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 לכבוד לכבוד

 אילת כהן מלקמןעו"ד  יואב גלנט

  משרד החינוך של היועצת המשפטית שר החינוך

sar@edu.gov.il  eilatme@education.gov.il 

 דחוף!

 שלום רב, 

 ביטול הדרישה להגשת הצעת מחקר לעבודת גמר לתלמידים ערבים בשפה העברית הנדון:

כם לפעול מיידית לביטול ההתניה שקבע משרד החינוך והמחייבת ולבקש כםלפנות אלי והרינ

להגיש לאישור המשרד הצעות לעבודת גמר בשפה העברית, ובמקומה לקבוע תלמידי תיכון ערבים 

דית נדרשת לאור יהמי כםהתערבות .ללא צורך בתרגומן בשפה הערביתכי תתאפשר הגשת ההצעות 

המועד  ולאור ,םימאלחינוך בשפת לשוויון ו ערבים הפגיעה הקשה בזכותם של מאות תלמידים

  .החינוך למשרדהגמר  לעבודת ההצעות להגשת הקרבהאחרון 

כדי שנוכל לכלכל את  ,משבוע ימיםתשובתכם לא יאוחר  נבקש לקבל אתלאור דחיפות הענין 

 המשך צעדינו המשפטיים.

היא עבודה לימודית אישית שמאפשר משרד החינוך לתלמידי תיכון להגיש כחלק  גמרהעבודת  .1

ערך לבחינת בגרות בהיקף של חמש יחידות. ת היא שוו מהמשימות לקבלת תעודת הבגרות.

באופן עצמאי והיא יכולה להיות מוגשת מסויים עבודת הגמר מאפשרת לתלמיד ללמוד תחום 

העובד במוסד להשכלה גבוהה, אקדמי  מנחהבמגוון רחב של נושאים. העבודה נכתבת בליווי 

 . במוסד אקדמי מוכר, או בבית הספר בו לומד התלמיד

הגמר, אופן הגשתה ואישורה מוסדרים בכללים שנקבעו על ידי הפיקוח באגף הכנת עבודת  .2

הוא הגשת הצעת עבודת גמר, במסלול  והכרחישלב ראשון  .לחינוך על יסודי של משרד החינוך

 רק לאחר קבלת אישור .אישורהצורך אל הפיקוח על עבודות הגמר במשרד החינוך, ל מחקר

 הגישה. אחר מכן לניתן יהיה להמשיך בעבודת הגמר ול משרדה

מפרט את שעל הצעות המחקר המוגשות למשרד לכלול לצורך אישורן:  אתר משרד החינוך .3

; הבעיה המועלית לדיון/לחקירה/לבדיקה; הצגת הבסיס התיאורטי "נושא העבודה ומטרתה

לעבודה ולדרך הכנתה, תוך התייחסות לספרות המקצועית הרלוונטית הקיימת בנושא; פירוט 

עיקריו של ההיבט המחקרי/מעשי של העבודה; רשימה )ארעית( של פרקי העבודה; רשימת 
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ל ברישום מדעי; פרטים על מנחה ספרות שעליה תתבסס העבודה )רשומה במדויק( כמקוב

העבודה: שם מלא, תואר אקדמי, תחום התמחות, מקום העבודה, תפקיד ותחום העיסוק; לוח 

 זמנים )משוער( להכנת העבודה."

בשפה העברית,  אוהערבית ה להגיש בשפעצמן יכולים התלמידים  עבודות הגמרלמרות שאת  .4

להגישן בשפה העברית "או מלוות בתרגום  מחייב משרד החינוךלעבודות הגמר  ההצעותאת 

של  כתבתהל לעברית". משרד החינוך אישר לאחרונה שזה מצב דברים, בתגובה מטעמו

תלמידי תיכון ערבים ה"ארץ" תחת הכותרת "עיתון ה ביעובד-העיתונאית שירה קדרי

 .19.1.2021מיום  שכותבים עבודת גמר נדרשים להגיש את הצעת המחקר בעברית"

