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 : רקע 1פרק 

(מל"ג) החליטה להעריך את תכיות הלימודים להכשרת מורים לשפה  ההמועצה להשכלה גבוה
בהתאם להחלטה זו, מיתה המועצה להשכלה  תשע"ח.-וספרות ערבית בשת הלימודים תשע"ז

  גבוהה את הוועדה להערכת איכות של התחום בהרכב הבא:

 יברסיטת חיפה, יו"ר 1' אבראהים טאהא,פרופהחוג לשפה וספרות ערבית, או  

  יברסיטה העבריתחם מילסון (אמריטוס), החוג לשפה וספרות ערבית, האופרופ' מ 

 דלקי, פייברסיטת הלסיפרופ' חסיב שחאדה (אמריטוס), המחלקה לתרבויות עולם, או 

 ,אים'יברסיטת תלערבית ואסלאם, אהחוג ל  2פרופ' מחמוד עאביב- ו  

 דאותיכון, האסלאם והמזרח הטסרון (אמריטוס), החוג ללימודי -פרופ' אלה ל
 האויברסיטה העברית

 ,יברסיטת בן  3ד"ר אלון פרגמןגוריון-המחלקה ללימודי מזרח תיכון, או  

  וך, מפמ"ר לימודי ערבית לשעברד"ר שלמה אלון, משרד החי 
  

 בודת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה.אפרתי ריכזה את ע-הגב' תמר מעגן

 

 במסגרת עבודתה הוועדה התבקשה:

חות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי המוסדות המקיימים תכיות "לבחון את דו .1
ערבית ולקיים ביקורים הספרות השפה והלימודים להכשרת עובדי הוראה בתחום הוראת 

 במוסדות אלה.

ת מתכיות הלימודים הכולל את ממצאי להגיש למל"ג דו"ח פרטי עבור כל אח .2
 הוועדה והמלצותיה.

להגיש למל"ג דו"ח כללי הכולל הערות רוחביות בוגע לתחום המוערך ולמקומו  .3
 במערכת ההשכלה הגבוהה ובישראל בכלל.

 

התבצע בהתאם להחיות המל"ג לכתיבת דו"ח הערכה עצמית  מטעם המוסדותתהליך ההערכה 
 .2017במכללות לחיוך ממרץ 

                                                 
ת תכית בהערכ ףלא השתתאבראהים טאהא בהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מיגוד עייים, פרופ'    1

 ה הערבית חיפה.הלימודים במכלל
 מחמוד ע'אים לא השתתף בהערכת הלימודיםבהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מיגוד עייים, פרופ'    2

 במכללה הערבית חיפה, מכללת בית ברל, מכללת אלקאסמי ומכללת סכין.
ת תכית הלימודים בהערכד"ר אלון פרגמן לא השתתף יגוד עייים, בהתאם למדייות המל"ג, לשם הימעות מ   3

 בית ברל.במכללת 
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 : תהליכי העבודה של הוועדה2פרק 

הוועדה קיימה את ביקוריה בכל המוסדות העוברים הערכת איכות בתחום הוראת השפה והספרות 
. טרם הביקורים קיימה הוועדה ישיבת הכה במסגרתה דה 2018הערבית במהלך חודש מרץ 

הערכת האיכות בכלל בושאים עקרויים הוגעים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לפעילות 
כמו כן קיימה הוועדה ישיבות פרטיות לקראת  .ולתכיות להכשרת עובדי הוראה בתחום זה בפרט

  כל ביקור במכללה.

 

  :במסגרת פעילותה ביקרה הוועדה במוסדות הבאים

מכללת דוד ילין, מכללת בית ברל, מכללת קיי, מכללת אלקאסמי, המכללה הערבית בחיפה, מכללת 
 .ללת אוריםסכין ומכ

  

עם וכן במהלך הביקורים פגשה הוועדה עם בעלי תפקידים בההלת המוסדות ובההלת התכיות, 
 .אשי סגל, סטודטים ובוגרים

 ושא הוראת השפה והספרות הערבית בישראל.עוסק בהיו דו"ח רוחבי, הדו"ח זה 

  

 

העצמית ועל קבלת הפים ההערכה  ותעל דו"ח יםחוגבו ותהוועדה מודה לההלה הבכירה במוסד
 .של ציגי הוועדה במוסדהביקורים האדיב בעת  והאירוח
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 פרק 3: הערכת איכות של תכיות הלימודים להוראת
  בישראלהערבית והספרות השפה 

דו"ח זה מתייחס למצב שהיה קיים בעת ביקור הוועדה במוסדות השוים ואיו מתייחס לשיויים שחלו מאז. 
המסקות שאליהן הגיעה ועדת הערכת האיכות על סמך המסמכים שקיבלה מהמוסדות, הדו"ח מתעד את 

