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25.3.2020                                                                                                                             

  

  החינוך הערבי בצל משבר הקורונה

  (טיוטה)

   

ים שונים בשטח: רשויות מקומיות יומי עם גורמ-יוםועדת המעקב לענייני החינוך הערבי נמצאת בקשר 

, מורים ועם גורמים שונים במשרד בתי ספר ובמיוחד מחלקות ואגפי חינוך, ועד ההורים הארצי, מנהלי

החינוך. העמדות והדרישות של הוועדה בתקופה זו גובשו בהתאם למידע שהתקבל מכלל הגורמים 

  הקשורים לחינוך הערבי.

ערבי ערכה מיפוי כללי שהתמקד בשימוש משרד החינוך הועדת המעקב לענייני עם תחילת המשבר, 

ובחומרים הקשורים להתמודדות עם נגיף הקורונה,  וההנחיות בהוראות ,החינוך בשפה הערבית

והפעלת הלמידה מרחוק. המיפוי  ומוסדות החינוך ולמוכנות החינוך הערבי למצב של השבתת בתי ספר

משמעית על פערים אדירים מבחינת המוכנות ללמידה מרחוק, ושרוב  הצביע בצורה ברורה וחד

ספר בשפה העברית. הההוראות והחומרים, לרבות אלה המיועדים לילדים ולהורים, הועברו לבתי 

המיפוי הצביע על פערים בתוך החברה הערבית, מבחינת המוכנות ללמידה מרחוק, ועל העדר תנאים 

  שובים בלתי מוכרים בנגב. יבסיסיים להפעלת למידה מרחוק בי

הזהרנו והתרענו מההשלכות הקשות של הפערים בין יהודים לערבים בנושא הלמידה מרחוק בכל 

המישורים: התשתיות, העדר מחשבים וכלים להתחברות מרחוק לחלק גדול מהתלמידים ערבים, 

ו ממשרד החינוך הכנת ההורים. דרשנוהתכנים הדיגיטליים בשפה הערבית, הכנת הצוותים והדרכתם 

תוך ציון המצב  ומוסדות החינוך ספרהדית להכנת החברה הערבית למצב של השבתת בתי ילפעול מי

שובים הבלתי מוכרים בנגב, סגירת הפערים ושליחת חומרים חינוכיים והוראות בנושא יהמיוחד של הי

ולילדים, לרבות פתיחת קורונה בשפה הערבית. דרשנו גם מתן מענה פסיכולוגי ורגשי והדרכה להורים 

קו חירום טלפוני לתמיכה נפשית בשפה הערבית (קו כזה נפתח בימים האחרונים בעקבות דרישתנו 

   .17:00עד  11:00  , מבחלק משעות היום רק ממשרד החינוך והוא נותן מענה

רמים (מכתבים, פגישות ושיחות עם גו ובדרכים שונות הפניות שלנו למשרד החינוך היו באופן ישיר 

, בשיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת, ועם מרכז עדאלה והאגודה לזכויות )שונים במשרד החינוך

  האזרח. 

חופשת הפורים בחברה היהודית  תבשבוע שקדם להשבתת מערכת החינוך בישראל, ובמיוחד בתקופ

אי אימון שבה מערכת החינוך בחברה הערבית המשיכה לפעול באופן מלא, עלו שאלות רבות הנובעות מ

אם התלמידים הערבים נלקחו בחשבון ואם היה צריך להשבית את בתי הספר בחברה  :בממסד, דוגמת

בחלק מהמקרים, ועדי הורים קראו להשבתת בתי ספר ערביים במיוחד באזורים בהם ביקרו  ?הערבית

מו חזרת ייחודיות הקשורות לחברה הערבית (כאחרות ו ) ובשל סוגיותכדוגמאתיירים מחו"ל (נצרת 

מאות אזרחים ערבים מסעודיה אחרי שהות ממושכת לצורך אל"עומרה"). בשלב זה, ועדת המעקב 

ועם ועד ההורים הערבי הארצי  העליונה חינוך ובתיאום עם ועדת הבריאות של ועדת המעקבהלענייני 
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משרדי  ולאחר שיחות עם משרד החינוך, הוציאה גילוי דעת שקרא לציבור להתנהגות בהתאם להוראות

ל נקודתי במקרים מיוחדים, יש לעשות זאת תוך ופיהבריאות והחינוך, והבהיר שבמידה ויש צורך בט

עם הרשויות המקומיות, המוסדות הארציים של החברה הערבית והגורמים הרלוונטיים.  מלא תיאום

  גילוי הדעת הדגיש את הצורך בהתמודדות קולקטיבית, מקצועית ומאורגנת. 

