבור בקרב ומודעות ידע חוסר

 קיים כמו־כן התופעה. את לצמצם כדי המניעה, בתחום די משקיע אינו הממסד
 הבעיה בסיכון. הנמצאות קבוצות ויאתרו בנושא שיטפלו ובגופים במרכזים מחסור

 מדיניות אין כמו־כן, הקיימים. השירותים ובנגישות בכמות באיכות, מתבטאת
 עקב הצורך, בעת טיפול והמשך מוקדם ואבחון גנטי ייעוץ שירותי מתן לגבי ברורה
החדש. הממלכתי הבריאות בחוק המניעתיים השירותים סל של ברורה הגדרה חוסר

 בתכניות לנצלו ניתן אשר לנושא, הקשורים ממחקרים ידע של הצטברות יש
התערבות.

שפרעם. בריאות, ולשירותי למחקר הגליל אגודת בריאות, וקידום לחינוך המחלקה מנהל
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 והחברתי, הרגשי הכלכלי, במישור שלילית השפעה יש קרובים נישואי של לתופעה
 השלכות יש לתופעה בנוסף, מולד. ממום שסובל ילד גדל שבתוכה המשפחה חיי על

 מכשור, טיפול, אשפוז, בהוצאות כרוך שהנושא היות הלאומית, ברמה כלכליות
וכר. צוות העסקת הסעות,

רקע .3
 הוא ודרוזים( נוצרים )מוסלמים, ישראל ערביי בקרב קרובים נישואי שיעור

 של מחקרים )לפי הכפריים באזורים במיוחד שכיחה הזו התופעה בעולם. מהגבוהים
ג׳אבר(. ד״ר

 של הוריהם )ב( דודים. בני הם בני־הזוג )א( :קרובים נישואי של דרגות בשלוש מדובר
 שלישית מדרגה הם השנייה הדרגה לאחר הנישואים כל )ג( דודים. בני הם בני-הזוג

החמולה(. בתוך )נישואים

 והנגב, המשולש הגליל, ערביי בין התופעה את שסקר 1992ב- ג׳אבר דייר של במחקר
:הם הקרובים נישואי של התופעה שממדי נמצא

30%-45%ל- מגיעים ראשונה מקרבה בני־זוג נישואי
11%ל- מגיעים שנייה מקרבה בני-זוג נישואי
18%ל־ מגיעים חמולה מאותה בני־זוג נישואי

 ושירותי למחקר הגליל אגודת על-ידי שנערך סקר של התוצאות מובאות 1 בלוח
התופעה. הימצאות שיעור לבדיקת 1992ב- המערבי בגליל בריאות

)באחוזים( קרובים ולא קרובים נישואי :1 לוח
קרובים לא קרובים עדה

48% 52% דרוזים
65% 35% מוסלמים
77% 23% נוצרים

 בריאות, ושירותי למחקר הגליל אגודת על־ידי הערבי במגזר לאחרונה שנערך בסקר
.44% בממוצע היה הקרובים נישואי שאחוז נמצא ערביים, יישובים כשבעים וכלל
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 עדה לפי קרובים, נישואי שיעור :2 לוח
44% מוסלמים

30% נוצרים
50% דרוזים

)באחוזים( העולם ממדינות בכמה קרובים נישואי :3 לוח
50% ירדו
28% מצרים
25% לבנון
54% כווית
54% סעודיה

35ס/« סוריה
44% ישראל ערביי

7% יפו

 ובאופציות הרפואה ברמת והעלייה הרפואית ובטכנולוגיה בידע ההתקדמות
 מסיבות ובתמותה בתחלואה לירידה אחד, מצד הביאו, לציבור הניתנות הטיפוליות
 מהפרעות התחלואה בשיעור עלייה אובחנה שני, מצד אך, ותזונתיות, זיהומיות

תורשתיות.

 מולדים ומומים תורשתיות מחלות של (16% )של גבוהה שכיחות נצפתה בישראל
 שנמצאו 2%-3%ל- בהשוואה קרובים, מנישואי בעיקר הנובעים הערבי, במגזר
המערבי. בעולם

 בין הקרבה למידת מולדים מומים בין וחיובי ישיר יחס שישנו מראים המחקרים
 של צאצאיהם בקרב מלידה המומים ששיעור המחקרים, מראים כמו־כן בני־הזוג.

 קרובי שאינם להורים ילדים בקרב 9%־8% לעומת ,16%כ־ הוא ראשונים דודים בני
משפחה.

 1,000 מתוך שנים 1־0 בגיל שנפטרו הילדים כמספר תינוקות תמותת להגדיר ניתן
 הבריאות שירותי רמת לבדיקת המדדים אחד את מהווה זו הגדרה חי. לידות
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 מספר כגון שונים, חברתיים־כלכליים מגורמים מושפע זה מדד המערכת. ולתפקוד
 הרפואיים השירותים ורמת נגישות זמינות, ;האם השכלת ושנות במשפחה ילדים

ועוד. ביישוב,

 מגיע מולדים מומים בגלל שנגרם הערבית באוכלוסייה תינוקות תמותת שיעור
 הינה קרובים נישואי עקב הנגרמת הערבית באוכלוסייה תינוקות תמותת .8.2%ל־

 15כ- שלפני בעוד הסיבות, מכלל 35%ל- ומגיעה תינוקות, לתמותת העיקרית הסיבה
 מקרי בכלל הראשון במקום היתה זיהומיות ממחלות כתוצאה התמותה שנים

תינוקות. של התמותה

 ושכלל נהריה, בית־החולים מטעם התשעים, בשנות המערבי בגליל שבוצע במחקר
 הסיבות נבדקו לחייהם, הראשונה בשנה נפטרו אשר תינוקות 287 של מדגם

.4 בלוח מובאת ההתפלגות תינוקות. לתמותה

קרוביה ולא קרוביה נישואי לפי לתמותה, הסיבות התפלגות :4 לוה
קרובים לא קרובים נישואי מקרים מס׳ הסיבה

350/0 650/0 20 מולדים מומים
400/0 60% 46 פגות
40% 61% 28 זיהומים
480/0 520/0 11 הלידה סביב סבל
390/0 610/0 23 ידוע בלתי

 חלק הם קרובים נישואי כאשר במיוחד הבריאות, למערכת אתגר מהווה זה מצב
 להשלכות והמודעות הערנות כאשר הערבית, בתרבות עמוק ומושרש מקובל

 את לצמצם כדי מספיק נעשה שלא הרגשה יש נמוכות. עדיין התופעה של השליליות
קרובים. נישואי מעודדת אינה שהדת אף־על־פי הזה הנגע

 את לשנות כדי והכלכלית. החברתית התפיסה עקב וקשה סבוכה בעיה מהווה הנושא
 שיש בגלל יותר ממושך וזמן גדול מאמץ יידרשו האנשים, של וההתנהגות התפיסה

 התערבות דרושה pל דורות. מדורי המושרשת התרבותית התפיסה את לשנות צורך
 המישור :מישורים במספר מאמץ להשקיע יש בהתערבות שונות. ברמות ארוך לטווח

וחקיקה. מדיניות מחקר, נוספים, שירותים פיתוח ההסברתי, החינוכי,
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:הבאות בדרכים יתבטאו אלה דברים
;לבריאות חינוך ♦
;והדרכה גנטי ייעוץ ♦
;המציאות את הולמים אשר רפואיים שירותים פיתוח ♦
 מומים של הימצאות שיעורי בודקים: אשר תחומים בכמה מחקרים ביצוע ♦

 נישואי של הקשר קרובים; נישואי של הימצאות שיעור הערבי; במגזר מולדים
 בבית-ספר נוער בני והתנהגות עמדות מודעות, ידע, מוקדמים; ונישואים קרובים

 פרופיל ;תלסימיה( )למשל שונות מחלות נשאי גילוי ;קרובים נישואי לגבי תיכון
ספציפיות; תורשתיות בעיות לגילוי ־ כפר לכל גנטי

;הבדיקות וסבסוד השירותים סל הרחבת :הבריאות חוק ברמת ♦
 לעשות יהיה שניתן כדי וממוכשרים נגישים שיהיו גנטי לאבחון מרכזים פתיחת ♦

:יהיה ניתן אלה במרכזים מדויק. גנטי אבחון
 בהחלטה לנקוט יהיה שאפשר על־מנת גבוה בסיכון הריונות אחרי לעקוב -

לידתו. לאחר בתינוק מיידי טיפול לערוך ו/או ההיריון של גורלו לגבי מהירה
 הפרעה נשאי וזיהוי איתור לשם בסיכון־יתר ואוכלוסייה משפחה בני לסרוק -

וייעוץ. מניעה טיפול, ומתן גנטית
מקיף. גנטי ייעוץ לתת ־

מחקרים .4
 ד״ר על־ידי התבצע שבהם הגדול בארץ. שונים באזורים בנושא מחקרים מספר נעשו

 בצורה ג׳אבר ד״ר בדק זה במחקר ערביים. יישובים בכשבעים ג׳אבר לוטפי
 אלה, במחקרים בעיות כמה קיימות בשכיחותה. והתרכז התופעה את אפידמיולוגיה

 עריכת תקופת (3) המחקר; אוכלוסיית גודל (2) הנתונים; איסוף שיטת (1) כגון:
ביצועו. ומשך המחקר

וזמחקרינז מטרות 4.1
 )נשאי תורשתיות במחלות חולים ילדים להולדת סיכון בעלי של מוקדם גילוי ♦

 המשך על ולהחליט גנטי ייעוץ לקבל לבני־זוג מאפשר המוקדם הגילוי מחלות(.
 עם ילדים לידת למנוע מעוניינים מהאוכלוסייה גדול שחלק מכיוון זאת הדרך,

חולה. עובר של הפלה ביצוע ידרוש הדבר אם גם מרפא, חסרות תורשתיות מחלות
גן. של נשא איננו אשר בן־זוג, לבחור אחרת אפשרות הגן לנשא לספק ♦
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 למנוע ועשוי מוקדם טיפול מאפשר מסוימות תורשתיות במחלות החולים אבחון ♦
המחלה. של חמורות תופעות

 להוצאות גורמות הרב, לסבל בנוסף אשר חמורות תורשתיות מחלות הפחתת ♦
 יש אף מהם ולחלק החולים, לילדים וטיפולים בדיקות מאשפוזים, כתוצאה רבות
אשפוז. ומוסדות מיוחדות לימודיות במסגרות צורך

 הזה, הנושא לגבי הנוער בני של מחשבתם ודרכי מודעותם עמדותיהם, את להכיר ♦
הולמות. התערבות תכניות להכין לכך ובהתאם

 לגבי קופות-החולים לבין הבריאות משרד בין התפקידים חלוקת היום, הקיים במצב
 הכיסאות" בין "נופלות מהנשים ניכר וחלק ברורה, אינה הגנטי הייעוץ שירות מתן

 יגיעו ולאן בדיקות לבצע בכדי לפנות למי יודעות תמיד ואינן מביורוקרטיה, וסובלות
 הבריאות חוק לפי קופת־חולים על־ידי המסופק השירותים שסל לציין יש התשובות.
 בדיקות כל את מכסה ואינו המונעת הרפואה את מדגיש אינו החדש, הממלכתי
 וייעוץ, גנטי למיפוי בדיקות כגון תחלואה, מקרי של מוקדם ולגילוי לאבחון הסריקה

וייעוץ. משפחה תכנון רחם, בצוואר משטח־פאפ

 אזרחי לכל בריאות בהשגת הצורך על העולמי הבריאות ארגון הכריז 1977 בשנת
 ״,2000 בשנת לכל ״בריאות של היעד להשגת מטרות 38 נוסחו 1984ב- העולם.
ישראל. ממשלת ובכללן אירופה ממשלות רוב על־ידי ואומצו

:יסוד עקרונות שישה על מבוסס לכל״ ״בריאות רעיון
ובתוכן. מדינות בין בריאותיים פערים צמצום ♦
 לשיא להגיע לאנשים לאפשר כדי מחלות ומניעת הבריאות קידום של הדגשה ♦

והחברתי. המנטלי הגופני, כושרם
 לתנאים יזכו שהאנשים להבטיח על־מנת בחברה שונים מגזרים בין פעולה שיתוף ♦

סביבתיים. סיכונים מפני ויוגנו לבריאות הנחוצים הבסיסיים
הקהילה. השתתפות ♦
 זמינים שירותים המספק הראשוני, הרפואי בשירות הבריאות מערכת התמקדות ♦

אנשים. ועובדים חיים בהם במקומות
בין־לאומי. פעולה שיתוף ♦

 קידום בנושא הראשון הבין־לאומי הכינוס של בסיומו נוסחה אשר אוטווה, אמנת
 אשר הבריאות לקידום הדרכים את וקבעה המושגים את הגדירה ,1986ב- הבריאות

 ציבורית מדיניות בבניית הצורך את הדגישה האמנה לכל". "בריאות השגת יאפשרו
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 הצורך את הדגישה כמו־כן הבריאות. לקידום העיקריות הפעולות כאחת בריאה
 קהילתי פיתוח קהילתית, פעילות בחיזוק וחברתית; פיזית תומכת, סביבה ביצירת
 שיתוף לחיזוק גמישות מערכות ופיתוח החברתית התמיכה העצמית, העזרה לחיזוק

 ועידוד חינוך מידע, הספקת באמצעות אישיות מיומנויות ובפיתוח הציבור;
חיים. מיומנויות

 בריאות ולשפרה. בריאותם על לפקח לאנשים המאפשר תהליך הוא בריאות קידום
 ואישיים, חברתיים משאבים המדגיש חיובי ומושג היום־יום חיי לקיום משאב הינה
פיזיות. יכולות גם כמו

ההתערגגת דרגי .5
קרובים. נישואי עקב מולדים מומים צמצום על: מטרות

תיכון. בית־ספר תלמידי (2) ומשפחותיהם. הנישואים לפני צעירים (1) יער: קבוצות
תורשתיות(. מחלות של היסטוריה להן )שיש גבוה סיכון עם משפחות (3)

:ההתערבות תכנית של היעדים
 הסיבוכים לגבי הוריהם ושל תיכון בית-ספר תלמידי של המודעות העלאת ♦

קרובים. נישואי עקב להתרחש שעלולים
 והייעוץ הבדיקות רישום חשיבות על הרות נשים אצל המודעות העלאת ♦

המוקדמים.
והעשרתם. והחינוך, הבריאות בתחומי השונים הצוותים של המודעות העלאת ♦
ובדיקות. ייעוץ בעזרת הנושא עם להתמודד בסיכון משפחות של המודעות הגברת ♦
עצמית. לעזרה קבוצות במסגרת חולים לילדים הורים השתלבות עידוד ♦

געגע שיטגת .6
הרצאות. ♦
השתלמות. קורסי ♦
עיון. ימי ♦
סדנאות. ♦
דפדפת. ♦
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בריסטולים. ♦
דתיות. הטפות ♦
דיון. צוותי ־ (TV) פנלים ♦
בעיתונות. כתיבה ♦
וסרטונים. סרטים הכנת ♦

 בקהילה, בריאות גורמי חינוך, צוותי לבריאות, מחנכים שותפים: התכנית לביצוע
התקשורת. אמצעי בעלי מועדונים, מנהלי מתנ״סים, מרכזי

היזפעלוז תמית סינוס ד.

 המעורבים והגורמים הבעיה גודל לימוד )א( :היתה מטרתם אשר מחקרים בוצעו ♦
 היעד, אוכלוסיית של החשיבה דרכי לימוד )ב( השונים; המשתנים בין והקשרים

גבוה. בסיכון קבוצות איתור )ג( המידע; מקורות משפיעים, גורמים
 תחלואה לעליית סיכון כגורם קרובים נישואי על ומקיף רחב הסברה מערך ♦

 דפדפת, עלונים, הפצת )א( על־ידי: בנדון התורשה ומשמעות מולדים ומומים
 והסבר המחשה עם וידיאו קלטות הכנת )ב( הערבית; בשפה וסטיקרים כרזות
 ימי עריכת )ד( המניעה; בתחום שונים יעד לקהלי הרצאות )ג( בערבית; לנושא

בנושא. השתלמויות וקורסי סדנאות עיון,
 התערבות ברמות מקיפות קהילתיות לפעילויות מקצועיים צוותים הכשרת ♦

מוקדם. וגילוי אבחון בדרכי וכלה בהרצאות החל שונות,
 וייעוץ מוקדם לגילוי תחנות להקמת ובממסד מקומיות ברשויות גורמים עידוד ♦

גנטי.
 וחקיקה ותקנים משאבים להקצאת שתדחוף בכנסת לנושא שדולה הקמת עידוד ♦

נישואין. בנושא ואכיפתה
שונות. בנסיבות לאוכלוסייה כלליות סריקות ♦
המחלה. עם בהתמודדות שיעזרו תורשתית, מחלה עם ילדים של להורים עיון ימי ♦
וייעוץ. לתמיכה קו-פתוח ♦
במחלה. וחוקרים לרופאים ומענקים מלגות גיוס ♦
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גסיסיגת גקגדית גזעיקרי: גמחקר &.
 תיכוניים בתי־ספר תלמידי של והתנהגויות עמדות ידע, בדיקת המחקר: מטרת

קרובים. נישואי בנושא ערביים

 ובערים בכפרים ערביים תיכוניים בתי-ספר של מייצג מדגם בחירת המחקר: שיטת
הרצויים. המשתנים לבדיקת שאלון הפצת הדתות. משלוש

תיכוניים. בתי־ספר תלמידי יעד: אוכלוסיית
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הסקירות סן העוליס ופעולה מחקר כיוור

מועעים מחקר תחומי
 אוכלוסייה קבוצות בקרב התאונות וסוגי שכיחות )א( :ילדים בקרב תאונות (1)

התאונות. ותוצאות סיבות )ב( ;שונים וגילים שונות
 סיכון גורמי לגבי ההורים של ותפיסות עמדות )א( ילדים: בקרב מוגבלות (2)

 המוגבל הילד ושילוב למוגבל החברה התייחסות )ב( ;מניעה ודרכי למוגבלות
הכללית. בחברה

 האוכלוסייה בקרב קרובים נישואי תופעת שכיחות )א( :קרובים נישואי (3)
 של והתנהגות ידע עמדות, )ב( לתחלואה; לסיכון גבוה כגורם הערבית

 של בתחום בפרט, תיכוניים, בתי־ספר תלמידי ושל בכלל, הערבית, האוכלוסייה
קרובים. נישואי

 מחלות על שוטף ודיווח מעקב איתור, מערך פיתוח זיהומיות: מחלות (4)
זיהומיות.

החערנגח ומוקדי מרירות לפעולה: העעוח

®רעה שירויגי

 לצמצום ההרה לאישה והמעקב הטיפול המניעה, שירותי את ולהרחיב לפתח (1)
נמוך. לידה ובמשקל מולדים מומים בפגות, הקשורה תינוקות תמותת

 לידתיות, טרום אבחון בדיקות של בתחום נשים בקרב ההסברה את להגביר (2)
מינית. והתנהגות מזון אישית, היגיינה

 למחלות סיכון כגורם קרובים נישואי של בתחום הסברה מערך לפתח (3)
תורשתיות.

תורשתיות מחלות של מוקדם ולגילוי גנטי לייעוץ תחנות להקים (4)
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 החיסוני הכיסוי והעמקת האוכלוסייה לכלל שגרתיים חיסונים קבלת להבטיח (5)
הרות(. לנשים אדמת נגד חיסון )כגון סיכון לקבוצות

 בתחום שיתמקדו "אתגר"( תכנית של הדגם )לפי להורים הדרכה תכניות לפתח (6)
 ומהנה בריא קשר ויצירת ודמיון חשיבה פיתוח משחק, ניהול בתינוק, טיפול של
לילדים. הורים בין

ילדים נקרב תאמגת

 )חינוך, המערכות בכל ילדים בקרב תאונות למניעת תכניות ולהפיץ לפתח (7)
ורווחה(. בריאות

 חומרי מבנים, על אכיפתם והגברת הבטיחותיים התקנים מערכת את להרחיב (8)
נוער. ובני ילדים בקרב התאונות היקף צמצום לצורך ותרופות, הדברה ניקוי,

זיהומיות מחלות

זיהומיות. מחלות למניעת תכניות ולהפיץ לפתח (9)
 הפיקוח והגברת והסביבתיים התברואתיים השירותים את ולשפר לפתח (10)

 התהוות ולמניעת הזיהומיות המחלות היקף צמצום לצורך והקהילתי הסביבתי
זיהומיות. מחלות והתפרצות

 היגיינה של בתחום זיהומיות מחלות למניעת לבריאות החינוך את להגביר (11)
ובמזון. אישית

תשתיות

 בכלל, הערבי, במגזר בפריפריה באזורים הבריאות שירותי תשתית את לחזק (12)
בפרט. הנמוכות, החברתיות־הכלכליות הקבוצות ובקרב

 והפסיכולוגיה השיניים רפואת הרפואה, הסיעוד, שירותי את ולהרחיב לפתח (13)
בבתי־הספר.

 של ובתחום בכלל, הבריאות, תחומי בכל ערבי מקצועי אדם כוח להכשיר (14)
בפרט. הנפש, בריאות

 בכל הקורטיביים לשירותים המניעה שירותי בין הפעולה שיתוף את לשפר (15)
הרמות.
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וזגפש בריאות
 מתאימה ובאיכות בכמות קהילתיים ושיקום טיפול מניעה, שירותי להקים (16)

הנפש. בריאות של בתחום
עמם. ההתמודדות ודרכי נפשית מצוקה למצבי הציבור מודעות את להעלות (17)

וזפוז בריאות
השתייה. למי הפלואור הוספת תהליך את להאיץ (18)
הפה. היגיינת על לשמירה הציבור מודעות את להעלות (19)
ציבורית. קהילתית ברמה הפה בריאות שירותי להקים (20)

הסביכה איבות
 בין־תחומי פעולה ושיתוף לתיאום הסביבה לבריאות ארצית מועצה לכונן (21)

הסביבה. איכות בנושא
 הסביבה איכות בנושא מדיניות קובעי של והמעורבות המודעות את להגביר (22)

 התכנון תחומי בכל הסביבה איכות של לשיקולים הראויה החשיבות ומתן
וכדומה. מפעלים יישובים, תכנון הסביבתי,

 בריאות למפגעי הציבור חשיפת לצמצום והערכה בקרה איתור, מערכת לפתח (23)
הסביבה.

האוכלוסייה. לכל בטוחים שתייה מי לספק (24)
 בריאותיים סיכונים לגבי בפרט, נוער, ולבני ולילדים בכלל, לאוכלוסייה, לדאוג (25)

מזוהם. ומזון אוויר זיהום כגון סביבתיים,
מוצקה. בפסולת ומקיף יעיל טיפול להבטיח (26)
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שלישי נוגשג לאחר ריגן

 הראית אתה ראבי, סעיד מר כל קודם קצרות: הערות שתיים־שלוש הראל: יוסי
 הדבר הרב שלצערך ואמרת האוכלוסיות, שתי בין הפערים על המצביעים שקפים
 בקצה אור שאין אומרים אינם פערים לדעתי, המנהרה. בקצה אור שאין מראה

 היא שלנו שהמטרה חושב אני יותר. ארוכה שהמנהרה אומרים רק הם המנהרה,
 פתרון באמת יהיה המנהרה בקצה ושהאור קצרה, יותר תהיה שהמנהרה לוודא

שלנו. לכיוון שבאה רכבת של אור ולא לבעיה,

 להיזהר צריך שמאוד חושב אני חמו. ד״ר של להרצאתה מתייחסת השנייה, הנקודה
 חושב אני זו. נקודה על אקפוץ שאני בטח ידעת את מחקר. צריך שלא מהאמירה

 ובאוכלוסייה בתרבות לאו-דווקא שטח, ולכל לשטח, להיכנס להיזהר מאוד שצריך
 למחקר הולכים. לאן לדעת בלי בחושך התערבות תכניות ולעשות עליה, שמדברים

 אחת, מטרה מרכזיות. מטרות שתי יש כאלה, לתכניות הבסיס להיות שצריך יישומי
 באוכלוסייה גבוה סיכון וקבוצות תרבות דפוסי לאתר אפשר מגמות: לאתר היא

 היא השנייה, המטרה נכנסים. שאליה הספציפית בתרבות הספציפית, הייחודית
זו. ספציפית לתרבות ייחודיים שהם להתערבות שניתנים השפעה גורמי לחקור

 יעילות שהן תכניות לפתח יהיה ניתן לא אלו, מידע סוגי שני ללא המידע, ללא
 תכניות על דוגמאות לכם ולספר זמן הרבה כאן לשבת יכול אני לעבוד. ויכולות

 אחרות במדינות או בארצות-הברית, אם דולרים, מיליוני בהן שהושקעו התערבות
 ניסו שאותה במטרה שינוי לאפס והגיעו המדעי, הרקע ללא שעבדו בארץ, וגם

לשנות.

 25% בין מישראל, כולל מהעולם, יודעים שאנחנו בנתונים ־ מרכוס לדייר בתשובה
 בית־הספר. כותלי בתוך מתרחשות 17ל־ 11 גיל בין נוער בני של מהפציעות 30%ל-

 ממה קטן יותר הרבה הוא קטלניות הלא הפציעות בקרב הדרכים תאונות של האחוז
 מקום תופסים אחרות ופעילויות ספורטיביות פעילויות כמו ודברים כאן, שנראה

נכבד.
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 של המקור שהרי בישראל, הערבית האוכלוסייה על מידע לנו אין הרב, לצערנו
 לגבי מושג שום לנו אין ולכו, פטירה. תעודות או בית־חולים איננו הזה המידע

 הגורמים הם מה מסתכנים, הילדים בהן הסביבות הפעילויות, סוג של ההקשרים
 לדעת חייבים שאנחנו גורמים אותם בדיוק הם אלה מסתכנים. הילדים שבגללם
 גבוהים כל־כך הם הזו האוכלוסייה של ההיפגעות שיעורי מדוע להבין שנוכל על־מנת

אחרות. אוכלוסיות של לשיעורים בהשוואה

 מתודולוגיה של הנושא נאון. דניז של המעניינת להרצאה מתייחסת אחרונה נקודה
 אחת מאוכלוסייה מתודולוגיה לשאול אי-אפשר תמיד: לזכור צריכים אנחנו שאולה.
 לרמה עד ומגיע דגימה, שיטות של ברמה מהדברים מתחיל זה אותה. לתרגם ופשוט

 לא לשפה משפה התרגום לשפה. משפה אותו לתרגם ומנסים שלוקחים שאלון של
 להיות יכולה הקונספציה מונח. של התרבותי בתרגום שוני יש כי דבר, בשום עוזר

 שאלות של סדרה להיות יכולה זו לשאלה, אותה כשמתרגמים אבל קונספציה, אותה
 אותה לתוך להיכנס שחייבים כך קונספציה. אותה את שתמדודנה לגמרי אחרות
 המתודולוגיה, את ולפתח לעומק, הנושא את ולהבין הקונספציות את ולהבין תרבות,

ומעלה. מהשטח לנו, אמרה שדניז כמו

 הערבית האוכלוסייה על במידע רב מחסור שיש מצאתי כנסים בהרבה זידאן: סלים
 לבריאות החינוך על יותר רבה ברצינות שנתייחס מציע אני הבריאות. בתחום גם

 על תיכון בבית־ספר משהו ללמד נזיה של הצעתה לגבי פורמלי. באופן בבתי־הספר
 החינוך נושא את מלמדים לא אנחנו אם עוזר לא שזה חושב אני קרובים, נישואי

הרמות. בכל לבריאות

 שכשיש הוא מנדה, בכפר הממלכתי בבית־הספר כשלימדתי בעצמי שראיתי דבר עוד
 הציור, שיעורי כל קודם נופלים השיעורים, מספר על משפיע והדבר קיצוצים

 אלה, נושאים על מסתכלים אנו אמר, מסאלחה שד״ר כפי והמוזיקה. ההתעמלות
 הילדים של משחקם את רואים לא אנחנו משחקים. התלמידים משחקים, הם כאילו
 במה מחליט החינוך משרד לא הלימוד, שעות במספר קיצוצים כשיש חשוב. כדבר

הראשון. הקיצוץ על מחליט אשר זה הוא המנהל אלא לקצץ,

 שבהם הקודמים, המושבים לבין הזה המושב בין להשוות מנסה אני ממיסי: דאסם
 יותר הוא הדגש הזה במושב הילדים. של יותר רבה מעורבות של הסוגייה התעוררה

 להיות צריך לבריאות חינוך האם הסוגייה: עולה לכן, המבוגרים. על ההורים, על
 באמצעות האם ההורים, על מדברים וכאשר ההורהי או הילד בית־הספר, באמצעות
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 צריכים ההדגשים איפה אבל וגם, גם מדבר לא אני הנשים? באמצעות או הגברים
 משניים שינויים וליצור שינוי ליצור כאן הכוונה כי השינוי, את ליצור בכדי להיות

 במסגרת הזאת הסוגייה את לבחון מאוד שחשוב חושב אני וכאן, בחברה. נוספים
מעמיק. יותר דיון

 אבל סך־הכל, של התפלגות לנו יש אומרת, זאת "איפה"? של הסוגייה עולה עכשיו,
 של פגיעות יותר יש איפה לשאול צריך התערבות, תכניות או מדיניות לקבוע בכדי

 רושמים עדיין שהשוטרים מכיוון וזאת בכביש? בבית? בבית־הספר? האם ילדים,
 את לבחון חשוב לדעתי, לכן, פוחתות. לא דרכים תאונות זאת ולמרות רפורטים,
"איפה"? של הסוגייה

 אותן את שואל כהורה אני כי מאוד, מעניינים היו מסאלחה שפיק ד״ר של דבריו
 הציבור לידיעת הקליני הרופא של הידע את להעביר איך השאלה־ נשאלת שאלות.
 מעין לייצר יכולים אנחנו איך הרצאות? דרך התקשורת, אמצעי דרך האם הרחב,
 יהיה שהוא במקום ההורה? של המודעות להגברת מסוימת פרוגרמה מעין או תכנית
לחוויה. שותף עליו'להיות מורה

 הדגל לו יש אחד כל להתערב, איפה המציגים בין תחרות פה שיש מעניין מתדיין:
 על המספרים? פי על הפנים? פי על נחליט: איך היא המעניינות השאלות ואחת שלו,

 בתחומים גם עולה והיא ברור, מאוד באופן שעלתה שאלה זאת ההשקעה? פי
האחרים.

 הנתונים אם מאלפות. מעניינות, מאוד סקירות פה שמענו כל קודם חטאב: נכיל
 בזה תומך בהחלט אני חרד. ממש אני אז אמיתיים, נתונים אכן הם כאן שקיבלנו

 האצבע את ולשים מדויק, באופן ולאבחן לאתר כדי וסקרים מחקרים לערוך שצריך
התמונה. את נכונה מאוד בפרופורציה ולראות לבדוק יש שאותם המקומות על בדיוק

 איפה שלך האישי מהניסיון יותר לשמוע מצפה הייתי ראבי, מר של ההרצאה לגבי
 זה נוער. ובני ילדים בקרב לבריאות לחינוך שקשורות העיקריות הבעיות נמצאות

אחר-כך. זה על להרחיב תוכל אם מבקש אני לי. חסר

 לפתח מנסים הם פסיכולוגים, של כהרגלם מסאלחה. שפיק ד״ר של ההרצאה ולגבי
 כמותי, ממד קיבלתי לא תצפיות. שבע שש, חמש, תצפיות, כמה סמך על תיאוריות

כמה? הפרופורציה, אלף? מאה, עשרים, מקרים? כמה שנים, ארבע במשך למשל,
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 בתרבות. שקשור דבר זה קרובים, נישואי 40% יש הערבית החברה בקרב מתדיין:
 וכיצד? הערבית החברה של בתרבות נילחם האם עצמנו את לשאול צריכים ואנחנו
 וההורים כשהמשפחה משפחה, קרובי עם להתחתן לא הילדים את נחנך האם

 קשרי כבר יש לנערים כאשר תיכון, בית-ספר בגיל זה את נעשה האם בזה? תומכים
 להתחתן לא לחנך תכנית בעד אני זה. בעד לא אני אותם? ולבלבל הבנות, עם אהבה

 להתחיל למה רגיש. עניין זה זה, את לעשות ואיך מתי אבל משפחה, קרובי עם
 קשרו לא עוד כשהילדים הביניים בחטיבת לא למשל, למה, תיכון? בבית־ספר

 של במסגרות גם יהיה שלא למה הפורמלי, החינוך של במסגרות רק ולמה קשרים.
 יבנו הבריאות ומשרד החינוך שמשרד וטוב רגיש, נושא זה פורמלי. הלא החינוך

זה. בנושא מתאימה להתערבות תכנית ביחד

 מדברים אתם כאשר הערות. שתי אעיר לגמרי. אחר מכיוון מדבר אני עוואד: יאסד
 ולא־יהודים, יהודים שזה יחידי משתנה על בעצם, או, דמוגרפיים, משתנים כמה על
 המגזרים. שני בין בריאות בשירותי בשימוש אי-שוויון על בעצם מדברים אתם אז

 לאומי, לביטוח במוסד עבודתי מעצם משוויוניות. ההפוך המצב על בעצם מדובר
האוכלוסייה. בכלל הבריאות בשירותי שוויון באי הזה, בנושא מתעסקים גם אנחנו

 משתנים גם ־ יהודי יהודי/לא ־ הדמוגרפי למשתנה שבנוסף לדעת גם חשוב לדעתי
 דמוגרפיים משתנים הן בריאות, בשירותי השימוש אופן על להשפיע יכולים אחרים

 לפני ׳,95 שנת לפני לפחות חשוב, היה הכלכלי המשתנה כלכליים. משתנים והן
 בשירותי השימוש איך לדעת מאוד חשוב ממלכתי. בריאות ביטוח חוק כניסת

 ׳92ב- נתונים סמך על הזה הדבר על עובדים אנחנו הפרט. של להכנסה קשור בריאות
 שקיים חושבים אנחנו המקדימות התוצאות לפי העבודה. באמצע ואנחנו ׳,93וב־

להכנסה. שקשור גבוה אי־שוויון

 יודעת את אם יודע לא אני נתונים. מיני כל על הצביעה חמו מיכל ד״ר שנייה, נקודה
 על מדובר שם .1993 מארס עד מינואר שנעשה בריאות בשירותי שימוש של סקר שיש

 מקור שזה חושב אני גיל. ולפי הפגיעה מקום לפי וגם פגיעות, וסוגי פגיעות מיני כל
דמוגרפיים. משתנים של השפעתם את לבחון וגם מחקרים לעריכת טוב די

 המרכזית שהסוגייה חושב אני אז הנתונים, את נכון הבנתי אם אמארה: מוחמד
 שאני משום אבל המחקרים. בכל העוברת התרבותית הבעיה בעצם היא כאן שעולה
 שפיק ד״ר של להרצאתו אתייחס הפיזית, בבריאות מבין לא שאני ומתוודה מודה

מסאלחה.
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 הערבים המסורתי, החינוך לפי כלומר הילד, אל מדברים לא הערבים ראשית,
שלי. העיקרית הטענה זו הילד, על מדברים

 פעם אפילו האם את הזכיר לא מסאלחה שפיק ד״ר לב, שמתם אם אחרת, נקודה
 לשאיפה בדומה ואבא, אימא שיהיו שלנו השאיפה האבא. את הזכיר הזמן וכל אחת,

 ד״ר שהציג הבעיה לכן, בעצם. שלי המרכזית הנקודה וכאן המערבית. החברה של
קוגניטיבית. ולא תרבותית בעצם היא מסאלחה שפיק

 שלנו שהילד ציפיות לנו ויש המסורתית, התרבות את מנחילים כהורים אנחנו בעצם
 מנחילים איננו אנחנו בבית־הספר כישלון. יש pל מערבית, מודרנית בחברה יתפקד

 שבה הזו היחסים מערכת וקיימת החדשה, החברה של החדשים הערכים את להם
הילד. עם מדברים לא אנחנו

 נקודות ושוכחים אחת נקודה חוקרים אנחנו אחד, מצד בעיה. ישנה כחוקרים, לנו,
 מאוד יפה שהודגם כמו אחרת. חברה לבנות שלנו השאיפה שני, ומצד אחרות;
 מערבית חברה לפי בהגדרה, תלוי "מורה" המושג י מורה זה מה מורה. של בהגדרה

 שפיק ד״ר רוצים? אנחנו מה אז משחק? זה מה משחק, מסורתית. חברה או
 האחר, המשחק את רוצים ואנחנו שאיפה, לנו יש חושב, אני אנחנו, וגם מסאלחה,

המודרנית. בחברה לתפקד נוכל שאנחנו כדי המסורתית, התפיסה לפי לא

 תרבותית. בעיה הינה היום ששמענו המחקרים מכל העולה הבעיה דעתי, לפי
 וכדומה. תרבותי בהסבר מוסברים להיות יכולים קרבה נישואי של אחוזים ארבעים

 אלא כפסיכולוגית מסאלחה שפיק ד״ר שהציג הבעיה את לראות מסכים לא אני לכן,
טהורה. כתרבותית

 ראשית, הזה. המושב על ביקורתיים קצת אולי דברים אומרת אני דאוד: נאהיה
 בריאות, נושא של העדיפות סדר על מעיד היום בסוף הזה המושב של מקומו אולי

 ומתביישת יושבת בריאות כאיש אני הערבי. במגזר בריאות וקידום לבריאות חינוך
האחרים. במושבים שהועלו הנתונים כל לעומת כאן שהועלו בנתונים

 במשך המחקרים מכל שהועלו, הנתונים מכל כי החינוך, אנשי בפני מתביישת אני
 על יודעים אנחנו מה הנוער, בריאות על בריאות, על שמענו מעט כמה ראינו היום,
 מה נוער, של סיכונית התנהגות על יודעים אנחנו מה הנוער, של ההתנהגות דפוסי
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 מה סמים, על יודעים אנחנו מה עישון, על יודעים אנחנו מה תזונה, על יודעים אנחנו
דבר. שום מין, על יודעים אנחנו

 יכולים לא וגם אחד. אף האלה! בנושאים משהו לי ולהגיד עכשיו לעמוד יכול מישהו
 לנו אין בריאות. על שלנו הנתונים הם אלה ולומר: עליהם ולהצביע שקפים להציג
 ואני הבריאות במשרד יושבת אני נתונים. לנו שאין להגיד להתבייש צריך ולא נתונים

המצב. זה שיש, מה זה להגיד, מתביישת לא

 הכובע לאיבוד, הולך הבריאות של הכובע גם נתונים, שאין רק לא מזה, חמור יותר
 הזה הנושא הערבי. במגזר לאיבוד הולך בבית־הספר לתלמיד בריאות שירותי של

 המקומיות. לרשויות הבריאות, במשרד לתלמיד הבריאות שירותי מטיפול הועבר
 את לתת צריכים והם המקומיות, לרשויות הבריאות ממשרד לעבור צריך הכסף

בבית־הספר. לילדים השירותים

 של לבריאות ילך הזה שהכסף ביטחון ואין כסף, אין המקומיות לרשויות קורה! מה
 בהם, לטפל שיש הרשויות של העדיפויות בסדר דברים הרבה יש כי התלמידים,

 לאנשי שאין להיות יכול יקבל. שהילד מהחיסון אולי, חמורים, יותר הרבה שהם
 גם אז לאיבוד, הולכת הילדים של הבריאות בכלל. לנושא המודעות את הרשויות

 בחברה שולי נושא שהוא בריאות, קידום וודאי לבריאות, חינוך של הנושא
לאיבוד. יותר עוד ילך הכללית, הישראלית

 ישנם pא אם לבריאות! ותכניות בריאות קידום של תכניות עושים בתי־ספר כמה
 באמת צריך הנושא לדעתי, לכן, בקטן. ומאוד נקודתי, מאוד הוא הדבר אז כאלה,
רציני. ממש טיפול שורש, טיפול

 התאונות, נושא על דיברה חמו מיכל כשד״ר ובריאות. תרבות בין הקשר על מילה
 שגורם משהו שלי בתרבות רואה לא אני תרבות. תלוי נושא שזה אמרה היא

 גורמים הם באתי שאני ומאיפה שלי העור צבע אם יודעת לא אני לתאונות.

 שבגלל מסוימים, גורמים ושל הסביבה של תוצאה שזוהי חושבת אני לתאונות.
 pל ככה לעשות רוצה שאימא בגלל ולא הזה, למצב גרמו השנים, במשך הצטברותם

 הוא בהם. לשחק התקניים המשחקים את מוצא ולא לחצר יורד שלה pה שלה.
נחבל. והוא נופל והוא גרועה, והתשתית סלולים לא וכבישים בורות שם מוצא
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 את רואה שאת הראשונה הפעם שזאת אומרת את נכון, הבנתי אם מתדיין:
 ומחנכת הבריאות משרד עובדת שאת מבין אני המחקרים. שני של הנתונים

 מערכת באמצעות בבתי־ספר לבריאות לחינוך גם שתתרמי מאוד וחשוב לבריאות,
הפיקוח.

 נושאים ישנם אבל יורדים, ונושאים עולים שנושאים להיות יכול עבדו: בשיד
 רבות שנים מזה לבריאות שהחינוך מאוד, חשובים נושאים שהם מסכימים שכולנו

 לימודים תכנית אין היום עד למה יודע לא אני הסמים. לבעיית כוונתי עליהם. מדלג
 הדבר לפה. להכניס לא ומה לפה להכניס מה הרגלים לילד שנותנת הרך, מהגיל עוד

 כמו בעיות קודש. עבודת לעשות אפשר לדעתי, ששם, הרך בגיל במיוחד חשוב, מאוד
 ולחברה, בפרט, לילדים, רבות יתרמו כאלה שתכניות ויכוח שאין עישון, סמים,
עתידית. בראייה בכלל,

 אישית. בחירה של נושא זה תרבותי, מאוד נושא זה לדעתי, קרובים, נישואי בסוגיית
 תיאמן שלא בצורה חשוף הנוער מיידי. צורך הוא המיני החינוך נושא לדעתי, מכאן,

 לא מענה, ואין בנות, זה ואם בנים זה אם האפשריים, המיניים הגירויים לכל
 אנחנו מקדימים, שאנחנו ככל לדעתי, הזה. לעניין ההורים אצל ולא בבית־הספר

שלנו. מהחברה סבל הרבה חוסכים

 המחלקה של והפרויקט הבריאות משרד עם בנצרת לנו שהיה ניסיון על לדבר רציתי
 למורים השתלמות אצלנו העבירו נוספים ומרצים ראבי סעיד מר ובריאות. לחינוך

 בתי־הספר שבתוך והרגשנו הרך. לגיל גם החטיבות, לכל השתלמות לגננות, וגם
לבריאות. חינוך של החשיבות ועל הבריאות על מדברים כולם הראשונה, בשנה

 לנו יש ועכשיו אותה. שיזמו האנשים בין אפילו אני הזו, התכנית חסיד הייתי אני
 בשנה אנחנו כיום לבריאות. חינוך בנושא שבועי שיעור בית-ספר בכל כמעט

 שזה כאילו מקצוע, מלמד שאני כאילו להרגיש מתחיל אני לתכנית. השלישית
 הבריאות, נושא את מלמד אני כימיה, או מתמטיקה מלמד שאני כמו דיסציפלינה.

שלו. הערך את מפסיד העניין כל זו בדרך אבל

 חוויה, זוהי בריאות. מקדמי של בתכנית בבתי־הספר השנה התחלנו זאת, לעומת
 שאם חושב אני אז התלמידים. גם המנהל, גם המורים, גם לעבוד, רוצים כולם
 תכניות לזה ותוסיפו בשבוע, שעות ושלוש שלושים ו־ו׳ ה׳ בכיתה מלמדים אנחנו
הדרך. לא זאת - סביבה ואיכות בדרכים בטיחות על לימוד
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 דרך לבריאות חינוך כלומר אינטר-דיסציפלינרית, תכנית לנו שתהיה מעדיף אני
יותר. מושך הדבר המדעים, דרך הטכנולוגיה,

 לקחת צריך נתנה, שדניז הנתונים לגבי בקיצור. ממש זה את אעשה יעקובי: ג׳אנם
 בכל מקצוע אנשי שהם באנשים מחסור יש למידה, ליקויי של שבנושא בחשבון
 מקצוע אנשי מעשרה פחות טועה, אינני אם במדינה, היום יש בסך־הכל הרמות.
 של ברמה אחד לא אף אין לדוגמה, המשקמת. בהוראה שמומחים הערבי במגזר

 הזה בנושא שהתמחה אבו-רביע סאלים ד״ר את להוציא לקריאה, מומחה מומחיות,
בקריאה. מומחים ממש שהם אנשים אין אבל האקדמית. ברמה

 אין בדיבור, מרפאות שתי יש למשל, בדיבור, ריפוי של הנושא את לקחת אם
 עדיין האלה התלמידים וכל וכר, עיוורים חירשים, שהם תלמידים להוראת מומחים
 לא הגדול שבחלקם המיוחד החינוך במסגרות מורות או ממורים שירותים מקבלים
רגילה. בלתי בצורה דיברת, שעליה הבעיה את מסבך וזה מיוחד. בחינוך התמחו

 הורים בין אינטראקציה של הנושא על דיבר שפיק שד״ר שמח ואני השנייה, ההערה
 שאנחנו נושא זה מסודרת. מאוד מאוד בצורה אותו להעלות שצריך נושא זה לילדים.
 כל את לוקחים כשאנחנו כלשהי. הכשרה דרושה נושא, לכל כמעט היום בו. לוקים

 כל את היום עוברת הערבית החברה כאשר הזה, היום בחצי עליהן שדובר הבעיות
 כלשהם משמעותיים לשינויים גם מביאים בוודאי הם האלה, השינויים

המשפחתית. באינטראקציה

 המערבי, הדפוס פי על והישגית, מודרנית להיות הערבית החברה של השאיפה ישנה
 רואים כי וכר, למשחק או ליצירתיות ביטוי לתת לא של התופעות כל את יש p ועל
זמן. בזבוז בזה

 ניהלתי. אותו בבית-הספר מעניין מאוד ניסיון לנו היה שהשנה רק, אזכיר אני
 שעות וחמש שלושים להם שיהיו במקום ואמרתי, ניסויית ככיתה אחת כיתה לקחתי

 מתוך אחת לכיתה הורדתי האלה, הדברים וכל גיאוגרפיה היסטוריה, של שבועיות
 בדיוק, זוכר לא אני נושאים, כמה ובעוד גיאוגרפיה בהיסטוריה, השיעורים את חמש

וספורט. אומנות ציור, יוצרת, דרמה שזה חוויתי לימוד נותנים זאת ובמקום

 ההורים. וגם מכך, הזדעזעו המורים גם מגזרים. משני באה שההתנגדות לכם תדעו
 על שמחתי אגב אני רגילה. בלתי מלחמה היתה והיא ההורים עם היתה המלחמה



183 לגריאגת גחיגגך נריאגת

 יביא כזה שנושא אותי, הפתיעו שמאוד הדברים אחד זה ההורים. עם הזה המפגש
 מוריד שאני הזה המטורף הרעיון לי בא מאיפה להבין רצו הם לבית-הספר. הורים

 בסביבה, מודרך סיור שנקרא משהו ומוסיף היסטוריה, של האלה השעתיים את
 מיני כל זה עם יעשו או זה את ושיתעדו שלהם, בסביבה קורה מה יראו שהילדים

דברים.

 ומי מודרכת. תכנית עם רצינית, מאוד התייחסות מצריך זה דבר שבהחלט חושב אני
ברכה. עליו תבוא זה, את שיכתוב

 כולנו מחקר. צריך שלא לומר התכוונתי לא תגובות. כמה כמובן יש לי חמו: מיכל
 נושא לגבי הן בסקירה שלי הראשונות ההמלצות ושלוש הסקירות כל את קראנו

 המעשה, לבין המחקר בין פרובלמטי ומאוד עדין מאוד משקל שיווי קיים המחקר.
 אין השני ללא pוכמו לשני, ערך אין הראשון ללא השני. את האחד מזינים והשניים

לראשון. ערך

 בפרט, התאונות, ונושא בכלל, בריאות, וקידום מניעה של הנושא בכל הרב, לצערי
 של המאזניים כף על הנמצא את מאזן אינו המחקר של המאזניים בכף שיש המעט

 על הרבה לשים שצריך ספק אין התכוונתי. ולזה תאונות, בנושא במיוחד המעשה,
 השנייה, המאזניים כף על גם לשים יש מידה באותה אבל המחקר, של המאזניים כף
 הגעתם ואתם בחינוך, היום נמצאים שאנחנו במצב נשאר אנחנו אחרת המעשה. של

 הבעיות לגבי הנתונים כל את יודעים אנחנו הראשונים. במושבים מאוד יפה לזה
 התקדמות שום כמעט אין אבל יודעים, אנחנו המספרים כל את הערבי, במגזר

 או כבדה אחת כף עם נשארים אז במקביל, הכפות שתי על שמים לא אם בעשייה.
השנייה. הכף על דבר ושום כבדה, יותר קצת

 שזה אמר סלים בבתי-ספר. לבריאות חינוך לגבי סלים של הדברים את לחזק ברצוני
 אחראית תהיה החינוך מערכת שרק לצפות שאי-אפשר היא הבעיה הרמות. בכל נחוץ

 כמות של בדיקה בזמנו עשה שלי, מורה שהיה מרכוס, ד״ר שלנו. הבריאות בעיות על
 אם הגיע, הוא מספר לאיזה זוכרת לא אני החינוך. מערכת על שמוטלים התפקידים

 אנחנו שצצה, חברתית בעיה שכל היא הבעיה כזה. משהו או תפקידים 180 היו אלה
 היא ואומרים, הפורמלית למערכת במיוחד החינוך, למערכת המבט את מסיטים מיד

הבעיה. את לנו תפתור



גישראני ערגיס )גער וגר ילדים 184

 כל את אלכוהול, סמים, עישון, שבשימוש, החומרים כל את כולל לבריאות חינוך אז
 הרשימה ־ גופני כושר תזונה, תאונות, איידס, הריונות, מיני, חינוך של הנושא
 האלה. הבעיות כל את לנו תפתור החינוך שמערכת לצפות יכולים לא אנחנו ארוכה.

 גם אני וכאן חושבת, חינוך איש של בכובע כאן אני בבתי-הספר. רק ייגמר לא וזה
 במערכת מקצוע עוד מזה לעשות לא היא שהבעיה בשיר, שאמר מה עם מסכימה

הלימודים.

 לבריאות, החינוך ואנשי הבריאות ואנשי החינוך אנשי של שתפקידם חושבת אני
 בשילוב מחשבים, בשילוב חוויתי, כל-כך מעניין, כל־כך הנושא את לעשות הוא

 מערכת אחרי נרוץ שאנחנו ולא התכניות, אחרי ירוצו שבתי-הספר מולטימדיה,
 החינוך מערכת אחרי המירוץ כיום כי לבריאות. לחינוך שעות לנו שתיתן החינוך
 והשעות קוו הסטטוס זה שישנו מה ־ שעות אין אבוד. מירוץ זה שעות לקבל

ואטרקטיבי. שטוב מה זה הנוספות,

 הארצית ברמה והוליסטית כוללנית להיות חייבת הזה בנושא שהגישה ספק אין
 יכול לא זה שוב, כי החינוך, למערכת פרט נוספות מערכות שמשלבת והיישובית,

החינוך. מערכת על מטלות עשר עוד ולהיות מרכוס דייר של לרשימה להצטרף

 הכינו למעשה המשרדים שני ראשית, דברים. כמה על להגיב חייב אני ראבי: סעיד
 של להתאמתה שותפים היינו עלי ומר ואני הגילים כל את שכוללת לימודים תכנית
 התרבותי, החברתי, הרקע את בחשבון לקחת כדי הערבי, למגזר הלימודים תכנית

 של המוצהרת המדיניות הערבי. במגזר שקשורים האלמנטים כל ואת והסביבתי,
 ובכל החינוך, במערכת משולב להיות חייב לבריאות שחינוך היא החינוך משרד

לי״ב. עד הרך מהגיל החל הרמות,

 ומעידים רם, בקול לכם אומר אני רציני. פער למעשה יש היישום ובין הכוונות בין
 ואנחנו הערבי, במגזר לבריאות לחינוך גדולה דרישה דווקא היום יש החינוך, אנשי

 מטעם בבתי־ספר לבריאות החינוך על ממונה ונאהיה לבריאות, לחינוך כמחלקה
 אנחנו השדה. של והדרישה הצורך את להדביק מספיקים לא אנחנו המחלקה,

 כנושא זאת לעשות לא ובאמת מובנית שיטתית בצורה שיותר כמה להתמודד מנסים
 בית־הספר את למעשה להפוך בכיף. בריאות חוויתי, חינוכי כנושא אלא לימודי,
 של לקיומה ולהביא הסביבה, את וגם הבית את גם ישלב אשר קהילתי למרכז

הזה. בנושא החינוך מערכת ובין הבית בין אינטראקציה
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 מערכת או שמעוניין, בית-ספר מנהל כל אומרת זאת בחירה. הוא הנושא הרב, לצערי
 הכפפה את הרמנו אנחנו לכם, אומר ואני נקראים. אנחנו שמעוניינת, בית-ספר של
 שלא מצומצמים, שלנו המשאבים אותה. ולקדם אותה להרים ממשיכים ואנחנו הזו

 חינוך של הנושאים שני עם מתמודדת הבריאות במשרד שלנו המחלקה תטעו.
הקיימים. השירותים כל ניצול תוך כמובן, יחד, בריאות וקידום

 מהבית, החל יחד, הגורמים כל של משותף מאמץ למעשה הוא לבריאות החינוך
 החינוך של השונות ברמות והמשך חיים, אורח עיצוב הרגלים, עיצוב כסוכני

למיניהם. קהילתיים מוסדות כולל מתנ״סים, וכולל פורמלי, והבלתי הפורמלי

 הם שהצגתי האלה הנתונים למעשה, נאהיה. לעבודה לחברתי תשובה חייב אני
 רציתי ׳.95 משנת גם נתונים פה לי יש אבל עדכניים, לא הם שקיימים, נתונים

 שונה המצב עצמו שבמגזר לדעת חשוב שונות. אוכלוסייה קבוצות בין להשוות
 למשל, בפריפריה, באזורים בריאות. ושירותי הבריאות רמת מבחינת למקום ממקום

 ביישובי לעומת שירותים, שום בהם אין מוכרים, הלא היישובים ובארבעים בנגב
 שירותים ללא למעשה חיים הנגב מאוכלוסיית אחוזים וחמישה חמישים הקבע.

האלו. האלמנטים כל לא מעקב, לא קורטיביים, לא מניעתיים, לא כהלכה, מוסדרים

 מה כל את שכוללים נושאים הרבה ישנם בבתי־ספר לבריאות בחינוך שלנו בתכנית
 ברמת גם הפרט, ברמת גם מתמודדת התכנית אומרת זאת הרבה. ועוד שאמרת
 ובקידום המנע רמות ובשלוש הקהילה ברמת וגם בית-הספר ברמת וגם הכיתה
ביותר. הטובה ברמה בריאות

 וצריך חיזוק, לקבל צריכה היא שלמעשה חכמיה, איתך, מסכים אני נצרת. תכנית
 והמתפתחים. המשתנים לצרכים אותה ולהתאים סדיר באופן והערכה מעקב לעשות

 אחרים, ובמקומות אצלכם התחלנו שאנחנו בריאות מקדם בית-ספר של התכנית
 חינוך של תכניות בפיתוח אותנו להנחות צריך שבאמת הקהילתי המודל היא

לבריאות.

 להיות יכול הבעיה שגודל חושב אני להתערב, מתי של העקרונות לגבי ככמה: מיה
 כי קריטריון, זה גם כלשהו, גוף על־ידי מטופל הזה הנושא האם וגם טוב, קריטריון

להתערב. שצריכים אינדיקציה באמת זו בכלל, מטופל אינו הנושא אם
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 משפחה קרובי לא אצל 6% אמרנו ־ מולדים ומומים קרובים נישואי על נתונים לגבי
 של בנושא לטפל יש כיצד היא העולה השאלה משפחה. קרובי אצל 8% לעומת
 יש שאם חושב אני לחברה. להיות שצריך החינוכי המסר ומה קרובים נישואי

 החברה של בריאותה על לרעה שמשפיעה כלשהי התנהגותית בעיה שלנו בתרבות
 חינוך בתחום בריאות, בתחום שמבינים ואנשים מנהיגים בתור להתערב. יש שלנו,

ידיים. בחיבוק לשבת אי־אפשר אחרים, ובתחומים

 קרובת עם תתחתנו אל להגיד הוא המסר האם אחרת. או זו ברמה להתערב יש
 הנושא עם אתעמת לא ואני מתנגדים הרבה הרבה יהיו לכך ושלום. חס משפחה!

