
   שקיעה נוגה–הוראת השפה הערבית בבתי ספר עבריי�

על מרכזיות� של לימודי השפה הערבית במסגרת מדיניות משרד קריאה לחשיבה מחודשת 

  החינו� לחיי� משותפי� בתחו�החינו� 

  1ר� לוסטיגמ�

 תקציר

 נתפסת,  ועד היו�� עוד לפני קו� המדינה �מאז שהוחל בלימודי הערבית בבתי ספר עבריי� 

כאמצעי מרכזי בידי מערכת החינו� ליצירת גשר שיקרב בי� אלה הוראת הערבית בבתי ספר 

לב ה שער לתרבותו התמקדה תשומת יאמתו� התפיסה כי שפת האחר הערבי ה. לערבי�יהודי� 

מרכיבי� בהכרת במפגש ע� האחר וואילו העיסוק , קובעי המדיניות בהוראת השפה הערביתשל 

 . לשולי העשייה בתחו�תרבותו נדחק אחרי� ב

ואול� לאור� עשרות שני� הנתוני� מלמדי� ברורות כי ההישגי� בתחו� הוראת השפה 

" צונח"מספר התלמידי� היהודיי� הלומדי� ערבית . כמותית ואיכותית, הערבית הנ� דלי� ביותר

בחינות ואחוז הנבחני� ב, )ב"י�'י(לחטיבה העליונה ) 'ט�'ז(משמעותית במעבר מחטיבת הביניי� 

הבגרות במקצוע ברמה מוגברת מתו� כלל הנבחני� הוא קט� ביותר ואינו מצליח להתרומ� במש� 

בגרות בחינות האלה שנבחנו ב ובתוכ� א$ –בוגרי מערכת החינו�  שרמתבר: חשוב מכ�. השני�

האזנה , כתיבה,  קריאה–של הערבית דלה בכל ממדיה  מפגיני� יכולת � בערבית ברמה מוגברת

 החל משרד החינו� לאכו$ מדיניות �1995מצב דברי� זה א$ לא השתנה לאחר שב.  דיבורולבטח

 . רוב מערכת החינו� היהודיתעל לשונית המטילה חובת לימודי ערבית 

מחקרי� רבי� נועצי� את הסיבות למצב זה במחסו� הרגשי של הלומד היהודי הנובע 

לא פחות , אול� הסבר נוס$. שלו� מקרטעמהעוינות בי� העמי� פרי סכסו� ארו� שני� ותהלי� 

ללימוד השפה הערבית בשל שוליותה בזירה מוטיווציה הוא שהלומד היהודי נעדר , בחשיבותו

אי� . הציבורית בישראל והיותה חסרת ער� שימושי בחיי היומיו� של האוכלוסייה היהודית באר)

רבותו ולשונו של הרוב היהודי קידשה את ת, כמדינת הלאו� היהודי, שכ� ישראל, להתפלא על כ�

הפריד בי� ישראל ל" הקפידה"בנוס$ . ודחקה מ� הזירה הציבורית את התרבות והשפה הערבית

 �כ� שכמעט אי� מגע בי� האוכלוסיות ) חינוכית ועוד, מוניציפלית(כלוסייה הערבית ליהודית והא

נויי� רבי� על מנת לשפר את ג� בזירה הפדגוגית נדרשי� שי, אכ�. ולכ� אי� ליהודי צור� בערבית

הכמות הנוכחית רחוקה מלעמוד בס$ המינימלי (ובה� תוספת שעות לימוד , הוראת השפה הערבית

תוספת מורי� ערבי� למערכת , שיפור כוח ההוראה, )המקובל בעול� ללימוד שפה שאינה שפת א�

כי קשה להאמי� . �מדוברת או שילוב של השתיי, ועקביות לגבי השאלה א� ללמד ערבית ספרותית

יעמוד לה� אל מול הדומיננטיות של העברית  �ג� א� יתממשו עד תומ�  �אלה כוח� של שינויי� 

ממחקרי� ללמוד אפשר על עוצמתו של המכשול שמערימה ההגמוניה העברית בישראל . בישראל

ודי� שיה בתי ספר –לשוניי� ובבית הספר הדו לאומי בנווה שלו� � בתי הספר הדושנערכו על 

ממחקרי� אלה . עי� מאידיאולוגיה של דו קיו� זה ומוָנלצדזה בה� לומדי� ומלמדי� וערבי� 

, הישגי התלמידי� היהודי� בשפה הערבית רחוקי� מלהשביע רצו�עולה כי אפילו בבתי ספר אלה 
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רבה הצלחה במישור של הכרת זהותו של האחר וההכרה בו כשווה נוחלי� בתי ספר אלה ואילו 

 . יותר

.  שלימודי השפה הערבית כשלעצמ� ה� גשר צר ורעוע לקירוב בי� העמי�פואמתברר א

אל שעשויי� להוביל , לשוניאחרי� מעבר למישור הרבי� לפעול במישורי� אפשר לש� מטרה זו 

 ע�  ישירואמפגש אמצעי באמצעות כגו� , לימודי השפהאופ� ישיר יותר מהתוצאה המקווה ב

 .  בהחישהוא מציאות ה וסיפור חייו, האחר הערבי

 

  הערבית והערבי� בישראל–רקע . 1

 

 על משקל הערבי� והערבית בישראל. 2.1

 משקל 2005ס מסו$ דצמבר "על פי נתוני הלמ. ישראל היא מדינה דו לאומית הלכה למעשה

להיות  צפויי� הערבי� 2010בשנת ). א2005, ס"למ (�20%הערבי� באוכלוסיית ישראל נאמד בכ

 ). ב2005, ס"למ( מהאוכלוסייה �21%יותר מ

באר) יש רוב יהודי שהעברית היא שפתו : תרבותי בישראל�מכא� ג� נגזר המצב הלשוני

 לא א� יש ג�, הערביע� אלה נמנה כמוב� המיעוט . ובצדו מיעוט גדול של דוברי ערבית, הראשונה

�כ(ונה היא ערבית  שהרקע התרבותי שלה� עוצב בארצות ערב ושפת� הראשי�מעט יהודי� מזרח

 2).בישראל מהאוכלוסייה היהודית 16%

 

 מעמדה המשפטי של השפה הערבית בישראל. 2.2

המציינת כי לערבית מעמד ההוראה היחידה . הערבית היא אחת משתי השפות הרשמיות בישראל

 דבר מל� זה היווה את .1922 ,תודבר המל� במועצ, קבועה בדבר חקיקה מנדטורישל שפה רשמית 

של " חוקה קטנה"ויש שראו בו כ, ישראל המנדטורית סמ� המשפטי הפנימי הבסיסי באר)המ

בי� חלקי� .  עד היו�עומדי� בתוקפ�במועצתו דבר המל� חלקי� מ. אר) ישראל בתקופת המנדט

