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$TS1$""פו$TS1$

$DN2$""פו$DN2$רמהכצומתצפונהכיפ

ימי־לפנייהעדישרוממשיכים

נה

$TS1$ימינה$TS1$

$DN2$ימינה$DN2$150ההר,בקצהג׳אן.לבית

ביתאתתמצאואביב,מתלק״מ

התיכוןג׳אןביתהמקיהכפר

אםלפחותבישראל,ביותרהטוב

המ־המטרהפיעלאותובוחנים

רכזית:

$TS1$:המרכזית$TS1$

$DN2$:המרכזית$DN2$לסיוםבוגריואתלהביא

כגרות.תעודתעםהתיכון

הספרביתעמרשעברבשבוע

תקשורתית,חגיגהשלבמרכזה

)תש־2012ב-כישהתבררלאחר

ע״ב(

$TS1$)תשע״ב($TS1$

$DN2$)תשע״ב($DN2$השלישיבמקוםהיישוברורג

הז־י״בבוגריבשיעורבישראל

כאים

$TS1$הזכאים$TS1$

$DN2$הזכאים$DN2$.להישגבררדאבללבגרות

ממש:שלמהפכההספרביתעבר

באחרונהשנמסרוהנתוניםפיעל

הלימודיםשנתבסוףהספר,לבית

הבו־שיעור)תשע״ג(,הקודמת

גרים

$TS1$הבוגרים$TS1$

$DN2$הבוגרים$DN2$הגיעבולבגרותהזכאים

%001ל-

נתו־כאשרהבאה,בשנהוכך,

ני

$TS1$נתוני$TS1$

$DN2$נתוני$DN2$רשמי,באופןיפורסמותשע״ג

המובי־לאחרהספרביתייהפך

לים

$TS1$המובילים$TS1$

$DN2$המובילים$DN2$,ספרבתיויעקוףבישראל

ובמרכז,בשרוןמבוססיםמיישובים

הממייניםפרטייםספרבתיחלקם

גבוהלימודשכדוגוביםתלמידים

הכפריםאחדג׳אן,ביתבמיוחד.

מדור־שתושביובישראלהעניים

גים

$TS1$מדורגים$TS1$

$DN2$מדורגים$DN2$לס־המרכזיתהלשכהידיעל

טטיסטיקה

$TS1$לסטטיסטיקה$TS1$

$DN2$לסטטיסטיקה$DN2$יוכרזהשני,בעשירון

מה־הנהניםהיישוביםכאחרשוב

חינוך

$TS1$מהחינוך$TS1$

$DN2$מהחינוך$DN2$בישראל.ביותרהטוב

שלהזכאותשיעור1999ב-רק

%31ב-הסתכםהספרביתבוגרי

אךבישראל,מהנמוכיםוהיהבלבד

שנהמריהדרגתיבאופןעלהמאז

מקפי־חלקהואהזהההישגבשנה.

