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משרד החינו

הפיקוח על הוראת תחומי דעת
תקציר
המזכירות הפדגוגית )להל המזה"פ( היא הגו בעל הסמכות המקצועית העליונה
במשרד החינו בכל הנושאי הפדגוגיי שבמערכת החינו  ,ובראשה מכה יו"ר.
באמצעות  60מפקחי מרכזי )להל מפמ"רי ( ,המשובצי בשש יחידות במשרד,
מקיימת המזה"פ פיקוח פדגוגי על הוראת כל המקצועות הנלמדי בבתי הספר.
המפמ"ר אחראי לכל הצדדי התוכניי והפדגוגיי של מקצוע ההוראה שעליו הוא
מופקד .1כל מפמ"ר ג מרכז את ועדת המקצוע ,שתפקידה לייע #ליו"ר המזה"פ
בענייני המקצוע שעל הוראתו הוא מפקח .נוס על הפיקוח הפדגוגי מקיי משרד
החינו ג פיקוח כולל על תפקוד בתי הספר ,באמצעות מפקחי כוללי  ,האחראי
בי היתר לבדיקת מידת ההתאמה של ההוראה בבית הספר לתכנית הלימודי
ולהערכת עבודת של מנהל בית הספר וצוות המורי .

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה כמה ענייני הנוגעי
לעבודת המפמ"רי  ,ובה  :הגדרת המקצועות הנלמדי במערכת החינו  ,איוש
תפקיד יו"ר המזה"פ ,המסגרת הארגונית של המפמ"רי  ,תפקיד המפמ"ר ,המידע
שבידי המפמ"ר על המקצוע שבפיקוחו ,ועדות המקצוע ,יישו ההנחיות הפדגוגיות
של משרד החינו להוראת המקצועות ואכיפת  ,שיתו הפעולה בי המפמ"ר לבי
המפקח הכולל .הבדיקה נעשתה במשרד החינו  ,בעיקר באמצעות שאלוני
שהמפמ"רי התבקשו למלא.

עיקרי הממצאי
 .1למשרד החינו אי רשימה אחידה המקובלת על כל יחידותיו של כל המקצועות
הנלמדי במערכת החינו .
 .2יש חשיבות לתחימת גבולות בי המקצועות ולקביעת הנושאי שיילמדו בכל
מקצוע באופ שיאפשר לדעת מה ה הנושאי הנלמדי בכל מקצוע ובכ ימנע ריבוי
מקצועות עקב כפילויות .נמצא כי בכ  60%מהמקצועות קיימת חפיפה של נושאי
הלימוד ע מקצוע אחד לפחות ,ותהלי תחימת הגבולות אטי.
 .3קיימת תחלופה תכופה של יושבי ראש המזה"פ ,ובשני  2008 1992כל אחד
מיושבי ראש המזה"פ כיה בממוצע כשלוש שני  .חילופי תכופי אלה פוגעי
ביכולת של יושבי הראש להטמיע באופ מעמיק את מדיניות המשרד ואת
התהליכי הפדגוגיי  ,שמטבע דורשי זמ רב.
__________________
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חלק מהמפמ"רי מפקחי על יותר ממקצוע אחד.
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 .4למפמ"רי אי כתובת אחת שאליה ה פוני לש פתרו בעיות מקצועיות.
ביזור בכמה יחידות במשרד החינו מקשה לקיי קשרי גומלי ביניה  :למעט
פורו אחד ,המשרד לא הקי פורומי נוספי למקצועות שיש לה מכנה משות .
 .5משרד החינו הגדיר את תפקיד המפמ"ר לפני  20שנה .המשרד היה ער לכ
שהשינויי שחלו במערכת החינו בתקופה זו חייבו ג שינויי בהגדרת תפקידו של
המפמ"ר .א על פי כ  ,המשרד לא עדכ את תפקיד המפמ"ר וסמכויותיו.
 .6בידי המפמ"רי אי מער שיטתי של איסו נתוני לצור מילוי תפקיד  .חוסר
במידע ומידע לא אחיד אינ מאפשרי לקבל תמונה כוללת של מצב הוראת
המקצועות.
 .7ועדת המקצוע שמרכז המפמ"ר פועלת כיוע #האקדמי למזה"פ בענייני המקצוע
שבו היא עוסקת .נמצא כי ועדות המקצוע העוסקות ב  33% 20%מהמקצועות לא
קיימו בי השני התשס"ו התשס"ח ) (2008 2005ישיבות אפילו אחת לשנת
לימודי  ,וממילא לא התקיימו דיוני על ההתפתחויות בתחו המקצועי ועל כיווני
ההוראה של אות מקצועות.
 .8כשני שלישי מהמקצועות שלגביה דיווחו המפמ"רי בשאלוני שמילאו על
יישו ההנחיות הפדגוגיות של משרד החינו  ,אינ נלמדי כנדרש בכל בתי הספר.
להל פירוט החריגות שעלו מדיווחי המפמ"רי :
)א( יש בתי ספר שאינ מלמדי אחד או יותר מחמשת מקצועות החובה האלה:
תורה שבעל פה לתלמידי המגזר הממלכתי ,גאוגרפיה ,ערבית ,צרפתית ועברית.
)ב(  11מקצועות אינ נלמדי ברצ השני הנדרש בחלק מבתי הספר ,ואלה ה :
מקרא ,תורה שבעל פה והיסטוריה לתלמידי הזר הממלכתי; ספרות והיסטוריה
לתלמידי הזר הממלכתי דתי; עברית ,גאוגרפיה ,ספרות ,צרפתית ,מוסיקה ,פיזיקה.
)ג( ב  11מקצועות אי מלמדי את כל הנושאי שנקבעו בתכנית הלימודי  ,ואלה
ה  :היסטוריה לתלמידי הזר הממלכתי ,תלמוד ותורה שבעל פה ,תנ" והיסטוריה
לתלמידי המגזר הדתי ,גאוגרפיה ,ספרות ,מתמטיקה ,עברית ,חקלאות ,מדע
וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיי ובחטיבות הביניי ודת האסלא לתלמידי המגזר
הערבי.
)ד(  26מקצועות אינ נלמדי במספר השעות שקבע משרד החינו  ,בכלל :
גאוגרפיה ,ערבית ,כימיה ,ביולוגיה ,ספרות ,אנגלית ,עברית ,מדעי המחשב ,צרפתית,
היסטוריה ,מדעי וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיי ובחטיבות הביניי  ,המורשת
הדרוזית.
)ה( הוראת  14מקצועות אינה נעשית בידי מורי שהוכשרו ללמד אות  ,בה
מתמטיקה ,מדעי המחשב ,היסטוריה ,פיזיקה ודת האסלא לתלמידי המגזר הערבי.
 .9בשני האחרונות לא נקט משרד החינו סנקציות כלפי בתי ספר שאינ
מלמדי את המקצועות השוני כנדרש בהנחיות הפדגוגיות שקבע .למפמ"רי אי
סמכויות לאכיפת ההנחיות ,ולצור אכיפת ה מבקשי סיוע מהמפקח הכולל,
ממנהל המחוז או ממנהל בית הספר ,אול בדר כלל אלה אינ מסייעי .
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 .10לא תמיד מתקיימי קשרי עבודה או קשרי עבודה שוטפי בי המפמ"רי ובי
המפקחי הכוללי  .עד סו שנת  2008לא הסדיר משרד החינו את קשרי העבודה
בי המפמ"רי למפקחי הכוללי .

