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 הכנת תכניות לימודי 
 תקציר

שבמזכירות , )ל או האג " אג  ת להל  (האג  לתכנו  ולפיתוח תכניות לימודי  
מופקד על תכניות הלימודי  של כל )  המשרד להל  (הפדגוגית במשרד החינו  

הוא אחראי לעשרות תכניות . המגזרי  בכל תחומי הדעת לתלמידי  בכל הגילי 
,  עובדי 35  עבדו באג  כ2007בשנת .  תכניות25 עסק בלימודי  ובמועד הביקורת 

תכנית לימודי  בתחו  דעת כלשהו אמורה . ח" מיליו  ש30 ותקציבו הסתכ  בכ
כדי להורות מקצוע . מלא ותקני לכל התלמידי  במדינה, להגדיר מתווה לימודי ברור

שרד את תכנית הלימודי  מגבשות במ. כלשהו יש לפתח ג  חומרי למידה מעשיי 
  . ועדת מקצוע וועדת תכנית: שתי ועדות

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את תהלי  ההכנה 2007ספטמבר  בחודשי  מרס

של תכניות הלימודי  ונסקרו תכניות לימוד בתחומי דעת נבחרי  ובייחוד במדעי  
מפקחי  ובדיקות השלמה נעשו באג  ה, ל"הבדיקה נעשתה באג  ת. ובמתמטיקה

  .המרכזי  של המקצוע ובאג  הבחינות
 עיקרי הממצאי 

 הלי  הכנת תכנית לימודי 
נמצא כי לא נקבעו נהלי  . תפקידה של ועדת התכנית הוא לפתח תכנית לימודי  .1

לוח , תדירות כינוסה: בענייני  האלה, בי  השאר, בעניי  דרכי עבודתה של הוועדה
א  , י  ליישוב חילוקי דעות בי  חברי הוועדהזמני  להכנת תכנית לימודי  והדרכ

 .יתגלעו
, להערכת גורמי  מקצועיי  במשרד, פיתוח תכניות לימודי  אמור להימש  .2

א  עד תשע , נמצא כי פיתוח תכניות נמש  הרבה יותר זמ . כשנתיי  עד שלוש שני 
 .בשל כ  תלמידי  אינ  לומדי  לפי תכנית לימודי  עדכנית ומיטבית. שני 

שנתית  שנתי של עבודת האג  אי  לו תכנית עבודה רב על א  אופייה הרב .3
 .שקובעת לוחות זמני  לפיתוח תכניות ואומדני עלויות

יש תכניות לימוד ישנות רבות שאנשי המקצוע סבורי  שיש לעדכנ  או לכתוב  .4
 . אחרות במקומ 

מעקב כזה אמור . מעקב מסודר ושיטתי מתבצע אחר מעט מאוד תכניות לימודי  .5
 .להוות תשומה חשובה בהלי  קבלת ההחלטות בעניי  פיתוח  של תכניות לימודי 

. המשרד מקצ+ את שעות הלימוד ואינו מעדכ  את תכניות הלימודי  על פי הצור  .6
בתי הספר מתקשי  להכי  , בשל כ  התלמידי  אינ  לומדי  את החומר הנדרש
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לי  חייבי  להחליט בעצמ  אילו חומרי  ילמדו והמורי  והמנה, מערכת שעות ראויה

 . התלמידי 
ואת , בחטיבה העליונה בחינות הבגרות ה  הדר  להערי  את תוצאות הלמידה .7

נמצאו מקצועות . השאלות לבחינות יש להתאי  לתכנית הלימודי  הרשמית במקצוע
קצועות או מ, כמו תורה שבעל פה לזר  הממלכתי דתי, שבה  אי  תכניות לימודי 

כתוצאה מכ  תלמידי החטיבה . כמו מתמטיקה, שהתכניות שלה  ישנות מאוד
לימוד לפי , ואול . העליונה נאלצי  ללמוד על פי הנושאי  שבבחינות הבגרות בלבד

נושאי  שבה  נבחני  בבחינות הבגרות במקו  לפי תכנית לימודי  רשמית איננה 
 .בנייה שיטתית של ידע ודר  ראויה ללמד

משרד לא קבע נהלי  מתאימי  שיאפשרו לו לעדכ  במהירות תכניות לימודי  ה .8
דוגמה בולטת לכ  היא מקצוע מדעי . בתחומי דעת שחלי  בה  שינויי  תכופי 

 .1999 שתכנית הלימודי  שלו הוכנה לאחרונה ב, המחשב
כמו , לא פותחו תכניות לימוד לכל תחומי הדעת והמקצועות שהמשרד אחראי לה  .9
   .חגי ישראל וכל הקשור לילדי  מחונני , דע וטכנולוגיה בחברה לחטיבה העליונהמ

 תכניות לימודי  במתמטיקה ומדעי 
 :בבדיקת תכניות הלימוד במתמטיקה ובמדעי  עלו הממצאי  האלה

רק בנובמבר . 1995יסודי הוכנה בשנת  מסגרת לתכנית לימודי  לחינו  הקד  .1
 .ת תכנית לימודי  חדשה הקי  המשרד ועדה להכנ2005

 הפיתוח של תכנית לימודי  לבית הספר היסודי נמש  שמונה שני  והסתיי   .2
, הצור  להכי  תכנית לימודי  חדשה התעורר לאחר שהתכנית הקודמת. 2006 ב

 . לא עמדה בדרישות של מערכת החינו , 1988שהוכנה בשנת 
כתיבת התכנית לכיתה . 2000פיתוח תכניות לימוד לחטיבת הביניי  החל בשנת  .3
. טר  הסתיימה' ט ו' הכנת התכנית לכיתות ח. הסתיימה אול  טר  אושרה' ז

 ועל פי עדכוני  שהמפקחת 1990 התלמידי  לומדי  על פי תכנית לימודי  מ
 . המרכזית של המקצוע במשרד מוסיפה לתכנית

בת בשלושי  השני  האחרונות לא אכ  המשרד את ההוראה ללמד בחטי .4
והוא החליט שלא לעשות זאת עד , הביניי  רק על פי ספרי לימוד שאושרו על ידו

 .שתופעל תכנית הלימודי  החדשה
אול  האג  . המשרד אינו אוס  מידע על ספרי הלימוד בחטיבת הביניי  .5

והמפקחת המרכזת של המתמטיקה מעריכי  שמרבית בתי הספר משתמשי  בספרי 
מדובר באוספי "לדעת  ". ר ספרי תרגול ומעט לימודה  בעיק"לימוד שלדבריה  

 ".תרגילי  שהחלק הדידקטי בה  מצומצ  מאוד
. המתמטיקה היא אחד ממקצועות החובה שיש ללמוד כדי לקבל תעודת בגרות .6

בשלושת העשורי  האחרוני  . 1975 תכנית הלימודי  לחטיבה העליונה נכתבה ב
אול  ה  לא השלימו את , שלמה במתמטיקהניסו כמה ועדות להכי  תכנית לימודי  

. עבודת  עקב השינויי  התדירי  שעשתה הנהלת המשרד במבנה בחינות הבגרות
 ועל פי 1975 כתוצאה מכ  תלמידי החטיבה העליונה לומדי  לפי תכנית שהוכנה ב

 . עדכוני  ושינויי  שהמפקחת המרכזת של המתמטיקה מוסיפה לבחינות הבגרות
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שלפיה בבחינת הבגרות במתמטיקה , כנסה לתוק  שיטת הצבירה נ2002בשנת  .7
לדברי . לפי הרמה שבה למד, יש שבעה שאלוני  ועל התלמיד להיבח  בשלושה מה 

במקו  לראות "שיטה זו מביאה לכ  , ד  עמיר) אמריטוס(' ר ועדת המקצוע פרופ"יו
נלמדת היא , את המתמטיקה כמכלול הקשור קשר אמי+ להבנת העול  שמסביבנו

כמספר נושאי  נפרדי  העומדי  כל אחד בפני עצמו ואינו קשור לא לנושאי  
 ".האחרי  וג  הקשר למציאות סביב הוא רופ 

מבנה הבחינות הנקבע על פי שיטת הצבירה מכתיב את סוג הספרי  הנפוצי   .8
ואת מקומ  של ספרי הלימוד לפי נושאי  תפסו ספרי שאלות , בקרב התלמידי 

 . דר  השגויה מבחינה דידקטית, לבגרות
הדבר בא . במש  שני  חתר המשרד להגדיל את אחוז הזכאי  לתעודת בגרות .12

לידי ביטוי בי  היתר בהקלות הרבות שניתנו לתלמידי  בבחינות הבגרות כמו שיטת 
אנשי המקצוע במשרד ומחוצה לו . מאגר השאלות לבחינות ועוד, המיקוד, הצבירה

 .  אלה הידע של התלמידי  הול  ופוחתסבורי  שבשל שיטות
למרות שרק שליש מהנבחני  בבחינות הבגרות מתמחי  במקצועות המדע  .13

 אפילו הכנת מחצית מתכניות הלימוד   פיזיקה כימיה וביולוגיה  הבסיסיי  
 .במקצועות אלה לא הושלמה

ת פרס  האג  מהדורת ניסוי לתכני) 1997 1996(ז "בשנת הלימודי  התשנ .14
שנועדה לתלמידי  שאינ  לומדי  את " מדעי  וטכנולוגיה בחברה"לימודי  בנושא 

, מאז טר  פותחה תכנית לימודי  למקצוע זה. אחד ממקצועות המדע הבסיסיי 
 .ומעט מאוד תלמידי  לומדי  אותו

מרבית בוגרי החטיבה העליונה מסיימי  את לימודיה  בלי לרכוש השכלה  .15
  .דיה  בחטיבה העליונהמדעית כלל בעת לימו
 סיכו  והמלצות

תכניות הלימודי  ה  השלד המקצועי והרעיוני שעליו מתבסס מער  הלימודי  לכל 
תכניות לימודי  שהוכנו בהקפדה ובמקצועיות הראויי  ה  הבסיס . תלמידי ישראל

היעדר תכניות לימודי  או תכניות בלתי . להוראה וללמידה בכל מקצוע ובכל תחו 
ות מקשי  את ההוראה והלימודי  על המורי  ועל התלמידי  ומהווי  מכשול מעודכנ

 .להצלחת  בעתיד
, על המשרד להכי  תכניות לימודי  עדכניות בכל המקצועות הנלמדי  בבתי הספר

תו  לוח , ה  במקצועות הבחירה וה  במקצועות החובה, לכל התלמידי  בכל המגזרי 
 .זמני  קצוב

לרבות ,  לקבוע נהלי  ברורי  בעניי  עבודתה של ועדת תכניתעל המזכירות הפדגוגית
יש לקבוע כי א  . לוחות זמני  ותאריכי יעד להכנת תכניות לימודי , מועדי כינוסה

עוד עליה . יש למנות אחרת תחתיה, הוועדה אינה עומדת בלוח הזמני  שהוקצב לה
 .לקבוע פרקי זמ  מוגדרי  לבדיקת תכניות לימודי 

המשרד ועל האג  לקבוע תכנית ארוכת טווח להכנת תכניות לימודי  על הנהלת 
למרות . התכנית צריכה לבטא את סדר העדיפויות של המשרד. ולהיער  לפעול על פיה

 .המצוקה התקציבית על המשרד להשתדל לבצע מעקב מסודר אחר תכניות לימודי 
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נ  מתאימות עוד על המזכירות הפדגוגית לדאוג לכ  שתכניות לימודי  ישנות שאי

 .לצרכי  יבוטלו ובמקומ  ת2ַכ0ָה אחרות
על הנהלת המשרד לוודא שקיצו+ בשעות לימוד ילווה בשינויי  הולמי  בתכניות 

 .הלימודי 
על הנהלת המשרד לוודא שהנושאי  יילמדו לפי תכניות לימודי  ולא לפי נושאי  

ד עדכניות ה  במקצועות על כ  עליו לפתח תכניות לימו. המופיעי  בחינות הבגרות
  החובה וה  במקצועות הבחירה ולהבטיח שבחינות הבגרות יתאימו לתכניות אלה 

 .ולא להפ 
על המזכירות הפדגוגית לקבוע נהלי  מתאימי  שיאפשרו לה להחיש את עדכו  
תכניות הלימודי  בתחומי דעת המתחדשי  במהירות ולוודא שהכנת  תהיה תהלי  

 . החברתיי  והטכנולוגיי ,  הקצב המוא+ של השינויי  המדעיי בייחוד לאור, דינמי
על הנהלת המשרד להכי  במהירות תכנית לימודי  מאושרת במתמטיקה לכל רמות 

 . הלימוד לחטיבת הביניי  ולחטיבה העליונה
נוכח החשיבות הרבה שיש לחומרי הלמידה על רמת הידע של התלמידי  על המשרד 

בחטיבות הביניי  ובחטיבה ,  של אלה בבתי הספר היסודיי לבחו  ביסודיות יעילות 
עליו למצוא דרכי  שיבטיחו שהגישות השונות ה  של מתמטיקאי  וה  של . העליונה

אנשי החינו  במתמטיקה יבואו לידי ביטוי בחומרי הלמידה ולוודא שאלה יהיו 
 .ראויי  מבחינה דידקטית ויביאו לבנייה שיטתית של הידע המתמטי

מזכירות הפדגוגית לפעול להכנת תכניות לימודי  לתלמידי החטיבה העליונה על ה
כימיה וביולוגיה ובמקצוע מדע וטכנולוגיה ,  פיזיקה בכל מקצועות המדע הבסיסיי  

  . ולייש  את החלטותיה לחייב תלמידי  ללמוד מקצוע זה בחברה 
♦  

 מבוא
כדי לטפל בנושא הקי  .  הלימודי הוא האחראי לתכניות)  המשרד להל  (משרד החינו   .1

המופקד על תכנו  , )ל או האג " אג  ת להל  (המשרד את האג  לתכנו  ולפיתוח תכניות לימודי  
האג  מתכנ  . 2 ובמוסדות החינו  המוכרי  שאינ  רשמיי 1הלימודי  במוסדות החינו  הרשמיי 

הדרוזי והחינו  , 3הערבי, הודיהי(לתלמידי  בכל המגזרי  ) ל" ת להל  (את תכניות הלימודי  
האג  הוא חלק מ  המזכירות . ובכל תחומי הדעת) ב"י 'ג  וכיתות א(בכל הגילי  , )המיוחד

__________________ 
חינו   מוסד"מוסד חינו  רשמי הוא , ) חוק לימוד חובה להל  ) (1949(ט "התש, לפי חוק לימוד חובה  1

או על ידי רשויות חינו  מקומיות אחדות , חינו  מקומית ו על ידי רשותא, מוחזק על ידי המדינה
חינו  מקומיות אחדות  או על ידי המדינה ורשויות, או על ידי המדינה ורשות חינו  מקומית, במשות 
 שהוא מוסד, באכרזה שפורסמה ברשומות, הכריז עליו] כשר חינו  והתרבות[ואשר השר , במשות 

 ". וק זהחינו  רשמי לצור  ח
באכרזה שפורסמה , ואשר שר החינו  והתרבות הכריז עליו, כל מוסד חינו  שאינו מוסד חינו  רשמי  2

 . חינו  מוכר לצור  חוק לימוד חובה שהוא מוסד, ברשומות
ח ואיל  "משנת הלימודי% התשל. דרוזי% ואחרי%, נוצרי%, בחינו  הערבי לומדי% תלמידי% מוסלמי%  3

 . ויחידה מינהלית נפרדת מפקחת עליה%, ר שביישובי% הדרוזיי% כמגזר דרוזיהוגדרו בתי הספ
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 עד מאי 2001פ בתקופה יולי "ר המזה"יו. והוא נדב  מרכזי בפעילותה, )פ" המזה להל  (הפדגוגית 
 .ת זוהרענ'  נכנסה לתפקיד פרופ2006בספטמבר ; יעקב כ$'  היה פרופ2006

מלא ותקני לכל התלמידי  , תכנית לימודי  בתחו  דעת כלשהו אמורה להגדיר מתווה לימודי ברור
לקבוע את מטרות , על תכנית לימודי  להציג את התפיסה הרעיונית העומדת ביסודה. במדינה
, את ההישגי  הנדרשי  ואת המיומנויות והידע שהתלמידי  ירכשו, את התכני  שיש ללמד, הלימוד

 . וכמו כ  להמלי$ על דרכי הוראה ולמידה ועל הדרכי  להערי  את יעילות התכנית
  להל  (המדעי  והטכנולוגיה האג  מפעיל את המרכז להוראת המדעי  , במקצועות המתמטיקה

מ לסייע לפתח חומרי לימוד ועזרי הוראה "תפקיד המל. באמצעות תקציב ייעודי נפרד, )4מ"מל
לכל המקצועות , תכניות הלימודי  של כל חטיבות הגיל במקצוע המתמטיקהאיכותיי  המתאימי  ל

, כמו כ . הוא ג  מתרג  את החומרי  הללו לערבית; טכנולוגיי  המדעיי  ולמקצועות המדעיי 
המסייעי  להטמיע את תכניות ,  מרכזי  ארציי  למורי 11מ האג  מפעיל "באמצעות המל

 .הלימודי  במערכת
פועל במטה המשרד בירושלי  בעזרת יחידות מטה , נאווה סג ' גב, דת מנהלתשבראשו עומ, האג 

מינהל , המינהל למדע ולטכנולוגיה, אג  המפקחי  המרכזי  של הוראת המקצועות: אחרות במשרד
אג  שירות פסיכולוגי ייעוצי , האג  לחינו  מיוחד, אגפי הגיל, )ד"חמ(החינו  הממלכתי דתי 

והיחידה לזהירות ) ה"ראמ(הרשות הארצית למדידה ולהערכה , י המחלקה למחוננ, 5)י"שפ(
מתמטיקה ומדעי  , חברה, רוח ויהדות: באג  ג  תכניות ובו ארבעה אשכולות. ובטיחות בדרכי 

חינו  מיוחד ותכניות לימודי  ייחודיות , קד  יסודי: ושלושה תחומי , ואשכול רוח למגזר הערבי
 ה  על ידי צוותי  מקצועיי  של האג  בשיתו  ע  גורמי  ל נעשה"פיתוח ת. לחטיבה העליונה

ל "האג  אחראי לעשרות ת. נוספי  במשרד וה  בדר  של התקשרויות ע  גורמי  מחו$ למשרד
 . תכניות כאלה25 ובמועד הביקורת עסק ב

עד סו  שנות התשעי  של המאה הקודמת עסק האג  ה  בפיתוח תכניות לימודי  וה  בפיתוח  .2
,  קבעה הנהלת המשרד שהאג  יעסוק בפיתוח תכניות לימודי  בלבד1998בסו  שנת . למידהחומרי 