צת

$TS1$מקפיצת$TS1$

$DN2$מקפיצת$DN2$בי־הדרוזיהחינוךשלהמדרגה

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$בזכאותהזינוקהשנהשגם

מכלביותרהגבוההיהבולבגרות

98.7של)עלייהבישראלהמגזרים

17ה-בנילבגרותהזכאותבשיעור

שלעלייהלעומתהדרוזי,במגזר

ושלבישראלהזכאותבשיעור.%7

בלבד(.היהודיבמגזר%8.0

לבג־הזכאיםשיעור2012ב-

רות

$TS1$לבגרות$TS1$

$DN2$לבגרות$DN2$%8.45ל-הגיעהדרוזיבמגזר

בישראל,מהממוצעיותרגבוה

הזכאיםלשיעורורומה%8.94

הזההשינוי%3.55היהודי,במגזר

התחוללג׳אןובביתהדרוזיבציבור

הוותיקיםהמוריםצוותיידיעל

ולאהוחלפושלאהספרבבתי

התלמידיםגםמהחוץ.תגבורקיבלו

קורםהספרבבתישלמדואלההם

הנ־שיעורגםבעבר.ונכשלולכן,

שירה

$TS1$הנשירה$TS1$

$DN2$הנשירה$DN2$.הצטמצם

אףהצליחג׳אןבביתהספרבית

במיוחד,מתקשיםמתלמדיושכמה

היישובשלהכלכליהמצבולמרות

לאהואהתלמידים.משפחותושל

ממייןלאמופרז,לימורשכרגובה

למעשה,תלמידים.מנשירולא

כמהאיתראפילוהספרביתצוות

החינוךממערכתשנשרותלמידים

למערכת,לחזוראותםושיכנע

בבתיללמודשהתחילולפנירגע

מקצועיים.ספר

הספרביתשרשםההישגים

היסודמהנחותאחתאתמנפצים

שלאהחינוךמערכתבכירישל

אתלסייםיכוליםהתלמידיםכל

ישולכןמלאה,בגרותעםהתיכון

עבורם,חלופייםלאפיקיםלדאוג

מקצועיים.תיכוניםכמו

לבגרותזכאות%001שלהיער

העי־המטרהאתלחדרכריהוצב

קרית

$TS1$העיקרית$TS1$

$DN2$העיקרית$DN2$תלמיד,אףעללוותרלא

לכלשהוצבהכלליליערברומה

״הלכתיהדרוזי.במגזרהספרבתי

חו־לאשזולהםואמרתילמנהלים

כמה

$TS1$חוכמה$TS1$

$DN2$חוכמה$DN2$ביותר;החזקיםאתרקלחזק

ול־ביותרלחלשיםללכתשצריך

תת

$TS1$ולתת$TS1$

$DN2$ולתת$DN2$הפד־השירותמיטבאתלהם

גוגי״,

$TS1$,הפדגוגי״$TS1$

$DN2$,הפדגוגי״$DN2$הממונהפארם,מוהנאאומר

במ־והצ׳רקםיהדרוזיהחינוךעל

שרד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$.החינוך

שולבהבמשימה,לעמודכרי

הפ־הדרוזיבמגזרספרבתי15ב-

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$מיסודהיכולותעמותתשל

בשיתוףהפועלתרש״י,קרןשל

משרדשלהרווחהשירותיאגף

למוריםסיפקההעמותההחינוך.

״צמ־בשיטתוהשתלמויותהדרכה

צום

$TS1$״צמצום$TS1$

$DN2$״צמצום$DN2$עלשפותחההמואץ״,הפערים

כהן.נסיםהעמותהמנכ״לירי

התנאיהיאהבגרותתעודת

להשתלבותבדרךביותרהבסיסי

בדרךושלבמשמעותיתבעבודה

במ־זאת,למרותהאקדמיה.אל

ציאות

$TS1$במציאות$TS1$

$DN2$במציאות$DN2$החינוךמערכתשלהעצובה

מובןלאהזהההישגהישראלית,

מבוגריממחציתפחותמאליו.

בגרות.לתעודתמגיעיםהתיכונים

כללאביותרהעשירותבעריםגם

אתלהשיגמצליחיםהתלמידים

הע־מהיישוביםובחלקהתעודה,

ניים

$TS1$העניים$TS1$

$DN2$העניים$DN2$,מסיימיםויותר%07ביותר

בגרות.ללאהלימודיםאת

היתר,ביןפגשנו,ג׳אןבבית

שלוששלפני18בתרחל,את

הח־הלימודים,עלויתרהשנים

ליטה

$TS1$החליטה$TS1$

$DN2$החליטה$DN2$ותיכננהספרותללמוד

היוםאבלביתעקרתלהיות

מורח־בגרותבתעודתמחזיקה

בת

$TS1$מורחבת$TS1$

$DN2$מורחבת$DN2$וטכנולוגיהמרעבמקצועות

ואתהוראה;בלימודיומתעניינת

עצמועלשהעיר18ה-בןחכמת

אבלבכלא״,״לגמוריכולשהיה

ומ־מלאהבגרותלתעודתהגיע

תכנן

$TS1$ומתכנן$TS1$

$DN2$ומתכנן$DN2$באחתללימודיםלהתקבל

בצפון.האקדמיותהמכללות

במסדרוןאריות

ביתמבנהעלכשמסתכלים

כיצרברורלאג׳אןבביתהספר

תלמידי790ל-לספקמצליחהוא

אתהחטיבהתלמידי660ו-התיכון

וב־ללימודים,הבסיסייםהתנאים

וודאי

$TS1$ובוודאי$TS1$

$DN2$ובוודאי$DN2$מגיעיםהםאיךברורשלא

העובדהמרשימים.כהלהישגים

החינוךמשרדידיעלשופץשלא

בול־שנה30כ-לפניהקמתומאז

טת

$TS1$בולטת$TS1$

$DN2$בולטת$DN2$.חצראיןהספרבביתבמיוחד

במ־קטנהרחבהרקאלאאמיתית

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$,מחלקמתקלףוהצבעהמבנה

החי־משרדנתונילפימהקירות.

נוך,

$TS1$,החינוך$TS1$

$DN2$,החינוך$DN2$גבוהההספרבביתהצפיפות

לומדיםהתיכוןובכיתותבמיוחד

בממוצעבכיתהתלמידים6.73

בתיכוניםמהממוצעיותרגבוה

בישראל.

שלהגבוהיםההישגיםאגב,

אתרקמאפייניםהספרבית
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המי־במבחניהתיכון.תלמידי

צ״ב

$TS1$המיצ״ב$TS1$

$DN2$המיצ״ב$DN2$ביתדורגהבינייםבחטיבות

בישראלהחמישיבעשירוןהספר

הצליחומהחטיבותכשמחצית

ממנו.יותר

שונה.המצבהספר,ביתבתוך

ביתהנהלתאספהשניםכמהלפני

ויזמהמהתושביםתרומותהספר

סלא-עליהמנהלשיפוץ.בעצמה

קירותאתשעיטראמןשכרלחה

עציםשלבציוריםהמסדרונות

רגו־אווירהלאפשר(״כריויערות

עה

$TS1$רגועה$TS1$

$DN2$רגועה$DN2$הכבליםאתלהסתירכריוגם

אומר(.הואוההסקה״,החשמלשל

מתנוססיםהספרביתבמסדרונות

שת-העדה,חכמישלציטוטים

הקירותעלתלויותגםמונותיהם

השראהלתלמידיםלתת)״כרי

והעמודיםלחיקוי״(,ומודלים

לרמותכריקושטוהתומכים

לא)״התלמידיםשיששלמראה

כמושנראיםקירותעליקשקשו

הםביותרהבולטהאלמנטשיש״(.