  .מידע שהתווסף במהלך השיחות במוסדות, דיוים והבחות של הוועדה ומידע זמין לוועדה

  

 מבוא .1
 

תכליתי ראשון - יותר אולי מכל תחום עיין אחר, שפה היא מוצר תרבותי מורכב ביותר ורב

וחד בהקשר הדיון במצב הערבית במדית ישראל המצאת במרחב במעלה. הדבר כון במי

גיאוגרפי ייחודי ועדין ביותר. שפה היא, ללא ספק, אחד ממרכיבי הזהות החשובים ביותר 

. הדבר כון לגבי הזהות הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל בכל קודת זמן, מרחב ומצב תון

דבך בסיסי בזהות היהודית והישראלית בדיוק כמו שהעברית היא  הערבית במדית ישראל,

כאחד. חיזוק השפה והספרות הערבית והוראתן בשבע המכללות העוברות תהליך של 

הערכת איכות מטעם המל"ג, שהייעוד העיקרי שלהן הוא הכשרת מורים, הוא צעד מתבקש 

להגדרת הזהות הפרטית, הלאומית והאזרחית של כלל הערבים אזרחי המדיה. אזרח 

שלא עשים מאמצים כים לכבד את שפת אמו לא יוכל לחוות שוויון ולהרגיש  המרגיש

בסופו של דבר אזרח שווה בין שווים. כתוצאה מכך הוא יתקשה להפים ערכים אזרחיים 

 עלים של שיח תרבותי וקבלת האחר. 

, שבדקה מטעם המל"ג את התכיות בתחום שפה בוועדת ההערכה הבילאומיתחבריו 

שהצורך של המדיה בשפה  ו, ציי2014בשת רבית באויברסיטאות בישראל וספרות ע

הערבית, כדי שזו תשכיל לקיים דיאלוג עם שכיה, עולה בהרבה על הצורך שלה בתחומי 

ה הלאומי. על ייה מרכזית ומכרעת בזהות הישראלית ובאופיסוגעיין אחרים. הערבית היא 

שיתן  מותרותיחס אל הערבית כאל עיין של כן, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להתי

שהמדיה צריכה את הגיבוי של הערבית סברו בילאומית לוותר עליו. חברי הוועדה ה

חברי הוועדה הבודקת את  ,שהערבית צריכה את התמיכה של המדיה. אובאותה המידה 

אלו של מצטרפים לאמירות ברורות  ,התכיות להוראת הערבית במכללות החיוך בישראל

  ומבקשים לחזקן. ועדת ההערכהו

ו בוועדה האויברסיטאית מלפי מספר שים מקבלים משה תוקף בצל ידבריהם של חבר

הסיגה והכרסום המשכים במעמד הערבית בישראל. או עדים בשים האחרוות 

גורמים שוים בחברה הישראלית להגבלת הערבית, צד ליסיוות חוזרים ושים מ

קרה בזמן אכן , כפי שואף לביטול מעמדה כשפה רשמית ולגיטימית במדיה להחרמתה

אשי ציבור פיהם של . הקולות השמעים מ, עם אישור חוק הלאום בכסתהכת דו"ח זה

שוים בישראל מדליקים ורה אדומה המחייבת התייחסות רציית ומעמיקה מצד המל"ג 

ועדה מקצועית זו אשר מותה כדי ראל. האמון על כל תחומי העיין בהשכלה הגבוהה ביש

  לחזק את הוראת השפה הערבית רואה בדאגה את החלשת מעמדה של שפה זו. 

חברי הוועדה מתגדים בתוקף לכל יסיון מעשי או תיאורטי לפגוע במעמדה של השפה 

הערבית כשפה רשמית במדיה ומבקשים לחזקה בכל דרך אפשרית. הדוחות, הרוחבי 

מירה עקרוית ופרקטית בכיוון ייחסים למכללות ספציפיות, הם בבחית אוהפרטיים המת

  .הזה
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בוסף לכל הגורמים החיצויים הללו, המשפיעים לרעה על מעמדה של הערבית התקית הן 