יעדיו של האג  כיחידת .  במקרי  שהשוק הפרטי אינו נות  לכ  מענה ובפיתוח חומרי למידה 
פיתוח תכניות לימודי  בכל המקצועות לכל חטיבות הגיל ולכל המגזרי  במערכת על פי : מטה

הדרכה ואישור של תכניות לימודי  בית , ייעו$; עדכו  התכניות האלה ופרסומ , מדיניות המשרד
פיתוח תכניות ייחודיות למגזרי  דוברי ערבית ותרגו  לערבית ; ספריות ייחודיות לחטיבה העליונה

של תכניות לימודי  של כל חטיבות הגיל במקצועות המשותפי  לכל המגזרי  והתאמת  מבחינה 
אגפי  ויחידות אחרות במשרד לא יעסקו "הנהלת המשרד קבעה כי . שוני תרבותית למגזרי  ה

 ". בתכניות לימודי  ולא בהפקת עזרי הוראה ולמידה שיעד  יישו  תכניות אלה
  70  ארג  המשרד את עבודת האג  מחדש ובד בבד הצטמצ  בו מספר העובדי  מכ1998בשנת 

 30  הוא הסתכ  בכ2007  ו2006שני  וב, תקציבו הצטמצ  א  הוא בעשרות אחוזי . 35 לכ
 .ח בכל שנה"מיליו  ש

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את תהלי  ההכנה של 2007ספטמבר  בחודשי  מרס .3
. תכניות הלימודי  ונסקרו תכניות לימוד בתחומי דעת נבחרי  ובייחוד במדעי  ובמתמטיקה

מפקחי  המרכזי  של המקצוע ובאג  ובדיקות השלמה נעשו באג  ה, ל"הבדיקה נעשתה באג  ת
  6.הבחינות

  
__________________ 

 .מ כולל את המרכזי% להוראת המתמטיקה והמדעי% בכל האוניברסיטאות הישראליות"המל  4
 .797'  בדוח זה עמ˘¯ÈÎÂ ÈÁ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙Âראו ביקורת בנושא   5
 .303' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„34„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘  ‰ È)1984 ביקורת קודמת בנושא ראו ב  6
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 הלי  ההכנה של מסמ  תכניות לימודי 

: המגדיר את אלה, הוא השלד הרעיוני של התכנית) ל" מסמ  ת להל  (מסמ  תכנית לימודי   .1
סדר הנושאי  ; מטרות הוראת המקצוע ומפרט את התכני  לפי נושאי לימוד עיקריי  ונושאי משנה

מסמ  . המיומנויות שהתכנית אמורה להקנות לתלמידי ; הלימוד שיוקדשו לכל נושאומספר שעות 
שכ  מפורטי  בו הנושאי  שהיא בחרה ללמד , ל רשמי הוא הצהרת כוונות של מערכת החינו "ת

כיווני ההוראה בכל , )ומתו  כ  למדי  מה  הנושאי  שהיא בחרה שלא ללמד(בכל תחו  ומקצוע 
כדי להורות מקצוע יש להיעזר בחומרי . כלומר מספר שעות ההוראה, ראהנושא ונושא ועומק ההו
 .מאגרי משימות ועוד, עזרי הוראה מסוגי  שוני , ספרי הדרכה למורי , למידה כגו  ספרי לימוד

, ל מפתחי  ומכיני  אנשי מקצוע בכירי  במשרד בסיוע יועצי  אקדמיי "את מסמ  הת .2
שתי ועדות . פסיכולוג ונציגי המגזרי  שלה  מיועדת התכנית, ותנציגי מכלל, עובדי הוראה בכירי 

 .מגבשות אותו, ועדת מקצוע וועדת תכנית: במשרד
)‡( Ú Â ˆ ˜ Ó  ˙ „ Ú Â: המדיניות של : פ בענייני  אלה"ועדת קבע שתפקידה לייע# למזה

הערכת ; השינויי  והחידושי  בהוראת המקצוע; תכניות הלימודי  והפעלת ; הוראת המקצוע
 ואיל  ועדת המקצוע מכינה ג  מתווה להוראת 2007משנת . הכשרת מורי  והשתלמות ; גי היש

חברי  בה עשרה אנשי  מה  שניי  , פ"ר המזה"ר הוועדה וחבריה ממנה יו"את יו. המקצוע
. ונציג האג&, המרכז את הוועדה) ר" המפמ להל  (המפקח המרכז של המקצוע במשרד : קבועי 

ועל , היא מתכנסת עד שלוש פעמי  בשנה. מהמשרד ומורי ,  מהאקדמיהבוועדה חברי  נציגי 
 . פ על פעולותיה"ר המזה"ר שלה לדווח ליו"היו

˙ )ב( È  Î ˙  ˙ „ Ú Â: תפקידה לפתח את מסמ  . הוק שמנהלת האג& ממנה זוהי ועדה אד
על נוס& . על פי המתווה שהכינה ועדת המקצוע ועל סמ  מגוו  משאבי מידע, ל על כל חלקיו"הת

כדי לבדוק אילו קשיי  ) ראו להל " (טרו  תכנית"האג& עושה סקר , ההחלטה להכי  מתווה
 .ומה יידרש לש  כ , יתעוררו בהוראת המקצוע

פורטו בו ; )סילבוס( פרס  האג& מסמ  שבו קווי  מנחי  לכתיבת תכנית לימודי  2004בשנת 
ר "יו. דת התכנית והנחיות לעבודתההרכב וע; העקרונות המנחי  לכתיבתו; ל"המבנה של מסמ  הת

נציגי  מ  האגפי  , ר"וחבריה יהיו המפמ, מרכזה יהיה עובד מהאג&, ועדה יהיה איש אקדמיה
מפקחי  ונציגי  של , מורי , אנשי אקדמיה המתמחי  בתחו  הדעת הנדו , הנוגעי  לעניי  במשרד
 ). ראו להל בעניי  הצור  בבחינת תכניות לימודי  . (מוסדות להכשרת מורי 

 ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÈÎ¯„ ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰  ÂÚ·˜  ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÍÓÒÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰Ï‡ ÂÓÎ ˙È Î˙‰ :‰ÒÂ ÈÎ ˙Â¯È„˙ , ·Â˘ÈÈÏ ÌÈÎ¯„‰Â ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ

‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ,ÂÚÏ‚˙È Ì‡. 
 או רענו  או עדכו  של תכנית הכנה של תכנית לימודי  כוללת ייזו  ופיתוח של תכנית חדשה .3

הצרכי  המשתני  , ונבחני  בו המצב של הוראת המקצוע, ר"ההלי  נעשה בעזרת המפמ. קיימת
ר "ר ועדת המקצוע והמפמ"יו. מדיניות המשרד והשינויי  בתחו  הדעת ברמה האקדמית, בנושא

האג& עצמו יכול . יתוהוא מחליט להקי  ועדת תכנ, פ על השינויי  הנחוצי "ר המזה"ממליצי  ליו
ר "מנהל האג& מעלה את הצור  בתכנית לפני יו: ליזו  הכנת תכנית או שכתוב של תכנית קיימת

 .ר ובוועדת המקצוע"וזה נוע# במפמ, פ"המזה
הוועדה . הנהלת האג& מאיישת ועדת תכנית, לאחר שהתקבלה ההחלטה להכי  תכנית לימודי 

 במתווה שהכינה ועדת המקצוע ובממצאי  של סקר מפתחת את התכנית על כל רכיביה ומתחשבת
מפע  לפע  ועדת המקצוע מקבלת עדכוני  בעניי  עבודת ועדת התכנית ומעירה ". טרו  תכנית"

לאחר שוועדת התכנית מגבשת טיוטה סופית של התכנית היא מעבירה אותה למורי  . את הערותיה
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התכנית מתפרסמת באתר , נוס& על כ . ינהולמנהלי בתי ספר כדי לקבל מה  חוות דעת והערות בעני
ר "לאחר שההערות שהתקבלו בעניינה משולבות בה היא מועברת ליו. האינטרנט של המשרד

ואז מתחיל , רק לאחר כל התהלי  הזה היא נעשית תכנית לימודי  רשמית. פ לאישור סופי"המזה
בשנתיי  הראשונות . ר המקצוע הוא הממונה העיקרי עליו"שמפמ, שלב הטמעתה בבתי הספר

 .האג& מסייע להטמיע את התכנית בבתי הספר
ר מרכז וועדת תכנית " ועדת מקצוע שהמפמ שתי הוועדות המעורבות בכתיבת תכנית הלימודי  

שעל פיה יש להבטיח שהתכנית לא תייצג גישה ,  משקפות את גישת המשרד שמפקח מהאג& מרכז 
 .אחת בלבד בהוראת המקצוע

 : ק את הלי  הכנת תכניות לימודי  והעלה את הממצאי  האלהמבקר המדינה בד
Ó )א( Ù Ó ‰  Û ‚ ‡  Ô È · Ï  Û ‚ ‡ ‰  Ô È ·  Ì È „ È ˜ Ù ˙ ‰  ˙ ˜ Â Ï Á"Ì È בהלי  הכנת  :¯

ר הוגדר ונקבע בפע  "תפקיד המפמ. רי "תכנית לימודי  מעורבי  ה  האג& וה  אג& המפמ
, פדגוגיתר אחראי בפני המזכירות ה"המפמ: "ל המשרד" בחוזר של מנכ1989 האחרונה ב

על , למקצוע ההוראה שהוא מופקד עליו, ד למנהל אג& החינו  הדתי"ובמקצועות הייחודיי  בחמ
. א: יישו  ובקרה בתחומי  אלה, היבטי  אלה כוללי  תכנו . כל היבטיו התוכניי  והפדגוגיי 

הדרכת , השתלמויות מורי , הכשרת מורי . ב;  קביעת  והנחיית הצוות המקצועי תכניות לימודי  
 ".משוב ובקרה, בחינות, וסקרי . מורי  והנחיית  ג

אול  ההגדרות הרשמיות של תפקידי , ר ג  קביעת תכנית לימודי "נמצא כי בי  תפקידי המפמ
ר ושל האג& אינ  מבהירות את חלוקת התפקידי  ביניה  בכל הקשור להכנה ולעדכו  של "המפמ

פ ניסה לקבוע את חלוקת התפקידי  בי  האג& "מזהמשו  כ  בשני  האחרונות ה. תכניות הלימודי 
 הכי  האג& מסמ  המפרט את חלוקת העבודה ביניה  2002בשנת , כ  למשל. רי "ובי  אג& המפמ

פ פרופסור "ר המזה" הפיצה יו2007בינואר . מבחינת פיתוח של תכניות לימודי  ומעקב אחריה 
).  מסמ  ההבנות להל  (רי  "  אג& המפמענת זוהר מסמ  המפרט את קשרי העבודה בי  האג& ובי

הכללי  של מתווה לפיתוח ; במסמ  פורטו הממוני  על הפיתוח או השדרוג של תכניות לימודי 
תפקיד המפקח ; ר בוועדת התכנית"תפקידי המפמ; הכללי  לאיוש ועדת תכנית; תכנית לימודי 

תכנית לדיו  ולאישור בוועדת השלבי  שבה  יובאו המסמכי  של ועדת ה; מהאג& בוועדת המקצוע
למשרד מבקר המדינה התברר כי על א& מסמ  ההבנות עדיי  קיימות בעיות בחלוקת . המקצוע

 :כמפורט להל , ר לבי  האג&"העבודה בי  המפמ
)1( ˙ Û‚‡· Ô‰ ÌÈ˜ÒÚÂÓ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÈÓÁ" Ï)˙ÂÈ Î˙ Â· ÌÈÁ˙ÙÓ Ì‰ ( Û‚‡· Ô‰Â

ÓÙÓ‰"ÈÏ ˙ÂÈ Î˙ Ú˘˙Ï ÌÈ‡¯Á‡ Ì‰Â ÌÈ¯ÌÈ„ÂÓ7 . ˙ÂÈ Î˙ ÁÂ˙ÈÙ ÍÈÏ‰˙· ¯ˆÂ  ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ·
 ÌÈË·È‰‰ ÔÈ·Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï È‡¯Á‡‰ Û‚‡‰ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰

ÓÙÓ‰ Û‚‡ Ï˘"˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ È‡¯Á‡˘ ÌÈ¯ .„¯˘Ó‰ ˙˘È‚ , ÌÈÙ‚‡‰ È ˘Ó ÌÈ‚Èˆ  ‰ÈÙÏ˘
‰ Î‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰È ,ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰¯˜··Â ‰ÚÓË‰· , „ÈÓ˙ ‡Ï˙Ó˘ÂÈÓ . ‰‡ˆÂ˙Î

 ‚ˆÈÈ˙ ‡Ï ˙È Î˙‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î „¯˘Ó‰ Ú·˜ Ì˙Â‡˘ ÌÈÓÏ·‰Â ÌÈ ÂÊÈ‡‰ ÌÈ¯Ó˘  ‡Ï ÍÎÓ
„·Ï· ˙Á‡ ‰˘È‚ . 

חוסר איזו  הנגר  "פ כי אכ  יש "ר המזה" מסרה יו2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
היא הוסיפה ". רי "ל לבי  אג& המפמ"כתוצאה מכ  שעובדי  מחלקי  משרת  בי  האג& לת

לא יאפשר המשרד "שהוחלט בישיבת עבודה באג& כוח אד  לבדוק אפשרות שבמכרזי  עתידיי  
 ".ל"רי  וחצי משרה נוספת באג& לת"כי אותו עובד יעבוד חצי משרה באג& המפמ

__________________ 
, מדעי המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, לימודי אר- ישראל, מחשבת ישראל, פיזיקה  7

 מתודולוגיה ועברית בבתי ספר ערביי% 
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)2(  È„È˜Ù˙ ˙‡Â Û‚‡‰ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ˙Â¯È‰·· ‰¯È„‚‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰

ÓÙÓ‰"ÌÈ¯ .‚ ˙Â¯Â¯· ˙Â¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰ÌÈ˙ÚÏ˘ ÍÎÏ Ì¯Â ,ÓÙÓ‰" ˙ÂÈ Î˙ ÌÈ Î„ÚÓ ÌÈ¯
ÓÙÓ ¯ÊÂÁ· ÌÈ¯ÂÓÏÂ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ÌÈˆÈÙÓÂ Û‚‡‰ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ"¯ .

ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰„ÈÓÏ È¯ÓÂÁ ˙˜Ù‰ ‡ÏÏÂ ÌÈ¯ÂÓ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ‡ÏÏ ÌÈ˘Ú  ‰Ï‡ ÌÈ ÂÎ„Ú , ¯·„‰Â
ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙‡ Ï·Ï·Ï ÏÂÏÚ .ÍÎÏ ‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

, ג"פורסמה בשנת התשס" מקרא לחינו  הממלכתי"ובה תכנית לימודי  רשמית במקצוע הח
שמונה חודשי  לאחר שהחלה הטמעת התכנית . החלו ללמד לפיה) 2004 2003(ד "ל התשס"ובשנה

בשלבי הטמעת התוכנית בבתי הספר התקבלו תגובות "מאחר ש, רית שינויי  בה"יזמה המפמ
". ושכי  והוחלט על מספר שינויי ובהתייחס לתגובות אלו התקיימו דיוני  ממ, ממורי  במערכת

אול  אחר . ר"האג& תמ  בשינויי  האלה וא& חת  על חוזר המפמ. ר"השינויי  פורסמו בחוזר מפמ
הדבר נעשה בלי לשתפו , ולדברי הנהלת האג&, ל עוד פעמיי "רית את מסמ  הת"כ  עדכנה המפמ

  .בעניי  למרות מסמ  ההבנות
האג& לתכניות לימודי  הוא האחראי "מבקר המדינה כי פ כתבה בתשובתה למשרד "ר המזה"יו

רי  שמשני  תכניות "במידה ונמצא כי יש מפמ. הבלעדי על כתיבת תכניות לימודי  חדשות
 ".לימודי  על דעת עצמ  נדאג להעמיד אות  על הנהלי  הקיימי 

)·(  Í ˘ Ó‰  Î ‰ ‰  Ï ˘Ì È „ Â Ó È Ï  ˙ È  Î הנהלת האג& והמשרד אמנ  לא קבעו  :˙
הלי  הפיתוח של תכנית לימודי  אמור , אול  לדברי האג&, בי להכנת תכנית לימודי פרק זמ  מר

התלמידי  אינ  לומדי  לפי , א  הכנת התכנית נמשכת זמ  רב. להימש  כשנתיי  עד שלוש שני 
 . והדבר משפיע ג  על פיתוח חומרי הלמידה, תכנית לימודי  עדכנית ומיטבית

 ¯„ÚÈ‰·˘ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í˘Ó  ˙È Î˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÈÎ¯„ ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰ 
·¯ ÔÓÊ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ÁÂ˙ÈÙ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ˙Î˘Ó  Ô˙ Î‰ ÌÈ˙ÈÚÏÂ . ˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï

ÍÎÏ : ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ È˙˘ ·Â˙ÎÏ È„Î- ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ ˙Â Ó‡ ) ÔÏ‰Ï-ËÁ "· ( ÔÂ¯Ë‡˙Â
 ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁÏ) ÔÏ‰Ï-ËÁ "Ú (- ¯·ÓËÙÒ· ˙Â„ÚÂ Â ÂÓ 2002.˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú  ,

 ¯·ÓËÙÒ·2007) ÌÈ ˘ ˘ÓÁ (Ô˙„Â·Ú ˙‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÓÈÈÒ Ì¯Ë .·-1994 ˙È Î˙ ˙„ÚÂ ‰˙ ÂÓ 
 È˙ÎÏÓÓ‰ Ì¯ÊÏ ‰È¯ÂËÒÈ‰· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï È„Î) ÔÏ‰Ï-ÓÓ ' (ËÁÏ"Ú . ‰ÓÈÈÒ ‡È‰

· ˜¯ ‰˙„Â·Ú ˙‡-2003 -ÌÈ ˘ Ú˘˙ ¯Á‡Ï  .·-1998 ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï È„Î ˙È Î˙ ˙„ÚÂ ‰˙ ÂÓ 
ÈÏÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ‰˜ÈËÓ˙Ó· ÌÈ„ÂÓ .· ˜¯ ‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰ÓÈÈÒ ‡È‰-2006 - ¯Á‡Ï 

 ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(·-2000 ‰˜ÈËÓ˙Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï È„Î ‰„ÚÂ ‰˙ ÂÓ 
ËÁÏ"· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ,ÌÈ ˘ Ú·˘ , ‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰ÓÈÈÒ Ì¯Ë)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

ל להכי  תכנית "הנחתה את האג& לת"כי , ינהפ כתבה בתשובתה למשרד מבקר המד"ר המזה"יו
 ". ל חדשה"לקיצור מש  הזמ  לכתיבת ת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚÂ Û‚‡‰ ÏÚ
‰ÒÂ ÈÎ È„ÚÂÓ ˙Â¯È„˙ ÂÓÎ ˙È Î˙ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú , ˙ Î‰Ï „ÚÈ ÈÎÈ¯‡˙Â ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ

ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ .·ÈÒ  ÚÂ·˜Ï ˘È „ÂÚ Ì‡ ‰È˙Á˙ ˙¯Á‡ ˙Â ÓÏÂ ‰„ÚÂ ¯ÊÙÏ ˘È Ô‰·˘ ˙Â
‰Ï ·ˆ˜Â‰˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ ˙È Î˙ ˙„ÚÂ . Ì‚ ÔÎ˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ·Â˘Á
¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ÁÈÏˆ˙ Ì‡ , ˙ÈÏÂ˘ ‰È‰˙ ‰ ÓÓ ÁÓˆ˙˘ ˙ÏÚÂ˙‰

 ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ÈÏ· ÂÊ·ÊÂ·˘ ˙ÂÎÂ¯‡‰ ÌÈ ˘· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì¯‚ ˘ ˜Ê ‰ ˙ÓÂÚÏ ‰ÈÂ‡¯
˙È ÂÈÁÂ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ˙Î˘Ó  ‰˙ Î‰˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ , ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï˘ ‰ÏÂÏÚ
˙È Î„Ú. 
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)‚( · ¯  ‰ „ Â · Ú  ˙ È  Î ˙-˙ È ˙ ולכ  יש ,  הכנת תכניות לימודי  נמשכת כמה שני :˘ 
תכנית כזאת תאפשר למשרד להיער  בעוד מועד להכנה ולעדכו  . שנתית צור  בתכנית עבודה רב

 . י  לפי הצרכי  ולפי אילוצי כוח האד  והתקציבשל תכניות לימוד
˙ Û‚‡ ‰ ˘ ÏÎ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎÓ Ï , ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰·Â

ÈÂ‚È‰ ˙Â„ÚÂÂ ˙È Î˙ ˙Â„ÚÂ ˙ÏÚÙ‰ ÔÂ‚Î ‰ ˘ ‰˙Â‡· ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÂÈ˙ÂÈÂÏÈÚÙ , ÁÂ˙ÈÙ
‰„ÈÓÏÂ ‰‡¯Â‰ È¯ÊÚ ,„ÂÚÂ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ .˙ Î‰˘ ¯Á‡Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ 

ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ˙Î˘Ó  , Ï˘ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙ ‡Â‰ Û‚‡‰ Ï˘ ˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ È¯‰
˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙È Î˙‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙„Â·Ú .·¯‰ ‰ÈÈÙÂ‡ ˙Â¯ÓÏ ÌÏÂ‡- ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ Ï˘ È˙ ˘

ÌÈ„ÂÓÈÏ ,·¯ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Û‚‡‰ È„È· ÔÈ‡- ÌÈ¯ÚÂ˘Ó‰ ÌÂÈÒ‰ È„ÚÂÓ ÌÈË¯ÂÙÓ ‰·˘ ˙È˙ ˘
ÈÚÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ˙Â˘„Á ˙Â„ÚÂ ÈÂ ÈÓ Ï˘ ¯ÚÂ˘Ó‰ „ÚÂÓ‰Â ˙ÂÏ

˙ÂÈÂÏÚ È „ÓÂ‡Â ˙ÂÈ Î˙ ÁÂ˙ÈÙÏ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ Î‰Ï ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙È Î˙ ÚÂ·˜Ï Û‚‡‰ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ . ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙‡ ‡Ë·˙ ˙È Î˙‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„¯˘Ó‰ Ï˘ . 

)„( Î ¯ Ú ‰„ Â Ó È Ï  ˙ Â È  Î ˙ מעקב אחר תכניות לימודי  והערכת  הוא גור  חשוב  :˙ 
בתהלי  קבלת ההחלטות מאחר שהוא מסייע להכריע לגבי סדרי עדיפויות ועשוי להבטיח כי 

כלומר , הערכה לפני הכנת התכנית: יש כמה סוגי  של הערכת תכניות. המטרות הרצויות תושגנה
הערכה (הערכה בזמ  כתיבת תכנית ; למכיני התכניתהמספקת מידע התחלתי , "טרו  תכנית"

הערכה זו . שמטרתה לספק משוב למכיני התכנית כדי שיוכלו לשפרה עוד בשלב הפיתוח, )8מעצבת
חשובה מאוד שכ  היא אמורה לאפשר לצוותי הפיתוח להכי  תכניות יעילות שיניבו תוצאות 

שמטרתה בעיקר להסמי  תכנית או , )תהערכה מסכמ(הערכה הנעשית בזמ  הטמעת תכנית ; מרביות
עד שאורג  האג& מחדש בשנת . בתהלי  הערכה זו בודקי  א  התכנית עמדה ביעדיה. להפסיקה

 הוא היה מופקד על ההערכה של תכניות הלימודי  ועל המעקב אחריה  וא& הייתה בו מחלקת 1998
 .לאחר שאורג  מחדש בוטלה מחלקה זו. הערכה

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó ÌÈ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„2003-2007 ˜¯ Û‚‡‰ ÌÈÏ˘‰ 20 ˙ÂÎ¯Ú‰ - 
13 È¯˜ÁÓ "˙È Î˙ ÌÂ¯Ë" ;˙Á‡ ˙ÓÎÒÓ ‰Î¯Ú‰ ;˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˘˘9 . ˙Î¯Ú‰ Ï˘ ‰Ê ¯ÙÒÓ

Û‚‡‰ „˜ÙÂÓ Ô‰ÈÏÚ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ˙Â¯˘ÚÏ ˙ÈÒÁÈ ÔË˜ ˙ÂÈ Î˙ . 
קט  היק& פ למשרד מבקר המדינה נאמר כי עקב צמצומי  בתקציב "ר המזה"בתשובות האג& ויו

ולא היה אפשר לעשות את המחקרי  שהיה רצוי לבצע אילו היה התקציב , הערכת תכניות
 .אופטימלי

 ˙ÂÈ Î˙ ¯Á‡ È˙ËÈ˘Â ¯„ÂÒÓ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ó ‡Ï ËÚÓÎ Û‚‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˜ÙÒÓ ˙ÂÎ¯Ú‰‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ  , ÏÚ

„¯˘Ó‰ ,˜˙‰ Â˙˜ÂˆÓ Û‡ ÏÚ˙È·Èˆ , ÔÎ„ÂÚÓ ‰È‰È˘ È„Î ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ˆÈ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ
Ô˙ÚÓË‰Â ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ‰˘Ú ·. 

__________________ 
‰ÔÂ Î˙· ‰Î¯Ú , )עור (משה זילברשטיי  : בתו , "ההערכה ככלי לשיפור ההוראה והלמידה", דוד נבו  8

‰‡¯Â‰·Â ÌÈ„ÂÓÈÏ ,Ë˜ÙÒ¯Ù‰¯ÂÓ‰ Ï˘ ‰·È ,1992ירושלי% , משרד החינו  והתרבות .¯˙‡‰ ˙·Â˙Î: 
www.achva.ac.il/site1/pages/mahon_bankmida.asp 

 .חוות דעת היא הערכה מקצועית לגבי חלקי% מסוימי% בתכנית לימודי%  9
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)‰( ˙ Â ¯ ‚ · Ï  Ô Â Ï ‡ ˘  ˙ „ Ú Â Â ·  Û ‚ ‡ ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ בכל שנה מכינות ועדות רבות  :‰

ובי  היתר , המשרד קבע נוהלי עבודה להכנת השאלוני  האלה. את השאלוני  לבחינות הבגרות
השתתפות  של עובדי  אלה חשובה שכ  ה  מפתחי  . היה חבר בוועדהקבע שעובד מהאג& י

ועל כ  ה  יכולי  להבטיח ששאלוני הבחינות יהלמו את הדרישות של התכניות , תכניות לימודי 
 .האלה

˙ Û‚‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˙Â ÈÁ·Ï ÌÈ ÂÏ‡˘ ˙Â¯·ÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÓ ˜ÏÁ· ˜¯ ÌÈ‚Èˆ  ˘È Ï
‰Ï‡‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙Â¯‚·‰ :˙Ù˘ ˙È·¯ÚÌ‡  ,˙È·¯Ú ˙Â¯ÙÒ ,˙ÂÁ¯Ê‡ ,‰È‚ÂÏÂÈ· , ˙Ù˘ ˙È¯·Ú

Ï‡¯˘È ˙·˘ÁÓÂ Ì‡ .˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ¯˙È ÏÎ· ,‰˜ÈËÓ˙Ó ,‰È¯ÂËÒÈ‰ ,˙ÈÏ‚ ‡ , ˙"˙Â¯ÙÒÂ Í ,
ÌÈ ÂÏ‡˘‰ ˙ Î‰Ï ˙Â„ÚÂÂ· Û˙Â˘ Â È‡ Û‚‡‰. 

כי בשל התקציב המקוצ# של האג& יש , פ מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה"ר המזה"יו
ה הובהר כי מטרת נציגי האג& "לית ראמ"יוני  ע  הנהלת האג& וע  מנכובד, לשנות את הנהלי 

נציגי , לדבריה. בוועדת שאלוני הבחינה היא לבדוק א  השאלוני  הולמי  את תכנית הלימודי 
האג& יוכלו לבדוק זאת א  יבקרו את השאלוני  בעת ואי  ה  צריכי  לשבת בוועדה במש  כל 

 . מתכוננת להפי# הנחייה ברוח זועוד הוסיפה כי היא . הדיו  בה 
)Â( ˙ Â  ˘ È  Ì È „ Â Ó È Ï  ˙ Â È  Î כדי לדעת א  תכניות לימודי  עדיי  רלוונטיות יש  :˙

לדברי . המשרד לא קבע פרקי זמ  מוגדרי  לבדיקת תכניות הלימודי . לבדוק אות  מפע  לפע 
ה כתכנית מבחינה מקצועית יש לבדוק כל תכנית כחמש עד שבע שני  מיו  החלת, הנהלת האג&

 .ולפי ממצאי הבדיקה יש להחליט א  לשנותה, מחייבת
‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù ¯Á‡Ï ˙ÂÈ Î˙‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ˜„Â· Â È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . Ì‚

 ˙ÂÈ Î˙ ÔÓÂ˜Ó· ÔÈÎ‰Ï ˘È˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÓÎÒ‰ ˘ÈÂ ˙Â ˘È ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ˜„Â· „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î
Ô Î„ÚÏ Â‡ ˙Â˘„Á ,ÍÎ ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ·Â¯Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ÏÂ Â Â˘ ‡Ï ÔÓÊ ‰ÓÎ ˜„· ‰ È„Ó‰

ÁÂ¯ ˙ÂÏÂÎ˘‡· ˙ÂÈ Î˙ Â Î„ÂÚ ,‰˜ÈËÓ˙ÓÂ ÌÈÚ„ÓÂ ‰¯·Á ;ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï . 
Ì‰È˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Í¯Âˆ ˘È „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ˙Ú„Ï˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ï‡ , ˙Â„Á‡

„Â‡Ó ˙Â ˘È Ô‰Ó ,¯˙ÂÈÂ ‰ ˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ ˙Â · :È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï È˙Â Ó‡ ÍÂ ÈÁÂ ¯ÂÈˆ ;
È‰ È˙„ È˙ÎÏÓÓ‰ Ì¯ÊÏ ‰È¯ÂËÒ)ÓÓ ÔÏ‰Ï"„ (ËÁÏ"· ;ÓÓÏ ‰È¯ÂËÒÈ‰"ËÁÏ „"Ú ; ‰˜ÈÊÂÓ

‡ ˙Â˙ÈÎÏ'-È"· ;‡ ˙Â˙ÈÎ· ÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚÏ ˙È¯·Ú ÔÂ˘Ï-È"· ;ÓÓÏ ‡¯˜Ó" ˙Â˙ÈÎÏ „ 
‡'-È"· ;˙È¯·Ú È¯·Â„Ï ˙È·¯Ú ;ËÁÏ ˙Â Ó‡"·10 ;ËÁÏ ˙Â Ó‡"Ú ;ËÁÏ ÔÂ¯Ë‡˙"Ú ; È„ÂÓÈÏ

ÓÓÏ Ï‡¯˘È ı¯‡ 'ÓÓÏÂ"ËÁÏ „"Ú ;ÈÙ¯‚Â‡‚ËÁÏ ‰"Ú ,ËÁÏ ‰˜ÈËÓ˙Ó"Ú ; ˙ÂÁ¯Ê‡
ËÁÏ"ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÏÎ· · ;‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ;‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ ;ÓÓÏ ˙Â¯ÙÒ"ËÁÏ „"· ; Ï‡¯˘È ˙·˘ÁÓ
ÓÓÏ 'ÏÚ-È„ÂÒÈ ;ÓÓÏ Ï‡¯˘È ˙·˘ÁÓ"ÏÚ „-È„ÂÒÈ ;‰ ˙Â˙ÈÎÏ ‰ÈÙ¯‚Â‡‚'-Ë 'ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÏÎ· .

˙È Î˙ ˙„ÚÂ ¯·Î ‰Ó˜Â‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰Ó ˜ÏÁÏ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ÈÂ‡¯. 
כי קצב הבדיקה והעדכו  של תכניות , בתה למשרד מבקר המדינהפ מסרה בתשו"ר המזה"יו

 . לימודי  ישנות מושפע מהיק& כוח האד  של האג& ומתקציבו הכולל
˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ˙È˙ ˘ ·¯ ˙È Î˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÈË·‰Ï ‰ÈÂ˘Ú

„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ÔÂÎ„Ú· ¯˙ÂÈ ¯È„ÒÂ ÏÈÚÈ ÏÂÙÈË. 
__________________ 
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˘ ˙Â·¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙ÂÏ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÈ˘˜ ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ ÔÎ„ÚÏ ÁÈÏˆÓ Â È‡ „¯˘Ó‰ . ˘È
 È ÙÏ Ì‚ ÂÏÙÂË ‡Ï ˙Â ˘È‰ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˙Â·¯ ÈÎ ÔÈÈˆÏ1998 - ˘„ÁÓ Ô‚¯Â‡ Û‚‡‰˘ „ÚÂÓ‰ 

ıˆÂ˜ Â·Èˆ˜˙Â. 
)Ê(  ˙ Â È  Î ˙  Ô Â Î „ Ú ·  Ì È Â Â Ï Ó  Ì  È ‡ ˘  „ Â Ó È Ï ‰  ˙ Â Ú ˘ ·  Ì È ˆ Â ˆ È ˜

„ Â Ó È Ï כלומר על , המקצועפיתוח תכנית לימודי  מתבסס על המשאבי  המוקצי  להוראת  :‰
ש אחת פירושה "ש. המוקצות למקצוע) ש" ש להל  (המספר של שעות ההוראה השבועיות בשנה 

לפי מספר שעות הלימוד מפותחת תכנית הלימודי  ונקבעי  היק& החומר . ברוטו,  שעות שנתיות30
, הוראהלרוב מופיעה בתכניות התפלגות נושאי הלמידה לפי שעות ה. שיילמד ומידת ההעמקה בו

כמו צמצו  מספר , כל מיני שינויי  הנעשי  בפועל. ש חייב להתאי  להיק& החומר"ולכ  מספר הש
 לא יהיה אפשר ללמד את כל החומר לפי  שא  לא , צריכי  להתבטא ג  בתכנית הלימודי , ש"הש

 . תכנית הלימודי  הרשמית
 ˙ÂÈÚÂ·˘‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÓ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÈÏ·

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ .ÍÎÏ ˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï: 
לבתי הספר היסודיי  הוחל ) ט"מו(בהפעלת תכנית הלימודי  הרשמית במדע וטכנולוגיה  )1(

לתכנית הוקצו שלוש עד . בכל המגזרי ' ו 'זהו מקצוע חובה לכל תלמידי כיתות א. 1999בשנת 
', ו 'ש בכיתות ה"וחמש עד שש ש' ד 'תות גש בכי"ארבע עד חמש ש', ב 'ש בכיתות א"ארבע ש

 פורסמו בחוזר המנהלת הכללית 2003ביוני . 'ו ' שעות ברוטו לכיתות א720ובס  הכול הוקצו 
ש "ולפיה  יוקצו למקצוע זה שתי ש, לחינו  היסודי) הליבה(הנחיות הנוגעות ליישו  תכנית היסוד 

 ממספר שעות הלימוד 50%כלומר קוצצו     שעות 360לאחר הקיצו# הוקצו למקצוע זה . בלבד
 . ש"ואול  תכנית הלימודי  לא עודכנה בעקבות צמצו  מספר הש. שנקבעו בתכנית הלימודי 
יעקב כ# למנהלי בתי ' פ דאז פרופ"ר המזה"הבהיר יו, פ בנושא האמור"נוכח תלונות שהגיעו למזה

אלא מסגרת שעות , קצועש אינ  מכסת השעות הכוללת הנדרשת להוראת המ"הספר כי שתי הש
אבל להקפיד ללמד , הוא המלי# לייש  את מספר השעות שנקבע בתכנית הלימודי . הליבה בלבד

  את המיומנויות ואת הערכי  החשובי  ביותר ,  כלומר את התכני   את נושאי היסוד של התכנית 
פות שיוקצו ש נוס" ללמד בש ואת הנושאי  האחרי  , ש בכל אחת משכבות הגיל"במש  שתי ש

 .לעניי  על פי מה שנקבע בתכנית הלימודי 
· ‰ÓÒ¯ÂÙ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ‰È‚ÂÏÂ ÎËÂ Ú„Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙-1999 , Ì¯Ë· „ÂÚ

 „ÂÒÈ ˙È Î˙ ‰Ú·˜ )‰·ÈÏ (· È„ÂÒÈ‰ ÍÂ ÈÁÏ-2003 . Ì‰Ó ¯·ÒÂÓ ‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙·
ÌÈ Î˙‰ ,„ÂÒÈ È‡˘Â  ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈÎ¯Ú‰Â ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ‰ ,·ÓËÙÒ „ÚÂ ¯2007 Ï·˜ ‡Ï Û‚‡‰ 

˘‰ ¯ÙÒÓ· ÌÂˆÓˆ‰ ·˜Ú ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˙ÂÈÁ ‰"˘ . 
נקבע שבכיתה , שהיא מקצוע חובה בבתי הספר הממלכתיי , בתכניות הלימודי  בהיסטוריה )2(
במהל  השני  הצטמצ  מספר . ש" תשע ש ע "ב ובחט"ובחט, ש"ילמדו התלמידי  שתי ש' ו

כדי להתאי  את נושאי . ע"ש בחט"ב ולשש עד שמונה ש"טש בח"ש במקצוע זה לשש ש"הש
האחת . ב"ע והאחרת לחט" האחת לחט  ועדות  ש מונו שתי תת"הלימוד למספר המצומצ  של הש

 . סיימה את עבודתה והאחרת טר  עשתה זאת
פ "פ כי בעקבות ממצאי הביקורת החלה המזה"ר המזה"בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה יו