סיכו והמלצות
המזכירות הפדגוגית היא הגו בעל הסמכות המקצועית העליונה במשרד החינו בכל
הנושאי הפדגוגיי שבמערכת החינו  .הפיקוח על הוראת מקצועות הלימוד נעשה
באמצעות  60מפקחי מרכזי )מפמ"רי ( .הוראת מקצוע אמורה להיעשות לפי
תכנית לימודי הכוללת מתווה לימודי ברור ,מלא ותקני לכל התלמידי במדינה ולפי
ההנחיות הפדגוגיות שקבע משרד החינו  .נמצא שלא כל בתי הספר מלמדי את כל
המקצועות לפי הנחיות אלה ,והמשרד אינו אוכ את יישומ  .כתוצאה מכ יש
מקצועות ,בה מקצועות חובה כמו עברית ,ערבית וגאוגרפיה ,שאינ נלמדי כלל ,או
נלמדי שלא ברצ השני הנדרש ,שלא לפי תכנית הלימודי או שלא במספר
השעות שקבע המשרד .לאי יישו ההנחיות הפדגוגיות להוראת מקצוע יש השפעה
שלילית על הכישורי ועל רמת הידע של התלמידי .
הגדרת תפקיד המפמ"ר לא עודכנה מאז שנת  ;1989ה לדעת הנהלת המשרד וה
לדעת המפמ"רי ההגדרה מיושנת ואינה נותנת בידי המפמ"רי כלי נאותי
לפיקוח על הוראת המקצועות ולאכיפת ההנחיות הפדגוגיות בעניינ .
לדעת משרד מבקר המדינה על משרד החינו לבחו ביסודיות את מנגנו הפיקוח
הפדגוגי ,ובכלל זה לבצע בחינה יסודית של תפקיד המפמ"ר ושל הכלי העומדי
לרשותו .עוד על המשרד לפעול לאכיפת ההנחיות הפדגוגיות שלו ככתב וכלשונ בכל
בתי הספר.

♦
מבוא
המזכירות הפדגוגית )להל המזה"פ( היא הגו בעל הסמכות המקצועית העליונה במשרד החינו
בכל הנושאי הפדגוגיי שבמערכת החינו  .2סמכות זו כוללת את התוויית המדיניות הפדגוגית של
המשרד ,על פי העקרונות שקבעו במש השני שרי החינו ומנכ"לי המשרד .בראש המזה"פ עומד
יו"ר ,ובמועד הביקורת כיהנה בתפקיד פרופ' ענת זוהר.
 .1המזה"פ מקיימת באמצעות  60מפקחי מרכזי )להל מפמ"רי ( פיקוח פדגוגי על ההוראה
של עשרות מקצועות הנלמדי בבתי הספר .בחוזר המנכ"ל נקבע ,שהמפמ"ר אחראי למקצוע
ההוראה שהוא מפקח עליו ,על כל צדדיו התוכניי והפדגוגיי כלפי המזה"פ ,3ובכלל  :יישו של
תכניות לימודי ובקרה על יישומ ; הנחיית מורי ואיסו מידע .כל מפמ"ר מרכז את ועדת המקצוע
שתפקידה לייע' ליו"ר המזה"פ בענייני המקצוע שעל הוראתו מפקח אותו מפמ"ר.
__________________
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3

למעט הסמכויות הייחודיות של מינהל החינו הדתי.
המפמ"רי של המקצועות הייחודיי למינהל החינו הדתי אחראי כלפי מנהל המינהל.
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 .2נוס על הפיקוח הפדגוגי מקיי משרד החינו ג פיקוח כולל על תפקוד בתי הספר,
באמצעות מפקחי כוללי הפועלי במחוזות המשרד ואינ מתמקדי בתחו דעת מסוי  .המפקח
הכולל אחראי 4בי היתר להדרכת ולהכוונת של מנהלי המוסדות החינוכיי בנושאי תכנו
והקצאה של משאבי  ,לבדיקת הביצוע של המדיניות החינוכית שקבע המשרד ואת מידת ההתאמה
של ההוראה בבית הספר לתכנית הלימודי ולהערכת עבודת של מנהל בית הספר וצוות המורי .
 .3המפמ"רי משובצי בשש יחידות במשרד החינו  30 :באג המפמ"רי שבמזה"פ; שבעה
באג לחינו במגזר הערבי; חמישה באג לחינו במגזר הדרוזי; אחד באג לחינו מוכר; חמישה
במינהל החינו הדתי )חמ"ד(; ו  12במינהל למדע ולטכנולוגיה .מנהל אג המפמ"רי  ,הכפו
ליו"ר המזה"פ ,מרכז את עבודת המפמ"רי בכל היחידות.
 .4בחודשי אפריל אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה כמה ענייני הנוגעי לעבודת
המפמ"רי  ,ובה  :הגדרת המקצועות הנלמדי במערכת החינו  ,איוש תפקיד יו"ר המזה"פ,
המסגרת הארגונית של המפמ"רי  ,תפקיד המפמ"ר ,המידע שבידי המפמ"ר על המקצוע שבפיקוחו,
ועדות המקצוע ,יישו ההנחיות הפדגוגיות של משרד החינו בהוראת המקצועות ואכיפת  ,שיתו
הפעולה בי המפמ"ר לבי המפקח הכולל .הבדיקה נעשתה בעיקר באמצעות שאלוני שהמפמ"רי
התבקשו למלא :משרד מבקר המדינה שלח שאלוני ל  558מפמ"רי ו  52מה השיבו; עובדו
הנתוני של  639מפמ"רי המופקדי על המקצועות העיוניי  ,כגו מתמטיקה ,גאוגרפיה ,מקרא,
לשו )שפת א ( ,אנגלית וספרות )להל השאלו ( .ניסוח השאלות בשאלו ועיבוד הנתוני נעשו
בסיוע המעבדה לסטטיסטיקה בטכניו מכו טכנולוגי לישראל.

הגדרת המקצועות הנלמדי במערכת החינו
בכל מערכת החינו  ,החל בבית הספר היסודי דר חטיבת הביניי )להל חט"ב( וכלה בחטיבה
העליונה )להל חט"ע( ,נלמדי מקצועות מתחומי דעת שוני  .לצור קבלת תעודת בגרות על
התלמיד ללמוד מקצועות חובה מתמטיקה ,אנגלית ,לשו )שפת א ( ,תנ"  ,היסטוריה ,ספרות,
אזרחות וחינו גופני וכ מקצועות בחירה.
 .1לדברי מנהל אג המפמ"רי  ,המפמ"רי מפקחי על כ  100מקצועות .אג מערכות מידע
במשרד החינו מסר למשרד מבקר המדינה כי לפני כשלוש שני הוכנה במינהל הפדגוגי רשימה
של כ  160מקצועות לחט"ע ורשימה של כ  60מקצועות לג  ,לבתי הספר היסודיי ולחט"ב.
ניסיונותיו של משרד מבקר המדינה לקבל את רשימת כל המקצועות הנלמדי במערכת החינו
וקשרי הגומלי ביניה לא צלחו ,ונמצאו כמה רשימות שונות של המקצועות הנלמדי .
ÌÈ„ÓÏ ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÏÎ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ÏÎ ÏÚ ˙Ï·Â˜Ó‰ ‰„ÈÁ‡ ‰ÓÈ˘¯ ÔÈ‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ
·˙¯„‚‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰˙Â·È˘ÁÏÂ ˙‡ÊÎ ‰ÓÈ˘¯· Í¯ÂˆÏ ¯Ú ‰È‰ „¯˘Ó‰ .ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
‰‡Ó‰ ˙ÏÈÁ˙· .ÌÈ Â˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· „ÂÓÈÏ‰ È‡˘Â Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÙÎ ˙ÚÈ ÓÏÂ ÌÈ„ÓÏ ‰ ÌÈ‡˘Â ‰
‰ÓÈÈÒ Ì¯Ë· ‰¯ÊÙ˙‰ ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,"‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙¯„‚‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂ" ‰˙ ÂÓ 21-‰
‡˙ .‰˙„Â·Ú
__________________

4
5
6

על פי תקנות חינו ממלכתי )סדרי הפיקוח( ,התשי"ז .1956
לא נשלחו שאלוני לשני מפמ"רי שאינ אחראיי על מקצוע מסוי .
בדיעבד הוברר שהשאלוני לא התאימו למפמ"רי למקצועות טכנולוגיי  ,ולכ $עובדו רק נתוני
שמסרו המפמ"רי למקצועות עיוניי .