  בשפות רשמיותעוסקה ,")82 סימ�: "להל�(במועצתו  לדבר המל� 82אלה נית� למצוא את סימ� 

  :ה תרגו� הסימ� מאנגליתזו). תרת השוליי� של סימ� זהוזאת למדי� א� מכו(

 שפות רשמיות"

המודעות הרשמיות והטפסי� הרשמיי� של הממשלה וכל המודעות הרשמיות של , כל הפקודות .82

י צו מאת הנציב העליו� יפורסמו באנגלית "רשויות מקומיות ועיריות באזורי� שייקבעו עפ

ש וקנות שיתקי� הנציב העליו� אפשר להשתמש בשלבהתחשב ע� כל ת. בערבית ובעבריתו

א� תהא כל סתירה בי� הנוסח האנגלי של כל פקודה . השפות במשרדי הממשלה ובבתי המשפט

 אחר הנוסח �הולכי, בי� הנוסח הערבי או העברי שלה�לאו מודעה רשמית או טופס רשמי 

 ".האנגלי

 שפות רשמיותוהאנגלית הוכרזו כית ערבה, עברית על כותרתו למדי� אנו כי ה82למקרא סימ� 

כי ע� קו� המדינה בוטל מעמדה של האנגלית כשפה כא� המקו� להעיר  .בתקופת המנדט
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אחדות  נעיר כי שני�כ� ). �1948ח"תש, לפקודת סדרי השלטו� והמשפט) ב(15ראו סעי$ (רשמית 

 כלשו� הצעת חוק שביקשה לבטל את מעמדה של השפה הערביתלאחר קו� המדינה הועלתה 

) ב"תשי (12כ "ד (�1952ב"תשי,  הצעת חוק שפת המדינה:ראו (נדחתהא� הצעת חוק זו , רשמית

2528((. 

 .  רשמיתההערבית כשפעל הכרזה הכעת נשאלת השאלה מהי משמעותה של 

) בעתירה שהגיש ארגו� "בגכשד� מעמדה של השפה הערבית בישראל עמד במוקד הדיו� המשפטי 

בצד  �בתחומ� להשתמש בשפה הערבית מיעוט ערבי מתגורר שעיריות עדאלה במטרה לחייב 

ד "פ, 'יפו ואח!עיריית תל אביב' עדאלה נ 4112/99) "בג (בכל השילוט העירוני �השפה העברית 

3.")# עדאלה"בג: "להל�( ))2002 (393) 5(נו
שנגד� והעיריות (העתירה בסופו של יו� נתקבלה  

 על דעת� של הנשיא ברק וזאת, )וב בערבית בשלטי� העירוניי�יבו להוסי$ כיתו חכוונה העתירה

 .  והשופטת דורנר כנגד דעתו החולקת של השופט חשי�

שלושת שופטי ההרכב נחלקו בשאלה מה נגזר מעצ� היותה למדנו כי עיו� בפסק הדי� מ

בהכרת� בכ� ואול� נקודת ההסכמה בי� שלושת� היא . של השפה הערבית שפה רשמית בישראל

בכ� . שווה לעברית" אחות"אינה אלא ש, בעלת מעמד נעלה ומיוחדאמנ�  ערבית היאהש

 נתנו שופטי ההרכב ביטוי למצב הקיי� בשטח של הגמוניה מוחלטת לשפה העברית נולדעת

 . בהמש�ו בשידובר ,  הציבורי הישראליחברמב

ייחסות הת לא נמנתה 2000עד שנת  המשפטי של הסוגיה ראוי לציי� כי ההיבטלסיו� 

 במסגרת תיקו� 4.בי� מטרות החינו� הממלכתי בישראללשפה ולתרבות של הערבי� בישראל 

לחוק המונה מטרה ) 11(2סעי$ נוס$  �1953ג"תשי,  לחוק חינו� ממלכתי2000שהוכנס בשנת 

המורשת והמסורת , ההיסטוריה, התרבות, להכיר את השפה"נוספת לחינו� הממלכתי והיא 

ולהכיר ,  אחרות במדינת ישראלאוכלוסייה הערבית ושל קבוצות וסייהאוכלהייחודית של ה

החינו� לדו קיו� לקיומו של חוקי בסיס הוא סעי$ זה  ."בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל

המחוקק לא  כי עולהמקריאתו .  במערכת החינו�) חינו� לחיי� משותפי�–או בשמו העכשווי (

י השפה הערבית במסגרת הכוללת של החינו� לחיי� ביקש להעניק בו מעמד מיוחס ללימוד

משותפי� אלא מנה את לימודי השפה כמרכיב אחד מני רבי� הנדרשי� במסגרת הכרת האחר 

  .הערבי

 הציבורי מרחבבעל מעמדה של הערבית . 2.3

 82ראינו כי לכאורה העניק לה סימ� . מ� הפ� המשפטי מעמדה של השפה הערבית סקרנו את

. חורגת לעברית" אחות"א� בפסיקתו של בית המשפט העליו� היא הוכרה כ, בריתמעמד שווה לע

פסיקה זו מאשרת למעשה את מצבה הנכה והפרובלמטי של הערבית במציאות היומיומית 

                                                 

ואול� , פות שעניינ� מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמיתיצוי� כי ארגו� עדאלה הגיש בשעתו שתי עתירות נוס 3
בשתי עתירות אלה לא נית� פסק די� משהעתירות השיגו את מטרת� והרשויות שנגד� כוונו העתירות החלו לפעול כפי 

לחייב את , בי� השאר, עתירה שבה עתר הארגו� � מנהל בתי המשפט' עדאלה נ 792/02) "בג: ראו. שרצו העותרי�
,  לשפה הערבית בבתי המשפט באופ� נגישתרגומי� מקצועי שיבטיח הספקת שירותי תרגו� להקי� מער� המדינה

ולחייב את ציבור השופטי� להודיע ; לאפשר הגשת מסמכי� בערבית לבתי המשפט ללא צור� בתרגו�; מהיר ומיידי
משרד התחבורה ' נ' אלה ואחעד 4438/97) "בג:  ראוכ�. למתדייני� על זכות� להשתמש בערבית בהלי� השיפוטי

ולא רק , בשלטי הדרכי� בישראל, לצד העברית והאנגלית,  שבה דרשו העותרי� להכניס כיתוב בערבית עתירה– 'ואח
   .  בסמו� ליישובי� ערביי�

 היה 2000קוד� לשנת ) הסעי$ שמונה את מטרות החינו� הממלכתי (�1953ג"תשי,  לחוק חינו� ממלכתי2נוסח סעי$  4
על אהבת , מטרת החינו� הממלכתי היא להשתית את החינו� במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע: "קמ�כדל

על , על אימו� בעבודה חקלאית ובמלאכה, על תודעת זכרו� השואה והגבורה, המולדת ונאמנות למדינה ולע� ישראל
 "   .עזרה הדדית ואהבת הבריות, סובלנות, שוויו�, הכשרה חלוצית ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות



, חלק מהזהות הלאומית היאחברתנו היא למעשה חברה חד לשונית שבה העברית  5.הישראלית

 . הציבורי הלכה למעשהמרחבמודרת מה, תלמרות הגדרתה כשפה רשמי, ואילו הערבית

עובדה זו . בחיי היומיו� אי� הערבית זוכה למעמד של שפה שנייה והשימוש בה מוגבל

השילוט ברחובות המגזר היהודי הוא לרוב בעברית : באה לידי ביטוי בשורה ארוכה של תופעות

בהתא� למידת , רק מקצת משרדי הממשלה מפרסמי� את פרסומיה� בלשו� הערבית. ובאנגלית

בפועל השימוש בשפה הערבית . זקקותה של האוכלוסייה הערבית לשירותי המשרד האמוריה

לכתיבת ש� המדינה על , לתמרורי האזהרה, למגע רשויות ע� האזרחי� הערבי�מצומצ� 

חברי הכנסת אמנ� רשאי� לנאו� בכנסת : יתר על כ�. על שטרי הכס$ ועל המטבעות, הבולי�

 כלימשו� שרק אחדי� מחברי הבית מביני� ערבית ו,  מעטי� עושי� כ�א� רק, בערבית

לא . התקשורת אינ� מספקי� תרגו� סימולטני מערבית לעברית במהל� השידורי� מ� המליאה

ג� בתחו� התקשורת אי� המדינה מתייחסת אל הערבית כאל לשו� רשמית שמדוברת : זו א$ זו

אי� ערו) . יש ערוצי טלוויזיה מקומיי� רבי� בעבריתבישראל .  שליש מ� האוכלוסייה בקירובבפי

 תכניות בערבית לאוכלוסייהכמה מייחד ) השידור של רשות 33ערו) (א$ כי אחד הערוצי� , ערבי

זאת בשעה שמספר הצופי� בתכניות ערוצי הלוויי� המועברי� מארצות ערביות . הדוברת שפה זו

, ממלכתי אחד המיועד לשידורי� בשפה הערביתברדיו יש רק ערו) . נאמד באר) בשני מיליוני�

  6.שמספר מאזיניו נאמד א$ הוא בשני מיליוני�

הרי ,  שמדיניות הלשו� בישראל לא אמרה זאת בפירוש ובגלויהג�אפשר לומר אפוא כי 

עברית במגזר �המשלימה ע� דו לשוניות ערבית, שהיא תמכה תמיכה עקבית בגישה אתנוצנטרית

  7.ערבית מוטה נמרצות לטובת העברית� הכלל ארצי הדואליז� של העבריתבמישור. הערבי בלבד

 

 

 הוראת הערבית בבתי הספר העבריי�. 3

 

  מטרות ההוראה3.1

מטרותיה ב וי לעסוק בנושא הוראת השפה הערבית"היישוב היהודי באימיו הראשוני� החל ב עוד

שתי הגישות ובעיקר ב, ות נית� להבחי� בגישות שונציוני זה�בדיו� פני�. אתשל הוראה ז

שאחד ( עמדה גישת ההיבדלות כא�מ. הגישה האינטגרטיבית וגישת ההיבדלות: הקוטביות

י " אישהזהירה מפני הידמות תרבותית בי� היישוב היהודי לערבי) בוטינסקי'ממנהיגיה היה זאב ז

שכ� , ד ערביתתומכי גישה זו סברו כי אי� צור� ללמו. בי� העמי� כבלתי נמנעמאבק את הוראתה 

ד "שוהמזרח� (מצדדי הגישה האינטגרטיבית , מנגד. היא אינה נדרשת בחיי היומיו� של היישוב

קיו� ושיתו$ �הדגישו את הקשר ההיסטורי והתרבותי בי� העמי� וסברו שדו) גויטיי� בראש�

רבית ה� ראו ליצור תרבות מזרח תיכונית וסברו כי ללימוד הע. מטרה נעלהות ילהפעולה צריכי� 

                                                 

כי השפה הערבית תוכר כשפה , ברי ארגו� עדאלה במסגרת טיוטה לחוקה דמוקרטית שחפואלא בכדי מציע א 5
: טיוטת החוקה באתר האינטרנט של הארגו�מבוא ל ל7ראו סעי$ . רשמית במדינת ישראל

pdf.h-democratic_constitution/heb/org.adalah.www://http . $שכותרתו ,  לטיוטת החוקה17ראוי לציי� שבסעי
מבקש הארגו� להותיר את מעמדה של הערבית כשפה רשמית במסגרת מוסדות השלטו� בלבד , "לשונית�מדינה דו"
לימוד חובה של השפה הערבית במערכת החינו� היהודית ואינו מבקש להורות על ) רשויות מקומיות, שפיטה, חקיקה(

 .או על שילוב מאסיבי יותר של הערבית במרחב הציבורי הישראלי
  ראושעומדי� ה� לפני סגירה מחוסר תקציבווח על מצב� העלוב של הטלוויזיה והרדיו בשפה הערבית ועל כ� יד 6

 .html.,003463040-,L,73400/articles/il.co.ynet.www://http: בקישור הבא
7
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  8.תפקיד מרכזי בתחייתו של הע� היהודי במולדתו

 בבתי השפה ולכ� הוראת בתקופת המנדט הבריטי התנהלו חיי המסחר באר) ג� בערבית

בוועידה שעסקה .  של הבוגר העתידילחיי היומיו�הספר העבריי� נתפסה כעונה על צור� שימושי 

המשתתפי� על הכתב  העלו �1934ה בונערכבנושא לימוד השפה הערבית בבתי הספר התיכוניי� 

הערבית , מבחינת�: ערכית�מטרה חינוכיתכמטרה נוספת ללימודי הערבית שנית� להגדירה 

היא משרתת את , )כחשובותתפסו בעיני היישוב אז שנ(הכרת התרבות והספרות הערבית חשובה ל

� בי� העברית יכולת להבי� את יחסי הגומלי וכ� מטפחת את החינו� לדיוק המחשבה וההבעהה

  9.של ע� ישראל לאלה של עמי האסלא�לערבית ובי� קנייני הרוח 

 המפקח על בידיביטחוני של הנושא �הכתב ההיבט הצבאי עולה לראשונה על 1951בשנת 

 בעת ,1961 בשנת 10.א� בשלב זה לא נראה שהצור� הזה הוא בעל חשיבות מרכזית, המקצוע

נוכח ביטחוני � נזכר שוב הצור� הצבאי,ת הפדגוגיתדיוני� בראשות משרד החינו� ובמזכירו

את עליית קרנו של השיקול הביטחוני  אול�. ערבית במערכת החינו�ה לומדי מספרצמצו� ב

  11.לזהות לאחר מלחמת יו� הכיפורי� אפשרבלימודי הערבית 

 הוראת הערבית ככלי שעשוי לשרת ה נתפס�70ע� תחילת תהלי� השלו� באמצע שנות ה

 הועלתה במליאת הכנסת הצעה לסדר היו� 1976בשנת  דוגמהכ� ל. רבות בי� העמי�את ההתק

 שר ".הצור� בהגברת לימוד השפה הערבית בבתי הספר לאור חיוניותה לביטחו� ולשלו�"בעניי� 