  

  

  :וקהלמידה מרח

התאפיינו בבלבול רב  ומוסדות החינוך החלטות הממשלה בתחום החינוך, לאחר השבתת בתי הספר 

של מערכת החינוך בכלל  הבקבלת החלטות, והיה ניכר שהן לא היו בנויות על הערכה נכונה למוכנות

תלמידים מהולפערים הקיימים בין יהודים לערבים  בפרט (במיוחד העדר מחשבים לאחוז גבוהה  

בשל פערים דיגיטאליים באופן כללי). התכניות ו הירוד אקונומי-ם בגלל המצב הסוציויערביה

והתרגולים שנערכו לפני המשבר לא לקחו בחשבון את ההורים כשותפים מרכזיים לתהליך החינוכי 

כמו בלמידה מרחוק, במיוחד לתלמידים בגנים ובבתי ספר יסודיים, שלא הושקע בהכשרתם למצב זה. 

כן, הממשלה לא לקחה בחשבון את הצרכים של המורים, התלמידים וההורים במיוחד מהבחינה 

ו זלזול במערכת החינוך ובמורים. מורים רבים דווחו, שהתבקשו ללמד חברתית ושיקפ-הפסיכולוגית

על חשבון ילדיהם שהיו צריכים את המחשב  זה היה מהבית, ונאלצו להשתמש במחשב הביתי לפעמים

  רך הלמידה שלהם מרחוק. לצו

תי ספר יסודיים ובחט"ב שהתקבלה לאחר מספר בבההחלטה בעניין הפסקת הלמידה מרחוק בגנים, 

תה בעייתית ולא לקחה בחשבון את יימים של הפעלתה, והשארת הלמידה מרחוק דרך האולפנים, הי

תקופה זו. כמו כן, לרבות חשיבות הקשר של המורים עם התלמידים שלהם דווקא ב ,מכלול השיקולים

שובים בלתי מוכרים בנגב. ימחשבים בבתים, במיוחד בי שאין להםהחלטה זו לא נתנה מענה לתלמידים 

מכיוון שהלמידה מרחוק צומצמה אחרי החלטה זו ללמידה סינכרונית דרך האולפנים, אז האפליה 

ה בה מהחלטה זו מחשבים הפכה לקשה עוד יותר. הממשלה חזר ם להםחסרישבחינוך נגד תלמידים 

  לאחר כשבוע מקבלתה, והמורים חזרו לעבודה.  

  

  :חסמים הפוגעים בזכות התלמידים הערבים לחינוך בלמידה מרחוק

הנתונים השונים שזורמים אלינו מהשטח (לרבות ממיפויים שערכו מנהלי בתי ספר ונתוני צפייה  על פי

מהתלמידים הערבים לא מחוברים בצורה  בשיעורים שדווחו בישיבות שונות), ניתן להעריך שכמחצית

קיימים פערים גם בתוך החברה הערבית, ובאזורים מסוימים כמעט  הרציפה ללמידה מרחוק. בעניין ז

שובים בלתי מוכרים). להלן הגורמים יהלמידה מרחוק לא מתקיימת כלל (עשרות אלפי תלמידים בי

  המרכזיים לכך:

מהמשפחות הערביות מתחת לקו העוני, כשני שליש  50% -קונומי בחברה הערבית: כא-המצב הסוציו-

מהתלמידים הערבים במצב סוציו אקונומי קשה. מציאות זו גורמת לפערים דיגיטאליים אדירים בין 

  ערבים ליהודים.
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חוז התלמידים שאין להם מחשב או טאבלט בבית הוא גבוה. הבעיה הזו קיימת בכל החברה א -

י מוכרים בנגב ובשכונות עוני ערביות בערים מעורבות. להלן נתוני הערבית, ובעיקר בישובים בלת

מיפויים שערכו בבתי ספר לגבי אחוז התלמידים ללא מחשב או טאבלט שמלמדים על היקף ועומק 