 .ש בפועל"א דרכי  לצמצ  את הפער בי  תכניות הלימודי  ובי  מספר השלנסות למצו
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 ÈÙ ÏÚ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÔÎ„ÚÓ Â È‡Â „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ıˆ˜Ó „¯˘Ó‰

Í¯Âˆ‰ .˘¯„ ‰ Û˜È‰· ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ„ÓÂÏ Ì È‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î . ¯ÂÓÁ ¯·„‰
‰·ÂÁ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ÌÈÈ˙Ú·˘ .Ï‡ ÌÈˆÂˆÈ˜ ÔÈÎ‰Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ‰

 Â„ÓÏÈ ‰Ó ÌÓˆÚ· ËÈÏÁ‰Ï ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙‡Â ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÚ˘ ˙Î¯ÚÓ
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÙÒÓ· ÈÂ È˘˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

˘‰"ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙· ÌÏÂ‰ ÈÂ È˘· ‰ÂÂÏÈ ˘. 
)Á( ‚ · ‰  ˙ Â  È Á ·  È ‡ ˘ Â   È Ù  Ï Ú  ‰  Â È Ï Ú ‰  ‰ · È Ë Á ·  Ì È „ Â Ó È Ï˙ Â ¯: 

התכנו  והארגו  של ; בתכניות הלימודי  אמורי  להיקבע המטרות של הוראת המקצוע, כאמור
. הערכת תוצאות של הלמידה; הדר  היעילה ביותר להפעיל את התכנית; התכני  הלימודיי 

ואת השאלות לבחינות הבגרות יש , ע בחינות הבגרות ה  הדר  להערי  את תוצאות הלמידה"בחט
 . ית הלימודי  הרשמית במקצועלהתאי  לתכנ

. ל או שתכניות הלימודי  שלה  ישנות מאוד"בביקורת התברר שבמקצועות מסוימי  אי  ת
הנשלחות , ר"הנושאי  שעליה  נבחני  בבחינות הבגרות במקצועות האלה נקבעי  בהודעות המפמ

 :להל  שתי דוגמאות לכ . ר"ל או בחוזרי מפמ"אל בתי הספר בחוזרי מנכ
קטלוג "ונלמד לפי , ד"ב בזר  הממ"י 'מקצוע תורה שבעל פה הוא מקצוע חובה בכיתות אה )1(

ר קטלוג דומה מאוד "פרס  המפמ) 2004(ד "בשנת התשס). 1987(ז "שהוכ  בשנת התשמ" ע"תושב
בקטלוג הזה מובאי  בתמציתיות נושאי הלמידה לכיתות . לקטלוג האמור בלי לשת& בכ  את האג&

בית הספר יבנה את תכנית הלימוד לפי הרכב בחינות "ר כתב בו כי "והמפמ, התיכו ולתלמידי ' ט 'א
 העקרונות הפדגוגיי , מטרותיה, בקטלוג לא פורטו התפיסה הרעיונית שביסוד התכנית". הבגרות

 . דידקטיי  של הפעלתה ואוכלוסיית היעד שלה
.  לימודי  חדשה בדחיפותר ועדת המקצוע שיש להכי  תכנית" כתב המפקח באג& ליו2007במאי 

ההוראה בבתי "הוא הסביר מה ה  חסרונותיה של התכנית שלפיה מלמדי  בבתי הספר וטע  כי 
ספטמבר ,  ועד מועד סיו  הביקורת1987מאז שנת ". הספר העל יסודיי  היא על פי בחינות הבגרות

י הנושאי  ע מוסיפי  להיבחר על פ"ונושאי הלימוד בחט, טר  הוקמה ועדת תכנית, 2007
 .המופיעי  בבחינות הבגרות

 25  תכנית הלימודי  לבתי הספר היסודיי  הוכנה לפני כ ב "י 'מקצוע המוזיקה לכיתות א )2(
בשנת . ע האג& לא הכי  תכנית כלל"ולחט, )1981(א "ב פורסמה בשנת התשמ"התכנית לחט; 11שנה

א  עד ספטמבר , טיבות הגילהחלה ועדת תכנית להכי  תכנית לימודי  לכל ח) 2004(ד "התשס
ע נבחרי  על פי "נושאי הלימוד במקצוע המוזיקה בחט, לדברי האג&.  טר  סיימה אותה2007

 . ר קובעת"הנושאי  המופיעי  בבחינות הבגרות שהמפמ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ ˙ÈÓ˘¯ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ÈÙÏ „ÓÏÏ ˘È

˙Â¯‚·‰ ˙ ÈÁ· .„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰·ÂÁ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Ô‰ ˙ÂÈ Î„Ú „ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ÂÁ˙ÂÙÈ˘ ‡
 ‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙Ï ÂÓÈ‡˙È ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·˘ ÁÈË·‰ÏÂ ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Ô‰Â-ÍÙ‰Ï ‡ÏÂ . 

)Ë( ˙ Â ¯ È ‰ Ó ·  Ì È ˘ „ Á ˙ Ó ‰  ˙ Ú „  È Ó Â Á ˙ ·  Ì È „ Â Ó È Ï  ˙ Â È  Î חידושי   :˙
מדעי ההתפתחויות בתחו  . והתפתחויות בתחומי דעת שוני  אמורי  להתבטא בתכניות הלימודי 

ג  במדעי הרוח . הלייזרי  ורובוטיקה מהירות ורבות, הסיבי  אופטיי , המחשב ורשתות התקשורת
; תגליות ארכיאולוגיות שופכות אור חדש על ממצאי  היסטוריי ,  למשל השינויי  ניכרי  

__________________ 
 .התכנית אינה נמצאת בידי האג   11
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על המשרד לעמוד בקצב השינויי  ולהבטיח . מתפרסמות יצירות ספרות של סופרי  בני זמננו ועוד
 .תכניות הלימוד יהיו עדכניותש

‰ÊÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˙Â¯È‰Ó· ÔÎ„ÚÏ ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏ‰  Ú·˜ ‡Ï Ù
ÌÈÙÂÎ˙ ÌÈÈÂ È˘ ÌÈÏÁ Ì‰·˘ ˙Ú„ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ . ÌÂÁ˙ ‡È‰ ÍÎÏ ˙ËÏÂ· ‰Ó‚Â„

·˘ÁÓ‰ ÈÚ„Ó .ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÈÒÁÈ ˘„Á „ÂÓÈÏ ÚÂˆ˜Ó Â‰Ê , È„ÈÓÏ˙Ï „ÚÂÈÓ ‡Â‰Â
ËÁ‰"Ú .Ó‰˙Â¯È‰Ó· ‰ ˙˘ÓÂ Á˙Ù˙Ó ÚÂˆ˜ , ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙‡ ¯È„˙ ÔÎ„ÚÏ ˘È ÔÎÏÂ
ÂÏ˘ . ˙ ˘· ‰·˙Î  ÚÂˆ˜Ó‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ÈÎ ‡ˆÓ 1999)  ˘˙‰"Ë .( Â˘Á¯˙‰ Ê‡Ó

‰Ê ˙Ú„ ÌÂÁ˙· ÌÈ‚ÈÏÙÓ ÌÈÈÂ È˘ ,ÓÙÓ‰Â"ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙‡ ÔÎ„Ú ¯ , ÈÙ ÏÚ
ÚÂˆ˜Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ . ˙ÏÈÁ˙· ˜¯2007Ó  ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï È„Î ‰˘„Á ‰„ÚÂ ‰˙ Â

ÚÂˆ˜ÓÏ ˙È Î„Ú ÌÈ„ÂÓÈÏ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘

˙Â¯È‰Ó· ÌÈ˘„Á˙Ó‰ ˙Ú„ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ˙Â¯È‰Ó· ÔÎ„ÚÏ . „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÈÓ È„ ÍÈÏ‰˙ ‰È‰˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ˙ Î‰˘ ‡„ÂÂÏ ,‰Ï‡ ÌÈÓÈ· „ÂÁÈÈ· , ÌÈÈÂ È˘‰ ·ˆ˜˘Î

ÌÈÈÚ„Ó‰ ,ı‡ÂÓ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰Â ÌÈÈ˙¯·Á‰. 
)È( Ì È „ Â Ó È Ï  ˙ Â È  Î ˙  Ô È ‡  Ì ‰ · ˘  ˙ Â Ú Â ˆ ˜ Ó Â  Ì È ‡ ˘ Â  :  ˙¯Â˜È·‰

ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ Ì‰Ï ‰ ÎÂ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÂ ÌÈ‡˘Â  ˘È˘ ‰˙ÏÚ‰ .˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï :
ËÁÏ ‰¯·Á· ‰È‚ÂÏÂ ÎËÂ Ú„Ó ÚÂˆ˜ÓÏ"ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ‡ÏÂ „ÂÓÈÏ ˙¯‚ÒÓ ˜¯ ‰Ú·˜  Ú .

 · ˙ ˘· ÈÂÒÈ  ˙¯Â„‰Ó ‰Á˙ÂÙ Ï‡¯˘È È‚Á ‡˘Â1977 , ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙Ï ‰ÏÈ˘·‰ ‡Ï ÂÊ Í‡
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÓ˘¯ ;ÏÏÎ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ÂÁ˙ÂÙ ‡Ï ÌÈ  ÂÁÓ ÌÈ„ÏÈÏ. 

פ על האג& להכי  תכניות "כי לדעת המזה, פ מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה"ר המזה"יו
פ כי "על כ  העיר משרד מבקר המדינה למזה.  לימוד א  ורק למקצועות שמוקצות לה  שעות תק

 15 ע החליט משרד החינו  לפתח תכנית לימוד כבר לפני כ"במקצוע מדע וטכנולוגיה בחברה לחט
 ).ראו להל (אול  תכנית כזאת טר  הוכנה , שני 

מנהלת האג& לתלמידי  מחונני  ומצטייני  מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תכניות 
אלא מתוות עקרונות , מידי  מחונני  אינ  עוסקות בתחומי הדעת של המערכת הרשמיתלימוד לתל

ולאחר , האג& ד  בצור  להכי  תכניות לימוד לתלמידי  מחונני , הוסיפה, ע  זאת. מנחי  בלבד
 ". לביצוע על כל המשתמע מכ "שההמלצות יגובשו ויאושרו יפעל האג& 

Â ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÏÎ· ˙ÂÈ Î„Ú ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï Í
¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÓÏ ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰.   
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 אשכול מדעי  ומתמטיקה

, "הוועדה העליונה לחינו  מדעי וטכנולוגי"את , ל"מר זבולו  המר ז,  מינה שר החינו  דאז1990 ב
ת לבחו  א"מטרתה הייתה בעיקר ). 12 ועדת הררי להל  (והעמיד בראשה את פרופסור חיי  הררי 

, מצב מערכת החינו  בישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה ולהציע הצעות בדבר תכניות חדשות
וכל יזמה אחרת העשויה לקד  את החינו  למדע ... שינויי  ושיפורי  במערכת, פרויקטי  מיוחדי 

,  לשרת החינו  דאז1992 מסקנות הוועדה הוגשו ב". 21 וטכנולוגיה בישראל לקראת המאה ה
 .מית אלוניגברת שול

מדע וטכנולוגיה כדי , ועדת הררי הדגישה שחשוב שכל אד  ירכוש השכלה כללית ג  במתמטיקה
הוועדה מצאה כי רוב התלמידי  אינ  רוכשי  הכשרה מדעית . שיוכל להשתלב בחברה ולתרו  לה

 לכ  שרוב התלמידי  אינ  לומדי  את, ואולי החשובה בכול , אחת הסיבות העיקריות"וציינה ש
תהלי  . בגילי  מוקדמי , היא חוסר הביטחו  של הנער והנערה בתחו  המתמטי, מקצועות המדע

טכנולוגית תלוי בראש ובראשונה בפיתוח החשיבה הכמותית  התפתחות החשיבה המדעית
צעד משמעותי בכוו  זה נעשה ע  הכנסת המתמטיקה "הוועדה הוסיפה ש". והלוגיקה המתמטית

א  עתה יש צור  חיוני בשקידה על בניית התשתית המחשבתית , בגרותכמקצוע חובה לבחינות ה
. ס היסודי וחטיבת הביניי "ובעיקר ברמת ביה, הזאת לאור  כל שנות התפתחות הנוער בבתי הספר

   ". לעתיד לבוא, זה המקו  והזמ  לבנות את שפת הבסיס לחשיבה המדעית
 מתמטיקה

. 'שבח  את הישגי התלמידי  בכיתות ח) 13TIMSS(לאומי השוואתי   נעשה מחקר בי 1999בשנת 
דבר המצביע , ) מדינות שהשתתפו במחקר38 מ (28 היא דורגה במקו  ה. ג  ישראל השתתפה בו

בישראל לעומת ההישגי  של תלמידי  בשכבת גיל זו ' על ההישגי  הנמוכי  של תלמידי כיתות ח
שלומית ' גב, לית המשרד" מינתה מנכ,בעקבות תוצאות המחקר, 2000בספטמבר . במדינות אחרות

ועדה בראשות פרופסור נאוה ב  צבי כדי לבחו  את לימודי המתמטיקה במערכת החינו  , עמיחי
 ועדת ב   להל  (בישראל ולגבש תכנית מקיפה שתסייע לשפר את הישגי התלמידי  במקצוע זה 

, המדע,   המתמטיקה וציינה כי מומחי  בתחו200214 הוועדה הגישה את המלצותיה ב). צבי
טועני  כי החשיבה המתמטית היא משאב לאומי ) הייטק(הכלכלה ותעשיית הטכנולוגיה העילית 

 .ועל כ  יש לפתחה, וכלכלי ממדרגה ראשונה
ושלכל קבוצות גיל יש קשיי  , ועדת ב  צבי מצאה שהתלמידי  מתקשי  בלימודי המתמטיקה

הקשיי  . י  בבעיות מילוליות ובגיאומטריהב מתקש"תלמידי בית הספר היסודי וחט: אחרי 
מתקשי  בנושא תבניות מספר ומיומנויות ' ט 'ותלמידי כיתות ז' במתמטיקה מתגלי  כבר בכיתה ד

ב אינ  ניגשי  לבחינות הבגרות "רבי  מבוגרי י; ירדו מאוד' הישגי התלמידי  בכיתות ז; אלגבריות

__________________ 
12  " ¯ÁÓ98 "-Â„ "È‚ÂÏÂ ÎËÂ ÈÚ„Ó ÍÂ ÈÁÏ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Á , משרד החינו  והתרבות בירושלי ,

 . 1992ירושלי  
13   Trends in International Mathematics and Science Study לאומיי  במתמטיקה  ה  מבחני  בי

האתר . תשגופי  ממשלתיי  עושי  כדי להערי  את ההישגי  הלימודיי  במדינות המשתתפו, ובמדעי 
 .http://nces.ed.gov/timssהוא  TIMSS הרשמי של ה

14   Ï‡¯˘È· ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ È„ÂÓÈÏ ˙ ÈÁ·Ï È·ˆ Ô· ˙„ÚÂÂ ÁÂ„ ,מדינת ישראל ,
 .ב"סיוו  התשס, משרד החינו 
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נמו  ) חמש יחידות לימוד(ברמה גבוהה אחוז המסיימי  את לימודי המתמטיקה ; במתמטיקה
 .לעומת אחוז זה במדינות מערביות אחרות

כי בתי הספר היסודיי  מרבי  להשתמש בחומרי למידה המייצגי  רק גישה , בי  היתר, היא ציינה
למורי  קשה ; כמו למידה בקבוצות, מערכת החינו  נוטה להכתיב דרכי הוראה מסוימות; אחת

; וחומרי הלמידה לפיתוח ולהעמקה של נושאי  מתמטיי  מועטי  מאוד, ללמד בכיתה הטרוגנית
המורי  אינ  מקדישי  די ; 15ע מרבי  להשתמש בגישה האלגוריתמית שלא לצור "ב ובחט"בחט

 .בהוראת המתמטיקה נעשה שימוש מועט בטכנולוגיה; זמ  לפיתוח חשיבה מתמטית
וא& על פי שתכנית , במתמטיקה אטיהוועדה קבעה כי תהלי  ההכנה של תכניות הלימודי  

חומר הלימודי  אינו רצו& , הלימודי  מזכירה שיש לשמור על רצ& לימודי במש  שנות הלימודי 
בעניי  ). ע"חט ב"חט, ב"חט בית הספר היסודי, בית הספר היסודי ג (במעברי  בי  החטיבות 

וני  חלקיי  מלמדי  הכשרת המורי  והשכלת  מצאה הוועדה שלמשרד אי  תמונה כוללת ונת
 .ב"בעיקר בחינו  היסודי ובחט, שלמורי  אי  השכלה מתמטית ופדגוגית מספקת

ולהל  , משרד מבקר המדינה בדק את תכניות הלימודי  במתמטיקה לפי קבוצת הגיל השונות
  .מובאי  הממצאי 

 יסודי מתמטיקה בחינו  הקד 
אשר ועדת ב  צבי ציינה שלא יושמה , 1995יסודי קיימת תכנית מסגרת משנת  לחינו  הקד 

וממילא לא הקיפו ,  היו כבר מיושני 2007א  בשנת , 1995 חומרי הלמידה הוכנו עוד ב. במלואה
 .יש לעדכ  את חומרי הלמידה הקיימי , לדברי הנהלת המשרד. את מכלול נושאי הלימוד

 ¯·Ó·Â · ˜¯˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2005 ÔÈÎ‰Ï È„Î ˙È Î˙ ˙„ÚÂ „¯˘Ó‰ ÌÈ˜‰  ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙
Ì„˜‰ ÍÂ ÈÁÏ ‰˜ÈËÓ˙Ó·-È„ÂÒÈ . 