 והתערבות תכנית של שנים חמש אחרי הרבייה, את לצמצם כשפעלו במצרים, הזה.
 לכן וגדל. הלך במצרים הפריון להפך, אלא, נפתר לא שהנושא ראו הרמות, בכל

משפחה. קרובי עם תתחתנו אל מיד: לא אנחנו

 על לדבר בשביל ומאמץ זמן יותר הרבה דורש שזה יודע אני מסאלחה: שפיק
 בקצרה אענה זאת בכל אבל עליו. הצבעתי שאני הזה הקטן הדבר של ההשלכות

שעלו. מהנקודות לכמה

 יותר שלנו בחברה להיות התחילה שהלמידה היא רואה שאני ההשלכות אחת
 של שהאחריות זוכר אני ילד הייתי כשאני הילדים. של מאשר ההורים של אחריותם
 גם אני נכשל אני ואם שלי, היתה ההצלחה הצלחתי, אם עלי. מוטלת היתה הלמידה

 האימא, בבחינה, נכשל כשהילד שבהם מצבים רואה אני היום האחריות. את מקבל
 בבחינה. הצליח לא שהילד בגלל בלילה ישנה לא והיא בטן כאבי לה יש האבא, לא

 הם ־ והילדים ;הילדים של ולא ההורים של הם והכישלון ההצלחה האחריות,
דיון. ויותר מחשבה יותר מחייב הזה הנושא למעשיהם. אחראים לא הם בחופשה,

 בין הזה במישור מבדיל לא אני אמארה. ד״ר של לדבריו מתייחסת האחרת הנקודה
 שזה טוען לא ואני ביחד הולכים שניהם אומרת, זאת נפש, ובריאות תרבות

 משקפת השפה שלנו, בתרבות לב, שימו תרבותי־פסיכולוגי. זה תרבותי, או פסיכולוגי
 דרס". "בעלמק לו אומרים גס משהו לו להגיד או מישהו להעניש כשרוצים הרבה,

 אותך אלמד לקח, אותך אלמד אני היא: בערבית המשמעות דרס"! "בעלמק זה מה
 דבר כל לע, הנאה. של אקט ולא אגרסיבי, אקט היא הלמידה אומרת, זאת שיעור.

אנטי-לימודי. הוא בהנאה שקשור



 רביעי חלק

חילר גמעסר סועיאליזעיח

אגלשטיץ אלית פייפי יי*ר.•
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 ומרירות.• מחקר כתכנון ודילמות סוגיות
הישראלית־&לשתינאית הילדה

שלהגג-קי^גרקיאן' גארירה

מגיא .1
 p-np שהן נשים עם ובעבודה במחקר ניסיוני גם במידה ובה הקליני, ניסיוני

 ההתעללות תופעת של הייחודיות בהדגשת הצורך על אותי העמידו להתעללות,
 או נערות ילדות, תינוקות, הן אם בין ־ להתעללות קורבנות שהן נשים בנשים.

 הרווחה גורמי שבו האופן בשל בעיקר למחקר, ייחודית קבוצה הן * בנות-עשרה
 זכויותיהן הפרת על ומגיבים מתייחסים כאחד( פורמליים ובלתי )פורמליים
 את על־פי־רוב להאשים נוטים בילדות, מינית התעללות של במקרים הבסיסיות.

 בעקבות המתעוררות !הראשונות השאלות ולפיכך ההתעללות; קורבן־ ־ הילדה
 על יתר הקורבן. הילדה של ובתומתה בבתוליה פגעה ההתעללות האם הן ההתעללות

 לקלון הבת, ושל המשפחה של למוניטין המשפחה, לכבוד הקשורות סוגיות גם כן,
 נושא את הופכות בעתיד, ומשפחתה הקורבן שישלמו החברתי מהמחיר ולפחד

 והזנחה התעללות של שהטראומה אף מחקרית. מבחינה לייחודי בנשים ההתעללות
 ייחודו את כאן להדגיש ברצוני והגזעים, המינים התרבויות, העדות, לכל משותפת

(.gender) ומגדרית פוליטית תרבותית, מבט מנקודת הישראלי־פלשתיני ההקשר של

 ובוחנת הישראלית־פלשתינית בחברה הנשים של במעמדן דנה כאן הנסקרת הספרות
 השלכותיה את בוחן המאמר הרווחה. מדיניות ועל המחקר על זה מעמד משפיע כיצד

דן בנשים, ההתעללות תופעת של )מדיניות( והמעשיות המחקריות התיאורטיות,

ירושלים. העברית, האוניברסיטה לקרימינולוגיה, מכון למשפטים, הפקולטה מרצה,
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 חברתיים־תרבותיים גורמים לבין ונשים ילדים זכויות בין הגומלין ביחסי
החברתית. הרווחה מדיניות על משפיעים הם כיצד ובודק ופוליטיים,

 נשים־ילדות. של בזכויותיהן הקשורות מרכזיות סוגיות שתי הן וניצול אלימות
 אפשר אבל מאוד, מעטים להתעללות כקורבן ילדות על הספציפיים המחקרים

 מודעותן התעללות. של קורבנות נשים על בספרות לנושא התייחסויות למצוא
 ומשטר גזע מעמד, לבין אלימות שבין לקשר השלישי בעולם נשים של הגוברת

 הילדות ואת אותן הופכים והכלכליים, הפוליטיים הממדים עם יחד פטריארכלי,
 הפרת ומבחינת העבודה בכוח ניצול מיני, ניצול מבחינת ביותר הפגיעה לקבוצה

 A’Haleen 1992; Kelkar 1992; Schuler 1992; Davies) ביותר הבסיסיות זכויותיהן

 מום להטלת קורבנות כולל ־ אלה בחברות האלימות קורבנות מזאת, יתרה (.1987
 - במיניותו לשלוט בניסיון ונשים נערות של ולרצח לאונס הילדות, של המין באברי

 קשריי בסיס על כאן, לציין ברצוני והחברה. המשפט מערכת של לקורבן גם הופכות
 הפרת סוגיית כי לאלימות, קורבנות נשים עם העובדים פרטים ועם ארגונים עם

 לסוגיות קשורה והנערות הנשים של האזרחיות וזכויותיהן הבסיסיות זכויותיהן
ותרבותיים. מדיניים כלכליים, חברתיים, בתחומים יותר מרכזיות

גוזפלשתעאטג הערגית גחגרגז נשים נגד אלימגת .2
 של להישרדותו ביותר רבה חשיבות מייחסת השבטית־תרבותית הערבית המורשת

 ה״אני מפני תמיד נדחק זו, תפיסה לפי הפרטי", ה״אני הקולקטיבי". ה״אני
 הערבי הילד לזכויות באמנה היטב משתקפת זו חברתית ערכית תפיסה הקולקטיבי".

(1990 League of Arab States,) להזכיר יש המשפחה. כבוד שמירת את המדגישה 
 למוצאה אפשר אלא לבדם, לערבים ייחודית אינה זו ערכית-חברתית שתפיסה כאן

 שבטית מורשת בעלות בחברות לפיכך, ובאסיה. באפריקה השבטיות החברות ברוב
 )האתוס עצמם בזכות לפרטים ולא )הקולקטיב( ההורים לרכוש הילדים נחשבים

 יותר גבוה למעמד כלל בדרך זוכים )פטריארכליות( אלה בחברות הזכרים המערבי(.
 חוסר הקולקטיבית. הישות על ומגינים כשומרים תפקידם בזכות הנקבות של מזה

 כבוד רקע על רצח מוקדמים, נישואין )למשל, המעשי וניצולן הנערות של האונים
 הסבל את הטראומה, את ומחריפים הפטריארכלי המשטר מכוח נובעים המשפחה(,

 ההפרה של בחינה לאחר (.Fortuyn & de Langen 1992) הנשים של קורבנותם ואת
 וללא כלפיהן, המופנות והאלימות ההתעללות הנערות, של זכויותיהן של הבוטה

 תרבותיות, פוליטיות, מסיבות נובעת היא אם בין ההתעללות, של למקורה קשר
(.Schuler 1992) בסכנה נמצאות שהנשים לומר ניתן אחרות, מסיבות או כלכליות
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 להעדפת חזקה חברתית מחויבות בעלת היא הפלשתינית הקהילה לעיל, כאמור
 כפולה. בסכנה נמצאת היא להתעללות, p~np הופכת ילדה כאשר לפיכך, הזכר.

 ולהגנה להבנה לתמיכה, זכויותיה ממנה נגזלות החברתי מעמדה בגלל למעשה,
 אמנם טוען Afkhami .(Shalhoub-Kevorkian) (1995 1993) בה מתעללים כאשר

 פסיכולוגי אתי, כלכלי, פוליטי, )כלומר, רבות פנים הנשים של שלמאבקן
 מנהגים, ערכים, של ערב־רב של במסגרת מתקיים הוא אבל ואינטלקטואלי(,

 הנובעים ופחדים, אי-ודאות דו־משמעות, קדומות, דעות שאיפות, עובדות,
האנושית. התרבותית מהמורשת

 של המגדריות החברתיות בציפיות שהשתקפו הפטריארכליות לאידיאולוגיות
 השתקפו אלה ציפיות בנשים. ההתעללות על ביותר עמוקה השפעה היתה הנשים,
 מזה נופל שערכן• התפיסה בהן הוטבעה שבמהלכו הנשים של הסוציאליזציה בתהליך

 ומשמורת הגירושין, הנישואין, בנושאי השולט האישי המעמד חוק הגבר. של
ערך. וכחסרות דרגה כנחותות נשים אל הוא אף מתייחס הילדים

 סמויה, פיזית התעללות של בחשיפה ביותר חשוב תפקיד היה אל-סאאדווי לנוועל
 או הדגדגן(, כריתת תהליך )למשל, בגלוי נעשית או בתרבות ממוסדת היא אם בין

 בספרה בילדים(. מינית )התעללות מוכחשת או במסתרים, נעשית תרבותית, סמויה
(1992) Hidden Face of Eve ונערות בנשים הנוראיות ההתעללויות את מתארת היא 

 לאי גורם לרעה הגברים של כוחם ניצול כרופאה. תפקידה במסגרת עדה היתה להן
 צודק ולא גרוע יחס המתירות עמדות נשים. כלפי בלתי-אנושי וליחס אכזרי צדק
 הפגנת או מהן ואקראית שיטתית התעלמות מאפשרות בבתי־המשפט נשים כלפי
שלהן. והמשפחתית האישית המסגרת בתוככי כלפיהן גרוע יחס

הפטריארכלית והאידיאולוגיה הפלשתינית ההגרה .3

 החשיבות את רואים אנו (Najjar (1992 של בספר והן (Sayigh (1989 של בהרצאה הן
 לשמור ולצורך אימהית", "אחריות למושג מייחסת הפלשתינית שהחברה הניכרת

 ללדת הנשים של וביכולתן בתפקידן רבה במידה התלויה תרבותית אבות זכות על
 הפלשתינית, בחברה נשים" "הכאת של התופעה שבבחינת הדילמה זאת, עם ילדים.
 קיבלה הפלשתינית בחברה המשפחה חשיבות אימהות. של מהאידיאולוגיה חורגת

 היא ובכך ,1948ב־ ממולדתם הפלשתינאים של עקירתם בעקבות נוספת משמעות
חומרית" להישרדות וכלי רגשית לתמיכה מקור זהות, של "מטריצה משמשת
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(1989 Sayigh, 168 עמי.) ,מקלט הפכה המסורתיים, וערכיה תרבותה על המשפחה 
 קיומה ומקורות בתיה אדמתה, את שאיבדה לאוכלוסייה יחיד ותרבותי חברתי

 אלה לשיקולים (Abdo-Zubi 1987) בסכנה נמצא התרבותי קיומה ואשר הכלכליים,
 התרסה קריאת כל ־ במיוחד המשפחה, בערכי רפורמה כל בדיכוי חשוב תפקיד היה
 בכך הצהירו עזרה, וביקשו להתעללות קורבנות שהיו נשיס/נערות המסורת. כלפי

 ובלתי "אנטי־תרבותית" פעולה זוהי עליהן. להגן מצליחה אינה שהמשפחה במובלע
 באחד שנאמר כפי ־ המשפחה בתחום להישאר צריכות כאלה שסוגיות מפני מקובלת,
 ממקורות או מגופים עזרה לבקש המאמץ 2.”קלוני נמצא לדלתי מעבר” הפתגמים
ובגידה. פעולה לשיתוף להיחשב עשוי חיצוניים

.Beyond my door lies my ridicule 2

1992) Najjar) הבסיסית המסגרת נשארת הפלשתינית בחברה המשפחה כיצד מראה 
 הולכת נשים על שליטה של לנורמות ההסכמה הנשים. בחיי ובמיוחד כולם, בחיי

 מאבקן בזכות גם שנגרמו רבים לחצים בעקבות הזו המאה של תחילתה מאז ונשברת
 הערבית המשפחה במסגרת הנשים על השליטה (.Sayigh 1992) עצמן הנשים של

 הבנות בחיי השליטה המשפחתי. pלמצ בהתאם שונות צורות לבשה הפלשתינית
 לנושא הנערות של תומתן על השמירה את והפכה כבוד, של במונחים הוצדקה
 Rabinowitz) הקהילה כלל על והן והמורחבת הקרובה המשפחה על הן המשפיע

 תפקידיה בגלל התאפשרה נישואיה לאחר האישה התנהגות על השליטה (.1995
 עצמאי באורח לחיות הנשים על שאסרו חברתיים לחצים בגלל גם כמו האימהיים,

 האישה של תרומתה את מעריך (Najjar (1992 של הספר גבר. של השגחה ללא
 אצל שמוזכר כפי זאת, עם לעצמאות. בסיס ויוצרת השפעתה את כמחזקת לקהילה

1992) Sayigh,) מדי רחוק הליכה” לבין לגיטימיות מוכרות לזכויות מאבק בין הקו” 
(.1989 בישארה אצל גם )ראה ביותר עדין הוא

מחקריתג הסלעית .4
 מאפשרים אינם נשים קורבנות של בנושא הכרוכים והטאבו הרגישות האופי,

 את או קיומה את רק שיזהה זה בנושא מחקר ,p על יתר פשוטות. מחקר טכניקות
 למדיניות לתרגמו יהיה ניתן לא אם מוגבל ערך בעל להיות יכול הבעיה של שכיחותה
 ל״קוובף יאפשרו רק שלא מחקריות פרדיגמות על לחשוב צריך מכאן, חברתית.
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 החוקר את יובילו גם אלא ומוגנת, בטוחה בסביבה קורבנותה נושא את לבטא
 לקורבנות. המובילים למשתנים שתעזור חברתית מדיניות על ולהמליץ לפתח לחשוב,
לפעולה. המכוון מחקר על ממליצה אני אחרות, במילים

 הקשורות האתיות הסוגיות הוא לו מודעים להיות צריכים שהחוקרים שני נושא
 ומקדמי (informed consent) מדעת הסכמה של במונחים רק לא מחקר בעריכת
 לא אלא אוניברסיטות, וכמה מקצועיים ארגונים על־ידי המומלצים אחרים בטיחות

 לנתונים, גישה תהיה למי כגון לסוגיות, ורגישים מודעים להיות חשוב, פחות
 הגופים של האינטרסים בין בכוח והניגוד הממצאים, ינוצלו שלשמן המטרות

 והמזרח בעולם, רבים אזורים הנחקרת. האוכלוסייה של האינטרסים לבין המממנים
 צריכים החוקרים מימון. ולמקורות למחקר פורייה קרקע מהווים בתוכם, התיכון
 החוקרים על ובסוף, המחקר. מהצעות בחלק ה״חבוי" היום לסדר מודעים להיות
 הטעון אופיו את לזכור עליהם החברה, על ישפיעו מחקריהם שממצאי שכדי לדעת

 החוקרים על אחרות, במילים חוקרים. שהם התרבותית במסגרת הנושא של רגשית
 הערכים, על יסתמכו שהחוקרים עדיף הנחקרת. החברה עם מעימותים להימנע

חברתיים. ושינוי צמיחה לקדם כדי בחברה הנמצאים והמשתנים הגורמים

 והמשפטית התרבותית המערכת של וחברתית מינית מבחינה המפלה אופייה
 וניתוחים מחקריים נתונים ובהצגת בעריכה בתכנון, מיוחדת רגישות מחייבים

 כדי החברתית המדיניות את ולתקן לבדוק דחוף ניסיון מתקיים ץ,3ל תיאורטיים.
 לשיפור והצרכים ההתפתחות רמת של בהקשר החברה של לתביעותיה תתאים שזו

הנערות/הילדות. של החיים רמת

מדירות וזמרות .5
 שסוכני להאמין אותי הובילו זה, בנושא שעשיתי המחקר גם כמו הקליני, ניסיוני
 הסתעפויות להן שיש קורבנות נשים לגבי החלטות לקבל נוטים חברתיים פיקוח

 הוא זו מוסרית דילמה של שמקורה מאמינה אני )דילמות(. לכת מרחיקות מוסריות
 יש קורבנות, נשים לגבי להחלטות להגיע יש שכאשר החברתיים ובמדיניות בשכנוע
 שלגביהן הבחירות טיפוסי, באופן "בחירה". של בפרדיגמה הסוגייה את למסגר

 של "האינטרס" כנגד הקורבן האישה של "האינטרס" את מעמתות מתלבטים,
 של האינטרס כנגד נשקל הפרט של האינטרס אחרות, במילים החברה. או המשפחה

 של במקרה ערכיים. שיפוטים מצריכה יודעים, שאנו כפי זו, בחירה הקולקטיב.
העדפות גם וכוללת זו מתרחבת בישראל החיים פלשתינאים בקרב קורבנות נשים
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 לדילמה מודעים להיות צריכים החברתית המדיניות קובעי שלי, התזה לפי ערכיות.
 בשינוי יוחל שבאמצעותו לכלי להפוך צריכות אינן הקורבנות הנשים זו. מוסרית
 את שאלה בסימן להעמיד שעלינו כך על הצביע שלי המחקר ,p על .יתר חברתי

 בנשים לטפל בבואן ישראל, מדינת של והמשפט הרווחה החוק, מערכות של יעילותן
 המינים בין אי־שוויון של מהניתוח ובסוף, (.Shalhoub-Kevorkian 1995) קורבנות

 היא הנשים של והחברתית הפוליטית הכלכלית, שעוצמתן עולה חברתיים במוסדות
המינים. בין אי-השוויון עם בהתמודדות שיסייע שינוי של רב-עוצמה משאב
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 נקרב אזרחית סוציאליזציה
האמנם? - כישראל ערכים נוער כר

גיאגס' אסער

 המודרנית המדינה על-ידי שניתן החוקי המעמד את המתאר מושג היא "אזרחות"
 אחד, מצד מעניק, זה מעמד שלה. הקבועה האוכלוסייה את המרכיבים לפרטים

 החיים: תחומי בכל חובות של מכלול שני, מצד ומטיל, זכויות, של רב מכלול
 מושג מפסיק בכך וכר. הסמליים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים,

 הנוגעים דברים של שלם למכלול ומתייחס טכני, מעמד המתאר מושג להיות זה
 עם לקשר בנוסף מאידך, הפרטים, שאר לבין ובינו מחד, והמדינה, הפרט בין לקשר

זרות. במדינות פרטים ועם זרות מדינות

 האזרחות סוג את שונות בצורות מכתיבים ומשטריהן שונות מדינות טיפוסי
 מקבלת האזרחות דיקטטורי-עריץ, משטר על המבוססת במדינה כאשר ומהותה,
 הכללי" "הטוב של בעיצובו להשתתף יכולת בלי נתינות של מינימליסטית משמעות

 דמוקרטית במדינה היחיד. השליט אפילו או השליטות האליטות על-ידי שמתהווה
 של הכרחית למעורבות במהותה ומתייחסת רחבה משמעות מקבלת האזרחות

 של למהותו האקטיבית התרומה למען ועשייה חשיבה של שונות ברמות האזרח
הכללי. הטוב של לעיצובו כלומר, וסמלי. תרבותי כלכלי, חברתי, המדיני, הסדר

 להנחיל בעיקרון, יכולות, אתניים־קבוצתיים, ויחסים קשרים על המבוססות מדינות
ואפילו וטיבו. למשטר בהתאם מקסימליסטית, או מינימליסטית, אזרחית תפיסה

סיכוי. עמותת עמית, ומנכ״ל ;חיפה אוניברסיטת וסוציולוגיה, המדינה מדעי וחוקר, מרצה 1
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 גורמים, מספר על־ידי שמוכתב דבר שונות, קבוצות לבני שונה אזרחי מעמד להנחיל
וכוי. המיעוט שמנהל מאבק קבוצתית, דומיננטיות במדינה, הכוח יחסי מערכת כגון

 דמוקרטי משטר כבעלת דעות והוגי חוקרים מספר על-ידי מוצגת ישראל מדינת
 השונות הקבוצות בני לכל שוויוני אזרחי מעמד לספק אמורה היתה ולפיכך ליברלי,

 מעמד של קיומו על ונכתב נאמר כבר הרבה אולם אוכלוסייתה. את המרכיבות
 במעמד שמתחיל שוני ליהודים. שמוענק מזה במדינה הערבים לתושבים שונה אזרחי
 חוק כאשר וליהודים, לערבים שונות בדרכים זה מעמד בהשגת ואפילו נבדל חוקי

 היהודים של ההתאזרחות תהליך בין המבדילים הכלים הם השבות וחוק האזרחות
 השונה האזרחי מעמדם בגלל בכך. מסתיים אינו הדבר כי ברור אך האחרים. לעומת

החיים. תחומי בכל וקבוצתית אישית מאפליה בעצם הערבים סובלים

 בין מהותית המבדילים המדינה מצד וביחס במדיניות המתבטא שונה, אזרחי מעמד
 מדינה ישראל, מדינת של האתני מהאופי נובע הערבים(, )כולל לאחרים היהודים

 שהיא בסיסית הנחה מתוך לאחרים ומתייחסת מתפקדת התבססה, שהוקמה,
 החיים, תחומי בכל האחרים פני על ליהודים בכורה המעניקה ציונית, יהודית מדינה

 בשני הערבים. לעומת היהודים של שונה אזרחות של וביסוסה לפיתוחה שמביא דבר
 מבעיות סובלים והאזרחים נורמלית, ואינה מעוותת יוצאת האזרחות המקרים
 המדינה שאמורה מהמשמעות החורגות שוליות, או שייכות הרגשת של חריגות

לאזרחיה. לספק המודרנית

 על־ידי הננקטת שהמדיניות העובדה בגלל ברור אינו הערבים של האזרחי המעמד
 האופציות כל את ומשאירה לכאן, או לכאן מוכרעת אינה כלפיהם האתנית המדינה
 בכלל יש )אם האזרחי מעמדם את להבנתם בקשר בהירות לאי התורם דבר פתוחות,

 ואפילו ברורים בלתי ומשמעויותיה שלהם האזרחות את ומשאיר כזאת(, הבנה
שלהם. האזרחית באי־הבהירות המגולמת המצוקה להעמקת נוטים

 האזרחיים, החיים תחומי בכל ברור ולא מעוות אזרחי ממעמד הנובעת הבעייתיות
 פעילות מיומנויות, כישורים, לפעולה, מוטיבציה ערכים, עמדות, הקניית כולל

 הוא הערבים של מצבם ותעמיק. תוסיף ותרבותית כלכלית חברתית, פוליטית,
 לעיוות הערבים בקרב המודעות התגברות עם תגבר עוד שבו והבעייתיות בעייתי

 אזרחים היותם עם להשלים ואי־נכונותו היהודי הצד של ולנוקשות שבמעמדם
שווים.
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 לאישיותו התורמים הכיוונים מכל מוזנים להיות יוכלו האזרחי והמעמד האזרחות
 או הבית במסגרת הילד שמקבל ביחס מתחיל זה חייו. שלבי בכל האדם של

 הקרובה סביבתו עם הפרט של הקשרים במערכת וממשיך החמולה, או המשפחה
 שעובר החוויה הפרט, אל זו של ויחסיה המקומי השלטון מערכת עם והרחוקה,

 ברמות שלטוניות מסגרות עם ההדדיים הקשרים לרדיו, והמאזין בטלוויזיה הצופה
 המיומנויות הערכים, מערכת וכמובן ביותר, הגבוהות ברמות כולל שונות,

שונים. בשלבים לתלמידים החינוך מערכת שמנחילה והכישורים

 בכלל, בישראל, הערבים של האזרחי הסוציאליזציה שתהליך היא הבסיסית הטענה
 בחסר לוקה בפרט, וסוציאליזציה, מוביליזציה תהליכי העובר הערבי הצעיר ושל

 אדון להלן קודם. שנמנו והשלבים המסגרות התחומים, בכל רבים שיפורים וטעון
 התלמיד בהכנת כמשל, החינוך, מערכת של הלקוי הטיפול של אחד בהיבט בקצרה
במדינה. אזרח להיות הערבי

 במערכת, הערבי לתלמיד ניתנים ומיומנויות אמצעים כלים, אלו היא: השאלה
האזרחיות! ומיומנויותיו פעילויותיו הבנותיו, להעמקת המיועדים

:מישורים במספר הנושא בחינת על להתבסס צריכה זה בנושא מעמיקה בדיקה
 לתלמיד המוצעים הלימודיים והטקסטים האזרחות במקצוע הלימודים תכניות ♦

זה. בתחום
 ערבית, כגון אחרים, הומניים בתחומים לימודיים וטקסטים תכניות של קיומם ♦

 האזרחות לנושא התייחסות הכוללים וסוציולוגיה, היסטוריה עברית,
האזרחית. והסוציאליזציה

 בתוך שימוש בהן שנעשה פורמליות, ובלתי פורמליות תכניות של קיומן ♦
אזרחית. בסוציאליזציה ושעניינן הערבי בית־הספר

 מעמיקה התייחסות וראשונית. תמציתית בצורה הראשון למישור אתייחס להלן
 ובדיקה מאמץ דורשים האחרים המישורים של מקיפה ובדיקה זה למישור יותר

מתאפשר. אינו שעדיין דבר מעמיקה, ובדיקה עיון הכנה, של וחודשים

 מאושרות: רשמיות תכניות מספר קיימות הערבי במגזר האזרחות לימודי בתחום
 )תכנית תיכון לחטיבת לימודים תכנית )ב( הביניים; לחטיבת לימודים תכנית )א(

ניסוי(. בשלבי חדשה )תכנית תיכון לחטיבת לימודים תכנית )ג( ;ישנה(
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:הבאים החומרים קיימים הנלמדים )הספרים( הטקסטים בתחום
הביניים. לחטיבת החינוך במשרד מפקח פלאח, סלמאן על-ידי שנכתב ספר ♦
 לאור ושיצא העליונה, לחטיבה סרחאן ועפיף סרחאן סרחאן שחיברו ספר ♦

 בתי-ספר אף ישנם שנים. מעשרים יותר בשימוש והיה השבעים שנות בתחילת
 ספרים הופיעו לאחרונה ולמורים. לתלמידים עיון כמקור בו משתמשים שעדיין
 אלאסראילי אלחכם "נטאם אלהיג׳א אבו מחמד של הספר כמו חדשים

 ספא מחמוד של וספרו (;1996) ומוסדותיו( ישראל מדינת )משטר ומאססאתה״
(.1993) באזרחות( )המקיף אלמדניאת״ פי ״אלשאמל

 למקצוע חדשים לימוד ספרי להכנת מרוכז מאמץ מתקיים האחרונות בשנים ♦
 במספר ניסוי בהליכי עדיין שנמצאים החדשה, התכנית על המבוססים האזרחות,
ערביים. בתי-ספר

:הללו ובספרים בתכניות מהתבוננות מרכזיות הערות שלוש לגזור ניתן
 אין כלומר, לנושא, החינוך במערכת מספקת התייחסות חסרה העקרונית ברמה ♦

קרמניצר. ועדת בדוח שהומלצה ברמה בנושא והשקעה התייחסות
 ולמשמעות האזרחות למקצוע המחבר בהקדמת התייחסות ישנה הספרים בכל ♦

 הערבים האזרחים של הייחודי למצבם ובהתייחס כללי, באופן לאזרחות החינוך
 לימודי משמעות על מעניינים טקסטים אחד, מצד יש, ההקדמות בכל במדינה.

 משמעותי ליקוי לאתר ניתן שני, ומצד כאן, להתייחסות והראויים האזרחות
 הבנה בלי טכנית עבודה עשו שהמחברים לכך עדות וזו וחשיבותו. הנושא בהבנת

 המערכת באזור והפיצו שחיברו הספר נושא של או הספר משמעות של מספקת
 מר כתב פלאח, סלמאן של לספרו בהקדמה למשל, כך, הערביים. בבתי־הספר

:לערבים ותרבות לחינוך המחלקה בהנהלת מפקח-על סלמון שמואל

 ישראלית חיים דרך לכינון לתרום היא זה ספר של העילאית "מטרתו
 הראות נקודת טיפוח האזרחות, כיבוד האדם, כבוד על־ידי שתושלם

 מוסדות דרך הילדים בלב הדמוקרטיה יסודות נטיעת הדמוקרטית,
 רגישותם העמקת pו אלו מוסדות בניהול ושיתופם הילדים״ ״חברת

 בכל לתרומה התלמידים ועידוד והנכסים אדם חיי כלפי לאחריות
 לגמול" לצפות בלי סיוע להגשת עידודם ובמיוחד החיים, ענפי
.2(6־5 )עמי

א.ג. שלי. חופשי בתרגום מובא הטקסט 2
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:האזרחות מקצוע ללימוד בהתייחסותו אומר פלאח סלמאן

 שיהיו כדי התלמידים הכנת היא האזרחות לימודי של "המטרה
 אשר זה הוא הטוב והאזרח ולחברתם... לעצמם מועילים אזרחים

 ומדינתו" שלו היישוב בני שכנו, עצמו, כלפי החובות כל את מגיש
(.12 )עמ׳

 אחרים לתכנים התייחסות אין ואזכורן החובות להכרת שמעבר לראות ניתן כלומר,
האזרחיות. והמיומנויות האזרחות של

נכתב: וסרחאן סרחאן של בספר המחברים של בהקדמה

 שהוא ולמדינתו לחברתו האזרח הכרת היא האזרחות מקצוע "מטרת
 האזרח יוכל האזרחות באמצעות וחובותיו. זכויותיו והכרת בה, חי

 אותן" לפתור שיוכל כדי וחברתו שלמדינתו הבעיות את להכיר
(.9 )עמי

 להשתתף לו ושיסייעו לרכוש, צריך שהתלמיד לכלים התייחסות שום אין דהיינו,
 אלהיג׳א אבו מחמד של לספריהם בהקדמה הבעיות. לפתרון התרומה בהליכי
 בפתרון השתתפות הפוליטית, המערכת הכרת על כלליים דברים נאמרו ספא ומחמוד

 והחברה. הקרובים השכנים, כלפי חובות על כלליים דברים וכן והחברה, המדינה של
 חלק שיהוו כדי בהם להצטייד צריך שהלמיד לכלים התייחסות אין ושוב,

האזרחית. מהשתתפותו

 הספרים בכל כי מראה הללו בספרים שהוצגו לתכנים מדוקדקת התייחסות ♦
 בהצגת לרוב והסתפקו האזרחות, בשאלת ומקורי אמיתי מעיסוק התרחקו
 ללימוד מספיק מלהיות רחוק בהחלט אך חשוב )תחום בישראל הפוליטי המבנה
 ואינה רופפת היא האזרחות של אחרים להיבטים ההתייחסות האזרחות(. תחום

 וכבוד שכנים בין יחסים של חברתיים בהיבטים אלא האזרחות במהות עוסקת
מכובדת. להתייחסות הזכאי חברתי כיצור לאחר
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 של והמשסעגעת הקשר היחס,
 הרנ-חרכוחיח החשיפה לגני ינ-לשמיוח

כישראל הפלשחעאי הנוער של

אמארח' חסן מוחמר

 החסר והידע העכשווי המצב - הקיים הידע סיכום ו.
הקדמה ו.ו

 אמצעי המשמשת סמלים, מערכת גם אלא וחוקים, סימנים מערכת רק אינה שפה
 אין אך עצמה, בפני חשובה היא השפה שממלאת התקשורתית הפונקציה תקשורת.

 בעצמה היא ואף תוכו מעבירה גם השפה העיקרית. לא ואף היחידה הפונקציה זו
 רגשות, מחשבות, רק שפתם בעזרת מביעים אינם אדם שבני אומרת, זאת תוכן.

 הם מי בשפה השימוש בעזרת לעצמם ומגדירים מביעים גם אלא וציפיות, שאיפות
 נורמות ערכים, להעברת כלי רק אינה שפה הזולת. בעיני להיראות רוצים הם ואיך

 חשוב אמצעי היא השפה כלומר, הזה. לתהליך שותפה בעצמה היא אלא ורגשות,
 ראייה היא השפה את שלנו הראייה לכן, הקולקטיב. ושל הפרט של בסוציאליזציה

 ומושפעת שמשפיעה פתוחה, כמערכת אליה מתייחסים אנו אותה ובבדיקתנו רחבה,
 יכול בשפה אחר או כזה שימוש מכאן, לשוניים. חוץ מגורמים אחת ובעונה בעת

 אחד, מצד החברתי, גם.במבנה אלא בשפה, רק לא הקיימים ההבדלים על לרמז
שני. מצד זולתנו, ואת עצמנו את ובתפיסתנו

בר־אילן. אוניברסיטת המדינה, למדעי החוג מרצה, 1
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הלשיגי הרפרטואר 1.2
 הפלשתינאי. הערבי הדיאלקט היא בישראל, הפלשתינאים הערבים של האם שפת

 ולרדיו( לטלוויזיה )במיוחד הערביים התקשורת לאמצעי נחשפו זה דיאלקט דוברי
 בידע היתר, בין התבטאה, זו עלייה בקרבם. ההשכלה ברמת עלייה היתה וכתוצאה
 ובביטויים במילים ובמיוחד, )הספרותית(, התקנית הערבית של בהיבטים ובשימוש
 את תפסו אף התקנית, מהערבית הלקוחות מילים מספר למעשה, בשפה. שהתרבו

 Amara 1986; לדוגמה, )ראה, המקומי בניב שגורות שהיו מילים של מקומן

1990 Koplewitz.) ההשכלה בעלי על אפילו השפיעה המודרנית הסטנדרטית הערבית 
 אחרים ערבים מדיאלקטים הלקוחים היבטים האוכלוסייה. בקרב הנמוכה

 בנוסף הפלשתינאי. הערבי לדיאלקט פלשו הטלוויזיה(, דרך במיוחד )שהתפשטו
 של אחרות וריאציות בהשפעת מקורם אשר הפלשתינאי, הערבי בדיאלקט לשינויים
והעברית. האנגלית בשפות שמקורה חשובה השפעה גם היתה הערבית,

 המגע ד׳. מכיתה בישראל ערביים בבתי-ספר פורמלי באופן נלמדת האנגלית השפה
 קהילה לבין הפלשתינאים הערבים בין ישיר מגע שאין משום דל, הוא האנגלית עם

 כשפה שלה המעמד בשל הפלשתינאים לערבים חשובה האנגלית אבל אנגלית. דוברת
 הערבי־הפלשתינאי בדיאלקט ולתקשורת. למסחר לטכנולוגיה, למדע, בין־לאומית,

 העברית השפה העברית. הלשון דרך מהאנגלית המושאלות רבות מילים מופיעות
 של הרשמיות השפות אחת היא שעברית משום פורמלי. ולא פורמלי באופן נלמדת

 וינטר )ראה המדינה כשפת עברית לומדים בישראל הפלשתינאים הערבים המדינה,
 ג׳, מכיתה בבית-הספר פורמלי באורח נלמדת העברית (.1993 וספולסקי, הלל ; 1981
 (,Reves 1983) יותר גדולים החיצוני והמגע פורמלי הלא הלימוד של השפעתם אבל

 כולן מקיימות השונות הגיל קבוצות הישראלים. היהודים עם המתמיד למגע הודות
 במילים, השימוש לכן, שונות. ובדרגות ברמות הישראלים, היהודים עם מגע

 הפלשתינאים הערבים בקרב נפוץ מעברית, הלקוחים בביטויים ואף במשפטים
 לערבי המוכרת היהודית התרבות רמת את משקף זה שימוש של היקפו בישראל.

 Spolsky & Amara 1995,1996; Amara & Spolsky 1986), בישראל החי הפלשתינאי

1986,1995 1996; Amara.)

גהחטי הקייס הידע 13
 הערבי הנוער של רב־הלשוניות על מקיף אחד מחקר ולו קיים לא ידיעתי, למיטב

 הלשוני הרפרטואר על וספורדיים ספורים מחקרים שישנם אף בישראל הפלשתינאי
 התייחסות ויש בוגרים, על הם המחקרים רוב בישראל. הפלשתינאים הערבים של
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 של ההשלכות ושל המשמעות של כוללת ראייה בלי בנפרד, ושפה שפה כל אל
 של התרבותית החשיפה על ידע בידינו אין מכך כתוצאה הנוער. של רב-הלשוניות

 מחקר על מבוססות אינן אלה אבל התרבותית, החשיפה אל התייחסויות יש הנוער,
רבה. בזהירות שנכתב למה להתייחס יש לכן, מקיף. מדעי

 דיגלוסית כשפה המאופיינת בעולם השפות אחת היא ערבית בערבית: דיגלוסיה
 הדיגלוסית הסיטואציה של העיקריים המאפיינים אחד (.Ferguson 1959,1967 )ראה
 High פרגוסון )לפי התקני/ספרותי הניב בין אבסולוטית הפונקציונלית החלוקה היא

variety,) המקומיים הדיאלקטים או המקומי הניב לבין (Low variety.) ,כלומר 
 לפונקציות המדוברת ובשפה מסוימות לפונקציות הספרותית בשפה משתמשים

 האחרת בווריאציה דיבור לשם אחת בוריאציה הנהוגות בפונקציות השימוש אחרות.
 כמו בישראל, הפלשתינאים הערבים בקרב הדגש מגוחך. לא אם מלאכותי נשמע
 הסיטואציה של והפדגוגים הלשוניים ההיבטים על הוא הערבי, העולם בשאר

 בין ספרותית, בערבית הערבי הנוער של מהישגיו אי-שביעות-רצון יש הדיגלוסית.
 מסבירים )בדפוס( Amara & Abu-Akil ההבנה. או הכתב הדיבור, במיומנות אם

 ההיבטים על דגש בשימת היא הערבי בעולם הלשונית המדיניות של הבעיות שאחת
 הפסיכולוגיים ההיבטים את בחשבון להביא מבלי והפדגוגים, הלשוניים

 לעיל, שהסברתי כמו לעומק. לבודקם ומבלי התופעה של והסוציו־תרבותיים
 בין הפונקציונלית החלוקה הוא דיגלוסית סיטואציה של העיקרי המאפיין

התופעה. של והפסיכולוגיים הסוציו־תרבותיים ההיבטים כלומר, הווריאציות,

 ערב במדינות מזערית לב תשומת קיבל השונות הוואריאציות כלפי העמדות נושא
 לא הזה הנושא ידיעתי, למיטב (.Al-dash &Tucker 1975; Bentahila 1983 )לדוגמה

 של העמדות על אינפורמציה לנו אין בישראל. הפלשתינאים הערבים בקרב כלל נבחן
 רבה חשיבות להן שיש המדוברת, הספרותית הלשון כלפי הפלשתינאים הערבים
הערבית. השפה לימוד של הלשוני בתכנון

 ההיבטים הוזכרו לא וכמעט ופדגוגים, לשוניים להיבטים התייחסו החוקרים כל
 ולבדוק לנסות חוקרים האיצו אלו שתוצאות ראינו לא והחברתיים. הפסיכולוגיים

הזאת. הסוגייה את

 הפלשתינאים, הערבים הילדים בקרב החינוך משרד שערך המשוב במבחני אף
 כל לפי מאוד, נמוכות היו התוצאות הערבית, בלשון הישגיהם את לבדוק ושמטרתם
היהודי. המגזר עם בהשוואה ואף קנה־מידה,
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 הערבים בקרב הפסיכומטריים המבחנים תוצאות את בחן (1995) עסבה אבו ח׳אלד
 היא הדיגלוסית שהסיטואציה ובצדק, למסקנה, הגיע הוא בישראל. הפלשתינאים

 בערבית. הנקרא הבנת בנושא בקרבם הנמוכים להישגים החשובים הגורמים אחד
 כדי המשך במחקרי צורך ויש די, בה אין אך עצמה בפני חשובה היא זו התייחסות

הנמוכים. בהישגים הדיגלוסיה של משקלה את שיטתי באופן לבחון

 הפונקציונליים (,forms) הצורניים ההבדלים על בסיסי ידע כמעט אין לסיכום,
 עוד כל גיסא. מאידך והספרותית, גיסא, מחד המדובר, לערבית באשר והעמדתיים

 סוגיות עם להתמודד הכלים בידינו אין אלה, סוגיות שיבדקו מקיפים מחקרים אין
בבית־הספר. הערבית לימוד לשיטות בנוגע חינוכיות

 הערבים בקרב זרה שפה נחשבת אינה העברית לעיל, שנאמר כפי עברית:
 עברית המדינה. שפת בהיותה שנייה שפה נחשבת אלא בישראל, הפלשתינאים

 לטעמי, יותר, חשוב פורמלי, הלא המגע פורמלי. ולא פורמלי באופן כאמור, נלמדת,
 במגע באים הערבים ישראלית. היהודית לתרבות חשיפה בחובו טומן שהוא משום

 ממשלתיים, במשרדים בעבודה, במיוחד רבים, בתחומים היהודית החברה עם
חברתית. בפעילויות ופחות גבוהה, להשכלה במוסדות במסחר,

 הקשורה בישראל הפלשתינאים הערבים בקרב מסוימת יוקרה יש העברית לשפה
 הפלשתינאים הערבים בעיני נתפסת ישראל רבים. בתחומים ישראל של בקדמה
 ערב. מדינות על צבאית עליונות ובעלת מתקדמת טכנולוגיה בעלת מודרנית, כמדינה

 ישראליים התנהגותיים דפוסים ללמוד בישראל הערבים הצעירים את עודדו אלה כל
 הערבים הצעירים שרוב העובדה זו. לקדמה יצטרפו שבכך אמונה מתוך

 בעברית טלוויזיה בתכניות וצופים העברית בשפה עיתונים קוראים הפלשתינאים
 הפלשתינאים הערבים זאת, עם אלה. דפוסים ללמוד לרצונם אינדיקאציה היא

 שפה היא שערבית לעובדה ערים שהם משום השפות לשתי שונים ערכים מייחסים
 להשגת בשבילם כלי היא העברית בשפה שהשליטה בעוד יוקרה, ובעלת יפה עשירה,
היהודים. של לאלה הדומות וכלכליות, חינוכיות חברתיות, עמדות

 לעיל, שהוזכרו ההיבטים את לבדוק כדי מקיפים מחקרים עתה עד נעשו לא כאמור,
 ההשתקפויות נבחנו אלה במחקרים (.1991,1995) אמארה של למחקרים פרט

 בערבית העברית מהשפה שנלקחו לקסיקאליים פריטים של החברתיות־פוליטיות
:היתה אלה מחקרים של המסקנות אחת הפלשתינאית.
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The slow acculturation to English-related culture, and the fast and 

dynamic acculturation to Jewish culture give us insights into the 

process of modernization; Hebrew is the main source for ongoing 

modernization in the Israeli Palestinian society.

 להבין כדי נוספים מקיפים במחקרים צורך )יש הטנטטיביווג המסקנות אחת מכאן,
 )על היהודית החברה עם תקשורת כלי רק איננה שהעברית היא לעומק(, התופעה את
 בכירות ומשרות לעמדות להגיע כלומר, חברתית, לניידות כלי או מכך(, המשתמע כל

למערביזציה. ואפילו כללית, למודרניזציה הסוכנים אחד גם היא אלא והישגים,

 בישראל, הפלשתינאים הערבים בקרב פורמלי באופן היום נלמדת אנגלית אנגלית:
 הערבים בין ישיר מגע שאין מכיוון מאוד, מזערית היא פורמלית הלא החשיפה אך

 שפה היא אנגלית אבל, אם. כשפת אנגלית דוברת אוכלוסייה לבין הפלשתינאים
 של חשיבותה העולם. מדינות רוב לגבי כמו הפלשתינאים, הערבים בעיני חשובה

 האנגלית לשפה האינטנסיבית החשיפה ראשית, סיבות: מכמה נובעת האנגלית
 לבין המנדט פקידי בין ישיר מגע היה זו בתקופה הבריטי. המנדט בתקופת עוד החלה

 הערבים בבתי־הספר האנגלית שנית, הפלשתינאים. הערבים מקרב מסוימות קבוצות
 אפילו היתה ואנגלית כמקצוע, נלמדה החשובות, השפות אחת היתה הפלשתינאים

 פריטים הושאלו כך בשל אגב, רבים. בבתי־ספר מקצועות בכמה ההוראה שפת
 על מראה זה דבר המדוברת. הפלשתינאית לערבית מאנגלית רבים לקסיקליים

 שלישית, הלשוני. בשימוש שהשתקפה האנגלית השפה של התרבותית ההשפעה
 בטכנולוגיה, במדע, המשמשת השפה היא - בין־לאומית כשפה נתפסת האנגלית
 ישראל מדינת לבין ארצות־הברית בין ההדוקה היחסים רביעית, ובתקשורת. במסחר

 כתוצאה העברית, על האנגלית של הרבה ההשפעה זו. שפה ידיעת לפעמים, מחייבים,
הפלשתינאית. הערבית אל דרכה את מוצאת זה, מקשר

 הערבים בקרב האנגלית בשפה והשימוש הידע רמת על מחקרים בספרות אין
 על מדעיים מחקרים אין כמו־כן, בפרט. הנוער, ובקרב בכלל, בישראל, הפלשתינאים

 )לדוגמה הערבי בעולם שנעשו מחקרים אבל, דובריה. וכלפי כלפיה עמדותיהם
1975 Al-dash & Tucker) הערבים. בקרב גבוה סטטוס יש האנגלית שלשפה מראים

 זה בתחום חלוץ מחקרי בגדר הם וספולסקי אמארה ושל אמארה של המחקרים
(1996,1986 Amara 1995,1991,1986; Amara & Spolsky; ואמארה ספולסקי 

 הערבים בקרב האנגלית השפה של שמעמדה מראים אלה מחקרים ב(.1996 א,1996
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 הקשורה התרבותית להשפעה בנוגע משמעותיים הבדלים אין גבוה. הפלשתינאים
 העברית תופסת כיום הדובר. של דמוגרפיים חברתיים במאפיינים בהתחשב לאנגלית

 הערבים בקרב ולמערביזציה למודרניזציה הסוכנים כאחד האנגלית של מקומה את
הישראלים. הפלשתינאים

לעמיד מחקר דעדיקיייה מרגיגח .1
:הבאים מההיבטים והרב־תרבותיות הרב־לשוניות תופעת את לבחון יש

 והשימוש הידע רמת על לעמוד כדי מקיפים במחקרים צורך יש והשימוש: הידע
 בשפה רק עכשיו .עד )שנערכו משוב מבחני ובאנגלית. בעברית ספרותית, בערבית
 לנו מספקים אלה מבחנים אבל טובה. התחלה הם החינוך( משרד על-ידי הערבית

 העברית על אינפורמציה לנו מספקים ואינם אם, כשפת הערבית על רק אינפורמציה
 הידע רמת את רק בחנו הערבית בשפה החינוך משרד של המשוב מבחני והאנגלית.

בשפה. השימוש סוגיית בחנו לא אך בשפה

 רק להסתפק ולא ושפה, שפה כל שממלאת הפונקציות את לבחון יש פונקציות:
 )כמו הנוער בני נחשפים שלהם ביותר החשובים התחומים את לבחון יש בהשערות.

 המאפיינים בבדיקת צורך יש כמו-ע, לכפר(. מחוץ בית-הספר, רחוב, בית,
 והשכלתם( ההורים מקצועות pו ; השכלה מין, גיל, )כמו הנוער בני של החברתיים

השונות. השפות של הפונקציות עם שלהם והקשר

 אלו ודובריהן. השונות השפות כלפי הנוער של העמדות את לבדוק צורך יש עמדות:
השפות? ללמידת קשור זה האם היוקרה? מקור מה מיוקרה? נהנות שפות

 במחקר צורך ויש בנפרד השפות את ולחקור לבחון מספיק לא השוואתי: מהקר
 בין האינטראקציה על לעמוד יש זה, מעין במחקר השונות. השפות בין המשווה
 הרב־לשונית, הסיטואציה של וההשלכות ההשפעות ועל אחד, מצד השונות, השפות

שני. מצד

 הסוגיות ארבע בדיקת לאחר רב־תרבותיות: לבין רב-לשוגיות בין הקשר בהינת
 בבדיקה רב־תרבותיות. לבין רב-לשוניות בין הקשר בבדיקת צורך יש לעיל, שהוצגו

 מבחינה ומשפיעה משדרת ושפה שפה שכל והתכנים הערכים הנורמות, ייבחנו זו
תרבותית.
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 טגיג הקיימות והאמטרטגיות התמיות המדיניות, 3
 ומקגלי המדיניות קוגעי גקרג הנדון הנושא

הההלטות
 אמנם היונה הנדון. הנושא סביב מגובשת מדיניות היתה לא החינוך במערכת

 לא בנפרד ושפה שפה לכל ההתייחסות גם אבל בנפרד, ושפה שפה לכל התייחסות
 חלו השנים במשך לדוגמה, הערבים. הנוער בני של הבסיסיות הדרישות על ענתה

 מקבלי )בקרב יש הערבי. לנוער העברית השפה לימוד למטרות בנוגע שינויים
 להטמיעם אפילו או לשלבם כדי הערבים בקרב עברית ללמד שרצו ההחלטות(

 היא העברית לימוד של העיקריות המטרות שאחת גרסו אחרים היהודית. במדינה
 לימוד את לחייב שיש שסברו היו היהודי. העם של וההיסטוריה המורשת את להכיר
 החלו האחרונות בשנים רק הערבים. בקרב טובה אזרחות לטפח כדי העברית השפה

 בנוסף העברית, לימוד של המטרות כאחת במדינה הערבים של השילוב את להדגיש
א(.1996 ומרעי שוהמי ספולסקי, )ראה העמים בין קירוב של למטרה

 איננה שפה הערבים. של הציפיות את תאמו לא הערבית השפה לימוד של המטרות
 תקופה במשך הזהות. ושל המורשת של ההיסטוריה, של ראי גם אלא מבנה, רק

 לתרבותו ייחשף לא הערבי שהתלמיד מכוונת מדיניות היתה לדוגמה, ארוכה,
 יצירות ללמד החלו האחרונות בשנים רק אותנטית. בצורה והפלשתינאית הערבית

חלקי. באופן נעשה הדבר היום עד ואפילו פלשתינאים, ערבים ומשוררים סופרים של

 השפה הוראת של למשרות זהות הערבים בקרב האנגלית השפה לימוד של המטרות
היהודי. במגזר

 בתכנון תיאום היה ולא כוללת, לשונית מדיניות היתה שלא הוא ביותר הבולט הדבר
 לאחרונה, רק הרב־לשוני. המצב של וההשפעות ההשלכות השונות, השפות לימוד

 משרד ובתמיכת במימון בר־אילן, באוניברסיטת לשונית למדיניות המרכז במסגרת
 מחקר על )בהתבסס המרכז של המקיף הדוח חדשה. למדיניות המלצות יש החינוך

 ומפורט בסיסי באופן מתייחס החינוך, למשרד שהוגש משנתיים(, יותר שנמשך מקיף
 מסוגו הראשון המחקר זהו הערבים. התלמידים בקרב הנלמדות החשובות לשפות
 המלצות ומציע הערבי, הנוער של הלשוני הרפרטואר את יסודי באופן שבודק

החינוך. למשרד מפורטות



גישראני עגגיס גוער ובר ילדים 210

עונידעג יתנגיית למרירות תשיגה ונעור מורות .4
 א(1996) ומרעי שוהמי ספולסקי, על-ידי שהועלו ובעיות סוגיות יובאו הזה בחלק
החינוך. למשרד שלהם המקיף בדוח

:עברית לגבי הועלו הבאות והבעיות הסוגיות
הערבי. במגזר העברית להוראת הלימוד מטרות של ברורות הגדרות אי ♦
 בלא אקדמיה ואנשי הפיקוח על-ידי פותחו כיום הקיימים הלמידה חומרי ♦

השדה. מן מורים ששותפו
 בתכניות מדי גדול חלק תופסים היהודית מהתרבות הלקוחים הלימוד נושאי ♦

העליונה. בחטיבה הלימודים
 והעליונה, הביניים בחטיבות היסודי, בבית-הספר בעברית ארצי משוב לקיים יש ♦

ההישגים. אחרי לעקוב אפשר שיהיה כדי בכתב וגם פה בעל שייערך
 בהבעה בעיה להם יש אך הדקדוק, ובכללי המילים באוצר שולטים התלמידים ♦

פה. בעל
 בבתי־הספר שנייה כשפה העברית להוראת מורים להכשרת תכניות מספיק אין ♦

ובאוניברסיטאות. במכללות הערביים,
החינוך. מערכת רובדי בכל לעברית מדריכים מספיק אין ♦
 עברית המלמדים מורים לבין הערבי במגזר לעברית מורים בין קשר קיים לא ♦

עולים. לילדים
ומחשבים. אור־קוליים עזרים כגון בהוראה, חדשניים אמצעים קיימים לא ♦
 של לשילובם הנחוץ דבר תקשורתית, כשפה לעברית לב תשומת מספיק אין ♦

הישראלית. בחברה הערבים

 השפה לגבי הבאות והבעיות הסוגיות את העלו ב(1996) ומרעי שוהמי ספולסקי,
הערבית:

 מספיקה התייחסות אין בפועל ואולם רשמית, שפה הערבית מוגדרת החוק פי על ♦
 יש הציבוריים. המוסדות מצד והן הממשלתיים, המוסדות מצד הן זו, לשפה
 במגזר הערבית השפה הוראת את לחייב כגון למעשה, הלכה ההגדרה את לממש

החינוכיים. המוסדות בכל היהודי
 הערבית של לחשיבותה מרבית לב תשומת מקדישה אינה הערבית האוכלוסייה ♦

 שממלאת התפקיד לגבי הציבור בקרב התודעה את להגביר יש p על לאום. כשפת
 ללמוד הצעירים את לעודד pו והרצאות, סדנאות כנסים, קיום על-ידי השפה
גבוהה. להשכלה במוסדות ערבית
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 מכשול מהווה הספרותית והשפה המדוברת הערבית השפה של הדואליות בעיית ♦
 ואמצעים כלים המורים בידי אין היום עד הלשוני. החומר בלימוד ממש של

זו. בעיה על להתגבר פדגוגיים
 אקדמיה אנשי הם בו שהחברים ארצי מחקר מרכז הקמת על לחשוב מקום יש ♦

 כדי pו הערבית, להוראת שיטות לפתח כדי בערבית שמתמחים מהשדה ומורים
 המודרניזציה תהליך בעקבות שנוצרות חדשות מילים אישור למען לפעול

העברית. עם המגע ובעקבות
 הלמידה לחומרי הלימודים בתכנית המוצהרות המטרות את להתאים יש ♦

 לאום, כשפת הערבית בלשון יתגאה הערבי שהתלמיד בהצהרה די אין במקראות.
 היצירות לימוד את להגביר יש אחר, דבר בפועל. זו מטרה לתרגם יש אלא

 יכיר שהתלמיד כדי הארץ, ילידי ערבים ומשוררים סופרים משל הספרותיות
מקרוב. תרבותו

 בצורה ההוראה שעות את להרחיב יש מספיקות. אינן בבתי־הספר ההוראה שעות ♦
 יחידות לחמש או לארבע לגשת הטובים התלמידים את לעודד pו משמעותית

אם. כשפת לערבית בבגרות "בונוס" הענקת על-ידי הבגרות בבחינות
 הלימוד לצורכי המשמשים קריאה ספרי מלבד החיצונית. הקריאה את לעודד יש ♦

 שלם ספרותי חומר קריאת גם התלמידים על להטיל יש בכיתה, האינטנסיבי
 כבר שהתלמידים הלשוני לאוצר המתאים וכר( ארוכים )סיפורים יותר ואחיד
 הקורא להנאת בעיקר אלה ספרים לכוון יש בכיתה. הלימוד באמצעות רכשו

הנקראות. ביצירות הגנוז המסר ולהבנת
 יקבלו זרה כשפה הערבית את שלמדו והאוניברסיטאות המכללות שבוגרי רצוי ♦

אם. כשפת הערבית להוראת מתאימה הכשרה
 לפיתוח לדאוג יש p על החדשה, האוריינית הגישה את נוקטים אינם המורים ♦

התקשורתית. הלשון על המסתמכת ומדוברת כתובה אוריינית לכשירות מטרות
 המורים השתתפות ובנוסף הערבית, להוראת מורים להשתלמות קורסים די אין ♦

 שאלה מאחר בהשתלמויות להשתתף מוכנים אינם הם pש דלה אלה בקורסים
חובה. בגדר אינו

 מעמדה חיזוק על לרעה משפיע השוטף בדיבור העברית בלשון המופרז השימוש ♦
 עם התקשורת לשון בעברית לראות יש דובריה. בקרב הערבית הלשון של

בערבית. הדיבור על להקפיד חשוב אך היהודים,
לה. ומחוצה בכיתה בעל־פה להבעה מרבית חשיבות מייחסים אינם המורים ♦
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 נאמטראק>יה נריאיס דפוסים
הוריס-ילדיס של

מסאלחהי שפיק

 קיים כי מלמד, בישראל הערבית בחברה ובהורים בילדים כמטפל הקליני ניסיוני
 תפקיד את מקבל שההורה בכך המאופיין לילדים הורים בין אינטראקציה של דפוס

 ניגוד מהווה זה אינטראקציה דפוס הלומד. התלמיד תפקיד את מקבל והילד המלמד
 ההורה שבין בקשר להתנהל שחייבת הבריאה האינטראקציה של לטבעה מוחלט

לילד.

