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 מקצועות הלימוד בבתי הספר

 תקציר

, ) החוק�להל�  (�1953ג"התשי, על פי חוק חינו
 ממלכתי, החינו
 הממלכתי נית�
לימוד תולדות הע" היהודי והזיקה למדינת , בי� היתר, מטרות החוק ה�. מאת המדינה

פיתוח מודעות ; מחשבה עצמאית ויזמה, טיפוח סקרנות אינטלקטואלית; ישראל
ביסוס ידיעותיה" של הילד והילדה בתחומי הדעת ; רות ולחידושי"וערנות לתמו

ובמיומנויות היסוד שיידרשו , ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, והמדע השוני"
וכ� עידוד פעילות גופנית ותרבות ; לה" בחייה" כבני אד" בוגרי" בחברה חופשית

ושר , ) המשרד�להל� (האחריות להשגת מטרות החוק מוטלת על משרד החינו
 . פנאי
 
הסמכות העליונה בכל הנושאי" . מופקד על ביצוע הוראותיו)  השר�להל� (החינו

הפדגוגיי" של מערכת החינו
 והזרוע להתוויית המדיניות הפדגוגית של המשרד היא 
 ).פ" המזה�להל� (המזכירות הפדגוגית במשרד 

מקצועות , שפות, דעי"מתמטיקה ומ: ובה", במערכת החינו
 מלמדי" מקצועות רבי"
 �להל� (במהל
 הלימודי" בחטיבה העליונה , הרוח והחברה ומקצועות טכנולוגיי"

זכאותו של תלמיד לתעודת  .ובסיומ" נבחני" התלמידי" בבחינות הבגרות) ע"חט
) ליבה(בגרות מותנית בכ
 שיעמוד בהצלחה בבחינות בגרות במקצועות חובה 

 .ובמקצועות בחירה

ה הסוגיה של היצע מקצועות הלימוד שהמשרד מציע במערכת מפע" לפע" עול
יש הגורסי" שיש צור
 . החינו
 בכלל ושל היצע מקצועות הבחירה לבגרות בפרט

ומנגד יש הטועני" כי יש לשמור על מגוו� , לצמצ" את היצע מקצועות הבחירה
 .אפשרויות הבחירה וא' להרחיבו

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את נושא מקצועות הלימוד 2011אוגוסט �בחודשי" מר)

רשימת מקצועות הלימוד : בביקורת נבחנו ההיבטי" האלה. במערכת החינו


נוהל להוספה או לגריעה של מקצוע לימוד במערכת ; המאושרי" במערכת החינו

מעורבות המזכירות הפדגוגית בהחלטה בדבר הוספה או גריעה של מקצוע ; החינו

הבדיקה נעשתה . עולות המשרד לצמצו" היצע מקצועות הבחירה לבגרותופ; לימוד
מינהל תקשוב ומערכות , המינהל הפדגוגי, ביחידות המשרד ובה� המזכירות הפדגוגית

 .מידע ומינהל הכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה

 

 עיקרי הממצאי�

י" בבתי במשרד אי� רשימות מלאות ומעודכנות של מקצועות הלימוד הנלמד .1
בנסיבות אלה חסרה למשרד . בחטיבות הביניי" ובחטיבות העליונות, הספר היסודיי"

למעקב ולקבלת , תשתית מידע מסודרת ועדכנית האמורה לשמש בסיס לטיפול
 .החלטות בנושא זה
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האישור והטיפול , נמצא כי אי� למשרד הוראות וכללי" לקיו" הליכי הבדיקה .2
 .ימוד למערכת החינו
 או לגריעתובכל הנוגע להוספת מקצוע ל

 תקנות החינו
 או �להל�  (�1956ז"התשי, )סדרי הפיקוח(תקנות חינו
 ממלכתי  . 3
קובעות כי המזכירות הפדגוגית רשאית למנות ועדות ולאצול לוועדה ) התקנות

עוד רשאית המזכירות הפדגוגית על פי התקנות להקי" מועצה . סמכויות מסמכויותיה
פ רשימת מועמדי" לאיוש ועדת קבע "ר המזה" גיבש יו2010וקטובר בא. מייעצת

פברואר , במועד סיכו" הביקורת. כמו כ� גיבש הצעה לכינו� מועצה מייעצת. פ"למזה
לעניי� זה העיר משרד מבקר המדינה . טר" הוקמו הגופי" המייעצי" האמורי", 2012

 להיות תרומה ממשית כי לאיוש" ולהפעלת" של הגופי" המייעצי" האמורי" עשויה
ולהליכי" , לחיזוק הפעילות המקצועית שמקיי" המשרד בתחו" הפדגוגי בכלל

 . המתקיימי" בקשר להוספה ולגריעה של מקצועות לימוד בפרט

השפה האיטלקית חזרה להיות ;  סינית� נוס' מקצוע בחירה לבגרות 2009בשנת  .4
מורשת "תכנית ההעשרה ; ננסי חינו
 פי�נוס' נושא לימוד ; מקצוע בחירה לבגרות

מהממצאי" עולה כי ההחלטות של הנהלת המשרד . הוסבה למקצוע" ותרבות ישראל
על עצ" הוספת המקצועות הללו לא לוו כנדרש בהתייעצויות ע" הדרגי" המקצועיי" 

 . במזכירות הפדגוגית

 היה צמצו" מקצועות הבחירה 2009�2010אחד מהיעדי" שהציב המשרד לשני"  .5
 . נמצא כי המשרד לא עמד ביעד זה. �25%ב

 

 סיכו� והמלצות

נושא מער
 מקצועות הלימוד במערכת החינו
 נמצא בליבת העבודה של משרד 

והטיפול בו מחייב התמודדות מורכבת ה� במישור הפדגוגי וה� במישור , החינו

וא הבחינה והאישור שה, על משרד החינו
 לשפר את הליכי הטיפול. מינהלי�הארגוני
 . מקיי" בנושא זה בהתא" לממצאיו של דוח זה

על המשרד לגבש את רשימת המקצועות המלאה והעדכנית של כלל מקצועות הלימוד 
. ולהקפיד לנהל את המידע בנושא זה באופ� שוט', במערכת החינו
 לפי קבוצות גיל

האישור והיישו" בנוגע , כמו כ� עליו לקבוע נוהל אשר יפרט את הליכי הבחינה
ראוי כי המזכירות הפדגוגית במשרד . להוספת מקצוע למערכת החינו
 כמו כ� לגריעתו

. החינו
 תפעל באמצעות גופי" מייעצי" אשר נית� להקימ" על פי הוראות התקנות
כמו כ� עליה להיות שותפה מרכזית בהליכי" המתקיימי" בנושא הוספה וגריעה של 

טת אשר תביא להשגת היעד שקבע על המשרד לגבש תכנית מפור. מקצועות לימוד
 . בעניי� צמצו" מספר מקצועות הלימוד

