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 המחקר תמצית

 . מבוא 1

עוסקת . החלטה זו 3708 הממשלה החלטת יישום הבוחן את המחקר במסגרת השני הדוח הוא זה דוח

 בדרום הבדואית האוכלוסייה של הכלכליים והפיתוח הצמיחה לקידום 2016-2012 לשנים חומש בתכנית

 תכנית יישום אחר לעקוב כדי מערךהקימה  הממשלה. הישראלית ובחברה בכלכלה שילובה ולקידום

 גם עוסק והוא, הכפר ופיתוח החקלאות במשרד תכנוןל הרשות מן חלק הוא זה מערך .אותה ולבקר החומש

  . 2017-ב לפעול שתחל תכנית, לפיתוח העתידית התכנית של ובתכנונה בגיבושה

 נגישותתשתיות בדגש על , תעסוקהמספר נושאים: ב ועסק 2015 ביולי הוגשבמסגרת המחקר  הראשון דוחה

  .ביישובים התושבים של האישי הביטחון וחיזוקומסגרות לילדים,  תחבורתית

 קידום שמטרתן, ההחלטה במסגרת החינוך משרד של בפעילויות ההחלטה יישום את בוחן שלפניכם הדוח

 יותר טובה להשתלבות תוביל משופרת שהשכלה היא הציפייה .בנגב הבדואית האוכלוסייה בקרב ההשכלה

. תקציב החינוך עומד ח"ש מיליוני 1,263.3 על עומד ההחלטה תקציב סך .הבדואי המגזר לפיתוחו בתעסוקה

( וחלק 24%חלק מהסכום בא מתקציב המשרד ) מן התקציב הכולל. 9.8%מיליוני ש"ח ומהווה  124.4על 

 .2016אפריל  הדוח מתייחס להתפתחויות עד(. 76%אשר מוסף לתקציב המשרד ), תוספתי תקציבמוגדר כ

 . מסכם דוח יוגש 2017 באמצע ,התכנון פיל

 .הכפר ופיתוח החקלאות משרד בהזמנת נעשה המחקר

 בתחום החינוךהמחקר  ושיטת המחקר מטרות. 2

 מטרות  2.1

 החלטהה יישום בחינת  

לים והכל החינוך תחומיששת ביצוע ההחלטה בכל אחד מצורך סקירת הפעילויות אשר נעשו ל -
 מהוזיהוי הצלחות ואתגרים ביישובהחלטה 

 היקף הפעילות בחינת -

 כפוף לזמינות הנתוניםבתכניות ההשתתפותשל  קצרות טווח תוצאות בחינת , 

 נתוניםפי ה-על, תוצאות המיידיות של התכניות שנכללו במסגרת ההחלטהבים עוסקאנו  שלפניכם בדוח

 שוב. יה או הייברמת האוכלוסי ,ארוך יותרבטווח מדדי תוצאות בגם  נעסוקבדוח הבא שבידינו עד כה. 

  והנתונים המידע מקורות 2.2

 : משלימים מקורות ממספר מידע נאסף המחקר במהלך

 האזרחית בחברההתכנית, בעלי תפקידים ברשויות הבדואיות,  ליישוםם האחראי עם עומק ראיונות 

 פברוארל 2015 נובמבר שבין התקופה במהלך נערכו הראיונותרוב . חינוך ורשתות ממשלה משרדיוב

 לא נערכו ראיונות עם תושבים מן השורה. .2016
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 סיורים 

 של התכנית  היגוי בוועדות נושאים שעלו 

 סקירותו מחקר דוחות 

 החינוך  משרד ובהםממקורות מנהליים,  נתונים 

 סהלמ נתוני" 

 למחקר  מייעצת היגוי ועדת 2.3

 נציגי, בתכנית נכללים פעילותם שתחומי המשרדים מן נציגים כוללתהמחקר מלווה ועדת היגוי אשר  את

 . בתחום העוסקים ואקדמיה מקצוע ואנשי בדואיות מקומיות רשויות

  רקע. 3

 76% התגוררו מתוכם. ישראל מאוכלוסיית 2.7%, נפש 230,000 בדרום הבדואים אוכלוסיית מנתה 2014-ב

 את כוללים המוכרים היישובים  1.מוכרים אינם אשר ביישובים %24-ו המדינה ידי-על מוכרים ביישובים

 הלא היישובים. אזוריות מועצות ושתי מקומיות מועצות שש 2,תושבים 60,000 מעל המונה, רהט העיר

 מעט בהם ופועלים ירודה בהם הדרכים תשתית. והביוב המים ,החשמל לתשתיות מחוברים אינם מוכרים

 רק מתייחסת הממשלה החלטת. מקומיים ומסים ארנונה משלמים אינם תושביהם. ציבוריים שירותים

       .המוכרים ליישובים

. 2-ו 1 כלכליים-החברתיים באשכולות ונכלל המוכרים הבדואיים היישובים כל, הנתונים איסוף בזמן

 . 1 לאשכולירדו  2חמשת היישובים שנכללו באשכול  לאחרונה

 . תחומיםשישה ההשכלה  כולל  בקידום העוסק 3708 הממשלה בהחלטת הפרק

  להלן ששת התחומים:

 בגרויות ולהשלמת בלימודים ההתמדה להרחבת, פערים לצמצום, לימודיים הישגים לשיפור כניותת   

 טכנולוגיים ללימודיםתיכונית -על חטיבה והקמתמדעי -הטכנולוגי החינוך מערכת שדרוג 

 המצוינות וקידום המצטיינים חיזוק 

 לקריירה החינוך 

 ההשכלה השלמת 

 פורמלי הבלתי בחינוךהפעילות  הרחבת. 

                                                   
הודעה לתקשורת.  .2014. בישראל ואוכלוסייה יישובים.  21.10.2015הלמ"ס.  1

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201501279 
 :ס"הלמ מאתר נלקחו, 2014-ל נכון, ברהט התושבים מספר נתוני 2

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=807      

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201501279
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=807
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ותחום שיפור  פורמלי הבלתי החינוך תחום .ח"ש מיליוני 124.4 על עומדחינוך ל ההחלטה תקציב סך, כאמור

כל אחד.  32%פערים קיבלו את החלקים הגדולים ביותר מכלל התקציב, הלימודיים וצמצום ההישגים ה

 . 15% וקיבל אחריהם ממוקםהטכנולוגי  החינוךמערכת  שדרוג תחום

 וחדרי לימוד כיתות, גן כיתות הקמת. 3708החלטה  במסגרתזה עוסק רק בפעולות ותכניות הממומנות  מחקר

 החלטת במסגרת טופלמלו השלכות משמעותיות על פעילות מערכת החינוך, יש שנושא , ספר בתיבספח 

   3.נפרדת ממשלה

 .הממשלה שבהחלטת החינוך תחומי ששתמ אחד בכל הפעילותמתארים את בסעיפים הבאים אנו 

 ההתמדה להרחבת, פערים לצמצום, לימודיים הישגים לשיפור תכניות. 4

 במסגרת ההחלטה בגרויות ולהשלמת בלימודים

    התחום תיאור 4.1

 נשירה מניעת. א

' ח מכיתה במעבר בעיקר, החינוך ממערכת נשירה של גבוהים שיעורים הבדואים התלמידים בקרב :הבעיה

 . 28.9%על  2015במגזר הבדואי בשנת  עמד 17 גילאי שנתון שלהנשירה הכולל  שיעור'. ט-ל

  (.סים"קב) סדיר ביקור קציני 15 כולל בנגב הבדואי במגזר בנשירה לטיפול המוסדי המערך

 במסגרת ההחלטה מומנו שתי יוזמות עיקריות:

באמצעות ליווי  זאת, נשירה סף שעלמיועדת למנוע את הנשירה של תלמידי כיתה ח'  "נחשון" תכנית .1

תוספת לימודים אינטנסיבית, טיפול רגשי  כולל הליוויט'. -'ח בכיתות הלימודיםבמהלך  התלמידים

 בידי פסיכולוג והעצמה חברתית. 

למניעת  היא אףזה, מיועדת  בדוחמדעי -הטכנולוגי החינוך בפרק המוזכרת, "לתעשייה הזנק" תכנית .2

 נשירה. 

  לימודיים הישגים שיפור. ב

 יבתהיסודי ובחט הספר בבית בדואים תלמידים של ההישגיםמבחני המיצ"ב מראים כי  נתוני :הבעיה

נמוכים בהשוואה להישגי תלמידים שאינם בדואים )ערבים אחרים, דרוזים ויהודים(. הפערים  הביניים

  .השנים עם מעמיקים והם, יסודי-מתחילים להיווצר כבר בגיל הרך, בחינוך הקדם

 במסגרת ההחלטה מומנו שתי יוזמות עיקריות:

ב' את רכישת מיומנויות -א' ותקשים בכיתמת תלמידים על להקל מיועדת "בערבית יחד נקרא" התכנית .1

 . מחשב מול עבודה באמצעות זאת, ספרותית בערבית המיליםהקריאה והכתיבה ופיתוח אוצר 

 עוד היה וכך, ניתנות, התיכון הספר בית סיום אחרי ועד חובה מגן, הגיל שכבות בכל - תגבור שעות .2

 . הגיל לשכבת בהתאם(, עברית ובהם) ליבה מקצועות במגוון תגבור שעות, הממשלה החלטת לפני

                                                   
 .צלחו לא הבנייה היקף על החינוך ממשרד נתונים לקבל סיונותינוינ 3
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 בגרות לתעודת זכאות. ג

 הערבי במגזר מהשיעורים בהרבה נמוכים הבדואי במגזר כללית בגרות לתעודת הזכאות שיעורי :הבעיה

 הזכאות שיעורי. 2014 בשנת 17 בני של מהשנתון,  בהתאמה ,47.8% לעומת 30.3% -( ודרוזים בדואים ללא)

 . יותר עוד נמוכים, כצפוי, לאוניברסיטה כניסה סף המהווה בגרות לתעודת

 במסגרת ההחלטה מומנו ארבע יוזמות עיקריות:

 תגבור שעות ב"י-א"י בכיתות ניתנות בגרות לתעודת הזכאים שיעור את להגדיל במטרה :תגבור שעות  . 1

 . ספר בתי 30-ב קבוצות 400-לכ הבגרות במקצועות

-א"י בכיתות לתלמידים ומיועדת (2002-2001) ב"תשס מאז מופעלת "לבגרות חסם מקצוע" תכנית  .2

 . בגרות לתעודת זכאות לצורך מקצועות 2-1 להם שחסרים ב"י

אחרת להעלאת אחוז מקבלי תעודת בגרות היא  דרך - למידה קויייל עם תלמידים שלואבחון  איתור   .3

קויי למידה הזכאים להתאמות ברמה הגבוהה ביותר בקרב הניגשים ילעם מספר התלמידים  הגדלת

מתן מלגות לצורך  אפשרמ למידה קוייילעם  תלמידים של ואבחון לאיתורלבחינות הבגרות. הפרויקט 

 דידקטיים. -מימון אבחונים פסיכו

שסיימו  לתלמידים שנייה הזדמנות לתת נועד( 2011-2010) א"תשע מאז פועלה משנה נבחני פרויקט   .4

 הזכאות את מהם מונעש מה, שניים או אחד במקצוע ונכשלו הבגרות בבחינות נבחנו"ב, י כיתה

 .החורף בבגרות החסם במקצוע לבחינה אותם שיכין בקורס להשתתף מוזמנים הם. בגרות לתעודת

   ם בולטיםהישגי 4.2

  בתכנית ההשתתפות היקף הגדלת

 בשנת  16-ל( 2013-2012תשע"ג ) בשנת 4-מ הספר בתי מספר גדל הנשירה למניעת"נחשון"  בתכנית

 .478-ל 120-מ גדל(, ומספר התלמידים המשתתפים 2016-2015תשע"ו )

 ו תשע-ב 910-ל( 2015-2014"ה )תשע-ב 150-בתכנית "נקרא יחד בערבית" עלה מספר התלמידים מ"

(2016-2015.) 

  בתכנית ההשתתפות תוצאות

 הבדואים שהצליחו  התלמידיםאחוז  מדע(, 2014-2013) "דתשע-ב", גרותלב חסם"מקצוע  בתכנית

 כללזהה לאחוז המצליחים בקרב  אחוז זהו. 94% על בעבורםבבחינת הבגרות במקצוע שהיווה חסם 

 התכנית, יהודים וערבים, במישור הארצי.  משתתפי

 שהשתתפו בתכנית "מקצוע חסם לבגרות" הזכאים לתעודת בגרות בקרב התלמידים הבדואים אחוז 

 .בהתאמה, 82.6%-ו 83.7% –כלל משתתפי התכנית בארץ  בקרבדומה לאחוז 

  התכנית את המפעיל הצוות התמקצעות

 תלמידים לאיתור הספרהוכשרו צוותי בתי  ידהלמ קוייילתלמידים עם  שלאיתור ואבחון  בפרויקט ,

 , דיווח נכון ועבודה עם הורים. התלמידים תפקוד הערכת
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 הן"ד, תשע-ב בתכנית שהשתתפו הבדואיים הספר בתי בכל כמעט"מקצוע חסם לבגרות",  בתכנית 

שהוכשרו  הספר תיב מצוותי מורים ייד-על בוצעו המקצועית ההנחיה והן ההוראה הן, התכנית ריכוז

 .הדרכה יבלווק

  שוויונית מלגות חלוקת

קויי למידה נעשה ניסיון לחלק את המלגות בצורה שוויונית ילתלמידים עם של  והאבחון האיתור בפרויקט

 נקבעומעבירים.  לו השייכים פרויקטים או החינוך שמשרדיותר באמצעות איגום משאבים של כל המלגות 

 מקבל.    בפרויקט המשתתף ספר בית שכל המלגות למספר ברורים קריטריונים

 בולטים  אתגרים 4.3

 ת  תקציביו מערכות בין תיאום העדר

)שנה לועזית( בעוד שמשרד החינוך פועל  קלנדריתלפי שנה  פועלת האוצר משרד שלהמערכת התקציבית 

 תיתכן, השנתי התקציב אישור ללא לדרך לצאת יכולה אינה שתכנית מאחרלפי שנת לימודים )שנה עברית(. 

 לפעול רק באמצע שנת לימודים.  להתחיל עלולהוהיא  תכנית הפעלתבמועד  דחייה

  בהסעות מחסור

שעות תגבור, צריכות להתקיים לאחר שעות הלימודים. הקושי הוא שאחרי שעות  כגון, מסוימות פעילויות

 לכך נמצאים לעתים. והלימודים אין הסעות, ותלמידים שגרים רחוק יתקשו להשתתף בפעילויות אל

 מערכתית איננה, והיוזמה להם מקומיים בעיקר הם כאלו רונותפת אולם – הורים הסעות למשל – פתרונות

 .הספר בתי מנהלי של ,כלל בדרך, אלא

  אדם כוח בנושאי קשיים

 עוזבים מהצפון שמגיעים מהמורים שרבים היותהמורים )אמנם פחות מאשר בעבר(  בצוות רבה תחלופה יש

 "סים.קבבגיוס  קושי יש כן כמו. מסוים זמן פרק לאחר לצפון וחוזרים

  חסר-תקצוב או תקציב קשיי

 נוספים. ספר"( לבתי לבגרות חסם)למשל "מקצוע  התכנית הרחבת מונעים תקצוב קשיי

 בלבד  שנתי בסיס על תכנית הפעלת

 שפתח ספר בית כלפי המשרד של התחייבות אין"נחשון".  בתכנית כיתות של פתיחה מאושרת שנה בכל

 למנוע כדי יש ובכך, העוקבת בשנה גם חדשה כיתה לפתוח שיוכל מסוימת בשנה התכנית במסגרת כיתה

 .  התכנית במסגרת הספר בית של והתמחות לימוד

 לצורכי ניטור והערכה מספיק מעקב העדר 

 של הבגרות בבחינות ההישגים אחרי זמן לאורך מעקב אין למידה לקויות של ואבחון לאיתור בפרויקט

 להעריך את תרומת ההתאמות.  אפשרות אין ולכן, התאמות שקיבלו ילדים
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תיכונית -על הוהקמת חטיב מדעי-הטכנולוגימערכת החינוך  שדרוג. 5

 טכנולוגיים  ללימודים

 התחום  תיאור 5.1

( כולל לימודים במגוון מסלולי לימוד בשלושה רבדים: בי"-'י)כיתות  בתיכון טכנולוגי-המדעי החינוך

לימודים לבגרות במדעי ההנדסה, לימודי בסיס ללימודים לתעודת הנדסאי/טכנאי והכשרה מקצועית. 

של מוסדות  השוטף בניהולתפקיד חשוב  יש"ת( ואמי עתיד, סכנין, עמל, אורט למשל) החינוך לרשתות

. במחוז הממשלה משרדיזה של  תפקידםעל  נוסף, ההוראה כוח תוחובפי הלימודתכניות  בפיתוחהלימוד, 

-כ, תלמידים 23,800( 2015-2014"ה )תשעת בשנ טכנולוגי-המדעי בחינוך למדו החינוך משרד של הדרום

  י"ב.-תלמידי י' מכלל 45%

 במסגרת ההחלטה מומנו חמש יוזמות עיקריות:

 בשכר חיוב וללא( ב"י) לימוד שנות 12 במסגרת, טכנאי תעודתל והן לבגרות הן לימודים: ב"טו מסלול .1

 .לימוד

 נשירה מניעת היא. מטרת התכנית בי"-בני נוער בסיכון בכיתות י'ל המיועדת תכנית 4:לתעשייה הזנק. 2

 .מקצוע בלימודי תעסוקתי אופק ומתן/טכנאי הנדסאי לתואר ללימודים בסיס מתןהתלמידים,  של

. הנדסאי או טכנאי תעודת לקבלת מסלול (:ד"י-ג"י) וטכנאות הנדסאות ללימודי ךהמש מסלול .3

 קבעה 3708 בהחלטה. הבדואי במגזר קיים היה לא זה מסלול. ד"י-ג"י בכיתות הם הלימודים

 זה. במגזר זה מסוג מסלול שיוקםהממשלה 

 .  חדשות מגמות ופתיחת קיימות מגמות שדרוג מגמות לימוד: של השדרוג ופתיח. 4

 השתלמויות, ימי עיון למורים והדרכה.  קידום ההוראה: .5

 בולטים הישגים 5.2

 הטכנולוגי בחינוך לימוד מגמות של ופתיחה שדרוג

 42מגמות חדשות ושודרגו  13 נפתחוהמגזר הבדואי  בכלל. 

 לפני ההחלטה.  גם שפעלוספר  בתי 3-"ב בטוכיתות  על נוסף"ב בבתי ספר חדשים, טו כיתות 5 נפתחו 

 הבדואי במגזר התכנית. לפני ההחלטה לא פעלה הזנק כיתות 14 נפתחו. 

 ההוראה קידום

 6 מוקצים כן כמווימי עיון ייעודיים למורים בתחום הטכנולוגיה במגזר הבדואי.  השתלמויות יש שנה בכל

   ימי הדרכה. 

                                                   
 החל בשנת תשע"ו שונה שם התכנית ל"שילוב תלמידים בתעשייה".  4
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 בולטים אתגרים 5.3

 "ב:טו מסלול אתגרי

 עם בגרות ותעודת טכנאי או הנדסאי  מסיימיםשל  נמוך שיעור

 לתעודת או טכנאי לתעודת זכאים 12.7%-ו בגרות עם המסלול את מסיימים 28.4% בדרום הבדואי במגזר

 , בהתאמה. 20.5%-ו 70.7% על עומדים הארציים השיעורים זאת לעומת. איהנדס

 'י בכיתה היבחנות

 תלמידי על משמעותי עומס תיצור ההחלטה'. י בכיתה כבר בבגרות להיבחן אפשרות אין ה"תשע משנת

 .  ב"י בסיום טכנאי תעודת לקבלת במבחנים והן הבגרות במבחני הן נבחנים אשר ב"טו מסלול

 :"לתעשייה הזנקאתגרי "

 שעות לתכנית תקן

 יחסית.  גבוה תקן", שהוא טכנולוגיה"לב  של תקןתשע"ו -ב אושר לא הזנק כיתות לחמש

 : די"-ג"י מסלול אתגרי

 . הנדסאילתואר טכנאי/ ד"י-ג"י לימודי של מערך הבדואי במגזר הוקם לא, 3708 להחלטה בניגוד

  :ימדע-הטכנולוגי החינוך מערכתם משותפים לאתגרי

 מורים בגיוס קושי

 הכוללת אוכלוסייה עם בהתמודדות פדגוגי וידע יכולת ובין מקצועי ידע בין שילוב דורשהטכנולוגי  המסלול

 שתי הדרישות הללו.בים מד. יש קושי במציאת מורים העובסיכון תלמידים  של ניכר שיעור

  נערות שילוב

 מחייב התאמות של הלימודים בכל הנוגע לסיורים ויציאה מחוץ ליישוב.  ערותשילוב הנ

 מצוינות וקידום המצטיינים חיזוק. 6

 התחום  תיאור 6.1

. בישראל המצטיינים התלמידים לטיפוחלתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך אחראי  האגף

ו' ופועלים יום בשבוע בשעות אחר -המיועדים לתלמידים בכיתות ג' מצוינות מרכזי קיימים הבדואי במגזר

ת ורובוטיקה. הצהריים. יחידות הלימוד כוללות לימודי חובה במדע וטכנולוגיה וקורסי בחירה, כגון אומנו

 .המרכזים לכל הפדגוגי בתחום מסייעתפדגוגית  מדריכה. המרכז לפעילות אחראירכז  פועלבכל מרכז 

 בולטים הישגים 6.2

 מרכזי מצוינות של הוהפעל הקמה

חמישה מרכזים )ברהט,  פעלו"ו תשע. בשנת נסגר והוא, ברהט בלבד אחד מצוינות מרכז פעל ההחלטה בטרם

 תלמידים.  685 בהם והשתתפובתל שבע, בערערה בנגב, בכסיפה ובחורה( 
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 ההוראה כוח הכשרת

בן  באוניברסיטתמסלול הכשרה ייחודי  וכן המצוינות במרכזי המלמדים המורים להכשרת מערך פותח

 גוריון להתמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים. 

 מקצועי ציוד

 נגינה כלי, מדעים מעבדות, ניידים מחשבים כגון, ביותר גבוהה ברמה מקצועי בציוד מצוידים יםהמרכז

 .רובוטיקה ערכותו שונים מסוגים

 בולטים אתגרים 6.3

 בתחומם מקצוענים מורים בגיוס קושי

 האמנות בתחומי בייחוד, לתכנית המתאימים ,אופקים רחביו למקצוע מומחים מורים לאתר קשה

 . והמוזיקה

 מוגבל תלמידים מספר

לתכנית מתקבל מספר תלמידים מצומצם, המהווה רק חלק מהתלמידים בעלי הפוטנציאל לכך. מגבלה זו 

 נבחריםהאחרים  המקומות שברוב בעוד, גיל שכבת מכלשני תלמידים  רק נבחריםבולטת במיוחד ברהט: 

 שני תלמידים מכיתה. 

 למרכזים ציוד ברכישת עיכוב

עיכובים ברכישת הציוד הנחוץ  חלים לעתיםהוא משויך.  שאליהמול הרשות  עצמאיות כל מרכז מצוינ

 מצד הרשות המקומית.  המרכז בבקשת בטיפוללפעולת המרכז בשל עיכובים 

 בהסעות קושי

 ידי-על המאורגנת הסעה לתלמיד אין אםשלמעשה  כךבמסגרת התכנית,  ההסעות הסדרת הושלמה לא

 .בתכנית להשתתף יכול אינו הוא, להסיעו יכולים אינם שהוריו או, הרשות

 תכנית המשך העדר

תכנית המשך  אין, למיניהן ובמסגרותלא מעט תכניות בתחום המחוננות והמצוינות בכיתות  שישנן אף

 .פעולה שיתוף אין התכניות מפעילי בין, לכך מעברלתכנית מרכזי המצוינות. 

  לקריירה חינוך. 7

 התחום  תיאור 7.1

 וכן ללימודיהם בנוגע מושכלות החלטות לקבל למשתתפים לסייע היא לקריירה חינוך תכניות של מטרתן

 אי. הספר בתי מפעילות רשמי חלק אינן בארץ לקריירה החינוך תכניות. העבודה מעולם לבחירות בנוגע

. עצמם הספר בתי או שלישי מגזר ארגוני של יוזמה פרי הנן ספר בבתי כיום הפועלות התכניות מרבית, לכך

 צוותי מתוך צוותים להכשיר הייתה 3708 החלטה בעקבות לפעול שהחלה לקריירה לחינוך התכנית מטרת

 סדנאות בעצמם להעביר שיוכלו כך, הקריירה ותכנון המקצוע בחירת בתחום הספר בבתי ההוראה

 .  לתלמידים
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 הישגים בולטים      7.2

 פעילות הרחבת

ההחלטה הייתה מצומצמת. בעקבות ההחלטה הופעלה תכנית חובה בתחום החינוך הפעילות בתחום לפני 

, כל כיתות כיתות 148-התכנית ב הופעלה"ו תשע-בבמגזר הבדואי.  יסודיים-לקריירה בכלל בתי הספר העל

 . י"ב ולעתים גם כיתות י"א

 צוותי הוראה ברמות שונות הכשרת

ימי  100-קורסים למחנכים ו 30קורסים ליועצים,  2צעות באמ הוכשרובתי הספר ב וההוראה ייעוץצוותי ה

 עיון למורים. 

 הספר בבתי התכנית הטמעת

 יצירת תהליכי עבודה ועתודה מקצועית של אנשי חינוך בבתי הספר. ידי-עלמוטמעת  התכנית

 חיצוניים גורמים עם פעולה שיתוף

 הספר בבתי התכנית ובהתנעת לאוכלוסייה מותאמת תכנית בבניית סייעפעולה עם גורמים חיצוניים  שיתוף

 בתחילתה.

  בולטים אתגרים 7.3

 ההורים בגיוס קושי

 ובזכות המורים התגייסות בעקבות ההורים של המעורבות במידת שיפור ניכר האחרונה שבשנה הגם

 המבוגרים הגברים של פורמליות הלא המועצה) בשיגלמשל  הורים,  לקבוצות  להגיע  כדי שנמצאו החלופות

 קשיי בשל אם, משתתפים אינם  עדיין מההורים חלק, השכלה השלמת של ובקורסים דת בשיעורי(, בשבט

 .  עניין חוסר בשל ואם הגעה

 מקצועי לליווי מסגרת העדר

 המחנכים והמורים שהיועציםמענה לסוגיות  למתןליווי ולהאחראית  פונקציהישנו מחסור במסגרת או 

 מעלים. 

 הספר בתי מצד פעולה שיתוף חוסר

 לחשיבות מודעים שאינם משום אם, לקריירה החינוך לקידום להאינם משתפים פעו הספר בתי מצוותי חלק

 להתמקד בשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים.  מעדיפיםמשום שהם  ואםהנושא 

 א''י', י', ט בכיתות לתלמידים בפעילויות מחסור

 של מושכלת בחירה לבחור לתלמידים לסייע כדי, א''י-ו' י', ט לשכבות לקריירההחינוך  בהרחבת צורך יש

 . להמשך הקריירה את ולתכנן הספר בבית לימוד מגמות
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 השכלה השלמת. 8

 התחום תיאור 8.1

 מספר יש כך לשםשנות לימוד.  12 עד שלהשכלה  להשלמתלחינוך מבוגרים במשרד החינוך אחראי  האגף

תעודת גמר תיכון(.  -שנות לימוד ללא תעודת בגרות )תג"ת  12ועד  יסוד-מטרום: שונות ברמות מסלולים

 באמצעות מבחני התאמה.  נעשהסיווג הלומדים לרמות הלימוד 

 בולטים הישגים 8.2

 הכיתות במספר גידול

 השתתפוו, ההחלטה שלאחרבשנים  הכול בסך כיתות 69לכדי  גדל מספרן. בודדות כיתותההחלטה היו  לפני

 לומדים.   1,283בהן 

 הלימודים המשכיות

 הרציף המעבר ואת הלימודים המשכיות את אפשרו בעקבותיה נפתחו אשר הקורסים וריבוי ההחלטה

חדשה  לכיתה אפשרות לצרף מבוגרים לחינוך הייתה לאגף כן כמו. לרמה מרמה הלומדים של והישיר

 .אפשרי בלתי היה לכן שקודם בקורס, צירוף נכשלו אשר תלמידים

 הבדואיות הנשים העצמת

 . 3708 בהחלטה המרכזיות היעד מאוכלוסיות כאחת המוגדרת אוכלוסייההן נשים,  התכניתממשתתפי  95%

 בולטים אתגרים 8.3

 זכאות נמוך לתעודות גמר שיעור

 לימודיהם את שסיימומקרב הלומדים  שליש עלרק  עומדהזכאים לתעודות בשנים שלאחר ההחלטה  שיעור

 (. פנימיות בחינות מתקיימות שבו מסלול, חובה-טרום מסלול כולל לא) בתכנית

 לילדים מפוקחות במסגרות מחסור

 .ללמוד מעוניינות אשר אימהות על מקשה, ילדים בעבור, פיקוח עליהן שיש מסגרות העדר

 גבוהה ותחלופה מורים בגיוס קושי

בגיוס מורים  קושי יש – ותק צבירת וללא שעתי בשכר הבוקר בשעות חלקית משרה – ההעסקה תנאי בשל

 ושימורם בעבודה. 

 בהחלטה המצוין אף על, בגרות תעודת השלמת כוללת אינה התכנית

וללימודי מקצוע ברמה גבוהה.  אקדמיים ללימודיםלהקשות על לומדים בעלי יכולת להמשיך  עלול הדבר

 והואשנות לימוד,  12השלמת השכלה עד  הנו החינוך במשרד מבוגרים לחינוך האגף של המנדטיש לציין כי 

 . בגרות תעודת כוללאינו 

 המשך ללימודי הכוונה העדר

 .ולתעסוקה נוספת להשכלה הבוגרות של האפשרויות את מגבילבהכוונה  המחסור



 

xi 

  "ה(תשע-בהמכרז להפעלת התכנית ) בהוצאת עיכוב

 השנתי התקציב של בלבד חלקי ניצול היא התוצאה. התקציב בהעברת עיכובגם  היה זה עיכוב בעקבות

 והיקף פעילות נמוך.

  פורמלי הבלתי החינוך של והרחבה פיתוח. 9

 התחום תיאור 9.1

אוכלוסיית  .ונוער חברה מינהל באמצעות מתבצעת פורמלי הבלתי החינוך בתחום החינוך משרד של הפעילות

 היעד כוללת בעיקר תלמידים בכיתות ד' עד י''ב. 

 במסגרת ההחלטה מומנו שש יוזמות עיקריות:

 שלשיפור לו להעצמה שמיועדתפעילות חברתית ל מסגרת משמשות התנועות :נוער תנועות הקמת .1

אשר  הנמוכיםלימודיים ההישגים ההכישורים החברתיים של בני הנוער, בעיקר של אלו בעלי 

 מתקשים להשתלב במערכת הלימודית בבית הספר. 

 מחסור יש שבהםביישובים ערביים  ילדים למען הוקמואלו  קבוצות": ספריים-יתב צופים" קבוצות .2

 במסגרת'(. ו-'ד)כיתות  יסודיים ספר בבתי מופעלות הקבוצות. פורמלי בלתי חינוך שלבמסגרות 

 .החניכים קבוצות את ומלווים מדריכים מתאימה הכשרה שקיבלו הספר מבית מורים, הפעילות

מטרת הפעילות להכין את בני הנוער לחיי החברה  :חברתית ומעורבות מנהיגות קבוצות הפעלת .3

ולהכשירם להיות אזרחים  מעורבים בקהילה. הפעילות מתקיימת במסגרת מרכזים עירוניים אשר 

 את כל הפעילויות והתכניות שעוסקות בתחום המנהיגות ברשות המקומית. מתכללים

ט' שיתמקצעו -צות של תלמידים בכיתות ה'הקמת קבו :אמנות בתחומי ייצוגיות קבוצות הקמת .4

בתחרויות  פושתתיאת הרשויות המקומיות במדינה ואף  וצגי  במגוון תחומים של אמנות או ספורט, י  

 ''ל. ובחובארץ 

משרד החינוך אחראי  - הרשויות בהפעלת', זועד כיתה  מהגןסבסוד קייטנות עבור תלמידים  :קייטנות .5

 וידריך בהן. הקייטנות אתכוח האדם שינהל  ולהכשרת תלמידיםה של ההשתתפות עלויות למימון

 בעלי נוער בני ובהםבני נוער,  לאיתורמינוי רכזים שאחראים : נוער בני של ועבריינות שוטטות מניעת .6

ביישוב אשר תספק להם  פורמלית בלתי חינוך למסגרת והפנייתם, בסיכון הנמצאים, מיוחדים צרכים

 .נוער בני של השוטטות תופעת את תצמצם ובכך אישי וליווי פעילות

 בולטים  הישגים 9.2

 לאוכלוסיית היעד והנגשתןשל הפעילויות  וההיקף המגוון הרחבת

ההחלטה. הפעילויות מתקיימות בבתי ספר  מאזהפעילות  היקף מאוד התרחב הפעילות תחומי במרבית

 רחב מגווןלכלל התלמידים. כיום פועל בכל הרשויות  להנגישן''סים באזורים שונים ביישובים, במטרה ומתנ

ילדים ובני נוער. להלן הישגים מרכזיים  13,000-למעלה מ הכול ךבהן בס שמשתתפיםשל מסגרות ופעילויות 

 בתחום זה: 

 2 לעומת, נוער בני 3,000-מבהם יותר  השתתפותשע''ה  בשנת - נוער תנועות של סניפים 13 הקמת 

 . ההחלטה לפני שפעלו בלבד סניפים
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 בשנת 1,400-לפני ההחלטה לכ 74-מ, ספריים-בית צופים תבקבוצו החניכים במספרממש  של עלייה 

 תשע''ה. 

 160אשר במסגרתם הוקמו מעל  קהילתית ומעורבות מנהיגות לטיפוחמרכזים עירוניים  9 הקמת 

 חדשים השמה מקומות נוצרוכן  כמוקבוצות שפעלו לפני ההחלטה.  30קבוצות של בני נוער, לעומת 

 .השונות ברשויות ונוער תלמידים מועצות לפעול והחלו להתנדבות

 תהליכי עבודה ליישום החלטה של ובנייה תכנון

 אחריות תחומי, ההצלחה יעדי, הפעילות תחומי את שמגדירה פעולה תכנית תהבננועדות היגוי ו וקמוה

 . להפעלה השותפים של וסמכויות

  משאבים ואיגום שותפויות יצירת

 פורמלי הבלתי החינוך בתחום ברשויות הפעילויות הרחבת אפשר ומקומיים ארציים גורמים עםזה  שיתוף

  אדם כוחסגל  של והכשרה גיוס

 יחידת מנהל: פורמלי בלתי ינוךפעילויות לח של הוהפעל ליישוםוהוכשר כוח אדם ייעודי שאחראי  גויס

 . ומהוכד נוער מדריכי, מדריכים מורים, מנהיגות רכזי, מעורבות רכזי, נוער

 בולטים  אתגרים 9.3

 קבוע מקצועי אדם בכוח מחסור

 ולבזבוזבתכניות  יציבות-לאי גורמת הצוות תחלופת. זמניאדם  כוח הנו בתחום שפועל האדם כוח מרבית

 משאבים על הכשרת הצוות. 

 פיזיים ומתקנים בתשתיות מחסור

 . המיטביניכר מן הפעילויות מתקיימות במתקנים בלתי מתאימים שאינם מאפשרים את קיומן  חלק

 נגישות של הפעילויות לתלמידים "מוסעים"  חוסר

מרבית הפעילויות מתחילות לאחר  בפועל, הבדואי מהמגזר התלמידים לכלל מיועדות שהפעילויות אף

 דים הנזקקים להן.  בהן הסעות לתלמי שאיןהלימודים ומסתיימות בשעות 

 ייצוגיות אמנותבהפעלת קבוצות  קושי

לנושא  מודעות חוסר וכן בתשתיות המחסור, הבדואי במגזרהמחסור בכוח אדם מקצועי  בשלנגרם  הקושי

 תפקידן את מילאו ולא לילדים העשרה כחוגי יותר פעלו הקבוצות מן ניכר חלק כך עקב. המשפחות אצל

 .פעילותן בתחומי האוכלוסייה את מייצגות אשר כקבוצות

 בשנה הראשונה נוער בני שוטטות למניעת התכנית בהפעלת קושי

 לשלב שאפשרמתאימות  ייעודיות קבוצות וחסרוובפנייה אליהם,  בסיכוןובני נוער  ילדיםבאיתור  קושי היה

 . התאים לא היהודי במגזר מקבילה מתכנית שאומץ המודלבהן משתתפים מקבוצות אוכלוסיות אלו. 
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בתחומי  3708 הממשלה החלטת ביישום אתגריםההישגים וה כום. סי10

 על-מבט – החינוך
 מהתכניות חלק. המשכיות בצד חידוש משקפות 3708 הממשלה החלטת במסגרת החינוך בתחום התכניות

 רבה במידה היא ההחלטה במסגרת והפעלתן, קודמות חומש בתכניות כבר פעלו בדוח נסקר שיישומן

 בציפייה ג"תשע לפני פיילוט כתכניות החלו אחר חלק(; לבגרות לימוד מקצועות תגבור: לדוגמה) המשכית

 יחד נקרא: "לדוגמה) הממשלה החלטת שתתקבל אחרי היקפן את ולהרחיב להעמיקן יהיה שניתן

 ועתה היהודי במגזר פעלו אך הבדואי במגזר קיימות היו שלא חדשות תכניות כולל שלישי חלק"(; בערבית

 מחוז כי לציין יש לכך בקשר(. הנשירה למניעת" נחשון" תכנית: לדוגמה) הבדואית לחברה התאמה עברו

 בלתי חינוך למשל, ההחלטה לפני פעילות כמעט בהם הייתה שלא תחומים פיתח החינוך במשרד הדרום

 .מבוגרים והשכלת לקריירה חינוך, פורמלי

(. 2013-2012) ג''תשע-ב למעשה החל התכנית שיישום כך, כשנה נמשך ההחלטה ליישום ההיערכות תהליך

 התכניות של ובהתאמה בתכנון השתתף הקודמת החומש תכנית במסגרת התכניות את ופיתח שניהל הצוות

. ההחלטה התמקדה שבהם החינוך בתחומי רבה פעילות הייתה 3708 החלטה מאז. הבדואי למגזר החדשות

 . נוספים אתגרים יצרה זאת ועם יפים הישגים הניבה היא

  בולטים הישגים 10.1

  בהן המשתתפים היקףוהרחבת  ותיקות תכניות, שיפור חדשות תכניות הפעלת

 למניעת: "נחשון" כגון, ההחלטה לפניהבדואי  במגזרתכניות חדשות שלא פעלו  של והפעלה פיתוח 

 לתלמידי והכתיבה הקריאה מיומנויות להקניית" בערבית יחד, "נקרא החינוך ממערכת הנשירה

 "מצוינות מרכזיו" "לקריירה, "חינוך קהילתית ומעורבות למנהיגות תכניותב', -'א כיתות

 לבגרות חסם"מקצוע ב למשל, ההחלטההיקף המשתתפים בפעילויות שהיו קיימות לפני  הרחבת ,"

"ב טו במסלול", לתעשייה"הזנק  הטכנולוגי במסלול, ספריים-בית צופים בקבוצות, נוער בתנועות

 למבוגרים השכלה ובהשלמת

 תכניות שפעלו לפני ההחלטה, כגון: שיפור כלי האבחון בפרויקט לאיתור  של ההפעלהאופן  שיפור

קריינות והוראות עבודה במחשב ב"נקרא יחד  הוספת, למידה לקויות עם תלמידים שלואבחון 

 בערבית". 

 המפעיל הצוות התמקצעות

 רכזי, פרסה בית צוות מתוך לקריירה לחינוך יועציםפקידים מיוחדים לצורך התכנית, כגון ת יצירת 

 רכזים, הנשירה למניעת בתכנית התמדה רכזי, לשיטה המומחים שהם הספר בבתי" חסם" תכנית

 המקומיות ברשויות קהילתית ומעורבות מנהיגות רכזיוכן  למידה לקויות בנושא ספריים-בית

 בנושאי  הספר בית צוות הכשרת למשלמערך הכשרות מקיף לכוח האדם המעורב בתכנית,  פיתוח

 שלאיתור תלמידים, הערכת תפקוד התלמיד, דיווח נכון ועבודה עם הורים )פרויקט איתור ואבחון 

 תלמידים בהוראת להתמקצעות גוריון בן באוניברסיטתלקויות למידה(, מסלול הכשרה ייחודי 

 העברת לשם פרסה בתי צוותי מתוך ומחנכים יועצים להכשרת קורסיםוכן  ניםומצטיי מחוננים

 .לקריירה וחינוך מקצוע בחירת בנושא סדנאות



 

xiv 

 הישרדותן סיכויי להגדלת, והטמעתן התכניות מיסוד

 התלמידים בתכנית "חינוך לקריירה"  עבורהמורים ו עבורובניית כלים לסדנאות  עבודה תהליכי יצירת 

 מקצוע      בתכניות  הכשרתו תהליך לאחר הספר בית של הקבוע ההוראה צוות ייד-על התכנית הפעלת"

 " לקריירה"חינוך ו" לבגרות חסם

 פורמלי הבלתי החינוך בתחום הפעילויות את שמתכללותיחידות נוער ברשויות המקומיות  הקמת ,

 חלק שלובמימון  בהפעלה הרשויות השתתפותשולחנות עגולים ברשויות סביב הנושא ו יצירת

 מהפעילויות, דבר שכמעט לא היה קיים לפני ההחלטה. 

 מודעות הקהילה להיבטים השונים של החינוך  הגברת

 המודעות בקרב יועצים חינוכיים ומורים בנוגע  גברה ,המרואיינים הערכת פי-עלההוראה:  צוות

מקנים לתלמידים התפקידם כ"מחנכים"  תפיסת אצלםהתחזקה  כן כמולנושא החינוך לקריירה. 

   מתפקידם אינטגרלי חלקבו  ראושקודם לא  רכיב, מקצוע לבחירתכלים 

 חל שינוי בתפיסת ההורים לגבי חשיבות הלימודים עבור ילדיהם,  המרואיינים ערכתה פי-על: הורים

 וכיום תופסים לימודי הילדים מקום גבוה בסדר העדיפויות שלהם.

 ואיגום משאבים ברמה הארצית והמקומית  שותפויות יצירת

 והתכנית בסיכון נוער ובני לילדים הלאומית התכנית עם פעולה שיתוף: פורמלי הבלתי החינוך בתחום 

וארגוני המגזר השלישי הפועלים לקידום החינוך  סים''למתנ החברהעם  שותפות", אלימות ללא עיר"

  ליהבלתי פורמ

 פעולה עם אנשי מקצוע וגופים הפעילים בתחום ההכוון התעסוקתי  שיתוף: לקריירה החינוך בתחום

 .בתחילתה הספר בבתיוהאקדמי שסייעו בבניית התכנית והפעילו אותה 

  בולטים אתגרים 10.2

 המתוכנן לפי מסוימות תכניות בהפעלת קושי

 או נסגרו כעבור זמן  כלל נפתחו לאי"ד לטכנאים והנדסאים -י"ג כיתותטכנאים והנדסאים:  לימודי

 .לימוד שכר לשלם שלהם והקושי התלמידים של נמוכה התחלתית רמה עקב בעיקרקצר 

 לא היהודי במגזר מקבילה מתכנית שאומץ המודללמניעת שוטטות של בני נוער בסיכון:  פעילות 

מאמצים מיוחדים הצליחו לאתר בני  בעקבות. הראשונים בשלבים כבר עזבו הרכזים ומרבית, התאים

נוער בסיכון  בנילילדים ו שנבחרה לפעילותנוער בסיכון, וביחידת הנוער נפתחו קבוצות ייחודיות 

 ועדת ההיגוי הרשותית שמלווה את ביצוע התכנית. שלצרכים מיוחדים, לפי תיאום ואישור  לבעליו

 מילאו ולא לילדים העשרה כחוגי יותר פעלו הקבוצות מן ניכר חלק: אמנות בתחומי ייצוגיות קבוצות 

 את תפקידן כקבוצות ייצוגיות. 

 הפעילות הופסקה ברוב הגנים עקב בעיות כוח אדם ועומס שהוטל יסודי-קדם לכיתות לימודי תגבור :

 על המפקחת. 
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 מוכנים לקלוט את התלמידים לצורך התנסות מעשית.  שיהיומפעלים  באיתור קושי: לתעשייה הזנק

להתגבר על  סייעה", הקשורה להתאחדות התעשיינים, תעשיידע" לעמותת התכנית הפעלת העברת

 הקושי, אולם תהליך שילובה גרם לעיכוב בתכנית.

 ולוגיסטיים תקציביים אתגרים

 לילדים בקייטנות"חסם",  בתכנית למשל, הביקוש אף על תכניות הרחבת מונע בתקציב מחסור 

 .ספריים-בית צופים קבוצותוב

 מצד באמון לפגיעה שגורם דבר, התכנית המשכיות לגבי ודאות-אי יוצריםהתקציביים  הקשיים 

 .האוכלוסייה

 תיאום בין המערכת התקציבית הפועלת לפי שנה קלנדרית לבין המערכת התקציבית של משרד  העדר

 ולעיכוב התכנית תחילת במועד לדחייה קרובות לעתים גורםהחינוך הפועלת לפי שנת לימודים 

אינן ידועות בסוף השנה הקלנדרית מאחר  תכניות שלעל כך, תוצאות  נוסףבתשלום משכורות הצוות. 

 .התכניות קצובלפגום בהחלטות הנוגעות לת כדי יש ובכךשהתכניות טרם הסתיימו במועד זה, 

 צאההתו. התקציב בהעברת"ה( ובעקבות זאת גם תשע-)ב התכנית להפעלת המכרז בהוצאת עיכוב היה 

 (.ההשכלה השלמת בתכנית למשל) נמוך פעילות והיקף השנתי התקציב של בלבד חלקי ניצול היא

 אוכלוסיית יעד   לאותהתיאום בין ובתוך משרדי ממשלה המפעילים תכניות  חוסר

 תכניות: למשל, אלו תכניות של התועלות מיקסום המונע דבר תכניות בין גישוררציפות ו אין די 

מתואמות עם תכניות להכשרה מקצועית )משרד הכלכלה(  אינןהשלמת השכלה )משרד החינוך( 

 כוללת איננה השכלה השלמת תכנית ;משתתפים של פעילה והכוונה וסיום התחלה מועדי מבחינת

   , ולכן איננה מאפשרת המשך לימודים במסלול אקדמי או מקצועי גבוה.לבגרות מסלול

 ממשלתיים משרדים ידי-על ומופעלות יעד אוכלוסיית לאותה המיועדות תכניות בין תיאום חסר 

 תמצוינּו תכניות; הרווחה ומשרד החינוך משרד ייד-לתכניות לנוער בסיכון, המופעלות ע למשל, שונים

 הביניים חטיבת לתלמידי מקבילות ותכניות החינוך משרד ייד-לו' מופעלות ע-ג' ותכית לתלמידי

 לקריירה חינוך תכניותב גם היה וכך; קשר ביניהן ואין והגליל הנגב לפיתוח המשרד ייד-לע מופעלות

 מרבית 3708-ב כי. "העובדה גבוהה להשכלה המועצה באחריות מקבילות ותכניות החינוך במשרד

 יותר שהוא שלם מתקבל לא כי לכך גורמת רוחבי תיאום ללא עצמאית בצורה פועלים המשרדים

 האוכלוסייה של הכלכליים והפיתוח הצמיחה לקידום"התכנית  המסמך" )מתוך חלקיו מסכום

תיאום בין משרד  די אין לעתים .(2016 באפריל 21 "2015 בשנת תכנון מול ביצוע, בנגב הבדואית

אבל אין  ספר בית בניית מתקצב החינוך משרדהחינוך לבין משרדים העוסקים בתשתיות, לדוגמה: 

 כביש גישה למקום ואף לא חיבור לחשמל ולמים.

 מתאימים פיזיים ומתקנים בתשתיות מחסור

  חברתית מעורבות קבוצות, נוער)תנועות  פורמלי הבלתי החינוך בתחום הפעילויות מן ניכר חלק 

 . המיטבישאינם מאפשרים את קיומן  מתאימים לא( מתקיימות במתקנים וכדומה

 לקויי תלמידים אבחון לצורך לפסיכולוגים מתאימים חדרים כולל, ספח וחדרי עבדותמ, כיתותדי  אין 

 . למידה



 

xvi 

 בעייתיהוא בגנרטור כתחליף  השימוש. ותברואה מים, חשמל תשתיות חסרותמהמוסדות  בחלק 

מחלקות מנהלי ו ספר בתי מנהלי לדבריפעילותו בחימום ובקירור.  ואיכותההפעלה  זמןמבחינת משך 

לשימוש מוגבל  גורמתגנרטורים  שלההפעלה  מוגבלת מבחינת שעות הפעלההחינוך ברשויות, 

 .  בבתי הספרובציוד אחר במחשבים )אם ישנם( 

 "מוסעים" ובעייתיות בהסעות לתלמידים הפעילויות של נגישות חוסר

  ,ומרכזי מצוינות מתחילות  פורמליות בלתי חינוכיות פעילויות, לימודי תגבור כגוןמרבית הפעילויות

הסעות. תלמידים הנזקקים להסעות אינם יכולים להשתתף  שאיןלאחר הלימודים ומסתיימות בשעות 

 . האלהבפעילויות 

 לחינוך להורים סדנאות כגון, להורים בפעילויות להשתתף יכולים אינם המוסעים התלמידים הורי גם 

 בשעות אחר הצהריים.  שמתקיימות, "נחשון" בתכנית הפסיכולוג עם ומפגשים לקריירה

 בימים תלמידים של רבות להיעדרויות גורם החינוך ממוסדות לחלק תקינות גישה דרכי העדר 

במהלך הלימודים  פגיעה גם אלא הנעדרים לתלמידים לימודים הפסדלא רק  נגרמים ובכך, גשומים

-על יזומות השבתות היא להיעדרויות נוספת סיבה כי לציין יש לכך בקשרהתקין של כלל התלמידים. 