 דואג מטפל אלא (,Teacher) מורה להיות לא הוא ההורה של האמיתי תפקידו
(Caretaker,) משחק באמצעות הילד בעולם לחוויות שותף (Partner of play,) ולהיות 

 הבסיסיים הצרכים לסיפוק בנוסף כמו^ (,Reference) ולידע לאינפורמציה משאב
הילד. של

 השכבות כל לגבי נכון והדבר עצומה, היא ילדיו של ללימודיהם הערבי ההורה דאגת
 ההורים של זו דאגה המשכילות. המשפחות לגבי ובמיוחד החברתיות־כלכליות,

 במשפחה עליון כערך ההשכלה לגבי עליו מצביעים שסוציולוגים בממצא קשורה
 מגיל לבנו ולמידה ידע שיספק בכך כהורה תפקידו את רואה הערבי ההורה הערבית.
 לספור שנתיים בגיל הילד את ללמד מתחיל ההורה בית־הספר. גיל לפני אף מוקדם,

 לכתוב וארבע שלוש בגיל ילדים מלמדים יותר מאוחר ;שפות בכמה לפעמים עשר, עד
אונ מודד ההורה חובה. בגן כמובן, ממשיך, זה דפוס אחרות. ומלים שמותיהם את

 ירושלים. העברית האוניברסיטה הייעוץ, שירות ומדריד, מומחה קליני פסיכולוג
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 של בידע ולעתים זוכר, ועודנו למד, שהוא השירים במספר בנו של האינטליגנציה
 ההורה מתחיל א׳ בכיתה בעולם. מדינות של ובירות מדינות נשיאי של שמות

 ובקריאה בכתיבה ושולט שיעוריו את מכין שהילד לוודא כדי שעות מזמנו להקדיש
 לרוב נעשית הילד של הבית שיעורי הכנת ומבחנים. בדיקות לו עורך ואף ובחשבון,

 מתוכנן, ולא ספונטני באופן ,p אם נוצר, זה דפוס ההורה. של צמוד בליווי
 הוא ההורה של שתפקידו תופס והילד הילד, כלפי תפקידו שזהו תופס כשההורה

בבית-הספר. בכיתה הפורמליות הלימוד שעות לאחר צמוד, מורה לו להיות

 של התפקיד הופך מאמהות, שעות יותר עובדים האבות המשפחות שברוב מאחר
האם. של חלקה מנת מורה" "הורה

 לנטרל מסוגל הוא אין בנו, כלפי חזקים רגשות יש הדברים, מטבע שלהורה, מאחר
 שמהר ותסכול כעס מעוררת הילד של טעות כל ואז הלימודית, מהחוויה זה רגש

 על־ידי אוטומטי גם נחווים והתסכול הכעס הלמידה. באקט מתערבים מאוד
 לסאדו־ לילד ההורה בין האינטראקציה הופכת דקות מספר שתוך כך הילד,

 כשהקשר הצדדים. לשני פיזי, אף ולעתים ונפשי, רגשי עינוי בה שיש מזוכיסטית,
 וגם מתבצעת אינה הלמידה והשפלה, כעס של לקשר ברירה, בלית הופך, ביניהם
נפגע. וכשותף כתומך הורה של תפקידו

 פיזית דאגה כמו בסיסיים, צרכים לספק כמו^ הוא, ההורה, של הראשוני התפקיד
 אחרים מוסדות על-ידי גם מסופקים להיות שיכולים צרכים הם אלו אבל ורפואית.

 והאיכותי הנפשי הקשר הוא ההורה, של הייחודי התפקיד לבץ, למשפחה. מחוץ
 את ההורה הפיכת על-ידי נשמר התינוק עם הייחודי הקשר הילד. עם יוצר שהוא
 רמת את להתאים יש לגילו. בהתאם הילד, של ובשפה ברמה במשחק, לשותף עצמו

 מהמושג הפוכים אפיונים יש (Play) משחק למונח הילד. של ולרמה לגיל המשחק
 נכון ולפנטזיה. לדמיון מקום בו יש (,Fun) הנאה הוא המשחק (.Teaching) לימוד

 לתחרויות ברוחם יותר הקרובים וחוקים כללים בהם שיש משחקים שקיימים
(Games,) שעשוע שהוא למשחק ניתן מיוחד ערך אבל (Play,) בו ואין כללים בו שאין 

 הקשר את ומחזק להנאה וגורם משחרר המשחק נכון. ולא נכון בו אין ומנוצח, מנצח
 כללים עם המשחקים ובעיקר המשחקים, דרך למשחק. השותפים בין הרגשי

(Games,) הפורמליים, בשיעורים ללמוד אמור שהוא מה כל הילד את ללמד ניתן 
 הבריאה בהתפתחות המשחק חשיבות וצורות. וצבעים חשבון ופעולות מספרים כולל

 אריק בטלהיים, ברונו ובהם בספרות, רבים מומחים על־ידי נידונה התינוק של
אקסליין. וורג׳יניה אריקסון
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 במקרים למידה? קשיי יש שלילד במקרה לעשות ניתן מה כמו^ השאלה, נשאלת
 ובימי הפורמליות, הלימוד שעות אחרי לילד פרטנית למידה לארגן מוצע אלו

 זו, מעין ללמידה השיטות את שמכירים מיוחד לחינוך מורים מבית-הספר. החופשה
 להיות הקשר על משפחה. קרוב יהיה שהמורה אסור זה. תפקיד עצמם על ייקחו

 כשהורה הצדדים. משני ומחויבות תשלום יתקבל שתמורתה כעבודה ומסודר מאורגן
 מכשיל לגורם נהפך הוא ובכך כהורה, וגם כמורה גם נכשל הוא למורה עצמו הופך
ילדו. בחיי תומך ולא

אפשריים מחקר נעיר ו.
 ולאתר השונים בגילים לילד הורה בין האינטראקציה דפוסי את לבדוק מקום יש

 של השפעתה את לבדוק יש כמו־כן אלו. אינטראקציות של האפיונים את בכך
 דפוסי אלו לבדוק ניתן הקשר באותו הילד. ועל ההורה על האינטראקציה

 והן הלימודי במישור הן הילדים, אצל חיוביות תוצאות מבטיחים אינטראקציה
החברתי. במישור

חחערגוח מוגר .2
 האמהות את מלמדים מדריכים שבה אתג״ר, לתכנית מקבילה תכנית לבנות מוצע
 אבות בלימוד תתמקד זו תכנית ולמידה. ידע מיומנויות לו ולהקנות בתינוק לטפל

 והדמיון החשיבה את לפתח ידאגו זה משחק ודרך הילד, עם משחק לנהל ואמהות
לילדיהם. הורים בין ומהנה בריא קשר לטפח pוכמו הילד, אצל
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הסקירות מן העולים ופעולה מהקר כיומי

מועעיס מחקר תחומי
 עברית )ערבית, השפות בשלוש הערבים התלמידים של וההישגים הידע רמת (1)

משוב. מבחני באמצעות ואנגלית(
ואנגלית(. עברית )ערבית, השפות שלוש לימוד כלפי התלמידים עמדות (2)
השפות. שלוש הוראת של בתחום הלימוד ונושאי הקיימים הלמידה חומרי סוג (3)
השונים. התחומים על והשלכותיה הערבית בחברה הילד מעמד בחינת (4)
מודרנית. לחברה מסורתית מחברה במעבר הילד (5)
 לקונטקסט התייחסות כדי תוך בנות/נערות בחקר האתיות הדילמות (6)

התרבותי-חברתי.
 בגילים לילדים הורים בין הקשר דפוסי לילדים: הורים בין אינטראקציה (7)

החברתי. במישור הילד עתיד על אלה דפוסים והשלכות שונים,

וזתערגית ומוקדי מדירות לפעילה: העעית

אנגלית(. עברית, )ערבית, השונות השפות ללימודי המטרות את להגדיר (1)
שפות. הוראת של בתחום מתאימים לימודיים עזרים ולפתח מורים להכשיר (2)
 בוועדת שהומלץ )כפי החינוך מערכת בתוך האזרחות תחום לכל יותר להתייחס (3)

קרמניצר(.
 ספרי לפיתוח ולדאוג בבתי־הספר האזרחות נושא לימוד משמעות את להבהיר (4)

בתחום. מתאימים לימוד
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במצוקה. בנערות בטיפול התערבות כדי תוך ומחקר למידה (5)
 בקורבן, הפגיעה להגברת הגורמים טאבו, בגדר שהם חברתיים נושאים העלאת (6)

הערבית. בחברה בבת/בנערה לטפל באים שאנו בשעה
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רגיעי מושג לאחר דיון

 בפעם שומע שאני משהו היום שמעתי לכם, מודה אני ראשית עבדו: בשיר
 גם אמארה. לד״ר מהסוף, ואתחיל הערות או הבהרות כמה לי יש אבל הראשונה.

 אין ובמתמטיקה הנקרא בהבנת גם התלמידים; עמדות על מחקרים אין במדעים
 אבל העברית, האוניברסיטה עם כאלה מחקרים לעשות התחלנו השנה אז מחקרים.

שנתיים. או שנה עוד לנו ייקח זה

 הנשירה את לחקור לנצרת שבאים החוקרים שלכל לציין רק רציתי נאדירה, לד׳יר
 להבהיר רוצה אני למה. יודע לא אני בנות, הם הנושרים שרוב קדומה דעה יש

 מתאים וזה בנות, 50% בנים, 50% יש האוכלוסייה מבנה מבחינת שבנצרת
 שאנחנו חושב אני בנות. שליש ורק בנים הם שני־שלישים בנשירה, אבל לביולוגיה.

 בבית ויושבות נושרות שהבנות שלנו הקדומה הדעה כמו לא וזה לכווית יותר דומים
ממשיכים. והבנים

 או לומדות הבנות שבנצרת מעידים הס עדיין התחלתיים, הם המחקרים אם גם
 בעמדות גם לכווית דומים אנחנו אגב, דרך מהבנים. יותר באקדמיה ללמוד ממשיכות

 אבל ישראל, במדינת גם מדינות, 21ב־ בין־לאומי סקר נערך המדעים. כלפי שבדקנו
 עדיין הערבי. במגזר לחקור נכנסנו אנחנו pל בישראל. הערבים את כלל לא הסקר

 באמת מצאנו אבל הראשון, החלק את לפרסם חודש עוד ייקח זה פרסמנו, לא
לכווית. מאוד דומים אנחנו עמדות שמבחינת

 המשוב, מבחני על אתמול הרבה דיברנו להבהיר. שרציתי מאתמול אחד דבר יש
 על מצביעים השונים המשוב מבחני של הממצאים הזו. הנקודה את להבהיר ורציתי

 כלום. אומר לא זה בשאלון. שהיו לשאלות נכונות תשובות שנתנו התלמידים אחוז
 יותר בדיקות עשינו כלום. אומר אינו שהממוצע מבין בסטטיסטיקה קצת שמבין מי
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 בשאלה הנכשלים אחוז אחד שבבית־ספר למשל, ומצאנו, באשי מבחן של לעומק
 והוא חשמלי, זרם מעגל על החדש מהספר לימד המורה כי למה! .98%ל־ הגיע אחת
 את ציירו שהם מצאנו התלמידים של המחברות בתוך לגמרי. שגוי משהו לימד

 נוראית, ערבית בשפה בספר שכתוב מה את נכון לא הבין שהמורה מפני שגוי. המעגל
שגויה. בצורה החומר את לימד הוא

 חוקרים אומרת, זאת לעצמנו, מומחים נהיים שאנחנו פחד לי יש אגברייה: אימן
 אנחנו לאט לאט עצמנו, את חוקרים ואנחנו הערבית, החברה את חוקרים ערבים

 מה עם מאוד מסכים כשאני זה את אומר ואני לעצמנו. מומחים ונהיה נכנסים
 פלשתינאים לא באמת אנחנו מפתחים. שאנחנו כלשהי מגמה פה יש אסעד. שאומר

 וזה, ישראל. מדינת בתוך הזאת הישות שהוא חדש משהו ונוצר ישראלים ולא
 לבין בינינו אמיתית התנתקות על שמצביע תהליך גם וזה מסוכן. תהליך לדעתי,
 יש באמת קשר איזה יודע לא ואני הערבי והעולם כווית פה הוזכרו הערבי. העולם

 ואפילו לימודים בתכניות ואפילו במחקרים אפילו הערבי, העולם עם היום לנו
לנוער. ובתכניות הרך לגיל בתכניות

 יודע לא אני מחקרים. בהשפעת אפילו רציני, קשר שום רואה לא אני אמארה, לדייר
 הערבי בעולם שנכתב מה גם נראה האם אומרת זאת הוזכרה, ספרות איזו

 מה שם. המידע למקורות כלשהי גישה לנו אין לשם, קשר לנו אין באוניברסיטאות.
 זאת הטלוויזיה. של התרבות ורק מעוות, משהו המזלג, קצה על הוא אלינו שמגיע

 הוא האם, לתרבות הכללית, הערבית לתרבות שלנו הילד של הקשר אומרת,
 היית איך לנו, ואומרים יהודים אותנו כששואלים לפעמים הטלוויזיה. באמצעות

 בינינו תשווה אל משיבים אנו הזכויות? את לך נותנים היו אם ערבית במדינה מתנהג
 עמדה וזו מהם חלק אנחנו לבינם, בינינו נשווה בואו ההפך, את אומר אני לבינם.

בישראל. הערבית החברה בקרב ומשתרשת שהולכת

 כל עם באירופה, אסעד. שאמר למה מתחבר ואני האלה הדברים את אומר אני
 תגובות שתי היו בגרמניה, נגיד, שישנן, השונות האוכלוסיות כל עם המיעוטים,

 שמאל. של תגובה והיתה ימין של תגובה היתה בפשטנות, זה את אומר ואני עיקריות
טוטלי. בשילוב דגל והשמאל טיהור של הפשטנית בצורה דגל הימין

 אתם איך מהחברים, לשמוע ארצה ואני רב־תרבותיות של בנושא פה דנים
 מאוד ניסיונות כמה יש ידיעתי, למיטב רב־תרבותיות? של למושג מתייחסים
 וגם הערבים. לבין הברברים בין למשל, בתוניסיה, אפילו באירלנד, גם מעניינים,
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 חושב אני בהולנד, למשל, החינוך, במערכת אחרים. ובמקומות בהולנד וגם בגרמניה
 בנים של בבית־ספר ללמוד שלו pה את לשלוח יכול אדם p תיכון, בית־ספר עד גם
 ללא הסונים, ושל השיעים ושל השריעה של בית־ספר שם יש בנות. של בבית-ספר או
 לשמוע רוצה אני כוללת. מערכת שמגבשת, מערכת ישנה זה ואחרי חשש, כל

הזה. לנושא כלשהי התייחסות

 הנושא נאדירה. לדייר הערות כמה הבנות. של בנושא להתחיל רוצה אני חילו: נדיח
 השאלות אחת מספיק. נחקר לא עדיין שבאמת נושא בעצם הוא הערביות הבנות של

 הוא במערכת פה מי הקורבנות, של הגדולה השאלה היא הדברים מתוך שעולה
 בעצם היא הבת אז שתיקה, ישנה אם המקרים, שברוב יודעים אנחנו הקור^
 כל קיים ל^ למשפחה. מהנערה עוברת הקורבנות אז חשיפה, שיש וברגע הקור^
מסוים. p^ השתיקה, קשר לו קוראת שאני הנושא וכל המנגנון,

 שהיה הטיפולי, המנגנון זהו שציינת, המערך כל בתוך חשוב שמאוד חושבת שאני מה
 בנערה, מטפלים האם הטיפולי! החלק נכנס איפה פה. שעלו בדברים לי חסר

 גורמי או המשטרה המקרים ברוב בעצם כלומר, התחליף? ומהו בכלל, אם במשפחה,
 להחזיר לא אם כלומר תחליף, אין ובעצם למשפחה, הנערה את מחזירים הטיפול

במציאות. קיימים אינם והתחליפים הנערה! את לקחת לאן אז למשפחה,

 מסתמנות האזרחי. הממד האזרחות, של בנושא היום לדיון בקשר נוספת הערה
 ישראל, ערביי שילוב על שמצביע אחד כיוון הזה, בנושא הפוכות מגמות שתי היום

 שני בין חותך אולי מחקר, לעשות פעם ששווה חושבת אישית אני במשבר. והחברה
 החברה או המשברי, השילוב של הפרדוקסלי הנושא את לבדוק כדי האלה, הקצוות

 כפי הישראליזציה, כלומר השילוב, של והנושא במשבר, שהיא הערבית האזרחית
במחקרים. נקראת שהיא

 שאחד פה נאמר אמארה. לדייר השפה ולמידת השפה של לנושא בקשר נקודה עוד
 כלומר, העברית. השפה לימוד הוא ישראל ערביי אצל המודרניזציה של המאפיינים

 מכירים אנחנו ולשילוב. למודרניזציה המנגנונים כאחד נתפס העברית השפה לימוד
 חוסר לפעמים זה השפה, את ללמוד רק לא זה המעורבות. בערים יותר אולי זה את

 יהודי, חינוך של למסגרות הרך בגיל גם ילדים שנלקחים לכך טוטלי כמעט מודעות
 רכים. ילדים לאותם גדול מאוד הוא הנזק לפעמים כאשר יהודים, לגנים כלומר
 כל את להסביר רציני מאוד קושי פעמים הרבה יש חינוך כאנשי לנו כלומר,

בחשיפה. הכרוכים הנזקים כל ואת המשמעויות
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 בשיר על־ידי שנאמר למה מאוד מסכימה אני הבנות. של בנושא קטנה הערה ועוד
 מתרחשת שהנשירה המקובלות הדעות כל למרות הבנות. של הנשירה של בנושא

 של יותר היא החינוך ממערכת שהנשירה כך על מצביעה המציאות נערות, בקרב יותר
 והתייחסות הנערה של ושילוב מודעות על מצביע לא זה אבל בנים. של נערים,

 pול ללכת לאן אין שלנערות כך על יותר מצביע זה החינוך. במערכת שלה לצרכים
 יש שלנערים בעוד בשבילן היחידה האופציה שהוא החינוכי, במנגנון נשארות הן

 היא הזאת התופעה הבנות. במעמד כלשהי עלייה על מצביע לא זה אופציות. יותר
 מעמד לגבי מדרגה כקפיצת פעמים הרבה להתפרש עלולה היא כי מסוכנת, מאוד

הנכון. הוא שההפך בעוד והנערה, האישה

 השפה. כלפי המודעות לגבי אמארה ד״ר שאמר למה אתייחס אני חטאב: נביל
 גיליתי שם ירושלים, במזרח תיכון בתי־ספר תלמידי בקרב הזה הנושא את חקרתי
 בתוך התלמידים אחד, מצד אתכם. יעניין שגם לי ונדמה מעניין מאוד משהו

 אבל אותה. לקבל מוכנים ואינם אויב כשפת העברית השפה את רואים בתי־הספר
כלי. היא כי אותה וללמוד כסף לשלם מוכנים הם החיצוניות במסגרות

 כאדם זה על מדבר אני אמארה. ד״ר על־ידי עלה שגם האינטרנט של לעניין עובר אני
 שמשתמשים האנשים מספר בסך־הכל כאמצעי. הזה בכלי יום מדי כמעט שמשתמש
 מיליונים כמה אולי יש במקביל אבל אלפים. כמה הוא העברית בשפה באינטרנט

 בתוך בעברית אתרים של הפרופורציה מה בדיקה לעשות יש בערבית. שמשתמשים
 יש הזה. בעניין פרופורציה חוסר שיש רואים בערבית. אתרים לעומת האינטרנט

 ייתקל באינטרנט בערבית שמחפש ומי בערבית, מאשר בעברית אתרים יותר הרבה
מאוד. קשה בבעיה

 מסכים שאני להודות חייב ואני אסעד ד״ר של מעניינת המאוד להרצאתו חוזר אני
 שלך ההרצאה באמצע נכנס הייתי אם הזהות. לגבי במיוחד שאמרת, מה לגבי איתך

 לגבי ותקף קיים שתיארת המצב ערבים. נוער בני על מדבר שאתה יודע הייתי לא
 הייתי נוער. בני של לעניין במובלע רק התייחסת אתה בכלל. הערבית האוכלוסייה

 המצב של וההשפעות ההשלכות בעצם כיצד התייחסות, ממך לשמוע מאוד שמח
 בהם תלויה שלנו התרבותית ההמשכיות כאשר נוער בני על להשפיע יכולות שתיארת

העתיד. כדור עליהם נשפיע בעצם שנוצרה, בסיטואציה כיצד רבה. במידה

 אני כי נאדירה ד״ר של מהדברים התרשמתי מאוד אני ראשית, מרכוס: אליעזר
 בישראל הפלשתינאי הערבי לעם ששייכים חוקר או חוקרת שנה 20-15 שלפני חושב
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 הקשיים עם הדילמות, עם גלויה, כזו בצורה הדברים את להעלות מעיזים היו לא
 הנושא חשובים, מאוד מאוד שאמרת שהדברים חושב אני למחקר. הרעיונות ועם

הגלויה. ההצגה וגם חשוב

 שכל המוכיח קרמניצר, בדוח בקי אני אסעד. דייר של לדברים להתייחס רוצה אני
 למימוש הצעיר האזרח חינוך לגבי רק ולא משטרים על באזרחות שאמרת מה

 המדינה של גדולה אחת פשלה כאן יש היהודי. המגזר על גם חל זה כל זכויותיו,
שנים. 48 במשך

 רבין רצח עם שהזדהו גת בקריית הבנות של העניין את שחקרה בוועדה עכשיו הייתי
 בדוח זה את אמרנו רוצחים. עם גם מזדהים ערבים ששונאים שאלה ונוכחתי
 העברית מהאוניברסיטה פירר רות ד״ר בעיתונות. טושטש קצת זה אבל הוועדה,

 במעט מצאת שאתה מה ואת היהודים. אצל והאזרחות הלימוד ספרי את בדקה
 זאת בדקה. שהיא בעברית ספרים וכמה בעשרים מצאה היא בערבית שיש הספרים
 דוח של פרסומו את במלואו לממן המלצנו ואנחנו בעיה. אותה היא הבעיה אומרת,

 בוערת בעיה ממש שזו חושב אני כי והדרוזי, הערבי היהודי, המגזרים, בכל קרמניצר
 של האחרונה בשנה רק אינפורמציה כמתן רק ולא הילדים מגן לאזרחות לחנך

התיכון. בית־הספר

 דבר שאותו להזכיר רוצה אני מתחים, שמעוררים חלקיים מודרניזציה תהליכי לגבי
 ויושבת בישראל. האיסלם ארצות יוצאי כמו מסורתית, מחברה שבאו ליהודים קרה

 קורה זה שנים. עשרות כבר הזה בנושא שעוסק מכון בראש עומדת שלנו הראש
 לתרבות. מתרבות במעבר העמים, מחבר עכשיו שבאו לאנשים קורה זה לאתיופים,

שתיפתרנה. כדי זמן הרבה שצריך תופעות שאלה וכמובן

 שבאו אלה לגמרי. ניצחה האירופית התרבות הלבוש, שבנושא דוגמה רק אתן אני
 המאכלים של בנושא שלהם. המסורתי בלבוש מתלבשים אינם ומתימן מכורדיסטאן

 מאשר יותר מזרחיים מאכלים אוהבים שלי והילדים האיסלם, ארצות תרבות ניצחה
מכינה. שלהם שסבתא מאכלים

 מקדישים לא מעניינים. מאוד שלך הדברים אמארה. ד״ר דברי על להגיב רוצה אני
 הערבי במגזר הלימודים תכניות את בדקתי וכתובה. מדוברת לעברית זמן מספיק

 שהוא טשרניחובסקי וטשרניחובסקי. ביאליק שמלמדים ומצאתי העבריים בנושאים
 מבחינה שלנו הקלסיים המשוררים בין ביותר הקשה והוא היהודי במגזר חובה לא
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 את מזכיר זה אבל שלו, שירים שני רק הערבי במגזר מלמדים אמנם לשונית.
פוסט. הג׳רוסלם את לקרוא שידענו לפני עוד שייקספיר את אותנו שלימדו התקופה

 במזכירות שלי האחרונה בתקופה היה זה שושני, לדייר המלצות הוגשו בזמנו
 במגזר היהודית מההיסטוריה 25% שלומדים הפרופורציה את גם לשנות הפדגוגית,

 המאה עד ממוחמד ־ בערבית מההיסטוריה 2% לומדים היהודי ובמגזר הערבי,
תמומשנה. האלה שההמלצות מקווה אני ערבים. קיימים לא העשרים

 את לשמוע מצפה הייתי נאדירה. של לדבריה ביחס קצרות הערות שתי מתדיין:
 כדי האפשריים הפיתויים בכל שתעמוד בת מלמדים איך הסוציאליזציה. תהליכי

 שנפלה בת של במקרה הזאת, לתרבות בן־ pw ואני לדעתי, הזה. לעניין תיפול שלא
 מדבר אני קור^ אינה הבת החברתי, p^ הקור^ היא המשפחה הזה, לעניין
 משנה מאוד זה הבת. זה והעבריין המשפחה היא p־1^ חברתית, מבחינה עכשיו

הזה. העניין על מסתכלים אנחנו איך

 והנורמות והערכים הבת של המשתנה את שלך ההתבטאויות בכל כללת שלא לי צר
 בודק שלא מחקר שכל חושב ואני בשטח מאוד חזק נמצא זה הזה. מהעניין הנגזרים

בחסר. ילקה האלה המשתנים את

 אפנה שאני לי ותסלחי שלך הסקירה על שמחתי ממש נאדירה, ד״ר יעקובי: ג׳אנם
 לך תהיה אז הזה. בנושא מחקרים בכמה שימשיכו תלמידות או תלמידים כמה אליך

כלשהי. עבודה

 מטופל לנו יש בהתרגשות, ממש זה את אומר ואני כאן שיושבים לגברים להגיד רק
 שהיו לאחר לקולנוע שלה החבר עם שיצאה אחותו רצח על שנה 19 שישב אחד

 המשפחתי הלחץ באוטו. מתעלסים אותם שראה והעליל בא ומישהו מאורסים
 סוהר בבית שנה 19 ישב הזה הבחור אותה. ירצח שהוא לכך הביא החמולתי והלחץ

 הוא דמעות מלאה בשיחה בחוץ. שנתיים כבר הוא לטמיון. ירדו פשוט חייו וכל
 את מבין "אינני אומר: הוא מתרגש, בעצמי ואני שלו, במילים משתמש ואני אומר,

 "’הרגליים בין ס״מ ארבעה של באזור מתמצה שלה הכבוד שסך־כל הזאת החברה
 אני אותו. ירדוף זה דבר שלו החיים שכל הזאת המחשבה אותי עוזבת לא פשוט מאז
 לזה להתייחס צריך הבנות, של הזאת מהבחינה רק לזה להתייחס שאפשר חושב לא

הזה. בנושא בסיכון נמצאים אנשים כמה ובאמת הכללי, בקונטקסט
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 כאן הערבית החברה מבולבלת. חברה על לחשוב גם צריך אולי אסעד. לד״ר עכשיו
 את להגביר היפים הדברים כל את מנסים אנחנו בטייבה מבולבלת. מאוד מאוד

 מבחינה לפחות יכול, אדם בה בחירות מערכת שמתקרבת ככל אבל, שלנו. הזהות
 ומצביעים לליכוד, אנשים כאלף מצביעים בטייבה אז מיהו, להגדיר אזרחית,
 לא אני אז קשר. כל האלה המפלגות לבין המצביעים בין אין כאשר וש״ס, למפד״ל

מבולבל. מאוד מאוד נוער זה שלנו. לנוער משדרים אנחנו מה יודע

 גם היא אבל וכוי. תקשורת כלי סמלים, מושגים, היא ששפה נכון אמארה, לד״ר
 במיוחד האלה, לאלמנטים מתייחסים לא בעצם אנחנו אולי וערכים. מורשת

 שלנו כשהלאום רב-לאומית, רב-תרבותית, חברה שהיא בחברה נמצאים כשאנחנו
 יותר כאן יש ואולי הסולם. בתחתית נמצאים אלא המובילים אינם שלנו והתרבות

ערבית. מאשר עברית יותר מדבר שהנוער מקרי, דבר סתם מאשר

 חושפות באשי בחינות שרק שחושב ומי הבגרות. בבחינות גם אגב קשיים יותר לנו יש
 נכשלים הערבים הנבחנים הבגרות. בחינות על תסתכלו בסך־הכל לא, אז משהו,

אחרים. במקצועות מאשר יותר בערבית

 שאנחנו, כאילו כשדיברת אסעד. שאמר למה להתייחס רוצה אני מסאלחה: שפיק
 שזה כאילו ארוכה תקופה חיים בישראל, היהודית בחברה שמעורבים אלה במיוחד

pra אולי כי מעניין, זה עליהם. שדיברת דברים הרבה על חושבים לא ואנחנו מאליו 
 שדיברת בתנאים לחיות להמשיך בשביל לעשות חייבים שאנחנו מההתאמה חלק זה

עליהם.

 יכולה לא היא יהודית כמדינה ישראל מדינת של ההגדרה שמעצם בעצם אמרת
 שדיברת לדברים בנוסף לחשוב, שווה אולי אזרחיה. לכל דמוקרטית מדינה להיות

 למצב דווקא ישראל את הביא מה אומרת, זאת הזה? למצב המניעים מה עליהם,
 זו האם ההגדרה גם מעניינת ליהודים? מדינה או היהודית המדינה שתהיה כזה

 היהודים, מדינת בביטוי משתמשים פעמים הרבה ליהודים. מדינה או יהודית מדינה
שלך. לא היא אבל היהודים של במדינה לחיות יכול אתה אז

 התיכון המזרח בכל מטמיעה פחד הוא המניעים אחד אולי המניעים? מה פנים כל על
 דווקא מכוון אינו ישראל בתוך לערבים היחס ואולי האיסלמי, הערבי ובעולם
 ברגע כי רחב. היותר באזור מטמיעה מהפחד נובע אלא ישראל בתוך לערבים

טמיעה. של סכנה יש היהודי הצביון על תוותר שישראל
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 על דיברת הזה! המצב של ההשלכות מהן היא עליה לחשוב שכדאי נקודה עוד אולי
 בישראל, הערבים מבחינת שליליות הן ההשלכות כל האם האלה. מההשלכות חלק
 ולא כשאלה זה את מעלה אני הזה! במצב חיוביים דווקא שהם חלקים יש אולי, או,

ארחיב.

חיובי! להיות יכול זה למה דוגמה לך יש אסעדג׳אנס:

 אני חיובי. כולו או שלילי שכולו דבך שום שאין מהנחה יוצא אני מסאלחה: שפיק
 להיות להם עשה זה מה בתפוצה היהודים על לחשוב יכול אני צדדים, שיש מניח

 זה מזה שיצא מה שליליים, דברים רק לא זה להם שהיה מה אולי בתפוצה, יהודים
שליליים. דברים רק לא

 מתח פה שיש חושב אני המחקר. של הראות נקודת על הערות שתי רוזנפלד: יונת
 חשוב. וזה הערבית בחברה מיוחד מה מציין אחד כל והמשותף. המיוחד בין מעניין

 שהוא בידע שימוש מונעת בדלנות לבדלנות. מביא המיוחד על מדי יותר לעמוד אבל
המשותף. מה באמת הוא מעניין מיוחד באופן לי שנראה הנושא לבדלנות. מעבר

 ערביות לארצות השוואות יותר שומע אני האלה, בשנים הראשונה, בפעם למשל,
 שהערבים לחשוב רק לא ומעניין. חשוב ויותר יותר שנעשה דבר אחרות,

 ארצות עם משותפים דברים גם להם יש סגולה, יחידי לגמרי הם הפלשתינאים
אחרות.

 הנערה של הבעיות על מדברת כשנאדירה למשל מעניין, מאוד לי שנראה אחר דבר
 למשל. החרדי, במגזר לנערות שקורה למה השוואה בר שזה חושב אני הערבייה,

 את לנצל שצריך חושב אני הזה. בתחום קיימות הדדי ללימוד שהאפשרויות לי נדמה
חשוב. מאוד משהו מפספסים אנחנו אחרת הזה. בייחוד המשותף

 רק לא משהו לתרום שיכול הערבית, באוכלוסייה ידע איזה שיש חושב אני אחר, דבר
 דברים שלושה שניים לכם יש אולי לי. לתרום יכול מי שומעים אנו הזמן כל להם.

לאחרים. לתרום יכולים שאתם

 שאין כך על האלה מהדיבורים אותנו מזהיר מאוד אני המחקר. לגבי אחרונה הערה
 הבעיה כלום. יחקרו לא הכל את לחקור צריך אם הכל. את לחקור וצריך מחקר,

 הדברים מהם חשוב, הכי הדבר מה במחקר, הקדימות מה אותי, שמעסיקה
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 חושב ודאי אני כמובן, אנשים? של לחיים שתורמים הדברים ומהם לידע שתורמים
 הייתי אני אנשים. של לחיים שתורמים בדברים מתעניינים אנחנו הזאת שבמסגרת

 על חבל הכל, את לחקור אי-אפשר מחקר. של הקדימויות מה לשמוע מעוניין מאוד
 גם לחשוב צריך זה ועל תורם. זה למה לחשוב הזמן כל וצריך מעניין הכל לא הזמן,
שלו. בתחום אחד כל גם ואולי יחד כאן אנחנו

 מתחילים שניהם שיתוף, על לדבר שילוב, על לדבר במקום רוצה אני חמיסי: ראסם
 שיתוף על לדבר להתחיל חשוב מאוד שמאוד חושב ואני שונים. הם אבל "שיך" באות
 שמורכבים היישובים בתוך אפילו ברמה החברה, של ברמה הילדים, של ברמה

 כי מורכבת, מזהות להיבהל צריך לא נוספת, נקודה החמולתי. במבנה ורוב ממיעוט
מורכבים. יותר ונהיה נלך ואנחנו מורכבת היא החברה

 עם לנו קרה דבר אותו שילוב. לעומת שיתוף לגבי קטנה הערה רק אולשטיין: אלית
 הגענו סוף וסוף העולים לגבי הטמעה של תפיסה היתה תמיד הזאת. במדינה העולים
 וזה האלה המושגים של לליברליזציה מסוימת הליכה יש כיום שילוב. של לתפיסה

כיוון. באותו

 לב. תשימו אבל פסימי, מסר בעל אינו אותו, שתיארתי האזרחי המצב ג׳אנם: אסעד
 יכולים שאנחנו והתרבותיים, החברתיים בנושאים דנים אנחנו כאשר תקווה פה יש

 הערבי הנוער ושל בישראל הערבים של האזרחי המעמד אבל הבעיות. את לפתור
 פסימי לא אני האלה. הבעיות את לפתור שאי־אפשר אומר הערבית מהחברה כחלק

 המצב שזה חושב אני ערכית, עמדה פה לי אין קצת. לשפר אולי אפשר אופטימי. ולא
האובייקטיבי.

 אני העולם. בכל קורה זה הערבית. החברה את שחוקרים החוקרים לגבי השני, הדבר
 הערבים של לנושא מומחה אני הערבית, החברה את חוקר שאני בזה מתבייש לא

 הפלשתינאית הרשות מבנה של לנושאים אחרות מומחיות שתי לי ויש בישראל,
 החברה את חוקר שאני זה על להתנצל צריך לא אני אבל לרוב. מיעוט בין והיחסים
מתנצל. לא לפחות אני הערבית,

 שמייצג סמוחה פרופי המחקר, את עשינו משווה, מחקר נעשה ־ משווה מחקר לגבי
 יכולים לא חוקרים אבל המשברית, הגישה את שמייצג ואני הנורמלית הגישה את

 אי־אפשר השותפות. את פירקנו אז זה. ואת זה את לכתוב ולהסכים ביחד לכתוב
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 לעשות יכול שאני מה זה שלי, במחקר שלו הגישה את להציג אפשר זה. את לעשות
בסך־הכל.

 אני נער. היה הערבי הבוגר סוציאליזציה, של תהליך על מדבר אתה ־ חטאב לנביל
 של תהליך הוא הקיים המצב הערבית, החברה של הקיים המצב על מדבר

 אומר זה בעייתי הוא המצב אם אז בגר. שהוא עד נולד שהילד מאז הסוציאליזציה
 חברת על ולא הנוער על בהחלט דיברתי אני בעייתי. הוא הסוציאליזציה שתהליך

 החברה על מדבר שאני יחשוב באמצע שייכנס שמישהו להיות יכול המבוגרים.
הבוגרת.

 אצל בעיות שאין אומר לא אני היהודי, במגזר בעיות שיש לכך מודע אני מרכוס, ד״ר
 תהליך בעיות. של אחרת רמה זו לגמרי, שונות הן שלנו הבעיות אבל היהודים.

 לתהליך דומה אינו בהחלט האתיופים בקרב המתרחש החלקי המודרניזציה
 כפי בעייתי, יותר מורכב, יותר אצלנו התהליך בישראל. הערבים בקרב המודרניזציה

 ייפתר הוא האתיופים שאצל טוען אני השנים. לאורך בעייתי יותר ונעשה הולך שהוא
 היום הגיעו המזרח שעדות כמו נורמלי למצב יגיע שנה עשרים ובעוד השנים, במשך

 נורמלי, התפתחות תהליך עוברים אינם הערבים נורמלית. התפתחות של לתהליך
משברים. של תהליך אלא

 אומר זה מבולבל אני אם בהחלט, נורמלי מצב זה בלבול בלבול, על מדבר לא אני
 זהות בין משמעותי הבדל יש משברי. תהליך על מדבר אני המציאות. קרקע על שאני

 זהות של ולא במשבר זהות של במצב נמצאים ואנחנו במשבר, לזהות מורכבת
 יוצא לא עושים, שאנחנו הסקרים לפי ברור. אינו המצב הבוגרת בחברה גם מורכבת.

 מקצוע כאנשי שלנו התפקיד אבל משברי, במצב נמצאת הערבית שהחברה בבירור
זה. על להצביע הוא

 אני להיטמע. אולי לה יגרום זה הישראלית, הזהות על תוותר שישראל מבקש לא אני
 זהות לאמץ מוכנים שהערבים חשוב ואני ישראלית זהות לייצר דווקא מבקש

 שקורה, מה זה נורמלית. ישראלית זהות לאמץ מוכנים לא היהודים ואילו ישראלית,
 חלק יוצר וזה נורמלית ישראלית זהות לאמץ מוכנים אינם היהודים והרוב המדינה

הערבים. אצל מהבעיות

 על האחריות את נקבל שאנחנו הזמן שהגיע חושבת אני שלהוב־קיבודקיאן: נאדידת
 לא זה אבל המודעות. את להעלות ולנסות ולהתערב לבדוק חייבים שקורה. מה כל
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 להתערב חייבים לכן, קורבנותו. על הקורבן את ולהאשים לבוא זכות לנו שיש אומר
אחרי. גם אבל לפני,

 למורשת התייחסתי מורשת, על שדיברתי שברגע חושבת אני הדת, של הערכים לגבי
 לגבי שונות דעות פה שיש למרות הדת של לנושא גם התייחסתי ההיסטורית.

 למשל, השיעי, החוק ולפי השרעי, לפחות החוק, לפי כי, הדת. של השונות הפרשנויות
 שלנו התרבותית בפרשנות אנחנו אבל מוזכרת, אינה המשפחה כבוד רקע על ההריגה
 הדת של לנושא להתייחס מאוד מאוד חייבים p ועל קיים. p שזה חושבים

 עניין זה רצח, על מדובר לא הקוראן לפי גם הנכונה. ובאינטרפרטציה בפרספקטיבה
לזה. להתייחס וכדאי בהרחבה, מרניס פאטמה דיברה כך ועל שונות. פרשנויות של

 אינדיקציה אינה זו מאוד. חשוב הוא אותו, העלתה שנדיה הנשירה, של הנושא
 זהות של הנושא לגבי נדיה עם מסכימה ואני גבוה מאוד האישה של שמעמדה
 רבים במקרים רואה אני הקור^ היא המשפחה שתמיד חושבת לא אני הקור^
 סטיגמה שישנה למרות גבוה, מאוד מחיר משלמת עצמה p־n^1 דבר של שבסופו
 לבוא שכדאי חושבת לא אני אבל המחיר. את משלמת שהמשפחה כלשהי חברתית
גדול. יותר הכאב מי פה-של ולשקול

 בהירה תשובה שיש מאמינה לא ואני פלא תרופות לנו אין ־ הטיפולי המנגנון לגבי
 של כמדריכה וגם כמטפלת גם כחוקרת, גם אומרת אני להכליל. ואסור המקרים לכל

 שלטובתה מקרים שישנם קורבנות, ונשים וילדות בנות של בתחום שעובדים אנשים
 רמה כבר זו אבל חברתית מודעות בהעלאת צורך יש בפומביות. צורך יש p^»־ של

 בכל נוקטים אנחנו שתיקה. על הולכים שאנחנו מקרים גם וישנם חשיבה. של אחרת
במקרה. מאוד תלוי שזה לדעת חייבים המקרה. לפי צעדים מיני

 גופות ומצא הנהר ליד שהלך הצייד על אלנסקי של הסיפור את פה להזכיר רוצה אני
 הנשמה נתן הוא בהתחלה האלו. בגופות לטפל רוצה שהוא והחליט הנהר על שצפות

 רוצה לא שהוא החליט הוא ולבסוף ולשלישית, ולשנייה הראשונה לגופה מלאכותית
 את זורק מי ולבדוק למעלה לעלות אלא בגופות, ולטפל הנהר ליד ללכת להמשיך
הגופות.

 ולטפל למטה להישאר שחייבים אנשים יש רמות. כמה פה שיש חושבת אני
 הציבורית המדיניות של לרמה למעלה, לעלות שחייבים אנשים ויש בקורבנות
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 שניהם זורק. מי לבדוק כדי וכדומה, מחקרים ולעשות החברתית, והמדיניות
בו־זמנית. להתרחש וחייבים מאוד חשובים

 כדי אינטנסיבית יותר בצורה לפעול צריכים שהערבים מסכים אני אמארה: מוחמד
 מחקרים מעשרה יותר עשיתי בעצמי אני דרכים. מיני בכל שלהם העניינים את לקדם

 ואני נוער ובני ילדים בקרב מחקרים נעשו לא אבל בוגרים בקרב רב-לשוניות על
 על לדבר תוכל מסוים ממכון כאדם ואתה קדימויות שיש מסכים אני מנסה.

כאלה. קדימויות על לדבר יכול לא אני קדימויות.

 במחקרים כשמשתמשים ערב. במדינות במחקרים עיוות על מדבר הוא לאימן, באשר
 הזה. מהחומר ללמוד יכולים אנחנו כמה להבין מנסים כחוקרים אנחנו ערב ממדינות

 כדי ערב. ממדינות אחר מחומר ללמוד לך יש אחרת דרך איזו עיוות, על לדבר אבל
ובאמריקה. המערב במדינות שנמצאים ערבים עם קשר ליצור צריך להשוות

ן



חמישי חלק

י־ולתטרייס גגיפיס חמקגמי חשלטגן

מג^יר ראלי מי ע*יז
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 ותפקידה המקומית הרשות היערכות
 ולנוער לונלנויז־יס שירות כנותן
ועיכוכיס( מחסומים ותכרות, )פרויקטים

2 1עגדג גשיי מנטר' ראגיי

נצרת. עיריית החינוך, אגף מנהל 1
נצרת. עיריית החינוך, אגף פדגוגי, לתכנון המחלקה מנהל 2

רקע טטר ו.

חגרתייס-כלכלייס מאפיעיס ו.ז
 של הגידול שיעור נפש. 60,000בכ- נאמד 1995 בסוף בנצרת התושבים מספר

 לשנה. 2.4%כ- של רב-שנתי לממוצע האחרונות בשנים ומגיע עקבי הוא האוכלוסייה
 מזה שלילי הוא הבין־יישובית ההגירה מאזן pש הילודה הוא העיקרי הגידול מקור
רבות. שנים

 וללא בסיסית השכלה עם חברתיים רבדים של קיומם בעיר, כלכלי פיתוח היעדר
 חברתית־כלכלית מציאות יצרו העבודה, בשוק בנות־תחרות מקצועיות מיומנויות
 לעומת "משופר" מצבה אם גם ־ בישראל החלשות הערים בין נצרת את המעמידה

 רמת שבין בהשוואה היתר, בין ביטוי, לידי בא זה מצב הערביים. היישובים כלל
 יישובים המאפיינת לזו שכירה( )מעבודה נצרת תושבי של הממוצעת ההכנסה
(.1 לוח )ראה החברתית־כלכלית בחולשתם הידועים
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 (1993) אחרים ליישובים נצרת בין ממוצע שכר רמת משוואת :1 לוח
חודשית ממוצעת הכנסה רמת היישוב

ש״ח 3,811 העירוניים היישובים כלל
ש״ח 2,728 ערביים עירוניים יישובים
ש״ח 3,499 דימונה

ש״ח 2,906 שאן בית
ש״ח 2,811 נצרת

מערת וזחעגן מערכת 1.2
 טרום בגני שלומדים האוכלוסייה( מסה״כ )כשליש תלמידים 20,000כ- ישנם בנצרת
 הוא בנצרת החינוך מערכת של העיקריים ממאפייניה אחד י״ב. כיתה עד חובה

 בתי-ספר )א( :והבעלות הפיקוח סוג לפי הנבדלים בתי-ספר של סוגים שני של קיומם
)כנסייתיים(. רשמיים לא מוכרים בתי־ספר )ב( )ממלכתיים(. רשמיים מוכרים

 גיבוש על הן רבות המשפיעות כאחד, ושליליות חיוביות השלכות יש זו לחלוקה
 בבתי-ספר ההישגית הסלקטיביות העתידי. החינוכי התכנון על והן חינוכית מדיניות
 95%ל- בחלקם הגיעו בבגרות ההצלחה שאחוזי לכך הביאה )כנסייתיים( פרטיים
 לטיפול מסגרות היום אין אלה בבתי-ספר י״ב. בכיתות התלמידים מסך־כל ומעלה

 המיוחד. בחינוך תלמידים של שילוב ואין הישגיים מחסכים שסובלים בילדים
 שיטתי וטיפול מיוחד חינוך של כיתות ישנן רשמיים בבתי-ספר זאת, לעומת

 "חינוך של מגוונת מערכת ישנה הרגיל" ה״חינוך למערכת בנוסף חלשים. בתלמידים
 מכל ערביים מיישובים תלמידים גט מנצרת, לתלמידים בנוסף המשרתת, מיוחד"

המדינה. רחבי

אגפיעיות געיית 13
:הן האחרונות השנים בחמש החינוך אגף את העסיקו אשר העיקריות הבעיות שתי

 כיתה סוף עד הלימודים את גמרו לא מהתלמידים 40% - הגבוה הנשירה אחוז ♦
(.1991 )נתוני י״ב

 הניגשים מבין 40%כ־ שרק בכך היתר, בין המתבטאת, נמוכה, הישגים רמת ♦
 )נתוני בגרות תעודת לקבל זכאים והיו המקצועות בכל הצליחו הבגרות לבחינות

1991.)
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 הנחוצים השינויים את להחדיר צריכה היתה העירייה אלה, בבעיות לטפל על־מנת
 החינוכית המהפכה לקראת עצמה ולהכין בבעיות לטפל לה שיאפשרו במערכת,
 במישור והן התכנוני במישור הן אסטרטגיים הם השינויים .2000ה- שנות לקראת
בהמשך(. ראה השינויים )על הביצועי

:מהם חלק להלן הצלחה, של פירות הניבו אלה שינויים
 ט׳ כיתה סוף עד הנושרים אחוז ־ מבתי־הספר הנושרים באחוז משמעותית ירידה ♦

 בחטיבה הנושרים אחוז הפוטנציאליים. התלמידים מסך־כל 1%מ־ פחות היה
פוטנציאליים. תלמידים מסה״כ 25%לכ־ הגיע העליונה

לבגרות. הניגשים ואחוז י״ב כיתה מסיימי באחוז עלייה ♦
בתשנ״ה(. ניגשים מסה״כ 72.4%) הבגרות לתעודת הזכאים באחוז עלייה ♦
העליונה. בחטיבה המגמות במספר עלייה ♦
 החלש בילד לטיפול פרויקטים והפעלת בית־ספריות פדגוגיות יוזמות בניית ♦

נשירתו, ומניעת
 להצטיינות וחינוך לכולם חינוך מתן של הגישה את שמדגישות חינוכיות תכניות ♦

למצטיינים. חינוך ולא

 געשו אשר ומוגלח יעיל מפקוז־ למען השלגים .2
נעירייה החיגוך כאגף

סמי ארגמי תהליך 2).

 חמש לפני עד היעד. לאוכלוסיית שירותים במתן יעיל תפקוד למען הכרחי זה שלב
 ביקור קצין מינהליים, עובדים שלושה מנתה נצרת בעיריית החינוך מחלקת שנים,
 של בלבד וחצי משרה של בעלות השתתפה )הממשלה פסיכולוגים וחמישה אחד סדיר

פסיכולוגים(.

 העבודה במערכת. קיימות בעיות עם התמודדות כל היתה לא מזה יוצא כפועל
 ובהיעדר מראש כתובה עבודה תכנית כל ללא שריפות כיבוי שוטף, בביצוע התאפיינה

המערכת. לפיתוח יוזמה כל

 החינוך מחלקת ובכללה ריאורגניזציה, כולה העירונית המערכת עברה 1991 בשנת
 ומרכזים, יחידות מדורים, מחלקות, בתוכו המכיל לאגף והפכה שהתפתחה בעירייה

החינוך ענייני הפורמלי. החינוך בענייני ורק אך התמקדות תוך ־ פונקציונלי באופן
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 לבש החינוך אגף נפרדת. במחלקה רוכזו וספורט, נוער תרבות, כגון פורמלי, הבלתי
לעיל(. 1 תרשים )ראה כלהלן ארגונית מבנית צורה

 פונקציות לשתי הלב תשומת מופנית הנ״ל המבנית־ארגונית לצורה בהתייחסות
ייחודיות:
 בעירייה. החינוך באגף ייחודית מחלקה שהיא פדגוגי ומעקב לתכנון המחלקת
 שמשרד העובדה לאור ומוצלחת, יעילה מקצועית להתערבות הכרחית היתה הקמתה
 מוכן היה ולא השקיע, לא הערבי המגזר את לרעה המפלה מדיניותו בגלל החינוך

הערביים. לבתי־הספר פדגוגי וליווי הנחיה הדרכה, בתכנון, להשקיע,

 הדוק היה בעירייה אסטרטגי לתכנון היחידה עם הקשר אססדסגי: לתכנון תיחידת
 מחקר, מידע, המספק קיים משאב של חשוב ניצול בו לראות ויש מאוד, ורציני

 בתוך אסטרטגי לתכנון מחלקה בהקמת צורך ללא המערכת, לשירות וסטטיסטיקה
 הענייה נצרת, עיריית של גודל בסדר עירייה על מדברים כאשר במיוחד עצמו, האגף

והכנסות. במשאבים יחסית

 )משרד מאחרים דורש אתה שאם מלאה אמונה מתוך נעשית הנ׳יל העבודה כל
 ביישובך, החינוך מערכת של הצרכים מלוא על ולענות להשקיע והממשלה( החינוך

 ראשונה, כתובת להיות ואפילו חלקך את ולתרום בעול לשאת מוכן להיות עליך
שינוי. של לתהליכים ומובילה יוזמת

מקגדוגית יישיניוג נרמוז גפרגיקטינז תכרגוג נמית 2.2
 לאתר נצרת בעיריית החינוך אגף ליכולת רבות תרמה המבני־ארגוני, השלב השלמת
 הן ־ הרמות בשתי שונים ופרויקטים תכניות ולגבש נתונים, לאסוף צרכים,

הנקודתית. והן היישובית

 והתכנים. הפיזי התחום את שכללה המקום, לצורכי בהתאם כוללנית תכנית נבנתה
 שני הנשירה. ממדי וצמצום התלמידים הישגי העלאת :עניינים לשני ניתן מיוחד דגש

 באוכלוסיית כשמדובר במיוחד לשני, האחד וקשורים חשובים אלה נושאים
 מהתכנית צמחו רבים פרויקטים וחברתיים. כלכליים מקשיים הסובלים תלמידים

 שונים גורמים עם פעולה בשיתוף בחלקם ־ והנקודתית היישובית ־ הרמות בשתי
בירושלים. המטה או המחוז - החינוך במשרד
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 חחימכית לעשייה שותף להיות החינוך משרד על להשפיע אין 1.3
 גורמים הגיעו בנצרת, החינון לצורכי הקשור בכל המלאה התכנון מעבודת כתוצאה
 אפשר הזה השותף ועם שותף, יש pשא ברורה למסקנה החינוך במשרד בכירים
 בהשתתפות הצדדים שני בין תקופתיות ישיבות התקיימו נושאים. ולקדם לעבוד
 אינטנסיבי מעקב והתנהל סיכומים היו המחוז. ואנשי אגפים ראשי המנכ״ל, השר,

 צוותים על־ידי הסיכומים למימוש תכניות נבנו רבים )ובמקרים הסיכומים למימוש
החינוך(. ולמשרד לעירייה משותפים

ענודה עוותי הקמת - גמקונז מקעועיינז כוחות רעול 2.4
 עבודה צוותי הקמת עניין היה החינוך באגף עבדנו בה הדרך של חשוב מאפיין

 הצורך לפי מקצועיים כוחות כללו העבודה צוותי ונושא. נושא לכל פונקציונליים
 האחרים, העירייה אגפי בעירייה, החינוך אגף כגון שונים, מגורמים והורכבו

 מתאים אדם כוח בידי ונוהלו רוכזו הצוותים החינוך. ומשרד הקהילה בתי־הספר,
 משאבים איגום עניין היה זו בשיטה לעבודה העיקרי המנחה כאשר החינוך, מאגף

הדרוש. היעד ובהשגת השינוי ביצירת ומסייע תומך לגורם והפיכתם קיימים

 הצוותים לעבודת כרקע כאשר קבועים, או תקופתיים, היו שהוקמו העבודה צוותי
 השונים הגורמים העירייה. ביוזמת שנערכו מקומיים וסקרים רשמיים נתונים הובאו
.2 בתרשים מובאים הורכבו אשר המקצועיים והצוותים הצוותים, את שהזינו
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יתנרגג פרויקטים 3
 המרכזיים האגפים הם וספורט נוער תרבות, ואגף הרווחה, אגף החינוך, אגף

 חלקית סקירה להלן בעיר. הנוער לאוכלוסיית המגוונים השירותים את שמספקים
דרכם. שמופעלים ותכניות פרויקטים של

החינוך אגף 3.1
 מפסיכולוג, המורכבת בין־מקצועית ועדה ישנה בית־ספר בכל בין־מקצועיות: ועדות
 ומחנכים. המנהל שיש(, )במידה בית-הספר יועצת סוציאלי, עובד סדיר, ביקור קצין

 איתן. להתמודד מתקשה שההנהלה תלמידים בבעיות לדון הוא הוועדה תפקיד
 שירות, ומספקים אחר־הצהריים בשעות פועלים המרכזים לימודיים: מרכזים
שכונות. שיקום מאזורי לתלמידים במיוחד
 לתלמידים ומיועד וחברתיות לימודיות מתכניות שמורכב פרויקט זהו מנ״ע: פרויקט

נשירתם. את למנוע על־מנת הביניים, בחטיבות לנשירה שבסיכון
 הסובלים מועדוניות בשתי תלמידים 30 הם הנהנים משפחתיות: מועדוניות
משפחתיות. מבעיות או נמוך כלכלי־חברתי ממצב כתוצאה הישגיים מחסכים

 שמאופיינים יסודיים מבתי־ספר תלמידים הם הנהנים בית־ספריות: מועדוניות
התנהגות. מבעיות או הישגיים מחסכים הסובלים כתלמידים

 אוכלוסיית בקרב בדרכים תאונות למניעת מגוונות תכניות בדרכים: זחירות
 המינהל לבין החינוך אגף בין בשיתוף הוכנו התכניות החטיבות. בכל התלמידים

תאונות. למניעת הלאומית והמועצה בדרכים לבטיחות
 פרויקטים מכינים הבריאות, משרד עם פעולה בשיתוף החינוך, אגף חגוף: בריאות

 למורים( השתלמות תכניות )כגון מגוונות ותכניות בריאות( מקדמי בתי-ספר )כגון
 לבעיות הציבורית המודעות את ולהעלות הבריאותי המצב את לשפר שמטרתם

 בריאותיים מבצעים מתכננים שונים, גופים עם יחד החינוך אגף בנוסף, בריאותיות.
 עישון(. ומניעת השן בריאות פרויקט )כמו במדינה לייחודיים נחשבים שבחלקם

 התפיסתי המפנה הורגש האחרונות השנים בשלוש בית-ספריות: פדגוגיות יוזמות
 היתה וכן הבית־ספריות הפדגוגיות היוזמות חשיבות לגבי בתי־הספר מנהלי בקרב
 באגף פדגוגי לתכנון המחלקה והפעלתן. פדגוגיות יוזמות בהגשת משמעותית עלייה

 התכניות את יחדיו בונים והמפקחים, בתי־הספר הנהלת עם פעולה בשיתוף החינוך,
ולהערכתן. להפעלתן ודואגים

 לימודיות־ ותכניות פרויקטים ישנם לעיל, שהוזכרו ולתכניות לפרויקטים בנוסף
:מהם חלק נפרט להלן החינוך, אגף של יוזמות שהם ייחודיות יישוביות חינוכיות
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 תכנית ולבנות מורים להכשיר היא הפרויקט מטרת לימודים: תכנית - 2000 נצרת
 גיל שכבות שתואמות מתת־תכניות מורכבת התכנית מתרחבת. ספיראלית לימודים
 יכולים י״א כיתות תלמידי בנוסף, י? וכיתה ח׳ כיתה די, כיתה חובה, גן שונות:
בגרות(. יחידות 5־4) גמר עבודת להגיש

 על-יסודיים, בתי-ספר שמונה ממנה שנהנו יישובית יוזמה זוהי תמחשב: הטמעת
 מאמצת התכנית החינוך. משרד של המחשוב תכנית לפי שמוחשבו בתי־הספר בעיקר

 ונחשבת ״98 ״מחר טכנולוגי לחינוך העליונה הוועדה של מהמלצותיה ניכר חלק
 בקרב והטמעתו ההוראה בתהליך ובשילובו המחשב בהחדרת קדימה אחד לצעד

 הן תפיסתי שינוי של פן גם יש זו ליוזמה כאחד. והמורים התלמידים אוכלוסיית
 )החדרת הפדגוגי במישור והן המוביל(, והצוות המנהל עם )עבודה הארגוני במישור
 אלטרנטיביות הוראה לשיטות המודעות והעלאת המורים בקרב פדגוגיים שינויים
 שנות לקראת שיידרשו החינוכיים השינויים לקראת בית-ספריות תכניות ובניית

(.2000ה־
 חשיבה צוות )א( :הנשירה בתופעת לטפל צוותים שני הוקמו נשירת: למניעת צוותים
 ביקור קציני )שני החינוך אגף של מנציגים מורכב הצוות :בנשירה לטיפול עירוני

 מנהל וצעירים(, נוער עובדי )שני הרווחה אגף של נציגים פסיכולוגים(, ושני סדירים
 החינוך. באגף פדגוגי לתכנון המחלקה מנהל - הצוות ורכז נוער לקידום המחלקה

 הצוות הראשון. שבצוות תפקידים בעלי מאותם מורכב הצוות תכנוני: צוות )ב(
 בעיקרן. מניעתיות שהן תכניות להתאים ומנסה הראשון הצוות המלצות את מאמץ

 שונים אובייקטים על סקרים עורכת פדגוגי לתכנון המחלקה ומחקרים: סקרים
 עליה אמיתית מצב תמונת ולקבל המעודכנים הנתונים את לאסוף על־מנת

 החדשניים המחקרים אחר בנוסף, עוקבת, המחלקה הפדגוגי. בתכנון מסתמכים
 בדיקת או סטטיסטיים אומדנים לבדיקת מחקרים עורכת וגם ובעולם, במדינה

חינוכיות. בעיות לגבי השערות

חרגגחוז אגף 12
 טיפוליות. מועדוניות עשר בנצרת יש תשנ״ז הלימודים בשנת טיפוליות: מועדוניות

 חברתיות. מבעיות שסובלים יסודיים מבתי-ספר תלמידים הם במועדוניות הילדים
בשבוע. ימים שלושה שבועיות, שעות עשר פועלות המועדוניות כל

 של בשכונותיה מפוזרים משפחתונים 24 בנצרת ישנם תשנ״ז בשנת משפחתונים:
 שוהים הילדים שנים. 3 עד חודשים 3 מגיל ילדים קולטים המשפחתונים העיר.