 נכתבה טיוטה סופית של תכנית 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר האג& כי בנובמבר 
  .ולפי הנוהל נעשי  בה תיקוני  אחרוני  בטר  תאושר, לימודי 

È „ Â Ò È ‰  ¯ Ù Ò ‰  ˙ È · ·  ‰ ˜ È Ë Ó ˙ Ó 
1. Ì È „ Â Ó È Ï ‰  ˙ È  Î ת לימודי  במתמטיקה  הופעלה בבתי הספר תכני2006 עד שנת :˙

מינה , עשר שני  לאחר שהוכנה התכנית הקודמת, 1998ביוני . 1988 ח"שנכתבה בשנת התשמ
. ועדת תכנית לבית הספר היסודי כדי לשפר את התכנית הקיימת) מר משה איל (מנהל האג& דאז 

י חבר. 2000והכנתה הייתה אמורה להסתיי  בשנת , "2000מתמטיקה "התכנית החדשה נקראה 
. ה  אנשי חינו  מ  האקדמיה וה  מורי  ומפקחי , 16הוועדה היו אנשי חינו  במקצוע המתמטיקה

 . בוועדה לא ישבו מתמטיקאי  מהאקדמיה
 דיווחה ועדת התכנית לוועדת המקצוע על העקרונות שהנחו אותה בפיתוח 2000באפריל  )א(

העדפת הבנה אינטואיטיבית על ; יתר גמישות בהישגי  הנדרשי  ובזמ  הנדרש ללמידה: התכנית
__________________ 

, )על ידי מחשב, למשל(אלגורית  הוא סדרה של פעולות קבועות שאפשר לעשות באופ  מכני   15
 . בילה לפתרו  בעיההמו

והיו חברי  בה נציגי  ממכללות , )אשת חינו  במתמטיקה(בראש הוועדה עמדה פרופסור פרלה נשר   16
, רי  באותה עת"שני המפמ, איש חינו  ממכו  ויצמ , מדריכה מחוזית של המשרד, להכשרת מורי 

 .ונציגת המגזר הערבי, ששימש מרכז הוועדה, ל"נציג אג$ ת
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התכנית הדגישה את . לימוד האלגורית  רק א  הדבר נחו# כדי להבי  את החומר; חישובי  מכניי 

 .פיתוח הבנה מספרית וחקר נתוני , החשיבות של פתרו  בעיות בגישת חקר
 .ועדת המקצוע אישרה את התכנית והציעה לפרסמה באתר האינטרנט כדי לקבל הערות ותגובות

להל  מקצת . 17 היא פורסמה ופרסומה עורר ביקורת חריפה של מתמטיקאי  מהאקדמיה2001במאי 
וה  בדר  , ה  בפרטיה, ה  בתפיסתה את החינו  המתמטי, תכנית לא טובה: "דברי הביקורת

התכנית מעמידה במרכז את הגישה ; א  תתקבל תכנית זו היא עלולה להזיק מאוד; "הצגתה
מאחר שאי  לצפות , אפשר להשתית תכנית על גישת חקר אי; בנה המתמטיתהחינוכית ולא את הה

הצד האלגוריתמי ; נושאי  חשובי  הוצאו מהתכנית; שהתלמיד ילמד תמיד על ידי גילוי עצמי
, שבוועדה לא ישבו מתמטיקאי , בי  היתר, מבקרי התכנית ציינו. והותר השימוש במחשבו , הוזנח

... ה  אות  אנשי  שהכתיבו את הטו  במשרד החינו "ש, מתמטיקהאלא רק אנשי חינו  במקצוע ה
א  תתקבל התוכנית תרד ישראל מבחינה מדעית "המבקרי  ג  צפו ש". בעשורי  האחרוני 

לא יהיה לנו כל סיכוי מול ארצות המזרח . וטכנולוגית תו  שני  לא רבות לרמת עול  שלישי
במסלול של לימוד שיטתי ועקבי ונלמד בה  החומר שהולכות ... או מדינות בארצות הברית, הרחוק

 . 18"הדרוש לתיכו  ומאוחר יותר לאוניברסיטה
התכנית "בי  היתר נאמר ש  ש. וג  ש  עוררה ביקורות חריפות, התכנית נדונה בוועדת ב  צבי

השימוש של ; "אי  די טיפול באלגוריתמי "; "החדשה מדגישה רק חקר וזה מרש  לבלג  בכיתות
בעקבות הביקורות על . ויש לאסור אותו בבית הספר היסודי,  היסודי במחשבו  מזיק ללמידהתלמידי

ר המתמטיקה " הודיע מפמ2002וביוני , להקפיאה, יעקב כ#' פרופ, פ דאז"ר המזה"התכנית החליט יו
 . רק טיוטה" 2000מתמטיקה "תהיה תכנית ) ג"התשס(ל הקרובה "לכל בתי הספר היסודיי  שבשנה

פ דאז להקי  ועדת תכנית חדשה ולעמוד "ר המזה"ד בבד ע  הקפאת התכנית החליט יוב )ב(
תפקיד הוועדה היה לדו  בהערות ובביקורות שהובאו לעיל ולהציע תכנית לימודי  . בראשה

ג  כאלה , בוועדה החדשה ישבו מתמטיקאי ". 2000מתמטיקה "משופרת וראויה המבוססת על 
, 2004ובנובמבר , 2004הוועדה סיימה את עבודתה בסו& ". 2000מתמטיקה "שביקרו את תכנית 

ואול  היא הודפסה . היא נעשתה רשמית, פ אישרו את התכנית"ר המזה"לאחר שוועדת המקצוע ויו
ותרגומה לערבית הסתיי  רק , )2006 2005(ו "ל התשס"בשנה, והופצה רק כשנה אחר כ 

 .2007בספטמבר 
שהתכנית החדשה שונה , ר חנה פרל"ד, רית מתמטיקה"ה מפמבתשובתה למשרד מבקר המדינה אמר

לדבריה התכנית החדשה מדגישה את ההבנה המתמטית ואת חיזוק התובנה . מאוד מהתכנית שנדחתה
עוד הוסיפה . המספרית והגיאומטרית ומפתחת יכולות חישוביות ושליטה באלגוריתמי  בסיסיי 

 .בלבד' תירה להתחיל להשתמש בו בכיתה ושהתכנית החדשה מצמצמת את השימוש במחשבו  ומ
 ¯Á‡Ï ¯¯ÂÚ˙‰ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙Ï ‰˜ÈËÓ˙Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ˙ Î‰· Í¯Âˆ‰

 ˙ ˘Ó ˙Ó„Â˜‰ ˙È Î˙‰˘1988ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙Â˘È¯„‰ ÏÚ ‰˙ Ú ‡Ï  . ˙ ˘· ˜¯1998 ,
‰Ù˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ˙Ó„Â˜‰ ˙È Î˙‰ Ô‰·˘ ÌÈ ˘ ¯˘Ú ÛÂÏÁ· ,˘„Á ˙È Î˙ ˙ Î‰· „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ‰

 ·¯ ÔÓÊ ‰Î˘Ó  ‰˙ Î‰Â-ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î  .Ú·  ‰ÓÂÈÒÏ „Ú ·¯‰ ÔÓÊ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÍÎÓ
ÌÈ‡˜ÈËÓ˙ÓÏ ‚ÂˆÈÈ ‰È‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ·˘ . ‰Á˙Ó ˘ ˙·˜Â ‰ ˙¯Â˜È·‰Â ‰ÓÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ˜¯

‰ÈÏÚ ,ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó  ‰ Â˜È˙Â ˙È Î˙‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈ‡˜ÈËÓ˙Ó Û˙˘Ï „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ . ÍÈÏ‰‰
 ˙ ˘· ÌÈÈ˙Ò‰ Í˘ÂÓÓ‰2006 ,‡Ï ÌÈ ˘ ˘˘ÎÔ ÎÂ˙Ó‰ ÌÂÈÒ‰ „ÚÂÓ ¯Á , ‰ÏÁ‰ ‰Ê „ÚÂÓ·Â

¯ÙÒ‰ È˙·· ‰˙ÚÓË‰. 
__________________ 

, "ס היסודי"להוראת המתמטיקה בביה' 2000תכנית 'ת בפני המזכירות הפדגוגית בעני  עדו"למשל   17
הערות ; ירושלי , האוניברסיטה העברית, המכו  למתמטיקה, אהוד דה שליט' פרופ, 2.6.02ירושלי  
 .ירושלי , האוניברסיטה העברית, המחלקה למתמטיקה,  מאת פרופסור עזריאל לוי2000על תכנית 

לית משרד "מנכ, רונית תירוש' שלח פרופסור רו  אהרוני מהפקולטה למתמטיקה בטכניו  לגבמכתב ש  18
 .2002באפריל , החינו  דאז
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2. ‰ „ È Ó Ï ‰  È ¯ Ó Â Á: 1956 ז"התשי, )סדרי פיקוח( בהתא  לתקנות החינו  הממלכתי 
 ולוודא שה  מתאימי  לתכנית 19המשרד מוסמ  לאשר את ספרי הלימוד, )להל  תקנות החינו (

, "השבחה", "שבילי "ו" ועוד אחת: "קהואלה ספרי הלימוד העיקריי  במקצוע המתמטי. הלימודי 
פשוט "ו") סינגפור" ("מתמטיקה יסודית", "משתל  בטבעיי ", "כשרי  והקשרי ", "10חשבו  "

ספרי  אלה משקפי  גישות שונות להוראת המתמטיקה כמו הוראה יחידנית או הוראה ". חשבו 
חומרי הלמידה משפיעי  על רמת , ר ועדת המקצוע"לדברי יו. הוראה לפי גישת החקר ועוד, בקבוצות

 .ולכ  חשוב מאוד לבדוק היטב את איכות , 20הידע ועל המיומנויות שתלמיד מפתח
הביקורת העלתה כי המשרד אינו בודק את חומרי הלמידה וכי אי  בידיו נתוני  על התפלגות  )א(

מדו לפי  מבתי הספר ל70% רית יש רק הערכות שכ"בידי האג& והמפמ; השימוש בספרי הלימוד
  ".שבילי "ו" ועוד אחת " ולפי הספרי  שהחליפו אות  " שלוש...שתיי  ו , אחת"הספרי  

 פרס  המשרד בקשה להגיש לו הצעות למחקר שמטרתו לבחו  את האיכות של 2003במאי  )ב(
המשרד עשה זאת שכ  אנשי מקצוע רבי  בתו  המערכת . חומרי הלמידה בבתי הספר היסודיי 

סידני ' פרופ, לדברי המדע  הראשי שבמשרד. חו ביקורת על איכות החומרי  האלהומחוצה לה מת
מטרתו העיקרית של המחקר הייתה לקבל מידע הנוגע לעניי  על כל אחת משיטות , שטראוס
את המחקר עשתה בסופו של דבר המחלקה להוראת המדעי  במכו  . ולא להשוות ביניה , הלימוד

 פרסמה את תוצאות 2006ובנובמבר , ונה השיטות שהוזכרו לעילהיא בדקה שש משמ. ויצמ  למדע
הוא ;  כל אחת משש השיטות נבדקה בשלושה בתי ספר  בתי ספר 18במדג  השתתפו . 21המחקר

 . נבנה בהתא  לשיקולי  מתודולוגיי  שוני  ולא כמדג  מקרי ומייצג
דג  אמנ  נעשו מבחני בכיתות המ, 22כפי שנמסרו על ידי המדע  הראשי, לדברי צוות החוקרי 

המדג  היה : אול  נוכח בעיות מתודולוגיות לא נית  להסיק מה  על ההישגי  של התלמידי , הישגי 
שבשל היקפו הקט  השפיעו השפעה ניכרת על , בדיעבד התברר כי במדג  היו חריגי  שוני ; קט 

 הלימוד בכיתות אלה המורי  של הכיתות שנבדקו במחקר אמרו לעורכי המחקר כי בשיטת; התוצאות
ולכ  סביר להניח שתוצאות המבחני  אינ  משקפות את רמת הידיעות של , לא נהוג לעשות מבחני 

, א& על פי כ  פילוח התוצאות של המחקר העלה כי יש הבדלי  מובהקי  בי  השיטות. התלמידי 
משתל  " ו"שבילי "שלמדו לפי ספרי הלימוד ' והציוני  הממוצעי  של התלמידי  בכיתות א

 .היו גבוהי  באופ  מובהק מציוני התלמידי  בכיתות שלמדו על פי ספרי הלימוד האחרי " בטבעיי 
ר ועדת המקצוע כי הנהלת המשרד לא מסרה לו את "בתשובתו למשרד מבקר המדינה אמר יו

י ועדה ממונה שבה יהיה "מ  הראוי היה שהערכה מסוג זה תיעשה ע"וכי , תוצאות המחקר הזה
כיוו  שבעיו  בספרי הלימוד שבה  , מופתע מתוצאות אלו"לדבריו הוא ". וג לגישות השונותייצ

 ".יחסית, מצאתי פגמי  רבי ") משתל  בטבעיי "ו" שבילי ("משתמשי  בשתי השיטות שצוינו 
‰„ÈÓÏ‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ , ¯˘‡Î Ì‚Â

ÏÈÚÈ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÒÈ ¯˜ÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì˙Â , ‡ÏÂ „¯˘Ó·˘ È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ ÏÚ ˙‡Ê ÏÈË‰ ‡Â‰
ÂÈ ÂÓÎ ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡ ‰˜È„·· Û˙È˘"ÚÂˆ˜Ó‰ ˙„ÚÂ ¯ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Â˙·Â˘˙·

 ¯˘Ù‡Ó Â È‡ ¯˜ÁÓ‰˘ È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ ¯Ó‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ" ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
ÌÈÈ„ÂÓÈÏ ÌÈ‚˘È‰ ˙‚˘‰· ˙Â Â˘‰ ˙ÂËÈ˘‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰" ,ÏÂÈ‡ ÔÎ- Â ÓÓ ˜ÈÒ‰Ï ¯˘Ù‡

‰Ï‡‰ ˙ÂËÈ˘‰ ÏÚ ˙ÂÙ¯Â‚ ˙Â ˜ÒÓ. 
__________________ 

 .576' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2003 ראו   19
פרופסור ד  עמיר מאוניברסיטת , ר ועדת המקצוע"על פי סיכו  פגישה של נציגי מבקר המדינה ע  יו  20

 .2007 שהתקיימה ביולי ,אביב תל
21  ‡ ˙Â˙ÈÎ· ‰˜ÈËÓ˙Ó ˙‡¯Â‰Ï ˙ÂÈ ÎÂ˙ ˘˘ ˙Î¯Ú‰'-· 'È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· , המחלקה להוראת המדעי ,

 . 2006נובמבר , מכו  ויצמ  למדע
22  ‡ ˙Â˙ÈÎ· ÌÈ‚˘È‰ È Á·Ó'-· '‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ˙‡¯Â‰Ï ˙ÂÈ Î˙ ˘˘· , הוגש לחבר הכנסת הרב מלכיאור על

 .11.10.07 ב, מדע  הראשי במשרד החינו ה, ידי פרופסור סידני שטראוס
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 ˙‡ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ˜„Â· Â È‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ¯·„‰ ¯ÂÓÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰„ÈÓÏ‰ È¯ÓÂÁ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯ÂÁ·Ï È„Î ˙Â Â˘‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂËÈ˘ , Ú„È‰ ÏÚ ÍÎ ÏÎ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰
‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ÚÂˆ˜Ó· ÌÈ˘ÎÂ¯ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ .  

ת י מ י נ י ב ה ת  ב י ט ח ב ה  ק י ט  מ
1. Ì È „ Â Ó È Ï ‰  ˙ È  Î  1989(  "ב נכתבה בשנת התש" תכנית הלימודי  במתמטיקה לחט:˙

עשר שני  אחרי שהוחל , 2000באוגוסט . ב התלמידי  לומדי  גיאומטריה ואלגברה"בחט). 1990
 לוח לפי. ב"ל דאז ועדה כדי להכי  תכנית לימודי  חדשה לחט"מינה מנהל אג& ת, בהפעלת התכנית

 .2004הזמני  שנקבע לה הייתה הוועדה אמורה לסיי  את עבודתה באוגוסט 
לפי . ועדת התכנית החלה לעסוק בתחו  הגאומטריה ושאפה להכי  תכנית חדשנית בתחו  זה )א(

. 'ב מתחילי  ללמוד גאומטריה דדוקטיבית כבר בכיתה ח"  תלמידי חט"התכנית שנכתבה בשנת התש
לאחר שילמדו ',   יתחילו ללמוד גאומטריה תיאורית וחישובית בכיתה זהוועדה רצתה שהתלמידי

 .גאומטריה בסיסית בבית הספר היסודי ולפני שילמדו גאומטריה דדוקטיבית בכיתות הגבוהות
ובטר  תיוש  בכל המערכת התכוונה הוועדה לנסות אותה , התכנית נכתבה על פי שיטה זו

והניסוי , 2004 כתיבת התכנית הסתיימה ב. ות הניסוי שעות לימוד לכית30באמצעות תוספת של 
אול  הוא לא התקיי  מאחר שלא , )2005 2004(ה "ל התשס"היה אמור לצאת אל הפועל בשנה

 . אושר לו תקציב
 לא אישרה את התכנית החדשה בגאומטריה מאחר 2004ועדת מקצוע חדשה שהתמנתה בפברואר 

 נאמר כי 2005בה של ועדת התכנית שהתקיימה במאי בישי, זאת ועוד. שסברה שהיא חדשנית מדי
כחמש שני  אחרי שוועדת התכנית החלה , 2005לפיכ  במאי . המורי  עצמ  חוששי  ממנה

ולא אישר את , "להתאי  את עצמנו למה שנעשה בעול "פ דאז "ר המזה"הורה לה יו, בעבודתה
לוקי  בדעת  באשר לאופ  וחבריה היו ח, הוועדה החלה לדו  בתכנית שוב. התכנית החדשה

שעל פיה ילמדו ', על כ  הורתה ועדת המקצוע לוועדת התכנית להכי  תכנית לכיתה ז. הוראתה
 . התלמידי  גאומטריה תיאורית בלבד

. הוועדה פיתחה את התכנית בגאומטריה ובד בבד הוסיפה להכי  תכנית לימודי  באלגברה )ב(
 הסתיימה כתיבת התכנית 2007באמצע . ה אחרי ונוספו ל,  פרשו חלק מחבריה2005בתחילת 
היא פורסמה באתר , לפני שהתכנית תיעשה רשמית, וביולי, )באלגברה ובגאומטריה(' לכיתה ז

, עד מועד סיו  הביקורת. האינטרנט של המשרד כדי שחברי הוועדה יוכלו לקבל הערות בעניינה
 . 'ט ו' טר  הסתיימה כתיבת התכניות לכיתות ח, 2007בספטמבר 

הדברי  אמורי  . ב היא הטרוגנית"ועדת התכנית אמרה שהרמה הלימודית של תלמידי חט )ג(
. רמת הידע שלה  אינה אחידה, שכ  מאחר שה  מגיעי  מבתי ספר שוני ', בייחוד בתלמידי כיתה ז

 . בית הספר היסודי אינו מקנה לה  ידע חשבוני מספיק, נוס& על כ 
כי עקב העיכובי  בהשלמת תכנית הלימודי  , שרד מבקר המדינהרית כתבה בתשובתה למ"המפמ

 .2008שעל פיו תסתיי  ההכנה של תכנית הלימודי  עד אפריל , פ לוח זמני  מחייב"ר המזה"קבעה יו
‰Ï‡ ˙ÂÈÚ·Ï ˙Ú„ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ Û‡ , ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë

 ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ-· ‰ÏÁ‰ ‰˙ Î‰˘ -2000‰ ‡È‰Â  ËÒÂ‚Â‡· ÌÈÈ˙Ò‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ2004 .
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÓËÙÒ2007 , ˙ Î„ÂÚÓÂ ‰˘„Á ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ‡ÂÙ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
Á ˙Â˙ÈÎÏ ‰˜ÈËÓ˙Ó· 'Â-Ë ,' ˙ ˘Ó ˙ ˘ÂÈÓ‰ ˙È Î˙‰ ÈÙÏ Â„ÓÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Â1990 ÌÈ ÂÎ„ÚÂ 

ÓÙÓ‰ Ï˘"˙È¯ .‰˘ÚÓÏ ,Ê ‰˙ÈÎ· Ì‚ '‰ ˘È‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ÈÙÏ Â„ÓÏ ÔÈÈ„Ú. 