  .הרשויות/או ו ההורים ועדי ידי

 ךמש טענו כי מרואיינים. מרכזי במקום במקבצים ממוקמים אשרלגנים  מוסעים הפזורהמגן  ילדי 

ישנים והנסיעה האוטובוסים פעמים ל , קטנים ילדים עבורבדרכים משובשות קשה  ארוךההנסיעה 

   ולכן הורים נרתעים משליחת ילדיהם לגנים. תבטיחותיעלולה להוות סכנה 

 האדם כוח באיכותו ובשימורו צוות בגיוס קשיים

 מורים ברמת חמש יחידות בבגרות במקצועות המדעים,  ובייחודאדם בעל כישורים מתאימים,  כוחדי  אין

 מקצוע.  ומפקחי סדיר ביקור קצינימתמטיקה ואנגלית; מדריכים במקצועות האמנות והספורט וכן 

 שחלקם ממלאים תפקידים מובילים, כגון רכז מהצפון מורים למשלגבוהה של כוח אדם:  תחלופה יש ,

 מוריםוכן  קהילתית ומעורבות מנהיגות רכזיבמרכזי מצוינות;  מדריכיםמקצוע ורכז שכבה; 

ף )היק מספקים לאחזרה לצפון או תנאי עבודה  הן לתחלופה העיקריות הסיבות. השכלה להשלמת

יוצר  הרציפות העדרוחוסר תנאים סוציאליים( הגורמים לעזיבת המורים.  נמוך שכר, חלקי משרה

 וגורם וניסיון ידע צבירת מונע, התכנית ביציבות פוגע, הספר בית של הניהולית יררכיהואקום בה

 .והכשרה גיוס על משאבים לבזבוז

 הרשויות המקומיות  חולשת

 במימון להשתתפותלעמוד בדרישה  מהרשותתקציביים מונעים  קשיים (matching) –מימון למשל 

 אינן הרשויותזאת  ובעקבות – אותן שמפעיל האדם וכוח פורמלי הבלתי החינוך בתחום פעילויות

 התכנית ביצוע-אי היא תוצאהה לקבל. ותאמור ןהממשלתיים שה התקציבים את כראוי לנצל יכולות

 . חלקי ביצוע או

 גם אם אינם בעלי כישורים  בתכניות לתפקידיםקרובי משפחה  למינוי הרשויות על לחצים מופעלים

 מתאימים. 
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 לבדואים  ייחודיים תרבותיים-חברתיים ממאפיינים הנובעים אתגרים

 סדירה חינוכית פעילות לקיום מפריעיםשבטיים  סכסוכים. 

 בנים עם, ובעיקר אם הן נעשות גם למיניהן בפעילויותהורים להשתתפות בנותיהם  של התנגדות יש ,

 תכנית במסגרת בגרות לבחינות הכנה של במרתונים למשל, הערב בשעותו  ליישוב מחוץהן  אם

 מקצוע בכיתות מעורבות בתכנית "הזנק לתעשייה".  לימודיוב נוערתנועות  של במחנות"חסם", 

 שהאבחון החשש בשל, בנות לאצהורים לאבחוני לקויות למידה אצל ילדיהם, בייחוד  התנגדות יש 

 להינשא.  הבנות בסיכויי יפגע

 כגון הישגייםתחומי חינוך שאינם בהכרח  של לערכם מודעות חוסרמידה לא מבוטלת של  יש עדיין ,

 , הן בקרב הורים והן בקרב צוותי הוראה.לקריירה וחינוך פורמלי בלתי חינוך

 וארוך קצר לטווח וניטור מעקב והעדר תוצאה ומדדי מדידים יעדים העדר

 . לימוד שנות 12 וסיוםבמיוחד בתכניות שמטרתן שיפור הישגים, כגון זכאות לבגרות  יםמשמעותי הדברים

 לעתיד. כיווני פעולה 11

 שבהם בסיורים או ההיגוי בוועדות עלו או/ו בראיונות שנאמרו דברים בעקבות גובשו הפעולה כיווני

 .נושא לפי, אחדות לתכניות הרלוונטיים עיקריים פעולה כיווני מוצעים להלן. השתתפנו

 לשם השתלבותן בשוק העבודה  וכישוריהןנשים  ת. קידום השכלא

 מאמרו של החרדי במגזר היהודי )בעקבות  בחינוך כמוי"ב, -'י בשכבותכיתות נפרדות לבנות  יצירת

  5במטרה למנוע את נשירת הבנות ממערכת החינוך אחרי כיתה ט' (2013)סעד  אסמעיל אבו

 (הבא הסעיף את גם ו)רא בנותיהם בלימודי תמיכה של בכיוון עמדות לשינוי ההורים עם עבודה 

 למגבלות ללימודים הקשורות פעילויות מתנהלות שבה ספרית-בית-החוץ המסגרת התאמת ,

נעשות כבר, למשל: הלינה מחוץ לבית בוטלה  זה מסוגהתאמות  .התרבותיות המוטלות על בנות

במרתונים לימודיים לפני בחינות הבגרות בתכנית "חסם", ונעשו התאמות מקצועיות והתאמות 

 .במקומות ההכשרה המעשית שבנות משתתפות בהם, במסגרת תכנית "הזנק"

 החינוכי בתהליך ההורים שיתוף של. חיזוק ב

 אל ההורים   הגעה(outreach) שמחוץ במסגרות רלוונטיים חינוכיים בנושאים וסדנאות הרצאות לצורך 

שיעורי דת. ובשיגים בקורסים להשלמת השכלה, ב, מגוריהם ביישוב למשלשל ילדיהם,  הספר לבתי

 הדיווח, בהקשר של חינוך לקריירה.    פי-לשיטה זו נוסתה בהצלחה, ע

                                                   
 הבדווים בקרב הפורמאלית החינוך מערכת של והתפתחותה פוליטיות-חברתיות תמורות. "2013'. א, סעד אבו 5

 דניאל' ש מרכז'(. עור' )ר, פדהצור. לישראל אסטרטגי אתגר – בנגב הבדווים: בתוך". ואתגרים דילמות: בנגב
 .נתניה האקדמית המכללה, 39-28' עמ, אסטרטגי לדיאלוג אברהם
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  3708 החלטה יישום על המופקדים הממשלה משרדי בין התיאום הגברת. ג

 המיועדות לאותה אוכלוסיית יעד ומופעלות  תכניות בין התיאום להגברת והסדרים מנגנונים יצירת

 וקורסים החינוך משרד של השכלה השלמת קורסי: למשל, שונים ממשלתיים משרדים ידי-על

לומדים  הם תחילה: בדואים םלתלמידי וינּותמצ תכניותוכן  ;הכלכלה משרד של מקצועית להכשרה

 הנגב לפיתוח המשרדל ש דומות תכניותב כך אחרוו' -ג' כיתותב של משרד החינוךבתכניות מצוינות 

 מחוזיתאו  מקומית ברמה משרדי-ן. לא פעם קל יותר להגיע לתיאום ביחטיבת הבינייםב ,גלילוה

 ארצית ברמה מאשר

  התכנית - בגרות לתעודת בלימודים להמשיך"ת תג מסלול לבוגרות פשרויותא ליצור ההאופציבדיקת 

 ללימודים גישה בכך למעוניינות מאפשרת אינה ובכך, זה רכיב מספקת איננה השכלה להשלמת

 .אקדמי במסלול

 הרגילותלמוסדות החינוך והתרבות לאחר שעות הלימודים   והוריהם תלמידים של הסעה. ד

 בהן  שמושקעיםהרגילה  הלימודים לתכנית שמחוץיות ההסעות לפעילויות החינוכ מועדי התאמת

 .  בהן להשתתףשל תלמידים והורים יוכלו  רבימשאבים רבים, כדי שמספר מ

 העברית לימוד חיזוק. ה

 כניסה הספר בבית בבחינות עמידה כגון, הפרט של המשתנים לצרכים העברית לימודי חיזוק התאמת ,

( תעסוקתית )עברית עבודה חיפוש, המקצועיתהן האקדמית והן  –תיכונית -למערכת ההשכלה העל

כל  שנות  לאורךרבה  חשיבותו אךזה אינו מוזכר בהחלטת הממשלה,   נושא. עבודה במקום והשתלבות

 הלימודים.

 הרך בגיל החינוכי המאמץ הגברת. ו

 במקום במקבצים במרחק גדול מוכרים הלא ביישובים, המגורים ליישוב יותר קרוב הגנים מיקום ,

 הוריהם. בגן מבקרים שאינם 4-3 גילאי של התופעה רווחת מוכרים הלא ביישובים: מהיישוביחסית 

 הגישה דרכיב שמקורההנסיעה  בטיחות-בגלל המרחק, משך הנסיעה ואי לגן אותם לשלוח חוששים

 .הילדים את המסיעים האוטובוסים של הירודה איכותלעתים גם בו הלקויות

 את ילדיהם הקטנים לגן.    לשלוח לשכנעם כדיוהחשיבות של הלמידה המוקדמת  הערך על להורים הסברה 

 בתחום והן הפורמלי החינוך בתחום הן, התכניות בהפעלת המעורב האדם כוח רמת העלאת. ז

 פורמלי הבלתי החינוך

 בתחומי התמחותם  והמדריכים המורים התמקצעות לצורךמתמשכת )השתלמויות מעת לעת(  למידה

הרבה  התחלופה את פחיתגם כדי לה יהיה בכך - זמן לאורך ולאוכלוסייה לתפקיד מחויבותם רתולהגב

 חלק של המקצועית רמתם, המחקר במסגרת שרואיינו בכירים תפקידים בעלי לדברי בקרב המורים.

 אינה פורמלי הבלתי בחינוך ומדריכים רכזים"סים, וקב פסיכולוגים, הספר בבתי ההוראה מצוותי

    .נוספת להכשרה זקוקים והם מספקת
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 החינוכית העשייה של התכנון בשלבי הבכירים ההוראה וצוותי הספר בתי מנהלי שיתוף. ח

 ובעיצובן התכניות בבחירת שיתופםלרצונות ולתובנות של המנהלים וצוותי חינוך בכירים ו הקשבה :

שלה.  והסמויות הגלויות הנורמות אתמכירים היטב את האוכלוסייה, את תרבותה ו אלו צוותים

 פעולה לשתף לעודדם יכולה היא, ושלהםמעורבותם כבר בשלבי התכנון תתרום להרגשתם שהתכנית 

 .הממשלה משרדי עם

 התכניות הערכת לצורך לייםומחקרים לונגיטודינ מעקב ביצוע. ט

 לדעת ובוחש, רביםמשאבים  מושקעים אלו בתכניות -הן של אופן היישום והן של התוצאות  בדיקה 

 הושקעו.  ןשלשמ המטרות הושגו אם

-ב ונדונו בהרחבה ועדת ההיגוי המלווה את המחקרלוהוצגו  מנווכיווני הפעולה העולים מממצאי המחקר 
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  – א חלק

  ,המחקר תשיטו המחקר מטרות ,מבוא

 וסקירת ספרות למחקר רקעה

  מבוא. 1

 והפיתוח הצמיחה בקידום העוסקת 3708 הממשלה החלטת על המחקר במסגרת השני אהו זה דוח

 החינוך משרד בפעילויות ההחלטה יישום את בוחן הדוח. בדרום הבדואית האוכלוסייה של הכלכליים

 והז. בתעסוקה הבהשתלבות לתמוך במטרה בנגב הבדואית האוכלוסייה בקרב ההשכלה לקידום הקשורות

 השכלה, תעסוקה תומכות תשתיות פיתוח, התעסוקה שיעור בהעלאת עסק אשר הראשון לדוח משלים דוח

 התושבים של האישי הביטחון ובחיזוק( לילדים מסגרות ופיתוח התחבורתית הנגישות שיפור) וחברה

 . מסכם דוח מתוכנן 2017 ובאמצע ,המחקר לממצאי עדכון יוגש הנוכחי לדוח בהמשך. ביישובים

 בנשים השקעה על דגשב ,פעילויות סוגי במגוון ועוסקת 2016-2012 לשנים מתייחסת 3708 הממשלה החלטת

תקציב  ש"ח. מיליוני 1,263.3 על עומד ההחלטה תקציב סך. וההשכלה התעסוקה בתחומי בפרט, ובצעירים

סך מ 76.2%ה מהוו התוספתי התקציב מן התקציב הכולל. 9.8%ליוני ש"ח ומהווה ימ 124.4החינוך עומד על 

 תקציב החינוך בהחלטה.

 כיום ממונה ,הכפר ופיתוח החקלאות במשרד לתכנון ברשותש ,בנגב הבדואית האוכלוסייה לשילוב המערך

 תכניות ביצוע אחר מעקב כולל, היבטיה כל על הפיתוח תכנית יישום אחר מעקבו בקרה על הממשלה מטעם

 . התכנית את המפעילים המשרדים של העבודה

 מערכתב סוגיות על ספרות סקירת מובאת אחריהם. כללי וברקע המחקר שיטת בתיאור פותח זה דוח

 מתמקד פרק כל. םמיתחו לפי החינוך בנושא ההחלטה יישום את הדוח בוחן בהמשך. הבדואי במגזר החינוך

  :אלו סעיפים וכולל אחיד הפרקים מבנה. בהחלטה אחר בתחום

 ההחלטהדבר  פירוט .א

 עיקריות/תכניות ופעילויות מוסדי מבנה: הרלוונטי התחום תיאור .ב

 3708 החלטה יישום לפני בתחום המצב .ג

 ההחלטה יישוםב שהוחל מאז בתחום הפעילות .ד

  ההחלטה ביישום והאתגרים ההישגים .ה

 .לעתיד אפשריים פעולה כיווני .ו

 הממשלה החלטת ביישום והאתגרים ההישגים סיכום מובא ההחלטה בתחומי העוסקים הפרקים לאחר

  .על-ממבט החינוך בתחום
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  המחקר שיטת. 2

 בנושא החינוך המחקר מטרות 2.1

 :עיקריות מטרות שתי הנוכחי בדוח המתוארבנושא החינוך  למחקר

  בתחום החינוך 3708 טההחל יישום חינתב. 1

וזיהוי הצלחות ואתגרים  תחומי החינוך,סקירת הפעילויות אשר נעשו לביצוע ההחלטה בכל אחד מ -

 ביישום ההחלטה

תלמידים המשתתפים בתכנית או מספר הכיתות אשר נפתחו המספר  למשל :תפוקותה בחינת -

 תכניתהבמסגרת 

 כפוף לזמינות הנתונים ,ההשתתפות בתכניות קצרות טווח של תוצאות בחינת. 2

טווח ב התכנית תוצאות ובחניי, התכנית תלופע שלהמחקר, כאשר יצטברו נתונים משנים נוספות  בהמשך

שיעור הנשירה או שיעור מקבלי  כגון פי פרמטרים מוגדרים-על ,הבדואית הבינוני והשינויים שחלו בחברה

 תעודת הבגרות. 

 והנתונים המידע מקורות 2.2

 ראיונות עומק

 :מעגלים ממספר תפקידים בעלי עם עומק ראיונות 58 נערכו

 דרוםהומחוז  מטהההתכנית במשרד החינוך,  ליישוםתפקידים האחראים  בעלי   

 נוער יחידות מנהלי כגון ,הבדואיות ברשויות רלוונטיים תפקידים בעלי  

 עמותות העוסקות בתחום החינוך גוןכ ,האזרחית החברה מן גורמים 

 בדרום הפעילות חינוך רשתות או ממשלה משרדי כגון ,לתחום הקשורים נוספים גורמים. 

השלמות נעשו גם מאוחר יותר ואפילו  ךא 2016 וארפברל 2015 נובמבר שבין  בתקופההראיונות נערכו רוב 

   .הדוחבסוף  מופיעה המרואיינים רשימתבמהלך כתיבת הדוח. 

 סיורים

 מעמיקה  היכרות כללו הסיורים. המחקר נושאי עם ההיכרות להעמקת בשטח סיורים ערך המחקר צוות

 סיור כל. המצוינות וקידום המצטיינים חיזוק, הטכנולוגי המדעי החינוך, למשל, מסוימים תוכן תחומי עם

 בתחומים לימוד בסדנאות ביקור כןו תלמידים עםו תכניות של רכזים, ספר בתי מנהלי עם מפגשים כלל

 .נטייםוהרלו

 לא נערכו ראיונות עם תושבים מן השורה. .דוחה בסוף מופיעה הסיורים רשימת
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 היגוי בוועדות השתתפות

 2016 במאי 5-ב דגן בבית החקלאית בקריה שהתקיימה"לים מנכ ועדת 

 2016 במאי 9-ב גילת בצומת החקלאות במשרד שהתקיימה אזורית היגוי ועדת 

 וסקירות מחקרדוחות 

 . נטייםווהרלשימוש במידע ונתונים אשר נאספו ממחקרים בתחומי הפעילות  נעשה

 ממקורות מנהליים  נתונים

 להשלמת תכניתב או פורמלי הלא חינוךב למשל, לפעילות האחראי הגורם מן נאספו הנתונים מן חלק

 .   השכלה

 החינוך ומשרד"ס הלמ נתוני

 . החינוך משרד של נתונים בציוובק ס"הלמ בנתוני שימוש נעשה

 למחקר מייעצת היגוי ועדת 2.3

 נציגי, בתכנית נכללים פעילותם שתחומי המשרדים מן נציגים כוללתאת המחקר  המלווה ההיגוי ועדת

, המחקר בתחילת  נפגשה ההיגוי ועדת. בתחום העוסקים ואקדמיה מקצוע ואנשי בדואיות מקומיות רשויות

 ההיגוי ועדת חברי רשימת. הנוכחי הדוחטיוטת  הגשת לאחר , חודשים אחדים2016ובחודש ספטמבר 

 .הראשון דוחהשל  א בנספחמובאת  15.1.2015-ב שהתקיים הוועדה של הראשון במפגש שהשתתפו

  רקע. 3

 מתוכם. ישראל מאוכלוסיית 2.7% והיוותה נפש 230,900 בדרום הבדואים אוכלוסיית מנתה 2014-ב

 כוללים המוכרים היישובים  6.מוכרים לא ביישובים %24-ו המדינה ידי-על מוכרים ביישובים %76 התגוררו

 נפש 19,000–8,000 של אוכלוסייה בהןו ,מקומיות מועצות ששו , תושבים 60,000 מעל ובה ,רהט העיר את

 7,000-ו 8,500-כ המונות ,מדבר ונווה קסום אל, אזוריות מועצות שתי  יש אלו יישובים על נוסף 7.ביישוב

 אינם היישובים .מקומיים ומסים ארנונה משלמים אינם מוכרים הלא היישובים תושבי 8.בהתאמה נפש

 שירותים מעט רק בהם ופועלים, הירוד בהם הדרכים תשתית .והביוב המים ,החשמל לתשתיות מחוברים

 של ציבוריים ובשירותים בתשתיות םמוכרי לאה היישובים תושבי משתמשים פעם לא לפיכך .ציבוריים

 . סמוכים יישובים

                                                   
. 1521.10., לתקשורת הודעה, 2014 בישראל ואוכלוסייה יישובים, ס"הלמ 6

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201501279 
 , נלקחו מאתר הלמ"ס:2014-נתוני מספר התושבים בכל יישוב נכון ל 7

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=807      
. 21.10.15, הודעה לתקשורת, 2014הלמ"ס, יישובים ואוכלוסייה בישראל  8

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201501279 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201501279
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=807
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201501279
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 נכללים המוכרים הבדואיים היישובים כל. במדינה החלשות האוכלוסיות עם נמנית הבדואית האוכלוסייה

 %56 על המוכרים ביישובים התעסוקה שיעור עמד 2014 בשנת 2.9-ו 1 יםכלכלי-יםחברתיה ותבאשכול

 לשיעורי מעבר 10.בדרום היהודית האוכלוסייה בקרב בהתאמה %74-ו %79 לעומת, לנשים %24-ו לגברים

 המועצות תושבי בקרב החודשי השכר ממוצע, למשל כך. יחסית נמוך השכר גם הנמוכים התעסוקה

 ₪ 6,002-ו ₪ 9,195 לעומת ,לנשים ₪ 3,447 ועל לגברים ₪ 5,846 על 2012 בשנת עמד הבדואיות המקומיות

 הפריון שיעור הוא הבדואית האוכלוסייה של נוסף מאפיין. בארץ המקומיות המועצות בכלל בהתאמה

 מוסלמיות נשים בקרב 2.8-ו יהודיות נשים בקרב 3.1 לעומת, לאישה ילדים 5.5 – הנשים בקרב הגבוה

 הם המקומיות במועצות הבדואית האוכלוסייה מן %61.2 מכך כתוצאה 11.והמרכז חיפה, הצפון ממחוז

  12.בארץ האוכלוסייה בכלל %41.6 לעומת, 19 מגיל צעירים

 במערכת השתתפו ג"תשע הלימודים בשנת. הבדואי במגזר החינוך במערכת כאמור תמקדמ הנוכחי הדוח

 22,540-ו יםיסודי ספר בתיב למדו 41,280 מתוכם, הבדואית האוכלוסייה מקרב תלמידים 63,820 החינוך

-ו היסודיים הספר בבתי 25.9 על עמד בכיתה התלמידים ממוצע. ספר בתי 112-ב, יםיסודי-על ספר בתיב

 13.הארצי לממוצע בדומה, יסודיים-העל הספר בבתי 28.7

 לאוכלוסייה בהשוואה והן האוכלוסייה לכלל בהשוואה הן נמוכים הבדואים התלמידים הישגי ,ככלל

 47.8% לעומת 30.3% על עומדים הם 2014-ב 17 בני של בשנתון: נמוכים לבגרות הזכאות שיעורי. הערבית

 ושיעור ,(א פחבנס 2א-ו 1א ותלוח ראו) הם ףא נמוכים הבדואי המגזר של ב"המיצ נתוני. הערבי מגזרב

 .2015-ב 17 בני של שנתוןה מקרב %28.9 – גבוה הנשירה

 בתעסוקההפרק העוסק בקידום ההשכלה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב במטרה לתמוך  ,3708 בהחלטה

  :אלו תחומים כולל ,בקרבה

 ולהשלמת בלימודים ההתמדה להרחבת, פערים לצמצום, לימודיים הישגים לשיפור ייעודיות תכניות 

 בגרויות

 טכנולוגיים לימודיםל תיכונית-על החטיב והקמתי מדע-הטכנולוגי החינוך מערכת שדרוג 

 המצוינות וקידום המצטיינים חיזוק  

 לקריירה חינוך 

 השכלה השלמת 

 פורמלי הבלתי החינוך בתחום עילותהפ הרחבת. 

                                                   
 .1 לאשכול ירדו 2 באשכול שהיו ורהט כסייפה, בנגב ערערה, שלום שגב היישובים כי 2.11.2016-ב פורסם בינתיים 9
 .בקשה לפי מיוחד עיבוד. 2014. אדם כוח סקר נתוני. הלמ"ס 10
. 20.9.15נתונים לרגל חג הקרבן, הודעה לתקשורת  –הלמ"ס, האוכלוסייה המוסלמית בישראל  11

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511249 
 יםהארצי הנתונים. 2013 בישראל המקומיות הרשויות: ס"הלמ מקובץ נלקחו האוכלוסייה והרכב השכר נתוני 12

 התמונה. במחקר ההשוואה נעשתה לכך ובהתאם אזוריות ומועצות מקומיות מועצות, עיריות לפי בקובץ מופרדים
 . דומה הארציים לנתונים מדבר ונווה אל קסום האזוריות והמועצות רהט העיר נתוני בהשוואת המתקבלת

 שם. 13

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201511249
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בין תקציב משרדי,  ןמבחי הוא. מהם אחד לכל בהחלטה הוקדששאת התחומים ואת התקציב  ציגמ 1 לוח

 תקציב לעובין תקציב תוספתי, שהוא תקציב אשר נוסף  ,שהוא תקציב אשר נלקח ממקורות המשרד

 מכלל התקציב היה תוספתי.  76.2%ההחלטה.  בעקבותהמשרד 

 הבלתי החינוך. ההחלטה בעקבות הכולל התקציב מסך תחום כלב תקציבהמציג את חלקו של  1 תרשים

לימודיים וצמצום פערים קיבלו את החלקים הגדולים ביותר מכלל התקציב, הישגים השיפור ה כןו פורמלי

 . 15%כל אחד, החינוך הטכנולוגי קיבל  32%

 ש"חלפי תחומים במיליוני  ,3708פי החלטה -עלהחינוך  חלוקת תקציב :1 לוח

 תוספתי  אחוז תקציב כולל תוספתי משרדי תחום 

 76.2 124.4 94.8 29.6  סך הכול
 73.9 40.3 29.8 10.5 הבלתי פורמליהחינוך 

 100.0 11.0 11.0 0.0 השלמת השכלה
 100.0 4.7 4.7 0.0 חינוך לקריירה

 81.1 9.5 7.7 1.8 חיזוק המצטיינים וקידום המצוינות
 74.2 18.6 13.8 4.8 מדעי -מערכת החינוך הטכנולוגי

 69.0 40.4 27.9 12.5 שיפור הישגים לימודיים וצמצום פערים

 
 במיליוני ש"ח ובאחוזים מסך התקציב ,לפי תחום 3708פי החלטה -על תקציבה :1 תרשים

 
 

המחקר לא יידונו  במסגרת .3708 החלטההזה עוסק רק בפעולות ותכניות הממומנות במסגרת  מחקר

בבעיות הנשירה, ההישגים הלימודיים הנמוכים וסוגיות  פיןעקיבאו  יןישרבמ המטפלות נוספות תכניות

 . בהחלטה כלולות אינןש

,  הבלתי פורמלי
40.25 ,32%

,  11, השלמת השכלה
9%

, 4.67, חינוך לקריירה
,  מצטיינים ומצוינות4%

9.5 ,8%

-החינוך הטכנולוגי
15%, 18.6, מדעי 

שיפור הישגים וצמצום  
32%, 40.37, פערים
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, הבדואי המגזר על שנכתבו בדוחות - ספר בבתי ספח וחדרי לימוד כיתות, גן כיתות הקמת :הבינוי נושא

 השלכותבהיותו בעל  חשיבות זה נושאקיבל  ההחלטה יישום את המלוות ההיגוי ובוועדות בראיונות

 לשנים החומש תכנית במסגרת יטופל אשונשהנאמר  3708 בהחלטה .החינוך מערכת פעילות על משמעותיות

  14.נפרדת ממשלה בהחלטת ייעשה הדבר אך  ,2012-2016

 ספרות סקירת. 4

 הקשיים בזיהוי הסכמה של רבה מידה יש הבדואי במגזר החינוך מערכת על שכתבו חוקרים בקרב

 2005 שבין בטווח כולן אך) מזו זו שונות שניםב עוסקים המחקרים נתוניש אף. עמם מתמודדת שהמערכת

  . זהה מהם המשתקפת המגמה( 2012-ל

 ,ונשירה נמוכים לימודיים הישגים כגון, החינוך במערכת וחוסרים קשיים בתיאור פותחת ספרותה תסקיר

 להיות שעשויים חינוך תחומי בשני מתמקדת הסקירה בהמשך .בפירוש בהם עוסקים ההחלטה סעיפיש

 מופיעים הם שאף, פורמלי בלתי וחינוך לקריירה חינוך – לימודיים הישגים על ועקיפה ישירה השפעה בעלי

 מסלול של בחשיבותו מכירה ההחלטה .מדעי-טכנולוגיה בחינוך דנה הסקירה כן כמו .הממשלה בהחלטת

 השלמת הוא הסקירה עוסקת שבו נוסף תחום .העיוני למסלול אלטרנטיבי חינוכי מסלול בתור השאר בין זה

     .מבוגרים בקרב השכלה

 וחוסרים קשיים 4.1

 2006 בסוף הילד לזכויות הכנסת לוועדת הוגש ואשר בנגב הבדואי במגזר ילדים של במצבם הדן במסמך

, לימוד בכיתות מחסור, תלמידים נשירת ,התלמידים של נמוכים לימודיים הישגים: להלן הבעיות זוהו

 בעובדי מחסור, ובמחשבים במעבדות, טכנולוגיים בעזרים מחסור, הספר בבתי הלמידה בסביבת ליקויים

 בשל הלימודים של התקין למהלך הפרעה כןו הוראה עובדי של מספקת לא והכשרה מקצועיים הוראה

 15.הספר בתי תוך אל המחלחלות שבטיות מריבות

 והוא, יותר מאוחר חודשים כשמונה הכנסת של והספורט התרבות, החינוך ועדת עבור הוכן נוסף מסמך

 בשנת 17 גילאי של מהשנתון 28%) בנגב בדואים תלמידים בקרב גבוהים נשירה שיעורי על נתונים מציג

 - ו"תשס בשנת נטיווהרל מהשנתון 27.9%) בגרות לתעודת נמוכים זכאות שיעורי(, 2007-2006 - ז"תשס

 היהודי בחינוך התלמידים מהישגי ניכרת במידה נמוכים שהם ב"המיצ בבחינות והישגים (2006-2005

 16.יהודי הלא במגזר אחרים תלמידים ומהישגי

 בצד מספק (2013) סעד אבו איסמעיל, הבדואי במגזר הפורמלית החינוך מערכת התפתחות על מקיף במאמר

 הלימודיים וההישגים הרבה הנשירה את. מהתופעות לחלק הסברים גם אלו בסוגיות יותר עדכניים נתונים

 במגזר דיין מפותחות אינן חובה-טרום חינוך שמסגרות לעובדה השאר בין מייחס הוא יחסית הנמוכים

                                                   
 .צלחו לא נייההב היקף על החינוך ממשרד נתונים לקבל נסיונותינו 14
 בנובמבר 20, הכנסת של והמידע המחקר מרכז .מצב תמונת – בנגב הבדואי במגזר ילדים. 2006'. א, וייסבלאי 15

2006  . 
 מרכז. מרכזיים היבטים בכמה המצב תמונת – בנגב הבדואי במגזר החינוך מערכת. 2007'. א, לוטן'; י, וורגן 16

 .2007 ביולי 17, בכנסת והמידע המחקר
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 רבה במידה מניחות זו בתקופה הראשוניות שההתנסויות היות. בהן לומדים מהילדים מעטים רקו הבדואי

 בגן לבקר אפשרות להם שאין ילדים, חברתית ולהתנהגות והקריאה הלמידה להתפתחות היסודות את

 מגיל חינם חובה חינוך חוק החלת למרות כי מציינת וייסבלאי 17.היסודי פרהס תבבי פחות מצליחים ילדים

 שגני משום במסגרת נמצאים אינם המתאימים בגילים רבים ילדים ,בנגב הבדואי במגזר ילדים על שלוש

 הבנות בקרב הנשירה שיעורי את 18.לגנים הסעות מערכת ואין מהיישובים בחלק רק פועלים הילדים

 הפרדה קיום-לאי מייחס סעד אבו, אחרים במגזרים הבנות בקרב השיעורים על בהרבה העולים, הבדואיות

 לבתי בנותיהם את לשלוח מסרבים רבים בדואים הורים. לבנות חינוך ומסגרות לבנים חינוך מסגרות בין

   19.ודתיות מסורתיות מסיבות ובנות לבנים מעורבים פרס

 בקרב. הבדואים התלמידים בפני חסומים בארץ גבוהה להשכלה במוסדות לימודים כי טוען סעד אבו

 לאוניברסיטה מתקבלים( לאוניברסיטה כניסה סף המהווה זו) האיכותית הבגרות מבעלי 68% רק הבדואים

 המבחן עם להתמודד מתקשים הבדואים תלמידיםשה כיוון, היהודים התלמידים בקרב 81% לעומת

 .הפסיכומטרי

, החינוך שלבי בכל מתאימים כישורים בעלי במורים המחסור את שניהם מציינים וייסבלאי-ו סעד אבו

 שיעור  (לתיכון ינייםב יבתמחט) פרהס תבי בדרג שעולים ככל, כן כמו 20.יסודיים-העל הספר בבתי במיוחד

 להתמודד נאלצות התיכוניים הספר בתי תלמידות, מהגברים הנשים מופרדות שבה בקהילה. קטן המורות

 . הבדואית למסורת המנוגד דבר, ברובה גברית סביבה עם

 התלמידים של הפחותים והישגיהם הלימודית התנהגותם על המשפיע נוסף גורם על מצביע סעד אבו

 עוברת הבדואית החברה. סדיר ביקור וקציני פסיכולוגים, חינוכיים ליועצים בתקנים המחסור :הבדואים

 כמו, בדואים ותלמידים, העיור תהליך בעקבות האחרונים העשורים בארבעת חייה באורח קיצוני שינוי

 .השינויים עם בהתמודדותם מקצועיים ותמיכה לייעוץ זקוקים, הוריהם

 התכנית פי-על. בכיתות גדולה צפיפות כןו לימוד בכיתות ומתמשך ניכר מחסור מציינים החוקרים כל

 1,250 הבדואי במגזר אז כבר חסרו 2005 בנובמבר הממשלה מצהישא הנגב לפיתוח האסטרטגית הלאומית

, סעד אבו לפי. שתוקצבו הכיתות ממספר בהרבה נפל בפועל מאז שנבנו הכיתות מספר אולם, לימוד כיתות

 מבתי ניכר חלק ;ונייםתיכ ספר בתי  בהם אין שעדיין משום, םמוכרי הלא וביםבייש דוחיבי בולט המחסור

 מחוברים אינם רובם; ספח וחדרי מעבדות בהם שאין בטון או עץ, פח במבני שוכנים היסודיים הספר

-אור ציוד דרעהב אלו ספר בתי מאופיינים כך משום .גנרטור באמצעות מסופק והחשמל ;חשמל לתשתיות

 .ספורט וציוד מחשבים, קולי

                                                   
 הבדווים בקרב הפורמאלית החינוך מערכת של והתפתחותה פוליטיות-חברתיות תמורות. "2013 '.א, סעד אבו 17

 דניאל' ש מרכז'(. עור' )ר, פדהצור. לישראל אסטרטגי אתגר – בנגב הבדווים: בתוך". ואתגרים דילמות: בנגב
 .2013 ינואר, נתניה האקדמית המכללה, אסטרטגי לדיאלוג אברהם

 

 .2006 בנובמבר 20, הכנסת של והמידע המחקר מרכז .מצב תמונת – בנגב הבדואי במגזר ילדים. 2006א'.  וייסבלאי 18
 ולפיה, סותרת דעה הובעה מעורבות הכיתות שבו( עליונה וחטיבה ביניים חטיבת) מקיף ס"בבי שערכנו בסיור19

 . בעיה מהווה אינו המעורב החינוך
 לימוד יחידות 5 ברמת ובמתמטיקה מדעיים במקצועות במורים המחסור את בעיקר הדגישו במחקר המרואיינים 20

 .לבגרות
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 21מדעי-הטכנולוגי החינוך 4.2

 מיומנויות להקנות נועד מקצועי חינוך: טכנולוגי חינוך לבין מקצועי חינוך בין להבחין היה נהוג בעבר

 כןו וייצור עיבוד בתהליכי ידע, ותכונותיהם חומרים של הכרה, ובמכונות בכלים שליטה כגון ,טכניות

 את כשירלה נועד לעומתו טכנולוגי חינוך; מסוים טכני בתחום יעיל עובד להיות התלמיד של ההכשר

 בהתאם קרובות לעתים ומשתנות מדע על המבוססות טכנולוגיה עתירות בסביבות לפעול התלמיד

 .    משמעית-חד עוד אינה המושגים שני בין ההבחנה, התכופים הטכנולוגיים השינויים בשל. המדע להתקדמות

; והכלכלה המשק רכיוצ. 1: היבטים ינמש נדון המקצועי החינוך נושא(, אחרות רבות במדינות כמו) בישראל

 . ממנו המסתייגים ויש מקצועי בחינוך התומכים יש היבטיםה ינבש. התלמיד טובת. 2

 הכשרה במתן הצורך את מדגישים והכלכלה המשק רכיוצ את מלאל המקצועי החינוך שעל הסבורים

 טכניים מקצועות בבעלי המחסור את מלאל כדי, פרהס תבבי לימודיהם בתקופת עוד לתלמידים מקצועית

 אפשר ולתעשייה ל"לצה הנדרשת המקצועית ההכשרה את כי גורסים זה לטיעון המתנגדים. בתעשייה

 . החינוך למערכת מחוץ להקנות

 חלופי כערוץ נרחב מקצועי חינוך להבטיח יש האם: השאלה עולה התלמיד טובת של הפרספקטיבה מן

 ביצירת היא המקצועי החינוך של חשיבותו, בכך התומכים פיל? העיוני בחינוך המתקשים לתלמידים

 מוכווני עיוניים בלימודים וכישלון תסכול הזמן כל יםווהח תלמידים בקרב והצלחה מסוגלות של תחושות

 טענות. בחברה חלשות קבוצות של שילובב כןו ואל תלמידים של מהלימודים נשירה מניעתב ;בגרות תעודת

 חסימת ידיל להביא עלולה( הסללתם) המקצועי חינוךה לא המתקשים התלמידים שהפניית גורסות הנגד

 המתנגדים אומרים עוד .תיכוניים-על לימודים ולהמשך איכותית בגרות תעודת להשגת חלקם בעבור הדרך

 במסלול למודל מסוגלים שאינם שהוכח ובלי התלמידים של ברצונם התחשבות בלי יתנעש הסללהה כי

 םתלמידיה מי בוודאות לקבוע אפשר-אי הלימודים מסלול על ההחלטה מתקבלת שבו בשלב שכן, העיוני

 .  בו ללמוד מסוגלים שאינם

 כמה תשעיםה שנות ובתחילת שמוניםה שנות בסוף מונו המקצועי החינוך על החריפה הביקורת עקב

: בתחום מקיפה רפורמה ביישום החינוך משרד החל המלצותיהם ובעקבות, הנושא לבדיקת וועדות צוותים

 יתר וכן הממוקדת המעשית ההכשרה צמצום, עיוני-המדעי הבסיס הרחבת ,המסלולים שיטת של ביטול

-2007) ז"תשס הלימודים בשנת שהושלמה  ,הרפורמה .הבגרות לבחינות ובגישה מקצועות בבחירת גמישות

 פעיל םולייש יכולת וכן מדע על המבוססת רחבה השכלה הטכנולוגי החינוך לבוגרי להקנות נועדה(, 2006

 . בלימודיהם בו ולהתנסות הזה הידע של

 בתי במסגרת או החינוך במשרד הטכנולוגי החינוך במסגרת או מקצועית השכלה לרכוש אפשר בישראל

 הספר בתיב גם בקצרה עוסק אך החינוך משרד שבפיקוח במסגרות מתמקד הדוח .הכלכלה משרד של הספר

 (.2 פרק, ב חלק ורא) הכלכלה משרד של

                                                   
 בישראל והטכנולוגי המקצועי החינוך. 1: סעיף זה מבוסס על שני מסמכים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 21

, רביהע במגזר והמקצועי הטכנולוגי החינוך על נתונים. 2; 2008 ביולי 13, נתן וגלעד וורגן יובל ושכתב, ובעולם
  .2013 בינואר 13, ויניגר אסף שכתב
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 לקריירה ינוךח 4.3
 יסודי-העל פרהס תבבי לימודיים שהישגים כדיש ההבנה החינוך אנשי בקרב מתגבשת האחרונים בעשורים

 לבחירות בנוגע וכן מקצועית והכשרה ללימודים בנוגע החלטות לקבל עליו, דרכו בהמשך לתלמיד יסייעו

 את ינתבו שהתקבלו שהחלטות דבר של פירושו אין. לימודיו תקופת במהלך עוד העבודה בעולם הקשורות

 בשוק התפתחויות, חדשות העדפות, שיתקבל חדש למידע בהתאם להשתנות עשויות הן; סגור במסלול חייו

 חינוך. מושכלות החלטות לקבל לו שיסייעו כלים ירכוש תלמידשה חשוב אולם. אלוב צאוכיו העבודה

 ונמשך הספר בית בתקופת כבר המתחיל מתמשך תהליך היא קריירה נייתבש התפיסה על מבוסס לקריירה

 בתקופת לקריירה חינוך של תכניות כיום פועלות ריתהב צותובאר באירופה רבות במדינות. החיים אורך לכל

 מרבית לכך אי 23.הספר בתי מפעילות כחלק תרשמי מוגדרות אינן בארץ לקריירה החינוך תכניות 22.התיכון

 בתי או שלישי מגזר ארגוני של יוזמה ופרי עצמאיות תכניות בעיקר הן ספר בבתי כיום הפועלות התכניות

 הפעילויות. תכניםה מבחינת והן שעותה היקף מבחינת הן מצומצמות אלו תכניות היו הבדואי במגזר. הספר

 הכוון על היה הדגשו, אקדמיים במוסדות וביקורים אקדמיים ללימודים הכוון הרצאות לרוב כללו

 . וקריירה תעסוקה על ופחות גבוהים ללימודים

 פנאי ופעילויות פורמלי בלתי חינוך 4.4
, חדשים כישורים לפתח הזדמנות מספקות שהן וןוכי, נוער ובני ילדים להתפתחות תורמות פנאי פעילויות

 עמדות 24.החלטות קבלת וכישורי האישית האוטונומיה התפתחות את ולקדם חברתיים יחסים ליצור

 על להשפיע עשויות( יצירתיותו  פעולה שיתוף, תחרותיות למשל) פנאי פעילויותב הנרכשות ומיומנויות

 26.פסיכולוגית לרווחה וגם יותר טובים לימודיים להישגים קשורות גם פנאי פעילויות 25.הפרט של הקריירה

 החינוך בפעילויות ומבחירה מרצון בהשתתפות מתבטא פנאי פעילויות לבין פורמלי הבלתי החינוך בין הקשר

  .פנאי פעילויותב הםב לעסוק נהוגש תכניםב גם כלל דרךוב פורמלי הבלתי

 בני כי מלמדת האחרון בעשור נוער בני בקרב הפורמלי הבלתי החינוך בתחום שעסקו מחקרים של סקירה

 נוער ובתנועות סים''במתנ בפעילותו בחוגים פחותה השתתפות על מדווחים והדרוזי הערבי במגזר נוער

 של ביותר נמוכים שיעורים על דווח בנגב הבדואי במגזר. היהודי במגזר אלו בפעילויות השתתפות לעומת

 27.סוג מכל פנאי בפעילויות השתתפות

                                                   
 בהנחיית חקר מקרה", -"הטמעת תכנית התערבות חינוך לקריירה בבתי ספר .2014', מ'; שמואלי, א"ע. מאירוביץ 22

  https://education.tau.ac.il/yeuts_career_lab/labs_events  .צינמון ג'
  html-yoatzim.org.il/about-http://aguda.2 :בישראל חינוכיים ליועצים האגודה אתר 23
24 Identity Formation1991. Sport Involvement and  Kleiber, D.A.; Kirshnit, C.E. הפנאי :בדוח המחקר מצוטט 

, רומי'; א, כהן. נפשית ורווחה לנשירה סיכון, ספרי בית אקלים, פורמאלי בלתי חינוך – בישראל נוער בני בקרב
 .גן רמת, אילן-בר . אוניברסיטת2015 אוגוסט'. ש

 בלתי חינוך: בישראל נוער בני בקרב הפנאי: בדוח המחקר מצוטט". ופנאי ערכים, יהודית זהות. "2008'. א, כהן 25
-בר אוניברסיטת .2015'. ש, רומי'; א, כהן .נפשית ורווחה לנשירה סיכון, אלימות, סיפרי בית אקלים, פורמאלי

 .גן רמת, אילן
62 -A Person Bartko, W.T.; Eccles, J.S. 2003."Adolescent Participation in Structured and Unstructured Activities:  

Oriented Analysis". בישראל נוער בני בקרב הפנאי :המחקר בדוח מצוטט .2015 אוגוסט'(. עור' )ש, רומי'; א, כהן – 
-בר אוניברסיטת. 2015'. ש, רומי'; א, כהן. נפשית ורווחה לנשירה סיכון, ספרי בית אקלים, פורמאלי בלתי חינוך
  .גן רמת, אילן

 

. פורמלי בלתי לחינוך ובמסגרות לבית מחוץ פנאי בפעילויות נוער-בני השתתפות על נתונים. 2011'. א, וייסבלאי 27
  .2011בנובמבר  20 ירושלים. ,הכנסת של והמידע המחקר מרכז

https://education.tau.ac.il/yeuts_career_lab/labs_events
http://aguda-yoatzim.org.il/about-2.html
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 העדרן הוא הערבי במגזר מאורגנות פנאי בפעילויות פחותה להשתתפות העיקרי הגורם, אלו מחקרים פי-על

, תרבות פעילויות של היקפן את שבחנה בסקירה עלו דומים ממצאים. המגורים באזור זה מסוג פעילויות של

 המקומיות הרשויות בין ניכרים פערים נמצאו בבדיקה. המקומיות ברשויות נוער ולבני לילדים וספורט פנאי

 במיוחד בולט וספורט תרבות, פנאי בפעילויות מחסור כי נמצא וכן נוער ולבני לילדים לפעילויות הנוגע בכל

 28.החרדי ובמגזר הערבי במגזר ברשויות

 29השכלה השלמת 4.5

 האגף באמצעות זאת, הישראלית בחברה מבוגרים בקרב ההשכל פערי צמצום על גם מופקד החינוך משרד

שנות  12הנחלת השפה העברית והשלמת השכלה עד  –מישורים מרכזיים  בשני פועל אגףה. מבוגרים לחינוך

 לימוד. 

 רמת ועד וכתיבה קריאה מרמת – הרמות לכל שכלההנתן האגף מענה מקיף בתחום השלמת ה 2008 שנת עד

תכניות השלמת ההשכלה הראו תוצאות חיוביות בהיבטים של השתלבות  .גמר תעודת או בגרות תעודת

 בתעסוקה, מעורבות חברתית והגברת האוריינות בקרב ילדים שהוריהם השלימו השכלה ברמות שונות.

 כך עקב. מבוגרים לחינוך האגף תקציב מאוד קוצץ במסגרתהו, החינוך במשרד רפורמה בוצעה 2008 בשנת

 ירידהל גרמה הרפורמה. ותיקים לאזרחים למשרד ומעלה 55 בני למבוגרים היסוד השכלת תחום הועבר

 -ו 2007) ח"תשס הלימודים בשנת לומדים-192,500 מ :מפעיל שהאגף במסגרות הלומדים במספר ניכרת

 (.2009-ו 2008) ט"תשס הלימודים בשנת לומדים-21,600 ל (2008

 פעלו תשעיםה בשנות: בנגב הבדואי במגזר מבוגרים לחינוך האגף פעילות על ותרבי השפיעה הרפורמה

. ועברית ערבית המקצועות בהדגשת, שונות ברמות כיתות עשרות ובהם, במגזר השכלה מרכזי 50-מ למעלה

 זה שינוי. בלבד כיתות 7 בנגב הבדואי במגזר פעלו 2010 בשנת – ספורות כיתות רק נותרו הרפורמה לאחר

 קשה ונערות לנשיםשו חינוך מסגרות הב שחסרות בחברה מדובר שכן, בנגב הבדואי מגזרה עבורב משמעותי

 30.ובוכת קרוא ידעו לא 35-44 םבגילי בנגב הבדואיות מהנשים %40.7, 2009 בשנת :השכלה בה לרכוש

 לתקציבים בהתאם, בצמצום רק בנגב הבדואי במגזר השכלה להשלמת התכנית פעלה 2012-2009 בשנים

להשכלת  כיתות 69 ולהכ ךסב נפתחו( 2015-2012) 3708 החלטה קבלת שלאחר בשנים. לעת מעת שהגיעו

להשלמת השכלה  מרכזים 9 ועל( פ2016-2015"ו )תשע לשנת נכון. לומדים 1,283 בהן ללמוד החלוומבוגרים, 

 .(תואזורי ותמועצ כולל)מרכז אחד בכל רשות מקומית  –

  

                                                   
 .2010בפברואר  22 ירושלים. , מרכז המחקר והמידע של הכנסת,לילדים ידידותית עיר .2010'. א, וייסבלאי 28
והשפעתה  2008תמונת מצב לאור הרפורמה בשנת  –"חינוך למבוגרים . 'י, רונן: על רבה במידה מתבסס זה סעיף  29

 .2011בינואר  17ירושלים.  ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,על מגזר הבדואים בנגב"
 .2009 ,השוואתי מבט :בדואית-הערבית בחברה ותעסוקה חינוך ,עוני :מצגת ד'.  גוטליב, ר, ס';בד אבו 30
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 ממצאים - ב חלק

 האוכלוסייה בקרב ההשכלה קידום לצורך 3708 החלטה עוסקת שבהם התחומים את נסקור זה חלקב

  :ההחלטה תחומי מששת אחד יסקור זה בחלק פרק כל. בנגב הבדואית

 בגרויות ולהשלמת בלימודים ההתמדה להרחבת, פערים לצמצום, לימודיים הישגים לשיפור תכניות .1

 טכנולוגיים ללימודים תיכונית-על חטיבה והקמתמדעי -הטכנולוגי החינוך מערכת שדרוג .2

  המצוינות וקידום המצטיינים חיזוק .3

 לקריירה חינוך .4

 השכלה השלמת .5

 .פורמלי הבלתי החינוך בתחום הפעילות הרחבת .6

 שיעורי והעלאת לימודייםצמצום פערים  ,הפחתת הנשירה. 1

 בגרות לתעודת הזכאות

ההישגים  שיפור. 2, הנשירה הפחתת. 1: תחומים-תת בשלושה עוסק ,ב בחלק הראשון הפרק, זה פרק

בנפרד  מהם אחד בכל מטפל הוא. בגרות לתעודת הזכאות שיעורי העלאת .3 ,הפערים וצמצום לימודייםה

 (.1.4-1.2)סעיפים 

 מתוארות והן, שונים לגילים קריאה וספרי לימודי ציוד של רכש פעילויות גם בוצעו ההחלטה בתקציבי

 .       1.5 בסעיף בקצרה

ובכיווני  (1.6)סעיף  זה בתחום ההחלטה ביישום הבולטים והאתגרים ההישגים בהצגת מסתיים הפרק

 .(1.7)סעיף  לעתיד פעולה

 החלטהב הרלוונטי סעיףה 1.1

 בלימודים ההתמדה להרחבת, פערים לצמצום, לימודיים הישגים לשיפור ייעודיות תכניות"
 הכוללות תכניות יפעיל וכן הנשירה לצמצום תכניות יפעיל החינוך משרד: בגרויות ולהשלמת

 לקויות ואיתור אבחון, משנה לנבחני בגרויות השלמת, מתקשים לתלמידים לימודי תגבור שעות
 " מאובחנים תלמידים וליווי למידה

 . (2 לוח) ₪ ליוןימ 27.87 של תוספתי תקציב ובו, ח"ש ליוןימ 40.37 על עומד לתחום הוקצה אשר התקציב סך
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 לצמצום פערים, הגברת ההתמדה בלימודים והעלאת אחוזי הבגרות  הפעילויות: תקציב 2 לוח
  3708 הממשלה החלטת במסגרת( ש"ח)במיליוני            

 3708 ממשלהה החלטת: מקור

 הנשירה והגברת ההתמדה בלימודים הפחתת: ראשוןתחום -תת 1.2

 התחום-תתתיאור  1.2.1

 הנשירה היקף. א

 והגדרות מדדים

 :מדדים בשני משתמשים אנו החינוך ממערכת נשירה שיעורי על הנתונים בניתוח

מדד זה מבטא את הנשירה המצטברת לאורך השנים עד  :17 גילאי של לשנתון ביחס הנשירה שיעור .1

. 17ומקובל להשתמש בו לבדיקת שינויים לאורך זמן בשיעורי הנשירה בקרב שנתונים של בני  ,17 גיל

 .17-ה בני אוכלוסיית כלל מתוךשאינם לומדים  17-המדד מחושב לפי מספר בני ה

התחילו את לימודיהם בכיתה ובשנה הוא סך התלמידים ש הקוהורט: קוהורטהנשירה לפי  שיעור .2

 לכל. שיעור הנשירה מחושב 2010מסוימת, למשל, תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה ז' בשנת 

חל גידול משמעותי  ןבהשזמן  נקודות שלומאפשר מעקב וזיהוי  מסויםקוהורט  עבורבזמן  לאורך שנה

 .באותו קוהורט בהיקף הנשירה

של תלמידים, כלומר, עזיבת תלמידים שהיו  גלויה נשירהל מתייחסים זה בפרק המוצגים הנשירה שיעורי

, אשר סמויה נשירהשל  תופעהב נעסוק לאמוכרת ואינם רשומים בה עוד.  ךרשומים ללימודים במסגרת חינו

 והם סדירה אינה בלימודים השתתפותם אך פורמלית מבחינה ללימודים הרשומיםמתייחסת לתלמידים 

 . לגמרי ךהחינו מסגרת של העזיבשל ניתוק או  מצבל גיעלה עלולים

 שירה)נ מצומצמת הגדרהשל שיעורי הנשירה )נשירה "ברוטו"( לבין  מרחיבה הגדרה בין היא נוספת הבחנה

שבפיקוח משרד החינוך, גם אם עברו  לימוד ממסגרות שנשרו מי כל את כוללת הראשונה ההגדרה"נטו"(. 

