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ברמתהגולן הדרוזי במגזר החינוך מערכת

נמיר; אי ו"ר הי

להכריז מבקשת אני הכנסת. של והתרבות החינוך ועדת ישיבת את לפתוח מתכבדת אני
. לדיון העומד בנושא ענין הביעו התקשורת נציגי . פתוחה כישיבה הזאת הישיבה על

שלנו האורחים כל ובשם הוועדה חברי כל בשם רוצה, אני היום לסדר שנעבור לפני
בצור. הפיגוע באסון שעבר בשבוע שנפלו החללים משפחות לכל ו נ תנחומי את לשלוח

זימנו . ברמתהגולן והערבי הדרוזי במגזר החינוך מערכת של הנושא יומנו סדר על
סאלאח אבו אל אתנו נמצאים . ברמתהגולן בתיספר ומנהלי מועצות ראשי היום לדיון
, האיל דעבוס מר בוקעתה? מועצת ראש , מורסל עמאשא מר שאמס; מג'דל מועצת ראש האיל,
ראש תטיב, סלמן מר מסעדה, מועצת ראש , מוחסן סאלח אבו מר עיןקיניה; מועצת ראש
מנהל , אלספדי פאיז מר במסעדה? התיכון ביתהספר מנהל מגיד, חבוס מר ; רגיר מועצת
העממי ביתהספר מנהל , יאדו ג פרחת מר שאמס? במג'דל המקיף בביתהספר הביניים חטיבת
מר גלזרתעסה; מרים חברתהכנסת והתרבות, החינוך שר סגנית נמצאים כן . בבוקעתה
החינוך משרד מנכ"ל , שמואלי אליעזר מר הממשלה; ראש משרד מנכי'ל שמואלביץ, מתתיהו
וישובים במושבים בניה על ממונה , והשיכון הבינוי משרד נציג  הוד דן מר והתרבות,
מר והתרבות,/' החינוך במשרד והפיתוח הבינוי אגף מנהל בןדרור, גדעון ד"ר קטנים,
האוצר ממשרד והתרבות; החינוך במשרד הדרוזי במגזר החינוך על אחראי פלאח, סלמן

והתרבות. החינוך במשרד הפיתות נושא על האחראי , קפלן ישראל מר אתנו נמצא

אחת. שאילתה והתרבות החינוך משרד למנכייל להציג רוצה אני לנושא, שניגש לפני

. שומרון חוצה כביש על , ואריאל אלקנה שבין נטפים, מקרית הורים קבוצת אצלי היתה
וכבר ללימודים, התקבלו לא חובה חינוך בגיל בנות ארבע האולפנית, עם סכסוך בגלל

כך, על לי ולהשיב זאת לבדוק מבקשת אני לומדות. אינן הן חודשיים

. ברמתהגולן והערבי הדרוזי במגזר החינוך במערכת לבקר הוזמנתי באוקטובר ב5
המקומיות המועצות כל שהן , כאן נמצאים שראשיהן המקומיות המועצות בכל הייתי
מקיימים, שהם החינוך ממערכת מאד התרשמתי עלאווית. ואחת , ברמתהגולן הדרוזיות
בהם הפיזיים שהתנאים בתיספר באותם גם בתיהספר. של החזותית מהצורה כל וקודם
, הסדר את לציין מוכרחה אני בתנאיםלאתנאים, שכורים, בתדרים שנמצאים מאד, קשים
ולהסקת. לחימום הדאגה את הכיתות, בחדרי הקישוט את , התלוי הווילון את , הנקיון את
כאשר גם כזה, במצב הם החינוך מוסדות בארץ מקום בכל שלא משום זאת מדגישה אגי

קשה. והכספית הפיזית המצוקה

חיובי רושם עלי שעשו , עליסודי ואחד מקיף אחד בתיספר, שני ראיתי זה עם יחד
במג'דל המקיף ביתהספר הוא האחד הקשים: הפיזיים והתנאים המצוקה למרות ושוב, מאד,
שכל לציין רוצה אני , אגב שם. שעושים החינוכית מהעבודה מאד התרשמתי שאמס.
מנהל עם לי שהיתה מהפגישה התרשמתי ומסודרים. נקיים בתלבושת, היו התלמידים
של רצינית אוירה היתה הכיתות. בחדרי ומהביקור המורים, צוות עם ביתהספר,
בצורה והורים תלמידים התרמת חדשניות, תכניות עם לימודים מערכת שם יש לימודים,
שהוא במסעדה, התיכון ביתהספר הוא השני ביתהספר ומרשימה. יפה מאד התנדבותית
אבל לימוד, שעות של כיתות, חדרי של קלה לא מצוקה שם גם . אזורי תיכון ביתספר

ומסודרת. יפה המתכונת

הראשון הדבר דברים. שני על קבלו הכלל מן יוצא ללא המקומיות המועצת ראשי כל
לא האופוזיציה כחברת מודה, אני . הגולן רמת חוק את חוקקה הכנסת . המרכזי ה^ושא הוא
המדידה. חוק הוא , חוק מקבלת שהכנסת ברגע , בשבילי אבל . רמתהגולן חוק בעד הצבעתי
ראשי של התחושה מה לומר רוצה אני . להתקבל צריך לא שהוא שחשבו אלה בשביל גם כך
פורמלי חינוך החינוך, מערכת של מההיבט רק עכשיו מדברת ואני המקומיות, המועצות
ןהה לב בתשומת חשים אינם שהם ולומר זהירה מאד להיות רוצה אני משלים. וחינוך
: ברורה יותר בצורה זאת לומר אם עליהם. הוחל שהחוק מיום שלהם החינוך למערכת ושווה

משמעותיות. יותר הרבה היו שלהם הציפיות
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שניתנו הבטחות ועל שם שהיו ביקורים של קטן לא מספר על לי סיפרו הם , שנית
. אתך המפגשים ואת שלך הביקור את , הממשלה ראש משרד מנכ"ל אדוני , ציינו הם להם.
הם . שניתנו ההבטחות ואת שמואלי מר הממשלה ראש משרד מנכ"ל של הביקור את ציינו הם
הוא , לישיבה אותו הזמנתי , נצראלדין אמל תברהכנסת של בביתו שהתקיים מפגש ציינו
ובתיווכו בביתו שהתקיים ציינו הם . בנושא מעורב גם הוא , היחיד הדרוזי חברהכנסת
ושר הממשלה ראש סגן ועם ארידור מר לשעבר האוצר שר עם המועצות ראשי של מפגש
להתחיל להם הובטח מפגש באותו . שנה מחצי למעלה לפני , לוי דוד מר והשיכון הבינוי
בתנאים באמת שחלקם , השכורים לחדרים כתחליף יספר לבת כיתות ממייר 3, 000 בבניית
ולא בתכנון לא , דבר וחצי דבר הוחל לא הזה היום עצם ועד . ביותר קשים פיזיים

. בבניה

. ביתהספר בנין סביב שהתחולל מה כל שם ושמעתי ראיתי בעיןקיניה. גם הייתי
להם מעקלים , לדין אותם תבעו , כספים אין , נמשכת אינה הבניה . עצומה בהשקעה בו הוחל

. המקומית ברשות החינוך עובדי כל של משכורות חודשים שמונה כבר

כחברת רק לא , ישראל מדינת כאזרחית : שלנו האורחים באזני לומר רוצה אני
הגורמים כל את לדיון לזמן שננסה ביקור באותו הבטחתי לכן . בנוח לא חשתי , הכנסת
לקשור יכולים אנחנו צורה באיזו ולראות , המקומיות המועצות ראשי עם , בדבר הנוגעים
של ולאוכלוסיה החינוך מערכת בראש לעומדים , המועצות לראשי ולסייע הקצוות את יחד

. רמתהגולן

שלנו המחוייבות של , הפוליטי , המדיני הנימוק את כאן להוסיף צריכה אינני
ואזרחים כתושבים עצמם הרואים מקומיות, מועצות ראשי לאותם סיוע של אלמנטרית למידה
הקטלנית הביקורת ואת , הגולן ברמת שמתחולל הקשה הפוליטי במאבק , ישראל מדינת של
דלות לאור הפרוסוריים, שלהם, המקומיות ברשויות הקיצוניים החוגים של המתמדת
בדבר הנוגעים הגורמים עלידי כסיוע להם שניתנים כדברים להציג יכולים שהם הדברים

. ישראל מדינת של ברשויות

את נשמע כך אתר , בתיהספר מנהלי ואת המועצות ראשי את עכשיו שנשמע מציעה אני
אנחנו כיצד ולראות היום הדיון את לסכם וננסה , הוועדה חברי ואת הממשלה משרדי אנשי

. מוחסן סאלח אבו מר , מסעדה מועצת ראש את תחילה נשמע . הזה בנושא לסייע יכולים

; מוחסן סאלח אבו

היא האמת לוועדה. ההזמנה ועל ברמתהגולן ביקורה על נמיר לגבי מודה אני
. דבר לכל ישראל מדינת אזרחי להיות גאים אנחנו הגולן רמת על החוק החלת שאחרי

חסרות . החינוך במערכת גם , אחוזים מאלף ביותר התחומים בכל התקדמה הגולן רמת
, ערבי או יהודי , ישראל במדינת ישוב שהוא שבאיזה מאמין אינני . לימוד כיתות לנו

. ילדינו את בהם מלמדים שאנחנו אלה כמו בתדרים ילמדו שלהם שהילדים יסכימו אבות
. כזה דבר יש ישראל מדינת שבכל מאמין אינני

הגורמים, כל עם , שמואלי מר ידידי עם , שמואלביץ מר ידידי עם זה בענין ישבנו
ושר הממשלה ראש סגן כבוד עם ישבנו . ברמתהגולן בתיספר שייבנו הבטחות קיבלנו
, נצראלדין אמל חברהכנסת של בביתו , ארידור מר עם יחד לוי דוד מר והבינוי השיכון
שעומדת , זו בשנה : ברמתהגולן בתיספר ממייר 3, 000 ייבנו שנתיים שתוך והובטח
, בנין לא , דבר שום ראינו לא . ממר 1, 500  1984 , הבאה ובשנה , ממ"ר 1, 500 להסתיים,
תשובה קיבלנו . השונים לגורמים במכתבים פניתי . החלטות לא , תקציב לא , ביצוע לא