 

♦ 
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 מבוא

. מאת המדינה)  החוק�להל  (�1953ג"התשי, החינו� הממלכתי נית לפי חוק חינו� ממלכתי .1
לימוד תולדות הע# היהודי והזיקה , בי היתר, מטרות החינו� הממלכתי ה,  לחוק2לפי סעי� 

פיתוח מודעות וערנות , מחשבה עצמאית ויזמה, ח סקרנות אינטלקטואליתטיפו, למדינת ישראל
ביצירה , ביסוס ידיעותיה# של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השוני#; לתמורות ולחידושי#

האנושית לסוגיה ולדורותיה ובמיומנויות היסוד שיידרשו לה# בחייה# כבני אד# בוגרי# בחברה 
האחריות להשגת מטרות החוק מוטלת על משרד . ופנית ותרבות פנאיוכ עידוד פעילות ג, חופשית
 .מופקד על ביצוע הוראותיו)  השר�להל (ושר החינו� , ) המשרד�להל (החינו� 

נקבע כי , ) תקנות החינו� או התקנות�להל  (�1956ז"התשי, )סדרי הפיקוח(בתקנות חינו� ממלכתי 
. ל המשרד"מוסדות החינו� יבוצעו באמצעות מנכההדרכה הפדגוגית והפיקוח הפדגוגי על כל 

שהוקמה ופועלת ) פ" המזה�להל (ל מוסמ� לתת הוראות בענייני# אלה למזכירות הפדגוגית "המנכ
פ היא הסמכות המקצועית העליונה בכל הנושאי# הפדגוגיי# של מערכת "המזה. מכוח התקנות

בראש . ל"בכפיפות לשר ולמנכ,  המשרדומשמשת כזרוע להתוויית המדיניות הפדגוגית של, החינו�
 ). פ"ר המזה" יו�להל (פ מכה יושב הראש "המזה

חטיבת ביניי# , )'ו�'כיתות א(בתי ספר יסודיי# : במערכת החינו� שלוש שכבות גיל עיקריות .2
המשרד מקיי# שלושה ). ע" חט�להל ; ב"י�'כיתות י(וחטיבה עליונה ) ב" חט�להל '; ט�'כיתות ז(

במערכת החינו� ארבעה ). ר" מוכש�להל (דתי ומוכר שאינו רשמי �ממלכתי, ממלכתי:  פיקוחסוגי
בכל מוסדות החינו� מלמדי# מקצועות רבי# מתחומי דעת . דרוזי ובדואי, ערבי, יהודי: מגזרי#
 .מקצועות הומאניסטיי# ומקצועות טכנולוגיי#, שפות, ובה# מתמטיקה ומדעי#, שוני#

שה ,  בחינות הבגרות�ע ובסיומ# נבחני# התלמידי# בבחינות ממשלתיות "חטבמהל� הלימודי# ב
זכאות של תלמיד . האמצעי המרכזי של מערכת החינו� לקביעת זכאותו של התלמיד לתעודת בגרות

 יחידות לימוד 21לתעודת בגרות מותנית בכ� שייבח ויעמוד בהצלחה בבחינות בגרות בהיק� של 
) , שפת א#, אנגלית, מתמטיקה) (ליבה( מה ה במקצועות חובה 16כאשר , 1לפחות) ל" יח�להל

ל במקצוע בחירה מתו� מגוו של מקצועות בחירה " יח�5ו) אזרחות, �"תנ, ספרות, היסטוריה
 .שהמשרד מציע

מפע# לפע# עולה הסוגיה של היצע מקצועות הלימוד שהמשרד מציע במערכת החינו� בכלל  .3
יש הגורסי# שיש צור� לצמצ# את היצע מקצועות .  לבגרות בפרטומגוו מקצועות הבחירה

 .ומנגד יש הטועני# כי יש לשמור על מגוו אפשרויות הבחירה וא� להרחיבו, הבחירה

אלה הגורסי# שיש לצמצ# את היצע מקצועות הבחירה טועני# שנית יהיה להפנות את המשאבי# 
די# במקצועות הליבה ועל ידי כ� נית יהיה שייחסכו עקב צמצו# מספר המקצועות לתגבור הלימו

עוד ה# טועני# שעל ידי כ� תיווצר אחידות במקצועות . לשמור על רמת ההישגי# וא� לשפרה
 .דבר שיאפשר בסיס להשוואה בי תעודות הבגרות, הבגרות

המצדדי# בשמירת מגוו רחב של מקצועות בחירה סבורי# שהדבר מותיר בידי התלמיד מרחב של 
ומגוו מקצועות הבחירה יקל עליו למצוא את מקומו במערכת החינו� ויאפשר לו , ה והעדפהבחיר

מגוו מקצועות יש בו כדי לסייע במניעת נשירה של תלמידי# , לשיטת#. לתת ביטוי אישי ליכולותיו
מאפשר לתלמידי# המעונייני# בכ� להרחיב את אופקיה# וא� לקבל הערכה , ממערכת החינו�

 .� באמצעות בחינות הבגרותרשמית על כ

__________________ 

ת בגרות לפי המגזר וסוג  פרופילי� של תעוד13יש . תיאור זה נכו� למגזר היהודי בפיקוח הממלכתי  1
 .תמהיל המקצועות בתעודה משתנה לפי המגזר וסוג הפיקוח. הפיקוח
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אחד היעדי# המרכזיי# של המשרד הוא , 2009�20102על פי הצעת התקציב של המשרד לשני# 
 הציג השר לפני הממשלה 2009באוגוסט . �25%ע ב"צמצו# מקצועות הבחירה הקיימי# בחט

, דגיששבה שב וה, ) תכנית המשרד�להל  (3"ממשלת ישראל מאמינה בחינו�"והכנסת את התכנית 
 .את היעד של צמצו# מספר מקצועות הבחירה, בי היתר

 בדק משרד מבקר המדינה את נושא מקצועות הלימוד במערכת 2011אוגוסט �בחודשי# מר, .4
; רשימת מקצועות הלימוד המאושרי# במערכת החינו�: בביקורת נבחנו ההיבטי# האלה. החינו�

פ בהחלטה בדבר "מעורבות המזה;  החינו�נוהל להוספה או לגריעה של מקצוע לימוד במערכת
. ופעולות המשרד לצמצו# היצע מקצועות הבחירה לבגרות; הוספה או גריעה של מקצוע לימוד

מינהל תקשוב ומערכות מידע , המינהל הפדגוגי, פ"הבדיקה נעשתה ביחידות המשרד ובה המזה
 .ומינהל הכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה

 

 

 הלימוד המאושרי� במערכת החינו�רשימת מקצועות 

רשימה מלאה ומעודכנת של כל מקצועות הלימוד המאושרי# במערכת החינו� היא בסיס לקיו# 
הצור� . החלטה והערכה נאותי# לגבי נושא זה ולניהול סדור ומקצועי של הנושא, הליכי בחינה