למ-בכניסההאריותפסלישני

לשדר)״רציתיהספרביתמדרון

עללהשפיעכריואצילות,עוצמה

השטח״(.

היההמקום2000שנת״לפני

םלאלחה.מספרבמיוחד״,מוזנח

מוסיףבקטן״,התחילה״ההצלחה

30שלקבוצהעם״התחלנופארם.

שלבפרויקטשהשתתפותלמידים

מתואםהיההכליכולות.עמותת

ומינהלהחינוךמשרדובשיתוף

ההשפעהאבלהדרוזי,החינוך

הרבהפתחזהיותר.גדולההיתה

אחריהספר.בביתחסמיםיותר

לתלמידיםהראשונית,ההצלחה

הרחב-התיאבון.נפתחולצוות

ביותר,לחלשיםהפעילותאתנו

ההדרגתיתהעלייהנובעתומכאן

לבגרות״.בזכאותוהקבועה

להצליוז"יגולאחד

חלש,היהחלשתלמיד״פעם

לראותהתחילופההסיפור.ונגמר

לוקחיםבאמת.התלמידיםאת

ונו־קשיםהכיהתלמידיםאת

געים

$TS1$ונוגעים$TS1$

$DN2$ונוגעים$DN2$אתם.מדבריםבלב,להם

להם,יעזרושהמוריםמביניםהם

סתםלאזהיקרה.מהמשנהולא

״זופארם,מרגישחברתי״,פרויקט

המ-אתשיפרזהחברתית.מהפכה

מרגישיםההוריםהיישוב.בכלצב

גאווה״.תחושתעכשיו

כשהת־הלימודים,שנתבסוף

בררו

$TS1$כשהתבררו$TS1$

$DN2$כשהתבררו$DN2$ערךהבגרות,מבחניתוצאות

חגיגיתסיוםמסיבתהספרבית

המאה.מסיבתלהוקראבמיוחד

כלשבההראשונההפעםהיתה״זו

והרגישובנשףהשתתפוהבוגרים

סלא־אמרכולם״,ביןשוויםשהם

לחה.

$TS1$.סלאלחה$TS1$

$DN2$.סלאלחה$DN2$המסיבהשלהכבודאורחאת

זההיהבעבר:פגשולאהתלמידים

יכולות.עמותתמנכ״לכהן,נסים

החי־ממערכתבעצמונשרכהן

נוך,

$TS1$,החינוך$TS1$

$DN2$,החינוך$DN2$בה־שניתוארשסייםולאחר

צטיינות

$TS1$בהצטיינות$TS1$

$DN2$בהצטיינות$DN2$החינוך,שלבסוציולוגיה

לאשתדאגשיטהלפתחהתחיל

כהןתלמיד.אףמאחורלהשאיר

הפעריםצמצוםשיטתלהקרא

המוקרמות90ה-ובשנותהמואץ,

משרדעםבהדרגהאותהליישםהחל

ובביתבפריפריה,בתיכוניםהחינוך

שניהלהעבודהמשרדשלהספר

מיושמת2001ב-החלבירושלים.

תפניתתוכניותבמסגרתהתוכנית

כחלקכהן,שמנהליכולותועמותת

בתחומירש״יקרןשלמהפעילות

בישראל.והחינוךהרווחה

מתמקדתכהןשלהעמותה

וביישוביםבפריפריההספרבבתי

הדרוזיים,היהודיים,המוחלשים

מפעילההיאוהברואים.הערביים

100בכ-עיקריותתוכניותשתי

לתלמי־מיוערתאחתספר:בתי

דים

$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2$לתלמידים$DN2$ברובשנכשלוביותר,החלשים

לנשורועמדובחטיבההמקצועות

שלהההצלחהשיעוריהספר.מבתי

מהמש־2012%66בסוףמדהימים:

תתפים

$TS1$מהמשתתפים$TS1$

$DN2$מהמשתתפים$DN2$התיכוןאתסיימובתוכנית

להםשמאפשרתמלאה,בגרותעם

צוותבסיועבאקדמיהלהשתלב

התו־הספר.בביתהקייםהמורים

כנית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$לתלמידיםמיוערתהשנייה

במקצועותלהיכשלשעומדים

כמוהבגרות,בבחינתהעיקריים

מה־%09כ-אנגלית.אומתמטיקה

משתתפים

$TS1$מהמשתתפים$TS1$

$DN2$מהמשתתפים$DN2$אתלבסוףמסיימיםבה

המ־בכלמלאהבגרותעםהתיכון

קצועות.