. יודע אינני  יימשך הטיפול מתי עד . בטיפול שהעניין

מסתכלים התושבים . הסדן לבין הפטיש בין , בלחץ חיים המועצות כראשי אנחנו
למדינת רמתהגולן לסיפוח החוק החלת את שיזמנו הראשונים אנחנו כי , רעה בעין עלינו
אזרחי ונהיה זאת נעשה שאנחנו ואמרנו עמדנו ואנחנו , קשה די מאבק לנו היה . ישראל
. מאד שמחנו הגולן רמת על החוק והוחל הצבאי הממשל כשבוטל . דבר לכל ישראל מדינת

. במצב הבדל שום ראינו לא היום עד הרב לצערי אבל
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, במסעדה רק לא , לן ברמת'הגו הכפרים בכל
. ומחסנים הגויות ששימשו בחדרים לומדים הילדים . לימוד חדרי חסרים
, המורה של לשולחן מקום אין . תלמידים 32 לומדים מס"ר 16 של בחדר

. הצפיפות בגלל בכיתה ילד לכל להגיע קשה ולמורה

ביתהספר זה . תיכון ביתספר יש במסעדה
או החינוך משרד , לו אחראי מי יודעים שלא ישראל במדינת היחיד

. ליסוד חדרי חסרים שם גם . המועצה

, כיתות 25 יש במסעדה היסודי בביתהםפר
, שכירים בחדרים נמצאות 16 , הכיתות 22 מתוך . ילדים גני שלושה מתוכן

. החיכוך משרד של , ביתהםפר של הן כיתות 6

הענין כי , בנושא מידי טיפול מבקש אני
אין , חשיש לנו אין , קולנוע לנו אין ברסתהגולן . להתפוצץ עלול

בישובים לבתיספר מוזמנים רמתהגולן ילדי . גרועים דברים אצלנו
לכיתות , למסעדה חוזרים כשהילדים . שם התנאים את רואים הם , יהודים

מה ? אותנו מענישה ישראל. מדינת למה אומרים* הם , והדולפות הקרות
, השני הצד על וחושבים מסתכלים הם , הרב לצערי , ואז ? עשינו אנחנו

. סוריה על

איננו כי , מידי טיפול מבקש אני ובכן
. יותר לסבול יכולים

כל ומזמין , לישיבה ההזמנה על מודה אב!י
נמיר חברתהכנסת שעשתה כמו , המצב את ולראות אצלנו לבקר ואחד אחד

. עיניה בסו הדברים את וראתה וחדר חדר לכל שנכנסה
יי

, פורסל עפאשא מר , בוקעתה מועצת ראש . תודה ; נמיר . א היו"ר
. בבקשה ~

בכפר הביקור על נמיר לגב* מודה אני ; סורסל עמאשא
סוחסן סר חברי . ובבתיהספר בוקעתה

. תודה . בהם ואסתפק , לומר רוצה שאני הדברים כל את אמר

, שאמס סגידל המקומית המועצה ראש . תודה ; נסיר . א היו"ר
. בבקשה , האיל םאלאח אבו מר

: מערבית) דבריו (תרגום ; האיל לאח א ס אבו

, הגולן ברמת המועצות ראשי עם יחד , אני
מערכת של המצב את לו והסברנו שמואלביז מר אצל בפגישה היינו
. ברטתהגולן בביקורה נסיר חברתהככסת את גם קיבלנו . החיכוך

. המצב את הגורמים לכל הבהרנו

העיקרית" הבעיה היא הלימוד חדרי בעיית
החדרים . לשכור שאפשר חדרים גם אין ; מתאימים חדרים שאין רק לא

שיהיו להיות יכול האם . ביתספר כיתות לשמש יכולים אינם שמוצאים
אזרחים לעומת , כזה הוא אצלם הלימוד חדרי שמצב ישראל במדינת אזרחים

. ציוד לנו אין , דולפות אצלנו הכיתות ? טוב יותר הרבה שמצבם אחרים
למקומות לבוא רצון להם שאין והורים ילדים שיש לכך גורם הזה המצב
יישארו ילדים והרבה י>; , תגבר הזאת שהתופעה חושש אני . ללמוד האלה
 אצלנו קיימות לא שעדיין בעיות הרבה ואז , ביתהספר למסגרת מחוז

/ . מסעדה מועצת ראש כך על דיבר שיהיו0 חושש אני

יעיל פתרון בהקדק למצוא מבקש אני
. נסבל בלתי המצב לדעתי כי , לבעיות

, עיןקיניה מועצת ראש את נשמע . תודה ; נסיר . א היו"ר
. האיל דעבוס סר

י ו
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: מערבית) דבריו (תרגום ; האיל דענוס
ברפת ביקורה שבעת נסיר לגב* מודה אני

. לעיןקיניה הגיעה הגולן
עם מסכים אני  הכלליים הדברים לגבי

רוצה ואני ספציפית בעיה יש בעיןקיניה אבל . קודמי שאמרו הדברים
בגלל אבל , לביתהמפר סבנה לבנות התחילו בעיןקיניה . עליה לדבר

בין נפלנו אנחנו , אזרחי לממשל צבאי מממשל המעבר , תיאום חוסר
המועצה ובאמצעות למועצה כספים הזרים החיכוך שמשרד למרות , הכסאות

מיליון 6560 הזרים החינוך משרד . ביתהםפר את לבנות התחילו
הקבלנים , לקבלנים לשלם כדי כספים למועצה היו ולא היות . לירות
הכסף כל ולמעשה . המועצה כספי על עיקול והשיגו לדין אותה תבעו

משכורות לשלם כסף אין ולמועצה , לקבלנים הולך למועצה שמגיע
שירותי ולכל מזכירים , שרתים , בתיהספר עובדי כולל , העובדים לכל

. החינוך
. שכורים חדרים 13 גם יש לביתהספר

, שכירות דמי נשלם לא החודש סוף עד שאם עלינו איימו הבתים בעלי
. האלה מהחדרים הילדים את יוציאו הם

של בנושא יטפל החינוך שמשרד מבקש אני
, העיקול את שיסירו כדי , החסר הכסף את ויזרים ביתהספר בניית

ובקצב , והצמדה ריבית כספי הם עכשיו מקבל שהקבלן הכספים כל למעשה
. יגמרו לא הם הזה

לפתרון עזרתכם את ומבקש , לכם מודה אני
. הבעיות

, חטיב סלפן , רגיר מועצת ראש . תודה ; נסיר . א היו"ר
. בבקשה

: מערבית) דבריו (תרגום ; חטיב למן ס

ברפת ביקורה על נפיר לגב* פודה אני
, הכנסת של החינוך לוועדת לבוא אותנו שהזמינה ועל , הגולן

פה לי אין , ברגיר החינוך מצב לגבי
רוצה אני אבל . בפקום בביקורה ראתה נפיר שהגב* פה על להוסיף
. פקריתשפונה ק"פ כ20 פרוחק , רגיר הכפר . אחר נושא להעלות

, לפשל . שלו לבעיות פודעים אינם הם , אליו הגיעו לא האחראים רוב אך
. רגיר הכפר בתוך גם קטיושות נפלו קריתשפונה על קטיושות כשנפלו

בו יש , ביתהספר מצב על חופר הכנתי
שהתחילו ביתהםפר של פרוגרפה גם כולל הוא . פדוייקים נתונים

. לביצוע תכנית הכינו לפרוגרפה בהתאם . לבנות

. עזרה לקבל ופקווה לכולכם פודה אני

את עכשיו נשפע . הפועצות לי^י תויה : 21 !ב_^>1ט ה121
פנהל את ותחילה , בתיהםפר פנהלי ""

, מגיד הבום פר , בפסעדה התיכון ביתהספר

ליושבתראש בפיוחד , לכולכם פודה אני ; יד פג הבוס
על פקרוב ועפדה אצלנו שביקרה הוועדה ""

. בתיהספר מצב

, ארבעשנתי הוא בפסעדה התיכון ביתהספר
התלמידים . רפת'הגולן לכל אזורי ביתספר זה יבי כיתה עד ס* פכיתה

התלמידים פספר . ובוקעתה פסעדה , שאפס פגידל , רגיר , פעיןקיניה באים
בפגזר רצון משביע פספר זה . בנות 135 מהם , 460 הוא זו בשנה
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אבל , תליפידים 550 להיות אמור היה השנה המספר , במיוחד הדרוזי
ת בבי התלמידים כל את לקלוט יכולנו לא לימוד בחדרי מחסור בגלל
בקרית "עמל" לביתספר מהתלמידים חלק להעביר םז פא עשינו . הספר
השאר , בגרות שילמדו כדי תלמידים 14 לשם להעביר הצלחנו . שמונה

כפועלים עובדים

בפוקעתה השארנו . כיתות 16 בביתהספר יש
כיתות תלמידי ; התיכון לביתהספר לעבור אפורות שהיו ח* כיתות שתי

. ורגיר עיןקיניה , מסעדה : כפרים משלושה רק קלטנו ט*

חדרים 3 לנו יש  הלימוד לחדרי אשר
חדרים במקום שנבנו חדרים ו4 , פפ"ר 30 של חדרים 3 ; פפ"ר 20 של
חדרים אלה . דולפים הגגות הגשמים בימי אבל , תקניים הם , טרופיים
הם . ומחסנים בחנויות נבנו הם , שכורים חדרים 6 לנו יש . מסוכנים
הם החדרים . מספיקה אינה גם שם התאורה . ללימודים מתאימים אינם

ליפוד0 כחדרי לשמש מתאימים ואינם , 4x8של שטח על

עיוניות הן שלנו בביתהטפר המגפות
מלמדים . עיוניים בלימודים חלשים שהם תלמידים על פקשה זה . בלבד
ההצלחה אחוז , בגרות בחינות ולקראת העליונה בחטיבה הרפורמה לפי

. התלמידים מבין הריאליסטים במיוחד , גבוה שלנו התלמידים של
; הבגרות בחינות את והשנה עברו הריאליות המגמות מתלמידי כ90$

בגרות תעודת קיבלו בבחינות שעמדו ההומניות הםגפות פתלפידי כ50$
פלאה.

