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מדיניות לצמצום פערים בין החינוך הערבי לעברי

חנין מטר, מושקלבקיריל, ר עידית קלישר"ד, תחאוכור מריאן "ד
המרכז הבינתחומי הרצליה, מכון אהרן למדיניות כלכלית

עמרייהיב'נג, אסף גבע
אגף הכלכלן הראשי משרד האוצר
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בוגרי החינוך הערבי מתקשים להשתלב באקדמיה ובשוק העבודה

2018עיבודים לנתוני סקר הוצאות : מקור*

הכנסה כלכלית ממוצעת של משקי הבית כשראש משק הבית  

54-30בגילאים 

ההכנסה של משק בית ערבי היא מחצית מזו של  

משק בית יהודי

מהפער מקורו בפערים ברמה 2/3

ובאיכות ההשכלה

בוגרי מערכת החינוך הערבית בעלי  

הישגים וכישורים נמוכים

בהשכלה העל־  לא מצליחים להשתלב 

אקדמית או בתעסוקה איכותיות/תיכונית

בקרב הצעירים  שיעור חסרי המעש גבוה 

והצעירות הערבים

13,023 

23,429 

ערבים יהודים
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פערים משמעותיים בהישגים וביכולות בסיום התיכון

הערביבחינוךהתיכוניםהספרמבתי30%-ב

3%לפחותנפסלו(העבריבחינוך2%לעומת)

להעתקהחשדבגללבבגרויותמהנבחנים

גדוליםמאודפערים,בנוסף•

לידיבאיםשהםכפיבמיומנויות

הבינלאומייםבמבחניםביטוי

,העבריתבשפהשליטהוחוסר•

קריטיחסם–המדוברתבעיקר

בהשכלהמוצלחתלהשתלבות

אקדמית/העל־תיכונית

ובתעסוקה

המגזריםוביןמגדרייםפערים•

הערביהחינוךבתוך

3%
11%9%

10%3%

7%
7%

4%13%

23%

3%

2%

7%

7%
41%

31%

14%
6%

יהודים ואחרים ערבים

2019, לפי סוג מסגרת הלימודים ורמת תעודת הסיום18בני 

מצטיינים

בגרות מאפשרת כניסה לאקדמיה

בגרות לא מאפשרת כניסה לאקדמיה

(לא בגרות)תעודה המאפשרת לימודי הנדסאי 

ללא אף תעודה, נגשו למבחן אחד לפחות

לא נגשו לאף בגרות

ס מקצועי"לומדים בב

לומדים במוסד שלא מגיש לבגרות

לא ידוע\לא רשום לשום מסגרת

מנהלייםונתוניםהחינוךמשרדלנתוניאהרןמכוןחוקריעיבודי:מקור

חרדיםכולליהודים*
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הפערים בין תלמידים ערבים ליהודים בהישגים וביכולות  

נשמרים גם כאשר משווים בין תלמידים מאותו רקע  

חברתי־כלכלי

?ממה נובעים הפערים, אם כך
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מהסטודנטיםנמוכיםפתיחהנתוניבעליוהוראהלחינוךהערביםהסטודנטים•

האחריםבתחומיםהערביםהסטודנטיםומרוב,תחוםבאותוהיהודים

משמעותיתירידהבמגמתלחינוךבמכללותהערביםהסטודנטיםשלההישגים•

האחרונותבשנים

הפלסטיניתברשותבעיקר,ל"בחולמדו2019-בהחדשיםמהמורים28%•

למוריםביחסמשמעותיתנמוכההערביבחינוךהמוריםשלהמיומנויותרמת•

כליםבהטמעתמשמעותיחסם–דיגיטליתבאוריינותהיתרבין,העבריבחינוך

הערביבחינוךדיגיטליים

פערים משמעותיים באיכות ההוראה והניהול
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בתיכוניםבעיקר,החינוךשלביבכלתקצובפערי•

משקישלוההשקעה,יותרנמוכההערביותהמקומיותברשויותלחינוךההוצאה•

(דומהחברתי־כלכלימרקעביתמשקיביןבהשוואהגם)יותרנמוכהבחינוךהבית

הוראהחומרי,פיזיותתשתיות,הוראהמרחבי)הספרבתיבתשתיותפערים•

(...ולמידה

משמעותיחסם–בבתיםוגםהספרבבתידיגיטליותבתשתיותפערים•

החינוךבמערכתדיגיטלייםכליםבהטמעת

פורמליבלתיחינוךשלאיכותיותבמסגרותמחסור•

פערי תקצוב ופערים בתשתיות
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מערכת החינוך תספק לבוגריה את הכלים הנדרשים  : החזון