 רק כוללת הילמסגרת לימודים מוכרת אחרת, למשל, בפיקוח משרד הכלכלה. לעומת זאת, ההגדרה השני

 הםהמוצגים בפרק זה  הנתונים 31.מוכרת םלימודי מסגרת בשום נמצאים ואינם מלימודים שנשרו מי את

שאינם מופיעים  תלמידים הם"נושרים"  ולפיו, החינוך משרדהתלמידים של  קובץ נתוני ניתוח של תוצאה

                                                   
 .2011 בנובמבר 22. הכנסת של והמידע המחקר מרכז. החינוך ממערכת תלמידים של הנשירה שיעורי'. י, וורגן 31

סה"כ  סיכום 2016 2015 2014 2013 2012 
 תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי  תקציב 

 פערים צמצום
 12.50 12.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 לימודיים

 
25:00 

 ייעודיות תכניות
לשיפור הישגים 

 לימודיים,
, פערים צמצום
 התמדה הגברת

 והשלמת
 15.37 0.00 4.77 0.00 4.24 0.00 3.18 0.00 2.12 0.00 1.06 0.00 בגרויות

 
 
 
 
 
 
 

15.37 
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 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה. בהירחמה הגדרהב כאן שיםמשתמ אנועוד בקובץ התלמידים, כלומר, 

התלמידים שאינם  שיעוראת  לחשב מאפשרתזו  גדרההאך , אמנם בהגדרה המצומצמת תמשתמש ("סמל)

דוברי  יםנושרבדואים בנפרד מכלל ה נושרים של לזהות תמאפשר האינ אך, ךחינו מסגרת שוםבנמצאים 

  הערבית.

 רושמים אינם הספר בתי שלעתים משום הנושרים ומאפייני הנשירה היקף בזיהוי קושילציין כי קיים  יש

 .כנושר מדווח אינו והוא ארוכה תקופה במשך תלמיד של היעדרות

 17 גילאי לשנתון ביחס הנשירה שיעור

ממערכת החינוך  המצטברתבשיעורי הנשירה  משמעותית היעלי על מצביעים החינוך ומשרד"ס למ נתוני

ירידה משמעותית  ועל ,40.5%עד  22.7%-מ – 2012-2007 בשנים .גבבנ 17 גילאי הבדואים התלמידיםבקרב 

(. שיעור זה עולה בהרבה על השיעור המקביל בקרב א בנספח 1א תרשים ו)רא 28.9%לאחר מכן עד לרמה של 

 בכלל השיעור ועל, 12.8%-ל 20.0%-מ ירד 2015-2007 בשנים אשר)לא כולל בדואים ודרוזים(  ערביי ישראל

  32.בשנים אלו %4.7-ל %8.4-מ שירד, האוכלוסייה

 קוהורט לפי הנשירה שיעור

עד  2005-2010של תלמידים בדואים שהחלו את לימודיהם בכיתה ז' בשנים  יםקוהורט שישהאחרי  מעקב

', כלומר, במעבר מחטיבת י-ל' ט מכיתה במעבר מתרחשנקודות אחוז,  14כיתה י"ב מגלה כי עיקר הנשירה, 

 (. א בנספח 3א תרשים והביניים לחטיבה העליונה )רא

 שאינו הערבי במגזרכי במגזר הבדואי, כמו  נראה –שנתון ולפי קוהורט  לפי –סוגי הניתוח של נשירה  בשני

 הנשירה אחוז: הבנות שבקרב מזה משמעותית במידה גבוה הבנים בקרב הנשירה שיעור, דרוזי או בדואי

, 22.2% על הבדואיות ובקרב הבנות 35.5%עמד על  2015בשנת  17בשנתון של בני  הבדואים הבנים בקרב

הנשירה בקרב בנים ובנות בדואים הנמנים  שיעורי .(א בנספח 2א תרשים ראו) אחוז נקודות 13.3 של פער

, 20.5%-ו 34.9%עומדים על  2015 בשנת"ב י לכיתה והגיע 2010-ב' ז בכיתה לימודיועם הקוהורט שהחל את 

 .(א בנספח 4א תרשים )ראו נקודות אחוז 14.4בהתאמה, פער של 

הנשירה בקרב הבנות הבדואיות גבוהים בהרבה  שיעוריאולם  ,בנות נושרות פחות מבנים כלל בדרך

מבנות השנתון של  22.2%מהשיעורים המקבילים בקרב בנות ערביות שאינן בדואיות או דרוזיות: לדוגמה, 

 תרשים ראו) דרוזיות או בדואיות שאינןבקרב בנות ערביות  4.7%בקרב הבדואים, לעומת  2015-ב 17גילאי 

 .(א בנספח 2א

 מוכרים הלאביישובים יותר תופעת הנשירה, בייחוד בקרב בנות, שכיחה  ,נטייםוורל תפקידים בעלי לדברי

 . זו טענה יפריכו או שרושיא נתונים בידינו אין לצערנו אולם, המוכרים ליישובים בהשוואה

                                                   
 280( על 2015-2016תשע"ו ) םספר של משרד הכלכלה בכיתה י"ב עמד בשנת הלימודיהמספר הלומדים בבתי  32

י נתוני משרד שיעור הנשירה המחושב לפ ,17ים אותם בחישוב הנשירה ביחס לשנתון של גילאי כוללתלמידים. אם 
כלל האוכלוסייה )ללא חרדים, ללא  לש. בהערכה 23.7%-ל 28.9%-מ –נקודות אחוז  5.1-ב יורדהחינוך בלבד 
 . 1.9%-ל 4.7%-מ –נקודות אחוז  2.8-( יורד שיעור הנשירה בםרושלימזרח יבדואים וללא 
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 לנשירה הסיבות. ב

 : המרואיינים ינוישצ לנשירה הסיבות להלן

 לקויות תשתיות בשל פרסה מבית יחסית תדירה היעדרותהן  לכישלון סיבותה - בלימודים כישלון 

ריכוז  בו ישמבנה משפחתי פוליגמי ש ,(מרעה)עונות  תעסוקתי מבנה(, בחורף בוץ, כבישים)חוסר 

ידי ועדי ההורים ו/או -עלוהשבתות תדירות של הלימודים  ,מאמץ הורי בחלק מהילדים ולא בכולם

  . מחאה לביטוי דרך –הרשויות המקומיות 

 תעסוקה  הזדמנויות יש שני צדמ; המשפחה שלמחיה בסיסית  וקשיי עוני יש אחד צדמ - כלכלי מצב

. שילוב של שני משפחתיים קבלנים באמצעות, בכלל זה יסודי פרס תבי תלמידי, ילדיםלהפתוחות 

 .הלעבוד צאתול פרהס תבי את לעזובהמתקשים בלימודים  יםהתלמיד את ןמדרבה התנאים הללו

 חלשים לתלמידים חלופיות מסגרות ותחסר - במסגרות מחסור. 

 אם  פרהס תבבי ילדיהםההורים שלא להשאיר את  של  הנטיייש  –לבגרות או לרכישת מקצוע  סיכוי

 .לעבוד אותם לשלוח מעדיפים םאין להם אופק של תעודת בגרות או רכישת מקצוע וה

 לומדיםשללימודי בנותיהם מחוץ ליישוב המגורים ובמסגרות  מתנגדים הורים – תרבותיים מאפיינים 

כוללים  בפזורה פרהס שבתיהבנות הוא אחת הסיבות  נשירת אתלמנוע  הרצון) יחדובנות  בנים בהן

  .(ט', כך שהצורך לצאת מחוץ ליישוב נדחה עד כיתה י'-כיתות א'

  ןאינ המקומיות הרשויותש העובדה בגללבמניעת הנשירה  שיוקציינו  המרואיינים -העדר אכיפה 

 פרסה תבבי מבקרים אינם שילדיהם הורים נגד תביעות ותמגיש ןואינ סדיר ביקור כלל בדרך ותאוכפ

 (. 15 גיל עד תביעות מגישים היהודי במגזר)

 בנשירה לטיפול המוסדי המערך. ג

 במגזר בנשירה לטיפול המוסדי המערך. בסיכון ונוער ילדים אגף הוא הנשירה נושא על המופקד האגף

, בדואים הם סים"הקב כל. פזורהב םהמ שלושה(, סים"קב) סדיר ביקור קציני 15 כולל בנגב הבדואי

 . נשים גם הצטרפו ולאחרונה

 לתפקיד מועמדות בהגשת הדרישות. התקנים כל את לאייש מצליחים לא סים"הקב בגיוס קשיים בגלל

 ואל בתנאים. בהוראה וניסיון הוראה תעודת, אקדמי תואר: מורה של התפקיד לדרישות זהות ס"קב

 .יותר ומשתכרים שעות פחות עובדים שבה הוראה למשרת לפנות מתאימים מועמדים מעדיפים

 הזנק"ו"  נחשון" ,"התמדה רכזי": הנשירה מניעת של תחוםה-תתב פעילויותה/תכניותה שלוש מוצגות להלן

 לפני כבר פעלה לתעשייה הזנקה תכנית, חדשות הן נחשון ותכנית ההתמדה רכזי תכניתש בעוד. "לתעשייה

 . בלבד אחד ספר בבית כי אם, 3708 הממשלה החלטת

 נשירה מניעת שלהתחום -בתת תכניות 1.2.2

  "רכזי התמדה" .א

 הספר בבתי המדויקים הנשירה ממדי לבדיקת בפיילוט הוחל (2016-2015) ו"תשע הלימודים שנתב

 דיווח-תת שיש ידוע אך ,נושרים תלמידים של רשימות שוטף באופן לקבל אמורים סים"הקב. התיכוניים
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 מונו הפיילוט במסגרת. רב זמן פרהס תמבי שנעדרו אף התלמידים ממצבת דיםר  מּו אינם רבים ותלמידים

 3-ו ברהט 3, גדולים שנתיים-שש תיכוניים פרס בתי בשישה הבכירים המורים צוות מתוך "התמדה רכזי"

 סיבות את ומבררים התלמידים נוכחות את בודקים, ימים שלושהב פעם כיתה לכל נכנסים הם. בחורה

 פרהס תבי צוות עם לעבודה בסיס יהוו הבדיקה ממצאי. הנוכחים התלמידים ועם המורים עם – ההיעדרות

 .  הנשירה נושא על

  "נחשון". ב

 התכנית תיאור

' ט-ל' ח מכיתה במעבר הנשירה את לצמצם במטרה שנים 10 לפני באשדוד לפעול החלה נחשון תכנית

 בבתי מופעלת התכנית'. ט-ו' ח כיתותב הלימודים במהלך, שנתיים נמשך התלמידים ליווי'. י-ל' ט ומכיתה

 . עקרונותיה שמירת תוך הבדואית לאוכלוסייה הותאמה היא (2012-2011) ב"תשע שנתוב ,בארץ שונים ספר

 . חברתית והעצמה רגשיות בבעיות טיפול, לימודיים פערים צמצוםרכיבים:  שלושה לתכנית

 קריטריונים:  שלושהילדים על בסיס  30: מתוך שכבת כיתות ח' נבחרים לימודיים פערים צמצום

ובעיות התנהגות. רכז התכנית עורך  פרהס תכישלון מצטבר בלימודים, בעיות של ביקור סדיר בבי

צאים מכיתות האם בשעות הבוקר ביקורי בית לפני התחלת התכנית ונפגש גם עם ההורים. הילדים מּו

שעות  5-4בהיקף של  –, כתיבה והבנת טקסטים קריאה – ורבליים מקצועות שלושה ללמוד כדי

 כן כמורגל שהוא סטודנט. שעות שבועיות, בהנחיית מת 15-12 הכול ובסךשבועיות למקצוע, 

 14-12לימודים אינטנסיביים של מתמטיקה ואנגלית בהיקף של  הרייםהצ ראח בשעות מתקיימים

שבועות. בסיום מרתון הלימודים הזה חוזרים התלמידים לכיתות האם  6-4 שעות שבועיות במשך

-ונים פסיכושאר התלמידים. במסגרת תכנית נחשון מתקיימים גם אבח עםועושים את הבחינות 

 דידקטיים. 

 הליווי כולל גם טיפול רגשי בידי פסיכולוג דובר ערבית אשר עובד עם רגשיות בבעיות טיפול :

 בעיקר כלומר, המתייצבים למפגשים ההורים עם גם עובד הואהתלמידים על בעיות המטרידות אותם. 

 האימהות.  עם

 התלמידים יכולים באמצעותןשנוספות  פעילויותו טיולים, ארוחות כוללת התכנית: חברתית העצמה 

 .לכיתה שלהם השייכות תחושת ואת העצמי טחונםיב את לחזק

 הממשלה החלטת לאחר התכנית בהיקף גידול

 עקבי גידול חל הקמתה מאז. ביישוב הספר בתי בכלל לא אך יםיהבדוא היישובים בכל פועלת התכנית

-2016) ו"תשע שנתב 16-ל( 2013-2012) ג"תשע שנתב 4-מ עלה אותה המפעילים הספר בתי מספר: הפבהיק

 (.3 לוח ורא) 478-ל 120-מ עלה המשתתפים התלמידים ומספר, (2015

י אגף ילדים ונוער יד-לשנמסרו ע( N=90) התכנית משתתפי של הראשון הקוהורט אחרי המעקב נתוני

 (2013-2012) ג"תשע שנתב לתכנית שהצטרפו מהתלמידים 92% כי מראיםבמשרד החינוך מחוז דרום 

  .(2016-2015) ו"תשע שנתב א"י בכיתה פרהס תבבי והיו בלימודים התמידו' ח בכיתה בהיותם
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 "ו תשע-"גתשע בשנים נחשון תכנית בהיקף הגידול: 3 לוח

 התלמידים מספר *הספר בתי מספר השנה

 120 4 ג"תשע

 234 8 ד"תשע

 322 11 ה"תשע

 478 16 ו"תשע
 הדרום מחוז, החינוך במשרד בסיכון ונוער ילדים אגף: הנתונים מקור

 בהתאם שנתיים לאחר השתתפותם פרק את שסיימו ספר בתי גם יש לתכנית שהצטרפו חדשים פרס בתי בצד* 
 .התכנית למבנה

 "לתעשייה הזנק" . ג

 המסלול. (2011-2010) א"תשע בשנת הבדואי במגזר לפעול שהתחיל טכנולוגי מסלול הוא" לתעשייה הזנק"

 וחלקם פרהס תמבי נשירה סף על חלקם, נמוכים הלימודיים שהישגיהם' י בכיתה תלמידים עבורב תחּוּפ

 והתנסות במכללה – מעשיים לימודים, פרהס תבבי – עיוניים לימודים משלבת התכנית. מנותקים כבר

  .(2.2.2 ראו המסלול תכנית פירוטל). בתעשייה – בעבודה

 פערים הצמצום ו לימודייםה הישגיםה שיפור: שניתחום -תת 1.3

 התחום-תתתיאור  1.3.1

 בדואים שאינם תלמידים לבין בדואים תלמידים בין לפערים הן מתייחס" לימודיים פערים"צמצום  המושג

 מתחילים הפערים. עצמם לבין הבדואים התלמידים בין לפערים והן( ויהודים דרוזים, אחרים)ערבים 

 עם השנים.  מעמיקים הםו, יסודי-הקדם בחינוך, הרך בגיל כבר להיווצר

מקובל להשתמש בהישגים  הביניים ובחטיבת היסודי פרסה תבבילהישגי התלמידים הבדואים  מדד בתור

 משני מורכב(. המיצ"ב "ספרית-לות וצמיחה ביתיעימדדי " של תיבות ראשי)המיצ"ב  במבחניזמן  לאורך

-( סקרי אקלים ביתבשמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה;  ( מבחני הישגיםא: חלקים

  .ההישגים למבחני רק מתייחסים אנו זה בדוחספריים וסביבה פדגוגית. 

הספר היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת  מבחני ההישגים נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי בית

אם )עברית/ערבית(, במתמטיקה ובאנגלית ה המבחנים בשפתפי תכנית הלימודים. -הדרישות המצופה על

-רב השוואה לאפשרכדי  נערך מבחן בכיתות ח' בלבד. "מדע וטכנולוגיה"ח'. במקצוע -בכיתות ה' ו יםועברמ

 כיול מערך( "והערכה למדידה ארצית רשות"תיבות של  ראשי) ה"ראמ הנהיגה ב"המיצ ציוני של שנתית

 לסולם כיתה דרגת ובכל דעת תחום בכל שנה בכל הגולמי הציון את המתרגם, המבחנים ציוני של סטטיסטי

 באותו, השנים לאורך ב"המיצ במבחני הישגים של תקפה השוואה לאפשר נועד הסולם. שנתי-רב ב"מיצ

 שנתי-הרב ב"המיצ סולם .שנתית-הרב להשוואה הבסיס שנת היא"ח תשס-ש נקבע. הכיתה ודרגת המקצוע

וסטיית  ,500 היה, כיתה דרגת בכל, דעת תחום כל של הממוצע הציון( ח"תשס) הבסיס שבשנת כך נקבע

   .זה שנתי-רב סולם במונחי ומדווחים מכוילים שנה בכל הציונים. 100 הייתה התקן
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 :האלה המגמות על צביעיםהמבחנים הללו מ נתוני

 ערבים לתלמידים בהשוואה בנגב הבדואי מהמגזר םתלמידי בקרב יחסית נמוכה הישגיםה רמת 

-היה הציון הממוצע של תלמידי כיתה ח' בערבית נמוך ב 2015-. לדוגמה: ביהודים ותלמידים אחרים

, נקודות 56 על הפער עמד במתמטיקה; אחרים םהממוצע של תלמידים ערבי מציונםנקודות  70

 (.א בנספח 3א לוח). נקודות 69 על ולוגיהובמדע וטכנ 84 על באנגלית

 הםאינם מצטמצמים, ובחלקם  כי הפערים מראים 2015-2008 בשנים המבחנים תוצאות של הנתונים 

 .   (א בנספח 3א לוח) השנים עםמתרחבים  אף

 והפערים נשארים יציבים  ,על הישגי הבנים בכל המקצועות עולים' ח בכיתות הבדואיות הבנות יהישג

 (.א בנספח 3א לוחלמדי לאורך זמן )

 התחום של שיפור ההישגים הלימודיים וצמצום הפערים -בתת תכניות 1.3.2

 י'-יסודי ובכיתות א'-תגבור במקצועות הליבה בחינוך הקדם. א

 התכנית תיאור

 סיום אחרי ועד חובה מגן, הגיל שכבות בכל ,אינטנסיביות של שונות בדרגות, םמיוש התגבור שעות נושא

 בשני מבוצע הוא. (4 לוח ורא – הבגרות לבחינות ההכנה על הוא המשקל כובד כי אם) תיכוןה פרסה תבי

 תכניות במסגרת תגבור. 2; תכנון פיל ,גלובליות שעות במסגרת לימוד שעות תוספת. 1: עיקריים ערוצים

 . הרלוונטית בתכנית העוסק בסעיף בנפרד מוצגת השני בערוץ השעות תוספת. ייעודיות

 להלן. החינוך משרד של במכרז שזכתה חברה", אקסיומה" מתפעלת התגבור שעות במתן הקשור כל את

 במגזר הממשלה החלטת שלו החומש תכניות של מרכזה, המחוז מנהלת שנה כל בתחילת: העבודה תהליך

 קריטריונים פיל נעשית התגבור שעות הקצאת. שנתית עבודה תכנית יחד בונים "אקסיומה"ו בדרום הבדואי

 תכנית. במיקוד פרס תבי הוא הלימודים מוסד אם ההבחנוה התלמידים מספר, הכיתות מספר כגון ,ברורים

 המגזר לכל החומש לתכנית האחראית הפדגוגי נהליהמ מנהלת לסגנית) המטה לאישור מועברת העבודה

 :אלו לנושאים אחראית "אקסיומה"(. הארץ בכל יהודי הלא

 (לימוד ושעות ימים קביעת)כולל  ספר בית כל עםתכנית עבודה  בניית 

 ושיבוצם  ,רלוונטי וניסיון השכלה תעודות ברשותם ואשרהקבוצות  רכיוצ אתמורים התואמים  גיוס

 לבתי הספר

 התקדמות אחרומעקב  בקרה, המורים מן שוטפים דיווחים קבלת כולל, התכנית של שוטפת הפעלה 

 .הקבוצה

 ההחלטה לפני המצב

 של קודמות החלטות מתקציבי נומומ הןו ,3708 הממשלה החלטת יישום לפני גם תוגברו הלימוד שעות

  .(4)ראו לוח  הממשלה
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 33 "בתשע שנתב גלובליות שעות במסגרתתגבור  בלוישק קבוצותו פרס בתי מספר: 4 לוח

 קבוצות מספר ס"בתי מספר תגבור
 609 55 'ט-'א בכיתות ליבה מקצועות

 39 14 'י כיתותב
 199 54 יסודי-קדםב

 380 24 *ב"י-א"י בגרות מקצועות
 .בגרות לתעודת הזכאים שיעור בהעלאת העוסקבחלק ב,  1.4 בסעיף נדון ב"י-א"י בכיתות הקבוצות היקף* 
 

 ההחלטה אחרי המצב

 בהשוואה ירד( 2015-2014) ה"תשע שנתב גלובליות שעות במסגרת תגבור שעות קיבלוש הקבוצות מספר

 במקצת עלה אבל', י בכיתות וכלה יסודי-הקדם בחינוך החל ,הגיל שכבות כלב( 2012-2011) ב"תשע שנתל

 למידה קבוצות 294-ל ליבה במקצועות תגבור שעות ניתנו( 2015-2014) ה"תשע שנתב .ב"י-א"י בכיתות

 (. 5  לוח ורא) בנגב בדואיה במגזר פרס בתי 77-ב' ט-'א בכיתות

 
 "התשע שנתב גלובליות שעות במסגרתתגבור  שקיבלו קבוצותו פרס בתי מספר: 5 לוח

 קבוצות פרס בתי התגבור סוג

 294 77 'ט-'א בכיתות ליבה מקצועות
 30 5 '*י כיתות
 17 5 יסודי-קדם

 396 30 **ב"י-א"י בגרות מקצועות
 הוצאו הן ולכן, ייבחנו לא' י כיתות ,השר הוראת לפי ,ו"תשע-מ אולם' י כיתות את גם כלל התגבור ה"תשע עד*  

 . מהתכנית
 הזכאים שיעור בהעלאת העוסק, ב בחלק 1.4 בסעיף נדון ב"י-א"י בכיתות התגבור ומקצועות הקבוצות היקף** 

 .בגרות לתעודת
 
 ה"תשע-ל ב"תשע בין אלו לכיתות בתגבור הירידה. תגבור שעות קיבלו לא' ז-ו' ג', ב שכיתות לציין יש

 ילימוד תגבור של אפשרות נוצרה" חדש אופק" תכנית כניסת שמאז בעובדה ,תחלקי לפחות, מוסברת

 אופק"ב הכלולות הפרטניות השעות באמצעות, בחינה לפני למשל(, 3-2) קטן תלמידים למספר אינטנסיבי

 .אחר בתגבור הצורך קטן ולכן "חדש

 : מקצועות במגוון ניתנה ה"תשע-ב השעות תוספת

 לחטיבת להכינן במטרה', ו לכיתות מתוכן( 90%) 98, בעברית תגבור קבוצות 109 היו' ו', ה', ד', א בכיתות

 .באנגלית 24-ו בערבית 35, במתמטיקה קבוצות 35; הביניים

 .במדעים 17-ו באנגלית 18, בערבית 24, במתמטיקה תגבור קבוצות 30 היו', ט-'ח בכיתות, הביניים בחטיבת

 ו"תשע שנתב. וחשבון לאוריינות בעיקר הוקדשו ואלו, לגן בשנה תגבור שעות 30-ל זכאים היו החובה גני

 בעיות לגלב בשטח הביצוע ויכולת המפקחת דרישת פי-על בגנים התגבור מפעילות חלק הופסק( 2016-2015)

 : אדם כוחב

                                                   
( הם פרי עיבוד מיוחד של נתונים 2014-2015( ובשנת תשע"ה )2011-2201כל הנתונים על שעות תגבור בשנת תשע"ב ) 33

 חברת אקסיומה.שהעבירה 
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 הגננת על היהלהשלים משרה מלאה  וכדימספר השעות המצומצם בגן לשבוע )כשעה בממוצע(  בשל 

 לעתים .מזה זה מרוחקים גנים של רב מספר לצרף( הקבועה הגננת)שאיננה  תגבורל אחראיתה

 לעבוד מוכנות שיהיו תומוסמכ גננות במציאת קושי היה .בעייתית גנים אלו הייתה אל הנגישות

 . ואל בתנאים

 הועבר חלק  הרך לגיל לחינוך האגף עם התייעצות לאחר. רבה "ניירת עבודת" הוטלההמפקחת  על

 מהתקציב לסעיף של רכש ערכות למידה.

 "נקרא יחד בערבית" . ב

 התכנית תיאור

"( ילדים חונכים ילדים" של תיבות ראשי) ד"יח תכניות מסדרת חלק היא" בערבית יחד נקרא" התכנית

 הנקרא והבנת הקריאה יכולת שיפור לשם, העברית האוניברסיטה של בחינוך הטיפוח לחקר המכון תחישפ

 מיועדת היא. הערבית דובר למגזר והתאמה פיתוח עברה התכנית .היהודי במגזר' ב כיתות תלמידי בקרב

 . הכיתה בתוך הפערים את לצמצם

 ת התכניתומטר

 הערבית לשפה המדוברת הערבית השפה מן מעבר: ייחודי קושי עם להתמודד צריך הערבית דובר הילד

 שהוא הבדואי בניב המדוברת הערבית גם, מזו יתרה(. הדיגלוסיה תופעת) פרהס תבבי הנלמדת הספרותית

 םגיעימ שחלקם מכיוון, המורים מצד פרהס תבבי לה נחשף הואש המדוברת מהערבית שונה בבית שומע

 והכתיבה הקריאה, הדיבור בתחום חדשות מיומנויות לרכוש נדרש' א כיתה שתלמיד מכאן. הארץ צפוןמ

 . שלו האם בשפת

 :אפוא הן התכנית מטרות

 ספרותית בערבית המילים אוצר פיתוח .1

 ספרותית בערבית וכתיבה קריאה מיומנויות רכישת. 2

 בערבית לקריאה מוטיבציה פיתוח. 3

 34.הפ-לבע הביטוי יכולת שיפור .4

 היעד לאוכלוסיית השיטה והתאמת התכנית מודל

 מחשב מול עובד זוג כל. לזוגות מתחלקים והם, (מהכיתה כשליש) מתקשים תלמידים 10 נבחרים כיתה בכל

. בשבוע יםישעת במשך הנקרא והבנת הקריאה תרגול, טקסטים, מילים אוצר, קריאה-טרום מיומנויות על

 סטודנטיות ייד-לע המתקשים התלמידים חונכות מתבצעת חונכים ילדים ידי-על במקום, הבדואית בחברה

 התכנית של הלמידה חומרי. הספר בבית מועסקות אינן והן ,המכללה בוגרות או להוראה במכללהבדואיות 

 תלמיד לכל הערכה דפי, תלמיד לכל (קי-און-דיסק) נייד ֶהחסן באמצעות מצגות: ומדורגים מובנים

 .התכנית להפעלת הדרכה חוברתו (ממלאות והחונכת המחנכתש)

                                                   
 .2013, אייר תשע"ג, מאי 27מקור: המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית ,ידיעון  34
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 המתקשים התלמידים את לאתר מסוגלת כבר המורה כאשר, ינואר בחודש היא תכניתב הפעילות תחילת

, הרגילות הלימודים שעות בתוך מתקיימים הלימודים. השאר לבין ביניהם מדי גדול פער נוצר לא עדיין אך

 . דומים והסדרים פרטניות שעות, פיצול שעות במסגרת

 התכנית את המפעיל האדם כוח הכשרת

 והן ,בשטח הפועלות הבדואיות המדריכות את מכשיר העברית האוניברסיטה של בחינוך הטיפוח לחקר המכון

, החדשות והחונכות המורות הכשרת את. (supervision) שוטף באופן אותן ומדריכות החונכות את מגייסות

 .3708 הממשלה החלטת מתקציב החינוך במשרד ההשתלמויות מחלקת מבצעת, שעות 30 של בהיקף

 החלטהה פניל המצב

 כלומר, (2012-2011) ב"תשע בשנת, במספר 15, שלום בשגב' א כיתות בכל פיילוט בתור לפעול החלה התכנית

 .3708 הממשלה החלטת שיושמה לפני

 חלטההה אחרי המצב

-2016) ו"תשע שנתב, כן כמו. הצוות והכשרת התכנית של פןהיק תא ביהרחל אפשרה הממשלה החלטת

 .הטכנולוגיה שיפור בעקבות במודל שינוי חל( 2015

 בשגב חדשות' א כיתות 12 לתכנית הצטרפו, 3708 להחלטה הראשונה השנה, (2013-2012) ג"תשע שנתב

 ו"תשע שנתוב, כסייפהב' א כיתות של מסיבית הצטרפות הייתה ו"תשע-ו ה"תשע בשנים(. 6 לוח ורא) שלום

-2012) ב"תשע שנתב 150-מ גדל בתכנית שהשתתפו הילדים מספר. בנגב ערערה גם הצטרפה (2016-2015)

 '.ב-ו' א כיתות תלמידי 2,100 היום עד בה השתתפו הכול סךוב, ו"תשע שנתב 910-ל (2011

 תשע"ו-"בתשע בשנים: התפתחות היקף התכנית "נקרא יחד בערבית" במגזר הבדואי 6 לוח

  
סך הכול 
 תלמידים

 ערערה בנגב כסייפה שגב שלום

  
 מס' 

 כיתות א'
 מס' 

 כיתות ב'
 מס' 

 כיתות א'
 מס' 

 כיתות ב'
 מס' 

 כיתות א' 
 מס' 

 כיתות ב' 
            2,100 סך הכול
 - - - - - 15 150 תשע"ב 
  1  1 15 12 290 תשע"ג
 - - 2 2 11 12 270 תשע"ד
 - - 2 22 12 12 480 תשע"ה
 - 21 19 25 11 15 910 תשע"ו
 העברית באוניברסיטה הטיפוח לחקר המכון: הנתונים מקור

 עבודת בעת: עבודה והוראות קריינות בהוספת מתבטא (2016-2015) ו"תשע שנתב המודל שעבר השינוי

 לתלמידים מאפשרת ההקראה. מקריינית ביצוע הוראות ומקבל הסברים שומע הוא מחשבה מול התלמיד

 הפונמה של ההתאמה את וללמוד ההקראה אחרי לעקוב וכך, נכון שנקראים לטקסטים להקשיב המתקשים

 גדול תלמידים מספר עם לעבוד ולחונכת למורה מאפשרת גם זו שיטה (.הכתובה הצורה) לגרפמה( הצליל)

 כוח ייד-לע התכנית הפעלתל להגיע היא המטרה. אדם בכוח חיסכון נוצר ובכך ,אחת ובעונה עתב יותר

 חונכות עם עבודה שנות שלוש לאחר, זה למצב כבר הגיעו שלום בשגב) פרהס תבי של פנימי הוראה

 (.חיצוניות
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 בין הערבית בשפה הציונים וממוצע התעודה בציוני( ירידה לעומת שיפור) השינויים של השוואתית בדיקה

 בשגב פרס בתי בשלושה בה השתתפו שלא המתקשים עמיתיהם לבין בתכנית שהשתתפו' א כיתה תלמידי

 (.בוודאות זאת לקבוע ןאי הקטן התצפיות מספר בגלל) התכנית הצלחת על מרמזת שלום

, בכיתה החלשים התלמידים כיו הלימודים את שדרגה המחשב מול העבודה כי מדווחות והחונכות המורות

 אינם מטבעם אלו תלמידים; המתוקשבים ריםהחומ באמצעות היטב למדו ,התכנית נועדה שלהם

 פעילים לתלמידים הפיכתםל תרם והתהליך, אישית והעצמה למידה של תהליך עברו הם אך, מתבטאים

( ומיידעים שיריים, סיפוריים) שונים טקסטים לסוגי התלמידים חשיפת; עצמי טחוןיב בעלי ,בכיתתם

  35.בכיתה גם זה מילים באוצר להשתמש החלו םתלמידיוה ,מדוברת בערבית המילים אוצר להעשרת תרמה

 בגרות לתעודת הזכאים שיעור העלאת: שלישיתחום -תת 1.4

 תיאור התחום 1.4.1

 ,לימוד יחידות 21 היא הערבי במגזר העיוני במסלול כללית בגרות לתעודת לזכאות הדרושה המינימום רמת

 3 ברמת (וספרות ך"תנ כולל) עברית לשוןו ערבית לשון ,אנגלית, מתמטיקה: חובה במקצועות מתוכן 17

; יחידות 2 ברמת ואזרחות( וישראלית כללית היסטוריה, הערבים של היסטוריה כולל) היסטוריה; יחידות

 מקצועות רשימת מתוך מחייבת בחירה במסגרת מושגות היחידות שאר. אחת יחידה ברמת םאהאסל דת כןו

  36.באנגלית יחידות 4 לפחות מחייבת לאוניברסיטה קבלה המאפשרת בגרות תעודת. לפחות יחידות 2 ברמת

 תעודה מקנה– עיוניים במקצועות 7-ו טכנולוגיים במקצועות מהן 7 – יחידות 14 של בהיקף בבחינות עמידה

 .והנדסאים טכנאים במסלול לימודים המשך ומאפשרת טכנולוגית

 37:הראמ הבדואי במגזר 17 גילאי בקרב בגרות לתעודת הזכאות נתוני ניתוח

 הערבי במגזר המקבילים מהשיעורים בהרבה נופלים הבדואי במגזר כללית לבגרות הזכאות שיעורי 

 הערבי במגזר מהשנתון 47.8% לעומת 2014 בשנת 17 בני של מהשנתון 30.3%(: ודרוזים בדואים ללא)

 (. א בנספח 4א לוח ורא)

 כך. הבנים בקרב מהשיעורים משמעותית במידה גבוהים המגזרים בשני הבנות בקרב הזכאים שיעורי 

 19.2% על עמדו 2014-ב הבדואי במגזר 17 גיל של בשנתון כללית לבגרות הזכאות שיעורי, לדוגמה

 ורא) הערבי במגזר מהבנות 61.1%-ו מהבנים 35.3% לעומת זאת, הבנות בקרב 42.0%-ו הבנים בקרב

 (.א בנספח 4א לוח

 (אוניברסיטאית בגרות)תעודת  הלאוניברסיט כניסה סף המהווה בגרות לתעודת הזכאות שיעורי 

 במגזר מהשנתון 36%-ל בהשוואה השנתון מתוך 19.9% – כצפוי, יותר עוד נמוכים 17 גיל של בשנתון

-ל בהשוואה, 30.2%על  הבנות ובקרב 10.3%על  2014-ב רהשיעו עמד הבדואים ניםהב בקרב הערבי

 .(א בנספח 4א לוח ורא) הערבי במגזר מהבנות 47.2%-ו מהבנים 25.5%

                                                   
 דוח סיכום פעילות תשע"ג.       - בערבית יחד נקרא. המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העבריתמקור:   35 
, בחינות בגרות, פורטל בחינות. אתר משרד החינוך 36 

inotBagrut/HerkevTeuda/MeydaAlTeudatBagrut.htmhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/Bch 

 עיבוד מיוחד עבור המחקר של נתוני הלמ"ס ונתוני משרד החינוך.  37 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/BchinotBagrut/HerkevTeuda/MeydaAlTeudatBagrut.htm
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 הגבוה המצטבר הנשירה לשיעור כמובן קשור השנתון כל מקרב בגרות לתעודת הנמוך הזכאות שיעור 

 שיעור עולה זה בחישוב. ב"י תלמידי מקרב גם הזכאות שיעור את חישבנו לכן(. 2014בשנת  35.2%)

-ו הבדואים מהבנים 33.8% הבדואים: מכלל התלמידים 47.5% לכדי כללית בגרות לתעודת הזכאים

 במגזר והבנות הבנים ,הלומדים כללמ 68.1%-ו 49.3% ,59.5%-ל בהשוואה, הבדואיות מהבנות 59.1%

  (.א בנספח 5א לוח ורא) בהתאמה, הערבי

 רובם כי אם, הבגרות לבחינות ניגשים ב"י תלמידי כל שלא הוא בוןבחש להביא שיש נוסף גורם ,

 הניגשים מקרב בגרות לתעודת הזכאים אחוז את גם לחשב הראוי מן ולכן, זאת עושים כן, 89.8%

, )89.8%-ב מחולק 47.5%) הלומדים כלל בקרב 52.9% על 2014-ב מדע זה אחוז. הבגרות לבחינות

 מתוך חישוב) מהבנות( 95.8%-ב מחולק 59.1%) 61.7%-ו( 82.8%-ב מחולק 33.8%) בניםמה 40.8%

בקרב כלל הלומדים  63.5%הערבי עומדים על  במגזרהתואמים  השיעורים(. א בנספח 6א-ו 5א לוחות

 . בהתאמה ולבנות בניםל 70.2%-ו 54.8%ועל 

 3.7-במתוך כלל השנתון ( גדל שיעור הזכאים 2014-2013תשע"ד ) –( 2008-2007שנים תשס"ח )ב 

 . (30.3%-ל 26.6%-)מ אחוז נקודות

 36.7%מ –נקודות אחוז  10.8-ב והזכאים לתעודת בגרות מתוך תלמידי כיתה י"ב גדל בשנים אל שיעור 

 .47.5%-ל

 התחום של העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות -בתתופעילויות  תכניות 1.4.2

 ב"י-א"תגבור לימודי במקצועות הבגרות לכיתות י. א

 החלטהה לפני המצב

 ב"תשע שנתב. קודמות החלטות מתקציבי מומנו והן 3708 הממשלה החלטת לפני גם ניתנו התגבור שעות

 . הבגרות במקצועות שעות תגבור הבדואי במגזר ספר בתי 24-ב קבוצות 380 קיבלו (2012-2011)

 חלטההה אחרי המצב

 ב"י-א"י לתלמידי הבגרות במקצועות תגבור שעות שנתנו פרהס בתי מספר גדל (2015-2014) ה"תשע שנתב

. 396 על ועמד 4%-ב רק גדל הקבוצות מספר אך, 30-ל והגיע (2012-2011) ב"תשע שנתל בהשוואה 25%-ב

 אנגלית(, 61) ערבית(, קבוצות 100) מתמטיקה היו בהם שהעיקריים, מקצועות 24 נלמדו התגבור בקבוצות

 (.24) וביולוגיה( 26) היסטוריה(, 43) אזרחות(, 45) עברית(, 49)

 "מקצוע חסם לבגרות". ב

 התכנית תיאור

"מקצוע חסם לבגרות" היא להעלות במידה משמעותית את שיעור הזכאים לתעודת בגרות, וזאת  מטרת

 התכנית"יכולות".  עמותת"ל מנכ תחישפ – שיטת צמצום הפערים המואץ"" –באמצעות שיטה מיוחדת 

 כלומר, בגרות לתעודת זכאות לצורך מקצועות 2-1 להם שחסריםי"ב -"אי בכיתות לתלמידים מיועדת

 של דעת חוות פיל בהם להיכשל צפוייםש, או אחד או בשני מקצועות במקצוע בבחינות שנכשלו תלמידים

 .המורים
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, היהודי במגזרים שנה 15-כ זהקרן רש"י המפעילה תכניות חינוכיות  שלמיסודה  העמות היא"יכולות" 

  38.לימודים באמצעות חברתי שינוי ולחולל חברתיים פערים לצמצם במטרה והבדואי הדרוזי, הערבי

 39השיטה

 השיטה:  בבסיסהמרכזיות  ההנחות

 הזקוקים ילדים יש. להישגים ולהגיע פרהס תבבי להצליח יכול ילד כל, חריגים של מזערי לשיעור פרט .1

 .שונה לקצב או שונה לגישה ,מאחרים יותר לסיוע

 המענים את מקבלים אינם מתקשים שתלמידים מהעובדה בעיקר נובע בלימודים ההצלחה-אי .2

 . המתאימים

 להגיע מסוגל אינושתפיסה  מפתח הנמוכים ההישגים בעל התלמיד, מתמשך כישלונות רצף בעקבות .3

 לנשירה מובילה גם היא. וייאוש מוטיבציה לחוסר מובילהזו  תפיסה. טובים לימודיים להישגים

 '.י-ל' ט מכיתה במעבר בעיקר, רפהס תמבי גלויה לנשירה מהמקרים ובחלק ,סמויה

 : השיטה של המרכזיים העקרונותאופני הפעולה לפי  להלן

 את יובילו אשר, מתמטיקה כגון, קשים יםחשבהנ במקצועות חדשים למידה תהליכי הפעלת .1

 זה בתהליך. בגרות מבחני כגון אוניברסליים מדדים פי-לע הצלחות לסדרת המתקשים התלמידים

 להצלחה השקעה שבין הקשר והבנת פנימי שליטה מיקוד לחיזוק התלמיד עם עבודה נעשית

, ובמסלולים בהקבצות לעלותיכול  תלמידלימודים מאתגרות ורלוונטיות שבאמצעותן  תכניות .2

 פרהס תמורי בי של פעולה בעקבותו רפהס תבי הנהלת של מלאה בתמיכה

 התלמיד רכיולצ רגשי מענה ומתן קטנות למידה קבוצות .3

 מואצת של כמות חומר גדולה בפרק זמן קצר יחסית, בשל הצורך להתגבר על פער לימודי גדול.   למידה .4

 ספרי-הבית התכנית צוות הכשרת

מורים,  מחליפים לאאנשים מחוץ למערכת, כלומר,  ייד-לעלהפעילה  איןש הוא התכנית של העקרונות אחד

 המטרה. השיטה עקרונות פילאלא חותרים לשפר את אופן עבודת המורים הקיימים בעזרת הדרכה וליווי 

 .קבע דרךוכל המורים ילמדו באמצעותה  פרהס תבבי תוטמע שהשיטה היא הסופית

 : שלבי-תלת הכשרה תהליך נוצר זה לצורך

 לתחוםלשיטה )לא  המומחה בתפקיד לשמש כדי זנבחר רכ מסוים ספר לבית התכנית כניסת בטרם (א

שעות, הנמשכת  60-50-כ של מרוכזת השתלמות עובר הרכז. פרהס תבבי התכנית את מנהל והוא( הידע

ימים )ההשתלמות משותפת לרכזים מכל המגזרים(. בהשתלמות, מנחים מטעם העמותה מלמדים  7-5

הרכז כותב תכנית עבודה מפורטת  ההשתלמות בסיום. מעשיים כלים ומספקים אוריותאת הת

 את המורים את מלמד בין היתר, הרכז .הפי-ובעזרת המנחה הפדגוגי מתחיל לפעול על ,ותוצאתית

                                                   
 .http://tafnit.rashi.org.ilמתוך אתר העמותה:  38 
 )שם(. מתוך חומרים פדגוגיים המפורסמים באתר העמותה 39 
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הוא מוביל את שיחות הגיוס  כן כמו. התבשיט מומחה שהוא העמותה מטעם המנחה בעזרת השיטה

עם התלמידים שנבחרו לתכנית ולאחר מכן גם עם הוריהם. הרכז מקבל ליווי צמוד ממנחי העמותה, 

 .אינטנסיבי ופחותפחות  נעשההזמן הליווי  ועם

מן הרכז  הכשרה מקבליםיחד  בחרוומנחה פדגוגית מטעם העמותה  פרהס תבי שמנהל אחדים מורים (ב

 בעצמם.   מנחים יםנעשו ,בשיטת צמצום הפערים המואץ בליווי המנחה הפדגוגית

מהמנחים הפדגוגיים, שחלקם מועסקים בידי העמותה  המקבלים הנחי פרהס תבבי המורים שאר (ג

 וחלקם הם מנחים מתוך צוות בית הספר שהוכשרו לכך. 

שמורים מצוות בית הספר הוכשרו בשיטה, התנסו בהפעלת קבוצות למידה והגיעו לתוצאות טובות,  לאחר

 המקומית הרשות, חינוך משרד בשיתוף מופעלת התכנית. הספר בית בכל השיטה את מטמיעים בהדרגה

 על שומרת העמותהשהעמותה מגייסת.  רופיםתפילנ שותפים שלובסיוע כספי  פרהס בתי של והבעלויות

 מבחניםב בוחנת ,ביקורת עורכת. מדי פעם היא עצמאית בהנחיה שעובדים ספר בתי עם גם רציף קשר

 ועוד. בגרות למבחני במתכונתם זהים אשר חיצוניים

 "לבגרות חסם" של ההפעלה אופן

המקצועות המהווים חסמים  את ,העמותה בהנחיית ,פרהס תצוות המורים של בי ממפההראשון  בשלב

ומתוכם נבחר מקצוע החסם או שני  '(,י גם ולעתים"ב י)י"א,  בנפרד שכבה לכל, להצלחת התלמידים

התלמידים שיהוו את קבוצת הלומדים בכל מקצוע. מספר  20מקצועות שבהם תתמקד התכנית. נבחרים גם 

ים הם תלמידי י"ב ומיעוטם תלמידי הקבוצות בבית ספר נתון נקבע בהתאם לגובה התקציב. רוב המשתתפ

שלא  כדי) הלימודים שעות לאחר, בשבוע פעמים 4-3 ומתקיימים מסטריאלייםיי"א. לרוב, הלימודים הם ס

ובהם  ,שלושה-יומיים הנמשכים מרתוניםמתקיימים  השוטפת עבודהה לע נוסףלפגוע בפעילות בית הספר(.  

 .הבחינות לקראת יחד ולומדיםעל החומר  חוזריםתלמידים מבתי ספר שונים 

, הלדוגמ. קלות תרבותיות התאמותבה  ונעשותבמגזר היהודי,  כמו שיטה באותה פועלת התכניתהבדואי  במגזר

 שההורים מתנגדים ללינת בנותיהם מחוץ לבית.  וןוכי ,לינה כוללים אינם הבגרות מבחני לפני המרתונים

 ההחלטה לפני המצב

ובתל שבע,  כסייפהב, פרס ( בשני בתי2002-2001) "בתשס שנתב לפעול החלה הבדואי במגזר"חסם"  תכנית

-2013) "גתשע-ל"ז תשס השנים בין אך, גדל מספר המשתתפים השנים עםתלמידי י"א.  48בה  והשתתפו

 בין נע התלמידים ומספר – 14-13 – בתכנית המשתתפים הספר בתי במספר יחסית יציבות הייתה (2007

 .בשנה 475-ל 390

 ההחלטה אחרי המצב

 (מועמדים פרס בתי 30להשתתף בתכנית )מתוך  פרס בתי 15נבחרו  3708 הממשלה החלטת תקציבי במסגרת

 77-ב התכנית הופעלה (2015-2014) "התשע שנתב. 621-ל התלמידים מספר עלה( 2014-2013)"ד תשע שנתוב

  תלמידים. 560והשתתפו בה  פרס בתי 16-ב קבוצות

 ומשרד העמותהמכספי ההחלטה חסם אחד בלבד.  מתוקצבבתכנית  ישתתף כי שהוחלט פרס תבי בכל

 רכיובצ תלוי, ומספר השעות המוקצות לכל חסם זה חסם מקצוע יהיה מהבוחרים במשותף  החינוך
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 תקציבמוסיפה   ת העמותה לעתים. "יכולות עמותת"זה מתווסף תקציב שקלי מטעם  לתקציב .התלמידים

  .חסםה מקצוע בעבורהספר  בבתיוספות להפעלת תכניות נ

. ההחלטה מממנת 3708ולכן משכורות המורים ממומנות מכספי ההחלטה  ,תוספתית תכנית היא התכנית

מכספי העמותה. הרשויות  ותממומנ ,מתרגלים ותוספתהמרתונים  גוןכ ,נוספות הוצאות .רק שעות הוראה

 אינן משתתפות במימון וגם לא הורי התלמידים.  ללכ רךהבדואיות בד

מצוות  מוריםשהשתתפו בתכנית,  יםיהבדוא פרהס בבתי (2014-2013) "דתשע בשנת נעשתה אשר בבדיקה

 . המקצועית ההנחיהאת  וסיפקו לימדו ,התכנית את וריכזש םהבית הספר 

 טווח-קצרות תוצאות
 הם חיצוניים מנחיםשלא מהמגזר הבדואי ואשר בחלקם  פרס בבתי שנמצאו לאלה דומות התכנית תוצאות

 התכנית. את וליהפעש

זהה לאחוז המצליחים  עבורםבהתלמידים הבדואים שהצליחו בבחינת הבגרות במקצוע שהיווה חסם  אחוז

 (.7 לוח)ראה  94% על ועומדמשתתפי התכנית, יהודים וערבים,  בקרבהארצי  במישור

 שהשתתפו"א י ותלמידי"ב י)תלמידי  הבדואים המשתתפים כלל מתוך בגרות לתעודת הזכאים אחוז

 לאחוז דומה( 2014-2013, "דתשע שנתב"ב י בסוף בגרות בתעודת וזכו, 2013-2012 ,"גתשע שנתב בתכנית

 .בהתאמה, 82.6%-ו 83.7% – בארץ התכנית משתתפי כלל בקרב המקביל

 הבדואי במגזר חסם תכנית משתתפי בקרב בגרות לתעודת וזכאות החסם/ות במקצוע הצלחה: 7 לוח

 "ד*   תשע שנת – הארצי ובמישור
 ארצי הבדואי המגזר הנתון

 1,770 621 (**1משתתפים ) הכול סך

 1,670 602 (2משתתפים ) הכול סך

 48 15 "סבתי מספר
 31 9 יישובים מספר

שעברו בהצלחה את בחינת/ות הבגרות  משתתפים מספר
 1,661 584 (1במקצוע/ות החסם )

שעברו בהצלחה את בחינת/ות הבגרות  משתתפים %
 93.8 94.0 את הקורס המתחילים( מתוך 1במקצוע/ות החסם )

  70.5 72.2 החסם במקצוע בגרותסופי ממוצע בבחינת  ציון

 1,379 504 (2) בגרות לתעודת זכאיםמספר  הכול סך
 82.6 83.7 (2) המשתתפים כלל מתוך בגרות לתעודת זכאים אחוז

דוחות של עמותת "יכולות" לשנת תשע"ד שני לקוחים ובחלקם מעובדים מתוך  בחלקם, בלוח המופיעים הנתונים* 
 י. אהבדו במגזר: דוח ארצי מסכם ודוח מסכם (2014-2013)
(: משתתפים שלמדו בשני קורסים נספרים פעמיים. לצורך חישוב אחוז המצליחים בבחינת 1משתתפים ) הכול סך** 

 הבגרות במקצוע החסם נעשה שימוש בנתון זה. 
(: ללא ספירה כפולה של משתתפים. נתון זה שימש בחישוב אחוז הזכאים לתעודת בגרות 2משתתפים ) הכול סך

 מקרב משתתפי התכנית.
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 40קויי למידהיל עם תלמידים שלפרויקט איתור ואבחון . ג

 התכנית תיאור
הוועדה המשותפת למשרד החינוך ולוועדת המעקב שמונתה לבדוק את הטיפול בנושא לקויי הלמידה  מדוח

 קוייילעם  תלמידים של ואבחון באיתור הצורך על המעידה תמונת מצב עולה במערכת החינוך הערבית

  :הבדואי במגזר למידה

 מידע אשר למספר התלמידים בעלי לקויות למידה די אין.  