 847 משרד החינו 

Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ , ÊÎÂ¯Ó ıÓ‡Ó ËÂ˜ Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ- ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù· ÂÏÈÙ‡ 
 „ÁÂÈÓ·-ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ Ï˘ ‰·È˙Î‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ È„Î  , ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰„ÚÂ ˘

È‡-ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· È¯‚Â· Ï˘ ˙ÈËÓ˙Ó‰ ‰ÏÎ˘‰· ˙Â„ÈÁ‡‰. 
TIMSS   2003,  ובמדעי לאומי שלישי במתמטיקה  נעשה מחקר בי 2003בשנת  )ד(

23 ,
בלגיה , למעט אוסטרליה, ברוב המדינות שהשתתפו"במחקר נמצא כי .  מדינות46והשתתפו בו 

ברוב הארצות הוכנסו תוכניות . יש תוכנית לימודי  ארצית במתמטיקה, הפלמית וארצות הברית
 מדינות 29  ב.אלה למערכות החינו  במחצית השנייה של שנות התשעי  ובראשית שנות האלפיי 

ישראל הינה אחת המדינות היחידות שבה תוכנית . התוכניות עוברות עדכו  ושכתוב שוטפי 
המדינות הנוספות שבה  התוכניות . הלימודי  המיועדת במתמטיקה הינה משנות השמוני 

 ". סרביה ואיר , סוריה, ערב הסעודית, המיועדות במתמטיקה הינ  משנות השמוני  ה  גאנה
הקביעה כי תוכנית לימודי  "רית למתמטיקה כי " למשרד מבקר המדינה כתבה המפמבתשובתה

התכני  שנלמדי  בבית הספר אינ  . חדשה טובה יותר מתוכנית לימודי  ישנה איננה בהכרח נכונה
עיקר החידושי  והשינוי הוא בשיטות ההוראה ). 19 במקרה הטוב מגיעי  למאה ה(חדישי  

  ".ובאמצעי ההמחשה
ÏÂ‡Â ¯·Ò˘ ‰„·ÂÚ‰ ÔÓ ‰Ú·  ‰˘„Á ˙È Î˙ ·Â˙ÎÏ „¯˘Ó‰ ˙ËÏÁ‰˘ ‰‡¯  ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È Ì

˘˙‰ ˙ ˘· ‰·˙Î ˘ ˙È Î˙‰ ÈÎ"˙ÂÈÂ‡¯ ˙Â‡ˆÂ˙ ‰·È ‰ ‡Ï Ô. 
2. ‰ „ È Ó Ï ‰  È ¯ Ó Â Á: אול  . ב"המשרד מוסמ  לאשר את ספרי הלימוד במתמטיקה לחט

 שלא לעשות זאת הוא החליט, מאחר שבשלושי  השני  האחרונות הוא לא אכ& את החובה הזאת
אלה שכתבו מוסדות : ספרי הלימוד נחלקי  לשני סוגי . עד שתופעל תכנית הלימודי  החדשה

להל  (איל  ומכו  ויצמ  למדע  אוניברסיטת בר, האוניברסיטה העברית,  אוניברסיטת חיפה מ "המל
;  בבתי הספרלמשרד אי  נתוני  על השימוש בספרי . ואלה של כותבי  פרטיי )  גופי  ציבוריי  

 .ספרי הלימוד הנפוצי  יותר ה  אלה של הכותבי  הפרטיי , להערכתו
מ את חומרי הלמידה שמשתמשי  בה  בהוראת המתמטיקה " בדקה ועדה מטע  המל2001 ב

הוועדה בדקה ה  את חומרי הלמידה של הגופי  הציבוריי  וה  את חומרי הלמידה של . 24ב"בחט
 הרציונל של עבודת ;ובה  צוות פיתוח העובד בקביעות,  מידההכותבי  הפרטיי  לפי כמה אמות

 . הצוות המלווה את המורי  בעבודת ; הטמעת החומרי ; )הגישה להוראת המתמטיקה(הצוות 
 ספרי הלימוד שלה  מבוססי  ;הוועדה מצאה כי בגופי  הציבוריי  יש צוות של יועצי  אקדמיי 

;  גישה חדשנית המאפשרת הוראה בכיתה הטרוגניתוהרציונל מבוסס על, על תאוריות חינוכיות
עוד מצאה הוועדה כי למרות איכות  הגבוהה של . בחלק מהספרי  יש מגוו  רב של תרגילי 

תפוצת  , וא& על פי שה  מסייעי  למורי  להטמיע אות , החומרי  שפיתחו הגופי  הציבוריי 
 .מתמעטת והולכת

, עזרי  ביועצי  אקדמיי  כדי לכתוב את הספרי הוועדה מצאה כי הכותבי  הפרטיי  אינ  נ
הרציונל הוא גישה שיווקית המותאמת לצורכי ; "הפיתוח מבוסס על תיאוריות שיווק כלכליות"ו

__________________ 
23  ÌÈÚ„Ó‰Â ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Á ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÓÈÏ‰ Ì‰È‚˘È‰ , Ï˘ ÈÎÂ ÈÁ‰ ¯˘˜‰‰Â

Ï‡¯˘È· ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰Ï‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˙‡¯Â‰ ,  ממצאי המחקר הבינלאומי השלישי במתמטיקה ובמדעי
2003   TIMSS ,את המחקר . 128 127' עמ, י  במתמטיקהתכנית הלימוד, 9.1פרק , מאת רות זוזובסקי

 . ולשכת המדע  הראשי ליוותה אותו, התרבות והספורט, מימ  משרד החינו 
24   Ï˘Â ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· ‰˜ÈËÓ˙Ó· ‰„ÈÓÏ È¯ÓÂÁ ÁÂ˙ÈÙ· ˙Â˘È‚‰ Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰

‰„˘· Ì˙ÏÚÙ‰,ש עמוס דה" המרכז הישראלי לחינו  מדעי טכנולוגי ע מ "מטה מל, ח מסכ " דו 
 . 2001אוקטובר , משרד החינו  והמוסדות להשכלה גבוהה, שליט
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ולכ  בספרי  יש תרגילי  רבי  המסודרי  לפי נושאי  ומדורגי  לפי דרגת , כמו תרגול רב, המורי 

עוד ". י  או דידקטיי  של הוראת המתמטיקהללא התייחסות ספציפית להיבטי  פדגוגי", קושי
אלא , אי  צוות מפתח והפיתוח אינו מתבסס על תיאוריות חינוכיות ומחקר חינוכי"מצאה הוועדה ש

תפוצת ". על התאמה לצורכי המורי  המלמדי  בלבד ובעיקר לכיסוי המיומנויות בנושאי  השוני 
מדריכי  את המורי  בעניי  השימוש בה  אבל הכותבי  הפרטיי  אינ  , הספרי  האלה רבה מאוד

 . ואינ  מסייעי  לה  להטמיע 
ולדעת  , רית למתמטיקה העריכו שתפוצת הספרי  של הכותבי  הפרטיי  רבה מאוד"האג& והמפמ

ב של הכותבי  הפרטיי  ה  בעיקר ספרי תרגול שהחלק הדידקטי בה  מצומצ  "ספרי הלימוד לחט
נית  "כי על פי תפוצת ספריו , נה כתב אחד הכותבי  הפרטיי בתשובתו למשרד מבקר המדי. מאוד

 ".להבי  שה  בדר  כלל יותר מתאימי  לחטיבת הביניי  מהספרי  של הגופי  הציבוריי 
 סייעו האג& וג& 2007רית למתמטיקה כי בסו& "בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה המפמ

תכנית החדשה לכתיבת ספרי לימוד להכי  הנחיות מתאימות ל, אישור ספרי לימוד שבמשרד
ומאחר שליתר , אול  מאחר שתכנית זו טר  אושרה ועדיי  אינה רשמית. 'במתמטיקה לכיתה ז

 . הנחיות אלה אינ  מיושמות, ב עדיי  אי  תכנית רשמית"הכיתות בחט
ר ועדת המקצוע אמר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ברוב צוותי הפיתוח שבגופי  "יו

  היועצי  האקדמיי  אינ  מתמטיקאי  מקצועיי  אלא אנשי  העוסקי  בהוראת הציבוריי
אי  "עוד הוסי& כי . יסודי בייחוד כשמדובר בחינו  העל, לדעתו זהו פג  חמור. המתמטיקה

ליברליות יתר מביאה להשתלטות . להפקיד את נושא כתיבת ספרי הלימוד בידי השוק החופשי בלבד
 ".לי  הגדולי  על השוק"המו

 Â ˜È „ÂÓÈÏ‰ È¯ÙÒ˘ ÁÈË·‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ‡Ï ‰„ÈÓÏ‰ È¯ÙÒ ÔÈÈ Ú· ‰„ÚÂÂ‰ È‡ˆÓÓ Û‡ ÏÚ
ÏÂ‚¯˙· ˜¯ Â˜Ù˙ÒÈ ‡ÏÂ ˙ÈËÓ˙Ó ‰·È˘Á ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï . „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ‰ Â¯Á‡‰ ˙Ú· ˜¯

„ÂÓÈÏ È¯ÙÒ ˙·È˙ÎÏ ˙ÂÈÁ ‰ ıÈÙ‰Ï , ˙ÂÈ Î˙‰ ˙·È˙Î˘ ¯Á‡Ï ˜¯ Û˜Â˙Ï ÂÒ ÎÈÈ Ô‰ Í‡
˙ÂÈÓ˘¯ Â˘ÚÈÈÂ Â¯˘Â‡È Ô‰Â ÌÈÈ˙Ò˙ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡¯Â‰ ÏÚ „ÂÓÈÏ‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ ‰·¯‰ ‰ÚÙ˘‰‰ Ï˘·
„ÂÓÈÏ‰ È¯ÓÂÁ ˙Ó¯ ÏÚ ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÁÎÂ Â Â˙ ·‰Â , ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

„ÂÓÈÏ È¯ÙÒ Ï˘ ‰‡ˆÂ‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· . È¯ÓÂÁ˘ ÁÈË·‰Ï ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ÂÈÏÚ
È‡˜ÈËÓ˙Ó‰ ˙˘È‚ ˙‡ Ô‰ Â‡Ë·È ‰„ÈÓÏ‰ ÍÂ ÈÁ‰ È˘ ‡ Ï˘ Ì˙˘È‚ ˙‡ Ô‰Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ÔÓ Ì

‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ÚÂˆ˜Ó· . 
3. Ì È È „ Â Ó È Ï  Ì È ‚ ˘ È  דיווחה המדענית 2000פ בספטמבר "בדיו  שהתקיי  במזה :‰

. 1999 לאומי שנעשה ב על הממצאי  שעלו במחקר הבי ) פרופסור זמירה מבור (הראשית דאז 
וני  על העניי  להערי  מחדש את כל בדיו  ציינו המשתתפי  שממצאי המחקר מחייבי  את הממ

וציינה ) 'לכיתות ח(לאומיי   ג  ועדת המקצוע דנה במבחני  הבי . ב"דר  העבודה בחט
 ).6%רק (ובייחוד בולט מיעוט התלמידי  המצטייני  , שההישגי  במתמטיקה ובמדעי  אינ  טובי 

 ". שהמצב בחטיבת הביניי  הוא רע"רית ציינה "המפמ
ירידה בהישגי התלמידי  הישראלי  " ציי  ג  אג& התכנו  שבמשרד כי יש כשנתיי  אחר כ 

על א& קיומ  של עדויות נוספות על המצב במתמטיקה "עוד כתב ש". 1995 בהשוואה להישגיה  ב
אג& התכנו  התריע שרוב המדינות הכניסו תכניות לימודי  חדשות בשני  ". לא נעשה שינוי מהותי

ואילו , לאומיי  שפרות את תכניות הלימודי  על פי הממצאי  הבי וה  משנות ומ, 1997 1993
ומשו  כ  אי  לה הישגי  ראויי  במחקרי  , ישראל אינה משנה את תכניות הלימודי  שינוי מהותי

אג& התכנו  ציי  שישראל היא אחת המדינות היחידות שבה אפשר להשתמש . לאומיי  הבי 
 .גבלהבמחשבו  בשיעורי מתמטיקה כמעט ללא ה
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כי בעקבות תוצאות המחקרי  הללו היא עדכנה , רית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה"המפמ
  והכינה תכנית הוראה שבועית המתפרסמת באתר האינטרנט של "את התכנית שנכתבה בשנת התש

האג& מסר בתשובתו כי בעקבות תוצאות . היא ציינה כי מרבית בתי הספר מלמדי  על פיה. ר"המפמ
והמשרד סיפק אות  לכל , לאומיי  הוכנו מאגרי משימות בנושא החשיבה הכמותית ני  הבי המבח

 . חטיבות הביניי 
ÔÈ·‰ ÌÈ Á·Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙- ˙‡ Â‡È·‰ ‡Ï Ì‰È˙Â·˜Ú· „¯˘Ó‰ ˜ÈÒ‰˘ ˙Â ˜ÒÓ‰Â ÌÈÈÓÂ‡Ï

‰˘„Á‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÌÈÈÒÏ Â˙Ï‰ ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,
ÓÙÓ‰ Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰"ÔÈ·‰ ÌÈ Á·Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Â·˜Ú· Û‚‡‰Â ˙È¯- ˜¯ Â„ÚÂ  ÌÈÈÓÂ‡Ï

˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎÏ ,‰ÓÏ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙Ï ÛÈÏÁ˙ ·˘ÁÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô È‡ Ô‰Â . ˙Ï‰ ‰ ÏÚ
 ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ˙·È˙Î Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂÈÒÏ ‡È·‰ÏÂ ÊÎÂ¯Ó ıÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏÂ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰

‰˘„Á‰ .   
 לימודי המתמטיקה בחטיבה העליונה

1. „ Â Ó È Ï ‰  ˙ È  Î ˙Ì È: בישראל המתמטיקה היא אחד ממקצועות החובה שיש ללמוד כדי 
שהיא , )ל" יח להל  (שלוש יחידות לימוד : במקצוע זה שלוש רמות לימוד. לקבל תעודת בגרות

ל "וחמש יח)  רמה ארבע להל  (ל "ארבע יח, ) רמה שלוש להל  (רמת הס& לקבלת תעודת בגרות 
 ). רמה חמש להל  (
) בכל רמות הלימוד(די  הרשמית שעל פיה לימדו בתי הספר במועד הביקורת תכנית הלימו )א(

 ד "עד שנת הלימודי  התשנ. ויישומה היה חלקי) 1976 1975(ו "פורסמה בשנת הלימודי  התשל
והתכנית , 1975שנכתבה לפני ,  התכנית הישנה למדו על פי שתי תכניות לימוד ) 1994 1993(

ר ובפועל "יי  בנושאי בחינות הבגרות פורסמו תדיר בחוזרי מפמשינו. 1975 שנכתבה ב, החדשה
ד נבחנו התלמידי  על פי שתי "עד שנת התשנ. שונתה התכנית כדי שתתאי  לבחינות הבגרות

 . מערכות של בחינות בגרות בכל אחת משלוש רמות הלימוד
. ת לרמה שלושאוחדו שתי התכניות ופורסמה תכנית לימודי  אח) 1995 1994(ה "רק בשנת התשנ

שלא על פי נהלי , ששימשה באותה עת ג  ועדת תכנית,  אישרה ועדת המקצוע1995בדצמבר 
והאישור שנתנה , תכנית לימודי  רשמית לא הוכנה. תכנית בחינה לרמות ארבע וחמש, העבודה

אול  . ועדת המקצוע לתכנית הבחינה ברמות ארבע וחמש היה מסמ  שנכתב בראשי פרקי  בלבד
 זו לא הגיעה לבתי הספר בגלל שינויי  מבניי  כלליי  שהכניס המשרד במבנה בחינות תכנית

והרמה הראשונה , בכל מקצוע יהיו שלוש רמות, על פי השינויי  האלה. הבגרות באותה עת
 .הבסיסית לא תזכה את הלומדי  בתעודת בגרות

ÁÂ‡Ó‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙ Â‡Ù˜Â‰ ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ· ‰ ·Ó· ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘· ‰˜ÈËÓ˙Ó· ˙Â„
˘ÓÁ ‰Ó¯ÏÂ Ú·¯‡ ‰Ó¯Ï . ¯˘È‡ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ú ‰˙Â‡· ˙Â ÎÂÓ ¯·Î ÂÈ‰ Ô‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â

ÔÓÂ˘ÈÈ· ÏÁ‰ ‡ÏÂ Ô˙Â‡ . 
התכניות הוקפאו שכ  את השינוי במבנה בחינות הבגרות לא היה אפשר לייש  במתמטיקה משו  

 שבמתמטיקה 1999 כדי לפתור את הבעיה הוחלט בפברואר. שכל שלוש הרמות זיכו בתעודת בגרות
" מתמטיקה למדעי "ו) תכנית המבוססת על רמה שלוש" (מתמטיקה לכל " יהיו שני מסלולי לימוד 

 ).תכנית המבוססת על רמת ארבע ועל רמה חמש(
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  יזמה זו לא יצאה אל הפועל מאחר שהנהלת המשרד העלתה רעיו  חדש , אול  )ב(

על פי הרעיו  . ות הלימודי  לחטיבה העליונה וזה גר  לטלטלה נוספת בתחו  תכני המודולריות 
ושתיה  יכללו , בחינת הבגרות ברמה שלוש תיכלל במלואה בבחינת הבגרות של רמה ארבע, הזה

 . במלוא  בבחינת הבגרות של רמה חמש
ועדת המקצוע התנגדה בתוק& לרעיו  המודולריות בשל הבעיות הדידקטיות שעורר בהוראת 

והישגי התלמידי  ברמות , יישו  רעיו  זה יזיק מאוד לאיכות הלמידההוועדה טענה כי : המקצוע
עוד הוסיפה כי ההבדל בי  הרמות השונות אינו . עלולי  להיפגע, ובעיקר ברמה חמש, הגבוהות

הוועדה החליטה . אלא ג  ברמת המורכבות והקושי של המשימות, מתבטא רק בתוכני הלימוד
 . וק במבנה הבחינות שהציעה הנהלת המשרדלהוסי& לפתח תכנית לימודי  בלי לעס