רפתהגולן0 אנשי , המקום בני כולם הפורים
. להשתלם ממשיכים האחרים המורים גם . אקדמאית הכשרה יש לרובם

באוניברסיטאות שלמדו התיכון ביתהספר תלמידי היו האלה הפורים רוב
הוכשרו הם , הסורים בזמן למדו מהמורים מלק . בביתהםפר ללמד וחזרו
היום שמלמדים הסורים רוב . באוניברסיטה למדו לא , השתלמות בקורסי

. שלם . .א ב תואר בעלי שהם או אחד חוג או גפרו

כספית פעזרה חי ביתהספר  לתקציב אשר
בבעלות ואינו החינוך פשרד עלידי פוחזק אינו הוא . החינוך פשרד של

העזרה ; החינוך םפשרד פשכורתם את פקבלים הפורים . הפקופית הפועצה
ברמת החינוך על המפקח באמצעות או פלאח פר באמצעות באה הכספית

התלפידים לכן . ביתהספר מצרכי 10$ :^לא מכסה אינו זה כל . הגולן
תרופות באמצעות בביתהספר המצב את לשפר המאמצים כל את עושים

עובדים הם , למשל מיוחדים" פרוייקטים באמצעות או פיוחדות כספיות
מעבירים הם פקבלים שהם השכר ואת , בשנה יופיים או יום בקטיף

. התיכון לביתהספר

מכמה החינוך ממשרד מקבלים שאתם מה : סםואלי . א
שאתם הלימוד שכר לגבי פה ?10$ רק

? הילדים כל עבור פקבלים

התכוונתי . לימוד לשכר התכוונתי לא .; פג*ד חבוס
ודברים לספררט , לספריה , לפעבדה לפשל
. הלימוד םשכר 80$ היא הפורים פשכורת כי . הלימוד לשכר ולא , כאלה

הידוע הפצב לפרות , פקלט בביתהספר אין
על וזה , ליפוד חדרי כ20 נצטרך הבאה הליפודים בשנת . ברפתהגולן

החינוך לפשרד והועברה שעברה בשנה שנעשתה חינוכית פרוגרמה פי
, הפיזית הפרוגרפה את קיבלנו לא עוד . הצפון פחוז

תלמידי
המקצועות את/שלושת משרתת הקייפת הפעבדה

. מתאיפה אינה , מספיקה אינה היא , בביתהספר הנלמדים הריאליים
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לנו יש גיםתהגולן  ספורט לאולם אשר
. אפשרי בלתי זה , בחו"ן ספורט מלמדים ולא כמעט ואז , חורף חודשי ששה

. זאת לעשות קשה ובחדרים

חדרים לנו אין  ספח וחדרי מורים חדר
, ביתהספר לרשות שעומדים הקטנים בחדרים משתמשים , לכך מתאימים

. שירותים חדרי גם לנו חסרים

לנו יש . פדגוגית למעבדה חדר לנו חסר
דל בו השימוש אבל , פדגוגית למעבדה אחר וציוד אורקולי ציוד

. מיוחד חדר לנו אין כי , מאד

מגמות של לנושא להתייחס רוצה אני
גם בישיבה היה הוא , ברמתהגולן היה אגס* אורי סר מקצועיות

עצפה על תקבל "עמל" שרשת ביניהם סיכמו הם . הצפון ממחוז נציג עם
. מקצועיות מגמות עם מקיף ביתספר יהיה וזה , ביתהספר על הבעלות את

של הראשון בשלב יתחיל החינוך שמשרד , אחד תנאי היתנה הוא אבל
עדיין יודעים איננו . ביתהספר של הבעלות תהיה "עמל" רשת . הבניה

. הזה הענין של התוצאה מה
את ; מקבלים איננו מדורג לימוד שכר

שאר את . הצפון ממחוז ישירות מקבלים אנחנו המורים משכורות
. החינוך ממשרד כספית עזרה באמצעות מקבלים לביתהספר השירותים

. ביןמקצועי צוות בביתהספר אין
. חלקי לפחות , ביןמקצועי בצוות צורך יש

הוא במסעדה האזורי התיכון ביתהםפר
. טלפון בו 3אין בארן היחיד

במסעדה התיכון שביתהספר מבקשים אנו
יותר יהיה זה . קצרין או בקריתשמונה כמו , מוחזק ביתספר יהיה

, מאד יעזור זה . רפתהגולן סיפוח אחרי דרכו בתחילת במיוחד , יעיל
, ביתהספר בפיתוח חלקנו את לתרום אנו גם נוכל בעתיד ואולי

ביתהספר מנהל את עכשיו נשמע . תודה : נמיר . א "ר היו
. גיאדו פרחת מר , בי בוקעתה העממי

לי אין . הזה בצוות נמצא שאני שמח אני : גיאדו פדחת
ביתהםסר כי , שלם ביתספר על לדבר מה ~

בכל מפוזרות , כיתות 20 לנו יש . שכורים בחדרים כולו נמצא שלי
לפני שבועיים רק . מתאימים לא החדרים , מגרש אין , חצר אין . הכפר

. חדרים לשמונה מקום להשיג הצלחנו תשם"ד הלימודים שנת תחילת
שיתן כדי הבית לבעל לירות מיליון 2 שילמה שלנו המקומית המועצה

אין , סוב לא במצב הס , מתאימים אינם והם , חדרים שמונה רק לנו
. מסודרת רצפה אין , טיח

של מאד סוב צוות לנו יש זאת כל עם
. טובים והורים טובים תלמידים , סורים

ביתספר לנו שתבנו לבקש בא אינני
חיים שאנחנו מהמצב אותנו שתצילו לבקש רק בא אני ; ומפואר גדול

. הנכונה הדרך את לנו תמצאו רק , לעזור מוכנים ההורים . בו

. לכם פודה אני יותר0 אוסיף לא
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בת חסי ינהל 8ת עכשיו בשמע , תודה : נמיר . א היו"רי
. פאיז ספדי אל מר , שאפס בפג*דל הביניים

הוקפה שאפס בפג*דל הביניים חטיבת ; ז י פא ספדי אל
ביתהספר פירוק אחרי , שנים שלוש לפני
בקרית לימדתי , ברפתהגולן החינוך במערכת הייתי לא אני , היסודי

הילדים תנאים באיזה וראיתי שם כשליפדתי , ובקיבוצים שפונה
ורפתהגולן שאפס מג*דל ילדי על , שלנו הילדים על חשבתי , לומדים

שאני חשבתי , המיפון את ונתנו הביניים חטיבת את כשפתחו , כולה
. יכולתי ככל שאפס "דל בפג החינוך מערכת את ולפתח פאסן לעשות צריך

בכפה התחלתי . בילדים להיעזר איך היתה שלי הראשונה הפחשבה
רק לא : לתלפידים אמרתי זאת0 וראה בפקום ביקר פכם חלק . דברים

החברה . בתיספר אלפי יש ; החינוך במשרד תלוי שלכם ביתהספר
בואו , לנו לעזור דרך באיזו יודעת אינה אבל , אותנו אוהבת אצלנו

רואה אצלנו שמבקר פי וכל . התחלנו וכך . לעצמנו נעזור אנחנו
תפורתם שקיבלנו ובכסף , תפוחים שלושה הביא תלפיד כל , בשטח זאת
, אורקולי ציוד הזפן במשך רכשנו כך אחר . שקופיות פקרנת קנינו
שעברה בשנה , בביתהספר שירותים בניתי כן כפו . זו בדרך כן גם

נעשה : להם אפרתי . בקיבוצים חברים לי יש . מיקרוסקופ לנו חסר היה
התלמידים עם ישתתפו שלנו התלמידים , העובד הנוער בפסגרת יום איזה

לנו נתנו . למזכרת פתנה לנו תתנו ואתם , לימודים ביום שלכם
. םיקרוסקופ פרוזיקטור

טלוויזיה לנו יש וידיאו" רצו התלפידים
אחרת שכבה , כיתות שש של אחת שכבה לנו יס : אפרו הם אבל בשחורלבן0

הטבע ומדעי א3גלית לופדים אצלנו ? נלפד איך , כיתות שפונה של
. וידיאו מכשיר וקנינו תרומות אספנו . הלימודית הטלוויזיה לפי

התלמידים צבעונית0 בטלוויזיה צורך יש בוידיאו להשתמש כדי אבל
. אחד כל שקלים 10 שבוע פדי תרמו

יקבלו שהתלפידים לפצב להגיע רציתי
שישמש חרר להם שיהיה , תה כוס או חלב כוס יום מדי בביתהספר

, וכדומה ותלמידים פורים של לישיבות חדר , אורקולי חדר , כאולם
נוספת עזרה קיבלנו , בלוקים לארבעה כסף סכום תרס תלפיד כל

עם , פם"ר 114 של אולם בנינו וכך . בזה והתחלנו , שונים ממקומות
. ופטבח פחסן , שירותים

ולכן , הסביבה ישובי את מכיר אני
פבקרים שהתלפידים פעם בכל . בהם לבקר שלנו התלפידים את לקחת החלטתי

ליי אומרים הם . מדוכאים חוזרים הם , בקריתשפונה או בעפיר בדפנה
בחדרים , כאלה בתנאים חיים שאנחנו ישראל לפדינת עשינו אנחנו פה

? אצלנו זאת יעשו פתי ? שם להם יש ואולמות מגרשים ויןיזה ? כאלה

, שלם בנין להם לבנות יכול אינני אני
. שיכולתי פה עשיתי

כיתות יש שאמם בםגידל הביניים בחטיבת
בנים 231 פהם , תלפידים 484 בו יש . גדול ביתספר זה , סי , חי , זי

; אחת כל פפ"ר 39 של בשטח , תקניות כיתות 8 לנו יש . בנות ו253
הצפיפות . אחת כל פפ"ר 16 של בשטח , תקניות לא כיתות 8 עוד יש

חולים רבים ילדים . זאת ראתה הוועדה יושבתראש . פאד גדולה בהן
חדר לנו יש , מפ"ר 12 , קטן הוא והפזכירות ההנהלה חדר . בחורף