 מדובר האם: הלימודיים הקשיים מקורל אשר"אבחנה מבדלת" בקרב המורים הערבים  לעשות הקש 
אחר, כגון פגיעה חושית,  במשהו שמדובר או ?כלכלי-חברתי-תרבותי –חסך סביבתי ? למידה בלקות

 ? מוגבלות נפשיתלקויות מוטוריות, פיגור שכלי או 

 חוסר ידע  בגלללקויות למידה.  ענייןעמדות ותפיסות מוטעות בקרב ציבור המורים וההורים רווחות ב

 בסיכוייהן יפגע שהאבחון חשש בשל, בנותל הוריםקיימת התנגדות לאבחונים מצד ההורים, בייחוד 

 .להינשא

 בלקויות למידהמספר נמוך של פסיכולוגים דוברי ערבית בעלי ידע רק  יש.  

 האבחון המשמשים לאבחון לקויות למידה אינם מתוקננים באופן מספק ואינם מותאמים עדיין  כלי

 לגמרי לאוכלוסייה הערבית.    

 אבחון של תלמידים בעלי לקויות למידה במגזר הערבי לעומת -נתוני משרד החינוך מצביעים על תת

 המצב בגללש בכך רבה במידה מוסבר זה ממצאיתר בחלקים מסוימים של המגזר היהודי. -אבחון
 פרטיים מאבחנים ייד-לעדידקטיים -פסיכו  לאבחונים הפניה הערביתהכלכלי הירוד של האוכלוסייה 

 בקרבבמגזר היהודי. בהתאם לכך, שיעור מקבלי ההתאמות במגזר הערבי  למצב בניגוד, אינה שכיחה

  41.בהתאמה, 23.9% לעומת %5.7 –י יהודר הנמוך במיוחד בהשוואה למגזי"ב -תלמידי כיתות י'

 התלמידים מספר את להגדיל שאפשר מחשבהה על מתבסס למידה קויייל םע תלמידים של ואבחון איתור

 חשש יש אליהם שביחס תלמידים של 3 ברמה להתאמות זכאותה בדיקת בעקבות הבגרות לבחינות הניגשים

 במתן הצורך. דידקטיים-פסיכו אבחונים מימון לצורך מלגות מתן מאפשר הפרויקט 42.למידה ללקויות

                                                   
פסיכולוגית חינוכית בכירה ומומחית בנושא גב' בן ציון היא   .בדוח זה פרק לכתיבת הרבה תרומתה על תודה לחנה בן ציון 40

  .ניהלה את הפרויקט מאז היווסדווהיא לקויות למידה, 
 :בהמתנה חינוךהערבית". בתוך:  החינוך במערכת הלמידה לקויות נושא לבדיקת "הוועדה. 2010 .א' ,באריה'אג; י', בארין'ג 41

  , כאבול.40-38ארכאן, עמ' -דאר אל . דיין, א' )עור'(.בישראל הערבי החינוך לקידום אזרחיות ויוזמות הממשלה מדיניות
 פי היקף השינויים במתכונת הבחינה:-משרד החינוך חילק את ההתאמות לשלוש רמות על 42

ידי המועצה הפדגוגית על סמך -ידי הבחינה. התאמות אלו מאושרות על-התאמות שאינן פוגעות במהות הנמדדת על - 1רמה 
ודף  הבחינה שאלון הגדלתאבחון דידקטי. הן כוללות: הארכת זמן הבחינה, התעלמות משגיאות כתיב, שעתוק הבחינה, 

 .נוסחאות מורחב
ידי הבחינה, והן מתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה -התאמות העלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת על - 2רמה 
 ידי המועצה הפדגוגית על סמך אבחון דידקטי או אבחון -לא בתוכנה. התאמות אלו מאושרות עלאך 

שימוש במילון  –דידקטי(. הן כוללות הכתבת המבחן, הקראה או השמעה של שאלון המבחן, ובאנגלית -משולב )פסיכו
  .אלקטרוני והקלטה של התשובות

ומתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה. התאמות ברמה  מודדת הבחינהשהתאמות המשנות את המהות  - 3רמה 
פה והמרה של בחינת הבגרות -זו מחייבות אישור מיוחד של ועדת ההתאמות המחוזית. הן כוללות שאלון מותאם, בחינה בעל

 דידקטי(.-התאמות אלו מאושרות על סמך אבחון משולב )פסיכו .במתמטיקה במקצוע אחר
המבוססת על חוות הדעת  פרהסת . בקשת בי1מבוססת על שילוב של שני מקורות מידע בעלי משקל שווה: החלטת הוועדה 

דוח של והמלצות  ם. ממצאי2של המורים, הישגיו הלימודיים של התלמיד, מבחנים משווים של התלמיד ותפקודו הלימודי; 
     דידקטי.-האבחון הפסיכו



 

27 

 השירותש הרגיליםהשירותים מ חלק איננה דידקטיים-פסיכו אבחונים שעריכת מכיוון התעורר המלגות

 לממן מתקשות הבדואים התלמידים ומשפחות, מספקהחינוך  במשרד)שפ"ח(  החינוכי הפסיכולוגי

 . ואלכ פרטיים אבחונים

  החלטהה לפני המצב

. 2010לראשונה בחודש מאי  הבדואי במגזר הופעלה למידה לקויות עם תלמידים שללאיתור ואבחון  התכנית

נבנה  כן כמו. אלו תלמידים של ואבחון לאיתורלשם כך הוקם צוות היגוי אשר בנה מודל עבודה מסודר 

מתאימה לאבחון  הכשרהעברו ושפ"ח במגזר הבדואי במערך פסיכולוגי שהתבסס על פסיכולוגים שעבדו 

 בשני פעלוסמה. הפסיכולוגים ב-גובשו שתי קבוצות של פסיכולוגים בשפ"חים ברהט ובאבולקויות למידה. 

 המורים צוות והכוונת למידה קוייילעם  תלמידים באיתורבתי הספר  צוותי ת. הדרכ1תחומים: 

 . עריכת האבחונים וכתיבת חוות הדעת. 2; ואל תלמידים עם יומית-םהיו להתמודדות

מן התלמידים  96 הגישל הומלץ .יסודיים-על פרס בתי 20-בי' -'ט בכיתות אבחונים 145 בוצעו 2010-ב

אושרה  םהמ 54-לותלמידים  75; בפועל הוגשו 3בחנות ברמה יעדות ההתאמה לצורך התאמת דרכי הולו

 .  3בקשת ההתאמות ברמה 

 .הבדואי במגזר הספר בבתי העבודה תכניתבזה בקביעות  פרויקט לשלבההיגוי המליץ  צוות

 החלטהה יאחר המצב

  והאבחון האיתור ותהליך הפרויקט של הארגוני המבנה
, במחוז יסודיים-בראשות הפסיכולוג המחוזי כוללת את מפקח בתי הספר העל הפרויקט של ההיגוי ועדת

 החלטת ומרכז הבדואי במגזר החומש תכנית מרכז, דרום במחוז החינוך במשרד הבכירות היועצות שתי

 והפסיכולוגית הדרום במחוז ההתאמה ועדות על האחראית המפקחת, החינוך במשרד 3708 הממשלה

 .לפחות בשנה פעמיים נפגשת עדהווה. המלגות פרויקט את המרכזת וכיתהחינ

 זאת, ספר בית לכל המלגות ומספר הפרויקט יתקיים בהםש הספר בתי קביעת .1: על ממונה ההיגוי ועדת

 של אבחון כזימר, החינוך משרד של מחוזיות מלגות כגון, מלגות המעניקים אחרים במקורות בהתחשב

 טפסים, בקשה פסיוט, למנהלים והסבר היפני: פרהס תלבי לכניסה נהלים קביעת .2. ומהוכד שמיד תכנית

 .הפרויקט ביצוע אחר מעקב. 3; ועוד לאבחון הסכמה על הורים להחתמת

  את עבודת האיתור והמיון בבתי הספר. מרכזת תערבי דוברתקויי למידה ילתלמידים עם  מדריכת

 מורי, פרהס תהכולל את מנהל בי פרהס תבי צוותו המדריכה עםישירות  עובד ספרי-ליקויי למידה בית רכז

 .פרהס תבי ויועצת( ומקצועיים)מחנכים  השכבה

, מאבחנים פסיכולוגים 17דידקטי. כיום מונה הצוות -עורכים את האבחון הפסיכו ערבית דוברי פסיכולוגים

"חים שבמחוז דרום. כולם בשפמהצפון, כולם  עובדים  ערבים פסיכולוגים והשאר בדואים פסיכולוגים 5 מהם

בחנים עברו הכשרה מומחים או מתמחים בפסיכולוגיה חינוכית )המתמחים עובדים תחת הדרכה(. המא

 מיוחדת באבחון ליקויי למידה ומקבלים לפחות יום עיון נוסף בשנה בעדכון הכלים שבהם הם משתמשים.

 לאשר תפקידה. יועץמו חינוכי פסיכולוגמהוועדה,  אשר שביו שהוא, מחוזי ממפקח מורכבת התאמה ועדת

 .למידה קוייילעם  לתלמידים 3 ברמה התאמות
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 למידה קויייל עם תלמידים של אבחוןהו איתורה תהליך
 ללקותורכז לקויות הלמידה  המורים של חשש ישראשוני של התלמידים שלגביהם  איתור: ומיון איתור

בצירוף  פרהס תבי ייד-לע הפניה טופס מילוי; הלמידה לקויות ורכז המדריכה ייד-לע ומיון בדיקה; למידה

 הסכמה קבלת; התאמה נדרשת בהםשחוות דעת של המורים, ציוני התלמיד ומבחנים משווים במקצועות 

 חתומה בידי ההורים. ,לאבחון

 פסיכולוג כל. הפרויקט לרכזת עוברים הנלווים המסמכים בצירוף הבקשות כל :דידקטי-פסיכו אבחון

 ההורים את מזמן, פרהס תבי מנהל עם קשר יוצר הוא. אחד או שניים פרס תלבי הרכזת ייד-לע מופנה

הפסיכולוג כותב דוח פסיכולוגי אשר קובע אם  האבחון תום עם. התלמיד את ומאבחן ראשוני איוןילר

. לאחר חתימת הפסיכולוג נמסר הדוח להורי הילד 3התלמיד הוא לקוי למידה הזכאי להתאמות ברמה 

 . פרהס תולמנהל בי

 הזכאי תלמיד לאחראי להכין את החומר להגשת תיקו ש פרהס תבי :התאמות עדתלוו החומר העברת

לגבי המקצועות  פרהס תבי של המנומקת הבקשה את יכלול התיק. התאמות עדתלוו 3 ברמה להתאמות

שבהם מבוקשות ההתאמות, חוות דעת של מורים, מבחנים משווים, תעודות ציונים של התלמיד, דוח 

ומכתב בקשה  התאמה לוועדת החומר להעברת ההורים ייד-להסכמה חתום עדידקטי תקף, טופס -פסיכו

 לליקויי היחידה של המדריכות צוות פיקוח תחת נעשה זה שלב. קשייו את מסביר הוא בוששל התלמיד 

 .המחוזי החינוך במשרד למידה

 מספר אבל, ההחלטה לאחר עלה בפרויקט המשתתפים הספר בתי מספר, 8 בלוח לראות שניתן כפי

 "ד,תשע שנתתקציביות )להוציא את  סיבותלכך היא  הסיבה. פחת שבוצעודידקטיים -הפסיכו האבחונים

שבה העלייה הייתה עקב התוספת שמקורה בתכנית נחשון(; לעומת זאת, שיעור הזכאים  ,2014-2013

-2012) "בתשע שנתב 65%-מ – במקצתמטרת הפרויקט(, אם כי רק  וראמכ זוו) עלה 3להתאמות ברמה 

 . (2015-2014) "התשע שנתב 79%-ל (2011

    *"התשע-"בתשע בשנים: אבחונים במגזר הבדואי 8 לוח

    ציון בן חנה' גבמקור: 

 שנה
  אבחונים מספר
 דידקטיים -פסיכו

 מספר
 ספר בתי

( ואחוז) מספר
 התאמות
 3 ברמה

( ואחוז) מספר
 התאמות
 1+2 ברמה

( ואחוז) מספר
 מאובחנים

 /יםגבוליכ
 פיגור בעלי

 מספר
( ואחוז)

 בנים

 מספר
( ואחוז)

 בנות

 ב"תשע
 145 20 

95 
(65%) 

23 
(16%) 

27 
(19%)   

        

 ג"תשע
 142 26 

98 
(69%) 

29 
(20%) 

15 
(11%) 

83 
58% 

59 
42% 

        

 ד"תשע
 

  35 מהם)  185
 25 (נחשון תכניתב

136 
(74%) 

26 
(14%) 

23 
(12%) 

126 
68% 

59 
32% 

        

 ה"תשע
 114 28 

90 
(79%) 

24 
(21%) 

20 
(18%) 

62 
(54%) 

52 
46% 
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 הישגים

 הפרויקט והתמקצעות הצוות המעורב בו:  התפתחות בעקבותעולים מספר שינויים חיוביים  מהראיונות

 בדואיםה של למאפיינים יותר מותאמיםוכיום הם  ,השתפרו הערבית בשפה האבחון כלי. 

   גברה למידההמודעות ההורים לנושא לקויות.  

 איגום משאבים של כל המלגות המועברות  ידי-על שוויונית-ביתרניסיון לחלק את המלגות  נעשה

 ותהמלג למספר ברורים קריטריונים נקבעוו ,באמצעות משרד החינוך או פרויקטים השייכים לו

  .המשתתף בפרויקט פרס תבי כל שיקבל

 (2013-2012) "גתשע שנתב': ט תותיכל י"א-'י מכיתות –ירד בהדרגה  חוניםהאב נערכיםשבו  הגיל 

( כמעט 2015-2014) "התשע שנתב ואילו, בכיתה ט' 90-בכיתה י' ו 32אבחונים בכיתה י"א,  20נערכו 

 של ההתאמה הקדמת מאפשרת האבחונים גיל הקדמת '.ט בכיתה היו( 114 מתוך 112) האבחונים לכ

 .התלמיד של יותר יעילה למידה זאת ובדרך הלמידה לקות לסוג הלמידה שיטת

 פרויקט נבחני משנה    .ד

 כאשר, העוקבת בשנה אך, ב"י כיתה שסיימו לתלמידים הישני הזדמנות לתת נועד נהמש נבחני פרויקט

 הזכאות את מהם מונע שניים או אחד במקצוע שכישלון מתברר, הבגרות בחינות תוצאות מתקבלות

 בבגרות החסם במקצוע לבחינה אותם שיכין בקורס להשתתף מוזמנים ואל תלמידים. בגרות לתעודת

-ב דיםוהלימ סיום לאחר ללימודים לזמנם מניעה אין לצבא מתגייסים אינם הבדואים שרוב היות .החורף

 . בהתאם מוקצות השעות. יחיד תלמידשל  אפילו לעתים, קטנות בקבוצות נערכים הלימודים. ב"י

מופעלת  יאה. 3708 הממשלה החלטת לפני עוד, כלומר, (2011-2010) א"תשע שנתב כפיילוט החלה התכנית

 ועוקבת המורים את מאתרתלרמת הקבוצה,  בהתאםתכנית עבודה  הבונ חברהחברת אקסיומה: ה ייד-לע

 הופעלו( 2015-2014) ה"תשע שנתב. לשנה ₪ 350,000 על עומד התכנית תקציב .התלמידים התקדמות אחרי

 בהשוואה פרהס ובתי הקבוצות במספר עלייה זוהי. פרס בתי 22-ב תלמידים קבוצות 120 הפרויקט במסגרת

 . פרס בתי 18-ב קבוצות 108 תכניתב ופעל שבה, (2012-2011) ב"תשע שנתל

, 125 על עמד הוא( 2011-2010) א"תשע בשנת: לשנה משנה עולה התכנית שמניבה הבגרות תעודות מספר

 המספר ירד ד"תשע בשנת 220-מ למעלה על (2013-2012) ג"תשע שנתוב 160 על( 2012-2011) ב"תשע שנתב

    .בגרות תעודות 170-ל עד לרדת המשיך הוא ה"תשע ובשנת ,198-ל

 אחוז את ומעלות שנה באותה הספר בית של הבגרות לתעודות מצטרפות מניבה שהתכנית תעודותהש מובן

 לאוכלוסיות רק בארץ אחרים במקומות דומות תכניות מפעיל החינוך משרד. הבגרות תעודות מקבלי

 את להגדיל ףשוא המשרד .הספר בתי בכל מופעלת היא בנגב הבדואי במגזר אולם, שחר אגף של מיוחדות

 םנבחניה התלמידים מספר את לצמצם כדי הקיץ במבחני כבר בגרות לתעודת הזכאים התלמידים מספר

 .בחורף המשנה במבחני
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 לימודי ציוד רכישת 1.5

 קריאה ספרי, מדעים למעבדות ציוד של םרכישת כולל 3708 הממשלה החלטת יישום במסגרת הרכש תחום

 .הגן לילדי הוראה ועזרי קריאה ספרי", בערבית יחד נקרא" התכנית למשתתפי למידה ערכות, באנגלית

 רכישת לא) קיימות למעבדות ציוד והשלמת מתבלה ציוד לחידוש הכוונה :מדעים למעבדות ציוד רכישת

 בין שנה בכל מחולק ח"ש אלף 150 בסך התקציב. ביניים וחטיבות יסודיים ספר בבתי(  שלמות מעבדות

 מקפיד המשרד. הציוד את מקבל אחר ספר בית שנה בכל לפיהו ,שנתית-רב תכנית במסגרת ספר בתי עשרה

 חשבוניות העברת, לדוגמה) תקין נהלימ של בקריטריונים עומדים אינם הספר בתי םא תקציבים לאשר שלא

 (. קודמת בשנה נרכש שכבר ציוד על

 ח"ש 40,000 של כולל בתקציב באנגלית קריאה ספרי רכישת כוללת התכנית :באנגלית קריאה ספרי רכישת

 ולעודד התלמידים בקרב האנגלית ידיעת את לחזק כיצד המורים והכשרת ומעלה' ג כיתות תלמידי עבור

 בתי 10-ב פיילוט בתור (2015-2014) ה"תשע שנתב לפעול להתחיל היתהי אמורה התכנית. אנגלית קריאת

 הלימודים שנת תחילת אחרי רב זמן אושר שהתקציב היות. מועצות בשתי ינייםב יבותוחט יסודיים פרס

 פרס בתי ארבעהב (2016-2015) ו"תשע שנתב מבוצע והפיילוט ,ה"תשע סוף לקראת רק הספרים נרכשו

 . קסום באל' ח-'א בכיתות פרס בתי חמישהוב בכסייפה עליונה חטיבהו ביניים חטיבת ,יסודיים

. בגנים למידה וערכות קריאה ספרי היו לא ההחלטה לפני :הגן לילדי הוראה ועזרי קריאה ספרי רכישת

 בליב'. כל גן ק-א' רכש המחוז ספרי קריאה, רובם בערבית, לילדי הגנים וכיתות (2013-2012) "גתשע שנתב

 229-בגני חובה ו 258-ב בספרים השתמשו( 2016-2015)"ו תשע שנתב. לילדים הושאלו ואלו ,ספרים 50-40

 . חובה-טרום גני

הגנים בנושאים  ילדיל למידה ערכות נרכשו( 2016-2015)ותשע"ו  (2015-2014) "התשע יםהלימוד ותשנב

 של בעלות רכותע יצרוהחינוך לגיל הרך  אגףעל הגנים בשיתוף  המפקחותמתחום המתמטיקה והמדעים. 

 ערכות.  בלויק גנים 260( 2016-2015) "ותשע שנתב. הגנים של הלימודים לתכנית בהתאם, אחת כל ₪ 1,000

הנשירה, צמצום פערים לימודיים והעלאת שיעורי הזכאות  הפחתת 1.6

  ואתגרים הישגים  –לתעודת בגרות 
 3708זה מוצגים תחילה שלושה הישגים מרכזיים של התכניות שהופעלו במסגרת החלטת הממשלה  בסעיף

ר במטרה לצמצם את הנשירה ולהגביר את ההתמדה בלימודים, לצמצם פערים לימודיים ולהעלות את שיעו

של התכנית לאיתור  חודייםיי הישגים כמההמשותפים מוצגים  הישגיםה לע נוסףהזכאים לתעודת בגרות. 

 לקויי למידה.  תלמידים שלואבחון 

בראיונות ואשר רובם משותפים לרוב התכניות. אתגרים  דובר יהםשעל האתגרים מובאים מכן לאחר

 לתכנית מסוימת חותמים את הפרק.  יחודייםי
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 הישגים 1.6.1

 משותפים הישגים. א

 הגדלת היקף ההשתתפות בתכנית 

 4-מ בתכנית המשתתפים הספר בתי מספר גדל( 2016-2013, ו"תשע-ג"תשע) שנים ארבע במשך: "נחשון"

 למניעת מהתכנית הנשירה ששיעור לציין יש. 478-ל 120-מ עלה המשתתפים התלמידים ומספר, 16-ל

 (. א"י בכיתה) שנים 3 לאחר 7%-ו'( י בכיתה) שנתיים לאחר 2% – נמוך הנשירה

 המשתתפות הכיתות מספר, 3-ל 1-מ גדל מופעלת התכנית בהםשהיישובים  מספר :"בערבית יחד נקרא"

ומספר התלמידים בשנה עלה  (2016-2015) "ותשע שנתב 91-ל (2012-2011) "בתשע שנתב 15-מ עלהב'( -)א'

 .910-ל 150-מ

 "התשע שנתב 16-ל( 2002-2001)"ב תשס שנתב 2-מבתי הספר שבהם מופעלת התכנית גדל  מספר: "חסם"

(2015-2014). 

 התלמידים בהישגי שיפור

  ":בערבית יחד נקרא"

 בשגב שלום השיגו שיפור גדול יותר בציוני  פרס בתי בשלושה בתכנית שהשתתפו' א כיתה תלמידי

הציונים בשפה הערבית מעמיתיהם שלא השתתפו בה. הדבר רומז על הצלחת  ממוצעבהתעודה ו

  הקטן.לקבוע זאת בוודאות בגלל מספר התצפיות  אפשר-איהתכנית, אם כי 

 והחונכות מדווחות כי העבודה מול המחשב שדרגה את הלימודים. התלמידים למדו היטב  המורות

בעקבות חשיפתם  הועשרבערבית מדוברת ואוצר המילים שלהם  ,המתוקשבים החומרים באמצעות

 . טקסטים סוגי מגווןל

 ":חסם"
 2014)"ד תשע-בהתלמידים הבדואים שהצליחו בבחינת הבגרות במקצוע שהיווה חסם עבורם  אחוז-

 . 94%לאחוז המצליחים בקרב משתתפי התכנית, יהודים וערבים, במישור הארצי ועומד על  זהה( 2013

 לאחוז המקביל  דומה נתונה בשנהבדואים הזכאים לתעודת בגרות מתוך כלל המשתתפים ה אחוז

 ., בהתאמה(82.6%לעומת  83.7%בקרב כלל משתתפי התכנית בארץ )

 התכנית את המפעיל הצוות התמקצעות

 ":ביתרבע יחד נקרא"

 רמת את שפרל כדי יש ובכךהכיתה,  כללמשתמשות בחומרים המתוקשבים של התכנית  המורות 

 .שלהן ההוראה

 :מידהל קויייל עם תלמידים שלואבחון  איתור פרויקט

 איתור: למידה ליקויי בנושא רוהוכש פרהס בתי צוותי - בתהליך המעורב הצוות התמקצעות 

 המאבחנים הפסיכולוגים; הורים עם ועבודה נכון דיווח, התלמיד תפקוד הערכת, תלמידים

 .ועוברים עברו שהם ההשתלמויות בעקבות למידה קויייל באבחון ויותר יותר מתמקצעים
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 סייעל כדילנושא לקויות למידה  ספרי-הוקצה תפקיד של רכז בית פרהס בתי בכל - מיוחד תפקיד 

 מאחרבאיתור הילדים לקויי הלמידה ובהגשת החומר לוועדת ההתאמה. לתפקיד זה נודעת חשיבות 

לא  פרהס תמוטלת עבודת הכנה רבה, וקורה שבקשות להתאמות נדחות משום שבי פרהס יתשעל ב

 בכלל. והגיש לא או נדרשכהגיש את החומר 

 ":חסם"

 הן, התכנית ריכוז הן, (2014-2013) "דתשע שנתב בתכנית שהשתתפו םיהבדואי פרהס בתי בכל כמעט 

 .פרהס תבי מצוות מורים ייד-לע בוצעו המקצועית ההנחיה והן ההוראה

 בהםש פרס שהפעילו את התכנית באופן עצמאי דומות לאלה שנמצאו בבתי פרסה בבתי תוצאותה 

 .חיצוניים מנחים ייד-לע התכנית הופעלה

 מסוימת לתכנית ייחודיים הישגים. ב

 :למידה לקויי תלמידים של אבחוןו איתור פרויקט

 וכוללים מורחבים האבחון דוחות. יותר מותאמים הערבית בשפה האבחון כלי. 

 למידה גברה.  ללקויות ההורים מודעות 

 משרדשאיגום משאבים של כל המלגות  באמצעות תושוויוני-יתרבניסיון לחלק את המלגות  נעשה 

 בית כלפרויקטים השייכים לו. נקבעו קריטריונים ברורים למספר המלגות ש של או מעבירהחינוך 

  .  מקבל בפרויקט המשתתף ספר

 נעשים יותר  הם עתהו י"א-'י כיתותב האבחונים נעשו בעבר .בהדרגה ירד חוניםהאב נערכים שבו הגיל

 '.ט תותיכבויותר 

 אתגרים  1.6.2

  משותפיםאתגרים . א

 תיאום בין מערכות תקציביות  העדר

 שנה לועזית( בעוד  קלנדריתשנה  לפיהתקציבית  המערכת מפעולתמשותף לכל התכניות נובע  אתגר(

 אישור ללא לדרך לצאת יכולה אינה תכניתשמשרד החינוך פועל לפי שנת לימודים )שנה עברית(. 

במועד תחילת תכנית והיא תתחיל לפעול רק באמצע  יהידח להיות עלולה לכך אי. השנתי התקציב

 שנת הלימודים. 

 בהסעות מחסור

 אלא, התקן לשעות מקבילות להיות יכולות אינן, בורתג לצורך שעות הוספת גוןכ, מסוימות פעילויות 

 ותלמידים, הסעות אין הלימודים שעות שאחרי הוא הקושי. הלימודים שעות לאחר להתקיים צריכות

הסעות הורים, אולם  ןוגכ ,פתרונות לכך נמצאים לעתים. ואל שעות לנצל מתקשים רחוק שגרים

 בתי הספר.בעיקר בפתרונות מקומיים ביוזמת מנהלי  מדובר

  אדם כוח בנושאי קשיים

 זמן פרק לאחר לצפון וחוזרים עוזבים מהצפון שמגיעים מהמורים רבים: המורים צוות בקרב תחלופה 

  .בדרום נשארים יותר ורבים פוחת מספרם כי אם, מסוים
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 הדרישות בהגשת מועמדות לתפקיד קב"ס זהות לדרישות התפקיד של מורה:  :"סיםקב בגיוס קושי

מעדיפים מועמדים מתאימים לפנות  ותואר אקדמי, תעודת הוראה וניסיון בהוראה. בתנאים אל

 .יותר ומשתכרים שעות פחות עובדים שבה, למשרת הוראה

 גן זכאי לשעת תגבור  כלבמציאת גננות מוסמכת שיהיו מוכנות לעבוד בתנאים הנוכחיים:  קושי

שעות התגבור )זו איננה הגננת הקבועה  על מופקדתה הגננת על שלמה למשרה להגיע כדי ךאבשבוע, 

 .  בעייתית אליהם הנגישות תיםשל הגן( לעבוד בגנים רבים המרוחקים זה מזה ולע

  :"מצאים עבור מספר גדול של גנים הנ רבהה בבירוקרטיה להתעסקקשה  מפקחותל"עבודת ניירת

 ק"מ.  60ברדיוס של 

 טכניים קשיים

 ארגון( ולמידה לקויות אבחון לצורך לפסיכולוגים) מתאים מקום מציאתלמשל  הם הטכניים הקשיים 

 יחד נקרא"ב למשל, הרגילות הלימודים שעות במשך מתקיימת התכנית כאשר) השעות מערכת

 "(.בערבית

  מסוימת לתכנית ייחודיים אתגרים. ב

  :"נחשון"
 הבחירה. נחשון בתכנית כיתות של פתיחה מאושרת שנה בכל : שנתי בסיס על נחשון תכנית הפעלת 

 לבית אין. המשרד של הנחיהלפי  נקבע או הנשירה אחוז על מתבסס הוז, עדיפויות סדר לפי נעשית

 בשנה גם חדשה כיתה יפתח התכנית במסגרת כיתה מסוימת בשנה פתח שאם התחייבות הספר

 . התכנית במסגרת הספר בית של והתמחות לימוד נמנעים בכך. העוקבת

 :למידה לקויי תלמידים של אבחוןו איתור פרויקט
 בין  נטיוורלקושי בהעברת מידע  ישנו הנחוץ על התלמידים שנבחרו לאבחון: המידע בהשגת קשיים

 ישנו תיםט' לכיתה י'(. לע במעבר מכיתה ה)לדוגמ לאחר אחד ספר מבית עובר תלמידאם  הספר בתי

 .אחרים ספר בבתי ללמוד שעברו תלמידים לאתר קושי

 כן כמולחתום על הסכמה לאבחון, בעיקר לבנות.   דומא חוששים ההורים: ההורים עם בקשר קשיים 

 חינוכי של הילד.  -, במיוחד מן האבות, לגבי הרקע ההתפתחותיההורים ןקשה לקבל מידע מדויק מ

 עקב חוסר במידע התפתחותי וחינוכי, חסכים סביבתיים ודרכי מבדלת אבחנהבעריכת  קשיים :

 .אחררקע  עלהוראה לא תואמות, קשה לאבחן אם הקשיים הם על רקע ליקויי למידה או 

 התאמות בלוישק ילדים של בבגרויות ההישגים אחרי זמן לאורך מעקב אין: במעקב קשיים.   

 עתיד לכיווני פעולה  1.7

  :המרואיינים ועיהצשכיווני פעולה  להלן

 השנה במהלך יאובחנו שהתלמידים כך, השנה תחילת עם מיד יחלהאיתור  תהליך: למידה לקויות איתור. 

 השאר ביןלמתן התאמות בבחינות הבגרות,  מעבר יטופלוהלמידה  לקויות: למידה בלקויות טיפול 

 למידה שיטות הקניית ידי-עלו צעיר מגיל ספציפיות ללקויות המתאימות הוראה שיטות יישום ידי-על

 .לתלמיד מותאמות
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 דידקטי -הפסיכו האבחון לחשיבות ההורים מודעות תוגבר: למידה ללקות ההורים מודעות הגברת

 פערים עם להתמודד וכך במבחנים התאמות לקבל למידהה ליקויי עםאפשרות לילדיהם  לתת דיכ

 להקדיש תשומת לב מיוחדת להורים של בנות. מומלץ. םולהתקד לימודיים

 קויייל עם לתלמידים אבחון מרכז: הבדואית בחברה למידה קוייילעם  לתלמידים אבחון מרכז הקמת 

. למידה ליקויי בנושא הוראה צוותי של והכשרה למידה מרכזלשמש  יוכל הבדואית בחברה למידה

מנהל/רכז,  מזכירות, חדרי אבחון, חדר ישיבות, חדר צוות וכן תשתית משרדית שבה  יכלולהמרכז 

 המאבחנים הפסיכולוגים למינויהמרכז יהיה אחראי  מנהליאוחסנו כלי האבחון ותיקי הנבחנים. 

 (.לאקדמיה)קשר  ומחקרים מעקבים לערוך יוכלו במרכז. עבודתם על ויפקח

 מדעי -החינוך הטכנולוגי ך. מער2

 החלטהב הרלוונטי הסעיף 2.1

החינוך  משרד: תיכונית על טכנולוגיים לימודים חטיבת והקמת מדעי-הטכנולוגי החינוך מערכת שדרוג"

 המשך מסלולללימודים טכנולוגיים ולימודים לתעודת בגרות, יפתח  כניותת של הפעלתן היקףירחיב את 

)טכנאים והנדסאים(, ישדרג מעבדות טכנולוגיות וכן יפעל לפתיחת מגמות טכנולוגיות  י"ד-"גי לכיתות

 "בתעשייה תלמידים לשילוב ותוכניותפרויקטים  ולהרחבת והכלכלה המשק לצרכי בהלימה

 כולל והוא, ח"ש ליוןימ 18.6 על עומד התקציב. לתחום הוקצה אשר התקציב סך את מראה להלן 9 לוח

 . ח"ש ליוןימ 13.8 של תוספתי תקציב

  3708 ממשלהה בהחלטת)במיליוני ש"ח(  מדעי-תקציב החינוך הטכנולוגי :9 לוח

 

 אור התחום ית 2.2

לימודים לבגרות  :לימוד מסלולי בשלושה( כולל לימודים י"ב-'י)כיתות  בתיכוןהמדעי טכנולוגי  החינוך

"ד תשע שנתב. מקצועית הכשרה ומסלולבסיס ללימודים לתעודת הנדסאי/טכנאי  לימודיההנדסה,  במדעי

, ההנדסה מדעיב בגרות במסלולבישראל  טכנולוגי-המדעימכלל הלומדים בחינוך  33%( למדו 2014-2013)

  למדו במסלול ההכשרה המקצועית. %31-ו/טכנאי הנדסאי עודתלת הבסיס לולבמס למדו %36

 368,500מכלל  38%היוו  והם 140,000מספר הלומדים בחינוך הטכנולוגי על  עמד( 2015-2014)תשע"ה  בשנת

-תלמידי י' מכלל 45%-תלמידים, כ 23,800. במחוז הדרום למדו בחינוך הטכנולוגי י"ב-הלומדים בכיתות י'

 

 הכול סך
  תקציב

 סיכום 2016 2015 2014 2013 2012

 תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי
 שדרוג
מערכת 
חינוך 

טכנולוגי
 13.80 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00 13.80 דעי מ -

הרחבת 
סלול מ
 0.00 4.80 0.00 1.43 0.00 1.53 0.00 1.08 0.00 0.71 0.00 0.05 4.80 "ב טו
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 48%-הדרום למדו בחינוך הטכנולוגי; הם היוו כ במחוז (ובנות בנים)תלמידים בדואים  6,100י"ב במחוז. 

 במגזר הטכנולוגי בחינוך הלומדים מכלל הבנות עורשי. בדרוםי"ב -י' בכיתותמכלל התלמידים הבדואים 

על  עמדהבדואיות  התלמידותהטכנולוגי מכלל  נוךיבח הלומדות הבנות שיעור. 51.5% על עמד הבדואי

 לגיל חינוך(, הלומדות מכלל 26.7%) מערכות שלבמגמות תכנון ותכנות  ולמד הבנות מן ניכר חלק. 47.2%

במגמות  ולמד הבנים מן ניכר(. חלק 12%) ותקשוב( 12.3%הספק פיקוד ובקרה ) ערכותמ(, 15.1%) הרך

( 17.0%) ובקרה פיקוד הספק מערכות(, 17.3%) תקשוב(, הלומדים מכלל 18.5%) מערכות שלתכנון ותכנות 

  (.11.6%) רכב מכונאות ומערכות

 באחריות תעשייתי-מקצועי חינוך בישראל קיים, החינוך משרד באחריותש טכנולוגי-המדעי חינוךה לע נוסף

 חלק הואתעשייתי -המקצועי החינוך ."1953-נוער עבודת וחוק החניכות חוק" מתוקף פועלש הכלכלה משרד

 למדו ה"תשע בשנת. 18 עד 15 גילאי נוער לבני מקצועית הכשרה המקנים יסודיים-על לימודים מסגרתמ

 43.בדרום הבדואי מהמגזר מתוכם( %8) 985, דיםילמת 12,100-כ הכלכלה משרד פיקוח תחתש ספרה בבתי

 ,הספר בבית רק מתקיימים הלימודים' י-ו' ט שבכיתות כך מכוונות האלה הספר יבתב הלימוד נותש

. ועבודה לימודים בין לשילוב נהכה מקבליםו צועהמק ללימודי הבסיס את התלמידים רוכשים במסגרתםו

 בהתאם ,בשכר בעבודה משולבים הם הימים ובשאר, בשבוע ימים 5-3 לומדים הם ב"י-ו א"י ותכיתב

 ובכל הלימודים דרישות בכל שעומד חניך. בעבודה וניסיון מעשיות מיומנויות ורוכשים ,הנלמד למקצוע

 התלמידים באפשרות יש. מקצועית ולתעודה גמר לתעודת זכאי יהיה תעשייתיה חניכותה במסלול הבחינות

 44.להישגיהם כפוף, מוסמך טכנאי/הנדסאי תואר לקראת בלימודים להשתלב כדי הבגרות בבחינות להיבחן

 החינוך לרשתות, אלא גם הממשלה למשרדילא רק  משמעותי תפקיד ישטכנולוגי -המדעי החינוך בתחום

 לימוד תכניות פיתוחבשוטף של מוסדות הלימוד,  בניהול –( "תואמי עתיד, סכנין, עמל, אורט למשל)

 45.ההוראה חוכ פיתוחבו

 הטכנולוגי הצוות על המפקחבמטה משרד החינוך מופקד על החינוך הטכנולוגי.  טכנולוגיההו מדעה מינהל

 הספר בבתיאת התפלגות מגמות הלימוד  מציג ,ב נספחב, 1ב לוח. במחוז םוהוא המופקד על התח )מצ"ט(

לפי יישוב. המגמות הבולטות הן הנדסת תוכנה, מערכות הספק  ,בחינוך הטכנולוגי במגזר הבדואי בדרום

 פיקוד ובקרה )חשמל(, תקשוב, מערכות ייצור ממוחשבות, מכונות וחינוך לגיל הרך. 

 : להלן יםפורטהממתייחסת למספר תחומי פעילות בחינוך הטכנולוגי  3708 החלטה

 )טכנאים ובגרות(מסלול טו"ב  2.2.1

חיוב בשכר  ובלי)י"ב(  לימוד שנות 12 במסגרת ,ובמקביל ,בגרותטו"ב מאפשר ללומדים בו ללמוד ל מסלול

 תקן שעות 2.93 עליחסית ועומד בכיתה י"ב  וה"ב גבטו לכיתות התקן. טכנאי של דיפלומה קבלתל םגלימוד, 

אם  שעות תקן לתלמיד במסלול העיוני. כך למשל, 1.14-ו הטכנולוגי במסלול תקן שעות 2.2 לעומת לתלמיד

                                                   
 .  הכלכלה במשרד ונוער לחניכות מהמחלקה בקשה לפי התקבלו אשר נתונים סמך על 43
 .2016 ה"ראמ דוח על מבוסס 44
  Mapping Vocational and Education Training Governance  in Israel  על מתבסס הכתוב 45

http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/Israel_mappin.pdf 
 . המחקר עבור נעשו אשר מיוחדים עיבודים ועל    

http://brookdale.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/Israel_mappin.pdf
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(. בכיתה 2.93×20שעות שבועיות ) 58.6שעות התקן של הכיתה על  ותלמידים, יעמד 20 "בי-יש בכיתת טו"ב ב

 בגרותה מבחינות חלקב נבחנים התלמידיםמתמטיקה, מדעים, אנגלית ולשון. ב חיזוק התלמידים מקבליםט' 

במקצועות  לפחותיחידות   7 :לבגרות יחידות לימוד 14 לפחות משלימים םסוף כיתה י"א העד ו', י בכיתה כבר

 תנאי – טכנולוגית בתעודה אותם ותמזכ אלה .יםעיוני לימוד במקצועות לפחות יחידות 7-והטכנולוגיים 

יחידות  21-את הדרישות ל הן כיתה י"ב הם משלימיםב הלימודים. במהלך טכנאי במסלול המשך ללימודי

 עליהם כן כמו .את הלימודים לקראת דיפלומת הטכנאים הןו ,זכאות לתעודת בגרותמקנות להם  אשר ,לימוד

מלימודי  70%לתעודת טכנאי כוללים   םעל פרויקט גמר. הלימודי ןהגלו חיצוניות מקצוע בחינותב לעמוד

 .בכיתה י"ג הנדסאי לתעודת לימודיהם את להמשיךההנדסאים, ובוגרי התכנית יכולים 

 ,בהתאם לצרכים של המשק )צה"ל והתעשייה( ובהתאם ליכולת התלמידים תמגמות הלימוד בתכנית נבחרו

 מעורבת התעשיינים במשק ובתעשייה. התאחדות כןלהשתלב במערך הטכנולוגי של צה"ל ו וכך שיוכל

 המעורבות מידת. במפעלים וביקור חשיפה ימיל השאר בין, הלימוד מוסדות של וליווי גיבושל בתקצוב

  46.ובצפון במרכז מאשר בדרום יותר הנמוכ התעשייה עם והשיתוף

 "הזנק לתעשייה" 2.2.2 

, הספר מבית נשירתם מניעת: היתוומטר, י"ב-בכיתות י' בני נוער בסיכוןל מיועדת לתעשייה הזנקתכנית 

המשך לתואר הנדסאי/טכנאי  ללימודי אפשרויות תןמ(, 1.3סעיף  ורא, ההחלטה מיעדי אחד כשלעצמה)

 בעליתלמידים בעלי עבר של ביקור לא סדיר בבית הספר ו 25-18ומתן אופק תעסוקתי. בכל כיתה לומדים 

תלמידים אשר נשרו מן הלימודים בכיתה  8הייתה חובה לשלב בכל כיתה לפחות "ה תשע עדנמוכים.  ציונים

את  בוחריםוהמנהל  הצוות. מקצועית אחת ט'. בכל בית ספר מתמקדים לימודי מסלול ההזנק במגמה

 לימודי על אישור מקבלים התלמידיםרבה לפי יכולת התלמידים. עם תום הלימודים  במידההמגמה 

 העושים אותה מתאימה במיוחד למגזר הבדואי בדרום:   מאפיינים כמה לתכנית. המגמה

 בו הנושרים שיעורש משום, הבדואי במגזר חשיבות משנה לכך יש. נשירה מניעתמיועדת ל התכנית 

 .בנותהן בקרב  בנים בקרב הן גבוה

  והן בלימודי מקצוע. במגזר הבדואי  טכנולוגית תעודההתכנית נותנת אופק ברור לתלמידים הן בקבלת

תעודה טכנולוגית, לההורים לא יתמכו בדרך כלל בלימודים אשר אינם מובילים למטרה מוגדרת, קרי 

 . רבה חשיבות זו לתכנית יש לכןו, תעודת בגרות או מקצוע

  ממעטים  בו התלמידיםשלעצם היציאה מן היישוב למכללה או לתעשייה ישנה חשיבות רבה במגזר

 בדרך כלל לצאת מיישוב מגוריהם. 

התקן לתלמיד במסלול הזנק לתעשייה ניתנות לפי מקדם של "לב טכנולוגי", המקצה תקן גבוה יחסית  שעות

של הכיתה לשתי קבוצות קטנות אשר ילמדו  פיצולל למשל ותאפשרלכך יש  אייד. שעות תקן לתלמ 3.04של 

                                                   
 / http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Unitsבתיאור פרויקט טו"ב שולב מידע מאתר משרד החינוך: 46
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 אשר, לשנה ₪ 103,000 של ייעודי תקציב כיתה לכל ישכן  כמו .במקבילוכל אחת את חומר הלימוד בנפרד 

 47.והעצמה למכללה תשלום, תגבור מתן, הספר בבית התכנית רכז של שכרו לתשלום משמש

 :רכיבים מספר של שילוב על מתבססת "לתעשייה הזנק"

פירוט  ו"ב )ראטולקראת תעודה טכנולוגית דומים ללימודים בתכנית  הלימודים: פרהס תבבי לימודים

 התלמידים מקבלים מודיםי"ל(. במהלך הליח 21) מלאה לבגרות בחןיולה ללמוד יםאפשרמבסעיף הקודם( ו

 במקצועות השונים מעבר לשעות התקן המוקצות לתכנית.   תגבור

סדנאות בתחום המקצוע, בליווי מורה  לצורך למכללה שבוע בכליוצאים  התלמידים :במכללה לימודים

 . מספקת התכניתש ובהזנה נסיעותב יםרוככ במכללה הלימודים .מבית הספר

 מתנסה תלמיד וכל, בשבוע יום של בהיקףי"ב -י"א בכיתותבתעשייה נעשית  ההתנסות: בתעשייה התנסות

 תולכל קבוצה ישנו אחראי מטעם בי ,עבודה לקבוצות מחולקים התלמידים. תחומים בכמההשנה  ךשבמ

 עם עובדים, מטעם המפעל. התלמידים לובשים בגדי עבודה של המפעל, מקבלים ארגז כלים הומלוו פרהס

ם שכר. המפעלים נרתמים לנושא בהתנדבות ואינם מקבלי אינם הם אךבמפעל,  סועדיםואף  המפעל אנשי

 מקבלים כל תמורה מעבר להזדמנות לזהות תלמידים בעלי יכולת ולגייסם לעבודה בהמשך. 

תחושת  אתהמוטיבציה ו את, החיוביהדימוי העצמי  את םבתלמידי חזקל נועדה ההעצמה :העצמה אישית

 מיומנויות למידה.  תיטיולים, סדנאות מחוץ לכיתה והקני באמצעותנעשית  יאההמסוגלות. 

 עברה "ותשע-ב החללעתיד.  הזנקעמותת  ייד-לע התכנית הופעלה( 2015-2014) "התשע לימודיםה תשנל עד

בלימודים במכללה  העוסקתעמותה  –" תעשיידע" ידי-על להפעלה ,התעשיינים התאחדות לניהול התכנית

  48.עצמההאת בתי הספר בתחום הפדגוגיה ובתחום ה תממשיכה ללוו "לעתיד הזנק"ובהתנסות בתעשייה. 

 ("די-ללימודי הנדסאות וטכנאות )י"גמסלול המשך  2.2.3 

אפשרות להמשיך בלימודים לקבלת דיפלומת טכנאי או  ישבוגרי המגמות הטכנולוגיות במשרד החינוך ל

 לימוד שכר בתשלום מחויבים אשר תלמידים 6,000-כ במסלול לומדים שנה בכל. י"ד-ג"יהנדסאי בכיתות 

 משכר חלק מממן הצבא; "למצה שירות דחיית לקבל יכולים צבאי לשירות מועמדים. בשנה ₪ 6,500 של

 כוללת 3708 הממשלה החלטת. הבדואי במגזר קיים היה לאזה  מסלול 49.נדרשים במקצועות הלימוד

 זה. במגזר והקמת

                                                   
בתיאור פרויקט הזנק לתעשייה שולב מידע מאתר משרד החינוך:  47

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Ticonim/SiluvTalmidimBtaasiya.htm 
  ".בתעשייה תלמידים שילוב"ל התכנית שם שונה ו"תשע בשנת החל 48
ניתן ללמוד לקבלת דיפלומת טכנאי או הנדסאי גם במכללות מה"ט )המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה  49

( למדו 2016-2015המשך ישיר ללימודי התיכון. בשנת תשע"ו )בובמדע(, הפועלות בפיקוח משרד הכלכלה, שלא 
מה של טכנאי. יצוין כי יש סטודנטים לדיפלו 1,400-סטודנטים לדיפלומה של הנדסאי ו 23,000במכללות מה"ט 

במה"ט התייחסות מיוחדת לאוכלוסייה הבדואית, במסגרת פרויקט אשב"ל, כפי שפורט בדוח הביניים הראשון 
 .הנדסאים דילימו תחום - מקצועיות הכשרות 4.1.5 סעיףבשל המחקר, 
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 מגמות לימוד של השדרוג ופתיח 2.2.4

 מדע נהלימ שמפרסםמגמות לימוד מגיע באמצעות קול קורא  של הופתיח לשדרוג החינוך משרד מימון

 ,לפני המענה לקול הקורא מתחייבת עבודת הכנה פנימית של מוסד הלימוד/רשת החינוך .וטכנולוגיה

 מגמה בפתיחת. וקבלת אישורים מהם החינוך במשרד המתאימים המקצועיים הגורמים עם התייעצות

המשק?  רכיוצ את תואמת המגמה האם? יתעסוקת אופק למגמה יש האם: שיקולים מגוון מופעלים חדשה

 מצוי מגמותשל  הפתיחהו שדרוגה ,תקצובה כללהאם ישנה במוסד הלימוד תשתית מתאימה של ידע וציוד? 

 .םממקורותיה בתקצוב יםמשתתפ גם והם ,החינוך מוסד יבעל חריותבא

  קידום ההוראה  2.2.5

ההוראה מתייחס להשתלמויות, ימי עיון למורים והדרכה. ההשתלמויות וימי העיון נערכים בנושא  קידום

, בשיתוף מומחים בתחום הדעת הרלוונטי. ההשתלמויות מוכרות למורים לשם שנתיתנבחר, לפי תכנית 

 גמול. 