להשתלבות מיטבית בחברה ובתעסוקה

שאינה אקדמיתהעל־תיכוניתלרבות השתלבות בהשכלה הגבוהה ובהשכלה 

יעדים והמלצות החוקרים למערכת החינוך לדיון
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זרם
(מדי שנה5%-כ)

מלאי

פיתוח מקצועי איכותי

ההשתלמויותלאיכותמדדיםהגדרת–

לתיאורטימעבריישומימרכיבהכללת•

ומשוביםתצפיות•

עידוד תחלופה איכותית

איכותייםלאמוריםפרישתתמרוץ–

טיוב מנגנון ההשמה של המורים כך 

שהטובים ביותר ייקלטו במערכת

אחידחיצונימבדק–

ההוראהבתחוםבקיאות•

ניהול,פסיכולוגיהיבט)הוראהמיומנויות•

(..כיתה

ולהפךספרבתיידיעלמועמדיםדירוג–

טובההתאמהליצירת

שיפור איכות ההוראה
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זרם מלאי

לאיתנותמקצועיופיתוחליווי•

ניהולית

למנהליםדיפרנציאליתגמול•

(ופרסיםהוקרהכולל)

הניהוללאיכותמדדיםלהגדיריש–

המנהליםשלהשמהמנגנוןיצירת•

במערכתייקלטוביותרשהטוביםכך

משרדבמטהמרכזיתבוחניםועדת–

החינוך

שיפור איכות הניהול
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ובשוקבאקדמיהלצרכיםהעבריתלימודישלהפדגוגיהתוכןהתאמת•

הדבורההשפהעלבדגש,(תרבותיתכולל)העבודה

יומיומיתולהתנהלותהעבודהלשוקמוכוון:לימודיחידות3–

לאקדמיהמוכוון:לימודיחידות5–

הפורמליבחינוך,שפת־אםעבריתדוברי,ולמוריםלתלמידיםחשיפה•

פורמליוהבלתי

זרה/שנייהכשפההעבריתלהוראתסףתנאיקביעת•

החינוךשלביבכלהעבריתלרמתמדידיםיעדיםקביעת•

לעילהמוצעיםהלימודיםבתכניתלשינוייםבהתאם*

, ל"יח3-למהבוגרים ייגשו לפחות 90%*: לבגרותהיעד 

ל"יח5-ללפחות מחציתם 

שיפור הבקיאות בשפה העברית

,  הפרדה לפי רמות הלימוד השונות

, בדומה לאנגלית ומתמטיקה

מתחילת התיכון
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דיגיטליותתשתיות•

הצהריםאחרבשעותגםהזמיניםהספרבבתימתוקשביםלמידהמרחבי–

הספרביתברמתהתקשובתמיכתמערךחיזוק–

דיגיטליותמיומנויותפיתוח•

למוריםדיגיטליותהוראהומיומנויותדיגיטליתאוריינותלפיתוחסדנאות–

הסדירההלימודיםמתכניתכחלקדיגיטליתאוריינותפיתוחהכללת–

בהוראהדיגיטלייםבאמצעיםשימוש•

היברידיתלמידההטמעת–

שוניםבתחומיםמקצועבמורימחסורעלגישור•

התחומיםבכלבהוראהדיגיטלייםכליםהטמעת–

הטמעת שימוש בכלים דיגיטליים
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ב"יסיוםתעודותשלשונותלרמותיעדיםהגדרת•

מסלול/בגרותתעודתללא,ד"י-ג"י/ט"למהבגרות,לאקדמיה/בהצטיינותבגרות–

נשירה,מקצועי/לבגרותחליפי

ב"ביהלומדיםמתוךולאהשנתוןמתוךהקבוצותשיעורימדידת–

והמגדרהאוכלוסייהקבוצתלפיספציפייםיעדים–

לפסיכומטריבדומהחיצוניבאופןהבגרותבחינותניהול•

המתקשיםבתלמידיםתמיכה•

הערביבמגזר"סטארט"כגוןלתכניותפיילוט–

בגרותחליפיים/המקצועייםהמסלוליםותדמיתאיכותשיפור–

מתחילתהתלמידיםכללשלהפוטנציאללמיצויוהכוונהמידע,איבחון•

התיכון

השקעה וקביעת יעדים לכלל הרמות בסיום התיכון
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תקצובפערי•

לפעריםבגורמיםהמתחשבתיעילהמשאביםחלוקתתוךלתלמידהתקצובהשוואת–

היעדיםלהשגתשתוביל

היעדיםלהשגתנוסףכמשאבהבלתי־פורמליהחינוך•

עםאינטגרציה,אזרחית־לאומיתזהות,דיגיטליותמיומנויות,רכיםכישורים,עברית–

...הכלליתהחברה

היעדיםלהשגתהפורמליהחינוךעםפעולהושיתוףתיאום–

משאבים