פעילות

$TS1$המפעילות$TS1$

$DN2$המפעילות$DN2$להע־סייעההעמותה

לאת

$TS1$להעלאת$TS1$

$DN2$להעלאת$DN2$בכמהלבגרותהזכאיםשיעור

הפעםזואבלבישראל,ספרבתי

לביתמסייעתשהיאהראשונה

זכאות%001ל-להגיעציבוריספר

שלמזערילשיעור״פרטלבגרות.

להצליחיכולאחרכלחריגים,

לרקעקשרללאהספרבבית

להצ־״כדיכהן.אומרהחברתי״,

ליח

$TS1$להצליח$TS1$

$DN2$להצליח$DN2$מאתגריםיעריםלהציבצריך

עובריםאנחנובשיטתיות.ולפעול

החינוך,משרדעםפעולהבשיתוף

מו־ללאוהצוות,הספרביתהנהגת

רים

$TS1$מורים$TS1$

$DN2$מורים$DN2$.אנומוסרית,כחברהחיצוניים

שכולםהיעדאתלממשמחויבים

הספר״.בביתיצליחו

קיימתהיום״עדכהן,לדברי

לר־ללימודיםהצלחהביןחפיפה

קע

$TS1$לרקע$TS1$

$DN2$לרקע$DN2$.הזאתהחפיפההחברתי־כלכלי

בחב־לשםעיםתורמתבנו,פוגעת

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$היאאנושי.הוןלאובדןוגורמת

בילדיםופוגעתהספרבביתפוגעת

ומאבדיםהכישלוןאתשמאמצים

ברירהובליתביכולתם,האמונהאת

שלאאלטרנטיבייםלאפיקיםפונים

עבריינות״.כולליםפעם

תובעניתכהןשפיתחהתוכנית

והמורים,הספרבתיעבורבמיוחד

גםאדיריםמאמציםדורשתאבל

חלקבה.שמשתתפיםמהתלמידים

שמפעילהבתוכניתמהתלמידים

הלימודיםאתמתחיליםהעמותה

יכולתאובסיסיירעללאבתיכון

בלמידהמתחיליםהםוכתוב.קרוא

במר־למידהשכוללתאינטנסיבית

תונים

$TS1$במרתונים$TS1$

$DN2$במרתונים$DN2$הלימודיםיוםסיוםאחריגם

ובחגים.בחופשותוגםהלילה,וער

אח־כברמבחן.יששיעורכלבסוף

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$הלימודים,מתחילתשנהחצי

בתוכ־התלמידיםי׳,כיתהבסיום

נית

$TS1$בתוכנית$TS1$

$DN2$בתוכנית$DN2$יחידותבשלושבגרותמסיימים

להםלהראות״כריבמתמטיקה

לצמצםלהתחילוכרייכולים,שהם

כהן.מסבירהפער״,את

עיקראתמעביריםהתלמידים

לחייזמןהרבהבליבלמידהזמנם

עבורבכללקלהלאמשימהחברה,

מהלימו־לפרוששציפותלמידים

דים.

$TS1$.מהלימודים$TS1$

$DN2$.מהלימודים$DN2$,מהתו־משמעותיחלקלכן

כנית

$TS1$מהתוכנית$TS1$

$DN2$מהתוכנית$DN2$המוטיווציהלפיתוחמוקדש

מעורבותעללשמירהוגםשלהם

שהמו־גורסתהשיטהההורים.של

רים

$TS1$שהמורים$TS1$

$DN2$שהמורים$DN2$באופןלהכירצריכיםבכיתה

אלאהתלמידים,אתרקלאאישי

אומרמההורים,חלקהוריהם.אתגם

שלביכולתהאמוןאתאיברוכהן,

ועלהספר,בביתלהצליחילדיהם

האמוןאתלהםלהשיבהמורים

הזה.

היל־בלאתמוציאהשלךהשיטה

דות

$TS1$הילדות$TS1$

$DN2$הילדות$DN2$לת־מבירההיאהספד.מבית

למידים

$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2$לתלמידים$DN2$הלימודיםהכיתות,אתרק

והמבחנים.

האםהאלטרנטיבה?״ומהכהן:

הנדרשתהעבודהקל?פתרוןיש

שלמחרשלבנייההכרחיתהיא

בי־הילדיםשלהעצמיהביטחון

כולתם.

$TS1$.ביכולתם$TS1$

$DN2$.ביכולתם$DN2$לאקליםופתרונותויתור

הר־כךכלשצברוילדיםמאתגרים

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$,לכולנו.מלכודתוהםכשלונות

שכ־קריטיערךלומדיםהילדים

רי

$TS1$שכרי$TS1$

$DN2$שכרי$DN2$לאוזהלהשקיע,צריךלהצליח

האישימהיחסנהניםגםהםנורא.

הלי־ההצלחותמרצףנהניםוהכי

מודיות.

$TS1$.הלימודיות$TS1$

$DN2$.הלימודיות$DN2$-התוכנית,מבוגרי209כ

כיוםלומדיםנשירה,סףעלשהיו

באקדמיה״.

קשהשעובר״מיכהן,לדברי

בביתהמוריםהםשגרתילאובאופן

שיתוףאתלהגבירחייביםהספר.

