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 הוראת אנגלית בבתי הספר
 תקציר

, ידיעת אנגלית היא כלי חשוב להשתלבות בחיי  המודרניי  בישראל ובעול 
המזכירות הפדגוגית במשרד . בלימודי  במוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה

היא . מטפלת בהוראת האנגלית במערכת החינו ) המשרד; פ" המזה להל  (החינו  
  להל  (עות מפקחת מרכזת המופקדת על הוראת האנגלית באמצ, בי  השאר, עושה כ 

ובאמצעות מפקחי  המופקדי  על הוראת האנגלית במחוזות המשרד ) רית"מפמ
  ). מפקחי  מחוזיי  להל  (

 פעולות הביקורת
בשישה ממחוזותיו,  בדק משרד מבקר המדינה במשרד2007יולי  בחודשי  פברואר

1
 

היבטי  אחדי  של הוראת אנגלית בבתי ) י"מנח  להל  (ובמינהלת חינו  ירושלי  
  . נבדקו בעיקר נושאי  הנוגעי  להישגי התלמידי  באנגלית ולמורי  לאנגלית. הספר

 עיקרי הממצאי 
בכל שנה מקיי  המשרד בבתי הספר בחינות לבדיקת מדדי יעילות וצמיחה )  א( .1

ועדו לשמש את מנהלי ב נ"ממצאי בחינות המיצ). ב" בחינות מיצ להל  (ספרית  בית
לניתוח מצב , בתי הספר ואת גורמי הפיקוח השוני  להערכת תפקוד  של בתי הספר

. המערכת החינוכית בכלל ולהערכה של המדיניות החינוכית של המשרד על יחידותיו
. 'ח ו' מבחני הישגי  באנגלית לתלמידי כיתות ה, בי  השאר, ב כוללות"בחינות המיצ

באנגלית בכל אחת משנות ' ב של כיתות ח"בחינות המיצהציוני  הממוצעי  ב
)2006 2001(ו "התשס ב"הלימודי  התשס

2
 במגזר היהודי היו גבוהי  מאלה 

הציוני  הממוצעי  בבתי ספר בפיקוח הממלכתי; יהודי שבמגזר הלא
3

 בתי  להל   (
 בתי ספר  להל  (דתי  היו גבוהי  מאלה שבפיקוח הממלכתי) ספר ממלכתיי 

 . והציוני  הממוצעי  במגזר הבדואי היו נמוכי  במיוחד; )ד"ממ
ב באנגלית "הציו  הממוצע של כמחצית התלמידי  שנבחנו בבחינות המיצ )ב(

ושל רוב ) 2006 2005(ו "יהודי בשנת הלימודי  התשס במגזר הלא' בכיתות ח
 יותר  או86שיעור התלמידי  שקיבלו ציו  ;  או פחות55התלמידי  במגזר הבדואי היה 

בקרב בתי הספר הממלכתיי  היה גבוה במידה ניכרת משיעור  בקרב בתי הספר 
ד היה " או פחות בקרב בתי הספר הממ55ושיעור התלמידי  שציונ  היה , ד"הממ

 . גבוה במידה ניכרת משיעור  בקרב בתי הספר הממלכתיי 
__________________ 

 .מחוז ירושלי  ומחוז הדרו , מחוז תל אביב, מחוז מרכז, מחוז חיפה, מחוז הצפו   1

 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  2
 . יהודי הנתוני  על הפיקוח הממלכתי לא כוללי  את המגזר הלא  3
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ידי כי הירידה בציוני  של תלמ, בי  השאר, מבדיקות שעשה המשרד עולה )ג(

לעומת שנת ) 2004 2003(ד "יהודי בשנת הלימודי  התשס במגזר הלא' כיתות ח
כי הציו  ; הייתה גדולה מזו שחלה במגזר היהודי) 2002 2001(ב "הלימודי  התשס

ד היה נמו  מזה של התלמידי  בבתי "הממוצע של התלמידי  בבתי הספר הממ
) 2005 2004(ה "והתשס) 2003 2002(ג "וכי בי  השני  התשס; הספר הממלכתיי 

גדל הפער בי  בתי הספר שהישגי תלמידיה  גבוהי  ובי  בתי הספר שהישגי 
 . תלמידיה  נמוכי 

לית ומנהלת המינהל הפדגוגי" דיווחה הסמנכ2004באוקטובר  .2
4

לאה ' גב, 
על ישיבה שהתקיימה במשרד , רונית תירוש' גב, לית המשרד לשעבר"למנכ, רוזנברג

ב באנגלית בשנת הלימודי  "בבחינות המיצ' יה  של תלמידי כיתות חבנושא תוצאות
מסמ  ובו סקירה , ודי שטיינר'ר ג"ד, רית"בעקבות זאת גיבשה המפמ. ד"התשס

ב "בבחינות המיצ' מפורטת של הגורמי  האפשריי  לירידה בהישגי כיתות ח
 של המשרד וכ  תכניות עבודה לשיפור ההישגי  באנגלית שהכינו המחוזות, באנגלית

נמצא שחלק מהתכניות של המחוזות שהגישה . י ואמות מידה להצלחת "ומנח
רית לא היו ממוקדות דיי  ולא נקבעו בה  מדדי  כמותיי  לבחינת מידת "המפמ

עוד נמצא כי אי  במשרד מסמכי  . הצלחת  של התכניות אלא רק מדדי  כלליי 
 . הנהלת המשרד ושיישומ  אושרפ או ב"המלמדי  על כ  שהתכניות האלה נדונו במזה

ב ובעניי  "נמצא שיש במשרד גישות שונות באשר לשימוש בממצאי המיצ .3
חלק . השימוש שהמפקחי  רשאי  לעשות בה  לש  הערכת התפקוד של בתי הספר

א  , ספרית מהמפקחי  המחוזיי  יכלו לעשות שימוש בכלי ניהולי זה ברמה בית
 .ב"שרד לא העביר לה  את ממצאי בחינות המיצכי המ, ממקצת  נמנעה אפשרות זו

ב שבה  השתתפו "בדיוני  בנושא הישגי התלמידי  באנגלית בבחינות המיצ .4
לא השתת, נציג המינהל , חברי הנהלת המשרד וכ  בעלי תפקידי  רבי  במשרד

, ב באנגלית"המינהל התעל  מתוצאות בחינות המיצ).  המינהל להל  (לחינו  דתי 
א היה באפשרותו לעמוד בעוד מועד על ליקויי  בתהלי  הלמידה ועל ועקב כ  ל

 .הדרכי  לתיקונ 
' המשרד לא בדק ביסודיות מה ה  הגורמי  להישגי  הנמוכי  של כיתות ח .5

המפקחי  המחוזיי  . ד לעומת הישגי בתי הספר הממלכתיי "בבתי ספר הממ
ד מייחסי  "תי הספר הממתל אביב והדרו  ציינו שא, שב, י ובמחוזות חיפה"במנח

לכ  בחלק מבתי . ה  נותני  עדיפות ללימודי קודש, חשיבות רבה ללימודי אנגלית
יסודיי  שעות הלימוד שלפני הצהריי  שה  שעות איכותיות יותר  הספר העל

מיועדות בעיקר ללימודי קודש ואילו לימודי אנגלית מתקיימי  בשעות מאוחרות יותר 
  להל  (מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . פי שבה  התלמידי  כבר עיי

ד היה שיעור מורי "עולה שבבתי הספר היסודיי  ובחטיבות הביניי  הממ) ס"הלמ
האנגלית שהוכשרו ללמד אנגלית במכללות נמו  במידה ניכרת לעומת שיעור  בבית 

 . הספר הממלכתיי 
__________________ 

גוגי מופקד על תהליכי הניהול של בתי הספר במערכת החינו  ועל בקרת ההישגי  המינהל הפד  4
 .הלימודיי  והחברתיי , הערכיי 
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 א, שתפקיד המדרי, המשרד העסיק מדריכות בתפקידי פיקוח .6
5

 שונה במהותו 
ל וע  עמדותיה  של "וא, שהדבר אינו מתיישב ע  חוזר המנכ, מתפקיד המפקח

 . ל בכיר במשרד"היועצת המשפטית של המשרד ושל סמנכ
היו הבדלי  ניכרי  במספר בתי ) 2007 2006(ז " נמצא שבשנת הלימודי  התשס .7

. את אנגליתהספר שבתחו  אחריות  של המפקחי  המחוזיי  המופקדי  על הור
נמצא שאחדי  . אחד התפקידי  המוטלי  על מפקח הוא לבקר בבית הספר

מהמפקחי  המחוזיי  ביקרו רק בחלק מבתי הספר שבאחריות  בשנת הלימודי  
 .ז"התשס

רית ארבע פעמי  לפני גורמי  שוני  במטה " ואיל  הציגה המפמ2006ממרס  .8
בהתבסס על דיווחי מחוזות , ה שנההמשרד נתוני  על המחסור במורי  לאנגלית באות

וה  , ההבדלי  בי  הנתוני  שמסרה בכל אחת מהפעמי  היו ניכרי . י"המשרד ומנח
החליט , בשל המחסור במורי  לאנגלית. מעוררי  ספק באשר לנכונות הנתוני 

 . אול  בפועל לא גייס די מורי , המשרד להשקיע מאמצי  בגיוס מוגבר של מורי 
י בבחינת הבגרות באנגלית שדרש המשרד מהמועמדי  ללימודי הציו  המזער .9

הוראת אנגלית במכללות היה נמו  מהציו  הממוצע של כלל הנבחני  בבחינת הבגרות 
 . באנגלית ברמה של ארבע יחידות לימוד

י מסרו למשרד "המפקחי  המחוזיי  בכל המחוזות למעט מחוז המרכז ומנח .10
 בכיתות מורי  שלדעת  אינ  מתאימי  להוראת שה  נאלצו לשב., מבקר המדינה

 . אנגלית
משרד מבקר המדינה העלה שהיה עוד, היצע של מורי  לאנגלית במגזר הערבי  .11

וכי בבתי ספר במגזר היהודי במחוז , בעיקר במחוז הצפו , ז"בשנת הלימודי  התשס
 מורי  א, על פי כ  לא עודד המשרד. זה היו חסרי  מורי  לאנגלית באותה שנה

 .ערבי  לעבוד במגזר היהודי
ככלל היק, המשרה של מורי  לאנגלית קט  מזה של שאר המורי  בבתי הספר  .12

בח  , לרבות אג, כוח אד  בהוראה, לא נמצא שהמשרד. היסודיי  ובחטיבות הביניי 
 . מה הסיבות לכ  וכיצד נית  לפעול להגדלת היק, משרת 

ל פי הגדרת המשרד זקוקי  לתכנית לימודי  תלמידי  שה  דוברי אנגלית ע .13
לומדי  אנגלית , להבדיל מתלמידי  אחרי , שכ  ה , מיוחדת המותאמת לרמת 
המשרד סבור כי יש ללמד תלמידי  דוברי אנגלית בנפרד . כשפת א  ולא כשפה זרה

  .וכי צירו, שתי הקבוצות עלול ליצור קשיי  דידקטיי  ובעיות משמעת, משאר הכיתה
חלק מהתלמידי  דוברי האנגלית : המשרד לא הסדיר את הנושא על כל היבטיו, אול 

למשרד לא היה מידע מרוכז ; למדו אנגלית ע  תלמידי  שאינ  דוברי  אנגלית
מימו  הכיתות ; ועל אופ  הפעלת , על הרכב , ומהימ  על מספר הכיתות לדוברי אנגלית

ות לדוברי אנגלית שימשו ג  הכית; מכספי ההורי  נעשה ללא בסיס משפטי הול 
הקבצה
6

בהירות באשר  במשרד שוררת אי;  לתלמידי  שאינ  דוברי אנגלית
 . לאפשרות להפעיל הקבצות באנגלית בבתי ספר יסודיי 

__________________ 
5

, לבקר במוסדות חינו  לפי הוראות מנהל המחוז הממונה עליו, בי  השאר, תפקידיו של מדרי  ה   
 . להדרי  את המורי  ולייע  לה  ולארג  ימי עיו  והשתלמויות