הספר ועובד  בבית מבקר המדריךה . במהלך ההדרכיםמסוימ תכניתאו ב בנושא ממוקדותההדרכה  שעות

 , המורים, הרכזים והתלמידים. המדריכים הם עובדי משרד החינוך, מורים בעצמם. המנהלים עם

 החלטהה פניהמצב ל 2.3

וגם לא כיתות  לטכנאים/הנדסאים "די-"גי כיתות בדרום הבדואי במגזר פעלו לא ההחלטה יישום לפני

 . עם זאת פעלו במגזר שלוש כיתות טו"ב. "הזנק לתעשייה"

 ההחלטהאחרי  המצב 2.4

 מסלול טו"ב  2.4.1

 כיתה בכלו, 10  לוח ו)רא ולהכ ךבס ב"טו כיתות 8פועלות  כיוםוטו"ב,  כיתות 5יישום ההחלטה נוספו  לאחר

ניסיון לפתוח כיתות טו"ב ברהט  בעבר היה. 150 על עמד"ו תשע-ב"ב י-התלמידים ב פרסמ .תלמידים 25-22

 עםבוגרים  מספרו מסיימים מספר כגון) להצלחה הנדרשים בקריטריונים עמדו שלא וןומכיאך הן נסגרו  

 (.דיפלומה

 ובית ספר יישוב לפי, ב"טו כיתות: 10 לוח

 מגמה בעלות פרהס תבי שם רשות ורידסי פרמס

 חשמל אורט אלהושלה מקיף מדבר נווה 1

 תקשוב אורט קרינאת אבו מדבר נווה 2

 תיב"מ-"מסיב אורט מולדה-צומח מקיף קסום אל 3

 אלקטרוניקה אורט בטין אום אורט קסום אל 4

 חשמל עמל שבע תל עמל שבע תל 5

 חשמל עמל רביעה אבו כסייפה 6

 חשמל עמל פארוק אל כסייפה 7

 חשמל עמל רבין יצחק חורה 8
 דרום מחוז, הטכנולוגי הצוות: הנתונים קורמ
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 מכלל %22.7.50 על עומד הבדואי במגזר"ב טו מכיתות הנשירה שיעור כי עולה נוךיהח משרד מנתוני

( 12.7%-)נכללים ב 11.8% .טכנאי לתעודת זכאים 12.7%-נמצאו זכאים לבגרות ו 28.4% "בי-ב הלומדים

 אשר מסיימים היו לאהבדואי  במגזרהטכנאי לתעודת בגרות. מכלל הלומדים  תעודת לע נוסףזכאים  היו

 .%20.3 על הנשירה שיעור עומד בישראל בתכנית המשתתפים כלל בקרב 51.הנדסאי לתעודת זכאים היו

. טכנאי לתעודת זכאים 1.8%-ו הנדסאי לתעודת זכאים 23.1%. 83.2%שיעור הזכאות לבגרות עומד על 

  .בגרות לתעודתגם  ההנדסאי תעודת לע נוסףהיו זכאים  22.7%

 הרבעם תקן גבוה המאפשר השקעה  מסלול –ציינו כי בצד היתרונות של מסלול טו"ב  המרואיינים

. למסלול המתאימים התלמידים באיתור קושי ישנו – ומקצוע בגרות תעודת לבוגריו מקנה ואשר בתלמידים

 עם. הישגיים-תת לתלמידים מיועד שאיננו כך, יחד גם ולמקצוע לבגרות לימודים ומחייב תובעני המסלול

 את להפעילהזמן  עםהספר לומדים  בתיהתלמידים המצטיינים יעדיפו בדרך כלל לימודים עיוניים.  ,זאת

 בתחום הבנה, חדא צדמ :יכולות למגוון  נדרשים ריםהמו גם. לו המתאימים התלמידים את ולאתר המסלול

 הומהו מתאימים מורים גיוסחלשות.  אוכלוסיות עם, הבנה ויכולת פדגוגית, גם בעבודה שני ומצד ,המקצוע

 מסוים בפרט.  מסלולול בכלל כיתות לפתיחת ראשוני תנאיקושי בהפעלת המסלול ו אפוא

התקבלה  אשר( 2015-2014)משרד החינוך בשנת תשע"ה  תהחלטמ נובע, לאחרונה שהתעוררנוסף,  קושי

בחינות בגרות בכיתה י'. מעבר לכך נקבע  ערכויילא  הרפורמה לפי. רפורמה ללמידה משמעותיתהבמסגרת 

 תלמידיש הייתה שהתכנית משום ,קושי משום בכך ישבקיץ בלבד.  ערכויי "בי-ו הבחינות בכיתות י"אכי 

זאת, לאחר קבלת  עםבשלב מוקדם יחסית את בחינות הבגרות כדי להתפנות ללימודי המקצוע.  מוסיייטו"ב 

 מוקדםהזנק( להיבחן ה תכניתמסלול טו"ב או  תלמידיל למשלת )שור לאוכלוסיות מיוחדויניתן א החלטהה

 .  כיתה י"אב, החל במועד חורף יותר

 לתעשייה" הזנק" 2.4.2

, 3708 החלטהלפעול במגזר הבדואי רק לאחר  החלה היאשנה, אך  15 זהמופעלת בישראל  זנקהה תכנית

 בכלו ,ספר בתי 14-ב התכנית כיום מופעלת בדרום הבדואי במגזר. (2013-2012) ג"תשע הלימודיםבשנת 

 רשימת בתי הספר ומגמות הלימוד.  מובאת 11תלמידים. בלוח  22-כ ישכיתה 

  

                                                   
, אך לא (2011-2012) טו"ב בכיתה י' בשנת תשע"ב מסלולב ללמוד החלו אשר תלמידיםלפי ההגדרה נושרים הם  50

 (.2014-2013) טו"ב בכיתה י"ב בשנת תשע"ד מסגרתבלמדו 
 .2015הנתונים מעודכנים לנובמבר  51
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 בתי הספר ומגמות הלימוד - לתעשייה" הזנק"תכנית  :11 לוח
 פרמס
 מגמה בעלות פרהס תבי שם רשות ורידסי

 שנת
 פתיחה

 "התשע רכב מכונאות מערכות אורט 'הדאז ביר אורט מדבר נווה 1

 "דתשע רכב מכונאות מערכות אורט תלול אבו מדבר נווה 2

 "ותשע חשמל אורט אלהואשלה מדבר נווה 3

 "דתשע חשבונאות+  חשמל רשות אלקלאם דאר רהט 4

 "דתשע תקשוב רשות אלנגאח רהט 5

 "דתשע רכב מכונאות מערכות אורט בטין אום אורט קסום אל 6

 "ותשע חשמל אורט אלסייד *"טמח קסום אל 7

 "דתשע תקשוב עמל שבע תל עמל שבע תל 8

 "דתשע מכניות מערכות תחזוקת עמל רביעה אבו כסייפה 9

 "התשע ברכב ממוחשבות תומערכ עמל אלמונתנאבי כסייפה 10

/ רכב מכונאות מערכות/ חשמל סכנין אלחייאת חורה 11
 /תיירותברכב ממוחשבות תומערכ

 "גתשע

 "התשע רכב מכונאות מערכות עמל רעות *"טמח שבע באר 12

 "דתשע רכב מכונאות מערכות סכנין תחומי הרב לקייה 13

 "ותשע חשמל סכנין אקרא לקייה 14
  דרום מחוז, הטכנולוגי הצוות: הנתונים מקור

 *מח"ט=מרכז חינוך טכנולגי

, רכב ומכונאות חשמל כגוןאשר עוסקת בנושאים  ,בסדנאות במכללת עתיד בבאר שבע לומדים מידיםהתל

 מתורגמנים שני, מלווה מורהמחשבים וסלולר.  ןוגכ בנושאים עוסקתהכנות  בצומת Top Edu מכללתוב

 אמצעים הספר בבית קיימים המקרים מן בחלק כי יצוין. מלווים את התלמידים המכללה מן מרצים ושני

 אבו פרסה תבבית הספר עצמו )למשל, בבי המתקיימות בסדנאות התלמידים של נוסף תרגול המאפשרים

 (. המותאמת למגמה הנלמדת במסגרת התכנית הסדנ יש כסייפהב רביעה

 )הידראוליקה  "תעשיות גל")טכנולוגיית השקיה בטפטוף(,  "פיםנט"ב למשלהמעשית נעשית  ההתנסות

 יש מלווה מטעם המפעל.  תלמידיםשלושה -שניים לכל. דרום אגד ומוסך( משאבותו

. התכנית תחילת אזמ שנה לפי הבדואי במגזר הנושרים מספריהמתחילים ללמוד ו ימספר מובאים 12 בלוח

 מכיוון. 18%( עומד על 2014-2013, במחזור הראשון )תשע"ד "בי תחילת עד התכנית מתחילת שירההנ שיעור

 אפשר-איכתיבת הדברים  בעת עדיין, "ותשעשנת הלימודים  סוףב רק  לימודיו את סיים הראשון שהמחזור

  .טכנולוגיתעם תעודה  ימיםיהמס ולשיעור מיםיהמסי לשיעור להתייחס

  ובאחוזים מוחלטים במספרים, בתכנית "הזנק לתעשייה" ונושרים משתתפים :12 לוח

  דרום מחוז, הטכנולוגי הצוות: הנתונים מקור

 )תשע"ו( אחרון שנתון )תשע"ה( ב שנתון )תשע"ד(  א שנתון 
 233 220 194 ללמוד התחילו
  "א(י בכיתה, 98%) 215 "ב(י בכיתה, 82%) 159 "ותשע-ב המשיכו
  0 (0%)  1 עוברים
  (2%) 5 (18%) 34 נושרים



 

41 

בתכנית  רבים במקריםרואים  ההורים .צוין כי התלמידים מגיעים לתכנית ברצון המרואיינים עם בשיחות

 במכללה מודיםציינו את חשיבות הלי המרואיינים. ומקצוע השכלה לרכוש ילדם עבורהזדמנות אחרונה 

 היישוב מן היציאה לעצם. ומוטיבציה הישג של תחושה להם ונותן לתכנית הילדים את מושך אשר כגורם

לצאת מיישוב  ללכ רךבד ממעטים הבדואים ילדיםהש וםמש ,רבה חשיבות ישנה ולתעשייה למכללה

 יש(. ךכמובן לאישור משרד החינו פהכפוו) הספר בית מנהלה בידי מגוריהם. בחירת מגמת הלימוד נתונה

אטרקטיביות כדי למנף את בית הספר ולמשוך אליו תלמידים. כך למשל בית  במגמות בוחרים אשר מנהלים

 במגמת תיירות עסקית, אדמיניסטרציה וניהול.    בחרבחורה  חיאת-אלהספר 

)תיירות למשל( יש שיעור ניכר של בנות. הדבר מקשה על ביצוע  במסלול הנלמדים המקצועות מן בחלק

. בחלק מן כמתחייב מרכיבי התכנית ,בתעשייה והתנסות למכללה יציאה כגון, ובישיפעילויות מחוץ ל

 במקרים עבור הבנות. כך בוטל הסטאז' בבתי מלון עקב. לא בנותוה ,יוצאים לפעילות הבניםהמקרים 

 .ביישוב לכיתה המרצים את מביאים אחרים

 בתעשייה התנסות, במכללה ללימודים הקשור בכל בתכנית הפעילות( 2016-2015)"ו תשע הלימודים שנתב

עמותת  ייד-לעהתכנית  פעלתהל החדשה ההתארגנות בשל 2016 בינואר רק החלה אישית והעצמה

נוגע לתקצוב התכנית, מכיוון שלחמש כיתות לא אושר תקן של "לב  זו שנהב. קושי נוסף "תעשיידע"

 הגבוה יחסית. נעשים מאמצים לתיקון המצב בהמשך.  ,טכנולוגיה"

 לימוד מגמות של השדרוג ופתיח 2.4.3

במגזר  יסודי-העל החינוך מוסדותלקול קורא ייעודי  שנה בכל מפרסםהחינוך  משרדיישום ההחלטה  מאז

מציג את מספר המגמות  13מגמות קיימות. לוח  שדרוגלמגמות לימוד חדשות ו לפתיחת בדרוםהבדואי 

 בבתי הספר אשר נפתחו או שודרגו, לפי שנה.  

 פתיחת מגמות חדשות ושדרוג מגמות קיימות לפי שנים :13 לוח

  קיימת מגמה שדרוג  חדשה מגמה פתיחת שנה

 17 5 ג"תשע

 11 6 ד"תשע

 14 2 ה"תשע

 4 8 (תכנון) ו"תשע
     דרום מחוז, הטכנולוגי הצוות: מקור

 קידום ההוראה  2.4.4

 מכספי, ייעודיים למורים בתחום הטכנולוגיה במגזר הבדואי עיון וימי השתלמויות יםנערכ שנה בכל

 ןוגכ, הטכנולוגי במסלול נלמדים אשר תוכן נושאיבהחל  ,תחומים במגוון נערכות ההשתלמויות. ההחלטה

גיוס החינוך הטכנולוגי להעצמת נוער בסיכון. ימי  ןוגכ ,אלקטרוניקה ופיזיקה, וכלה בנושאים פדגוגיים

השתלמויות  יםצגמו 14 בלוחלמידה וחשיפה לתעשייה.  מרכזיוב ךהעיון כוללים ביקורים במוסדות חינו

 קבלת ההחלטה.  מועד אזמ נערכו אשר עיוןוימי 
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  הטכנולוגי למערך עיוןהשתלמויות וימי  :14 לוח

 עיון ימי השתלמות שנה
הנחיית פרויקטים, עבודות גמר למגמות   "גתשע

 – חשמל ואלקטרוניקה
  שעות 56

   

 –החינוך הטכנולוגי להעצמת נוער בסיכון  גיוס  "דתשע
 שעות 60

 ת אמי חינוך במרכז לימודי סיור"
 באשקלון

   

 "התשע
 
 

 שעות                                   30 –חלופית  הערכה 

 שעות 60 – יקהזלפי מבוא 
                             

 שבע באר, למדע קרסו בפארק עיון יום  

 רחובות, וייצמן במכון עיון יום  

 בשדרות" הי"הולנדי במפעל סיור 
 הזנק כיתותב םומורי םלרכזי

   

 שעות 30 –המחשב  מדעי  "ו תשע

 מתוקשבים להוראת מגמת מכונות  כלים– 
 שעות 30

 לא היו 

 דרום מחוז, הטכנולוגי הצוות: הנתונים מקור

ימי הדרכה שבועיים לחינוך הטכנולוגי במגזר הבדואי בדרום.  6מוקצים  3708החלטה  כספי בעזרת

 :אלוההדרכות ניתנות בתחומים 

 (בתעשייה תלמידים)שילוב לתעשייה  הזנק כיתות 

 כנהות והנדסת המחשב מדעי 

 (מכטרוניקה, רכב מכונאותמכונות על התמחויותיה )תיב"מ,  מגמת.... 

 ואתגרים הישגים 2.5

 הישגים 2.5.1

 ב"טו מסלול
 כיתות.  9שכיום פועלות  כך ,"בטו כיתות 5קבלת ההחלטה נפתחו במגזר הבדואי  ממועד 

 "לתעשייה הזנק"
 כללהתכנית  פעלה לאההחלטה  לפני. הזנק כיתות 14ההחלטה נפתחו במגזר הבדואי בדרום  לאחר 

  .בדרוםהבדואי  במגזר

 מגמות של הופתיח שדרוג
 42מגמות חדשות ושודרגו  13( נפתחו 2016-2015, "ותשעהלימודים  שנתמאז ההחלטה )לא כולל  בשנים . 

 ההוראה קידום
 במגזר הטכנולוגיה בתחום למורים ייעודיים עיון וימי השתלמויות ההחלטה מכספי נערכות שנה בכל 

 בנושא הדרכה ימי 6 מוקצים כן כמו. שנה בכל משתנים העיון וימי ההשתלמויות נושאי. הבדואי

 ומגמות טכנולוגיות.   לתעשייה הזנק כיתות
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 אתגרים 2.5.2

 ב "טו מסלול
 הבדואי במגזר בגרות עם מיםיהמסי שיעורעם בגרות ותעודת טכנאי או הנדסאי:  ימיםיהמס שיעור 

 ריםושיע הם אלו. 12.7% על עומד הנדסאי לתעודת או טכנאי לתעודת הזכאים ושיעור 28.4% על עומד

לזכור עם זאת ששיעור  ישבהתאמה.  20.5%-ו 70.7%העומדים על  ,הארציים ריםלשיעו יחסית נמוכים

 . (1.6 סעיף ורא)לבגרות בכלל המגזר הבדואי נמוך יחסית  הזכאים

 מבחינת הבוגרים של נמוכים הישגים בגלל נסגרו ברהט נפתחו אשר כיתות שתי :משתתפים בחירת 

 בהפעלת הקושי את בליטלה כדי בכך יש. הדיפלומה מקבלי ושיעור הבגרות תעודת מקבלי שיעור

. כיתות ב"י במסגרת יחד גם טכנאי ודיפלומת בגרות תעודת לבוגריו להקנות אמור אשר ,המסלול

 הוא התכנית הפעלת במהלךו, המקצועי לצוות אתגר מהווה למסלול המתאימים התלמידים בחירת

 . בנושא ומשתפר לומד

 לתלמידים יתאפשר לא (2015-2014) ה"תשע הלימודים משנת החינוך משרד החלטת לפי': י בכיתה היבחנות 

 ליצור עלולה ההחלטה. בלבד קיץה ובמועד ב"י-ו א"י בכיתות להיבחן ועליהם' י בכיתה בבגרות להיבחן

 ב"טו לתלמידי אושר הדוח כתיבת מועד עד. ב"י-א"י בכיתות ב"טו למסלו תלמידי על משמעותי עומס

 '. י בכיתה היבחנות לאפשר שלא להחלטה בנוגע שינוי חל לא אך, חורף במועד א"י בכיתה להיבחן

 "לתעשייה הזנק"
 של התלמידים. הדבר חייב  התנסות צורךקשר עם התעשייה ל: התכנית מחייבת התעשייה עם קשר

 להפעלה התכנית העברת עםמפעלים מתאימים.  למצוא כדי "לעתיד הזנק" עמותת שלמאמצים רבים 

 .   ממש של שיפור חל "תעשיידע" עמותת ייד-לע

 בתכנית  הפעילותהחלה  זו בשנה: (2016-2015) "ותשע הלימודים שנתב התכנית של מלאה הפעלה מועד

בשל התארגנות  ,2016 בינואר רקבכל הקשור ללימודים במכללה, התנסות בתעשייה והעצמה אישית 

שאוכלוסיית  משום. העיכוב משמעותי במיוחד "תעשיידע"עמותת  ידי-עלהתכנית  פעלתהחדשה ל

תלמידים נושרים או כאלה המצויים בסיכון לנשירה ואשר לרבים מהם הלימודים  כוללת התכנית

 במכללה, ההתנסות בתעשייה וההעצמה האישית היוו שיקול משמעותי בהחלטה להשתתף בתכנית. 

 טכנולוגיה"לב  של יחסית הגבוה תקןהכיתות לא אושר השנה  חמשל: לתכנית שעות תקן" . 

 (ד"י-ג"י) וטכנאותהמשך ללימודי הנדסאות  סלולמ
לא צלחו. בשיחות עם  במגזר הבדואי בדרום לתואר הנדסאי "די-"גי לימודי של מערך להקמת ניסיונות

 עלו שתי סיבות עיקריות לכך: םהמרואייני

 בעיקר  ,תלמידיםל; ליבה בנושאי הלימודים שנות לאורך התלמידים של נמוכה בסיסית לימודים רמת

 בעברית בשליטהרב  יקוש יש ,בנותל

 הנדרש הלימוד שכר את לשלם קושי 

 ובין דכניע מקצועי ידע בין לשלב נדרשים הטכנולוגי נוךיבח המוריםבגיוס מורים מתאימים:  קושי 

 אוכלוסייה המהוויםהטכנולוגי,  חינוךה תלמידימיכולת וידע פדגוגי, במיוחד בהתמודדות עם חלק 
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 לעתים ומכתיב מהצפון מוריםב תלות יוצרחלשה של תלמידים בסיכון. הקושי בגיוס מורים מקומיים 

   יןאופי וקביעתהספר  בבתיאת פתיחת המגמות 

 נשים. הטכנולוגי בחינוך הנשים מספר את להגדיל מטרההחינוך שם לעצמו  משרד :נשים שילוב 

ותכנות מערכות, מערכות הספק פיקוד ובקרה וחינוך לגיל הרך.  תכנון ןוגכ במקצועות משתלבות

 ליישוב מחוץ ויציאה לסיורים הנוגע בכל הלימודים של התאמות מחייב הנשים שילוב

 מובנה כליכיום  איןמדע וטכנולוגיה  נהלימ בידיהאופק התעסוקתי של מקצועות הלימוד:  חיזוי 

מידע וידע העומד  פי-על נעשית הלימוד מגמות קביעת. הלימוד מקצועות של התעסוקתי האופק לחיזוי

צוות החינוך ולא באופן שיטתי ומובנה. יש לציין שהמדובר בבעיה בולטת בתחומים רבים  רשותל

 מקצועית הכשרה", 4.1.4 פרק, 3078על החלטה  ראשוןדוח  ורא)ההכשרה והחינוך המקצועי  במסגרת

 . ("אתגרים" סעיףב, "למבוגרים

  עתידל פעולה כיווני 2.6

  :בו לפעול הציעו המרואייניםש כיוון להלן

 הבדואית,  חברהל חשובזה  דגש: (י"ד-"גי כיתותטכנאות )ההנדסאות וההמשך ללימודי  מסלול חיזוק

להמשיך בלימודיהם. אחת האפשרויות  יכוליםהם  לפיכךמתגייסים ו ינםארוב התלמידים  בהש

 בהשמה סיוע ובהם ,היבטים במגוון התלמידים את תלווה אשרלקידום הנושא היא בניית תכנית 

ומחוז דרום  "לתעשייה הזנק" עמותתמתכננים  הדוח כתיבת בעת. הלימודים תום לאחר בעבודה

 . תכנית מסוג זה במשרד החינוך

  המצוינות וקידום המצטיינים חיזוק. 3

  החלטהב הרלוונטי סעיףה 3.1

 לעידוד מצטיינים לתלמידים ותוכניות מרכזים יפעיל החינוך משרד: המצוינות וקידום המצטיינים חיזוק"

 "המצוינות

 . ח"ש ליוןימ 7.7 של תוספתי תקציב ובו, ח"ש ליוןימ 9.5 על עומד לתחום הוקצה אשר התקציב

 3708 הממשלהמצוינות )במיליוני ש''ח( במסגרת החלטת  מרכזי להקמת: תקציב 15 לוח
 

 

 התחום אורית 3.2

 המצטיינים והתלמידים המחוננים התלמידים שלבקידום וטיפוח  עוסקה מיוחד אגף קייםהחינוך  במשרד

 יוצאי הישגים בעל תלמיד הואתלמיד מצטיין  ,ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגףהגדרת  לפי. בישראל

 

 סך
 הכול

  תקציב

 סיכום 2016 2015 2014 2013 2012

 תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי

 הקמת
 כזימר

 7.70 1.80 1.81 0.42 1.81 0.42 1.96 0.46 1.36 0.32 0.75 0.18 9.50  מצוינות
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חתירה מתמדת להגשמת מטרותיו ולמידה  –מאפיינים של מצוינות הטמונים בו  בזכות אליהם הגיעש דופן

 זקוקים, מיוחדים וכישורים פוטנציאל בעלי שהנם, אלו ילדים, ההגדרהפי -עלמושכלת מהתנסויותיו. 

 לימוד מסגרות עבורםבליצור  יש ,במשרד אומרים, יכולותיהם. לכן של ולטיפוח לעיצוב ייחודיים לכלים

  52.לתחום המכוונת מורים והכשרת ייחודיות לימוד תכניות בנייתידי -על, מתאימות

ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בתכנית למגזר הבדואי מיועדים -המצוינות שנפתחו על מרכזי

 החומש תכניותהמרכזים הוקמה גם ועדת היגוי אשר כוללת את מרכז  הקמתו'. עם -לתלמידים בכיתות ג'

. ועדת ההיגוי מקיימת ומדריכה, ראש מחלקת החינוך, ראשי המועצות, מפקח אזורי בדרום הבדואי במגזר

דנים המשתתפים בנושאים הנוגעים לתכנית, כגון בתי הספר  בהןוישיבות בתחילת כל שנת לימודים, 

 כזים למרכזים. המשתתפים ושיבוץ הר

-מכל שכבת גיל. התלמידים נבחרים על קטןתלמידים  מספרספר אשר נבחר להשתתף בתכנית שולח  בית

הכולל את מנהל בית הספר, יועצת בית הספר, מחנכים ומורים למקצועות  הספר בית של פנימי צוות ידי

 53.אמירים בתכנית הקריטריונים על המבוססים קריטריונים)כגון מורים למדעים(, על סמך  רלוונטיים

 אחריות כגון, לתכנית הנדרשות התכונות ובעלי בלימודים ביותר הטובים שגיםימדובר בתלמידים בעלי הה

 .בתכנית להשתתפותם הסכמתם את נתנו ושהוריהם, ומשמעת

שעות תקן שבועיות אשר מחולקות לשתי יחידות לימוד,  4לפי  יםמועסק ,שהנם מומחים בתחומם ,מוריםה

 קורסי כוללת יהידקות. יחידה אחת כוללת קורס חובה במדע וטכנולוגיה והיחידה השנ 90כל אחת בת 

 על לשמור מאמץ נעשה. 18:00-15:00בשעות  בשבוע יום פועלים המרכזיםורובוטיקה.  מנותבחירה כגון א

 .תלמיד לכל אישי יחס לתת כדי תלמידים 18 דע של קטנות לימוד כיתות

 עםחשיפה  מפגש קיום: כוללים תפקידיו. במרכז הפעילות של השוטף לתפעולמרכז ישנו רכז האחראי  בכל

צוות המורים המלמד  ,םוריהה עם רציף קשר על שמירה ;התכנית כניות עם היכרות לשם התלמידים הורי

התכניות השנתיות של המורים  עלמגיעים התלמידים למרכז; בקרה  מהםש הספר במרכז ומנהלי בתי

של המרכזים(; מעקב אחר עבודת המורים והתנהלותם במרכז ועוד. הרכז מועסק גם  המדריכה)בשיתוף 

, ישנה מדריכה כללית רכזים לע. נוסף פועל המרכז בהןששעות שבועיות, בהתאם למספר השעות  4הוא לפי 

 .הפדגוגי בתחוםרים במרכזים המלווה את צוותי המו

ההחלטה מופנה לשעות הוראה, שעות ריכוז והדרכה, ציוד ועזרי לימוד. ישנו גם תקציב חלקי  תקציב

המגיעים מרחוק. רשויות מסוימות משתתפות במימון הסעות גם לשאר  תלמידיםל המיועדלהסעות, 

התלמידים, בעוד שרשויות אחרות אינן שותפות למימון, כך שההורים נדרשים להתחייב להסיע את ילדם 

 מבית הספר למרכז ומהמרכז הביתה. 

 : של למידה עיקריים סוגים משלושה ומורכבת מובנית במרכזים הלימוד שיטת

 כלל שבדרך ותחומים רעיונות עם התלמידים את להפגיש שנועדו כלליות חקר לפעילויות שיפהח :חשיפה

  ;הרגילה הלימודים בתכנית מופיעים נםאי

                                                   
 .http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Giftedאתר האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים:  52 
 פירוט על התכנית מופיע בהמשך. 53 
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 אימון, מנהיגות וכישורי החלטות קבלת, בעיות פתרון, וביקורתית יצירתית חשיבה של פיתוח :העמקה

 עריכת – למידה כושרי פיתוח. שונים באופנים תקשורת כישורי של פיתוח, מידע במאגרי מתקדם בשימוש

 ;ביקורתית וחשיבה נתונים של ניתוח, תמצות, סיכומים

השנה במסגרת "יום  בסוףוהצגתם  תוצרים להשגת המכוון טווח ארוך לימוד – תוצר-כווןומ חקר :חקר

 שיא" המתקיים במרכז. 

כל מורה נדרש לתלמידים מחוננים ומצטיינים.  האגף שפיתח פדגוגי מודל על מבוססות ההוראה תכניות

 הלימוד דרך לתבנית זו את התכנים שלו.יוצק והוא לבנות ולפתח את מערכי השיעור לתכנית באופן עצמאי 

, הנושאואף יוצר אצלם עניין וסקרנות לגבי  התלמידים אתהמורה מוביל ומנחה  :אקטיבית היא

  נדרשים להגיע לתשובות בעצמם.  והתלמידים

ואשר בה עוסק פרק זה, ישנן מספר תכניות  3708על תכנית מרכזי המצוינות אשר נכללת בהחלטה  נוסף

לא  אךבפעילות משרד החינוך  נכללות מהן שתייםנוספות המיועדות לתלמידים מחוננים ומצטיינים, 

 . התכניות הללו יפורטו בקצרה להלן: והגליל הנגב לפיתוח משרדה לימפע השלישית אתו ההחלטה במסגרת

  ומצטיינים מחוננים לתלמידיםמטעם האגף  "אמירים"א. 

 מיועדת התכנית. הספר בית של תקן שעות במסגרת המתקיימת, ספרה ביתב ינותמצו לפיתוח תכנית זוהי

 בתכנית להשתתף נבחר אשר ספר בית. המחוזידי -על הנבחרים ותיכונים ביניים חטיבות, יסודיים ספר לבתי

 שעות 5 כל. המחוזידי -על שעות 5-ו האגף תקציבמ ממומנות שעות 5: להוראה שבועיות תקן שעות 10 מקבל

 העשרה קורס שעתיים, מדעי קורס שעתיים: כך מחולקות והן תלמידים 15-כ של לקבוצה מיועדות

-20%-כ משתתפים בתכנית. חברתי חינוך של נוספת ושעה( אמנות/ יוצרת כתיבה/ רובוטיקה)תאטרון/ 

 ספר בתי 13-ל האחראית הבדואי למגזר ייעודית מדריכה ישנה דרום במחוז. השכבה תלמידי מכלל 15%

 (. 2016-2015בשנת תשע"ו ) בתכנית והשתתפש מהמגזר

 ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגף מטעם מחוננים לתלמידים ספר ביתב. 

 שוביםיהי מכללט' -'ד בכיתות לתלמידים ומיועד שנים כחמש זהחורה פועל  שוביבי למחוננים הספר בית

(, אשר אותרו כמחוננים באמצעות מבחנים ארציים 2016-2015 "ו,תשע)בשנת  רהט מלבד, יםיהבדוא

תלמידים  15-ייחודיים. הלימודים מתקיימים אחת לשבוע בימי שישי )שש שעות שבועיות( בקבוצות של כ

וכוללים לימודי מדעים, תרבות, אמנות, שפות זרות  מגווניםנית למחוננים בכיתה. אשכולות הלימוד בתכ

 בשם נוספת לתכנית הכוונה מקבלים התכנית בוגרי. בחירה ולקורסי חובה לקורסי מחולקים םהוועוד, 

 מחוננים לתלמידים ומיועדת ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגף מטעם היא גם הפועלת"הגיגית", 

 י"ב.-'י בכיתות

 המצוינות מטעם המשרד לפיתוח הנגב והגליל  תכניתג. 

עמותת "דרומה עידן הנגב" הובילה  4415.54 ממשלהה, במסגרת החלטת 2005החלה לפעול בשנת  התכנית

 הנגב לפיתוח המשרד ייד-לע התכנית יישום. בלבד יםיבדוא שוביםיבשלושה י ,פיילוטבתור  את התכנית

                                                   
 לפיתוח אסטרטגית לאומית (. תוכנית20.11.2005) 4415הבינוי והשיכון. החלטת ממשלה מדינת ישראל, משרד  54 

-http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912eהנגב. 

d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100  

http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100
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פי ההחלטה, -. על3708( תוך שילובה במסגרת החלטת הממשלה 2012-2011"ב )תשע בשנת החל והגליל

 מיועדת התכנית"סים. למתנ החברהוהתכנית מהווה מיזם משותף של המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

 ובאנגלית במתמטיקה אחיד מיון מבחן כולל לתכנית התלמידים קבלת תהליךי"ב. -'ט בכיתות לתלמידים

 –שמונה מוקדים של תכנית המצוינות למגזר הבדואי  ופעל( 2016-2015"ו )תשע שנתב. אישי איוןיר וכן

שבע( ובכל מועצה אזורית. הפעילות מתקיימת יום בשבוע בשעות  בתלמ חוץמוקד אחד בכל רשות מקומית )

לימודי עברית ואנגלית, העצמה,   של שבועיותשעות  6 כוללת. היא בבוקר בשבת ולחלופיןאחר הצהריים, 

 .ג נספחפיתוח חשיבה ועוד. פירוט נוסף על התכנית מופיע ב

  החלטהה לפני המצב 3.3

תשע"א  במבנה אשכול הפיס של העיר רהט בשנת נפתחהמצוינות הראשון לאוכלוסייה הבדואית  מרכז

ליוותה ועדת היגוי,  המרכז פתיחת את. הדרום במשרד החינוך בעקבות יוזמה של מנהלת מחוז (2011-2010)

 מנהלי –  החינוך משרד מטעם הבדואי במגזר נותהמצוי מרכזי על המפקח –המשרד  יגנצ את כללה והיא

 .בלבדה' -'ד כיתות לתלמידי בראשיתו יועד המרכזבתי הספר, נציבות הרשות המקומית ונציגי הורים. 

 .במבנה שהתגלו בטיחות בעיות עקב כשנה לאחר נפסקההמרכז  פעילות

 ההחלטה אחרי המצב 3.4

 ובתל  בנגב בערערה נוספים מרכזים שני (2013-2012) תשע"ג בשנת נפתחו הממשלה החלטת לאחר

 כסייפהנפתחו מרכזים נוספים ב בהמשך. רהטב המרכז פעילות גם חודשה. במהלך אותה שנה שבע

 ובחורה. 

"ו תשע בשנת שפעלוהמרכזים  חמשתמ אחדאת שנת הפתיחה ואת מספר התלמידים בכל  מציג 16 לוח

(2016-2015.) 

 "ו תשע בשנת שפעל מצוינות: שנת פתיחה ומספר תלמידים בכל מרכז 16 לוח

 ו'(-)כיתות ג' *במרכז תלמידים מספר המרכז פתיחת שנת ישוביה שם
 685  הכול סך
 130 2012 רהט

 152 2013 בנגב ערערה
 176 2013 שבע תל

 183 2014 כסייפה
 44 2016 **חורה
 ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגף: הנתונים מקור

 .האזוריות מהמועצות תלמידים גם מגיעים הקיימים למרכזים   *
 .בלבד' ד-ו' ג כיתות ו"תשע-ב ונפתח בחורה **
 
נכון  "סהלמ םשפרס ביותר המעודכנים)הנתונים  2013 לשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי-על

 בהםש ישוביםיב התלמידים מכלל 45% מהווים מרהט היסודיים הספר בתי דיתלמי(, למועד כתיבת דוח זה

נבחרים שני  שברהט מהעובדהנובע  הפער. התכנית תלמידי מכלל 19% רק אךפועלים מרכזי מצוינות 

 .מכל כיתה או אף יותר תלמידים שני נבחרים אחריםה ישוביםיב ואילותלמידים מכל שכבת גיל, 
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 :ההחלטה אחרי האלה שינוייםהחלו  מרכזי מצוינות פתיחת לע נוסף

 יותר גדול טווח, אלא בלבד ה'-כיתות ד' עודלא  :אליהן פונים המרכזיםשכיתות הגיל  טווח הרחבת 

 ו'.-'ג כיתות את הכולל

 מעבר תפקיד המדריכה הורחב ההחלטה קבלת שלאחר בשנים :המדריכה של תפקידה הרחבת 

אחריות להשתלמויות, אחריות לגיוס מורים ולזמני  בהםותחומי אחריות,  לה נוספו .הדרכת המוריםל

תיווך בין המפקח ו פעילות, מעקב ובקרה אחר תכנית הלימודים השנתית של כל מורה המלמד במרכז

 רכזים הנמצאים בשטח. ה ביןבאגף ל

 ההוראה צוותי של יתהמקצוע שרהההכ תחום גםההחלטה התפתח  יישום במסגרת: מקצועי פיתוח 

 :עיקריים רכיביםשלושה  על מבוססההכשרה  ליךהת. נותהמצוי במרכזי

מתקיימים  הלימודים - ומצטיינים מחוננים תלמידים בהוראת להתמקצעות הכשרה מסלול -

את  מפעילה הטאוניברסיה .גוריון בן אוניברסיטת בהםומוסדות אקדמיים בארץ,  בחמישה

 הלומדיםובסיומו  ,ייםכשנת הוא המסלול משך. הצהריים אחר בשעות בשבוע יוםהתכנית 

 מנהלי כלש היא השאיפה. תעודת התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים מקבלים

 רשומים היו (2016-2015"ו )תשע בשנת. זו הכשרה יעברו במרכזים מוריםה צוותיו המרכזים

 מכלל כשליש היוו םהולתכנית שמונה אנשי צוות מהמגזר הבדואי )שבעה מורים ורכז אחד(, 

   55.זו בשנה הלימודים לתכנית הרשומים

הוראה לתלמידים  אסטרטגיותההשתלמויות כוללות  – שעות 30 תבנו שנתיות השתלמויות -

 מחוננים ומצטיינים, מודלים לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים ועוד. 

 .המדריכה של פרטנית שוטפת הדרכה -

 ועוד ולאמנות למוזיקה ציוד, ומדעים מחשבים למעבדות ציוד: למרכזים ואיכותי מקצועי ציוד רכישת. 

 למדע קרסו פארק כגון אתריםב יהיו הסיורים: השנתית הלימודים תכניתבלימודיים  סיורים שילוב 

 (.שבע בבארש)

"החינוך  בשםכנס ארצי  הלשנ אחת עורך ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגף ,האלה פעולותל מעבר

תלמידים מחוננים  של כםחינו בנושא עוסקיםשבמה לאנשי מקצוע  משמש אשרבישראל"  נותלמצוי

  ומצטיינים בארץ ובעולם.

 ואתגרים שגיםיה 3.5

 שגיםיה 3.5.1

 מצוינות מרכזי של הוהפעל ההקמ

. שהתגלו במבנה בטיחות בעיותעקב  נסגרהוא  אך, בעיר רהט ,פעל מרכז מצוינות אחד בלבד ההחלטה בטרם

כיום פועלים חמישה מרכזי  .נוספים מרכזים הוקמוו חודשה הפעילות במרכז ברהט ההחלטה לאחר

 ובחורה.  כסייפהב, בנגב ערערהמצוינות למגזר הבדואי בדרום: ברהט, בתל שבע, ב

                                                   
 האגף לתלמידים מחוננים ומצטייניםפי מידע שהתקבל ממרואיינים מ-על 55 
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 הוראה חוכ תהכשר

 באוניברסיטתהכשרה ייחודי  מסלול כולל והואבמרכזי המצוינות,  המלמדיםמערך להכשרת המורים  פותח

 בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים.  להתמקצעותבן גוריון 

 מקצועי ציוד

 נגינה כלי, מדעים מעבדות, ניידים מחשבים כגון, ביותר גבוהה ברמה מקצועי בציוד מצוידים המרכזים

 .רובוטיקה ערכותו שונים מסוגים

 ייחודיים מקצועות

 של המחשבתית ליצירתיות יחודיי ביטוי ניםיהמרואי לדברי נותניםהרובוטיקה והאמנות  תחומי 

 מקצועות את גם לציין ראוי. הרגילהמתגלה במסגרת החינוך  הייתהזו  יצירתיותאם  ספק .התלמידים

  .במרכזים הנלמדים ייחודיים מקצועות שהנם, והכימיה הרפואה

התלמידים המשקפים את  תוצרימוצגים  אלו בימים. במרכזים" שיא"ימי  מתקיימים שנה בכל, כך לע נוסף

, מדברי המרואיינים נראה כי מרכזי בכלל. הוגאול מקור בעבורםהתקדמותם במהלך לימודיהם ומהווים 

  כל המגזר.ל םביהרחלשאיפה ה את עוררוו יישוביתהמצוינות יצרו גאווה של מצוינות 

 אתגרים 3.5.2

 בתחומםמורים מקצוענים  גיוסב קושי

 בתחומי במיוחד גדול הקושי. לתכנית המתאימים ,יםאופק רחבי ,למקצוע מומחים מורים לאתר קשה

 בניסיון .הבדואי במגזר אלו בתחומים גדול מורים מבחר אין מלכתחילהש כיוון ,המוזיקהו האמנות

 מורים לעתים מגייס ומצטיינים מחוננים לתלמידים האגף, מתאימים מורים באיתור הקושי עם להתמודד

  כך, מתימסו תקופה לאחר לצפון חוזרים הם פעם לא ךא, םבפיתוח משקיעו בנגב המתגוררים מהצפון

 את לייצב ניסיון יש .הריכוז בתחום גם מתעוררת הבעיה .לטמיון יורדת המחוז מבחינת בהם ההשקעהש

 .  הכשרתם לאחר לצפון יעברו שלא כדי, במרכזים העובדים ההוראה עובדי

 מוגבל תלמידים מספר

 רהטב. לכך הפוטנציאל בעלי התלמידיםמ חלק רקמספר תלמידים מצומצם המהווה  מתקבל לתכנית

דיברו  המרואייניםשני תלמידים בלבד מכל שכבת גיל, בעוד שלרוב נבחרים שני תלמידים מכיתה.  נבחרים

  על שאיפתם להרחבת התכנית כדי לתת מענה לקהל תלמידים רחב יותר. 

 בכיתה יהמקסימל התלמידים ממספר חריגה

 מצד המדריכה ועל הרכז על המופעלים לחצים בשל, כיתהל רביהמ מהמספרהתלמידים  מספר חורג לעתים

 .ההורים או הספר בית

 למרכזים ציוד ברכישת עיכוב

 עיכוביםיש  בהםשמקרים  ישנםהוא משויך.  אליהשמרכז מצוינות פועל באופן עצמאי מול הרשות  כל

 ברכישת הציוד הנחוץ לפעולת המרכז בשל עיכובים בטיפול בבקשת המרכז מצד הרשות המקומית. 
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 הסעותהבנושא  קושי

, מארגנת הרשותשנושא ההסעות, כך שלמעשה תלמיד שאין לו הסעה  ואומלב הוסדר לא התכנית במסגרת

 .בתכנית להשתתף יכול אינו, וממנו מרכזה לאאו שהוריו אינם יכולים להסיעו 

 המשך תתכני העדר

 תכנית קיימת לא, שונות ובמסגרות שונות בכיתות והמצוינות המחוננות בתחום תכניות מעט לא שישנן אף

 .התכניות מפעילי בין היכרותלא  אפילוו פעולה שיתוף קיים לא, מזו יתרה .המצוינות מרכזי לתכנית המשך

 עתידל פעולה כיווני 3.6

  :המרואיינים שהציעוכיווני פעולה  להלן

 במרכזים הפעילות של תוכןהו ההיקףציינו את חשיבות הרחבת  המרואיינים: התכנית הרחבת 

יום פעילות שבועי נוסף והעשרה בתחומי לימוד נוספים, כגון אנגלית, עברית, ערבית,  – הקיימים

מתמטיקה וספורט. במסגרת זו יש לפעול לצמצום הפער היחסי במספר התלמידים המשתתפים 

ושגב  לקייה ישוביםיבנוספים  מרכזיםשל  לפתיחתם לפעול וכן שוביםיבתכנית בין רהט לשאר הי

 ה מדבר. וקסום ונו אל האזוריות במועצותשלום ו

 מצוינות מרכז של מודל לפי לפעול שאיפתם את ביטאו המרואייניםמרכז מצוינות אזורי:  הקמת 

 .למצוינות ספר לבית בהמשך יהפוךש ואף כיום םהקיי זהמ יותר גדול בהיקף אזורי

 ביןמומלץ ליצור שותפויות  שובילשם עידוד מצוינות בקרב כלל ילדי הי :שוביתיי-כלל מצוינות עידוד 

 בבתי המצטיינים התלמידים של ומעורבות משותפות פעילויותידי -על שוביי בכל הספר לבתי המרכז

עוסקים בתי  זה יום ךבמהל: במגזר" עירוני מצוינות"יום  החלת, הלדוגמ; שלהם ובקהילה הספר

בהעברת סדנאות בכיתות הלימוד  יםפעילהמצטיינים  התלמידיםוהמצוינות,  בתחוםהספר בנושאים 

 ובהמשך אף מציגים את התוצרים שלהם לקהל הרחב. 

 אליה את  כווןוכן ליידע ול המצוינות מרכזי לתכניתחשוב ליצור תכנית המשך  :המשך תכנית יצירת

 .ואף להעצימם התכנית במהלך הגיעו אליהםשההישגים  אתשלא לאבד  כדיבוגרי התכנית, 

 רהיחינוך לקרי. 4

 החלטה ב הרלוונטי סעיףה 4.1

המתמקדת בהכנת התלמידים לקראת  לתלמידי כיתות י"ב כניתתהחינוך יפעיל  משרד: לקריירה חינוך"

 " ובתעסוקה באקדמיהשילוב 

 .  תוספתי כולו, ח"ש ליוןימ 4.67 על עומד לתחום הוקצה אשר התקציב

 3708 ממשלההחינוך לקריירה )במיליוני ש''ח( במסגרת החלטת  כניתתהתקציב הפעלת  :17 לוח

 

 סך
 הכול

  תקציב

 סיכום 2016 2015 2014 2013 2012

 תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי
 חינוך

 4.67 0.00 0.93 0.00 0.93 0.00 0.93 0.00 0.93 0.00 0.93 0.00 4.67 לקריירה
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 תיאור התחום  4.2

 ללימודיהם בנוגע מושכלות החלטות להחליט בהן למשתתפים לסייע היא לקריירה חינוך תכניות של מטרתן

 קריירה בנייתש הרציונל על מבוסס לקריירה חינוך. העבודה לעולם הנוגעות ולבחירות לאפשרויות בנוגע וכן

 באירופה רבות במדינות. החיים אורך לכל ונמשך הספר בית בתקופת כבר המתחיל מתמשך תהליך היא

  56.התיכון בתקופת לקריירה חינוך של תכניות כיום פועלות ריתהב צותארבו

 התכניות מרבית, לכך אי 57.הספר בתי מפעילות חלק תרשמי מוגדרות אינן בארץ לקריירה החינוך תכניות

 .   ספר בתי או שלישי מגזר ארגוני של יוזמה ופרי" עצמאיות" תכניות בעיקר הן ספר בבתי כיום הפועלות

  החלטהה פניל המצב 4.3

 במסגרת בעיקר הייתה ההחלטה פניל הבדואי במגזר ספר בבתי לקריירה החינוך בתחום שנעשתה הפעילות

 הן מצומצמות היו אלו תכניות. הספר מבתי בחלק הצוות או במגזר זה בתחום עמותות לוישהפע כניותת

 אקדמיים ללימודים הכוון ,הרצאות לרוב כללו הפעילויות. תכנים מבחינת והן שעות היקף מבחינת

 . וקריירה תעסוקה על ופחות גבוהים ללימודים הכוון על היה הדגש. אקדמיים במוסדות וביקורים

" לקריירה חינוך" של ארצית תכנית לפעול החלה, 2012 בשנת, ההחלטה מתייחסת אליהש התקופה בתחילת

 במגזר הספר מבתי בחלק גם פעלה התכנית. רקסית'והצ הדרוזית, הערבית בחברה תיכון תלמידי בקרב

 ושוק האקדמיה עולם אודות על מידע די אין הערבים שלתלמידים זיהוי בעקבות לפעול החלה  יאה. הבדואי

 של כלכלי לפיתוח הרשות, החינוך משרד, גבוהה להשכלה המועצה בין שותפות פרי והייתה, התעסוקה

 ".  משווה קו" ועמותת הממשלה ראש במשרד המיעוטים מגזרי

 המרכזית ןשמטרת תיכון לתלמידי סדנאות  וכללה םיתיכוני ספר בתי 50-ב ב"י-א"י בכיתות פעלה התכנית

 להם שיסייעו וכלים וידע באקדמיה מתאים לימודים מקצוע לבחירת מיומנויות לתלמידים להקנות הייתה

. תיכוןה לסיום עד שנתיים במשך התלמידים את וותהיל התכנית. שלהם העתידית הקריירה בניית בתהליך

 ולהרחיב התכנית למטרת אותם לרתום במטרה ההורים עם מפגשים גם התקיימו הראשונה השנה במהלך

  58.בתחום שלהם הידע את

 ההחלטה אחרי המצב 4.4

 התכנון ליישום ההחלטה  תהליך 4.4.1

 שלבי בשלושה החל הבדואי במגזר תיכון תלמידי בקרב לקריירה לחינוך בנוגע 3708 החלטה יישום תהליך

 :דרום מחוז - החינוך במשרד ונעשו כשנה ארכו תהליכיםה .מרכזיים תכנון

 החינוך בתחום פעילויות או תכניות שהפעילו, יישובבו במחוז, מרכזיים מקצוע ואנשי גופים של מיפוי .א

  ;והכוון תעסוקתי בבתי ספר במגזר הבדואי אקדמי הכוון, לקריירה

                                                   
 הנחייתבחקר מקרה",  -"הטמעת תכנית התערבות חינוך לקריירה בבתי ספר .2014  מאירוביץ', מ'; שמואלי, ע"א . 56

 https://education.tau.ac.il/yeuts_career_lab/labs_events . צינמון ר"ג
 

  html-yoatzim.org.il/about-http://aguda.2חינוכיים בישראל: היועצים ה תמתוך אתר אגוד 57
  2012 .2012דוח שנתי  .הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי 58 

https://education.tau.ac.il/yeuts_career_lab/labs_events
http://aguda-yoatzim.org.il/about-2.html
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הגורמים שמופו בשלב  תהשתתפוב הבדואי במגזר לקריירה החינוך נושא סביב עגול שולחן יצירת .ב

 בהמשךש התכנית בהתנעת לסייע יוכלו אשר שותפים ואיתור משאבים איגום הייתה המטרה. קודםה

  ;החינוך משרד ייד-לע תופעל

 הוועדות - ומאפייניהם הבדואי מהמגזר התלמידים רכיולצ מותאמת תכנית לבניית היגוי ועדות כינוס .ג

 תכנים של הובניי הבבחיר; רהיאחידים בתחום החינוך לקרי ותכנים"שפה"  ביצירת בעיקר התמקדו

תכנית פעולה  נייתבוב הראשונים בשלביה התכנית להפעלת אדם כוח מאגר בנייתבלפעילות העתידית; 

 ליישום התכנית בקרב צוותי היועצים, המורים והתלמידים בבית הספר. 