בבתי הספר הן במכללות, הפער המבי הגדול בין הערבית המדוברת, שהיא בהגדרתה 

ית, שהיא בהגדרתה התרבותית הכוללת המילולית הפדגוגית "שפת אם", לערבית התק

"שפת האם" של כל ערבי, מקשה גם הוא על הוראת הערבית התקית בכל מוסדות החיוך 

הוא  באויברסיטאותהללו. בהחה שתפקידם המסורתי והמוצהר של החוגים לערבית 

להכשיר את חוקרי העתיד ולא להכשיר מורים טובים לערבית בבתי הספר השוים, ראה 

ו כי יש להשקיע כל מאמץ אפשרי במכללות כדי להכשיר ולטפח את המורה האורייי, בעל ל

עליו להיות מעל לכל  .ידע מעמיק והשכלה רחבה הן בלשון והן בשיטות הוראתה העדכיות

   .תו השגבתוביקורתי, בעל חזון ּומאמין בשליח

אחת לפי יכולתה  כל שבע המכללות הדוות כאן משתדלות, מי יותר ומי פחות וכל

בהוראת הערבית על הצד הטוב ביותר. אך  והמשאבים העומדים לרשותה, לבצע את תפקידן

כצפוי הדבר איו תמיד עולה יפה והמטרה המושגת לוקה בחסר במקרים רבים. חברי 

החיוך  הוועדה מודעים היטב לכך שחלק מהבעייתיות בתכיות להוראת הערבית במכללות

קצוב ומשאבים. במצב העגום שבו האויברסיטאות בישראל, יה של תבישראל הוא פוקצ

כמו בשאר העולם, מפות עורף לכל תחומי העיין במדעי הרוח, ולחילופין מפות משאבים 

אדירים לתחומי עיין אחרים, לא פלא על כן שמצב הוראת הערבית בסיגה מתמדת. לאור 

ת עליוה לחיזוק הערבית התקית המצב המדאיג הזה, חברי הוועדה מייחסים חשיבו

-והוראתה בכל המגזרים במדיה. או סבורים שהשגת מטרה עלה זו מצריכה חשיבה רב

מערכתית ושילוב של מספר פרמטרים כגון רעון תאי הקבלה, שיוי מבי ותכי של תכיות 

 הלימודים, העלאת תאי המעבר משה לשה, עיון מחדש בתאי ההעלאה והקידום של

הסגל האקדמי, חיזוק השירותים הלווים כמו ספרייה וכו'. או תקווה שחיזוק הערבית 

במכללות יתרום לשיפור המצב ולפחות להאטת קצב הסיגה. או משוכעים שיש בכוחן של 

ההמלצות המובאות כאן, הן במסגרת הדו"ח הרוחבי הן בדו"חות הפרטיים הייחודיים לכל 

חיזוק של הערבית והוראתה הן במכללות הן בבתי הספר במגזר מכללה, לייעל את תהליך ה

  ערבים ויהודים כאחד.  ,לטובת כולו ,היהודיגם בזה הערבי ו

  
  

 כללי  .2

בבואו להעריך את עבודת המכללות הסתמכו קודם כל על דו"חות ההערכה העצמית 
ת מכל אחד מן הדו"חואף שהדו"חות מבוססים על מערך שאלות אחיד, עלו שלהן. 
הסגל, , עליו בפי הההלהה האלה את הסוגיות .מכללה כלל וספות, ייחודיות סוגיות

בוגרים בעת ביקוריו במכללות. המסקות הכלליות הוגעות לרוב הסטודטים וה
  :מוצגות להלן, המכללות או לכולן

  וך הישראלית ומעמדה הוועדה מצאה כי מקומהשל השפה הערבית במערכת החי
  .ערבית) איו משביע רצון ומצא בירידה(העברית וה

 ה ירטים בהתאמה, הוועדה התרשמה כי ישבחוגים להוראת ידה במספרי הסטוד
 השפה והספרות הערבית.

  טים הוועדה סבורה כי למרותלפריסה גדולה יש חשיבות הירידה במספר הסטוד
סה זו פרי הגיאוגרפית של המכללות המקיימות תכית לימודים בהוראת ערבית.

מאפשרת גישות להשכלה לאוכלוסיות מגווות שאין באפשרותן להרחיק 
אין חוג אויברסיטאי לערבית, דבר  למשל בדרום הארץ ממקומות מגוריהן.
 חוגים לערבית במכללות במרחב.ההמגביר את חשיבות 
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   קודות לשימור:

ברוב  .דטים טוביםהיחסים בין המרצים והסטוהסגל מסור וכי התרשמו כי בכל המכללות 
גם לאחר שסיימו את זמיים עבורם לייעוץ וסיוע ו מסייעים לסטודטים המרצים המכללות

  לימודיהם.

  :הכרחיותהמלצות 

 וך והמועצה להשכלה גבוהה, לדעת הוועדהלקבוע מעמד , באחריות משרד החי
ק , כחלהן הערביתהן העברית ת בכל מערכות החיוך, מחייב לשפה הערבית התקי
  .וכתאי לקבלת תעודת בגרותמלימודי החובה בבתי הספר 

  מחסור במשרות הוראה במגזר הערבי, ולעומת זאת מחסור במורים לערבית הלאור
אחד הצעדים  תקית במגזר היהודי, יש לעודד קליטת מורים ערבים במגזר היהודי.