 . חלוקת התלמידי  לכמה רמות לימוד הקבצה   6
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 סיכו  והמלצות

ב מלמדות שיש פערי  ניכרי  בי  ההישגי  באנגלית של "תוצאות בחינות המיצ
ישגי  של בתי ספר ממלכתיי  לבתי ספר למשל בי  הה, קבוצות שונות באוכלוסייה

בי  , הבדיקה העלתה. יהודי ד ובי  ההישגי  במגזר היהודי לאלה שבמגזר הלא"ממ
בטיפול בכוח אד  בהוראת אנגלית , ליקויי  בעבודת המטה של המשרד, היתר

 . ובפיקוח על הוראת האנגלית
. ישגי  באנגליתמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו  שעליו לפעול לשיפור הה

בי  היתר עליו למצוא את האיזו  בי  לימודי קודש לבי  לימודי אנגלית ברמה נאותה 
ב יופצו באופ  מבוקר בקרב "עוד עליו לוודא שתוצאות בחינות המיצ. ד"בבתי ספר ממ

כפי שמתחייב מהמטרות המוצהרות של , כל העובדי  שאמורי  להשתמש בה 
 . בי  היתר לש  פיקוח על בתי הספר, ה  שימושכדי שייעשה ב, ב"בחינות המיצ

על המשרד לאסו, מידע מבוסס על מספר המורי  לאנגלית הנחוצי  לבתי הספר ועל 
עוד על המשרד לבחו  דרכי  . כדי לבדוק מה הוא היק, המחסור, מספר  בפועל

ובד בבד לשמור על תנאי קבלה , להכשיר מורי  לאנגלית לפי צורכי בתי הספר
עליו לבחו  . כדי להכשיר מורי  בעלי רמה נאותה,  לחוגי  להוראת אנגליתהולמי 

כאשר המורי  , את האפשרות לשלב מורי  ערבי  לאנגלית בבתי ספר במגזר היהודי
וכ  לבחו  את מער  הפיקוח המחוזי בתחו  הוראת , ובתי הספר מעונייני  בכ 

 .האנגלית
שיעורי אנגלית לתלמידי  דוברי על המשרד לשקול מה היא הדר  הראויה לקיי  

א  ימצא המשרד . אנגלית במסגרת שעות הלימודי  הרגילות ומהו מקור המימו  לכ 
עליו לעשות כ  לפי בסיס משפטי , לנכו  לגבות תשלו  מהורי התלמידי  לצור  כ 

אחיד ושוויוני ולוודא שגביית התשלו  לא תהיה משו  חס  בפני תלמידי  , הול 
  .ות יכולתממשפחות מעוט

♦  
 מבוא

יש לה השפעה רבה , ידיעת אנגלית היא כלי חשוב להשתלבות בחיי  המודרניי  בישראל ובעול 
והיא א  מאפשרת לו לקיי  תקשורת במגוו  מצבי  חברתיי  , על המעמד של אד  בשוק העבודה

, רות מותניתנוס  על כ  הזכאות לתעודת בג. ובה  אמצעי התקשורת, ולהשיג מידע ממגוו  מקורות
ותלמיד המבקש , בעמידה בבחינת בגרות באנגלית בהיק  של שלוש יחידות לימוד לפחות, בי  היתר

 .להתקבל לאוניברסיטה נדרש לעמוד בבחינת בגרות בהיק  של ארבע יחידות לימוד לפחות
אנגלית היא השפה הזרה הראשונה במערכת , ) המשרד להל  (על פי המדיניות של משרד החינו  

בכיתה , לכל המאוחר, ברוב  המכריע של בתי הספר היסודיי  לימודי האנגלית מתחילי . החינו 
 . 'ג
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, הוסמכה לעסוק בנושאי  פדגוגיי  במערכת החינו ) פ" המזה להל  (המזכירות הפדגוגית במשרד 
, תרבי  הי, פ מטפלת בנושאי  הנוגעי  להוראת אנגלית"המזה. 7פיקוח על ביצוע תכנית הלימודוב

ובאמצעות מפקחי  , )רית" המפמ להל  (באמצעות מפקחת מרכזת המופקדת על הוראת האנגלית 
 ).  מפקחי  מחוזיי  להל  (על הוראת האנגלית במחוזות של המשרד 

 ובמינהלת 8בשישה ממחוזותיו,  בדק משרד מבקר המדינה במשרד2007יולי  בחודשי  פברואר
נבדקו בעיקר נושאי  . י  אחדי  של הוראת אנגלית בבתי ספרהיבט) י" מנח להל  (חינו  ירושלי  

 . הנוגעי  להישגי התלמידי  באנגלית ולעובדי ההוראה

  
 הישגי התלמידי  באנגלית 

  להל  (ספרית  בכל שנה מקיי  המשרד בבתי הספר בחינות לבדיקת מדדי יעילות וצמיחה בית
 ו'  מבחני הישגי  באנגלית לתלמידי כיתות ה,בי  השאר, ב כוללות"בחינות המיצ). ב"בחינות מיצ

 נאמר שממצאי בחינות 9)ה" ראמ להל  (במסמ  שהכינה הרשות הארצית למדידה והערכה . 'ח
ב נועדו לשמש את מנהלי בתי הספר ואת גורמי הפיקוח השוני  להערכת תפקוד  של בתי "המיצ
ות החינוכית של המשרד על לניתוח מצב המערכת החינוכית בכלל ולהערכה של המדיני, הספר

 . יחידותיו

  
 ב"תוצאות בחינות המיצ

 2005(ו "ב באנגלית בשנת הלימודי  התשס"משרד מבקר המדינה בדק את תוצאות בחינות המיצ
ה וכ  על פי שני דוחות שהכינה לפי בקשה של משרד מבקר " פי דוח שפרסמה ראמעל 10)2006

 2001(ו "התשס ב"גלית בשנות הלימודי  התשס באנ המדינה ובה  הובאו נתוני  על ההישגי
 :להל  יפורטו ממצאי הבדיקה). ה" נתוני ראמ להל  (' וח' בכיתות ה) 2006

 מפורטי  1בטבלה . ב מלמדי  שיש פערי  ניכרי  בי  קבוצות אוכלוסייה שונות"ציוני המיצ .1
 ב"הלימודי  התשסבכל אחת משנות ' ב באנגלית בכיתות ח"הציוני  הממוצעי  בבחינות המיצ

בתי ספר בפיקוח הממלכתי , יהודי המגזר הלא,  המגזר היהודי ו לפי קבוצות האוכלוסייה "התשס
נוס  על ). ד" בתי ספר ממ להל  (דתי   ובתי ספר בפיקוח הממלכתי11) בתי ספר ממלכתיי  להל  (

על , מבקר המדינהשחישב משרד , כ  מוצגי  בנפרד הציוני  הממוצעי  במגזר הבדואי וכ  נתוני 
בי  , יהודי הפערי  בכל שנה בי  הציוני  הממוצעי  של המגזר היהודי לאלה של המגזר הלא

 . ד וכ  בי  המגזר הבדואי לכלל הנבחני "הציוני  בבתי הספר הממלכתיי  לבתי הספר הממ
__________________ 

 . 1956 ז"התשי, )סדרי הפיקוח(פ מוגדרות בתקנות חינו  ממלכתי "סמכויות המזה  7

 .מחוז ירושלי" ומחוז הדרו", מחוז תל אביב, מחוז מרכז, מחוז חיפה, מחוז הצפו   8
מעמדה . וההערכהה היא הגו$ המנחה מהבחינה המקצועית את מערכת החינו  בתחומי המדידה "ראמ  9

 .אובייקטיבי ובלתי תלוי, כדי להבטיח שתפעל כגו$ מקצועי, הוא יחידת סמ  במשרד
 .שנת הלימודי" מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  10
 .יהודי במסגרת הנתוני" על הפיקוח הממלכתי לא נכללי" נתוני" על המגזר הלא  11
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 ÔÏ‰ÏÎ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰Ï·Ë‰Ó-ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ·· ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ÌÈ ÂÈˆ‰ "Á ˙Â˙ÈÎ Ï˘ · '
ÈÏ‚ ‡· ¯Ê‚Ó·˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ÂÈ‰ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘Ó ˙Á‡ ÏÎ· ˙

‡Ï‰-È„Â‰È ; ¯ÙÒ‰ È˙··˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ÂÈ‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ÌÈ ÂÈˆ‰
ÓÓ‰"„ ;„ÁÂÈÓ· ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÚˆÂÓÓ‰ ÌÈ ÂÈˆ‰Â. 

קושי של מבח  שהתקיי  באחת דהיינו רמת ה, ב לא כוילו"ה עולה שבחינות המיצ"ממסמכי ראמ
לפיכ  . השני  לא הותאמה בדרכי  המדעיות המקובלות לרמת הקושי של המבח  בשני  קודמות

הפער בי  הציוני  שקיבלו התלמידי  במבח  בכל אחת מהשני  אינו נובע בהכרח מהבדל ברמת 
י הנתוני  לכ  א  שלפ. הידע של התלמידי  אלא עשוי לנבוע מרמת קושי שונה של הבחינות

למשל , הצטמצמו הפערי ) 2006 2004(ו "ה והתשס" בשנות הלימודי  התשס1המפורטי  בטבלה 
לא נית  לדעת , יהודי בי  הציוני  הממוצעי  בחינו  היהודי ובי  הציוני  הממוצעי  בחינו  הלא

 .א  בפועל אכ  הצטמצמו פערי  אלה
ב באי  לידי ביטוי "מורות בבחינות המיצנמצא שהפערי  בי  הישגי קבוצות האוכלוסייה הא .2

.  או יותר86 או פחות ובשיעור התלמידי  שציונ  היה 55ג  בשיעור התלמידי  שציונ  היה 
מכל קבוצות האוכלוסייה שקיבלו את הציוני  '  מפורטי  שיעוריה  של תלמידי כיתות ח2בטבלה 

 :ו"ב באנגלית בשנת הלימודי  התשס"האמורי  בבחינות המיצ
 שקיבלו ציו  זה מקרב כלל הנבחני  ' שיעור תלמידי כיתה ח: 2בלה ט

 )באחוזי (ו "ב באנגלית בשנת הלימודי  התשס"בבחינת המיצ
 ¯Ê‚Ó 

È‡Â„· 

 ¯ÙÒ È˙· 

ÓÓ"„ 

 ¯ÙÒ È˙· 

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ 

 ¯Ê‚Ó 

‡Ï-È„Â‰È  

 ¯Ê‚Ó 

È„Â‰È ÔÂÈˆ 

  או פחות55 29 53 28 36 72

   או יותר 86 35 7 37 26 1
ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈ-‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ Á· ‰ ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ ÔÂÈˆ‰ - ·Â¯ Ï˘Â È„Â‰È

 ‰È‰ È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰55˙ÂÁÙ Â‡  ;65% ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó 
 ÔÂÈˆ ÂÏ·È˜86 ÔÂÈˆ Â‡ ¯˙ÂÈ Â‡ 55˙ÂÁÙ Â‡  ; ÔÂÈˆ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘86 ‰ÏÚÓÂ 

ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙ ·¯˜·"ÂÚÈ˘Ó ÔË˜ ‰È‰ „ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙ ·¯˜· Ì¯ ,
 ‰È‰ Ì ÂÈˆ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘Â55ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙ ·¯˜· ˙ÂÁÙ Â‡ " ÏÂ„‚ ‰È‰ „

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙ ·¯˜· Ì¯ÂÚÈ˘Ó. 
 משרד מבקר המדינה בדק את ההישגי  באנגלית של בתי הספר לפי עשר רמות חברתיות .3

 הנמוכה   10ורמה ,  היא הגבוהה ביותר1 רמה   12 של המשרדכלכליות שנקבעו על פי מדד הטיפוח
 1ה הובאו ממצאי  הנוגעי  לציוני חמש קבוצות טיפוח מקבוצה "בדוח שפרסמה ראמ. ביותר