משרד החינו

777

‚˙Â¯„‚‰ Ú·˜È˘ Ï„ÂÓ ÔÈÎ‰Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ·Â˘˜˙ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ÔÂÈÒÈ Ì
·¯ÔÈ· Ï˘ÓÏ) Ì‰È È· ˙ÂÏÂ·‚‰ ÌÏÏÎ·Â ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ˙‡Â ÚÂˆ˜Ó ÏÎÏ ˙Â¯Â
‡.ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,(‰È¯ÂËÒÈ‰Ï ˙ÂÁ¯Ê
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008כתבה מנהלת מינהל תקשוב ומערכות מידע
במשרד החינו  ,כי "מינהל תקשוב יז מודל זיקות מקצוע שהינו מודל אינטגרטיבי ,המכיל קשרי
גומלי בי המקצועות ,ומאפשר סווג מקצועות לפי מאפייני שוני  .מודל זה נמצא בתהליכי יישו
בקרב המפמ"רי " .לדבריה ,המודל הוצג במינהל הפדגוגי והוחלט כי תימש מלאכת המיפוי ,וכי
המשרד יידרש לקבוע מי הגור שבסמכותו לאשר פתיחה או סגירה של מקצוע הוראת מקצועות
לימוד חדשי וביטול מקצועות לימוד.
È„ÎÏ ÔÈÈ„Ú ÏÈ˘·‰ ‡Ï ·Â˘˜˙‰ Ï‰ ÈÓ ˙Ï‰ Ó ‰¯ÈÎÊ‰˘ Ï„ÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡Â
˙Ï„ÂÓ ÏÚ ÂÏ ÚÂ„È ‡Ï ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ Û‚‡ Ï‰ Ó :ÌÂ˘ÈÈÏ ˙È Î
ÔÁ „Â„ 'ÙÂ¯Ù ˘È‚‰ 2008 ËÒÂ‚Â‡· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ ·¯˜· ÌÂ˘ÈÈ ÈÎÈÏ‰˙· ‡ˆÓ ‰
„ÏÏÂÎ ÁÂ„‰ .Ù"‰ÊÓ‰ ¯"ÂÈÂ ÈÁÈÓÚ ˙ÈÓÂÏ˘ '·‚ „¯˘Ó‰ ˙ÈÏ"Î Ó ˙˘˜·Ï ÔÈÎ‰˘ ÁÂ
È¯·„Ï .ÌÈ Â˘‰ „¯˘Ó‰ ÈÙ‚‡Â Ù"‰ÊÓ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂˆÏÓ‰
ÌÈ¯È„‚Ó‰ ‰„ÈÁÈ Â‡ ÌÂ¯ÂÙ ,„˜ÂÓ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó·" ,ÔÁ „Â„ 'ÙÂ¯Ù ,ÁÂ„‰ ·˙ÂÎ
‡˙ ."˙Î¯ÚÓ‰ ÏÏÎÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙È¯ÏÂ˜È¯Â˜ ˙ÂÈ È„Ó Ú·Â˜Â ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â¯ËÓ
 .2בשאלו התבקשו המפמ"רי לדווח א יש נושאי  ,במקצוע שעל הוראתו ה מפקחי ,
הנלמדי ג במקצועות אחרי  .מניתוח תשובותיה עולה כי בכ  60%מהמקצועות ) 26מ 43
מקצועות עליה דיווחו המפמ"רי ( יש חפיפה של נושאי לימוד ע מקצוע אחד לפחות .להל
דוגמאות לכמה מקצועות שלדברי המפמ"רי יש חפיפה ביניה  :גאוגרפיה ומדעי הסביבה ולימודי
אר' ישראל; ספרות ותאטרו ; ביולוגיה ומדעי הסביבה; היסטוריה ולימודי אר' ישראל; מחשבי
ומידענות; מחשבת ישראל ותורה שבעל פה; אמנות ועיצוב במסלול הטכנולוגי ואמנות במסלול
העיוני; חינו גופני ומחול.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2008כתבה יו"ר המזה"פ כי "בשני האחרונות נעשה
תהלי מודע ,מכוו והדרגתי לצמצו החפיפה בי נושאי הלימוד במקצועות השוני " .לדבריה,
במסגרת זו אוחדו תכניות הלימודי של ביולוגיה ומדעי החיי והחקלאות; נעשי מאמצי לצמצ
את החפיפה בי תכנית הלימודי במידענות ומדעי המחשב ,עיצוב במסלול הטכנולוגי ואמנות
ומקצועות אחרי  .ע זאת היא ציינה כי "מדובר בתהלי איטי והדרגתי המוכתב ע"י קצב
ההתחדשות של תכניות הלימודי ".
˘È ,˙Ú Ó È˙Ï· ‡È‰ „ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ˙ ÔÈ· ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÈÙÁ Ì‡ Ì‚˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÙÂ‡· ÚÂˆ˜Ó ÏÎ· Â„ÓÏÈÈ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÏÂ·‚ ˙ÓÈÁ˙Ï ˙Â·È˘Á
˘·˜Ú ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÈÂ·È¯ Ú ÓÈ ÍÎ·Â ÚÂˆ˜Ó ÏÎ· ÌÈ„ÓÏ ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ Ì‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡È
ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ,Â„ÓÏÈÈ˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰ ‰Ó ˙ÈÚÓ˘Ó-„Á ¯È„‚‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó .˙ÂÈÂÏÈÙÎ
„.ÌÈ„ÓÏ ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ „ÓÏÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰Ï‡˘· ÔÂÈ
˙¯„‚‰ ˙‡ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ‰È‰˙ ÈÓÏ ÚÂ·˜ÏÂ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈ„ÓÏ ‰ ÌÈ Î˙‰ ˙‡Â „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó
.ÚÂˆ˜Ó Ï˘ ‰¯È‚Ò Â‡ ‰ÁÈ˙Ù
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תפקיד יו"ר המזה"פ
יו"ר המזה"פ כפו לשר ולמנכ"ל ,ובי תפקידיו :להתוות את המדיניות הפדגוגית של מערכת
החינו ; להנחות את שאר היחידות במשרד לפעול בהתא למדיניות שנקבעה; לאשר את תכניות
הלימודי בהתא ליעדי מערכת החינו ; לבחו אפשרויות לפיתוח תכניות ויזמות חינוכיות; ולייצג
את המשרד כלפי גופי העוסקי בנושאי פדגוגיי  .יו"ר המזה"פ הוא חבר הנהלת המשרד ,ויש לו
השפעה מכרעת בכל הנוגע לעיצוב המדיניות הפדגוגית של מערכת החינו ולפיקוח על יישומה.
קיימת תחלופה תכופה של יושבי ראש המזה"פ ,ובשני  2008 1992כל אחד מיו"ר המזה"פ כיה
בממוצע כשלוש שני  .בתשובות לשאלוני התריעו המפמ"רי על "היעדר רצ פדגוגי קובעי
המדיניות הפדגוגית מתחלפי בקצב מהיר .תחלופה זו אינה עולה בקנה אחד ע עקביות שמחייבת
הליכי חינוכיי והטמעת "; עקב כ המזה"פ "הפכה להיות גו שמטרתו היא לייש את האג'נדה
של היו"ר הנוכחי" ,ונוצר "חוסר אמו בי המורי למערכת הפדגוגית וכאוס פדגוגי".
יו"ר המזה"פ אישרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "החילופי התכופי במערכת פוגעי
ביכולת יו"ר המזכירות הפדגוגית להטמיע באופ מעמיק את התהליכי הפדגוגיי אשר מטבע
דורשי זמ רב".
כאמור ,חילופי תכופי של יו"ר מזה"פ ,פוגעי בקיו רצ פדגוגי .הטמעת תהליכי פדגוגיי
נמשכת שני ולכ תכנו ארו טווח ,ללא שינויי תדירי  ,חיוני לפעילות תקינה של מערכת
החינו  .בעניי זה קבעה ועדה ציבורית בראשות מר שלמה דוברת כי "התחלופה הגבוהה של שרי
החינו ) 8שרי ב  14שנה( הביאה לחוסר עקביות והמשכיות במערכת החינו  ,חוסר יכולת לתכנ
לטווח ארו  ,שינויי תכופי בסדרי עדיפויות ובלבול וחוסר שקט במערכת החינו  ,הזקוקה
ליציבות ולעקביות".7
Ï˘ ‰ È˜˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ È ÂÈÁ‰ ,ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÔÂ Î˙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,Ù"‰ÊÓ‰ ÏÂ‰È · Ûˆ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˘È ,ÈÂ‡¯Î ÌÈÈ‚Â‚„Ù ÌÈÎÈÏ‰˙ ˙ÚÓË‰ÏÂ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
˙ÙÂ˜˙ ˙ÚÈ·˜ È„È ÏÚ ,Ï˘ÓÏ ,˙‡Ê .‰˙ÂÂ˙‰˘ ˙È‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ
.¯"ÂÈ‰ „È˜Ù˙· ˙ÈÏÓÈ ÈÓ ‰ Â‰Î