עודת בתביטול הרישום הפורמאליים העשויים לתרום לשיפור המצב הדון הוא 
בשי המגזרים היהודי המפריד הגמר של הייעוד השוה של הוראת הערבית 

הוועדה ממליצה להפיק תעודות סיום המכשירות את הבוגר ללמד ערבית  והערבי.
. עם זאת, הוועדה ערה להבדל הדידקטי בין במערכת החיוך, ללא אבחה מגזרית

ייה. אה וכשפה שו ממליצים לשלב בכל הכשרה להוראת הערבית כשפה ראשו
 תכית קורסים ייעודיים למערכות החיוך השוות.

 להבטיח עתודה של סגל מוכשר וראוי בתחום הלשון הערבית, אשר יוכל  כדי
ארים יש לעודד לימודים לת במכללות לחיוך, להכשיר את הסטודטים בתחום זה

קצאת על ידי ההתקית באויברסיטאות, תחום הלשון הערבית ב מתקדמים 
  מלגות.

  

 תכית הלימודים .3

  ו חוגי, -במסלול הדוהוועדה התרשמה כיית בערבית אימספר השעות של התכ
. כדי לפתור את רבים, וחלקם חוזרים על עצמםקורסי הפדגוגיה ש, בעוד מספיק

 ,הדיסציפליארית התמחותהלימוד בבעיית המספר המצומצם מדי של שעות 
 .גילי ורב מסלול חד חוגילתמוך בפתיחת  המכללותוטים אשי הסגל ברוב 

חוגי המאפשר גיוון באפשרויות - הסטודטים בדרך כלל מעדיפים את המסלול הדו
חוגי, כאשר -התעסוקה. על המכללה לתת את דעתה האם ראוי לפתח מסלול חד

חלק לא מבוטל מהסטודטים תקל בקושי במציאת עבודה בתחום. וסף לכך, 
הוא שההכשרה הייעודית לגיל תהיה מצומצמת יחסית.  חוגיחד חסרוו של מסלול 

  יש לפתור זאת ע"י השתלמויות למורים בשטח.

  ,יםיין התכיות הלימודים במכללותלעואף אין צורך שתהיהאין אחידות בתכ ,. 
 והעל היסודיים הספר בבתי הלימודים תוכיות את בחשבון לקחת חייבת התכית

ללשון,  חלוקהובבמבה,  קוים משותפים יש .המיוחד ךוהחיו הרך הגיליסודיים, 
אין הוועדה מצאה כי אולם בחלק מן המכללות  ,קלאסית וספרות מודרית פרותס

 איזון בין התחומים השוים של הספרות הערבית. 
 בקורסים שוים; ברוב המכללות אין מצאו תכים חופפים במספר מכללות

והתכית אחידה לכולם באופן שמזכיר את  בין קורסים,כלל לסטודטים בחירה 
  בית הספר התיכון.הלימודים ב

 ולקריאה של מחקר מערבי  מעטה בלבד דרישה בסילבוסים של הקורסים מצא
 והתמודדות עמו.
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  :הכרחיותהמלצות 

 ימום יש דו חוגי מסלול הבה 6 של להוסיף מידבר אשר יאפשר ש"ש לדיסציפלי ,
 פת המומלצת לעיל מאפשרת הצעת קורסי בחירה).(התוס להציע קורסי בחירה.

  גילי מאפשר אף הוא גיוון - רב מסלול .גילי חד חוגי-מסלול רביש לפתוח
  באפשרויות התעסוקה.

  הבמסלול החד גםובעיקר הערבית להוראת חוגי יש להוסיף שעות לדיסציפלי 
ון קורסי על חשב ,הצורות תורת על מיוחד דגש שימת תוך, אליוהפוקצי הדקדוק

 .חוגי- המסלול הדוהפדגוגיה באותו יחס של 

 יתיות הלימודים יש צורך לשמור על איזון בין הספרות הקלאסית למודרבתכ ,
. כל מכללה תוכל לבחור לאיזו מן הסוגות לתת משקל גדול 40-60%במשקל של 

צריך להיות מוקדש לקורסי לשון כולה מן התכית עד שליש  רבעיותר. כ
כתיבה , ת (הבת הקרא, הבעה בכתב, הבעה בע"פ בערבית תקיתומיומויו

 ). כתיבה יוצרת וכו'אקדמית, 

  ויה באופן מדורגישית לימודים הבציון סמסטר לסמסטר ומ להקפיד על קיום תכ
, וכן להקפיד על תיאום בין המרצים השוים בחוג בכדי למוע שה לשהממעבר 

 .חפיפה בושאי הלימוד

  טים  את , כדי לחשוףכל הסילבוסים ספרות מחקר מערביתלכלול בישהסטוד
יש  לעתים .ולעודד את הסטודטים לקרוא ספרות זו באגלית לגישות מחקר שוות

הדבר חשוב במיוחד  תרגומים לערבית ולעברית של ספרות כזו ואפשר להיעזר בהם.
של הסגל  ולאור איכותו הטובהת"ת. ולאור שדרוג מעמד המכללות עם המעבר לו

  ברוב החוגים שבדקו.