הציו  הממוצע של התלמידי  בבתי ). 10 9הכוללת את רמות  (5עד קבוצה ) 2 1הכוללת את רמות (
הציו  הממוצע של קבוצת , 79ו היה "לימודי  התשס בשנת ה1ספר במגזר היהודי בקבוצת טיפוח 

 .47 היה רק 5 והציו  של קבוצת טיפוח 65 היה באותה שנה 3טיפוח 
__________________ 

, )40%(הכנסה , )40%(השכלת אב וא" : להמדד הטיפוח של המשרד מחושב על פי המשתני" הא  12
 ). 10%(ועלייה מארצות מצוקה ) 10%(פריפריאליות 
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להל  (לאה רוזנברג ' גב, 13לית ומנהלת המינהל הפדגוגי" דיווחה הסמנכ2004באוקטובר )   א( .4
על ישיבה , )לית לשעבר" המנכ להל  (רונית תירוש ' גב, לית המשרד לשעבר"למנכ, )לית" הסמנכ 

ב באנגלית בשנת "בבחינות המיצ' שהתקיימה במשרד בנושא תוצאותיה  של תלמידי כיתות ח
מנהלת לשעבר של אג  הערכה , בי  השאר, בישיבה השתתפו). 2004 2003(ד "הלימודי  התשס
 .ודי שטיינר'ר ג"ד, רית" והמפמ14ומדידה במשרד
יהודי בשנת הלימודי   הירידה בציוני המגזר הלא: המסקנות האלה, בי  השאר, מהדיווח עלו

; הייתה גדולה מזו שחלה במגזר היהודי) 2002 2001(ב "ד לעומת שנת הלימודי  התשס"התשס
ד היה נמו  מזה של תלמידי בתי הספר הממלכתיי  "הציו  הממוצע של תלמידי בתי הספר הממ

צעי  במחוזות השוני  אינה התפלגות הציוני  הממו; ד"התשס ב"בשנות הלימודי  התשס
עוד נמסר בדיווח שהסבר אפשרי ". נמצאי  בקצוות הרצ " רוב התלמידי   התפלגות נורמלית 

יהודי יחסית למגזר היהודי הוא שמקצוע זה לא נכלל בתכנית  לציוניו הנמוכי  של המגזר הלא
נמוכי  בבתי הספר בדיווח צוינו כמה השערות בעניי  הציוני  ה. החומש המיועדת למגזר הערבי

ד "בבתי הספר הממ; איכות ההוראה במוסדות הדתיי  להכשרת מורי  נמוכה: כלהל , ד"הממ
ומכא  שמבחר המורי  העומדי  לרשות  מצומצ  , מועסקי  רק מורי  שמקיימי  אורח חיי  דתי

 . ד משתמשי  בספרי לימוד שאינ  מאושרי "בתי הספר הממ; יחסית
לית לשעבר ניתוח "המנהלת לשעבר של אג  הערכה ומדידה במשרד למנכ הגישה 2005ביולי  )ב(

ובו השוואה בי  הישגי התלמידי  בשנת הלימודי  ',  התלמידי  באנגלית בכיתות חישל הישג
מטרת הניתוח הייתה ). 2003 2002(ג "להישגיה  בשנת הלימודי  התשס) 2005 2004(ה "התשס

 ".מוקדי הבעיה"לאתר את 
‰ÏÚ‰ ÁÂ˙È ‰,¯‡˘‰ ÔÈ· ,  ÈÎ" È˙ÂÚÓ˘Ó ·ÂËÈ˜ ÏÁ)˙Â Â˘· ÏÂ„È‚ (È˙· ÔÈ·- ¯ÙÒ'ÌÈ˜ÊÁ '

È˙·Ï- ¯ÙÒ'ÌÈ˘ÏÁ '- ¯˘‡Î ˙‡ÊÂ 'ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆ 'ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ „¯˘Ó‰ ÈÏ‚„Ó „Á‡ ‡Â‰... ;
˙È˙Î¯ÚÓ ÏÏÎ ‡È‰ ˙ÈÏ‚ ‡· ÌÈ‚˘È‰‰ ·ÂËÈ˜ ˙ÚÙÂ˙ ,È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· „ÁÂÈÓ· ˙ËÏÂ· Í‡ ,

ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ,ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ,Á Ó·" ÈÌÂ¯„‰Â ·È·‡ Ï˙ ˙ÂÊÂÁÓ·Â , ·ÂËÈ˜ ÏÁ Ì‰·
¯ÙÒ‰ È˙· ÔÈ·... ;È˙·· ¯˜ÈÚ· ÏÁ ·ÂËÈ˜‰-È˙·· ˙ÂÁÙ ‰·¯‰Â ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰- ¯ÙÒ‰

ÌÈÈ˙„ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰... ;ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÏ˘Î ‰ ÊÂÁ‡-ÈÂÙˆ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÌÈÈ˙„... ;
È˙·- ÂÈ‰˘ ¯ÙÒ'ÌÈ˜ÊÁ 'Ò˘˙‰·" ÂÈ‰˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ÂÏÈ‡Â ÂÓ„˜˙‰ ‚'ÌÈ˘ÏÁ 'ÂÒ Â‚ ; ÊÂÁ‡

ÈÂÙˆ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ È·¯Ú‰Â È‡Â„·‰ ÌÈ¯Ê‚Ó· ÌÈÏ˘Î ‰ ."˘ ‰ ÈÈˆ Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó" ‰ÏÂÚÙ ‰˘Â¯„
È˙· ÔÈ· ÌÈ‚˘È‰· ·ÂËÈ˜‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙È˙Î¯ÚÓ- ¯ÙÒ‰-¯ÓÂÏÎ  ,È˙·· ÌÈ‚˘È‰‰ ˙‡ÏÚ‰- ¯ÙÒ‰

 ÌÈ˘ÏÁ‰)ÈÏÏÎ‰ ÚˆÂÓÓ· ˙Â„˜Ó˙‰ ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ."(   
 ב"ת המיצעבודת המטה של המשרד בעקבות קבלת  של תוצאות בחינו

ב נועדו בי  היתר לשמש את גורמי הפיקוח השוני  לש  "ממצאי בחינות המיצ, כאמור .1
למשל , על פיה  יכולי  המפקחי  לקבוע סדרי עדיפות בעבודת . הערכת התפקוד של בתי הספר

כדי שיוכלו לייחד תשומת לב יתרה לפיקוח , לאתר באמצעות  בתי ספר שהישגיה  נמוכי 
 . ינ ולהדרכה בעני

__________________ 
המינהל הפדגוגי מופקד על תהליכי הניהול של בתי הספר במערכת החינו  ועל בקרת ההישגי    13

 .הלימודיי  והחברתיי , הערכיי 

ה בשנת "הקמתה של ראמב עד מועד "אג  הערכה ומדידה במשרד עסק בניתוח תוצאות המיצ  14
 . ו"הלימודי  התשס
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י וכ  שני מפקחי  המופקדי  על "נמצא שהמפקחי  המחוזיי  במחוז ירושלי  ובמנח )א(
. הוראת האנגלית במגזר הערבי לא קיבלו מהמשרד את תוצאות הבחינות באנגלית של בתי הספר

המפקחת המחוזית במחוז ירושלי  טענה כי רק בעת שהיא מבקרת בבתי הספר היא יכולה לעיי  
המפקחת המחוזית של מחוז המרכז מסרה כי לא קיבלה ישירות את ; ב שלה "בתוצאות המיצ

וכי את , רית כדי לקבל "תוצאות הבחינות במחוז ולכ  נאלצה לפנות למפקחי  אחרי  או למפמ
משיחות של נציגי משרד מבקר המדינה . התוצאות הפרטניות של בתי הספר היא קיבלה באיחור רב

ב ניתוח מערכתי אלא "חלק  לא ניתחו את תוצאות בחינות המיצע  המפקחי  המחוזיי  עולה ש
אחת המפקחות במחוז הצפו  מסרה שא  שהיא . הסתפקו בבדיקות פרטניות של כמה מבתי הספר

היא מעיינת בתוצאות רק , ב של כל בתי הספר שהיא מבקרת בה "מקבלת מראש את תוצאות המיצ
 .בעת הביקור בבית הספר

 נמסר שבשנת הלימודי  2007וז המרכז למשרד מבקר המדינה מנובמבר בתשובתה של מנהלת מח
 ". כשגרת עבודה"ב "קיבלה המפקחת המחוזית את תוצאות המיצ) 2007 2006(ז "התשס

ב לא "המיצ" נמסר ש2007פ למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "ר המזה"בתשובתה של יו )ב(
  בית ספרית המשמשת כלי לתכנו  תכנית נועד להיות כלי עבור הפיקוח אלא כחלק ממערכת מדדי

ה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "ראמ". עבודה עבור מנהל בית הספר וצוותו
 ואופ  הפצת הנתוני  הבית, ב"הסוגיה של מטרת מבחני  רחבי היק  כמו מבחני המיצ" כי 2007

הביא לשיפורי  אמיתיי  ומהותיי  להערכה פנימית יש פוטנציאל ל... היא מורכבת, ספריי  לגביה 
רית "המפמ". הספר אינו רואה בהערכתו סיכו  ואיו  חיצוניי  בי  השאר משו  שבית, הספר בבית

 .ב בקרב המפקחי "השיבה שמנהלי המחוזות ה  המחליטי  א  להפי/ את תוצאות בחינות המיצ
ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ·"„¯˘Ó‰ ‚È‰ ‰˘ ¯˜ÈÂ ÈÊÎ¯Ó ‰„Â·Ú ÈÏÎ Ô‰ · ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì˘Ï

ÏÏÎ· ˙ÈÎÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ·ˆÓ ÁÂ˙È  Ì˘ÏÂ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÏÎ ·¯˜· ¯˜Â·Ó ÔÙÂ‡· ÂˆÙÂÈ ·

Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘ Ô‰· ‰˘ÚÈÈ˘ È„Î , ·ÈÈÁ˙Ó˘ ÈÙÎ
ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· Ï˘ ˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ˙Â¯ËÓ‰Ó"· . 

לקבוע תכניות עבודה לשיפור ההישגי  , בי  השאר,  הוחלט2004בדיו  האמור באוקטובר  .2
רית מסמ  ובו סקירה מפורטת של "בעקבות זאת גיבשה המפמ. ה"באנגלית לשנת הלימודי  התשס

במסמ  הוצגו תכניות . ב"בבחינות המיצ' הגורמי  האפשריי  לירידה האמורה בהישגי כיתות ח
וכ  אמות מידה , דרכי הפעולה והמשאבי  של כל מחוז,  המחוזות שבה  נקבעו המטרותעבודה של

 . לקביעת מידת הצלחת 
משרד מבקר המדינה בדק את תכניות העבודה האמורות של ששת מחוזות המשרד ושל  )א(

נמצא כי רק התכניות של מחוז תל אביב ושל מחוז . י ואת הדיווחי  על ביצוע  שה  הגישו"מנח
תכנית העבודה של מחוז תל . ב באנגלית"רו  כללו סקירה של הישגי בתי הספר בבחינות המיצהד

א  בתכניות של שאר המחוזות נעשתה סקירה , אביב כללה ג  התייחסות פרטנית לבית ספר מסוי 
ב היו נמוכות וחייבו תשומת "כללית בלבד של בתי הספר ולא צוינו בתי הספר שבה  תוצאות המיצ

פ או "נמצא כי אי  במשרד מסמכי  המלמדי  על כ  שהתכניות האלה נדונו במזה. דתלב מיוח
 . בהנהלת המשרד ושה  אושרו לפעולה

עוד הועלה כי המחוזות לא קבעו מדדי  כמותיי  לבחינת מידת הצלחת  של התכניות האמורות 
  בהישגי מהתכניות של חמישה מהמחוזות עלה שצמצו  פערי, למשל. אלא רק מדדי  כלליי 