 הפעולה שיתוף. הספר בבתי התכנית ליישום משמעותית תרומה לתהליך הייתה המרואיינים הערכת פי-על

 םואיגל הןו קריירהל החינוך בתחום לתכנית האחראים של הידע להעשרת הן תרם החיצוניים הגורמים עם

    .בתחילתה הספר בבתי התכנית את שהניע מקצועי אדם כוח

 הפעולה של התכנית  מודל 4.4.2

 הספר בתי בכלל לקריירה החינוך בתחום חובה תכנית הופעלה לעיל תואר אשר התכנון לתהליך בהמשך

 מקצועה בחירת בתחום הספר בתי מתוך צוותים להכשיר הייתה המטרה. הבדואי במגזר יסודיים-העל

 גורמים שלושה עם פעילות כללה התכנית .לתלמידים סדנאות םבעצמ להעביר שיוכלו דיכ, קריירהה ותכנון

 : מרכזיים

 ולמורים למחנכים סדנאות להעברת אחראים - חינוכיים יועצים 

 ולהורים לתלמידים סדנאות להעברת אחראים - ומורים מחנכים  

 תלמידים 

 :מרכזיים תהליכים שני וכללה שנים שלוש נמשכה הספר בבתי התכנית הטמעת

 ; ולמורים למחנכים הכשרה מנגנון הקמת .א

 .  הספר בתי מתוך פנימי אדם כוח על בהתבסס לתלמידים סדנאות מערך הקמת .ב

  הספר בבתי התכנית של ההטמעה תהליך את מתאר 2 תרשים
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 הבדואי במגזר יסודיים-על ספר בבתי" לקריירה"חינוך  תכנית של ההטמעה מודל: 2 תרשים

 

 

ה"תשעד"תשעג"תשע

השתלמות מחוזית  
 "חיצונית" של משרד החינוך

השתלמות מחוזית  
 חינוךשל משרד ה" חיצונית"

השתלמות מחוזית  
של משרד החינוך " חיצונית"

 החינוך

מחנכים בבתי הספר  
 )נציג מכל בית ספר(

 תלמידים

מנחים 
 חיצוניים

מחנכים בבתי  
 הספר 

יועצים 
 חינוכיים

 תלמידים תלמידים

יועצים 
 חינוכיים

מחנכים 
 ומורים

מחנכים 
 ומורים
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  :נקודות לכמה הלב תשומת את מסב התרשים

 העברת לשם הספר מבתי מחנכים של קבוצה הוכשרה (2013-2012, ג''תשע) התכנית יישום בתחילת 

 מתוך אדם בכוח מחסור שהיה מכיוון, חיצוניים במנחים התכנית נעזרה בבד בד. לתלמידים סדנאות

 . לקריירה החינוך בתחום הכשרה לו שיש הספר בתי

 מחוזיות השתלמויות ונפתחו למחנכים ההכשרות נמשכו התכנית להפעלת השנייה בשנה החל 

 . הספר בבתי ומורים למחנכים סדנאות אלו יועצים העבירו בבד בד. יועצים להכשרת

 ירושהעב הכשרות על בעיקר התכנית של הפעולה מודל התבסס (2015-2014) ה''תשע ימודיםלה תבשנ 

 העבירו והאחרונים, ומורים למחנכים הכשרה העבירו, הכשרה קיבלו היועצים. הספר בתי צוותי

 .לתלמידים סדנאות

 הגורמים עם לקריירה החינוך בתחום שנעשו המרכזיות הפעילויות בהרחבה יתוארו הבאים בסעיפים

   .לו ומחוצה הספר בית בתוך השונים

  ליועצים הכשרות 4.4.3

 יועציםה ומספר ההשתלמויות היקףא. 

 הייתה השתלמות כל. לקריירה ינוךהח בתחום יועצים להכשרת השתלמויות שתי נפתחו ההחלטה מאז

 של ההדרכה במרכז לשבועיים אחת התקיימו המפגשים. שנתיים פני על הש  והתפר שעות 120 של בהיקף

 . שבע בבאר ונוער חברה מינהל

( 2014-2013) ד''תשע בשנת שנפתחה בהשתלמות 18: חינוכיים יועצים 30 בהשתלמויות השתתפו לוהכ בסך

  59.(2014-2015) ה''תשע בשנת שנפתחה בהשתלמות 12-ו

 תכניםב. 

 ועיצוב הקריירה התפתחות בתחום ליועצים ויישומי תאורטי ידע להקנות הייתה ההשתלמויות מטרת

 : בהשתלמות מרכזיים נושאים להלן. המקצועית הזהות

 התלמיד של המקצוע בחירת בתהליך שלו המעורבות וגבולות לקריירה בחינוך היועץ תפקידי 

 מקצועית וזהות אישית זהות התפתחות  

 אחרים חיים תפקידי עם הגומלין ויחסי החיים לאורך התפתחותית משימה – רהיקרי תכנון 

 של קבלת החלטות  תהליך  –קריירה ותכנון מקצוע בחירת 

 מסוים בתחום בלימודים או בעבודה להשתלב ההחלטה בקבלת המשפיעים הגורמים הכרת 

 אישיות ונטיות מקצועיים כישורים של אבחון דרכי . 

 ימי וכן למחנכים השתלמויות העברת באמצעות הנלמד את ליישם מתבקשים היועצים, הלימודים במסגרת

 . עובדים הם בהםש הספר בבתי לקריירה החינוך בתחום והרצאות עיון

                                                   
 פי מידע שהתקבל ממרכזת התכנית במשרד החינוך-על 59 
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 למחנכים ולמורים  הכשרות 4.4.4

 : סוגים לשני מתחלקות הספר בבית ולמורים למחנכים ההכשרות

 אותם ריםימעבו ,שעות 30 םקפהי. הספר בבתי למחנכים מיועדים קורסיםה :"לקריירה"מחנכים  קורסי

יועצים חינוכיים שקיבלו הכשרה בתחום החינוך לקריירה, כפי שתואר בסעיף הקודם. יש לציין כי בשנה 

יועצים  ייד-לע ולא חיצוני מנחה ידי-על הקורס הועבר( 2013-2012 ,הראשונה להפעלת התכנית )תשע''ג

 מתוך בתי הספר, כיוון שאלה טרם הוכשרו בעצמם. 

 בליווי המחנך תפקיד על מושם הדגש אןהיועצים,  בהשתלמותהקורסים דומים במידה רבה לתכנים  כניות

 המחנכים הכשרתם במסגרת. הלימודים תחום או למקצוע בנוגע ההחלטה גיבוש בתהליך התלמיד

 ליישם את הנלמד באמצעות העברת סדנאות לתלמידים.  מתבקשים

 .(18)לוח  מחנכים 177 השתתפו ובהם לקריירה למחנכים הכשרה קורסי 18 נפתחו( 2015-2014''ה )תשע-ב

  .מחנכים 280-לכקורסי הכשרה  18 נותוכנ( 2016-2015)''ו תשע-ל

 סדנאות מעבירים היועצים, למחנכים הכשרה קורסי לע נוסף :הספר בבתי מורים בחדרי והרצאות עיון ימי

את המודעות ולחשוף את המורים לתכנים  גבירלה אהי המטרה. מחנכים שאינם המורים לצוות אותוהרצ

 מעולם החינוך לקריירה. 

 ברשויות הספר בתי בכלל כאלה/הרצאות עיוןימי  100הועברו  (2015-2013) ''התשע עדתשע''ג  בשנים

 (. 18 )לוח הבדואיות

 לימודים שנת לפי, לקריירה החינוך בתחום ולמורים למחנכים ההכשרות מספר: 18 לוח

 ''התשע ''דתשע ''גתשע ''כסה 
 18 11 1 30 "לקריירה"מחנכים  קורסי מספר
 31 31 38 100 מורים בחדרי הרצאות/ עיון ימי מספר
  דרום מחוז - החינוך במשרד לקריירה חינוךה תחום על המפקחת: המקור

 לתלמידים סדנאות 4.4.5

. ב''י בכיתות החינוך שיעורי במסגרת מחנכים שהעבירו בסדנאות בעיקר נעשתה התלמידים עם הפעילות

 סדנאות/הרצאות גם התקיימו הספר מבתי בחלק .א''י-ו' י כיתות לתלמידי גם סדנאות הועברו לעתים

 . קריירה ובניית המקצוע בחירת מתחום בנושאים שכבתיות-כלל רוחביות

 הסדנאות .ולמחנכים ליועצים בהשתלמויות שהועברו התכנים על מבוססים לתלמידים בסדנאות התכנים

 והתלבטויות דילמות עם להתמודדות כלים לו ולהקנות ההחלטה קבלת בתהליך לתלמיד לסייע נועדו

 שונים מתחומים מקצוע אנשי עם נפגשים התלמידים הסדנאות במהלך. המקצוע בחירת נושא סביב שעולות

, המרואיינים פי-על. העבודה בשוק הנדרשים המקצועות למגוון ולהתוודע האישי מניסיונם ללמוד במטרה

 שמעוניינים גבוהים הישגים לבעלי רק ולא בכיתות התלמידים לכלל בהתאמתן ואה בסדנאות הייחוד

 . אקדמיים בלימודים להשתלב

 סדנאות והועברו ספר בתי 31-ב התכנית פעלה( 2015-2014) ה''ותשע( 2014-2013) ד''תשע יםהלימוד ותבשנ

 (.  19 לוח) בהתאמה, כיתות 148-וב 140-ב
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הועברו סדנאות  ןבהשמספר בתי הספר שבהם פעלה תכנית החינוך לקריירה ומספר הכיתות  :19 לוח
  לפי רשות ולפי שנת לימודים ,לתלמידים

 ה''תשע           ד''תשע             ג''תשע             
 כיתות ספר בתי כיתות ספר בתי כיתות ספר בתי 
 148 31 140 31 166 25 ולהכ ךס

 39 6 35 6 47 5 רהט
 17 5 16 5 15 4  מדבר הוונ

 8 3 13 3 15 3 שבע תל
 17 5 17 5 15 3 חורה
 11 2 10 2 16 2 לקייה
 12 2 11 2 15 2 שלום שגב
 10 3 8 3 4 2 קסום אל

 18 3 18 3 22 2 כסייפה
 16 2 12 2 17 2 בנגב ערערה
 2016 לפברואר נכון, החינוך במשרד התכנית מרכזת: הנתונים מקור

 

 עם ההורים   פעילות 4.4.6

 לדברי. מקצוע בחירת לגבי בהחלטהילדיהם  לליווי כליםלהם  להקנותעם ההורים נועדה  הפעילות

שבתרבות הערבית בכלל  וןמכיו ,הבדואי במגזר ההורים עם לפעילות רבה חשיבות קיימת המרואיינים

השפעה גדולה על החלטת התלמיד. אי לכך, התכנית רואה  ישבדואית בפרט, לעמדת ההורה ודעתו הו

 בתהליך ליווי התלמיד והכנתו לקריירה.  יםמרכזי פיםבהורים שות

. להרצאות ההורים בגיוס קושי יהה הספר בתי ברובקושי ביישום רכיב זה בתכנית.  ישמהמחקר עולה כי 

בבתי הספר בכלל ובפעילויות בתחום החינוך לקריירה  להורים בפעילויות בהשתתפות עניין הביעו לא םחלק

 עקב הספר בבתי לפעילויות להגיע פזורהמה התלמידים מהורי נבצר קרובות לעתים, על כך נוסףבפרט. 

 קשיי תחבורה. 

 גם עברווההחינוך לקריירה  בנושאעם ההורים  וסדנאות, חלופיות דרכים נמצאו זה קושי עם להתמודד כדי

הרצאות וסדנאות להורים המשתתפים , המגורים ביישובהרצאות ניתנו  למשל כך. אחרות במסגרות

מנחים שהם אנשי מפתח  כךב עזרואו בשיעורי דת.  בשיגיםהרצאות וכן  בקורסים להשלמת ההשכלה

 הורים של קבוצה אסף זו ובמסגרת ,ההורים עבור טיול ארגן המנהלים אחדמקצועיים מהקהילה עצמה. 

 קריירה.  בחירת בתהליך לתלמידים וסיוע מקצועה בחירת בתחום הרצאה להם והעביר

 ואתגרים הישגים 4.5

 הישגים  4.5.1

 תכנית חובה בתחום החינוך לקריירה תהפעל

במסגרתה הוכשרו צוותים מתוך בתי ו, הבדואי במגזר יסודיים-העל הספר בתי בכללתכנית חובה  הופעלה

"ה תשע-ב. קריירה והועברו סדנאות לתלמידי תיכון בבתי הספרהמקצוע ותכנון ההספר בתחום בחירת 

  .כיתות 148-ב הופעלה התכנית
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 תהליכי עבודה ועתודה מקצועית יצירת

. לקריירה החינוך בתחום המוכשריםשל אנשי חינוך בבתי הספר  מקצועית ועתודה עבודה תהליכי וצרונ

  .התכנית של השרידות סיכויי את הגדילול הספר בבתי התכנית את הטמיעל עשוי זה דבר

 המודעות תגברה

 מחנכים חינוכיים, יועצים קרבבלנושא  המודעות הגבר. הספר בבתי היום סדר על עלה לקריירה החינוך

, מקצוע בבחירתשמקנים לתלמידים כלים העשויים לסייע להם  חינוך אנשיק תפקידם כזוחו ,ומורים

 .מסוים תעסוקה/לימודים כיווןב המתמקדים מוריםכ תפקידם לעומת

 פעולה ףשיתו יצירת

 מקצועי אדם כוח והיוו לאוכלוסייה מותאמת תכנית בבניית שסייעו חיצוניים גורמים עם פעולה ףשיתו נוצר

 .בתחילתה הספר בבתי התכנית את שהניע

  וכלים תכנים של ואיגוד היציר

 . לקריירה חינוךה בתחום כתובים מקצועיים ותכנים כלים וקובצו נוצרו

  הפעילות אופי הסדרת

  .הספר בתי עם בעבודתם התעסוקתי ההכוון בתחום הפעילים הגורמים שלאופי הפעילות  נקבע

   אתגרים 4.5.2

 ההורים מעורבותב קושי

יכר שיפור במידת המעורבות של ההורים בעקבות התגייסות המורים והחלופות נ "ותשע תשנבש הגם

 בשל ואם הגעה קשיי בשל אם – חלק מההורים אינו משתתף עדייןלקבוצות  הורים,  להגיע  כדי שנמצאו

 .עניין חוסר

 מקצועי ליווי למתן מסגרת העדר

 מעביריםה והמחנכים היועצים שמעלים לדילמות ומענה ליווי למתןהאחראית  היפונקצי או מסגרת החסר

 אליהשמקצועית  כתובת, חסרה להם המרואיינים לדבריסיום הכשרתם.  לאחרש בתקופה ,סדנאותה את

 . בסדנאות יםשיבק נתקלים הם כאשרייעוץ או עזרה  לקבל כדילפנות  יוכלו

 הספר בתי מצוותי חלק מצד פעולה שיתוף חוסר

אשר אינם מודעים  ומורים מנהלים ובהםבתי הספר,  צוותימ חלקהפעולה של  שיתוף קבלתב קושי ישנו

לחשיבות הפעילות בתחום החינוך לקריירה ומעדיפים להתמקד בשיפור ההישגים הלימודיים של 

של  שינוי התפיסות והעמדות כלפי חשיבות העיסוק טבעי  תהליךמ חלקעשוי להיות  זהקושי התלמידים. 

 לקריירה.חינוך הבנושא 

 י''א-לתלמידים בכיתות ט', י' ו וסדנאות בפעילויות מחסור

, המרואיינים פי-על. לקריירה החינוך בתחומי''א י-ו' י', ט בכיתות לתלמידיםוסדנאות  פעילויות ותחסר

 מבחניםל חלקם: ירהיהקר קביעת בתהליך יחסית מתקדמים בשלבים נמצאים''ב י בכיתות תלמידים
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 מובילותבבית הספר במגמות לימוד אשר אינן  למדו חלקם אולםואף לאוניברסיטאות,  יםפסיכומטרי

 של לימודים באקדמיה או לימודי מקצוע.  מסלולל

 הלימודים לשנת הקלנדרית השנה בין הפער עקבתקציביים  קשיים

 שאינה משוםלקבלת האישור התקציבי בתחילת כל שנה קלנדרית,  הקשוריםקשיים תקציביים  ישנם

 . וליועצים יםורלמ משכורותהמתן ו הפעילות התחלת יםמתעכב כך עקב. הלימודים תשנמקבילה לתחילת 

 עתידל פעולה כיווני 4.6

 המקבלים הכשרות בתחום החינוך  ולמחנכים ליועצים טווחה-ארוך ייעוץהו הדרכהה מערך חיזוק

 שהם הסדנאות במהלך שעולות לסוגיות מענה לקבל שיוכלוהדבר היא בכך  חשיבות: לקריירה

  מעבירים

 אי-ו' י, הפעילות לתלמידים בכיתות ט' רחבתה''  

  אשר הצליחו להשתלב במקצועות נדרשים  הבדואית בחברה בוגרים עם התלמידים של מפגשיםארגון

 את התלמידים בדרכם המקצועית ףשתל יכולים הבוגרים כאלו במפגשים: בשוק העבודה

 והתאמתה למאפיינים התרבותיים של האוכלוסייה.  ההורים עם הפעילות חיזוק 

 השלמת השכלה  . 5

 החלטהב הרלוונטי סעיףה 5.1

בדגש על נשים, מרמת  למבוגרים השכלה להשלמת תכניות מגוון יפעיל החינוך משרד: השכלה השלמת"

 " בגרות תעודת להשלמתטרום יסוד ועד 

  .תוספתי כולו, ח"ש ליוןימ 11.00 על עומד לתחום הוקצה אשר התקציב

 למבוגרים )במיליוני ש''ח( במסגרת החלטת  שכלההה השלמת תכנית להפעלת תקציב: 20 לוח
 3708 ממשלהה             

 

 התחום אורית 5.2

בחברה  הלחינוך מבוגרים במשרד החינוך פועל לקידום למידת מבוגרים ולצמצום פערי השכל האגף

    שנות לימוד.  12 שלהנחלת השפה העברית והשלמת השכלה  –האגף פועל בשני מישורים מרכזיים  הישראלית.

 
 סך

 הכול
  תקציב

 סיכום 2016 2015 2014 2013 2012

 תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי 

 השלמת
 השכלה

 11.00 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00 11.00 למבוגרים
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 תעודת ללא לימוד שנות 12 ועד יסוד-טרום מרמת, שונות ברמות תכניות מספר יש השכלהההשלמת  בתחום

 שיטות. התאמה מבחני באמצעות נעשה(. סיווג הלומדים לרמות הלימוד תעודת גמר תיכון -בגרות )תג"ת 

 הלומדים לימודיהם בתום. מבוגרים חינוך של עקרונות על מבוססים בתכניות הנלמדים והתכנים ההוראה

  60.ובתעסוקה בהשכלהרשמית המוכרת לצורך קבלת גמולי השתלמות ולצורך קידום  תעודה מקבלים

 מסלולי הלימוד בתכנית למגזר הבדואי ושעות הלימוד לכל מסלול.  מפורטים 21 בלוח

 הלימודים והיקף הלימוד מסלולי פירוטהשכלה:  השלמת :21 לוח

 לימוד שעות לימוד מסלול
 400-כ יסוד-טרום
 600-כ שנות לימוד 8 – יסוד
 600-כ לימוד שנות 10
 800-כ שנות לימוד 12 –"ת תג
 דרום מחוז, מבוגרים לחינוך האגף: הנתונים מקור

 
עברית, ערבית,  הם החובה מקצועות. בחירה ולמקצועות חובה למקצועות נחלקת הלימודים תכנית

, אנגלית, מחשבים הם הנבחרים המקצועות לרוב אך, בחירה מקצועות של מאגרמתמטיקה ואזרחות. קיים 

המסלולים המבחנים  בשאר ואילו, פנימייםהמבחנים  יסוד-. במסלול טרוםההתנהגות ומדעי תקשורת

 . חיצוניים

התלמידים והרכב  מספר, תדירותם, המפגשים מועד. הבדואי במגזר התכנית הפעלת באופן רבה גמישות יש

 לכיתה מכיתה משתנה המפגשים תדירות; ערב כיתות ואבוקר  כיתותב הכיתה מותאמים כולם לקהל היעד

לומדים, אך בפועל במועצות  25-מפגשים בשבוע; השאיפה היא לפתוח כיתה עם כ לחמישה יםשני בין ונעה

; הנדרש המינימלי התלמידים למספר להגיע קושיהעקב  בלבד לומדים 10האזוריות נפתחות כיתות גם עבור 

 נפרדות לנשים ולגברים.  כיתות יש על כך נוסף

 הפעילהו במכרז זכתהש היא "סיםלמתנ החברה ,ההחלטה במסגרת האגף לפעילות הראשונות בשנתיים

(, בשל עיכוב במכרז, הועבר התקציב לרשויות. 2015-2014"ה )תשע הלימודים. בשנה השלישית, שנת אותו

(. הלימודים במסגרת התכנית 2016-2015תשע"ו ) הלימודים לשנת הזכיין מי נקבע טרםהדברים  כתיבת בעת

תכליתי או -במתנ"סים של הרשויות המקומיות ובמבנה הרב שנפתחומתקיימים במרכזי השכלת מבוגרים 

 בבית הספר האזורי של המועצות האזוריות.

. הרכז את שמעסיק גם והוא, שתפקידו לדאוג לתפעול השוטף של מרכז הלימודים ,מפעיל גוף ישמרכז  בכל

ישום לבחינות, לומדים, בניית מערכת השעות, ר גיוס  הםהגוף המפעיל  שלתחומי אחריותו העיקריים 

הרכז הוא בעל תחומי אחריות נוספים  המקרים במרבית. משכורותופיקוח על נוכחות מורים ותלמידים 

 מלמד במרכז.  הוא ,הריכוז עבודת על נוסף, עתיםולבמתנ"ס, 

גם  יאה. הפדגוגיים בתחומים ומסייעת בשבוע יומיים עובדת מדריכהה .פדגוגית מדריכהגם  מעסיק האגף

  מענה כולל לצרכים העולים מן השטח.  ונותנת שומרת על קשר רציף עם הרכזים

                                                   
 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/AdultEducationאתר האגף לחינוך מבוגרים: משרד החינוך,  60 
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הכיתות להשכלת מבוגרים במגזר הבדואי הן כיתות בוקר. היות שלמורים המלמדים  בבתי הספר  מרבית

 מוריםמעסיק  האגףקרובות  לעתיםללמד במסגרות אחרות,  יכולים הם בושאין יום פנוי בשעות הבוקר 

, סטודנטיות בשנתן השלישית ללימודים. האגף מכשיר אותן לתכנית, אך התחלופה לחלופין או, גמלאים

 עבודה על מדובר, כך לעשעתי וללא קביעות. נוסף  שכרבכיוון שמדובר במשרה חלקית  ,גבוהה מאוד בקרבן

 רבות. ארוך חלטוו תכנון מאפשרת אינה שהיא כך, השטח ןמ העולים לצרכים בהתאם המתרחשת דינמית

 משרה למצוא תוכלנה שםש משום, הפורמלי החינוך במסגרת עבודה לחפש מעדיפות הצעירות מהמורות

"ו תשע הלימודים שנת לפתיחת נכון. גבוה המורים תחלופת שיעור, ואכן. קביעות ולקבל גלובלי בשכר מלאה

 הראשונה ההוראה שנת שזו חדשים מורים 10 םהמורים פעילים, מ 35ברשימות האגף  הופיעו (2016-2015)

 . הראשון סמסטרה לאחרושני מורים שכבר הודיעו כי לא ימשיכו ללמד   שלהם

 :חלקים משלושה מורכב לתכנית המורים הכשרת תהליך

 הרכב הכיתה  עלו מורה המתקבל לתכנית מקבל מידע על האוכלוסייה הבדואית :ראשונית הכשרה

 תכנית נכללים מקבל הואש הכתוב חומרב. מבוגרים חינוךורמת הלומדים בה וכן דגשים בנושא של 

 מתבצע הראשונית ההכשרה לאחר. לימוד וספרי מלווים אתרים, קודמות משנים מבחנים, הלימודים

 .ההכשרה מתהליך כחלק פדגוגי ליווי

 פרטנית  הכשרה מקבל המורהעתיד ללמד,  הואשבהתאם למקצוע  :מקצוע מותאמת הכשרה

 .האגף ממדריכות אחת ייד-לעומותאמת אישית 

 ולמידה הוראה באסטרטגיותמתמקדת  והיאלכל המורים,  מיועדתזו  שתלמותה :כללית השתלמות 

  שעות.  28 פההיק. בהוראה המחשב שילובבו

 והםמוטלת על הרכזים,  (שכן הרוב המכריע הן נשים ,למעשה הלומדות) הלומדים לגיוס, האחריות כאמור

 החינוך מערכת אנשי גיוס"סים, המתנ ובאמצעות המקומית בעיתונות פרסום: שונים באמצעים זאת עושים

 ומעודדות הממליצות דותילמתב והסתייעות ""חבר מביא חבר תשיט ,בתכנית להשתלב אימהות לעידוד

 את חברותיהן להצטרף לתכנית. 

 להכשרה בקורסים להמשיך המעוניינות נשים ישנן: שונות מסיבות ונובעת גבוהה הלומדות של המוטיבציה

ידי רצון -בכלכלת הבית; אחרות מונעות על עיסיל במטרה העבודה בשוק מכן לאחר ולהשתלב מקצועית

הן; יש שמטרתן ולא סיימו את לימודי צעיר בגילאישי להעצמה, התפתחות וצמיחה, שכן רבות מהן התחתנו 

אישית אשר תעודד אותם  ההיא רכישת היכולת לסייע לילדיהן בלימודים, ויותר מכך, להוות עבורם דוגמ

 61.להשקיע בלימודיהם ועוד

 לסייע כדילימודי המשך לבגרות והכשרות מקצועיות. עם זאת,  כולל ואינ מבוגרים לחינוך אגףה של המנדט

בקשר עם שירות התעסוקה וכן משתף פעולה עם  עומד האגףלתלמידות גם לאחר סיום הלימודים בתכנית, 

 חשיבות על דגשבמעבירים מפעם לפעם סדנאות הכנה לעולם העבודה והרצאות נוספות  לוא. מרכזי ריאן

נה להכשרות ליצור עם ריאן מסלול המשך מוב סיונותיהנ, המרואיינים לדברי, זאת למרות. הלימודים

 מקצועיות לא צלחו. 

                                                   
 .169-187"ו: ט, גדישמחקר ועשייה".  –מבוגרים  חינוך. "2015"ה. ראמ, ע'; צוות מחקר בסוק, צ'; אמיר 61 
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  החלטהה פנילהמצב  5.3

 כן כמוברהט ובחורה.  –פעלו רק שני מרכזי השכלה אשר נתנו מענה לאוכלוסייה הבדואית  ההחלטה בטרם

 פעלהכיתה אחת  עוד 62."סידרה" עמותת אותן הפעילה. פעלו מספר כיתות במועצה האזורית אבו בסמה

שלום. התכנית הייתה מצומצמת ופעלה בהתאם לפרויקטים ותקציבים שהגיעו מעת לעת. עקב מיעוט  בשגב

התקשתה התכנית להבטיח המשכיות והשלמת השכלה לרמה הגבוהה ביותר  נפתחושמספר הכיתות 

 ללמוד שהחלו תלמידיםש מצב נוצר כך .במשימה לעמודמסוגל  והיה בכך)תעודת גמר תיכון( למי שרצה 

לא יכלו להתקדם  בהצלחה הלימודים את סיימוו( למשל יסוד)מסלול  יחסית נמוכה ברמה התכנית במסגרת

 וללמוד ברמות הגבוהות יותר. 

 ההחלטהאחרי  המצב 5.4

 רכזים הכשרת עם בבד בד, הבדואי במגזר נוספים השכלה מרכזי לפתיחת הובילה 3708 הממשלה החלטת

 לחינוך האגף בין פעולה בשיתוף נעשו אלו פעולות. לומדים לגיוס הפעילות הגברת ועם נוספים ומורים

 החברה למתנ"סים. –שנבחר להפעיל את התכנית  זכייןה ביןל מבוגרים

 מקבל מהמרכזים בחלק"סים(. למתנ החברה או)הרשות  המפעיל לגוף האגףידי -על מועבר ההחלטה תקציב

 .תוספת כל מקבל אינו הוא מהמרכזים ובחלק, תפקידו ביצוע על שכר תוספת הרכז

מרכז אחד בכל רשות מקומית  –המוכרים  שוביםיהי בכל הבדואי למגזר השכלה מרכזי תשעה פועלים כיום

( ומרכז אחד בכל אחת מן המועצות האזוריות כסייפהו בנגב ערערה, שבע תל, לקייה)רהט, חורה, שגב שלום, 

 נווה מדבר ואל קסום. 

כיתות להשכלת מבוגרים במסגרת  69( נפתחו כללב ועד) 2016 ינוארועד  2012 מדצמבר השנים בשלוש

 .22התכנית לפי החלוקה המוצגת בלוח 

 תשע"ה -"גתשע בשנים שוביםיי לפי הכיתות מספרהשכלה:  השלמת :22 לוח

 כיתות מספר היישוב שם
 *69 סך הכול

 20 רהט
 6 חורה
 12 שלום שגב

 5 כסייפה
 7 בנגב ערערה

 6 שבע תל
 1 לקייה
 7 קסום אל
 5 מדבר נווה

 מקור הנתונים: האגף לחינוך מבוגרים, מחוז דרום 
 הפעילהשלוש באל קסום וכיתה אחת בנווה מדבר, שתי כיתות  –עמותת "סידרה"  הפעילההכיתות, ארבע  69*מתוך 

 החינוך.. המימון הוא של משרד לקייהאחת בנווה מדבר ואחת ב –מכללת הנגב 

                                                   
לפעול למען שיפור מצבן של הנשים הבדואיות  כדינשים בדואיות בנגב,  ומיעמותת "סידרה" הנה עמותה שהק 62 

קבל נשים בדואיות ללתמיכה ועידוד  לקייה וכןבאזור. העמותה מפעילה פרויקטים נוספים כגון מפעל האריגה ב
 תפקידים פעילים במרחב הציבורי. עליהן
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 מספר עם שוביםיהי. בהן שפעלו הכיתות מספר מבחינתבין הרשויות  הבדלים יששניתן לראות בלוח,  כפי

 לקייהו (כיתות 12)( הם שגב שלום רהט העיר את ההשוואה ןממוציאים  אם) הקצוות בשני הבולט הכיתות

הוא באחריות הגוף המפעיל את  שוביכי נפח הפעילות בכל י לכך בקשר לציין יש. (בלבד אחת כיתה)

 ותלוי ברמת ההתגייסות שלו לתכנית.   –הרשות או המתנ"ס  –הקורסים 

 יסוד-תשע"ה הן במסלול טרום-תשע"ג הלימודים ותבשנ שנפתחו מהכיתות כשליש כי לראות ניתן 23 בלוח

  שנות לימוד.  12 ברמת וכשליש

 תשע"ה -"גתשע בשנים מסלול בכל הכיתות מספרהשכלה:  השלמת :23 לוח

 שנה

 הכול סך
 כיתות 

 יסוד יסוד-טרום בכל שנה
 שנות 10

 לימוד
 לימוד שנות 12

 אחר )תג"ת(
       

 4 21 11 11 22 69 הכול סך
       

 הכול סך
 6% 30% 16% 16% 32% 100% באחוזים

       

 "ג תשע
(2013-2012) 27 

 
10 6 4 5 2 

       

 "ד תשע
(2014-2013) 26 

8 
 3 4 9 2 

       

 "ה תשע
(2015-2014) 16 4 2 3 7 0 

 דרום מחוז, מבוגרים לחינוך האגף: הנתונים מקור
 .לבגרות ופיילוט עברית תגבור של בתחומים לימוד כיתות לפתיחת נקודתיים לניסיונות מתייחס" אחר* "
 

 המספר נפתח בהש( הייתה השנה 2015-2014הכיתות בכל שנה מלמדים כי שנת תשע"ה ) מספרעל  הנתונים

בשטח לגבי חוסר הניצול  המרואיינים דיווחיהתכנית. נתון זה מתיישב עם  במסגרתביותר של כיתות  קטןה

 שנתייםב. לעומת זאת המקומיות הועבר באיחור ודרך הרשויות תקציבה :של התקציב בשנה זו המרבי

 .ואובמל נוצלו"סים למתנ החברה דרך הועבר התקציבדמות הקו

 הבדואי( במרכזי ההשכלה במגזר 95%הלומדים ) כל כמעטשמה דגש על אוכלוסיית הנשים, ואכן  ההחלטה

רק  םהלומדים, מ 1,283( החלו ללמוד במרכזים 2015-2012) ההחלטה שלאחר השנים שלוש במשך. נשים הן

 מיועדות היו יםיתש רק כיתות 18 מתוך(, 2016-2015"ו )תשעגברים. נכון לתחילת שנת הלימודים  65

ישנו קושי  לאגף. הערב בשעות ניתנוו' הדאג וביר שלום שגב ישוביםיב התקיימו לגברים הקורסים. לגברים

הקושי של  תא הסבירולהתמיד בלימודים. המרואיינים  מתקשיםשהם  משוםבהפעלת כיתות לגברים 

 הם לאחריושהגברים להתמיד בכך שרבים מהם עובדים בעבודות כפיים, ביום עבודה ארוך ותובעני, 

 .ללימודים להתפנות מתקשים

 ומעלה.  40 גילאי 22%-ו 39-30 גילאי 32%, 29-18 גילאימהלומדים הם  46%
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 18 עלמספר הזכאים לתעודות  עמד ,(2010-2012תשע"ב )-"עתש, 3708להחלטה  שקדמוהשנים  בשלוש

 הזכאים מספר גיעה (2013-2015"ה )תשע עד"ג תשעהתכנית,  פעלה בהןש שניםשלוש  במשך ואילו 63,בלבד

 התקופות בשתי הזכאים מספר. יסוד במסלול 38-ו לימוד שנות עשרבמסלול  61במסלול תג"ת,  89 – 188-ל

 נתוניהלומדים במבחנים פנימיים בלבד. לפי  נבחניםמסלול זה  במסגרת. יסוד-טרום מסלול את כולל אינו

 את שסיימו הלומדים מכלל 30%-כ על( 2015-2013תשע"ה )-ג"תשע בשנים הזכאים שיעור מדע 2016 ינואר

. שיעור הזכאים בשנים (ההחלטה שלפני בשנים)אין בידינו נתונים על מספר הלומדים  בתכנית לימודיהם

( טרם 2015-2014מן הלומדים בשנת תשע"ה ) חלק הדברים כתיבת בעתשלאחר ההחלטה אינו סופי, שכן 

 קיבלו ציונים סופיים. 

, וזאת 28%-על כ עמד ההחלטה מועד אחריכלל הלומדים לאורך שלוש השנים  בקרבהנשירה  אחוז

 מספר התלמידים במועד פתיחת כיתה למספר התלמידים שניגשו לבחינות הסיום. בין בהשוואה

 תגריםוא הישגים 5.5

 הישגים 5.5.1

 ובמספר הזכאים הכיתות במספר דולגי

בטרם  .תכניתה מסגרתחל גידול משמעותי במספר כיתות הלימוד הפועלות ב 3708 החלטההקבלת  מאז

. מבוגרים להשכלת בתכנית כיתות 69ההחלטה פעלו כיתות בודדות בלבד, ואילו מאז קבלת ההחלטה נפתחו 

קבלת  ממועד 188-ל ההחלטה קבלת לפני 18-מ עלה והוא ,חל גידול במספר הזכאים לתעודות במקביל

  .לעלות וצפוי סופי אינו הזכאים מספר(. כללב ועד) 2016 ינוארההחלטה ועד 

 הלימודים המשכיותל האפשרות פתיחת

את המשכיות הלימודים ואת המעבר הרציף והישיר של  ואפשר בעקבותיההקורסים  וריבוי ההחלטה

 תוךבלהגיע  מצליחים –הנמוכה ביותר  הרמה – יסוד-הלומדים מרמה לרמה. כך למשל, אנשים ברמת טרום

 "ת. תגשנות לימוד במסלול  12פרק זמן של כשנתיים עד שלוש שנים לרמה הגבוהה ביותר של השלמת 

, פעולה שקודם קורסהעל  לחזור בבחינותאשר נכשל  לתלמיד מאפשר, האגף לחינוך מבוגרים על כך נוסף

 לכן הייתה בלתי אפשרית. 

 הבדואיות הנשיםהעצמת 

. התכנית 3708להחלטה  עיקריממשתתפי התכנית הן נשים, המוגדרות כקהל יעד  95% כפי שצוין לעיל,

 לדברי. רכיהןובאופן שמותאם לצנותנת הזדמנות משמעותית לנשים בדואיות המעוניינות ללמוד ולהתפתח 

 השפה רכישת בזכות: מסוגלות ותחושת טחוןיב להן מקנה צוברות שהן הידע; מהלמידה נהנות הן הנשים

 מה ולהבין שלהן הבנק לסניף או הלאומי לביטוח, החולים לקופת עצמן בכוחות תפנוהן יכולות ל העברית

 הן; אחר משפחה בן של או הבעל של ותרגום בליווי צורך ללא, עצמאי באופן טפסים למלא ואף להן נאמר

 פתח להן נפתח; צעיר מגיל בלימודים להשקיע אותם דוחפות ואף שלהם הבית בשיעורי לילדיהן מסייעות

                                                   
  וניות בתכנית. הנתונים התקבלו מחברת "מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ", המרכזת את הבחינות החיצ 63 
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 במהלך עוברות שהן החיובי השינוי את מתארות אלו נשים. העבודה לשוק וליציאה מקצועית להתפתחות

 .סביבתן ועל משפחתן על גם המקרין, התכנית

 אתגרים 5.5.2

 גמר לתעודות זכאיםשל  נמוך שיעור עדיין

המשמעותית במספר הזכאים לתעודות, שיעור הזכאים לתעודות בשנים שלאחר ההחלטה  היהעלי למרות

 .(פנימיות בחינות מתקיימות בוש, חובה-טרום מסלול כולל)לא מהווה רק כשליש מקרב הלומדים 

 לילדים מפוקחות במסגרות מחסור

לילדים  וצהרונים יום מעונותדי  איןהביניים הראשון, בפרק העוסק במסגרות לילדים,  בדוח שצוין כפי

 לילדים מסגרת ןלהבמגזר. הדבר מקשה על אימהות אשר מעוניינות ללמוד במסגרת התכנית ואשר אין 

להגיע ללימודים עם ילדיהן. במקרה  לופיןנאלצות לוותר על הלימודים או לח ואל אימהות. הלימודים בזמן

 השני, נוכחות הילדים בכיתה במהלך הלימודים מפריעה, לא רק להן כי אם גם ללומדות האחרות.  

 שלהם גבוהה ותחלופה מורים בגיוס קושי

הקושי במציאת מורים שיוכלו ללמד נשים בשעות הבוקר, האגף מעסיק לרוב סטודנטיות בשנתן  בשל

שכר שעתי וללא צבירת ותק  תמורתהאחרונה ללימודים. המורות הצעירות אשר מועסקות במשרה חלקית 

 עם אפשרות לקבלת קביעות.  ליעוזבות כאשר הן מוצאות משרה מלאה בשכר גלוב

 תלמידים בגיוס קושי

אין האגף מצליח לגייס את מספר המשתתפים  לפעמיםלומדים,  25-השאיפה לפתיחת כיתות עם כ למרות

 כיתות עם עשרה לומדים בלבד.  גםפותח  והואהאזוריות למשל,  במועצותהרצוי, 

 בגרות תעודת השלמת כוללת אינה התכנית

 ,בגרות לתעודת לימודים כוללת אינה אך)תג"ת(,  לימוד שנות 12 השלמת כוללת מבוגרים להשכלת התכנית

 יםעלולבעלי יכולת  לומדיםמצוין כי התכנית תכלול גם השלמת תעודת בגרות.  3708 שבהחלטה אףזאת, 

 לחינוך והאגף החינוך משרד, שצוין כפי. גבוהה ברמה וללימודים להכשרה להמשיך בשל כך קשותתלה

 .(5.2 סעיף, התחום)תיאור  מקצועיות הכשרות ועל לבגרות המשך לימודי על יםמופקד אינם מבוגרים

 המשך ללימודי הכוונה העדר

 מקצועיות ולהכשרות המשך ללימודי הם נשים( תכניתב הלומדיםמ 95%) מסיימותה של ההכוונה העדר

 .בהמשך ולתעסוקה מקצועית להתפתחות סיכוייהן אתו שלהן הלימודים אפשרויות את מגביל

 השנתי התקציב של בלבד חלקי ניצול

. בשנת ואובמל ונוצל"סים למתנ החברה דרך התקציב הועבר התכנית להפעלת הראשונות בשנתיים

 העברת אתהוצא באיחור, דבר שלא אפשר  התכנית להפעלתחדש  מכרז(, 2015-2014תשע"ה ) הלימודים

 ארך זה תהליך אולם ,כןדר יעבור התקציבש והוחלטהתקציב. בסופו של דבר הגיעו להסדר עם הרשויות 

על  ההכרזה( יצא מכרז אך 2016-2015תשע"ו ) הלימודיםנכון לשנת ציב. לא נוצל מלוא התק זו בשנה. זמן

 לפתוח כיתות חדשות ולנצל את התקציב שנשאר מהשנה הקודמת. אפשרהיה  לאולכן  ,התעכבה הזכיין
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 פיזיות בתשתיות מחסור

 בחלק מתאימות לימוד כיתותו האזוריות במועצות ולמים לחשמל גישה עם תקניים מבנים חסרים

 . ישוביםימה

 לגברים כיתות בהפעלת קושי

 עם. 3708 החלטה עם אחד בקנה עולה מבוגרים להשכלת בתכנית הנשים ריבוי, ההישגים בפרק שצוין כפי

 כיתות לגברים.  בהפעלתלקשיים הייחודיים  להתייחס יש, כוללת יהיברא, זאת

 לעתיד פעולה כיווני 5.6

 אימהות לילדים קטנים אשר אינם לתכנית של  הצטרפות: כדי לעודד מסגרת חסרי לילדים פתרון

השאר לבחון את  וביןנמצאים במסגרת, מומלץ לפעול למציאת מענה לילדים אלו בעת הלימודים, 

 האפשרות לשימוש בשירותי שמרטפות.

 להשלמת התכנית בין ברורה הפרדה יש כיום: מקצועיות להכשרות המשך ללימודי התכנית קישור 

 באחריות הנמצאות, מקצועיות להכשרות התכניות לביןבאחריות משרד החינוך,  הנמצאת ,השכלה

 כדיהמשך רציף של התפתחות ולמידה עבור הלומדים.  מעודדת אינה זו הפרדה. הכלכלה משרד

 נוסח לפי הההשכל קידוםשל  העיקריתהמטרה  –ך בהשתלבות הנשים הבדואיות בתעסוקה לתמו

 לימודי השלמת ההשכלה להכשרות מקצועיות.  את קשרל הראוי מן – 3708 החלטה

 בוגרות ווכלילימודים לקבלת תעודת בגרות: מומלץ לבחון מסגרת אשר דרכה  אפשרויות יצירת 

 "ת המעוניינות בכך להשלים בגרויות ולקבל תעודת בגרות.תג מסלול

 תחום החינוך הבלתי פורמלי של הפיתוח והרחב. 6

 החלטה ב הרלוונטי סעיףה 6.1

 הבלתי החינוך בתחום פעילויות יתקצב החינוך משרד"פיתוח והרחבת תחום החינוך הבלתי פורמאלי: 

 " הקהילתיות חיזוק ועל צעירה מנהיגות פיתוח על, אישיות יכולות ופיתוח העצמה על בדגש פורמאלי

  .₪ מיליון 29.76תוספתי של  תקציב ובו, "חש מיליון 40.26אשר הוקצה לתחום עומד על  התקציב

)במיליוני ש''ח( במסגרת החלטת  ליתחום החינוך הבלתי פורמ של הוהרחב פיתוח תקציב: 24 לוח
 3708 ממשלהה

 

 סך 
 הכול

  תקציב

 סיכום 2016 2015 2014 2013 2012

 תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי תוספתי משרדי 
  תכניות
 בתחום
 החינוך
 הבלתי
 29.76 10.5 5.95 2.1 5.95 2.1 5.95 2.1 5.95 2.1 5.95 2.1 40.26 פורמלי
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 תיאור התחום  6.2

 לתחום האחראים 6.2.1

 משרד הם פורמלי הבלתי החינוך בתחום נוער לבני מענה המספקים הארצית ברמה העיקריים הגורמים

 .פעילותם תיאור להלן.  השלישי המגזר ארגוניו המקומיות הרשויות, החינוך

 החינוך  משרד פעילותא. 

האחראי לחינוך  64,ונוער חברה נהלימ אהי פורמלי הבלתי החינוך בתחום החינוך משרד של המרכזית הזרוע

 כוללת נהליהמ של המרכזית היעד אוכלוסייתקהילתי לכלל בני הנוער במדינת ישראל. -חברתי-הערכי

 .יותר נמוכות בכיתות לילדים מיועדות יותמהפעילו חלק אך''ב, י עד' ז בכיתות תלמידים

 : פורמלי הבלתי בחינוך נהליהמ של העיקריות המטרות אלה

 ואזרחית קהילתית, חברתית ומחויבות מעורבות קידום 

 מגוונות פעילות ובשעות במסגרות בקהילה לנוער ופעילות פנאיה תרבות פיתוח 

 נורמטיביות חברתיות במסגרות הנוער בני את לשלב במטרה בסיכון ונוער מנותק נוער קידום 

 ובחברה בקהילה, הספר בבית דמוקרטית הנהגה תרבות וגיבוש צעירה מנהיגות טיפוח 

 ת.ספרי-בית-והחוץ ספרית-הבית החינוך במערכת תפקידים בעלי של, האגף בתחום, מקצועי פיתוח 

 : הפעולה לזירות בהתאם שונים גורמים עם בעבודה מתמקדת המינהל פעילות

, מנהלים, רכזי מעורבות החינוכי הצוות ובהםבתי הספר,  עובדי עם: העבודה נעשית ספרית-הבית הזירה

 . מדריכים ומוריםחברתית 

 חינוך מחלקת צוות עםהרשות המקומית, ובעיקר  עובדי עם: העבודה נעשית ספרית-בית-החוץ הזירה

 חינוךתפקיד מרכזי במתן שירותי פנאי ו ישכי לרשויות המקומיות  לציין יש. הנוער יחידת וצוות ברשות

 65.ילדים ובני נוער ובהם, לתושביהן פורמלי בלתי

  השלישי המגזר ארגוני פעילותב. 

 המגזר לארגוני השייכות ליותקיימות מסגרות בלתי פורמ הממשלתיים המשרדים של לפעילות במקביל

 והיאאחד הארגונים המובילים בתחום,  אהי''סים למתנ החברה. נוער ובני לילדים מיועדות ואשר השלישי

בבניית קהילות מקומיות ברשת ארצית. המתנ''סים מפעילים מגוון פעילויות פנאי בשיתוף עם  גם תעוסק

 הרשויות המקומיות. 

, וןסיכ במצבי לנוער עמותה – ''םעל, ארגונים נוספים שפועלים עם בני נוער, כגון תנועות נוער יש כן כמו

 . במכון הנג –'יק אג, ישראל ינט'וג – אשלים, חוסההלילד  המועצה

                                                   
 :, מינהל חברה ונוערמתוך אתר האינטרנט של משרד החינוך 64 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/HaminhalLesheruthcha/odot.htm 
פרסם מבקר המדינה דוח בנושא מעורבותן של רשויות מקומיות בהקניית חינוך לערכים לבני נוער.  2010בשנת  65

בדוח קבע המבקר כי על הרשות המקומית להפעיל במסגרת האחריות והסמכות שבידה גם את מערכת החינוך 
 .(2010מבקר המדינה, )בתחומה הבלתי פורמלי 
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   הרשויות פעילותג. 

 אהו המקומית ברמה פורמלי הבלתי החינוך בתחום תכניות של ההפעללו לפיתוח האחראי נוסף מרכזי גורם

 ומועצת נוער יחידת מנהל) המקומיות הרשויות חוק" נחקק 2011 בשנת. המקומיות ברשויות הנוער יחידות

 שיהיה, מלאה במשרה, נוער יחידת מנהל למנות הרשויות על כי בעוק אשר" 2011-א''תשע, ונוער תלמידים

 של הפעילויות. ברשות ונוער תלמידים מועצת להקים יהןעל כןו ,ברשות פורמלי הבלתי לחינוך אחראי

 המתקיימות פורמליות בלתי חינוכיות פעילויות ליווי, העשרה חוגי, קייטנות הקמת כוללות הנוער יחידות

 לפיתוח מוקדש הנוער יחידת מפעילות ניכר חלק. חברתית מעורבות וקבוצות נוער תנועות כגון, ביישוב

 . הקהילתית והמעורבות המנהיגות

 הערבי במגזר פורמלי בלתי חינוך 6.2.2

 והרחבת ביישובים והמנהיגות הקהילתיות, החברה חיי חיזוק הוא 3708 בהחלטה קבעושנ היעדים אחד

 ובהם, הממשלה משרדי של אחריותםל נתונות זה יעד למימוש הפעולות. הבדואי במגזר הרווחה שירותי

 . פורמלי הבלתי החינוך תחום לפיתוח שאחראי החינוך משרד

 : בהרחבה דונוישי מרכזיים תחומים-תת שישהב תתמקדמ החינוך במשרד ונוער חברה מינהל של הפעילות

 נוער תנועות הקמת  

 ספריים-בית צופים קבוצות 

  חברתית ומעורבות מנהיגות קבוצות הפעלתוהקמת מרכז עירוני למנהיגות ומעורבות 

 רשותמה ייצוגיות אמנות קבוצות הקמת 

 קייטנות 

 נוער בני של ועבריינות שוטטות מניעת  

 . לפעילויות הנחוץ ציוד רכישת וכן והמדריכים המורים לצוותי והשתלמויות הדרכה תללוכ הפעילות כן כמו

 תחומי הפעילות מאז ההחלטה -תת 6.3

 הקמת תנועות נוער : ראשוןתחום -תת 6.3.1

 התחום-תתאור ית. א

 הנוער. הן משמשות את בני פורמלי הבלתי והחינוך הפנאי פעילות במסגרת רבה חשיבות הנוער לתנועות

עבודה בצוות, התחשבות בזולת,  כגון, םכלים ויכולות לחיים העצמאיי וללמידתפעילות חברתית ל כמסגרת

 מגוון וכוללות התנועה מערכי נגזרות הנוער בתנועות החניכים עם שנעשותהפעילויות  .ארגון ולוגיסטיקה

(, צ"מד) צעירים למדריכים בקורסים חניכים הכשרת כגון, מקומיות קהילתיות-חברתיות פעילויות

 הפעילויות, והבדואי הערבי במגזר. לחניכים מחנות והקמת ביישוב קהילתיים באירועים השתתפות

 . ההוצאות במימון החניכים של השתתפות ללא חינם ניתנים והטיולים

 70-כ של כולל בתקציב החינוך משרד ידי-על הנתמכות, ארציות נוער תנועות 15 בישראל פעלו 2011 בשנת

 . הארץ ברחבי סניפים ורשת מרכז באמצעות פועלות הארציות התנועות. ח''ש מיליון
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 החלטהה פניל המצב. ב

 שקדמו השנים בשלוש. ההחלטה לפני דומא מצומצם היה הבדואי במגזר הנוער תנועות פעילות היקף

  ,נוער בני של קבוצות מספר עלופ כסייפהב. והלומד העובד הנוער תנועת של בלבד סניפים שני פעלו להחלטה

 .נוער בני 80 של אחת קבוצה פעלה בחורה(. 2011-2010) א"תשע בשנת חניכים 110-כ השתתפו ולהכ ךבסו

 ". קרמבו של כנפיים" הנוער תנועת במסגרת, מיוחדים צרכים בעלי נוער בני של קבוצה ברהט להפע כן כמו

  ההחלטה אחרי המצב. ג

  התכנון

הוחלט לפתח את תחום תנועות הנוער במגזר הבדואי בנגב ולהרחיב את הפעילות  3708 החלטה קבלת עם

סניפים של תנועות  12התקיימה פעילות לפני ההחלטה. התכנון היה להקים  ןבהששל התנועות ברשויות 

 שלהפעילות  מימון אתחניכים. התקציב שהוקצה לתחום כלל בעיקר  170-נוער, כך שבכל סניף ישתתפו כ

 להכשרת צוותי המדריכים וליווי רכזי הסניפים.  מימוןגם  בו לנכל. ניףהס

 ההחלטה יישום

עשרות קבוצות חדשות של תנועות נוער. בתהליך שנעשה מול הרשויות  הוקמו 3708 החלטה קבלת מאז

 החינוך בתחום ליםהפוע – ומקומיים יםימחוז –גורמים נוספים  ומולהמקומיות, מול הנהלת תנועות הנוער 

תנועות  .ורשות רשות כלב שיפעלו התנועותיוקמו תנועות הנוער וכן  בהםשנבחרו בתי הספר  ,פורמלי הבלתי

הוחלט  כן כמווהדרוזים.  הערבים צופיםוה הלומדוהעובד  הנוער, 'יאלאג-הנוער שנבחרו היו השומר הצעיר

 נוער בעלי צרכים מיוחדים.  ניבלהרחיב את הפעילות של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" לילדים ו

( 2015-2014''ה )תשע הלימודים בשנת. 2013-2012במהלך השנים  הבהדרג נעשתה התנועות סניפי פתיחת

סניפים  13כיום  פועלים ולהכ ךבס. נוסף סניף ולפתוחהוחלט להרחיב את הפעילות של תנועת הנוער אג'יאל 

 סניפים נוספים של תנועת נוער לילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים.  2-של תנועות נוער ברשויות, ו

  :פעילותן ועיקרי התנועות אורית להלן

 יאל 'אג-הצעיר השומר

 ,ם''מפ ביוזמת", החלוצי הערבי הנוער" לתנועת המשךב שקמה ישראלית-ערבית נוער תנועת אהי יאל'אג

 לקיים החלטה התקבלה 2006 ובשנת, הערבית הנוער תנועת התפרקה 2004 בשנת. החמישים שנות בראשית

 חילונית נוער תנועת של קיום לאפשר כדי, הצעיר השומר תנועת בתוך אוטונומית כחטיבה התנועה את

 בסיס ערכי ליצירת הצעיר השומר של העיקרית כשותפה מוגדרת יאל'אג תנועת. בישראל הערבי במגזר

 פעילות בעיקר כוללים התנועה של הפעילות יתחומ. בישראל הערבית לחברה היהודית החברה בין לדיאלוג

 הצעיר השומר בשיתוף לאומיים-דו פרויקטים,  קייטנות, צים"למד הכשרה מחנה הקמת כגון ,מקומית

 . פלסטיניות נוער תנועות עם ופרויקטים

 האזורית מועצהבו שבע ותל רהט שוביםיבי יאל'אג הנוער נועתת של סניפים שלושה יםעלופ ההחלטה מאז

 במבנים מתקיימת התנועה של הפעילות. התנועה בפעילויות חניכים 170-כ יםשתתפמ סניף בכל. מדבר נווה

 . הקהילתיים סים''המתנ של
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  והלומד העובד הנוער

נציגי חבורות הנוער העובד מכל רחבי  ייד-על אביב בתל 1924 בשנת הוקמה והלומד העובד הנוער תנועת

ובעלת קשר הדוק עם התנועה הקיבוצית המאוחדת  החדשהבת להסתדרות העובדים  אהארץ. התנועה הי

 ועם תנועת "הבונים דרור" העולמית. 