מקורו ) יבות הלימודאו רשימות על פי חלוקה עניינית כגו חט(בניהול שוט� של רשימה כזאת 
, מת תמונת מצב מהימנה ומידע עדכני ומלא על הנלמד במערכת החינו�: ובה#, בכמה טעמי#

. שבאמצעותה יכולה הנהלת המשרד לקיי# הליכי הערכה לצור� גיבוש מדיניות וקבלת החלטות
י ידע לבחו ולמנוע מקרי# שבה# תחומ, רישו# מלא ומעודכ של כלל המקצועות א� מאפשר לאתר

רשימה או . זהי# נלמדי# תחת שמות שוני# או שבה# נושאי# נלמדי# במסגרת כמה מקצועות
 רשימות כאלו ה כלי לקיו# הערכה כוללת בהיבטי# מערכתיי# ותפעוליי# של מערכת החינו� כגו

צורכי הכשרת מורי# והדרכה , העסקת מורי# ומפקחי#, פיתוח תכניות לימודי# וחומרי למידה
 . תקציבי# ללימוד המקצועוהקצאת

1.  משרד מבקר המדינה פנה ליחידות המקצועיות השונות במשרד על מנת לברר א# יש בידיה
בכל שכבות הגיל בבתי הספר , רשימה מלאה ומעודכנת של כל מקצועות הלימוד לכל המגזרי#

מינהל ה, פ"המזה: ליחידות אלה, בי היתר, הפנייה נעשתה. דתי�בפיקוח ממלכתי וממלכתי
 .מינהל תקשוב ומערכות מידע ומינהל להכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראה, הפדגוגי

ÂÈ‰ ‡Ï „¯˘Ó· ÈÎ ‡ˆÓ� ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú ˙Ú· , ÏÎ Ï˘ ˙Â�Î„ÂÚÓÂ ˙Â‡ÏÓ ˙ÂÓÈ˘¯
È„ÂÒÈ‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÓÏ�‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ,‰�ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ·Â ÌÈÈ�È·‰ ˙·ÈËÁ· . ‰Ê ·ˆÓ·

ÒÓ Ú„ÈÓ ˙È˙˘˙ „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÁÏÂÙÈËÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È�Î„ÚÂ ˙¯„Â , ·˜ÚÓÏ
‰Ê ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ. 

כי קיימות רשימות של מקצועות , בי היתר,  נכתב2011בתשובת המשרד למבקר המדינה מדצמבר 
לגבי מקצועות "יחד ע# זאת אישר המשרד בתשובתו כי ; הליבה בחינו� היסודי ובחטיבת הביניי#

, ידה במערכת או אינ# חלק מהמקצועות עליה# נבחני# בבחינות בגרותשוני# שאי בה# חובת למ
 ".אי רשימות אחידות, אכ הדבר נכו

__________________ 

2   �משרד ,  ודברי הסבר המוגשי� לכנסת השמונה עשרה2010! ו2009הצעת תקציב לשנות הכספי
 .28!27' עמ, )2009(החינו� 

3  "ÍÂ�ÈÁ· ‰�ÈÓ‡Ó Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ" ,לה והכנסת באוגוסט מצגת שהציג השר גדעו� סער לפני הממש
2009. 
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 התייחס המשרד לשני חוזרי 2012 ומינואר ומפברואר 2011בתשובותיו של המשרד מדצמבר  .2
. #4ל הכוללי# לדבריו פירוט של מקצועות לימוד הנלמדי# בחינו� היסודי ובחטיבת הביניי"מנכ

 כי רשימת המקצועות שבחינו� היסודי ובחטיבת 2012פ הבהירה בפברואר "ר המזה"סגנית יו
 .מלאות ושלמות לגבי מקצועות החובה, ל"כפי שמופיעות בחוזרי המנכ, הביניי#

„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î�Ó‰ È¯ÊÂÁ È�˘· ÈÎ" ÏÎ ÌÈË¯ÂÙÓ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ï
È˘¯‰ ÔÎ˘ ÌÈ„ÓÏ�‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó È„ÂÒÈ‰ ÍÂ�ÈÁÏ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡ ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÓ

ÌÈ�Â˘ ‰¯ÈÁ· ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÏÂÎ Ô�È‡ Ô‰Â ÌÈÈ�È·‰ ˙·ÈËÁÏÂ ,ÔÂ‚Î : Ì‰È‚ÂÒÏ ·˘ÁÓ È„ÂÓÈÏ
)Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ÌÈ·˘ÁÓ( , ˙Â¯Ê ˙ÂÙ˘)˙È¯·Ú ‡ÈˆÂ‰Ï ,˙È·¯ÚÂ ˙ÈÏ‚�‡( ,˙È· ˙ÏÎÏÎ ,

‰�ÂÊ˙ ,˙Â‡Ï˜Á ,ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·ÏÂ ˙Â¯È‰ÊÏ ÍÂ�ÈÁ ,¯Ê‚Ó ÈÙÏ ˙˘¯ÂÓÌÈ , ˙Â�Ú„ÈÓ- ÈÚ„Ó 
Ú„ÈÓ‰ ,ÌÈ˘¯Â˘ ˙„Â·Ú ,‰Î‡ÏÓ ,¯ÂÈˆ ,˙¯Â˘˜˙ ,‰˜ÈÓ˙È¯Â ˙Â‡È¯·‰ ˙¯Â˙ .¯ÂÓ‡Î , Ì‚

 ¯·Óˆ„Ó „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙·2011Î�Ó‰ È¯ÊÂÁ ÈÎ ·˙Î� "‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡ ÌÈ‚ÈˆÓ Ï . ÂÓÎ
˙Â„ÈÁ‡ ˙ÂÓÈ˘¯ ÔÈ‡ ‰„ÈÓÏ ˙·ÂÁ Ì‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó È·‚Ï ÈÎ ·˙Î� ÔÎ. 

ÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ÛÒÂ�·Î�Ó‰ È¯ÊÂÁ· ÂÏÏÎ� ‡Ï ÌÈ„Á‡ ‰·"Ï . ‰¯Â˙ ÚÂˆ˜Ó· ¯·Â„Ó
 ‰Ù ÏÚ·˘)·˘Â˙"Ú (È˙„ È˙ÎÏÓÓ‰Â È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁÏ ; Ï‡¯˘È ˙Â·¯˙Â ˙˘¯ÂÓ ÚÂˆ˜Ó·Â

È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ·. 