 מאחורי מדיניות משרד החינוך , ככל הנראה,בהתאם למידע שהגיע אלינו עולה כי המניע .5

על בדיקת במשרד  המופקדתמקורם בכשל מערכתי, שכן הפקידה עברית ה השפל תנאיוה

התלמידים הערבים  כלמסיבה זו מחייב משרד החינוך את עות המחקר אינה דוברת ערבית. הצ

במערכת החינוך להגיש את הצעותיהם לעבודות הגמר בשפה העברית, במקום להקצות את 

, כמוהם כמו המשאבים הנדרשים שיאפשרו לאותם תלמידים להגיש את ההצעות בשפת אימם

  .דיםהתלמידים היהו

מעבודות הגמר שהוגשו למשרד החינוך בשנת  28%-"ל, כלפי הנתונים שהובאו בכתבה הנ .6

ידי תלמידים ערבים. אולם למרות חלקם הנכבד של -הלימודים שעברה )תש"פ( הוגשו על

ו הדומה לחלקם מתוך כלל תלמידי מערכת החינוך, ולמרות קיומ ,התלמידים הערבים בתוכנית

במשרד החינוך, לא מצא המשרד לנכון להקצות את המשאבים  של אגף החינוך לערבים

על ידי זה אם הדרושים שיאפשרו לתלמידים הערבים להגיש את הצעותיהם בשפה הערבית, 

על ידי ואם זה  ,המופקד על אישור ההצעות המוגשות בערביתמינוי פקיד נוסף דובר ערבית 

 הקצאת תקציב לתרגום אותן הצעות לשפה העברית.

בעלויות מחדלו של משרד נושאים הם אלו ש יהםומשפחות הערבים התלמידיםהתוצאה היא ש .7

 .לצורך תרגום ההצעות לשפה העברית בצורה מקצועית הכספי נטלבובלחץ הנפשי ואף  החינוך,

למותר לציין, כי ככלל תלמיד תיכון ערבי אינו שולט בכתיבה אקדמית בשפה העברית באותה 

תיבה בשפה הערבית ובהחלט שלא באותה רמת שליטה שיש לתלמיד רמת שליטה שיש לו בכ

יהודי שעברית היא שפת אימו. כתיבת ההצעות לעבודת גמר מחייבת הכרה ושימוש במושגים 

 אקדמיים ומקצועיים מהתחום הנחקר, ולשם כך נדרש תרגום מקצועי ומדוייק. 

ידים הערבים לשוויון מחדלו של משרד החינוך גורם לפגיעה קשה בזכויותיהם של התלמ .8

ולחינוך. הוא מערים קשיים בלתי סבירים על התלמידים הערבים, פוגע בסיכוייהם להגיש 

הצעות לעבודות גמר ברמה גבוהה, ומכביד עליהם מבחינת הזמן הנדרש מהם להשקיע לשם 

 כתיבת ההצעות ומבחינת המשאבים החומריים כמו הכסף הנדרש למימון התרגום המקצועי. 
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לצורך כתיבת ההצעות  ,יכולים לנצל את כל הזמן העומד לרשותםשהתלמידים היהודים בעוד  .9

התלמידים הערבים נמצאים במירוץ נגד הזמן,  .השפה בה שולטים -לעבודות הגמר בשפת אמם 

לדאוג לתרגומן על מנת להספיק ו ,הם חייבים לסיים את כתיבת ההצעות הרבה לפני המועד

לשפה העברית, ששליטתם בה פחותה משמעותית משליטתם בשפת אמם הערבית. עבודת 

 . יםמצד התלמיד משמעותית והתעסקותרב התרגום עצמה דורשת זמן 

 שגורמתהקשה  הפגיעה את היטב מדגים, -------ת"ז  ,הלמנסיפורה של התלמידה סמירה  .10

. סמירה היא העברית בשפה הגמר לעבודת תהצעו שתהג המחייבתהחינוך  משרדמדיניות 

מותנבי בחיפה, שמשתתפת בתוכנית "דרך רוח" לספרות, -י"ב בבית ספר אל כיתה תלמידת

שהיא מגמה על איזורית ללימודי מדעי הרוח. כמו שאר התלמידים המשתתפים בתוכנית, 

והיא בחרה לכתוב את העבודה בתחום הספרות והשפה  סמירה מעוניינת בכתיבת עבודת גמר

 לאחרונה את הצעת עבודת המחקר שלה לאישור משרד החינוך. הכינהלצורך כך הערבית. 