 מתוך הילדים בחירת .15:30 עד בבוקר 7:30מ־ בשבוע ימים 6 במשפחתונים
 משרד על־ידי שנקבעו לסטנדרטים ובהתאם היגוי ועדת על־ידי נעשתה הנרשמים
הרווחה.
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 הנערים .18-13 גילאי קשה( )גרעין בעייתיים בנערים לטיפול תכנית הם: בית
שכונות. שיקום בפרויקט הנכללות משכונות באים המשתתפים

הרווחה. באגף הסוציאלי העובד בידי הנער בבעיות פרטני טיפול פרטני: טיפול

)וגנייס( וספורט גוער תרבות אגף 3.3
 מנותקים. נוער לבני המיועדת חינוכית תכנית היא אנ״א )אנ״א(: אלימות נגד אני

 אלימות. של במקרים יעילה בצורה להתמודד הנערים את להכשיר מנסה התכנית
 לרעה השימוש תופעת עם להתמודדות תכנית היא חל״ס )חל״ס(: סמים ללא חיים

 עשרים בת בתכנית משתתפים נוער לקידום היחידה מטופלי הנערים בסמים.
אחד. כל שעה 1.5 בני מפגשים

 מיני. בחינוך מיוחדת סדנה עוברים נוער, לקידום היחידה מטופלי נערים מיני: חינוך
 בגיל מבתי-ספר לנושרים מיועדת התכנית )היל״ה(: השלמה ולימודי יסוד השכלת

 בנוסף לימודים. שנות 10־8 סיום של תעודה וקבלת היסוד לימודי להשלמת ,18־15
 פרטנית הוראה של בסגנון ניתנים הלימודים כלליות. העשרה תכניות מתקיימות

תלמיד(. לכל )מורה
 ולימודיות העשרתיות תכניות מציעה מבוגרים לחינוך המחלקה למבוגרים: חינוך

לבגרות. והכנה לימוד שנות 12 להשלמת התכנית כמו ,18 גיל מעל המבוגרים לכל

יעיטגיש משסגמיש .4
 ומממנים פיזיים משאבים מספקים רבים ביישובים החינוך שאגפי סוד, זה אין

 משרד של באחריותו להיות אמור הפדגוגי־חינוכי הפן בבתי־הספר. שונות תכניות
 מי כל אבל, הפדגוגי־חינוכי. לתהליך האחראים הם בשטח נציגיו כאשר החינוך,
 משרד נציגי של ביכולתם שאין יודע הערבית, בחברה החינוכי התהליך אחר שעוקב
 של הקטן מספרם סיבות: מכמה וזה לבדם, התהליך את להוביל )מפקחים( החינוך

 בכל אחד מקצועי מפקח בתי־הספר; של הגדול מספרם לעומת הכוללים המפקחים
 ערביים בבתי־ספר המקצועיים המפקחים ;במדינה הערביים בתי־הספר לכל מקצוע *

 עובדים הכוללים המפקחים ואילו בירושלים, לערבים החינוך על לממונה שייכים
 ;מחוזות( לפי המפקחים סוגי שני עובדים היהודית החינוך )במערכת מחוזות לפי

 אין מבתי־הספר לחלק ;שלמה ממשרה בפחות עובדים המקצועיים מהמפקחים חלק
 אל מגיעים אינם המדריכים אפילו ולפעמים, מקצועיים, מפקחים מגיעים

 המפקחים מצד פעולה מאי-שיתוף סובלים מיוחד לחינוך בתי-ספר בתי־הספר;
 נצרת עיריית לנכון ראתה הללו הסיבות מכל הכולל. המפקח מצד וגם המקצועיים

 מרכזי חלק לקחת אלא לספק, יכולים החינוך משרד שנציגי במה להסתפק שלא
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 באגף משמעותי שינוי חייב הדבר במעקב. והן בתכנון הן החינוכי־פדגוגי בתהליך
 לתיכנון המחלקה )כמו חדשים תפקידים בעלי בהוספת היתר, בין שהתבטא, החינוך,
 מבחינה והן ארגונית מבחינה הן העבודה באסטרטגיית שינוי ומעקב(, פדגוגי

אלה. לשינויים שיתאים מוכשר אדם כוח והכנסת ביצועית,

 המנהלים בנצרת. החינוך מערכת כלל על רבות השפיע החינוך באגף שחל השינוי
 בבתי-הספר. החינוכי־פדגוגי בתהליך וחשובה מרכזית כתובת באגף רואים והמורים

 נציגי לבין הצפון במחוז החינוך משרד נציגי בין המשותפת והעבודה הטוב היחס
בתי-הספר. על החיובית ההשפעה את והגבירו הצדדים לשני מאוד הועילו האגף

 בעיות החינוך. משרד של הפיקוח באסטרטגיית שמקורן אלה רק אינו הבעיות
 ניתן והמחסומים העיכובים מכלול את החינוכי. בתהליך קיימות אחרות מגוונות

קטיגוריות: לשלוש לחלק
 תלמידים הורים, מורים, מנהלים, מפקחים, רבים: מרכיבים זה לגורם אנושי: גורם
 אלה הן העיקריות הבעיות לדעתנו, החינוכי־פדגוגי. בתהליך העניין בעלי וכל

 )תכנון, הארגוני־ניהולי במישור קיימות והן והמנהלים, המורים מבין הנובעות
 הכשרה ובעל מיומן אדם )כוח הביצועי במישור ועדכון( מעקב ייזום, בקרה, ארגון,

 והמטרות היעדים את להשיג על־מנת הנדרש את וליישם להבין מתאימה
המתוכננים(.

 במתן החינוך, משרד של במיוחד הממשלה, למדיניות היא הכוונה מדיני: גורם
 היהודית. החברה של לאלה בדומה הערבית החברה לתלמידי הזדמנויות שוויון
 מאי־מתן ־ הערבית החברה תלמידי סובלים ממנה האפליה היא בולטת דוגמה

 האוכלוסייה את משרת שהוא האגף של כתובה והצהרה שח״ר מאגף שירותים
תכניותיו. ברוב בלבד, היהודית

 הכוונה המדיני. מהגורם נפרד בלתי חלק כמובן, הינו, הכלכלי הגורם כלכלי: גורם
 קיימים שירותים במתן שלילית אפליה בין להפריד היתה הגורמים, שני בין בהפרדה

 יזומות, חינוכיות-לימודיות ותכניות פרויקטים למימון מאושרים תקציבים לבין
 המחוזיות היוזמות מספר בתי־הספר, להתאמת המאושר התקציב למשל,

 ובעיקר ההצטיידות תקציב וכמובן, יוזמה(, לכל המאושר והתקציב המאושרות
המדעי־טכנולוגי. בתחום
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סיכום .5
 המופעלים והתכניות הפרויקטים ממכלול ניכר לחלק התייחסה לעיל הסקירה

 לדעתנו, בנצרת. ־ וספורט נוער ותרבות, רווחה חינוך, ־ אגפים שלושה באמצעות
 רבות לתרום ועלולים אחרים, ביישובים להעתקה ניתנים אלה תכניות או פרויקטים

 אלא פתרונות, על להמליץ או להציע היתה לא הכוונה התלמידים. לאוכלוסיית
 היישובים ברוב וכמובן, נצרת, בעיריית נתקלים שבהן הבעיות מכלול את להציג

המומחים. צוות בקרב לדיון בסוגייה הערביים,
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 שירוהיס כמתן הסקוסית הרשות תפקיד
הערכי ניישגג נגער ולנני לילדים

>זריד' חנא

 לבין הערביות הרשויות של תפקידן בין הבדל להיות צריך לא תיאורטית מבחינה
 למעשה, אך, הנוער. לבני שירותים במתן במדינה היהודיות הרשויות של תפקידן
 היקף לגבי והן הצרכים לגבי הן בגישה הבדל שיוצרים גורמים מספר קיימים

זה. רגיש בתחום הערביות הרשויות של המעורבות
 כמחצית דהיינו, שנה, 19 הוא בישראל הערבית האוכלוסייה של הגיל חציון ♦

;וילדים נוער בני של בקטגוריה נכללת הערבית האוכלוסייה
 אינן רבות ערביות משפחות העוני. לקו מתחת חיה הערבית האוכלוסייה כמחצית ♦

;ביותר הבסיסיים המחייה לצורכי מלבד כספים להוציא יכולות
 במקומות להשלים שיכולות למיניהן ועמותות וולונטריות אגודות היעדר ♦

;מחסירים והמרכזי המקומי שהשלטון
;המשכורות תשלום תסמונת ־ ומתמשך קשה תקציבי דוחק ♦
ותרבותיים. חינוכיים סוציאליים, שירותים של ולמצאי לצורך מודעות חוסר ♦

:הבא בהיקף הנוער ולבני לילדים שירותים מגישה מצויה ערבית מוניציפלית רשות
;התחלתי - ומשפחתונים פעוטונים ♦
מועדוניות־התחלתי; ♦
;לרוב( רווח למטרות פרטיים גנים )קיימים התחלתי ־ חובה טרום גני ♦
;התחלתי - חינוכי פסיכולוגי שירות ♦
 בהסעות וצורך מקומיות מסגרות )חוסר בינוני ־ השונים סוגיו על מיוחד חינוך ♦

;ובתחבורה(

עילבון. המקומית המועצה ראש 1
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חוגיספורט־בינוני; ♦
 חינוך מבני על הישענות במתני׳סים, )מחסור התחלתי - וחברה תרבות חוגי ♦

קיימים(;
 אולמות במועדונים, )מחסור התחלתי - ולצעירות לצעירים העשרה קבוצות ♦

;ומתקנים(
 מקיפים לא )שירותים בינוניים ־ בבתי-ספר שיניים ורפואת רפואה שירותי ♦

;תשלום( ותמורת
;)סמליים( בינוניים ־ הגבוה בחינוך לסטודנטים מענקים ♦
התחלתי. ־ בבתי־ספר מיוחדות העשרה תכניות ♦

לסיכוס:

 השירותים בהרחבת להשקיע והנכונות המודעות מתגברות הערביות ברשויות ♦
 הניסוי בגישת להשתמש והנטייה ואיך, במה התלבטויות יש אך הנוער, לבני

מאוד; שכיחה והטעייה
 לפיתוח הזמן( ובמרחב הנושאים )בתפיסת הוליסטית תבנית בהתוויית צורך יש ♦

 מבחינת ורשויות( מחקר )מכוני הערביים ביישובים הנוער לבני השירותים
 התעסוקתיים, החברתיים, הפסיכולוגיים, הבריאותיים, החינוכיים, ההיבטים

;והמרכזי המקומי השלטון לתפקידי אדם כוח והכשרת ;המסורתיים
 והמרכזי המקומי מהשלטון הנוער לבני המגיעות לזכויות )תפריט( מגילה הצעת ♦

;המקומיות( הרשויות לשימוש )גם
 ישתפרו הערביות הרשויות של הכלכלי pמצ שיפור עם כי לצפות אפשר ♦

והילדים. הנוער לבני נותנות שהן השירותים
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 לילדים שירותים פיתוח של אסטרטגי תכוון
ערניות סקוטיות כרשויות ולווער

,חנייר ראסס

טנוא י.
 האוכלוסייה כמחצית ישראל. מאוכלוסיית כחמישית מהווה הערבית האוכלוסייה

 מהווה (17־0 )גילאי הערביים והנוער הילדים אוכלוסיית ונוער. ילדים הם הערבית
 ביישובים גרים הערבית מהאוכלוסייה כמחצית בישראל. הילדים מאוכלוסיית כרבע

 חיים השאר רשויות(, 74) עצמאיות ערביות מקומיות רשויות על־ידי המנוהלים
 לא ביישובים גרים עדיין הערבית מהאוכלוסייה 0.7% רק מעורבות. בערים בעיקר

 מבחינה המנוהלים ביישובים גרים הערבית מהאוכלוסייה 99.3%כ־ דהיינו, מוכרים,
 היישובים מספר אזוריות. ומועצות מקומיות מועצות עיריות, על־ידי מוניציפלית

 90% של אוכלוסייתם יישובים. 124ל־ מגיע בהם גרים הערבים שהילדים המוכרים
 מהאוכלוסייה 62%כ־ המהווים תושבים 20,מ־ססס לפחות מגיעה אלו מיישובים
 מחוזות בשני גרים הערבית מהאוכלוסייה אחוזים וחמישה חמישים הערבית.

 בשוליים. הערבים נמצאים האחרים במחוזות כאשר והדרום, הצפון ־ בפריפריה
 רמת על ישירה השפעה יש הערבית האוכלוסייה של והיישובי הדמוגרפי למבנה

 בכלל, ביישובים, שירותים מתן בנושא המקומיות הרשויות של והתפקוד הפיתוח
 מקומם את לבחון היא זו קצרה סקירה של מטרתה בפרט. ולנוער, לילדים ושירותים

 המקומיות הרשויות של היום בסדר ונוער לילדים שירותים ופיתוח תכנון של
 זאת, זו. אוכלוסייה לקבוצת שירותים בתכנון אסטרטגיים כיוונים ולהציע הערביות,

לתכנון ומדיניות אסטרטגיים כיוונים יציע אשר מעמיק תכנוני מחקר עריכת לקראת

 ברשויות אסטרטגי לתכנון המרכז ומנהל חיפה אוניברסיטת לגיאוגרפיה, המחלקה מרצה, 1
ערביות. מקומיות
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 כלשהי אוכלוסייה ובקרב בפרט, הערבית, האוכלוסייה בקרב שירותים ופיתוח
בכלל. הערבית, לאוכלוסייה במאפייניה הדומה

גזקייס .2
 הקשורות שונות מבניות מבעיות סובלת הערבית האוכלוסייה כי עולה מהמבוא

 בנוסף הדמוגרפיים, במאפייניה הקשורים ומקשיים ובגודלה, הגיאוגרפי במיקומה
 על ובהשפעתה בכוחה שולית ולכן מיעוט מהווה שהיא מכך הנובעות לבעיות

 על המתבססים מעוות עדיפויות וסדר שוויונית לא משאבים הקצאת כגון המדיניות,
 של ופיתוחם תכנונם על ישיר באופן השפיעו אלה בעיות ואתנית. לאומית שייכות

 רוב והספקתם. ולנוער, לילדים השירותים היצע נושא זה, בכלל הערבים. היישובים
 התחום את מתאר הערביות, המקומיות ברשויות התכנון בתחום הקיים הידע

 בנושא התכנוני המחקר כאשר פיזיות. ותשתיות מגורים מתאר, תכניות הפיזי;
 לחינוך אב תכניות בהכנת בעיקר ומתמקד מוגבל עדיין החברתיים השירותים

 משרד על־ידי יזומים ותקופתיים נקודתיים פרויקטים בתכנון או יישובים, במספר
 אלו פרויקטים ממסדיים. לא ציבוריים גופים או והרווחה, העבודה משרד החינוך,

 ליישובים, שהוכנו האב תכניות שגם מתברר זקנים. כגון יעד, קבוצות לשרת באים
 מוגבלת לב תשומת עם היישובי הפיזי בתחום מתמקדות בפרט, ולחינוך, בכלל,
 בפרט, והתכנונית, בכלל, המחקרית, בספרות גם והחינוכי. התרבותי החברתי, לנושא
 תשומת קיבל הערביות המקומיות ברשויות ציבוריים שירותים ופיתוח תכנון נושא

 מחקר עבודות של מרכזי ציר היווה ולא עקיף, באופן בא החוקרים, של מועטה לב
אקדמיים. ופרסומים

 הספקת בתחום הערביות המקומיות הרשויות רוב של העבודה תכניות סקירת
 לתחום מיוחדת אסטרטגית תכנית אין כי מראה, ונוער לילדים ציבוריים שירותים
 "חלון גישת על כלל בדרך מבוסס זו לקבוצה השירותים מתן נושא והנוער. הילדים

 והקהילה. הפרט על ופחות היישובים, של הפיזית הסביבה לפיתוח הזדמנויות"
 ישפיע מפותחת, יישובית פיזית סביבה מייצרים אם כי היא כנראה, הסמויה, ההנחה

 לפרט שירותים פיתוח על הדגש הערביים. היישובים על הקצר בטווח זה דבר
 התוצאה, בתחום ונמצא המקומית, הרשות של נמוך עדיפות בסדר נמצא ולקהילה

בתכנון. מרכזי מניע ואינו

 יהודים בין המשווים אגרגטיביים נתונים של מסד קיים והנוער הילדים מצב בנושא
 נתונים אך וכר. נשירה הדיור, צפיפות העוני, מצב אוכלוסייה, גודל מבחינת לערבים
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 או אסטרטגיות תכניות לקביעת תכנוניות מסקנות מהם הוסקו ולא עובדו לא אלו
 הרשות של ראותה מנקודת הארצית, או היישובית ברמה שירותים פיתוח למדיניות
המקומית. והקהילה המקומית

 חלקית בהשתתפות בעיקרה מסתכמת הערבית המקומית הרשות של הפעילות
 בבתי-ספר שמתקיימים נוער בבתי קיימים(, )אם במתנ״סים פרויקטים בהפעלת

 או ילדים, של מצומצמות לקבוצות וסדנאות קיץ מחנות בהקמת או אחר־הצהריים,
 הרווחה לשכות באמצעות מיוחדות, מבעיות הסובלים לילדים תמיכה בהגשת

 רווחה כלשכות ולא סעד כלשכות בעיקר עדיין המתפקדות המקומיות, ברשויות
הטיפול. בתחום רק ולא המניעה, בתחום ציבוריים שירותים המספקות

 ממחצית פחות טרום־החובה החינוך במערכת כי כך, על מצביעים הזמניים הנתונים
 הערביים, ביישובים חינוך שירותי מקבלים ,4 גיל מבני ושני־שלישים ,3 בגיל הילדים

 על־ידי נעשה השאר אלה. משירותים 15%כ־ רק מספקות המקומיות הרשויות כאשר
 מספר עולה שנים, 14 מעל עולה שהגיל ככל לכך, במקביל פרטיים. וגורמים עמותות
 60.3% ,15 בגיל 70.5% ,14 בגיל 74%) החינוך ממערכת הנפלטים והנוער הילדים

 נמצאים אינם 17 בגיל הנוער מבני כמחצית דהיינו, (.17 בגיל 52.5% ,16 בגיל
 היצע מעמידות הערביות המקומיות הרשויות האם היא, השאלה החינוך. במערכת

 לא נעשים הדברים כי מראה תשובה אחר החיפוש זו! לאוכלוסייה שירותים של
 אסטרטגיה לפי פועלות המקומיות הרשויות אקראי. באופן אלא מובנית בצורה
יעד. ולא תוצאה הם ולנוער לילדים השירותים כאשר ומנהלת, יוזמת שאינה

 המעורבות בערים הערבית והאוכלוסייה המקומיות הרשויות מצב של בחינתם
 בידי בסיסיים משאבים של מחסור קיים כי כך על מצביעה מוכרים, הלא וביישובים
 ולהגיע ולנוער, לילדים שירותים בעבור לשלם והתושבים, המקומיות הרשויות

 היישובים זו. אוכלוסייה לקבוצת הניתנים השירותים ובסוגי ברמת לנורמליזציה
 קטנים שהם מכך סובלים עצמאיות מקומיות רשויות על־ידי המנוהלים הערביים

 בין־יישובי ששיתוף כך יישובים, מספר של במקבצים חיים התושבים רוב אך מדי,
 שבגודל. החיסרון על להתגבר עשוי הילדים לאוכלוסיית ציבוריים שירותים למתן

 מוגבלת. היישובים לאוכלוסיית שירותים למתן בין־יישובי לשיתוף המוכנות אך
 הרשמיים בתחומים כלל בדרך הבין־יישובי השיתוף נעשה והרווחה החינוך בתחום
 להגדיל עשויה הבין־יישובי השיתוף הגברת כי ספק אין מבחוץ. מוצנח הוא כאשר

 נוער, ולבני לילדים הניתנים והחוגים הפעילויות את ולגוון השירותים היצע את
 בעיה קיימת גודל, של בעיה אין בהן המעורבות, בערים במשאבים. לחיסכון ולגרום
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 הרשויות את תופסת הערבית האוכלוסייה העירייה. של קדימויות סדר של
 ראותם, מנקודת ההפרדה, כאשר המרכזי, השלטון מדיניות לביצוע ככלי המקומיות

 כלפי ליחס בניגוד חדה, מספיק אינה המעורבות בערים למקומי המרכזי השלטון בין
 השירותים או המתנ״סים לכד, במקביל המעורבות. בערים היהודית האוכלוסייה

 מבניות בעיות בגלל אבל, ליהודים; זמינים בעיר הרוב לאוכלוסיית המוצעים
 בערים האוניברסלי שהשירות כך הערבים, בקרב להם הביקוש פוחת ותרבותיות,
 של נכון אי־מיקום בגלל הערבים של ביקוש" "אי של מצב יוצר המעורבות
 כמובן, מתאימים. שירותים של אי־היצע בגלל או העירוני במרחב השירותים
 זה בכלל הבסיסיים, היישובים של התנאים את חסרים מוכרים הלא היישובים
ולנוער. לילדים שירותים

הוזסר הידע .3
 ברשויות הניתנים ולנוער לילדים השירותים סוגי את מאפיינים אשר נתונים חסרים

 אך הקיים. המצב אבחון את ומעכב התמונה לשיבוש גורם זה מחסור המקומיות.
 ציבוריים שירותים במתן לטיפול והשיטות הקונספטואלית החשיבה הוא מזה חשוב

 הערבית האוכלוסייה ובקרב מקומיות ברשויות הקיימים בתנאים ונוער, לילדים
 מבחינה ומתגבשים ומבני, כלכלי חברתי, מעבר של בתהליך או בתנאי הנמצאת
 המערכת של המוגבלת היכולת לבין הפרט של הצרכים בין הפער קהילתית. פוליטית

 במבנה ובהתחשב וניהול, משאבים מבחינת צרכיו את לספק המקומית( הרשות )של
 יכולתו או הפרט של המוכנות בנוסף, והולך. גדל מרחבי, פוליטי, השיוכי, החברתי

פחותה. היא ציבוריים שירותים בעבור לשלם הכלכלית

 ביישובים השירותים של והמאפיינים הזמינות בחקירת עסק לא עדיין המחקר
 מוגבלים. שלהם המשאבים וזמינות הניהול שיכולת עיור, תהליכי העוברים הערבים

 שירותים בהיצע ותפקידה הממסדית המדיניות של בנושא התמקד המחקר עיקר
 כלכלית, ורמה אתנית מבחינה מאלה אלה השונים בפריפריה, קטנים ביישובים

 נקודת בנושא גם עסק לא המחקר גבוה. בהם התלויה האוכלוסייה ששיעור
 המחקר כמו-כן, פורמלי. הלא החינוך לבין הפורמלי החינוך בין וההשלמה ההשקעה
 במערכת הניתנים והפעילויות p^ עולם בין ההתאמה בנושא עסק טרם התכנוני
 המבניים לשינויים התאמתם ומידת ולנוער לילדים ובשירותים פורמלי הלא החינוך
 סטטיים, הם כיום ולנוער לילדים הניתנים הכלים כי להיות יכול דהיינו, במשק.
 המאפיינים בין פער להתהוות יכול כך דינמית. היא במשק הכלכלית המערכת כאשר

מקום יש כי נראה, pל השוק. צורכי לבין בעתיד, המוצע האדם כוח של והיכולת



253 וולוגטריים וגגפיס המקומי השלטון

 ההשלכות את לצמצם עשויים אשר ותכנון מדיניות להציע בכדי זו, תופעה לחקור
וצרכיו. המשק מבנה לבין האדם כוח מאפייני בין הפער לגבי הצפויות השליליות

 הערביות וברשויות מיוחד, באופן המעורבות, בערים הנוער ובני הילדים נושא לגבי
 שירותים מתן של המדיניות של המשמעות את לחקור מקום יש העצמאיות,

 השונות אוכלוסייה קבוצות על־ידי אלו לשירותים הביקוש לעומת אוניברסליים,
 בסמוך חיים אך מרחבית, מבחינה מופרדים הערבים המעורבות, בערים מאלה. אלה

 יהודים. על־ידי המנוהלת מקומית רשות על־ידי ומנוהלים היהודיות, לשכונות
 אך עצמאיים וניהולית, גיאוגרפית מבחינה המפורדים הערבים היישובים לעומתם,
 יתרה, ומפוליטיזציה ניהוליות מבניות מבעיות במשאבים, למחסור בנוסף סובלים,

 המדיניות הופכת כך הדרושים. המשאבים את להשיג יכולתן את המקטין דבר
 בגלל ממנה נהנית שאינה הערבית, האוכלוסייה בקרב ישימה ללא האוניברסלית

ותרבותיות. מבניות בעיות

 שהיא כפי השירותים, של וההפרטה הביזור במדיניות קשור נוסף מחקר תחום
 שירותים למתן האחריות זו מדיניות במסגרת והמקומי. המרכזי בשלטון מתבצעת

 של מדיניות בתנאי המקומיים. המוסדות על או המקומי, השלטון על יותר נופלת
 ומחסור במרכזי המקומי השלטון של תלותו הגברת של מצב נוצר והפרטה ביזור

 למתן או לביצוע הולם באופן ערוך אינו המקומי שהשלטון מכיוון בשירותים.
 היצע או זמינות את ומקטין התלות את מגדיל הדבר והפרטה, ביזור בתנאי שירותים

 יישובים כך, בפרט. ולנוער, ולילדים בכלל, הערביים, היישובים בתוך השירותים
 המתקבלים המועטים המשאבים והביזור. ההפרטה ממדיניות פחות נהנים חלשים

 לתת היכולת את מקטינים הפחותים העצמיים והמשאבים המרכזי מהשלטון
 ובפיתוח המקומית הריבונות בהגברת מלווה שהביזור למרות לאוכלוסייה שירותים
 אי בגלל גם השאר, בין תלות, של מצב נוצר כאמור, במציאות, אך, קהילתי". "ממשל

 והניהול. התקצוב ושיטת השלטוני המבנה שינוי למימוש מוכנות או היערכות
 )ביוב, היישוביים הפיזיים בתנאים החמורים והליקויים המחסור בגלל במקביל,
 לשלטון המרכזי מהשלטון המועברים המשאבים מושקעים וכר(, דרכים כבישים,
 שירותים, בפיתוח ופחות היישובית הפיזית התשתית בפיתוח יותר הערבי המקומי
ואחרים. זקנים, נוער, ילדים, כגון תלויות, חלשות אוכלוסיות לקבוצות במיוחד
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 גתוזים גזקיימית גגזאסטרטגעת יזמדעיגת .4
השירותים

 החומר, הכרת ומתוך והעובדים, המקומיות הרשויות ראשי עם שערכתי בראיונות
 לגבי ומובנות ברורות ואסטרטגיה מדיניות על להצביע קשה כי כאמור, לי, נראה

 המדיניות כיום. הערביים ביישובים ולנוער לילדים שירותים מתן של התחום
 מהשלטון - מלמעלה הבאה במדיניות ומתחשבת נסיבתית יותר היא הקיימת
 הפיזי. בתחום ובעיקר תקינה, חובה חינוך מערכת בקיום בעיקר ומתמקדת המרכזי,

 ברורה ובאסטרטגיה במדיניות לצורך הערבית המקומית הרשות של המודעות
 המילולית ברמה בעיקר קיימת ולנוער, לילדים ציבוריים שירותים למתן ומובנית

עדיין. מוגבלים למעשה הלכה והביצוע ההתנהגות ובעמדות.

 והנוער הילדים בנושא העוסקים ציבוריים וגופים הרווחה, החינוך, מחלקות מנהלי
 לילדים השירותים תחום של חיוניותו לגבי המוגבלת המודעות את להגביר מנסים
מוגבלת. בהצלחה עדיין אך וביישובים, ברשויות החלטות מקבלי בקרב ולנוער

עתיז־יגת גמנמגיז למרירות חשיכה ומגור מורות .5
 ברשויות שירותים תכנון של אסטרטגיה פיתוח בתחום למחקר מרכזי נושא

 תכנון לגבי זו של והמשמעות וההפרטה, הביזור במדיניות קשור הערביות המקומיות
 שהוא מכיוון חשוב הוא זה תחום אלו. ביישובים ולנוער לילדים שירותים ופיתוח
 המקומי השלטון המקומי. לשלטון ביחס המרכזי הממשל של במדיניות מתמקד

 יקרה, כך אם ממנה; ליהנות ולא וההפרטה הביזור ממדיניות להיפגע עלול הערבי
 בשולי או נמוך עדיפויות בסדר להיות ולנוער לילדים השירותים תחום ימשיך

המקומיות. הרשויות של הפעילויות

 ולנוער. לילדים שירותים פיתוח של והחיוניות המודעות בהגברת קשור נוסף תחום
 מקבלי על לחץ כקבוצות שיפעלו מנגנונים ליצירת דרכים אחר בחיפוש קשורים אלה

 נורמליזציה של עקרון לאמץ כדי והמקומית, המחוזית הארצית, ברמה ההחלטות
כתוצאה. ולא כיעד זה תחום ולקבוע ביישוב, ולנוער לילדים השירותים מערכות של

 בפריפריה, וביישובים קטנים ביישובים ולנוער לילדים שירותים תכנון של הנושא
 יישובים בין הבין־יישובי השיתוף אסטרטגיית בנושא חדשה גישה פיתוח מחייב

 היצע את להגביר בכדי משאבים, גיוס על ההשפעה מבחינת לחזקים, חלשים
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 האזורים ובין היישובים בין הפערים את לצמצם ובכדי ולנוער, לילדים השירותים
 על משמעותיות השלכות יש לכך לאוכלוסייה. הציבוריים השירותים היצע בנושא
בפרט. הערביים, וביישובים בכלל, בארץ, הכלכלי החברתי הפיתוח תהליך
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 הערכי החינוך לעמיר המעקב ועדת
וולוגטרייס גועים של והת&קיד

חזאן' האלה

 המצב לשינוי החותר וולונטרי גוף הינה הערבי" החינוך לענייני המעקב "ועדת
 במטרות וכלה הוראה, שיטות וציוד, ממבנים החל התחומים, בכל הערבי בחינוך
הנלמדים. ובתכנים הרשמי החינוך

מרסיגמ סוגיימ ו.
 מפלה מדיניות של כתוצאה וזאת רציניות, בעיות ממספר סובל הערבי החינוך

 מהן הבעיות עיקר את נציין להלן הערבית. האוכלוסייה כלפי ומכוונת ממושכת
בארץ. החינוך מערכת סובלת

 בחשבון מביא אינו הממלכתי החינוך בחוק המופיע המטרות ניסוח מטרות: ♦
 הלאומית מהזהות מוחלטת התעלמות בהן ויש הערבי החינוך צורכי את

 הזהות על יתר הדגשת שיש בזמן בו בישראל, הערבי העם של הקולקטיבית
 הלימוד וספרי הלימודים שתכניות כמובן, לציין, מיותר והיהודית. הציונית
 של הייחודיים לצרכים התייחסות לרוב, בהם, אין pול אלו, ממטרות נגזרים

בארץ. הערבי העם

בישראל. הערבי החינון לענייני המעקב ועדת ויו״ר בחיפה, הערבית במכללה לחינוך מרצה 1
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 שעות מתקציב בעיקר בתקציב, שוויון מחוסר סובל הערבי החינוך התקציב: ♦
 בגין וההוצאות התקבולים האחרות. והשעות המפצים המשאבים הטיפוח,
 המקביל מהשיעור בהרבה פחותים הערביות המקומיות ברשויות החינוך

 "התקבולים נאמר: (1994) המדינה מבקרת של 46 בדוח היהודיות. ברשויות
 ביישובים ש״ח( 419) לעומת ש״ח( 510) היהודיות הפיתוח בעיירות לנפש

 הערבי המגור עם היהודי במגזר השיעור את נשווה אם כמובן, הדרוזיים".
הדרוזי(. למגזר רק מתייחס )הדוח יותר נמוך אף יהיה האחוז כולו,

 שח״ר אגף תקציב הגיע תשנ״ה בשנת ורווחה(: חינוך )שירותי שח״ר אגף ♦
 מבין הערביים. בבתי־הספר פועל שאינו כמעט האגף ש״ח. 130,895,ל־ססס

 האגף, מנהל לדברי ערבי. מפקח אף אין באגף העובדים המפקחים שבעים
 בדוח קובעת המדינה מבקרת היהודי. במגזר עדתיים פערים לצמצם נועד האגף

 משתתף שאינו כמעט הוא הדרוזי המגזר של הקשה המצב אף "על כי 46
 המשאבים עיקר את המשרד מעביר שדרס והשיקום הרווחה בתכניות

המפצים".

 הילדים משליש שיותר כך פיזיות, תשתית מבעיות סובלת עדיין המערכת בינוי: ♦
ומסוכנים. דליקים ובבניינים קשים בתנאים לומדים

עובדים פסיכולוגים, חינוכיים, יועצים סדיר, ביקור )קציני המסייע המערך ♦
 הלוקה תחום זהו פרה־רפואיים(: שירותים נוער, קידום עובדי סוציאליים,

 ־ וברובם חינוכיים יועצים ישנם הערביים מבתי־הספר 20%ב- רק רב; במחסור
 נמצאות הפסיכולוגי בשירות מהמשרות 2.8% שרק לציין, יש חלקיות. במשרות

/ הערבי. במגזר

 והפיקוח המבנים מבחינת הן הפקר, לשטח נחשב זה תחום חובה: טרום חינוך ♦
 מגילאי 50% רק חובה. טרום במסגרות השוהים הילדים אחוז מבחינת והן

 באותן היהודים מהילדים 98%כ־ לעומת חובה, טרום לגני מגיעים שלוש/ארבע
 כוח הכשרת מבחינת האחרונות בשנתיים לדחיפה זכה זה תחום גיל. קבוצות

 לצד האדם, כוח בנושא ולטפל להמשיך צורך שקיים סבורים אנו אולם, אדם.
מבנים. הקמת לשם תקציבים הקצאת
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 על עומד הגבוה החינוך במסגרות הערביים הסטודנטים אחוז גבות: תמוך ♦
 המקרים ברוב בארץ. גבוהה להשכלה במוסדות הסטודנטים מכלל 6.5%

 תמיכה במלגות ממחסור במעונות, דיור מבעיות הערביים הסטודנטים סובלים
ובייעוץ. בהכוונה ממחסור וכן בהם,

 מורים, להשתלמות שעות מתן כולל מקיף, טיפול מחייב הנושא מיוחד: חינוך ♦
 הפדגוגיים השירותים כל עם מסגרות ופיתוח מתאימים מבנים הקמת

 ישנם המיוחד. החינוך חוק יישום למען לפעול גם יש הנחוצים. והפרה־רפואיים
 תקן נמצא לא כי כלשהי במסגרת נמצאים שאינם מיוחדות בעיות בעלי ילדים

בבית. ונשארים מתאימה, מסגרת או

 של עידן הרף, ללא בשינויים המאופיין בעידן חיים אנו טכנולוגי: חינוך ♦
 העתיד אתגרי בפני לעמוד בכדי ואינטרנט. טלקומוניקציה של הידע, התפוצצות

 ישנו הערבית. בחברה הטכנולוגי החינוך בתחום השורש מן בשינויים צורך יש
 ייחודיים, מידע מרכזי ובהקמת בהצטיידות חדשות, מגמות בהחדרת צורך

 לרשת ובחיבורם בתי־הספר בתקשוב טכנולוגית, בחשיפה במעבדות,
האינטרנט.

 בתי-ספר הערבית החינוך במערכת אין הזה היום עצם עד ייחודיים: בתי-ספד ♦
וכדומה. לטבע לטלקומוניקציה, לאומנות, למדעים, בית-ספר כמו ייחודיים,

 הפדגוגי. בתחום והן הפיזי בתחום הן מהזנחה סובל בנגב החינוך בנגב: חחינוך ♦
 .700/0 לכדי מגיעה והנשירה 5% על עולה אינו הבגרות במבחני ההצלחה אחוז
 מקומית במועצה בבתי־הספר "בבדיקה נכתב 46 מס* המדינה מבקרת בדוח
 נמצא, בדרום בדואית בעיר וכן שבתחומה בדואיים וביישובים בצפון

 לימודים מאפשרים שאינם קשים פיזיים בתנאים לומדים שהתלמידים
 החשמל, למערכת מחובר אינו היסודיים מבתי-הספר אחד לדוגמה, סדירים,

טלפון...". בו ואין זורמים מים בו אין
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יזמעקג יעדגז של יזענגדה שיטית .2
רמות. ובכמה התחומים כל על מתפרסות המעקב ועדת של העבודה שיטות

 הן הבעיות, ולפתרון המצב שיפור למען ונאבק לוחם גוף היא המעקב ועדת ♦
 חברי הפרלמנטרית, החינוך ועדת החינוך, משרד עם התקשרות באמצעות

 הכנסת, חברי באמצעות החינוך משרד על ולחץ מאבק על־ידי והן ן שונים כנסת
וכדומה. שתדלנות שונות, שאילתות העלאת באמצעות למשל,

 פרסום על־ידי הערבי, החינוך לבעיות בקשר הציבור בקרב המודעות העלאת ♦
וכוי. עיון ימי עריכת שנות, בהרצאות השתתפות התקשורת, אמצעי בכל

 רשויות ראשי כגון החינוך, בתחום ההחלטות מקבלי בקרב המודעות העלאת ♦
 על־ידי וזאת החינוך, מצב ושיפור עבודתם ייעול למען חינוך, מחלקות ומנהלי
 מרכז להקים היא הכוונה כמו־כן, החינוך. מחלקות למנהלי עיון ימי עריכת

 החידושים בכל אותן pויעד המקומיות הרשויות את שישרת פעיל, אינפורמציה
החינוך. במשרד הקיימים והמשאבים

 בתחום העובדים אחרים וולונטריים גופים עם משותפת פעולה מתקיימת ♦
 "החינוך בנושא מקצועי להכוון והעמותה הסטודנטים התאחדות כגון החינוך,
 שתעבוד בחינוך, שעובדות עמותות מספר עם לחץ קבוצת מרכיבים pו הגבוה״,

בכנסת. שתדלנות באמצעות

 להגיש וניסיונות משפטיים, בנושאים האזרח לזכויות באגודה הסתייעות ♦
האפליה. את להפסיק בכדי מסוימים בנושאים בג״צים

 לנושאים אלטרנטיבות הצעת של חדש בכיוון הולכת הוועדה לאחרונה, ♦
וכדומה. בחינוך השנתי הנושא החינוך, מטרות נושא כמו בחינוך, מרכזיים

במערכת. ושיבושים השבתות כגון הצורך לפי ציבורי, מאבק מנהלת הוועדה ♦
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המעקב ועדת גי9כ העומדות מרסיות דילמות ן.
 כי ונחושה יש ולפעמים מרובות הערבית בחברה החינוך בעיות ־ העבודה שיטת ♦

 האם היא, המרכזיות הדילמות אחת לכן, היער". את רואים לא עצים "מרוב
 או הבעיות, כל פני על התפזרות דהיינו היום, עד נוהגים אנו בה בדרך להמשיך

 לעבור מקום שיש חושבים אנו מרכזיות. בעיות בכמה להתמקד לנסות שיש
 למרות תוצאות, ולהרגיש עבודתנו את ולמרכז למקד במגמה השנייה לדרך

אחרות. נוספות לבעיות להתייחס שלא הקושי

 בחינוך המצב שינוי למען הנאבק וולונטרי גוף להיות כדי נוצרה המעקב ועדת ♦
 החינוך, במשרד הקורה על בתגובות כה עד התמקדה עבודתה עיקר - הערבי

 היום המחשבה הפערים. והבלטת הבעיות ציון למען המשרד אנשי עט פגישות
 לשיפור שונות דרכים להציע ולנסות לידיים היוזמה את לקחת שצריך היא

 השנתי, לנושא באלטרנטיבות לדון התחלנו השנה הערבית. החינוך מערכת
הלימודים. לתכנית אלטרנטיבות במתן להמשיך המחשבה קיימת ובהמשך

 לעסוק היום שלנו הכוונות ואחת וציבורי, ייצוגי הינו המעקב ועדת של ההרכב ♦
 של הייצוגי המבנה את לשנות האם היא, הדילמה מקצועיים. בנושאים
הוועדה.

 שעובדים אנשים יותר הדרוש דבר הוועדה, עבודת את למקצע חושבים אנו ♦
 חושבים שאנו הנושאים כל עם ולהתמודד להמשיך קשה וולונטרי כגוף בשכר.

מקצועיים. אנשים ביותר להיעזר שנוכל כדי משאבים בגיוס צורך יש עליהם.

גולוגטרי כגוף המעקב לוועדה ההכרה ההייהסוה .4

 שמגיע מידע סמך על בנוי כאן המובא וכל זה, בתחום סקר כמו^ נעשה, לא ♦
כללית. התרשמות ועל שונים, צינורות באמצעות לוועדה

 והעמותות הוולונטריים הגופים התרבו האחרון בעשור כי לציין, ראוי ♦
 מספיק, פעילים אינם אלה מגופים חלק הערבית. בחברה הפועלים הציבוריות

 לכן להם. ייחודיים עניין בתחומי אינטנסיבי באופן פעילים האחר החלק ואילו
אלה. גופים של לתפקידם באשר מבולבל עדיין הערבי הציבור
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 החברה פעם ולא מאוד, גבוהות הינן המעקב מוועדת הציפיות כי חשים אנו ♦
 ויש הערבי, החינוך מצב את לשנות שעומד גואל גוף כאל לוועדה מתייחסת

 לנו שיש בכוחות אולם, החינוך. משרד של מקום ממלא בוועדה שרואים כאלה
 יימצאו לפעמים מכאן, הגבוהות. הציפיות על לענות יכולה המעקב ועדת אין

 אנשים יימצאו שני ומצד המעקב, ועדת של פעולותיה את יעריכו אשר אנשים
באה. לא שהגאולה שמרגישים מתוסכלים

 המו־סי והשלטון המקומי השלטון הונייחמווג ל.
המעקב לוועדה

 ברשויות העליונה המעקב ועדת של המטרייה תחת פועלת המעקב ועדת
 המקומי, מהשלטון מלאה לתמיכה זוכה הוועדה כי לציין, יש הערביות. המקומיות

 תמיכה לגייס מצליחים אנו אין זאת, עם יחד לעבודתה. מכובדת התייחסות ויש
 העומדים התקציבים דלות בשל וזאת המקומי, השלטון בקרב מלאה כספית
מאפליה. כתוצאה הערביות המקומיות הרשויות לרשות

 זכתה הוועדה המערך ממשלת בתקופת מבולבלת. התמונה המרכזי בשלטון
 חברי מטעם גם ולחץ, מאבק לאחר עליון ציבורי כוועד מכובדת להתייחסות

 הרבות מהפניות להתעלם שניסה רובינשטיין אמנון הקודם החינוך שר על הכנסת,
 הערבי. החינוך של החריפות הבעיות על ולדיון איתו לפגישה הוועדה חברי של

 מחדש, המאבק את להתחיל צורך יש ששוב מרגישים אנו השלטון שינוי עם היום
 אליו להתייחס שצריך וכגוף בארץ הערבי לחינוך עליונה כוועדה תוכר שהוועדה עד

בכבוד.

לעמיד העדיפויות נטדר העומדות טוגיות .6
 החינוך מטרות בשינוי בסיסי צורך יש כי חושבים אנו החינוך: ומבנח מסרות ♦

 החינוך ואת בחברה הפלורליזם את יותר שתשקף בצורה בארץ הרשמי
ישראל. במדינת החי הערבי, בעם והכרה לדו-קיום לדמוקרטיה,
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 למען ובפעולה הערבי, לחינוך ספציפיות מטרות ניסוח עם בעבודה הוחל
 של עיניו ראות לפי המעקב, ועדת על-ידי שינוסח המטרות לקבלת חוק חקיקת
הערבי. הציבור

 Pל הערבי, לחינוך תרבותית אוטונומיה לתת צורך שיש חושבים אנו כמו-כן,
הערבי. לחינוך אוטונומי מינהל ולהקמת החינוך, מערכת מבנה שינוי למען נפעל

 על ייקח אשר מקצוע, אנשי של גוף הקמת למען תפעל הוועדה לזהות: חינוך ♦
 התכניות את ולהפעיל מדריכים להדריך לזהות, לחינוך תכניות לבנות עצמו

בבתי־הספר.

 כך המיוחד, לחינוך מתאימות מסגרות שיהיו תדאג הוועדה המיוהד: החינוך ♦
 רבים ילדים שהיו הנוכחית, הלימודים שנת לתחילת דומה מצב ייווצר שלא
בבית. נשארו pול מתאימה מסגרת ללא מיוחדות מבעיות סבלו אשר

 מה בכל מומחה אדם יעסוק שבו פעיל, אינפורמציה מרכז להקים מתכננים אנו ♦
 יעדכן הרשויות, בין האדם יסתובב תפקידו במסגרת החינוך. במשרד שמתנהל

 לנצל שיש השונים למשאבים pP תשומת את ויסב החידושים בכל אותן
 את ולקדם החינוך מחלקות מנהלי של עבודתם את לייעל כדי וזאת אותם,
הערבי. בחינוך המצב

 סימני כל כנגד ונעמוד הבעיות, שאר כל על להיאבק בדרכנו, כמו^ נמשיך, ♦
 דור חינוך למען שנפעל כפי ומתפשט, שהולך הלאומני החינוך ונגד האפליה

לאומני. שובניסטי דור ולא דמוקרטי ויותר הומני יותר
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הסקירות סן העולים ופעולה מחקר כיווני

סועעים מתקר תחומי

 של בתהליך שנמצאת באוכלוסייה לטיפול קונספטואלית חשיבה בפיתוח צורך (1)
 פוליטית מבחינה גיבוש של בשלב ושנמצאת ומבני, כלכלי חברתי, מעבר

קהילתית.

התעדנות ומוקדי מדיניות לפעולה! הנעות

ייחודיים. שירותים בפיתוח המקומיות לרשויות עצמאות יותר לאפשר (1)
המקומיות. ברשויות קדימויות בקביעת התושבים מעורבות את לחזק (2)
 חברתיים, לנושאים המקומיות הרשויות במסגרת יותר רבה במידה להתייחס (3)

 עד בפרט. הנוער, ובני והילדים בכלל, האוכלוסייה, לגבי וחינוכיים, תרבותיים
 הערביות המקומיות הרשויות של הפיזי בתחום התמקדה התכנון מרבית היום

ראשונה. בעדיפות היו לא החברתיים והנושאים
 "חלון בגישת השימוש לעומת החברתי בתחום ארוך לטווח התכנון את להרחיב (4)

היום. המקובלת ההזדמנויות"
המקומי. השלטון לבין הוולונטריים הארגונים בין הקשרים את להדק (5)
הרחב. הציבור בקרב וולונטריים גופים של תפקידם להבהרת לדאוג (6)
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וולמטרייס גופים
 לפיתוח טיפולם בנושא הוולונטריים הגופים של הפעילות את להרחיב (7)

עשייתם. בתחום אלטרנטיבות
בשכר. המקצועי האדם כוח והרחבת הוועדות בהתמקצעות צורך יש (8)
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חמישי מישנ לאחר דיון

 כל כי אם הזכירו, הדוברים כל שבעצם לנושא להתייחס רוצה אני כורזים: יוסי
 וזוהי מספיק, אליו התייחסנו לא זה לרגע שעד לי ונדמה אחרת, מזווית אחד

 מהפסקות באחת אתמול הערבי. במגזר הוולונטריים הארגונים מיפוי של השאלה
 הייתי שלא דבר והבנתי כאן, מהחברים חלק עם ראשונית הבהרה קיימתי הקפה

 רגישות יש הערבי במגזר עמותות שלהקמת הבנתי יהודי. כאזרח לו ער מספיק
שלנו. במגזר מכירים היהודים שאנחנו למה מעבר הרבה פוליטית

 תזרימי לגבי המעקב, ועדת עמותת הקמת של המטרה לגבי חשדות שיש הבנתי
 למי אסור, מאיפה מחו״ל, כספים לקבל מותר מאיפה מחו״ל, באים הם אם הכספים

 שומעים אנחנו לעמותה! לתת יכולה הממשלה האם לקבל. מותר למי לתת, מותר
 העיקרי המזומנים מזרים שהוא הגוף היא לישראל החדשה שהקרן הזה מהפנל

 נלמד ולא בחיתוליו נמצא עדיין הזה הנושא שכל תחושה לי יש כלומר, לעמותות.
מספיק.

 ומקבל האחרונות בשנים רק כיתה עולה קצת הזה הנושא היהודי במגזר גם אגב,
 להשקיע מציע אני היישומית. ברמה וגם המחקרית ברמה גם לב תשומת יותר

 ארגונים הן הערבי, במגזר הוולונטריים הארגונים למיפוי שיטתית בחשיבה
 או לוחמניים, שנקראים וולונטריים ארגונים והן שירותים שמספקים וולונטריים

 הקטגוריות שתי הן בעצם שאלו ולובי, סינגור ארגוני יותר, מקצועי מעט במינוח
 לגיוס ודרכים תפקידים יש מהם אחד כשלכל וולונטריים, ארגונים של העיקריות
משאבים.

 של במונחים אשתמש אני בקי. אני שבהם במונחים להשתמש רוצה אני עבדו? בשיד
 כל כל-כך ער הייתי למה אתמול אותי שאלת בהם. בקי שאני בתעשייה מחקרים

הזמן.

1!



נישואל ערגיס נגער גגני ילז־יס 268

 לעשות יכולים אנחנו מה * שאלה אותה את שאלת אתה גם ראסם, ד״ר ועכשיו
 הצעה כאן להציע רציתי הכספיים? והחסכים לנו שיש החסכים כל לעומת

 מודל ישנו ראג׳י שנתן בסקירה אותו. ליישם שניתן מודל לה קוראים שבתעשייה
 החשובים, הדברים אחד אותו. בנו אפילו אומר הייתי נצרת. בעיריית אותו שאימצו

 בצוותים, שעובדת תכנון של פונקציה ישנה נצרת בעיריית ־ בסקירה תסתכלו אם
 אם בין יוזמות, ויוזמת בעיות מאתרת מחקרים, עושה היא לגדה. עובדת לא היא

הגית-ספרית. ברמה אם ובין היישובית ברמה

 יוזמות כלל היו שלא כמעס הזו, הפונקציה של הקמתה שלפני שתדעו רציתי
 יוזמה לפחות יש בית-ספר לכל היום בנצרת. חינוכיות או פדגוגיות בית־ספריות

כסף. מקבלים לא אנחנו יוזמות בלי אחת.