-40, קלנסווה 50%, חורה 50%, לקיה 70%כסייפה הבעיה (מקור: מחלקות חינוך ברשויות מקומיות: 

, 30%נגידאת -, בועיינה30%, רינה 30% , כפר כנא35-40%(בית נטופה)  , מועצה אזורית אלבטוף45%

, 25%, אכסאל 25%, משהד 25%, פורדיס 25% , כפר כנא25-30%, גדידה אלמכר 25%אום אלפחם 

תלמידים,  1000(ללא ילדים בגנים ובבתי ספר פרטיים), שפרעם 15%, נצרת 20%, עילבון 20%טמרה 

  תלמידים.     191, כאבול 484סד תלמידים, דיר אלא 500יפיע 

ילד אחד במשפחה (בהנחה יותר מ. זה לא יכול לתת מענה לבמצבים מסוימים קיים מחשב אחד בבית-

  שכונה).\שקיימת תשתית אינטרנט טובה בישוב

לחו דפי עבודה דרך הואטס אפ של ההורים. בחלק גדול מהמקרים, נש מתבצעתחלק מהלמידה מרחוק -

ס אותם. בהעדר מדפסות וציוד מתאים, לא ניתן לבצע את המשימות שנשלחו מבתי שהיה צריך להדפי

  ספר. 

ישובים ישובים ערבים: בחלק מהישובים אין תשתיות שמאפשרות למידה מרחוק. היתשתיות בי-

  הבלתי מוכרים בנגב כדוגמא.   

ר המרכזי כזיות ללמידה מרחוק משתמשות רק בשפה העברית. למשל האתשפה: הפלטפורמות המר-

ממנו מועברת הלמידה מרחוק לא תורגם לערבית (גם אם מעביר תכנים בערבית). מציאות זה מהווה 

חסם במידה ואין קוראי עברית בבית וזה מגביר את התלות של ילדים בבוגרים שמכירים את השפה 

ונים בשפה העברית. כמו כן, קיים מחסור בתכנים דיגיטאליים מתאימים לתכנית הלימודים בגילאים ש

  הערבית (סרטונים, מצגות וכ').

  יים והוראות להורים ולתלמידים התקבלו בבתי ספר בעיקר בשפה העברית.  חומרים חינוכ-

הליך הלמידה מרחוק. צריכים את עזרת ההורים בת יםיסודיבתי ספר ההורים: תלמידים בגנים וב-

בחלק גדול מהמקרים אין להורים את היכולת לעזור לילדים. בין היתר הם לא קיבלו הכשרה והדרכה 

  בעניין.   

  מצב התשתיות בישובים ערבים: -

ך העדר תשתיות חשמל ואינטרנט בישובים בלתי מוכרים בנגב, מונעת מאלפי ילדים להיות חלק מתהלי

  הלמידה. 

לפי מידע שקיבלנו מרשויות מקומיות שונות, העדר תשתית אינטרנט או קיום תשתיות חלשות שגורמות 

לבעיות התחברות רציפה, קיים בשכונות ובישובים ערבים שונים. להלן דוגמאות לישובים כאלה: ביר 

  גידאת, דיר אלאסד, עראבה וישובים בנגב. נ-אלמכסור, בועיינה

ד בבתי ספר: קיימים פערים אדירים בכל מה שקשור לתקשוב בין בתי ספר יהודיים לבתי תשתיות וציו-

ספר ערביים. פער זה העצים את הפערים הדיגיטאליים הקיימים וכן את רמת השימוש באמצעים 

דיגיטאליים בחינוך בימי שגרה. דבר שיש לו השלכות על מידת השימוש באמצעים אלה בתקופת משבר. 

בהיקשר הזה, שהיכולת של הרשויות המקומיות הערביות להשקיע בציוד טכנולוגי בבתי חשוב לציין 
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ספר היא הרבה יותר מוגבלת בשל המצב הכלכלי והכספי של הרשויות המקומיות הערביות בהשוואה 

ליכולת התמיכה התקציבית של רשויות מקומיות יהודיות. להוסיף לזה את היכולת של בתי ספר בחברה 

גייס תרומות ותקציבים מגורמים פילנתרופיים שונים שהיא גדולה בהרבה מהאפשרויות היהודית ל

  העומדות בפני בתי ספר ערביים. 