בעבר שימשה היא , פעבדה יש . אפנות חדר אין . פפ"ר 39 של מורים
חדר לנו אין , לפעבדה אותו הפכנו התלפידים בעזרת . כמחסן

קטנה ספריה לנו יש . בספריה זה לצורך משתמשים אנחנו , טלוויזיה
היום פשתפשים לנו שהיו פחםבים בשבי פחמן* לנו אין . מפ"ר 2£ של
זה לצורך גם , אורקולי חדר אין . שרתים חדר אין , ליפוד כחדרי
יכולים איננו בחורף , פפ"ר 20 סל פקלס לנו יש בספריה0 פשתפשים

משמש הוא ובסופה הליםודים שבת בתחילת . פים דולפים כי בו להשתמש
נושא גם כך מאד0 לי חשוב האמנות נושא , אמנות וחדר תפירה כחדר
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מהמושבים שפודים רציתי , מקצרין פורים הבאתי , הגופני החיכוך
, 8ותי פענינת החינוך מערכת כי , שילוב שיהיה כדי אצלנו ילמדו

, והתרבות החינוך בתחוט הבנה שתהיה לי וחשוב

מהם אחת , מקצרין סורים שלושה לנו יש
. גופני לחינוך מורים ושני , לאנגלית מורה שהיא מאנגליה חדשה עולה

באוניברסיטת לימודיהן את שגמרו מורות שתי גם לנו יש השנה
. תורמות והן , בארשבע

חדרים לנו אין שאפרתי כפי אבל
מגרש לנו יש . תקינה לא היא , כלל מתאימה אינה המעבדה , מתאימים
כדורגל מגרשי אין , מתאים אינו הוא , החדרים ליד , בחצר כדורסל
ורואים לטיולים יוצאים כשהתלמידים , ספורט אולם אין ; וכדורעף

, רבות שאלות שואלים הם , בסביבה נעשה מה

שולח הוא , החינוך למשרד מודה אני
יום בכל צריכים אנחנו בחורף . מספיק לא זה אבל . הרשאות לנו

מה ראה הוא , פלאח סלסן לסר להודות רוצה אני . סולר ליטר 110
לנו נותן הוא . לנו עוזר והוא , הביניים בחטיבת עושים אנחנו

, מספיק לא זה . כסף שולח גם הוא . מאד עוזר וזה , שעות סל שנה בכל
. מכלום טוב יותר זה אבל

את ראה גם מכם חלק , דברינו את שמעתם
אצלנו המצב כי , יכולים שאתם ככל שתעזרו מקווה אני . בשטח המצב
כל על לחשוב יתחילו הם . הצעיר הדור לגבי במיוחד , מאד מסוכן
מעשי אצלנו אין , סמים אצלנו שאין אמר מוחסן מר , דברים סיני

, אותם והחזירו הגדר את עברו שילדים מקרים הרבה לנו היו אבל . פשע
החזירו , הגדר את לעבור שרצו תיכון תלמידי של מקרים הרבה היו

. לכלא אותם והכניסו אותם

ששאיפת , יימשך לא שזה מקווה אני
למען יתרום מהם אחד ושכל , בשלום לחיות תהיה שלנו התלמידים

, האזור ועתיד עתידו

פרםתהגולן0 שלנו האורחים לכל רבה תודה : נמיר . א "ר ו הי
, הוועדה חברי של והערות לשאלות נעבור

הסמשלה0 משרדי אנשי את נשמע כך ואחר

יש והתרבות החינוך ועדת של בדיוניה : גיל . י
מתוחות שעות גם יש , יפות שעות גם

החינוך* ועדת של היפות מהשעות הוא הזה שהדיון חושב אני וקשות0
גישה על מלמדים הדברים , לפנינו שנחשפו העצומים הקשיים למרות

, למצוקותיהם האנשים של אחרת ערכית

: הערבי במגזר מאד שגורה באיסרה אפתח
. לקוי שהוא הדברים מטבע , אחד ביום שמתקבל חוק . מהשטן היא הפזיזות
נוספות סיבות לי יש עכשיו . סיבות מאד מהרבה , החוק נגד הייתי אני

, סוב כחוק אותו רואים שאתם שמח אני . טוב היה לא הזה החוק מדוע
. הזה לענין שלכם הגישה על מברך אני

שאמס בסגידל הביניים חטיבת ממנהל שמענו
את לאמין יכול עוד האוצר ששר חושש אני , כספים לגיוס השיטות על

, האלה השיטות
אלה לאנשים חייבים שאנחנו לי נדמה

לפי . החוק בפני שוויון , האלמנטרי הדבר את מרמתהגולן שבאו
בתחום ולא הבניה בתחום לא שוויון רואים איננו , שקיבלנו הדיווח

קשים0 הם המבנים על התיאורים . מאד מזה רחוקים אנחנו , ההוראה
נתנה כלכלה לעניני השרים וועדת שהממשלה התקשורת בכלי שמענו

אני . הממשלה משרדי של ההתקשרויות כל את לשבועיים להקפיא הוראה
: ועוד . רמתהגולן לאנשי שהובטח מה על גם חל זה האם לדעת רוצה
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לתוספת. באשר רמתהגולן של מקופה פה , עדיפויות בסדרי ידונו כאשר
ובעגין משמעות" בע/ית להיות שיכולה מידית מעשית שאלה זו ? הבניה

את שאפרנו כשם . דברה את להגיד צריכה והתרבות החינוך ועדת זה
פפה אין כי , בו יקצצו ולא יגעו שלא , הערבי הפגזר לגבי דברנו
בנושא לקצןו לא החלטה ונתקבלה , ולחזק להוסיף צריך אלא , לקצז
כי , הפיזי בצד , הגולן לרפת יבולע שלא להבטיח צריך כך  הזה

. פקר 3, 000 על מדובר הכל בסך

מתוכננים 3, 000 . מטר אלף ב15 מדובר : שפואלביז . פ
, הבאה לשנה

שהילדים התנאים על שופעים כשאנחנו ; גיל . י
גם אז , וכדומה בחנויות , בהם לומדים
. הזה ן בעני התכנון פה לשמוע פאד אשמח . גדול הישג הוא קטן דבר

עושים האם  ורפתה ההוראה לאיכות באשר
שלא כלומר , היהודי במגזר קיים שזה כפי , הפער את לצמצם כדי

אחוז שאצלנו לי נדמה . מתאימה הכשרה עברו שלא פורים בפערכת יהיו
217 פתוך 84 , שלפנינו המסמך לפי ואילו , לאפס מתקרב פוספכים הבלתי

שבאיכות למדים אנחנו מזה . מתאימה פורמלית הכשרה חסרי הם פורים
צריכים אנחנו . מפליגים להישגים לשאוף יכולים לא כזאת הוראה

הזדמנות בקרוב לנו תהיה אם יודע אינני , הזה הנושא על גם לדבר
הטיפול של הכולל המכלול את לראות צריך לכן , לכך להידרש נוספת

, ההוראה איכות בעיית רואים שאנחנו כפי . ברסתהגולן החינוך בנושא
. פאד קשה ברפתהגולן הפורים ורפת

מערכות של קיופן שאלת היא נוספת שאלה
האם כלופר , ישראל מדינת של הכולל במגזר שקייפות כמו חינוך

החינוך פערכת את שיפתחו חינוך פחלקות פקייפות המקומיות הרשויות
של בעיות שם ייווצרו שלא כדי , והאמנות התרבות , פורמלי הלא

האם , ספים צריכת למשל כמו , סובה לא בצורה הפנוי הזמן ניצול
, לא אם ? הזה בנושא שמטפלים אנשים שלכם המקומיות ברשויות יש

? הזה בנושא מחשבה יש האם ? קיים איננו הזה הצורך האם

עם שלכם תלמידים של מפגשים על שמענו
ופה , אליכם באים הם גם האם , אליכם הקרובים באזורים תלמידים

יש האם ? הזה הפפגש יוצר פה , לו יש תוכן איזה , הזה הקשר מהות
דבר שזה או , יותר םתפשך קשר יוצרים האלה הפפגשים אם מעקב

? חדפעםי

את לקיים היוזפה על פברך בהחלט אני ; יסר י ר . פ
מהרצון התרשפתי הזה0 בנושא הדיון

חושב אני . ברסתהגולן בחינוך העוסקים של הרבה וסהפודעות הכן
את ולשפר לקדם הצורך לגבי ביןסיעתית מחלוקת שום כאן שאין

שצריך רבה בזהירות לופר רוצה רק אני , וכוי הפבנים , ההוראה רפת
. ההוראה רפת של , הפבנים של ההתחלה נקודת את גם בחשבון לקחת

פצוקה של רקע על בפיוחד , זה בתחום פהפכה ולעשות לבוא פאד קשה
בהרבה זאת לעשות צריך ובאמת , שנתיים או שנה תוך , תקציבית

שעוד פני'ח אני לצערי . הדרגתית בצורה יהיה זה אבל , ואהבה רצון
שנעשה פה על קבעית קנאה ברפתהגולן לילדים תהיה שנים הרבה

פקריתשפונה שילדים כפו , וקריתשפונה בלום כפר , בעמיר לפשל
ופקווים , זה את מבינים ןאנחנו בלום0 כפר בילדי מקנאים ושלופי

שווים0 יותר או פחות ויהיו יתיישרו הדברים , הזקן בפי"ך , לאט שלאט

1
1י
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עם להיפגש היוזמה על מברך אני גם ; פרח. . י
החינוך גושא על ולדון הגולן רמת אנשי ""
, לחברי שגם בטוח אני , מיוחדת אהדה יש שלי במפורש מצהיר אני שם0

מאמין ואני , כאן נדון הזה שהנושא שטח אני , הדרוזית לאוכלוסיה
ראש0 בכובד אליו שנתייחס

. וההוראה הבינוי לנושאי להתייחם רוצה אני
הרבה יש היהודי במגזר גם במדינה" בעייתי נושא הוא הבינוי נושא

. בהם לומדים תלמידים איך לתאר וקשה , ביותר קשה במצב חינוך מוסדות
מצבם ותקציבים אפשרויות שמחוסר , תלמידים 1, 800 של מוסדות יש