המסגרת הארגונית שבה פועלי המפמ"רי
 .1כאמור 60 ,המפמ"רי משובצי בשש יחידות במשרד החינו  .בשאלו נשאלו המפמ"רי א
ביזור בכמה יחידות משפיע על עבודת  .מרבית ) (56%השיבו שהביזור מכביד על העבודה,
והיתר השיבו שהדבר אינו משפיע עליה או משפר אותה .בי היתר כתבו המפמ"רי כי הביזור יוצר
כפילויות; גור להיעדר ראייה מערכתית; גור לכפילות בתפקידי בתחומי המדעי והאמנות בי
מפמ"רי באג המפמ"רי שבמזה"פ לבי המפמ"רי במינהל מדע וטכנולוגיה; מכביד על ביצוע
פעילות משותפת בי המפמ"רי  ,וכתוצאה מכ נוצר בלבול בקרב המורי ; יוצר מחויבות של
המפמ"ר כלפי מנהל היחידה שהוא עובד בה ,ולעתי נוצרי ניגודי ענייני בי המחויבות
הפדגוגית לבי המחויבות המינהלית.
__________________

7

הוועדה בראשות מר דוברת מונתה בידי הממשלה ב  ,21.9.03במטרה לעשות בחינה מקיפה של
מערכת החינו באר( ולהציע תכנית שינוי כוללת פדגוגית ,מבנית וארגונית וכ $להתוות דר
ליישומה .הוועדה הגישה דוח מסכ בינואר  ,2005הציטוט מעמ' .51
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 .2משרד מבקר המדינה בדק עוד את הקשר בי ביזור המפמ"רי בשש היחידות במשרד לבי
איגו המידע המקצועי .המפמ"רי נשאלו למי ה פוני כשמתעוררת בעיה מקצועית.
ניתוח התשובות מלמד שכאשר מתעוררות בעיות מקצועיות ,כ  33%מהמפמ"רי פוני ליו"ר
המזה"פ ,כ  25%פוני ליו"ר ועדת המקצוע )ראו להל ( ,כ  20%פוני למנהל אג המפמ"רי
והיתר פוני לעמיתי בעבודה ,למנהלי היחידות שלה או שאינ יודעי למי לפנות.
יו"ר המזה"פ כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה" :איני מתווכחת ע העובדות אלא ע
הפרשנות לעובדות אלה :בעיות שונות של המפמ"רי מצריכות פנייה לכתובות שונות .כ לדוגמה
בבעיה פדגוגית ראוי שיפנו ליו"ר המזכירות הפדגוגית ,בבעיה תוכנית )של מקצוע( ראוי שיפנו
ליו"ר ועדת המקצוע ובבעיה מינהלית ראוי שיפנו למנהל אג המפמ"רי " .מנהל אג המפמ"רי
בעבר )ד"ר שלמה אלו ( כתב כי הפיצול "מקשה על ניהול אג המפמ"רי כיחידת רוחב .כל
הנושאי הפדגוגיי חייבי להיות מרוכזי תחת קורת גג אחת".
ÔÂ¯˙Ù Ì˘Ï ÌÈ ÂÙ Ì‰ ‰ÈÏ‡˘ ˙Á‡ ˙·Â˙Î ÔÈ‡˘ „ÓÏÓ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ Â Ú˘ ˙Â·Â˘˙‰ ÔÂÂ‚Ó
·Â‡·Â‰ ‡Ï Û‡ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈÚ·‰Ó „·Î ˜ÏÁ˘ Ô‡ÎÓ .˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÚ
˙Ï‰ ‰ ÏÚ .˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ˙ÏÂÎÈÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‰È„È· ÔÈ‡Â ,Ù"‰ÊÓ‰ ¯"ÂÈ ˙ÚÈ„ÈÏ
.Ô‰· ÏÂÙÈËÏÂ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÚ· ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Ù"‰ÊÓ‰
 .3בשאלו נשאלו המפמ"רי א יש פורומי מקצועיי לנושאי מסוימי  .פחות ממחצית
ציינו שיש פורומי כאלה; זאת ועוד ,מתשובותיה עולה כי הפורו הפעיל היחיד הוא הפורו
לנושא מדעי .
ÔÈÏÓÂ‚ È¯˘˜ ÌÈÈ˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰˘˜Ó ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· Ì¯ÂÊÈ· ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ ˙Ú„Ï
- ˙Ú„ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÚÂˆ˜Ó ‰·¯‰Ï˘ ˙ÂÈ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÓÂ¯ÂÙÂ
ÌÈÈ˜Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,Û˙Â˘Ó ‰ ÎÓ ˘È - ÌÈÚ„ÓÂ ˙Â Ó‡ ,˙Â„‰È È‡˘Â ,˙ÂÙ˘ ÂÓÎ
˙ ·‰Ï ÌÂ¯˙Ï ÌÈÈÂ˘Ú Ì‰· ÌÈ ÂÈ„‰ ÔÎ˘ ,Û˙Â˘Ó ‰ ÎÓ ÈÏÚ· ÌÈ‡˘Â Ï ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÓÂ¯ÂÙ
·.Ô Â¯˙ÙÏÂ ˙ÂÈÚ
 .4יו"ר המזה"פ הקוד  ,פרופ' יעקב כ' ,כתב בדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה כי המצב
הקיי הוא בכי רע וחייב לחול בו שינוי משמעותי ,וכי הוא הציע בזמנו לרכז את כל המפמ"רי
במזה"פ ולהכפיפ ליו"ר המזה"פ.
ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ˘ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÈÂ˘Ú ¯·„‰ ÔÎ˘ ,Ù"‰ÊÓ‰ ¯"ÂÈÏ ÌÙÈÙÎ‰ÏÂ Ù"‰ÊÓ