 נשירה אחוז בעיות: שתי היו בנצרת החינוך שלאגף תראו בסקירה, תסתכלו אם
 אפשר מה עצמה את שאלה נצרת עיריית נמוכה. הישגים ורמת ,40% של גבוה

 ירידה (1) :לבוא אחרו לא והתוצאות תכניות לנו היו צוותים, הקמנו אז לעשות?
 י״ב כיתות מסיימי באחוז עלייה (2) מבתי^הספר; הנושרים באחוז משמעותית

לבגרות. הניגשים ובאחוז

 מישהו או אסתכל אני אם זה אובייקטיבי במדעים אובייקטיביים. נתונים הם אלה
 אינן אלה אומרת זאת תצפיות. מאותן תוצאות אותן את ונקבל יסתכל, אחר

בשטח. עובדות אלא השערות,

אותו. ולאמץ בנצרת שהיה המודל על להסתכל באמת אולי מציע, אני

 האסטרטגי התכנון של החלק בכל שנאמר למה כללי באופן אתייחס אני חילו: נדיח
 יודעים אנחנו היום של שבמציאות חושבת אני המקומיות. הרשויות של בנושא
 למשאבים או המקצועיות לבעיות ניגשים שאנחנו לפני ברשויות. הבעיה מה בדיוק
 על פעמים הרבה הן המקומיות, ברשויות שההצבעות היא שהבעיה יודעים אנחנו
 ולרע, לטוב המציאות וזוהי אמיתיות. יכולות של בסיס על ולא חמולתי, בסיס

קיימת. מציאות היא אבל תדחו, או אותה תקבלו

 המערכת לצד הנבחרת הציבורית המערכת של היא הקיימות, הבעיות אחת
את בוחרים האם אומרת זאת המערכות. שתי בין לגשר ניתן ואיך המקצועית
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 ,P אם יכולות; של מקצועי בסיס על העיריות ואת הרשויות את שמנהלים האנשים
חריפה. פחות היתה שהבעיה להיות יכול

 אולי אז מסוים, חברתי ממבנה כתוצאה בנויה הציבורית שהמערכת מאחר אבל
 סמכויות יותר הרבה המקצוע לאנשי לתת האגפים, של המקצועיות את לחדד צריך

 מטרייה רק זו שתהיה אבל הציבורית, המטרייה על העיריות, בתוך ואוטונומיה
המקצועיים. בדברים שמתערבת מעשית ולא ציבורית

 אמנם הוא הזה שהמבנה חושבת אני המעקב, ועדת על לדברים להתחבר רוצה אני
 קטן, מודל להיות יכול הוא המיקרו ברמת אבל רשות, של לא מעקב, ועדת של

 הכללית המטרייה את שנותנים ציבור אנשי כמה יש אותו• לנצל ניתן כיצד המצביע
 חושבת אני המקצועי. הצוות את גם שם ויש הלגיטימי. החברתי הכיסוי של

 פונקציונלית מבחינה אותו מנצלים אנחנו אם הזה, למבנה נותן יחד הזה שהחיבור
ומנדט. מסוים, חוזק טוב, יותר

 ושל התקציבים של המגבלות כל עם משותפות בעיות שיש יודעים אנחנו נקודה, ועוד
 אני הביצועים. מבחינת השונות הרשויות בין הבדלים רואים ואנחנו המשאבים,

 של בסיס על רבים דברים לעשות ניתן שקיים, הצר המחייה במרחב שגם חושבת,
העיר. ראש של או הרשות ראש של ומודעות עדיפויות וסדרי צרכים,

 שמתרחשים הביזור תהליכי לאור האחת, נקודות. שתי להעלות רוצה אני חביב: ג׳ק
 תכניות, שבונים הגורמים להיות ופחות פחות הופכים הם הממשלה משרדי ברוב

 סיכוי יש האם כללי• ולפיקוח משאבים לחלוקת יותר ועוברים פתרונות, שמציעים
 האלו. ובתנאים הזאת בסביבה להתקדם הקטנים הערביים ליישובים בכלל כלשהו

 שאלה שזו הכספים את מחלקים איך הקובע למפתח מעבר הביזור, של הסכנות אחת
 לא אם כאלו בתהליכים להיפגע כלל בדרך יכולים ביותר שהחלשים היא נוספת,
 להמחיש רוצה אני ביניהם. רציני אזורי פעולה שיתוף של בכיוון התארגנות תהיה
קיומית. שאלה אפילו אולי שהיא הזאת, הסוגייה את ולחדד

 היתה כאשר העלייה, קליטת של הנושא כמו בנושאים ראינו השני ההיבט את
 הזה. האתגר עם להתמודדות כלשהי תוכני בסיס במתן החינוך משרד של חולשה

 בלי המעקב, שוועדת היא האלטרנטיבה באמת האם היא, שלי השאלה אבל
 את לעשות עצמה על תיקח זה, את לעשות כדי שלם ממסד בלי ארגון, בלי אמצעים,

 אותו. למלא קשה שמאוד ואקום נוצר וכאילו כלשהי סתירה כאן יש הדברים? כל
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 להתנער אחר משרד לכל או החינוך למשרד לתת צריכים באמת האם שואל ואני
שלו? מהאחריות לגמרי

 תוכני מקצוע פיתוח אותו לטובת כספים יעמיד שהוא להיות יכולה שלו האחריות
 אם המעקב ועדת כמו גוף, על־ידי או המשרד באמצעות אם אותו, לבצע שיש תכנוני

כלשהם. גופים באמצעות או לשותפות, מגיעים

 אחד שגורם לי ונדמה המעקב בוועדת שנמצאים החברים את שמעתי קדם; עלית
 מאוד כיום הוא היהודי במגזר ההורים ארגון ההורים. הם אלה לגמרי, חסר

 אני הערבי? במגזר ההורים ארגון איפה אותו. שומעים אנחנו לפחות משמעותי,
משמעותי. מאוד כגורם בו ולהשתמש לקחת שצריך חושבת

 ויש בצרכים, לדון שיש חושב אני ופשוטה. קצרה הערה לי יש עזאייזה: פייסל
 את לתת גם צריך אבל מענים, עליהם שאין הערבית באוכלוסייה צרכים הרבה
 למרות אנחנו, וגם בפרויקטים, גם מעורבים הזה לשולחן מסביב כולנו האור. נקודת

 החברה על מדבר אני תוצרים. אנחנו גם הערבית, האוכלוסייה של הקושי כל
 אור נקודת וזאת הצלחות. ישע זאת בכל הזאת. החברה של תוצרים אנחנו הערבית,

 לדחוף ניסו כאן היושבים ובשיר שראג׳י שמח אני אותה. להדגיש אחת פעם שצריך
בנצרת. הפרויקט את

 שמעורבים אנחנו גם אחרת כי מצליחים, פרויקטים של מודלים לחזק להתחיל צריך
 האור נקודות את נראה ולא שחור שהכל רק נראה אם נתייאש, יומית היום בעשייה

 הצלחות ישע ליישוב, מיישוב עובר כשאני הקשיים. כל למרות ההצלחות ואת
 פעולה שיתוף על הורים, של יוזמה על מקומית, יוזמה על אישית, יוזמה על שבנויות

 טוב. פרויקט למען מקצוע ואנשי פוליטיקאים בין פעולה שיתוף על מקצוע, אנשי בין
 שבכוחות הזאת החברה של תוצרים יושבים הזה השולחן סביב גם הכל, למרות

 שהרבה למרות אותנו שדחפו שלנו ההורים של בכוחות אישיים, בכוחות עצמיים,
להישגים. הגיעו אנאלפביתים, מהם

 להפנות רוצה אני אבל פייסל, של דבריו עם מסכים בהחלט אני אבו־עסבה: ח׳אלד
 מאוד לנקודות התייחס שהוא חושב אני אליהן. התייחס שראסם נקודות לכמה

 העלה. שהוא הדילמות או השאלות על התשובות את נתן לא שהוא כמות מרכזיות.
 של בתנאים להתארע אפשר איך הזה: הנושא את ללמוד גם מעוניין מאוד הייתי



271 וולונטריים וגופים המקומי השלטון

 ולעבוד ביחד אותם לאגד שניתן קטנים יישובים של מודל להציע אפשר ואיך מחסור
יישובים? של אשכול בצורת בהם

 הקמת של הנושא את הוביל ראסם ד״ר יותר. מעשי למשהו ללכת רוצה אני כל קודם
 ערביות. מקומיות רשויות בכמה הערבית בחברה תכנון של אסטרטגיים מרכזים

 צורך שיש הוא ואתמול, היום של ומהדיונים מהסקירות גם שנבע כפי הכיוון, כאשר
 ינסו התרבותי; בהקשר בהתחשב מודלים, לבנות ינסו עצמה החברה מתוך שאנשים

 החברתי־תרבותי בקונטקסט הבעיות את מבינים הם כי הערביים ליישובים לתכנן
 ואם הגיע? זה לאן אסטרטגי, תכנון אותו לגבי ראסם, את לשאול רוצה אני שלהם.

 התנאים היו ומה הצליח איפה הצליח, זה ואם הצליח? לא זה למה הצליח, לא זה
להצלחה?

 ארגוניים יועצים של פרויקט הובילו ואחרים ראסם דייר שעברה בשנה
 במקצוע עבודה ומחוסרי כיום מובטלים פרויקט אותו בוגרי הערבית. מהאוכלוסייה

 מקצוע בעלי מעדיפים הרשויות ראשי האם השאלה: ונשאלת בו. לעסוק שהוכשרו
 המצב מדוע לכך: הסיבות את לחפש יש לדעתי, ערביים? מקצוע בעלי פני על יהודיים

 כוח־אדם להעסיק מוכנים אינם ערביות מקומיות מועצות ראשי מדוע נוצר? הזה
קריטית. מאוד שאלה זאת ערבי? מקצועי

 דייר ושל אלד4ח של לדבריהם להתחבר רוצה אני שלהוב־קיבורקיאן: גאדירה
 לא אני אבל אליו, מתייחסים pש להיות שיכול משאב שישנו ולהגיד, פייסל,
 עצמו. האדם וזהו אליו, להתייחס שחשוב חושבת ואני בסקירות כל־כך עליו שמעתי

 מנצלים באמת אנחנו האם לעליה, וגם לראסם גם זה את אומרת ואני יודעת, לא אני
באזור. הפלשתינאי האדם של האנושי במשאב משתמשים החיובי, במובן

 אבל בזכויות, משתמשים אנחנו האם השאלה על הזמן כל דיברנו נוספת, נקודה
 בחברה, לפרט אדם, pל שיש לכוח חיובית בצורה ומתייחסים לוקחים אנחנו האם
 אל חוזרת אני ושוב ולתרום. לתת ויכולת כוח יש פרט שלכל מאמינה אני כי לתת.

 להיות כדי גדול מאוד משברי למצב לחכות צריכים לא שאנחנו ואומרת שלי הניסיון
 הילד של הכוח את ולקחת צעד צעד ללכת אומר זה לבנות ביחד. ולעבוד ביחד כולנו
 לבנייה, חשוב מאוד משאב וזה שלו. בתחום אחד כל המבוגר, ושל הנער ושל הקטן

לדעתי.
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 מדברים אנחנו לצרכים. מודעים אנחנו זכויות על מדברים כשאנחנו - נוספת נקודה
 הנער, של לחובות גם להתייחס מאוד חשוב חובות! לגבי ומה זכויות, על תמיד

 הקו עם ללכת צריך ;שלהם לזכויות בנוסף המשפחה של לחובות הנערה, של לחובות
 יכול גם אבל לוקח גם שהוא אדם p לבנות מאוד חשוב חובה. של גם אבל זכות של

ולתרום. לתת

 זהות על דיברו במושב האדם. על נאדירה של מהדברים מתחיל אני חמיסי: ראסם
 שאנחנו הילד בסדר, אומר אני הכלכלי. בתחום לדבר מנסה ואני מטרות, על ודיברו

 להיערך הכלים את להם נותנים אנחנו האם מחנכים, שאנחנו והנוער הילד מלמדים,
 של האבטלה את שנשכפל prr» האם אומרת, זאת אחר! משק אחר, שוק לקראת
 ממשיכים אנחנו במשק; מבניים שינויים יהיו כאשר 2010 בשנות האלו הילדים

 יהיו בתחום 2010 בשנת במשק הצרכים כאשר מסוימת, בצורה הילד את ללמד
אחרים.

 יוצרות המשק, צורכי לעומת לילד שניתנות היכולות של מהותן לגבי מבניות בעיות
 זה בנושא ולדון לכך להתייחס מאוד חשוב לדעתי, האבטלה. והיא מאוד גדולה בעיה

 ברמה ההורים, של ברמה וולונטריים, ארגונים של ברמה החינוך, משרד של ברמה
בתי-ספר. מנהלי של

 תהליך לפני אבל, .1989 שנת עד הערבים ביישובים שהיו העמותות של סקירה ישנה
 שאם שאומר, חוק לחוקק ורצתה ישראל ממשלת באה באש״ף, ההכרה ולפני השלום
 מעין היתה מקבלות. הן מאיפה להצהיר צריך כלשהו, ממקום כסף מקבלות עמותות
 בקרב היום כספי מחסור יש מימון. של הזה הנושא בכל בעיה והיתה נגדית חקיקה

 להקים שרוצים הפלשתינאים בקרב או הערבי העולם בקרב אם המממנים, הגורמים
 הוא במימון העדיפות סדר pל שלהם. הבעיות את להם ויש שלהם המדינה את

מסוימים. למקורות כשהולכים בעיה יש כתוצאה, שונה.

 פרויקטים לקיים כדי הזמינים המשאבים סך־כל בין גדול מאוד פער יש כמן־^
 חוק. פי על לספק חייבת המקומית שהרשות הגדולים לצרכים בהשוואה כאלה,

 כמאפשר, כזרז, הוולונטריים ובארגונים בעמותות להשתמש אפשר מזה כתוצאה
השירותים. את לספק שצריך כגוף לא אבל כדוחף,

 שנים עשרים מסתכל מישהו אם התפתחות. שישנה פייסל של דבריו עם מסכים אני
 ברמה זה אם הזה. המהפך של מוצר או תוצר ואנחנו המהפך, את רואה הוא אחורה
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 ברמה או בשטח, פרויקטים של ברמה או סוגיות העלאת של ברמה או הוויכוח של
 אנחנו שגדל, היישובים פיתוח של ברמה או שעלתה, האוכלוסייה של הכלכלית
במהפך.

 רוצה אדם כל כי העתיד. לקראת להתמודד יכולים אנחנו איך היא השאלה אבל
 מכאן. לפעול להמשיך רוצים ואנחנו כאן נמצאים אנחנו להתקדם. ומעוניין לעלות

 שינוי תהליכי ליצור שיכולים המפנה נקודות ואת הכיוון את לקבוע חייבים
ולכוון. לחפש ותפקידנו

 מקצועות בעלי יש הערבי במגזר העלה. שח׳אלד לנקודה לחזור רוצה אני
 דין, עורך רופא, כגון אליהם, לפנות בעיה כל ואין ברורה שלהם שהלגיטימציה

 זה אחר. מרובד חשיבה כבר זאת ארגוני לייעוץ מגיע שהנושא ברגע אבל מהנדס.
 חושב עדיין אני בצד. הזה הנושא את נשים pל פנימיים, בחיטוטים יותר נכנס

 ברשויות, המקומי המינהל וגם הרשויות ראשי ובקרב עצמה, האוכלוסייה שבקרב
שונות. מדיסציפלינות מגוונים מקצוע לבעלי לגיטימציה אין

 וביקוש. היצע של נוספת נקודה יש מקצוע בעלי של הלגיטימציה של לנקודה בנוסף
 צריך ,50 כאן יושבים אם מקצוע. בעלי ביותר צורך ויש מוגבל, הוא ההיצע כיום
 את לפתח יש אומרת, זאת טוב. דבר זה ביניהם תחרות ולהרגיש ,300 צריך ,200

 חשוב אני לשני. אחד מקום לתפוס ולא מקצוע, בעלי בין תחרות של הקונספציה
 שכאשר חושבים האקדמאים, אפילו אנחנו, עדיין וחשיבתי. מנטלי שינוי שזה

 ואז זה. את לקחת למה שלי, עבודה זו אומר, מישהו עבודה, על מתחרים אנשים
עליו. לדבר מתחילים

 אנשים לקבלת התשתית יצירת על אחר, משהו על היום לדבר צריכים לדעתי,
 שיועד פרויקט וזה איש, 26 התמחות עברו אסטרטגי לתכנון במרכז לעבודה.

 שתי רק הוקמו המקומיות. ברשויות יחידות מנהלי שיהיו אנשים לקלוט מלכתחילה
 אבל היצע, יש היום היצע. של בעיה היתה הפרויקט את כשהקמנו נוספות. יחידות

 יש הפנים למשרד מהפרויקט, לצאת רצה הג׳וינט כי ביקוש, אין למה ביקוש. אין
 נמצאים הרשויות ראשי היחידות. את להקים מוכן אינו והוא תקציביות בעיות
 מתאים שלא מישהו צריכים הם ולפעמים לממן. מוכנים הם ואין תקציבית בבעיה

איוש. אי של בעיה יוצר וזה שיוכית, וגם גיאוגרפית גם לצרכים,
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 על החליטה ישראל שממשלת מכיוון פרויקט יזמנו הארגוניים. היועצים בנושא
 ללמד כדי אבל המקומי, והמינהל הרשויות ראשי את נלמד בואו אמרו, שוויון.
 ואז בזבזני. הוא טוב פועל אינו הארגון וכאשר ארגון. להם לבנות גם צריך אותם,

 לרשויות שנכנסו היועצים כל הזאת. בתופעה שקל מיליון 16 והשקיעו הלכו
 שונה, ניהולית מקונספציה שבאו יהודים היו ארגוני פיתוח של בנושא המקומיות
הערבית. לאוכלוסייה מתאימים שאינם שונים ניהול מעקרונות

 ולאן התפתחנו ואיך היינו איפה ־ החברה התפתחות של העניין כל חזאן: האלה
 את לנו נתנו שלא מיעוט, בתור עצמנו את שבנינו עד שעברנו מה כל בעצם - הגענו

 מסכימה לא ואני זמן. הרבה לקח הזדמנויות, שוויון אין וכאשר השוות ההזדמנויות
 החברה להתפתחות יחסית אבל אור, נקודות יש שנה. בעשרים מהפך עברנו שאנחנו
 לנו היו אם גדול. בפיגור נמצאים עדיין אנחנו העולם, להתפתחות יחסית מסביב,

 בו למקום מעבר או מעל מגיעים היינו לבטח הזדמנויות, שוויון היה ואם אפשרויות
 לכנס מכנס הזדמנויות. שוויון על הרבה היום מדברים אנחנו נמצאים. אנחנו

 לפני זה. את עושים הערבים רק לא ולשמחתי הזדמנויות, שוויון על מדברים
 יש מחר החברתית. המדיניות לחקר המכון מטעם אי־שוויון על כנס היה שבועיים

 לא הזמן שהגיע חושבת אני אבל בכלל. הזדמנויות שוויון על המתנ״סים מטעם כנס
שוויון. לעשות גם אלא שוויון על לדבר רק

 הגענו. המצב, למרות הקושי, למרות כלומר, ההתמודדות, תיאוריית קיימת בחינוך
מאוד. מעטות הן האור נקודות אבל

 את מנצלים אנחנו האם נאדירה: של השאלה עם זה את לקשר גם רוצה אני
 את מעלים אנו האחרון בזמן זכויות. מול החובות על מדברים האישיים? המשאבים

 יכולים אנחנו מה גם נחפש בואו המשאבים. את לנו יש היכולת, את לנו שיש הנקודה
 ואני האישי. הגורם איפה הזה, במצב לקדם יכולים אנחנו מה הזה, במצב לעשות
 ועל עצמנו על גם לדבר שהתחלנו הערבית, בחברה גם חדש כיוון שזהו חושבת
 בכל החינוך, בעניין למשל, לקדם. ויכולים לעשות יכולים שאנחנו מה ועל חובתנו

 לנצל יכול הוא איך לעשות, יכול המורה מה על לדבר מנסים תמיד אנחנו הזדמנות
 כל אולם הקיים. במצב ויכולתו שלו הכוח ניצול לרשותו, שעומדים המשאבים את
 האישה. שוויון נושא לגבי בוועדה שקרה מה גם לי מזכיר והדבר מספיק. אינו זה

 של החובות על גם לדבר ורצינו הערבייה, האישה של מצבה את כנושא העלינו אנחנו
 רק לדבר שיש הזמן, לא שזה שאמרו אנשים והיו החברה, של הערכים ועל החברה
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 חובת על גם לדבר הזמן לא שזה המצב, על משפיעה הממשלתית המדיניות איד על
החברה.

 נכנס לא שעדיין חדש, נושא שזה מרגישה אני ארגוניים. יועצים של הקונספציה לגבי
 על־מנת זמן שלוקח תהליך זהו חדש נושא בכל וכמו עמוקה, בצורה הערבית לחברה
 היועצים עבודתם. ואת אותם שיכירו ועל-מנת הארגוניים ביועצים אמון שיהיה

 לוקח עמם ההיכרות של התהליך בחברה. מוכרים אינם עדיין הערביים הארגוניים
הזה. בנושא ליזום צריכים הם שגם חושבת ואני זמן

 בוועדת מיוצגת הערבית ההורים התאחדות - הורים ארגוני לגבי שאלה קדם עליה
 הארצי ההורים ארגון עם לפעמים בקשר שאנו כפי איתם. בקשר ואנחנו המעקב

מסוימים. בנושאים

 שנוצר חושבת אני ־ החינוך משרד אחריות על חביב ג׳ק פח־פ׳ של השאלה לגבי
 האוכלוסייה לגבי החינוך. משרד מטעם רגל פשיטת שישנה חושבת אני ואקום.
 לנו לתת ורוצה החינוך במערכת שקורה במה לשלוט הזמן כל רוצה המשרד הערבית

 החינוך משרד מתאימים. שהם חושב שהוא התכנים את עיניו, ראות לפי התכנים את
 זה אם הערבית, החינוך במערכת שקורה מה על שונות בדרכים לשלוט הזמן כל ניסה

 מינוי על־ידי זה אם דלים, במשאבים זה אם תכנים, על־ידי זה אם מטרות, על-ידי
 בתור ואנחנו טוטלית. שליטה בעצם יש אז הזה. המצב כל על השב״כ ושליטת מורים

 את לקחת צריכים ושאנחנו לתרום מה לנו שיש היום מרגישים ערבים אקדמאים
לנו. ייתן לא החינוך משרד זה ואת לידינו. האחרית

 אם היא השאלה אותם. רוצה שהחברה כפי הצרכים במילוי ואקום נוצר הזה במובן
 את להעביר מנסים אנו לכן, מאחריותו. להתנער החינוך למשרד נותנים אנחנו

 גם אבל שלנו. הצרכים את לקבל עליו וללחוץ החינוך למשרד רוצים שאנחנו הדברים
 אנחנו מה להגיד גם רוצים אלא טוב, לא שהמצב באמירה להסתפק רוצים לא אנחנו
עומדים. אנחנו ואיפה רוצים

 שנעשה היא התשובה הוולונטריים, הארגונים מיפוי על יוסי ד״ר שלך השאלה לגבי
 הערבית. בחברה הוולונטריים הגופים התאחדות שנקרא גוף היום יש כזה. מיפוי
 זה שנושא נכון הוולונטריים. הגופים בעבודת לדון האחרון בזמן התחיל הזה והגוף

 הגוף התחיל האחרונה בשנה רק מספיק. בו דנו ולא הציבורי, היום סדר על עלה לא
הוולונטריים. הארגונים בין קשר של באפשרויות לדון והתחיל לפעול הזה
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 עמותות שהן עמותות יש עמותות. לממן יכולה הממשלה האם המימון, לגבי
 פיתוח של עמותה יש למשל, הממשלה. מטעם גם ולוקחות שעובדות מקצועיות
 למשל. המעקב, ועדת לגבי פרדוקס גם יש מהממשלה. הקצבה שמקבלת האומנות

 כסף דורשים אנחנו אם אפילו אז החינוך, משרד עם בעיקר שעובדת ועדה אנחנו
 מבחינה זה את דורשים לא אנחנו מזה חוץ לנו. יתנו לא הם החינוך, ממשרד

 אמיתי. הזה הפגם יהיה ואז הדעה בעל הוא המאה שבעל שאי־אפשר מפני עקרונית
אותנו. שיכוונו או עבודתנו בדרך שישלטו הזה, במצב שנהיה רוצים לא אנחנו



שישי חלק

רגגחח

עזאייזה פייסל דייר עייר:
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 לילדים והחסרים המתרס רווחה שירותי
בישראל ערניות משבחות נקרב הנוער ולבני

חליחל' חכמיה

הקדמה .1
 הדברים רבים. במישורים מדאיג הערבית האוכלוסייה בקרב הקיים החברתי המצב

 בוחרת אני מכאן, בילדים. והטיפול המשפחתיות הבעיות במישור במיוחד אמורים
 המהווה הערבית, מהאוכלוסייה מחצית המהווה הילדים באוכלוסיית להתמקד

 הערבים הנוער ובני שהילדים לציין יש ,p-w ישראל. מדינת מאוכלוסיית 18.7%כ־
במדינה. זה גיל עד הנוער ובני הילדים אוכלוסיית מכלל 25%כ־ מהווים 17 גיל עד

החמר יהידע הקיים הידע .2
בריאות 2. ו

 הממוצע לערבית. היהודית האוכלוסייה בין תינוקות תמותת בשיעור גדול פער קיים
 הערבית האוכלוסייה בקרב הממוצע ואילו לידות, אלף לכל 5.7%ל־ מגיע הארצי

 בבית-חולים המאושפזים הערבים התינוקות שאחוז לדוגמה, לציין, יש .12%ל־ מגיע
 הילדים במחלקת המאושפזים הילדים מסה״כ 85% לכדי מגיע שבע בבאר סורוקה

 מהממוצע שלושה פי בריאותיות פגיעות נפגעים הערביים הילדים בבית־החולים.
הארצי.

בישראל. הערבית בחברה רווחה לענייני המעקב ועדת יו״ר 1
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 הערבים מהזקנים 16% חריפה: בעיה הבריאות מהווה הקשישים בקרב גם
 של ברדיוס לתנועה מוגבלים 36% ואילו למיטה מרותקים 1.7% לבית, מרותקים

מהבית. מ׳ 200

עמי 2.2
 של 44% על המדבר יהודים, ילדים לבין ערבים ילדים בין העוני על ההשוואתי הנתון

 וזאת לדעתי, מדויק אינו יהודים, ילדים בקרב 22% לעומת ערבים ילדים בקרב עוני
 הסטטיסטיקה באשר בארץ, הקטנים היישובים את כללה לא העוני שסקירת משום

 נכללו שלא קטנים ביישובים גרים הערבים מהילדים 65%ש־ כך, על מצביעה
יותר. מעמיקה בבדיקה צורך שיש מכאן בסקירה,

 ההכנסות בעשירון נמצאים הערבים מהתושבים 76% בנצרת, שנעשתה הסקירה לפי
 קיצבת היא היחידה שהכנסתם זקנים שהם 76% כולל התחתון, והשלישי החמישי

לאומי. ביטוח

הרן הגיל 2.3
 להלן הנתונים בגנים. הילדים ביקורי על נתונים חושף 45 מס׳ המדינה מבקרת דוח

במדינה. האוכלוסיות שתי בין מאוד גדולים פערים על מצביעים

)באחוזים( גיל לפי בגנים, ילדים !:ביקורי לוח
ערבים יהודים

25 96 3 גיל
55 98 4 גיל

 לדוגמה, יותר. נמוכים והמספרים ורודה, אינה התמונה 3־0 לגילאי הקשור בכל גם
 מהילדים 20% לעומת הרווחה משרד במעונות מבקרים הערבים מהילדים 1.2%

 של פיקוח המחייבים פרטיים במעונות ילדים 1,500כ־ ישנם לכך בנוסף היהודים.
בהם. הנעשה על הרווחה משרד
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שגלייס מועד נמיכגן ילדים 2.4
 40% כלומר ,40% לכדי מגיעה הערבית החינוך במערכת הנשירה נשירה:

התיכוניים. לימודיהם את מסיימים אינם הערבים מהתלמידים

גיל לפי מלימודים, נשירה :2 לוה
אחוזים גיל

29.5 15
30.7 16
57.5 17

 שנפתחו נוער בני של האלימות שבתיקי קובעים 1996 מאוקטובר נתונים אלימות:
 באוכלוסייה, לשיעורם בהשוואה מאוד גבוה היה הערביים הילדים שיעור במשטרה

 בני של היו הנוער לבני במשטרה שנפתחו מהתיקים 30% כלומר ,30% לכדי ומגיע
ערבים. נוער

 אשר מאלה )חוץ מקרים 147שב- התברר 1995 הסטטיסטי בשנתון קטינות: נישואי
 7 נפתחו 1995-90 ובשנים ,17 מגיל פחות בנות שהיו נערות נישאו עליהם( דווח לא

נסגרו. מתוכם תיקים חמישה כאשר בלבד, פליליים תיקים

 בני בקרב בסמים השימוש בעיית היא במיוחד, חריפה נוספת, בעיה בסמים: שימוש
 המחסור לאור וזאת הנוער, לבני מאוד גדולה סכנה מהווה זו בעיה הערבים. הנוער

 עושים זו בבעיה המטפלים הסוציאליים העובדים הנוער. לחוק סעד בפקידי החמור
 עם בהתמודדות מיוחדות בעיות להם ויש הרגילה, לעבודתם נוספת כעבודה זאת

שלהם. הכפרים בתוך הבעיה

גת משפחתי נעיגת 2.5
 הבעיות חומרת את משקף אינו הערבית בחברה הגירושין שאחוז לציין, יש

 מתייחסת הערבית שהחברה מפני זאת, במשפחה. האלימות בעיית ואת המשפחתיות
 נחשבים הערבית בחברה הגירושין היהודית. מהחברה שונה באורח הגירושין לנושא

 או הגירושין, אחוזי לגבי הסטטיסטיקה סמך שעל מכאן, חמורה. חברתית סטיגמה
בעיות קיימות לא כאילו להסיק ניתן לא הגירושין, של המוחלטים המספרים לגבי
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 המחסור עובדת את לציין יש כמו-כן, הערבית. בחברה הזוג בני בין משפחתיות
 דבר להורות, וחינוך משפחתי לטיפול תחנות או נישואין לחיי לייעוץ בתחנות החמור

מאוד. זה לשירות שזקוקה לאוכלוסייה שירות ומתן תכנון מחקר, המחייב

חמחקג לתחום סוגיות .3
 מדויקים. נתונים כך על שאין היות הערבי, במגזר התקנים נושא את לבדוק יש ♦

 שקיים מה לבדוק או הרווחה משרד של לנתונים להתייחס יש האם היא השאלה
’בשטח

 לערוך יש כלומר, - יום במעונות ילדים לסידור המכסות הקצאת את לבדוק יש ♦
 מבחינת זהים ויהודים ערבים ביישובים יום במעונות הילדים מספר בין השוואה

השנתיות. המכסות ומספר האוכלוסייה

יישובים צמדי בין משוואת יום, במעונות ילדים סת״ב :3 לוח
רמלה נצרת מלאכי קריית תמרה צפת טייבה
2,076 1,056 1,140 456 1,224 528

מעלות ג׳דידה קדימה חורפיש
372 60 996 456

הערבי. לנוער הניתנים השירותים התאמת מידת את לבדוק יש ♦
 המופעלים החברתיים בלחצים עמידותו ומידת הסעד פקיד פעילות את לבדוק יש ♦

עליו.
 מבחינה עמה להתמודד ניתן וכיצד הקטינות, נישואי תופעת את לחקור יש ♦

החוק. באכיפת היעילות מידת ואת תרבותית,
 לבדוק pוכמו- משפחתי, טיפול לקבל הערבית המשפחה נכונות את לבדוק יש ♦

טיפוליות. גישות בשינוי צורך ישנו האם
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מדיגיית .4
 יזהה אשר כללי, חברתי סקר לערוך יש pל הקיימת. המדיניות בשינוי צורך קיים ♦

 שיהיה רב־שנתית תכנית שתפעיל מדיניות תינקט אלה בעיות ולאור הבעיות, את
במדינה. המגזרים שני בין הפערים על לגשר כדי בה

 יש pול הערבי, היישוב נתון בו אשר המצב את בחשבון לקחת המדיניות על ♦
פיתוח. כיישוב הערבי ליישוב להתייחס

 הערבים, בכפרים בילד לטפל אמור אשר האדם לכוח מקצועית הכשרה לעשות יש ♦
מתאימות. משרות כך לשם להקצות ויש

עודדיגת תכרגת .5
כך. לשם מטפלות והכשרת יום מעונות פריסת ♦
 אדם וכוח פסיכולוגים סוציאליים, עובדים שיכללו רב־תכליתיים, מעונות פריסת ♦

הערבי. ביישוב כיום מצוי אינו זה ששירות משום פרה-רפואי,
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כישראל הערכית בחכרה כילדים' התעללות

2 1יחיא חאגי מוחמר

 מבני אחד על־ידי הזנחתם ו/או בהם הפגיעה את כוללת שנים( 18 גיל )עד בילדים התעללות 1
 )למשל, בלתי-פורמלי באופן בהם והמטפלים עליהם "האחראים" על־ידי ו/או משפחתם

 פיזיות, פגיעות כוללת "פגיעה" ועוד(. רופא, מורה, )למשל, ופורמלי משפחה(, קרובי
 סיפוק אי על־ידי להתבטא יכולה "הזנחה" ומיניות. קוגניטיביות ואמוציונליות, מילוליות
 והזנחת והאמוציונליים, החינוכיים צרכיו סיפוק אי הילד, של והרפואיים הפיזיים הצרכים

 בתעסוקה, ילדים מניצול גם להתעלם באה איננה זאת כללית הגדרה המוסרית. התפתחותו
 גם להתעלק ניתן לא וכדי. בילדים מוסדית מפגיעה הילדים, של בזכויותיהם מבנית מפגיעה

 אין וגם בילדים, אמוציונלית והתעללות פגיעה של כדפוס במשפחה באלימות הצפייה מעצם
 להם להזיק עלולים ואשר הילדים נמצאים בהם סיכון ותהליכי סכנה ממצבי להתעלם
 אסתפק הנוכחי הדיון לצורן אן, ועוד. חינוכית התנהגותית, אמוציונלית, פיזית, מבחינה

 מבני אחד על־ידי ילדים של והזנחה פגיעה - דהיינו ההגדרה, של הראשון בממד בהתמקדות
שלהם. הרקע משפחות

ירושלים. העברית, האוניברסיטה ־ סוציאלית לעבודה בית-ספר וחוקר, מרצה 2

וזקרמוז ו.

 ולתשומת להתעניינות בילדים ההתעללות בעיית זוכה האחרונים העשורים בשלושת
 בחברות ובעיקר בעולם, רבות בחברות מאוד וענפה עשירה ומדעית ציבורית לב

 כגון רבות, פעולה ברמות משתקפת זו התעניינות ופוסט־תעשייתיות. מערביות
 חוקים חקיקת והשלכותיה, הבעיה ממדי על מחקרים בבעיה, הדנים עיון וימי כנסים

 בבעיה לטיפול שירותים ופיתוח משאבים הקצאת הבעיה, עם משפטית להתמודדות
 עדים איננו הרב, לצערנו ועוד. בתחום, מתמחים אנוש משאבי הכשרת ומניעתה,
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 הערבית ובחברה בכלל, הערביות, בחברות זו סוגייה סביב דומה להתעניינות
בפרט. בישראל,

 הצורך את ולציין הקיים, מהידע חלק לסקור אנסה זה עמדה נייר באמצעות
 בפיתוח והצורך לנושא, זיקה להם שיש השונים ההיבטים על מחקרים של בעריכתם
והמניעה. ההתערבות ברמת הבעיה עם שיתמודדו שירותים והעשרת

מתקר .2
 המחקר ממצאי בישראל. ערבים נוער בני 832 בקרב מחקר ערכתי 1995 בשנת

 על־ידי בהם ופיזית אמוציונלית מילולית, פגיעה של קשים ממדים על מצביעים
 60%כ־ המשפחה. במסגרת לחייהם האחרונה השנה במשך ואחיהם הוריהם

 באווירה עמם והתווכח עליהם צעק מהוריהם אחד שלפחות ציינו, מהמרואיינים
 צעק אותם, העליב ההורים משני אחד שלפחות ציינו מהם 40%כ־ רב, בכעס מלווה
 צעק אותם, העליב מאחיהם אחד שלפחות ציינו מהם 60%וכ־ אותם, וקילל עליהם
 מהמרואיינים אחוזים ואחד שלושים גנאי. בשמות להם וקרא אותם קילל עליהם,

 ציינו 27%וכ־ בהם בעט או בעוצמה אותם דחף או להם סטר שאביהם ציינו
 סטירה, )כלומר לכך בדומה כלפיהם התנהגו שאחיהם ציינו 32%ו־ שאמהותיהם

 תקף הוריהם משני אחד שלפחות ציינו אחוזים וארבעה עשרים בעיטה(. דחיפה,
 מאחיהם אחד שלפחות ציינו 33%ו- בעוצמה, אותם ומשך ברגליים או בידיים אותם
 ציינו 13% שאבותיהם, ציינו 16%כ- לכך, בנוסף דומה. בצורה אותם תקף

 ולמספר בעוצמה אותם תקפו מאחיהם אחד שלפחות ציינו 18%ו־ שאמהותיהם
 שלפחות ציינו 7% ולבסוף, אחר. ומכאיב פוגע חפץ בכל או בחגורה או במקל דקות
 או בסכין עליהם איימו מהאחים, אחד שלפחות ציינו 10%ו- הוריהם משני אחד

 מגבלות יש זה שלמחקר ספק אין אחר. ופוגע מכאיב חפץ בכל או בכיסא או במקל
 ספק אין אך בהן. לדון והזמן המקום כאן ולא משלו, וקונספטואליות מתודולוגיות

 נוער בבני והפיזיות המילוליות הפגיעות על ראשוניים ממצאים לנו מספק שהמחקר
ערבים.

 הפגיעה של השונים הדפוסים ממדי על במחקרים רציני מחסור קיים הרב, לצערנו
 ובקהילות בקבוצות משפחתם, בני על-ידי השונים, בגילאים והזנחתם בילדים
 בחברות שנערכו רבים מחקרים לכך, בנוסף בישראל. הערבית בחברה שונות ערביות
 בילדים ההתעללות בעיית של והאטיולוגיה האפידמיולוגיה על בידע עשירים אחרות,
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 התנהגותית, אמוציונלית, ונוירולוגית, פיזית מבחינה )למשל, השונות השלכותיה ועל
ועוד(. קוגניטיבית

 ומידת מהותן על מבוטל לא אמפירי ידע של עשירה להתפתחות גם עדים אנו
 אך ועוד. וטיפוליות(, )משפטיות התערבותיות מניעתיות, תכניות של האפקטיביות

 מערביות בחברות נערכו על־פי־רוב, אלה, שמחקרים מכך להתעלם ניתן לא בו־בזמן
 מבנית מבחינה הערבית מהחברה בהרבה השונות ופוסט-תעשייתיות

 בחברה דומים במחקרים הצורך את מחזקים אלה הבדלים וחברתית־תרבותית.
 וחברתיים־תרבותיים מבניים משתנים בשילוב החיוניות ואת בישראל הערבית

 גורמי זאת, בחברה בילדים ההתעללות בעיית ממדי על מחקרים של בעריכתם שונים
 וההזנחה, הפגיעה קורבנות הילדים על השלכותיה הבעיה, של והאטיולוגיה הסיכון
 זאת בעיה עם להתמודדות ביותר האפקטיביות וההתערבות המניעה תכניות ומהות
בישראל. הערבית בחברה

 וקונספטואלית אידאולוגית מסגרת מהווה האקולוגית שהפרדיגמה לציין, ברצוני
 של בעריכתם עליו להסתמך שניתן ביותר חזק בסיס להוות ויכולה ביותר, עשירה

 ביותר ומקיפה רחבה ממשלתית תמיכה שללא גם לציין חשוב בנוסף, אלו. מחקרים
הדרוש. בהיקף אלה מחקרים לערוך קשה יהיה מימון( מבחינת )לפחות

 כעיטג עם להתמודדות רב-מקכועית גישה 3
כילדים ההתעללות

 יחסית ביותר, לאפקטיבית נחשבת ומשולבת רב־מקצועית שעבודה מלמד הניסיון
 הגשת ולשם וההזנחה, הפגיעה קורבנות ילדים של איתורם לשם אחרת, גישה לכל

 מתמיד פעולה שיתוף מחייבת זאת גישה ולמשפחתו. לילד הולמת התערבות
 משפחה רופאי מורים, סוציאליים, )עובדים שונים מקצועות אנשי בין ואינטנסיבי

 אנשי לשיתוף בנוסף זאת ועוד(, שוטרים אחיות, סדיר, ביקור קציני ילדים, ורופאי
 קורבנות ילדים של באיתורם אלה צוותים של הצלחתם הצורך. בעת הקהילה
 פעולה שיתוף הבעיה, על ידע כולל רבים, במשתנים תלויה ומשפחותיהם הפגיעה

 הבעיה, עם בהתמודדות ומעורב שותף להיות רצון בעבודה, הלחץ מידת ותיאום,
ועוד. אנוש, משאבי ונגישות זמינות

 נטייה קיימת שאכן עולה, שונים מתחומים ערבים עמיתים עם שערכתי משיחות
 רבות צוין בזמן בו אך הבעיה, עם בהתמודדות ולהשקעה פעולה לשיתוף חזקה

 )חלק אחרים עזר ומשאבי אנוש במשאבי רציני ומחסור בעבודה עומס של שבעיות
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 בעיה עם להתמודד בניסיונם רבות עליהם מקשה בהמשך(, אציין אלה ממשאבים
 מתברר, מישראל ערבים סוציאליים עובדים בקרב שערכתי במחקר לכך, בנוסף זאת.

 הפגיעה קורבנות ילדים באיתור מעורבים להיות עז רצון אצלם קיים שאמנם
 השונים לדפוסים מודעים אינם מהם מועט לא שחלק נמצא, זאת עם אך וההזנחה,

 לסימנים המודעות להם שחסרה התברר ההזנחה(. )בעיקר ההתעללות של
 כפי ההתעללות, של וההתנהגותיים האמוציונליים לסימנים יותר ועוד הפיזיולוגיים

 בחוק מעטים לא ולמרכיבים להתעללות, הסיכון גורמי לכלל המודעות להם שחסרה
ישע. ובחסרי בילדים התעללות למניעת

 מקצוע אנשי של מודעותם מידת על מספיק אמפירי ידע בידינו שאין לציין יש
 בילדים. ההתעללות לבעיית זיקה להם שיש היבטים לגבי הערבית בחברה אחרים
 בשירותי אנוש משאבי להקצאת ביותר חיוני צורך שקיים לטעון, ניתן מכאן,

 בעבודה העומס להורדת כאמצעי הערבית, בחברה והבריאות החינוך הרווחה,
 צורך קיים בד־בבד וההזנחה. הפגיעה קורבנות ילדים באיתור המעורבות ולהגברת

 של והמיומנויות והכישורים בילדים ההתעללות בעיית על הידע להעשרת חיוני
הבעיה. עם בהתמודדות הקיימים הצוותים

 יזתעיגתנעמ אסטרטגיית מעירגית: שיפיר .4
ישיריתים

 עזר בשירותי צורך קיים מתעללות במשפחות הישיר הטיפול שלצד מוצאים אנו
 משפחות ומשפחתונים(, יום מעונות )למשל, לאם תמיכה שירותי כגון משלימים,

 לא תמיכה וההזנחה, הפגיעה לקורבנות חירום מרכזי ביתית, והדרכה עזרה אומנות,
ועוד. הצורך, בעת פורמלית כלכלית תמיכה החברתית, ומהרשת מהקהילה פורמלית

 אנשי על־ידי הננקטות ההתערבות שיטות של תיעוד ידינו בהישג אין הרב, לצערנו
 ההתעללות קורבנות ועם בכלל, בסיכון, משפחות עם בעבודתם ערבים מקצוע

 כך על מצביע מעמיתינו מקבלים שאנו החוזר ההיזון זאת, עם בפרט. והוריהם,
בילדים. ההתעללות בבעיית בטיפול מעורבים להיות בקרבם עז רצון שקיים

 גורמים לעתים שאמנם מציינים, אחרים מקצועות ואנשי סוציאליים עובדים
 מגורמים נובע הקושי עיקר אך בבעיה, לטפל עליהם מקשים תרבותיים חברתיים
 לגיוס בתקציבים מחסור הערבית, בחברה חירום במרכזי המחסור כגון מבניים,
 )בעיקר מיומנים אנוש במשאבי ומחסור בעבודה עומס אומנה, משפחות והעסקת
 חמים בקווים מחסור במצוקה, ונוער לילדים פנימיות חוסר סעד(, בפקידי החוסר



289 רווחה

 קורבנות נוער ובני לילדים ותמיכה הכוונה ייעוץ, להגשת ביום שעות 24 העובדים
 להורי ותמיכה הכוונה ייעוץ, להגשת חמים בקווים מחסור ולהוריהם, ההתעללות

 חיוניות את היתר, בין מדגישות, אלה העשרה תכניות ועוד. בבית, ראשונים תינוקות
 של השונים צרכיו על אינפורמציה מספקות להורות, הפסיכו-חברתית ההסתגלות

 קשרי העשרת ההריון(, תקופת )כולל הראשוניים התפתחותו בשלבי התינוק
 המשפחה את מכינות אפקטיבית, להורות מיומנויות מעשירות אלה כל הורה־ילד.

 משפחתית אווירה ומכינות במשפחה חדש תינוק לקבלת התומכת החברתית והרשת
 אמורות כאלה תכניות ועוד. לתינוק, מעשירה ופסיכו־חינוכית ופסיכו-חברתית

 ולילד, לאם בתחנות חברתיים, לשירותים בלשכות בבתי-החולים, להתקיים
 קהילתיים במרכזים בבתי־הספר, יום, במעונות אלימות, למניעת במרכזים

וכר. ובמתנ״סים,

 המרכזים ובשני חברתיים לשירותים בלשכות עמיתים עם שערכתי רבות משיחות
 מודעים שהם בוודאות, מתברר הערבית, בחברה הפועלים במשפחה אלימות למניעת
 הם לכל מעל עובדים. הם עמן המשפחות בקרב בילדים ההתעללות בעיית לחומרת
 המוטלים והתפקידים המשימות ולמהות עליהם המוטלת האחריות לגודל מודעים
 במשאבים שהמחסור מציינים, הם בזמן, בו אך זו. בבעיה טיפול לשם עליהם

 זאת אחריות של מימושה את רבות עליהם מקשים נמצאים, הם בו הרב והעומס
המשימה. השגת ואת

גשיריתיס מרעתעמ אסטרטגיית מעירגית: שיפור .5
 של חשיבותן את מדגישה בילדים התעללות של ומשנית ראשונית מניעה על הספרות
 הקהילה, מודעות ולהגברת בפרט, ההורות, והעשרת להורות פסיכו-חינוכיות תכניות

 ראשונים לתינוקות להורים צעירים, לזוגות בעיקר מיועדות אלה תכניות בכלל.
 לציבור גם מיועדות אלה תכניות בילדים. להתעללות פוטנציאלי בסיכון ולהורים
בסיכון. לקבוצות ולאו־דווקא בכלל ולמשפחות ההורים

 יועצים הציבור, בריאות אחיות ילדים, ורופאי משפחה רופאי סוציאליים, עובדים
 ועוד מורים, ולילד, לאם ובתחנות חלב טיפת בתחנות אחיות פסיכולוגים, חינוכיים,

 למניעת השונות באסטרטגיות ביותר משמעותי תפקיד לשחק יכולים אלה כל ־
 קבוצות איתור היתר, בין לכלול, יכולים אלה תפקידים ממלאי כילדים. התעללות

ועוד. והערכתן מניעה תכניות הפעלת מניעה, אסטרטגיות תכנון יעד,
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 תחנות אמנם הערבית. בחברה כאלה תכניות על היום להצביע קשה הרב, לצערנו
 חיוניים וטיפוליים מניעתיים שירותים מספקות ולילד לאם ותחנות חלב טיפת
 שתכניות לציין, יש אך ורפואית, פיזיולוגית מבחינה בעיקר ולאמו, לתינוק ביותר

 נוספות תכניות מספר ישנן זאת, עם יחד התערבותן. ובתחומי בהיקפן מוגבלות אלה
 כוונות ללא הערבית בחברה עמותות על־ידי מועברות ואשר מהן, להתעלם ניתן שלא
 מהעובדה להתעלם ניתן לא אך בריאות(. ושירותי למחקר הגליל אגודת )למשל רווח

 החברה אל הגעתן ויכולת היקפן מבחינת מוגבלות הינן אלה שתכניות המצערת,
 המשאבים על המוטל והעומס המקצועות בכל אנוש במשאבי המחסור הערבית.

 בותר רציניים מכשולים המהווים כגורמים מקודם אותם ציינתי אשר הקיימים,
 ומשפחותיהם, בילדים התעללות במקרי ההתערבותיות האסטרטגיות שיפור בפני

 ברמה מניעתיות, אסטרטגיות ושיפור בפיתוח כשמדובר גם ביותר רלוונטיים
והראשונית. המשנית

מינוס .6
 אקולוגית, גישה מחייבת בילדים ההתעללות בעיית עם מוצלחת התמודדות

 ברמה והן ההתערבותית ברמה הן הבעיה, כלפי ורב־מקצועית אינטגרטיבית
 בעיית על במחקרים המחסור את להדגיש זה עמדה בנייר ניסיתי המניעתית.
 שלה, הסיכון גורמי ממדיה, - בישראל הערבית בחברה בילדים ההתעללות
 גם ניסיתי ועוד. הבעיה, לגבי ביותר המוצלחות ההתערבויות מהות השלכותיה,

 למען והמניעתיות ההתערבותיות האסטרטגיות בשיפור הצורך את להדגיש
 הערבית. בחברה זאת בעיה עם יותר אפקטיבית ואינטגרטיבית אקולוגית התמודדות

 מכשול מהווים אשר חברתיים־תרבותיים מגורמים להתעלם אמנם, ניתן לא לעתים
 זאת משימה בפני העומדים המכשולים עיקר הרב, לצערי אך, זה, שיפור תהליך בפני
 ובמחסור העבודה בעומס אנוש, במשאבי במחסור ביטוי לידי ובאים מבניים הינם

 ממשלתיים גורמים בידי ובעיקר ביותר, רחבה תמיכה ללא הולמים. בשירותים
 עם ההתמודדות ולשיפור הידע להעשרת מחקרים לערוך קשה יהיה בדבר, הנוגעים
בישראל. הערבית בחברה הבעיה
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 יחגדיגת משפוזגת גקרג גאי-שגגען עגר
1מ<4מ<ו-9 גשמת יהודיות ולא

עגגאר' יאסי

מגוא ו.
 יסוד: מושגי בשני הכלכלית הרווחה בתחום המחקרים רוב התמקדו האחרון בעשור

 הרווחה במדידת יותר רחבה משמעות קיבלו המושגים שני בהכנסות. ואי־שוויון עוני
 כגון נוספים, בתחומים החיים איכות ו/איו הרווחה ובמדידת אחד, מצד הכלכלית,

שני. מצד וכוי, בדיור בבריאות, בחינוך,

 המושג לשימוש נכנס וארצות־הברית( אירופה מערב )מדינות המפותחות במדינות
 השנייה העולם מלחמת תום לאחר סעד". "מדינת המושג במקום הרווחה" "מדינת

 החשיבה, כיוון על מצביעים המושגים שני רחבה. משמעות וקיבל הזה המושג פותח
 השכבות של pמצ לשיפור משאבים בה המדיניות ומעצבי המדינה מפנים בה והמידה

 לטיפול מוצקה תשתית בניית על־ידי והן מתאימה, חקיקה באמצעות הן החלשות,
 ההבדל החלשות. השכבות של בבעיותיהן ובמיוחד כולה, החברה של השונות בבעיות

 לקבוצות ההתייחסות ובאופי היעד, באוכלוסיית טמון המושגים שני בין
 מסומנות אשר לאוכלוסיות משאבים מפנה הסעד" "מדינת השונות. האוכלוסייה

האוכלוסייה לכלל משאבים מפנה זאת, לעומת הרווחה", "מדינת כחלשות. מראש

 ירושלים. לאומי, לביטוח המוסד ותכנון, מחקר מינהל מומחה, חוקר 1
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 הכיסוי ספציפיות. חלשות באוכלוסיות התמקדות תוך וגזע, מין דת, הבדל בלי
 בנושאי והחובות שהזכויות לכך הביא הרווחה" "מדינת על-ידי הניתן האוניברסלי

 וכולל יותר רחבה משמעות בעל הוא זה מושג pל ואחד. אחד כל על חלות הרווחה
 ההכנסות של מחדש חלוקה על-ידי כאחד והחזקות החלשות בשכבות טיפול בתוכו
 ומערכת הישירה המיסים מערכת הממלכתיות, המערכות באמצעות במשק

לאומי. לביטוח המוסד של הגימלאות

 המושג את דגלה על חרטה מאז הרווחה, בתחום ארוכה דרך עברה ישראל מדינת
 של תשלומים )סה״כ משאבים יותר הקצאת :מכך המשתמע כל על רווחה״ ״מדינת
 וחקיקה ; (1994-1979 השנים בין 90%בכ- ריאלית עלו לנפש לאומי לביטוח המוסד
 )קיצבאות תושביה של החיים תנאי לשיפור הכלכלית־חברתית הרווחה בתחום
 השכבות של ובמיוחד ואבטלה(, לידה דמי בעבודה, פגיעה דמי וילדים, זיקנה

 מזונות דמי שארים, קיצבת נכות, קיצבת הכנסה, הבטחת/השלמת )קיצבת החלשות
 באחד תקדימית החלטה ישראל ממשלת קיבלה 1993 במארס מיוחדים(. ומפעלים
 את השוותה ובה הילדים, קיצבת בתחום ביותר והבוערים החשובים הנושאים

 בכוחות שירתו לא שההורים במשפחות הילדים לקיצבת הצבא יוצאי קיצבת
 ש״ח מיליון 580כ־ של )בעלות שנים שלוש פני על מתפרס ההחלטה יישום הביטחון.