התלמידי  הוא מטרה או אמת מידה להצלחה אול  לא נקבע בה  שיעורו של השיפור בהישגי  
צמצו  הפער "המטרה שקבע מחוז תל אביב בתכניותיו הייתה , למשל. שייחשב צמצו  של פערי 
ואילו המטרה , "צמצו  פערי "המטרה שקבע מחוז חיפה הייתה , "ד"בי  בתי ספר ממלכתי וממ

שיפור "ואמת המידה להצלחה שקבעה הייתה , י הייתה צמצו  הפערי  בי  התלמידי "מנחשקבעה 
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אול  שלושת המחוזות לא הגדירו את שיעורו של השיפור שייחשב , "הישגי תלמידי  בכל הרמות

 .להצלחה
 כי בנוגע לתכנית העבודה לשנת 2007מנהל מחוז חיפה השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

 . ז דיווחה המפקחת המחוזית שהושגו יעדי התכנית"שסהלימודי  הת
 ‡ÏÂ ÔÈÈ„ ˙Â„˜ÂÓÓ ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ„„Ó ˜¯ ‡Ï‡ Ô˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ˜Â„·Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„„Ó Ô‰· ÂÚ·˜  . 
 ביצוע התכניות רית למשרד מבקר המדינה דיווחי  על" מסרה המפמ2007באוגוסט  )ב(

המפקחי  ; ה שמסרו לה המפקחי  המחוזיי  על הוראת האנגלית"האמורות בשנת הלימודי  התשס
המחוזיי  במחוז הצפו  ושני המפקחי  על הוראת האנגלית במגזר הערבי לא מסרו לה כל דיווח על 

 .ביצוע התכניות
ÓÙÓÏ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰˘ ‡ˆÓ "ÙÏ ÂÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ˙È¯˙ÂÈ Î˙‰ È , ˜¯ Í‡

ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ Â‚˘Â‰ Ì‡ ‰ÁÂÂÈ„ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Á˜ÙÓ‰. 
רית ומנהלת אג  הערכה ומדידה בתוצאות של "המפמ, לית" דנו הסמנכ2005בנובמבר  .3

לא למקד "בסיכו  הדיו  הוצע . ה"ב באנגלית ובמתמטיקה בשנת הלימודי  התשס"בחינות המיצ
א  כי יש לחזור ולבדוק את , )שעות השתלמויות והדרכה( המשאבי  את הבעיה א  ורק בנושא

תוכ  תכנית ... כולל ניצול משאבי תוכנית החומש במחוז דרו , המיקוד בניצול המשאבי  בכל מחוז
 רית ומנהלת האג  לחינו  על"המפמ... [עבודה ממוקדת בסדרי עדיפות לכל מחוז באחריות

 ]". יסודי
Ó Ú·˜  ‡Ï ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ· Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ì‡ ˜Â„·Ï Â„È˜Ù˙Ó˘ Ì¯Â‚‰ È

˘¯„ Î ÌÈÏˆÂ Ó .¯ÓÙÓ‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙·" ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙È2007 ¯ÒÓ  
 ‡È‰˘"ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ó ‰˘Ú ‰ ˙‡ ‰˜„·" , ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙˜È„· ÌÏÂ‡

ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ È„Î Ú„ÈÓ È„ Ô‰· ‰È‰ ‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ .  
✩  

È„·‰„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜ , Ú‚Â · Ì‚
˙ÈÏ‚ ‡· ÌÈ‚˘È‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙Ï . Ë˜Â  „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ

ˆÈÓ‰ È‡ˆÓÓ· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘‡· ˙Â Â˘ ˙Â˘È‚" Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ÌÈ‡˘¯˘ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘‡·Â ·
ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ,‰Ê ÈÏÂ‰È  ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÎÈ Ì˜ÏÁ ˜¯ ÈÎÂ˙È·‰ ¯Â˘ÈÓ· -È¯ÙÒ . Ì˙ˆ˜ÓÓ Í‡

ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ ‰Ú Ó  ,ˆÈÓ‰ È‡ˆÓÓ ÈÎ"Ì‰Ï Â¯ÒÓ  ‡Ï · . 
ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙· È·ÈË˜Ù‡ ˘ÂÓÈ˘" ˘·‚Ï È„Î ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˘¯Â„ ·

ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ Ì‰È‚˘È‰˘ ¯ÙÒ È˙·· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ „˜ÓÏÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,‰ÊÓ‰ ÏÚ"Ï È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰Â Ù˙ÂÈÊÂÁÓ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô˙ Î‰ È¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜ , ˙‡

Ô˙ÁÏˆ‰Ï ÌÈ„„Ó‰ ˙‡Â Ô‰Ï˘ ‰ ·Ó‰ ,ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï. 
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 ד"הוראת אנגלית בבתי ספר ממ
מנהל אג  , ) תקנות סדרי פיקוח להל   (1956 ז"התשי, )סדרי הפיקוח(על פי תקנות חינו  ממלכתי 

ובכלל  ענייני  , ד"גיי  הנוגעי  למוסדות החינו  הממהחינו  הדתי הוסמ  לטפל בענייני  פדגו
לפקח על ביצוע תכנית הלימוד ולהדרי  מפקחי  ומדריכי  בענייני  , הנוגעי  למערכת חינו  חובה

בראש ).  המינהל להל  (לימי  שונה שמו של אג  החינו  הדתי למינהל החינו  הדתי . פדגוגיי 
די המינהל הוא שיפור רמת ההוראה והחינו  במוסדות אחד מיע. המינהל עומד מר שמעו  אדלר

  . ד"החינו  הממ
 פעולותיו של המינהל לחינו  דתי

ÏÚ‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÏÚ Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰˘ ‡ˆÓ -Ï‰ ÈÓ· È„ÂÒÈ , ˘˜¯Â· Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó) ÔÏ‰Ï- Á˜ÙÓ‰ 
ÓÓ· Èˆ¯‡‰"„( ,ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙ Ô‰ ‰Ó Ú„È ‡Ï"˙ÈÏ‚ ‡· · , ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÔÏÏÎ·

Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ·˘ ,‡ÓÔ‰· ÔÈÈÚ ‡Ï ÏÏÎ˘ ¯Á . 
˙ÈÏ‚ ‡· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰ ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ , ˙Ï‰ ‰ È¯·Á ÂÙ˙˙˘‰ Ì‰·˘

„¯˘Ó· ÌÈ·¯ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÔÎÂ „¯˘Ó‰ ,Ï‰ ÈÓ‰ ‚Èˆ  Ï˘ ÂÓÂ˜Ó Ú·˜ Í¯„ „˜Ù  , ÈÎÂ
‡˘Â · ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ . 

וכי המינהל העדי  , י  אלהד כי לא ידע שהתקיימו דיונ"במהל  הביקורת מסר המפקח הארצי בממ
 . ב אלא להתמקד בבחינות הבגרות"שלא לבחו  את תוצאות בחינות המיצ

¯ÂÓ‡Î ,ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ·" ˙Î¯ÚÓ‰ ·ˆÓ ÁÂ˙È ÏÂ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ Ô‰ ·
˙ÈÎÂ ÈÁ‰ .ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙Ó Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÓÏÚ˙‰ Ï˘·"˙ÈÏ‚ ‡· · , Â ÓÓ ¯ˆ· 

Â˜ÈÏ ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ· „ÂÓÚÏÌ Â˜È˙Ï ÌÈÎ¯„‰ ÏÚÂ ‰„ÈÓÏ‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈ .ÔÎ‡Â , Û‡˘ ‡ˆÓ 
ÓÓ· Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰ ÈÎ" ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ÂÚ˜˘Â‰˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ¯ÒÓ „

˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ· È‚˘È‰ ¯ÂÙÈ˘· , ˜¯ È¯‰37%ÓÓ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó " ˙ ÈÁ·Ï Â˘‚È ˘ „
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ˙ÈÏ‚ ‡· ˙Â¯‚·"ÁÈ ˘ÓÁ Ï˘ ‰ ÈÁ·· Â Á·  Â„ÂÓÈÏ ˙Â„È , ÂÏÈ‡Â

 Â Á·  È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ ÈÁ·51%ÂÊ ‰ ÈÁ·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó  , „ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ ÈÁ··Â
 Â Á· 23%Â -18%Ì‰Ó  ,‰Ó‡˙‰· . 

ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙" ˙ÈÏ‚ ‡· ÌÈ‚˘È‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï Í¯Âˆ ˘È˘ ˙Â„ÓÏÓ ·
ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙··"„ .ÈÙÈ Ï‰ ÈÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ÏËÂÓ ÍÎÈÙÏ ·¯Ó ˙‡ ˜

ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· Ï˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ˙ÏÚÂ˙‰"· .‰Ó‚Â„Ï , ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ· Ï‰ ÈÓ‰ ¯˙‡È Ì‡
ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁ·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰· ‰Ù¯Â˙‰ ˙Â„Â˜  , ‰È‰È

ÓÓ‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÈÏ‚ ‡‰ È„ÂÓÈÏ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï Â˙Â¯˘Ù‡·" Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ „
˙È·‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â-È¯ÙÒ.  

 ד "ב באנגלית בבתי ספר ממ"מי  להישגי  הנמוכי  בבחינות המיצהגור
' התברר שהמשרד לא בדק ביסודיות מה ה  הגורמי  להישגי  הממוצעי  הנמוכי  של כיתות ח

ע  זאת נמצאו במסמכי המשרד הסברי  של . ד לעומת הישגי בתי ספר ממלכתיי "בבתי ספר ממ
המסתמכי  על , ד בעניי  זה"ח הארצי בממשל המפקחי  המחוזיי  ושל המפק, רית"המפמ
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על המידע שמסר המינהל ועל נתוני  שאס  , להל  פרטי  על ההסברי . היכרות  ע  בתי הספר

 :משרד מבקר המדינה
חברתי  הסבירו שהרקע הכלכלי, דרו  וחיפה, י ובמחוזות צפו "המפקחי  המחוזיי  במנח .1

 .של תלמידי  בבתי הספר הממלכתיי ד נמו  לעומת זה "של התלמידי  בבתי ספר ממ
כלכליות שונות שנקבעו לפי מדד הטיפוח  בדיקת ההישגי  של בתי הספר לפי רמות חברתיות

ד נמו  מהציו  "העלתה שבארבע מחמש רמות הטיפוח הציו  הממוצע של התלמידי  בבתי ספר ממ
מכא  שציונ  .  הציוני  שווי  וברמה החמישית , הממוצע של תלמידי בתי ספר ממלכתיי 

ד נמו  ג  מזה של תלמידי  בבתי ספר ממלכתיי  שרמת  "הממוצע של תלמידי  בבתי ספר ממ
ולכ  טענת  של ארבעת המפקחי  המחוזיי  אינה מתיישבת ע  נתוני , כלכלית שווה החברתית
 . המשרד

2. Á Ó· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰"‰ÙÈÁ ˙ÂÊÂÁÓ·Â È , È˙·˘ Û‡˘ Â ÈÈˆ ÌÂ¯„‰Â ·È·‡ Ï˙
ÙÒ‰ÓÓ‰ ¯"˙ÈÏ‚ ‡ È„ÂÓÈÏÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÌÈÒÁÈÈÓ „ ,˘„Â˜ È„ÂÓÈÏÏ ˙ÂÙÈ„Ú ÌÈ ˙Â  Ì‰ .

ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˜ÏÁ· ÔÎÏ"ÏÚ‰ „-ÌÈÈ¯‰ˆ‰ È ÙÏ˘ ˙ÂÚ˘‰ ÌÈÈ„ÂÒÈ , „ÂÓÈÏ ˙ÂÚ˘ Ô‰˘
¯˙ÂÈ ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡ ,˙ÈÒÁÈ Ô‰· ÌÈ  Ú¯ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ ¯Á‡Ó ,˘„Â˜ È„ÂÓÈÏÏ ¯˜ÈÚ· ˙Â„ÚÂÈÓ ,

ÂÚ˘· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ˙ÈÏ‚ ‡ È„ÂÓÈÏ ÂÏÈ‡ÂÌÈÙÈÈÚ ¯·Î ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ô‰·˘ ¯˙ÂÈ ˙Â¯ÁÂ‡Ó ˙ .
ÓÓ· Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰" ˙ÈÏ‚ ‡ È„ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ˙Â ÙÏÂ‡·Â ˙ÂÈ ÂÎÈ˙‰ ˙Â·È˘È·˘ ¯ÒÓ „

¯Á‡ ˙ÂÚ˘·-˙ÂÁÙ ÌÈ  Ú¯ ¯·Î ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ì‰·˘ ÌÈÈ¯‰ˆ‰ , È˙˘ ÌÈÙ¯ˆÓ Û‡ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎÂ
˙ÈÏ‚ ‡ „ÂÓÈÏ Í¯ÂˆÏ „ÁÈ „ÂÓÈÏ ˙ÂÚ˘ . 

3. ÈËÒÈËËÒÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Î˘Ï‰ È Â˙ Ó ‰˜) ÔÏ‰Ï-ÓÏ‰ "Ò ( ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙· ÏÚ
ÔÏ‰Ï ÂË¯ÂÙÈ˘ ÌÈÈ È· ˙Â·ÈËÁÂ ,ÓÓ ¯ÙÒ È˙··˘ ‰ÏÂÚ" ˙ÈÏ‚ ‡‰ È¯ÂÓ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ „

 ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ ¯ÙÒ È˙·· Ì¯ÂÚÈ˘ ˙ÓÂÚÏ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ÍÂÓ  ˙ÂÏÏÎÓ· ˙ÈÏ‚ ‡ „ÓÏÏ Â¯˘ÎÂ‰˘
) ‰Ê ÔÈÈ Ú·-˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰· Ì„‡ ÁÂÎ ÏÚ ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

 מהמורי  לאנגלית בבתי ספר ממלכתיי  דיווחו שהשתתפו 64%, ה"אמ על פי נתוני ר .4
ד דיווחו " מהמורי  בבתי ספר ממ57%אול  רק , ו"בהשתלמויות באנגלית בשנת הלימודי  התשס

ד שלא הוכשרו ללמד מקצוע "יוצא שא  ששיעור המורי  לאנגלית בבתי ספר ממ. שהשתתפו בה 
 .חסר באמצעות השתלמויותרק חלק מה  השלימו את ה, זה הוא גדול

ד שדיווחו שקיבלו הדרכה "שיעור המורי  בבתי הספר הממלכתיי  והממ, ה"על פי נתוני ראמ .5
 מהמורי  בבתי הספר 19%רק , ע  זאת; בהתאמה, 38%  ו37%  באנגלית היה כמעט שווה 

 . מהמורי  בבתי הספר הממלכתיי 38%לעומת , ד במחוז ירושלי  קיבלו הדרכה"הממ
בי  , נוס  על לימוד האנגלית בבית הספר נחשפי  התלמידי  לשפה זו ג  במסגרות אחרות .6

בבתי הספר '  מהתלמידי  בכיתות ה28%ו דיווחו "בשנת הלימודי  התשס. היתר בשיעורי  פרטיי 
  ו31%  ' בכיתות ו;  בלבד21%  ד "ובבתי הספר הממ, הממלכתיי  שנעזרו במורה פרטי לאנגלית

  . בהתאמה,  מהתלמידי 21%  ו30%  ' ובכיתות ח; בהתאמה, ידי  מהתלמ23%
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„ÂÓÈÏ ÔÈ·Ï ˘„Â˜ È„ÂÓÈÏ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÓÓ ¯ÙÒ È˙·· ‰˙Â‡  ‰Ó¯· ˙ÈÏ‚ ‡"ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÌÈ‚˘È‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ „ . 
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 הפיקוח על הוראת אנגלית 
השתתפות ומעורבות ", בי  השאר,  תפקידיו של מפקח נמני ע , על פי תקנות סדרי הפיקוח

בהערכת עבודתו ובהפסקת כהונתו כמנהל מוסד מטעמי  , בתהליכי קבלה לעבודה של מנהל מוסד
והמלצה על אישור או דחייה של בקשות מנהל מוסד או מפקח ... הערכת מורי "; "פדגוגיי 

ניות הקשורות למוסד שבפיקוחו המגיעות קבלת קהל וטיפול בפ"; "לפיטוריו של עובד חינו 
 ".תיאו  פעולותיו של מער  ההדרכה"ו; "מתלמידי  ומגורמי  ציבוריי , מהורי , מעובדי הוראה

ובה  ביקור במוסדות חינו  לפי הוראות מנהל , התקנות הגדירו ג  את תפקידיו של מדרי  .1
ל "חוזר מנכ. ו  ימי עיו  והשתלמויותמת  הדרכה וייעו/ למורי  במוסד וארג, המחוז הממונה עליו
מטרת ההדרכה של עובדי הוראה היא לקד  את האיכות " הבהיר ש2003המשרד מאוקטובר 

ההדרכה היא מסגרת של ... המקצועית של ההוראה ועקב כ  את הישגי התלמידי  במערכת החינו 
... ולא בדר  של פיקוח, תבדר  של שותפות לעבודה החינוכי... ליווי ותמיכה בציבור עובדי החינו 

תפקידי  נוספי  של המדרי  ). ההדגשה במקור" (‰ÈÎ˙‰ בתו  ·ÈÚ˜¯‰ההדרכה אמורה להתקיי  
 .2006פירט המשרד בחוברת על מער  ההדרכה המחוזי שפרס  בספטמבר 

מהשוואה בי  תפקידי המפקח ובי  תפקידי המדרי  שהוגדרו בתקנות סדרי הפיקוח כאמור עולה 
.  מדרי  אינו רשאי למלא את כל תפקידי המפקח-דרי  שונה במהותו מתפקיד המפקח שתפקיד המ

 פעלו לבס  הכו. למרות זאת התברר שהמשרד הטיל ג  על מדריכות למלא את תפקיד המפקח
 מפקחי  מחוזיי  שהיקפ  הכולל של משרות הפיקוח שלה  13י " ובמנח15בשישה מחוזות המשרד

 18 נוס  על כ  שימשו חמש מדריכות כמפקחות מחוזיות ב. ז"ס בשנת הלימודי  התש7.83היה 
על כל אחת מה  הוטל לשמש מפקחת על בתי . השקולי  כנגד שלוש משרות, ימי הדרכה בשבוע

 .י"אחת מה  הועסקה כמפקחת יחידה על הוראת אנגלית במנח; ספר מסוימי 
השתמשו בימי הדרכה לצורכי ממסמכי המשרד עולה שהוא היה ער לכ  שיחידות שונות שפעלו בו 

ל ומנהל המינהל " טע  סמנכ2006לית לשעבר באפריל "בדיו  שהתקיי  בלשכת המנכ: פיקוח
היועצת המשפטית של ; שעובדי הוראה מדריכי  משמשי  כמפקחי , השתלמות והדרכה, להכשרה

 ". ימי הדרכה זה לא במקו  פיקוח"המשרד קבעה ש
 כי 2007ש במשרד השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר ל בכיר למינהל ולמשאבי אנו"סמנכ

בתפקידי פיקוח , המשרד פועל באופ  משמעותי להפסקת העסקת  של מורי  בתפקידי הדרכה"
 ".ובתפקידי  מינהליי 

 ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ È„È˜Ù˙· ‰‡¯Â‰ ˙Â„·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰ „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Ú·˜ .·ˆÓ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ,Û‡Î ÓÒ‰Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘ " Ï

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ˘ Â¯·Ò ¯ÈÎ·‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ Ïˆ Ï „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
Â„ÚÂ  ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ‰Î¯„‰‰ ÈÓÈ. 

ז היו הבדלי  ניכרי  במספר בתי הספר "רית עולה שבשנת הלימודי  התשס"מנתוני המפמ .2
שתיי  מהמפקחות במחוז , למשל.  הוראת אנגליתשבתחו  אחריות  של המפקחי  המחוזיי  על

 בתי ספר שבמסגרת  278 ובס  הכול ה  היו אחראיות ל,  משרה כל אחת0.75 הצפו  הועסקו ב
, מפקחת המופקדת על הוראת אנגלית במגזר הערבי במחוז הצפו , לעומת זאת.  מורי 520פעלו 

 . מורי 570 הייתה אחראית ל, אשר הועסקה בחצי משרה
__________________ 

במסגרת נתוני  אלה לא נכללי  הנתוני  הנוגעי  למוסדות חינו  שבפיקוח אג  בכיר לחינו  מוכר   15
 .שאינו רשמי במשרד ובמינהל לחינו  התיישבותי



 ב58דוח שנתי  870
. מתקנות סדרי הפיקוח יוצא שאחד התפקידי  המוטלי  על מפקח הוא לבקר בבית הספר .3

נמצא שאחדי  מהמפקחי  המחוזיי  ביקרו רק בחלק מבתי הספר שבאחריות  בשנת הלימודי  
 בתי ספר מסרה למשרד מבקר המדינה 148מפקחת מחוזית במחוז הצפו  שמופקדת על : ז"התשס

מפקחי  מחוזיי  נוספי  במחוז זה מסרו שה  עוסקי  בבעיות שבתי שני ;  מה 30 שביקרה רק בכ
מפקח מחוזי המופקד על ; ספר מפני  אליה  א  כמעט אינ  מבקרי  ביזמת  בבתי ספר אחרי 

ז ביקר "מרכז והדרו  מסר שבשנת הלימודי  התשס, הוראת אנגלית במגזר הערבי במחוזות חיפה
המפקחות ;  בתי הספר במחוז זה159  אחראי לא  שהוא, חמש פעמי  בלבד באזור הדרו 

י מסרו שבשנת הלימודי  האמורה לא הספיקו לבקר בכל בתי "המחוזיות במחוז הדרו  ובמנח
 . הספר שבפיקוח 

ית למשרד מבקר המדינה נאמר כי בשל העומס המוטל על המפקח אי  "בתשובתה של המפמר
מנהלת מחוז הצפו  ציינה בתשובתה . ויוהדבר א  אינו רצ, לצפות שהוא יבקר בכל בתי הספר

בשל המספר הרב של , בי  השאר,  שהמפקחי  אינ  יכולי  להגיע לבתי ספר רבי 2007מאוקטובר 
מתשובתה של מנהלת מחוז . בתי ספר שבתחו  פיקוח  ובשל המטלות הנוספות שמוטלות עליה 

בפריסה ,  בתי ספר342 ת ל עולה כי במחוז פועלת רק מפקחת אחת האחראי2007הדרו  מאוקטובר 
  .וכי היא מבקרת בבתי ספר במרבית ימי עבודתה, גיאוגרפית רחבה

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡¯Â‰ ÏÚ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ‰ ·Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÊÂÁÓ· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÔÈ· ¯ÙÒ‰ È˙· ˙˜ÂÏÁ ˙‡Â ˙ÈÏ‚ ‡‰ .ÌÈ ÂÂ‚Ó ÈÊÂÁÓ Á˜ÙÓ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ ,
· ¯Â˜È· Ì‚ ÌÈ·ÈÈÁÓÂÌ‰· ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚˆÓ‡ È˙Ï· ‰¯Î‰Â ¯ÙÒ‰ È˙· , Ì˘Ï ÂÏÂ

 ÂÈ„È˜Ù˙Ó ÌÈÈ ˘ ÈÂÏÈÓ-Ì˙„Â·Ú ÔÈÈ Ú· Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙ÓÂ ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙„Â·Ú ¯Á‡ ·˜ÚÓ  . ÏÚ
 Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÈÊÂÁÓ‰ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ÂÈ¯Â˜È·Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰

‰Ï‡ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ ˙ÈÏ‚ ‡‰ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ .   
 כוח אד  בתחו  הוראת אנגלית

 מחסור במורי  לאנגלית
בהתבסס על דיווחי , רית נתוני  על מחסור במורי  לאנגלית" ואיל  הציגה המפמ2006ממרס  .1

 : כמפורט להל , י"מחוזות המשרד ומנח
המפקחי  על הוראת "פ לשעבר ש"ר המזה"רית לפני יו" התריעה המפמ2006במרס  )א(

בעיה זו עלתה כבר בתחילת השנה . מדווחי  על מחסור במורי  לאנגליתהאנגלית במחוזות 
 מה  בבתי ספר 54   מורי  90רית עולה שהיו חסרי  במחוזות "מנתוני המפמ". והתעצמה במהלכה

 .  בחטיבות העליונות14  בחטיבות הביניי  ו22, יסודיי 
ג  בכיר לכוח אד  רית למנהל א"כתבה המפמ, 2006ביוני , כעבור כשלושה חודשי  )ב(

 239ז "שלהערכתה יחסרו בשנת הלימודי  התשס, )ב" מנהל אג  כא להל  (בהוראה במשרד 
 . יוצא שמספר המורי  החסרי  גדל פי שניי  ויותר בתו  שלושה חודשי . מורי 
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 ב"רית למנהל אג  כא"מסרה המפמ, ז"לאחר פתיחת שנת הלימודי  התשס, 2006בנובמבר  )ג(
יוצא שמספר המורי  החסרי  שעליו .  מורי  לאנגלית בס  הכול56  במחסור  היה נתוני  ולפיה
 . רית היה כרבע בלבד ממספר המורי  שעליו דיווחה חודשי  אחדי  לפני כ "דיווחה המפמ

כיתות שאינ  "ב על "רית בפגישה בהשתתפות מנהל אג  כא" דיווחה המפמ2006בדצמבר  )ד(
 .  מורי 150 וכי במועד האמור היה מחסור ב, "ליתמקבלות כלל את השיעורי  באנג

Ò¯Ó ÌÈ˘„ÂÁ·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó- ¯·Óˆ„2006ÓÙÓ‰ ‰‚Èˆ‰ " ÌÈ Â˙  ÌÈÓÚÙ Ú·¯‡ ˙È¯
 ˙ ˘· ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ· ¯ÂÒÁÓ‰ ÏÚ2006 ,Á ÓÂ „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ÒÒ·˙‰·"È .