לבינוי כספיים משאבים לכוון שיש חושב אני , זאת עם יחד , ביותר קשה
, אחר מקום לכל מאשר יותר , ברסתהגולן

זו הרי  וההוראה הלימודים רמת לגבי
גם שקיבלנו בטבלה יש . המורים ושל בתיהספר מנהלי של פונקציה

סורים שני רק הגולן ברמת החינוך במערכת יש הטבלה לפי . מעודד דבר
ב* בבוקעתה  מוסמכים סמינר בוגרי לגבי , מוסמכים בלתי סמינר בוגרי

; סמינר ללא מוםטך שהוא אחד אף אין , מוסמכים סמינרים בוגרי 16 יש
רוצה אני . סמינר ללא מוסמכים סורים 14 א* בבוקעתה יש זאת לעומת
שרק לחשוב נכון תמיד לא . סמינר ללא בוגרים על אחדות מלים לומר
שאנחנו ברור . במערכת ביותר הטובים הטורים באמת הם סמינר בוגרי

יודעים אנחנו שלנו סנסיון אבל . סמינרים בוגרי יהיו שהמורים שואפים
נופלים אינם והם , שלהם ההסמכה לימודי את שהשלימו פורים שיש

, אוניברסיטאות בוגרי אינם והם . עליהם עולים אף לפעמים , אחרים ממורים
במערכת לטובה מפתיעה בצורה מתפקדים והם , אקדמי תואר בעלי אינם
שצריך דבר לא זה , סמינר ללא מוסמכים פורים יש אם לכן . החינוך
אבל . כלל מוסמכים שאינם מורים אותם אלה מדאיג שכן פה . להדאיג

. מוסמכים בלתי פורים יש עדיין היהודי במגזר שגם לי נדמה

אבל , מוסמכים בלתי פורים מקבלים אין : לי שמוא . א
שהם , מוסמכים בלתי פורים יש עדיין

. הסורים הסתדרות עלידי מוגנים

וזה , מוסמכים בלתי מורים עדיין יש : פרח . י
■'■' ההסבות כל שלמרות מפתיע לפעמים

, זאת עושים אינם הם , להשתלם להם שנתנו והאפשרויות

האפשר ככל להעניק צריכים שאנחנו ברור
אם . ראשון לתואר ויגיעו , דעת ירחיבו , השכלה ירכשו שמורים כדי

השירות זה , היסודי החינוך במערכת . .א ב לתואר שמגיע פורה יש
. לפורים סמינר גם כן לפני גפר אם , להיות שיכול ביותר הטוב

יותר סובה באוניברסיטאות מורים שהכשרת לדעת נוכחנו לא עדיין כי
למורים שבתיפדרש , ההיפך את טוענים יש . בסמינרים סורים סהכשרת

, מהאוניברסיטאות יותר סובה ברמה החינוך למוסדות הסורים את מכשירים
תמיד לא . האמיתיים הצרכים לפי ופועלים השדה את מכירים שהם משום

יותר בשטח עצמם את הוכיחו התואר בעלי האוניברסיטאות בוגרי
פדוייקים ממצאים אין , ההיפך הוכח אולי לפעמים . הסמינרים מבוגרי

בהכשרת נופלים לא למורים בתיהמדרש בוודאי אבל , זה בענין
, מהאוניברסיטאות לבתיהספר הסורים

אינם מוסמכים בלתי שש ה~40$ האם : גיל . י
? אותך 1מדאיגים

הסורים אותי מדאיגים לא , שכן אמרתי : פרח , י
משתלמים האנשים אם םפינר6 ללא המוסמכים ""

שהם חושב אינני , להסמכה מגיעים והם גבוהה מוטיבציה להם ויש
אצלנו גם , השתלמויות גם הזמן כל יש , מוסמכים שהם מהאחרים נחותים

, מוסמכים בלתי פורים במערכת יש
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3#, אולי : גיל . *

להילחם כדי הכל לעשות יש , לסיכום ; פרח , י
בלתי פורה יהיה שלא , הזאת בתופעה י 

את מקבל הוא זום לי איכפת ולא , מוסמך להיות צריך מורה , מוסמך
קבלת כדי עד המתאימה ההשתלמות את מקבל אלא , בסמינר לא הכשרתו
אחוז את להוריד שיש מסכים בוודאי ואני , מוסמך מורה סל תעודה
הוא השני הדבר , ידי בשתי בזה תומך אני לאפפ0 מוסמכים הבלתי

מרכזיים למקומות מאשר יותר מקרה בכל לרמתהגולן משאבים הפניית
. אחרים

ראש משרד סנכ"ל את עכשיו נשמע , תודה ; נסיר . א היו"ר
, טועה אינני אם . שמואלבין קר , הממשלה
זה . הדרוזים של בנושא הטיפול את לרכז הוססכת אתה שםואלביז* מר

. כאן הדיון לגבי משמעותי מאד

יוסבראש היותי בתוקף לכך הוסמכתי אני : שמואלביין . מ
במדינת הדרוזים לעניני מנכ"ליט ועדת
נכללים ברמתהגולן ה3לתדזים 1981 דצמבר מאז כמובן בכלל0 , ישראל

, מסגרת באותה

יש . הזה לדיון שהגענו מאד שמח אני
שעושים מה למרות וכיצד , ישראל מדינת עושה מה מאד מאלפת דוגמה פה

, מעוותת לומר רוצה אינני , מדוייקת לא תמונה והצגת טענות יש
ב~01967 החינוך בתחום ברמתהגולן המצב היה מה נתונים כאן לי אין

למצב הגענו מאד גדול שבמאסן מלא בסיפוק לומר יכול אני אבל
גילאי 4, 555 יש , תושבים אלף 135 של באוכלוסיה , שברפתהגולן

שהוצגו כפי בתנאים לומדים שהם נכון , בבתיספר שלומדים ביתספר
. לומד ביתםפר בגיל ילד שכל מאד גדול הישג זה אבל , כאן

.  עד שהיתה ההתפתחות על לדלג רוצה אני
. 1981 בדצמבר הוחל החוק . היום המצב מה אוסר אבל , החוק החלת

, חורשים כשפונה נמשכה היא . ברמתהגולן שביתה הוכרזה מכן לאחר מיד
עם לי שהיו המגעים בכל , הזאת השביתה במשך 01982 אוגוסט עד
תביעות0 שתי לי היו , ישירים ובלתי ישירים , רפתהגולן תושבי

רוצים אינכם ; זכותכם זו  לעבודה לצאת רוצים אינכם ; להם אסרתי
הקרדינליים הדברים אחד אבל . זכותכם זו  בתיהעסק את לפתוח

ולמען למענכם לבתיהםפר0 ילדיכם את שילחו אנא ; היה מהם שביקשתי
זוכר עוד ואני . עזר לא זה בתיהספר0 את להשבית לכם אסור ילדיכם

הלימודים שנת פתיחת ערב החינוך משרד סנכ"ל עם שלי טלפון שיחת
שילדי בלי אחת שנה עוד שתעבור להרשות לנו שאסור אמרנו . הקודמת

להפעיל נצטרך , יהיה כך ואם בבתיספרס ילמדו ברסתהגולן הדרוזים
את שולחים שאינם הורים על עונשים להטיל וגם חובה ליסוד חוק את

היתה רסתהגולן ילדי לחינוך שלנו הדאגה כלומר , לבתיהספר ילדיהם
אני' , אחד אף מאשים אינני 0 האנשים של נפש שוויון לעומת , טוטלית

אבל , בשביתה דווקא אסמים הם לא , פה שיושבים ידידי כל את מכיר
הזה הדבר , לא או לומדים הילדים אם איכפת היה לא שם למנהיגות

, יימשך לא שזה ודאגנו לנו כאב

אני ,, שוויון על דיבר גיל חברהכנסת
של העדפה להיות מוכרחה ; מאד רע יהיה שוויון יהיה שאם אוסר

רמת את להעדיף דואגים ואנחנו . במקום נדרוך אחרת , רסתהגולן
המועצות ראשי את כינסנו השביתה סיום אחרי שמיד עובדה . הגולן
, בדבר הנוגעים המשרדים כל נציגי *ת הזאת לפגישה הזמנתי , אצלי

שנוספו העובדה , הנושא בקידום  באיחור כי זום  להתחיל כדי,
, לבתיהספר לכיתות הדרישה , מהירים לפתרונות הדרישה , תלמידים
שישכרו המועצות לראשי לומר כל קודם נאלצים שהיינו לכך גרפו
ילדים יהיו שלא כדי כל קודם וזאת , עבורם נשלם אנחנו , חדרים

ואלה , הסמכה להם אין אם גם !, פורים תקחו : להם אמרנו חינוך" ללא
המינימום את יקבלו ושהילדים , הסלןום מבני פורים להיות חייבים ברובם

ן . האלה בתנאים לתת שניתן
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לי בדמה 01982 ביולי הסתיימה השביתה
כשלוש נמשכה היא אוגוםס0 בתחילת כבר היתד. שלנו הראשונה שהפגישה

בנפרד0 מקום כל של המצב את , הדברים כל את ביררנו , שעות ארבע
משרד כל קודם , בדבר הנוגעים המשרדים נציגי התכנסנו מכן לאחר סיד
לקדם כיצד ותכננו הפנים ?וםשרד האוצל משרד , השיכון משרד , החינוך

לא השביתה בגלל . קשיים כמה בפני עמדנו הזאת בפגישה , הנושא את
כיצד בעיה היתה ולכן , התקציב שנת באמצע היה וזה , תקצוב 'לנו היה

בדברים באנו . ברמתהגולן הנושא ולקידום לבניה מיוחד תקציב להשיג
תכנית בקביעת והוחל , ומשם מפה לקחנו , במשותף תכננו , האוצר עם

לרמה הכיתות ושל המתקנים של הפיזית הרסה את להביא כדי דרוש מה
אלף 15 שדרושים למסקנה הגענו הנושא בדיקת אחרי , הדעת על מתקבלת

. וכו* מגרשים כולל , ומתקנים בניה של מס"ר

ופיזית תקציבית אפשרות כל שאין מובן
חייב הזה החסר שכל , מסגרת לעצמנו קבענו . קצר זמן תוך זה את לבצע