  סילבוסים קריאה של ספרים כדי להעשיר את הידע של התלמידים בחשוב לכלול
 ארוכים.ולהרגיל אותם להתסות עם טקסטים 

  ספרים לאורך  10יש לכלול כחלק מדרישות התואר חובת קריאה של לפחות
   התואר, כולל הגשת יומי קריאה.

  ית הלימודים למסלול, כך שיהיו הבדלים ברורים ביןיש להתאים את תכ
, אחרים מסלוליםערבית במסלולים: יסודי ועל יסודי, וגם הבדלים בין התמחות ל

כגון גיל רך, חיוך מיוחד וכדומה. הבדלים אלה אמורים להופיע לא רק במספר 
 .בסילבוסים די ביטויובתכיו כפי שבאים לישל הקורס ו הקורסים, אלא גם באופי

  ת לוודאעל ראש החוג לעבור על הסילבוסים המפורטים של כל הקורסים, על מ
עור מוחות של יחייב להיות ס של קורסים שוים. שאין חפיפות וחזרות בין תכים

חשוב לכלול בתכיות  באשר לתכים ולסילבוסים השוים. כל חברי הסגל
 האקדמית הכתיבה ביסודות גם שיעסקו הלימודים קורסי הדרכה ביבליוגרפית

 .ובקרה תרגול תוך

  את קורסי הפדגוגיה והדידקטיקה במכללות,לבחון מחדש הוועדה ממליצה גם 
ולוודא כי הם מעיקים לסטודטים כלים להורות את החומר הדיסציפליארי 

 ולהעבירו לתלמידים שלהם בצורה אותה. 

 הה לשאי מעבר משט אשר לא יעמוד בחובותיו על המכללות להגדיר תסטוד .
 האקדמאיים והפדגוגיים לא יוכל להמשיך בלימודיו בחוג.

  שיוך לבין אהוועדה ממליצה על הסדרת קשר שוטף בין המפמ"רים במשרד החי
  .סגל המכללות כדי לעקוב אחר הצרכים במערכת החיוך

  המלצות דרשות: 

 בספרות יש צורך בהצעת קורסי בחירה. 

 היסודיים, חשוב לכלול קורס העוסק בספרות ילדים. במסלולים 

  יהם מדין את הקורסים ותוכים 2-4חשוב לרעש. 
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  ים ייחודיים להוראת השפהיות להסבת אקדמאים כוללות גם תכיש לוודא כי התכ
הערבית. יש לוודא כי בוגרי התכיות להסבת אקדמאים מסיימים את התכית עם 

  פה הערבית. להורות את השאותה יכולת 
 

  

 סטודטים .4
סבורה הוועדה   רמת הסטודטים איה משביעת רצון הוועדה התרשמה כי ברוב המכללות

, דהייו שלעתים אין הקפדה על סף הקבלה שקבע ע"י מוכים למדיבפועל שתאי הקבלה 
משולב כתאי קבלה איו בהכרח אומר שהסטודט עמד ה קביעת הציוןמשרד החיוך. 

  יכומטרית, ודבר זה היו בעייתי.בבחיה פס
את  שבחובדרך כלל ומן הלימודים מרוצים שפגשה הוועדה היו הסטודטים באופן גורף, 
  חברי הסגל.

  

  :הכרחיותהמלצות 

  איה פסיכומטרית מחשש שתאי סף עמידה בבחיה ממליצה לדרוש כתהוועדה אי
לה לחוגים להוראת הסף לקב תאי כזה ידיר רבים מן הגישות להשכלה הגבוהה.

 5 :כפי שקבעו ע"י משרד החיוך להיות יםשפה וספרות ערבית בכל המכללות חייב
ועמידה בבחית הכיסה של משרד החיוך לפחות,  80יח"ל ערבית לבגרות בציון 

על המכללות  לפחות, זאת בוסף ליתר תאי הקבלה שקבע המשרד. 75בציון 
יעיל  על משרד החיוך לקבוע מגון חיצוי, להקפיד על תאי הקבלה שקבעו, וכן

   .שיפקח על עמידה בתאי הקבלה

 ות הקדם אקדמיות לא יעלה על  םאחוז המתקבלים ללימודימקרב בוגרי המכי
חית הסיום של המכיה תהיה זהה ברמתה לבחית כי ב יש לוודא במחזור. 20%

ללות יעמדו בה בציון יחידות והמתקבלים ללימודי הערבית במכ 5או  4בגרות של 
 לפחות.  75לפחות, וכן יעמדו בבחית הקבלה של משרד החיוך בציון  80

 
  המלצות דרשות: 

  ים כדי למשוך אותם ללמוד הוראת ערבית למומלץהציע מלגות למועמדים מצטיי
 במכללות לחיוך. 