החינו� שהשיב להצעה העמיד א$ הוא את הצור� הביטחוני בצד הצור� להידברות לקראת 

  12.שלו�

. בגווני� שוני�בבתי הספר העבריי�  הוראת הערבית " נצבעה"ני�  כי ע� הש אפואראינו

 מאז ,י ובוודאי בשלושת העשורי� האחרוני�"כבר ע� תחילת הוראת הערבית ביישוב היהודי בא

 .בי� העמי� ותרבויותיה�נתפסה הוראת השפה כאמצעי ליצירת גשר , החל תהלי� השלו�

  הערביתלראות שלימודיבנקל בית יוכל כל המתבונ� בנעשה במערכת החינו� בתחו� הער

, תרבות�, העיסוק בהכרת הערבי�אילו בהוראה טכנית של השפה הערבית וברוב� מתרכזי� 

 .  במערכתההיסטוריה שלה� ועוד הוא שולי עד לא קיי�, חייה�

רצו� להשתמש במערכת החינו� כדי לפעול לקירוב בי� העמי� החולקי� את פיסת האר) ה

ואול� בהמש� הדברי� נבקש לטעו� כי אי� לית� להוראת השפה . �ינו ראוי ונכובעינהזאת הוא 

זאת משו� שהניסיו� מלמד . במסגרת החינו� לחיי� משותפי�, כמעטבלעדי , הערבית מקו� ראשי

שאינ� משרתות את מטרת ,  תוצאות דלותוניבה בהוראת השפה והושקעשכי המשאבי� הרבי� 

כל ניסיו� בישראל פוליטית �לנוכח המציאות הסוציו �ה מכ� יתר. העל ואולי א$ פוגעות בה

  .דו� לכישלו�ינאת החינו� לדו קיו� על הוראת השפה הערבית להמשי� ולבסס 

  הבעיה הכמותית והאיכותית3.2

. לימודי הערבית בבתי הספר העבריי� בבחינת רשותהיו  1995שנת עד מאז קו� המדינה ו

 גורמי� שוני� על העובדה כי מספר הלומדי� ערבית בחינו� בשלושת העשורי� האחרוני� עמדו
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לשנת  שלו ח"וובד, סקר מבקר המדינה את הנושא �70בסו$ שנות ה. ישראל הנו מועטהעברי ב

 13:הביא את הנתוני� הבאי� 1980

 �"ל תש"שנה ט"ל תשל"שנה ח"ל תשל"שנה 

מספר התלמידי� הלומדי� ערבית בבתי ספר 

 יסודיי�

80,000 95,700 102,000 

מספר התלמידי� הלומדי� ערבית בבתי ספר 

 יסודיי�!על

23,000 25,500 30,750 

מספר הנבחני� בבחינות הבגרות בערבית 

 )רמותכל הב(בית הספר העברי ל

795 868 900 

 

 התלמידי� הלומדי� במעבר בי� ספרצניחה משמעותית במ: שני נתוני� בולטי� באות� שני�

קומ# זעו� מבי� התלמידי� נבח� וכ� העובדה כי רק ; יסודי! הספר העלבית הספר היסודי לבית

 . בבחינות הבגרות בערבית

רבי� מתחילי� בלימוד ורק מתי (מבנה הפירמידי של היקפי הלומדי� במתו� ניסיו� להתמודד 

 מתוכ� נציי� כי באמצע .משרד החינו� מהלכי� שוני� לאור� השני�ער� ) מעט מסיימי� אותו

 ה יחיד,ל"חיילות של צה�בשיתו$ ע� חיל המודיעי� ויחידת המורות,  הקי� המשרד�80שנות ה

היחידה ). ת"יחידת שיפע(ייעודית במזכירות הפדגוגית לקידו� הוראת השפה הערבית ותרבותה 

, )בכלל זה הענקת שעות עידוד( אמונה על איגו� משאבי� בתחו� הוראת הערבית הייתה

בהוצאה לפועל של סיורי , בפעולות הסברה,  הוראה למקצועבהכשרת מורי� ובמשיכת פרחי

תלמידי� ומורי� למדינות ערב ובפיתוח עזרי למידה מתקדמי� ומבוססי מחשב בסיוע המרכז 

   14.)ח"מט(לטכנולוגיה חינוכית 

העלתה כי לא חל שינוי  1995שנת ח השנתי שלו ל"בדיקה שער� מבקר המדינה ופורסמה בדואבל 

 �46%ה למדו ערבית כ"ל תשנ"בשנה. �1980ח הקוד� שלו מ" שעלו בדובמגמותשל ממש 

כבר צנח שיעור הלומדי� ' בכיתה י.  במספר�128,000כ, )ד"ממ+ממלכתי(' ט�'מתלמידי כיתות ז

המבקר .  בלבד מתלמידי אותה שכבה�4%ב הצטמצ� שיעור הלומדי� לכ"ובכיתה י, �21%ל

ל בערבית עלה במידה " יח5נבחני� בבגרות ברמת ו מספר ה"כי אמנ� מאז שנת תשממציי� עוד 

א� לא חל כמעט שינוי בשיעור , )ה" בתשנ�1,226ו ל" בתשמ�294מ(מתמדת במספרי� מוחלטי� 

השיעור הכולל של הנבחני� ). ה" בתשנ�1.7%ו ל"מ בתש�0.7%מ(הנבחני� מכלל התלמידי� 

 ).ה" בתשנ�2.9%ו ל"מ בתש�2.6%מ(עלה מעט ) ל" יח5�3ברמות (בבחינות בגרות 

 ציי� מבקר המדינה �1995ב. יותר מהסוגיה הכמותית מטרידה הירידה באיכות הלמידה

שנות לימודי ערבית  שלושלתלמידי� שסיימו ,  החינו�כי לדעת המפקחי� לערבית במשרד

שוכחי� בתו� התלמידי� שאינ� ממשיכי� ללמוד , לדבריה�.  ידע מועט בשפה זויש' בכיתה ט

 5�3ברמת (ב "רק תלמידי� המסיימי� לימודי ערבית בכיתה י. וב החומר שלמדוזמ� קצר את ר

ל "תמיכה בכ� יכולה להימצא בעובדה כי צה. לדעת�, שולטי� בערבית במידה הרצויה) ל"יח

   15.לצרכיורלוונטי כמאתר ' כלל אינו רואה במסיימי לימודי ערבית בכיתה ט
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 פתור את הבעיה הכמותית והאיכותית ניסיו� ל–החלת חובת לימודי ערבית . 3.3

