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 مقّدمة – 
ي واجهتنا

البحث، هدفه والتحديات ال�ت

يؤّدي عدم املساواة يف التعليم إلسقاطات سلبية كثرية عىل املجتمع برّمته وعىل األفراد داخله، بدءاً من املّس بقدرة الفرد عىل كسب 

الرزق وبفرص الحراك اإلجتامعي املتاحة أمامه، إنتهاًء بأثر ذلك عىل التامسك اإلجتامعي وخلق الشعور بالتمييز والظلم والحرمان 

والفوارق اإلجتامعية. الهدف من هذه الورقة هو استعراض حالة عدم املساواة القامئة ما بني التعليم العربي والعريب، املتعلقة بكّل 

الجوانب املادية للبيئة املدرسية يف رياض األطفال واملدارس. مسألة البيئة املادية للمدرسة أو الروضة واسعة وتشمل املباين التعليمية، 

الباحات، الهيكلة التنظيمية وما تحويه مساحاتها املختلفة، اإلضاءة، الصوتيات ومراقبة املناخ، وكذلك موارد التعلّم، أي الحواسيب، 

املكتبة ومركز املوارد، املختربات واملرافق الرياضية.    

نحن، بجمعية سيكوي، ندأب منذ عّدة سنوات عىل استعراض الفجوات القامئة بني اليهود والعرب يف البالد. فثّمة أهمية كبرية 

الوزارات بغية تغيري أشكال التمييز الصارخ  ملجرد اإلستعراض، لكن األهم تحويل ذلك لدعائم تخدم العاملني عىل املساواة وأيضاً 

وتعزيز املساواة بني املواطنني العرب واليهود. 

طلب المعلومات من وزارة المعارف : 

تحضرياً لكتابة هذه الورقة، قّدمت جمعية سيكوي طلب الحصول عىل معلومات من وزارة املعارف، وفيه سألنا عن معطيات تتعلق 

ببناء الفصول الدراسية، مباين التعليم املستأجرة واملباين املتنقلة املستخدمة كفصول دراسية. كام طلبنا معلومات عن توفّر املكتبات 

والحواسيب واملختربات داخل املدارس. 

ضمن املعلومات عن بناء الفصول الدراسية، طلبنا معرفة التايل : كم عدد هذه الفصول التي تّم اإلعرتاف برضورة بنائها خالل 

األعوام 2009-2012. أي، وبعد أن قّدمت السلطات املحلية طلبات املصادقة عىل بناء أو توسيع مؤسسة تربوية لديها – كم عدد 

الصفوف التي إعرتفت وزارة املعارف برضورتها بكّل سلطة محلية وبكّل واحدة من مراحل التعليم )الروضة، اإلبتدائية وما فوق 

اإلبتدائية(. ونظراً لعدم توفّر امليزانية الكافية لدى وزارة املعارف لبناء كّل الصفوف التي اعرتفت برضورتها، طلبنا معرفة كم عدد 

الفصول الدراسية التي ُمّولت فعلياً  بكّل سنة من السنوات أعاله، حسب السلطة املحلية واملرحلة التعليمية. كذلك، طلبنا معرفة 

عدد املباين املتنقلة املستخدمة كفصول دراسية لدى كّل سلطة محلية. 

يف رّدها بتاريخ 21 شباط 2013 عىل طلب جمعية سيكوي، إّدعت وزارة املعارف أن املعلومات املطلوبة غري متوفرة لديها بالشكل 

املطلوب وتحتاج معالجات خاّصة. " تشمل هذه املعالجات جمع املعلومات، تصنيفها يدوياً يف األساس، وأيضاً تحليل العديد من 

التقارير التي تحوي آالف الصفحات."  وعىل ضوء ذلك، تقول الوزارة إنها ال تستطيع توفري املعلومات املطلوبة حيث "أن املعالَجات 

الخاّصة تستلزم توظيفاً غري معقول للموارد." ]اإلبراز من عندنا[ 

إنه ملستغرب أن ال يكون لدى وزارة املعارف تسجيالً متاحاً لعدد الفصول الدراسية التي ترى رضورة بنائها، وعدد تلك التي تبنيها 

كّل عام. فإن تّم خالل السنوات 2007-2011 بناء نحو 8000 فصل درايس )ما يعادل نحو 1600 فصل سنوياً(، من غري الواضح ملاذا 

تحتاج هذه املعلومات "آالف الصفحات" كام جاء بتوضيح الوزارة! وملاذا يجب أن يكون جمع مادة أساسية وبسيطة كهذه "توظيفاً 

غري معقول للموارد" يف العقد الثاين من القرن ال-21 !!   

طلبنا كذلك معلومات حول املكتبات برياض األطفال واملدارس. يتضح أنه بهذا املجال أيضاً، ال متلك الوزارة معلومات محّدثة 

يف  الحواسيب  عدد  عن  املعلومات  بخصوص  للمكتبات.  إستقصاء  فيها  مرّة جرى  آخر  وهي   ،2007 العام  من  معلومات  فأُعطينا 

املدارس، أرِسل إلينا بحث أجراه قسم البحوث يف الكنيست سنة 2009. هنا أيضاً، كان اإلدعاء بعدم توفّر املعلومات املحّدثة وأن 

الوزارة تدأب عىل إجراء استقصاء شامل يف املدارس ملعرفة ما هو موجود.  
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إّن غياب املعلومات املنظمة واملرتّبة لدى وزارة املعارف، يثري الشّك حول قدرة الوزارة عىل فحص درجة التفاوت من حيث 

اإلنصاف بتوزيع املوارد التعليمية وقدرتها عىل معالجة الفجوات القامئة. إذ أّن غياب املعطيات و/أو عدم كشفها يحوالن دون 

متّكن الوزارة ذاتها وأيضاً كّل من يسعى لتحقيق املساواة يف التعليم، من القيام بعمل واٍع يستند إىل البيانات ويعّزز املسعى. 

يف إطار هذه الورقة وبحسب أحدث البيانات املتوفرة التي حصلنا عليها، سنستعرض نقص الفصول الدراسية )معطيات 2012(، 

عدد الحواسيب املوجودة يف املدارس )معطيات 2011(، املكتبات )معطيات 2007( واملرافق الرياضية )معطيات 2009(. وقد ظهرت 

فجوات كبرية يف كّل واحد من املجاالت املفحوصة، بني التعليم العربي والعريب. 
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معلومات أساسية عاّمة

ما شأن المدرسة بتقليص الفجوات؟

سنوات طويلة والباحثون مبجال الرتبية والتعليم، يحاولون اإلجابة عىل ما مدى تأثري جهاز التعليم )املدارس، املعلّمون/ات، برامج 

التعليم( عىل تحصيل التالميذ وتقليص الفجوات االجتامعية، مقارنة مع تأثري ما يحمله التلميذ معه من البيت!

الدرايس. بعد استعراض  التالميذ عىل تحصيلهم  إليها  ينتمي  التي  للخلفية االجتامعية واالقتصادية والثقافية  ملحوظاً  تأثرياً  مثّة 

البحوث التجريبية عىل مدى 3 عقود ويزيد1 يتبني أّن جودة املدرسة ومعلّميها تؤثّر بنسبة %20 من مجمل عوامل نجاح التالميذ 

دراسياً. يف حني أن تأثري املعلمني هو %13 ودور املدرسة يبلغ نحو %7. أّما الخلفية الشخصية للتلميذ فلها ما نسبته %80 من التأثري 

عىل النجاح الدرايس.  

ظاهرياً، هذه النتائج مخيبة لآلمال وتهّمش دور املدرسة واملعلمني وبرامج التعليم من حيث التأثري عىل مستقبل التالميذ.  لكن، 

هيمنة عوامل الخلفية الشخصية للتلميذ يف تفسري نجاح التالميذ، تدّل أكرث عىل قلّة نجاعة جهاز التعليم منه عىل ضعف إمكاناتها 

إلحداث الفرق والتغيري. فهناك قصص نجاح لتالميذ ينتمون لرشيحة سّكانية أضعف، تثبت كرب إمكانات جهاز التعليم الجيّد والناجع، 

يف التأثري عىل تقليص الفجوات، وبالتايل املساهمة يف رأب الصدوع والفوارق االجتامعية. إذاً، تقاس الفاعلية املدرسية مبدى نجاح 

املدرسة يف تقدم التالميذ مبختلف املجاالت )الدراسية، األخالقية والحسية( أبعد كثرياً مام هو متوقع لهم وفق معطيات الخلفيات 

التي ينتمون إليها.2 يثبت البحث أنه كلاّم انخفض مستوى الخلفية الشخصية للتلميذ )تعلّم األهل والدخل للفرد الواحد(، كلّام 

ارتفع وزن وأهمية جهاز التعليم واملدرسة كقادرين عىل تحقيق النجاح الدرايس وتذويت القيم األخالقية وقواعد السلوك الحسن، 

ثّم تقليص الفجوات االجتامعية اقتصادية. 