  

  ים ייחודיים להוראתיות להסבת אקדמאים כוללות גם תכיש לוודא כי התכ
שפה הערבית. יש לוודא כי בוגרי התכיות להסבת אקדמאים מסיימים את ה

  . התכית עם יכולת אותה להורות את השפה הערבית

  המלצות לשדרוג: 

  טים למצוא דרכים להפוך את החוגים לערבית לאטרקטיביים יותרלסטוד
: הצעת מלגות למצטייים, יצירת קשר עם אויברסיטאות לקליטת מצטייים

, טים מצטייים במיוחד של המכללות לתארים מתקדמים בחוגים לערביתסטוד
  הבטחת מקומות תעסוקה לבוגרים מצטייים.

 

 בוגרים .5

על קשרים אישיים עם חלק מן  יםחלקם שומרחלק גדול מן הבוגרים מתקשה במציאת תעסוקה. 
ו במהלך והמדריכים הפדגוגיים, הדבר עשה באופן אישי על בסיס הקשרים שוצר המרצים

על המכללות לתת את דעתן בושא זה ולגלות  .הלימודים, ולא כחלק ממגון ממוסד של המכללה
 מעורבות רבה יותר בתחום זה.
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  :הכרחיותהמלצות 

  :אמר כבר לעיל אך מודגש כאן שוב ם הדברלכוון את הוועדה ממליצה אמ
ם והן בבתי ספר תכיות הלימודים לכך שבוגרים יוכלו ללמד הן בבתי ספר ערביי

 עבריים, ולפק תעודה הכתובה בשתי השפות, עברית וערבית. 

  וך ישכמורים מהמגזר הערבי להקדיש מאמצים לשילוב בוגרים על משרד החי
   בבתי ספר עבריים.

  וך הוועדה ממליצהולסייע  יריד תעסוקהבשיתוף עם המכללות לקיים למשרד החי
 לבוגרים במציאת עבודה.

  

  שות: המלצות דר

  ון למעקב אחר בוגריםמומלץגולשתפם בפעילויות המכללה למסד מ. 

  המלצות לשדרוג: 

  של משרד  עובדי הוראההכשרת לאגף הו ותפעולות יזומות מצד המכללקיום
  החיוך לשילוב הבוגרים בבתי"ס עבריים וערביים.

  

 סגל  .6

לעתים קרובות מרצים מלמדים  כי לא בכל מכללה יש מגון מסודר לגיוס אשי סגל.הוועדה מצאה 
סגל מסור, אך לעתים עובדים חברי יש ברוב המכללות  התמחות שלהם.תחום התחומים שאים ב

חלקיקי משרות, דבר הפוגם ביכולתם להשתייך, להתמסר, ולחקור לשם קידום. בואף , סגל בחלקי
יכוב גרם בשל מכסות באופן גורף מצאה הוועדה התמרמרות על עיכוב קידום אשי סגל ראויים. הע

הקידום שקובע משרד החיוך. כמו כן מצאה הוועדה כי הדרישה לפרסם מחקרים באגלית מקשה 
על רוב חברי הסגל. תמיכת המכללות במחקר ע"י מימון כסים ומחקרים או ע"י פטור משעות 

  הוראה היא מועטה.
יתר" של - "דיבותם של מקרים רבימסירותם לסטודטים, מצאה הוועדה מקצועיותם ויחד עם 
  ציוים. מתן הסגל ב

 

   קודות לשימור:

  ברמה גבוהה.הם במרבית החוגים לערבית מצאו כי חברי הסגל הליבתיים 

  

  :הכרחיותהמלצות 

 שי סגל, כולל קול קורא וועדותון מסודר לגיוס אגיש להקפיד על קיומו של מ 
  .קבלה

 ית לערבית.יש לשאוף ליצירת סגל ליבתי איכותי שעיקר עיסוקו במכללה ובתכ 

 .שי סגל ראוייםיש להגדיל את המכסות לקידום כדי לא לעצור קידום של א 

  ים לקידום ולתמיכה במימון שליש להקפיד על אחידות, שוויון ושקיפות בקריטריו
  .מחקר ויציאה לכסים

  כפרסומים בשפה זרה.בכתבי עת שפיטים כדאי לשקול הכרה בפרסומים בעברית 
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 יםצטים ,תוצאות ההוראה ברמת פוגעים גבוהים יוהלמידה וטיב הערכת הסטוד, 

 .ורמאלית ומדרג ציוים ריאלי ציוים התפלגות על להקפיד צורך יש לכן

  ת לממש את תפקידן הייחודיוךעל מעל המכללות לעודד  ,של המכללות לחי

 .הוראת המקצועהתורם לקידום מחקר 

  ית, יש לתמוך ולתת תמריצים בשל מחסור במרצים בתחוםהלשון הערבית התק
להכשרת מרצים בתחום. ראוי שבכל מכללה יהיה לפחות איש סגל אחד שתחום 

  התמחותו לשון.