  

  

  פערים ואפליה:

  ם והוראות להורים ולתלמידים התקבלו בבתי ספר בעיקר בשפה העברית.חומרים חינוכיי-

כנית והמידע מעקב אחרי התכניות שהועברו בשבועיים הראשונים לתהלמידה דרך האולפנים: -

בין מה שמוצע ליהודים לבין מה שמוצע לערבים עצום הפער שהתקבל מהורים וממחנכים מלמדים על  

במקרים רבים, מועברים  . המצב השתפר בימים האחרונים אך הפער עודנו קיים.מבחינת היקף ואיכות

ים לכיתה ב' מועבר גם לכיתה א'). התלמידים (למשל, שיעורים המיועדשיעורים שלא מתאימים לגיל 

כמו כן, יש חזרות רבות על אותם שיעורים. התנהלות זו, תורמת להרחבת פערי למידה בין יהודים 

  לערבים.  

מגוון האפשרויות לתכנים  ,נכרונית: קיים פער אדירס-למידה עצמאית ואתכנים דיגיטאליים בערבית ל-

  דים ערבים לבין מה שמוצע בחברה היהודית.ידיגיטאליים העומדים בפני אנשי חינוך ותלמ חינוכיים

דרכה: קיים פער בהדרכה ובהיערכות בשל משאבי הפיקוח וההדרכה הנמוכים בחברה הערבית ה-

בהשוואה לחברה היהודית. יש לציין בהיקשר הזה שלא מונה מפקח בנושא תקשוב בחינוך הערבי מאז 

ח הקודם לפנסיה לפני כארבע שנים. לפי אתר משרד החינוך, יש רק ממלא מקום. לפי יציאת המפק

  המורים בתחום, ממלא המקום עובד גם בחלקיות משרה.

ולפני השידור נמצאים באזור המרכז. אין אף אולפן שידור באזור הצפון. זה מקשה על מורים ערבים א-

  להשתלב בהוראה מרחוק. 

  

  :דרישות

  

ונגישות דית לסגירת הפערים הקיימים בחינוך ולהבטיח חינוך שוויוני ייך לפעול מעל משרד החינו

להלן הדרישות המרכזיות והצעדים הנדרשים להתערבות לכלל התלמידים במדינה. ללמידה מרחוק 

  ממשלתית לפתרון בעיות וסגירת פערים: 

  

משרד החינוך נדרש לצייד את התלמידים . פתרון חסמים מרכזיים להנגשת מערכות הלמידה מרחוק: 1

במחשבים ובאמצעים שמאפשרים להם להתחבר לתהליך הלמידה מרחוק, ולהנגיש את הלמידה מרחוק 

לתלמידים שחיים בישובים שאין בהם תשתיות שמאפשרות התחברות רציפה באינטרנט ובראשם ילדים 

  מישובים בלתי מוכרים בנגב.
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הטכנולוגיים המתאימים ללמידה מרחוק, היא הכרחית במצב ציוד התלמידים במחשבים ובכלים 

הקיים שההערכה היא שיימשך עד פתיחת שנת הלימודים החדשה, אבל גם היא חשובה ליום שאחרי, 

לאור הצפי בהתרבות השימוש בכלים דיגיטאליים ובמחשבים לאחר שמערכת החינוך התרגלה בהם 

  במשבר הנוכחי. 

  

. ת ההוראות ואת החומרים החינוכיים לתלמידים ולהורים בשפה הערביתשפה ערבית: יש להעביר א. 2

שההוראות והחומרים מועברים בשפה אותו זמן ב הזכות לשוויון מחייבת העברת החומרים בערבית

  .בחברה היהודית העברית לבתי ספר

  

איכות ו חוק תכנים חינוכיים באותו היקףים לקבל בלמידה מריתכנים: זכותם של התלמידים הערב. 3

להבטחת זכות במדינה. על משרד החינוך לפעול  םיובשפה הערבית, כמו שמקבלים התלמידים היהודי

  זו.

  

ם המשתתפים בהעברת שיעורים דרך ילפתוח אולפני שידור באזור הצפון. זה יקל על המורים הערבי. 4

  . ויתרום לשיפור המצב הקיים יעודד השתתפות מורים נוספים, אולפני משרד החינוך

  

התאמת תכנית הלמידה מרחוק למציאות בשטח ולצרכים השונים של קבוצות שונות, ובאופן . 5

  שתבטיח חינוך שוויוני והשתתפות כלל התלמידים בתהליך החינוכי. 