غالبية التالميذ يف جهاز التعليم العريب من خلفية اجتامعية اقتصادية منخفضة. إذ أن ما يزيد عن ثلثي األطفال العرب يف إرسائيل 

)%68.9 لدى العرب مقابل %23.7 لدى اليهود(3 ينشأون بأرَُس تعيش تحت خط الفقر. كام أن الخلفية التعليمية للعديد من األهل 

غري مرتفعة قياساً مع البالغني اليهود. نسبة املتعلمني إبتدايئ )إنهاء املرحلة اإلبتدائية( من العرب بسن 15 وما فوق تبلغ %37، مقابل 
%16 لدى اليهود. بينام، نسبة املتعلمني ما فوق الثانوية )أكادميية وغري أكادميية( لدى العرب تبلغ %17، مقابل %40 لدى اليهود.4

القاسية بخصوص خلفية  التعليم، وعىل ضوء املعطيات  التأثري املحدود لجهاز  العامة حول  النتائج  النقيض من  أنّه وعىل  أي 

غالبية تالميذ التعليم العريب، يزداد كثرياً الوزن املعطى لدور جهاز التعليم يف نجاح التالميذ، كام يزداد تعلق هؤالء بجهاز التعليم 

كمن يتيح ويشق الطريق أمامهم للحصول عىل الرتبية والتعليم العايل ثّم انخراطهم عىل أحسن وجه بسوق العمل وداخل املجتمع.

ف البيئة المادية ونجاعة المدرسة؟ ما العالقة ب�ي

املعايري  كأحد  املعارف5  وزارة  عاّم  مدير  تعريفها مبرسوم  تّم  قد  األرض،  الظروف عىل  ومعها  التعليمية  للمؤسسات  املادية  البيئة 

الرضورية لخلق الثقافة الحسنة واملناخ اإليجايب يف املدرسة6 والتي تلعب دوراً يف جعل هذه املؤسسات مكاناً أفضل للدراسة والتعلّم. 

فالظروف املادية للمؤسسة الرتبوية تؤثّر عىل تعامل التالميذ مع املدرسة وعىل مستوى العنف فيها وكذلك عىل أمانهم بني جدرانها. 

إيالنا شوڤال، "البحث – األكرث إسهاماً"، الدرس الحّر، أعداد 2006/2005، العدد 69، ترشين الثاين 2005.  1

حچيت چليكامن، العالقة بني الخلفية االجتامعية والتحصيل: مناخ املدرسة كمتغرّي معّوض وملطّف، مؤمتر "راما"، آذار 2013.  2

مريي أندبلد، أورن هلر، نتانئيال بركيل، دانيئيل ڠوتليڤ، مستويات الفقر والفوارق االجتامعية، تقرير سنوي 2012، مؤسسة التأمني الوطني، القدس 2013.  3

دائرة اإلحصاء املركزية، الحولية اإلحصائية إلرسائيل 2013، معطيات 2011.  4

مرسوم مدير عاّم وزارة املعارف 2.1-12 تعزيز املناخ اآلمن ومواجهة العنف يف املؤسسات التعليمية – توجيهات دامئة.  5

حانا شدمي، ورقة مسودة حول معايري خلق إدارة ورقابة الثقافة املدرسية ومناخها، وزارة املعارف والثقافة والرياضة، املديرية الرتبوية.    6
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التالميذ.  تحصيل  تؤثّر عىل  قد  الرتبوية،  للمؤسسات  املادية  البيئة  عنارص عديدة يف  لوجود  تشري  بحوثاً  وكام سرنى الحقاً، هناك 

التالميذ من الخلفيات املستضعفة أكرث عرضة للتأثر من هذه البيئة املادية. فهم حّساسون أكرث وهشاشتهم أكرب إزاء النواقص وأنواع 

الحرمان وإزاء املكاره املحيطة بهم، مقارنة مع التالميذ من الخلفيات القوية. وبنفس الدرجة، تؤثّر الظروف املادية الجيدة إيجاباً 

وإىل حّد أكرب بكثري، عىل التالميذ من الخلفيات املستضعفة.

بوية :  ي المؤسسة ال�ت
يمكن الحديث عن ثالثة مجالت تأث�ي للبيئة المادية �ف

التأث�ي عىل تحصيل التالميذ:  تُظهر األدبيات املهنية أن تأثري حجم الفصل الدرايس عىل تحصيل التالميذ يف الصفوف الدنيا )بستان 

إلزامي لغاية ثالث إبتدايئ( كبري، عىل املديني القريب والبعيد.7 إذ ُوجد أن التحصيل أعىل يف الفصول الصغرية )أقل من 20 طالب( 

مقارنة مع الفصول الكبرية، خاصة لدى األقليات والفئات السّكانية املستضعفة.8 وقد لوحظ هذا التأثري عىل تحصيل التالميذ أيضاً 

باملدى البعيد، حينام ينتقل هؤالء للدراسة بالفصول ذات الحجم املعتاد.9 كام بيّنت األدبيات البحثية أن املباين املكتظة تؤثّر سلباً 
عىل تحصيل التالميذ، وكذلك األمر بالنسبة ألوجه القصور يف السيطرة عىل اإلضاءة والصوتيات واملناخ.10

التأث�ي عىل مستوى العنف: تّم تعريف البيئة املادية للمدرسة مبرسوم وزارة املعارف عىل أنها أحد املعايري الحيوية لتعزيز املناخ 

اآلمن ومواجهة العنف يف املؤسسات الرتبوية.11 ال نّدعي أن البيئة املادية الفقرية هي السبب الوحيد للعنف، لكن ال بّد من التشديد 

عىل أهميتها كأحد العوامل التي قد تساعد عىل تقليل مستوى العنف. وبحسب نتائج فحص "امليتساڤ" )مؤرشات الكفاءة والنمو 

املدريس( الذي يفحص أيضاً املناخ والبيئة املدرسية الرتبوية، فإن طالب التعليم العريب أكرث عرضة للعنف من طالب التعليم العربي، 

تتطابق مع مصدر آخر  إليها،  التوصل  تّم  التي  النتائج  املدرسة. هذه  بالحامية داخل  الشعور  لغياب  العالية منهم تشري  والنسبة 

للمعلومات عن العنف يف املدارس – مسح شامل لرصد العنف، السلطة الوطنية لقياس وتقييم التعليم )راما( بني طالب صفوف 

الروابع حتى الثاين عرش.12  ال شّك بأن اإلكتظاظ يف املدارس والذي يزيد من اإلحتكاك والتصادم، ال يساعد عىل خلق األجواء األكرث 

هدوءاً. 

التأث�ي عىل مستوى الأمان: من العوامل املؤثرة عىل مستوى األمان يف املدرسة وبساتني األطفال )باإلضافة ليقظة املعلمني وللقواعد 

السلوكية الواضحة للطالب(، هو حال البنى التحتية ضمن املبنى والباحة. وفق التقرير السنوي لجمعية "بطريم"، يف السنوات 2010-

2012، بلغت نسبة األوالد الذين أصيبوا داخل نطاق املدرسة وأدخلوا املستشفيات 1.9 لكّل 10،000 فرد سنوياً كمتوسط يف البلدات 

العربية. وهي نسبة تزيد ب %40 عاّم لدى بقية السلطات املحلية والتي بلغت فيها نسبة املصابني املحالني للمستشفيات 1.3 لكّل 

.10،000

إذا كان األمر كذلك، فإن نقطة انطالق التالميذ العرب من حيث خلفياتهم الشخصية أدىن ومدارسهم مكتظة أكرث، وهم معرضون أكرث 

للعنف ويصابون أكرث يف نطاق املدرسة بحيث يحتاجون الوصول للمستشفيات. هذه الدونية متعددة األبعاد، تقّوي الحاجة لجهاز 

تعليمي، يحوي بني مركّباته البيئة املادية الالئقة ومعها املوارد التعليمية الصحيحة.