 שוב קיבלה ישראל ממשלת 1994 באוגוסט .1997 בינואר ומסתיים (1996 במחירי
 העוני ממדי ולצמצום למיגור המדיניות במסגרת הרווחה, בתחום תקדימית החלטה

 על־ידי שהתפרסמו העוני ממדי על הנתונים סמך )על בישראל בהכנסות השוויון ואי
 השלב שלבים: בשני הופעל שהתקבל החוק (.1993 לשנת לאומי לביטוח המוסד

 שונים מרכיבים כולל החוק .1995 ביוני ־ השני והשלב 1994 באוגוסט הופעל הראשון
 מקיצבת וחלק נכות זיקנה, קיצבאות של ריאלית )העלאה הגימלאות בתחום
 לסוגיהן חד־הוריות למשפחות המשולמות הקיצבאות ;7%בכ־ הכנסה הבטחת
 690 של בעלות ,50% של מרבית הגדלה כדי עד בהרבה, גבוהים בשיעורים הוגדלו
 הגבייה, בתחום כלולים החוק של נוספים מרכיבים (.1996 במחירי ש״ח מיליון

 המרכיבים כל של ותחולתם 2הלאומי הביטוח דמי גביית במערך הרפורמה במסגרת

 הממוצע השכר מחצית שעד השכר חלק על לשכירים הלאומי הביטוח דמי שיעור הפחתת 2
 5.35%מ־ הממוצע השכר פעמים ארבע ועד הממוצע לשכר שמעל החלק ועל ,2.65%ל־ 5.35%מ־
 הממוצע השצר פעמים משלוש לאומי ביטוח בדמי החייבת להכנסה התקרה והעלאת ,4.9%ל־

 סעיפים על נהוג שהיה לאומי ביטוח דמי מתשלום הפטור ביטול הממוצע; השכר פעמים לארבע
 לשכירים, המקביל המס שיעור הפחתת וכוי; וביגוד הבראה רכב, הוצאות כגון בשכר, מסוימים

לאומי(. ביטוח לדמי שנקבעו המדרגות לפי 4.8%ו- 3.1%) בריאות מס בגביית לרפורמה בנוסף
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 1996 משנת החל יתקבלו בשלמותה כמעט התכנית של הפירות .1995 מינואר הללו
.1995 לשנת בהכנסות ואי־השוויון העוני נתוני יתפרסמו כאשר

 במיוחד בהכנסות, ואי-השוויון העוני תופעת את למגר כדי בכך די שלא מסתבר
 מספר נמוכה, הכנסה )רמת כלכלי בפיגור שמתאפיינים יהודים, הלא ביישובים
 כתוצאה כלכלית( פעילות והיעדר גבוה מועסקים בלתי שיעור נמוך, מפרנסים
 מהם מונעות אשר מתאר( ותכניות חשמל ביוב, )מים, בסיסיות תשתיות מהיעדר

 אשר מתמשכת לאומית מהזנחה ;פרטית( ויזמות תעשיה )אזורי כלכלית התפתחות
 ועד יסודי בבית־ספר )החל החינוך בתחום נאותים משאבים הקצאת באי מתבטאת
 למשקיעים תמריצים מערכת ומהיעדר האנושי(, בהון השקעה * אקדמיים ללימודים
 )מספר האוכלוסייה של הדמוגרפי המבנה ועוד, זאת אלו. באזורים פרטיים וליזמים

 הקיימים הפערים את משמר משפחה( באותה שחיים ומבוגרים ילדים של יותר גבוה
 במישור חמורות בעיות הן הגבוה ואי-השוויון העוני בעיות היהודי. המגזר לבין בינה

המגזרים. בשני התפוקות לבין התשומות בין ההבדל של יוצא פועל והן הכלכלי,

 ואי-השוויון העוני הדמוגרפית, הכלכלית, התפתחות את בוחנת הזו הסקירה
 מיוחדת התייחסות תוך ,1994־1979 השנים בין יהודי והלא היהודי במגזרים
 מעמד המגורים, אזור ילדים, עם משפחות כגון ספציפיות, אוכלוסייה לקבוצות
המגזרים. בשני המשפחה ראש של לימוד שנות ומספר בעבודה

גגתמעז מקיר .2
:נתונים של מקורות שלושה על מתבססת הסקירה

 ,1979/80 בשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של משפחה הוצאות סקרי ♦
.1992/93ו־ 1986/87

.1994־1979 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של משפחה הכנסות סקרי ♦

 ,1980 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של לישראל הסטטיסטי השנתון ♦
•1995ו־ 1993,1987

 ולא עצמאים שכירים, משפחות ראשי כולל 1979/80 לשנת משפחה הוצאות סקר
 עירוני אופי בעלי ביישובים pו ויותר, תושבים 5,000 בני ביישובים שגרים עובדים

 סקר ודיפלומטים. תיירים כולל לא תושבים, 5,000-2,000 מנתה שאוכלוסייתם
 עובדים ולא עצמאים שכירים, משפחות ראשי כולל 1986/87 לשנת משפחה הוצאות



נישראל ערכים נגער ונר ילדים 294

 סקר ודיפלומטים. תיירים כולל לא ויותר, תושבים 2,000 בני ביישובים שגרים
 עובדים ולא עצמאים שכירים, משפחות ראשי כולל 1992/93 לשנת משפחה הוצאות
 תיירים ירושלים" מזרח כולל לא ויותר, תושבים 2,000 בני ביישובים שגרים

 ולא שכירים משפחות ראשי זאת, לעומת כולל, משפחה הכנסות סקר ודיפלומטים.
 תושבים, 2,000 מעל המונים מעורבים ו/או יהודים ביישובים שגרים בלבד עובדים

 מזרח את כולל אינו הסקר תושבים. 10,000 מעל המונים יהודים לא ויישובים
ודיפלומטים. תיירים ירושלים,

וזגדרית .3

 באופן יחד המתגוררים למזון, משותף תקציב להם שיש אנשים קבוצת משפחת: ♦
 במשפחה שהפרטים האדם הוא המשפחה ראש כאשר אחת, בדירה קבוע

ביותר. המבוגר/ת המפרנס/ת הגבר/האישה או, כך, אליו מתייחסים
 מעבודה במשפחה הפרטים של ההכנסות סך־כל משפחתית: כלכלית תכגסת ♦

 המשפחה הכנסת דהיינו ורכוש, מפנסיה מהון, מזדמנת, עצמאית ו/או שכירה
ישירים. ומיסים העברה תשלומי לפני

 של התמיכות ועוד המשפחה, של כלכלית הכנסה תמשפחת: של פנויה הכנסת ♦
 ו/או הקליטה )משרד אחרים ממוסדות תמיכות ועוד לאומי, לביטוח המוסד
 ביטוח ודמי פרטים על הכנסה )מס החובה תשלומי בניכוי וכר( הביטחון משרד

ישירים. ומיסים העברה תשלומי לאחר המשפחה הכנסת דהיינו לאומי(,
 להשוואת בסיס ליצור כדי סטנדרטי(: )למבוגר תקנית לנפש ממוצעת הכנסת ♦

 לגודל היתרון למושג התייחסות תוך שונה, מגודל משפחות בין החיים רמת
 נפש אותה שמטילה העומס למשפחה, נפש עוד נוספת כאשר )דהיינו, בצריכה
 לאומי לביטוח במוסד פותח בשוליים(, ופוחת הולך המשפחה תקציב על נוספת
 סקר נתוני על בהסתמך סטנדרטי( מבוגר )סולם שקילות סולם 1972 בשנת

 למספר במשפחה הנפשות מספר את מתרגם אשר ,1968/69 משפחה הוצאות
3המתאימות. התקניות הנפשות
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 הנפשות )מספר המשפחה גודל עם יחד המתאים, השקילות סולם את מציג 1 לוח
 מידת לגבי הנתונים מהימנות על אינפורמציה מציגים 2ו־ 1 נספחים במשפחה(.
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 בהתאמה, ,1994 משפחה הכנסות וסקר ,1992/93 משפחה הוצאות סקר של הכיסוי
 הנספחים שנה. לאותה בפועל והילדים המשפחות הנפשות, אוכלוסיית לסך־כל

 הכיסוי אחוז המגזרים. בשני משפחה, הוצאות בסקרי גבוהה מהימנות על מצביעים
 85%ל־ מגיע ספציפיות ולאוכלוסיות כולה, לאוכלוסייה משפחה הוצאות בסקרי
 80%ל- היהודי במגזר הכיסוי מגיע משפחה, הכנסות בסקר זאת, לעומת לפחות.
 הכנסות בסקרי השימוש pל .40% של מרבי כיסוי נמצא יהודי הלא ובמגזר לפחות,
 אוכלוסיות בין השוואות לצורך במיוחד סטטיסטית, יעיל אינו השוואה לצורך

ההשוואה. לצורך משפחה הוצאות בסקרי להשתמש בחרתי pול ספציפיות,

השקילות סולם :1 לוח
 לנפש המשקל

במשפחה נוספת
 נפשות מספר

במשפחה תקניות במשפחה נפשות מספר
1.25 1.25 1
0.75 2.00 2
0.65 2.65 3
0.55 3.20 4
0.55 3.75 5
0.50 4.25 6
0.50 4.75 7
0.45 5.20 8
0.40 5.60 19

.0.40ל־ השווה משקל מקבלת נוספת נפש כל1

וכלכליים דמוגרפיים מאפיינים .4
 הנספח המגזרים. שני בין השוואתית בצורה דמוגרפים מאפיינים מוצגים 3 בנספח
 הלא במשפחות שתיים פי לכמעט מגיע הנפשות מספר שממוצע כך על מצביע

 ,5.4ו- 3.3ו־ 1979/80ב- בהתאמה ,6.2ו־ 3.2 היהודיות, המשפחות לעומת יהודיות
 הנפשות במספר הירידה בגלל הזמן עם ויורד הולך הזה היחס .1992/93ב- בהתאמה,
 הנפשות במספר לעלייה ואפילו ליציבות בנוסף יהודיות הלא במשפחות הממוצע
 יהודית משפחה בין הממוצע הילדים במספר היחס היהודיות. במשפחות הממוצע
יהודית, הלא המשפחה לטובת פעמים, שלוש עד יותר, עוד גבוה יהודית לא למשפחה
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 היחס כאן גם .1992/93ב־ בהתאמה, ,2.7ו־ 1.1ו- ,1979/80ב- בהתאמה, ,3.4ו- 1.1מ-
סיבות. מאותן הזמן, עם ופוחת הולך

 ארבעה עם המשפחות באחוז בירידה מומחשת יהודית הלא המשפחה בגודל הירידה
 באחוז הירידה זאת, לעומת .1992/93ב־ 32.8%ל־ 1979/80ב- 45.6%מ- ויותר, ילדים

 7%מ־ היתה היהודיות המשפחות בקרב ויותר ילדים ארבעה עם המשפחות
 נשאר הממוצע והילדים הנפשות מספר בין היחס .1992/93ב־ 6.4%ל־ 1979/80ב־

 )מ־ס לימוד שנות ומספר בעבודה מעמד כגון אחרים, דמוגרפים במאפיינים גם בעינו
 הולם המגזרים שני בין הילדים במספר הפער המשפחה. ראש של לימוד( שנות 12 עד

 בקרב או גדולות, בערים שחיות המשפחות בקרב זמן פני על במהירות ומצטמצם
לימוד. שנות 13 מעל למד המשפחה שראש משפחות

 אחוז זאת, לעומת המגזרים. בשני זמן פני על יורד שכיר שראשן המשפחות אחוז
 בקרב מאשר יותר גבוה יהודיות הלא המשפחות בקרב עצמאי שראשן המשפחות

 ,10.8%ו־ 16.3% ,1979/80ב־ בהתאמה, ,13.8%ו־ 16.7%) יהודיות משפחות
 היהודי במגזר יותר גבוה עובד אינו שראשן המשפחות אחוז (.1992/93ב־ בהתאמה,

 הראשונים, בקרב הגבוה הקשישים אחוז )בגלל יהודי הלא במגזר שיעורם מאשר
 ־ ובת־זוגו המשפחה ראש בין העבודה לכוח בהשתייכות התחלופה אפקט ועליית

 אחוז מקרו-כלכליים(. אילוצים או במשפחה כלכליים אילוצים תפיסה, שינוי בגלל
 כי אם המגזרים, בשני הזמן עם עולה לימוד שנות 13 לפחות למד שראשן המשפחות

 המשפחות אחוז זאת, לעומת איטי. יותר בקצב היא העלייה יהודי הלא במגזר
 העלייה את ומסביר המגזרים, בשני מהיר בקצב יורד לימוד שנות 8 עד למד שראשן
לימוד. שנות 12־9 למד שראשן המשפחות באחוז יהודי הלא במגזר החדה

 בגיל הנשים מסך־כל )כאחוז המועסקות הנשים באחוז תלולה עלייה מורגשת
 ,1992/93ב- 16.9%ל־ 1979/80ב- 8.1%מ־ יהודיות, הלא המשפחות בקרב העבודה(

 בקרב היהודיות. המשפחות בקרב 1992/93ב־ 51%ו־ 1979/80ב־ 47%ל־ בהשוואה
 פני על העבודה( בגיל הגברים מסך־כל )כאחוז המועסקים באחוז ירידה חלה הגברים

 67.9% לעומת ,1992/93ב- 66.4%ל- 1979/80ב- 74.4%מ- היהודי, במגזר זמן
יהודי. הלא במגזר 1992/93ב- 66.5%ו־ 1979/80ב־

 הממוצעת בהכנסה הריאליים השינויים התפתחות את מציגים 5ו־ 4 נספחים
 מפרנסים של ומעבודה זוגו. ובן/בת המשפחה ראש של מעבודה מתמיכות, הפנויה,
 פנויה ממוצעת הכנסה המגזרים. שני בין ובהשוואה זמן פני על במשפחה, אחרים
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 1.25 פי גדולה יהודיות משפחות בקרב המשפחה ראש של מעבודה ממוצעת והכנסה
 לביטוח מהמוסד תמיכות )רובץ מתמיכות ההכנסה לא־יהודיות. במשפחות מאשר
 ,1979/80ב- יהודית במשפחה מאשר יהודית לא במשפחה שתיים פי גבוהה לאומי(

 ילדים ברוכות משפחות באחוז התלולה הירידה בגלל 1992/93ב- מתהפכת כשהמגמה
 המשפחות במספר והעלייה יהודי, הלא במגזר ויותר( ילדים ארבעה עם )משפחות

 היתה בארץ הראשונות בשנתיים הכנסתן שרוב לשעבר, מברית־המועצות שעלו
 הכנסת במיוחד בולטת הקליטה. וממשרד לאומי לביטוח המוסד של מתמיכות

 בהשוואה היהודיות המשפחות בקרב 11 מפי ליותר המגיעה מעבודה, זוג בן/בת
 2.3 לפי עד תלולה בצורה יורד הזה היחס .1979/80ב- יהודיות הלא למשפחות

 בהכנסת ירידה לעומת מעבודה, המשפחה ראש בהכנסת עלייה ישנה .1992/93ב-
 עלייה שחלה למרות יהודית, הלא במשפחה הילדים במספר העלייה עם הזוג בן/בת

 ילדים. ברוכות למשפחות פרט ,1992/93ו- 1979/80 השנים בין הזוג בן/בת בהכנסת
 עלייה שישנה למרות שונה, תמונה מתקבלת היהודיות במשפחות זאת, לעומת

 הילדים, למספר קשר ללא 1992/93ו־ 1979/80 השנים בין הזוג בץ/בת בהכנסת
ביותר. הגבוהה היתה ילדים 3-1 עם במשפחות הזוג בן/בת הכנסת

גיזמסגת גאי-שיגען עמי ל.
 אוכלוסיית רוב על המקובלים מדדים ישנם בהכנסות, ואי־שוויון עוני למדידת

 משתמש לאומי לביטוח שהמוסד במדדים להשתמש בחרתי ובעולם. בארץ החוקרים
על-ידו. שנערכים השנתיות ובסקירות במחקרים בהם

 הגישה הינה ביותר הנפוצה הגישה 4העוני. קו למדידת שונות גישות קיימות
 באוכלוסייה. ההכנסות לסך־כל יחסית המינימום, הכנסת מהי קובעת אשר היחסית,

 תחומי בכל השונים הצרכים את מבטאת והיא העוני, קו היא הזו המינימום הכנסת
 את לחשב ניתן אוכלוסייה. באותה השורר החברתי־כלכלי המערך את וגם החיים

 החציונית מההכנסה 50%כ- קביעת היא מהן כשאחת צורות, בכמה הזו ההכנסה
 תקנית, לנפש הפנויה ההכנסה של מהאוכלוסייה( 50% מרוויחים שמעליה )ההכנסה

העוני. קו הכנסת את לחשב לאומי לביטוח המוסד נוהג שלפיה הצורה גם וזו
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נהמסגת ואי-שוגיון עמי מדדי וזגדרת 5. ו
 המשפחות כאחוז מוגדר והוא באוכלוסייה, העוני היקף את משקף עוני: תחולת מדד

 וכר( הילדים, )הנפשות, המשפחות מסך־כל העניות וכר( הילדים, )הנפשות,
באוכלוסייה.

 העוני קו שבין כהפרש ומוגדר באוכלוסייה, העוני עומק את משקף עוני: פעד מדד
העוני. לקו יחסית - העניים של הממוצעת ההכנסה לבין

 בחלוקת אי־הצדק( )מידת אי-השוויון מידת את מודד חחכנסות: לחלוקת ג׳יני מדד
 באוכלוסייה, מוחלט שוויון קיים - 0 ערך כאשר ,1ל- 0 בין ערכים מקבל ההכנסות,

 אי קיים - 1ו- הכנסה; אותה את מקבלים באוכלוסייה האנשים כל אחרות, במילים
 ההכנסה כל את מקבל אחד איש רק אחרות, במילים באוכלוסייה, מוחלט שוויון

הכנסות. כלל אין ולשאר

 מדדי סכום הראשון, מרכיבים. לשלושה ג׳יני מדד פירוק על-ידי מתקבל הריבוד מדד
 הריבוי מדד השני, ;חברתי( או דמוגרפי מאפיין להיות יכול n) קבוצות n של ג׳יני

 בעזרת הקבוצות. בין ג׳יני מדד האחרון, ;(1ה- קבוצה חברי בין ההומוגניות )מידת
 משתנים לפי המאופיינות הקבוצות בין אי-השוויון, מקור את בוחנים האלו המדדים

בתוכן. או חברתיים, ו/או דמוגרפים

עמי 5.2
 ובקרב יהודיות ולא יהודיות משפחות בקרב העוני היקף את מציגים 3ו־ 2 לוחות
 לפי העוני תחולת זמן. פני י על במשפחה, ילדים מספר לפי האוכלוסייה, סך־כל
 פי היא יהודיות לא משפחות בקרב ומיסים( העברה תשלומי )אחרי פנויה הכנסה

 אבל הזמן, עם יורד הזה היחס יהודיות. משפחות בקרב מאשר יותר פעמים 3-2.5
 ילדים בקרב העוני היקף יהודיות. הלא במשפחות יותר כפעמיים גבוה, עדיין נשאר

 יהודיות במשפחות העוני מהיקף 4.6 פי לכמעט מגיע יהודיות לא במשפחות
 הכנסה לפי העוני בתחולת מתקבלת תמונה אותה .1992/93ב־ 2.8 ופי 1979/80ב-

 של היעילות ומיסים(. העברה תשלומי )לפני מעבודה הכנסה שעיקרה ־ כלכלית
 במגזר יותר טובה והמיסים לאומי( ביטוח קיצבאות )רובן העברה תשלומי מערכת
 תחולת ירדה ומיסים העברה מתשלומי כתוצאה יהודי. הלא במגזר מאשר היהודי

 לעומת ,1992/93ב־ 54%וב- 1979/80ב־ 39.3%ב־ היהודי במגזר המשפחות של העוני
מצד לכך, הסיבה יהודיות. לא משפחות בקרב 1992/93ב- 20.3%וב־ 1979/80ב- 6%



אוכלוסיית סח״כ עוני תחולת :2 לווו
יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ

1994אוכלוסייה 1992/93 1986/87 1979/80 1994 . 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80
פנויה הכנסה

38.5 34.2 47.0 44.8 16.8 12.1 8.5 13.9 18.0 14.3 12.6 16.1 משפחות עוני תחולת
42.9 45.2 59.8 56.6 20.1 12.4 10.5 12.2 22.7 19.3 21.9 20.5 ילדים עוני תחולת

כלכלית הכנסה
51.9 42.9 57.2 47.6 33.1 26.3 24.3 22.9 34.2 28.0 27.8 24.7 משפחות עוני תחולת
58.3 51.5 67.5 52.8 31.3 23.9 19.9 16.8 34.4 29.6 30.9 23.5 ילדים עוני תחולת

 ילדים 0
הגויה הכנסה

במשפחת חילריס מספר לפי עוני, תחולת :3 לוח
יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ

1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 אוכלוסייה

36.2 23.4 25.1 35.1 17.9 14.1 8.0 18.1 18.4 14.5 8.8 18.6 משפחות עוני תחולת
כלכלית הכנסה

55.7 41.6 48.1 52.8 40.5 32.3 32.9 32.2 40.8 32.8 33.6 32.9 משפחות עוני תחולת

חה
רוו

 ילדים 3־1
פנויה הכנסה

36.4 27.4 40.3 31.4 12.6 8.5 7.6 7.8 14.3 10.4 11.1 9.1 משפחות עוני תחולת
39.3 29.8 42.5 38.3 12.7 8.5 7.8 8.3 14.7 10.9 11.7 10.1 ילדים עוני תחולת

כלכלית הכנסה
44.0 32.4 46.9 33.7 20.4 17.6 12.3 11.4 22.1 19.1 15.9 12.6 משפחות עוני תחולת
46.3 34.2 49.0 37.0 20.5 16.7 12.1 11.8 22.5 18.6 16.2 13.3 ילדים עוני תחולת

 ילדים 4+
פנויה הכנסה

45.1 50.9 66.0 58.8 36.0 21.7 16.9 20.9 37.8 32.3 36.2 33.5 משפחות עוני תחולת
45.8 53.4 67.2 60.8 38.9 22.8 17.5 21.7 40.3 34.6 39.0 36.9 ילדים עוני תחולת

כלכלית הכנסה
65.0 58.0 73.6 55.0 53.7 38.0 37.7 27.0 55.9 45.3 51.8 36.3 משפחות עוני תחולת
67.9 60.7 75.3 56.6 58.7 43.0 40.1 28.9 60.7 49.8 55.3 39.6 ילדים עוני תחולת

ס
Ox



בישראל ערבים )גער גבר ילדים 300

 לאומי לביטוח במוסד זכויותיהן את מיצו לא יהודיות לא שמשפחות בכך היא אחד,
 השלישי מהילד החל המשולמות הילדים בקיצבאות בהבדל שני, ומצד עברו, בשנים

 בזרועות משרת או שירת שראשן משפחות דיוק, ביתר )או, היהודיות המשפחות בין
 עם משפחות בקרב העוני היקף יהודיות. הלא המשפחות ובין השונים( הביטחון

 לפי העוני תחולת היהודי. במגזר להיקפו ביחס מאוד חמור יהודי הלא במגזר ילדים
 4־3 פי חינה יהודי הלא במגזר ילדים ברוכות משפחות בקרב וכלכלית פנויה הכנסה
 מורגשת שלא כמעט אלו במשפחות יהודיות. משפחות בקרב העוני מתחולת פעמים

 על העוני בתחולת ירידה מסתמנת כי אם והמיסים, ההעברה תשלומי של היעילות
יהודיות. משפחות בקרב העוני בתחולת תלולה ירידה ישנה זאת, לעומת זמן. פני

 האוכלוסייה, ובסך־כל יהודי הלא היהודי, במגזר העוני פער את מציגים 5ו- 4 לוחות
 לא במשפחות העוני פער שנים. פני על וההתפתחות במשפחה, ילדים מספר לפי

 בפער התלולה הירידה למרות יהודיות, במשפחות מאשר 1.4 פי כמעט הוא יהודיות
 ומיסים העברה תשלומי של היעילות זמן. פני על יהודיות לא משפחות בקרב העוני

 עולה העוני פער יהודיות. לא משפחות בקרב יותר גבוהה זה פער בהורדת זמן פני על
 הוא יהודי הלא במגזר כי אם המגזרים, בשני במשפחה הילדים במספר העלייה עם

היהודי. במגזר מאשר יותר גבוה עדיין

 שנמצאת האוכלוסייה של החיים( )רמת ההכנסות התפלגות את ולבחון לאפיין בכדי
 פנויה הכנסה לפי חלופיים עוני קווי שני קבעתי המגזרים, בשני העוני לקו מסביב

 קו )דהיינו תקנית לנפש הפנויה החציונית מההכנסה 40%כ־ הראשון, תקנית. לנפש
 מההכנסה 60%כ־ השני, השתמשתי(. שבו העוני קו מהכנסת 80% מהווה זה עוני

 העוני קו מהכנסת 120% מהווה זה עוני קו )דהיינו, תקנית לנפש הפנויה החציונית
השתמשתי(. שבו

 לקו סביב שנמצאת האוכלוסייה של ההכנסות התפלגות את מציגים 7ו־ 6 לוחות
 לעומת יהודיות לא משפחות של יותר גבוהה צפיפות על מורים הלוחות העוני.

 1979/800 15.6%כ־ העוני, לקו מעל 20% של במרחק יהודיות משפחות של צפיפותן
 אותה בהתאמה. ,1992/93ב- 6.3%וכ- 1979/800 8.6% לעומת ,1992/93014.2%וס

 רוב עולה. הילדים מספר כאשר העוני, לקו מתחת 20% של במרחק מתקבלת תמונה
 20% של במרחק מתמקמות יהודי הלא במגזר ויותר ילדים ארבעה עם המשפחות

 מגמה אותה הילדים. מספר ירידת עם ויורד הולך ושיעורן העוני, לקו מתחת
נמוכה. יותר בעוצמה כי אם היהודי, במגזר מתקבלת



אוכלוסייה סה״ב משפחות, בקרב עוני פער :4 לוח
יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ

1994הכנסה סוג 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80
פצויה מכגסה

67.9 56.5 69.6 72.2 51.7 50.0 49.3 513 52.7 51.7 51.7 52.9 משפחות עוני פער

כלכלית הכצסה
73.9 69.0 75.3 74.1 63.8 59.6 58.3 55.7 64.4 60.7 60;5 57.4 משפחות עוני פער

חה
רוו

במשפחח חילרים מספר לפי משפחות, בקרב עוני פער :5 לוח
יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ

1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 הכנסה סוג
- ילדים 0

פנויה הכנסה
6317 58.7 60.5 67.2 52.1 50.0 48.6 52.6 52.4 50.5 49.0 53.1 משפחות עוני פער

כלכלית הכנסה
77.4 69.9 74.3 78.3 69.0 64.5 64.3 64.0 69.2 64.8 64.9 64.6 משפחות עוני פער

ילדים 3-1
פנויה הכנסה

66.9 62.8 68.0 69.9 49.1 48.6 48.1 47.6 50.4 50.2 50.4 48.9 משפחות עוני פער
כלכלית הכנסה

70.3 62.9 70.8 67.0 54.7 52.7 49.9 44.9 56.0 53.9 52.6 46.5 משפחות עוני פער

ילדים 4+
פנויה הכנסה

73.5 72.8 76.0 76.2 65.7 59.5 61.0 64.7 67.2 64.4 67.0 68.5 משפחות עוני פער
־ כלכלית הכנסה

78.1 76.4 80.8 77.3 74.0 67.2 66.0 61.6 74.8 70.7 71.9 67.0 משפחות עוני פער

mס
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ס»»ת1אופל סה״כ שתיגז, עתי קויי לפי עתי/ תחולת :6 לוח
יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ

1994פנויה הכנסה סה״כ 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80
24.8 18.1 25.8 25.1 8.1 5.5 3.3 8.2 9.1 6.7 5.7 9.4 מהחציון 40%
38.5 34.2 47.0 44.8 16.8 12.1 8.5 13.9 18.0 14.3 12.6 16.1 מהחציון 50%
51.9 48.4 60.9 60.4 23.8 18.4 17.4 22.5 25.4 12.4 22.0 25.2 מהחציון 60%
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במשפחח חילדיס מספר ולפי שתים עוני קווי לפי עתי/ תחולת :7 לוח
יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ

1994פנויה הכנסה 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80
ילדים 0

22.5 14.8 10.4 22.6 7.4 5.8 3.1 12.6 7.8 6.3 3.4 12.9 מהחציון 40%
36.2 23.4 25.1 35.3 17.9 14.1 8.0 18.1 18.4 14.5 8.8 18.6 מהחציון 50%
44.1 27.9 38.4 39.8 24.9 18.3 17.9 26.3 25.4 18.8 18.8 26.8 מהחציון 60%

ילדים 3־1
23.7 11.2 19.7 12.3 7.4 4.1 3.2 3.0 8.5 4.8 4.9 3.5 מהחציון 40%
36.4 27.4 40.3 31.4 12.6 8.5 7.6 7.8 14.3 10.4 11.1 9.1 מהחציון 50%
48.2 43.4 54.8 47.9 18.9 16.5 14.6 14.8 20.9 19.2 18.8 16.6 מהחציון 60%

ילדים 4+
29.1 29.7 40.7 35.3 19.7 12.3 5.9 7.8 21.5 18.6 19.6 16.9 מהחציון 40%
45.1 50.9 66.0 58.8 36.0 21.7 16.9 20.9 37.8 32.3 36.2 33.5 מהחציון 50%
67.1 69.3 79.6 79.2 47.6 32.3 31.5 42.3 51.4 45.8 50.4 54.6 מהחציון 60%
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וזהממות בהתחלקות אי-שוויון 5.3
 לאוכלוסייה שנים, פי על ג׳יני מדד של הערכים את מציגים 3ו־ 2 ,1 תרשימים
 שחושבו כפי וכלכלית פנויה הכנסה לפי האוכלוסייה, ולסך־כל יהודית ללא היהודית,

 ומיסים העברה תשלומי תרומת ואת ,1994 עד 1979 משפחה הכנסות סקרי מסדרת
אי־השוויון. לצמצום

 משנת החל נמוך( אי־שוויון )מדד הומוגניות על מצביע יהודי הלא במגזר ג׳יני מדד
 לעומת ומיסים(. העברה תשלומי לפני )הכנסה הכלכלית בהכנסה במיוחד ,1985
 בסך־כל למגמה שדומה היהודי במגזר עלייה של מגמה על מצביע המדד זאת,

 ,1985 ביוני שהופעלה במשק, הייצוב תכנית של שבמרכזה משום וזאת האוכלוסייה,
 שרר 1985 יוני לפני במשק. השכר למערכת היוקר תוספת בין הקשר נתוק עמד

 )רמת 1985 שנת של הראשונה במחצית היה ששיאו אינפלציוני תהליך במשק
 )כולה/חלקית( צמודה היתה השכר ומערכת (,400%כ- של שנתי בחישוב אינפלציה

 גבוה שכר בעלי אינפלציוני במצב אחד, )מצד אי־השוויון את שהרחיב דבר למדד,
 שוחקת שהאינפלציה נמוך שכר לבעלי בניגוד מחירים, עליית מפני להתגונן יכולים

 הכסף סכום שני, מצד שלהם. השכר ואת מקבלים שהם היוקר תוספת את יותר מהר
 שכר בעלי שיקבלו המוחלט מהסכום יותר נמוך, נמוך שכר בעלי שיקבלו המוחלט

 שעיקר האוכלוסייה עם היטיבו לאומי לביטוח המוסד קיצבאות זאת, לעומת גבוה(.
 לצמצום הקיצבאות של יעילותן האינפלציוני במצב לע, לאומי, מביטוח הכנסתה
ימים. באותם נהוגה שהיתה העדכון שיטת בזכות 5גבוהה, היתה הפערים

 ההכנסה". בהתחלקות "אי־שוויון ,1992/93 לאומי לביטוח המוסד של שנתית סקירה5
המיסים". במערכת "הרפורמה ,1993/94 לאומי לביטוח המוסד של שנתית סקירה

Achdut, L. 1995. “Income Inequality, Income Composition and Macroeconomic Trends: 
Israel, 197993־”. Economica 63:1-27.

קנובתי ואי-שוויון ריבוד מדדי 5.4
 ומספר המשפחה ראש דת לפי ג׳יני מדד של פירוק מציגים 11ו- 10 ,9 ,8 לוחות

 1992/93 ,1986/87 ,1979/80 בשנים משפחה הוצאות סקרי לפי במשפחה, הילדים
 דת לפי ג׳יני מדד של פירוק מציג 12 לוח בהתאמה. ,1994 משפחה הכנסות וסקר
 בהתאמה. ,1994ו־ 1985 ,1979 בשנים משפחה הכנסות סקרי לפי המשפחה, ראש
 מרכיב (2) קבוצתי, תוך מרכיב (1) מרכיבים: לשלושה ג׳יני מדד את לפרק ניתן

:הבא באופן בין־קבוצתי, מרכיב (3ו־) הריבוד
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G = 2 SiGi + % SiGiQi(Pi-X) + Gb
1=1 1<=

)נפשות(. באוכלוסייה i ה־ קבוצת של הפרופורציה Pi :כאשר
Si תקנית. לנפש הפנויה בהכנסה 1ה- קבוצת של חלקה 
Gi 1ה־ בקבוצת ג׳יני מדד.

Qi 1ה- לקבוצת הריבוד מדד.

Gb ביו־קבוצתי. מרכיב

שנים

■ אוכלוסייה סה״כ יהודים^ לאיהודים♦

1979-1994 הלמ״ס של המשפחה של הכנסות סקרי סדרת :מקור
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שנים

■ אוכלוסייה סה׳׳כ יהודים* לאיהודים♦

1979־1994 הלמ״ס של המשפחה של הכנסות סקרי סדרת :מקור

ים
חוז

א

שנים

■ אוכלוסייה סה״כ * יהודים ♦ יהודים לא

1979־1994 הלמ״ס של המשפחה של הכנסות סקרי סדרת :המקור
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1979/80 מילדיס ומספר ממשפחה ראש דת לפי הכולל, אי-משוויון מדד פירוק :8 ליי♦
יהודים לא יהודים

-׳*■ י~1

סה״כ

ר* י »/י v r'tt ס♦ 19 ✓י

+4 
ילדים

 3־1
ילדים

0 
ילדים

+4 
ילדים

 3־1
ילדים

0 
ילדים

ממוצעת פנויה הכנסה
725 916 1,091 1,098 1,711 1,921 1,710 )ש״ח(* סטנדרטי למבוגר

(Pi) באוכלוסייה חלקם
0.0831 0.0334 0.0111 0.1367 0.4787 0.2568 1.0000 )נפשות(

0.0383 0.0193 0.0076 0.0943 0.5177 0.3226 1.0000 (Si) בהכנסה חלקם

0.1882 0.1768 0.2578 0.2239 0.2523 0.3594 0.3193 (Gi) ג׳יני מדד

0.5776 0.4670 0.0849 0.2401 0.2854 ־0.0094 (Qi) הריבוד מדד

0.0072 0.0034 0.0020 0.0211 0.1306 0.1159 0.2803 תוך־קבוצתי מרכיב

0.0675 (Gb) קבוצתי בין מרכיב

־0.0038 ־0.0015 ־0.0002 ־0.0044 ־0.0194 0.0008 ־0.0285 הריבוד מרכיב

התרומה אחוז
1.1 0.6 0.6 5.2 34.8 36.6 21.1 הכולל לאי־השוויון

.1996 מחירי *
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1986/87 מילדים: ומספר ממשפמת ראש דת לפי הכילל, אי-משוויין מדד פירוק :9 ליק
יהודי□ לא יהודים

סה״כ
+4 

ילדים
 3־1

ילדים
0 

ילדים
+4 

ילדים
 3־1

ילדי□
0 

ילדים

ממוצעת פנויה הכנסה
754 1,008 1,336 1,350 1,861 2,094 1,837 )ש״ח(* סטנדרטי למבוגר

(Pi) באוכלוסייה חלקם
0.0938 0.0666 0.0152 0.1213 0.4690 0.2337 1.0000 )נפשות(

0.0424 0.0401 0.0119 0.0936 0.5141 0.2977 1.0000 (Si) בהכנסה חלק□

0.2114 0.2512 0.2875 0.2552 0.2777 0.3163 0.3225 (Gi) ג׳יני מדד

0.4834 0.2372 0.0469 0.1354 0.2365 0.1139 (Qi) הריבוד מדד

0.0090 0.0101 0.0034 0.0239 0.1428 0.0942 0.2833 תוך־קבוצתי מרכיב

0.0746 (Gb) קבוצתי בין מרכיב

־0.0039 ־0.0022 ־0.0002 ־0.0028 ־0.0179 ־0.0082 ־0.0353 הריבוד מרכיב

התרומה אחוז
1.6 2.4 1.0 6.5 38.7 26.6 23.1 הכולל לאי־השוויון

.1996 מחירי *

חה
רוו
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1992/93 הילדים: ומספר המשפהה ראש דת לפי הכולל, השוויון א»■ מדד פירוק :10 לוה

 סס
ס

.1996 מחירי

W * ?4 7' ||׳/|

יהודים לא יהודים
י״

סה״כ
+4 

ילדים
3-1 

ילדים
0 

ילדים
+4 

ילדים
3-1 

ילדים
0 

ילדים

ממוצעת פנויה הכנסה
1,071 1,473 1,607 1,611 2,209 2,628 2,282 )ש״ח(* סטנדרטי למבוגר

(Pi) באוכלוסייה חלקם
0.0748 0.0614 0.0189 0.1163 0.4767 0.2515 1.0000 )נפשות(

0.0377 0.0428 0.0149 0.0875 0.5016 0.3153 1.0000 (Si) בהכנסה חלקם

0.2618 0.2716 0.2367 0.2775 0.2768 0.3411 0.3223 (Gi) ג׳יני מדד

0.2488 0.1060 0.1765 0.0892 0.1821 0.0625 (Qi) הריבוד מדד

0.0099 0.0116 0.0035 0.0243 0.1388 0.1075 0.2957 תון־קבוצתי מרכיב

0.0507 (Gb) קבוצתי בין מרכיב

-0.0023 -0.0012 -0.0006 —0.0019 ־0.0132 -0.0050 -0.0242 הריבוד מרכיב

התרומה אחוז
2.4 3.2 0.9 6.9 39.0 31.8 15.7 הכולל לאי-השוויון
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1994 מילדים: ומספר ממשפמת ראש דת לפי ממלל, אי-משוויון מדד פירוק :11 לוח

.1996 במחיר *

יהודים לא יהודים

סה״ב
+4 

ילדים
 3־1

ילדים
0 

ילדים
+4 

ילדים
 3־1

ילדים
0 

ילדים

ממוצעת פנויה הכנסה
941 1,231 1,522 1,243 2,142 2,208 2,074 )ש״ח(* סטנדרטי למבוגר

(Pi) באוכלוסייה חלקם
0.0327 0.0415 0.0108 0.1215 0.4963 0.2968 1.0000 )נפשות(

0.0154 0.0258 0.0091 0.0744 0.5337 0.3414 1.0000 (Si) בהכנסה חלקם

0.2601 0.3197 0.3644 0.2650 0.3166 0.3422 0.3441 (Gi) ג׳יני מדד

0.3965 0.1517 ־0.0556 0.2445 0.1398 0.0282 (Qi) הריבוד מדד

0.0040 0.0082 0.0033 0.0197 0.1690 0.1168 0.3211 תוך־קבוצתי מרכיב

0.0439 (Gb) קבוצתי בין מרכיב

־0.0015 ־0.0012 0.0002 ־0.0042 ־0.0119 ־0.0023 ־0.0210 הריבוד מרכיב

התרומה אחוז
0.7 2.0 1.0 4.5 45.6 33.3 12.8 הכולל לאי־השוויון

חה
רוו

 ס
ס



בישראל ערבים )יער גבר ילדים 310

 יותר 1ה־ קבוצת ־ 1 הוא המדד של ערכו כאשר ;־1ל־ 1 בין ערכים מקבל הריבוד מדד
 כאשר ;שלה לתחום נכנסת אינה האחרות מהקבוצות אחת ואף )מושלמת( הומוגנית

 האוכלוסייה; בסך־כל שלהם לדירוג שווה 1ה־ קבוצת חברי של הדירוג ־ 0 ערכו
.1ה- קבוצת בתחום נמצאים האחרות הקבוצות של החברים כל ־ ־1 ערכו וכאשר

 בקרב יותר שניים פי גבוה ריבוד מדד על ומצביע 1979/80ב- המצב את מציג 8 לוח
 עוד עולה הזה הפער יהודיות. משפחות בקרב מאשר ילדים, עם יהודיות לא משפחות

 משפחות של תרומתן אחרות, במילים ילדים. בלי משפחות בקרב 8 פי עד יותר,
 .71%לכ־ מגיעה הכולל לאי־השוויון ילדים, 3-1 ועם ילדים ללא במיוחד יהודיות,

 בלבד. 2.4%לכ־ מגיעה יהודיות הלא המשפחות של הכוללת התרומה זאת, לעומת
 תרומה הגוררת מושלמת, די (strata) שכבה מהוות יהודיות הלא המשפחות לכן,

 הכנסה בעלות היהודיות המשפחות )בין קבוצתי הבין המרכיב של מאוד גבוהה
 הכללי. אי־השוויון למדד 21%כ־ ־ נמוכה( הכנסה בעלות יהודיות והלא גבוהה

 בקרב הריבוד שמדד והוא אחד, בהבדל 1979/80ב- למצב דומה 1986/87ב־ התמונה
 תרומתן ולכן ,1979/80ל־ יחסית מאוד, עלה ילדים אפס עם יהודיות משפחות

 3־1 עם יהודיות לא משפחות בקרב הריבוד מדד .26.6%ל־ ירדה הכולל לאי־השוויון
 ביחס (2.4%)כ־ הכולל לאי־השוויון תרומתו להכפלת והביא ,50%בכ- ירד ילדים

 מדד בערכי האפס( )לכיוון חדה ירידה אמנם, חלה, 1992/93ב־ .1979/80ב־ לתרומתו
 גבוהה, עדיין הכולל לאי־השוויון היהודי המגזר תרומת אך המגזרים, בשני הריבוד
 בין )הפער 15.8% של לרמה שירד קבוצתי הבין המרכיב בתרומת חדה ירידה לעומת
 וחלק משמעותית(, בצורה הצטמצם יהודיות והלא היהודיות המשפחות הכנסת

 המשפחות של התחתון( )הזנב ההכנסות בטווח מדורגות יהודיות הלא מהמשפחות
 יהודיות והלא היהודיות המשפחות בין בהכנסות ההתערבבות מגמת היהודיות.

 של לרמה ירדה קבוצתי הבין המרכיב תרומת (,11 )לוח 1994 בשנת גם המשיכה
 מתחת ירד ילדים בלי יהודיות הלא המשפחות של הריבוד מדד ואפילו ,13.1%
 הריבוד מדד עלה יהודי הלא המגזר בקרב ילדים ברוכות למשפחות פרט לאפס.
 על מצביע 12 לוח ההכנסות. התפלגות של התחתון בזנב הומוגנית שכבה ויצר שלהם

 הכולל ג׳יני למדד שתרומתן 1985 בשנת יהודיות לא משפחות בקרב נמוך ריבוד מדד
 של ההכנסות רוב בהתפלגות קבוצתי הבין המרכיב אחרות, במילים .7.5% היא

 מבין (2%)כ- נמוך היהודיות המשפחות הכנסות של בטווח יהודיות הלא המשפחות
 הקודמת, המסקנה את מאשר זה בהתאמה. ,4.7%ו־ 2.5%)כ־ 1994ו־ 1979 מדדי

נמוך(. שכר בעלי עם היטיבו האינפלציוני במצב העברה שתשלומי



1994ו־ 1985,1979 פחת: המש ראש דת לפי הכולל, השוויון אי־ מרד פירוק :12 לוח
יהודים לא יהודים סה״כ —

1994 1985 1979 1994 1985 1979 1994 1985 1979

1,228 808 538 2,124 991 884 2,074 977 873

 פנויה הכנסה
 ממוצעת
 למבוגר

 סטנדרטי
)ש״ח(*

0.0852 0.0985 0.0474 0.9148 0.9015 0.9526 1.0000 1.0000 1.0000

 חלקם
 באוכלוסייה

(Pi) )נפשות(

0.0504 0.0760 0.0300 0.9496 0.9240 0.9700 1.0000 1.0000 1.0000
בהכנסה חלקם

(Si)

0.3267 0.3123 0.2962 0.3367 0.3088 0.3147 0.3441 0.3119 0.3181 (Gi) ג׳יני מדד

0.1343 0.0108 0.0987 0.2301 0.1064 0.1978
הריבוד מדד
(Qi)

0.0165 0.0237 0.0089 0.3197 0.2854 0.3052 0.3362 0.3091 0.3141
 מרכיב

תוך־קבוצתי

0.0162 0.0061 0.0077
 בין מרכיב

(Gb) קבוצתי

־0.0020 ־0.0002 ־0.0008 ־0.0063 ־0.0030 ־0.0029 ־0.0083 ־0.0032 ־0.0037 הריבוד מרכיב

4.2 7.5 2.5 91.1 90.5 95.0 4.7 1.9 2.4

 התרומה אחוו
 לאי־השוויון

הכולל

חה
רוו



נישראל ערגיגז )יעי ומי ילדים 312

עמירייס למחקרים גרעיגגגת המלהגת .6
 החיים רמת את לשפר אמור יהודית הלא המשפחה של ההכנסה מקורות שיפור
 מעבודה( הכנסה )עיקרה כלכלית הכנסה :הם המשפחה של ההכנסה מקורות שלה.

 ניתנת אינה לאומי לביטוח מהמוסד שרובה מתמיכות ההכנסה מתמיכות. והכנסה
 וקיצבאות יהודיות, לא משפחות בקרב מרבי זכויות מיצוי שקיים משום לשיפור,
 יש לכן> יהודי. הלא למגזר והן היהודי למגזר הן כולן שוות לאומי לביטוח המוסד
 לשלושה אותה לחלק ניתן הכלכלית. ההכנסה ־ להכנסות חלופי מקור לתקוף

 (3ו־) בת-הזוג; של תעסוקתה (2) המשפחה; ראש של תעסוקתו (1) עיקריים: מקורות
 למרות הנשים. בתעסוקת נמצא הפיגור רוב אחרים. מפרנסים של תעסוקה

 מפגר עדיין המועסקות, הנשים באחוז עלייה קיימת יהודיות הלא שבמשפחות
היהודית. לאוכלוסייה ביחס שיעורן

 והסבה הכשרה העולם, בתפיסת שינוי של משולבת מערכת ביצירת צורך קיים
 בתוך נמצאת הנשים תעסוקת רוב לנשים. עבודה מקומות ויצירת מקצועית

 במשק וגם המפותחות במדינות ונעלם שנחלש הטקסטיל, בענף במיוחד היישובים,
 יותר גדול מרחק לנסוע יהודיה הלא האישה אצל המוטיבציה העלאת לבך, הישראלי.

 נשים עידוד המשפחה. בהכנסת השיפור בכיוון נוספת דחיפה לתת אמורה לעבודה
 ענפי כגון האלפיים, לשנות שמתאימים לענפים והסבה הכשרה קורסי לעבור

 של נחלתו הם היום שעד תחומים עוד בפניהן לפתוח אמור והתעשייה, הטכנולוגיה
היהודי. המגזר

 למגזר בהשוואה מאוד נמוכה יהודי הלא במגזר הלימוד שנות למספר התשואה
 מדיניות לכן, המשכילים. באחוז לירידה להביא עלולה הנמוכה התשואה היהודי.

 ובכיוון מבורכת הינה יהודים לא משכילים בקליטת 1992ב־ שהחלה הממשלה
 כגון חלופיים, עבודה מקומות לחפש מקום יש בשוליים. נמצאת היא אבל הנכון,
 היהודית באוכלוסייה יתר פתיחות של תשתית עבודת על־ידי הפרטי, היהודי במגזר

הצבאי. לרקע קשר ללא יהודים, הלא המשכילים כלפי

 ביטוח בקיצבאות מקורה יהודי הלא במגזר הקשישה האוכלוסייה רוב של ההכנסה
 ברמת הזו אוכלוסייה מתאפיינת היהודי במגזר הקשישה לאוכלוסייה בניגוד לאומי.

 יצירת pל הכנסתם, לרמת ישירות קשור מצבם שיפור מאוד. נמוכות חיים ובאיכות
 הערבי, במגזר לקשישים פנסיונית מערכת יצירת או הארוך, בטווח לחיסכון מודעות
הארוך. בטווח מצבם את לשפר עשויות



313 רווחה

 כן על בראשן, המקומיות(. )המועצות המקומי השלטון כלפי רבות טענות קיימות
 ביחס בפיגור נמצאת הערבי במגזר האוכלוסייה שמקבלת השירותים שתשתית
 של העדיפויות סולם בהגדרת תלויה התשתית היהודי. במגזר המקבילה לתשתית

 למצוקה לרשותם. שעומד הדל התקציבים בהיקף התלויה ההחלטות, מקבלי
 הקצאת באי אשמה הממשלה ובצדק, אחד, מצד מרכיבים. שני ישנם התקציבית
 אין שני, מצד תעשייה. לאזורי תשתיות ולפיתוח לשירותים הולמים תקציבים

 המקומי השלטון מנצל בה הדרך לגבי ביישוב המקומית האוכלוסייה בקרב מודעות
 המתאימים הגורמים עם מתייעץ אינו שהוא ולכך לרשותו שעומדים התקציבים את

 האוכלוסייה מעורבות את מונע הדבר ולתרום. לכוון שיכולים הישוב באוכלוסיית
 הן השירותים, ברמת הן ביישוב, הנעשה לגבי אי־האיכפתיות את ומגביר המקומית

 לאזורי, המרכזי מהשלטון סמכויות העברת הוא שני ממד הפיתוח. ברמת
 כגון החיים, בתחומי גורלה על עצמה היא שתחליט עצמה, המקומית ולאוכלוסייה

ועוד. בנייה חינוך,

 בתשתית מקורו היהודית, באוכלוסייה החברתי-כלכלי במצב מהשיפור גדול חלק
 המקומי השלטון לבין בינם הפעולה ושיתוף הוולונטריים הארגונים של המוצקה
 להדק מקום יש לכן מורגשת. לא כמעט הזאת התשתית יהודי הלא במגזר והמרכזי.

 ידע לגבי הן המקומי, השלטון לבין ובינם הקיימים הארגונים בין הקשר את
הנחוצים. בתחומים אפשרית להתערבות ובתמיכות, במדע ־ והן המקצועי

 בתחום יהודי הלא במגזר הצריכה בדפוסי זמן פני על משמעותי שינוי שחל ספק אין
 רמות את לשפר עשוי הצריכה דפוסי על מידע ועוד. החינוך התרבות, הבידור,
 כולה, המקומית האוכלוסייה בקרב השירותים רמת את ואפילו והחיים, הרווחה
 זוגות ילדים, צעירים, אלמנות, קשישים, )כגון ספציפיות אוכלוסייה קבוצות ובקרב

 הוולונטריים. הארגונים על-ידי והן המקומיות, המועצות על-ידי הן המסופקים וכוי(,

 ואי-שוויון ריבוד למדדי )גייני( הכללי אי־השוויון מדד של הפירוק שיטת בעזרת
 חיים. ואיכות רווחה של וגורמים נוספים דמוגרפים משתנים לבחון ניתן קבוצתי,

 ספציפיות אוכלוסיות סוגי על נוסף מידע מקור מספק זו בשיטה האוכלוסייה איפיון
 ו/או המרכזי ו/או המקומי השלטון מצד חיצונית להתערבות מקום יש שבהם

הוולונטריים. הארגונים



1992/93 משפחה הוצאות סקר כיסוי :1 נספח
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 ממוצע
 ילדים

במשפחה

 ממוצע
 נפשות

במשפחה

 סה״כ
 ילדים

)באלפים(

)באלפים( משפחות  סה״כ
 נפשות

)באלפים( מקור
+4 

ילדים
3-1 

ילדים
0 

ילדים סה״ב

1993 הסטסיססי השנתון
1.3 3.5 1,746.8 124.2 596.5 612.7 1,327.4 5,043.9 משפחות סה״כ
1.2 3.4 1,400.7 81.0 536.8 580.8 1,192.6 4,242.5 יהודיות משפחות
2.6 5.5 346.1 43.2 59.7 31.9 134.8 801.4 יהודיות לא משפחות

1992/93 משפחה הוצאות סקר
1.3 3.5 1,627.3 114.1 554.2 608.3 1,279.7 4,434.1 משפחות סה״כ
1.1 3.3 1,290.4 72.5 497.5 579.7 1,149.7 3,745.5 יהודיות משפחות
2.7 5.4 336.9 41.6 56.7 28.6 130.0 688.6 יהודיות לא משפחות

הכיסוי אחוז
93.2 91.9 92.9 99.3 96.4 87.9 משפחות סה״כ
92.1 89.5 92.7 99.8 96.4 88.3 יהודיות משפחות
97.3 96.3 95.0 89.7 96.4 85.9 יהודיות לא משפחות



1994 משכחת מכנסות סקר כיסוי :2 נספח

ממוצע ממוצע סה״ב )באלפים( משפחות סה״ב
ילדים נפשות ילדים 4+ 3-1 0 נפשות

במשפחה במשפחה )באלפים( ילדים ילדים ילדים סה״ב )באלפים( מקור

1995 מסססיססי משנתון
1.3 3.5 1,780.0 127.3 621.9 673.6 1,422.8 5,235.6 משפחות סה״ב
1.1 3.3 1,407.5 82.0 553.7 635.6 1,271.3 4,388.1 יהודיות משפחות
2.5 5.3 372.5 45.3 68.2 38.0 151.5 847.5 יהודיות לא משפחות

1994 משפחה הוצאות סקר
1.1 3.3 1,250.4 80.2 468.9 588.0 1,137.1 3,740.0 משפחות סה״ב
1.0 3.2 1,104.5 64.5 435.9 573.0 1,073.4 3,421.3 יהודיות משפחות
2.3 5.0 145.9 15.7 33.0 15.0 63.7 318.7 יהודיות לא משפחות

מכיסוי אחוז
70.2 63.0 75.4 87.3 79.9 71.4 משפחות סה״כ
78.5 78.7 78.7 96.2 84.4 78.0 יהודיות משפחות
39.2 34.7 48.4 39.3 42.0 37.6 יהודיות לא משפחות

חה
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u->



ס*ימאוכלוסיית סח״כ של דמוגרפיים מאפיינים : 3 נספח

יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ
1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80

אוכלוסיית סת״ב
5.0 5.4 5.8 6.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.3 3.5 3.5 3.4 נפשות ממוצע
2.3 2.7 2.9 3.4 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 ילדים ממוצע
- 42.6 37.0 38.4 58.8 57.6 62.3 • 56.4 54.2 59.7 מעבודת בגיל מועסקים אתת
- 34.4 31.7 34.4 - 33.4 34.0 38.1 - 33.5 33.7 37.7 גברים
- 8.2 5.3 4.0 - 25.4 23.6 24.2 - 22.9 20.5 22.0 נשים

מועסקים אחוז
־ 66.5 62.2 67.9 - 66.4 67.6 74.4 - 66.4 66.7 77.2 גברים בקרב
- 16.9 10.9 8.1 - 51.1 47.5 47.0 - 46.1 41.5 43.0 נשים בקרב

100.0 100:0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 )באחוזים( משפחות סה״כ
23.4 22.5 19.9 22.0 53.3 50.4 49.7 50.2 51.7 47.6 46.5 48.2 ילדים 0 עם משפחות אחוז
51.8 44.7 42.3 32.4 40.6 43.2 43.3 42.8 41.2 43.4 43.2 42.0 ילדים 3-1 עם משפחות אחוז
24.8 32.8 37.8 45.6 6.1 6.4 7.0 7.0 7.1 9.0 10.3 9.8 ילדים 4+ עם משפחות אחוז
72.7 53.8 50.1 56.8 67.3 54.5 57.8 59.8 67.6 54.4 57.0 59.7 שביד שראשן משפחות אתוז

5.2 5.3 5.9 6.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8 נפשות ממוצע
2.4 2.8 3.2 4.0 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.6 1.6 1.6 ילדים ממוצע

" 16.3 15.2 16.7 - 10.8 10.2 13.8 - 11.4 10.8 14.0 עצמאי שראשן משפתות אחוז
• 6.2 6.5 7.6 - 3.7 3.7 3.6 - 4.1 4.1 3.9 נפשות ממוצע
*■ 3.2 3.8 4.3 - 1.5 1.5 1.4 - 1.7 1.8 1.6 ילדים ממוצע

27.2 29.9 34.7 26.5 32.7 34.7 32.0 26.4 32.4 34.2 32.2 26.3 עובד לא שראשן משפתות אתוז
4.4 5.3 5.3 4.5 2.2 2.4 2.3 2.2 2.3 2.7 2.6 2.4 נפשות ממוצע
2.1 2.1 2.1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 0.4 ילדים ממוצע

ביישוב שגדות משפתות אחוז
13.6 10.0 13.2 27.3 28.6 29.6 56.5 70.0 27.7 26.1 51.9 65.0 עידוגי

3.7 4.0 5.2 6.2 2.8 2.9 3.1 3.2 2.8 2.9 3.2 3.3 נפשות ממוצע
1.5 1.5 2.3 3.6 0.8 0.9 1.1 1.1 0.8 0.9 1.1 1.2 ילדים ממוצע

באזורים שגרות משפתות אתוז
86.4 90.0 86.8 72.7 71.4 70.4 43.5 30.0 72.3 73.9 48.1 35.0 אחדים

5.2 5.5 5.9 6.2 3.3 3.4 3.4 6.8 3.5 3.7 3.9 6.2 נפשות ממוצע
2.4 2.7 3.0 3.3 1.1 1.2 1.3 3.9 1.2 1.4 1.6 3.4 ילדים ממוצע

8־0 למד שראשן משפתות אחוז
60.7 55.3 65.4 80.7 32.4 20.7 28.1 40.1 34.0 24.2 32.0 43.0 5.2שגים 6.0 6.2 6.3 2.9 2.7 3.1 3.2 3.2 3.5 3.7 3.6 נפשות ממוצע

2.5 2.8 3.0 3.4 0.8 0.6 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 ילדים ממוצע
12־9 למד שראשן משפתות אחוז

39.3 31.4 24.1 19.3 67.6 39.7 39.2 59.9 66.0 38.9 37.6 57.0 שגים
4.6 4.9 5.1 5.8 3.3 3.5 3.3 3.2 3.4 3.6 3.5 3.3 נפשות ממוצע
2.0 2.5 2.8 3.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 ילדים ממוצע

13+ למד שראשן משפתות אחוז
• 13.3 10.5 • " 39.6 32.7 • • 36.9 30.4 • שגים
- 4.5 4.8 - - 3.3 3.3 - - 3.4 3.3 - נפשות ממוצע

2.2 2.5 - - 1.2 1.2 - ־ 1.3 1.3 - ילדים ממוצע
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אוכלוסייה* סה״כ ממוצעת, משפחתית הכנסה :4 נספח

.1996 מחירי •

יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ
1994הכנסה סוג 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 ].979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80

פנויה הכנסה
4,361 5,068 3,678 3,417 5,560 6,167 5,015 4,569 5,493 6,060 4,874 4,488 ממוצעת משפחתית

משפחתית הכנסה
991 890 949 905 886 984 754 545 893 976 775 570 מתמיכות ממוצעת

של מעבודה הכנסה
2,721 3,431 2,193 2,424 3,653 4,238 3,911 4,038 3,602 4,174 3,726 3,925 המשפחה ראש

של מעבודה הכנסה
321 285 167 71 1,101 728 876 803 1,056 1,047 798 751 בן/בתזוג

של מעבודה הכנסה
699 1,111 710 659 370 475 287 331 387 538 331 355 אחרים מפרנסים־

הה
תו
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.1996 *מחירי

במשפחת• מילדים מספד לפי ממוצעת, משפחתית תכנסח :5 נספח
יהודיות לא משפחות יהודיות משפחות משפחות סה״כ

1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80 1994 1992/93 1986/87 1979/80

3,876 4,124 2,931 2,402 4,330 4,997 3,921 3,674 4,320 4,957 3,876 3,633

ילדים 0
 פנויה הכנסה

ממוצעת משפחתית
1,065 1,024 857 980 884 1,035 802 545 888 1,036 806 558

 משפחתית הכנסה
מתמיכות ממוצעת

1,580 1,517 1,261 924 2,333 2,436 2,274 2,446 2,312 2,393 2,227 2,397
 של מעבודה הכנסה

המשפחה ראש
95 157 157 56 503 597 396 507 493 577 388 493

 של מעבודה הכנסה
זוג בן/בת

1,165 1,504 578 672 403 541 353 364 422 585 366 376
 של מעבודה הכנסה

אחרים מפרנסים

4,396 5,272 3,805 3,358 7,138 7,332 6,115 5,515 6,947 7,122 5,872 5,396

ילדים 3־1
 פנויה הכנסה

ממוצעת משפחתית
744 447 686 597 722 751 536 457 724 720 552 463

 משפחתית הכנסה
מתמיכות ממוצעת

3,109 4,349 2,437 2,528 5,418 6,150 5,660 5,762 5,256 5,965 5,320 5,586
 של מעבודה הכנסה

המשפחה ראש
481 457 268 83 1,923 1,759 1,439 1,186 1,821 1,626 1,319 1,126

 של מעבודה הכנסה
זוג בן/בת

498 1,048 870 787 362 428 237 291 371 491 303 317
 של מעבודה הכנסה

אחרים מפרנסים

4,745 5,439 3,927 3,946 5,798 7,543 5,992 5,210 5,592 6,775 5,179 4,791

 ילדים 4+
 פנויה הכנסה

ממוצעת משפחתית
1,435 1,435 1,296 1,087 2,023 2,172 1,747 1,085 1,908 1,883 1,569 1,086

 משפחתית הכנסה
מתמיכות ממוצעת

2,993 3,974 2,413 3,072 3,459 5,543 4,717 4,930 3,368 4,973 3,812 4,312
 של מעבודה הכנסה

המשפחה ראש
202 142 62 202 834 1,075 751 576 711 735 479 407

 של מעבודה הכנסה
זוג בן/בת

674 927 593 562 114 272 103 324 224 510 295 403
 של מעבודה הכנסה

אחרים מפרנסים
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 גזריגחה משרד גשירגתי ממימן מדעימן
כישראל ערכים גיער ולגר לילדים

טרזים' ירשי

 ואין בישראל הערבית לאוכלוסייה נפרדת מדיניות אין והרווחה העבודה למשרד ♦
 במשרד )כמו זו באוכלוסייה לטפל נפרדת אדמיניסטרטיבית יחידה למשרד
למשל(. החינוך

 הרווחה לשכות לפירוק נמרץ באופן פעל המשרד האחרון העשור במהלך ♦
 ברוח ־ מקומית רשות בכל נפרדות לשכות של ולהקמתן הערבי, במגזר המקובצות

.1958 הרווחה שירותי חוק

 לפי הערבי במגזר סוציאליים שירותים מפתח במשרד אגף כל זה, עניינים במצב ♦
 המשרד של היישום ואפשרויות המשרד אפשרויות המקומיות, הרשויות צורכי

המקומיות. הרווחה מחלקות ושל

:הבאים השירותים את הערבי במגזר מפעיל ונוער לילד השירות ♦
ופנימיות. אומנה משפחות :ביתיים חוץ שירותים ♦
 הנוער, חוק פי על נזקקים קטינים על והשגחה טיפול הגנה, שירותי ♦

 וכן חברתיים לשירותים במחלקות סעד פקידי של הפעלתם באמצעות
אזוריים. חירום מרכזי

ירושלים והרווחה, העבודה משרד ולנוער, לילד השירות ומחקר, תכנון רכז 1
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 סוציאליים עובדים באמצעות בקהילה וטיפול תמיכה אבחון, שירותי ♦
 ייחודיות תכניות והפעלת החלטה, ועדות הפעלת כוללניים/משפחתיים,

 משפחתונים יום, מעונות כגון ולמשפחותיהם, בסיכון לילדים בקהילה
ומועדוניות.