תפקיד המפמ"ר
תפקיד המפמ"ר הוגדר בחוזר מנכ"ל משרד החינו מ  ,1989לפני כ  20שנה באופ הבא" :המפמ"ר
אחראי בפני המזכירות הפדגוגית ,ובמקצועות הייחודיי בחמ"ד למנהל אג החינו הדתי ,למקצוע
ההוראה שהוא מופקד עליו ,על כל היבטיו התוכניי והפדגוגיי  .היבטי אלה כוללי תכנו ,
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יישו ובקרה בתחומי אלה :תכניות לימודי קביעת והנחיית הצוות המקצועי; הכשרת מורי ,
השתלמויות מורי  ,הדרכת מורי והנחיית ; סקרי  ,בחינות ,משוב ובקרה".
 .1מאחר שהגדרת תפקיד המפמ"ר לא עודכנה במש שני  ,בדק משרד מבקר המדינה כיצד
רואי המפמ"רי את תפקיד  ,כיצד ה נוהגי בפועל ,ומה ה לדעת ציפיות הנהלת המזה"פ
8
והנהלת משרד החינו מהמפמ"רי  .השאלות בתחו זה נגעו ל  14רכיבי בתפקיד המפמ"ר
)להל הרכיבי ( ,ואלה ה  :פיתוח תכנית לימודי  ,השפעה על פיתוח תכנית לימודי  ,הטמעת
תכנית לימודי  ,הנחיית הצוות המקצועי ,איסו מידע על מידת הידע של תלמידי  ,איסו מידע על
מספר המורי  ,איסו מידע על רמת המורי  ,איסו מידע באמצעות סקרי ומשוב ,אחריות
לבחינות הבגרות ,מעורבות באישור ספרי לימוד ,ביצוע מחקר השוואתי ע הנעשה במדינות
אחרות ,פיתוח יזמות חדשות בהוראת המקצוע ,יידוע הנהלת המזה"פ על בעיות בהוראת המקצוע,
יידוע הנהלת המשרד על בעיות בהוראת המקצוע .להל הממצאי :
)א( התשובות לשאלוני מלמדות ששיעור גדול של מפמ"רי  9סבור ששמונת הרכיבי שלהל
כלולי בתפקיד  :הטמעת תכנית לימודי ) ,(90%הנחיית הצוות המקצועי ) ,(90%איסו מידע על
מידת הידע של תלמידי ) ,(80%איסו מידע על רמת המורי ) ,(77%אחריות לבחינות בגרות )
 ,(82%פיתוח יזמות חדשות בהוראת המקצוע ) ,(87%יידוע הנהלת המזה"פ על בעיות בהוראת
המקצוע ) ,(82%השפעה על פיתוח תכנית לימודי ) .(82%אשר לששת הרכיבי האחרי
הכוללי  :פיתוח תכנית לימודי  ,איסו מידע על מספר המורי  ,איסו מידע באמצעות סקרי
ומשוב ,מעורבות באישור ספרי לימוד ,ביצוע "מחקר השוואתי" ע הנעשה במדינות אחרות ,יידוע
הנהלת המשרד על בעיות בהוראת המקצוע ,פחות מ  75%מהמפמ"רי סברו שה כלולי
בתפקיד.
)ב( מהתשובות עולה שיש פער בי הדר שבה תופסי המפמ"רי את תפקיד לבי הדר שבה
ה פועלי  :לפי תפיסת דרישות התפקיד גבוהות ,אול דרישות אלה אינ מוצאות ביטוי ראוי
בתפקוד  .למשל  82%מהמפמ"רי ראו ביידוע הנהלת המזה"פ רכיב חשוב בתפקיד  ,אול רק
 66%דיווחו שה נוהגי לעשות כ .
)ג( התשובות לשאלוני הראו שיש פער בי מה שהמפמ"רי סבורי שההנהלה מצפה מה
לעשות לבי מה שה עושי בפועל .ה ציינו בי היתר שמצב זה יוצר תסכולי וכמה מה דיווחו
כי "בשני האחרונות קיי 'פחת' מתמיד ביחס המערכת לעבודת המפמ"ר ומעמדו".
˙˘¯·„· ˙ÈÚÓ˘Ó-„ÁÂ ‰¯Â¯· ‰ ÂÓ˙ ˘È ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ ÏÎÏ ‡Ï˘ ˙Â„ÓÏÓ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ ˙Â·Â
¯ÔÈ· ¯ÚÙ ˘ÈÂ ,Ì„Â˜Ù˙· ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· ˙Â‡ˆÂÓ Ô È‡ Ì˙Ú„Ï „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ,Ì„È˜Ù˙ È·ÈÎ
.‰Ï‰ ‰‰ Â˙Â‡ ˙ÒÙÂ˙ Ì˙Ú„Ï ‰·˘ Í¯„‰ ÔÈ·Ï Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÒÙÂ˙ Ì‰ Ì‰·˘ Í¯„‰
 .2משרד החינו היה ער לצור בהגדרה מחודשת של תפקיד המפמ"ר .בשנת  2002מינתה
המנכ"לית דאז של המשרד )הגב' רונית תירוש( ועדה שתבדוק את תוכ עבודת של המפמ"רי ,
ואת תחומי תפקיד  ,את הכישורי הנדרשי מה במכרזי ואת ההשכלה וההכשרה הנדרשות
מה .
בכתב המינוי של הוועדה כתבה המנכ"לית דאז כי "מערכת החינו שינתה את פניה בעשור
האחרו " ,וכי "בתי ספר מתפקדי בניהול עצמי ,בשיתו ההורי והקהילה ,"...ו"במקביל הוסרו
בעיד הכפר הגלובאלי הגבולות והמגבלות ...שינויי אלה מחייבי שינוי בתפקידו של המורה,
וכפועל יוצא מכ מתבקש ג שינוי בתפיסת תפקידו של המפקח".
__________________

8
9

בחירת  14הרכיבי התבססה על הגדרת תפקיד המפמ"ר ועל שיחות ע מפמ"רי .
שיעור גדול הוגדר בידי משרד מבקר המדינה יותר מ .75%
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·˙ÂÈÙÂÒ ˙Â ˜ÒÓ Â˘·Â‚˘ ‡Ï· „·Ï· ÁÂ„ ˙ËÂÈË ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ÈÎ‰ ‰˙„Â·Ú ÌÂÈÒ
,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯„‚‰· ˙Â¯È‰·-È‡ ÏÚ ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË· ‰ÚÈ·ˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ .˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡Â
.¯"ÓÙÓ‰ „È˜Ù˙ ˙¯„‚‰· ÈÂ È˘Ï ‡È·‰Ï ÌÈÙÒÂ ˙Â ÂÈÒÈ ‰È˙Â·˜Ú· Â˘Ú ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ
עד סו שנת  2008לא תוק חוזר המנכ"ל בנושא ,והגדרת תפקיד המפמ"ר לא עודכנה .יו"ר
המזה"פ כתבה למשרד מבקר המדינה ,בדצמבר  ,2008כי רשימת  14הרכיבי האמורי בתפקיד
המפמ"ר" ,הנשעני על חוזר מנכ"ל משנת  ...1989אינה מעודכנת ואינה תואמת במלואה את תפקיד
המפמ"ר כפי שהוא נתפס היו ".
ÏÚ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ‰·¯‰ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ¯"ÓÙÓ‰ È„È˜Ù˙ Ì‰ ‰Ó ÈÚÓ˘Ó-„Á ÔÙÂ‡· ËÈÏÁ‰Ï ÂÈÏÚ ,˙Ú„ ÈÓÂÁ˙ ˙‡¯Â‰
.Â˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ˙‡ „Â‡Ó Ê¯ÊÏÂ