23-Biddle, Bruce J.; Berliner, David C., "Small Class Size and Its Effects" Educational Leadership, 2002, 59, 12  7

د. رييل برينكر، مديرة التشغيل الرتبوي، مركز التكنولوجيا الرتبوية )مطاح(، "فصل درايس صغري معناه فرص كربى- عن أبحاث السياسات والتطبيق" آب 2005.   8

 Frederick Mosteller,"The Tennessee Study of Class Size in the Early School Grades". The Future of Children – Critical Issues for Children and  9

.Youths, Vol.5, No.2-Summer/Fall 1995

 Earthman, Glen I. )2002(. School Facility Conditions and Student Academic Achievement. Los Angeles, UCLA's Institute for Democracy,  10

.)Education & Access )IDEA

مرسوم وزارة املعارف 2.1-12 تعزيز املناخ اآلمن ومواجهة العنف يف املؤسسات الرتبوية، 2.3.4 البند 7 – املعيار 7: البيئة املادية للمدرسة.   11

 htm.12-1-1a-2-HoraotKeva/K-2010/1-2/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2  

إيتي ڤايسبالي، معطيات عن جهاز التعليم لدى العرب، مركز البحوث واملعلومات يف الكنيست، أيار 2013.   12
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 نقص الفصول الدراسية: وهو بنحو ثلث الفصول 
ي رياض الأطفال

ي المدرسة وثلثيها �ف
�ف

نقص الفصول الدراسية مييّز عموم الجهاز التعليمي، لكنه يصبح حاداً يف التعليم العريب. بالعقدين األخريين، منا جهاز التعليم بشكل 

فاق معّدل النمو الطبيعي، وذلك بفضل توسيع قانون التعليم اإللزامي ليطال الفئة العمرية 3-4 سنوات، وبفضل تقليص الترّسب 

من الصفوف العليا. باملقابل، مل يجِر تعديل عىل ميزانية البناء. فالحرمان من امليزانية من جهة ومعيقات التخطيط من جهة أخرى 

)ينعكس بشكل خاّص يف شّح األرايض املتاحة للتنمية ضمن نطاق السلطات العربية( قد كرّسا حالة من النقص املزمن يف الفصول 

الدراسية، والتي مل تجد لها حالً خالل العقد األخري، بل تفاقمت مع تطبيق قانون التعليم اإللزامي من جيل 3 سنوات.

بناء الفصول الدراسية 2011-2000

يوضح الرسم البياين رقم 1 مجموع الفصول التي بنيت يف التعليم العريب، كنسبة مئوية من إجاميل الفصول التي تّم بناؤها بالسنوات 

2000-2011. نحو %27 من التالميذ يف إرسائيل هم عرب، وهنا نرى أن جهاز التعليم العريب قد حظي ببناء فعيل للفصول وفق نسبته 

أو أعىل بقليل، من إجاميل التالميذ. إالّ أن هذه الحصة تبقى بعيدة كّل البعد عن تلبية اإلحتياجات لديه، لكونها مل تسّد الفجوات 

السابقة ومل تحّل مشكلة إستخدام املباين التي ال تستويف املعايري املطلوبة – املتنقلة، املستأجرة واملساحات التي مل تنُب لتكون فصوالً 

دراسية، وهي يف ازدياد مطّرد. بالنصف األول من العقد املايض كان التوجه السيايس العاّم نحو تخفيض ميزانيات رياض األطفال، من 

منطلق أنه ميكن بسهولة نسبية، إيجاد الحلول لها َعرب اإلستئجار.13  

ي تّم بناؤها )بالنسبة المئوية( 2011-2000
ي من إجمالي الفصول ال�ت ي 1: حّصة التعليم العر�ب

الرسم البيا�ف

 
 

 
5 

שיעור ן השבביחס ליתר הרשויות המקומיות,  04%-בשיעור הגבוה זהו בממוצע ביישובים ערביים. 
 .34,444-ל 3.1הנפגעים המאושפזים עמד על 

ים מבחינת הרקע האישי שלהם נמוכה יותר, בתי נקודת הזינוק של התלמידים הערבאם כך, 
ונפגעים יותר בשטח בית הספר באופן שמצריך  ,הספר צפופים יותר, הם חשופים ליותר אלימות

 מחזקת את הצורך במערכת חינוך, שבין מרכיביה ניתן לכלולהזאת ממדית -הרבאשפוז. הנחיתות 
 ומשאבי למידה נאותים.פיזית גם סביבה 

  :וכשני הספר  תות ביתימכ כשלישהמחסור בכיתות
 מכיתות הגן חסרות שלישים

 

מאפיין את כלל מערכת החינוך, אך הוא חריף במיוחד בחינוך הערבי. בשני  מחסור בכיתות לימוד
בעי, הודות העשורים האחרונים גדלה מערכת החינוך הערבית הרבה מעבר לקצב הריבוי הט

לא  ,והודות לצמצום הנשירה בכיתות הגבוהות. במקביל, 0-1חוק חינוך חובה גם לגילאי ת להרחב
, הבאים לידי ביטוי נעשתה התאמה בתקציבי הבינוי. חסך תקציבי מחד וחסמים תכנוניים מאידך

הנציחו מצב של מחסור כרוני  בעיקר במחסור בקרקע זמינה לפיתוח בתחומי הרשויות הערביות,
ואף החריף עם החלת חוק חינוך  ,בכיתות לימוד, שלא בא על פתרונו במהלך העשור האחרון

 .1חובה מגיל 

 0211-0222בינוי כיתות 
שנבנו  עבור החינוך הערבי, כאחוז מסך כל הכיתותבשנבנו  תאר את סך כל הכיתותמ 3 תרשים
ניתן לראות כי מערכת החינוך ו ,בישראל הם ערביםמהתלמידים  12%-כ. 1433-1444בשנים 
מעבר לחלקה מסך כל  טמע או ,בהתאם לחלקה זכתה לבינוי בפועל של כיתות הערבית

פערים ה לעמענה  נתנהלא  היא, שכן על הצרכיםרחוקה מאוד מלענות  הקצאה זואך  .התלמידים
שכורים ומרחבים שלא נבנו  יבילים, –תקניים לשימוש מבנים לא  פתרוןסיפקה ולא  ,מן העבר

העשור הקודם אף הייתה במחצית הראשונה של , שמספרם רק הלך וגדל. תות לימודיככלשמש 
 יחסית,בקלות  ,להםניתן למצוא ש מתוך מחשבה, מדיניות כללית להמעיט בתקצוב גני ילדים

  13פתרון באמצעות שכירות.

 1433-1444חלקו של החינוך הערבי מסך כל הכיתות שנבנו )אחוזים( : 3תרשים 

 ליישום דרכים לבחינת הוועדה דוחמשרד החינוך בשיתוף עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי,  מקור:
 .1442, אוג' 1431-1442 בשנים לימוד בכיתות במחסור שמשתקף כפי, הערבי במגזר הבינוי צורכי

לחקיקת חוק חינוך בה נוסדו מרבית גני הילדים ביישובים הערביים, שכן עד שבתקופה קרה כל זה 
כמעט לא הייתה קיימת. מרבית ם אלה תשתית גני הילדים לגילאי, 1999בשנת  ,0-1חינם לגילאי 

, 1443כבר בשנת  0-1לבני ינם ח הרשויות המקומיות הערביות נכללו במסגרת חוק חינוך חובה
                                                

 צורכי ליישום דרכים לבחינת הוועדה דוחמשרד החינוך בשיתוף עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי,  13
 .1442אוג'  ,1431-1442 בשנים לימוד בכיתותהבינוי במגזר הערבי, כפי שמשתקף במחסור 
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املصدر: وزارة املعارف مبشاركة لجنة متابعة قضايا التعليم العريب، تقرير اللجنة لفحص سبل تطبيق إحتياجات البناء بالوسط العريب، املنعكسة بنقص الفصول 

الدراسية يف األعوام 2008-2012، آب 2008.

حصل كّل هذا بفرتة إنشاء غالبية رياض األطفال يف البلدات العربية، إذ أنه ولحني سن قانون التعليم املجاين ليشمل رشيحة 4-3 

سنوات، يف العام 1999، مل تكن البنى التحتية لرياض األطفال من هذه الرشيحة العمرية، موجودة تقريباً. غالبية السلطات املحلية 

العربية ُشملت بقانون التعليم اإللزامي املجاين لجيل 3-4 سنوات، منذ العام 2001 وذلك بحكم وجودها باملرتبة 1-2 من السلّم 

وزارة املعارف باالشرتاك مع لجنة متابعة قضايا التعليم العريب، تقرير اللجنة لفحص سبل تطبيق إحتياجات البناء بالوسط العريب، املنعكسة بنقص الفصول الدراسية يف األعوام   13

2008-2012، آب 2008.
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االجتامعي اقتصادي. من بداية العقد املايض، أخذت فجوات نسب التعلّم برياض األطفال من الجيل 3-4، بالتقلّص جدياً، فعىل سبيل 

املثال نرى أنه بالعام الدرايس 1999-2000، ارتادها %34 من أبناء وبنات ال 3 سنوات بالتعليم العريب مقابل %82 بالتعليم العربي. 
بينام يف العام الدرايس 2011-2012 تقلّصت الفجوة ل- %81 بالتعليم العريب و %93 بالتعليم العربي )من رشيحة العمر 3(.14

يف آذار 2007، تطبيقاً للقرارات الحكومية وضمن "الخطة الخامسية لبناء الفصول الدراسية يف األعوام 2007-2011، تقّرر أن يتّم 

خاللها متويل بناء 8،000 فصل درايس لكّل الجهاز التعليمي، بتكلفة إجاملية تبلغ نحو 4.6 مليار شاقل. تّم تحديد %39 منها لسّد 

احتياجات التعليم العريب، ما معناه 3،120 فصالً دراسياً. سنة بعد ذلك ويف آذار 2008، قّدمت لجنة يرتأسها د. شاي كنعاين15 )عينتها 

وزيرة الرتبية آنذاك، بروفسور يويل متري( "تقريرها من فحص سبل تطبيق إحتياجات البناء لدى التعليم العريب يف األعوام 2008-

2012"16. بحسب هذا التقرير، تّم تحديد الحاجة لبناء 9،236 فصاًل دراسياً خالل الفرتة ما بني 2008 و 2012.