והציעו הצעות מהצעות שונות לש� הגדלת מספר על המדוכה במרוצת השני� ישבו ועדות כמה 

שלט בכיפה בשלושת העשורי� � הצעות מבי� כל אות. לומדי הערבית ושיפור איכות הלמידה

זוהי למעשה . י�האחרוני� הפתרו� של הפיכת לימודי הערבית ללימודי חובה בבתי הספר העברי

 כנראה מתו� מחשבה שרק, המדיניות שהוביל משרד החינו� לטיפול בבעיית הכמות והאיכות

  16.אפשר לחייב את המערכת להתמודד ברצינות ע� הבעיות הקשורות בנושאיהיה בדר� זו 

קראה ועדת  1976בשנת .  החל הרעיו� של חובת לימודי ערבית להתגלגל ביתר רצינות�70בשנות ה

לקבוע לאלתר כי הוראת השפה הערבית כשפה רשמית שנייה  "ינו�החרד ינו� של הכנסת למשהח

 כולל קיו� ההחלטהודרשה להגיש לה תכנית ל" תהיה חובה בבית הספר היסודי והעל יסודי

 לא חל שינוי של �90 עד אמצע שנות הא� 17.לתקני� ולהכשרת מורי�, התייחסות לפ� התקציבי

 . חינו� בנוגע לחובת לימודי ערביתממש במדיניות משרד ה

כל תלמיד חייב , ל"לפי חוזר המנכ. ל המשרד מדיניות לשונית חדשה" קבע מנכ1995ביוני 

 ג� ).1996שהחלה בספטמבר (ז "ל תשנ"החל בשנה' י!'ללמוד שפה זרה שנייה בכיתות ז

 בשפה זרה  לבחורהפשראלא ִא,  את לימוד הערבית לחובה מוחלטתלא הפכההמדיניות החדשה 

כי אפשר לבחור בשפה זרה אחרת א� יש די , ל"עוד צוי� בחוזר המנכ. ערבית או צרפתית �שנייה 

שפות שכאלה (מורי� מוסמכי� ותכנית לימודי� מאושרת , תלמידי� בבית הספר המעונייני� בכ�

ל בפני משרד מבקר המדינה ציי� "בהבהרות לחוזר המנכ). ה� על פי רוב רוסית או אמהרית

ורק במקרי� מסוימי� , ל כי כוונתו בחוזר הייתה שהשפה הזרה השנייה תהיה ערבית"המנכ

 להבדיל מרבות מ� ההחלטות 18.נית� להמיר ערבית לצרפתית) שהפרמטרי� לה� לא צוינו בחוזר(

ואושררה  ,ח"ל תשנ"מדיניות זו נאכפת במידה רבה החל משנה, עד אזנתקבלו בנושא ש

  9.19/ל סז"לאחרונה בחוזר מנכ

 

 חובת לימודי ערבית תוצאות החלת מדיניות 3.4

 מכיתות �75%כיו� לומדי� ערבית בכר ערבית עולה כי " מפמו לנו מאתמסרנמנתוני� רשמיי� ש

   . מבתי הספר לומדי� ערבית20%ורק ירידה תלולה חלה עדיי� ' א� בעת המעבר לכיתה י, ב"חט

בעקבות המדיניות הלשונית שתנה לא הכמעט ג� שיעור הנבחני� בבחינות הבגרות 

ה עמד שיעור הנבחני� בבחינת "ל תשנ"בשנההצביע על כ� ש מבקר המדינה, כאמור. החדשה

עיו� באתר אג$ הבחינות של משרד החינו� מעלה כי  .� מכלל השנתו2.9%הבגרות בערבית על 

הבגרות  מתו� כלל הנבחני� בבחינות 4%�2%ד עמד שיעור הנבחני� על "תשס�ב"בשני� תשס

, )5%(עלייה בשיעור הנבחני� בבגרות בערבית אמנ�  הייתהז "תשס�ה"בשני� תשס. באות� שני�

, )ל" יח1('  הנבחני� בוחר להיבח� במקצוע ברמה נמוכה בסו$ כיתה יבי� מוגדלא� חלק הול� 

מה שמשפיע כאמור על רמתה הירודה של שליטת אות� , ולא להמשי� בלימודי הערבית הלאה

של ) לא מוחלטת(המדיניות בדבר הטלת חובה מכל האמור לעיל דומה כי . בשפה זונבחני� 

לימודי ערבית על התלמיד היהודי לא הצליחה לשנות את המבנה הפירמידי שניכר כבר לפני 

  .כמה עשורי�
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כ� שלימודי הערבית אינ� מביאי� את רוב� המוחלט של הלומדי� לרמת אישוש ל

לפי סקר . 2003ס בדצמבר "למצוא בתוצאות סקר שערכה הלמר אפששליטה ולו מסוימת בשפה 

 יש לזכור 20. מ� היהודי� הבוגרי� מעידי� על עצמ� ככאלה שאינ� יודעי� כלל ערבית79%, זה

 היהודית בישראל ה� יוצאי ארצות המזרח בעלי ידיעות בשפה אוכלוסייה מ� ה�16%כי כ

שורות אלה לצר$ את התרשמותו הבלתי לכ� יכול כותב ).  לעיל2.1כאמור בסעי$ (הערבית 

כי ג� היו� , ל"מודיעי� של צהמי שמשרת באג$ האמצעית כמורה לערבית בחטיבות עליונות וכ

רמת הידיעות של בוגר מערכת החינו� בערבית ממשיכה להיות כזו שאינה מכבדת אותו ואת 

  .המערכת

 

   של הלמידהסיבות אפשריות למיעוט הלומדי� ערבית ולאיכותה הירודה 3.5

 

 תאינסטרומנטליהעדר הנעה מחסומי� רגשיי� ו. 3.5.1

משפיעי� ה� גורמי� קוגנטיביי� ) שאינה שפת א�(על רכישת שפה , על פי הספרות המחקרית

ואלה ג� אלה , )אוריינטציה, מוטיווציה, גישה(פקטיביי� ה� גורמי� 6)  אינטליגנציהדוגמת(

הנעה בחינו בתו� הגורמי� האפקטיביי� בי�  גרדנר ולמברט ה21.משתני� מאד� לאד�

 Instrumental (הנעה אינסטרומנטליתל) Integrative Motivation (אינטגרטיבית

Motivation .( הנעה אינטגרטיבית ללימוד שפה מקורה בהזדהות הלומד ע� הקבוצה הדוברת

,  לעומת זאת.קבוצהההזדהות זו מולידה אצלו נכונות להיות מזוהה כחלק מ. את שפת המטרה

, לדיד�. מוד שפה אינ� מזדהי� ע� הקבוצה של שפת המטרהיבעלי הנעה אינסטרומנטלית לל

ההנעה . ברתיתשיאפשר לה� ג� ניידות ח, לימוד הלשו� השנייה הוא כלי לעתיד טוב יותר

ומקורה בצרכי� חברתיי� , הנעה הנובעת מגורמי� חיצוניי�האינסטרומנטלית היא אפוא 

 . אילו הנעה אינטגרטיבית נובעת מגורמי� פנימיי�ו, וסביבתיי�

 והעדר המחסו� הרגשי תחילהעומד פני לומדי הערבית בבתי הספר העבריי� ל

כבר כמאה שני� בי� הע� הערבי לע� הנמש� סכסו� הדמי� פרי , אינטגרטיביתמוטיווציה 

   22. ותהלי� השלו� המקרטע ביניה�היהודי

 , כאמור:עולה בחשיבותו לטעמנו על ההיבט הרגשיאשר , אינסטרומנטליאשר להיבט ה

בחיי היומיו� אי� שפה זו זוכה למעמד , על א$ היותה של הערבית שפה רשמית שנייה בישראל