  

  המלצות דרשות: 

  ראוי להבהיר לסגל המכללות שפרסומים בערבית בבמות שפיטות מוכרים
  אלה.במות  חברי הסגל בזהותן שללעדכן את  . כדאיכפרסומים מדעיים

 .שי הסגל בתרגום מאמריהם לשפה זרהון  שיסייע לאגעל המכללות לקיים מ 

  הדוקטורט שלו, אך יש לוודא שלמרצה יש תחום אין הכרח שכל מרצה ילמד את
  מומחיות בתחומים אותם הוא מלמד.

  

  המלצות לשדרוג: 
  

  .ים בקורסים של כל מרצה לאורך זמןלגות התפעל יש לעקוב אחר התפלגויות הציו
  השיקולים לקידום.קח בחשבון במסגרת להיללא סבירה לאורך זמן 

  
  

 הכשרה מעשית .7
  

הוועדה התרשמה כי ברוב המקרים הסטודטים מרוצים מן ההכשרה המעשית בכל 
  כיתה מטיל עומס רב. -עם זאת דגם אקדמיההדגמים. 

אין . כראויבמקרים מועטים אין מספר מספיק של מדריכים פדגוגיים והמשוב איו עשה 
שקיפות מספקת באשר לאופן בחירת המורים המאמים. יש להעדיף את המורים 

  המצטייים בשימוש בערבית התקית.

  :הכרחיותהמלצות 

  תיש להתחיל את ההכשרה המעשית בספטמבר ולא לחכות לאוקטובר, לתחילת ש
 .הלימודים האקדמית

 תט יזכה  יש לדאוג למספר מתאים של מדריכים פדגוגיים על משכל סטוד
 בתשומת לב ובהדרכה מתאימה.

 ט בשדה ייתן לו משוב תכוףיחד חשוב שהמדריך הפדגוגי אשר מלווה את הסטוד 
לפתח סביבת הערכה תומכת לסטודט בשיתוף פעולה  חשובעם המורה המאמן. 

 .בין המדריך הפדגוגי והמורה המאמן
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 טיםטיות העומס על הסטודת , ובעיקר אמהות לוהסטודילדים, רב מאוד בש
כתה מחייבת שהות של שלושה ימים בבית -הלימודים השלישית. שיטת אקדמיה

הוועדה התרשמה כי ראוי לפרוס את ההתסות המעשית על פי יותר משת  הספר.
  לימודים אחת.

 
  

 תשתיות .8

 ,כיםצראת הקות שהן מספרוב הספריות בהן ביקרה הוועדה אין ברמה אקדמית גבוהה, אך ייתכן  
 מוסדות מחקר.מוגדרות כשכן המכללות אין 

חומרים וסיוע לסטודטים בהכת חומרי למידה לבתי מרכזי למידה ובהם במספר מכללות מצאו 
  הספר.

הוועדה  מכללות לחדר סימולציה שבו מומחזים מצבים מעולם בית הספר.מספר הוועדה חשפה ב
מכללות לחשוב האם וכיצד יתן לעשות שימוש על החדר זה חשוב ללימודי פדגוגיה, התרשמה כי 

  בחדרי הסימולציה לטובת הוראת הדיסציפליה 
 

  :הכרחיותהמלצות 

 ספרייתית.-יש לדאוג שכל הספריות יהיו מקושרות למערכת ההשאלה הבין  

  המלצות דרשות: 

 ספרייתי על ידי רכישת מאגרי מידע באופן - מומלץ להגביר את שיתוף הפעולה הבין
 משותף.

  בכל זאת יש להקפיד על הרחבה ושדרוג הספרייה המכללתית ולא להישען אך ורק
 ספרייתית.- על ספרות דיגיטלית או השאלה בין

 .ת חומרי למידהטים בהכמומלץ לקיים מרכזי למידה כדי לסייע לסטוד 

  יתן להפיק תועלת רבה יותר מהשימוש בחדרי סימולציה אם הוועדה התרשמה כי
 יותר על רמת התכים ורמת הדיון אחרי ההמחזה.  תהיה הקפדה רבה

  המלצות לשדרוג: 

מוש במילוים ייש להרחיב ולגוון את אוסף המילוים בספרייה, ולחשוף את הסגל והסטודטים לש
  דיגיטליים.