המידע שבידי המפמ"ר על המקצוע שבפיקוחו
לצור מילוי תפקידו ,זקוק המפמ"ר למידע על הנעשה במשרד החינו ובבתי הספר .המידע מסייע
לו ה לקבל החלטות מושכלות וה לקיי פיקוח שוט ובקרה.
˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ‡ Ì˙ÚÈ„È ·ËÈÓÏ˘ ÔÂÏ‡˘Ï Ì‰È˙Â·Â˘˙· Â ÈÈˆ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ ÏÎ ËÚÓÎ .1
Ì‰˘ ÌÈ Â˙ · ˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÂ ,(95%) Ì„È· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ Â˙ ÂÏÈ‡ ˙ÂÚ·Â˜‰
‡.(90%) ÌÈÙÒÂ
 80% .2מהמפמ"רי סברו שיש לאסו מידע על מידת הידע של תלמידי  ,ו  70%דיווחו שה
עושי זאת;  65%סברו שיש לאסו מידע על מספר המורי המלמדי את המקצוע שה מפקחי
עליו וג דיווחו שה עושי כ ;  77%סברו שיש לאסו מידע על רמת המורי ו  64%דיווחו שה
אוספי מידע זה; כ  65%מהמפמ"רי דיווחו למשרד מבקר המדינה שיש בידיה תמונת מצב
חלקית בלבד של הוראת המקצוע שעל הוראתו ה מפקחי .
Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡· ÌÈ‡Â¯ Ì È‡ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰Ó 25%-Î˘ ˙Â„ÓÏÓ ÌÈ ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰ „ÂÚÂ ˙‡Ê
¯,ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÏÎÏ ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ¯"ÓÙÓ Ì‰·Â ,ÌÈ¯"ÓÙÓ‰Ó ‰ÓÎ .Ì„È˜Ù˙· ·ÈÎ
ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ Ì‰˘ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ Ú„ÈÓ Ì˙Â˘¯· ÔÈ‡˘ Â¯È·Ò‰
¯Á‡Ó ,ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘ Ú„È‰ ˙Ó¯ ÏÚÂ ‰Ê ÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓÂ Â˙‡¯Â‰
˘.ÍÎ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÛÂÒ‡Ï ‰˘˜ Ì‰È¯·„Ï
מהתשובות לשאלוני עולה ,כי לא אחת "יש קושי בקבלת נתוני של המשרד"" ,המידע איננו עובר
למפמ"רי באופ רוטיני" ,ו"יש חוסר נגישות למידע שקיי במשרד ואינו זמי " למפמ"רי .
המפמ"רי הביאו לדוגמה חוסר במידע על כוח האד בהוראה ,או נתוני סטטיסטיי על
התלמידי הלומדי את המקצוע שעל הוראתו ה מפקחי או מקצועות דומי .
מנהלת מינהל תקשוב ומערכות מידע כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר " :2008אנו נמצאי
בעיצומו של תהלי הדרגתי של הטמעת מערכת מידע למנהלי בקרב המפמ"רי  ,בעיקר מודל
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עו"ה ]עובדי הוראה[ ומודל כללי .חשוב להדגיש כי מידע בנושא הישגי בגרות מועבר על בסיס
קבוע לכל המפמ"רי  .כמו כ  ,מספר מפמ"רי מקבלי דוחות וקבצי רבי אחרי בהתא
לבקשת ".
ÏÂÏÎÓ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ È„È· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 2008 ÛÂÒ „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˙Â ·Ï ıÏ‡ ¯"ÓÙÓ ÏÎÂ ,ÌÙÂÒÈ‡Ï È˙ËÈ˘ Í¯ÚÓÂ Ì˙„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â˙ ‰
··ˆÓ ÏÚ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡Ó Â È‡ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ .ÂÏ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ÂÓˆÚ
Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÚÂˆ˜Ó Ï˘ ‰‡¯Â‰‰
.Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï

ועדות המקצוע
לגבי כל מקצוע פועלת ועדת מקצוע המשמשת יוע' האקדמי למזה"פ בעניי אותו מקצוע ,ואשר
נועדה לסייע למזה"פ בהתוויית המדיניות בדבר הוראתו .ועדת המקצוע מייעצת בתחומי כגו :
שינויי וחידושי במקצוע ובהוראתו; מצב הוראת המקצוע; תכניות לימודי והפעלת ; הערכת
הישגי ; הכשרת מורי והשתלמות  .משנת  2007ואיל ועדות המקצוע מכינות ג מתווה להוראת
המקצוע שבאחריות עבור הוועדות הכותבות תכניות לימודי .
בכל ועדת מקצוע עשרה חברי וביניה נציגי מהאקדמיה ,נציגי ממשרד החינו בה נציג
האג לתכניות לימודי ומורי  .את יו"ר הוועדה וחבריה ממנה יו"ר המזה"פ ,והמפמ"ר משמש
מרכז הוועדה .הוועדה אמורה להתכנס עד שלוש פעמי בשנה ,ואי הנחיה בדבר המספר המזערי
של כינוסיה בשנה.10
מתשובות המפמ"רי עולה שכמה מ  41ועדות המקצוע שעליה דיווחו לא התכנסו כלל בשני
מסוימות :בשנת הלימודי התשס"ו (2006 2005) 11לא התכנסו  33%מהוועדות; בהתשס"ז )2006
 ;22% (2007ובהתשס"ח ).27% (2008 2007
ÂÏÈÙ‡ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â·È˘È ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰Ó 22%-33%-· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‡È ÂÂÈÎ ÏÚÂ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÍÎ ·˜ÚÂ ,‰ ˘Ï ˙Á
Â‡ ,ÔÈ‡˘ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰Ó 75%-Î ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ‡˘Â ÂÏÙÂË ‡ÏÂ ‰‡¯Â‰‰
˘˙„ÚÂ ˙Â·È˘È ¯·„· Ù"‰ÊÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ÛËÂ˘ ÔÂÎ„ÚÏ ÔÂ ‚ Ó Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ Ì‰Ï ÚÂ„È ‡Ï
.ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÔÂÎ„ÚÏ Ú‚Â · ÍÎ ÂÁÂÂÈ„ 90% ;ÚÂˆ˜Ó‰
˙„ÚÂÂ˘ ˙Â·È˘È Ï˘ È¯ÚÊÓ ¯ÙÒÓ ÚÂ·˜Ï Ù"‰ÊÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â Î„ÂÚÓ Ô È‡ Ù"‰ÊÓ‰ ˙Ï‰ ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„Î ,‰ ˘· ÌÈÈ˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÚÂˆ˜Ó
Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï Ì‚ ‰Ï‰ ‰‰ ÏÚ .ÚÂˆ˜ÓÏ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ Â˘ ÌÈ‡˘Â È·‚Ï
.Ô‰È˙Â·È˘È· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ‰Ï ÂÁÂÂ„È ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰

__________________

10
11

לפי ההנחיות לפעילות ועדת המקצוע שפרס יו"ר המזה"פ לשעבר פרופ' יעקב כ( ב  ,2005ויו"ר
המזה"פ הנוכחית פרופ' ענת זוהר חידשה את תוקפ $ב .2007
שנת הלימודי מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.
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יישו ההנחיות הפדגוגיות של משרד החינו ואכיפת
הוראת מקצוע אמורה להיעשות לפי תכנית לימודי סדורה הקובעת ,בי היתר ,את מטרות הוראת
המקצוע ומפרטת את התכני לפי נושאי לימוד עיקריי ונושאי משנה; סדר לימוד הנושאי ומספר
שעות הלימוד שיוקצו לכל נושא והמיומנויות שהתכנית אמורה להקנות לתלמידי  .תכנית לימודי
היא מסמ רשמי המחייב את בתי הספר .אשר למקצועות החובה ,מקצועות אלה מפורטי בחוזרי
מנכ"ל משרד החינו שפורסמו ב  30השני האחרונות.
 : Í Â È Á ‰ „ ¯ ˘ Ó Ï ˘ ˙ Â È ‚ Â ‚ „ Ù ‰ ˙ Â È Á ‰ ‰ Ì Â ˘ È È .1בשאלו התבקשו
המפמ"רי לדווח א בתי הספר מלמדי את המקצוע שה מפקחי עליו לפי כל ההנחיות
הפדגוגיות של המשרד .המפמ"רי שדיווחו על בתי הספר החורגי מההנחיות הפדגוגיות התבקשו
לפרט את טיב החריגות לפי הסוגי המפורטי בטבלה שלהל .
המפמ"רי דיווחו כי כ  67%מהמקצועות ) 28מ  42מקצועות לגביה דיווחו המפמ"רי על יישו
ההנחיות הפדגוגיות( אינ נלמדי לפי ההנחיות הפדגוגיות .להל התפלגות המקצועות לפי סוג
החריגה מההנחיות )בחלק מהמקצועות קיימת יותר מחריגה אחת מההנחיות(:
‰‚È¯Á‰ ‚ÂÒ
המקצוע אינו נלמד
המקצוע אינו נלמד ברצ -השני הנדרש
לא כל הנושאי במקצוע נלמדי כפי שנקבעה בתכנית הלימודי
המקצוע אינו נלמד במספר השעות שקבע המשרד
את המקצוע מלמדי מורי שלא הוכשרו ללמדו

˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ¯ÙÒÓ
5
11
11
26
14

)‡( ÌÈ„ÓÏÓ Ì È‡˘ ¯ÙÒ È˙· ˘È˘ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ : „ Ó Ï Â È ‡ Ú Â ˆ ˜ Ó ‰
‡,È˙ÎÏÓÓ‰ ¯Ê‚Ó‰ È„ÈÓÏ˙Ï ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ :‰Ï‡‰ ‰·ÂÁ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙˘ÓÁÓ ¯˙ÂÈ Â‡ „Á
‚‡˙È·¯Ó· ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·· ÔÁ·È‰Ï ‰·ÂÁ ÔÈ‡˘ ÔÈÂˆÈ .˙È¯·ÚÂ 12˙È˙Ù¯ˆ Â‡ ˙È·¯Ú ,‰ÈÙ¯‚Â
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰
כ לדוגמה ,את מקצוע הגאוגרפיה חובה ללמד בחט"ב בהיק של שש שעות שבועיות )להל
ש"ש( .ביוני  2008כתבה מפמ"רית גאוגרפיה למשרד מבקר המדינה ,כי "ממיפויי שנעשו בשני
האחרונות עולה כי מצב לימודי הגיאוגרפיה בישראל הוא :כשליש מחטיבות הביניי אינ מלמדי
כלל את המקצוע ,כשליש מלמדי כפי שנדרש 6 :ש"ש ,כשליש מלמדי באופ חלקי ...יתכ
שלאחרונה המצב א יותר חמור מכ ".
)·( ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ : ˘ ¯ „ ‰ Ì È ˘ ‰ Û ˆ ¯ · „ Ó Ï Â È ‡ Ú Â ˆ ˜ Ó ‰
;‡¯˜Ó :Ì‰ ‰Ï‡Â ,˘¯„ ‰ ÌÈ ˘‰ Ûˆ¯· ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˜ÏÁ· ÌÈ„ÓÏ Ì È‡˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó 11 ÏÚ
˙Ì¯Ê‰ È„ÈÓÏ˙Ï ‰È¯ÂËÒÈ‰Â ˙Â¯ÙÒ ;È˙ÎÏÓÓ‰ Ì¯Ê‰ È„ÈÓÏ˙Ï ‰È¯ÂËÒÈ‰Â ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â
.‰˜ÈÊÈÙ ,‰˜ÈÒÂÓ ,˙È˙Ù¯ˆ ,˙Â¯ÙÒ ,‰ÈÙ¯‚Â‡‚ ,˙È¯·Ú ;È˙„-È˙ÎÏÓÓ‰
כ לדוגמה ,עברית היא מקצוע חובה לתלמידי במגזר היהודי בבתי הספר היסודיי  ,בחט"ב
ובחט"ע .בשאלו ציינה המפמ"רית לעברית כי "להוראת העברית כשפת א שתי מטרות מרכזיות
במערכת החינו  (1 :השפה כדיסציפלינה בפני עצמה (2 ...השפה ככלי לרכישת ידע בכל
המקצועות הנלמדי  ."...לדברי המפמ"רית ,מאחר שאי מלמדי את המקצוע בכל שכבות הגיל,
__________________

12

לפי חוזר מיוחד של המנכ"ל מ  15.4.96אפשר להמיר את לימוד הערבית בצרפתית.
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"הלימודי קטועי וממוקדי בדרישות בחינת הבגרות ללא התייחסות ללשו ככלי ,וההישגי
נמוכי ביותר ה במבחני הארציי וה במבחני הבינלאומיי ".
˙È Î˙· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ÌÈ„ÓÏ ÚÂˆ˜Ó· ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÎ ‡Ï
)‚(
ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÎ ˙‡ Ì‰· ÌÈ„ÓÏÓ ÔÈ‡˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó 11 ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ : Ì È „ Â Ó È Ï ‰
˘ ˜·„ÂÓÏ˙ ;È˙ÎÏÓÓ‰ Ì¯Ê‰ È„ÈÓÏ˙Ï ‰È¯ÂËÒÈ‰ :˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ï‡Â .ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙· ÂÚ
,‰˜ÈËÓ˙Ó ,˙Â¯ÙÒ ,‰ÈÙ¯‚Â‡‚ ;È˙„‰ ¯Ê‚Ó‰ È„ÈÓÏ˙Ï ‰È¯ÂËÒÈ‰Â Í" ˙ ,‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙Â
È„ÈÓÏ˙Ï Ì‡ÏÒ‡‰ ˙„ ;·"ËÁ·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰È‚ÂÏÂ ÎËÂ Ú„Ó ,˙Â‡Ï˜Á ,˙È¯·Ú
.È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰
:„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ· „ÓÏ
)„( Â È ‡ Ú Â ˆ ˜ Ó ‰
:ÌÏÏÎ· ,„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ· ÌÈ„ÓÏ Ì È‡˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó 26 ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰
‚‡,˙È˙Ù¯ˆ ,·˘ÁÓ‰ ÈÚ„Ó ,˙È¯·Ú ,˙ÈÏ‚ ‡ ,˙Â¯ÙÒ ,‰È‚ÂÏÂÈ· ,‰ÈÓÈÎ ,˙È·¯Ú ,‰ÈÙ¯‚Â
.˙ÈÊÂ¯„ ˙˘¯ÂÓ ;·"ËÁ·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰È‚ÂÏÂ ÎËÂ ÌÈÚ„Ó ;‰È¯ÂËÒÈ‰
כ לדוגמה ,ערבית למגזר היהודי היא אחד המקצועות שחובה ללמד בחט"ב בהיק של תשע ש"ש
ובכיתה י' בהיק של שלוש ש"ש .ביולי  2008מסר מפמ"ר ערבית למשרד מבקר המדינה כי
"החובה ללמוד ערבית מתקיימת בשני שליש מחטיבות הביניי בהיק של  6עד  9ש"ש"; "בחינו
הממלכתי דתי אחוז הלומדי נמו יותר ומגיע ל  40%מכלל התלמידי  .הנתוני הנ"ל אינ
כוללי את החינו המיוחד והחינו העצמאי והחרדי בה אי לומדי ערבית כלל".
): Â „ Ó Ï Ï Â ¯ ˘ Î Â ‰ ‡ Ï ˘ Ì È ¯ Â Ó Ì È „ Ó Ï Ó Ú Â ˆ ˜ Ó ‰ ˙ ‡ (‰
,Ì˙Â‡ „ÓÏÏ Â¯˘ÎÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓ È„È· ˙È˘Ú ‰ È‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó 14 ˙‡¯Â‰˘ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰
·.È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰ È„ÈÓÏ˙Ï Ì‡ÏÒ‡‰ ˙„Â ‰˜ÈÊÈÙ ,‰È¯ÂËÒÈ‰ ,·˘ÁÓ‰ ÈÚ„Ó ,‰˜ÈËÓ˙Ó Ì‰
˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰Ó ÌÈ·¯ ÌÈ„ÓÏÓ Ì È‡˘ ¯ÙÒ È˙· ˘È˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Ú„È‰ ˙Ó¯ ÏÚÂ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ˙ÂÈÁ ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ-È‡ .˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡¯Â‰Ï ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰
˘.ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï
יתרה מזו ,יש בתי ספר שאינ מלמדי מקצועות חובה .פרופ' יעקב כ' ,לשעבר יו"ר המזה"פ ,כתב
בעניי זה כי מקצועות החובה "תואמי את הדרישות של מערכת חינו הישגית וערכית ובהתא
לדרישות בינלאומיות א בגי החולשה של המערכת אי אכיפת לימוד או היבחנות בכל המקצועות
שנקבעו כמקצועות חובה .למשל ,אי חובת ההיבחנות במקצועות תורה שבעל פה ,גיאוגרפיה או
ערבית לתלמידי בחינו העברי למרות שמקצועות אלה מופיעי כמקצועות חובה .מצב זה ש
ללעג ולקלס הוראות מפורשות של מערכת החינו  ,יש בריחה ממקצועות שבה מרכיבי מרכזיי
של מורשת ושל ציונות ותלמידי מסיימי את לימודיה במערכת החינו מבלי ללמוד נושאי
חשובי למערכת החינו ולחברה הישראלית".13
 : ˙ Â È ‚ Â ‚ „ Ù ‰ ˙ Â È Á ‰ ‰ ˙ Ù È Î ‡ .2בשאלו נשאלו המפמ"רי א ה מנסי לאכו
את ההנחיות הפדגוגיות להוראת המקצוע .רוב המפמ"רי דיווחו כי אי לה סמכויות אכיפה ,וכי
"קיי פער בלתי סביר לחלוטי בי האחריות המוטלת על המפמ"ר מעצ הגדרת תפקידו ובי
הכלי והאמצעי העומדי לרשותו לצור ביצוע תפקידו" .מרבית ענו שלצור אכיפה ה
מבקשי סיוע מהמפקח הכולל ,ממנהל המחוז או ממנהל בית הספר ,אול בדר כלל אלה אינ
מסייעי  .כ  90%מהמפמ"רי דיווחו כי למיטב ידיעת בשני האחרונות לא נקט משרד החינו
סנקציות כלפי בתי ספר שאינ מלמדי לפי ההנחיות את המקצוע שה מפקחי עליו.
__________________