  

. תמיכה פסיכולוגית: להבטיח שירותים פסיכולוגיים בשפה הערבית לתלמידים, להורים ולמורים 6

  הזקוקים לשירותים אלה, לרבות בקווי החירום ובחומרים המופצים בעניינים אלה לבתי ספר ולהורים.  

   

ת בשפה סטודנטים ערביים בארץ: הקלות בתשלום שכר לימוד, מתן מלגות מיוחדות ותמיכה נפשי. 7

  הערבית דרך מוסדות ההשכלה הגבוהה. 

  

סטודנטים ערבים בחו"ל: מלגות ותמיכה כספית בכדי להבטיח את השלמת הלימודים שלהם, תמיכה  .8

  נפשית והדרכה. 

  

בחינות הבגרות: לגבש תכנית להשלמת חומרים והכנת התלמידים לבחינות הבגרות לאור פערי  . 9

י הספר. יש לספק פתרונות להפחתת לחצים דוגמת  מועדי ב' הלמידה מרחוק בתקופת השבתת בת

  לבחינות. 

  לגבי תלמידי י"ב, מציעים לתת אפשרות לחישוב הציון השנתי גם בבחינות במועד החורף הקרוב.
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רגשיים הגיבוש תכנית לקליטת התלמידים אחרי החזרה ללימודים שתתן מענה לקשיים הנפשיים, . 10

  דים והוריהם בתקופת המשבר.והחברתיים מהם סבלו היל

  

מכיוון שאחוז גבוה מהילדים לא היו מחוברים ללמידה השלמת חומרים לאחר החזרה לשגרה: . 11

מרחוק בצורה מיטבית, יש צורך בהשלמת חומרים וחזרה על החומרים שנלמדו ומניעת יצירת פער 

מו כן, לפעול לסגירת פערים בלימודים בשל המשבר (במיוחד שיש לפער זה השלכות מעמדיות ברורה). כ

  ם. ייהודים לערבי תלמידים בין

  

תמיכה כספית למדריכים ולמורים שלא מועסקים בצורה ישירה דרך משרד החינוך, השלטון . 12

המקומי או הרשתות. אנשי חינוך אלה מספקים סדנאות ותכנים חינוכיים, במיוחד בגיל הרך ובחינוך 

  עשרה שונות.הבלתי פורמאלי ותוכניות תגבור וה

  

חינוך ברשויות המקומיות הערביות לגיבוש תכניות מקומיות התמיכה וחיזוק אגפי ומחלקות . 13

  להתמודדות עם השלכות המשבר הנוכחי ותמיכה במערכת החינוך המקומית. 

  

חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי בכלל ובקרב בני נוער בפרט. זה יסייע בהתמודדות עם ההשלכות . 14

ת ביום שאחרי משבר הקורונה בחברה הערבית בשל המצב חברתי הצפויו-משבר הכלכליהקשות ל

  הכלכלי של רוב המשפחות והמועסקים הערבים. 

  

. חברה אזרחית: תמיכה בארגוני חברה אזרחית העוסקים בחינוך הפעילים כיום בסיוע למערכת 15

רה אזרחית בחברה הערבית החינוך ולהורים בתקופת החירום. תקצוב ממשלתי יציב לארגוני חב

  בתחום החינוכי. הפועלות בקהילה שמבטיח קיום עמותות ערביות חזקות 

  

מחייבת התערבות ממשלתית לסגירת הפערים עתידי חירום המוכנות של החינוך הערבי למצב . 16

וגיבוש תכנית אסטרטגית ציוד, תכנים ועוד)  כוח אדם, בחינוך בכל המישורים (בנייה,הקיימים 

  והקצאת משאבים להבטחת שוויון מלא בחינוך.

  

הסקת מסקנות: התגלו בתקופת זו בעיות קשות מבחינת ההיערכות והמוכנות בתחום הלמידה . 17

מרחוק וכן את עומק הפער בין החינוך הערבי ליהודי בכל המישורים והתחומים. יש לעשות הערכה 

לפתרון הבעיות  למתן מענה לצרכים, עולבשיתוף כל הגורמים הנוגעים לדבר והסקת המסקנות ולפ

 פערים.הוסגירת 

  

  

  