אי ידיעתה של השפה הערבית אינה נוגעת במאו� . והשימוש בה מוגבל ביותר, של שפה שנייה

אולי למעט התחו� הביטחוני שבו ידיעת ערבית מסייעת , לחיי היומיו� של היהודי� בישראל

עובדה זו נעוצה בי� השאר בהיותה של החברה הישראלית חברה . י�בחלק מ� התפקיד

אתנוצנטרית המקדשת את השפה העברית ואת התרבות העברית ומדירה כמעט לחלוטי� את 

כמו כ� עובדה זו קשורה להעדר מגע חי .  הציבוריחברמהתרבות הערבית ואת שפת הערבי� מה

כתוצאה ממדיניות סגרגטיבית , י� מעורבותאפילו בער, בי� האוכלוסייה היהודית לזו הערבית

ובראש� ההפרדה בי� האוכלוסיות מבחינה מוניציפלית ומבחינת מערכת , בתחומי חיי� שוני�
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את יחס� של הלומדי� היהודיי� ללימוד בדקו מחקרי� שמפלא כי לא יילנוכח האמור  23.החינו�

 בית שפה חסרת תועלתלה כי התלמיד היהודי רואה בערוהשפה הערבית במערכת החינו� ע

   24.וכנגזרת מכ� הערבית אינה נהנית בקרב הלומדי� אותה מיוקרה

של עוצמתה שיכולי� להעיד בצורה מובהקת על נוספי� נעמוד בקצרה על שני ענייני� 

 . ההנעה האינסטרומנטלית בתחו� הוראת השפות בישראל

אל נוחלת הצלחה  כי הוראת העברית בבתי הספר הערביי� בישרלראותאפשר , ראשית

קיימת סימטריה בי� תפיסת התלמיד היהודי את השפה הערבית לבי� תפיסת , לכאורה. יחסית

 ג� 25."שפת עימות"אלה ג� אלה רואי� בשפתו של האחר . התלמיד הערבי את השפה העברית

אצל הערבי� עולה כי קיימות עמדות שליליות של רוב התלמידי� כלפי השפה העברית ודובריה 

ניכר חוסר רצו� באינטגרציה אל תו� חברת הרוב היהודית המתבטא במאמ) לשימור הזהות וכ� 

מצב הוראת העברית בקרב המגזר באופ� כללי נית� לומר כי , כל זאת למרות 26.לאומית�הלשונית

צי� לא � לכ� נעומיהטע. בוודאי בהשוואה להוראת הערבית במגזר היהודי, משביע רצו�הערבי 

' ונלמדת החל מכיתה גבמגזר זה כמו העובדה כי עברית היא מקצוע חובה  (אהרק בתהלי� ההור

 בשל ההנעה – ואולי בעיקר – אלא ג� 27,)שעות שבועיות 5�3ע במש� "ועד לחט

האינסטרומנטלית של התלמיד הערבי ללימוד עברית הנגזרת ג� מ� ההגמוניה של העברית 

וי� כי בקרב המגזר הדרוזי ניכרת א$ הנעה  יצ28.חיוניותה של העברית כשפת תקשורתמבישראל ו

בי� השאר בשל  �אינטגרטיבית שכ� ה� רואי� שותפות גורל ע� הע� היהודי והזדהות עמו 

 ואינ� מרגישי� אהדה רגשית לשפה �היסטוריה של דיכוי ורדיפות המשותפת לשני העמי� 

 29.תרבות הערביתההערבית ו

לאומיי� המעטי� /לשוניי��בתי הספר הדו במעניי� להתבונ� במצב הוראת הערבית, שנית

  להוראת ערבית ליהודי�לכאורה בתי ספר אלה אמורי� להיות מעי� ג� עד�. בישראלשקיימי� 

שכ� ה� נהני� מתמיכה אידיאולוגית ומושקעי� בה� משאבי� רבי� כדי ליצור סביבה דו 

פר הללו הראו שא$ סהמחקרי� שנעשו על בתי . "רגילה" בהשוואה למערכת החינו� הלשונית

                                                 

23
 Spolsky & Shohamy, 1996 ,199, 194: 2006, סוא� ודבי: בתו� ;Kraemer, 1990: 57-58, 66, 174 ;גביזו� ,

2006 ;Al-Haj, 2002. 
24
יש  למע� שלמות התמונה נציי� כי ).1994, ברוש וב� רפאל; Brosh & Ben-Rafael, 1991; 2006, סוא� ודבי 

 תלמידי כיתות �1,500 בקרב כ1993בסקר שביצעו לוי ומירו בשנת . מחקרי� מעטי� שמצביעי� על מגמות מעט שונות
. את הערבית" אוהבי� מאוד"או " אוהבי�"ציינו שה� '  מתלמידי כיתות ז�55%נמצא ש, הלומדי� ערבית' ט�'ז

ג� החשיבות שייחסו התלמידי� ללשו� הערבית ). 62%(נמצא אפילו שיעור גבוה יותר של שוחרי ערבית ' בכיתות ט
השיבו שלימוד ערבית הוא אכ� דבר חשוב או חשוב ' מידי כיתות ט מתל�65%ו'  מתלמידי כיתות ז75%: הייתה גבוהה

הזכירו את אפשרות המגע ע� בני גיל� הערבי� וע� , כשנשאלו מהי התועלת העשויה לצמוח מ� השפה ליודעיה. מאוד
וא� ס: בתו�, 1995, לוי ומירו(וג� את התועלת העשויה לנבוע מכ� בעת שירות� הצבאי ,  הערבית בכללהאוכלוסייהה

כי הוא נער� בתקופה שבה תהלי� השלו� היה , האחד: בנוגע למחקר זה ראוי לציי� שניי� אלה). 199: 2006, ודבי
להשפעה האפשרית של תהלי� השלו�  (ואפשר שלרוחות השלו� הייתה השפעה על עמדותיה� של התלמידי�, בשיאו

 & Shohamy; 200�199: 2006, סוא� ודבי: תו�ב, 2004, אוניברסיטת בר איל�: על תמיכה בלימודי ערבית ראו ג�

Dounitsa-Schmidt, 1998: 47(;מהתלמידי� שבמדג� גדלי� במשפחות שבה� לפחות אחד ההורי� �40%כ,  השני 
, ואכ�). 202: 2006, סוא� ודבי( מ� התלמידי� א$ ציינו שאחד מהוריה� יודע קרוא וכתוב בערבית 16%. דובר ערבית

כבר העלה שאחד המנבאי� החשובי� ביותר של עמדות התלמידי� כלפי השפה הערבית מחקר שנעשה זה לא מ
�200: 2006, סוא� ודבי: בתו�, Donitsa-Schmidt & Inbar & Shohamy, 2004(ויחס� אליה הוא עמדת ההורי� 

שפעה  מחקר שערכה קרמר הצביע על כ� שתפיסת העמדות של ההורי� כלפי לימוד הערבית היא בעלת הג�). 199
 ).Kraemer, 1990(ציות שלה� ווהמוטיעל גדולה במיוחד על עמדות התלמידי� ו
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 להבדיל מהשליטה �בלימוד הערבית  התלמידי� היהודי� שלבה� לא ניכרת הצלחה רבה 

הסבר לממצאי� אלה . הגבוהה בעברית שצוברי� התלמידי� הפלסטיניי� באות� בתי ספר

יה יסגרגרציה בי� האוכלוסה, גישת�ל. פוליטית בישראל�מצאו החוקרי� במציאות הסוציו

 ושליטת האידיאולוגיה של מדינת הלאו� היהודי בדבר חד תרבותיות וחד הערבית ליהודית

  ספרבתי באפילו , את הכ$ לכיוו� דומיננטיות של השפה העבריתות מכריעלשוניות

  30.אינטגרטיביי� מעי� אלה

 

 לזירה החינוכיתהנוגעות סיבות . 3.5.2

מבקש להורות למי שאל פוליטית בישר�עד כה הצבענו על הקשיי� שמעמידה המציאות הסוציו

לקשיי� אלה יש להוסי$ ג� בעיות שנובעות מתהלי� . את השפה הערבית בבתי הספר העבריי�

  :פחותה יותר, לדעתנו, הג� שחשיבות� של אלה, הוראת הערבית בבית הספר

 לימודי הערבית �כיו� מתחילי. מספר שעות הלימוד המוקדש לערבית מצומצ� מדי

של הערבית אמור " לימוד החובה"בשנות . 'או י'  לרוב עד כיתה טונמשכי�' בכיתה זככלל 

ב "רק אלה הממשיכי� בלימוד הערבית עד כיתה י.  שעות לימוד בלבד�300התלמיד לצבור כ

הספרות המחקרית מלמדת שרמת שליטה בשפה מחייבת .  שעות לימוד בלשו� זו�720צוברי� כ

כדי , מדיניות לשונית באוניברסיטת בר איל� על פי המרכז לחקר 31.כאל$ שעות לימוד לפחות

הרמה הנחוצה לתייר כדי , קרי(המקובלת באירופה ללימוד שפה זרה " רמת הס$"להגיע ל

 מכא� שא$ א� 32. שעות לימוד400דרושות לפחות , )לתפקד במדינה הדוברת את השפה הנלמדת

תלמידי , ליי� הרגשיי� והאינסטרומנטשל המחסומי�) המאסיבית(מנטרלי� את השפעת� 

וא$ בוגרי , "רמת הס$"אינ� מקבלי� את כמות השעות המספקת כדי להגיע ל' ט�'כיתות ז

המגמות המזרחניות רחוקי� מלקבל את השעות הנדרשות כדי להגיע לרמת שליטה בשפה 

הלימוד על פני זמ� " הימרחות"בהקשר זה ראוי לציי� עוד כי מיעוט שעות הלימוד מביא ל. ערבית

 את התוצאות �  ומיד� ספקלתסכול בקרב הלומדי� על כי אינו מ גרו�ובכ� עשוי ל, רב יותר

  33.)תסכול שהול� וגובר ככל שהתרבות מכתיבה צור� לסיפוקי� מידיי�(המקוות 

כתוצאה  .מורי� דוברי ערבית כשפת א�יש רק קומ# אינה מספקת ומורי� הכשרת ה

נמנעת מהתלמידי� הזדמנות  ובכ�, א בעבריתמכ� רוב המורי� אינ� מלמדי� ערבית בערבית אל

  34.פז להיחש$ לערבית על דר� השמיעה שעשויה להגביר את כשירות� הלשונית בשפה

 המערכת עדיי� לוקה מאוד בתחו� הוראת ,ראשית. מטרות הלימוד ואופ� הלימוד

ובכלל זה בהוראת הערבית במגמות , תחו� שנזנח כמעט לחלוטי�, הערבית המדוברת

ההורי� וחלק , המנהלי�, זאת בשעה שמחקרי� הוכיחו בבירור כי ציבור התלמידי�. ניותהמזרח

על הבעייתיות שבריבוי , מ� המורי� לערבית היה רוצה לראות יותר עיסוק בערבית המדוברת

ג� העובדה שבתקופות מסוימות זגזגה תכנית הלימודי� בי� הוראת הערבית  35.הלהגי� שבה

בעבר נלמדה המדוברת בכיתות בית הספר (תרמה לבזבוז משאבי� המדוברת לזו הספרותית 
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 במנותק ללמוד ערבית ספרותיתאות� תלמידי� וע� המעבר לחטיבת הביניי� החלו , היסודי

 ,שנית). ירדו לטמיו� בלימודי מדוברת ושהושקעהמשאבי� כ� ש, מהידע שצברו בשפה המדוברת

כי ה� מנהלי� את רוב השיעור כאמור חי� ע מדוו"ב ה� בחט"רק כמחצית מ� המורי� ה� בחט

למרות שינויי� , שלישית.  דבר שלא היה מתקבל על הדעת בשיעורי אנגלית בישראל36,בערבית

עדיי� כוחו של הדקדוק בהוראת השפה במערכת , בתכנית הלימודי� בשני� האחרונות) מבורכי�(

  37.י בערביתדבר שאינו תור� לשליטתו של התלמיד היהוד, החינו� על העליונה

קידו� לל "את צהקובעי המדיניות במשרד החינו� רתמו . ל בתחו� הוראת הערבית"מעורבות צה

 גו$ צבאי במהותו יתהת הי"שיפע. ת"הוראת הערבית ובכוחות משותפי� הוקמה יחידת שיפע

" ערביסטי�"ה" ייצור"שבראשו עמד איש צבא בכיר ושעיקר האינטרס שלו היה בהגברת כושר 

 את הזקיחיבית של הצבא בקידו� הוראת השפה מעורבות מאס". ייצור"מודיעי� וטיוב הלחיל ה

קשה על העברת מסר לתלמידי� שהצור� בלימוד השפה נובע מרצו� וה, "שפת אויב"תפיסתה כ

כדברי אבא אב� , בדלנית�בהכרת תרבות מפוארת ופיתוח תודעה אזורית ולא רק ארצישראלית

 38.בכנסת

קשה להימנע מהשוואה לתחו� הוראת האנגלית במערכת החינו� , לסיו� עניי� זה

אי� ערובה לאיכות השוואה זו יכולה ללמד כי בעצ� קיומה של חובת לימודי שפה . הישראלית