فعلياً وضمن الخطة الخامسية للسنوات 2007-2011، تّم بناء 2،608 فصل درايس. أي أنه ومع بداية العام الدرايس 2012-2011، 

بلغ النقص نحو 6،628 فصالً. توقعات العام 2008 مل يكن لها أن تأخذ بالحسبان توسيع قانون التعليم اإللزامي ليبدأ من جيل 3 

سنوات، لذا كانت صفوف البساتني التي أضيفت بعد البدء بتطبيق القانون يف بلدات املرتبة 3 وما فوق من السلّم االجتصادي، 

غري مشمولة ضمن إجاميل النقص )6،628 فصالً(. طبقاً لتقديرات أجرتها اللجنة حول تكاليف اإلضافات الخارجة عن امليزانية لبناء 

الناقصة يف التعليم العريب، وصل املبلغ لنحو 3.6 مليار شاقل بأسعار 2008. )للمقارنة، امليزانية الكلّية للخطة الخامسية  الفصول 

الحكومية من العام 2007 لعموم الجهاز التعليمي، هي 4.6 مليار شاقل(.

نقص الفصول الدراسية

ي ي التعليم العر�ب
ي الفصول الدراسية �ف

النقص يقارب ال- 1/3 من مبا�ف

بنهاية 2011، بلغ نقص الفصول الدراسية مبدارس التعليم العريب نحو 4،50217 من مجموع 15،573 فصاًل18 تّم التدريس فيها خالل 

العام الدرايس 2011-2012، أي أن نحو %29 منها كان مبباٍن غري مخّصصة، بفصول مستأجرة، بغرف ملحقة أو مبباٍن متنقلة.

ي كان ناقصاً عشية تطبيق قانون التعليم  ي التعليم العر�ب
ي فصول البستان �ف

ما يقارب ال- 2/3 من مبا�ف
ي من عمر 3 سنوات

لزامي المجا�ف الإ

يظهر من تقرير لجنة كنعاين أنه ببداية العام 2007، بلغ النقص برياض األطفال 1،965 صف بستان. كانت التقديرات أنه يف السنوات 

2008-2012، ستكون مثّة حاجة لبناء 435 صف بستان باإلضافة، وذلك لتلبية إحتياجات النمو الطبيعي. هذا يعني، أنه كان يجب 

بناء ما مجموعه 2،400 صف بستان حتى عام 19.2012 )وهذا قبل دخول توصيات لجنة طرختنربڠ حيّز التنفيذ والتي بضمنها تّم 

تطبيق قانون التعليم اإللزامي عىل جميع األوالد بعمر 3-4 سنوات(. يف األعوام 2008-2011، تّم بناء 374 صف بستان جديداً يف 

املجتمع العريب، ما يسمح بتقدير الناقص منها مع بداية العام الدرايس 2011-2012، مبا يقارب 2،026 صفاً. يف العام ذاته، درس 

برياض األطفال ضمن التعليم العريب )بدون القدس الرشقية( 89،795 طفالً 20، وكان متوسط حجم صف البستان الواحد نحو 27 

طفالً.21 أي أن مجموع صفوف البستان التي عملت يف ذات العام قد بلغ نحو 3،325 صفاً، وأن الصفوف الناقصة هي 2،026 تقريباً، 

دائرة اإلحصاء املركزي، الحولية اإلحصائية إلرسائيل 1998، 2013.   14

مدير مديرية التطوير بوزارة املعارف آنذاك.   15

هي واحدة من أربع لجان مشرتكة بني وزارة املعارف ولجنة متابعة قضايا التعليم العريب، عيّنتها آنذاك الوزيرة متري لفحص جهاز التعليم العريب.   16

تقرير كنعاين 2008.   17

دائرة اإلحصاء املركزي، الحولية اإلحصائية إلرسائيل، الجداول 8.8  و  8.19.   18

تقرير توصيات لجنة كنعاين 2008.   19

دائرة اإلحصاء املركزي، الحولية اإلحصائية إلرسائيل، الجدول 8.5.   20

21  بلس وبلييخ 2013، مالحظة هامشية رقم 5 ص 9. 
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قد شّكلت نحو %61 من إجاميل صفوف البستان. كّل هذا يخربنا أنه عشية دخول قانون التعليم اإللزامي لجيل 3-4 سنوات حيّز 

التعليم  العقد املايض عندما دخل قانون  بداية  الناقص. وكام ذكر سابقاً، مع  املطلوبة يف عداد  البستان  ثلثا صفوف  التنفيذ، كان 

اإللزامي من عمر 3 سنوات حيّز التنفيذ، طرأ إرتفاع آخر بعدد صفوف البستان الناقصة.

آلف الفصول الدراسية الناقصة! إذاً، أين يدرس التالميذ؟

من واجب وزارة املعارف، َعرب السلطات املحلية، توفري الغرف الدراسية املطلوبة وذلك ضمن قانون التعليم اإللزامي. ويف حال عدم 

توفّر املبنى املستويف للمعايري، هناك ثالثة بدائل : 

وضع مباٍن متنقلة داخل مساحة مدرسية قامئة، ويف بعض الحاالت تكون املؤسسة الرتبوية بكاملها عبارة عن مباٍن متنقلة.  

إستئجار املباين لتستخدم كغرف دراسية.    

تكثيف املباين الرتبوية القامئة بواسطة تحويل غرف وأماكن معينة داخلها، كانت معّدة ألغراض مختلفة كمكتبة مثالً أو مخترب،   
تحويلها لتصبح غرفاً دراسية.

ي المتنقلة
المبا�ف

معايري بناء الغرف الدراسية، تستوجب أن يتّم تحديد قطعة األرض التي من املخطط إقامة املدرسة عليها، وفق عدد الغرف الدراسية 

املزمع إقامتها ووفق نوعية املدرسية )إبتدائية أو ما فوق اإلبتدائية( األمر الذي يحدد كرب مساحة غرفة الصف. عندما يتّم بناء العدد 

األكرب من الغرف عىل مساحة محّددة، كام عند إضافة املباين املتنقلة بباحة املدرسة، تتقلص بطبيعة الحال أماكن اللعب والفعاليات 

الخارجية، ويزيد إكتظاظ هذه الغرف. كام أن الظروف التعليمية يف املباين املتنقلة أدىن مقارنة مع املباين الدامئة، عوضاً عن كونها 

تتأثّر بشكل أكرب بأحوال الطقس.

ال توجد بحوزتنا معطيات حول إجاميل املباين املتنقلة املستخدمة كفصول دراسية يف التعليم العريب وعموم جهاز التعليم. بحسب 

وزارة املعارف ورداً عىل الطلب املقدم من جمعية سيكوي للحصول عىل املعطيات، هي ال متلك بيانات متاحة عن إجاميل الفصول 

الدراسية املوجودة ضمن مباٍن متنقلة.  

يُظهر الجدول رقم 1 أدناه توزّع الزيادة السنوية من املباين املتنقلة يف األعوام 2009 و 2010. نحو ثلث إجاميل الزيادة هو باملباين 

املتنقلة التي ُخّصصت للتعليم العريب والبدوي.  

ي المتنقلة حسب القطاعات 2009 و 2010  
الجدول 1: توّزع المبا�ف

املجموع بالشواقلعدد املباين املتنقلةلدى أّي املدارس

2009201020092010

42324,350,0004,035,000اليهودية الرسمية

37504,020,0006,405,000اليهودية الرسمية الدينية

82359,370,0007,180,000اليهودية للمتشددين دينياً )حريديم(

21232,240,0002,410,000العربية

43434,197,0004,197,000البدوية

22518324,177,00024,227,000املجموع الكّل

املصدر: يوڤال ڤريڠن، إستعداد جهاز التعليم الفتتاح العام الدرايس 2009-2010 – الجوانب املادية واإلدارية، الكنيست، مركز البحوث واملعلومات، آب 2010.
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ي ي التعليم العر�ب
ي المستأجرة – سنة 2012، %75 من الفصول الدراسية المستأجرة كانت �ف

المبا�ف

طيلة العقد األخري، نحو %80 من الفصول الدراسية املستأجرة بجهاز التعليم، كانت يف التعليم العريب )أنظروا الرسم البياين 2 

أدناه(.