  
  
  

 הוראה ותוצאות הלמידה .9
ות בכמה מכללהוועדה מצאה באופן גורף כי הציוים גבוהים, והתפלגותם איה ורמלית. 

חשב  85ואף  80, וכך מעוות את כל סולם הציוים. כך 70ציון המעבר עומד היום על 
בעבודות הוא "כמעט טוב מאוד".   85 -הוא "טוב" ו 80של  אמיתילביוי, בעוד הערך ה

סמיריויות, לעתים, לאחר הערות קשות של המרצה בגוף העבודה, הציון גבוה ואף גבוה 
  מאוד. 

 יםבולטשותפת לכל המכללות: כמעט ואין כשלים אחרי שה א'. כל אלה תופעה מוזרה המ
  במיוחד לוכח חוסר שביעות הרצון מרמת הסטודטים, המשותף כמעט לכל המכללות.

הוועדה התרשמה כי יש מקרים בהם הכיתות גדולות מאוד, אם בשל השתתפות סטודטים 
  וות באותו הקורס. מהתמחויות אחרות או בשל התקבצות סטודטים משים ש

  תופעת ההעתקה בבחיות ועבודות קיימת.
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   קודות לשימור:

ככל שחברי הסגל בכל המכללות מקפידים לדבר ערבית תקית בשיעורים המתהלים בערבית, יש 
השימוש בערבית תקית הוא החייה מחייבת של משרד החיוך וזוכה  לעודד והג זה ולהמשיך בו.

ית חברי הסגל. חשוב להבליט את שליחות הסגל בהטמעת הערבית התקית ליחס חיובי של מרב
  בבתי הספר, בין המורים המאמים, המורים והתלמידים.

  :הכרחיותהמלצות 

 ורמלית ים60= , כאשר "עובר"יש צורך להקפיד על התפלגות ציו. 

 .ה בסוגיה זוה ולממש את התקה לשיש להקפיד על ציון מעבר מש 

 טים בכיתות. יש לצמצם אתמספר הסטוד  

  .יש להקפיד על הלימה בין הערות בודק העבודה לבין הציון הסופי 

 יות ראוי לתקן ולהתחשב גם בשגיאות חמורות בשפה הערביתריובעבודות סמי 
 .בעת מתן הציון

  ותהלות במקרים של העתקה בבחייש לקבוע כללים מחמירים ושקופים להת
 תופעה. ובעבודות על מת למגר את ה

  .יות בזוגות ובקבוצותריויש לצמצם את התופעה של כתיבת עבודות סמי  
  

 סיכום  .10

המלצות  הויסחשבדקה, לתופעות הוגעות לכל המכללות  ח רוחבי זה התייחסה הוועדהבדו"
לא מצאו כמעט קודות לשימור המקיפות את כל המכללות. קודות כאלה זכרות בהתאם. 

  ימסרו בפרד לכל אחת מן המכללות.בדו"חות הפרטיים שי
אתה, מכללתי לשם חיזוק הערבית והור-חברי הוועדה התייחסו לאפשרות של שיתוף פעולה בין

- חוגי (ברמת החוגים) ובין-. ההחה העקרוית היא שכל שיח ביןבשבע המכללות הדוות כאן
בית והוראתה יתקבל רמכללתי (ברמת המכללות) שיש בו כדי לתרום, ולו במעט, לשיפור מצב הע

  בברכה.
חברי הוועדה מייחסים חשיבות עליוה לתרומתו של תהליך ההערכה שהמל"ג יוזם, וממליצים 
בחום על מגון ממוסד של מעקב תקופתי שבו שותפות המכללות עצמן יחד עם וועדות מקצוע 

ים את רתית ולהפולו ראה, כי מגון כזה עשוי למסד את החשיבה הביקמטעם המל"ג. 
    הפוטציאל הטמון במגון כזה.

של ותרבותי חברי הוועדה סבורים כי טיפוח חוגים לערבית במכללות ושא בחובו מסר חברתי 
  אזרחות משותפת ויש לו ערך רב.
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 על החתום:

  

  

  

                                                                      

                                             

   

______________________                                                _____________________  

  יו"ר                                                        פרופ' מחמוד ע'אים - פרופ' אברהים טאהא  

 

  

  

              

_______________________________                                             _____________  

    טסרון- פרופ' אלה לדאו          פרופ' מחם מילסון

 

 

                                     
_______________________                                          ___________________ 

   

    ד"ר שלמה אלון                                                                  פרופ' חסיב שחאדה      

   

  

                                       

_____________________   

                           ד"ר אלון פרגמן      
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 : כתב המיוי של הוועדה1ספח 
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