ולמצואהחינוךמשרדעםהפעולה

לתגמל,וממוסדתמערכתיתדרך

אנשיאתולעוררלתמוךלהכשיר,

האלה״.הנהדריםהחינוך

שהשתתפוהתלמידיםכל

לה־הסכמתםאתנתנובתוכנית

צטרפות,

$TS1$,להצטרפות$TS1$

$DN2$,להצטרפות$DN2$בביתשאותרולאחר

בתוכ־המשתתפיםוהמוריםהספר

נית

$TS1$בתוכנית$TS1$

$DN2$בתוכנית$DN2$״התלמידלשיחה.אותםפגשו

הולךהואמהלקראתלהביןצריך

הבאבעמודהמשך

מוהנא,איאד

הפדגוגי:המנחה

תלמידים"אלה

מאודלהםשקשה

בעצמם,להאמין

האכזבותכלאחרי

אומריםהםשחוו.

באת'מאיפה

תשעאחריעכשיו,

אנישבהןשנים

ליאומראתהנכשל

ואתהטעושכולם

צודק?'"

עליהמנהל

״חלקסלאלתה:

כנזעמהתלמידים

קרואידעולא

להםוהיווכתוב

מתשעהיותר

בתעודה.נכט

לשכנעהצלחנו

שהםאותם

לכלנורמטיבים

שיכנענוועניין,דבר

להםשכדאיאותם

להצליח״

מיזנההמורה

סלאלוזה:

אמרתי"בהתחלה

לאשהתוכנית

אזאבלתצליח,

להתישהתחלתי

נלחמתשאני

התלמידים.על

בהם.התאהבתי

הםאיךכשרואים

הנשמהאתנותנים

איןלהצליח,כדי

אחרת"אפשרות

ארס,מוהנא

עלהממונה

הדרוזי.החינוך

מנפציםההישגים

היסודמהנחותאתת

החינוךמערכתשל

יכוליםכולם

התיכוןאתלסיים

מלאה,בגרותעם

לדאוגישולכן

חלופייםלאפיקים

תיכוניםכמועבורם,

מקצועיים

זכאיםכולם

ג׳אןביתמקיףבתיכוןי״בנוסיימיבקרבלבגרותהזכאותטיעור
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הקודםמהעמודהמשך

עליולכפותאסורהקשיים.ומהם

השי-במהלךבתוכנית.להשתתף

בעייתיבמצבשהואמביןהואחה

ולכןסכנות,לוצפויותושבעתיד

אומדהמצב״,אתלשנותלועדיף

שלהפדגוגיהמנחהמוהנא,איאר

שקשהתלמידים״אלההתוכנית.

אחדיבעצמם,להאמיןמאודלהם

אומריםהםחוו.שהםהאכזבותכל

תשעאחריעכשיו,באת׳מאיפה

אומראתהנכשלאנישבהןשנים

לפ־צודק?׳ואתהטעושכולםלי

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$עםשיחותכמהעורךהצוות

אותם.לגייסכריהתלמידים

לת-מסביריםהזמןכל״אנחנו

לה-צריךלהצליחשכרילמידים

מביאיםאנחנוולהתאמץ.שקיע

בחומרשולטיםשהםלהבנהאותם

עצמם,שלההצלחהעלואחראים

גדולה.השקעהאחרימגיעזהאבל

ובשעותבשבתותילמדוהםכן,

לשעון״.מסביבשגרתיותבלתי

הפדגוגי,הרכזסער,ג׳לאל

חוויםשהתלמידים״ברגעמוסיף:

ציוניםבעברשקיבלואחריהצלחה,

מתעו-במתמטיקה,20או10של

שממשיכהמוטיווציהאצלםררת

המוריםאתהנחינואותם.לדרבן

ציוןמקבלשתלמידפעםשבכל

כרימתקשרהמוריםאחרטוב,

נהוגהיהאזעדלהורים.להודיע

בעיות״.כשישרקאותםלערב

לפ-מאמיניםלא״התלמידים

מספ-הםשלהם.להישגיםעמים

ולפעמיםמהעברחוויותלנורים

שהםאמירותלשמועמתביישאתה

שהםלהםשאמרוממורים,שמעו

באלאאנישווים.ולאיכוליםלא

שבוייםהםגםלמורים.בטענות

האלהשהתלמידיםתפישה,באותה

סער.מוסיףיכולים״,לא

במגזרעמדותשינוי

הזינוקהאחרונותבשנתיים

במגזרלבגרותהזכאותבשיעור

בישראל.ביותרהגבוההואהדרוזי

הבאה,בשנהגםתימשךהמגמהאם

לעקוףצפויבמגזרהזכאיםשיעור

השינויהיהודי.המגזרשלזהאת

שנותבראשיתהחלהדרוזיבמגזר

בע-גםביטויליריובא2000ה-

ובהקטנתהאקדמאיםבמספרלייה

שלתוצרזהוהספר.מבתיהנשירה

פא־שמוביליםרב-שנתיתתוכנית

רם

$TS1$פארם$TS1$

$DN2$פארם$DN2$החינוך.ומשרד

גםהמגזרנהנההאחרוןבעשור

להעצמתממשלההחלטותמשתי

תוס-באמצעותהדרוזיהמגזר

למשרדיייעודייםתקציביםפות

שהתקבלוומתרומותהממשלה,

״בעזרתישראל.ג׳וינטמארגון

במוריםלהשקיעיכולנוהתקציבים

לתלמידים.תגבורשעותולהוסיף

תוכ-כמהיריעלפעריםסגרנו

פארם,אומרמאוד״,איכותיותניות

הואשקרהביותרהטובהדבר״אבל

שמעתייכולות.עמותתעםהחיבור

והלכ-שלו,העמותהועלנסיםעל

מחוזמפקחעםיחדאותולפגושתי

רבותעמותותישהמשרד.שלצפון

והמפקחיםהספרבבתישפועלות

היתהפהאבליודעים.לאבכלל

כלכליתגםמשותפת,השקעה

לחמשתוכניתבנינוחינוכית.וגם

לב־זכאות%08ל-יערעםשנים,

גרות

$TS1$לבגרות$TS1$

$DN2$לבגרות$DN2$בדרךאנחנוהדרוזי.למגזר

אותו״.להגשים

190בטכניוןלומדיםכיום,

להד־כריבצפון.מהכפריםדרוזים

גים

$TS1$להדגים$TS1$

$DN2$להדגים$DN2$במגזר,שחלהשינויעומקאת

מהסטודנ־שמחציתפארםמציין

טים

$TS1$מהסטודנטים$TS1$

$DN2$מהסטודנטים$DN2$סטודנטיות.למעשההםהללו

משפ־שנותרומוסיףהואזאת,עם

חות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$לבנותמאפשרותשלאדתיות

ושעדייןמעורבים,במוסדותללמוד

לנשיםתעסוקהמקומותמספיקאין

בצפון.דרוזיות

להגיעכריהתוכניתאת״בנינו

שינוילעוררוהצלחנולהצלחה,

ומודעותהדרוזיבציבורעמדות

תחושתעכשיוישלהוריםלעניין.

קשורגםזהלרעתיבחינוך.דחיפות

יכוליםשאחריםראוהםלתסכול

טובחייםאורחלעצמםלהרשות

שאנחנווהבינוהחינוך,בזכותיותר

לפעוללעצמנולדאוגצריכים

משכיליםיהיושלנושהילדיםלכך

אחר״.לאףלחכותולאומלומדים

חלקאצלבעצמוביקרפארם

שבהםבתיכוניםהתלמידיםמהורי

יכו־עמותתשלהתוכניתמיושמת

לות.

$TS1$.יכולות$TS1$

$DN2$.יכולות$DN2$להורים.לבואקלהיה״לא

להםלגרוםהיאהביקורשלהמטרה

שלהם,הילדיםשלביכולתלהאמין

אמרנולתלמידיםבעבר.שנכשלו

טעויותבגלל׳נכשלתםושוב:שוב

יכוליםאתםשלכם.לאאחרים,של

להצליח״.

ביותרהטוביםלהיות

הראשונותהשאלותאחת

סלאלחה,ואתפארםאתששאלתי

הזכאותנתוניאתשהציגואחרי

לה־נגעההאחרון,בעשורלבגרות

עתקות

$TS1$להעתקות$TS1$

$DN2$להעתקות$DN2$.שהייתבטוח״לאבמבחנים

בביתמדוברהיהאםזהאתשואל

אךכהן,העירשהצליח״,יהודיספר

מספר״כשאניכילומרמיהרפארם

מישהוגםהמגזר,שלההישגיםעל

שזהולהגידלקוםיכולהערהמתוך

העתקות״.בגללבוודאי

״ישכימוסיףהואזאת,עם

אצלודווקאמקום,בכלהעתקות

הפסולותהמחברותשיעורהדרוזים

לעלייהבמקביליורדהבחינותשל

נותניםאנחנולבגרות.בזכאות

יעתי־שלאכדיכליםלתלמידים

קו.

$TS1$.יעתיקו$TS1$

$DN2$.יעתיקו$DN2$לפיעצמי.כבודישאדםלכל

שלסוגהיאהעתקהשלנו,הערכים

שלאבתלמידיםמאמיןואניגניבה,

זאת״.יעשו

מחשבה״זומוסיף:וכהן

כמויכולתישלדרוזיםבעייתית.

עבורהבזכותהצליחווהםלכולם,

באתגריםעמדוהםושיטתית.קשה

החב־לכלרבכבורשמביאבאופן

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$,הואהיפהוהסיפורהישראלית

האנשיםאתבעצמםגייסושהם

להצלחה״.והגיעו

להגיעשניםארבעלנו״לקח

קרהלאזהלבגרות.זכאות%001ל־

״לפניםלאלחה.אומרלילה״,בן

בת־להתמקדהתחלנושניםשלוש

למידים

$TS1$בתלמידים$TS1$

$DN2$בתלמידים$DN2$שיתוףבאמצעותהחלשים

חלקיכולות.עמותתעםהפעולה

קרואירעולאכמעטמהתלמידים

נכ־מתשעהיותרלהםוהיווכתוב

שלים

$TS1$נכשלים$TS1$

$DN2$נכשלים$DN2$.לשכנעהצלחנובתעודה

דברלכלנורמטיביםשהםאותם

הקו־בשלביםהוזנחואבלועניין,

דמים.