ÌÈ¯ÎÈ  ÂÈ‰ ÌÈÓÚÙ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· Â¯ÒÓ ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰16. 
ית השיבה כי ההבדלי  הניכרי  בי  הנתוני  על המחסור במורי  משקפי  שינויי  שחלי  ר"המפמ

 . אול  היא לא צירפה הסברי  לשינויי  אלה או אסמכתאות לדבריה, בפועל במערכת החינו 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡ ÌÈ˜È„ˆÓ Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ È˘

ÌÈ Â˙ ‰ ,‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ„·‰‰ÂÌÈ Â˙ ‰ ˙Â ÂÎ Ï ¯˘‡· ˜ÙÒ ÌÈ¯¯ÂÚÓ Û . 
2. ÓÙÓ‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙  ÈÙ ÏÚ"‡Î Û‚‡Ï ˙È¯" È ÂÈ· ·2007 , ˙ ˘·˘ ‰ÎÈ¯Ú‰ ‡È‰

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰" Â¯ÒÁÈ Á253˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ  . ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ˙ÁÈ˙Ù ·¯Ú ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ 
Ò˘˙‰" Á-· -31.8.07 - ÏÚ ‰Ú„ÂÓ ÈÓÂÈ ÔÂ˙ÈÚ· „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù " ˙‡¯Â‰Ï ˙ÂÈÂ Ù ˙Â¯˘Ó

˙ÈÏ‚ ‡‰ ‰Ù˘‰ ." 
ז העלו המפקחי  המחוזיי  טענות על "משרד מבקר המדינה העלה שבשנת הלימודי  התשס .3

 :כמפורט להל , מחסור במורי  לאנגלית
חמישה מפקחי  מחוזיי  מסרו למשרד מבקר המדינה שה  מתקשי  לגייס מורי  ממלאי  )א(

  במש  השנה או לצור  החלפת לצור  החלפת מורי  שעוזבי, למשל, מקו  בשנת הלימודי 
 . מורות שיוצאות לחופשת לידה

חמישה בתי ספר " כתבה המפקחת המחוזית במחוז חיפה למנהל המחוז ש2006בנובמבר  )ב(
אי  מענה לשעות וככל הנראה השעות , לצערי... במחוז מעונייני  להוסי  שעות למקצוע אנגלית
ידי מורי  שאינ  מוסמכי  להוראת אנגלית או אינ  יופנו לתגבור במקצועות אחרי  או יאוישו על 

 ". מסוגלי  ללמד אנגלית
המפקחות המחוזיות במחוז תל אביב ובמחוז המרכז מסרו למשרד מבקר המדינה פרטי  על  )ג(

 בתי ספר שבה  לימוד האנגלית בכיתות מסוימות נפגע בשל הקושי במציאת ממלאי מקו  26
 . ז"התשסלמורי  לאנגלית בשנת הלימודי  

החליט המשרד להשקיע , משרד מבקר המדינה העלה כי בשל המחסור במורי  לאנגלית .4
 :כמפורט להל , מאמצי  בגיוס מוא/ של מורי 

'  הציגה המנהלת לשעבר של אג  א2007ל המשרד בינואר "בדיו  שהתקיי  בלשכת מנכ )א(
רת מורי  דוברי אנגלית שהכי  תכנית להכש)  אג  ההכשרה להל  (להכשרת עובדי הוראה במשרד 

דהיינו לשנת הלימודי  , שמטרתה להכשיר מורי  לאנגלית כבר לשנת הלימודי  העוקבת, האג 
 ). 2008 2007(ח "התשס

__________________ 
  "בעניי  החשיבות שנודעת לגיבוש נתוני  מבוססי  טר  קבלת החלטה בתחו  המינהלי ראו בג  16

987/94 ·‰Ê ÈÂÂ˜ Ë Â¯ÂÈ )1992 (Ú·" Óנ'˙¯Â˘˜˙‰ ¯˘  ,)413)5(ד מח"פורס  בפ.( 
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שיש לפנות פנייה , מר שמואל אבואב, ל המשרד לשעבר"בסיכו  הדיו  מינואר קבע מנכ )ב(

הסוגיה של תוכנית ההכשרה "וא הוסי  שה". לקלוט אות  במערכת"אישית לבוגרי המכללות כדי 
לש  ". מהמחוזות... רק לאחר קבלת הנתוני ... לאקדמאי  דוברי אנגלית תיבדק מבחינה תקציבית

בחוגי  להוראת ' ד ו' ב למנהלי המחוזות רשימות של סטודנטי  בשני  ג"כ  שלח מנהל אג  כא
 .אנגלית במכללות להכשרת עובדי הוראה

מדברי  שמסרו המפקחי  המחוזיי  , ב"תל אביב וחיפה לאג  כא, ות המרכזמנתוני  שמסרו מחוז
הצפו  והדרו  למשרד מבקר המדינה ומתשובתו של מנהל מחוז ירושלי  עולה , במחוזות תל אביב

, למשל. שרבי  מבוגרי המכללות ששמ  נכלל ברשימות האמורות כבר לימדו ממילא בבתי הספר
, בהתאמה,  מהבוגרי  שברשימה29%  וכ48% כ, ל מחוז חיפהלפי הדיווחי  של מחוז מרכז וש

 .כבר עבדו בבתי הספר
אי  לראות בבעיה של חוסר " ש2007ב השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר "מנהל אג  כא

מדובר בעניי  מאד ... או חוסר בנתו  זה או אחר, במורי  לאנגלית כשל טכני או טעויות של מערכת
 ".  מחפשי  עבורו פתרו  מערכתיבסיסי ומובנה שאנחנו

‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ˙ÂÏÏÎÓ‰ È¯‚Â· ·¯˜Ó ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ È„ ÒÈÈ‚Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ,
˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„ ÌÈ¯ÂÓ ˙¯˘Î‰Ï Â˙È Î˙ ˙‡ Ì˘ÈÈ ‡Ï Û‡ ‡Â‰Â . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ó ÏÚÂ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈˆÂÁ ‰ÏÚÂÙ· Ì¯ÙÒ ,¯ÂÒÁÓ‰ Û˜È‰ ‡Â‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î , ˘·‚ÏÂ

¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÒÁÓ· ÏÂÙÈËÏ ˙È Î˙ .   
 הכשרת מורי  לאנגלית

ס ביצעה סקר העוסק בעובדי הוראה בבתי הספר היסודיי  שהוכשרו במכללות להכשרת "הלמ .1
ת ביניי  וכ  סקר העוסק בעובדי הוראה בחטיבו, ) סקר מורי  ביסודי להל   (17עובדי הוראה

בי  השאר נבדקה ). ב" סקר מורי  בחט להל   (18שהוכשרו במכללות להכשרת עובדי הוראה
ההתאמה בי  מקצוע ההוראה ובי  מקצוע ההכשרה של מורי  שהוכשרו במכללות להכשרת עובדי 

 המורי  2,778  מ57%  המורי  לאנגלית בבתי הספר היסודיי  ו4,072  מ67%שה  , 19הוראה
 מהמורי  55.2%ו רק "כי בשנת הלימודי  התשס, מהבדיקה עלה. יבות הביניי לאנגלית בחט

 מה  16.6%; לאנגלית שהועסקו במוסדות החינו  היסודי ונכללו בבדיקה הוכשרו ללמד מקצוע זה
עוד עלה מהבדיקה  ".לימודי יהדות" מה  הוכשרו ללמד 16.4% ו" הוראה כוללת"הוכשרו ללמד 

 מהמורי  לאנגלית שהועסקו בחטיבות הביניי  ונכללו 44%ה רק "כי בשנת הלימודי  התשס
 . בבדיקה הוכשרו ללמד מקצוע זה

ולכ  מרכיב , רוב  המכריע של הסטודנטי  להוראת אנגלית אינ  דוברי אנגלית כשפת א  .2
אג  . חשוב בהכשרת  הוא חשיפה מרבית לשפה האנגלית ושיפור רמת ידיעותיה  באנגלית

הלומד בהתמחות "ולפיה  ,  קבלה מחייבי  למכללות להכשרת עובדי הוראההכשרה קבע תנאי

__________________ 
17  È„ÂÒÈ‰ ÍÂ ÈÁ· ‰‡¯Â‰ ˙ÂÁÂÎ ¯˜Ò ,)Ò˘˙"Â ,2005/06( ,2007פברואר , ס"למ. 
18  ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· ÍÂ ÈÁ· ‰‡¯Â‰ ˙ÂÁÂÎ ¯˜Ò ,Ò˘˙"‰ ,2004/05,ונתוני  משלימי  , 2006ס ינואר " למ

 . 2007 המדינה ביוני ס למשרד מבקר"שמסרה למ
כמו אוניברסיטאות ומוסדות , ס לא כללה מורי  שהוכשרו במסגרות לימוד אחרות"בדיקה זו של הלמ  19

 . ל"להכשרת עובדי הוראה בחו
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לפחות במקצוע זה בתעודת ] יחידות לימוד [4  ומעלה ב75חייב להיות בעל ציו  של ... מסוימת
מנהל אג  ". בהיעדר זכאות כזאת יידרשו הלומדי  לעמוד במבח  פנימי ברמה זהה לנדרש. בגרות

 כי הציו  המזערי הנדרש לש  קבלה לחוג של 2007ינה באוקטובר הכשרה מסר למשרד מבקר המד
 .ג  בבחינת בגרות ברמה של חמש יחידת לימוד, 75התמחות באנגלית הוא 

)‡( „¯˘Ó‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ , ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·· È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÂÈˆ‰
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ˙ÈÏ‚ ‡·" ‰È‰ „ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ Ú·¯‡ Ï˘ ‰Ó¯· Â78.5 , ÔÂÈˆ‰ ÂÏÈ‡Â

‡Ï‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰- ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â ÈÁ·· È„Â‰È76.8 . „¯˘Ó‰˘ È¯ÚÊÓ‰ ÔÂÈˆ‰˘ Ô‡ÎÓ
 ÏÏÎ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÂÈˆ‰Ó ÍÂÓ  ‰È‰ ˙ÂÏÏÎÓ· ˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰ „ÂÓÈÏÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˘¯„

„ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ Ú·¯‡ Ï˘ ‰Ó¯· ˙ÈÏ‚ ‡· ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·· ÌÈ Á· ‰. 
 20 לה לחוג של התמחות באנגלית בשמונה ממשרד מבקר המדינה בדק את תנאי הקב )ב(

. ז"מכללות להכשרת עובדי הוראה שבה  פעלו חוגי  להוראת אנגלית בשנת הלימודי  התשס
 לפחות בבחינת בגרות ברמה של ארבע יחידות לימוד 80היו ציו  ' התברר שתנאי הקבלה במכללה א

ו מדובר בציו  נמו  מזה שקבע דהיינ,  לפחות בבחינה ברמה של חמש יחידות לימוד65או ציו  
 .המשרד במסגרת תנאי הקבלה

כי , נראה לנו"לממלא מקו  מנהל אג  הכשרה ש'  כתבה סגנית ראש מכללה ב2007ביולי  )ג(
מ  הראוי היה להקפיד על רמה גבוהה יותר של מורי אנגלית במיומנויות בתחו  השפה האנגלית 

אלא א  כ  , 85  יחידות נופל מ4בגרות בהיק  של ולא לקבל למגמה זו סטודנטי  שציונ  במבח  
 ".הוכיחו מיומנות  ברמה דומה במבח  קבלה פנימי שאנו עורכי 

‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ Ï‰ Óקיבלו לומדי  " השיב למשרד מבקר המדינה כי ידוע למשרד שיש מכללות ש
שאית לקבל הוא ציי  כי מכללה ר". בתנאי  חריגי  כדי לאפשר קיו  לימודי  בהתמחות נדרשת זו

".  ובתנאי שישלימו את דרישות הקד  במהל  לימודיה 10% בהיק  קט  של כ... לומדי  חריגי "
בשל קיצו/ , הוא הוסי  כי במש  השני  צומצמו שעות ההכשרה לתלמידי  למינימו  הנדרש

 .בתקציב
 . ליתיצוי  כי נושא הכשרת המורי  לאנגלית לא עלה בדיוני  האמורי  במחסור במורי  לאנג

 ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ˙ÂÏÏÎÓ· Â„ÓÏ˘ ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÈˆÁÓÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰Ï Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï ; ˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰ „ÂÓÈÏÏ „ÓÚÂÓÓ ˘¯„ ˘ È¯ÚÊÓ‰ ÔÂÈˆ‰

˙ÈÒÁÈ ÍÂÓ  ‰È‰ ˙ÂÏÏÎÓ· ,„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ‰Ï·˜‰ È‡ ˙ ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙ˆ˜ÓÂ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ¯Âˆ ÈÙÏ ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ ¯È˘Î‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï „¯

¯ÙÒ‰ È˙· ,˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰Ï ÌÈ‚ÂÁÏ ÌÈÓÏÂ‰ ‰Ï·˜ È‡ ˙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï „·· „·Â , ¯È˘Î‰Ï È„Î
‰˙Â‡  ‰Ó¯ ÈÏÚ· ÌÈ¯ÂÓ .   
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 התאמת  של מקצת המורי  לאנגלית לתפקיד 

1. „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ ÏÎ· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ,Á ÓÂ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ ËÚÓÏ"È ,˘ÓÏ Â¯ÒÓ „¯
˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì È‡ Ì˙Ú„Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ ˙Â˙ÈÎ· ı·˘Ï ÂˆÏ‡  Ì‰˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó .

 È˙·· ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ Âˆ·Â˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·‰ Ì‚
„È˜Ù˙Ï ÂÓÈ‡˙‰ ‡Ï Ì‰ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙Ú„Ï˘ Û‡ ¯ÙÒ‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

ז שלדעת  "י  דיווחו בשנת הלימודי  התשסרית עולה שחלק מהמפקחי  המחוזי"ממסמכי המפמ
. שיעור ניכר מהמורי  המוסמכי  לאנגלית בבתי הספר שבתחו  פיקוח  אינ  מתאימי  לתפקיד 

 מהמורי  במחוזה אינ  15%המפקחת המחוזית על המגזר היהודי במחוז חיפה דיווחה כי , למשל
שתי ; אינ  מתאימי  לתפקיד  מהמורי  המוסמכי  43%וכי לדעתה , מוסמכי  להוראת אנגלית

 מהמורי  המוסמכי  להוראת אנגלית בבתי הספר 24% מפקחות מחוזיות דיווחו שלדעת  כ
 כתבה מפקחת מחוזית למנהל המחוז 2006 רבנובמב; שבתחו  פיקוח  אינ  מתאימי  לתפקיד 

ב הגיע המצ"בעניי  תלונותיה  של שבעה מנהלי בתי ספר על מורי  בשנות עבודת  הראשונות ש
היו המנהלי  שמחי  להחלי  את , לידי כ  שלו היו מורי  פנויי  לאיוש משרה בהוראת האנגלית

 ".לפני שייגר  נזק נוס  לתלמידי ... המורי 
שלושה מפקחי  מחוזיי  מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה שחלק מהמורי  בתחו  פיקוח   .2

 . אינ  בקיאי  כנדרש בשפה האנגלית
Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜· , ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ô˙È  Ì‡ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈ¯ÂÓ Ì˙Â‡ Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ , È¯˘Ù‡ ¯·„‰ Ì‡Â- „Á‡ ÏÎÏ ˙È˘È‡ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˘È 
‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÓÓ ,Ì˙ÁÏˆ‰Ï ÌÈ„„ÓÂ ÌÈ„ÚÈ Ì‚ ˙ÏÏÂÎ‰ ,‰ÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ .   

 שיבו  מורי  ערבי  בבתי ספר במגזר היהודי 
בעיקר במחוז , ה העלה שיש עוד  היצע של מורי  לאנגלית במגזר הערבימשרד מבקר המדינ

 מורי  ערבי  לאנגלית לא שובצו 191 מנתוני מנהל אג  החינו  לערבי  במשרד עולה ש. הצפו 
משו  שלא נמצאה משרה פנויה בבית ספר , ז"כלל לעבודה בבתי ספר בשנת הלימודי  התשס

 מורי  25במגזר היהודי במחוז הצפו  היו חסרי  באותה שנה בבתי ספר , לעומת זאת. במגזר הערבי
יצוי  כי .  מהמורי  שלימדו אנגלית בבתי ספר אלה לא היו מוסמכי  להוראת אנגלית28 ו, לאנגלית

אול  את המורי  הערבי  , המפקחי  המחוזיי  משבצי  מורי  לאנגלית בבתי הספר במגזר היהודי
 .חוזבמחוז הצפו  משב/ ג  כוח אד  במ

, משרד מבקר המדינה בירר במשרד א  נעשה ניסיו  לשב/ מורי  ערבי  בבתי ספר במגזר היהודי
 :ולהל  ממצאי הבירור

, נמצא שרק מורי  אחדי  מהמגזר הערבי שובצו בבתי הספר במגזר היהודי במחוז הצפו  .1
 דיווחו 2007לי ב מסר למשרד מבקר המדינה כי ביו"מנהל אג  כא.  ארבעה מורי  ובמחוז חיפה 

המשרד לא נקט , לדבריו. כמה מנהלי מחוזות על מורי  ערבי  שמלמדי  בבתי ספר במגזר היהודי
פעולות לעידוד מורי  ערבי  לעבוד בבתי ספר במגזר היהודי משו  שיש באפשרות  לעשות כ  

  .ממילא
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בי  מהמורי  המפקחת המחוזית על הוראת האנגלית במגזר הערבי במחוז הצפו  העריכה שר .2
הערבי  שלא שובצו לבתי ספר במגזר הערבי עשויי  להיות מעונייני  ללמד בבתי ספר במגזר 

היא הסבירה שמורי  ערבי  לא יודעי  שיש באפשרות  ללמד בבית ספר יהודי ולכ  ה  . היהודי
, יהיא ציינה שיש מורי  ערבי  שיעדיפו שלא לעבוד בבית ספר יהוד, ע  זאת. לא מבקשי  זאת
 . דתיות וחברתיות, מסיבות אישיות

 Û„ÂÚÂ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ· ¯ÂÒÁÓ ˘È ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ , ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ·¯Ú ÌÈ¯ÂÓ ·Ï˘Ï È„Î ¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï ÌÏÂ‡

ÌÈ¯ÂÓ ÌÈ¯ÒÁ Ì‰·˘ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ËÂ˜ Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÂÏÂÚÙÈ„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ¯ÙÒ È˙·· ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ·¯Ú ÌÈ¯ÂÓ ·Ï˘Ï Â¯˘Ù‡È˘ ˙ , ÌÈ¯ÂÓ‰˘ „·Ï·Â

ÍÎ· ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ ¯ÙÒ‰ È˙·Â.   
 היק  משרת  של מורי  לאנגלית

 : כמפורט להל , ס על היק  המשרות של מורי  לאנגלית"משרד מבקר המדינה בדק את נתוני הלמ
שבועיות של כלל המורי  בבתי הספר היה מסקר מורי  ביסודי עולה שחציו  שעות העבודה ה .1

ולעומת זאת החציו  של שעות העבודה של המורי  , ו" שעות שבועיות בשנת הלימודי  התשס24
לעומת ,  שעות או פחות20 מכלל המורי  בבתי הספר עבדו 35% כ;  שעות בלבד20לאנגלית היה 

 1.4%לעומת ,  שעות או יותר30 מכלל המורי  בבתי הספר עבדו 6.2%;  מהמורי  לאנגלית51% כ
 . בלבד מהמורי  לאנגלית

לעומת ,  שעות בשבוע או פחות14 מכלל המורי  עבדו 39% ב עולה שכ"מסקר המורי  בחט .2
 מהמורי  4.4% שעות או יותר לעומת 25 מהמורי  עבדו 6.5% כ;  מהמורי  לאנגלית42% כ

 . לאנגלית
¯ÂÓ Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ Û˜È‰ ÏÏÎÎ˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÓ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ

‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯ÂÓ‰ ¯‡˘ Ï˘ ‰ÊÓ ÔË˜ ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁ·Â .„¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï , ˙Â·¯Ï
‡Î Û‚‡"· ,Ì˙¯˘Ó Û˜È‰ ˙Ï„‚‰Ï ÏÂÚÙÏ Ô˙È  „ˆÈÎÂ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ‰Ó ÔÁ· .   

 תלמידי  דוברי אנגלית 
שפת "הוא מי ש" נגליתדובר א"בהנחיות המשרד להוראת אנגלית לדוברי אנגלית נקבע כי תלמיד 

או מי ששולט בשפה האנגלית כמעט ) דור ראשו  לעלייה מארצות דוברות אנגלית(אימו אנגלית 
או מי שלמד לפחות שנתיי  בחו/ , "סביבה ביתית דו לשונית"משו  שהוא גדל ב, "כדובר אנגלית

י אנגלית נעשה בהנחיות אלה נאמר שבכיתה לדובר. לאר/ בבית ספר ששפת ההוראה בו היא אנגלית
, שימוש בשיטות הוראה ובחומרי לימוד והעשרה שמבוססי  על הוראת האנגלית כשפה ראשונה

מומל/ ללמד תלמידי  דוברי אנגלית ; הנהוגה בכיתה רגילה לאנגלית, להבדיל מהוראתה כשפה שנייה
 .צירו  שתי הקבוצות עלול ליצור קשיי  דידקטיי  ובעיות משמעת; בנפרד משאר הכיתה
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רית למפקחת המתאמת במינהל הפדגוגי במשרד על תלמידי  דוברי " כתבה המפמ2007במאי  .1

... לא מתקבל על הדעת שתלמידי  דוברי אנגלית: "אנגלית שנאלצי  ללמוד אנגלית בכיתות רגילות
כתוצאה ממצב זה התלמידי  .  וניצני הקריאהABC ישבו בכיתות ע  תלמידי  הלומדי  את ה

תצטר  להפנות חלק ניכר של ... עי השפה יפגעו מבחינה פדגוגית מפני שהמורהאשר אינ  יוד
 ". תשומת הלב לדוברי האנגלית