לעשות צורך יש כך לשם . בקשיים כרוך הדבר , שנים חמש תוך להתמלא
להקים אפשר איך , יותר דרוש איפה , מקומות , מגרשים על תחקירים

דורשות האלה הבעיות כל . וכוי אותם להקים היכן , אזוריים בתיספר
עד החלטה שמתקבלת מהרגע . אחר מגזר ובכל היהודי במגזר גם , זמן
אנחנו שנתיים" לפחות דרושות , הביצוע להתחלת ועד התכנון לגמר

הצורך של התחושה ובגלל הלחן בגלל , זמן פחות בהרבה זה את עשינו1
. הדחוף

במגזר לחינוך הממשלה דאגת את להדגיש כדי
במגזר החינוך לקידום מיוחדת ועדה שקיימת לומר רוצה אני הדרוזי

על רק לא בקנאה להסתכל יכולים מרסתהגולן ידידינו . בכלל הדרוזי
. דליתאלכרמל על גם אלא , ?ןריתשמוכה

כלומר . אחר דרוזי ישוב כל על לא אבל : נסיר . א היו"ר
רמת ששם דרוזיים ישובים עדיין יש

, ביותר קשה במצב בתיהספר של המבנים

כאלה0 יהודים ישובים גם יש : שמואלביז . מ

, ההתחלה נקודת היתה מה לדעת חשוב אבל
, התחלנו איפה

ברסתהגולן היו תלמידים כמה לנו אסרת ; נסיר . א היו"ר
כמה . רמתהגולן חוק החלת עם סיד

? כן לפני שם היו תלמידים
(

כל לא בוודאי , הילדים כל לא 1967 עד : שמואלביז . מ
פיתוח זה , בבתיספר למדו , הילדות ~
תלמידים 4, 555 של המספר היום , מודעות מתוך , ישראל מדינת של

לכך דאגה ויש , מהאוכלוסיה שליש זה . עצמו בעד מדבר ברסתהגולן
ילמדו0 שהם

הבאה בשנה נסיים והתכנית התכנון פי על
ייבנו שהן וה מקו אני . חסרות כיתות 80 מתוך , כיתות 2015 של בניה

60 עוד יחסרו זאת בכל כי , בעיה לנו תהיה אז שגם נכון . שנה תוך
התלמידים אוכלוסיית תגדל אולי בינתיים כי , יותר ואולי , כיתות

, הפיגור את נדביק שנים חמש שתוך משוכנע אני אבל

משרד לזכות אומר אני וזאת , לכך נוסף
המתקנים לשיפוי הפיס ממפעל שקלים מיליון 2 עוד השגנו , החינוך

ההודעה את קיבלו כבר המועצות שראשי חושב אני , הקיימות והכיתות
 שאמס למגידל : מקום לכל יינתן כמה סדוייקת רשימה לי יש . כך על

; אלף 311  למסעדה ; שקלים אלף 468  לבוקעתה ; שקלים אלף 778
. שקלים אלף 148  רגיר ; שקלים אלף 197  לעיןקיניה
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הזה שהמפגש טוב , וקזבתר*ש הי גברת*
לכנסת לומר וגט רעהו 8ת 8יש ן להביי גם לנו מאפשר זה , מתקיים
במגזר החינוך ברמת הפיגור "^ת להדב'ק במיוחד דואגת שהממשלה

שסם משום , ברפו/הג1לן ובמיוחד , הערבי במגזר גם , בכלל הדרוזי
לפני רק כאשר , בטענות לבוא מקום אין אבל . גדול יותר הפיגור

לא , משותקת היתה ברפתהגולן החינוך מערכת כל חודשים וכפה שנה
לקריתשסונה באים רפתהגולן שילדי לומר מקום אין הממשלה" עלידי

, הוגן לא זה . חיים אבחנו ואיך חיים הם איך תראו : ואומרים

שפה יש בינינו במפגשים כלל בדרך
. האוצר פשרד של גם , שוב רצון , עז רצון יש פלאה0 והבנה פשותפת
המגזר את ופעדיף לנושא בהבנה מתייחס האוצר פסרד הקשיים לפרות
אני השיכון* ופשרד החינוך פשרד לגבי גס כך ברמתהגולן0 הדרוזי
לחברי גם הדברים את להבהיר ההזדמנות פה לי שניתנה שפח בעיקר

. סרםתהגולן לידידינו וגם , הכנסת

, שפואלי פר , החינוך פשרד פנכ"ל . תודה : נמיר . א היו"ר
. בבקשה

מצוקה באזורי בטיפול שלי פהנסיון : שפואלי . א
, במצוקה נמצא כשמישהו , כלל שבדרך למדתי

שבמקום או , גרוע יותר היה שפעם שאוסרים בזה אותו לנחם אפשר אי
ברמת גם , שלנו מצוקה לאזורי בקשר גם זאת למדתי . גרוע יותר אחר

, הגולן

לטפל שרוצה פי , רמתהגולן לגבי
שלושה של מצב תמונת לראות צריך , הזאת החברתית בתופעה בהגינות
; השביתה עד , רמתהגולן כיבוש שלאחר השלב  הראשון השלב : שלבים
היום ועד השביתה פתום  אחרון ושלב ; השביתה תקופת  השני השלב

. הזה
הכנסת חברי בפני להתוודות רוצה אני
ברפת התושבים . בינלאופי חוק הפרתי לפעשה אני פסויים שבמובן
החוק פי על. , צבאי שלטון מכוח לפעול צריכים שהיו לפרות , הגולן
משרד , השביתה שהתחילה ועד הכיבוש מאז התקופה כל במשך , הסורי

של הזכויות כל את "השיל" למעשה ישראל של7מדינת והתרבות., החינוך
מינינו אנחנו . ברםתהגולן התושבים על החוק מכוח החינוך משרד
פן אחד בכל אבהי באופן שטיפל פפקח , זביידה אהרן , מיוחד איש

ברמתהגולן ההתפתחויות על שליש בכל שוטף באופן ודיווח , הישובים

רמתחגולן אנשי בשם שדיבר החברים אחד
שזאת פקווה אני , אחוזים 5ןלף של התפתחות יש החינוכי שב/3ושא אפר
פה הרי , הוגן באופן לספל רוצים אם אבל . הדיבור בנוסח הפרזה לא

מחוז , והתרבות החינוך שפשרד ופה , הפלחפה אחרי ברפתהגולן שמצאנו
, כינלאופית , אוניברסלית פבחינה  ברפתהגולן בישובים עשה , הצפון
של בוגרים הגשת של , הרוסה חינוך פערכת שלשיקום כזה תקדים אין

של , פוספכים פורים הצבת של , בגרות לבחינות תיכוניים בתיספר
אלה , ביותר הפרנין הדבר את לראות שרוצה ופי , העברית השפה הקניית

גם , אנחנו וגם הלוואי , העברית בשפה בתיםפר פנהלי של דיווחים
שהם כפו , הדוברים של בשפתם כך לדבר פםוגלים היינו , הכנסת חברי

. בשפתנו מדברים

פשרד , מאד חמורה בעיה יצרה השביתה
כללי כפנהל תפקידי בתוקף אבל . בה פעורב איננו והתרבות החינוך

. היו ובחלקם , שבתו , עבדו לא שפורים העובדה לפרות : לופר חייב אני
 הוראה נתתי , אליו נקלענו שכולנו סיפפטי לא הפאד בתהליך פעילים

להם0 ולשלם , הפורים את להחזיר  כנו על הסדר את להשיב עלפנת
והענין , שנהגה כפי שנהגה קטנה קבוצה לגבי קטן פער איזה עדיין יש
המערכת את לשקם רצון מתוך : אחרות במלים . ועומד תלוי עדיין לגביה

, הזה הנושא עם התמודדנו אנחנו , השביתה לאחר גם
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, היום , השביתה לאחר ברמתהגולן המצב אבל
חינוך מערכת לראות שרוצה כפי זאת אופר אני רצון" משביע לא מאד
החברים עלידי נאמרו והדברים , רצון .משביע לא פאד הפצב משוקמת*

. עצמם

לקחת שכדאי רכיבים כפה ברפתהגולן יש
, הרצון והם , זאת עושים בהחלט כםחנכים ואנחנו , בחשבון אותם

לאופי , לרצון דומים פסויים שבמובן , הפחנכים של הרוח , האופי
, הפנהלים בדברי התבטא וזה , המדינה הקפת לפני הישוב תושבי של ולרוח

, הבינוי בנושא עסקנו לא אנחנו הרב לצערי
הגענו לא עוד זאת עם , השיכון משרד בידי לפעשה היה הבינוי נושא

. זה על דיבר גיל חברהכנסת ניות0 הפשפטיותארגו הבעיות כל לפתרון
הכנסת שחברי רוצה אני , ושוב . רשמי תיכון ביתספר כרגע מקיים אני
: לופר יכולתי . בסדר להיות כדי פגדרנו יצאנו כפה יבינו והאורחים

לכפר או עפיר לקיבוץ סולח שאני כפו , הליפוד שכר את לכם שולח אני
בבעלות פורים העסקת של האחריות את עצמנו על נטלנו . לא , בלום
עשינו . חוק שום מכוח , בידנו איננו הזה שהדבר למרות , הפפשלה

מקיימים אז הזאת0 הפעולה את לקיים שנוכל ובלבד , הדין משורת לפנים
, הפנהלים קיללאחד דבריו באמצע ביניים קריאת קראתי לכן . ביתהספר את

הפורים שכר כל את פפפנים אנחנו . נכונה לא תסוגה תתקבל שלא כדי
הוראה שעות גם מזרימים אנחנו לזה ומעל , העליסודי ביתהספר של

. המרה שעות גם , לתקן מעבר , נוספות

ובשיתוף באמצעות נוסףס דבר לומר רוצה אני
חיילים'  בפורים פחםור היה כאשר  העברנו , הבטחון משרד עם פעולה

חיילים העברנו . הספר לישובי שנשלחו , למורותחיילות במקביל , מורימ
מעבודת כחלק , האלה בבתיהספר פדים עם להורות שבאו , דרוזים פורים