ي بالنسبة المئوية من إجمالي الغرف المستأجرة 2012-2003.  ي التعليم العر�ب
ي 2: الغرف المستأجرة �ف

 الرسم البيا�ف

 
 

 
8 

 .2102-2112: כיתות שכורות בחינוך הערבי כאחוז מסך כל הכיתות השכורות 2תרשים 

 

 מקור: עיבוד נתוני משרד החינוך, כפי שנמסרו לעמותת סיכוי במסגרת חוק חופש המידע.

, מעבדותלעבור כיתות אם בלבד )לא לספריות, בת שכ"ד בעלוחלקית משתתף  משרד החינוך
היקף  ,למרכז השלטון המקומי הסכם בין משרד החינוך ל פיע .שאר חדרי ספח(לו חדרי מלאכהל

 ,לכיתה לחודש₪  0,127 אך לא יעלה על ,57%הוא  בעלות שכר הדירה ההשתתפות של המשרד
השתתפות המשרד  .המקומית הרשות על מושתות השכירות עלויות שאר לשנה.₪  5,207או 

לשנה לכיתה ₪  02,111-ל 20,111, שכן זו מוערכת בין רחוקה מלכסות את העלות הריאלית
 ,כלומר, השתתפות משרד החינוך מממנת בפועל רק כרבע מעלות שכר הדירה 23.(2118)מחירי 
ומיות במקרה של הרשויות המק האחוזים הנותרים מוטלים על הרשות המקומית. 57ואילו 

בהיותן רשויות עניות מלכתחילה, דבר אשר  ,הנטל הכספי מהווה עול נוסף בלתי סביר ,הערביות
 בהשוואה לרשויות מבוססות וחזקות יותר.יותר ול גדול ומעמיס עליהן עשוויון ה-מעמיק את אי

 משרד החינוך לא ממלא את חובתויוצא שבפועל, מרבית הכיתות השכורות אינן תקניות, ועל כן 
שני ישנם גני הילדים. ללספק באמצעות הרשויות המקומיות חדרי לימוד תקניים לבתי הספר ו

דירות בנויות ביישובים  חסרותשמרבית הכיתות אינן תקניות. ראשית,  לכך עיקריים גורמים
 הן מבחינת שטח הדירה והן מבחינת גודל ,ה של משרד החינוךיתקני הבניאת שתואמות  ,הערביים

 27%-בכגבוהה  היתהי בתקנים, גודל הדירה , לו עמדה, עלות שכר הדירובנוסףהחצר. ו המגרש
משכר הדירה,  57%-ואילו הרשויות המקומיות, שמתקציבן הדל נאלצות לממן ככיום,  ומעלות

 . שואפות לצמצם עלויות

 0,072-וכתלמידים בחינוך הערבי  21,222-כ בכיתות שכורות למדו, )תשע"ב( 2102נכון לשנת 
הן מתקציב משרד  ,משאבים כספיים גדולים מוצאים כל שנה על שכירות .תלמידים בחינוך העברי

במקום שיהיו מושקעים החינוך, ובעיקר מתקציבן הדל ממילא של הרשויות המקומיות הערביות, 
 .ים אחריםחינוכי או משאבים יופנו לטובת תכניותשאו  ,בבנייה של כיתות לימוד

 

 חצרות של בתי ספר קיימים בציפוף במבנים ו

החלופה השלישית שבאה לכלל שימוש היא הגדלת מספר הכיתות בבית הספר על חשבון חדרי 
שנועד לאכסן מספר מסוים של  ,כאשר במבנה נתוןיה, חדרי אמנות וכו'. יספח כגון מעבדות, ספר

מטה,  3תרשים  .ובחצר הצפיפות במרחב הבנוי גדלהפועל מספר גדול יותר של כיתות,  ,כיתות
לפי המלצות ועדת שנתיים לפי מספר תלמידים. -הששמתאר את התפלגות בתי הספר היסודיים 

שנתיים יכללו לא -שש בתי ספר יסודיים ,דברת )כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל(
דים. תלמי 271-או פחות מ ,תלמידים 011-ולא ימנו יותר מ, כיתות מקבילות( 2כיתות ) 08-יותר מ

-למעלה מלומדים , מבתי הספר בחינוך העברי 01%-לעומת כ ,מבתי הספר בחינוך הערבי 05%-ב
מסך כל תלמידי בתי הספר  25%-אלף תלמידים שמהווים כ 20.5, בהם לומדים תלמידים 011

                                                
כי הבינוי במגזר הערבי, כפי שמשתקף במחסור בכיתות לימוד דוח הוועדה לבחינת דרכים ליישום צור 23

 .2118דוח מסכם, מוגש לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, אוגוסט  – 2102-2118בשנים 
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املصدر: معالجة معطيات وزارة املعارف كام ُسلّمت لجمعية سيكوي تطبيقاً لقانون حرية املعلومات.

تشارك وزارة املعارف جزئياً بتمويل تكلفة إستئجار الفصول الدراسية، وليس بالسهولة املتخيلة )ال للمكتبات أو املختربات أو غرف 

الِحرَف وبقية الغرف امللحقة(. بحسب إتفاق بني وزارة املعارف ومركز الحكم املحيل، فإن الوزارة تشارك بتمويل %75 من األجرة 

بحيث ال يتجاوز مبلغ التمويل 1،035 شاقل عن الغرفة الواحدة شهرياً، أو 9،315 شاقل سنوياً. بقية تكاليف اإلستئجار ملقاة عىل 

السلطة املحلية، علامً أن مساهمة الوزارة أبعد ما يكون عن تغطية التكلفة الحقيقية املقّدرة ما بني 34،000 إىل 43،000 شاقل سنوياً 

عن الغرفة الواحدة )أسعار 2008(.22 معنى ذلك أن مساهمة وزارة املعارف متّول فعلياً ما يقارب ربع تكلفة إستئجار املكان، بينام 

بقية التكلفة )%75( ملقاة عىل ميزانية السلطة املحلية. وعىل ضوء حالة السلطات املحلية العربية، يشّكل هذا الِحمل املايل عبئاً 

إضافياً غري معقول وغري محتمل وذلك لكونها سلطات باألصل فقرية، األمر الذي يعّمق عدم املساواة ويثقل كاهل هذه السلطات 

بحمل أكرب مقارنة مع السلطات األغنى واألقوى. 

بإلتزامها وهو توفري  الدراسية املستأجرة ال يستويف املعايري املطلوبة وهكذا تكون وزارة املعارف ال تفي فعلياً  الفصول  معظم 

الغرف الدراسية املعيارية للمدارس ورياض األطفال، َعرب السلطات املحلية. مثّة سببني رئيسني لكون معظم الفصول الدراسية غري 

مستوٍف للمعايري، األول هو نقص الشقق املبنية يف البلدات العربية وفق معايري البناء املوضوعة بوزارة املعارف، إما من حيث مساحة 

الشقة أو حجم قطعة األرض املقامة عليها والساحة الخارجية. كام أن تكلفة إستئجار املكان، حتى لو استوىف حجمه املعايري املطلوبة، 

ستكون أعىل بنحو %25 من التكلفة الحالية، يف حني أن هذه السلطات املحلية املضطرة من ميزانيتها الشحيحة لتمويل نحو 75% 

من أجرة املكان، تتطلع لتقليص اإلنفاق.   

صحيح لغاية العاّم 2012، تعلّم داخل فصول مستأجرة نحو 20،323 تلميذاً يف التعليم العريب ونحو 4،152 تلميذاً يف التعليم 

املعارف واألسايس من  البسيط من ميزانية وزارة  يأيت قسمها  املنفقة سنوياً عىل اإلستئجار والتي  الكثرية  إّن هذه األموال  العربي. 

امليزانيات الشحيحة أصالً لدى السلطات املحلية العربية، كان من األوىل أن تُستثمر ببناء الفصول الدراسية أو توجيهها لصالح الربامج 

واملوارد الرتبوية األخرى. 

تقرير اللجنة لفحص سبل تطبيق إحتياجات البناء بالوسط العريب، املنعكسة بنقص الفصول الدراسية يف األعوام 2008-2012 ، تقرير ملّخص مقّدم لوزيرة املعارف، بروفسور   22

يويل متري، آب 2008. 
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ي وساحات المدارس القائمة 
إكتظاظ المبا�ف

البديل الثالث املستخدم هو زيادة عدد الفصول باملدارس عىل حساب الغرف امللحقة كاملختربات واملكتبات أو غرف الفنون وما شابه. 

فعندما يتّم ضمن مبنى قائم معّد إلستيعاب عدد معنّي من الفصول، إستخدام العدد األكرب منها يزداد اإلكتظاظ داخل الحيّز املبني 

وأيضاً يف الباحة الخارجية. يُظهر الرسم البياين رقم 3 أدناه، توزّع املدارس اإلبتدائية )حتى الصّف السادس( بحسب عدد التالميذ. 