 הראשונה נלמדת הרבה –ערבית אשר הוראת האנגלית טוב בהרבה מוראת ה מצב ה.הלימוד

שפת אמ� של חלק לא , עשה באנגליתנבכיתה לרוב הלימוד , יותר שעות בשבוע, יותר שני�

לימודי האנגלית ה� חובה וחובה א$ להיבח� באנגלית בבחינת , מבוטל מהמורי� היא אנגלית

חלק ל על מנת להתקבל ל" יח�4ו, על מנת לזכות בתעודת בגרותלפחות ל " יח3בגרות ברמה של 

 חברמלאת את הממ, זוכה ליוקרהאנגלית  ה–ומעל לכול . גדול מהמוסדות להשכלה גבוהה

ונתפסת כאחד ) עד כדי כ� שהיא מאיימת לנגוס בעברית(יותר ויותר הציבורי הישראלי 

ג� מצב לימודי האנגלית , למרות כל זאת. המקצועות השימושיי� ביותר הנלמדי� בבתי הספר

להקהות מעט מהביקורת על הישגי אמנ� אמת מידה זו יכולה . אינו משביע רצו�בבתי הספר 

מצב האנגלית בההתבוננות . ולרכ� את הדי הכישלו�, ינו� בתחו� הוראת הערביתמערכת הח

ג� א� כל הצעדי� ,  לגבי הערביתלשרטט את מצב הדברי� העתידילסייע בבתי הספר יכולה 

בלימודי ערבית והכללת כלל התלמידי� ובה� חיוב , במלוא� נעשי�היו הוצעו לטיפול בתחו� ש

 39.דת בגרות בישראלמקצוע זה בחוקת הזכאות לתעו

 

  מסקנותסיכו� ו. 4

הוראת . במש� עשרות רבות של שני� הונהגו לימודי השפה הערבית בחלק מבתי הספר העבריי�

מערכת החינו� יהודי ב�בחינו� לדו קיו� ערבי, כמעט בלעדי, נדב� מרכזיהיא השפה הערבית 

התלמידי�  בקרב רק מיעוט ;הנ� דלי�השפה הערבית ואול� ההישגי� בתחו� . ישראלב

ורמת ידיעותיה� בערבית של בוגרי מערכת החינו� , היהודיי� לומדי� ערבית בחטיבה העליונה

תחלואי� אלה להתמודד ע�  �ועודנו מנסה  �משרד החינו� ניסה . דלה מאוד, דלהבערבית 
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 הנתוני� מצביעי� ברורות על כ� שמדיניות זו אינה א�. באמצעות החלת חובת לימודי ערבית

כוח� של מהלכי� טקטיי� בשדה החינוכי לא עומד . לא בכדי �דעתנו ול, "מספקת את הסחורה"

 שבו לערבית אי� כל מעמד פוליטי בישראל�לה� אל מול עוצמתו הרבה של האקלי� הסוציו

 המתמש� מזי� את האנטגוניז� כלפי הערבי� יהודי� ושעה שהסכסו� הערביושימוש בחיי היומיו�

 .ושפת� כל העת

�חינו� לדוהמטרתו של מאמר זה אינה להביא לגריעת משאבי� מ� התחו� של : יובהרו

, החינו� לחיי� משותפי� הנו משימה חשובה שמוטלת על כתפי מערכת החינו�, לדעתנו. קיו�

כל . זההנושאות בנטל מערכות אחרות ראות ישראלית דהיו� קשה להד משו� שבמציאות וחיבי

חשיבה מחודשת בנוגע למרכזיותו של תחו� הוראת הערבית להביא לשביקשנו לעשות הוא 

כי השקעה הולכת דומה , רשימה זוכמפורט ב. במסגרת הכוללת של החינו� לחיי� משותפי�

התבררה כלא כדאית וכנראה תמשי� להתברר ככזו ג� וגוברת בלימודי השפה הערבית כשלעצמ� 

י השפה הערבית על פני פני� אפשריי� א$ אי� בסיס משפטי להעדפת לימודראינו כי כ� . בעתיד

 .אחרי� שיכולי� לסייע בהיכרות ע� האחר הערבי הגר עמנו

מאמצעי שאמור לשרת את מטרת העל של הכרת האחר ותרבותו הפכו לימודי הערבית 

.  בתקווה שממנו תבוא הישועהבמערכת החינו� לחי הנושא את עצמו ושאליו כול� נושאי� עיניה�

עשויי� לשרת את המטרה בצורה ישירה יותר ומיטבית אחרי� א ערוצי� יש מקו� לחשוב שמ

 אודות האוכלוסייה על לימודי� מסוגי� שוני� ע� האחר הערבי ומפגשובה� לדוגמה ריבוי , יותר

 כפי ,ולא רק על דת האסלא�(מציאות חייה ועוד , תולדותיה,  הגיוו� שבה–הערבית החיה בישראל 

 השפה  אתללמודהמוטיווציה שמהלכי� מעי� אלה יסייעו להגברת נמנע לא מ� ). כיו�שלרוב קורה 

או לפחות הבנה כי היכרות ע� שפת , לאור צור� או סקרנות שיתעוררו במהל� המפגשי�הערבית 

דורשי� הרבה הג� שה� , מהלכי� מעי� אלה אינ� מעבר ליכולותינו. הזולת מכבדת אותו ואותנו

כבר כיו� יש .  על מבניה ודקדוקההשפה הערביתלימוד יותר אומ) מאשר הסתתרות מאחורי 

של אנשי חינו� , פרי יוזמות של משרד החינו�, הלשו�קילוח דק של פעולות החורגות מהוראת 

של " מרק� בגליל"לציי� את מיז� אפשר כדוגמה לכ� .  ושל עמותות שונות40אקטיביסטיי� בשדה

 לשיתו$ פעולה אזורי דג�כ) ת הכר� וסביבותיהבקעת בי(עיצוב הגליל המרכזי לקר� אברה� הפועל 

תכניות חינוכיות במסגרת החינו� הפורמלי ובתו� כ� מפעיל , משותפי� בי� יהודי� וערבי� חיי�לו

  41.פורמלי�והלא

י שרת החינו� לגיבוש המדיניות "נתה עילאחרונה החלה את עבודתה ועדה ציבורית שמ

יש לקוות כי ועדה זו תשכיל . יהודי� לערבי� בישראלהלאומית בנושא חינו� לחיי� משותפי� בי� 

 החינו� לחיי� במסגרתלחשוב מחדש על המקו� המרכזי שקנתה לה הוראת השפה הערבית 

 .משותפי�
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