השיקום"
משרד לפנכ"ל גם אומר אני , דבר של כללו
הסיבות בגלל דווקא : והשיכון האוצר פשרדי לנציגי וגם הפפסלה ראש
, תלמיד יהיה שלא לכך לדאוג שחובתנו זה בגלל ודווקא , הפוליטיות

לא בתנאים שילפד ישראל, פפדינת חלק הוא הכנסת חוק פי שעל באזור
כל לעשות לתביעה שותף בהחלט אני , כאן עליהם ששפענו כפי טובים
עלמנת , המתקרב בחורף בעיקר , לעשות שניתן בניה כל לזרז מאמין

. הבעיות את לפתור

להשתלמות דאגנו . בהשתלמות לעסוק נמשיך
בלתי סורים שיש סוב לא ודאי מסחרר0 בקצב מוסמכים בלתי מורים של

הוא ברפתהגולן היום שקורה פה , השוואה לכל פעבר אבל , מוספכים
. הפוםפכות הרשויות של גם אבל , עצפם התושבים של עליון פאפ'ן של תוצר

ברפת שקשור שה בתיהמפר של והשיקום הבינוי ענין ייפתר רק ואם
בדרך הם הגולן ברפת הדרוזים , הלימודיים ההישגים וברפת הלימודים

. הנכונה

נציג , הוד מר את עכשיו בשמע , תודה ; נמיר . א היו"ר
יכולים אנחנו האם , והשיכון הבינוי משרד

לביצוע הזמנים לוח ופה בתכנון נמצאות כיתות כסה דיווח לקבל
? ברמתהגולן הדרוזי במגזר

אנחנו איך ואסביר מספריים נתונים גם אתן : הוד . ד
משרד הזאת0 הפעולה בכל משתלבים בכלל
שלנו המשרד בחיפה0 לא גם , בחלאביב בתיספר בונה אינו השיכון

כשהיתה , הגליל בכפרי בזפנו שהיה כתקדים לפעשה הזאת בפעולה מעורב
, הערביות במחלקות הדרוזיים בכפרים הטיפול את לבטל ממשלה החלט,ת

כפרים מאד להרבה נכנסנו אנחנו אז , הרגילות למחלקות אותו ולהעביר
, אחרות בעיות הרבה גם היו . בתיהספר של היו שחשפנו מהבעיות חלק . בגליל
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מסגרות ייהרגו ך ו '''נ ח ה ?שרד נ עם בשיתוף
האלה* בכפרים שקיימים הגדולים הפערים את להדביק לנסות כדי

המשרדים שני של י ב י ג ק ת טיסון על כלל*' באופן עובדות האלה הממגרות
י דט נ הה , השכב'" ע ו י חס נילי את גם נותן השיכון משרד כאשר , האלה

סבנה מהמדינה מקבלת מקומית מועצה או רשות אותה כלומר . והביצועי
בישובים לפעולה דומה לא זה . אותו ומפעילה אליו נכנסת , מושלם

, לבדם זה את מבצעים והם בכסף להם מסייעים שבהם , אחרים

מהתכנית לעצמנו סימנו למעשה בר*תהגולן
בכפרים היינו . ורג*ר בוקעתה : הפעולה להתחלת כפרים שני הגדולה

, יותר היו מהמחוז שלנו אגשים , פעמיים שם הייתי אישית אני , האלה
בניה לבצע אפשר האלה הכפרים בשני , בשטח שקיבלנו נתונים לפי
זמן בפרקי ולתת , מתועשת בניה על מדבר אני , מהירות די בשיטות

שהם , בהם להשתמש שאפשר סב3ים הביצוע התחלת מיום חודשים ששה של
לבתיםפר כיתות מאד הרבה בנינו הזאת בשיטה , אגב , דבר לכל מבנים
ב12 מדובר בבוקעתה . מאד טובה בצורה עצמה את הוכיחה היא בגליל0

, כיתות 6  ברג*ר ; כיתות

על מדובר שכאשר להבהיר רוצה אבי
לכיתת נלווים חדרים מאד הרגה יש , ביתספר של תכנונית פרוגרמה
על רק מדברים אנחנו , וכו* הספורט אולם , המעבדות , עצמה הלימוד
פשרד עם לנו שיש במגעים , הקיים העצום הפער בגלל , לימוד כיתות
; בנוחיות כך כל בינתיים תשב לא שהמזכירה עלינו מקובל החינוך

, לימוד כיתות שתהיינה חשוב כן לפני

? זה את תתחילו מתי ; נסיר , א ו"ר הי

01984 באפריל , הבאה התקציב בשנת רק ; הוד . ד

? בביצוע יתחילו וסתי : נסיר , א ו"ר הי

לשבועיים ההתקשרויות הקפאת האם שאלתי אני ; גיל . י
. לרסתהגולן הקשורים נושאים גם כוללת

, ענינית אבל . הדברים כל על חלה ההקפאה : הוד . ד
היתה אילמלא גם , האלה המבנים שני לגבי

. עכשיו הזאת הבניה את מבצעים היינו לא , הקפאה

בשנת מתוקצב שזה אומר אתה אם , טכנית ; נמיר . א ו"ר הי
אוו. להקים יתחילו מתי , הבאה התקציב

? הכפרים שני לרשות תימסרנה הן וסתי האלה הכיתות

ספטמבר לקראת אותן למסור רוצים אנחנו : 22?  ו ד^
להבהיר רוצה אני הזמן משך לגבי , 1984 ""

אומרת זאת . חודשים בארבעה כיתות 15 גמרנו למשל הגליל שבמרכז
זה את לבצע יהיה אפשר , 1984 באפריל להתחיל מסוגלים נהיה אם

. הבאה הלימודים שנת תחילת לקראת

? ל1985 , נוסף לשלב תכנון לכם יש האם : נמיר . א "ר ו הי

, , עצמם הכנינים של תכנית לנו שאין לא : הוד . ד
קרקעות על המבנים העמדת של בעיה לנו יש

. זה בתחום בעיות יש מהכפרים בחלק . זמינות

: מהאוצר קפלן סר את לשאול רוצה אני ; נמיר . א ו"ר הי
? מתוקצב זה האס
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זום כן0 אז  כתוקצב שזה אמר הוד פד אם ; קפלן . *
השיכון משרד בתקציב מתוקצב זה ל1984
ן בעני רפתהגולן של לנושא ספציפית תקנה תהיה , כיתות ל'20 כתקציב

. זה

?1985 לגבי תכנון גם יש האם די נפי . א ו"ר הי

תכגית עושים איננו הפיתוח תקציב לגבי : 8£לן . אנחנוי ושנה שנה כל לגבי . רבשנתית
לנו מציגים אשר החינוך משרד אנשי קם דיונים של סידרה פקייפים
תקציב קוראים שאנחנו פה יש שנה וכל , הארציים הצרכים מכלול את
המסגרת נקבעת זה ולפי , הצרכים את בוחנים שנה בכל כלומר , אפס

במסגרת מתוקצב מה גם נגזר שטפנו , החינוך משרד של הפיתוח לתקציב
עירונית" בניה זו אם ובין כפרית בניה זו אם בין , השיכון משרד

כיתות? 20 או 18 זה מרובעים מסרים כפה : נמיר . א היו"ר

זה כיתות 20 מם"ר0 3, ם'000 פחות זה : הוד . ד
. פשר 2, 500

החינוך שר סגנית את עכשיו נשפע . תודה : נסיר . א היו"ר
, גלזרתעםה חברת'הכנסת , והתרבות

והתרבות החיכוך שר סגנית
. לומר שרציתי הדברים רוב את אפרו  קודמי ; גלזרתעסה . פ

של הרוח את לציין מוכרחה אני אבל
183 שבעצם , בתיהםפר ומנהלי המועצות אנשי הדוברים ואת הישיבה
של ניפה בדבריהם נשמעה לא אבל , בקשה ולהביע המצב את לפרוס רק
הי* , מאד הרבה אוסרת הזאת שהאווירה חושבת אני . טרוניה או כעס

. להימשך צריכה היא , טובה
סוערות ישיבות לפעמים יש זו בוועדה
אין , מתקיימיםבכנסת האלה שהדיונים ולמרות . חינוך בנושאי מאד
לעשות שצריך דעים תמימי כולם כאן . וקואליציה אופוזיציה כאן

. ברפתהגולן יותר
שצריך אפרו שפואלי יפר שפואלביז פר
ולהגיע אותו לקצר אפשר אי , העבר מן להתעלם אפשר שאי גם לזכור

וכשזוכרים . העבר את לזכור מוכרחים העתיד0 על ולהסתכל להווה מיד
גם שהן חושבת אני , נכונות יותר אמותמידה גם יש , העבר את

, גדבריכם נשמעו
בשלוש הבעיות את פתפצתת הייתי אני

כאן שיש חושבת ואני . הדעת את לתת צריכים כולנו זה ועל , נקודות
להתעלם בלי , ובהקדם , הזה הנושא לקראת לבוא כולם אצל נסיה

שאין אפר שסואלי שסר לפרות . בהם נתונה ישראל שמדינת מהקשיים
כדאי אבל , בעיות יש לאחרים שגם יודע כשהוא אחד אף פנחם זה

בעיות,, יש אחרים בפקופות שגם , מועצות ובראשי כפנהלים , שתדעו
קשה והיה , פסויים בביתספר בירושלים ביקרתי שבועות כפה לפני

ביתספר כאן הזכיר החברים אחד , בירושלים נמצאת שאני להאפין לי
כולו , משחקים מגרש בו אין . בבתים נמצא הוא , תלמידים 1, 800 של

. בבתים קיים שזה להאפין וקשה , בצריפים נמצא

כספית" מצוקה של בעיה יש לכולנו כלומר
את לי הזכירו פאיז פר של דבריו . לה מודעים שאתם בטוחה אני>

בהערצה שלנו הבראשית יפי על מסתכלים אנחנו , שלנו הבראשית ימי
בעניו בעיקר מתמצית שכולה ישיבה לנו היתה לא מזמן . ובהערכה
לא כסף שגם מאד קשים בדברים כאן דנים אנחנו לפעמים , החומרי