בשפה הערבית, לאחר עבודה קשה  משיחה עם סמירה והוריה למדנו כי את ההצעה היא כתבה

חראים בתוכנית "דרך הא אולם בירורים והתכתבויות שערכו עם המנחה שלה מורה לערבית.

רוח" עם משרד החינוך אודות הגשת הצעת המחקר של סמירה בשפה הערבית, נמסר להם כי 

הצעת המחקר חייבת להיכתב גם בעברית. מלבד האבסורדיות שיש בדרישה לתרגם הצעת 

מחקר זו לעברית, דרישה זו מטילה קושי ניכר עד בלתי אפשרי על כתפי תלמידת התיכון 

לשפה לעברית, היא  בספרות הערביתבשפה ומושגים מקצועיים שקשורים  וםוהוריה. תרג

 תרגום מקצועי. , ותאלץ אותה ואת הוריה להיעזר בשירותי סמירהמשימה קשה ביותר עבור 

הגישו את הצעות המחקר שלהם "דרך רוח" לספרות, חבריה היהודים בתוכנית שחלק מ בזמן .11

עדיין עסוקה במציאת מתורגמן נמלה, סמירה  ההתלמיד ,עבודות הגמרוהתפנו לעבודה על 

מקצועי שיוכל לתרגם לה את העבודה, דבר שמשאיר אותה מאחור עם תחושת אפליה ותסכול. 

 אין זה מתפקידה של סמירה או בני משפחתה לעשות את העבודה שמשרד החינוך חייב לעשות. 

מידים הערבים במערכת המדיניות הנוכחית של משרד החינוך פוגעת בזכויות יסוד של התל .12

החינוך בישראל. נראה כי אין צורך להכביר עוד מילים אודות מעמדה המיוחד של השפה 

הערבית במדינה, וזכותם של התלמידים הערבים לחינוך בשפתם, וזכותם לשוויון מול 

  תלמידים יהודים. 

 נוקט במדיניות זו, כך לפני כשנה וחצי לא תירגם החינוך לצערנו אין זו הפעם הראשונה שמשרד .13

רק בעקבות עתירה  בחינת הבגרות המתוקשבת בחמש יחידות גאוגרפיה.חלקים של  המשרד

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

את הלקחים המתבקשים "מוטב יהיה להפיק 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 ) ."הערבית במדינת ישראל ולרווחתם של התלמידים שעברית אינה שפת עמם

 .18.6.2019))פורסם בנבו,  10, פסקה "ל משרד החינוךסאלח נ' מנכ
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כי תפעלו  ,זו נופנייתכפי שנכתב בפתיח  כםלאור האמור לעיל, הרינו לחזור ולבקש  .14

להגיש תלמידי תיכון ערבים לביטול ההתניה שקבע משרד החינוך והמחייבת  בדחיפות

תתאפשר הגשת  לאישור המשרד הצעות לעבודת גמר בשפה העברית, ובמקומה לקבוע כי

 . ללא צורך בתרגומן ההצעות בשפה הערבית

כדי שנוכל לכלכל את  ,לא יאוחר משבוע ימים את תשובתכם נבקשלאור דחיפות הענין   .15

 המשך צעדינו המשפטיים.

 בכבוד רב, 

  
 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד

 : העתקים

 amited@education.gov.il, מנכ"ל משרד החינוך, בדוא"ל: עמית אדרי

 , אגף א )על יסודי(, משרד החינוך, בדוא"ל: עבודות גמר-מרים וייטמן, מדריכה ארצית ד"ר

miriamwe@education.gov.il 

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