חלקי. מידע בידינו יש אלה בנושאים

 אחרים אגפים על במשרדנו ודאי הקיים למידע התייחסתי לא זו קצרה בסקירה
 ולצעירים, לנוער השירות המבחן, שירות כגון נוער, ובבני בילדים הם אף שמטפלים

ומפתנים. הנוער חסות מפגרים, שיקום, אימוץ, במצוקה, נערות

 במשרד האחרונה בשנה שנדונו האוניברסליות לגישות מיוחסת רבה חשיבות
 החלשות השכבות כלל של מעמדן את לשפר פוטנציאל בהן ושיש והרווחה העבודה

באמצעות: למשל, הערבית(. האוכלוסייה )ומוק באוכלוסייה
בחקיקה. המעוגנים בסיכון, לילדים סל־שירותים פיתוח ♦
 בחקיקה. מעוגנים הם כשאף בסיכון, לקהילות קהילתיים סל־שירותים פיתוח ♦

 - המשרד של אבטלה במוקדי לטיפול התכנית היא זה בהקשר פרטנית )דוגמה
בחקיקה.( גיבוי ללא
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הידקירוה מן העגלים ו&עולה מחקר מוגר

מגעעיס מחקר מחגמי
 שני בין הפערים לגישור מדיניות תינקט שלפיהן הרווחה בתחום הבעיות זיהוי (1)

המגזרים.
 כולל השונים החברתיים בשירותים הערבית האוכלוסייה של צריכה דפוסי (2)

 עם לאוכלוסיות מיוחדת התייחסות תוך וכדומה, הבידור התרבות, בתחום
מיוחדים. צרכים

הערבי. במגזר והרווחה העבודה משרד מטעם המוקצים התקנים נושא בחינת (3)
הערבי. לנוער הניתנים השירותים התאמת מידת (4)
 גישות בשינוי צורך ישנו ואם משפחתי, טיפול לקבלת הערבית המשפחה נכונות (5)

טיפוליות.
 חיי על אלה פגיעות והשלכות ערבים בילדים וההתעללות ההזנחה תופעת ממדי (6)

בעתיד. הילד
 וההתעללות הפגיעה בתחום השונות והטיפול ההתערבות תכניות יעילות (7)

בילדים.

התעיגית ימיקדי מדירים לפעילה: העעית
 הזדמנויות יצירת על־ידי הערבית המשפחה של ההכנסה מקורות את לשפר (1)

גבוהה. השכלה לבעלי בעיקר יותר, רבות עבודה
 להשכלה אותן לעודד ערביות, לנשים מתאימות והכשרה עבודה מקומות ליצור (2)

המשפחה. בפרנסת ולהשתתפות גבוהה
ייחודיים. שירותים בפיתוח המקומיות לרשויות יותר רבה עצמאות לתת (3)
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, והבריאות. החינוך הרווחה, בשירותי האנוש משאבי הקצאת את להרחיב (4)
הערבים. בכפרים בילדים וטיפול לאיתור מקצועי אדם כוח להכשרת לדאוג (5)
המקומיות. ברשויות קדימויות בקביעת התושבים מעורבות את לחזק (6)
ביישובים מתקנת אפליה של מדיניות לנקוט הממשלה משרדי על ככלל, (7)

■י הערבים.
> בחוק. ולעגנו בסיכון לילדים שירותים סל לפתח (8)
המקומי. השלטון לבין הוולונטריים הארגונים בין הקשר את להדק (9)

y.־ >

** 7
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שישי מושג לאחר ויון

 בקרב שאלון העברנו במצוקה נערות על שעשינו המחקרים באחד עזאייזת: פייסל
 אותן שאלנו האחרות, מהשאלות חוץ י״ב. כיתה עד ז׳ מכיתה בתי-ספר בשני בנות

 השנייה השאלה המושג? של המשמעות מה במצוקה, נערה זאת מה שאלות: שלוש
 על שאלנו p ואחרי הזאת? לקטגוריה משתייכת שאת חושבת את האם :ששאלנו
 מהמערכות ־ המערכות מהן כלומר נעזרת, את במה כזאת, נערה שאת נניח טיפול:

 כנערות עצמן את הגדירו מהן ניכר אחוז המקצועיות? המערכות עד הטבעיות
 זקוקות במצוקה, הן אבל שלהן, המצוקה את הגדירו הן איך משנה לא במצוקה.

שחשוב. מה וזה שיתערבו למערכות זקוקות שחשוב, מה זה לעזרה,

 נוער, בני על מחקר הוא סקירתו, את ביניכם להפיץ כבר יכול שאני השני המחקר
 איך העתיד, ראיית זה האחד נושאים. שני על אותם ששאלנו י״ב, כיתות תלמידי
 רואים החוצה, ויוצאים תיכונית השכלה שנקרא מה את היום שמסיימים האנשים

 לכפר, למשפחתם, לעצמם, שלהם: המחויבות למי הוא השני שלהם. העתיד את
 מאוד מאוד הוא בו עוסקים שאנחנו הבא שהדור עולה מהנתונים לעיר.

הזאת. החדשה למגמה להיערך צריכים כמערכות ואנחנו אינדיווידואליסטי

 היום אבל זמן, הרבה כבר לי המציקה אחת שאלה :הערות שתי לי יש רוזנפלד: יונת
 אי־אפשר האם עושים? שהיהודים מה את להעתיק רק צריך האם מחדש. לי מציקה
 ללמד ככה, בכוונה אומר אני אתם, גם אולי תוכלו אחד יום ואז חדש? משהו להציע

 של דווקא אינן הן האלה ההעתקות טוב. יותר דברים לעשות איך היהודים את
 שלא להזהיר רוצה אני טקסי. משהו בזה יש אלא ההצלחה, בשיא שהם דברים
הזאת. לטקסיות ניכנס
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 הוא האלה הימים בכל אותי עניין שמאוד הדברים אחד היא, ואחרונה שנייה הערה
 חשוב. לי נראה וזה הכלל מן יוצאים יש המרכזי. מהשלטון לקוות אפשר למה באמת

 בכל חשוב אבל מאליו, pw שזה להיות יכול האוניברסליים. השירותים לדוגמה,
 העבודה שמשרד בגלל רק יקרה לא הוא בעוני שינוי יהיה אם זה. את למקד זאת

 את שינה הלאומי שהביטוח מכיוון אלא רגילים, בלתי דברים עשה והרווחה
אוניברסלי. שירות וזה שלו המדיניות

 אינו הוא לי שידוע כמה עד זה. על הרבה שמענו לא המבחן. שירות היא אחרת דוגמה
 יותר שירותים יש ביותר. הגרוע כשירות הערביים הסוציאליים העובדים בעיני נחשב

 מתי הבחנה להיות צריכה אז החוק. בגלל אוניברסלי אלמנט יש פה וגם גרועים.
 ומתי להתחבר כדאי מתי לתרום. יכול אינו הוא ומתי לתרום יכול המרכזי השלטון

 בשני הרבה לעשות יכולות לא המקומיות שהמועצות מפני להתייאש, כדאי
 לזכור שחשוב נקודה לי נראה וזה כך לשם באנרגיה להשתמש וחבל האלה התחומים

אותה.

 שעשה ההשוואה לגבי אחת הערה אחת. ושאלה הערות שתי לי יש חזאן: האלה
 והגעת ׳95 שנת לבין ׳79 שנת בין השוואה עשית נשים. תעסוקת לגבי עוואד יאסר

 אני נשים. בתעסוקת שניים פי עלייה שיש כאילו התקדמות, יש שבאמת למסקנה
 פייסל לד״ר מהבוקר שלי להערה מתחבר זה כאלה, השוואות עושים שאם חושבת
 לעשות זמן מדי הרבה זה ׳95 עד ׳79מ־ השוואה בעולם. קורה מה לראות שצריך

 לרוחב. השוואות לראות רוצה ותמיד לאורך להשוואות מתנגדת אני כזאת. השוואה
 ואיפה קודם הייתי אני איפה לא בעולם, קורה מה האחרות, באוכלוסיות קורה מה
 ׳79מ־ במקומי שאעמוד אי־אפשר טבעי, זה מתקדמת, שאני טבעי היום. עומדת אני
 האם מספקת, במידה התקדמתי האם ,p אם היא, השאלה תהליכים. יש היום. ועד

 צריכה שאני לאיפה להגיע אפשרויות לי היו ואם להגיע צריכה שאני לאיפה הגעתי
 התקדמות יש שכאילו להראות כדי לאורך השוואות של העניין כל זו מבחינה להגיע.

מסוימת. הטעיה מעין בהן יש מספקת,

 שיש חריגים ילדים של לנושא התייחסת כורזים. יוסי ד״ר של דבריו על שנייה הערה
 בנצרת כאלה. ילדים יש בהחלט, איתך מסכימה אני אחת. מבעיה ביותר אבחון להם
 פיגור גם לו שיש עיוור ילד למשל, מסגרת. להם שאין כאלה ילדים מספר השנה היו

 ובית־ספר אותו מקבל אינו שכלי מפיגור הסובלים ילדים שמקבל בית-ספר שכלי.
 מיוחד חינוך של העניין כל הכיסאות. בין נופל כזה ילד אותו. מקבל לא לעיוורים

 שאלה לי יש הדעת. את עליו לתת וצריך קטסטרופלי, במצב הוא הערבית בחברה
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 כמת עד התערבות. שיטות על אינטנסיביות, מועדוניות על דיברת אתת :כורזים לד״ר
 באמת הייתי הערבית. בחברה קיימים לא שהזכרת הדברים מן הרבה יודעת, שאני
 דרכי וכל האלה השירותים כל לגבי עומדים אנחנו איפה יותר לשמוע רוצה

עליהם! דיברת שאתה האלה ההתערבויות

 העתקה, זו בכלל, הישראלית, החברה של הבעיות שאחת חושבת אני קדם: עליה
 הקשות השגיאות שאחת חושבת ואני ומעולם. מאז שקיימות שגיאות של והעתקה
 של במקרים והענשה חוק של הנושא כל את להעביר היא הערבית בחברה שייעשו
 להסתדר יודעת הערבית שהחברה חושבת אני הערבית. לחברה במשפחה אלימות
 שהיא לה הנכונה הדרך את למצוא לה לעזור וצריך אחרת בדרך המשפחות במסגרת

 נוער, חוק לגבי במשפחה. שיש הכוחות חיזוק באמצעות אלא הענשה באמצעות לא
 תרצה הערבית שהחברה שחבל לי ונדמה אחרת, קצת הולך כבר הגדול העולם גם

להעתיק.

 ייחודיים שירותים להתאים שצריך יודעת אני שלי מהניסיון לשירותים, בקשר
 היא שלי ההמלצות אחת לכפרים. מתאים אינו ערים בשביל שפיתחנו מה לכפרים.
 לחברה, מתאימים שבאמת דברים על שתחשוב כלשהי יחידה או ועדה שתקום
בו. נמצאת הערבית שהחברה ולזמן לתרבות

 לביטוח שהמוסד למועדוניות בהקשר כאן לאנשים לספר רק רציתי בייץ: שדית
 רהט. ביישוב מועדוניות של שירות, של פיתוח שהוא מיוחד, מפעל זהו מממן. לאומי

 להגיש הקשיים, כל למרות כאן, החברים כל את להזמין רוצה אני זאת בהזדמנות
 ניסיוניים דברים גם כולל שזה מיוחדים, למפעלים לאומי לביטוח למוסד הצעות

 מודלים של העתקה של במסגרת גם אבל הערבית, לחברה ייחודיים שהם וחדשניים
הערבית. בחברה מיושמים לא ועדיין שהצליחו

 בערים הקיים למצב בקשר בסיכון הנוער של לנקודה להתייחס רוצה אני ממדיין:
 של שבסופה הוא שקורה מה בשטח. עובד אני חברתית. מבחינה למשל, המעורבות,

 אחרי מהתלמידים מבוטל לא חלק להוציא נאלצים אנחנו לימודים, שנת כל כמעט
 יוצאים, הם כאשר מתאימים. לא כבר הם כי מבית-הספר י׳ כיתה אחרי או 15 גיל
 מתאימות מסגרות אין הערבים לתלמידים כי מסגרת, שום מוצאים לא הם

 אותם, מחזירה המקומית הרשות ואז אותם. קולטות לא היהודיות והמסגרות
 להחזיר המועצה על בית־הספר, מנהל על ללחוץ מתחילה היא לבית-הספר. כביכול,
 כי פתרון לא וזה האוכלוסייה. לעומת בית־הספר את כאילו מעמידים ואז אותם.
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 הם ואז בעכו. בנמל או תלפיות בשוק או אותם מוצאים אנחנו ואז מסרב בית־הספר
 מדברים שנים כבר אנחנו לחשוב, להתחיל שכדאי חושב אני pל זמן. פצצת מהווים

 להכשיר או הערבים, לתלמידים מתאימות מסגרות המעורבות בערים להקים זה, על
ערבים. תלמידים לקבלת היהודי במגזר הקיימות המסגרות את

עליה? חושב שאתה מסגרת של דוגמה לתת לפרט, יכול אתה ממדיין:

 אחרי מדבר אני הערבי. במגזר בכלל קיימת שלא תכנית "מפתן", למשל ממדיין:
 לא מספר היום שעד יודע אני למשל, השנה, י? כיתה אחרי גם ואפילו ט׳ כיתה

עצמו. על חוזר זה שנה וכל מסגרת, כל ללא ברחובות מסתובבים ילדים של מבוטל

 הבעיות כל ישע האם לבית-הספר. הסוציאלית העובדת בין הקשר לגבי שנייה נקודה
 הממלכתיים? בבתי-הספר במיוחד המעורבות, בערים בבתי-הספר העליתם שאתם

 בשבוע פעם ולו בית־ספר לכל הצמידו פעם נרקומנים. אלמנות, חד-הוריות, משפחות
 באמצעות ואז הבעיות, את מאתרת יושבת, בבית־הספר, שמבקרת סוציאלית עובדת

 זה את הפסיקו שנים כמה לפני להם. עוזרים אנחנו ההורים, באמצעות ההנהלה,
ללשכה. שייגש שרוצה, ומי לשכות שיש ואמרו

 שזה יודע אני גדול. יותר בהיקף אך בעיות אותן נשארו שהבעיות הוא שקרה מה
 ייפלט שילד לכך להגיע לא על-מנת חשוב, מאוד מאוד אבל תקציבי, נושא

 על-מנת קודם, שהיה למה המצב את להחזיר להתחיל שכדאי חושב אני מבית-הספר.
 פעם לפחות סוציאלית, עובדת בעיות, הרבה בהם שיש בתי-ספר לאותם להצמיד

קבועה. בצורה בשבוע

 ביישובים מקרים כמה לי ידועים כורזים. לדייר מופנית שלי ההערה דיאב: חוסאם
 מוסדות על־ידי בעיקר מטופלים שוליים, ונוער מפגר נוער במצוקה, שנוער הערבים
 והרווחה. העבודה משרד של תמיכה שמקבלים יום, מעונות פנימיות, כגון פרטיים,
 במוסדות האנשים חינוכית. מאשר פיננסית יותר היא כאלה מוסדות של המטרה

 במשפחה נשאר הכל אימא. אחות, אח, זה אם משפחתם, בני את מעסיקים
 של הקשר או הגישה לציבור. לעזור ולא כספי רווח היא העיקרית כשהמטרה

 קיימים. ולא אפסיים כמעט המקומית הרשות של הרווחה לשכות אל אלה מוסדות
 הכספים את להזרים האלה, הפרטיים במוסדות לתמוך במקום אי־אפשר האם

 לרשות שכפופים יום מעונות להקים בתי-ספר, שמקימים וכמו המקומיות לרשויות
המחוזית. ללשכה ישירות או המקומית
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 של 40% ועל הנשירה ועל החינוך על במושב הרבה דיברו אתמול שנייה. נקודה
 מנותק. נוער הרבה יש .60%-70% על אפילו מדברים ובדרום הערבי במגזר נשירה

 של ניסיון היה המנותק. בנוער לטפל מנסה והרווחה העבודה שמשרד שמעתי לא אני
 לאחר אותם ולהחזיר המנותק בנוער לטיפול מסגרות למצוא ובנצרת בתמרה הג׳וינט
 העבודה שמשרד חשוב מאוד שזה רואה אני הרגילה. למסגרת מסוימת תקופה

 בהקטנת אמנם מטפל החינוך משרד המנותק. בנוער ויטפל לתמונה ייכנס והרווחה
להם. לדאוג וצריך שנשרו תלמידים הרבה יש אבל המועדוניות, דרך הנשירה

 התעללות של בהקשר יחיא חאג׳ מוחמד לד״ר קטנה הערה אבו-עסבה: ח׳אלד
 בתוך אלא המשפחה, בתוך לאו־דווקא חשוב מאוד נושא שזה חושב אני בילדים.
 בתוך החינוך, מתחום שבא כאדם מדבר אני ובמיוחד, בכלל, הערבית, החברה

 של היררכי מבנה לגבי וגם תרבותי חברתי הקשר גם לזה שיש חושב אני בתי־הספר.
 לדעתי, כללי. באופן החברה בתוך הילד של ומקומו הילד על והסתכלות החברה,

 כיבוי רק ולא זה בנושא חינוכית ותכנית מחנכים בקרב עמדות שינוי להיות צריך
שרפות.

 ולביטוח הרווחה למשרד הצלחות שתי כאן היו ראשונה, הערה חלירול: חכמיה
 וההתמודדות הציבורי הלחץ של החשיבות את להדגיש כאן שוב חוזרת אני הלאומי.

 אישית. זייד תופיק והמנוח החוסם הגוש הצלחת של תוצאה היה זה הפוליטית,
 זה בכנסת, הרווחה ועדת בתוך מהחלטות כתוצאה היה המקובצות הלשכות פיזור

במדיניות. שינוי היה לא

 כגון הרווחה, בתחום מהפעולות 90%ש־ לכך התייחס כורזים יוסי השני. הנושא
 להעלות אותי מאלצים אלה נושאים המקומית. הרשות דרך מתבצעות ילדים, סידור

 הרווחה משרד בין שנמצאת והפרדוקסלית הכפולה העבודה של הנושא את
 שום לבצע יכולות אינן המקומיות שהרשויות מוצאים אנו המקומיות. והרשויות

 אישור בלי במוסד ילד לסדר יכול לא עובדים 70 של לשכה מנהל אישור. בלי דבר
המפקח.

 על האחראית לעירייה עוצמה לתת צריכים העבודה. שיטת את לשנות צריכים ל>ץ,
 לכך, סמכות. שום לו אין היום אבל הטיפול, על האחראי הלשכה ולמנהל הטיפול,

 שהריכוזיות זמן כל הזה בנושא המקומיות לרשויות טענה בשום לבוא אי-אפשר
והרווחה. העבודה משרד בתוך נמצאת
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 ד״ר אם יותר שמחה הייתי אבל והפרויקטים, המועדוניות עניין על שמחה כל־כך אני
 נדמה הערבי. במגזר השונות והתכניות המועדוניות היקף על מצביע היה כורזים יוסי

 רק יש היום אך נפשות 60,000 יש בנצרת הארץ. בכל לעשרים מגיע אינו שמטפס לי
יש. כמה גם להגיד ציין לכן, מועדוניות. שתי

 משרד של החוזרים של הביצוע את ידרשו שהמנהלים חשוב מאוד אחרון. דבר
 את לאתר יש מאוד. יפה עובד זה בנצרת הרב־מקצועיים. הצוותים אל החינוך
 לחכות ולא 11־10 בגיל למפתן להיכנס יכול שהוא ״מפתן״, בגיל כשהילד הבעיות
 העירייה על וללחוץ רב־מקצועי צוות להיות צריך ברחוב. ויסתובב p 15 שיהיה
הזה. בנושא

 האחרונה מהנקודה אתחיל נקודות. לשתי להתייחס רוצה אני יחיא: חאג׳ מוחמד
 בילדים החברתית ההתעללות בעניין אמר שח׳אלד למה שותף אני חיאלד. שהציג
 למשפחה. להתייחס הולך שאני אמרתי דברי בתחילת וכר. בבתי־ספר בעיקר ובנוער,

 בסוגייה גם שאמרת למה שותף אני שהצעת. המניעה לעניין גם מלא שותף ואני
 של עונש, של שלנו התפיסה במשפחה. והילדה הילד מעמד על הסוציו־תרבותית

ביותר. חיוני דבר היא המניעה p ועל אלימות. של וההצדקה אלימות,

 ־ הסוציו-תרבותית הסוגייה אחד מצד הסוגיות. שתי את להעלות רוצה אני זאת בכל
 מילדים וציפיות עמדות, תפיסות, לשנות על-מנת להילחם מתקשים אנחנו כמה עד

 שואל אני לנו. יש צוות כמה המבנית, השאלה את לשאול חייבים שני, מצד וילדות.
 למשרד תכנית למשל, כתבתי, כשאני אלימות. למניעת במרכזים שלנו העמיתים את

 בטירה. אלימות למניעת המרכז את ולהפעיל להקים ניתן איך והרווחה, העבודה
 מפעילים הם איך לשמוע מה זמן אחרי וחזרתי בהתחלה היגוי בוועדות השתתפתי

 בחודשיים פעם במשולש אחד בבית־ספר מבקרים בקושי שהם לדעת נוכחתי זה. את
 שלא ביקורים על רק ומדובר שם. ישנם בתי־ספר כמה תחשוב חודשים. בשלושה או

 חיוני ידע בפיתוח הצורך ועל לנו, שיש החוסר על לחשוב יש מניעה. תכניות על לדבר
לנו. ייחודי רלוונטי

 בעניין לדבריהם שותף אני קדם. עליה ושל רוזנפלד פרופ׳ של להערה לחזור ברצוני
 להמציא ושיש השונה, הסוציו-תרבותית המציאות בשל משלנו תכניות בניית של

וחברתית. תרבותית נגישות שהן אלטרנטיבות
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 בעמותה ראשית, והרווחה. העבודה משרד עם לי שהיו ניסיונות שני על אדבר אני
 אחד, מצד בטייבה. מוכות לנשים מקלט לפתוח כשיזמו במשפחה, אלימות למניעת
 בתוך שישנו אלטרנטיבות על תחשבו אנא אמרתי, שני, מצד אבל, מאוד. בזה תמכתי
 אמרתי סבתא. סיפורי על מדבר אתה לי, אמרו שלי רבים עמיתים הערבית. החברה

 מה הערבית. בחברה מקלטים שישה חמישה לפחות יש מוכה ערביה אישה שלכל
 שאלה להיות יכולה הבעיה שלה. המשפחה שלה, האחיות שלה, האחים הכוונה?

 אותם, תחנכו שלה. לסבל מודעים לא הם אולי מקלט, לאישה לתת רגישים אינם
 ותלמדו מוכה, אישה של המשמעות לגבי שלהם המודעות את תעשירו להם, תסבירו

 זמינים יותר הרבה מענים לנו יהיו ואז בדבר. מעורבים שיהיו חשוב כמה עד אותם
היהודית. בחברה לנשים מאשר המוכה הערבייה לאישה ונגישים

 את לספק רק מוכנים ואנו לנו שיש התקציבים אלה לנו. שיש מה זה לי, אמרו
 מה? אז אשתי, את מכה אני בזמנו, לעצמו אמר אשתו את שמכה הבחור אז המקלט.

 שגם ושמעתי התנגדו, הם וגם לבאקה, עברו ואז נגמר. והסיפור טייבה, בעיריית ניסו
 תחשבו אנא הרווחה, במשרד שלי לידיד אמרתי שוב ואני פאחם. אל באום התנגדו

 את תקבלו שלא או המקלט את תקבלו אפשרות. לנו אין אמרו, אלטרנטיבות. על
המקלט.

 כורזים. דייר עם ביחד שם ביקרתי בעיבלין. החירום מקלט ־ השנייה והדוגמה
 את רוצים אנחנו האם שם איתי שביקרו עמיתיי ואת עצמי את שאלתי כשחזרנו

 שנמצא ערבי ילד לכל לכאן? אותם שהביאו לפני לילדים עשו מה הזה? הפרוייקט
 המוכות, לנשים כמו יש, לו גם המגינה, התומכת המסגרת את וצריך חירום במצב

שלו. בקהילה תמיכה למצוא אפשרות

 לאפשר ותקציבית, מקצועית מבחינה גמיש הרווחה משרד מידה באיזו שלי, השאלה
 משפטית גם מקצועית, גם בהם ולתמוך משלנו ייחודיות ותכניות המצאות לפתח לנו
הרווחה. משרד של למגרשו הכדור את בכך מחזיר שאני יודע אני תקציבית? וגם

 על שמשפיעים משתנים כמה יש - הכלכלית התיאוריה מבחינת עוואד: יאסי
 אנחנו אם המוצע. והשכר השכלה במשפחה, הילדים מספר לעבודה: היציאה

 השוואה יש לאומי לביטוח המוסד של הבאה בסקירה )אגב, בעולם מסתכלים
.65% עד ומגיע מאוד גבוה באמת הוא שם ההשתתפות אחוז בין־לאומית(,
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 .11% הוא ויותר ילדים ארבעה עם המשפחות אחוז שבישראל לב לשים יש אבל
 כפי לדעת, חשוב .7%ל- היהודים ובקרב 30%ל־ מגיע האחוז הערבים בקרב

 בשכר. עלייה וגם בהשכלה עלייה הילדים, במספר ירידה שיש בדבריי, שהצבעתי
 גדולה התפתחות בו אין אירופה, למדינות יותר קרוב היהודי שהמגזר משום

 נשים אצלנו שאין בגלל אחד. אחוז של עלייה יש - העבודה בכוח נשים בהשתתפות
 על רק ולא האורך על להסתכל חשוב לדעתי, .100% של עלייה ישנה רבות, עובדות
הרוחב.

 ולא אוניברסליים, שירותים בפיתוח תפקיד יש שלממשלה ספק לי אין כורזיס: יוסי
 סל פיתוח של שלרעיון חושב אני לאומי. לביטוח המוסד קיצבאות של בתחום רק

 לחוק כמו אפקט יהיה בכנסת, יעבור הוא ואם ייעשה הוא אם חובה, רווחה שירותי
הללו. השירותים את יקבל אזרח שכל הוא הרעיון אבל אפרט. לא ואני הסיעוד

 )אבל לומר יכול שאני מה כל בבתי־ספר, סוציאליות עובדות של עבודתן הפסקת על
 היתה שזאת חשוב אני כך. על מצטער מאוד שאני זה פרטי(, כאדם אומר אני זה

 השמונים בשנות שנבעו האדמיניסטרטיביות מההחלטות חלק אלא טעות לא טעות.
האישיים. הסוציאליים בשירותים בעיקר שפגעו משמעותיים המאוד מהקיצוצים

 נושא שמהווה הפרטיות, הטיפול מסגרות של הנושא לכל גם התייחסות חייב אני
 הבודדים, המחקרים אבל כאן, שהושמעה לעמדה דומה האישית עמדתי בוויכוח.

 פרופי של מחקרים שני בעיקר מכיר )אני בארץ היום לנו שיש ראשוניים, מאוד שהם
 לא גם הם צודק, שאתה כך על מצביעים אינם העברית(, מהאוניברסיטה שמיד הלל

 הטיפול איכות מבחינת הבדלים מראים אינם הם טועה, שאתה כך על מצביעים
 הוויכוח מספיק. מוכח לא זה אבל כאלה, וקטעים כאלה קטעים יש ברור. באופן

 באידיאולוגיה מובילים די הם בינתיים שירותים בהפרטת שתומכים ואלה ממשיך
הכללית. החברתית

 המאוד התשובה את לתת מצטער אני מנותק, ונוער נשירה של הנושא לגבי
 את רק אלא המשרד, את לא פה מייצג אני מקודם. זה על הערתי אבל ביורוקרטית.

 במשרד נפרד; שירות הוא ובצעירים בנוער טיפול של הנושא כל ונוער. לילד השירות
 זה לעשות יכול שאני והמקסימום וצעירים, לנוער שירות יש והרווחה העבודה
לזה. מעבר לא אבל המסר, את להעביר
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 אלא להרצות, ולא לסכם אינו הזה במושב תפקידי מסכמת. ישיבה זו הביב: ג׳ק
 כל את לסכם גם אי־אפשר הכנס. את לסכם התכוונו לא בעצם דיון. איתכם לנהל

 הנושאים סביב דיון לנהל היא הכוונה שעלו. החשובות הנקודות כל ואת הישיבות
 ובלתי פורמלי חינוך ועל בריאות על כשדיברנו השונים. התחומים את שחותכים

 האלה, הסוגיות כל את שחותכים דברים יש האם ־ וכו׳ וקהילה מעמד ועל פורמלי
 משותפים, מכשולים שהן נקודות יש האם הדגשי את עליהם לשים צריכים שאנחנו

 יכולים אנו האם משותפים! אסטרטגים יעדים או לקידום, משותפות נקודות או
 מרכזיות, לסוגיות סביב המגוונים בתחומים שעוסקים אנשים של פעולתם את ללכד
הנקודות! אותן על לחצים של גדול יותר משקל כזאת בצורה ליצור גם ואולי

 יצא הכל לא הגדולה. השונות זו ־ המושבים בכל שבולט אחד דבר להדגיש רוצה אני
חשובים. וכפחות חשובים כיותר שנראים דברים בהחלט יש מאוד, חשוב

 נושא כאחד, פורמלי והבלתי הפורמלי החינוך, של בתחום הרי זאת, להדגים אם
 התייחסות ויש גבוהה, בעדיפות ונמצא הקבוצה של חזק מאוד כדגש יצא הנשירה
 בנושא בפעולה. אם במחקר, אם ההמלצות, בתוך שונות נקודות בכמה לנשירה

 נושאים לדוגמה, הם, ופציעות, תאונות קרובים, נישואי של הנושאים הבריאות,
 רגישות יותר יצירת של הנושא המקומי, השלטון בתחום במיוחד. שהודגשו
 תכנון ושל יותר ארוך לטווח תכנון של והנושא המקומי, השלטון בקרב ומחויבות

 והיבטים הילד מעמד של הנושא נקודתיות. ועבודה התייחסות במקום יותר מקיף
 עדיפות הם גם קיבלו השונות, בישיבות שהופיעו הילד למעמד התייחסות של שונים

גבוהה.

 די זאת בכל אבל כמובן, אחידה לא ראייה, כאן שיש לכך ביטוי לתת הראוי מן
עדיפויות. סדרי של משותפת

 ומשותפות שחותכות נקודות של לנושא להתייחס מהקהל בבקשה הדיון את נפתח
שלנו. הדיונים לכל
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 האוכלוסייה אומרת זאת היעד, קבוצת הוא כולם בין המשותף לדעתי, סוייד: תנא
 אחריות מתן הם עליהם לדבר רוצה שאני המרכיבים שני בה. מטפלים שאנחנו
 טיפול דרכי קביעת עדיפויות, קביעת ציפיותיה, הגדרת על צרכיה, על בכלל לקהילה

 הוא לאוכלוסייה הוא אף שקשור השני המרכיב לאוכלוסייה. התייחסות ודרכי
 בהערכה, במעקב, בביצוע, החלטות, בקבלת האוכלוסייה של והמעורבות השותפות

אליהם. מתייחסים שאנחנו השונים התהליכים בכל

 חושבים אנחנו בעבורם, עושים אנחנו של בגדר יישאר הדבר לדעתי, זה, בלי
 ההתייחסות את להעתיק באמת הזמן הגיע pול בעבורם. מתכננים אנחנו בשבילם,

 ייקחו הם שגם שלה. ולהתייחסות שלה לעמדות ציפיותיה, וצרכיה, האוכלוסייה אל
באחריות. פעיל חלק

 במתן הצורך היא המושבים כל לאורך החותכת הנקודה לדעתי, חליאל: חכמיה
 הוא השני הנושא האוכלוסייה. את שמייצגת המקומית לרשות יותר עצמאות
 יותר רבה בהתמקצעות הצורך הינו השלישי הנושא האוכלוסייה. של שיתופה

 כל של המקצועית הרמה את להעלות כלומר, כיום. הקיים למצב בהשוואה
השירותים. בכל המטפלים

 שלא כמעט בעצם מושב שבאף לתחום להתייחס רוצה דווקא אני בשיר: מחא
 מיוחדת התייחסות הזאת בסדנה חסרה שהיתה חושבת אני חבל. מאוד וזה הוזכר
 מהנשים 83% של העיקרי שהתפקיד יודעים, שכולנו מאחר הערבייה. האישה למצב

 כל בין המתווכת היא האישה בחיים הזה בשלב הילדים. חינוך הוא הערביות
 הילדים של הבלעדית המחנכת בעצם היא העתיד. לבין העבר של החברתיים הערכים

 מיוחד מושב חסר שמאוד חושבת אני חברתי. לשינוי בלעדית סוכנת היא בכך שלנו.
 ובמיוחד אותה, לחזק יכולים אנחנו ואיפה הערבייה, האישה ומעמד מצב על שידבר

כאם. בתפקידה

 עד מעמד וכל סטטוס כל מחוסרת היא הערבייה הנערה שגם יודעים אנחנו לכך, נוסף
 צריכה הערבייה הנערה שגם חושבת אני לכן ילדים. ומביאה מתחתנת שהיא

מיוחדת. התייחסות

 ישיבה עשינו שלא למרות כי כחותך, הזה הנושא את לראות אפשר חביב: ג׳ק
 זה עליהם. שדיברנו הנושאים בכל האם, של הבת, של לתפקיד התייחסנו נפרדת,
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 בין מיוחד קישור היה הכלכלי. במצב בדיון גם ביטוי לראות שאפשר חותך נושא
שלה. הכלכלי המצב את למצב לשפר והאפשרות האישה קידום

 לכאן כשבאתי האלה. היומיים את מסכמים שאנחנו מבינה אני דאוד: נאהיה
 להעלות הצלחנו שרק חושבת אני בהם. שקרה ממה אחר למשהו ציפיתי, או חשבתי,

 אחד כל בעצם לעשות. אפשר מה להגיד מאשר יותר עליהן, ולהצביע הבעיות את
 לעומק יודעת אני שלי בתחום האלה. הנתונים על כללית יותר יודע כבר מאיתנו
אחר. או כזה באופן יודעת אני התחומים ובשאר

 זה אם למשל, האלה. מהיומיים כתוצאה מעשי יותר למשהו בעצם ציפיתי אני
 הערוצים את למצוא החינוך אנשי עם שאשב ציפיתי לבריאות, בחינוך - שלי בתחום

 הערוצים את למצוא הצלחתי כל-כך לא וכאן אותם. לבצע נוכל שאנחנו המשותפים
 ורוצה אליו באה שאני קשבת אוזן להיות יכול מי אליהם, להתחבר שאוכל האלה,
לי. חסר באמת זה משהו. לעשות

 את לקדם אולי, בעתיד, נוכל האלה מהיומיים כתוצאה אם היא בעצם שלי השאלה
 במשרדי שעובדים והאנשים האקדמאים כל שלנו, הבעיה כי הערבי. המגזר

 אני ויותר. יותר עוד מתנתקים ואנחנו מהשטח כל-כך מנותקים שאנחנו הממשלה,
 אחרת. ברמה קורה שקורה, ומה מסוימת, ברמה כאן מדברים שאנחנו מרגישה

 מקבוצת שהוא מישהו כאן אין האלה. הנערים של נציג אף כאן לנו שאין עובדה
 בתחושות צודקים אנחנו אם באמת לנו שיגיד עליה, מדברים שאנחנו הזאת, היעד
לקבל. צריכים שהם חושבים שאנחנו ובמה שלנו

 עצם על משוב לקבל כדי המשתתפים לכל שאלון לשלוח מתכוונים אנחנו חביב: ג׳ק
 זה את להביא האם מאוד התלבטנו מאוד. לנו חשוב וזה הבאים והצעדים הפעולה

 החותכות הנקודות את לראות זה לכולנו חיוני שיותר חשבנו אבל עכשיו, לדיון
כאן. קרה בעצם מה הערכה לעשות מאשר במשותף, הקריטיות

 בדרך הזה. הכנס את שארגנו האנשים את לברך כל קודם רוצה אני ג׳אגם: אסעד
 אדיר מאמץ נעשה שכאן חושב אני אבל הזה, הסוג מן מחמאות נותן לא אני כלל

 הסטטיסטיקות, לפי הערבית באוכלוסייה הרוב את המהווה בקבוצה לטיפול
 אותך מכיר אני ח׳אלד, אתכם, מברך באמת ואני קשות. מאוד מבעיות הסובלת
 הערבית האוכלוסייה שלמשל מוזר, כמובן, בזה. השקעת כמה עד יודע ואני מקרוב
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 שנעשה כזה דבר לעשות לנכון מצאה לא וארגונים, עמותות הרבה כל־כך לה שיש
בזה. תומך ואני זה נגד טענות לי אין מבורך, זה אבל ירושלמי. ארגון על־ידי

 הוא הערבי שהנוער הוא נמצא שכאן מה שבסך־הכל להגיד, שרציתי הראשון הדבר
 והנוער במצוקה חברה היא הערבית החברה כלל אומרת, זאת במצוקה. קבוצה
 למצב מידרדרת קבוצה למה תיאורטי הקובר במצוקה. קבוצה הוא במיוחד, הערבי,

 הוא משמעותית, יותר למצוקה מידרדרת בתוכה מיוחדת קבוצה ולמה מצוקה של
 אבל ואחרים, כאלה ארגונים וישנם מקומיות, מועצות יש מאורגנת. לא חברה שזוהי

 האלה בבעיות לטפל יכולים לא אנחנו pול מאורגנת, לא חברה אנחנו בסך־הכל,
 לדרוש יכולים לא שאנחנו כפי פעיל, באורח איתן להתמודד יכולים לא ואנחנו

שלנו. הבעיות עם להתמודד מהממשלה

 לאורך שעברה שאלה ־ במצוקה חברה של המאפיינים הם מה עצמנו, את נשאל אם
 לא אנחנו אידיאולוגיה. בלי חברה זוהי כל שקודם נמצא, כאן, שנאמרו הדברים כל

 בדיוק אגיד אני בזה. נודה בואו רוצים. שאנחנו למה שלנו הילדים את לחנך יודעים
 אוריינטציה על הצבעת פייסל, ד״ר שלך בממצאים מתכוון. אני למה

 הוא יהודי נער למה להבין יכול אני הערביים. הנערים בקרב אינדיווידואליסטית
 אנחנו אינדיווידואליסט. הוא ערבי נער למה להבין יכול לא אני אינדיווידואליסט,

שלנו. הקולקטיביות המטרות את מלהשיג מאוד רחוקים

 ובראש שבע בבאר יהודי ילד כל שלהם. הקולקטיביות המטרות את השיגו היהודים
 מדינה להקים היא פה היהודית המציאות של הקולקטיבית שהמטרה יודע פינה

 לי וברור יודע אני זה. את עושים לא אנחנו כאן. היהודי הקיום את ולשפר יהודית
 יכול אני המציאות. וזוהי זה עם מתמודדים לא אנחנו עובדתית הכלים. את לנו שאין

 מרושלים כל־כך אנחנו ולמה בנו, מטפלת לא המדינה למה סיבות ואלף מאה למנות
לעשות. צריכים שאנחנו מה את עושים ולא

 שצריך מרכזי דבר מקצוע. אנשי בלי חברה שאנחנו הוא לומר שרציתי השני הדבר
 אשר הערבי במגזר מורים 16,000 מכיר אני מקצועי. כוח־אדם להכשיר הוא לעשות

 חברות של מניסיון למיךה עם להתמודד שיכולים מקצוע אנשי להיות היו אמורים
 שלנו. בחברה איתם להתמודד שיכולים ייחודיים כלים בפיתוח ולהשקיע אחרות

 התחומים, בכל הסוציאליים, בשירותים בבריאות, בחינוך, נעשה. לא הדבר אבל
 רחוקים אנחנו אבל להגזים, רוצה לא אני כמה, יש מקצוע. אנשי בלי חברה אנחנו
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 שיוכלו מקצוע אנשי להכשיר מיוחד מאמץ ודרוש מקצוע, אנשי מלהיות מאוד מאוד
עליהן. מדברים שאנחנו הבעיות כל עם להתמודד

 מחסור על כאן הוצבע הכלכליות. הבעיות הוא להצביע רציתי עליו השלישי והדבר
 נמצאים ואנחנו הממשלה, של בתקציבים תלוי הזמן כל להיות אי-אפשר בתקציבים.

 זמן כל להתקדם אי־אפשר אבל הממשלה. של המדיניות בגלל גרוע כלכלי במצב
 הנוער, של הזאת בבעיה לטפל רוצים אנחנו אם בממשלה. כלכלית תלויים שאנחנו
 לפתח לדאוג צריכים אנחנו בכלל, הערבי, המגזר של הכלכלית ובבעיה בפרט,

 אלא עצמאיים, של במובן ייחודיים לא הערבי, למגזר ייחודים כלכליים אמצעים
 הערבי היישוב בתוך כלכלי בפיתוח להשקיע אומר וזה כלכליים, מקורות באמת
כלכליים. אמצעים לנו אין אם החברה את לתקן אי־אפשר יעבור. בל תנאי זהו עצמו.

 לא אבל הזה, הכנס על שעבדו לאלה לברכות מצטרפת גם אני חזאן: האלה
 הכנס. ובהכנת החומר בהכנת גדול מאמץ שהושקע רואה אני אסעד. של מהשיקולים

 היינו יומיים לפני רק דומה. דבר עשתה לא הערבית שהחברה מסכימה לא אני אבל
 אומרים הם גם העבודה, דפי וכל שם שהוגשו, הסקרים וכל השוויון, ועדת בכנס

 וגם וחברה, חינוך נושאי על בעיקר נושאים, אותם ועל כיוונים אותם על ומצביעים
נעשה. p זה אז אחרים. ונושאים בריאות ונושאי פוליטיים, יותר נושאים על

 ממשלתיים גורמים לשיתוף לתרום גם יכול שזה חושבת, אני כאן, שמיוחד מה אבל
 מהאנשים לשמוע גם מקום באיזשהו לתרום יכול זה ציבוריים. גורמים עם

 בהצגת הסכמה ישנה תמיד שלא pw האחר. הצד את גם ולשמוע האחראים
הזה. בכנס שמיוחד מה שזה חושבת אני אבל הדברים,

 מקצוע. אנשי הרבה כיום יש מקצוע. אנשי בלי חברה שאנחנו מסכימה לא גם אני
 מתוך המדיניות. בקביעת מעורבים אינם שבה המקצוע שאנשי חברה אנחנו אבל

 אדם אף אין החינוך, במשרד בכירות משרות מטה, ברמת משרות ויותר ארבעים
 מערבים אינם הממשלה משרדי האחרים. במשרדים גם המצב שזה בטוחה אני ערבי.
לעתיד. ראייה ובקביעת מדיניות בקביעת ערבים מקצוע אנשי

 האחריות את להעביר שצריך ראבי סעיד מר שאמר למה גם מתחבר שזה חושבת אני
 בכל דוקטור תואר בעלי ערבים 400מ־ יותר יש הערבית. מהחברה לאנשים יותר

מדיניות. בקביעת מעורבים אינם הם אבל מקצוע, אנשי ישנם כלומר המקצועות,
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 אנשי יותר לערב איך הדעת, את עליו לתת יותר שצריך נושא זה שבאמת חושבת אני
 של הצרכים ובקביעת האחריות בקבלת אותם לערב ואיך מדיניות בקביעת מקצוע

החברה.

 ועל הקיים המצב על מדברים אנחנו כנס בכל שכמעט נאהיה עם מסכימה אני
 וגם חביב ג׳ק פרופ׳ את גם שואלת ואני הלאה. מה היא והשאלה המוכרות, העובדות

 להציע יכולה הייתי האלהי בנתונים הלאה לעשות מתכוונים אתם מה ־ ח׳אלד את
הנושא. לקידום ובדרכים בטכניקות ולדון נפרד יום עליו ולעשות נושא כל לקחת

 לעומק בזה לדון מתכוונים אנחנו הכנס, בראשית אמר שח׳אלד כמו חביב: ג׳ק
 יילקחו הן מחשבות, לזרוק דיבור, כדי תוך היום, רוצים אנשים אם אבל בהמשך.
בחשבון.

 ח׳אלד את מילים. כמה לומר חייב אני בברכות, כבר התחילו אם אל־מאדי: משדי
 אז תכנים. עם ארגוני כבולדוזר יותר אותו להכיר היום שמח אני אבל בעבר, הכרתי

 תרומתם ועל הוולונטריים, והמוסדות הגופים הארגונים, על פה דובר הכבוד. כל
 ואני בעיות. להרבה והולמים מתאימים פתרונות ולמציאת לקידום חשובה המאוד
 כבדות בעיות של צרור הזה וחצי ביום העלינו נאהיה. שאמרה למה גם בזה מתחבר

 לעשות הזמן הגיע מעשיים, יותר להיות שכדי חושב, אני ץ,3ל מאוד. וחשובות מאוד
בהם. מטפלות הוולונטריות שהעמותות פרויקטים לאותם מיפוי מעין

 מאוד פרוייקט זה היצירתיות. פרוייקט את אנסאן עמותת בשם פה הצגתי אתמול
 ולהוביל להמשיך יכולה לבדה אנסאן עמותת שרק שחושב מי אבל מקיף. מאוד גדול,

 או לגופים גם המקום שכאן חושב אני לכן, טועה. לעומק, וגם לרוחב זה את
 באמת שאם כדי יד. שיתנו האחרים הוולונטריים לגופים וגם הממשלתיים המוסדות

 לפי אחרים. מגופים עזרה לקבל יהיה אפשר טוב, ומתפתח מתקדם שהוא פרויקט יש
 היסודיים הערביים בתי־הספר כל את כמעט דבר של בסופו יקיף הפרויקט התכנית,

 של מיפוי לעשות צרך לכו ובנגב. במשולש בגליל, הביניים חטיבות את וגם
 יותר, פרויקטים אותם את ולחזק מעשית, בצורה אבל בשטח שנעשים הפרויקטים

אחרים. ודברים תכנים מבחינת או כספית מבחינה אם

 יוזם כגורם הוולונטריים הארגונים של שהתפקיד לציין רוצה רק אני חביב: ג׳ק
 של בנוכחותם גם להגיד לעצמי ארשה ואני חותך, נושא בהחלט הוא התחומים בכל
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 מהיוזמות 75%ש- זה, עם ויזדהו איתי שיסכימו חושב שאני הרבים הממשלה נציגי
הוולונטרי. המגזר מתוך באות ,50% אולי החדשות,

 מאוד" ו״חשוב "חשוב" של דירוג שקיבלו הנקודות כאן הוזכרו חמיסי: ראסם
 האלה לנקודות להתייחס מאוד חשוב הראשונים. המושבים חמשת של בתוצאות

 רלוונטיים פתרונות למצוא ולנסות מהצלחות ללמוד רוזנפלד, ד״ר שציין במישור
 לנסות בעד אני אחרות. מחברות מאולצים פתרונות ולייבא לנסות ולא הערבי למגזר
 השטח אנשי את ולהפעיל ולנסות הצלחה, בו שיש תחום מכל אחת דוגמה לקחת

 היצירתיות. בתחום הצלחה לה שיש אנסאן עמותת על כאן מדובר למשל, שיצליחו.
 היצירתית החשיבה עניין כל את בגדול לקדם כדי שלהם מההצלחה ללמוד אפשר

הערבי. במגזר והיצירתיות

 לחשוב אפשר הערבית, החברה של בעיות ועל האלימות על דיבר יחיא חאג׳ ד״ר אם
מבנגלדש. או מסינגפור המערבית, מהחברה לייבא ולא לנו רלוונטיים פתרונות על גם

 ואת אסעד את שמכיר מי האמת, אבל פסימיות, הרבה שלו בדיבורים שידר אסעד
 של המעורבות את להזכיר רק מספיק אופטימי. להיות חייב מקרוב, שלו המעשים

 תורם הוא וכמה הרשויות ראשי של ואחת העשרים המאה של הפורום בגיבוש אסעד
 לא, או רוצים אנחנו אם בין בסך־הכל הזה. הפורום דרך המגזר את לקדם בכדי שם

 המגזר את לקדם צריך ודרכם שלנו היישובים של המנהיגים הם הרשויות ראשי
הערבי.

 הוא הראשון ביניהם. להפריד שצריך חושב ואני דברים, שני הזכרת חביב: ג׳ק
הערבית. החברה בקרב שמתרחשות ספציפיות מהצלחות ללמוד

 של מהניסיון לימוד של הנושא כל - רחבה ויותר נוספת שאלה היא השנייה הנקודה
 רוצה רק אני עצמה. בפני חותכת סוגייה זוהי עצמי. ייצור לעומת ייבוא אחרים,

 בתוך קבוצה כל אם בעצמנו. הכל לעשות צריכים שאנחנו האמירה את טיפה לסייג
 על מטילים אנחנו בעצמנו, הכל לייצר צריכים שאנחנו תגיד הישראלית החברה
 חושב גם ואני בו, לעמוד שיוכל מי שיהיה חושב לא שאני מאוד כבד עול עצמנו

נפסיד. שאנחנו

 מה עם ישראל של בין־לאומית בהפגשה מאמינים מאוד אנחנו במכון מקביל, באופן
 להיות אבל מאחרים ללמוד לדעת חייבים שאנחנו חושב אני אחרות. בחברות שקורה
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 הדברים את להתאים בזמן ובו השגיאות, את להעתיק לא הזמן, כל זהירים
שלנו. העצמית ליצירתיות מקום ולהשאיר

 לא הערבית החברה של המקצועית שהאליטה לכך אחד יתרון להיות שיכול חשבתי
 כמו מזה, מאוד מפסיד המרכזי שהשלטון להיות יכול המרכזי. לשלטון כל-כך הגיעה

 לרמה משאיר זה דבר אבל כשרונות. מבזבז כוחות, מאבד חברתי קיפוח שכל
 לשחרר הדרך את נמצא אם מאוד. גדול בהיקף ביותר הטובים הכוחות את המקומית

 זו מלמטה. יצירה של פריחה להרבה להוביל נוכל שלהם, היצירתית היכולת את
משוגעת. קצת אולי מחשבה

 לחזור ולנסות חביב ג׳ק של האחרון למשפט להתחבר רוצה אני אבו-עסבה: ח׳אלד
 תפסתי לפחות שאני כפי הדיונים, לרוחב שעברו הנושאים של המקורית לשאלה
אותם.

 של לרמה הגיעו לא ערבים מקצוע בעלי או ערבים שמשכילים כך על מדבר ג׳ק
 שישנם בהנחה הסיבות. מהן כרגע משנה ולא הממשלה, במשרדי החלטות מקבלי

 השאלה ממשלה, למשרדי הגיעו שלא הערבית בחברה מומחים ואנשים מקצוע בעלי
 ביטוי לידי באים לא האלה המקצוע ובעלי הזאת המנהיגות למה היא שמתבקשת

המקומיות. ברשויות או וולונטריים בגופים השטח ברמת

 בתוך המקומית שהרשות פה, המושבים כל לאורך שעלו לנקודות אותי מחבר זה
 מצד אומרת, זאת ביטוי. לידי לבוא כזאת למנהיגות מאפשרת אינה הערבי היישוב

 על־ידי המקצוע בעלי או הזאת המנהיגות בפני חסומה הדרך המקומי במישור אחד,
 באמצעות הארצי במישור גם בפניהם חסומה הדרך שני, ומצד המקומי. השלטון
 בשלטון שלא למחנה המשתייכים מהם 50%ש- אלא זאת, רק ולא המרכזי: השלטון

 בכל המקומית הפוליטית התרבות פי על בשירותים לקיפוח, טוענים או מקופחים,
רצינית. מאוד נקודה זו לדעתי, ויישוב. יישוב

 העלתה. שהיא מהדברים לחלק מסכים ואני נאהיה את כמובן שמעתי שנייה, נקודה
 הבריאות, בנושא שהובאו בנתונים מתביישת שאת אומרת אתמול אותך שמעתי
 כך, יותר. מעודכנים נתונים הבריאות במשרד לכם שאין הבנתי זה את אמרת וכשאת
 זה לפחות הנתונים, את לנו שיש ידוע, שהכל אומרת את עכשיו הבנתי. אני לפחות,

דבריך. על תוהה אני לכן, מדבריך. שמשתמע מה
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 ניתן כיצד הנתונים, את לנו שיש בהנחה למחשבה. שאלה אתמול העלה רוזנפלד יונה
 החברה בתוך הסוכנים הם ומי מה אומרת זאת חברתי. שינוי של לכלי אותם להפוך

 הנתונים את לקחת ניתן כיצד כלומר שינוי, של לתהליך להוביל ניתן שבאמצעותם
 לשפת אותם ולתרגם איכותי, או כמותי מחקר לא, או יבשים הסטטיסטיים,

 לעמוד ולנסות לדיון אותה להעמיד שצריך שאלה זו החברה. בתוך לשינוי המעשה,
ברשותנו. הנמצאים מהנתונים הנתמכת פעולה של חלופות מספר על

 כמו התחומים, כל את חותך המוניציפליות החסימות של הנושא כלומר, חביב: ג׳ק
 ביותר אפקטיבית בצורה הנתונים, את המחקר, את מנצלים אנחנו איך השאלה גם

שינוי. בתהליכי

 מימי השוני אולי, וזה, האלה, ביומיים שעלה שמה חושב אני אבו-עסבח: ח׳אלד
 הנשאלות שאלות על ומשיבים בפאנל מומחים יושבים עיון ימי שבאותם דומים, עיון

 היומיומיות הבעיות לפתרון לניסיון כלל בדרך המתייחסות המשתתף, הקהל על־ידי
למחר. מהיום של בטווח מיידי פתרון המחייבות

 אותן להנשים שצריך למי הגופות, את שזורק למי בדבריה התייחסה נאדירה ד״ר
 איתה, מסכים מאוד ואני לדעתי, אותן. זורק מי ולראות למעלה לעלות שצריך ולמי

 שמתבטא כאן, היומיים של שהייחוד חושב אני בו־זמנית. שניהם את צריכים אנחנו
 ולא אנו בכוחותינו בו לטפל שנוכל לנו שנוגע האישי הדבר מהו הוא רבים בדברי
 הגופות, זורק את להאשים רק לא כלומר, הבעיות. את לנו שיפתור למישהו נחכה
 לכל או, זריקתן, את למנוע ניתן והאם וכיצד, אותן זורק מי ולראות לנסות אלא

הזריקה. מעצם הנזק את לצמצם הפחות,

 אלינו השאלה עולה אבל, המארגנים. את לברך רוצה אני כל קודם עזאייזח: פייסל
 אנחנו כאשר כלומר, המחר. ולקראת היום הולכים אנחנו מה לקראת ולמארגנים,

 וגדלות. הולכות הציפיות האלה, הדברים וכל מאורגן חומר עם כזאת סדנה מארגנים
 אנחנו לאן מכאן, הולכים לאן אומרים אני, כולל כאן, שמשתתפים אנשים ואז

להוביל. רוצים

 את עושים אנחנו האם השאלה, נשאלת הסיכום, את עושים עכשיו אנחנו כאשר
 שאנחנו או הזה, העיון ביום שמשתתפת שונים, לארגונים ששייכת כקבוצה הסיכום
 השאלה את מעלה אני העיון, יום את שארגן ברוקדייל כמכון הסיכום את עושים
הדברים. בין הבדל שיש מכיוון
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 בנושא כארגון. וניסיון אמינות לו שיש ברוקדייל, מכון זהו העיון יום את שארגן מי
 על השפעה של ותהליכים מחקרים של גדולים תהליכים הוביל המכון הזיקנה

 pמ לאחר וגם הידע, ביצירת גם כלומר רב־מקצועיות, קואליציות ויצירת המדיניות
השירותים. פיתוח של ההשלכות מבחינת הידע במימוש

 קואליציה ויצירת והנוער הילדים בתחום דומים תהליכים כאן לראות רוצה הייתי
 כלשהן מסגרות עוצבו הזיקנה בנושא לנושא. מחויבות להם שיש ממשלה משרדי עם

 בזמנו אומרת, זאת החקיקה. על ואפילו הממשלה משרדי על אחר-כך השלכות והיו
 אם היא והשאלה בכנסת. חקיקה של בכיוון ולהשפיע להוביל ברוקדייל מכון הצליח
ונוער. ילדים של בכיוון גם כך לעשות חושבים אנחנו

 שרוב חברה אנחנו מקוממות. מאוד הערבית החברה על אסעד ד״ר של ההערות
 ולמרות ׳.64 עד צבאי ממשל תחת וחיינו ׳48ב־ לישראל מחוץ יצאה שלה המנהיגות

 מקצועית. הנהגה היום יש שממריאה: חברה הינה היום הערבית החברה זאת, כל
 לראות חזון להן אין עדיין אולי, הפוליטית, ההנהגה וגם המקצועית, מההנהגה חלק
 יותר עוד חזקה תהיה ההמראה וכן, בתושבים. מאמין אני אבל ולדחוף, העתיד את

בעתיד.