 נשרו אשר נוער בני בקרב, והדרוזית הערבית, היהודית מהאוכלוסייה נוער בני קבוצות עם פועלת התנועה

 אשר טכנולוגית-חינוכית רשת במסגרת ספר ובתי למידה מרכזי מפעילה היאו, והעבודה מודיםהלי ממעגל

  .אלו נוער בני של המיוחדים לצרכים מענה לתת כדי וסדהנ

 מבחינת הן, אחריה ניכרת במידה הורחבה אך, ההחלטה לפני החלה הבדואי במגזר התנועה של הפעילות

 . חניכים מספר מבחינת הןו גאוגרפית הש  פרי

. קסום ואל מדבר נווה, בנגב ערערה, שלום שגב, חורה, רהט ביישובים התנועה של סניפים 6 ופעל 2016 בשנת

 המקומית הרשות של במבנים בחלקהו עצמה לתנועה השייכים במבנים בחלקה תתקייממ התנועה פעילות

 . ספר בבתי תתקייממ והפעילות ,לסניף מבנה הוקם לא מדבר נווהב .םייישוביה סים"והמתנ

 והדרוזים הערבים הצופים תנועת
 הצופים ארגון, המוסלמים הצופים ארגון: ארגונים מארבעה מורכבת והדרוזים הערבים הצופים תנועת

 בקרב הפועלת התנועה. הדרוזים הצופים וארגון קתולים הנוצרים הצופים ארגון, סיםקאורתודו הנוצרים

 ולפתח לפעול למטרה לה שמה יאה.  העולמית הצופים מתנועת חלק אהי והדרוזית הערבית האוכלוסייה

 שייכות מסגרת עבורםב תהווה זו ותפעיל .הארץ רחבי מכל נוער ובני לילדים, ערכיות-חינוכיות מסגרות

 . והנאה לבילוי, אישי לפיתוח

 בשנה. 2012 בשנת, ההחלטה לאחר לראשונה החלה הבדואי מהמגזר נוער בני בקרב התנועה של הפעילות

 גאוגרפית קרובים םשה מכיוון נבחרו הללו היישובים. סייד-ואל לקייה, שבע בתל – סניפים שלושה נפתחו זו

 בשנת. ספר יובבת קהילתיים סים''במתנ מתקיימת התנועה פעילות. נוער תנועות בהם פעלו ולא לזה זה

 . שלום ובשגב בלקייה ,שבע בתל היום עד נמשכת היא אך ,סייד-באל הפעילות הופסקה 2013

 משתתפים ב''י עד' ט כיתות תלמידי'. ח כיתה עד' ד מכיתה, בתנועה חניכים 350-כ משתתפים כיום

 . צעירים מדריכים – צים''מד של בקורסים

 גווןמ מפעילה והדרוזים הערבים הצופים תנועת, עילל שתוארו האחרות הנוער בתנועות לפעילויות בדומה

 והתנדבות חברתית מעורבות, חברתיים בפרויקטים השתתפות, קיץ מחנה כגון ,פורמליות בלתי פעילויות

 . ברשויות חברתיים באירועים השתתפות כןו מקומיים חברתיים בארגונים

 66"קרמבו של כנפיים" הנוער תנועת

 גילאי ,קשות מוגבלויות בעלי ילדיםל וקהילתיים חברתיים םחיי בהנגשת לסייע נועדה" קרמבו של כנפיים"

-ב חינוכיות-חברתיות פעולות כוללות הפעילויות. האחרות הנוער בתנועות להשתלב יכולים שאינם, 21-7

 . הצהריים אחר בשעות הארץ ברחבי סניפים 47

                                                   
 של קרמבו"  מתוך האתר של "עמותת כנפיים 66
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 בהיקף עלייה חלה ההחלטה בעקבות. תורמים ייד-לע ומומנה בלבד ברהט התנועה פעלה 3708 החלטה לפני

 וימי סדנאות נורגווא לצוות ההכשרה היקףו בתנועה החניכים מספר וגדל: ברהט התנועה של הפעילות

 בחורה הסניף אלו שורות כתיבת עתבו ,בנגב הבערער חדש סניף נפתח כך על נוסף. החונכים לצוות גיבוש

  .ומוקם הולך

 שוטטות מניעת: בהחלטה נפרד סעיף דרך מתוקצבת" קרמבו של כנפיים" של הפעילות כי לציין חשוב

 להלן ורא) מיוחדים צרכים בעלי נוער ובני לילדים הפעילויות של סעיף במסגרת, נוער בני של ועבריינות

 (.6.3.6 בסעיף פירוט

. לחניכים הנגשתן על בדגש ,חרותא נוער בתנועות לפעילויות זהה במתכונת נעשות בתנועה הפעילויות

 כמו. המיוחדים הצרכים עם הילדים את יםוחונכ מלווים רגילה נוער מתנועת נוער בני, הפעילות במסגרת

 .ובחזרה לסניף מביתם מוסעים" קרמבו של כנפיים" בתנועה החניכים, כן

  חניכיםה מספרוב הסניפים במספר גידול

 3,005-ל( 2012-2011)''ב תשעבשנת הלימודים  190-מ גדל הנוער בתנועות חניכיםה של הכולל המספר 

מנווה מדבר והיתר  %14מאל קסום,  %18, מרהט הם החניכיםמ %25 67.(2014-2015) ''התשעבשנת 

 ( 3 )תרשים .משאר הרשויות (43%)

  לפי רשות  ,''התשע: מספר החניכים בתנועות הנוער בשנת 3 תרשים

 

 בתנועת החניכים את כוללים אינם הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור
 .2016 לפברואר מעודכנים הנתונים. קרמבו של כנפיים הנוער

                                                   
 יפורט אלו של . מספרם"מספר החניכים אינם כוללים את החניכים בתנועת הנוער "כנפיים של קרמבו נתוני 67
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 (. 2016-2015''ו )תשע-ב 12-ל( 2012-2011''ב )תשע הלימודיםבשנת  2-גדל מ תנועות הנוער סניפי מספר

פועל בכל רשות סניף אחד לפחות של תנועת נוער. כזכור, במרבית הרשויות לא הייתה פעילות  כיום

 של תנועות נוער לפני ההחלטה.

, שנים לפי ,בנפרד רשות בכל ההחלטה מאז החניכים במספר הגידול את לבחון מאפשריםש, נוספים מנתונים

 (:ד בנספח 1ד לוח ורא) מרכזיות נקודות שתי עולות

 תשע''ה  שנתב 3,005-ל (2014-2013) ''דתשע שנתב 2,288-מ – החניכים במספר משמעותית עלייה חלה

 350-מ – מדבר ונווה – חניכים 790-ל 478-מ – רהטהן  בולטת עלייה חלה בהןש. הרשויות (2015-2014)

 . חניכים 420-ל

 בשנת 95-ל (2014-2013) ''דתשע בשנת 250-מ – בחורה החניכים במספר משמעותית ירידה חלה 

 .(2015-2014) ''התשע

 בתנועת השתתפו בנגבברהט ובערערה  נוער ובני ילדים הרגילותשהשתתפו בתנועות הנוער  חניכיםה לע נוסף

 הנוערבתנועת צרכים מיוחדים  בעלי וחונכיםחניכים  60משתתפים כיום  ברהט". קרמבו של"כנפיים  הנוער

  68."קרמבו של"כנפיים 

  ספריים -צופים בית הקמת קבוצות: שניתחום -תת 6.3.2

  התחום-תת אורית. א

 ישש פריפריאליים ערביים ביישובים שנמצאים לילדים מענה בתורהוקמו  ספריים-הבית הצופים קבוצות

הפעילות  םיהבדואי ביישובים. בפרט נוער ותנועות בכלל פורמלי בלתי חינוך לשבמסגרות  מחסור בהם

 ספריים-בעיקר בשל המחסור בתשתיות ובמתקנים מתאימים. קבוצות הצופים הבית ,נעשית בבתי ספר

 ו'.  -לתלמידים בכיתות ד' תומופעלות בבתי ספר יסודיים ומיועד

, בכלל נוער בתנועות חניכים בקרבדומה במידה רבה לפעילות  ספריים-הבית הצופים בקבוצות הפעילות

המדריכים  םה מתאימה הכשרה בלוישק הספר מבית מורים, הפעילות במסגרת. לעיל שתוארו אלו כגון

  .קבוצותה שלחראים הא

  החלטהה פניל המצב. ב

 השנים עם. בנגב הבדואיות ברשויות ספריים-בית צופים של קבוצות 20-כ פעילותן את החלו שנה 15-כ לפני

 כמה להפעלת החינוך ממשרד תקציב ניתן 2007 בשנת. תקציבי קיצוץ בעקבות הקבוצות הבהדרג נסגרו

 ועד 2009 משנת ולמעשה ,תקציבי קיצוץ עקב 2009 בשנת הפעילות נפסקה הקבוצות מן בחלק .קבוצות

 ואל חורה, ברהט – בלבד קבוצות שלוש וכללה מצומצמת הפעילות הייתה 3708 ההחלטה קבלת מועד

 . קסום

                                                   
 .בנגב לא התקבלו נתונים לגבי מספר חניכים וחונכים בערערה 68 
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  ההחלטה יאחר המצב. ג

 הייתה הכוונה. הבדואיות הרשויות בכל ספר בבתי קבוצות 30-כ להקים תוכנן 3708 ההחלטה קבלת עם

 ולהנחיה המדריכים מוריםה תהכשרל, מוריםה של עבודה שעות לתקצוב אחראי יהיה החינוך משרדש

 .התנועה של וההפעלה ההדרכה לצוות שוטפים ופיקוח

בתי ספר בהם  מספר מבחינת 3708 החלטה בעקבות מאוד התרחבה ספריים-הבית הצופים בתחום הפעילות

 להלן .בנספח ד( 4)לוח ד הקבוצות להפעלת והוכשר שגויס אדםה וכוח חניכיםהמתקיימת הפעילות, מספר 

 : ההחלטה מאז בתחום שנעשתה הפעילות עיקרי תיאור

  הקבוצות להפעלת מורים הכשרת

 מועמדים מורים להציע הספר בתי מנהלי נתבקשו ספריים-הבית הצופים קבוצות להפעלת התכנון בשלבי

 תוכנן בוש ספר בית מכל אחד מורה נבחר לרוב. התלמידים קבוצות של מדריכים מורים בתור וכשרויש כדי

 . התכנית את להפעיל

 : כללה המורים בלוישק ההכשרה

 הנוער בתנועות תלמידים הדרכת בתחום שעות 60 של בהיקף השתלמות  

 חיצוני מנחה ייד-לעחודשית מחוזית  הדרכה 

 מטעם משרד החינוך שמפקח על הפעילות ומלווה את צוות המורים  מנחהידי -עלפרטני  ליווי

 המדריכים. 

 עם החניכים  הפעילות

 יןב לרוב  ,םלימודיה, לאחר סיום בשבוע פעם התקיימההפעילות  .יםשתי או קבוצה הופעלובית ספר  בכל

 או באירועים קהילתיים.  במחנותמאשר  חוץ ,כותלי בית הספר

מקומיים מהרשות המקומית ותלמידים "מוסעים"  תלמידים ובהם ,הספר בתי תלמידי השתתפו בפעילויות

 הנוער תנועות כלל עם תועובד ברשות הנוער יחידותלבית הספר.  סמוכיםה מוכרים לאומיישובים  משבטים

 .אתן מלא בתיאום נעשה הפעילויות של והביצוע התכנון, המרואייניםפי -ועל ,הב הפועלות

 ,ברשויות קהילתיים אירועים, טיולים(, ובנות בנים) צופים מחנה :תחומים וןוגבמ ושנע הקבוצות פעילויות

 . ומהוכד נגינה ימי, מהצפון קבוצות עם מצעד", טובים למעשים יום"

  חניכים מספר

 בשנת 1,408-ל (2012-2011) ''בתשע הלימודים בשנת 74-מ: ההחלטה מאז החניכים במספר גדולה עלייה חלה

-הבית הצופים בקבוצות שהשתתפו מהחניכים 53%(. דבנספח  3ד לוח) ;(2015-2014) ''התשע הלימודים

 ונווה מדבר.  קסוםאל  אזוריותהבמועצות  ספר( הם מבתי 2015-2014) תשע''ה ימודיםהל תבשנ ספריים

נועדו לתת מענה לתלמידים  ספריים-הבית צופיםה כי שציינו המרואיינים דברי את מחזק זה ממצא

   (.4 )תרשים פורמלי בלתי לחינוך ובמסגרות''סים במתנ מחסור בהם יששביישובים 
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  69 רשות לפי( 2014-2015''ה )תשעבשנת  ספריים-הבית הצופים בקבוצות החניכים מספר: 4 תרשים

 

 .2016 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור
 

עולות  ,בנפרד רשות בכל ההחלטה מאז החניכים במספר הגידול את לבחון המאפשרים, נוספים מנתונים

 (: ד בנספח 3דלוח  ו)רא ותחדא נקודות

 (2015-2014) ''התשע-ל (2014-2013) ''דתשעהלימודים  שנתמשמעותית במספר החניכים בין  עלייה :

 ;חניכים 400-ל 123-מ קסום באל; 156-חניכים ל 60-מ בנגב בערערה

 (2015-2014) ''התשע-ל (2014-2013) ''דתשעהלימודים  שנתמשמעותית במספר החניכים בין  ירידה 

 חניכים.  125-ל 290-מ בכסייפהחניכים;  25-ל 110-מ שבע תלבברשויות: 

 הקבוצות מסגירת נובעת החניכים במספר הירידה כי מעידים החינוך במשרד התחום מרכזי עם ראיונות

 מורים של השתתפות-אי, שתוכנן כפי הספר בבתי הפעילות קיום-אי: סיבות מספר בשל הספר מבתי בחלק

 . הפעילות קיום בהמשך הספר בית של עניין חוסר, השתלמויות או הדרכה בימי

                                                   
והם נכונים לפברואר  ,הנתונים המוצגים בתרשים זה מבוססים על מידע שהתקבל ממרכז הפעילות במשרד החינוך 69

2016 . 
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קבוצות  ופתיחתהקמת מרכז עירוני למנהיגות ומעורבות  :שלישיתחום -תת 6.3.3

 מנהיגות ומעורבות חברתית 

  התחום-תת אורית. א

 בחשיבות הכרה על מושתתות החינוך משרד תחישפ קהילתית ומעורבות מנהיגות לעידוד ךחינו תכניות

 פותחו השנים עם. בקהילה ומעורבים אחראים אזרחים להיות והכשרתם החברה לחיי הנוער בני הכנת

 70.נוער בני בקרב צעירה מנהיגות לטיפוח רבות ךחינו תכניות

, החינוך משרד של הן למנהיגות התכניות במסגרת נעשתה הבדואי במגזר צעירה מנהיגות לטיפוח פעילותה

 .השלישי המגזר ארגוני של הןו ,הבדואיות ברשויות שפעלו

  החלטהה פניל המצב. ב

 ההחלטה לפני שנעשו הפעילויות כי עולה החינוך ממשרד מפקחים ועם נוער יחידות מנהלי עם מראיונות

 מצומצמות היו נוער בני בקרב חברתית מעורבות ועידוד צעירה מנהיגות טיפוח לשם הבדואיות ברשויות

 ברבע ורכז תקן בחצי נוער יחידת מנהל ועבד שוביי בכל: הייעודי  האדם כוח של המצומצם ההיקף עקב

 ממשרד לרשות שהוקצו תקציבים באמצעות, המקומית הרשות ייד-לע בעיקר נעשו הפעילויות .בלבד משרה

 .  מהרשויות בחלק שפעלו שלישי מגזר ארגוני ייד-לוע, החינוך

 : זה תחום-תתב ושנעש המרכזיות הפעילויות להלן

 ממשלתיים משרדים

 מנהיגות של קבוצות הופעלו במסגרתה אשרמשרד החינוך  בתקצוב תכנית"הנוער בוחר בערך כדרך": 

 החינוך לטיפוח מערכתית-קהילתית-חברתית תפיסה על תמושתת התכנית. ברשויות הנוער בני בקרב

 םיייש צורך בשילוב זרועות משמעותי בין כל הגורמים האחרא זו תפיסה פי-על. המקומיות ברשויות לערכים

  71.פורמליות והבלתי הפורמליות החינוך מסגרות בין חינוכי רצף וביצירת הנוער לבני

 שלישי מגזר

 72קהילתית מעורבות לחיזוק" ק'אגי תכניות

  :"מתנדבים של הובהדרכ באיתור מקצועית התנדבות חממת משמש "להאוה""אוהל מתנדבים 

 התנדבות מערכת מופעלת "האוהל" במסגרת הארץ. רחבי מכל יהודים ומתנדבים מהנגב ערבים

-ב שפעילים וסטודנטים נוער בני ובהם משתתפים, 1,000-כ חלק לוקחים בהןש תכניות 14-כ לתשכול

 2002 משנת פועל "האוהל" ועוד. מרפאות ציבור, מוסדות מתנ"סים, ספר, בתי הכוללות מסגרות 140

  ."'יקאג" במסגרת

                                                   
כניות הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער, בערך כדרך" תשע''ו. אגף תכנים, ת "הנוער בוחר - "קול קורא" 70

 .משרד החינוך
 שם. 71
יהודי ללא מטרות רווח -פיתוח ערבימכון הנגב הנו ארגון  - קאג'י ./nisped.org.il-http://ajeecמתוך אתר הארגון:  72

מפתח ומפעיל תכניות המיועדות בין היתר לפיתוח קהילתי בקרב הערבים הבדואים תושבי  הארגון .הפועל בנגב
 הנגב.  

http://ajeec-nisped.org.il/
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  :"שובים יבמגוון י מתנדביםבוגרי תיכון ערבים ויהודים  36כנית ייחודית שבמסגרתה ת"שנת קהילה

 בבתית, סיוע לימודי ופורמלי-ת בלתיוהפעלת פעילויות חינוכי בתחומים כגון ם בנגבים ויהודייערבי

בשישה , בשיתוף תנועת הצופיםנה, , בכל שהפקת מיזמים קהילתיים. התכנית פועלת זה כעשורו ספר

 ים בנגב.ים ויהודיבתי ספר ערבי

 ברהט החינוך לקידום" קדימה צעד"  עמותת של צעירה מנהיגות פוחטי תכניות

הפעילות בתחום בני  .נוערפרויקטים לילדים ולבני  מפעילה מרהט צעירים קבוצת ידי-על הוקמהש עמותה

שנועד להכשרת בני נוער לפתח תכנית של מנהיגות, והכשרת  ,הנוער כללה הקמת בית ספר למנהיגות צעירה

 73.צים''מדבפרויקטים של  15-19 גילאיבני נוער  קרבמדריכים מ 150-כ

  ההחלטה אחרי המצב. ג

 שעוסקות והתכניות הפעילויות כל את יתכללו אשר עירוניים מרכזים להקים תוכנן 3708 החלטה קבלת עם

 ויהיו הספר בתי עם בשיתוף יפעלו אלו מרכזים כי הוחלט כן כמו. המקומית ברשות המנהיגות בתחום

 . הבדואי מהמגזר נוער בני של החברתית המעורבות תחום לקידום אחראים

 האדם כוח היקף תדלבהג בעיקר המתבטאים מהותיים שינויים מספר התרחשו ההחלטה מאז, בפועל

 . אלו בתחומים בפעילויות המשתתפים החניכים מספר הגדלתב וכן זה לתחום האחראי ברשות

   ברשות תפקידים מערך יצירת

 ומועצת הנוער יחידת מנהל) קומיותהמ ותהרשוי חוק" נחקק 3708 להחלטה במקביל, לעיל שנאמר כפי

 הצעירה המנהיגות תחום פיתוח על שמעותיתמ השפעה הייתה לחוק". 2011-א''התשע, (ונוער תלמידים

 במסגרת הקצה החינוך שמשרד התקציבים. ברשויות שהוקמו הנוער יחידות בתוך הקהילתית והמעורבות

 תחום לקידום האחראי, הנוער ביחידות נוסף אדם כוח של הוהכשר גיוס אפשרו לרשויות 3708 החלטה

 . בכלל פורמלי הבלתי החינוך ולתחום ,בפרט הקהילתית והמעורבות הצעירה המנהיגות

 הבלתי החינוכיות הפעילויות לכל אחראיות שהיו הבדואיות הרשויות 9-ב נוער יחידות 9 פעלו ההחלטה מאז

 מרכזי הוקמו כן כמו. 'וכו מנהיגות קבוצות, נוער תנועות, ברשות נוער מועצת ובהן ,ברשות פורמליות

 סים''המתנ ומול ברשויות החינוך מחלקות מול כלל בדרך פעלו הנוער יחידות. קהילתית ומעורבות מנהיגות

 .הקהילתיים

 :  כולל והוא הרשויות במרבית דומה הנוער ביחידות התפקידים מערך

 יחידת נוער  מנהל 

 מעורבות חברתית  רכז 

 מנהיגות  רכז 

 נוער והדרכה  רכז 

 תנועות נוער  רכז 

 חינוכיים נוער מדריכי 

                                                   
. הערבית בחברה פורמאלי בלתי חינוך בנושא רביעי לימודי מפגש לקראת רקע חומרי. 2015'. ע, לוי-מנדל'; א, ארצי 73

 .האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים
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 הכשרה מקבל שגויס האדם כוח. ההחלטה בעקבות שנוצרו חדשים תפקידים הם שצוינו התפקידים מרבית

 .  הצורך במידת אישי וליווי הנחיה לצד ומחוזית מקומית הכשרה כולל אשר, החינוך במשרד ונוער לחברה המינהלמ

 במתקנים המחסור בשל ברשות קהילתיים סים''במתנ פעלו( הנוער מרכזי) הנוער יחידות מרבית כי לציין יש

 . ספר בית בתוך מתקיימת הפעילות ס''מתנ בהן שאין מהרשויות בחלק. מתאימים פיזיים

  מרכזיות פעילויות

 : ב''י עד' ח בכיתות נוער לבני קהילתית ומעורבות מנהיגות טיפוח לשם שנעשו המרכזיות הפעילויות להלן

 נוער בני של קבוצות 160מאז ההחלטה הוקמו מעל  :חברתית ומעורבות מנהיגות קבוצות הקמת .א

קבוצות שפעלו לפני ההחלטה. קבוצות המנהיגות  30-כ לעומת, ברשויות ומעורבות מנהיגות בתחומי

 אתם והפעילות(, צעירים שלח''צים )מדריכי ומש( צעירים''צים )מדריכים מד  של הכשרה בעיקר בלויק

 וער.עם בני הנ קבוצתיותכללה בעיקר פגישות 

המעורבות פועלות בתחומים מגוונים בהתאם לתחומי העניין של התלמידים ובהתאם למידת  קבוצות      

מקבלים הכשרה קבוצתית בתחום מסוים  התלמידים. ביישובהתאמתם למקומות ההתנסות 

משעות  חלק נחשבותומתנדבים בו במסגרת מתאימה ביישוב. שעות ההתנדבות של התלמידים 

-על 74.החינוך משרד של" החברתית הבגרות"תעודת  תכנית במסגרת התלמיד מחויב בהןשההתנדבות 

רצון לעזור  בשלרכזי המעורבות שרואיינו, מרבית התלמידים המשתתפים בקבוצות אלו מתנדבים  פי

לקבל את תעודת הבגרות החברתית. חלק מהתלמידים ממשיכים בהתנדבות גם  כדילקהילה ולא רק 

וחלקם יוזמים בעצמם קבוצות ויוצרים קשר עם מקומות  להן, מחויבים הםש לאחר סיום השעות

 . שוביהתנדבות בי

 : מתנדבים הנוער בני בהםשלתחומי מעורבות  דוגמאות

  "המחשבים תחום -"נוער טכנולוגי 

 הסביבה איכות -ירוק"  וער"נ 

 "מתן עזרה ראשונה  - ''א"מד 

  בטיחות בדרכים  - "בטרם"נוער 

 צעיר חינוכי צוות 

  "ושפה עברית  קיום-דו –"חיים משותפים 

  "קהילתי  שיטור -"נוער למען קהילה בטוחה 

  "הספר בבית עמיתים לתלמידים סיוע -"תלמידים למען תלמידים 

  בצריכת מים  סכוןיוח הסביבה איכות - "מים"נאמני 

  "אנרגטי חיסכון -"מעורבות אנרגטית.  

                                                   
כפיילוט ארצי בחטיבה העליונה ( 2011-2012)תשע''ב  הלימודים התכנית "תעודת בגרות חברתית" פועלת משנת 74
 רדמש אתר מתוך  בתי ספר. מינהל חברה ונוער אחראי להפעלת התכנית בשיתוף המזכירות הפדגוגית 164-ב

 /http://cms.education.gov.il: החינוך
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עם מינוי רכז מעורבות ביחידת הנוער נוצרה שותפות עם  :שוביבי למתנדבים השמה מקומות יצירת .ב

 שיתוף. ההתנדבות שעות לאישורתלמידי בית הספר ואחראי  עםשעובד  ספרי-רכז המעורבות הבית

 פי-על. הנוער בני השמת לשם מקומיים וארגונים מוסדות עם נרחבות שותפויות הניב הפעולה

וכיום נוצר מאגר  ,מוגבל היה התלמידים הופנו אליהםשהמרואיינים, לפני ההחלטה מספר המקומות 

את מקום ההתנדבות המתאים  לבחוריכול  התלמיד גדול ומגוון יותר של מקומות אשר מתוכם

 ליכולותיו ולתחומי העניין שלו.  

 201175-''אהתשע המקומיות, בעקבות חוק הרשויות כאמור תלמידים ונוער וטיפוחן: מועצות יצירת  .ג

מלווים  ברשויות הנוער יחידות יצוותותלמידים ונוער בכל הרשויות הבדואיות  תומועצהחלו לפעול 

 . ומטפחים אותן

 הפעילות של קבוצות מנהיגות ומעורבות חברתית   קףיה

 קסום ואל, בנגב ביישובים רהט, ערערה מרביתן, קבוצות 178( פעלו 2015-2014) ''התשע הלימודים בשנת

משאר  57%  – והיתר ,מכסייפה 19%; מרהט מהם 24%, תלמידים 5,221. בקבוצות אלו השתתפו (25 לוח)

  (.5 הרשויות )תרשים

 

 לפי רשות  ,''התשע שנתב פעילותומעורבות חברתית  מנהיגות: מספר קבוצות 25 לוח

 פעילות קבוצות מספר  מקומית רשות
 178  ולהכ ךס

 40 רהט
 30 בנגב ערערה

 30 קסום אל
 20  לקייה
 19  כסייפה

 15 שלום שגב
 17     מדבר נווה
 7  שבע תל
 .2016 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור
 

  

                                                   
 2011-, התשע''אומועצת תלמידים ונוער(מנהל יחידת הנוער ) חוק הרשויות המקומיות 75
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חברתית בשנת  בותומעור מנהיגות של בקבוצות המשתתפים''ב י-'ז ת: מספר תלמידים בכיתו5 תרשים
 לפי רשות  ,''התשע

 

 .2016 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור

: המשתתפים בקבוצות של מנהיגות ומעורבות חברתית חלה עלייה גדולה במספר התלמידים ההחלטה מאז

 עדו (2014-2013) ''דתשע הלימודים בשנת 2,107-ל (2012-2011) ''בתשע הלימודים בשנת דיםתלמי 495-מ

 במספר המשמעותית יהישהעל בלוח לראות ניתן. (ד בנספח 5ד לוח ורא) (2015-2014) "התשע-ב  5,221-ל

 מן הכלל.  יוצא ללא הרשויות בכל חלה למידיםהת

 רשות מהייצוגיות אמנות הקמת קבוצות : רביעיתחום -תת 6.3.4

  התחום אורית. א

 ייחודיים שרונותיכ של וטיפוח זיהוי על מתבססת מקומיות ברשויות תלמידים של ייצוגיות קבוצות הקמת

 .ספורט או באמנות קצעותתממ הקבוצות. היישוב דימוי והעלאת התלמידים להעצמת ככלי תלמידים בקרב

 . ל''ובחו בארץ אחרות קבוצות מול להתחרות ואף המקומיות הרשויות את לייצג אמורות ןה

  החלטהה פניל המצבב. 

 פעלו ההחלטה לפני כי עולה דרום מחוז החינוך במשרד ונוער חברה למינהל מהאגף שהתקבל מידע פי על

 ,חוגים של במתכונת לרוב פעלו הקבוצות. הבדואי במגזר אמנותה בתחומי תלמידים של בודדות קבוצות

 ךבס. תהמקומיו מהרשויות בחלק קהילתיים סים''מתנ או עמותות אותן הפעילו. ייצוגיות כקבוצות ופחות

 (. 2012-2011, ב''תשע) ההחלטה לקבלת שקדמה בשנה תלמידים 120-כ אלו בקבוצות השתתפו ולהכ

 ההחלטה יאחר המצבג. 

' ט-'ה בכיתות תלמידים של קבוצות 44 ולהקים התחום את לפתח תוכנן 3708 ההחלטה קבלת עם

, לחימה אמנויות, ודרמה מחול, מחול להקות, מקהלות, זמר חבורות כגון ,תחומים במגוון שיתמקצעו
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 השנתי מהתקציב כשליש ווהיה לכך שהוקצה התקציב. וסאונד קולנוע, וספרות כתיבה, ספורט נבחרות

 ורכישת אדם כוח מבחינת הפעילות עלויות את לממן היה התכנון. פורמלי הבלתי החינוך בתחום הכולל

 הפעילות התקיימה( בהמשך ראו) בהפעלה קשיים עקב, בפועל. הקבוצות להפעלת הנחוץ מקצועי ציוד

  .אחרים פעילות לתחומי הופנו מהתקציבים וחלק ,מהמתוכנן מצומצם בהיקף זה בתחום

 ראח בשעות התקיימה הפעילות. הרשויות בכלל' ט עד' ה בכיתות ייצוגיות קבוצות 36 הוקמו ההחלטה מאז

 גיוס בתהליך הנוער יחידות את לווהמ ונוער חברה מינהל. ספרה בתיב או הקהילתיים סים''במתנ הרייםהצ

 . הקבוצות להפעלת הנחוץ הציוד רכישת את מןמומ המדריכים

 משתתפת והיא ,ספציפי בתחום הוכשרה קבוצה כל .מגוונים בתחומים עוסקות שהוקמו הקבוצות

 והכשרה הדרכה מקבלות הקבוצות. ברשות קהילתיים ומופעים באירועים כןו לה ומחוצה ברשות בתחרויות

 דוגמאות. ביישוב לגאווה מקור הןב ורואות אלו קבוצותל רבה חשיבות מייחסות הרשויות. מקצוע אישמ

 : שהוקמו לקבוצות

 תאטרון  

 שחמט  

 (עממיים)ריקודים  ודחייה דבקה 

 לחימה  אמנות 

 ושירה  מוזיקה 

 : רבים בקשיים מלווה היה והפעלתן הייצוגיות הקבוצות גיבוש תהליך, לעיל שצוין כפי

 ובמגזר בכלל הערבי במגזר באמנות מקצוע באנשי מחסור בגללבגיוס כוח אדם מקצועי,  בעיקר  קושי 

  בפרט הבדואי

 הקבוצה מפגשיב השתתפותב שלהםבגיוס תלמידים מתאימים וחוסר התמדה  קושי 

 המתנ''סים עמוסים בפעילויות, והמתקנים  :הפעילות לביצוע מתאימים מקומותבו בתשתיות מחסור

 בבתי הספר לא תמיד התאימו לפעילות  הקבוצות. 

 העשרה ולא כקבוצות קבוצותכ ותרי פעלוו המצופיםלהישגים  והגיעניכר מהקבוצות לא  חלק כךמ כתוצאה

 .ייצוגיות

 ים משתתפהמספר 

 תלמידים 120-מ: המשתתפים בקבוצות הייצוגיות חלה עלייה גדולה במספר התלמידים ההחלטה מאז

חלה ירידה  (2015-2014) ''התשע בשנת(. 2014-2013) ''דתשע-ב 584-( ל2012-2011) ''בתשע הלימודים בשנת

 . כך עקבחלק מהקבוצות  סגירתו מהפעילות תלמידים נשירת בשל תלמידים 487-ל

 713 בקבוצות הייצוגיות השתתפו בעקבותיהו ,עלייה שוב( חלה 2016-2015''ו )תשעהלימודים  בשנת

 . (6 רשים)ת מרהט דומה ושיעור, בנגב מערערה 17%, מנווה מדבר מהם 19% – תלמידים
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 ,''ותשעוהספורט בשנת  ותהאמנ בתחומי ייצוגיות בקבוצותט' -ה' ת: מספר תלמידים בכיתו6 תרשים
 לפי רשות 

 

 .2016 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור
 

 קייטנות: חמישיתחום -תת 6.3.5

 התחום תיאור. א

 את להגביר כדי יש ובכך ,בחופשות נוער ובני לילדים מסגרות חסרות הבדואי במגזר, המרואיינים לדברי

 בחופשות ילדים עבור קייטנות להקמת רבה חשיבות נודעת לפיכך. הילדים בקרב ברחובות השוטטות תופעת

 .והאביב הקיץ

 החלטהה פניל המצב. ב

 פיקוח ללא קהילתיים סים''מתנ או עמותות, פרטיים גורמים לויהפע ההחלטה לפני שפעלו הקייטנות את

 תלמידים בהן השתתפו המרואיינים הערכת פי-ועל ,מהרשויות בלבד קטן בחלק פעלו ןה. החינוך משרד של

 יכלו לא הבדואי מהמגזר רבות ומשפחות יחסית גבוהות היו ההשתתפות שעלויות מכיוון, בלבד מעטים

 . בהן לעמוד

  ההחלטה יאחר המצב. ג

 התקציב. הבדואיות ברשויות תלמידים 3,000-כ עבור קייטנות לסבסד הוחלט 3708 החלטה קבלת עם

 פי על. פורמלי הבלתי החינוך של השנתי מהתקציב 10%-כ מהווה ברשויות הקייטנות סבסודל שהוקצה

 מאז, זאת למרות. יםיהבדוא היישובים של צרכיםה את ממלא ואינו קטן זה תקציב, המרואיינים הערכת

 . בקייטנות השתתפו תלמידים ואלפי ניכר באופן זה בתחום הפעילות התרחבה ההחלטה
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 מכיתותמענה לתלמידים  תפקוסמבחופשות הן ו ,בכל הרשויות תעלוופ ההחלטה מאז שהוקמו הקייטנות

נמוך שבעבר נבצר מהם להשתתף בקייטנות עקב  כלכלי-ברתיחמרקע  תלמידים ובהם' , זועד כיתה  גןה

כגון מתנ''סים ואולמות  ,פועלות בבתי הספר ובמקומות מרכזיים ביישובים קייטנותהחוסר אמצעים. 

בעקבות  שהוקמוני ההחלטה, הקייטנות לפ פעלוש קייטנותהמ בשונהספורט, הנגישים לכל תלמידי היישוב. 

 יהליווי והנח יםההדרכה וההנהלה מקבל יוצוות, החינוך משרד של הפיקוח תחת לותעופ 3708החלטה 

שקלים  20-כ ואה וךהחינ ממשרד הרשויות שמקבלות התקציב. החינוך במשרד ונוער חברה מינהל צוותמ

 תלמיד.  כללליום 

 סובסדה בקייטנה השתתפותם שעלות תלמידיםה מספר

 (7 תרשים ו)רא 'ז-גן בכיתות תלמידים 3,380עבור  ותקייטנ סובסדו( 2015-2014)תשע''ה  בשנת . 

 17% מאל קסום.  15%-ו מדבר מנווה 15%, מרהט הם ודסבס בלוימהתלמידים שק 

  ,''התשעבקייטנות בשנת  להשתתפות סבסוד בלוישק' ז-מספר התלמידים בכיתות גן :7 תרשים
 לפי רשות                   

 

 .2016 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור

 

 ח''ן –בני נוער ועבריינות של בני נוער מניעת שוטטות : שישיתחום -תת 6.3.6

  ברחוב )חבורות נוער(

  התחום-תת תיאור. א

 למסגרת הפנייתםבו ,בסיכון הנמצאים, מיוחדים צרכים בעלי ובהם, נוער בני באיתור עוסק זה חוםת-תת

 . נוער בני של השוטטות תופעת את תצמצם ובכך אישי ליווי להם תספק אשר ביישוב פורמלית בלתי חינוכית
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  החלטהה פניל המצב. ב

 וארגוני חברתיים לשירותים המחלקות ייד-לע בסיכון נוער בני עם המרכזית הפעילות נעשתה ההחלטה לפני

 או בסיכון נוער בני לאיתור ייעודי אדם כוח הוקצה לא המרואיינים פי-על. בתחום שעבדו השלישי המגזר

 . נשירה בסכנת

  החלטהה יאחר מצבה. ג

 למיפוי אחראים ויהיו משרה חצי של בהיקף הרשויות ייד-לע שיועסקו ן''ח מדריכי לגייס היה התכנון

 או פורמליות בלתי חינוכיות למסגרות הפנייתםלו הרלוונטית היעד מאוכלוסיית הנערים של ואיתור

 בכלל נוער בני 240-ל מענה לתת תוכנן הכול בסך .והעצמה תמיכה לקבלת ייחודיות בקבוצות שילובםל

 . היישובים

 במרבית .הרשויות בכל רכזים יסווג נוער בני של שוטטות למניעת התכנית להפעלת הראשונה בשנה

  76.ברשויות נוער קידום יחידות מול ובחלקם ,הנוער יחידות מול פעלו הם היישובים

. במקומות שבהם הרכזים עבדו בשותפות עם יחידות רשותל מרשותהעבודה של הרכזים הייתה שונה  שיטת

את המענים שמספקת  ולהציע אליהםרשימות של בני נוער בסיכון, לפנות  לקבליכלו  הםקידום הנוער, 

, הם נתקלו בקושי באיתור הנערים ובפנייה נוער לקידום יחידה אין שבהן ברשויותהתכנית. לעומת זאת, 

 עבודתם את המשיכו לא שגויסו הרכזים, כמתוכנן פעלה לא התכנית הרשויות במרבית, כך עקבאליהם. 

  :סיבות מספרלכך  היו .הופסקה והפעילות

 ( נעריםה לא)פנייה אישית  שתוכננה העבודה שיטת פי-עלבאיתור בני נוער  קושי 

 הנוער בני מצדהרכז,  עםשיתוף פעולה  חוסר 

 הבדואית בחברה מקובל שאינו דבר, הנוער בני לא הישירבפנייה  קושי  

 נוער מאותרים.  בני אליהן להפנות שאפשרבמסגרות ייחודיות  מחסור 

המרואיינים כי נעשו מאמצים לאתר בני נוער בסיכון ונפתחו קבוצות ייחודיות  דיווחו הללואף הקשיים  על

 שלצרכים מיוחדים, לפי תיאום ואישור  בעלינוער בסיכון ו בנילילדים  ו שנבחרה בפעילות ,ביחידת הנוער

  : שנפתחו לקבוצותדוגמאות  מלווה את ביצוע התכנית.הועדת ההיגוי הרשותית 

 לנערות  העצמה 

 י(ג )די הסאונד בתחום נוער בני של הכשרה' 

 בנהיגת טרקטורים הכשרה 

 סוסים על רכיבה באמצעות לנערים העצמה. 

 בעלי נוער ובני ילדים עם פעילות זה וםתח-תתב התקציבי הסעיף כלל בסיכון נוער בני עם פעילות לע נוסף

 בני לובלשי שמיועדת" קרמבו של כנפיים" הנוער תנועת של הפעילות הורחבה זו במסגרת. מיוחדים צרכים

 (. 6.3.1 בסעיף לעיל פירוט ראו) רכיהםולצ שמותאמת נגישה נוער בתנועת מיוחדים כיםצר בעלי נוער

                                                   
היחידות לקידום נוער הן  .ברשות נוערל פעילויותכלל היות לאיחידות הנוער הן יחידות שעובדות ברשויות ואחר 76

 וניתוק ממערכת החינוך הפורמלית.המתמקדות בבני נוער במצבי סיכון יחידות 
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 רבה חשיבות מייחסיםבמינהל חברה ונוער  ליכי מרכזי הפעילות בתחום החינוך הבלתי פורמ לציין יש

, לכך. אי יחסיתעם בני הנוער בסיכון ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים, בעיקר בשל שיעורם הגבוה  פעילותל

 הבדואי בדרום.  במגזר אלועבודה מותאמת לעבודה עם בני נוער  כניתת גיבוש על כיום שוקד הצוות

 פעילויות נוספות  6.3.7

 תוכנן פורמלי הבלתי החינוך בתחום ההחלטה ליישום הפעולה תכנית במסגרת, שצוינו פעילויותה לע נוסף

 בעליל כשרותה ניתנו עלבפו .ההחלטה בעקבות לפעול שהחלו בתכניות העובדים לצוות הכשרות מערך לבנות

 מדריכי, צעירה מנהיגות זירכ ,רשות רכזי, ספריים-בית צופים בקבוצות מדריכים-מורים :האלה התפקידים

 של ההדרכה מרכז ייד-לע ניתנות הכשרותה. ברחוב ן"ח מדריכיו קייטנות מדריכי ,קייטנות מנהלי, נוער

 . שבע תלב"ה פסגההדרכה  ומרכז החינוך במשרד ונוער חברה מינהל

 : בעיקר  כלל התכנית לצוות שניתן ההכשרות מערך

 17השונים, בהיקף של  חומיםהת-תתמ מקצוע לאנשי פורמלי הבלתי החינוך בתחום שנתיים עיון ימי 

 שעות  

 שעות 120 של בהיקף נוער למדריכי אוריינטציה קורס 

 שעות 60 של בהיקף ספריים-בית צופים בקבוצות מדריכים למורים השתלמויות 

 שעות  30לרכזי מעורבות בהיקף של  הדרכות 

 משותפים חיים"שעות למורי  30-ושעות למורי הצופים  30בהיקף של  השתלמויות." 

  אתגריםוהישגים  6.4

 הישגים  6.4.1

 החלטההתהליכי עבודה ליישום  של הובניי תכנון

 בתחום עוסקיםשקבלת ההחלטה הוקמו ועדות היגוי מחוזיות וארציות המורכבות מאנשי מקצוע  עם 

 שמגדירה מפורטת פעולה תכנית בנה וקהילה נוער מינהל צוות, אלו ועדות בעקבות. פורמלי הבלתי החינוך

הן  ,ותחומי האחריות והסמכויות של השותפים להפעלה השותפים, ההצלחה יעדי, הפעילות תחומי את

 ברמה המחוזית והן ברמה המקומית. 

 מקומיים גורמים עם משאבים ואיגום שותפויות יצירת

 ,וטיפוח שותפויות עם תכניות ארציות פורמלי הבלתי החינוך נושא סביב ברשויות עגולים שולחנות נוצרו

 החברהכגון  ,נבנו שותפויות עם גופים מקומיים ,כן כמו. "עיר ללא אלימותו"כגון התכנית הלאומית 

בכלל ובקרב  פורמלי הבלתי החינוך לקידום הפועלים ארציים גופים – וארגוני המגזר השלישי סים''למתנ

 בני נוער בפרט. השותפויות אפשרו איגום משאבים להרחבת היקף הפעילות בתחום. 

 המקומיות ברשויות היום סדר על פורמלי הבלתי החינוך נושא העלאת

אף הקשיים הכלכליים  עלהתחום ברשויות.  לקידוםהוקמו יחידות נוער שאחראיות  3708ההחלטה  בעקבות

 לאשכמעט  שותפותמהפעילויות,  חלק שלובמימון  הבהפעל להשתתף החלו הןהרשויות,  מתמודדות שאתם

 לפני ההחלטה.  מתה קיייתהי
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 כוח אדם של הוהכשר גיוס

. ברשויותהפעילויות  של הוהפעל ליישוםגויס והוכשר סגל של כוח אדם ייעודי שאחראי  ההחלטה מאז

 מדריכי, מדריכים מורים, גותמנהי רכזי, מעורבות רכזי, נוערהיחידת  מנהל את למנות אפשר במגויסים

 . ועוד נוער

 היעד לאוכלוסיית והנגשתןביישובים  פורמליות הבלתי והמסגרות הפעילויות מגוון הרחבת

 של רחב מגוון פועל הרשויות בכל.  ההחלטה מאז הפעילות היקף מאוד התרחב הפעילות תחומי במרבית

 צוות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. בפעילויות של ופיקוח בליווי, פורמליות בלתי חינוכיות מסגרות

ילדים ובני נוער מהמגזר הבדואי בנגב. הפעילויות מתקיימות בבתי ספר  13,000-מ אלו משתתפים למעלה

 לכלל התלמידים ביישוב.  להנגישןבמטרה  ,ביישובים שונים יםבאזור''סים ומתנ

 הפעילות תחומי במרבית ביעדים עמידה

במרבית  משתתפיםה ומספר קבוצותהמספר  מבחינת ,ונוער חברה מינהל צוות שקבע יעדיםהושגו ה כללכ

 . ספריים-בית צופים קבוצותוכן  רבותתחומי הפעילות, כגון תנועות נוער, קבוצות מנהיגות ומעו

  אתגרים 6.4.2

 קבוע מקצועי אדם בכוח מחסור

או אקדמאים,  סטודנטים לרוב: כוח אדם זמני אהו פורמלי הבלתי החינוך בתחום שפועל האדם כוח מרבית

בתכניות  יציבות-לאי גורמת הצוות תחלופת. קצר זמןלבחלקם מצפון הארץ, שמשתלבים בעבודות אלו 

 לתנאי קשורות לתחלופה העיקריות הסיבות, המרואיינים הערכת פי-על. ההכשר על משאבים ולבזבוז

 .  מצומצם משרהנמוך והיקף  שכר – ההעבוד

 פיזיים מתקניםבו בתשתיות מחסור

''סים המתנ. מיטביהשאינם מאפשרים את קיומן  מתאימים לאבמתקנים  מתקיים הפעילויות מן ניכר חלק

 גביללה כדי יש ובכך, ביישובמקום מרכזי לקיום פעילויות אלו לצד פעילויות נוספות רבות  םה הקהילתיים

 את הפעילויות מבחינת שעות ומיקום בתוך המתנ''ס. 

 "מוסעים" לתלמידים הפעילויות של נגישות העדר
 תלמידים ובהםשתוארו לעיל מיועדות לכלל התלמידים מהמגזר הבדואי,  פורמליות הבלתי שהפעילויות אף

ובני נוער המגיעים ללימודים בהסעות, בפועל, מרבית הפעילויות מתחילות לאחר הלימודים ומסתיימות 

 אין הסעות לתלמידים הנזקקים להן.   בהןשבשעות 

 ייצוגיות  אמנות קבוצות בהפעלת קושי

 לנושאנובע ממחסור בכוח אדם מקצועי מהמגזר הבדואי, ממחסור בתשתיות וכן מחוסר מודעות  הקושי

ציפו מפעילי  להםשבקרב המשפחות. כתוצאה מקשיים אלו, חלק ניכר מן הקבוצות לא הגיע להישגים 

 .יותייצוג כקבוצות ולא העשרה קבוצותכ יותר פעלואלו  קבוצות .התכנית

 נוער בני שוטטות למניעת התכנית בהפעלת קושי

 כמו. נוער לקידום יחידה אין שבהן ברשויות בסיכון הנמצאים נוער ובני לילדים ובפנייה באיתור קושי יש

, כך עקב מתאימות שניתן לשלב בהן משתתפים מקבוצות אוכלוסיות אלו. ייעודיות קבוצות חסרות כן

 . נתמתוכנה במתכונת הפעל לא שוטטות למניעת התכנית



 

85 

 לקייטנות הסבסוד להרחבת במשאבים מחסור

 דבריול, ביקושה לעעונים  אינםהכלכליים שמוקצים לסבסוד ההשתתפות בקייטנות  המשאבים

להגדיל את מספר התלמידים המשתתפים  כדיזה  תחום-תתל התקציבים בהגדלת צורך ישהמרואיינים 

 . בהןבקייטנות ולהעשיר את הפעילויות 

 חברתית מעורבות שלנוער המשתתפים בקבוצות  בנילבמסגרת המשך  מחסור

הפעילות עם בני הנוער בקבוצות המעורבות מתרחש בתקופת השתתפותם בהכשרה להתנדבות במקום  עיקר

 סיום לאחר אלו נוער בני לליווי תומסודר תומסגר חסרותהתנסות ספציפי ובתקופת התנדבותם. 