$TS1$.הקודמים$TS1$

$DN2$.הקודמים$DN2$להםשכדאיאותםשיכנענו

היאבגרותשתעודתלהצליח,

לאקד־יותר,טובלעתידהכרטיס

מיה,

$TS1$,לאקדמיה$TS1$

$DN2$,לאקדמיה$DN2$יותר.טובולמעמדלמשפחה

השפיעבלימודיםשלהםהשילוב

ספר״.ביתכלעללטובה

המספדדווקאביעדהוצבמדוע

100

הואתלמיר״כלסלאלחה:

שהילדרוצההייתילאאניחשוב.

שלי־למהאזבגרות,בלייהיהשלי

לד

$TS1$שלילד$TS1$

$DN2$שלילד$DN2$שוםאיןבגרות?תהיהלאאחר

הםהיהודיםגםנצליח.שלאסיבה

יכו־הגיעו.הםלאןותראהמיעוט,

לתי

$TS1$יכולתי$TS1$

$DN2$יכולתי$DN2$אתולתרץכרגיללהמשיךגם

רוצהאניאבלשלי,הכישלונות

ביותרהטובהתהיההזאתשהחברה

בעולם״.

זאירהעליונה,החטיבהמנהל

להביא״הצלחנומוסיף:קבלאן,

לאשמעולםמושפלת,אוכלוסייה

תחושתלהרגישהצלחה,חוותה

למקוםרעהממסגרתלעבורגאווה.

להצ־איךועלהעתירעלשחושב

ליח

$TS1$להצליח$TS1$

$DN2$להצליח$DN2$לחברה״.ולתרום

בתיעלמפקחאסעד,ג׳לאל

שלצפוןבמחוזהדרוזייםהספר

ומציין:מצטרףהחינוך,משרד

להאמיןשצריךשאומרת״התפישה

תלמידיםישפשוטה.לאבילדים

אבלשיצליחו,להאמיןקשהשהיה

הצליחהספרביתסגללאטלאט

אתוהמוריםההוריםאצללנטוע

לפ-אפשרי.שזהוהאמונההתחושה

אתששלחוהוריםהיושניםכמהני

אחרים,ספרלבתישלהםהילדים

מתקדםהספרשביתכשראואבל

ושמעוועקביים,איתניםבצעדים

הםשהצליחו,מתלמידיםחוויות

למשימה״.נרתמו

בכלא"גומר"הייתי

בתו־משתתףהייתילא״אם

כנית,

$TS1$,בתוכנית$TS1$

$DN2$,בתוכנית$DN2$הייתיבכלא.גומרהייתי

לאאחדאףמאור.מופרעילד

כו־ההורים.אפילואלי,התייחס

לם

$TS1$כולם$TS1$

$DN2$כולם$DN2$לינתנואחרת.עליהסתכלו

לשוםלהגיעיכוללאשאנילהבין

ימצאואיפהיודעיםושלאמקום

חכ־אומרשנים״,כמהעוראותי

מת

$TS1$חכמת$TS1$

$DN2$חכמת$DN2$,״עכ־התוכנית.מבוגרינג׳ם

שיו

$TS1$״עכשיו$TS1$

$DN2$״עכשיו$DN2$ולהגיעלהצליחרוצהאני

בשמונהנכשלתיט׳בכיתהרחוק.

יחידות34ליישהיוםמקצועות.

וט־במרעבגרותכוללבבגרות,

כנולוגיה.

״לפעמים

$TS1$וט״לפעמים$TS1$

$DN2$וט״לפעמים$DN2$הספרבביתלמדנו

כלבלילה.12ערבבוקרמשמונה

המליםאתלשכוחלנואמרוהזמן

׳תגידולנו,אמרויכול׳.לא׳אני

חיזקוהזמןכליכולים׳.שאתם

ועו־מבחןעושהכשאתהאותנו.

בר

$TS1$ועובר$TS1$

$DN2$ועובר$DN2$,מתחילמהכישלוןהפחדאותו

שהצל־הראשונהבפעםלהיעלם.