 ניצור המכון, או אנחנו, האם בעצם מדברים אנחנו ראשון, דבר ־ נוספים דברים שני
 לכך תהיה האם נוער, ובני ילדים בנושא ידע ליצירת אחרים גופים עם קואליציות

 כולל שונים, ארגונים עם גם קואליציות יוצרים אנחנו האם השני, הדבר מחויבות.
 pמ ולאחר שונים, בכיוונים שירותים של מודלים ליצירת וממשלתיים, וולונטריים

מהצלחות. לימוד של במחקר אותם וללוות כאלה מודלים ולפתח ללכת

 קיימות לו. לענות רוצה ואני המכון, לגבי כללית שאלה העלה פייסל חביב: ג׳ק
 כל קודם בא אינו המכון כאן. נמצאים נציגיהן ובחלקם מסגרות מאוד הרבה

 אני ובצד. יד על ולעבוד לחזק להשלים, פשוט אלא קיים, שכבר דבר שום להחליף
להבין. שצריכים הראשון הדבר שזה חושב

 גורמים מספר על־ידי אורגן הזה שהיום היא להדגיש רוצה שאני שנייה נקודה
 חסות ובמתן ההיגוי בוועדת שהשתתפו מי כל לו שותפים והיו היגוי, ועדת בהנהגת

המכון. של בלעדית פעולה היתה לא זאת הזה. ליום
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 לרמת הערבית החברה עם יחד המריא שפייסל חושב אני כל קודם בומים: יוסי
 הזה. המחשבה כיוון את שנמשיך חשוב מאוד העתיד. ולכיוון כללית יותר חשיבה

 אתחיל אני החותכים. התחומים על המקורית לשאלה חזרה לרדת רוצה אני אבל
 החברה של ברמה השנייה התחומים, לגבי כללית האחת הערות, בארבע דווקא

ספציפי. נושא של ברמה אחרונה ונקודה הפרט, של ברמה והשלישית

 נושאים על עיון ימי לעשות בעתיד אולי שחשוב כאן נאמר - הראשון הנושא
 שאחד חושב אני הכוללת. התמונה על לשמור יותר חשוב אבל חשוב, זה ספציפיים.

 רק ולא רבים עיון בימי משתתף )ואני הזה העיון יום של ביותר הייחודיים הדברים
 אנשים שמביא כלשהו נושא על עיון יום למצוא מאוד שנדיר הוא ישראל(, במדינת
 שחשובים ואתגרים נושאים על לדון כדי כאן שהיה כמו רב־מגזרי במתחם

 לרוחב האחרונים ביומיים שהצטיירה התמונה לרוחב. אחרת או זו לאוכלוסייה
החשובה. היא האלה הספציפיים התחומים ארבעה או שלשה

 שאנחנו הנושאים כל את מאחד שבאמת כתחום הבריאות תחום על אדבר אולי
 של העולמי הבריאות ארגון של ההגדרה את ציטט ראבי סעיד וידידי עליהם. דיברנו

 נפשית פיזית, רווחה של מצב היא בריאות מהאנגלית: לכם אתרגם בריאות.
 ארגון של האחרונות בשנים התכניות כל תחלואה. היעדר רק ולא מלאה, וחברתית
 ומעבר מעל החורגות תכניות הן האזורית וברמה העולמית ברמה העולמי הבריאות

 כמו נושאים שלנו. היומיומית בשפה "בריאות" לו קרואים שאנחנו מה של לנושא
 הספציפית הקהילה ושל הספציפית התרבות של אתגרים ובחינת חברתי אי־שוויון

והתכניות. החשיבה של החנית חוד היום הם

 וזה שונות, בדרכים פה שעלתה אחת נקודה להדגיש רוצה אני החברה, של ברמה
 שתי על הדגש את לשים רוצה אני כאן. עליו שדובר הקהילה של העצמה של הנושא

 שדיברנו הדברים כל את מביע הקהילה" "העצמת ו״הקהילה". "העצמה" המילים
 זה ולפי שלה, הצרכים הם מה עצמה בשביל להחליט לקהילה לתת ־ עליהם

 מבחינה האחריות את תיקח שהקהילה הכוונה אין התכניות. את להתאים
 לפעילות הדגש את להעביר והפעילויות. היוזמות מבחינת יותר אלא תקציבית,

 האחריות את להוריד לא בוודאי אבל למטה, מלמעלה רק ולא למעלה מלמטה
 ודרכי צרכים על להיות צריך הדגש לעשות. צריכים שהם מה על המרכזי מהממשל

המקומיים. ולסביבה לתרבות המתאימים טיפול
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 בריאות מקדמי בתי־ספר ותכנית בריאות ערים תכנית הן מאוד יפות דוגמאות שתי
 קובעת שהקהילה והעקרונות התיאוריה על בדיוק מבוססות ששתיהן פה, שהוזכרו
 את טכנית, עזרה שנקרא מה את נותנת המרכזית הרשות צריכה. היא מה בעצמה

מבפנים. הם והביצוע התכנים אבל המסגרת,

 פעם שעולים הדברים אחד וכר. סיכון להתנהגויות גלישה יש מדוע נשירה, יש מדוע
 לנערה או לנער כאשר לעתיד. אפשרויות של הנושא הוא פה, הוזכר גם וזה פעם אחר

 בעתיד. אפשרויות להם שיש מטרה, להם שיש ללכת, לאן להם שיש תפיסה יש
 היא מבית-ספר, לנשור לא שממריצה היא הזו והתקווה תקווה נותנת הזו התפיסה

 צריך זה הלאה. להמשיך שממריצה זו היא בגרות, תעודת להוציא שממריצה זו
המרכזיים. הדברים אחד להיות

 את מראש לברך גם אלא הזו, הסדנה את שארגנו אלה את רק לא לברך, רוצה אני
אחר-כך. העבודה את שימשיכו אלה

 עצם לייצג, באתי שאני והתחום מבחינתי שלפחות לומר רוצה אני לברכות מעבר
 מאוד ככדור ואתו רואה שאני שלג כדור לגלגל התחילה ברוקדייל מכון של היוזמה

 תהליכים מאותם שחלק לכך גרמתם שיזמתם האירוע מעצם המשרד. בתוך חשוב
 זכו הם פתאום ממשלה, במשרדי המקובל בקצב אותם ליזום חשבנו שאנחנו

 מכון כמו הוולונטרי המגזר אומר, שג׳ק כפי בהחלט, זאת ומבחינה לתאוצה,
תהליכים. להאצת לגרום יכולים בהחלט והג׳וינט ברוקדייל

 חושב אני בסדנה. שהשתתפו לאנשים האישית ברמה יותר משהו לומר רוצה אני
 ומהיכרויות האישי מהממד גם נתעלם לא בואו כאלה, אינטנסיביים וחצי שביום

 כאן שנוצרו פורמליים הלא לקשרים חשובה מאוד משמעות יש שנרקמו. ומהקשרים
ההדדי. הסיוע ולהמשך הקשרים להמשך התהליך, להמשך

 בי יש הזה, וחצי מהיום ההנאה כל למרות היישום, של שבקטע לומר מוכרח אני
 ליזום שכשהתחלתם מבין אני אבל טועה. שאני לראות מאוד אשמח ספקנות. הרבה

 לזה יש אם יודע לא אני הפוליטי. המהפך לפני עוד היה זה הזה, התהליך את
 ועד הזה המפגש את שיזמתם שמאז לי שנדמה לומר רוצה אני אבל משמעות,

 להיאבק שנצטרך מחדש, חומות כמה עוד הישראלית בחברה אולי, צצו, לביצועו
קצת. להורידן על-מנת חזק



345 מסרס דיון

 זה כי עכשיו זה את ואומר אמר שיוסי מה של אחד היבט על רק אדבר חביב: ג׳ק
 הסטטיסטיקה את הישיבה לפני למדתי בית, שיעורי עשיתי אני איכשהו. מתקשר
היהודית. מול הערבית האוכלוסייה על שזמינה

 והגורמים התהליכים של להבנה החשיפה זו בסדנה לי חשוב שהיה שמה חושב אני
 האוכלוסייה של המקצועית האליטה מה לדעת פשוט לכך, ומעבר הנתונים. מאחורי
 שאולי קיים, שכבר משהו זה ואולי בדעתי, עלה האלה. הנושאים על חושבת הערבית

 יהודית מקצועית אליטה לה נקרא רחבה, יותר הרבה קבוצה לחשוף צורך יש
 לא או חשוב דבר זה האם חשבתי, הזה. מהסוג לקבוצה התחומים, באותם שעוסקת

מאוד. לו חשוב היה שזה מיוסי חשתי חשוב. מאוד היה זה לי חשוב.

 ויוסי. ג׳ק שהעלו האחרונה לנקודה ולהתחבר להתחיל באמת רוצה אני דולב: סלל
 גם מעניין. מאוד לי והיה כזה. בפורום יושבת שאני הראשונה הפעם זו בשבילי גם

 לא אני אותן. ללמוד לג׳ק עזרנו כי הסדנה לפני הסטטיסטיקות את ידעתי אני
 מאחורי יש מה להבין באמת אלא הסטטיסטיקות, באמת היתה שהנקודה חושבת

המספרים.

 נאמרה וגם הזמן כל באוויר שריחפה הרגשה היתה השוני. של לנקודה מגיע זה פה
 החברה בין גדול נורא שוני שיש החינוך, על ואפילו הזהות, על בקטעים במפורש
 ביטוי לידי בא זה בחשבון. זה את לקחת צריך ושמאוד הערבית, לחברה היהודית
שלנו. את מחדש ליצור אלא תכניות להתאים ולא תכניות לשכפל לא בקריאה

 שבעצם שומעת אני פתאום בילדים, התעללות של בנושא בדיון זאת, לעומת
 של הבעיה על מדברים כשאנחנו שעולים הנושאים אותם הם שעלו הנושאים
 דיווח של ובעיה מודעות של בעיה היהודית. באוכלוסייה בילדים והזנחה התעללות

 של הנקודה על לחשוב התחלתי פעולה. ושיתוף יש כמה להגיד רוצים שלא ובעיה
 מה בדרגות: הוא שההבדל לחשוב התחלתי הדומה. ואיפה השונה נמצא איפה

 כמה עד זמן. המון לוקח גם זה לבד הכל את יוצרים אם לבד. ליצור ומה להתאים
 20ל־ אותן ניתן שקודם וחדשניות חדשות תכניות להמציא לעצמנו להרשות אפשר
שיש. מה את לפרוס ולא ,50ל־ כך ואחר 40ל- כך ואחר

חותכת. סוגיה זו גם חביב: ג׳ק
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 בדבר גם להיזהר צריכים פיפיות, חרב גם זו אבל ,p שלהוב־קיבורקיאן: נאדירה
 על אמר שפייסל ממה להתחיל דווקא רוצה שאני חושבת אני דילמה. זו הזה.

 הקיפוח של הערכים של הפנמה ישנה שכנראה ולהגיד הקיפוח, של ההיסטוריה
 pכ ולתפקד ולשרוד לחיות בהתחלה היחיד של הרצון ול^ ולדאגה. לפחד שגורמת

 כל את ושמעתי הישיבות בכל השתתפתי להמשיך. בסדר, יהיה הכל אם ואז, אדם.
 מאוד הרבה מחשבות, מאוד הרבה לי נתן זה למדתי. מאוד מאוד ואני ההרצאות,

מרצה. ולכל שעבד מי ולכל המארגנים לכל מודה ואני ותובנה. הארה

 בהישרדות יותר הוא והכוח שורדים. אנחנו קורבנות, לא שאנחנו למדתי היתר בין
 מעולה. וזה הבעיה עם להתמודדות דרך ליצור כוח יש אחד לכל בקורבנות. מאשר

 הרבה עובדת אני זאת עם יחד אבל אקדמיה, אשת אני אמנם לשטח, יורדים ואם
 על לספר יכולה מניסיוני ואני הצלחות, וישע תכניות שישנן ויודעת לשטח וקשורה

מעולות. הצלחות המון

 לא מאוד אני אידיאולוגיות. בלי שאנחנו חושבת לא אני אסעד, ד״ר של הטענה לגבי
 pול מנוגדות, הן ולפעמים אידיאולוגיות, מדי יותר לנו שיש חושבת אני מסכימה.

 שאין לא זה אבל עומדים. אנחנו איפה יודעים לא שאנחנו מרגישים אנחנו
 מאוד חשובה אחת אידיאולוגיה אידיאולוגיות. מאוד הרבה יש אידיאולוגיות,

 של החשיבות של הנושא זה מבפנים, שדיבר מי כל את ושביטאה פה אותה שמצאתי
 ואני אדם. היותו את לממש זכותו לאדם, הכוח מתן האדם, של הכבוד האדם,
רווחה. בריאות, חינוך, של התחומים לגבי זה את שמעתי

 לעולם נוכל לא אחד, דבר לדעת שכדאי חושבת אני שלנו. האחריות של הנושא
 הקטן הדבר את אבל דבר. שום לעשות לא אפשר תמיד הדברים. כל את לעשות
 אנסאן לאגודת מודה אני אז לשני. אחד לפרגן כדאי ואחד, אחד כל עושים, שאנחנו
 שהאחד וכדאי הקטן, הצעד את עושה אחד כל ולכולם, ולסעיד ולאסעד ולפייסל

לשני. יפרע

 על לבנות וצריכים האדם p של ביכולתו אמונה וישנה אחריות וישנה מחויבות ישנה
 לא הוא שלנו שהתפקיד ומחקרים סטטיסטיקות לגבי לדעת חשוב לזה, נוסף זה.

 תופסת שאני איך לפחות המחקרים, של המטרה זאת לא מחקרים. יותר לאסוף
 שאנחנו הערכים מהם המסר, מהו בחכמה למצוא היא המחקר של המטרה אותה.

 לא לדעת, חשוב ומאוד אותנו. מלמד המחקר מה המחקר, מאחורי ומעלים מעמידים
 ועוד מחקר עוד ועושה אוספת ואני באקדמיה שאני או באוניברסיטה שאני מספיק
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 החכמה מה המחקרים, על לבנות יכולה אני איך לי, אומר זה מה אלא, מחקר.
לנו. נותן שהוא בחכמה זה הידע של הכוח זה. מאחורי

 כדי תוך ליצור היכולת את יש אחד לכל בהתערבות. היצירתיות של הנושא
 את תורם אדם כל דבר. בכל בשטח מקצוע איש צריכים לא אנחנו התערבות.

 ואלימות מוכות נשים עם בשטח שלי העבודה לפחות עושה. שהוא במה שלו התרומה
 שנמצא שמה רואה אני וילדות, נערות לגבי שעשיתי האחרון המחקר נשים, כלפי

 מתוך התרבות, מתוך סוגיות לקחת וכדי עליו לבנות כדי כוח לי נותן בשטח
 זה. על בונה ואני שם, שנמצא וממי ומסבא מסבתא שקיים הידע מתוך ההיסטוריה,

לבנות. מה על ויש

 וגם ברוקדייל למכון אותו זורקת ואני מאוד, אישי שהוא אחד דבר גם יש
 הרעיון ממשיכה. שאני בנושא משגע מחקר עכשיו לי יש העברית. לאוניברסיטה

 הילדה-הבת זכויות לגבי לדבר כשהתחיל בדיוק ח׳אלד, עם כשדיברתי דווקא התחיל
 יש מה לחפש בתחום, שלי הידע את לפתח ההזדמנות את לי נתתם זה. על ועבדתי

 חושבת ואני ברעיון. יחיא חאגי מוחמד ד״ר ידידי את קצת לשתף ערב, במדינות
פז. הזדמנות שזאת

 המחויבות עם האנשים את לפגוש היה אותי הרשים שהכי הדבר רוזנפלד: יונת
 חושב אני אידיאולוגי. אחד דבר להגיד רוצה אני ללבי. נגע מאוד זה פה, שנמצאים

 לא ,Not to write anyone off באנגלית שאומרים כמו חשוב, נעשה שאנחנו מה שכל
מהאוכלוסייה. אחד לאף לוותר ולא בממסד אחד לאף לוותר ולא אחד אף על לוותר

 שאנחנו בממסד אנשים של אחת אוכלוסייה יש בעיני. בלט מאוד אחד דבר למשל,
 ברווחה, וגם בחינוך גם התחומים, בכל עליהם לוותר נמשיך אם עליהם. ויתרנו
למפקחים. מתכוון אני מזיקים, אנחנו

 שקיימת הכללית הנטייה היא שזאת למרות הפיקוח, על נוותר שלא מזהיר אני
 בלתי תפקיד להם יש צידוק. בלי או צידוק עם היהודי, במגזר השירותים בתחום

 אליהם גם להתייחס עליהם, לוותר לא להיזהר מאוד צריכים ואנחנו וחשוב רגיל
 הבולטים הדברים מן שאחד מכיוון אחד. לכל שיתייחסו רוצים שאנחנו כפי בכבוד

 להגיד אפשר הערכה. מאוד מעט כבוד, מאוד מעט כלפיהם שמפגינים הוא הרבה הכי
 חושב ואני ועלובה. דלה היא שלהם התמיכה מערכת אבל שליליים, דברים הרבה

השירותים. נותני של המערך כל בתוך מיוחדת תשומת-לב להם לתת צריכים שאנחנו



גישראל עדנים מער וגר ילדים 348

 מילה לא אף אמר לא אחד שאף מכיוון הזאת הנקודה את להדגיש מאוד רציתי
 לא השליליים שהדברים אומר לא אני שליליים. דברים רק הפיקוח, על אחת טובה

 שליליים דברים כמה עליהם להגיד שאפשר גורמים עוד גם יש אבל מוצדקים, היו
.not to write them off להיזהר מאוד צריך אבל מוצדקים. יהיו הם וגם

 אחד פוליטית. מבחינה קשה מאוד בתקופה חיים שאנחנו אמר כורזים יוסי
 אנשים עם היומיומי הקשר זה אופטימי, ולהישאר לוותר ולא להישבר לא הסיכויים

 מאוד. רבה חשיבות בעל הוא משם שבא שההיזון חושב אני עובדים. ולמענם שאיתם
מהאנשים. רחוקים נהיה שלא הזמן כל לוודא צריכים ואנחנו

 שעוסקים אנשים בין לשבת והרצון הערגה את מבין אני נאהיה, של דבריה לגבי
 את לראות עצמנו את פותחים אנחנו יחד הזאת הישיבה על־ידי אבל תחום, באותו

 חשיבות בעל הוא הזה השלם שלם. באופן ולמענם איתם עובדים שאנחנו האנשים
 הקטעים עם ולא השלם עם דיאלוג שהוא ליצור, צריכים שאנחנו בדיאלוג מאוד רבה
 חשיבות לכך שיש לי נדמה אבל תיאורטי, מדי יותר אולי נשמע זה האדם. אותו של

 לקטע להתייחס לא מאפשר שונים מתחומים אנשים פה שיש זה ודווקא מאוד. רבה
לשלם. אלא

 דווקא חושבת אני החדשות. התכניות של לנושא אתייחס אני קדם: עלית
 בכפר האינדיווידואלי, ביישום רואים ההבדלים, את רואים למטה שכשיורדים

 בשטח. שצריך למה התכניות את להתאים שצריכים מסוימת, משפחה עם המסוים
 שונים. הם שהדברים ובקבלה בהבנה צורך יש אלא מחדש, הגלגל את ליצור לא זה

 תכנית לא המקומות, לכל להתאים צריכה והיא אחת תכנית שיש להגיד אסור
 התכנית את להתאים מוכרחים בארץ. שמתאימים ולא לארץ מחוץ שמעתיקים

לצרכים.

 תמיד שאני לומר רוצה אני הערבית. החברה שעוברת התהליכים על כאן דובר
 את עדיין לה ושיש הרבה, כל־כך שעברה הזו החברה של מהיכולת מתפעלת

ולצמוח. ולגדול להשתנות באמת היכולת ואת האמונה את היצירתיות,

 במועצה עושים שהם כלשהו פרויקט על סיפרה לאומי לביטוח מהמוסד שרית
 לא הערבים והילדים ומושבניקים, קיבוצניקים ערבי, מכפר ילדים עם גלבוע אזורית
 קודם צריכים כי הפה, את פותחים לא הערבי שבכפר פלא לא זה הפה. את פותחים

הפה. את לפתוח יכולים שהם האמונה ואת הזהות את להם לתת כל
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 חוסר או הגמישות חוסר לפעמים חשוב, משהו אמרה שעליה חושב אני חביב: ג׳ק
 את שמעכב הגורם שהיא מקומית, לאוטונומיה גם מתקשר להתאמה הנכונות
תכניות. של ההפצה

 נימות כמה כאן שנכנסו קצת מצטער אני הפוליטי. בנושא משהו להגיד רוצה אני
 את להפוך הוא שלנו האתגר אחרת. זה את מנסח הייתי אני היום. בסוף פוליטיות

 ונוער ילדים של בישראל, חברתי קידום של בישראל, חברתי צדק של הנושא
 כך לו. מחויבים הפוליטיים הגופים ושכל הפוליטי בקונצנזוס שהוא לנושא בישראל,

זה. על לחלוק אפשר pw אבל העניין. את מגדיר הייתי

 התקופה היתה זו י.69ב־ לישראל באתי אני אחרונה. נקודה עוד להוסיף רק רוצה אני
 של גדול היקף הראו העוני על שהתפרסמו ראשונים נתונים השחורים. הפנתרים של

 יכלו לא ההגדרה ולפי סוציאליסטית, חברה היינו אז עד בישראל. ואי-שוויון עוני
 תופעת של התפרצותה עם עוצמתם במלוא שנתגלו כפי ואי־שוויון, עוני להתקיים
השחורים. הפנתרים

 בקרב העוני על הראשונים הנתונים את פרסמתי ובעצם מעורב, מאוד אז הייתי אני
 הסברים נתנו כולם האלו. בנושאים בהסברה מעורב מאוד גם הייתי בישראל. ילדים
 האשכנזית. לאוכלוסייה בהשוואה נכשלו ויותר הצליחו, פחות המזרח עדות מדוע
זה. בנושא פרימיטיבית מאוד היתה הדיון רמת

 טענתי אני שונה. קצת בצורה המצב את וניתחתי שונה קצת עמדה אז נקטתי אני
 שנים ובילו לארץ )שהגיעו בארץ המזרח עדות של המוצא נקודת על מסתכלים שאם

 קרוא ידעו לא האמהות ורוב אשכנז, יהודי כמו מגרמניה פיצויים קיבלו ולא במחנות
 ׳,70ב־ היה זה ההשכלה, בתחום הגיעו הם לאן ורואים מוצאן(, בארצות וכתוב
 ולא הזאת הקבוצה של מההצלחה הזאת, הקבוצה של מהיכולות להתפעל רק אפשר
 הגדולים הפערים את כלל שולל לא וזה כמצליחה. אלא כנכשלת אותה לראות

 את הקיפוח, תחושות את האלה, הפערים של השליליות ההשלכות את שקיימים,
 את לשלול הניסיון את הזאת, האוכלוסייה כלפי שננקטה נכונה הלא המדיניות
ועוד. התרבות,

 עדות אוכלוסיית על שלי המבט נקודת בין קשר יש אם כמחשבה זה את זורק רק אני
היום. שלנו הדיון לבין ׳70ה־ בשנות המזרח
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 שהציגו, אלה לכל סקירות, שכתבו אלה לכל לכולם, מודה אני אבו-עסבה: ח׳אלד
 והם תמיכה, שנתנו אלה ולכל שהקשיבו, אלה לכל בדיונים, שהשתתפו אלה לכל

 ועם ביותר הטוב התכנון ועם ביותר, הטובות הסקירות עם שגם חושב אני רבים.
 המחויבות בלי האלה היומיים את לקיים היה אי־אפשר ביותר, הגדול הבולדוזר
שהשתתפו. האנשים כל של האמיתית

 דבר להגיד יכול אני והציפיות, ההמשך לגבי ואחרים, פייסל שזרקו הכפפה לגבי
 נערוך עוד אנחנו שלכם. בידיים נמצא הסקירות נותני על-ידי שנכתב החומר אחד.
 מידע ממנו לקבל שרוצה מי כל את לשרת כבר שיכול הזה החומר את ונפיץ אותו,

אחד. סופי תוצר ,p אם יש, מחקר. גוף או ארגון איזה משנה ולא

 ביומיים שעברנו עצמו, התהליך הוא בפתיחה, עוד אליו שהתייחסתי שני, סופי תוצר
תוצר. כאל עצמה ללמידה להתייחס ספק, ללא ניתן, האלה.

 בגיבוש שותפה והיתה איתנו ועבדה שעמלה היגוי ועדת לנו יש שלישי, דבר
 גם לשמוע נרצה ההיגוי, ועדת עם לעבוד נמשיך אנחנו הסדנה. של הקונספציה

האחרים. בתחומים והן המחקר בתחום הן עבודה, והמשך פעולה המשך על הצעות

 שאנשים ובטוח מאמין אני הסדנה. לאחר מתמשך קשר איתכם ליצור רוצים היינו
 על ברעיונות אותנו להעשיר גם ויכולים להגיד מה להם יש בסדנה עמנו שהשתתפו

במכון. עתידיות עבודה ושיטות נושאים

 מתמשך. תהליך של פתיחתו רק אלא הדרך סוף אינה הזאת שהסדנה מאמין אני
ולהתראות. תודה המשתתפים. לכל מודה מאוד אני ושוב,
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חסדיה עריכת ההליך מיאיר

 ובני ילדים על בידע המחסור רקע על התקיימה הסדנה הספר, בפתיחת שצוין כפי
 מחקר כיווני לגבי וקדימויות עדיפויות סדרי לגבש הצורך רקע על ערבים, נוער

 הרואה ורב-מקצועית רב־ארגונית מזווית יותר מעמיק דיון לערוך מנת ועל ופעולה,
והחברה. החינוך הבריאות, בתחומי נפרדים צרכים כבעל רק ולא כשלם הילד את

 ערבים מדיניות ואנשי חוקרים הם שחבריה היגוי, ועדת להקים הוחלט ראשון כצעד
 על הוחלט המפגשים ובמהלך פעמים, שלוש נפגשה זו היגוי ועדת ויהודים.

המתוכננת. הסדנה של הקונספציה

 ובני־הנוער הילדים של לחייהם הנוגעים מרכזיים בהיבטים תעסוק שהסדנה הוחלט
 ואנשי מהשדה מומחים לחוקרים, לפנות הוחלט זו, החלטה בסיס על הערבים.
 של התאריך נקבע כמו-כן השונים. בתחומים סקירות שיכתבו ולבקש מדיניות,

הסדנה. לעריכת כמועד דצמבר אמצע

 סקירות השונים. בתחומים סקירות 28כ- התקבלו ספטמבר־נובמבר החודשים במשך
 הנקודות עם יחד הסדנה, של קיומה לפני כשבועיים המשתתפים בקרב הופצו אלה

 כדי זאת, הפעולה. בתחום והן המחקר בתחום הן מהסקירות, שעלו המרכזיות
 בין לדיון בסיס שישמשו המרכזיות והנקודות הסקירות את יקראו שהמשתתפים

השונים. במושבים המשתתפים

 יום סדר לקראת קיים ממצב הערבי והנוער "הילד הכותרת תחת התקיימה הסדנה
מושבים: שמונה וכללה ,1996 בדצמבר 15-16 יומיים, במשך עתידי״

פתיחה מושב ♦
מיוחד וחינוך פורמלי חינוך ־ ראשון מושב ♦
הבלתי־פורמלי החינוך ■ שני מושב ♦
לבריאות וחינוך בריאות ■ שלישי מושב ♦
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הילד ומעמד סוציאליזציה רביעי־ מושב ♦
וולונטריים וגופים המקומי השלטון - חמישי מושב ♦
רווחה - שישי מושב ♦
 התחומים לכל משותפים נושאים - מסכם מושב ♦

 ההמלצות המרכזיות, הנקודות על והתבססו קצרות היו השונים במושבים ההצגות
 להביא הדרך את למצוא אחד, מצד השתדלנו, זו בצורה הללו. להמלצות והנימוקים

האלה. להמלצות וההנמקות הרקע על לעמוד שני, ומצד לעתיד, יום לסדר המלצות

 השונות בסקירות שעלו המרכזיות בנקודות שהתמקד לדיון הוקדש הזמן עיקר
 הדיון, לאחר המציגים. על־ידי שהובאו כפי השונים בתחומים ובהמלצות

 המחקר בתחומי עדיפויות לפי שלהם ההמלצות את לרכז התבקשו המשתתפים
והפעולה.

 השונים התחומים לרוחב החותכות לנקודות התייחסות היתה הסיכום במושב
התחומים. לכל המשותפים פעולה כיווני וגובשו
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 עתידי יוס לסדר העיקריות הוזנולעות סינוס
תחוס לפי

המיוחד והחינוך הפורמלי החינוך ראשון! מושב ו.
המחיעיגו המחקר תחומי

 מחנכים, בקרב חינוכית מנהיגות פיתוח של פעולה תכנית שילווה פעולה מחקר (1)
וילדים נוער בני

 התלמיד "פרופיל הערבית החינוך במערכת תלמידים נשירת תופעת על מחקר (2)
לנשירה הגורמים ועל הנושר"

 התהליך על זו זהות והשפעת הערבית, באוכלוסייה והשתייכות זהות תפיסת (3)
הערבי בבית־הספר החינוכי

הערבים המשכילים בקרב מקצועי אדם כוח איתור (4)
בבית־הספר לתלמידים מורים בין התקשורת ודפוסי מהות (5)
 בחברה הרך הגיל של במסגרות נמוכים השתתפות לאחוזי הסיבות בחינת (6)

הערבית
המעורבות בערים הערבית החינוך במערכת המרכזיות הבעיות זיהוי (7)
הערבית החינוך במערכת הפועלת החינוכית המדיניות בחינת (8)

חתערנות ומוקדי מדירות לפעולח: עות3ח

 ולתרבות לזהות רלוונטיים שיהיו כך לימודים, ותכניות ספרים ושינוי התאמת (1)
הערבית

 משאבים בפרט, הבדואית, והערבית בכלל, הערבית, החינוך למערכת לספק (2)
היהודית למערכת השווים וחומריים אנושיים

הערבי לבית-הספר מקומיות ויוזמות חינוכיים פרויקטים החדרת (3)
המיוחד הילד של ליכולתו המותאמות ייחודיות הוראה שיטות פיתוח (4)
לבנות החינוך חשיבות על דגש שימת עם חובה, חינוך חוק אכיפת (5)
 מערכת של מצבה שיפור לשם עמותות, כגון קהילתיים, גורמים התערבות (6)

היבטיה כל על החינוך
המיוחד והחינוך הפורמלי החינוך בתחום ברורה חינוכית מדיניות גיבוש (7)
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פורמלי הנלמי החיגוך שר.• מגשב .1
חמג^עינז המחקר תחומי

הערבית בחברה בסיכון ונוער המנותק הנוער נושא על מחקר (1)
והקהילה בית-הספר בין והיחסים הקשר מהות (2)
ערבים נוער בני בקרב הפנאי שעות ניצול נושא בחינת (3)
 וערכים מסורתיות בין הנמצאת בישראל, הערבית האוכלוסייה של מצבה (4)

 השונה, התרבות בעלת הישראלית החברה עם מגעיה לבין ייחודיים תרבותיים
הערבי ובית־הספר החינוך מערכת על אלה מגעים והשלכות

חתערכות ומוקדי מדירות לפעולה: חעעות

 השירותים באמצעות בסיכון ונוער מנותק בנוער הטיפול את ולהעמיק להרחיב (1)
פורמליים הבלתי

בתשלום וההשתתפות לילדים התכניות בהפעלת ההורים מעורבות את להגביר (2)
 והעשרה מיומנויות בהקניית המתמקדים ופרויקטים תכניות ויישום פיתוח (3)

לתלמידים
 במערכת הילדים וגני בתי־הספר לכלל והחדרתו יצירתיות פרויקט תכנון (4)

הערבית החינוך



לגריאגת גתיגין גריאית שלישי: מגשג .3
חמתעינז המחקר תחומי

וגורמיהן שונות אוכלוסייה קבוצות בקרב התאונות וסוגי שכיחות (1)
 בתי־הספר תלמידי ושל בכלל, הערבית, האוכלוסייה של והתנהגות ידע עמדות, (2)

קרובים נישואי של התחום לגבי בפרט, התיכון,

חתערגות ומוקדי מדירות לפעולה: העעות

 למחלות סיכון כגורם קרובים נישואי של בתחום הסברה מעיד לפתח (1)
תורשתיות

 לצמצום ההרה לאישה והמעקב הטיפול המניעה, שירותי את ולהרחיב לפתח (2)
נמוך לידה ובמשקל מולדים, מומים בפגות, הקשורה תינוקות תמותת

 בכלל, הערבי, במגזר בפריפריה באזורים הבריאות שירותי תשתית את לחזק (3)
בפרט הנמוכות, החברוניות־הכלכליות הקבוצות ובקרב

 בריאות ובתחום בכלל, הבריאות, תחומי בכל מקצועי ערבי אדם כוח להכשיר (4)
בפרט הנפש,

 )חינוך, המערכות בכל ילדים בקרב תאונות למניעת תכניות ולהפיץ לפתח (5)
ורווחה( בריאות

 החיסוני הכיסוי והעמקת האוכלוסייה לכלל שגרתיים חיסונים קבלת להבטיח (6)
הרות( נשים בקרב אדמת נגד חיסון )כגון בסיכון לקבוצות
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הילד ומעמד מעיאליזעיוז רביעי: מושב .4
המולעינז המחקר תחומי

מודרנית לחברה מסורתית מחברה במעבר הילד (1)
השונים התחומים על וההשלכות הערבית בחברה הילד מעמד בחינת (2)
 לקונטקסט התייחסות כדי תוך בנות/נערות בחקר האתיות הדילמות (3)

התרבותי-חברתי
 וסוגי ואנגלית( עברית )ערבית, השפות שלוש לימוד כלפי התלמידים עמדות (4)

הקיימים הלמידה חומרי
הילד עתיד לגבי וההשלכות לילדים הורים בין הקשר דפוסי (5)

חתעיגות ומוקדי מדירות ל&עולח: עות3ח

שפות הוראת של בתחום מתאימים לימודיים עזרים ולפתח מורים להכשיר (1)
במצוקה בנערות בטיפול התערבות כדי תוך ומחקר למידה (2)
 )כפי החינוך מערכת בתוך האזרחות תחום לכלל יותר רבה במידה להתייחס (3)

משמעותו את ולהבהיר קרמניצר( בוועדת שהומלץ
 בקור^ הפגיעה להגברת הגורמים טאבו, בגדר שהם חברתיים נושאים להעלות (4)

הערבית בחברה בבת/בנערה לטפל באים שאנו בשעה



359 סיכום פרק

גגלמטריים גגגפים חמקגמי חשלטגן חמישי: מגשג .5
חמגננעינז המחקר תחומי

 של בתהליך שנמצאת באוכלוסייה לטיפול קונספטואלית חשיבה בפיתוח צורך (1)
קהילתית פוליטית מבחינה גיבוש של ובשלב ומבני, כלכלי חברתי, מעבר

חתערנות ומוקדי מדיניות לפעולה.־ חעעות

 חברתיים, לנושאים המקומיות הרשויות במסגרת יותר רבה במידה להתייחס (1)
בפרט נוער, ובני ילדים ולגבי ככלל, האוכלוסייה, לגבי וחינוכיים תרבותיים

 "חלון בגישת השימוש לעומת החברתי, בתחום ארוך לטווח התכנון את להרחיב (2)
היום המקובלת ההזדמנויות"

המקומיות ברשויות קדימויות בקביעת התושבים מעורבות את לחזק (3)
 עם קשריהם את ולפתח הוולונטריים הגופים של הפעילות את להרחיב (4)

הממשל ועם התושבים
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רגגחוז שישי: מושג .6
המולעיס המחקר תחומי

 על אלה פגיעות של והשלכות ערבים בילדים וההתעללות ההזנחה תופעת ממדי (1)
בעתיד הילד חיי

הערבי במגזר והרווחה העבודה משרד מטעם המוקצים התקנים נושא בחינת (2)
המגזרים שני בין הפערים על לגישור מדיניות תינקט שלפיהן הבעיות זיהוי (3)
הערבי לנוער הניתנים השירותים התאמת מידת (4)

התערבות ומוקדי מדירות לפעולה: העעות

 להשכלה עידוד ומתן ערביות, לנשים מתאימים והכשרה עבודה מקומות ליצור (1)
המשפחה בפרנסת והשתתפות גבוהה

הערבים בכפרים בילדים ולטיפול לאיתור מקצועי אדם כוח להכשרת לדאוג (2)
 ביישובים מתקנת אפליה של מדיניות לנקוט הממשלה משרדי על ככלל, (3)

הערבים
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 משותפים ופעולה מחקר וכיווני חותכות )קורות
המסכם מהריון שעלה כפי השונים לתחומים

 להלן השונים. המושבים לאורך שבלטו נקודות מספר עלו והסקירות הדיונים במהלך
אלה: נקודות

 שרויה בו הקשה המצב לגבי בסדנה המשתתפים בקרב מודעות קיימת ♦
 אוכלוסייה של מצבה על לעמוד בכדי המישורים. בכל כמעט הערבית האוכלוסייה

 האוכלוסייה לבין הערבית האוכלוסייה בין השוואה כלל בדרך נעשית זו,
 המצב בהבלטת לצורך רק לא גורמת האוכלוסייה של למצבה המודעות היהודית.

הקיימות. לבעיות פתרונות אחר בחיפוש לצורך גם אלא הנתונים, מבחינת הקיים

 חלקיים נתונים של לקיומם הגורם דבר הערבית, החברה על במחקר מחסור ♦
 הילדים ולאוכלוסיית בכלל, הערבית, לאוכלוסייה הקשור בכל השונים בתחומים

בפרט. הנוער, ובני

 הקיימים, הנתונים מאחורי העומדים הגורמים על במחקר חמור מחסור קיים ♦
מוצעות טיפול ודרכי

 הבעיות בפתרון חלק לקחת הערבי והציבור הקהילה של הצורך לגבי הטענה ♦
 הממשלה משרדי של המדיניות על ביקורת בהעלאת להסתפק ולא הקיימות,

 לראות צריכים הערבים והמשכילים המקצוע אנשי חדה. בצורה עולה השונים
 חיפוש תוך הקיים, המצב ולשיפור פתרונות למציאת באחריות נושאים עצמם את

אפקטיביים. והתערבות פעולה נתיבי אחר

 מחברה מעבר של בתהליך הנמצאת כחברה הערבית החברה של הסוגייה עלתה ♦
 השונים החברתיים בנושאים הנובעות והדילמות מודרנית, לחברה מסורתית

המעבר. תהליך מעצם

 השלטון או המקומי השלטון מצד ארוך לטווח תכנון היעדר לגבי הטענה חזרה ♦
הערבי. במגזר הניתנים השירותים של המרכזי,

 בשירותים שיטפלו וולונטריים בגופים המחסור על הבסיסית הטענה ועלתה חזרה ♦
המקומית. ברמה והן הארצית ברמה הן הערבית, בחברה השונים
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 בנקודה השונים. העניין בתחומי מקצועי אדם כוח ובפיתוח באיתור הצורך עלה ♦
טענות: שלוש קיימות זו
השונים. הממשלה במשרדי ערבים מקצוע ובעלי משכילים אי-קליטת -
השונים. השירות בתחומי ומנהיגים מקצוע בבעלי חמור מחסור ־
המקומי. השלטון ברמת מקצועיים תפקידים במילוי אובייקטיביות חוסר ־

 הנובעות החברתיות וההשלכות בסיכון, הנוער ובני הילדים של הבעיה עלתה ♦
מכך.

 הצרכים פי על חדשות תכניות ויצירת קיימות תכניות של תרבותית התאמה ♦
הערבית האוכלוסייה של הייחודיים והמאפיינים

 הסוגיות סביב והדיון מדיניות, ואנשי בשדה מומחים חוקרים, בין הפעולה שיתוף
 אפשרות יצרו הערבים, הנוער ובני הילדים בהן שנתונים השונות והדילמות
 השונים. למשתתפים הרלוונטיים עניין נושאי סביב משותפת לעבודה והזדמנות

:בסיס שימשה הסדנה לכך, מעבר
 המטפלים והוולונטריים הציבוריים הארגונים בכל עדיפויות סדרי על לחשיבה (1)

בישראל. ערבים נוער ובבני בילדים
שעלו. השונות מהסוגיות אחת בכל יותר מעמיקה לעבודה (2)

 במספר במכון ולנוער לילדים במרכז העבודה תכנית על רבות השפיעה הסדנה
 מבין רבים גורמים בשיתוף מחקר תכנית מתבצעת הסדנה מאז כיוונים.

 המקומית, ברמה תכנון כגון בסדנה, שעלו לנושאים מתייחס המחקר המשתתפים.
 דפוסי נוער, בני בקרב וסיכון בריאותיות התנהגויות פורמלי, הבלתי החינוך פיתוח

ערבים. מקצוע אנשי בקרב יזמות ופיתוח נוער מנהיגות



נספחים
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חסדגח תמית א?י מזפת

ו.מ2ו.996 א' יגם

צמריים וארוחת חרשמח קבלח, 14.00 -12.00

מושבסתיחח 14.00 -14.30
 ונוער לילדים במרכז פעילות ורכז בכיר חוקר ־ אבו־עסבה ח׳אלד מר :יו״ר

ברכות:
ישראל ג׳וינט מנהל ־ מנטבר ארנון מר

ברוקדייל מכון מנהל ־ חביב ג׳ק פרופי

מיוחד וחינוך פורמלי חינוך ראשון. מושב 16.00 -14.30
 במרכז ערבים ונוער ילדים פעילות ורכז בכיר חוקר - אבו־עסבה ח׳אלד מר :יו״ר

ונוער ילדים
 והספורט התרבות החינוך, במשרד הערבי החינוך על הממונה :אסדי עלי מר

 עתידיות" ותכניות הערבית החינוך במערכת נבחרות "סוגיות
שבע באר - בן־גוריון אוניברסיטת אבו-סעד: אסמעיל ד״ר

 ומגמות" סוגיות :2000ה- שנת לקראת בנגב הבדואית החינוך ״מערכת
אביב תל יפו ־ יפו המקיף בית-הספר מנהל :יעקובי ג׳אנם ד״ר

מעורבות" בערים הערבית החינוך במערכת וסוגיות "דילמות
 הערכית בחברה תכניות לפיתוח בקרן מקצועי צוות יועצת מנסור: ערביה גב׳

הערבית" בחברה הרך הגיל "מצב
 הערבית החינוך במערכת המיוחד החינוך מפמ״ר :בשארה אחסאן מר

הערבית" החינוך במערכת המיוחד החינוך "התפתחות
ד״רעבדחאיק:

 המיוחד" מהחינוך הילד של שילובו לקראת הערבית החינוך "מערכת
דיון
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קפה הפסקת 16.30 -16.00

הבלתי־פורמלי המינון שני. מושב 18.00 -16.30
 והספורט התרבות החינוך, במשרד צפון מחוז מפקח ־ צרצור סעד ד״ר יו״ר:

 החינוך במשרד הערבי במגזר ונוער חברה מינהל יחידת מנהל :זחאלקה תופיק מר
 בישראל" הערבי הנוער של פורמלי הבלתי החינוך בתחום "סקירה

הערבי במגזר קרב קרן תכנית מנהל :עידי אליאס מר
 מנהלי והעצמת חינוכית אוטונומיה לקידום כניסיון קרב "תכנית

בתי־הספר"
הערבי במגזר תכניות מנהל מויאל: שלומי מר

 הערבי" במגזר חינוך בתכניות ג׳וינט-ישראל ־ ונוער חינוך אגף "מעורבות
אנסאן בעמותת היצירתיות פרויקט מנהל :אל־מאדי רושדי מר

 אלטרנטיבי חינוך לעומת קיים חינוך של כמודל היצירתיות "פרויקט
הערבית" החינוך במערכת

 מדור מנהל אגברייה: אימן ומר ולנוער, לילדים המחלקה מנהל מזרחי: איתן מר
ואומנות תרבות

וקשיים" מדיניות פורמלי: הלא בחינוך הערבי "הנוער
דיון

ערב ארוחת : 19.00 -18.00

לבריאות וחינוך בריאות - שלישי מושב : 20.30 -19.00
 ולשירותי למחקר הגליל אגודת אדמיניסטרטיבי, מנהל - מעלם סמיר מר :יו״ר

בריאות
הבריאות משרד ארצי, לבריאות מחנך ראבי: סעיד מר

 הערבי" במגזר והנוער הילדים בריאות על והשפעתו הבריאות שירותי "מצב
ברוקדייל בג׳וינט־מכון מוגבלות תחום ראש :נאון דניז גב׳

בישראל" ערבים ילדים בקרב כרוניות ומחלות "מוגבלויות
הילד ובטיחות בריאות לחינוך, תחומי הבין המרכז מנהלת :חמו מיכל ד״ר

ישראל" במדינת הערבי במגזר ילדים "תאונות
 שפרעם ־ הגליל אגודת - בריאות וקידום לחינוך המחלקה מנהל :כבהה נזיה מר

לתחלואה" סיכון כגורם קרובים "נישואי
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 האוניברסיטה ־ הייעוץ שירות מומחה, קליני פסיכולוג :מסאלחה שפיק ד״ר
ירושלים העברית,
הורים־ילדים" של באינטראקציה בריאים "דפוסים

דיון

Mime גי יום

בוקר ארוחת 9.00 - 8.00

הילד ומעמד סוציאליזציה - רביעי מושב 10.30 - 9.00
 העברית, האוניברסיטה ־ החינוך לטיפוח המכון ־ אולשטיין אלית פו־ופ׳ : יו״ר

ירושלים
 לקרימינולוגיה, מכון למשפטים, הפקולטה :קיבוריקיאן שלהוב נאדירה ד״ר

ירושלים העברית, האוניברסיטה
 הערבית" בחברה הילד מעמד לעומת הילדה "מעמד

ירושלים סיכוי, עמותת עמית מנכ״ל :גיאנם אסעד מר
 האמנם?" - בישראל ערבים בני-נוער בקרב אזרחית ״סוציאליזציה

המדינה למדע החוג בר־אילן, אוניברסיטת - אמארה מוחמד ד״ר
 של הרב-תרבותית החשיפה על לרב־לשוניות והמשמעויות הקשר "היחס,

בישראל" הערבי הנוער
דייו

קפח הפסקת 11.00 * 10.30

וולונטריים וגופים המקומי השלטון ־ חמישי מושב 12.30 -11.00
 נצרת עיריית - החינוך אגף מנהל ־ מנצור ראג׳י מר : יו״ר
עילבון המקומית המועצה יו״ר ־ סוייד חנא ד״ר

 נוער" ובני לילדים שירותים במתן הערבי ביישוב המקומית הרשות "תפקיד
 תכנון ומרכז חיפה אוניברסיטת לגיאוגרפיה, המחלקה ־ חמיסי ראסם ד״ר

ערביות מקומיות ברשויות אסטרטגי
 מקומיות ברשויות ולנוער לילדים שירותים פיתוח של אסטרטגי "תכנון

ערביות"
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 בישראל הערבי החינוך לענייני המעקב ועדת יו״ר ־ חזאן האלה ד״ר
 וולונטריים" גופים של והתפקיד הערבי החינוך לענייני המעקב "ועדת

דיון

צמריים ארוחת : 14.00 -12.30

רווחת ־ שישי מושב : 15.30 -14.00
 חיפה אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה בית-ספר - עזאייזה פייסל ד״ר :יו״ר

 הערבית בחברה רווחה לענייני המעקב ועדת יו״ר - חליחל חכמיה גב׳
 משפחות בקרב הנוער ולבני לילדים והחסרים הניתנים רווחה "שירותי
ערביות"

 העברית, האוניברסיטה סוציאלית, לעבודה הספר בית ־ יחיא חאג׳ מוחמד ד״ר
ירושלים

בישראל" הערבית בחברה בילדים "התעללות
ירושלים ־ לאומי לביטוח המוסד מומחה, חוקר ־ עוואד יאסר מר

 ״1994-1979 בשנים יהודיות ולא יהודיות משפחות בקרב ואי־שוויון ״עוני
 ירושלים והרווחה, העבודה משרד ומחקר, תכנון רכז ־ כורזים יוסי ד״ר

 בישראל" ערבי ולנוער לילדים הרווחה משרד ושירותי תכניות "מדיניות,
דיון

הפסקה : 16.00 * 15.30

מסכם מושב : 17.00 - 16.00
ברוקדייל מכון מנהל ־ חביב ג׳ק פרופי :יו״ר
 המדיניות המחקר, בתחום ערבים ונוער ילדים לקידום היום סדר על מסבם: דיון

בשדה ותכניות
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המשתתפיס רשימת גי: גמפת

 אוניברסיטת לחינוך, המחלקה חינוך, וחוקר מרצה אבו־סער: אסמעיל ד״ד
שבע באר בנגב, בן־גוריון

 לילדים במרכז ערבי ונוער ילדים פעילות ורכז בכיר חוקר אבו־עסבח: ח׳אלד מד
ברוקדייל. ג׳וינט־מכון ולנוער,

המתנ״סים חברת ואומנות, תרבות מדור מנהל אגבדייח: אימן מד

ברל בית מכללת לחינוך, מרצה אגרביח: מסעוד ד״ד

ירושלים העברית, האוניברסיטה החינוך, לטיפוח המכון אולשטיין: אלית פרופ׳

 היצירתיות פרויקט ומנהל בחיפה, ערבי מקיף בית־ספר מנהל אל-מאדי: דושדי מד
אנסאן בעמותת

בר־אילן אוניברסיטת המדינה, למדעי החוג מרצה, אמאדה: חסן מוחמד ד״ד

 החינוך, במשרד הפדגוגית, במזכירות לערבים החינוך על הממונה אסדי: עלי מד
והספורט התרבות

ברוקדייל ג׳וינט־מכון מחקר, עוזרת אשקר: אנטיגונח גב׳

 לאומי, לביטוח המוסד ותכנון, למחקר המחלקה מנהלת בייץ־מודאי: שדית גב׳
ירושלים

הערבי החינוך במערכת המיוחד החינוך מפמ״ר אחסאןבשאדה: מד

הילד לשלום הלאומית המועצה בן־אדיח: אשד מד

ג׳וינט-ישראל פרויקטים, מנהלת בשיד: מחא גב׳
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 חיפה. אוניברסיטת וסוציולוגיה, המדינה מדעי וחוקר, מרצה ג׳אנם: אסעד ד״ד
סיכוי בעמותת עמית מנכ״ל

ירושלים הבריאות, משרד הבריאות, לחקר המחלקה דאוד: נאהיה גב׳

ברוקדייל ג׳וינט-מכון ולנוער, לילדים המרכז המחקר, מנהלת דולב: שלל ‘גב

חיפה הטכניון שני, לתואר סטודנטית דולה: סמאהד גב׳

והתרבות החינוך משרד המדעים להוראת מפקח דיאב: חוסאם ד״ד

 וראש ברוקדייל, ג׳וינט־מכון ולנוער, לילדים במרכז בכיר יועץ הראל: יוסי ד״ד
בר-אילן באוניברסיטת הבריאות של לסוציולוגיה המגמה

 החינוך, משרד הערבי, במגזר ונוער חברה מינהל, יחידת מנהל זחאלקה: תופיק מד
והספורט התרבות

שפרעם הבריאות, ולשירותי למחקר הגליל אגודת חוקר" זידאן: סלים מד

 האוניברסיטה סוציאלית, לעבודה בית־הספר וחוקר, מרצה יחיא: חאג׳ מוחמד ד״ד
ירושלים העברית,

ירושלים חינוכית, למנהיגות בית־הספר חוקר, חאיק: עבד ד״ד

 לענייני המעקב ועדת ויו״ר בחיפה הערבית במכללה לחינוך מרצה חזאן: האלה ד״ד
בישראל הערבי החינוך

ברוקדייל ג׳וינט-מכון מנהל, חביב: ג׳ק פדופ׳

קרב תכנית - פרויקטים ומעריך חוקר חטאב: נביל מד

אביב-יפו תל והורים, לילדים הירש מרכז מנהלת חילו: גאדיח גב׳

בישראל הערבית בחברה רווחה לענייני המעקב ועדת יו״ר חליחל: חכמיח גב׳
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 ליד הילד, ובטיחות בריאות לחינוך, תחומי הבין המרכז מנהלת חמו: מיכל ד״ר
בישראל ילדים לרפואת שניידר מרכז

 המרכז ומנהל חיפה, אוניברסיטת לגיאוגרפיה, המחלקה מרצה, חמיסי: ראסם ד״ד
ערביות מקומיות ברשויות אסטרטגי לתכנון

 ג׳וינט־מכון הערבי, בתחום ולנוער לילדים במרכז חוקרת טיכטגבדג: סילביה ,גב
ברוקדייל

 ופסיכולוגיה לחינוך ומרצה יפו, המקיף התיכון בית־הספר מנהל יעקובי: ג׳אנם ד״ד
ברל בית במכללת

ישראל ג׳וינט והערכה, תכנון אגף ירון: אילנה ר״ר

 למחקר הגליל אגודת בריאות, וקידום לחינוך המחלקה מנהל כבהה: מיה מר
שפרעם הבריאות, ולשירותי

 והרווחה, העבודה משרד ולנוער, לילד הישרות ומחקר, תכנון רכז כורזים: יוסי ר״ר
ירושלים

ג׳וינט־ישראל בסיכון, לילדים בכיר תחום ראש כ״ץ: חנה גב׳

ג׳וינט־ישראל הערבי, במגזר תכניות מנהל מויאל: שלומי מר

שבע באר קיי, מכללת חינוכי, וחוקר מרצה מזעל: ג׳אנם ר״ר

המתנ״סים חברת ולנוער, לילדים המחלקה מנהל מזרחי: איתן מר

המתנ״סים חברת פרויקטים, תכנון אגף מנהל מליחי: אלי מר

ג׳וינט-ישראל מנהל מנטבר: ארנון מר

הערבית בחברה תכניות לפיתוח הקרן מקצועי, צוות יועצת מנטור: ערביה גב׳
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נצרת עיריית החינוך, אגף מנהל :מנצור ראג׳י מר

 האוניברסיטה הייעוץ, שירות מומחה, קליני פסיכולוג מסאלחה: שפיק ר״ר
ירושלים העברית,

 בריאות, ושירותי למחקר הגליל אגודת אדמיניסטרטיבי, מנהל מעלם: סמיר מר
שפרעם

ירושלים בכירים, הוראה לעובדי בית־הספר מנהל מרכוס: אליעזר ר״ר
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חיפה אוניברסיטת בחינוך, שני לתואר סטודנטית עבסאווי: ג׳יזל גב׳

 לאומי, לביטוח המוסד ותכנון, מחקר! מינהל מומחה, חוקר עוואר: יאסר מר
ירושלים
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והספורט התרבות החינוך, במשרד צפון מחוז כולל, מפקח צרצור: סער ר״ר
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This book is divided into sections based on the workshop’s sessions. In each 
section the overview papers are presented, followed by a list of directions for 
research and action, and the full discussion. The last section of the book 
contains a summary of the participants’ recommendations for a future agenda 
by area, followed by cross-cutting themes and directions for research and 
action, common to all the areas.
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2) Issues, priorities and directions for future research;
3) Existing policies, programs and strategies;
4) Issues and ideas for future policies and programs.

Twenty-eight overviews, from a variety of disciplines, were presented in the 
workshop. Following the presentations, each session included an in-depth 
discussion of directions for the future. At the end of each discussion, the 
participants were asked to prioritize their recommendations for a future 
agenda.

The workshop’s structure reflected a holistic approach which postulates that 
the different areas under discussion are all part of a system and are 
interrelated, such that each influences, and is, in turn, influenced by the other 
areas and cannot be addressed separately.

The workshop was unique for several reasons:
1. It presented a broad perspective of topics related to the well-being of 

children.
2. The participants came from many different disciplines, allowing for a 

meeting of minds between a variety of professionals and decisionmakers.
3. The in-depth preparations that preceded the workshop allowed for 

efficient utilization of workshop time, and enabled extensive discussions 
between participants.

4. Based on the overviews, the participants identified directions for future 
research and policy. This allowed for extensive group discussions as well 
as a vote taken at the end of the workshops on priorities among the 
different topics.

The workshop provided an opportunity for researchers, field experts, 
decisionmakers, and advocates, on the local and national levels, to exchange 
ideas, share knowledge and experience, and create stronger ties to promote 
joint activities. Indeed, following the workshop, working relationships were 
established between The Center for Children and Youth of the 
JDC-Brookdale Institute and the other participants as well as among the 
participants themselves.



Preface

Since its establishment, the Center for Children and Youth at the 
JDC-Brookdale Institute has endeavored to include the population of Arab 
children and youth in all its areas of activity. The need arose to hold a 
workshop to promote the well-being of Arab children and youth in Israel. The 
workshop was held against the backdrop of the lack of information on Arab 
children and youth, the need to establish priorities for continued׳ research and 
action, and in order to expand and deepen the discussion from a 
multi-organizational and multi-professional viewpoint, where the child is seen 
comprehensively, rather than as having separate needs in the areas of health, 
education and social welfare.

The workshop focused on two key issues:
1) An examination of the present situation of children and youth in the Arab 

society in Israel.
2) An attempt to create an agenda of priorities, both in the area of research 

and of policy, for all those who are concerned with Arab children and 
youth.

A steering committee was established, composed of Arab and Jewish 
professionals, to plan its structure and content.

Following several meetings and discussions with members of the Steering 
Committee, it was decided to hold the workshop in December 1996; under the 
title: “Arab Children and Youth in Israel: From the Current Situation Toward 
an Agenda for the Future”.

In preparation for the workshop, researchers, experts and policymakers in the 
formal and informal educational, and health and social welfare areas were 
asked to write overview papers on their research and activities in the area of 
Arab children and youth. They were asked to relate to four points in 
preparing their presentations:
1) A summary of existing knowledge, the current situation and the knowledge 

which is lacking;
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