وفق توصيات لجنة دڤرات )فرقة العمل الوطنية للنهوض بالتعليم يف إرسائيل(، عىل املدارس اإلبتدائية هذه، عدم تجاوز العدد 18 

من حيث الصفوف )3 صفوف متوازية( وأالّ يزيد تعداد التالميذ فيها عن 600 تلميذ، وال يقّل عن 250 تلميذ. يف %19 من مدارس 

التعليم العريب، مقابل نحو %10 من مدارس التعليم العربي، يتعلّم أكرث من 600 تلميذ، ليدرس فيها 36.7 ألف تلميذ يشّكلون نحو 

%27 من إجاميل عدد تالميذ املدارس اإلبتدائية حتى الصف السادس، بالتعليم العريب. بينام نجد أن نحو %23 من املدارس اإلبتدائية 

بالتعليم العربي، مقابل %3.6 من مدارس التعليم العريب، تعداد تالميذها أقل من 250 طالب. 

 

ي  ي والعر�ب ي تعدادها فوق 600 تلميذ وأقل من 250 تلميذ، بجهازي التعليم الع�ب
بتدائية ال�ت ي 3 : المدارس الإ

الرسم البيا�ف

2014

18.9

3.6

10.3

23.2

طالب 250مدارس فيها أقل من طالب 600مدارس فيها أكثر من 

التعليم الرسمي العربي التعليم الرسمي العبري

املصدر: معالجة بيانات النظام "ميتار"، وزارة املعارف. 

إن النتيجة املبارشة من نقص الفصول الدراسية هي زيادة مستويات اإلكتظاظ داخل الصفوف واملدرسة وأيضاً يف الباحة الخارجية. 

املباين املتنقلة املتواجدة مبدرسة ما، تحّد من مساحة الساحة أما الفصول املستأجرة فمتواجدة خارج نطاق املدرسة، وأحياناً كثرية 

ووفق املذكور سابقاً، ال يكون حجمها مستوفياً للمعايري باإلضافة لعدم وجود باحة خارجية دامئاً. كام أن اإلستفادة القصوى من كل 

الفصول القامئة ضمن البناية املدرسية عىل حساب املكتبة أو املخترب، متّس أيضاً جودة التعلّم. لقد ذكر تقرير مراقب الدولة23 حاالت 

صعبة من عدم كفاية الصيانة مثل اإلمدادات املنخفضة من الطاقة الكهربائية، وصالت غري قانونية للنظام الكهربايئ وكذلك الرطوبة 

املنترشة يف املكان. جميعها قصورات قد تعرّض للخطر سالمة الطالب وحياتهم. مستويات كثافة عالية مبقاييس املرت املربع للطالب 

الواحد، ال توفّر الظروف الالئقة املناسبة للتعلّم وال تساعد يف مواجهة العنف، ثّم وبطبيعة الحال ترّسع تآكل املبنى.  

التي  املؤسسات  الرتبوية، خاصة يف  املكان داخل مؤسساته  الحد األقىص من رفاهية  لبلوغ  التعليمي  الجهاز  أن يسعى  ينبغي 

يرتادها التالميذ املحتاجني لرعاية عالية، حيث يكون التأثري اإليجايب للظروف البيئية الجيدة مضموناً ومكفوالً.   

مراقب الدولة، "البنى التحتية املادية للمؤسسات الرتبوية يف الوسط غري اليهودي"، تقرير حول الرقابة يف السلطات املحلية، 2008.   23
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الفجوات والنواقص بموارد التعليم

حوسبة المدارس

بسنوات التسعني من القرن املايض وخالل العقد األول من القرن الحايل، فّعلت وزارة املعارف الخطة متعددة السنوات لحوسبة 

جهاز التعليم وأسمها "الغّد 98". وقد شارك بتمويلها كّل من وزارة املعارف، مفعال هبايس والسلطات املحلية، وتّم من خاللها تزويد 

املدارس بالحواسيب. سعت وزارة املعارف ألن يكون لكّل 10 أوالد حاسوب باملعّدل، وذلك لغاية عام 1997. ويف العام 2000 حّددت 

الوزارة هدفاً ثانياً تسعى إليه دون تحقيقها هدفها األول، حاسوب لكّل 5 تالميذ.24 صحيح حتى العام 2011،  كانت هناك نقطة 

حاسوب واحدة لكّل 12 تلميذاً باملعّدل. عند النظر للتوزّع وفق الرشائح السّكانية )الرسم البياين رقم 4 أدناه(، نرى أنه يف املدارس 

اليهودية الرسمية والرسمية دينية كانت هناك نقطة حاسوب لكّل 9 تالميذ، ويف املدارس الدرزية نقطة لكّل 12 تلميذاً، ويف املدارس 

العربية والبدوية واحدة لكّل 20 تلميذاً، بينام يف مدارس املتدينني اليهود )حريديم( نقطة حاسوب واحدة لكّل 32 تلميذاً. العدد 

األكرب من مدارس اليهود املتدينني غري مهتم وال يرغب بإدخال الحاسوب ألسباب دينية عقائدية، لكن ليس هذا هو حال املدارس 

العربية، حيث يكون الضغط عىل نقطة الحاسوب الواحدة مضاعفاً وهائالً، مقارنة مع مدارس التعليم العربي، الرسمية والرسمية 

دينية.

ائح السّكانية المختلفة 2011-2010  ي مدارس ال�ش
ي 4: عدد التالميذ لنقطة الحاسوب الواحدة �ف

الرسم البيا�ف

32

20

12
9

الرسمي اليهودي والرسمي العرب الدروزالعربالحريديم
المتدين

املصدر: مراقب الدولة، التقرير السنوي رقم 62 ص 700

يف العام 2010، بدأت وزارة املعارف بتفعيل خطتها "مالءمة جهاز التعليم للقرن ال 21" والتي تهدف لتطبيق طرق التدريس املبتكرة 

يف املدارس، من خالل تنفيذ تكنولوجيا املعلومات. إالّ أن هذه الخطة تتطرق فقط للجوانب التدريسية يف الحوسبة وال تشمل السعي 

لزيادة وتعزيز نقاط الحواسيب للتالميذ. املصدر املايل الوحيد لرشاء الحواسيب للتالميذ منذ العام 2003 هو مفعال هبايس. كام 

أن املساعدة التي يقدمها مفعال هبايس مليزانيات السلطات املحلية هي مبختلف املجاالت وتشمل باإلضافة للحواسيب، املرافق 

الرياضية وبناء املؤسسات الجامهريية وتجهيزها. ويتّم تحديد اإلطار العاّم مليزانية كّل سلطة محلية وفق معايري واضحة، عىل أن 

مراقب الدولة، التقرير السنوي رقم 62 "تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف التعليم"، ص 726-699.   24
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تقّرر هذه السلطة كيفية رصف امليزانية املمنوحة لها وألي األغراض. وهكذا تعكس طريقة إستغالل السلطة املحلية ألموال املساعدة 

املخصصة لها، سلّم األولويات الداخيل لديها.  

ميزانيات  إجاميل  من  تقريباً   7.5% يعادل  ما  شّكلت  حاسوب  نقطة   66،220 هبايس  مفعال  مّول   ،2010-2000 السنوات  يف 

املساعدة التي قدمها مفعال هبايس للسلطات املحلية خالل الفرتة املذكورة. ويف السنوات 2006-2010 مّول 20،149 نقطة حاسوب 

للتعليم العربي الرسمي، مقابل 8،491 نقطة حاسوب للتعليم العريب، وهي نحو %30 من إجاميل نقاط الحاسوب املخصصة للتعليم 

الرسمي )أنظروا الجدول رقم 2 أدناه(. علامً بأن نسبة تالميذ التعليم العريب من إجاميل تالميذ التعليم الرسمي هي نحو %31. إن 

هذه النسبة املخصصة ال تقّل فقط عن نسبة التالميذ العرب، بل وبدون أدىن شك ال تسّد الفجوات القامئة من حيث الحوسبة. وهكذا 

يستمر فعلياً املساس بالقدرة عىل منح التالميذ العرب فرصة متكافئة للحصول عىل مهارات تكنولوجيا املعلومات واإلتصال الرضورية 

جداً  لإلندماج يف العامل الحديث الذي مييّز اليوم مختلف مجاالت العمل.

ي السنوات 2006-2010، مقسمة حسب نوعية 
ي ُمّولها �ف

الجدول 2: معطيات مفعال هبايس عن عدد نقاط الحاسوب ال�ت

المدارس

السنة

عربيةيهودية رسمية ويهودية رسمية دينية

املبلغ بالشواقلنقاط الحواسيباملبلغ بالشواقلنقاط الحواسيب

20062,2208,030,0001,0403,900,000

20076,84024,330,0002,6009,560,000

20085,04017,200,0001,9706,840,000

20092,7109,390,0001,3605,000,000

20103,35011,940,0001,5205,540,000

20,15070,900,0008,49030,830,000املجموع الكّل

املصدر: يوڤال ڤرڠن، الحوسبة باملدارس– صورة حال– ورقة تحديث، الكنيست مركز البحوث واملعلومات، كانون األول 2010. 