, אותם פותר
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העלאת בניה, נקודות: בשלוש אותה רואה שאני כפי הישיבה את לתמצת רוצה אני
בבתיהספר המקצועי המסלול הרחבת  אותו להדגיש רוצה שאני והדבר המורים, של הרמה
נוכל שאנחנו בקצב האלה, הנקודות בשלוש יחד כולנו נתרכז שאם חושבת אני התיכוניים.
וגם רציונלית גם קיימת, שהיא יודעת ואני שלכם, המודעות עם , אותו להדביק
להיות עלינו המטרה. את להשיג נוכל  אחת בבת לעשות ניתן הכל את שלא אמוציונלית,

חשוב. כך כל בנושא בינינו דעים תמימות שיש גא>0

באת אתה עקיבא, באולפן למדנו ששנינו מוחסן מר לידיד כאן להזכיר רוצה אני
חושבת אני צעיר. בגיל זאת עשינו לא ערבית. ללמוד באתי ואני , עברית שם ללמוד
 . משהו מסמל הזה שהמפגש

מאד. חשובה תיתה שהיא חושבת אני הזאת. הפגישה זימון על להודות רוצה אני
, ובטוב ביפה גם ברע, רק לא שהיחד, מאמינה אני רגשית. מבחינה קשה העיתוי לצערי

להתקיים. ימשיך

נמיר: אי 9(("ר

בפתיחת אמרתי בממשלה. ביותר הבכיר הדרג את מייצג הזה שבנושא שמואלביץ, מר כלפי
מה עם שלמה אינני פוליטית מבחינה . רמתהגולן חוק בעד הצבעתי לא שאני הישיבה
ברגע כך. בדיוק אינם כשהם מדברים אידיאליזציה שאנחנו לכך מתנגדת ואני . שנעשה
. לקבלתו שהתנגדו אלה את גם , כולנו את מחייב הוא , רמתהגולן חוק את קיבלה שהכנסת

ומבחינת תרבותית מבחינה הגבוהה, הרמה על שלנו האורחים את לשבח רוצה אני
היום, כאן התכנסנו שבמקרה חושבת הייתי במקום, הייתי לולא הנושא. בהצגת הסובלנות
מר לשכוח, לנו אסור אחד דבר מקיימים. שהבטיחו ומה מסודר, שהכל בעיות, שאין
הגדירו שהם מה עם פוסק בלתי בעימות עומדים ברמתהגולן הדרוזים הישובים : שמואלביץ
ואם לחייהם. יורדים שלהם הכפרים בתוך גם הקיצוניים החוגים . לגדר" "מעבר כאן
חוק לקיים בעיה לנו ותהיה שם, להתקיים בעיה להם תהיה יותר, להם ניתן לא אנחנו
ה"יותרי' לכן . ברמתהגולן הדרוזי במגזר ישראל, במדינת טובה ואזרחות ואהדה וסדר

. ביטויו את למצוא מוכרח

בלי מהחברים, אחד לגבי לפתות לומר רוצה אני דבריהם. את ושמעתי אצלם ישבתי
בלי , תרבותי באורח בצנעה, . ישראל בממשלת לשלטון קרוב מאד שהוא , בשמו שאנקוב
, כאן היום זאת אמר גם הוא שם. שלהם התחושה על מאד קשים דברים אמר הוא לפגוע,

. שנאמרו הדברים בין בכך להבחין היה אפשר

כיתות 2018 תהיינה שנה שבעוד בידיעה הזאת הישיבה את לסכם יכולים איננו לכן
נמצאות , הכין פלאח סלמן שמר החומר לפי גם , ממחציתן למעלה כאשר , הדרוזי במגזר
הדרוזיים בכפרים מתנהל פנימי פוליטי מאבק איזה יודעים אנחנו שכורים. בחדרים
הדברים עושים, שאנחנו ממה יותר נעשה לא ואם להם נסייע לא אנחנו אם . ברמתהגולן
האוצר שר גם במקרה שלא מניחה אני . ממני טוב זאת יודע ואתה יותר. עוד יתחדדו
ויכוח לכל מעבר באמת שהיא מחוייבות זו כי למחוייבות, נכנסו השיכון שר וגם לשעבר
לכל ונכנסתי אצלכם ביקרתי כאשר גם לכם אמרתי חזקה. מחוייבות זו . בינינו פוליטי
יש הגדול שלצערי לכם אמרתי הכל, ואת השירותים את וראיתי כיתה, ולכל ביתספר
בחלק וגם הערבי במגזר גם בתיספר, , הגולן רמת לגבולות מחוץ ישראל, במדינת עדיין
חוק החלת ועצם הפוליטית המציאות אבל קשים. יותר עוד שם שהתנאים , הדרוזי מהמגזר
ביתהספר מנהל את משבחת ואני משמעותית. יותר הרבה לעשיה אותנו מחייבים רמתהגולן
להיות יכולה לא זו אבל יפה, המעשה . שלו הכספים גיוס דרך ועל פעולותיו על המקיף

. שיטה

המנכ"לים ועדת יושבראש שאתה משום גם , שמואלביץ מר אל כל קודם פונה אני לכן
זו הכיתות. ב8ו מסתפקים איננו ; הזה בנושא נרפה לא אנחנו הזאת: באוכלוסיה לטיפול
למצוא מוכרחים . ב984ו הבאה הלימודים שנת לפתיחת עד תשובה להיות יכולה אינה
יכול לא זה החינוך. מערכת חשבון על לא למדינה, עדיפויות סדרי שיש כמו , פתרון
ו/יום קיימת נוראה מצוקה איזו יודעים אנחנו כי החינוך, מערכת חשבון על להיעשות
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מאד שהם חושבת שהיא לנושאים פתרונות מוצאת שהמדינה כמו אבל החינוך. במערכת בבניה
אותם, נחזק לא אם ביותר. חשוב זהנושא גם בטחונית, מבחינה ישראל למדינת חיוניים

. ברמתהגולן בעיה תהיה

ראיתי לימוד. חדרי של מאד קשה מצוקה בהחלט יש שבבוקעתה מקבלת אני . שני דבר
שאמס. במגידל גם זאת ראיתי שכורים. חדרים של ביותר הגדול המספר ששם לי נדמה זאת.
כל שם מעוקלים חודשים שמונהתשעה כבר בושה. ממש הוא עיןקיניה של הנושא אבל
אבל אשם. מי משנה לא וכבר ממשיכים. ולא לבן" "פיל שם להקים התחילו התקציבים.
שם מביא זה גם הזאת. הבעיה עם בעצמה להתמודד יכולה אינה עיןקיניה של המועצה
שם יש שם. קרה מה לבדוק המדינה למבקר פניתי פוליטית. מבחינה מאד קשה לאופוזיציה

מה? על חודש. מדי מקבל שהוא וההצמדה הריבית מכספי רק עכשיו שחי קבלן

משרד ולמנכ"ל השר לסגנית לומר רוצה אני החימום. ענין הוא האחרון הנושא
הקשה. החורף שיתחיל לפני החינוך מוסדות חימום על הדיון את נקיים שהשנה החינוך
אחרת תנור. בלי כיתה שם אין , ושלג קור מאד, קשה ברמתהגולן שהחורף יודעים אנחנו
ששית מהמדינה, מהמשרד, מקבלים הם ביותר הטוב ובמקרה לימודים. שם לקיים אפשר אי
מחוממים, הממשלה ומשרדי שהכנסת עוד כל הלב: גילוי בכל אומרת אני עולה. שזה ממה
לחמם. לא אפשר , וברמתהגולן העליון בגליל קרים, כך כל שבמקומות לי יאמר לא איש
צריך שהוא יודע האוצר שמשרד וכפי במקרה, ולא , השיכון למשרד הבניה את שהעברתם כפי
להיות יכול לא זה החימום. בנושא גם לפעול צריך כך הנחיות, פי על זאת, לתקצב
מבחינת שם קורה מה יודעים אנחנו כי והתרבות, החינוך משרד של הטיפול בתחום

התקציב.

רוצה ואני  ברמתהגולן י%ראל למדינת שיש הידידים קומץ את שנעמיד לפני , לכן
פונה אני מאד, קשה ובמציאות מאד קשה פנימי בקונפליקט  יותר רבים שהם לקוות
אחרי נעקוב שאנחנו לומר רוצה אני ההליכים. את לזרז כדי משעשיתם יותר לעשות אליכם
עכשיו עומדים אנחנו כי הוועדה, במליאת זאת נעשה אם בטוחה אינני בנושא. הטיפול
הקיצוצים. במסגרת החינוך, במערכת לקרות שעלול מה עם מאד קשות התמודדויות בפני
בוועדה חברים מספר של צוות נקים ואולי , ברמתהגולן החינוך נושא אחרי נעקוב אנחנו

המקומיות. המועצות ראשי ועם בדבר הנוגעים כל עם מתמיד בקשר שיעמוד

התקדם מה שבועייםשלושה בעוד לנו שידווח שמואלביץ מר את מאד מבקשת אני
. במשהו תרמנו אם שנדע כדי הרבה, בו עוסק שהוא יודעת ואני בנושא,

יותר הרבה כלל בדרך הן שההתבטאויות יודעים אנחנו זה מסוג בישיבות , ולבסוף
תרבות על בתיהספר ומנהלי הדרוזיות המקומיות המועצות נציגי את משבחת אני קשות.
ננצל שלא מבקשת אני פוגעת. הבלתי השקטה, המנומסת, הצורה על שלהם, והוויכוח הדיון
על קשה כאב ומתוך בקובלנות באים שאינם מי כאל אליהם נתייחס ואל בדיעבד, זה את

הקיים. המצב

מקרוב נעקוב אנחנו ישיר. בקשר אתנו לעמוד רמתהגולן מאנשי מבקשת גם אני
החינוך במערכת הקשורים הנושאים לביצוע הממשלה של ההבטחות קיום זירוז אחרי
הכנסת של החינוך כוועדת בעלפה. או בכתב , אלינו לפנות תהססו ואל . ברמתהגולן

. ברמתהגולן הדרוזי במיגזר החינוך נושא כל את נלווה אנחנו

נעולה. הישיבה המשתתפים. לכל רבה תודה

. 13. 10 בשעה נסתיימה הישיבה
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