התברר כי למשרד לא היה מידע מרוכז ומהימ  על מספר הכיתות לדוברי אנגלית שפעלו  .2
רית למשרד מבקר המדינה דיווחי  " מסרה המפמ2007במאי , ע  זאת. ז"בשנת הלימודי  התשס

ולפיה  פעלו בשנה זו כיתות רבות לדוברי , ל המפקחי  המחוזיי  על כיתות לדוברי אנגליתש
לתשובתה צירפה . י"ובמנח, למעט מחוז הצפו , בכל מחוזות המשרד, אנגלית במגזר היהודי

 . רית נתוני  חדשי  על מספר התלמידי  דוברי אנגלית לפי בתי ספר"המפמ
ומהדיווחי  של , ימ  את הפעלת הכיתות לדוברי אנגליתלמשרד לא היה ידוע מי מ)  א( .3

עולה שההורי  , רית כאמור"שמסרה המפמ, המפקחות המחוזיות במחוז חיפה ובמחוז תל אביב
 למשרד 2007בתשובתה של מנהלת מחוז תל אביב מנובמבר . מימנו את הפעלת חלק מ  הכיתות

 השיעורי  לדוברי אנגלית באמצעות ניתני  כל"ח "מבקר המדינה נמסר שבשנת הלימודי  התשס
מנהלת מחוז הדרו  מסרה שכיתות לדוברי ". ולא במימו  הורי , ספריי  בלבד המשאבי  הבית

 .אנגלית ממומנות באמצעות משאבי  של בית הספר
התברר שהמשרד לא הסדיר את התשתית החוקית למימו  כיתות לתלמידי  דוברי אנגלית  )ב(

" תכנית לימודי  נוספת" להכליל זאת במסגרת הקרויה  אמנ  היה ניסיו. באמצעות תשלומי הורי 
  "תל:  "אול  לימודי אנגלית לתלמידי  דוברי אנגלית אינ  יכולי  להיחשב כתל, ) " תל להל  (

המשרד הסביר כי זו תכנית ; היא תכנית שאינה נלמדת במסגרת תכנית לימודי החובה של בית הספר
  "והשעות בה  נלמדת התל, ו נלמד במסגרת תכנית הלימודי  הרשמיתהסילבוס במסגרתה אינ"ש

 גיבש המשרד 1998כבר בשנת ; "נוספות על השעות בה  נלמדת תכנית הלימודי  הרשמית בכיתה
ומכא  שהוראת האנגלית לתלמידי  דוברי אנגלית , תכנית לימודי  רשמית לתלמידי  דוברי אנגלית

 .  "על פי תכנית זו אינה תל
בכיתות לדוברי אנגלית לא לומדי  רק , על פי הדיווחי  של מפקחי  מחוזיי  אחדי  .4

אלא ג  תלמידי  , תלמידי  העומדי  באמות המידה שלפיה  מגדיר המשרד תלמיד דובר אנגלית
למשרד לא היו נתוני  על הכיתות . שרמת ידיעותיה  באנגלית גבוהה משל שאר תלמידי כיתת 

 . ת נתוני  על הרכב התלמידי  בה לרבו, לדוברי אנגלית
כיתות לדוברי אנגלית המיועדות לתלמידי  שאינ  עומדי  באמות המידה שלפיה  מגדיר  .5

א  " נקבע ש1994ל המשרד מיוני "בחוזר מנכ. המשרד דוברי אנגלית ה  בעצ  הקבצות באנגלית
חמישה חודשי  ההקבצות תופעלנה לאחר חודשיי  עד , בית הספר מקיי  הקבצות באנגלית

 נקבע 2000בשנת ". עד אז יתקיימו הלימודי  בכיתות הטרוגניות. 'מתחילת הלימודי  בכיתה ז
הספר  להימנע מיצירת הקבצות בלימוד מיומנויות היסוד בכל הכיתות של בית"ל שיש "בחוזר מנכ

לרבות , סודנמצא כי היו שסברו שהנחיה זו פירושה שבמקצועות שאינ  בבחינת מיומנות י". היסודי
משרד "ש' לית לראש עירייה א" כתבה הסמנכ2007יצוי  כי ביוני . מותר לקיי  הקבצות, 20אנגלית

 ".החינו  אינו אוסר על קיו  קבוצות לימוד על פי רמת השליטה בשפה האנגלית
רית למשרד מבקר המדינה כי למיטב ידיעתה אסור " מסרה המפמ2007באוקטובר , לעומת זאת

וכי היא הנחתה את המפקחי  המחוזיי  לפעול בהתא  ,  באנגלית בבית ספר יסודילקיי  הקבצות
 נלמד מקצוע האנגלית בכיתות 2000בתשובתה למשרד מבקר המדינה היא הסבירה כי בשנת . לכ 

רק במיומנויות היסוד ולא , כאמור, ל"ולכ  עסקה הוראת המשרד בחוזר המנכ, הטרוגניות ממילא
המשרד לא התיר לבתי הספר לקיי  הקבצות "יפה מסר בתשובתו שמנהל מחוז ח. באנגלית

__________________ 
 .אנגלית לא נחשבת מיומנות יסוד, על פי האג  לחינו  יסודי במשרד  20
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נאסר על קיו  "וכי , רית"ומנהלת מחוז הדרו  מסרה שהמחוז פעל על פי הנחיות המפמ, "באנגלית
 ".הקבצות באנגלית

רית לקיי  דיו  דחו  על מנת למצוא פתרו  לתלמידי  " הציעה המפמ2007במכתב האמור ממאי  .6
יש לתת את "באותו חודש השיבה המפקחת המתאמת ש. ח"נת הלימודי  התשסדוברי אנגלית בש

נמצא שרק כעבור למעלה ". המענה במסגרת המשאבי  במערכת ובמסגרת החקיקה והנהלי  הקיימי 
התקיי  הדיו  על פי , ח"לאחר תחילת שנת הלימודי  התשס, 2007בספטמבר , משלושה חודשי  וחצי

בדיוני  .  התקיי  דיו  נוס 2007ובדצמבר , פ"ר המזה"לית ויו"נכרית בהשתתפות הסמ"בקשת המפמ
 .לבדוק את האפשרות לקיי  כיתות אזוריות לדוברי אנגלית, בי  השאר, הוחלט

  . פ השיבה כי המשרד מגבש מדיניות חדשה בנושא הוראת האנגלית לדוברי אנגלית"ר המזה"יו
✩  

„¯˘Ó‰ ˙¯„‚‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„ Ì‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙È Î˙Ï ÌÈ˜Â˜Ê 
Ì˙Ó¯Ï ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ,Ì‰ ÔÎ˘ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ó ÏÈ„·‰Ï , ‡ÏÂ Ì‡ ˙Ù˘Î ˙ÈÏ‚ ‡ ÌÈ„ÓÂÏ

‰¯Ê ‰Ù˘Î .‰˙ÈÎ‰ ¯‡˘Ó „¯Ù · ˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„ ÌÈ„ÈÓÏ˙ „ÓÏÏ ˘È ÈÎ ¯Â·Ò „¯˘Ó‰ , ÈÎÂ
˙ÚÓ˘Ó ˙ÂÈÚ·Â ÌÈÈË˜„È„ ÌÈÈ˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ˙ÂˆÂ·˜‰ È˙˘ ÛÂ¯Èˆ . 

 ¯È„Ò‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙‡ : Â„ÓÏ ˙ÈÏ‚ ‡‰ È¯·Â„ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ˜ÏÁ
˙ÂÏÈ‚¯ ˙Â˙ÈÎ· ;˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„Ï ˙Â˙ÈÎ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÔÓÈ‰ÓÂ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï „¯˘ÓÏ , ÏÚ

Ô˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ Ô·Î¯‰ ;ÌÏÂ‰ ÈËÙ˘Ó ÒÈÒ· ‡ÏÏ ‰˘Ú  ÌÈ¯Â‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó ˙Â˙ÈÎ‰ ÔÂÓÈÓ ;
Ô‰Â ˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„ Ô‰ Â„ÓÏ ˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„Ï ˙Â˙ÈÎ·ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙  ; Â˘ÓÈ˘ ‰Ï‡ ˙Â˙ÈÎ

˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„ Ì È‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰ˆ·˜‰ Ì‚ ÌˆÚ· ;È‡ ˙¯¯Â˘ „¯˘Ó·- ¯˘‡· ˙Â¯È‰·
ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·· ˙ÈÏ‚ ‡· ˙Âˆ·˜‰ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡Ï. 

„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È¯ÂÚÈ˘ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ ‡È‰ ‰Ó ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ÈÎ
Ó· ˙ÈÏ‚ ‡ È¯·Â„ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙ÈÏ‚ ‡ ÔÂÓÈÓ‰ ¯Â˜Ó ‡Â‰ ‰ÓÂ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ˙¯‚Ò

ÍÎÏ .ÍÎ Í¯ÂˆÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È¯Â‰Ó ÌÂÏ˘˙ ˙Â·‚Ï ÔÂÎ Ï „¯˘Ó‰ ‡ˆÓÈ Ì‡ , ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ
ÌÏÂ‰ ÈËÙ˘Ó ÒÈÒ· ÈÙÏ , È Ù· ÌÒÁ ÌÂ˘Ó ‰È‰˙ ‡Ï ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚˘ ‡„ÂÂÏÂ È ÂÈÂÂ˘Â „ÈÁ‡

˙ÏÂÎÈ ˙ÂËÂÚÓ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙.  
✯  

 ÈÏÎ ‡È‰ ˙ÈÏ‚ ‡ ˙ÚÈ„È˘¯„ ‰ ·Â˘Á ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ì˘ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰ ˙˘ÈÎ¯ Ì˘Ï
‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â·Ï˙˘‰ .ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰" ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ¯ÚÙ ˘È˘ ˙Â„ÓÏÓ ·

‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ˙Â Â˘ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ˙ÈÏ‚ ‡· ÌÈ‚˘È‰‰ , ¯ÙÒ È˙· Ï˘ ÌÈ‚˘È‰‰ ÔÈ· Ï˘ÓÏ
ÓÓ ¯ÙÒ È˙··˘ ‰Ï‡Ï ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ"·˘ ‰Ï‡Ï È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ‚˘È‰‰ ÔÈ·Â „‡Ï‰ ¯Ê‚Ó-

È„Â‰È . 
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ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰· Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡˘Â  Ï˘ ‰˜È„·‰ ,

 ˙ˆ˜Ó Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ¯·„· ˙Â‚˘‰Â ÌÈ¯ÂÓ· ¯ÂÒÁÓ‰ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰ Ï˘ÓÏ
Ì„È˜Ù˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ . ÌÈˆÂÁ ‰ ˙ÈÏ‚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ù· Ì¯ÙÒÓ ÏÚÂ ¯ÙÒ‰ È˙·ÏÏÚÂ ,¯ÂÒÁÓ‰ Û˜È‰ ‡Â‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î , ˙È Î˙ ˘·‚ÏÂ
¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÒÁÓ· ÏÂÙÈËÏ . ˙ÈÏ‚ ‡ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰Ó ˙Â˘È¯„‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙˙Ï ÂÈÏÚ „ÂÚ

˙ÈÏ‚ ‡‰ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ÏÚÂ. 
„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙Ï Ú‚Â · Ì‚

ÙÈ˘Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰˙ÈÏ‚ ‡· ÌÈ‚˘È‰‰ ¯Â .‰ÊÓ‰ ÏÚ" È¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰Â Ù
˙ÂÈÊÂÁÓ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô˙ Î‰ ,Ô˙ÁÏˆ‰Ï ÌÈ„„Ó‰ ˙‡Â Ô‰Ï˘ ‰ ·Ó‰ ˙‡ , ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï

ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏÂ .ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÔÎ" ÏÎ ·¯˜· ¯˜Â·Ó ÔÙÂ‡· ÂˆÙÂÈ ·
Ô‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,Ô‰· ‰˘ÚÈÈ˘ È„Î˘ÂÓÈ˘  , ˙Â¯ËÓ‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó˘ ÈÙÎ

ˆÈÓ‰ ˙Â ÈÁ· Ï˘ ˙Â¯‰ˆÂÓ‰"· . 
 