المكتبات- مراكز الموارد

أكرث من 60 بحثاً تجريبياً يف أنحاء الواليات املتحدة، كلّها تشري إىل أن التالميذ يف املدارس التي تحوي مكتبة أو مركز موارد، يتعلمون 

باالمتحانات عىل املستوى الُقطري والعاملي.25 قد تشّكل املكتبة أو مركز  أكرث ويحصلون عىل عالمات أعىل كام أنهم أكرث نجاحاً 

املوارد أداة فاعلة يف تقليص الفجوات، رشيطة أن تكون مزّودة بالتكنولوجيا الحديثة وتحوي مجموعات هاّمة من الكتب باإلضافة 

إلمكانية الوصول إىل قواعد البيانات املختلفة وأن تدار من قبل أشخاص مهنيني ومهرة. ومن أجل إقامة املكتبة-مركز املوارد، نحتاج 

للمساحة املناسبة ومليزانية متّول رشاء مجموعات الكتب وغري الكتب وكذلك لألثاث واألجهزة التكنولوجية، وأخرياً العدد الكايف من 

املوظفني املهنيني املؤمتنني عىل تشغيل املكان.   

ية:  وفق اإلجراءات املتبعة، ال إلزام بإقامة وتشغيل مكتبة يف املدرسة اإلبتدائية وال وظيفة يشغلها أمني/ة  مالكات القوى الب�ش

مكتبة أو مركّز/ة موارد يف جهاز التعليم اإلبتدايئ، بل أن الوزارة ال تسمح للمدارس بتخصيص ساعات تدريس ألمني مكتبة. يُضطر 

مدراء املدارس لتأمني هذه الساعات من مختلف املصادر غري الدامئة، كساعات من قبل السلطة املحلية أو برنامج "كريڤ". من هنا 

Research Foundation Paper, School Libraries Work!, Scholastic Research and Results, 2008  25

http://www.scholastic.com/content/collateral_resources/pdf/s/slw3_2008.pdf  
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يكون األمر غري مكتمل، فحتى لو تّم تأمني امليزانية إلقامة املكتبة ورشاء الكتب واألجهزة، يبقى أمر أمني املكتبة من الكامليات. يف 

املقابل وباملدارس فوق اإلبتدائية، تّم تحديد وظيفة أمني/ة مكتبة لكل 25 صّفاً معيارياً، علامً بأن وزارة املعارف متّول %100 من 

تكلفة الوظيفة وذلك منذ العام 2004.    

المساحة المناسبة: تحتاج أي مكتبة معارصة تحوي األجهزة التكنولوجية الحديثة ملساحة تبلغ عىل األقل 150 مرت مربّع. ولكن 

يف إرسائيل، مخططات املدارس اإلبتدائية تخّصص 20 مرت مربع فقط للمكتبة. زد عىل ذلك أنه باملدارس التي يكون عدد فصولها 

الدراسية أعىل ماّم ُخطّط، تقّل فرصة إيجاد مساحات غري مستغلة بالعموم، وللمكتبة عىل وجه الخصوص.   

اء الكتب والأدوات والأجهزة: ال توجد لدى وزارة املعارف ميزانية ثابتة بغية رشاء الكتب وال للتزّود باألثاث املطلوب  انية �ش ف م�ي

وبالحواسيب وبرامج الحاسوب الخاصة باملكتبات.

أحدث املعطيات حول وضع املكتبات يف املدارس كام استلمتها جمعية سيكوي من وزارة املعارف، هي صحيحة لسنة 2007 )أنظروا 

الرسم البياين رقم 5 أدناه(. تُظهر هذه املعطيات أنه يف املدارس الثانوية وأيضاً يف اإلبتدائية، مثّة فجوة باملكتبات املوجودة بني املدارس 

اليهودية والعربية.  

ي 2007  ي والعر�ب ي التعليم الع�ب
ف بها"( �ف ي 5: المكتبات الموجودة بالمدارس الرسمية )ل تشمل "المع�ت

 الرسم البيا�ف

57 2/5

71

39.1

76.9

57.857.5

84.7
78.3

74.1

88
81.683.5

مدارس سداسية مدارس ثانوية مستقلةمدارس اعدادية مستقلةمدارس ابتدائية
السنوات

المجموع العام لفوق 
االبتدائي

المجموع العام لكل 
المدارس

التعليم الرسمي العربي التعليم الرسمي العبري

املصدر: وزارة الرتبية والثقافة، املكتبات املدرسية، صورة حال مطروحة للنقاش بديوان مدير عام الوزارة 14.2.07 شباط 2007.

المرافق الرياضية

التعليم يف  التعليم بإرسائيل، وهي إلزامية بكل مرحلة من مراحل  البدنية هي جزء ال يتجزأ من املواضيع األساس يف جهاز  الرتبية 

املدارس. كام أن القاعة الرياضية التي يفرتض غالباً إجراء دروس الرياضة فيها، هي من املرافق التدريبية الهامة والحيوية التي تتيح 
مامرسة الرياضة بكّل أحوال الطقس وطيلة أيام السنة، كام أنها رضورية لتطبيق الخطة الدراسية املوضوعة ضمن الرتبية البدنية.26

غالبية مخططات إقامة القاعات الرياضية يف إرسائيل تعود ملبادرة السلطات املحلية، وهي التي تخّصص املساحات املتوفرة لديها 

وتجّند املوارد املطلوبة من أجل التخطيط واإلنشاء ثّم صيانة هذه القاعات، وذلك من مصادرها الذاتية أو من أموال التخصيص 

أساف ڤيننڠر ويوڤال ڤرڠن، نقص القاعات الرياضية باملدارس، الكنيست مركز البحوث واملعلومات، ترشين األول 2010.    26
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والدعم التي تحصل عليها من هيئات أخرى مثل مفعال هبايس، مجلس تنظيم املراهنات الرياضية والوزارات كوزارة اإلسكان، وزارة 

النقب والجليل ووزارة الثقافة والرياضة. وزارة املعارف ال تشارك بتاتاً يف التمويل وال توجد لديها سياسة واضحة حول حصول املدارس 
عىل قاعات رياضية.27

يُظهر الرسم البياين رقم 6 أدناه، نسبة مدارس السلطات املحلية العربية التي تحوي مرافق رياضية مختلفة، مقارنة مع نسبتها 

من عموم املدارس يف البالد، كام هي سنة 2009. تربز فيه كرثة مالعب امليني بيتش وكرة السلة وكرة القدم، مقابل نقص القاعات 

الرياضية، املوجودة بقلّة يف كّل جهاز التعليم، لكن الرسم البياين املذكور يبنّي تزايد قلّتها يف املدارس العربية. قد يكون ذلك نتيجة 

تفضيل محيّل من قبل رؤساء السلطات لصالح بناء املالعب الرياضية عىل حساب القاعات الرياضية. وقد يكون لها أسباب أخرى ما 

عدا التفضيل الداخيل، منها نقص املساحات املفتوحة وحدائق اللعب يف البلدات العربية مام يدفع نحو الرغبة بالتعويض عىل هذا 

النقص، أو إلعتبارات أخرى خاصة بالتكاليف.

ي تحوي مرافق رياضية 
ي تحوي مرافق رياضية من مجمل مدارس البالد ال�ت

ي 6: نسبة المدارس العربية ال�ت
الرسم البيا�ف

   2009

0
0
0
0
0

5
5.5
5.7

6.8
7.9

10.2
11.9
13

18.2
20.9

21.6
25

34.7
42.1

51
15.4

0102030405060

بركة سباحة
ستوديو للرقص

م 300-250ستاد للمسارات الرياضية الخفيفة 
ملعب رملي ثابت لكرة القدم، الطائرة، اليد شواطئ

م 400ستاد لمسار رياضة خفيفة 
م 20*10قاعة رياضية صغيرة 

25*  12.5بركة سباحة 
ملعب ِتِنس
معهد لياقة بدنية

م 45*24قاعة رياضية كبيرة 
م 24*15قاعة رياضية صغيرة 
م 32*19قاعة رياضية متوسطة 

مرفق مفتوح للياقة البدنية
م 43*32ملعب رياضي مدَمج 

ملعب كرة قدم ال يستوفي المعايير
م 32*19ملعب كرة سلة 

م 105*70ستاد كرة قدم 
بمقاسات مختلفة) قاعة(ملعب داخلي لكرة القدم 

م 90*45ملعب كرة قدم 
ملعب رياضي مدَمج 
نسبة المدارس لدى السلطات العربية من مجمل المدارس

 .WINNER -املصدر: ملف مسح املرافق الرياضية بإرسائيل، مديرية الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة باالشرتاك مع توتو

بالموجز: 

ألّي مورد من املوارد التي استعرضناها أعاله، ال توجد ميزانية دامئة وثابتة وال كاملة بالطبع، من قبل وزارة املعارف. فعلياً، املصدر 

الرياضية وتجهيز  القاعات  بناء  من  كبرياً  جزءاً  أيضاً  الذي ميّول  للمدارس هو مفعال هبايس،  الحواسيب  الذي ميّول رشاء  الوحيد 

املكتبات. ويف غياب التعليامت املفّصلة والواضحة التي تحدد سلّم أولويات وزارة املعارف مبا يتعلق بكل مورد من املوارد التعليمية 

املذكورة، تترصّف كّل سلطة محلية وفق إمكانياتها التنظيمية واملالية ووفق اعتباراتها املتعلقة بأولويات إقامة أو رشاء هذه املوارد.