 במהלך תקופת הלימודים בבית הספר ולאחר סיום הלימודים.  ,ההתנדבות
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 על-מבט –ההישגים והאתגרים  סיכום - ג חלק

 מהתכניות חלק. המשכיות בצד חידוש משקפות 3708 הממשלה החלטת במסגרת החינוך בתחום התכניות

 רבה במידה היא ההחלטה במסגרת והפעלתן, קודמות חומש בתכניות כבר פעלו זה בדוח נסקר שיישומן

 ג"תשע לפני פיילוט תכניות בתור החלו אחר חלק .(לבגרות לימוד מקצועות תגבור: לדוגמה) המשכית

 נקרא: "לדוגמה) הממשלה החלטת שתתקבל אחרי היקפן את ולהרחיב להעמיקן יהיה שאפשר בציפייה

 ועתה היהודי במגזר פעלו אך הבדואי במגזר קיימות היו שלא חדשות תכניות הן שלישי חלק ."(בערבית יחד

 (.הנשירה למניעת" נחשון" תכנית: לדוגמה) הבדואית לחברה התאמה עברו

 לפני הבדואי במגזר פעילות כמעט הייתה לא שבהם תחומים פיתח החינוך במשרד הדרום מחוז, כך לע נוסף

 .מבוגרים והשכלת לקריירה חינוך, פורמלי בלתי חינוך, למשל, ההחלטה

(. 2013-2012) ג''תשע-ב למעשה החל התכנית שיישום כך ,כשנה נמשך ההחלטה ליישום ההיערכות תהליך

 התכניות של הובהתאמ בתכנון השתתף הקודמת החומש תכנית במסגרת התכניות את ופיתח שניהל הצוות

 .הבדואי למגזר החדשות

 םמוע יפים הישגים הניבה והיא , התמקדה שבהם החינוך בתחומי רבה פעילות הייתה ההחלטה מאז

 . נוספים אתגרים

 בולטים הישגים .1

 המשתתפים היקף והרחבת תוהתכנישיפור  ,חדשות תכניות הפעלת 1.1

 ותיקות תכניותב
 תכנית "נחשון" למניעת הנשירה  ובהןחדשות שלא פעלו לפני ההחלטה,  תכניות ופעלווה וחתופ

 כיתות לתלמידי והכתיבה הקריאה מיומנויות תיתכנית "נקרא יחד בערבית" להקני ,ממערכת החינוך

 מרכזי מצוינות.  הקמת" וכן תכנית "חינוך לקריירה ,תכניות למנהיגות ומעורבות קהילתית ,ב'-'א

 נוער תנועות", לבגרות חסם"מקצוע  תכניתה ובהן ,ההחלטה לפנימבפעילויות  המשתתפיםמספר  גדל ,

( וכן )טכנאים ובגרות "בטו מסלול", לתעשייה"הזנק  הטכנולוגי המסלול, ספריים-צופים בית קבוצות

 השכלה למבוגרים.  השלמת

 שלהאבחון בפרויקט לאיתור ואבחון  כלי למשל. שופרו ההחלטה לפני שפעלו תכניות הפעלת אופן פרוש 

 קריינות והוראות עבודה במחשב בתכנית "נקרא יחד בערבית".  והוספוכן  למידה לקויות עם תלמידים

 המפעיל הצוות התמקצעות 1.2

 בית רכזים, "רכזי התמדה" בתכנית למניעת הנשירה כגון, התכנית לצורך מיוחדים תפקידים נוצרו-

  .המקומיות ברשויות קהילתית ומעורבות מנהיגות רכזיוכן  למידה לקויותל ספריים

 מצוינות במרכזי המלמדים מוריםל למשלמערך הכשרות מקיף לכוח האדם המעורב בתכנית,  תחופ ,

 צוותוכן  למידה ליקויי בנושא הספר בתי צוותי, לקריירה חינוך של סדנאות המעבירים ומורים יועצים

 יחידות הנוער ברשויות. 
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 הישרדותן סיכויי להגדלת, והטמעתן התכניות מיסוד 1.3

 ובניית כלים לסדנאות של המורים ושל התלמידים בתכנית "חינוך לקריירה" עבודה תהליכי נוצרו.  

 מקצוע חסם  בתכניות, הכשרתו תהליך לאחראת התכנית  הפעילההוראה הקבוע של בית הספר  צוות"

  .לבגרות" ו"חינוך לקריירה"

 פורמלי הבלתי חינוךהיחידות נוער ברשויות המקומיות שמתכללות את הפעילויות בתחום  הוקמו, 

חלק  של ובמימון הוהרשויות החלו להשתתף בהפעל ,נוצרו שולחנות עגולים ברשויות סביב הנושא

 מהפעילויות, דבר שכמעט לא היה קיים לפני ההחלטה. 

 השונים של החינוך  להיבטים מודעותה הגברת 1.4

 ורים בנוגע לנושא המודעות בקרב יועצים חינוכיים ומ גברה המרואיינים הערכת פי-על: ההוראה צוות

שמקנים  (בלבד למורים)בניגוד  התחזקה תפיסת תפקידם כמחנכים כן כמוהחינוך לקריירה. 

 אינטגרלי מתפקידם.   חלקבו  ראו, רכיב שקודם לא מקצוע לבחירתלתלמידים כלים 

 הלימודים  חשיבותאת  תופסים ההוריםשבו  אופןחל שינוי ב המרואיינים הערכת פי-על: הורים

 .םההורי של העדיפויות בסדר גבוה מקום הילדים לימודיל ישוכיום  ,ילדיהםל

 שותפויות ואיגום משאבים ברמה הארצית והמקומית  יצירת 1.5

 בסיכון נוער ובני לילדים הלאומית התכנית עם פעולה יתוףש ונוצר: יפורמל הבלתי החינוך בתחום 

וארגוני המגזר השלישי הפועלים  סים''למתנ החברהעם  שותפות וכן "אלימות ללא עיר" תכניתהו

  .לילקידום החינוך הבלתי פורמ

 פעולה עם אנשי מקצוע וגופים הפעילים בתחום ההכוון התעסוקתי  ףשיתו: לקריירה החינוך בתחום

  .הדרכ בתחילת הספר בבתי לתהבבניית התכנית והפע סייעוהאקדמי 

     בולטים אתגרים. 2

 המתוכנן לפי מסוימות תכניות בהפעלת קושי 2.1

 עם תעודה  ימודל ותשנ 12 לבוגרי והנדסאים לטכנאיםי"ד -"גי כיתות: והנדסאים טכנאים לימודי

, בעיקר עקב רמה התחלתית נמוכה של התלמידים לא נפתחו כלל או נסגרו כעבור זמן קצר טכנולוגית

 והקושי שלהם לשלם שכר לימוד. 

 לא היהודי במגזר מקבילה מתכנית שאומץ המודל: יכוןבס נוער בני של שוטטות למניעת פעילות 

מאמצים מיוחדים הצליחו לאתר בני  בעקבות. הראשונים בשלבים כבר עזבו הרכזים ומרבית ,התאים

 בנילילדים ו שנבחרה בפעילות עסקו הקבוצות .ר בסיכון ונפתחו קבוצות ייחודיות ביחידת הנוערנוע

ועדת ההיגוי הרשותית שמלווה את ביצוע  של צרכים מיוחדים, לפי תיאום ואישור בעלילנוער בסיכון ו

 התכנית.
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 את לאוימ ולא לילדים העשרה כחוגי יותר פעלו הקבוצות מן ניכר חלק: ייצוגיות אמנות קבוצות 

 של מודעות חוסר וכן בתשתיות המחסור, מקצועי אדם בכוח המחסור בשל ייצוגיות כקבוצות תפקידן

  .לנושא ההורים

 הפעילות הופסקה ברוב הגנים עקב בעיות כוח אדם ועומס שהוטל יסודי-קדם לכיתות לימודי תגבור :

 על המפקחת. 

 ולוגיסטיים תקציביים אתגרים 2.2

 לילדים קייטנותב", "חסם תכניתב משלל, הביקוש אף על תכניות הרחבת מונע בתקציב מחסור 

 .ספריים-צופים בית קבוצותוב

 משרד של התקציבית המערכת לבין קלנדרית שנה לפי הפועלת התקציבית המערכת בין תיאום העדר 

 עיכובלו התכנית תחילת במועד לדחייה קרובות לעתים מביא לימודים שנת לפי הפועלת החינוך

 מאחר הקלנדרית השנה בסוף ידועות אינן תכניות של תוצאות, כן כמובתשלום משכורות הצוות. 

 .להמשך תקצובבהחלטות  לפגוםכדי  יש ובכךטרם הסתיימו במועד זה,  התכניות פעילויותש

 לפגיעה באמון מצד  מתגור וזוודאות לגבי המשכיות התכנית,  חוסר יוצריםהתקציביים  הקשיים

 האוכלוסייה. 

 אותהלתיאום בין ובתוך משרדי ממשלה המפעילים תכניות  חוסר 2.3

 אוכלוסיית יעד  
 למשל, בהן התועלת קסוםמ   את מונע תכניות בין גישורו רציפות של םהעדר: 

)משרד מתואמות עם תכניות להכשרה מקצועית  שאינן)משרד החינוך( השלמת השכלה  תכניות -

 ;וסיום התחלה ומועדי משתתפים של פעילה הפניה מבחינתהכלכלה( 

תכנית השלמת השכלה איננה כוללת מסלול לבגרות ולכן איננה מאפשרת המשך לימודים במסלול  -

 אקדמי או מקצועי גבוה.  

 משרדים ידי-על מופעלות אךה אוכלוסיית יעד בין תכניות המיועדות לאות תיאום יש תמיד לא 

משרד החינוך ומשרד הרווחה; תכניות  בהפעלתתכניות לנוער בסיכון  למשל, שונים ממשלתיים

משרד החינוך ותכניות מקבילות לתלמידי חטיבת הביניים  בהפעלתו' -ג' ותמצוינות לתלמידי כית

. עוד דוגמה קשרואפילו לא  המשכיותאלו  תכניות ביןאין  –המשרד לפיתוח הנגב והגליל  בהפעלת

 ות באחריות המועצה להשכלה גבוהה.תכניות חינוך לקריירה במשרד החינוך ותכניות מקביל היא

 משרד אם קורהלמשל  כךמשרד החינוך לבין משרדים העוסקים בתשתיות,  בין תיאום חסר לעתים 

 אבל אין כביש גישה למקום ואף לא חיבור לחשמל ולמים. פרס תבי בניית מתקצב החינוך

 מתאימים פיזיים ומתקנים בתשתיות מחסור 2.4

 מעורבות חברתית  קבוצות, נוער)תנועות  פורמלי הבלתי החינוך בתחום הפעילויות מן ניכר חלק

 . מיטביהשאינם מאפשרים את קיומן  מתאימים לא( מתקיימות במתקנים וכדומה
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 לפסיכולוגים לצורך אבחון תלמידים  םמימתאי חדרים למשל, מעבדות וחדרי ספח, כיתותדי  אין

 לקויי למידה. 

 שימוש הואתחליף  בתורבגנרטור  השימושחשמל, מים ותברואה בחלק מהמוסדות.  תשתיות חסרות 

פעילותו מבחינת משך זמן ההפעלה ואיכות פעילותו בחימום ובקירור. לדברי מנהלי בתי ספר,  בעייתי

לבעיות  מתוגור ת התלמידים עם מחשב וציוד אלקטרוני אחרבעבוד מתפוג גנרטורהמוגבלת של ה

 דים הקטנים.   בריאות בקרב היל

 "מוסעים" לתלמידיםנגישות  העדר 2.5

  ,ומרכזי מצוינות מתחילות  ליותבלתי פורמ ךחינו פעילויות, לימודי תגבור למשלמרבית הפעילויות

הסעות. תלמידים הנזקקים להסעות אינם יכולים  בהן איןשלאחר הלימודים ומסתיימות בשעות 

 . ולהשתתף בפעילויות אל

 נוךלחי להורים סדנאות כגון, להורים בפעילויות להשתתף יכולים אינם המוסעים התלמידים הורי גם 

 קשיי בשל, בשעות אחר הצהריים ותשמתקיימ"נחשון",  כניתבת הפסיכולוג עם ומפגשים לקריירה

  .נגישות

 בימים תלמידים של רבות להיעדרויות גורם החינוך ממוסדות לחלק תקינות גישה דרכי העדר 

 הלימודים במהלך פגיעהלימודים לתלמידים הנעדרים אלא גם  הפסדרק  לאנגרמים  ובכך, גשומים

-להשבתות יזומות ע יאה להיעדרויות נוספת סיבה כי לציין יש זה בהקשר. התלמידים כלל של התקין

 .המקומיות הרשויות/או ו ההורים ועדי ייד

 חלקבמקבצים במקום מרכזי. מרואיינים טענו כי  הנמצאיםמוסעים לגנים  פזורהמה גן ילדי 

להפחתת  גורמים ואלה ,קטנים ילדים עבור ארוךומשך הנסיעה דיים  בטיחותיים אינםמהאוטובוסים 

 השתתפותם במסגרת החינוכית.   

 ובשימורו צוות בגיוס קשיים 2.6

 המדעים קצועותבמחמש יחידות בבגרות  ברמתאדם בעל כישורים מתאימים: מורים  כוחדי  אין ,

 .ומפקחים סדיר ביקור קציני; והספורט האמנות במקצועות מדריכים; ואנגלית מתמטיקה

 תפקידים ממלאים אלו םממורי חלק .מהצפון מורים, למשל של אדם כוח של גבוהה תחלופה יש 

 קהילתית ומעורבות מנהיגות רכזי, מצוינות במרכזי מדריכים ,כגון רכז מקצוע ורכז שכבה ,מובילים

 עבודה תנאיבגלל  עזיבהחזרה לצפון או  הן לתחלופה העיקריות הסיבות. השכלה בהשלמת מוריםוכן 

וחוסר תנאים סוציאליים(. חוסר הרציפות יוצר ואקום  נמוך שכר, חלקי משרה)היקף  מספקים בלתי

 לבזבוז וגורם וניסיון ידע צבירת מונע, התכנית ביציבות פוגע, הספר בית של הניהולית היררכייבהי

 .והכשרה גיוס על משאבים

 הרשויות המקומיות  חולשת 2.7

 השתתפות במימון  תלעמוד בדריש תיומהרשו עיםנתקציב מו קשיי(matching) אינן הן, ובעקבות זאת 

 התכנית ביצוע-יכולות לנצל כראוי את התקציבים הממשלתיים שהן אמורות לקבל. התוצאה היא אי
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וכוח האדם  פורמלי בלתיהבמימון פעילויות בתחום החינוך  השתתפות: לדוגמה, חלקי ביצוע או

 שמפעיל אותן. 

 לעתים למינוי בעלי  יםמוביללהעסקת קרובי משפחה בתכניות  הרשויות על שמופעלים לחצים

 תפקידים נטולי כישורים מתאימים. 

 אדם מקצועי שידע לפתח תכניות  כוח די רשויותב היה לא ההחלטה ליישום הראשונות בשנים

 במסגרת ההחלטה ולנהל את התקציבים שהוקצו להן.  

  בדואיםה של םייייחודתרבותיים  מאפייניםמ הנובעים אתגרים 2.8

 בנות, בשל החשש  לאצלקויות למידה אצל ילדיהם, בייחוד  לאבחוני התנגדותההורים יש  בקרב

 שהאבחון יפגע בסיכוייהן להינשא. 

 פעילותול הערב בשעותו הורים להשתתפות בנותיהם בפעילויות מחוץ ליישוב של התנגדות יש 

 מחנותב", "חסם תכניתמרתונים של הכנה לבחינות בגרות ב במסגרת משלל, בנים עם משותפת

 מקצוע בכיתות מעורבות בתכנית "הזנק לתעשייה".  לימודיבו נוער בתנועות

 הישגיים  בהכרח שאינם חינוך תחומי של ערךבקרב הורים וצוותי ההוראה כאחד ל מודעותדי  אין ,

 וחינוך לקריירה.  פורמלי הבלתי החינוך תחום כגון

 תוצאה ובמדדי מדידים ביעדים רוחסמ 2.9

 חשובים אלהוניטור לטווח קצר וארוך.  מעקב די ואיןיעדים ניתנים למדידה וכן מדדי תוצאה  חסרים 

 . ימודל ותשנ 12 סיוםו לבגרות זכאות כגון, הישגים שיפור שמטרתןבמיוחד בתכניות 
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 מרואייניםרשימת 

 כולל צוות הוראה ,החינוך משרד

 12.1.2016 – שבע בתל המצוינות מרכז רכז, כנאענה איאד

 22.2.2016 – החינוך משרד, דרום במחוז וקהילה חברה, נוערל המינהלשטרית, מנהל  אלי

 27.1.2016 – החינוך משרד, תיכוני- העל הטכנולוגי החינוך על ממונה, מנוחין אסף

 4.1.2016 – החינוך משרד, דרום מחוז, מדריך, סעד אבו אחמד

 – החינוך משרד, הממשלה החלטות ומרכז בדרום הבדואי במגזר החומש תכניות מרכז, מלכה בני
18.8.2015 ,26.8.2015 ,1.2.2016 

 18.5.2016 – שבע לת קומיתמ ועצהמ, שבע״ ״תל מקיףה תיכוןה ספרה בית מנהל, סולב אבו ג׳אסר

 14.2.2016, החינוך משרד, לית"למנכ משנה,  נגר גילה

 27.1.2016 – החינוך משרד, טכנולוגיה תחום מנהל, וטכנולוגיה למדע המינהל, כהן גרשון

, 17.12.2015, 16.12.2015 – החינוך משרד, דרום מחוז, וקהילה חברה ,נוער תחום מפקח, אלקריעאן בר'ג
6.2.2016 ,22.2.2016 

 31.1.2016 – החינוך משרד, דרום מחוז שחר אגף, הסדיר בביקור מנחה, אזולאי דני

 12.1.2016 – השכלת מבוגרים במתנ"ס רהטורדה אבו מדיעם, רכזת 

 18.5.2016, מדבר נווה אזורית ועצהמ, קוידר אבו, מדבר״ ״נווה יסודיה ספרה בית מנהל, קוידר אבו תםחא

 18.5.2016 – קסום אל זוריתא ועצהמ, ״אלאמל״ יסודיה ספרה בית מנהל, אלחרם חליל

 22.2.2016, 13.10.2015 – החינוך משרד, דרום במחוז וקהילה חברה, נוער תחום מפקח, חמאד אבו טאלב

 16.2.2016 – יהודית בנימיני, מורה לעברית במרכז להשכלת מבוגרים ברהט

 6.2.2016 – החינוך משרד, דרום במחוז, וקהילה חברה נוער בתחום מנחה, סבית אבו מונא

 22.12.2015 – דרום מחוז החינוך משרד, מבוגרים השכלת תחום ראש, פייביש מוניקה

 16.2.2016 – ברהט המצוינות במרכז לרובוטיקה מורה, הלאלאבו  מחמוד

 18.5.2016, אלקסוםא "מ, אום בטין,  ״אלסנאבל״ יסודי ספר בית מנהל, אבוכף מוחמד

מוחמד אלעתאמין, מפקח מרכזי המצוינות במגזר הבדואי, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, משרד 
 25.11.15 – החינוך מחוז דרום

 6.2.2016 – החינוך משרד, יםיספר-בית צופים, נוער תנועות מנחה, גרה מחמוד

 2.3.2016 – כסייפה, אבורביע פרסה תבי  מנהל, רביע אבו נאיף
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,  22.12.2015 – 'וא עבאס, מפקחת אחראית לתחום החינוך לקריירה במחוז דרום, משרד החינוךנג
29.12.2015 

 6.4.2016 – החינוך משרד, דרום מחוז מנהל סגן, שמואלי ניר

 2.3.2016 – בחורה אלחיאת פרסה ת, מנהל ביעוקבי סברי

 2.3.2016 – בחורה אלחיאת פרסה ת, מרכז הזנק במגמת תיירות, ביעוואד סוהיל

 12.1.2016 – אל סייד ג' הספר תסלאח אל סייד, מנהל בי

 18.5.2016 – קסום אל זוריתא ועצהמ, בטין אום, אבוכףיסודי ה ספרה בית, מנהל  אבוכף סלאמה

 – דרום מחוז החינוך משרדסנאא שמליה ותד, מדריכה במגזר הבדואי בדרום, האגף לחינוך מבוגרים, 
12.1.2016 

 18.5.2016 – קסום אל זוריתא ועצהמ, בטין אום,  בטין אום תיכוןה ספרה בית מנהל, אבועסא ומרע

  4.4.2016 – בדרום הבדואי במגזריסודי -העל החינוך על מפקח, אלקרנאווי עלי

 4.1.2016 – לקריירה החינוך בתחום למורים השתלמויות ומנחה יועץ, רמאדין עלי

 1.2.2016 – החינוך משרד, דרום מחוז מנהלת, חיים עמירה

 18.11.2015  – החינוך משרד, הפדגוגי המנהל מנהלת סגנית, בירן עירית

 27.12.2015 – הדרום מחוז, החינוך משרד, הנשירה על המפקח, יוסף רחמים

 22.12.2015 – דרום מחוז החינוך משרד, מבוגרים לחינוך האגף, דרום מחוז מפקחת ,סנקרבארי  תיורו

 מחוננים לתלמידים האגףמגזר הבדואי בתכניות אמירים ומרכזי המצוינות, באבו שריקי, מדריכה  רימה
 22.12.2015 – דרום מחוז החינוך משרד, ומצטיינים

 22.12.2015, החינוך משרד, דרום מחוז טכנולוגי צוות ממונה, ברזי שני

מחוננים ומצטיינים, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, משרד החינוך מחוז  רפרנטית, ידזוןודו שרה
 7.1.2016 – דרום

 רשויות

  12.1.2016 – אל קסום אזורית האיאד אבו סולב, מנהל מחלקת נוער וביקור סדיר, מועצ

  17.12.2016 – לקייה, מנהלת יחידת נוער, עאמראבו  ופאא

  3.4.2016, מדבר נווהאגף החינוך, מועצה אזורית  מנהל, אפוטה חנן

 18.5.2016 – קסום אל זוריתא ועצהמ, החינוך מחלקת מנהל מקום ממלא ,אבוכף עלי
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 משרדי ממשלה 

 9.2.2016 – והגליל הנגב לפיתוח המשרד, מיעוטים תחום מנהלת, שאמי נסרין

 – הביטחון משרד, והנוצרי המוסלמי, הבדואי במגזר הפעילות מרכז, חברתי טחונייהב האגףגנון,  פיני
3.4.2016  

 גופים נוספים

 17.12.2015 – בירושלים העברית האוניברסיטה, בחינוך הטיפוח לחקר המכון מנהל סגנית', ברקוביץ אילה

 4.4.2016 – החינוך בתחום לפרויקטים מודלים המפתחת, תמר עמותת ר"ויו חברתי יזם, נסאסרה אברהים

 בירושלים העברית האוניברסיטה, בחינוך הטיפוח לחקר המכון, לכל ועצמה ד"יח תכניות מנהלת, בר אנה
–  17.12.2015 

  3.4.2016 – דרום למפעם יועץ, כף אבו אזי'ג

 ואבחון לאיתור הפרויקט מנהלת, למידה לקויות בנושא ומומחית בכירה חינוכית פסיכולוגית, ציון בן חנה
 27.12.2015  – למידה לקויי תלמידים של

 16.12.2015 – אקסיומה חברת ל"סמנכ, בלוסטוקי גיא

 22.11.2015 – לעתיד הזנק עמותת של דרום תכנית מנהל, ניר זוהר

 9.12.2015 – יכולות עמותת לית"סמנכ, בגנץ ירדנה

 6.2.2016 – קרמבו של כנפיים תכניתה, תיבותר-רב מחוז מנהלת, בדר אבו כיתאם

 16.2.2016 – אורט רשת, והדרום ירושלים אזור מנהל, אילוז ניסים

 4.1.2016 – לקריירה חינוךה בתחום יועצים השתלמויות מנחת, מסארווה ייה'נג

 28.1.2016 – סכנין מכללת, וטכנולוגיה מדע מפקח, רכאד סאלח

 30.12.2016 – והדרוזים הערבים הצופים תנועת ,אלנקב סראיא הנגב לשבטי מלווה ךמדרי, קובטי עדנאן
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 סיוריםרשימת 

ת בארי יוורודרום,  במחוז מבוגרים השכלת תחום ראש, פייבישמוניקה  בהדרכת ,מבוגרים השכלת מרכזי
 2.2.2016 ,דרום מחוז החינוך משרד, מבוגרים לחינוך האגף, דרום מחוז מפקחת, סנקר

האגף  רימה אבו שריקי, מדריכה למגזר הבדואי בתכנית מרכזי המצוינות, בהדרכת, מצוינות מרכזי
 2.2.2016 לתלמידים מחוננים ומצטיינים, משרד החינוך מחוז דרום,

 משרד, ונוער חברה במינהל מפקחים, אלקירעאן בר'וג חמאד אבו טאלב בהדרכת, פורמלי בלתי חינוך
  23.2.2016, דרום מחוז החינוך

, הקבוצה חברי עם ומפגש לקריירה לחינוך בהשתלמות המשתתפים יועצים קבוצתב צפייה, לקריירה חינוך
23.2.2016 

 דני בהדרכה השתתפו בנוסף. דרום מחוז טכנולוגי צוות ממונה, ברזי שני בהדרכת, טכנולוגי המדעי החינוך
 הזנק עמותת של דרום תכנית מנהל, ניר זוהר ר"וד דרום מחוז, שחר אגף, הסדיר בביקור מנחה, אזולאי
 2.3.2016, לעתיד

 18.5.2016  כיף אבו אזי'ג בהדרכת ,הבדואים ביישובים חינוך מחלקות ומנהלי ספר בתי מנהלי
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 נספחים

 הזכאות שיעורי והעלאת לימודייםהפחתת הנשירה, צמצום פערים  :א נספח

 בגרות לתעודת

האוכלוסייה וכלל ערבים, בדואים: פני שנים-על 17שרים בשנתון גיל ונה שיעור: 1א תרשים

 
 ודרוזים בנגב בדואים ללא – ערבים
 בנגב ובדואים חרדים ללא – האוכלוסייה כלל
 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך ונתוני הלמ"ס מקור
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  בנות לעומת בנים, 17שרים בשנתון גיל ונה שיעור: 2א תרשים

 

 

 ודרוזים בנגב בדואים ללא – ביםרע
 בנגב ובדואים חרדים ללא – האוכלוסייה כלל
  ס"הלמ ונתוני החינוך משרד נתוני של לדוח מיוחד עיבוד: מקור
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  )קוהורט( "בי כיתה ועד' ז מכיתה לימודיהם במהלך הבדואיםשרים ונה שיעור: 3א תרשים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך מקור
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  2010 בשנת' ז בכיתה ללמוד שהחלהקוהורט  מקרבשרים ונה שיעור: 4א תרשים

 

 
 

 

 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך מקור
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 ממלכתי ס"בי) ויהודים( ובדואים דרוזים בלי) ערבים, בנגב בדואים של( במבחן)נקודות  הםהישגי: 1א לוח
  1( שנתי-רב בסולם) מין לפי ,ב"מיצ' בבחינות ח-ו' ה בכיתות( ד"וממ

 

 יהודים )ממלכתי וממ"ד( ערבים )ללא דרוזים ובדואים( בדואים בנגב  

 בנים בנות סך הכול בנים בנות סך הכול בנים בנות סך הכול  

               2 שפת האם:

               כיתה ה':

2007 462 483 439 501 526 475 492 509 475 

2008 445 478 407 514 536 491 500 516 483 

2009 502 532 467 541 562 519 513 529 497 

2010 497 526 469 548 567 528 521 531 511 

2011 533 557 505 581 599 561 528 537 519 

2012 507 527 485 570 585 553 539 548 528 

2013 518 537 494 586 599 573 532 541 523 

2015 491 527 455 581 597 563 537 546 528 

          כיתה ח':
2008 448 488 404 512 542 478 500 515 484 

2009 496 527 461 530 549 508 535 553 516 

2010 483 509 450 519 541 494 538 553 522 

2011 484 525 444 536 562 507 551 567 534 

2012 471 502 433 546 568 517 539 553 524 

2013 484 522 445 563 584 540 537 551 522 

2015 462 504 418 532 556 504 540 555 525 

          מתמטיקה:
          כיתה ה':

2007 457 463 451 443 451 435 508 500 518 

2008 421 433 407 457 462 451 521 514 529 

2009 447 461 431 468 470 466 526 515 537 

2010 470 479 460 486 486 485 548 538 558 

2011 509 520 497 523 528 519 558 549 567 

2012 455 462 448 521 519 523 556 546 567 

2013 458 461 454 532 530 533 562 551 573 

2015 459 470 448 525 525 525 559 552 566 

          כיתה ח':
2008 435 452 416 472 487 455 512 513 509 

2009 473 495 449 492 498 486 520 520 519 

2010 449 461 433 485 498 470 523 522 525 

2011 460 477 444 508 520 494 532 532 533 

2012 407 417 397 474 489 455 514 517 512 

2013 422 436 407 504 510 498 533 533 533 

2015 454 466 442 510 523 495 548 546 550 
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          אנגלית:
          כיתה ה':

2007 449 475 423 477 494 459 499 503 494 

2008 450 469 429 486 500 471 509 510 508 

2009 461 481 443 485 503 466 517 519 516 

2010 441 458 421 490 504 474 519 522 516 

2011 498 516 477 516 520 511 532 532 532 

2012 470 482 456 526 533 518 545 548 541 

2013 452 463 438 533 544 522 542 544 540 

2015 470 487 453 522 527 516 530 529 531 

          כיתה ח':
2008 415 427 401 462 475 446 519 521 516 

2009 412 430 396 454 471 436 531 533 529 

2010 401 419 382 485 500 468 530 531 530 

2011 435 454 416 506 515 494 537 539 535 

2012 408 421 394 481 488 473 530 531 528 

2013 421 435 406 481 490 469 537 539 536 

2015 412 430 393 496 502 489 531 534 529 

          מדע וטכנולוגיה:
          כיתה ח':

2008 432 450 411 475 494 452 513 517 510 

2009 435 466 406 460 486 431 525 527 524 

2010 440 459 419 514 537 488 534 535 532 

2011 458 486 432 545 557 530 547 546 549 

2012 442 462 423 528 540 514 549 549 551 

2013 493 513 470 535 547 522 573 570 577 

2015 464 487 439 533 550 514 567 569 565 
   .2015 נובמבר, הישגים מבחני - א חלק, ה"תשע ב"מיצ, ה"ראמ, החינוך משרד: מקור
   .141-135' עמ, 59-53 לוחות: בנגב ובדואים ערבים; 134-128' עמ, 52-46 לוחות: יהודים
   .ב"מיצ מבחני נערכו לא 2014 בשנת: הערה

 המתרגם, המבחנים ציוני של סטטיסטי כיול מערך ה"ראמ הנהיגה ב"המיצ ציוני של שנתית-רב השוואה לאפשר כדי 1
 השוואה לאפשר נועד הסולם. שנתי-רב ב"מיצ לסולם כיתה דרגת ובכל דעת תחום בכל שנה בכל הגולמי הציון את

-הרב להשוואה הבסיס שנת. הכיתה ודרגת המקצוע באותו, השנים לאורך ב"המיצ במבחני הישגים של תקפה
 כל של הממוצע הציון( ח"תשס) הבסיס שבשנת כך נקבע שנתי-הרב ב"המיצ סולם .ח"תשס להיות נקבעה שנתית
 במונחי ומדווחים ליםמכוי שנה בכל הציונים. 100 תהיהי התקן וסטיית ,500 היה, כיתה דרגת בכל, דעת תחום
   .זה שנתי-רב סולם

   ערבית - ובדואים לערבים, עברית - ליהודים 2
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ח' בבחינות -בדואים בנגב בהשוואה לערבים ויהודים בכיתות ה' ו של( במבחן)נקודות  הםהישגי :2א לוח
  (2015המיצ"ב )

 וכיתה תחום

 יהודים ערבים בנגב בדואים

 הכול סך
 הפרש

 הכול סך *יםבנ/ותבנ
 הפרש
 הכול סך בנים/בנות

 הפרש
 בנים/בנות

 18 537 34 581 72 491 'ה, האם שפת

 30 540 52 532 86 462 'ח, האם שפת

 -14 559 0 525 22 459 'ה, מתמטיקה

 -4 548 28 510 24 454 'ח, מתמטיקה

 -2 530 11 522 34 470 'ה, אנגלית

 5 531 13 496 37 412 'ח, אנגלית

 4 567 36 533 48 464 'ח, וטכנולוגיה מדע

 בנים פחות בנות* 
 ובדואים דרוזים ללא – ערבים
 תייםד לכתייםוממ ממלכתיים פרס בתי – יהודים
 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך מקור
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  בנים להישגי ותבדואי בנות הישגי ביןו ויהודים ערביםהישגי  ביןלבדואים בנגב  הישגי בין: הפרש 3א לוח
  השנים לאורך"ב המיצ בבחינות' ח בכיתות בדואים

 שנה תחום

 הכול סך בין הפרש
 הכול סךל ערבים
 בדואים

 הכול סך בין הפרש
 הכול סךל יהודים
 בדואים

הפרש בין בנות 
 לבנים

 84 52 64 2008 האם שפת
2009 34 39 66 
2010 36 55 59 
2011 52 67 81 
2012 75 68 69 
2013 79 53 77 
2015 70 78 86 

 36 77 37 2008 מתמטיקה
2009 19 47 46 
2010 36 74 28 
2011 48 72 33 
2012 67 107 20 
2013 82 111 29 
2015 56 94 24 

 26 104 47 2008 אנגלית
2009 42 119 34 
2010 84 129 37 
2011 71 102 38 
2012 73 122 27 
2013 60 116 29 
2015 84 119 37 

 39 81 43 2008 וטכנולוגיה מדע
2009 25 90 60 
2010 74 94 40 
2011 87 89 54 
2012 86 107 39 
2013 42 80 43 
2015 69 103 48 

 

 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך מקור
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בגרות אוניברסיטאית מתוך  תלתעוד הזכאים ושיעור כללית בגרות לתעודת הזכאים שיעור: 4א לוח
  השנתון

 

 ודרוזים בדואים ללא* 
 בדואים ללא ערבים+  דרוזים+  חרדים ללא יהודים** 

 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך ונתוני הלמ"ס מקור
  

 

 17 גיל שנתון
 לתחילת)

 (השנה

 **האוכלוסייה כלל *ערבים בנגב בדואים
 סך

 בנות בנים הכול
סך 

 בנות בנים הכול
סך 

 בנות בנים הכול
 הזכאים שיעור

 בגרות לתעודת
 כללית

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

30.3 

26.6 

27.5 

28.5 

29.7 

27.8 

32.3 

30.3 

19.6 

17.1 

17.8 

18.1 

19.7 

17.4 

21.3 

19.2 

41.3 

36.8 

37.9 

39.3 

40.2 

38.9 

43.3 

42.0 

35.5 

31.3 

34.8 

38.8 

38.9 

44.2 

46.5 

 47.8 

25.6 

21.9 

24.2 

27.0 

28.0 

32.1 

33.7 

35.3 

45.8 

41.0 

46.0 

51.5 

50.8 

56.9 

60.0 

61.1 

54.3 

53.7 

55.8 

58.8 

58.8 

61.6 

66.2 

65.5 

46.1 

45.5 

47.4 

50.1 

50.9 

52.7 

57.5 

57.5 

62.9 

61.6 

64.7 

68.0 

67.3 

71.3 

75.3 

73.9 

 הזכאים שיעור
 בגרות לתעודת

 אוניברסיטאית

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

19.5 

18.0 

19.3 

20.2 

19.9 

18.8 

21.0 

19.9 

11.8 

11.7 

12.5 

11.9 

12.2 

10.4 

12.6 

10.3 

27.3 

24.8 

26.6 

28.8 

27.9 

27.7 

29.4 

30.2 

29.2 

25.7 

28.5 

30.9 

30.4 

34.2 

36.8 

36.0 

21.1 

18.2 

19.7 

21.3 

21.5 

24.5 

26.0 

25.5 

37.6 

33.3 

37.9 

41.2 

40.1 

44.5 

48.2 

47.2 

47.9 

47.0 

48.4 

50.7 

50.3 

52.3 

56.1 

54.7 

40.6 

40.2 

41.3 

43.4 

43.6 

44.9 

48.7 

47.8 

55.5 

54.1 

56.0 

58.3 

57.4 

60.2 

64.0 

62.1 
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בגרות אוניברסיטאית מתוך כלל  תלתעוד הזכאים ושיעור כללית בגרות לתעודת הזכאים שיעור: 5א לוח
  "בי-הלומדים ב

 

 

 ודרוזים בדואים ללא* 
 בדואים ללא ערבים+  דרוזים+  חרדים ללא יהודים** 

 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך מקור
  

 
 שנה

 **האוכלוסייה כלל *ערבים בנגב בדואים
 בנות בנים הכול סך בנות בנים הכול סך בנות בנים הכול סך

 הזכאים שיעור
 בגרות לתעודת

 כללית

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

39.8 

36.7 

43.5 

43.6 

48.2 

47.1 

50.3 

47.5 

26.9 

24.3 

29.7 

30.9 

34.8 

33.9 

37.5 

33.8 

51.7 

48.9 

56.8 

54.3 

59.9 

57.8 

60.7 

59.1 

44.7 

41.7 

44.3 

47.7 

49.9 

53.6 

54.8 

59.5 

37.0 

33.4 

35.3 

38.5 

41.0 

43.9 

44.7 

49.3 

50.8 

48.3 

51.8 

55.1 

57.5 

61.7 

63.2 

68.1 

59.7 

59.3 

60.9 

63.0 

64.7 

67.7 

69.7 

71.9 

53.7 

53.0 

54.7 

56.9 

58.8 

61.7 

63.8 

65.9 

65.3 

64.6 

66.8 

68.7 

70.3 

73.3 

75.2 

77.8 

 הזכאים שיעור
 בגרות לתעודת

 אוניברסיטאית

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

25.5 

24.8 

30.6 

30.9 

32.2 

31.8 

32.7 

31.2 

16.2 

16.6 

20.9 

20.3 

21.5 

20.3 

22.1 

18.0 

34.1 

33.0 

39.9 

39.9 

41.6 

41.1 

41.2 

42.4 

36.7 

34.2 

36.4 

38.0 

39.0 

41.5 

43.4 

44.8 

30.5 

27.9 

28.7 

30.4 

31.6 

33.5 

34.6 

35.7 

41.6 

39.2 

42.7 

44.2 

45.4 

48.3 

50.7 

52.6 

52.6 

51.9 

52.9 

54.3 

55.3 

57.4 

59.1 

60.2 

47.3 

46.8 

47.6 

49.4 

50.4 

52.6 

54.0 

54.8 

57.6 

56.7 

57.8 

58.9 

60.0 

61.9 

63.9 

65.4 
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  17 גיל שנתון ומתוך"ב י-ב הלומדים כלל מתוךבגרות  לבחינות גשיםיהנ שיעור: 6א לוח

  

 **האוכלוסייה כלל *ערבים בנגב בדואים
 סך

 בנות בנים הכול
 סך

 בנות בנים הכול
 סך

 בנות בנים הכול
 שיעור

 הניגשים
 מתוך

 כלל
 הלומדים

 ב"י-ב

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

86.0 

86.9 

86.2 

89.8 

89.8 

91.1 

92.2 

89.8 

77.5 

80.5 

76.0 

82.5 

82.2 

84.1 

86.6 

82.8 

93.8 

93.2 

96.0 

95.9 

96.5 

96.9 

96.7 

95.8 

93.4 

93.5 

92.5 

93.3 

93.1 

94.3 

92.6 

93.7 

90.6 

90.1 

88.2 

89.3 

89.2 

91.0 

87.7 

89.9 

95.6 

96.2 

96.1 

96.5 

96.4 

97.0 

96.7 

96.9 

93.3 

93.6 

93.0 

93.5 

93.1 

94.0 

93.9 

93.9 

91.4 

91.7 

90.8 

91.3 

91.0 

92.2 

91.9 

91.9 

95.1 

95.3 

95.1 

95.5 

95.2 

95.8 

95.8 

95.9 

 שיעור
 הניגשים

 מתוך
 שנתון

 17 גיל

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

65.6 

62.9 

54.4 

58.7 

55.3 

53.8 

59.2 

57.3 

56.4 

56.5 

45.5 

48.4 

46.4 

43.2 

49.3 

47.2 

75.1 

70.1 

64.0 

69.4 

64.7 

65.2 

69.0 

68.1 

74.2 

70.1 

72.5 

75.9 

72.4 

77.7 

78.6 

75.3 

62.6 

58.9 

60.4 

62.6 

60.9 

66.6 

66.0 

64.3 

86.2 

81.7 

85.4 

90.1 

85.1 

89.4 

91.9 

86.9 

84.9 

84.7 

85.2 

87.2 

84.7 

85.7 

89.2 

85.5 

78.5 

78.7 

78.7 

80.3 

78.7 

78.7 

82.8 

80.2 

91.6 

90.9 

92.1 

94.5 

91.1 

93.2 

95.9 

91.1 

 בדואים ללא* 
 בדואים ללא ערבים+  דרוזים+  חרדים ללא יהודים** 

 : עיבוד מיוחד לדוח של נתוני משרד החינוך ונתוני הלמ"ס מקור
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  טכנולוגי חינוך: ב חנספ

 : מגמות טכנולוגיות לפי יישוב*1בלוח 

 : הצוות הטכנולוגי, מחוז דרום מקור
 .יותר או אחת מגמה יש הספר מבתי קבחל* 
 

  

 מגמות 
מקצועות 
 הלימוד

 אל
 חורה קסום

 נווה
 לקייה כסייפה מדבר

 הערער
 רהט בנגב

 שגב
 שלום

 תל
 שבע

 הכול סך
 למגמה

 93 8 4 16 9 9 13 11 14 8 סך הכול ליישוב

 מערכות
 ייצור

 ממוחשבות

 1 תיב"מ -"מסיב
       

1 2 

 מערכות תחזוקת
 מכניות

   
2 

 
1 

  
1 4 

 מערכות
 מכונאות רכב 

1 1 2 1 1 
    

6 

 מערכות
 ממחושבות ברכב 

 
1 

       
1 

 אלקטרוניקה
 ומחשבים

 מערכות
 תקשורת 

1 
     

2 1 
 

5 

 הנדסת
 כנהות

ותכנות  תכנון
 מערכות 

3 4 2 2 2 3 3 
 

2 21 

 מערכות ביוטכנולוגיה
 ביוטכנולוגיה

 
1 

       
1 

משאבי  ניהול עסקי ניהול
 אנוש 

 
2 

 
2 

  
1 

 
1 6 

 מערכות
 בריאות

 רפואיות  מערכות
    

1 
    

1 

 15 1 1 4 1 2 2 2 1 1 לגיל הרך   חינוך

 מוכללת  טכנולוגיה
 

1 1 
      

2 

 תקשורת ופרסום מדיה
 אלקטרונית

   
1 

  
1 1 

 
3 

  מכטרוניקה מכונות
     

1 
   

1 

 ובקרה פיקוד הספק מערכות
 )חשמל(

1 2 2 2 1 1 3 
 

1 13 

  תקשוב
 

1 2 1 2 2 2 1 1 12 
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  והגליל הנגב וחתכנית המצוינות מטעם המשרד לפית  :ג נספח

-2016"ו )תשע בשנתי"ב. -'ט כיתות לתלמידי מיועדת והגליל הנגב לפיתוח המשרד מטעם המצוינות תכנית

מוקד אחד בכל רשות מקומית )מלבד בתל  –שמונה מוקדים של תכנית המצוינות למגזר הבדואי  ועל( פ2015

בשנה זו גם תכניות טכנולוגיות מתקדמות החושפות  עלושבע( ובכל מועצה אזורית. בחמישה מהמוקדים פ

 שוביםיבי, הספר בבתי"סים )או במתנ התקיימהומכשירות את התלמידים למקצועות פורצי דרך. הפעילות 

 ושבת שישי בימי/או ו הצהריים אחר בשעות בשבוע ימים לשלושה יומיים בין"ס( מתנ קיים לא בהםש

לימודי עברית ואנגלית, לימודי העצמה,  ללושעות לימוד שבועיות. שעות הפעילות כ 14-8 הוכלל בבוקר

 :התכנית התמקדה בהםשכחלק משלושה מישורים  –פיתוח חשיבה ועוד 

 וכן  לימוד יחידות 5-ב לבגרויות מרתונים, אנגלית ואוריינות מתמטית חשיבה לימודי –לימודי  מישור

 ;ואנגלית במתמטיקה לימוד יחידות 5-4-ל תגבור

 יםפסיכומטרי מבחניםל הכנה קורסי, מדעית וכתיבה מדוברת עברית לימודי –תעסוקתי -אקדמי מישור 

 ;י"ב, סדנאות הכנה לעולם התעסוקה המשלבות סיורים באקדמיה ועוד-בכיתות י"א

 סמינרים לזהות, מפגשי גיבוש וטיולים  ,ישוביב התנדבותית פעילות –העצמתי -חברתי מישור

 .ישוביםימשותפים לתלמידים מכלל ה

עמותת "דרומה עידן הנגב" הובילה  4415.77 הממשלה החלטת במסגרת, 2005 בשנת לפעול החלה התכנית

ומשנת  ,יםיבדוא שוביםיהחברה למתנ"סים, בתחילה כפיילוט שהתקיים בשלושה י בהפעלתאת התכנית, 

 לפיתוח והמשרד"סים למתנ החברה של משותף כמיזם םיהבדואי שוביםיהי בכל –( 2012-2011תשע"ב )

 .3708 הממשלה החלטת במסגרת שילובה עם, והגליל הנגב

 בשנת. אישי איוןיכולל מבחן מיון אחיד במתמטיקה ובאנגלית וכן ר לתכנית התלמידים קבלת תהליך

 ישובייה הרכז ובילההתכנית  אתבתי ספר בכל המגזר.  19-בתכנית תלמידים מ ושתתפה( 2016-2015"ו )תשע

לרוב במספר  פעלמורים מקצועי  צוותמקצועית ותפעולית.  מבחינה לתכנית אחראי אשר"ס המתנ מטעם

מנהל המתנ"ס ורכז  בהובלת התכנית את ליוותה שוביתיי היגוי ועדתמרכזים ולא במרכז אחד בלבד. 

 הורים, עמותות נציגי, הספר בתי מנהלי, ינוךחהראש המועצה ונציגי מחלקת  השתתפו עדהוהתכנית. בו

 פעמיים בשנה ודנה במגוון התחומים הנוגעים לתכנית. הנפגש ועדהוה. ותלמידים

  

                                                   
 לפיתוח אסטרטגית לאומית (. תוכנית20.11.2005) 4415מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכון. החלטת ממשלה  77 

-http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912eהנגב. 

d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100 

http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100
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  פורמלי לתיבחינוך  :ד נספח

 לפי רשות ולפי שנת לימודים  ,הנוער תנועות של בקבוצות חניכים: מספר 1ד לוח

 ה"תשע ד"תשע ב"תשע רשות

 3,005 2,288 190 ולהכ ךס

 750 478 0 רהט

 95 250 80 חורה
 150 160 0 לקייה
 250 300 0 בנגב ערערה

 550 0 0 קסום אל
 420 350 0 מדבר נווה

 380 320 110 כסייפה
 204 180 0 שלום שגב
 206 250 0 שבע תל
 .2016 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור

 

 פעילים, לפי רשות ולפי שנת לימודים  ספריים-בית צופים קבוצות מספר: 2ד לוח

 
 ד''תשע

2013-2014 
 ה''תשע

2014-2015 
 ו''תשע

2015-2016 

 51 48 44  פעילות קבוצות הכול סך
 13 13 12  קסום אל
 15 13 11  מדבר נווה
 7 7 7 רהט

 5 5 4  כסייפה
 3 3 3  חורה
 3 3 3 שלום שגב

 4 4 2 בנגב ערערה
 0 0 1  לקייה
 1 0 1  שבע תל
 .החינוך במשרד, ספריים-בית צופים תנועות מנחה: הנתונים מקור

 
 , לפי רשות ולפי שנת לימודים ספריים-בית צופים בקבוצות חניכים: מספר 3ד לוח

 תשע"ה תשע"ד תשע"ב רשות
 1,408 1,262 74  ולהכ ךס

 173 235 30 רהט
 84 80 15 חורה
 156 60 0 בנגב ערערה

 400 123 28 קסום אל
 350 341 0 מדבר נווה

 125 290 1 כסייפה
 120 133 0 שלום שגב
 25 110 0 שבע תל
 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל אגףהמ שהתקבל מידע: הנתונים מקור
2016. 
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 ''ו תשעבשנת  ,רשות, בכל ספריים-בית צופים תנועות פעלו בהםש ספרבתי  שמות: 4ד לוח

 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל אגףהמ שהתקבל מידע: הנתונים מקור
2016. 

 

 לפי רשות ולפי שנת לימודים  ,ומעורבות מנהיגותבקבוצות  תלמידים: מספר 5ד לוח

 תשע"ה תשע"ד תשע"ב רשות

 5,221 2,107 495 סך הכול

 1,275 782 150 רהט
 320 220 50 חורה
 400 0 0 לקייה

 580 305 35 ערערה בנגב
 450 0 50 אל קסום
 390 200 50 נווה מדבר
 1,036 200 60 כסייפה

 570 150 60 שגב שלום
 200 250 40 תל שבע

 .2016 לפברואר נכונים הנתונים. החינוך במשרד דרום מחוז, ונוער חברה למינהל האגף: הנתונים מקור
 

 

 פרמס
 שלום שגב חורה כסייפה רהט מדבר נווה קסום אל ורידסי

 ערערה
 שבע תל בנגב

 א אלעזאזמה ערד תל 1
 אבו

 ובראן'ג סינא אבן אלנור אלביאדר כסיף תל עובידה
         

  אלסלאם אלקאדסיה אלזהרא אלאנדלוס אלהודא ב אלעזאזמה את'דריג 2
         

  אלראזי אלמוסתקבל אלמג'ד אבו ואדי אלסלאם מדבר נווה ג אלאטרש 3
         

 א' הדאג אלאמל 4
 בית

  אח'אלנג   אלמלח תל אלחכמה
         

     רביעה אבו אלפרדוס קרינאת אבו ב אלפורעה 5
         

 עבדת א כף אבו 6
סלאח 
      אלדין

         

      אבן סינא אלמשאש ביר אלסנאבל 7
         

       ב אעסם תראבין 8
         

       ב אלעזאזמה א אלסייד 9
         

       אלאימאן א אלפורעה 10
         

       אלמוסתקבאל אלביאן 11
         

       קרינאת אבו דקלים נווה 12
         

       'הדאג מכחול 13
         

       אלהואשלה  14
         

15  
 אלהואשלה

       אח'אלנג
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