.  על פי שיטת הצבירה  החל המשרד לגבש מבנה חדש לבחינות הבגרות 2000בתחילת שנת  )ג(
  והתלמיד יצטר  להיבח  בשלושה מה  , תורכב הבחינה במתמטיקה משבעה שאלוני , לפי שיטה זו

ושת השאלוני  המיועדי  תלמיד שלמד ברמה שלוש צרי  להיבח  בשל. לפי הרמה שבה למד
 004, 003תלמיד שלמד ברמה ארבע צרי  להיבח  בשאלוני  , )003  ו002, 001שאלוני  (לרמה זו 

כל שאלו  מכיל שליש . 007  ו006 005ותלמיד שלמד ברמה חמש צרי  להיבח  בשאלוני  , 005 ו
 ).ראו להל ( לכול  נלקחות ממאגר מצומצ  וידוע002  ו001השאלות שבשאלוני  . מהבחינה כולה

הותאמה התכנית המאוחדת שהוכנה בשנת , לאחר שאושר המבנה שהוכ  על פי שיטת הצבירה
לאחר שוועדת המקצוע אישרה את המתכונת החדשה של , 2002בנובמבר .  לשאלוני  השוני 1995

ל "בשנה' תלמידי  שהחלו ללמוד בכיתה י. 2/ג"ר ס"היא פורסמה בחוזר מפמ, לימודי המתמטיקה
 . היו הראשוני  שחויבו להיבח  על פי שיטת הצבירה) 2003 2002(ג "התשס
 שמבנה הצבירה לא טוב ולא 2007רית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ביולי "המפמ

ותכנית הצבירה לא שינתה את תכני הלימוד אול  שינתה את מבנה , מתאי  למבנה הידע המתמטי
:  המעבר בי  הרמות במבנה הנוכחי של הבחינות בעייתיי עוד אמרה כי שאלוני. צורת הלימוד

 קשה לתלמידי רמה 005 קשה לתלמידי רמה שלוש וקל לתלמידי רמה ארבע ושאלו  003שאלו  
 .ארבע וקל לתלמידי רמה חמש

ÂÈ ¯Ó‡ ‰¯È·ˆ‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ"ÚÂˆ˜Ó‰ ˙„ÚÂ ¯,25 ‰ÈÚ·‰ ÈÎ " ˙Â ÈÁ· Ï˘ ÈÁÎÂ ‰ ‰ ·Ó·
ˆ‡Ë Ó‚¯Ù‰ ‡È‰ ‰˜ÈËÓ˙Ó· ˙Â¯‚·‰ ‰È]ÚÂËÈ˜ [ ˙ËÈ˘· ˙˘‚„ÂÓ‰ ÈËÓ˙Ó‰ Ú„È‰ Ï˘

‰¯È·ˆ‰ . ÌÏÂÚ‰ ˙ ·‰Ï ıÈÓ‡ ¯˘˜ ¯Â˘˜‰ ÏÂÏÎÓÎ ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÌÂ˜Ó·
Â ·È·ÒÓ˘ , ¯Â˘˜ Â È‡Â ÂÓˆÚ È Ù· „Á‡ ÏÎ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„¯Ù  ÌÈ‡˘Â  ¯ÙÒÓÎ ˙„ÓÏ  ‡È‰

ÛÙÂ¯ ‡Â‰ ·È·Ò ˙Â‡ÈˆÓÏ ¯˘˜‰ Ì‚Â ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ‡˘Â Ï ‡Ï." 
˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯Â‡È˙‰Ó ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï Â¯˘Ù‡ ‡Ï ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ· ‰ ·Ó· ÌÈ¯È„˙‰ ÌÈÈÂ È

ËÁÏ ‰˜ÈËÓ˙Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ"Ú . ÏÈ¯Ù‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·È˘È·2001 ‰¯ÒÓ 
ÓÙÓ‰" ‰˜ÈËÓ˙ÓÏ ˙È¯" ˙ÂÈ ÎÂ˙‰ ÏÎ ÌÈ¯˘‰ ÈÙÂÏÈÁ ÏÏ‚·˘- ˙„ÁÂ‡Ó‰ ˙È Î˙‰ ÏÏÂÎ 

 ‰¯È·ˆ‰ ˙˘È‚·- Â‡Ù˜Â‰ )˙ÈÏ‡Ó¯ÂÙ ‰Ú„Â‰ ‡ÏÏ ."( ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ Ê‡Ó˘1975 ˙È Î˙ ÔÈ‡ 
‰˜ÈËÓ˙Ó· ˙¯„ÂÒÓÂ ˙ÈÓ˘¯ ÌÈ„ÂÓÈÏ ,˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ· Ï˘ ÈÏÏÎ ‰ ·Ó ˜¯ ‡Ï‡ , È‡˘Â Â

‰ ÈÁ·‰ È ÎÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈÚ·˜  „ÂÓÈÏ‰. 
וא& דנה בעניי  כמה , ע אינו מוסדר"הנהלת המשרד ידעה שלימודי המתמטיקה בחט )ד(

הלימוד נעשה . ת לימודי  ברורהאי  תכני" נאמר כי 2006בישיבה שהתקיימה בספטמבר : פעמי 
שהתקיימה , בישיבה אחרת". התכנית תלויה באופ  היבחנות בבגרות. 'רשימת מכולת'מתו  

בינתיי  תכתב תכנית ביניי  "נאמר כי מאחר שכרגע אי  תכנית לימודי  רשמית , 2006באוקטובר 

__________________ 
גיליו  מיוחד , ÏÚ" ‰37 ‰˜ÈËÓ˙Ó È¯ÂÓÏ ÔÂÏÚ 2007, "? מני  ולא  בחינות הבגרות ", ראו ד  עמיר  25

 . 9' עמ, לשנת העשרי 
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 מתווה לפיתוח כאשר במקביל ועדת המקצוע תשקוד על כתיבת, על מנת להכניס סדר במערכת
רית לדאוג שלא ייווצר פער בי  התכנית הזמנית לבי  "באחריות המפמ. תכנית לימודי  קבועה

ל דאז מר שמואל אבואב החליט "הביקורת העלתה כי באג& לא ידעו שהמנכ". התכנית הקבועה
 .וממילא לא פעלו ליישמה, שיש לכתוב תכנית זמנית

È „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ‰˜ÈËÓ˙Ó· ˙ÂÈÓ˘¯ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈ‡˘ ‰Ú„
ËÁÏ"Ú ,‰Ï‡Î ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ÌÏÂ‡ . ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰˜ÈËÓ˙Ó· ˙¯˘Â‡Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ÔÎÂ˙˘ È„Î ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ , ˙ÂÓ¯ ÏÎÏ
„ÂÓÈÏ‰ . 

2. ‰ „ È Ó Ï ‰  È ¯ Ó Â Á:ע "החט ג  את ספרי הלימוד של  ב " כמו את ספרי הלימוד של חט
אול  ג  כא  לא פעל המשרד ובחר להמתי  עד שתופעל תכנית הלימודי  . מוסמ  המשרד לאשר

 .החדשה
אלה שכתבו הגופי  הציבוריי  ואלה : ב נחלקי  ספרי הלימוד לשני סוגי "ע כמו בחט"בחט

מפרסמי  מאשר ) מ"הפועלי  במל(את הספרי  שהגופי  הציבוריי  . שכתבו הכותבי  הפרטיי 
הספרי  שנכתבי  בידי הכותבי  הפרטיי  אינ  עוברי  את הלי  . ולא ג& ספרי לימוד, האג&

, המשרד אינו אוס& נתוני  על תפוצת הספרי . הבקרה שעוברי  הספרי  של הגופי  הציבוריי 
 . רית מעריכי  שמרבית בתי הספר מלמדי  לפי הספרי  של הכותבי  הפרטיי "אול  האג& והמפמ

וכ  הפכו מרבית ספרי הלימוד , ת הצבירה היא תכנית בחינה לפי שאלוני שיט, כאמור )א(
).  ספרי שאלוני  להל  (במתמטיקה מספרי  על פי נושאי  לספרי  שערוכי  לפי שאלוני בחינה 

ואילו , הגופי  הציבוריי  מוציאי  לאור ספרי  שערוכי  לפי נושאי לימוד וג  לפי שאלוני 
מרבית בתי , כלומר. לאור ספרי לימוד שערוכי  א  ורק לפי שאלוני הכותבי  הפרטיי  מוציאי  

ראוי לציי  כי ספרי  שכתבו הגופי  הציבוריי  , נוס& על כ . הספר משתמשי  רק בספרי שאלוני 
 .אינ  מקיפי  את כל פרקי הלימוד שיש ללמד  לקראת בחינת הבגרות

מוד אינו מכוו  להקנות ידע מתמטי ובגללה הלי, שיטת הצבירה משפיעה על ספרי הלימוד )ב(
כיוו  שהמטרה "ר ועדת המקצוע כי "על כ  אמר יו. אלא רק להכי  את התלמידי  לבחינות הבגרות

המורי  היו  אינ  , אלא ההצלחה בבגרות, המוצהרת של המערכת כולה אינה הלימוד והידע
נה נעלמו כמעט לחלוטי  ספרי הלימוד במתכונת  היש, מסיבה זו. אלא מכיני  לבחינה, מלמדי 

את מקומ  של . לא רק מהחטיבות העליונות אלא ג  מחטיבות הביניי , מבתי הספר העל יסודיי 
 ".ספרי הלימוד תפסו קובצי השאלות לבגרות

והוא שגוי , מבנה הבחינות מכתיב את סוג הספרי  הנמכרי  בשוק, רית"לדברי האג& והמפמ
ואינ  מאוגדי  בספר , לפי רמת הבחינה, רי  בכמה ספרי נושאי הלימוד מפוז. מבחינה דידקטית

לפי , נושא הסדרות החשבוניות וההנדסיות מפוצל לכמה ספרי לימוד, כ  למשל. כנושא של , אחד
שהלימוד , יוצא אפוא. א& שמבחינה דידקטית ראוי ללמדו כמקשה אחת, המבנה של שאלו  הבגרות

ותכליתו היא , ל שיטת הצבירה לימוד הנושאי  קטועובש, אלא מצומצ  ומגמתי, אינו מעמיק עוד
 .א  ורק הצלחה בבחינות הבגרות

ולפיה החומר יילמד על פי , ל את שיטת המיקוד" פרס  המשרד בחוזר מנכ1998במרס  )ג(
אול  מבחני הבגרות יקיפו רק כארבע שביעיות מחומר הלימוד בכל אחד , תכנית הלימודי 

הלימודי  יתקיימו בהתא  לתכניות הלימודי  במלוא  בכל " כי בחוזר נאמר. ממקצועות החובה
ההודעה "על פי החוזר ". המקצועות וכי צמצו  חומר הלימוד יחול רק על בחינות הבגרות עצמ 

שבה יהיה פירוט המיקוד בכל המקצועות תימסר לבתי הספר בשבוע שלפני היציאה לחופשת 
יאי  לאור ספרי  שבה  תרגילי  בנושאי  מתברר שבכל שנה הכותבי  הפרטיי  מוצ". פסח

 .ימי  ספורי  אחרי שהמשרד מפרס  את הנושאי  האלה)  ספרי מיקוד להל  (הנכללי  במיקוד 



 ב58דוח שנתי  852
 לפי מספר  ספרי שאלוני  : ע עומדי  אפוא שני סוגי  של ספרי  במתמטיקה"לרשות תלמידי חט

רגלי  את הנושאי  הייחודיי   המת וספרי מיקוד , יחידות הלימוד שבה  ה  אמורי  להיבח 
ספרי . הספרי  האלה אינ  מקיפי  את כל נושאי הלימוד, א& שה  עבי כרס. שיופיעו בבחינה

 .המיקוד מתפרסמי  מחדש בכל שנה על פי נושאי המיקוד הרלוונטיי 
אחת "ו, מתלונות של מורי  למתמטיקה עולה כי בשל שתי מערכות הספרי  הלימוד נעשה מסורבל

 לכ  שספרי התרגול הולכי  ותופחי  היא שרמת הלימוד הנדרשת עדיי  אינה מוגדרת ולכ  הסיבות
רית המליצה "המפמ". המחברי  משתדלי  להכניס לספריה  כמה שיותר תרגילי  ברמות שונות

הספרי  הישני  , אול  מאחר שנושאי הלימוד משתני , למורי  להוסי& ללמד לפי הספרי  הישני 
והמורי  נאלצי  לשכפל דפי עבודה או להנחות את התלמידי  , דרישות הבחינהאינ  מתאימי  ל

ה נושאי הלימוד "החל משנת תשס"רית כי "בתשובתה אמרה המפמ. לרכוש ספרי לימוד חדשי 
אי  צור  לרכוש ספרי לימוד חדשי  מדי . בחטיבה העליונה לא השתנו ותוכנית הבחינה היא יציבה

 ".שנה
Ù Â È‡ „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡ÓÍÂ ÈÁ‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÏÚÂ , Ì È‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ‰„ÈÓÏ‰ È¯ÓÂÁ
˙ÈË˜„È„ ‰ ÈÁ·Ó ÌÈÈÂ‡¯ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Û‚‡‰ È¯·„Ï ,˙Â‡È‚˘ Ì‰· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈ¯ÙÒ ˘È , Û‡Â

Ì‰ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ¯ÙÒ‰ È˙· ÔÎ ÈÙ ÏÚ .ÂÈ ¯Ó‡ ‰„ÈÓÏ‰ È¯ÓÂÁ ÏÚ" ÚÂˆ˜Ó‰ ˙„ÚÂ ¯
¯ÈÓÚ Ô„ ¯ÂÒÙÂ¯Ù" : ˙¯‰ˆÂÓ‰ Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈ¯ÙÒ· È„ÚÏ·‰ ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ ˙È˙ËÈ˘ ‰ÈÈ · ‰ È‡

 È ‡˘ ‰Ó Ï˘ ÌÈÓÂËÙÓÈÒ‰ „Á‡ ‡Â‰ ÌÈÂÒÓ ÔÂÏ‡˘· ‰ ÈÁ·Ï ‰ Î‰ ‡Ï‡ ÈËÓ˙Ó‰ Ú„È‰
Î ‰‡Â¯'‰ÏÁÓ 'ÈËÓ˙Ó‰ ÍÂ ÈÁ‰ Ï˘"26. 

3. Ì È È „ Â Ó È Ï  Ì È ‚ ˘ È המתמטיקה היא אחד ממקצועות החובה שיש ללמוד , כאמור: ‰
שניגשו לבחינות הבגרות  התלמידי  84,000  מכ40%, לפי נתוני המשרד. כדי לקבל תעודת בגרות
ג  , כמו בשני  קודמות. לא היו זכאי  לתעודת בגרות) 2005 2004(ה "בשנת הלימודי  התשס

בשנה זו הייתה המתמטיקה המקצוע העיקרי שבו נכשלו תלמידי  שחסר לה  רק מקצוע אחד כדי 
רמה כמחצית מהתלמידי  שעברו את הבחינות במתמטיקה נבחנו ב. לקבל את תעודת הבגרות

 .והיתר נבחנו ברמות ארבע וחמש, שלוש
, ר ועדת המקצוע"לדברי יו. במש  שני  חתר המשרד להגדיל את אחוז הזכאי  לתעודת בגרות

הדבר נעשה כדי לאפשר ליותר ויותר . הדבר בא לידי ביטוי בירידה הדרגתית ומתונה ברמת הבחינות
יש " נאמר כי 2001התקיימה בדצמבר בישיבה של ועדת המקצוע ש. תלמידי  לעבור אות  בהצלחה

 ". יש ירידה ברמת הדרישות בבחינות הבגרות. תחושה שרמת התלמידי  יורדת ע  השני 
  בבחינה יש שלושה שאלוני  , כאמור: המשרד מצא דר  נוספת להקל על הנבחני  ברמה שלוש

  001אלוני  וממנו נלקחות השאלות שבש, המשרד יצר מאגר קט  של שאלות. 003  ו002, 001
נושא המפורט במיקוד  כיוו  שמספר השאלות במאגר בכל תת"ר ועדת המקצוע "לדברי יו. 002 ו

התלמיד יכול לשנ  את התשובות ולעבור את הבחינה בהצלחה ג  כשאינו מבי  מילה , אינו גדול
 ותר כיוו  שרוב התלמידי  שנבחנו בשני השאלוני  הראשוני  צברו בה  י". וחצי מילה מהחומר

ויכולי  לקבל ציו  עובר , 003ה  אינ  תלויי  בתוצאות שאלו  , )בשניה  יחד( נקודות 60 מ
תלמידי  רבי  אכ  ניגשו לבחינה השלישית רק , ר ועדת המקצוע"לדברי יו. בבחינה ג  בלעדיו

 . לא טרחו ללמוד את החומר ולפעמי  הגישו מחברות ריקות, מבחינה פורמלית
ברמה של שלוש יחידות לימוד חל פיחות משמעותי במש  השני  "כי רית גרסה "ג  המפמ

במבנה הקוד  אמנ  תלמיד יכול היה לעבור את . בדרישות שתלמידי  אלה צריכי  לעמוד בה 
במבנה . 003א  המאגר כלל נושאי  רבי  הנמצאי  כיו  בשאלו  , הבחינה רק מתו  שאלות המאגר

__________________ 
26  ÏÚ" ‰38‰˜ÈËÓ˙Ó‰ È¯ÂÓÏ ÔÂÏÚ ,74' עמ, 2007ז " התשס. 
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 חלש ביותר יכול לענות על חלקי שאלות בכל הנושאי   בנוי כ  שג  תלמיד003הצבירה שאלו  
 )".סעיפי  אלה ה  ברמה של שאלות המאגר(המופיעי  בשאלו  ולהגיע לציו  חיובי 

חל פיחות בחומר וברמה "ר ועדת המקצוע כי "על תלמידי  הנבחני  ברמות ארבע וחמש אמר יו
הסופי המגיע לאוניברסיטאות או והמוצר , אלא ג  בארבע וחמש יחידות, הנדרשי  לא רק בשלוש

בעניי  המיקוד של . 27"לצבא נופל באיכותו במידה ניכרת מזה שהיינו רגילי  לו בדורות הקודמי 
ר "לדברי יו". רואה בו נזק חמור להוראת המתמטיקה"נושאי הבחינה אמרה ועדת המקצוע כי היא 

היא מונעת את היכולת לשאול שכ  , מרדדת את הבחינות עוד יותר"שיטת המיקוד , ועדת המקצוע
אפשר לקשר בי  סוגיות  אי, מאחר שחלקי  מהחומר אינ  נכללי  בבחינה. שאלות אינטגרטיביות

  .28"שונות
✩  

„¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡ÏÓÓ ÏÎ Â˘˜È· ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ,¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÏÏÂÎ , ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï
Â ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ‰ ·Ó ˙‡ ˙ÂÚÈ·˜· Â È˘ ÔÎ ÏÚÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰· ÌÈ¯ÂÙÈ˘ ÂÏ˜‰Â ˙Â ÈÁ·‰

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÚ Ì˙Â‡ .‰¯È·ˆ‰ ˙ËÈ˘ ˙¯ÈˆÈ Ï˘ Í¯„· ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·· ¯˜ÈÚ· ÂÈ‰ ˙ÂÏ˜‰‰ ,
„Â˜ÈÓ‰ ,„ÂÚÂ ˙Â ÈÁ·Ï ˙ÂÏ‡˘‰ ¯‚‡Ó . ‰Ï‡‰ ˙ÂËÈ˘‰ Ï˘·˘ ÌÈ¯Â·Ò ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡ ÏÎ

˙ÁÂÙÂ ÍÏÂ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ Ú„È‰ . Ï˘ Ì˙Ó¯ ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú· ‰„¯È ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
Î˘ ÏÎ· ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ È„ÂÓÈÏÏÈ‚‰ ˙Â· . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï „¯˘Ó· ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡ ÏÚ Â˘˜‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ È˘‰
˙ Î„ÂÚÓÂ ‰˘„Á , ‚¯„‰ ·È˙Î‰˘ ˙Â Â˘ÓÂ ˙Â Â˘ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÂˆÏ‡  Ì‰ ÔÎ˘

ÌÈ¯˜·Ï ˙Â˘„Á „¯˘Ó·˘ ¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ·‰ .ÂÈ È¯·„Ï" ÚÂˆ˜Ó‰ ˙„ÚÂ ¯" ˙Â ÈÁ·· ‰ÁÏˆ‰‰
‰ÎÙ‰ ˙Â¯‚·‰ ...‰ ÂÈÏÚ‰ ‰¯ËÓÏ‰È‚¯„ ÏÎ· ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘  , ˙ÂÎÏ˘‰ ÍÎÏ ˘ÈÂ

‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ· ˜¯ ‡Ï „ÂÓÈÏ‰Â ‰‡¯Â‰‰ ÏÚ ˙ÎÏ ˙Â˜ÈÁ¯Ó ,ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· Ì‚ ‡Ï‡"29 . 
 ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ Á˙ÙÏ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„Ï ÁÈ ‰Ï „¯˘Ó‰ È˘‡¯ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ,‰Â ‰„ÈÓÏ È‡˘Â · Ô‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈÏÂ˜È˘Ï ‰ÈÓÂ ÂËÂ‡ Ô˙Ó ÍÂ˙ ÈÎ¯„· Ô
‰‡¯Â‰‰.   