ڤيننڠر ڤرڠن، 2010   27
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التلخيص 

تتميّز الغالبية من التالميذ العرب بإنخفاض معطيات الخلفية املتعلقة بثقافة األهل والدخل للفرد الواحد، لذا يكون التعلّق باملدرسة 

كمصدر الرعاية والعناية بهم والداعمة لنموهم الذايت وإطالق القدرات الكامنة لديهم، أكرب بكثري. فالتالميذ من خلفيات ضعيفة، 

يكونوا أكرث حساسية وعرضة للتأثر بالظروف املكانية املرتدية، ويتأثرون إيجاباً وبشكل واضح جداً من الظروف املكانية ذات الجودة. 

مثّة تأثرياً لبيئة التعليم املادية وكذلك للموارد الرتبوية املتوفرة للتالميذ عىل املناخ املدريس وعىل التحصيل الدرايس والرتبوي بنفس 

الدرجة. ومن هذا اإلستعراض نستنتج ما ييل :  

طيلة العقد األخري مل يطرأ أي تحسن جّدي يف قضية نقص الفصول الدراسية. صحيح أن الخطة الخامسية لبناء الفصول الدراسية   

التي فُّعلت يف 2007-2011، قد لبّت حاجة محدودة غطّت بأحسن األحوال زيادة اإلحتياج الناتجة عن النمو السّكاين الطبيعي، 

لكنها تكاد ال تسّد الفجوات وال النقص املرتاكم من سنني طويلة. 

يف العام 2012، كان النقص نحو ثلث الفصول الدراسية باملدارس العربية ونحو الثلثني يف صفوف البساتني. وهذا قبل تطبيق   

قانون التعليم اإللزامي من جيل 3 و 4 سنوات لدى كافة السّكان.    

نقص الفصول الدراسية يسبّب اإلكتظاظ يف املدارس وزيادة عدد الفصول املستخدمة عىل حساب املساحات املعّدة ألغراض   

تربوية حيوية أخرى كاملكتبة واملختربات. ال توجد معلومات عن حجم الصفوف يف املباين املتنقلة، لكن صحيح لسنة 2012، 

كانت %75 من الصفوف املستأجرة بإرسائيل موجودة لدى التعليم العريب، وهي حقيقة تثقل كاهل السلطات املحلية العربية 

وتفوق قدراتها االقتصادية بشكل كبري قياساً مع حجم ميزانياتها، كام أنها تُعّد تبذيراً صارخاً ملوارد ميكن توظيفها يف خدمة 

الربامج الرتبوية.

عدد التالميذ بكّل نقطة حاسوب يف التعليم العريب ضعف عددهم يف التعليم الرسمي العربي.   

نسبة املدارس املفتقرة للمكتبات ومراكز املوارد أعىل يف التعليم العريب، أيضاً باملرحلتني اإلعدادية والثانوية اللتني يجب أن يكون   

فيهام مكتبة مدرسية. 

نقص يف القاعات الرياضية مقابل كرثة نسبية مبالعب كرة القدم وكرة السلة عىل أنواعها، األمر الناتج رمبا عن تفضيل داخيل   

ورمبا إلعتبارات من جهة التكاليف. 

الفصول الدراسية: مثّة معيقني أساسيني يحوالن دون سّد الفجوة من حيث بناء الفصول الدراسية، األول هو مسألة توفّر أرايض 

ال  املعارف  ووزارة  منذ سنوات طويلة  وامليزانيات.  التمويل  مسألة  فهو  الثاين  أّما  العربية،  املحلية  السلطات  نفوذ  التطوير ضمن 

تخصص امليزانيات املناسبة الحتياجات البناء التي اعرتفت بها مسبقاً. كام ال يوجد لديها معلومات دقيقة حول حجم النواقص بكّل 

واحد من جهازي التعليم لدى العرب واليهود. منذ عقد من الزمان والوزارة تتحدث عن إجراء مسح ملباين التعليم، وفقط ميزانية 

العام 2013 هي الوحيدة التي تضمنت متويالً بقيمة نحو مليون شاقل لهذا الغرض. نحن ال منلك أي معلومة عن إجراء هذا املسح 

أو عدمه.  

موارد التعليم: بظل غياب تاّم مليزانيات إقامة ورشاء وتفعيل كّل من الحواسيب واملكتبات والقاعات الرياضية يف املدارس، العثور 

عىل هذه املوارد يعتمد لحّد كبري عىل املبادرة وسلّم األولويات والقدرة عىل تجنيد املوارد من قبل السلطات املحلية. وهي التي تبادر 

ومتّول يف العادة، عملية التخطيط من مواردها الذاتية كام أنها هي التي تجند مصادر التمويل ملشاريع البناء والرشاء.  



فجوات النظام التعليمي -  البنية التحتية الماّدية     19

املالية، مبالغ معينة لكل واحد من  ووفق توجيهات وزارة  الذي يخّصص سنوياً  الرئيسة هو مفعال هبايس  التمويل  أحد مصادر 

األهداف املذكورة مبا فيها بناء الفصول الدراسية. لكّل سلطة محلية يُعطى بناًء عىل معايري ثابتة ومكشوفة، مبلغاً مالياً كدعم سنوي 

تستحقه السلطة املحلية من مفعال هبايس. وبغياب التوجيهات من وزارة املعارف، تكون السلطة املحلية هي صاحبة القرار بشأن 

الغايات التي توّجه لها أموال الدعم املستحقة من مفعال هبايس – حواسيب، مكتبة، قاعة رياضية أم ملعب كرة سلة، أم أجهزة 

للمخترب – كّل ذلك وفق األولويات الداخلية لدى كّل سلطة محلية. 

التباينات القامئة عىل مستوى مبادرات السلطة املحلية وقدرتها عىل تجنيد املوارد، إضافة لتباين سلّم األولويات – كلّها مجتمعة، 

املشاريع  إلقامة  املبادرة  باتجاه  أكرب  نزعتها  كانت  أقوى  املحلية  السلطة  كانت  وكلام  القامئة.  الفجوات  توّسع  بل  وتحافظ  تخلق 

وستتوفر لديها مصادر متويل أكرب. يف املقابل، السلطات الفقرية، كام هو حال السلطات املحلية العربية، تبادر بدرجات أقل وتكون 

مصادرها الذاتية محدودة أكرث وهي مضطرة أيضاً إلنفاق املبالغ الطائلة لتمويل أجرة الفصول الدراسية الناقصة. 

بظّل غياب السياسة الواضحة من طرف وزارة املعارف وغياب املعلومات املنتظمة عن حجم املوجود والناقص من هذه املوارد، 

بغياب امليزانيات أو مصادر متويل البناء والرشاء وكذلك غياب الرقابة – لن يكون باملستطاع سّد الفجوات القامئة يف هذه  وأيضاً 

املجاالت. 

تقع عىل عاتق وزارة املعارف مسؤولية مسح الفجوات من حيث البنى التحتية املادية ما بني جهازي التعليم العريب واليهودي، 

وكذلك إعداد خطة عمل تكون ممّولة من قبلها، بغية اإلستجابة لإلحتياجات املاّسة التي يعاين منها جهاز التعليم العريب، ثّم إخراجها 

لحيّز التنفيذ خالل فرتة زمنية معقولة ال تتجاوز الخمس سنوات. 

وبدون هذا اإللتزام مع تحّمل كامل املسؤولية من قبل وزارة املعارف والحكومة برّمتها، ستبقى الفجوات قامئة مع إحتامل توّسعها 

حتى، وبالتايل سيظّل ركب جهاز التعليم العريب متأخراً يف الخلف. وبهذا، تكون وزارة املعارف مخلّة يف أداء واجباتها األساسية وعىل 

رأسها تجسيد الحق بالتعلم ضمن ظروف معقولة الئقة ودون متييز، لكافة تالميذ البالد.
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