חתי

$TS1$שהצלחתי$TS1$

$DN2$שהצלחתי$DN2$האמנ־לאנדהמתי,בבגרות

תי

$TS1$האמנתי$TS1$

$DN2$האמנתי$DN2$להוריםהביתהרצתיאני.שזה

לתאר״.אפשרשאיבהרגשה

שלאחרתבוגרתח׳יר,רחל

בח־״כשהייתימספרת:התיכון,

טיבת

$TS1$בחטיבת$TS1$

$DN2$בחטיבת$DN2$ובכלללמדתילאהביניים

הספר.לביתלהגיערציתילא

ובטחלתיכוןלהגיעקיוויתילא

וגםהסביבהבגרות.לעשותשלא

להר־ליגרמובחטיבההמורים

גיש

$TS1$להרגיש$TS1$

$DN2$להרגיש$DN2$דברשוםאעשהלאשאני

הייתילאבכללשלי.בחייםטוב

אחריבתיכוןללמודאמורה

קוס־ללימודינרשמתיהחטיבה

מטיקה

$TS1$קוסמטיקה$TS1$

$DN2$קוסמטיקה$DN2$אבלמקצועי,ספרבבית

לשיחהאותיתפסהפדגוגיהרכז

לפה.אותיוהביא

בית,עקרתשאהיה״חשבתי

להתחילרוצהכבראניכיוםאבל

שליההוריםבמכללה.ללמוד

תלהשליאבאמאור,ביגאים

לבית.בכניסהשליהתעודהאת

במכללתפתוחביוםהייתיאתמול

לה־יכולהשאניליואמרוחיתל

תקבל,

$TS1$,להתקבל$TS1$

$DN2$,להתקבל$DN2$מכללותבודקתאניאבל

חינוךללמודרוצהאנינוספות.

לע־אוהבתאניבאמנות.ותרפיה

זור

$TS1$לעזור$TS1$

$DN2$לעזור$DN2$,להםלעזוררוצהואנילילדים

לי״.עזרופהשהמוריםכמו

במערכתלתקןצריךמה

החיכוך?

המורים.שלהיחס״אתח׳יר:

כאן,המוריםאתשפגשתיעד

דואגיםהיולאבכללהמורים

אויכולים,היולאהםלילדים.

מוריםישרצון.להםהיהשלא

ואומראליהםניגששתלמיד

אבלהשיעוראתהביןלאשהוא

אומריםרקעוזרים,לאבכללהם

מרוכזהיהלאשהואמשוםשזה

היוהמוריםהשיעור.בתחילת

ומשאיריםהחזקיםעםהולכים

מאחורה״.החלשיםאת

בביתמורהםלאלחה,מיזנה

אתשעברהבשנהריכזההספר,

התלמידיםעםועברההתוכנית

שלהפדגוגיתהמנחההיאוכיום

מלמ־״אניהספר.בביתהתוכנית

דת

$TS1$מלמדת$TS1$

$DN2$מלמדת$DN2$אתוכשהתחלתישנה,12כאן

האמנתילאלתוכניתההשתלמות

תלמידיםשישידעתיתמירבה.

היהזהשלא.כאלהויששמצליחים

כיתהעםוכשעברתימאור,קשה

אמרתיאחתפעםהרבה.בכיתיי״א

והיויצליחו,לאשהםלרכזבפירוש

לאט,לאטאבלעצבים.הרבהגם

שאנילהרגישהתחלתיבכיתה,

התאהבתיהתלמידים.עלנלחמת

איךבעין,עיןאותםכשרואיםבהם.

כרישלהםהנשמהאתנותניםהם

אחרת״.אפשרותאיןלהצליח,

אחרילהאמיןלמורים״קשה

כולםשלאיודעיםהםשבהןשנים

מעמותתמוהנאאומרמצליחים״,

כךחושבהמורהרק״לאיכולות.

מנפ־הזאתהשיטהההורים.גם

צת

$TS1$מנפצת$TS1$

$DN2$מנפצת$DN2$הס־לבתיהישנה.השיטהאת

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$עםלהתמודדיכולתאיןכיום

שלהםמהתלמידיםמחצית
״,

אומר

״אנח־יכולות.מעמותתמוהנא

נו

$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו$DN2$לאהקיימתשהשיטהחושבים

להכניסושצריךכולם,עםמצליחה

התלמידיםהספר.לביתמבנישינוי

בפ־יחסלהםשנתנומרגישיםכאן

עם

$TS1$בפעם$TS1$

$DN2$בפעם$DN2$בחייהם״.הראשונה

״השיטהמסכם:סעדוהרכז

שלבתודעהשינוייצרההזאת

הכניסההיאהספר.בביתהמורים

הת־שגםהעובדהאתלמוחלהם

למידים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$נמוכיםהכיההישגיםעם

בא־שזהגילווהםלהצליח,יכולים

מת

$TS1$באמת$TS1$

$DN2$באמת$DN2$.נכון״

בוגרנגים,תנ

״כשאתההתוכנית:

הפחדמבחן,עובר

מתחילמהכישלון

בפעםלהיעלם.

שהצלחתיהראשונה

נדהמתי,בבגרות

האמנתילא

רצתיאני.שזה

להוריםהביתה

שאיבהתשה

לתאר״שר311

תייר,רחל

התוכנית:בוגרת

בחטיבת״כשהייתי

למדתי.לאהביניים

להגיעקיוויתילא

שלאובטחלתיכון

בגרות.לעשות

המוריםוגםהסביבה

להרגישליגרמו

שוםאעשהשלא

טובדבר

שלי״בחיים

ג׳אןבביתהספרבביתתלמידיםעם)משמאל(סעדג׳לאלהפדגוגיוהרכז)מימין(סלאלחהמיזנההמורה

מגזריםלפילבגרות,הזכאותשיעורהראשוןלמקוםמכוונים
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