 ונקבע בו 2003ל של מקצועות ליבה לחינו� היסודי פורס# בספטמבר "יצוי בהקשר זה שחוזר מנכ
בחוזר נכתב כי בתו# חמש השני# תיבדק ; 2008 ספטמבר דהיינו עד, שהוא בתוק� לחמש שני#

 .יוצא אפוא שחוזר זה אינו בתוק�". ותעודכ בהתא# להתפתחויות במערכת החינו�"תכנית הליבה 

ע# כניסתו לתפקיד בינואר  :הועלה כלהל אשר לרשימת מקצועות הלימוד בחטיבה העליונה .3
 מקצועות 151רשימה של ) פ דאז"ר המזה" יו�להל (ר צבי צמרת "ד, פ דאז"ר המזה" הכי יו2010

הרשימה מונה מקצועות חובה ובחירה שבה# נבחני# ). פ"ר המזה" רשימת יו�להל (לימוד לבגרות 
 .התלמידי# בבחינות הבגרות

" טבלת מקצועות הבגרות"במינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד מצא משרד מבקר המדינה 
 . מקצועות358הכוללת 

מינהל תקשוב ומערכות מידע הכי עבור היחידות הרלבנטיות טבלת " המשרד נאמר כי בתשובת
 מקצועות תקפי# והיתר הינ# מקצועות 157מה# ,  מקצועות שוני358#מקצועות בגרות אשר מכילה 

מקצועות , אשר אינ# תקפי# אול# בשל צרכי# מנהליי# ובשל הצור� בשמירת תיעוד והיסטוריה
, לתשובתו ציר� המשרד רשימה של אג� הבחינות".  מקצועות הבגרותאלה מופיעי# בטבלת

 רשימת �להל (שלדבריו היא הבסיס לכל ציוני הבגרות ,  מקצועות הלימוד לבגרות157הכוללת את 
 ).אג� הבחינות

˙Â�ÈÁ·‰ Û‚‡ ˙ÓÈ˘¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó , ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰157 ˙ÂÚÂˆ˜Ó 
˙Â¯‚·Ï „ÂÓÈÏ‰ ,Ó‰ ¯È·Ú‰˘˙�Î„ÂÚÓ ‰��È‡ „¯˘ .Ï˘ÓÏ , ˙ÏÏÂÎ ÂÊ ‰ÓÈ˘¯˘ ‡ˆÓ�14 

 ˙�˘· ¯·Î˘ ˙ÂÙ˘2004Ô‰· ˙Â¯‚·‰ ˙Â�ÈÁ· ˙‡ „¯˘Ó‰ ÏËÈ·  ; ÚÂˆ˜Ó‰ Ì‚" ‰‡¯Â‰
‰Î¯„‰Â "‰ÓÈ˘¯· ÚÈÙÂÓ ¯·Ú· ÏËÈ· „¯˘Ó‰˘ ; ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰"ÌÈ�·Ó Ï˘ ÈÒ„�‰ ÔÂ�Î˙ "

Â"˙ÂÏÎÈ¯„‡ "˙ÂÚÂˆ˜Ó È�˘Î ÌÈÚÈÙÂÓ „Á‡ ÚÂˆ˜ÓÏ „ÁÈ‡ „¯˘Ó‰˘ ; ÚÂˆ˜Ó‰"Ò˙È�È "
Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘Ó ÏÁ‰˘"‰ÓÈ˘¯· ÏÏÎ� Â�È‡ ˙Â¯‚·Ï Â· ÔÁ·È‰Ï Ô˙È� ‡. 

__________________ 

לחינו� היסודי במדינת ) ליבה(תכנית יסוד  "!) א(1/ד"ל תשס"חוזר מנכ) 1: (ל ה�"שני חוזרי המנכ  4
 ".יסודי!לחטיבת הביניי� בחינו� העל ) ליבה(תכנית היסוד  "!) א(8/ט"ל תשס"חוזר מנכ) 2(; "ישראל
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‰‡ÏÓ „ÂÓÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙ÓÈ˘¯ ˘·‚Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˙Á‡ ÏÎ È·‚Ï ˙¯˘Â‡ÓÂ ˙�Î„ÂÚÓ
¯ÙÒ‰ È˙·· ÏÈ‚‰ ˙Â·ÈËÁÓ .ÛËÂ˘ Á¯Â‡· ÂÊ ‰ÓÈ˘¯ ÔÎ„ÚÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ˘È. 

 

 

 ת החינו�נוהל להוספה או לגריעה של מקצוע לימוד במערכ

החלטות . מהחוק עולה כי סמכויות קביעת המדיניות של המשרד והביצוע נתונות בידי שר החינו�
היוועצות ע# הדרג המקצועי , בי היתר, הכולל, השר אמורות להתקבל בעקבות תהלי� מינהלי סדור

 .שקילת שיקולי מדיניות והערכת היבטי# תפעוליי#, בחינת חלופות, במשרד

 חדש במערכת החינו� הוא מהל� מורכב המחייב קיו# מכלול פעולות הנמצאות הוספת מקצוע
, יש צור� להקי# ועדות לתפעול המקצוע, למשל. בתחו# האחריות של יחידות שונות במשרד

ולהקצות את שעות הלימוד , להכשיר מורי#, להקצות מפקחי#, לכתוב תכנית לימודי# עבורו
אמורי# נוגע ה לשלב הבחינה והאישור של המקצוע וה העיסוק במכלול ההיבטי# ה. הנדרשות

 .לשלב יישו# ההחלטה בנושא

במישור הפדגוגי יש מקו# לקיי# בדיקות שונות לפני קבלת החלטה בדבר הוספת מקצוע לתכנית 
בדיקת הנושא מבחינת החסכי# בתחומי ; למשל הערכת הער� המוס� של אותו מקצוע. הלימודי#

ועמידה ביעדי# שהמשרד הציב ; תמהיל מקצועות הלימוד הקיי#; מידי#ידע מסוימי# בקרב התל
ג# תהלי� גריעת מקצוע במערכת החינו� מחייב בדיקה מדוקדקת של אנשי מקצוע ותהלי� . לעצמו

 .סדור של קבלת החלטות

‰˜È„·‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÏÏÎÂ ˙Â‡¯Â‰ „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ� , ˙ÙÒÂ‰Ï ÏÂÙÈË‰Â ¯Â˘È‡‰
Ï „ÂÓÈÏ ÚÂˆ˜ÓÚÂˆ˜Ó ˙ÚÈ¯‚ÏÂ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ. 

בתקופה זו מתקיי# תהלי� של רה ארגו משמעותי " מסר המשרד כי 2011בתשובתו מדצמבר 
פ על פי אשכולות לתחומי דעת "התהלי� כולל בנייה מחדש של מבנה המזה. במזכירות הפדגוגית

גזירת מדיניות של במסגרת זו נבני# נהלי# ברורי# לדרכי קבלת החלטות ול. ואג� לפיתוח פדגוגי
לדעת משרד מבקר המדינה על המשרד ג# לגבש ". ובכלל זה הוספת מקצוע חדש... כל מקצוע 

 .נוהל לגבי גריעת מקצוע

 

 

 פ בהחלטה בדבר הוספה או גריעה של מקצוע לימוד"מעורבות המזה

היא הסמכות המקצועית העליונה לגבי הנושאי# , ל המשרד"הכפופה לשר ולמנכ, פ"המזה .1
והזרוע , )דתי�למעט הסמכויות הייחודיות של החינו� הממלכתי(הפדגוגיי# של מערכת החינו� 

פ "תקנות החינו� מגדירות את סמכויותיה של המזה. להתוויית המדיניות הפדגוגית של המשרד
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בגיבוש מדיניות להוראת המקצועות ודרכי ההערכה וכ בעידוד , ולפיה היא עוסקת בתכנו פדגוגי
פ אחראית לתפעולו של כל "המזה. ה של ניסויי# ויזמות כתשומה לגיבוש מדיניות כלליתובהפעל
פ מתפרסת על "פעילותה של המזה. 6 והפיקוח על הוראתו5כתיבת תכנית לימודי# למקצוע: מקצוע

יסודיי# והמוסדות להכשרת �בתי ספר על, בתי ספר יסודיי#,  גני ילדי#�פני כלל מוסדות החינו� 
 .הוראהכוח אד# ל

מנהל אג� החינו� הדתי ועוד חברי# שימנה , פ תהא מורכבת מ היושב ראש"על פי התקנות המזה
פ רשאית למנות ועדות מבי חבריה ושלא מבי חבריה ולאצול "עוד קובעות התקנות כי המזה. השר

י ובלבד שהרכבה של ועדה שיש בה מ, דר� כלל או לעניי מסוי#, לוועדה סמכויות מסמכויותיה
ועדה כאמור בתקנות משנה זו יכול שתהה ; פ אושר בידי המנהל הכללי"שאינ# חבריה של המזה

או , פ רשאית להקי# מועצה מייעצת מבי חבריה או שלא מבי חבריה"המזה. מורכבת מחבר אחד
 . משני הסוגי# ג# יחד ובלבד שהמנהל הכללי אישר את ההרכב

ל רשימה של מועמדי# שיהיו חברי# "לשר ולמנכ, פ דאז"ר המזה"הגיש יו, 2010באוקטובר 
כמו כ הוא גיבש הצעה לכינו מועצה מייעצת שתשמש פורו# מורחב . פ"בוועדת קבע למזה

אוגוסט , במועד סיו# הביקורת. שיתכנס פע# ברבעו וישמש גור# מכוו ומייע, לוועדת הקבע
, 2010 עד ינואר 2009ות יוני יצוי כי בתקופ. טר# הוקמו הגופי# המייעצי# האמורי#, 2011

 . פ לא היה מאויש"ר המזה"תפקיד יו, 2012בפברואר ,  עד מועד סיכו# דוח זה2011ואוקטובר 

 ‰ÈÂ˘Ú ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰ÏÂ Ì˘ÂÈ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÏÎ· È‚Â‚„Ù‰ ÌÂÁ˙· „¯˘Ó‰ ÌÈÈ˜Ó˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È˘ÓÓ ‰ÓÂ¯˙ ˙ÂÈ‰Ï, 

Ë¯Ù· „ÂÓÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Ï˘ ‰ÚÈ¯‚ÏÂ ‰ÙÒÂ‰Ï ¯˘˜· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰ÏÂ . 

כי תקופה קצרה לאחר , בי היתר,  השיב שר החינו� מר גדעו סער למבקר המדינה2012בפברואר 
ל המשרד דאז שבה ביקש "פ דאז הוא ער� פגישה בנושא עמו וע# מנכ"ר המזה"פנייתו של יו

עוד השיב . הנושא קוד# וגובשה רשימה כזאת. י ועדת הקבעל דאז לקד# את נושא מינו"מהמנכ
ר "פ דאז על סיו# תפקידו של יו"ר המזה"ל המשרד דאז לבי יו"השר כי נוכח הסיכו# בי מנכ

השר הבהיר כי מינוי ועדת הקבע ֵיֵצא . לא היה מקו# למנות את ועדת הקבע בשלב זה, פ דאז"המזה
 . רות הפדגוגיתר חדש למזכי"אל הפועל לאחר מינוי יו

ההחלטה והיישו# לעניי הוספת מקצוע , נית לעמוד על שני שלבי# עיקריי# בהלי� הבחינה .2
הלי� קבלת ההחלטה בנוגע לעצ# הוספת מקצוע מסוי# , האחד. לימודי# חדש למערכת החינו�

יתוח הלי� פ, השני. פ"בהלי� זה אמור להיות מעורב באופ ממשי ומהותי המזה; למערכת החינו�
 שהיא ועדת קבע המייעצת 7המקצוע החדש ותפעולו השוט� הנעשי# בעיקר על ידי ועדת המקצוע

 ).ר" מפמ�להל  (8פ והמפקח המרכז של המקצוע"למזה

__________________ 

 .829' עמ, "ניות לימודי�הכנת תכ", )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , ראו מבקר המדינה  5
 .773' עמ, "הפיקוח על הוראת תחומי דעת", )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו מבקר המדינה  6
; מדיניות של הוראת המקצוע: פ בענייני� אלה" ועדת קבע שתפקידה לייע- למזה!ועדת המקצוע   7

הכשרת מורי� ; שגי�הערכת הי; השינויי� והחידושי� בהוראת המקצוע; תכניות הלימודי� והפעלת�
�) ראו להל�(ר "פ לאחר התייעצות ע� המפמ"ר המזה"את חבריה ועדת המקצוע ממנה יו. והשתלמות

מפקחי� , אנשי אקדמיה ומדע: ובה�,  חברי�15ועדת מקצוע מונה עד . וע� גורמי� בכירי� במקצוע
� .ר שהוא איש אקדמיה בכיר"בראש הוועדה עומד יו, ומורי

מעקב , בי� היתר, תפקידו כולל. את הוראת המקצוע שהוא אחראי לו ומפקח על הוראתו מרכז !ר "מפמ  8
טיפוח שיטות הוראה , בדיקת רמת הלימודי� והישגי התלמידי�, אחר שיטות ההוראה והחינו�

הדרכת מדריכי� ומורי� , השתתפות בתכנו� תכניות לימודי� חדשות וביישומ� במערכת, במקצוע
 .ויות מורי�במקצוע וארגו� השתלמ
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השפה האיטלקית חזרה להיות מקצוע בחירה ;  סינית� נוס� מקצוע בחירה לבגרות 2009בשנת  .3
. הוסבה למקצוע" מורשת ותרבות ישראל"תכנית ההעשרה ;  חינו� פיננסי�נוס� נושא לימוד ; לבגרות

 :ולהל הממצאי#, פ בהוספת מקצועות הלימוד הללו"משרד מבקר המדינה בח את מעורבות המזה

˙ È ˜ Ï Ë È ‡ Â  ˙ È � È Ò  „ Â Ó È Ï ‰  ˙ Â Ù השפות שיש בה חובת לימוד והיבחנות במערכת : ˘
יות רבות כמקצוע בחירה למער� במש� השני# נוספו שפות משנ. אנגלית וערבית, החינו� ה עברית

 הודיע המשרד כי יבוטלו בחינות הבגרות ברוב 2004בספטמבר . ע ולבחינות הבגרות"לימודי החט
במסגרת החלטה זו בוטלו שפות משניות נוספות בה (השפות המשניות ובכלל השפה האיטלקית 

עוד הודיע המשרד כי ). זיניתפולנית וגרו, טורקית, בולגרית, פרסית, הונגרית, פורטוגזית, רומנית
 .רוסית ואמהרית, ספרדית, גרמנית, יוסי� לקיי# את בחינות הבגרות בשפות המשניות צרפתית

ל משרדו והדרג " הודיע שר החינו� כי בעקבות דיוני# מעמיקי# שקיי# ע# מנכ2009בנובמבר  .א
ית כמקצוע בחירה הוחלט לכלול את השפה הסינית והשפה האיטלק, המקצועי הבכיר של המשרד

עוד הודיע כי הצוותי# המקצועיי# במשרד התבקשו לגבש את מתכונת הלמידה והיא . לבגרות
 .ב"תיוש# במערכת החינו� החל משנת הלימודי# תשע

‰ÊÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÙÒÂ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰ Ù
˙Â¯‚·Ï ‰¯ÈÁ· ÚÂˆ˜ÓÎ ˙È�ÈÒ‰ ‰Ù˘‰ .‡· ÈÎ ÔÈÂˆÈÂÈ „È˜Ù˙ ˙Ú ‰˙Â"‰ÊÓ‰ ¯" ‰È‰ ‡Ï Ù

˘ÈÂ‡Ó . ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÌÚ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰ ÍÂ˙ ‰�ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ‰
 ‰·ÈËÁ· ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÁÎÂ� Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó

‰�ÂÈÏÚ‰ . 

 #2004 עד שנת ואול, פ לא היה שות� בהחלטה הנוגעת להוספת השפה האיטלקית"יצוי כי המזה
לעניי זה מעיר משרד מבקר המדינה להנהלת . איטלקית היה מאושר כמקצוע בחירה לבגרות

פ ג# מקו# בו עומד "כי ראוי לבחו את הצור� בקיו# התייעצויות מקצועיות ע# המזה, המשרד
 . המשרד להחליט בדבר השבת מקצוע לימוד אשר אושר כבר בעבר על ידי המשרד

מלאכת בניית המקצועות החדשי# . רי# לאיטלקית או לסינית"רד אי מפמנמצא כי במש .ב
 .שאינו דובר איטלקית או סינית, ר ערבית"הוטלה על מפמ

„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÓÙÓ „È˜Ù˙Ï ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„˘"Ô‰ ¯ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ¯‡Â˙
Á˜ÂÙÓ‰ ÚÂˆ˜Ó· È�˘ ÈÓ„˜‡ .ÓÙÓ ÏÚ „È˜Ù˙‰ ˙ÏË‰˘ Ô‡ÎÓ"Â‚È�· ˙„ÓÂÚ ˙È·¯Ú ¯ „
ÓÙÓ‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Ï" ˙ÂÙ˘ È˙˘Ï ˙ÓÏÂ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎÓÒ „¯˘Ó· ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ ¯

‰Ï‡. 

È Ò � � È Ù  Í Â � È Á : ,סיעת העבודה 2009במר  נחת# הסכ# קואליציוני בי סיעת הליכוד ובי
ממשלת ישראל תפעל להכללת "כי , בי היתר, בהסכ# נכתב. �32 לכינו הממשלה ה�18בכנסת ה

משרד החינו� פעל ליישו# ההסכ# ". בגילאי התיכו, י למערכת הלימודיתנושא החינו� הפיננס
" חינו� פיננסי" נלמד המקצוע 9)2010�2011(א "והחל משנת הלימודי# התשע, הקואליציוני

 .באר,' בכל כיתות י) 2012�2013(ב "כפיילוט מתו� כוונה להטמיעו משנת הלימודי# התשע

‰ÊÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ù ËÈÏÁ‰ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ÍÈÏ‰˙· ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰
 „ÂÓÈÏ‰ ‡˘Â� ˙‡ ÛÈÒÂ‰Ï „¯˘Ó‰"ÈÒ��ÈÙ ÍÂ�ÈÁ "ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ . 

__________________ 

 . שנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  9
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נכנס "בתשובת משרד החינו� לפניית משרד מבקר המדינה נאמר כי נושא הלימוד חינו� פיננסי 
למערכת החינו� הישראלית כפי שנכנס למערכות חינו� בעול# הרחב כחלק מסטנדרטי# 

צרכני# , י# שעל פיה# יש להכשיר את תלמידי מערכות החינו� להיות אזרחי# שקולי#בינלאומי
המכירי# את זכויותיה# הבסיסיות בתחו# הכלכלי ומודעי# לחיסכו ולהפעלת שיקולי דעת , נבוני#

 ".וסדרי עדיפויות בניהול השוט� של ההוצאות וההכנסות

Ï ‡ ¯ ˘ È  ˙ Â · ¯ ˙ Â  ˙ ˘ ¯ Â Ó : המר ז, אז מינה שר החינו� ד1991בשנת ועדה , ל"מר זבולו
שתפקידה היה לבחו את מצב לימודי היהדות בחינו� הממלכתי ולהציע הצעות העשויות לקד# את 

לימודי "בדוח שהגישה כללה ועדת שנהר במושג . 10) ועדת שנהר�להל (החינו� היהודי בישראל 
לשו , ריה של ע# ישראלהיסטו, �"תנ: מבי מקצועות החובה לבגרות את המקצועות האלה" יהדות

הוועדה אמרה כי היא רואה בדאגה רבה את הירידה המתמשכת במעמד# של . וספרות עברית
לדברי ועדת , חומרת מצב# של מקצועות היהדות התבטאה. לימודי היהדות בכל רמות החינו�

במיוחד בירידה משנה לשנה במספר השעות המוקצות להוראת# ובמספר התלמידי# , שנהר
בעקבות דוח ועדת שנהר הוק# . י# להיבח בה# בבחינות הבגרות מעבר לרמת החובההבוחר
במהל� השני# נכתבו במטה ).  מטה שנהר�להל " (המטה ליישו# המלצות דוח שנהר"פ "במזה

 .שנהר תכניות העשרה במקצועות היהדות

מי ברצ� שש מקצוע חדש בחינו� הרש"נקבע כי יתווס� , במסגרת תכנית המשרד, 2009באוגוסט 
מורשת ותרבות ): 2010�2011(א "החל משנת הלימודי# התשע, )'ועד כיתה ט' מכיתה ד(שנתי 

 התקיי# מפגש פתיחה של ועדת מקצוע למורשת 2009בדצמבר )". לימודי יהדות וציונות(ישראל 
ריות למקצועות "בפגישה השתתפו ג# המפמ; ותרבות ישראל ונקבעו סדרי העבודה של הוועדה

 .ותהיהד

, �" תנ�ריות לשלוש מקצועות היהדות בחינו� הממלכתי " כתבו המפמ2010בפברואר  .א
עיוות קשה ומתמש� בתפיסת " כי קיי# 13פ"ר המזה" אל יו� 12 ותורה שבעל פה11מחשבת ישראל

לצד# של מקצועות ' מקצוע חדש'ע# בנייתו של . מקצועות היהדות במערכת החינו� הממלכתית
,  הערכיות�ראוי לבחו בכובד ראש את מכלול ההשלכות , ריי# הקיימי#היהדות הדיסציפלינא
תורה , �"אנו משוכנעות כי זוהי העת להכיר בפוטנציאל האדיר שבהוראת תנ. התכניות והתקציביות

 ".ולהעמיק את הוראת#, שבעל פה ומחשבת ישראל ולפעול בנחישות להחיות

ר " אל יו�15"ר ועדת מקצוע תנ" ויו14על פהר ועדת מקצוע תורה שב" כתבו יו2011באפריל  .ב
וטוב היה לו , חדש זה' מקצוע'נבצר מאתנו להבי מה תועלת יש בכל מה שקרוי "פ כי "המזה

הסובלי# ממחסור שעות , השעות המוקצבות לו היו מוענקות לתגבור הלימודי# במקצועות הקיימי#
 5לקראת ( להעמקה ולהרחבת הידע יחס של ניכור וחוסר עניי ורצו, דבר הגורר בורות, משווע

לעניי הפגיעה במקצועות הקיימי# הוסיפו כי המקצוע החדש אינו מקצוע )". יחידות לבגרות ועוד

__________________ 

10  "ÌÏÂÚÂ ÌÚ "‰�˙˘Ó ÌÏÂÚ· ˙È„Â‰È ˙Â·¯˙ , �המלצות הוועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינו
 .1994אוגוסט , משרד החינו�, הממלכתי

 .מחשבת ישראל נלמד במגזר הממלכתי כמקצוע בחירה לבגרות  11

ב כחובת לימוד ללא "י!'בבתי הספר הממלכתיי� מכיתה ג, מש� עשרות שני�תורה שבעל פה נלמד ב  12
נמצא כי יש בתי " הפיקוח על הוראת תחומי דעת"על ' ב59בדוח מבקר המדינה . חובת בחינת בגרות

ספר שאינ� מלמדי� מקצוע זה כלל וג� כאשר ה� מלמדי� הדבר אינו נעשה ברצ0 השני� הנדרש לפי 
� .תכנית הלימודי

È˙·· ˙Â„‰È‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰" Ò‰: פ"ר המזה"ריות אל יו"תו� מכתב ששלחו שלוש המפממ  13
 ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰-‰„ÓÚ ¯ÈÈ�  , 2010פברואר. 

תורה "ר ועדת מקצוע "הוא יו, מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, אביגדור שנא�' פרופ  14
 .במשרד" שבעל פה

 .� במשרד"ר ועדת מקצוע תנ"הוא יו, סיטה העבריתמהחוג למקרא באוניבר, יאיר זקובי-' פרופ  15
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 שלו א� זוכה ליוקרה מאחר והוא זוכה לתמיכה של ראשי המערכת וכי תבמשמעות הדיסציפלינארי
 ".על חשבונ#"והדבר יבוא " זוהר# של המקצועות האחרי# יוע#"

פ טר# קבלת ההחלטה אשר "משרד מבקר המדינה לא מצא שהתקיימו דיוני# פדגוגיי# במזה .ג
 . לעצ# הוספת המקצוע החדש

 ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ÂÏÚÂ‰˘ ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ˙Â¯Â˜È·Â ˙Â„ÓÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Â�·ÂÏÈÂ Â�Â„ÈÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÚÂˆ˜Ó ˙ÙÒÂ‰ ÔÈÈ�Ú· „¯˘Ó· ˙

‰ÊÓ·" ÍÈÏ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ Ì¯ËÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÚÂˆ˜Ó ·ÂÏÈ˘ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Ì¯Ë Ù
Â ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È�Î˙ ˘Â·È‚Ï"ÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÈÈ�· "ÂÓˆÚ. 

 

✯ 

 

 ˙�˘·2009 ˙Â¯‚·Ï ‰¯ÈÁ· ÚÂˆ˜Ó ÛÒÂ� -˙È�ÈÒ  ; ÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÊÁ ˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰Ù˘‰
˙Â¯‚·Ï ‰¯ÈÁ· ; „ÂÓÈÏ ‡˘Â� ÛÒÂ�-ÈÒ��ÈÙ ÍÂ�ÈÁ  ; ‰¯˘Ú‰‰ ˙È�Î˙" ˙Â·¯˙Â ˙˘¯ÂÓ

Ï‡¯˘È "ÚÂˆ˜ÓÏ ‰·ÒÂ‰ . ÌˆÚ ÏÚ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
 ˙Â¯ÈÎÊÓ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰ ÌÚ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰· ˘¯„�Î ÂÂÏ ‡Ï ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÙÒÂ‰

˙È‚Â‚„Ù‰ . 

 

 

 פעולות המשרד לצמצו� היצע מקצועות הבחירה לבגרות

ת מותנית בכ� שיעמוד בהצלחה בבחינות בגרות זכאותו של תלמיד לתעודת בגרו, כמפורט לעיל
 מה ה במקצועות חובה ויתר במקצוע בחירה מתו� מגוו של 16אשר , ל לפחות" יח21בהיק� של 

, 2009�2010על פני הצעת התקציב של המשרד לשני# , כאמור. מקצועות בחירה שהמשרד מציע
. �25%ע ב"רה הקיימי# בחטאחד היעדי# המרכזיי# של המשרד הוא צמצו# מקצועות הבחי

יש היו# יותר מדי : "בי היתר,  לממשלה ולכנסת הוא אמר2009בתכנית שהציג השר באוגוסט 
 מקצועות 87היו# יש .  את מקצועות הבחירה�25%היעד שלנו לצמצ# ב. מקצועות במערכת

וו של אבל צרי� להיות הכי.  זמחזה ייק, זה לא פשוט. שעליה# נבחני# בבחינות חיצוניות
 ". ציינתי את הנקודות ואת התכניות של חיזוק מקצועות הליבה. התמקדות במקצועות הליבה

ר שמשו שושני צוות בראשות "ל המשרד ד"מינה מנכ, 2009אוגוסט , עוד באותו חודש .1
. מנהלת אג� הבחינות דאז שמתפקידו לגבש המלצות בעניי צמצו# מקצועות הבחירה לבגרות

פורטו שישה תבחיני# שעל פיה# הוא המלי, לבחו את , 2009שהוגשו בנובמבר , בהמלצות הצוות
על סמ� התבחיני# הללו . מקצועות הלימוד ולהחליט איזה מה# לגרוע ממצבת מקצועות הבחירה

ובה# ה מקצועות טכנולוגיי# כמו תחזוקת מערכות ,  מקצועות אפשריי# לביטול27מיפה הצוות 
מקצועות ממדעי ; קלי# וה מקצועות עיוניי# כמו מדעי כדור האר,מכאניות ומערכות בקרת א

 .תיאטרו ותקשורת; קולנוע; כלכלה ומדעי המדינה, סוציולוגיה, החברה כמו פסיכולוגיה

פ והמינהל הטכנולוגי שבה "נציגי המזה, ל"המנכ,  התקיימה ישיבה בהשתתפות השר�18.1.10ב
". למקד את הצמצו# בעיקר במקצועות הטכנולוגיי#נער� מיפוי מדוקדק יותר וגובשה החלטה "

מערכות מידע ממוחשבות וחינו� ,  הוראה והדרכה�בישיבה הוחלט לבטל שלושה מקצועות 
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במקצועות העיוניי# לא נעשה . ולאחד עשרה מקצועות במסלול הטכנולוגי לכדי חמישה, לקריירה
 . ובד בבד אושרה הוספת השפות איטלקית וסינית, צמצו#

אוחדו : כדלהל, ובתו מסר המשרד כי מתבצע צמצו# בעיקר במקצועות הטכנולוגיי#בתש
ביטול ; וכ� צומצמו שלושה שאלוני בחינה" אדריכלות"ו" תכנו הנדסי של מבני#"ההתמחויות 

הביא " הוראה והדרכה"ו" קירור ומיזוג אוויר", "מערכות מידע ממוחשבות"ההתמחות במקצועות 
 . בחינה שאלוני13לצמצו# של 

יסודי �לאחר התייעצות ע# מנהלת האג� לחינו� על, פ דאז"ר המזה" פנה יו2010בדצמבר  .2
מידת "את , בי היתר, ל המשרד והציע להקי# ועדה ציבורית שתבדוק"אל מנכ, במינהל הפדגוגי

החיוניות של מקצועות לימוד שהתווספו בשני# האחרונות למערכת השעות בבתי הספר על יסודיי# 
)הא# משרד ). ביוטכנולוגיה ועוד, רפואה, קרימינולוגיה, יחסי# בי לאומיי#, משפטי#: כגו

סוגיה נוספת שהעלה במכתבו ". ?החינו� צרי� לעודד מקצועות שוני# או שהוא צרי� לעצור אות#
את מדעי , את המדעי#(עד כמה מקצועות הבחירה המרובי# החלישו את מקצועות הליבה "הייתה 

 ".?) מקצועות המורשתהרוח ואת

הוא . פ דאז בעניי האמור לשר על מנת שישקול הקמת ועדה כזו"ר המזה"עוד באותו חודש פנה יו
אחרי קרוב לשנה שאני מכה בתפקידי אי לי ספק כי ללא ועדה חיצונית לא "נימק את דבריו בכ� ש

 בחינות הבגרות 650יית  מקצועות הלימוד בחינו� העל יסודי בישראל ואת בע165נפתור את בעיית 
 . הוא הוסי� כי הוא משוכנע שבחינה חשובה זו עולה בקנה אחד ע# יעדי המשרד". באר,

‰ÊÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ù ,ÂÈ ‰ÏÚ‰˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ¯˘‡· ‰�ÈÁ· ÌÈÈ˜˙˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ" ¯
‰ÊÓ‰"Î�ÓÏÂ ¯˘Ï ‰Ê ‡˘Â�· ‰È˙Â�˜ÒÓ ˙‡ ¯È·Ú˙Â Ê‡„ Ù"Ï . 

 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·2011 ÌÂˆÓˆ Ï˘ ÂÓˆÚÏ ·Èˆ‰˘ „ÚÈ· „¯˘Ó‰ „ÓÚ ‡Ï 
· ˙Â¯‚·Ï ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ¯ÙÒÓ-25%. 

 השיב שר החינו� למבקר המדינה כי ישנה תפישה חינוכית ברורה העומדת מאחורי 2012בפברואר 
הרציונאל נובע . ההחלטה להשאיר מגוו רחב של מקצועות לימוד בבתי הספר העל יסודיי#

בד בבד ע# הרצו . ל להשאיר במעגל הלומדי# אוכלוסייה רחבה והטרוגניתממטרות החינו� בישרא
, )כמקצועות בחירה(למנוע נשירה אנו פותחי# אפשרות לתלמידי# לגלות עניי במקצועות מגווני# 

עוד השיב השר כי בתחומי# שבה# נוצר פיצול יתר . אשר מגדילי# את סיכוי הישארות# במערכת
 . צו# המקצועות בתחו# המדוברלתת מקצועות הוא פעל לצמ

 ˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ ‰˘ÈÙ˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰·ÈËÁ· ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÌÂˆÓˆ ¯·„· „¯˘Ó‰ ·Èˆ‰˘ „ÚÈ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰¯ÂÓ‡‰

· ‰�ÂÈÏÚ‰-25% . 
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 סיכו�

 „¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙·ÈÏ· ‡ˆÓ� ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Í¯ÚÓ ‡˘Â�ÍÂ�ÈÁ‰ ,
È�Â‚¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â È‚Â‚„Ù‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ˙·Î¯ÂÓ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ·ÈÈÁÓ Â· ÏÂÙÈË‰Â-ÈÏ‰�ÈÓ .

ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ , ‰Ê ‡˘Â�· ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰�ÈÁ·‰
‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰· . 

 „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÏÏÎ Ï˘ ˙È�Î„Ú‰Â ‰‡ÏÓ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÚÓ·ÏÈ‚ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ ,ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰Ê ‡˘Â�· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï‰�Ï „ÈÙ˜‰ÏÂ . ÂÓÎ

‰�ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ë¯ÙÈ ¯˘‡ Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÔÎ , ÚÂˆ˜Ó ˙ÙÒÂ‰Ï Ú‚Â�· ÌÂ˘ÈÈ‰Â ¯Â˘È‡‰
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ . ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÚÙ˙ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ˙È‚Â‚„Ù‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

 ÈÙ ÏÚ ÌÓÈ˜‰Ï Ô˙È� ¯˘‡ ÌÈˆÚÈÈÓ˙Â�˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ . ˙ÈÊÎ¯Ó ‰Ù˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
„ÂÓÈÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Ï˘ ‰ÚÈ¯‚Â ‰ÙÒÂ‰ ‡˘Â�· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰· . ˙È�Î˙ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆ ÔÈÈ�Ú· Ú·˜˘ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ‡È·˙ ¯˘‡ ˙Ë¯ÂÙÓ. 

 