13

יעקב כ(" ,חינו לאומי ,ציוני ,דמוקרטי ואיכותי :כיצד?" ,נייר עמדה ,ינואר .2007
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משרד החינו

 כי בזמנו הציע, למשרד מבקר המדינה2008  כתב בדצמבר,' פרופ' יעקב כ,יו"ר המזה"פ לשעבר
 והגברת...( של הפיקוח המרכז על הוראת תחומי הדעתaccountability) "לחזק את האחריותיות
. הממצאי דלעיל מלמדי שהצעתו לא יושמה." האכיפה בכל התחומי הפדגוגיי והארגוניי

שיתו הפעולה בי המפמ"ר לבי המפקח הכולל
 לתא עמדות,' להתייע,קשרי עבודה בי מפמ"רי לבי מפקחי כוללי מאפשרי להחלי מידע
 בשאלו נשאלו המפמ"רי א היו בקשרי עבודה ע מפקחי כוללי.ולפקח על ביצוע הנחיות
.בשלוש השני האחרונות
ÂÈ‰˘ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ ˙È·¯Ó .ÏÏÂÎ Á˜ÙÓ ÌÚ ¯˘˜· ÏÏÎ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰Ó 29%
˙ÂÈÁ ‰‰ ˙ÙÈÎ‡ Í¯ÂˆÏ ‰È‰ ¯˘˜‰˘ Â ÈÈˆ (96%) ÏÏÂÎ Á˜ÙÓ ÌÚ ‰„Â·Ú È¯˘˜·
ËÚÓÎ ‰Ï‡ ‰„Â·Ú È¯˘˜ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡ÎÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ Ì‰˘ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡¯Â‰Ï ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰
˙ÂÈ Î˙ ˙ÚÓË‰ ÏÚ Â·Ò ˘ ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ¯˙ÂÈ ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘ .˙Â‡ˆÂ˙ Â·È ‰ ‡ÏÂ
.¯ÙÒ È˙·Ï ÌÈ¯ÂÓ ˙‡ˆ˜‰Â ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â ‰Î¯„‰ ÈÓÈ ÔÂ‚¯‡ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ
 היא כתבה כי "ההערות2008 בתשובת מנכ"לית משרד החינו למשרד מבקר המדינה בדצמבר
 המינהל הפדגוגי,  מדובר בהסדרה ארגונית כללית של עבודת המשרד; המפמ"רי...מקובלות עלינו
."  כל אלו באחריות המנכ"לית ובכוונתי לפעול להסדרת הדברי,והמחוזות
,‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Ï˘ ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰Â ÌÈÈ ÎÂ˙‰ ÌÈ„„ˆÏ ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈ‡¯Á‡ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰
˙ÂÈ È„Ó‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡¯Á‡ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ .Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÌÓÂ˘ÈÈÏ ,Ì Â Î˙Ï
.¯ÙÒ‰ È˙·· ÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡¯Â‰Ï ‰Î¯„‰‰ Í¯ÚÓ ˙ÈÈ ·· ÌÈ¯"ÓÙÓÏ ÚÈÈÒÏ Ì‰ÈÏÚÂ ,˙ÈÎÂ ÈÁ‰
ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ È¯˘˜ Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï 2008 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú˘ ,‰ÏÂÚ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÈÏ"Î Ó ˙·Â˘˙Ó
ÔÈ· ‰„Â·Ú È¯˘˜Ï ˙Â·È˘Á ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰
.‰Ï‡ ÌÈ¯˘˜ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÏÚÂ ,ÌÈÁ˜ÙÓ‰ È‚ÂÒ È ˘

סיכו
ÏÎ· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· ‰ ÂÈÏÚ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ÛÂ‚‰ ‡È‰ ˙È‚Â‚„Ù‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ‰
˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰ ÌÈ‡˘Â ‰
ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ÈÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰ .(ÌÈ¯"ÓÙÓ) ÌÈÊÎ¯Ó ÌÈÁ˜ÙÓ 60
˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙÏÂ ‰ È„Ó· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎÏ È ˜˙Â ‡ÏÓ ,¯Â¯· È„ÂÓÈÏ ‰ÂÂ˙Ó ˙ÏÏÂÎ‰
,‰Ï‡ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ„ÓÏÓ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ ‡Ï˘ ‡ˆÓ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ú·˜˘
,˙È¯·Ú ÂÓÎ ‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Ì‰· ,˙ÂÚÂˆ˜Ó ˘È ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÔÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ÛÎÂ‡ Â È‡ „¯˘Ó‰Â
ÈÙÏ ‡Ï˘ ,˘¯„ ‰ ÌÈ ˘‰ Ûˆ¯· ‡Ï˘ ÌÈ„ÓÏ Â‡ ,ÏÏÎ ÌÈ„ÓÏ Ì È‡˘ ,‰ÈÙ¯‚Â‡‚Â ˙È·¯Ú
˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ-È‡Ï .„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ· ‡Ï˘ Â‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙
.ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ Ú„È‰ ˙Ó¯ ÏÚÂ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ÏÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰Ï
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˙Ú„Ï Ô‰Â „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Ú„Ï Ô‰ ;1989 ˙ ˘ Ê‡Ó ‰ Î„ÂÚ ‡Ï ¯"ÓÙÓ‰ „È˜Ù˙ ˙¯„‚‰
˙‡¯Â‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ˙Â‡ ÌÈÏÎ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰ È„È· ˙ ˙Â ‰ È‡Â ˙ ˘ÂÈÓ ‰¯„‚‰‰ ÌÈ¯"ÓÙÓ‰
.Ì ÈÈ Ú· ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙ÙÈÎ‡ÏÂ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰
,È‚Â‚„Ù‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÂ ‚ Ó ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ „ÂÚ .Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ Ï˘Â ¯"ÓÙÓ‰ „È˜Ù˙ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· Úˆ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
.¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ· Ô Â˘ÏÎÂ Ô·˙ÎÎ ÂÏ˘ ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰

