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     לכבוד     לכבוד

    אילת כהן מלקמןעו"ד    עמית אדרי

  משרד החינוך של היועצת המשפטית  החינוך דשרמנכ"ל מ

.gov.ilcationedu@amited  eilatme@education.gov.il 

 דחוף!          

 שלום רב, 

 ומחשבים דוברי השפה הערבית פרויקטים באלקטרוניקהלמינוי בוחנים לעבודות גמר ו הנדון:

 
מינויים של בוחנים שאינם דוברי השפה  לביטול לאלתרלפעול כם ולבקשבזאת  כםלפנות אלי והרינ

אלקטרוניקה ומחשבים בבתי הנדסת הערבית לבחינות ההגנה על עבודות גמר ופרויקטים במגמות 

בשפה הערבית  םששליטת הספר הערבים, ולמנות במקומם בוחנים ערבים או דוברי השפה הערבית

 . מוכחת

 משבוע ימיםתשובתכם לא יאוחר  נבקש לקבל את ומועד הבחינות הקרב לאור דחיפות הענין

 כדי שנוכל לכלכל את המשך צעדינו. ,מיום מכתבנו זה

פנייתנו זו בקשתנו למידע בנושא מינוי הבוחנים, מספרם, חלוקה לפי *לתשומת לבכם מצ"ב ל*

 לאום, והקריטריונים לפיהם פועל משרד החינוך לשם קביעת זהות הבוחן עבור כל בית הספר.

 :פנייתנונימוקי להלן 

תלמידים ממגמות אלקטרוניקה ומחשבים הורים ללאחרונה התקבלו אצלנו פניות של מורים ו .1

אינם דוברי השפה הערבית, שמינויים של מורים יהודים המלינים על  ,בבתי ספר ערבים

 .באותם בתי ספר כבוחנים לעבודות גמר ולפרויקטים במגמות אלקטרוניקה ומחשבים

 ם העיקרית ושפתשפתהשפה הערבית עבור בתי ספר ותלמידים שמינוי בוחנים שאינם דוברי  .2

ת ההגנה על ובחינכלל וכלל.  סבירה, היא החלטה תמוהה ובלתי היא השפה הערביתאמם 

התלמידים להסביר  מתבקשיםבהן ופה -גמר והפרויקטים הן בחינות שנערכות בעלעבודות ה

את ו תם, להסביר את אופן פעוללאורך לימודיהם עמלום ים עליההפרויקטהעבודות ואת 

לשם כך נדרשים כישורים ורבליים ויכולות הבעה בעל פה שהם ברמה נאותה . תוצאותיה

ת ם של התלמידים הערבים להגן על עבודות הגמר והפרויקטים שלהם נפגעיכולת ומספקת.

ואינה שפת  שפה שניה עבורם שהינה משמעותית במקרה בו יידרשו להיבחן בשפה העברית

 .הלימוד הבית ספרית
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החלטתכם למנות בוחנים יהודים שאינם שולטים בשפה הערבית עבור בתי , לפי מידע שקיבלנו .3

 שניתן למנות וישנם מספיק בוחנים בני החברה הערבית ,הספר הערבים אינה כורח המציאות

. כידוע, לפי תנאי אלקטרוניקה ומחשביםעבודות גמר ופרויקטים במגמת הנדסת ב בחינות עבור

 תמשרדכם כמעט כל מורה בתחום יכול להתמנות כבוחן לאחר שהגיש מועמדות ולאחר שוועד

 היגוי בחנה את התאמתו. 

למשרדכם והלינו על המינויים, הוצע  ופנהספר  יבתכי לאחר ש ,חלק מהפניות שקיבלנו ציינו .4

המקצוע להיות נוכח בזמן הבחינה ולסייע לתלמידים בתרגום ובהסברים.  הלהם לאפשר למור

. אין שום הגיון למצב הבעייתי שמשרדכם יצר עה זו אינה הגיונית ואינה מספקת מענה הולםהצ

דבריהם תרגום זמן הבחינות בעל פה, רק לשם שעות על גבי שעות ב י המקצוע יבלובכך שמור

להאריך את לסרבל את ההליך, הפך, ובכך לרבית לעברית ונים מהשפה העבוחים וההתלמידשל 

זמן הבחינות, להלחיץ עוד יותר את התלמידים ואולי אף לחשוף אותם ואת מוריהם לטענות 

הדברים  במיוחד לאור ףכאן תק הנאמר התלמידים. תשובותמצד הבוחנים בדבר עזרה ותיקון 

  ות.שהמשרד יכול למנ וחנים ערביםלפיהם אין מחסור בבשציינו לעיל ו

בזכויות יסוד של התלמידים אין ספק כי התנהלות המשרד בעניין עסקינן גורמת לפגיעה קשה  .5

תיכון  ישל תלמיד םולחינוך בשפת אימם. שליטת , לשוויוןלחינוךזכותם  ובכללן, הערבים

קשר הבשפה הערבית, ובאופן מיוחד ב שליטתםבשפה העברית נופלת משמעותית מ םערבי

. עריכת מבחני ההגנה על הפרויקטים ועבודות הגמר בשפה העברית הבעההדיבור והכישורי ל

 וברמת הציונים שישיגו,בסיכויי הצלחתם של התלמידים הערבים עלולה לפגוע בשפה העברית 

ונוחים כך שהבחינה  תנאי היבחנות סביריםליזכו יהודים התיכון התלמידי  בעוד שעמיתיהם

מאמצים פוטר אותם מהשקעת החוסך מהם קשיים מיותרים, דבר אמם, בשפת פה נערכת -בעל

את זמנם בהיערכות לבחינה להשקיע ומאפשר להם להתרכז ו מיוחדים בתחום השפה וההבעה

  .  פרויקטים שלהםולהגנה על העבודות וה

קשר להחלטות של משרד החינוך הפעם הראשונה שאנו פונים אליכם באין זו מצער לציין, כי  .6

 לא תירגם תייםלפני כשנ, כך פוגעות בזכותם של התלמידים הערבים לשוויון ולחינוך בשפתם.ה

רק בעקבות עתירה  אוגרפיה.יגבבחינת הבגרות המתוקשבת בחמש יחידות חלקים של  המשרד

 .תה בשפה הערביהבחינכל את התחייב משרד החינוך לתרגם לבית המשפט העליון, הגשנו ש

"מוטב יהיה להפיק את הלקחים המתבקשים כי  ,דינוהדגיש בפסק ל לנכון בית המשפט ראה

בכל הנוגע להיערכות למצבים דומים בעתיד מבעוד מועד כך שמערכי הבחינות בשפה  –

הערבית לא ייפלו במאומה מאלה בשפה העברית, תוך מתן מלוא המשקל למעמדה של השפה 

 4069/19בג"ץ ) ."ינה שפת עמםהערבית במדינת ישראל ולרווחתם של התלמידים שעברית א

 .()18.6.2019)פורסם בנבו,  10, פסקה סאלח נ' מנכ"ל משרד החינוך

בעקבות  הגשת הצעות מחקר בשפה העברית בלבד.ה התניית תשל המשרד היהחלטה אחרת  .7

 שנת לקראת כי הוחלטכי " ,2.2.2021 חודש ינואר השנה, נענינו ביוםתנו למשרד בייפנ
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 הצעה להגיש רשאים יהיו ערבית דוברי שתלמידים לכך משרדנו ייערך ב"תשפ הלימודים

 ."בעברית נלווה תרגום בהגשת צורך וללא, הערבית בשפה כתובה כשהיא גמר לעבודת

 חמורהגם הפעם משרד החינוך פוגע בצורה  .נושא פנייתנו זו אינו שונה מהמקרים הנ"ל .8

להערמת קשיים  וגורםהתלמידים הערבים לשוויון ולחינוך בשפת אמם,  יהם שלתיובזכו

שנחשב בחינות הבגרות,  דווקא בשלב זה ולקראתתלמידים אותם הכבדה בלתי סבירה ללו

הוא  הפעם חמור במיוחד אך. שלב מכריע עבור התלמידים ועתידם האקדמי והמקצועיל

, ם מהקשות שידעה מערכת החינוךבשנת לימודי – תקופה מיוחדת זושהדברים מתרחשים ב

שתקופה זו יצרה עבור  םכתוצאה ממגפת הקורונה ומהתנאים הקיצוניים והייחודיי וזאת

היו מחייבים גישה אלו  םם ייחודייתנאידווקא  מערכת החינוך בכלל והתלמידים בפרט.

 הפוכה מצד משרדכם שתתחשב בתלמידים ותגמיש את תנאי ההיבחנות.

לביטול מינויים של  לפעול לאלתרנבקשכם  ,זו נופנייתבפתיח שנכתב כפי ולאור האמור לעיל, 

בוחנים שאינם דוברי השפה הערבית לבחינות ההגנה על עבודות גמר ופרויקטים במגמות 

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים בבתי הספר הערבים, ולמנות במקומם בוחנים ערבים או דוברי 

 השפה הערבית ששליטת בשפה הערבית מוכחת. 

משבוע ימים תשובתכם לא יאוחר  קבל אתנבקש ללאור דחיפות הענין ומועד הבחינות הקרב 

 כדי שנוכל לכלכל את המשך צעדינו. ,מיום מכתבנו זה

 

 למענה בהקדם, נודה.

 בברכה,

 גדיר ניקולא, עו"ד
  

 : העתקים

 abdallahch@education.gov.il :"לבדואעבדאללה ח'טיב, מנהל אגף החינוך לערבים, 
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