 מקצועות מדעיי 
אלה מקצועות ; כימיה וביולוגיה, הנלמדי  בחטיבה העליונה ה  פיזיקה מקצועות המדע הבסיסיי 
 רמה  להל  (ל "שלוש יח: ואפשר להיבח  בה  בשתי רמות לימוד, בחירה לבחינות הבגרות

כניות הלימודי  משרד מבקר המדינה בדק את ת).  רמה חמש להל  (ל "וחמש יח, )שלוש
 .ולהל  מובאי  ממצאיו, במקצועות האלה

אול  , )2005 2004(ה "תכנית הלימודי  בפיזיקה לרמה חמש היא משנת הלימודי  התשס .1
בשנת . התכנית הקודמת נכתבה בתחילת שנות התשעי . טר  הושל  הפיתוח של פרקי הבחירה בה

__________________ 
 . 9' עמ, ÈÓÚ Ô„  ,ÏÚ" ‰37¯ראו  27
 . 10'  עמ,ÈÓÚ Ô„  ,ÏÚ" ‰37¯ראו  28
 .10 9' עמ, ש   29
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כוועדת , ולא על פי הנהלי ,  מחבריהומינתה כמה,  החליטה ועדת המקצוע שיש לשנותה1995

 סיימה הוועדה 2005רק בשנת , כאמור.  לרמה שלוש ולרמה חמש  תכנית כדי להכי  שתי תכניות 
פיתוח תכנית לרמה . אול  בתכנית זו עדיי  אי  פרקי בחירה, לפתח את תכנית הלימודי  לרמה חמש

 .יו והאג& מסר בתשובתו כי הכנתה על ס& ס, שלוש טר  הסתיי 
התכנית ). 2006 2005(ו "הוכנה בשנת התשס, לשתי רמות הלימוד, תכנית הלימודי  בכימיה .2

חומרי הלמידה לרמה . פ טר  אישרה אותה"ר המזה"א  יו, פורסמה באתר האינטרנט של המשרד
התכנית . משו  כ  ועדת המקצוע מתכוונת לצמצמה, והתברר שהתכנית עמוסה מדי, שלוש נוסו
 . 2000כנה בשנת הקודמת הו

היא ). 2007 2006(ז "תכנית הלימודי  בביולוגיה לשתי רמות הלימוד הוכנה בשנת התשס .3
  תכנית זו אינה חדשה . פ"ר המזה"עד שישולבו בה העדכוני  שדרשה יו, אושרה זמנית למש  שנה

 .ג"היא עדכו  של התכנית הקודמת שנכתבה בשנת התשס
Ò˘˙‰ ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‚-Ò˘˙‰" ‰)2002-2005 ( ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ËÚÓ ˜¯ Â Á· 

ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈÈÚ„Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ··30 : ‰È‚ÂÏÂÈ··- 13% , ‰˜ÈÊÈÙ·- 11% 
 ‰ÈÓÈÎ·Â9% .ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈÈÚ„Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈÁÓ˙Ó ÌÈ Á· ‰Ó ˘ÈÏ˘ ˜¯˘ Ô‡ÎÓ . 

 Î˙ ˘˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ  ÌÈÈÒÈÒ·‰ Ú„Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ Á· ‰ Ï˘ ÍÂÓ ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙Â¯ÓÏ ˙ÂÈ
 ÌÈÈÚ„Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· „ÂÓÈÏ‰)ÚÂˆ˜Ó ÏÎ· ˙ÂÈ Î˙ È˙˘ (- ˙·È˙Î ÂÏÈÙ‡ ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï 

Ô˙ÈˆÁÓ .   
 )ב"מוט(מדע וטכנולוגיה בחברה 

כימיה או , פיזיקה(ע אינ  מתמחי  באחד המקצועות המדעיי  "ועדת הררי מצאה שרוב תלמידי חט
וסקי  בו כי א  לכל אזרח המדע הפ  למרכיב הכרחי לא רק לע"הוועדה סברה כי ). ביולוגיה

ולכ  המליצה לפתח מקצוע לימודי  חדש המיועד , 31"הרוצה להשתלב בחיי החברה המודרנית
 ".מדעי  וטכנולוגיה בחברה " לתלמידי  שאינ  מתמחי  במדעי  

ולהל  מובאי  , משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות שנעשו בעניי  כתיבת תכנית לימוד בתחו 
 .ממצאיו
פרס  האג& מהדורת ניסוי של תכנית מסגרת ללימודי ) 1997 1996(ז "לימודי  התשנבשנת ה

 מ "ועל פיה  פיתח המל, במסגרת זו נקבעו אמות המידה לפיתוח חומרי למידה. 32ע"ב לחט"מוט
מאחר שבמקצוע זה אי  תכנית לימודי  רשמית אלא רק .  העוסקות בנושאי  שוני 33 מבניות30 כ

 .לפי בחירה, ע רק כמה מבניות"על לומדי  תלמידי חטבפו, מסגרת לימודי 
__________________ 

30  ˙Â¯‚· ˙Â ÈÁ· È Â˙  ,משרד החינו , בחינות'  אג$ א המינהל הפדגוגי , מינהל תקשוב ומערכות מידע .
 .76' עמ, 2006מאי , ירושלי 

 . לעיל12ראו הערה   31
 לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי ב"מוט,  מדע וטכנולוגיה בחברה מסגרת לתכנית לימודי    32

, ירושלי , מהדורת ניסוי, התרבות והספורט, משרד החינו , האג$ לתכניות לימודי , והממלכתי דתי
 .ז"התשנ

 . מבנית היא חוברת לימוד בנושא מסוי   33
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שתפקידה היה להכי  תכנית לימודי  מפורטת ,  מינתה מנהלת האג& ועדת תכנית2003בסו& 
, 2004הוועדה החלה בעבודתה בתחילת . ב על סמ  תכנית המסגרת"ומורחבת ללימודי המוט

ר "ר ועדת המקצוע ליו" כתב יו2005ביוני . ובמהל  עבודתה התגלעו חילוקי דעות בי  חבריה
ב יש לפעול בגמישות מרבית בנושאי "פ כי על פי התפיסה הרעיונית של הוראת מוט"המזה

 המבניות שפותחו 30 לדעתו די ב; ועל כ  הוא סבור שאי  צור  לפתח תכנית לימודי , הלמידה
ת המדעיות שכ  ה  עוסקות במגוו  תחומי הידע בדיסציפלינו, 34"מ"בהשקעת עתק של המל"

לא יוגבלו נושאי ) שלא לפתח תכנית לימודי (ר הוסי& כי א  תתקבל המלצתו "היו. השונות
הדרג המקצועי במשרד סבר כי . ועל כ  אי  צור  לקבוע סדרי עדיפויות בנושאי  אלה, הלימוד

המבניות פותחו ללא הנחייה ברורה וללא מסגרת אחידה וחלק  הגדול נמצא לא מתאי  להוראה "
 ".א& אינו בשימושו

ומאחר שסמכויות הוועדה התרחבו כשהתבקשה לייעד את , נוכח חילוקי הדעות בוועדת התכנית
פ את מנהלת האג& לפזר "ר המזה" יו2005הנחה בנובמבר , התכנית ג  לתלמידי החינו  הטכנולוגי

תכנית ב והמקצועות הטכנולוגיי  להכי  מתווה ל"רי מוט"בד בבד הנחה את מפמ. את הוועדה
 הודיעה מנהלת האג& לחברי 2006בפברואר . לימודי  בעזרת נציגי  משתי ועדות המקצוע שלה 

במאי . באותה עת החל האג& לאתר חברי  לוועדה חדשה. הוועדה שעבודתה מופסקת באופ  רשמי
אול  למעשה , ב לאג& חוברת ובה היה לכאורה המתווה של התכנית"ר מוט" הגישה מפמ2006

 . שהיא עצמה כתבה כמעט תכנית לימודי  שלמה הייתה זו 
ולפיה תלמידי  שאינ  מתמחי  במקצועות מדעיי  יחויבו , ל הנחיה" פרס  המנכ2007באפריל 

עוד נאמר בהנחיה כי מאחר שמרכיבי המקצוע והיקפו . ל"ב וייבחנו במקצוע בשתי יח"ללמוד מוט
 . ובמבח  ייבדקו הישגיה  בשתיי  מה , על פי בחירה, ילמדו התלמידי  כמה מבניות, טר  נקבעו

, ר ועדות המקצוע"יו,רי "מנהל אג& המפמ, פ"ר המזה" בנוכחות יו2007בדיו  שהתקיי  ביוני 
יוסיפו ) 2009 2007(ט "התשס ח"ל התשס"רי  הרלבנטיי  ומפקחי  מהאג& סוכ  כי בשנה"המפמ

רית את התכנית "תפרס  המפמבד בבד . ב ללמד ולבחו  על פי המבניות שפותחו"המורי  למוט
רית תרכיב ועדת מקצוע שתפקידה יהיה "המפמ. ר ותדגיש בו שהיא זמנית"הנוכחית בחוזר מפמ

. ל"ואחר כ  הוא יועבר לאג& ת, פ"ר המזה"את המתווה יאשר יו. להכי  מתווה לתכנית לימודי 
. תה ועדת תכניתלא הוכ  מתווה לתכנית ולא מונ, 2007ספטמבר , נמצא כי עד סיו  הביקורת

המשרד מערי  . המקצוע עדיי  נלמד בבתי הספר באמצעות מבניות שפותחו על סמ  תכנית המסגרת
 .ע" מתלמידי חט5%  פחות מ ב מעטי  מאוד "שתלמידי המוט

 ממצאי  ראשוניי  של מבחני  בינלאומיי  שבה  נטלה חלק א& 35 פרס  המשרד2007בדצמבר 
PISA מבחני  ישראל 

  הנער  על ידי 15 הערכה בינלאומי של תלמידי  בני זה מחקר. 36
. בי  היתר במדעי ,  כדי לבדוק באיזו מידה רכשו התלמידי  כלי חשיבה כלליי 37OECD ה

מממצאי המחקר עולה כי היכולות המדעיות של תלמידי ישראל נמוכות מאוד בהשוואה לאלו של 
יות ועוד יותר במת  הסבר מדעי כפי שהדבר מתבטא בשימוש בהוכחות מדע, OECD מדינות ה
אלה מלוות בפערי  עמוקי  בי  מגזרי  שוני  בחברה אשר באי  לידי ביטוי בשונות . לתופעות

באחוז גבוה מאוד של , ציוני  שהיא אחת הגבוהות בהשוואה למדינות האחרות שהשתתפו במחקר
ות הגבוהות ובפערי  באחוז קט  של תלמידי  ברמות הבקיא, תלמידי  ברמות הבקיאות הנמוכות

 .כלכלי שונה גדולי  בציוני תלמידי  שרקע  החברתי
__________________ 

 .2005פ ביוני "ר המזה"ב אל יו"ר ועדת מקצוע מוט"על פי מכתב ששלח יו  34
 .http://rama.education.gov.il הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו   ה "אמלפירוט ראו אתר ר  35
36   PISA - Program for International Student Assessment  
37  0rganisation For Economic Co-Operation and Development   OECD ארגו  מדינות 

חברות בו , בי  השאר. כי דמוקרטיהמתו  כוונה לקד  כלכלת שוק וער 1960 מתועשות שהוק  ב
והגו$ העליו  , פעילות המדינות נעשית בוועדות שונות. שווי/ ויפ , שוודיה, אוסטרליה, ארצות הברית

  .שלו היא המועצה
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 È ÙÏ ¯·Î È¯¯‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ıÓÈ‡ „¯˘Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ

15ÌÈ ˘  , ÌÈ¯ÁÂ· Ì È‡˘ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ·ÈÈÁÓ Â È‡Â Ô˙Â‡ Ì˘ÈÈÓ Â È‡ ‡Â‰
Î˘‰ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈÈÒÈÒ·‰ Ú„Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜ÓÓ „Á‡·È‰˘ÏÎ ˙ÈÚ„Ó ‰Ï . 

, כפי שתואר לעיל, הקיצו# הניכר בשעות הלימוד במדע וטכנולוגיה לבתי הספר היסודיי , זאת ועוד
והיעדרה של תכנית לימודי  לחטיבה העליונה מסבירי  לדעת משרד מבקר המדינה את הרמה 

 לימודי  לדעת משרד מבקר המדינה על המשרד להכי  תכנית. הירודה של תלמידי ישראל במדעי 
 ולחייב את כל התלמידי  ללמוד  " מדעי  וטכנולוגיה בחברה " במקצוע שוועדת הררי המליצה 

  . על פיה
✩  

 Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÌÈÓÈÈÒÓ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ‰ È¯‚Â· ˙È·¯Ó˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÂÈ˙ÂÎ¯Ú‰Â „¯˘Ó‰ È Â˙ 
ÏÏÎ ˙ÈÚ„Ó ‰ÏÎ˘‰ ˘ÂÎ¯Ï ÈÏ· ÂÊ ‰·ÈËÁ· . Â È‡ ˙ÈÚ„Ó ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÍÂÓ  ¯ÂÚÈ˘

Ó˙ÈÚ„Ó ‰„Â˙Ú ¯ÂˆÈÏ ‰ È„ÓÏ ¯˘Ù‡ . ˙¯˘Î‰Ï˘ Û‡ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ ÈÂ È˘Ï ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰
‰ È„Ó‰ ˙ÏÎÏÎÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÌÈÈÚ„Ó‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Ì„‡ ÁÂÎ ,‰˙ÈÈ˘Ú˙Ï , ‰ ÂÁËÈ·Ï

ÏÏÎ· ‰„È˙ÚÏÂ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ È‚ÂÏÂ ÎË‰Â ÈÚ„Ó‰ ‰„ÓÚÓ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î
¯„¯„ÈÈ ‡Ï Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ,ÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ „„ÂÚÏ ÊÎÂ¯Ó ıÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏÂ ˙Â˘ÈÁ · Ï

˙ÈÚ„Ó ‰ÏÎ˘‰ ˘ÂÎ¯Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙.  
✯  

 È„ÈÓÏ˙ ÏÎÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Í¯ÚÓ ÒÒ·˙Ó ÂÈÏÚ˘ È ÂÈÚ¯‰Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ „Ï˘‰ Ô‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙
Ï‡¯˘È . ‰‡¯Â‰Ï ÒÈÒ·‰ Ô‰ ÌÈÈÂ‡¯‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó·Â ‰„Ù˜‰· Â ÎÂ‰˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙

ÌÂÁ˙ ÏÎ·Â ÚÂˆ˜Ó ÏÎ· ‰„ÈÓÏÏÂ . ˙ÂÈ Î˙ ¯„ÚÈ‰ ˙Â Î„ÂÚÓ È˙Ï· ˙ÂÈ Î˙ Â‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ
 Ì˙ÁÏˆ‰Ï ÏÂ˘ÎÓ ÌÈÂÂ‰ÓÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÚÂ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÏÚ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰Â ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ ÌÈ˘˜Ó

„È˙Ú· . 
Ô ÂÎ„ÚÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ï ÈÂ‡¯‰ Ï˜˘Ó‰ ˙‡ Ô˙Â  Â È‡ „¯˘Ó‰ . ÌÈ‡ˆÂÓ ÌÈ¯·„‰

Ì»È ÂËÈ· ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˘ ‰„·ÂÚ·Â ‰˜ÈËÓ˙Ó‰ È„ÂÓÈÏ· ÌÈ‚˘È‰‰ ˙Ó¯· ‰„È¯È· ˙È·¯Ó
È‰˘ÏÎ ˙ÈÚ„Ó ‰ÏÎ˘‰ ËÚÓÎ ˘ÂÎ¯Ï ÈÏ· Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÌÈÓÈÈÒÓ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ È¯‚Â· . 

 ÁÂÎ Ï˘ ˙È„È˙Ú‰ Â˙Ó¯ ÏÚ ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÙ˘‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÈ˘ÎÂ¯˘ Ú„ÈÏ
ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ· ‰ È„Ó· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰ .È‡ ÌÂˆÓˆ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ Û‡ ÍÎÏ ˘È- ÔÂÈÂÂ˘‰

¯ÚÙ ˙ Ë˜‰Ï ÔÂ ‚ ÓÎ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈ‚˘È‰·ÌÈ . ˘È˘ ÌÈ·¯‰ ˙Â·È˘Á‰Â ‰ÚÙ˘‰‰ ÁÎÂ 
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÏÎ˘‰ ÏÚ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙Ï , ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜˙ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÙÈ„Ú ÂÏ Ô˙È˙Â ‰Ê ‡˘Â ·.  


