
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 מטרות השיעור עזרים נדרשים 'טאינדקס שיעורים לכיתה 

חינוך טכנולוגי  –מה עדיף  .1
 ?או עיוני

 ש"ש( 4)

 

 

 

 

 לוח וכלי כתיבה •

 מחשב •

 מקרן •

 מערכת שמע •

 גישה לאינטרנט •

טלפון נייד או מחשב  •

 אישי

 עברי-מילון עברי •

 

 אורייני-הלשוניהציר  .א

 סיכום ממזג •

 כתיבה טיעונית קצרת טווח •

 כתיבה טיעונית ארוכת טווח •
 הציר הטקסטואלי .ב

 טקסטים בנושא החינוך הטכנולוגי מקצועי •
 כלים מקוונים .ג

 גוגל דוקס לשם עריכת סקר •

 צפייה בסרטון באמצעות קישור •

 הכנת מצגת לשם פרזנטציה •
הטכנולוגיות ומקצועיות אותן מציע משרד היכרות עם המגמות יעד: 

 החינוך
 
 
 
 

 : ד"ר רינת גולן ואיריס ששוןכתיבה
 10.8.17נערך לאחרונה: 

 

 חץ לעתיד

 חינוך טכנולוגי או עיוני? –מה עדיף  .1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1שיעור 

 פתיח .1
2.  

 דקות 25   

 יפה הורסת החלומותואח"כ בסרטון של  של משרד החינוך "מגמות בחינוך הטכנולוגי" סרטוןצפייה ב  

הם יכולים לשכנוע  איךו םהשל מהו החלום המקצועיבמהלך הצפייה בסרטון, בקשו מהתלמידים לחשוב 

 ?חלוםלפרוש כנפיים ולהגשים את ניתן להצליח, בכל זאת את "יפה הורסת החלומות"  כי 

 

 תרגול 

3.  

 דקות 15   

 (כנספח א'מקוון בגוגל דוקס )השאלון מצורף בהמשך  העדפותשאלון מילוי      

 לתלמידים.במידה ואין אפשרות לעבודה אישית במחשב, ניתן להדפיס את השאלון ולחלק 
 

 

 

 

 

 

 

 2שיעור 

 ל תרגו
 

 דקות 45    

 .ממצאי שאלון העדפותבהתאם ל קבוצות ענייןת הכיתה למספר מארגנים א   

 (נספח ב')  1 דף עבודההמטלה וההנחיות לביצועה מפורטות ב      

 

בקבוצה יכול לקבל תפקיד העבודה בקבוצות עניין יוצרת הנאה והנעה ללמידה ומרחיבה אופקים. כל חבר   

החל מאיתור מידע במרשתת, דרך ארגון המידע הרלוונטי )השמטה(, ארגון  –בקבוצה בעת כתיבת הסיכום 

על )הכללה( וכלה בארגון המידע  כטקסט חדש בעזרת מילות -המידע הרב בקצרה, במילים מכלילות ובמבט

 קישור, משפטים לכידים ומקושרים ופתיחה מתאימה )הבנייה(.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PrRiqU3ijVc
https://www.youtube.com/watch?v=zZWvLXtM1Bg


 

 

 4שיעור 

 תרגול 
 

              דק' 45       

 המורכבות מנציגי קבוצות הענייןעבודה בקבוצות    

 במליאה.בכל קבוצה יהיה נציג של אחת המגמות שנבחרו והוצגו 

 :1שלב 

 (י"א' -נספחים ד') המצורפותהכתבות או כמה מאת אחת כל קבוצה תקבל 

ותענה על  (גילי ביכובסקיבאדיבות מדריכת שלהב"ת, ) בנושא החינוך המקצועי

 ('גנספח  – 2דף עבודה )אלות הש

 :2שלב 

קבוצה אחרת לאחר סיום המענה הראשוני על השאלות, כל קבוצה מתבקשת להעביר לחברי 

את תוצר הכתיבה שלהם )טיוטה( על מנת לקבל מהם משוב מקדם לשימור ולשיפור כתיבה 

 בהיבטים של תוכן ולשון.

בהתאם למשוב, כל קבוצה מתבקשת להכין את הטקסט הסופי, אותו יציגו בפני המליאה 

 בהמשך.

 

 

 

 

 

 

 3שיעור 
 סיכום

 

 דקות 45    

 את הפרזנטציה שבנתה. כל קבוצה תציג בפני הכיתה   



 

  

 נספח א'

 שאלון העדפות

 
 טכנולוגיות ומקצועיות שמציע משרד החינוך:לפניכם מגוון מגמות 

 ביוטכנולוגיה  ▪

 הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ▪

 הנדסת בניין ואדריכלות ▪

 הנדסת מכונות ▪

 רובוטיקה ותעופה ▪

 הנדסת תוכנה ▪

 אמנות הבישול והאפייה ▪

 חינוך לגיל הרך ▪

 חשבונאות ▪

 הנדסת תעשיה וניהול ▪

 מדיה ופרסום ▪

 מדעית טכנולוגיתמגמה  ▪

 מכונאות וחשמל רכב ▪

 טק וצמ"ה-מערכות אבחון אוטו ▪

 מערכות בקרה ואנרגיה ▪

 מערכות בריאות ▪

 מערכות טלויזיה וקולנוע ▪

 מערכות ייצור ממחושבות ▪

 מערכות ימיות ▪

 ניהול משאבי אנוש ▪

 סייבר ▪

 עיצוב אופנה ▪

 עיצוב המוצר ▪

 עיצוב שיער וטיפוח החן ▪

 תיירות ופנאי ▪

 תקשוב ▪

 

 יותר ואולי להרחיב בעתיד.מגמות שהייתם מעוניינים לדעת עליהן  2בחרו  .א

1. 

2. 

 דרגו אותן לפי סדר חשיבות בעיניכם. .ב

 

 

 

 

 



 נספח ב'

  1 דף עבודה

 

מקורות מידע נוספים על המגמה שבה בחרתם ושברצונכם  2נסו לאתר במרשתת  .1

 לדעת עליה יותר מהמידע המופיע באתר משרד החינוך.

מצאתם דרייב או במסמך משותף בוורד סכמו את עיקרי המידע שבטופס שיתופי בגוגל  .2

. טקסט זה מהווה כללי כתיבת סיכום )מיזוג טקסטים(ב . השתמשוהעליתם בקבוצהו

הקבוצתית שעליכם להציג בפני הכיתה בעזרת אמצעים פרזנטציה להכנת ה בסיס

 חזותיים.

 הפרזנטציה תכלול:

 פרטי המידע על המגמה. ✓

 כנים הנלמדים בה.דרישות  המגמה והת ✓

 האפשרויות שנפתחות בפני בוגר המגמה. ✓

 תעודות רשמיות שמקבל בוגר המגמה. ✓

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 'גנספח 

 2דף עבודה 

 

 :הבאות ענו על השאלותו קיבלתםקראו את הכתבה ש

 נושא הכתבה? ומה .1

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 מהי עמדת הכותב? .2

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 בנושא?מה עמדתכם  .3

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 האם אתם מסכימים עם כותב הטקסט? .4

 נימוקים התומכים בעמדת הכותב והעלו את טענת הנגד. 2כתבו   –אם אתם מסכימים 

 נימוקים המתנגדים לעמדת הכותב והעלו את טענת הנגד. 2כתבו   –אם אינכם מסכימים 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

  

 נספח ד'

 העיוני במובן בית ספר מקצועי
כיצד קרה שאין אלטרנטיבה ראויה לבית הספר העיוני, וחינוך שיטתי לעבודה כערך, 

 ?וליצרנות כדרך חיים, נותר בעיקר ברמה ההצהרתית

 ד"ר נירית רייכל היא הראש האקדמי של מכללת אוהלו בקצרין ומרצה בכירה במכללת עמק הירדן 

 ובאחריות  מותר האדם מכל יתר בעלי החיים בעיקר בשני יסודות: בעבודה

 )א.ד. גורדון( 

לעיסוקיו את שכניו לספסל גל אינו לומד מכיתה ז'. הוא יושב בכיתה לעיתים, אך אינו שותף למתרחש בה. כשהוא מצרף 

הלמודים הוא מתעמת עם המורים. גם בבית הספר היסודי לא גילה גל עניין בנלמד. הוא רכש את הקריאה והכתיבה 

ועמד במינימום הנדרש בשיעורי חשבון. בשאר השיעורים היה ממלא שליחויות, חולם או מבקר אצל בעלי תפקידים 

י להעסיקו. בחטיבת הביניים נעשו ניסיונות לעניין אותו בנלמד. ניסו לסייע לו שונים, שהתפנו בעל כרחם מעיסוקיהם כד

 ללמוד. שלחו אותו לאבחונים, למרכז למידה, שוחחו עם מוריו השונים, הצמידו אליו מתנדבים מהקהילה.

 

ם מלאים.  עם מאמצי המערכת להפוך אותו לתלמיד מן המניין לא עלו יפה. הוא נעדר משיעורים, לעיתים מימי לימודי

היועצת יצר גל קשר טוב. בשיחות עמה שיתף אותה בחוסר העניין המוחלט בנלמד בכיתה. בחוסר הרצון לשבת שעות 

על גבי שעות ולהשתעמם. בחוסר הרצון לזכות בתשומת הלב המשתדלת של המורה. גל התחנן להפסיק ללמוד. 

בח. כדי להתחיל לימודי טבחות, על גל לבלות לפחות שלוש לשאלה: מה כן היית רוצה לעשות? ענה ללא היסוס: להיות ט

שנים בלימודים עיוניים מלאים. בשנים אלה תעוצב למענו מערכת מיוחדת, הוא יבלה בשיחות עם היועצת, ישב בדשא, 

 יכעיס את מוריו ואת הוריו, יבזבז שנים חשובות בהרגשה רעה..

 

האזורי בצפון הארץ, ידעה כי אחרי חטיבת הביניים היא רוצה ללמוד במגמת כשהתחילה יונית את לימודיה בבית הספר 

מזכירות ופקידות. שתי אחיותיה למדו במגמה זו, השתמשו בידע שרכשו בצבא, והתקבלו לעבודה במקצוע שרכשו עם 

 תום שירותן הצבאי. העתיד כפקידה מקצועית, ואולי בהמשך כמנהלת חשבונות, נראה לה מתאים לכישוריה

ולשאיפותיה. אולם, כשסיימה יונית את כיתה ט' נסגרה המגמה המקצועית. יונית התבשרה כי תוכל להמשיך את 

 לימודיה העיוניים ולזכות בתעודת בגרות מלאה, או לפחות חלקית, אם תשקיע ותתאמץ.

 

וא הביע רצון ללמוד מקצוע. סגל יוסי סיים חטיבת ביניים בעיר צפונית. הוא לא גילה עניין בנלמד. הישגיו היו נמוכים, וה

בית הספר החליט לסייע לו להגשים את רצונו והפנה אותו, בהסכמת הוריו, למרכז החינוכי טכנולוגי )מח"ט( שבעיר. יוסי 

הודה על הבחירה, עיניו נצצו כשנפרד מהיועצת שליוותה אותו. מגמת עיצוב שיער נראתה לו מאתגרת, הוא אהב לדמיין 

מרת, וסיפר לה כי הוא מוכן ומזומן ללמוד ולהשקיע כדי ללמוד מקצוע זה, ופרש בפניה את תוכניתו את עצמו כספר צ

לעשות סטאז' צבאי על ראשי החיילים. לאכזבתו, הסתבר לו כי בתשס"ו נסגרה מגמת עיצוב שיער. במקומה הוצע לו 

 .ללמוד מספר מקצועות לבגרות, ולצידם גרפיקה ממוחשבת..

 

ס אזורי חקלאי בצפון. אייל נער חזק, ספורטאי מצטיין, חייכן, ביצועיסט, אוהב את ההפסקות וסובל אייל לומד בבי"

בשיעורים. הוא מתקשה לשבת לאורך זמן, ולא מתעניין בשיעורים השונים המוצעים לבני כיתתו. הוא אוהב מאד עבודה 

שורת אבחונים ושיחות עם ההורים, הוצעה לאייל חקלאית ומתברך ביכולות נראות לעין בכל הקשור לעיצוב וגינון. לאחר 

 מערכת חלקית עם בני כיתתו )כולל לימודים חלקיים למבחני בגרות(, ולצידה עבודה במשק החקלאי. 

אייל אוהב את העבודה ומשתלב בה היטב כ'פועל'. הסברים והעשרה בתחומי עיסוקו הם תלויי רצונם הטוב ועומס 

ם.  שאלתה/בקשתה  של אמו לגבי אפשרות להתמקצעות באחד מענפי המשק, נותרה העבודה של רכזי הענפים השוני

ללא מענה. היא אינה קיימת. העבודה של אייל במשק החקלאי היא פתרון מקומי לא פורמלי, פתרון המסייע לתלמידים 

  שנות לימוד ולצאת לחיים ללא מקצוע ועם תעודת בגרות חלקית מאוד. 12להשלים 

 

 

 



 

  

 

שילובם של אייל, יוסי, יונית ורבים אחרים בכיתות עיוניות הוא חלק ממגמה מוצהרת של מערכת החינוך להגדלת מספר 

הזכאים לתעודת בגרות. זו נובעת משאיפה, מוצהרת אף היא, ליצירת שוויון ברמת הידיעות של התלמידים. זכאות 

הצלחת מערכת החינוך. במהלך השנים הושקעו מאמצים רבים לתעודת בגרות נחשבת במשרד החינוך למדד העיקרי ל

בהעלאת שיעורי הזכאות לתעודת בגרות, ובהם אפשרות להיבחן במועד ב' והגרלת מקצועות הבחינה. כתוצאה ממגמה 

יסודיים את ההצלחה בבחינות למטרתם עיקרית ומתמקדים במדידת אחוזי הזכאות ככלי -הספר העל-זו הופכים בתי

 י הספר. לשיווק בת

 

ההתמקדות בבחינות הבגרות אומצה גם בבתי הספר המקצועיים, ובכללם מרכזי נוער. כך, למשל, רשת עמל, שהיא 

הבעלים של חלק מהמח"טים בצפון הארץ, חרתה על דגלה את השם "עמל הישגים" והדרישות מהנהלות בתי הספר הן 

בגרות בכל המקצועות העיוניים שקיימים בארץ ברמה של בין בהתאם. בפני התלמידים נפרשת אפשרות לגשת לבחינת 

יח''ל. כל התלמידים נדרשים להיבחן ביחידה חיצונית לפחות ברמה של יח''ל. הנשירה הסמויה והמוצהרת  5-יח''ל ל 1

 מבית הספר במגמת עלייה.

ללימודים גבוהים? קיימת תעודת הבגרות מהווה מפתח ללימודים גבוהים. האם כל בני הנוער מעוניינים/מתאימים 

הבחנה בין זכאות לתעודת בגרות לבין תעודת בגרות "אוניברסיטאית", העומדת בתנאי המוסדות האקדמיים. חלק גדול 

מבעלי הזכאות אינם עומדים בתנאי ה"בגרות האוניברסיטאית". לאחר שהשקיעו שנים ארוכות מאומצות, ולעיתים 

מבני הנוער אל החיים הבוגרים ללא   40%-לזכות בתעודה הנכספת, יוצאים כ קרובות מאוד בלתי מספקות, בניסיונות

הספר העיוני? כיצד נמוגה ההכשרה -כיוון, ללא הכשרה וללא מקצוע. האם זו הדרך?  מדוע אין אלטרנטיבה ראויה לבית

ת אלה אנסה להציע הספר המקצועי לתיכון עיוני? מענה לשאלו-מדוע "התחפש" בית המקצועית, נעלם החינוך היצרני?

 במהלך פרישת סיפורו של החינוך המקצועי. 

  

  אבות טיפוס של התלמיד הארץ ישראלי הרצוי

לאומית למן ראשית "חיבת ציון" והעלייה הראשונה ואילך. דיונים -לחינוך היה מקום מרכזי באידיאולוגיה היהודית

(, מפגשי החברים 1884הקשורים לעיצובו של החינוך הלאומי בארץ ישראל התנהלו בפורומים שונים: ועידת קטוביץ )

ת בארץ ישראל והקונגרסים הציוניים השונים. הוגי במסדר "בני משה" בהנהגת אחד העם, אסיפות המורים הראשונו

דעות, מחנכים, סופרים ואנשי ציבור שונים חיוו דעתם באשר לאופיו הרצוי של החינוך ושירטטו קווים לתוכנית 

החינוכית, אשר תעצב את דיוקנו של התלמיד הארץ ישראלי הרצוי. התיאורים כלליים והאידיאליסטיים של דור הבנים 

 ו למוטיב חשוב בכתיבה העיונית הכללית ובתוכניות החינוכיות שהציעה. הרצוי הפכ

 

טיפוס של תלמיד )ארץ( ישראלי רצוי: עובד אדמה, איכר עברי; פועל עברי; חבר -מכתיבה זו עלו ארבעה אבות

ים בהתיישבות העובדת; משכיל עברי. השלושה הראשונים היו מקובלים מאוד על הציונים בתקופת היישוב ובעשור

הראשונים שאחרי הקמת מדינת ישראל, ושיקפו את העמדה הנורמטיבית )והקונצנזואלית( כלפי החינוך. הרביעי, 

 ישראלי הרצוי. -המשכיל העברי, היה מקובל פחות, מוצנע וחסר בנאומים ובהצהרות השונות שדנו בדיוקן התלמיד הארץ

ישראלי עוצב כהיפוכו וכניגודו המוחלט של -הבנים הארץהטיפוס הראשונים מעלה כי דיוקן דור -עיון בשלושת אבות 

הדיוקן הסטריאוטיפי השלילי של היהודי הגלותי. היהודי הגלותי אינו עוסק בעבודה פרודוקטיבית אלא שקוע בתלמוד 

י אין ישראלי יהיה יצרני, פרודוקטיבי, עובד עבודה עצמית בלתי מנצלת; ליהודי הגלות-תורה ובעסקי אוויר. התלמיד הארץ

ישראלי יהיה עובד אדמה ומעמיק בה שורשיו; היהודי הגלותי הוא אדם -קשר עם האדמה ועם הטבע. התלמיד הארץ

ישראלי יחזק את כוחו הפיסי וידע להגן על עצמו; -כנוע וחלוש, האנוס לקבל עליו את דין הגויים החזקים. התלמיד הארץ

ישראלי ידבר עברית שתהפוך -הארץ ת לשון ארץ מגוריו. התלמידהיהודי הגלותי מדבר בז'רגון, לעיתים אינו מכיר א

 לשפה המשותפת של היהודים החדשים בישראל, ותחבר אותם עם עברם העצמאי בה.  

 

 

 

 



 

  

 

הטיפוס הרביעי כהמשך ליהודי הגלותי המשכיל, ונבדל ממנו בחיבור -להבדיל משלושת הדגמים היצרניים, מעוצב אב

 לארץ ישראל ובשפת האם שלו, העברית. 

הטיפוס של התלמיד העברי הרצוי נבעו משתי תפיסות חינוכיות מרכזיות, המלוות את החינוך בארץ -ארבעה אבות

מאופיינת בראיית עודף השכלה כהמשכו של האינטלקטואליזם העקר הגלותי, העלול  ישראל: התפיסה הפרגמטית ה

להרחיק את התלמיד העברי מהעבודה כערך וכאידיאל, להניע אותו להעדיף מקצועות שאינם נחשבים יצרניים ולהרחיק 

היהודי המשכיל אותו מהעבודה. התפיסה המשכילית, רואה כמטרה העיקרית בחינוך דור משכיל, צאצא של התלמיד 

של העת החדשה. השפעת הוגיה באה לידי ביטוי בעיצוב הגימנסיות, האוניברסיטה העברית, הטכניון, מכון וייצמן, 

 התיאטרון העברי וכיוצא באלה מוסדות חינוך ותרבות.

ידי -התפיסה הפרגמטית היתה המועדפת )קונצנזואלית( בחינוך העברי בישראל לפני קום המדינה. היא התחזקה על

העליות הסוציאליסטיות )השנייה והשלישית(, אשר ראו בחינוך לעבודה חלק מההכנה להגשמה ציונית. תפיסה זו רווחה 

 בכל אחד משלושת הזרמים של החינוך העברי: זרם העובדים, הזרם הכללי והמזרחי. 1920-בהתיישבות העובדת, ומ

יבותה, ולכן שולבו בבתי הספר "המשכיליים" שיעורי התפיסה המשכילית שילמה מס להצהרות על היצרנות ועל חש

חקלאות ומלאכה ודיונים על ערך העבודה,  אולם לצד אלה דאגו בתי הספר האלה להנחת בסיס רחב של השכלה כללית, 

 חלקה אימננטי. כלומר, השכלה לשם השכלה.  

חינוך הישראלית בכלל, ובהתפתחות העימות בין שתי התפיסות, גלוי או סמוי, בא לידי ביטוי בהתפתחות מערכת ה

החינוך המקצועי בפרט. המאמר טוען כי שתי התפיסות הפסידו כתוצאה מהעימות ביניהן, ואפשרות שתפיסה שלישית, 

 מוסווית כתפיסה "משכילית", תנצח. והכוונה ל "תפיסת הזכאות לתעודה".   

 

 צעדים ראשונים 

-14מכלל בני הנוער בגילאי  15%-תלמידים. הם היו כ 9,000 -יסודיות כ-ערב הקמת מדינת ישראל למדו במסגרות על

 3%-. רק כחמישית מתלמידים אלה למדו במסלול המקצועי. מערכת החינוך המקצועית חינכה בסך הכל כ17

 .  14-17מאוכלוסיית בני הנוער בגילאי 

 קום מדינת ישראל מאופיין בשלושה צעדים : התארגנות החינוך המקצועי לאחר

נוצר קשר בין משרד החינוך הישראלי המתארגן   1949-. גיוס רשת אורט לפעילות בתחום ההכשרה המקצועית.  בא

לבין ארגון אורט העולמי, ונפתח ביפו בית הספר הראשון של הרשת, ששימש כמקום הכשרה לחיילים משוחררים. בית 

 700-מוסדות חינוך, ובהם כ  19ייסדה רשת אורט  1950-ל 1949. בין אורט יד סינגלובסקישל ספר זה היה הגרעין 

 תלמידים. שילוב אורט בחינוך המקצועי הישראלי השפיע לאורך זמן על  מהותו והתפתחותו. 

הסתיים הסקר ותוצאותיו  1951-חינוכי תרבותי בישראל. ב. איסוף נתונים, באמצעות סקר שנערך על המפעל הב

 5,000-פורסמו ב"ספר החינוך והתרבות א'". הסקר העלה כי מספר הפונים לחינוך מקצועי מתרחב והוא מגיע לכ

 ספר מקצועיים מסוגים שונים. -בתי 36-תלמידים, הלומדים ב

בין הנושאים שנדונו בכנס. מסקנות הוועדה שעסקה  . ארגון כנס בינלאומי בשאלות חינוך. החינוך המקצועי היהג

בחינוך המקצועי היו כי על החינוך המקצועי להציב לעצמו שתי מטרות מרכזיות: הכנת הכוחות המקצועיים למדינה 

והפיכתו למסלול המשך חינוכי לנוער, שההכשרה המקצועית מתאימה לכוחותיו ונטיותיו. חברי הוועדה העריכו כי 

 מכלל מסיימי בית הספר היסודי הוא במסגרת החינוך המקצועי. 50% -מקומם של כ

 

כדי לעמוד ביעדיו, המליצו חברי הוועדה לגוון את ההיצע התוכני של החינוך המקצועי, לעצב בתי ספר שונים  

המתאימים לקשת הכישורים של הנוער ולאוכלוסיות מיוחדות,  לדאוג לציוד מעודכן ולמקצוענות של מורים. היעדים 

 לא מומש עד תום האלף השני. שהוצבו בכנס ליוו את החינוך המקצועי לאורך עשרות שנים וחלקם
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: 1955-1960חלה התפתחות בארגון ובעיצוב החינוך המקצועי. שר החינוך זלמן ארן ) 50-במחצית השנייה של שנות ה

(, שייחס חשיבות רבה לחינוך המקצועי, ראה בו אתגר ודרך להרחיב את מעגלי האזרחים הפרודוקטיביים, 1963-1969

וחינוכיות ובעיקר, פתרון  אפשרי וראוי למניעת נשירה כלי  לשפר את החינוך ליצרנות, אמצעי השגת מטרות חברתיות 

 של תלמידים ממערכת החינוך.   

ההתמקדות של משרד החינוך בחינוך המקצועי נבעה גם מהשינויים שהתחוללו בישראל: גידול דמוגרפי דרמטי, 

מדינה; התקדמות בעקבות העלייה הגדולה ממדינות האסלאם; חוק חינוך ממלכתי שהציע חינוך אחיד לכל אזרחי ה

טכנולוגית מואצת. אלה השפיעו על הצורך בבעלי מקצוע בתחומים רבים מצד אחד, ועל ההכרח למצוא דרך לקלוט את 

התלמידים הרבים שנוספו למערכת החינוך הממלכתית, מצד שני.  בתי הספר היסודיים הממלכתיים קלטו ללא מיון את 

עיוני. -די ההמשך של בני הנוער, שלא עמדו בדרישות החינוך התיכוניכל התלמידים אזרחי ישראל. הקושי היה בלימו

הפניית תלמידים בעלי כישורים בתחום מיומנויות מקצועיות והכשרתם בהתאמה לצורכי תעשייה מתפתחת, נראו פתרון 

 הולם למצב. 

חה את עצמה. השאיפה של מדינת ישראל להשתמש בחינוך המקצועי ככלי לקליטת עלייה ולמניעת נשירה, הוכי

תלמידים שאלמלא החינוך המקצועי היו יוצאים לשוק עבודה, נקלטו בבתי ספר אלה, האריכו את מספר שנות הלימוד 

ורכשו מקצוע. אולם, לצד הארכת שנות הלימוד של העולים, נוצר לחינוך המקצועי דימוי של חינוך שפוקדים אותו בלית 

 בות שונות להיקלט בבתי הספר העיוניים.  ברירה, מסגרת לתלמידים שאינם מסוגלים מסי

מסוף שנות החמישים, היו בתי הספר המקצועיים נתיב להרחבת השכלה מעבר למה שהעניק חוק חינוך חובה חינם 

עבור לתלמידים בעלי "סגולות אינטלקטואליות" נמוכות לכאורה. כתוצאה מכך, מספר התלמידים בבתי הספר 

 ה. המקצועיים היה בתהליך של צמיח

הצעת החינוך המקצועי כאלטרנטיבה לחינוך העיוני אפשרה לחינוך העיוני לשמור על דפוסים סלקטיביים ואליטיסטיים 

כפיים וההכשרה לעבודה הוצעו בעיקר לילדי העולים -במבנהו, ובהרכב אוכלוסיית תלמידיו.  היצרנות, החינוך לעבודת

ספר שנות הלימוד. אין הדברים כוללים את ההתיישבות העובדת ולחסרי האמצעים, אשר היו מעוניינים להרחיב את מ

)בעיקר הקיבוצים(, אשר לצד לימודי ההמשך, שהציעה לכל בניה ובנותיה  ללא מיון, התמידה לחנכם הלכה למעשה 

 ליצרנות ולעבודת כפיים.  

 

 (1970 -1960צמיחה והתרחבות  )

קצועיים ממשרד החינוך והתרבות לפיקוחו של משרד העבודה, הועברה האחריות על  בתי הספר התיכוניים המ 1953-ב

הופקד החינוך המקצועי שנית בידי משרד החינוך, שהקים את המחלקה לחינוך  1961-וזאת בעיקר מסיבה תקציבית. ב

מקצועי, בראשות מאיר אביגד. פעילות המחלקה לחינוך מקצועי קיבלה משנה חשיבות לאור התפתחות התעשייה 

רכיו של צה"ל שנזקק לבעלי הכשרה מקצועית. החברה הישראלית היתה זקוקה לבעלי הכשרה מקצועית בישראל וצ

(,  תוכנן להכפיל את היקף 1965-1970שייתנו יד להתפתחותה. בתוכנית חומש למערכת חינוך, שעיצב זלמן ארן  )

 החינוך המקצועי והטכני. 

הקפדני שנערך למבקשים ללמוד במסגרת החינוך העיוני פגעה,  פתיחת שערי החינוך המקצועי בפני כל,  לעומת המיון

כאמור, בתדמיתו של החינוך המקצועי. כדי לשפר אותה ולמשוך תלמידים בעלי יכולות גבוהות לבתי הספר המקצועיים, 

עוצבו והוצעו במהלך שנות השישים מגמות מתוחכמות ומאתגרות לבחירת התלמידים. במסגרת מגמות אלה ניתנה 

תיכוניים, לקראת תואר -רות לשלב הכשרה מקצועית  עם לימודים לקראת תעודת בגרות להמשיך בלימודים עלאפש

 טכנאי ו/או  לתואר הנדסאי. למרות המאמצים, הדימוי של המקצועות הטכניים נותר נחות. 

הספר -למן ארן.  בתיידי ז-, על60-החינוך המקצועי שולב גם בבתי הספר המקיפים שיובאו לישראל מאנגליה בשנות ה

המקיפים אפשרו את הארכת מספר שנות הלימוד בעיירות הפיתוח ובפריפריה. עם זאת,  חלק גדול מתלמידיהם 

הפריפריה ובקרב  נוחות בקרב עסקנים שייצגו את-במקומות אלה הופנו למסלולי לימוד מקצועיים, דבר שגרם תחושת אי

. כתוצאה מכך עלה לסדר היום הציבורי דיון במשמעות המושג "חינוך הבוגרים, שלא תמיד אהבו את המקצועות שלמדו

 לכל".

 

 



 

  

 

שתי תפיסות עיקריות באו לידי ביטוי בפירוש המושג: האחת רואה בחינוך לכל השכלה כללית תיכונית לכל.  נציגה 

הבולט של תפיסה זו היה אבא אבן )שר החינוך בין שתי הכהונות של זלמן ארן(. התפיסה השנייה, שנציגה הבולט הוא 

ה לכל ליהנות מתוכנית המותאמת לכשרים, לצרכים פרופ' משה סמילנסקי, רואה בחינוך לכל  מתן הזדמנות שוו

ולמטרות של היחיד, תוך התאמה לתנאי סביבתו. כלומר, תפיסה פרגמטית, המתייחסת ליכולות השונות של התלמידים 

 אקונומי.  -ולצורך לעצב השכלה/הכשרה מתאימה להם בהיבט החינוכי והסוציו

 

 (1980 – 1970מחינוך מקצועי לחינוך טכנולוגי )

ספר -התקבל בכנסת "חוק הרפורמה",  שהוביל לשינוי מבני במערכת החינוך, קרי, מעבר ממבנה שכלל בית 1969-ב

 3כיתות, חט"ב בת  6כיתות,  למערכת בת שלושה סוגי בתי ספר: יסודי בן  4יסודי בן -ספר על-כיתות ובית 8יסודי בן 

מקצועי קיבלה על עצמה להתאים את החינוך המקצועי לנדרש כיתות.  המחלקה לחינוך  3יסודי בן -כיתות ובית ספר על

 פי "חוק הרפורמה" והמלצות הוועדות שקדמו לו. -על

תהליך ביצוע הרפורמה בכלל, ובתחום החינוך המקצועי בפרט, היה איטי. עיקר יישומה בשנותיה הראשונות היה 

כולתה לצד מגמות העיוניות. כדי להגדיל את סיכויי בעיירות הפיתוח. בהן, היה על המחלקה לחינוך מקצועי להציג את מר

-ההצלחה החליט שר החינוך יגאל אלון, במסגרת שינוי ארגוני של המשרד, להפוך את המחלקה לחינוך מקצועי ל

"מערכת החינוך הטכנולוגי". הגדרת היעדים שונתה בהתאם: בעוד החינוך המקצועי מוגדר כחינוך שעניינו הקניית 

יות והכשרה לחיי עבודה, החינוך הטכנולוגי הוגדר כחינוך המכשיר את התלמיד לפעול בסביבות עתירות מיומנויות טכנ

 טכנולוגיה, עשירות במידע, מבוססות על מדע ומשתנות תדיר. 

 

הספר היסודי ועד לחטיבות העליונות אפשר להתמקד בשני הפנים של היצרנות: הפן הערכי, העבודה -הרצף מבית

והיצרנות כערך, והצד המעשי, הכשרה מקצועית.  ואכן, יגאל אלון כשר חינוך ואיש קיבוץ והתיישבות, התייחס לשניהם. 

 ם לתחייה את חזון העברי היצרני. הוא הציג את החינוך הטכנולוגי כנכס, אשר יש בו הכוח להקי

מערכת החינוך הטכנולוגי שקדה על פיתוח מגמות חדשות ותוכניות לימודים מעודכנות ומתאימות למדינה תעשייתית. 

בתקופה זו הודק הקשר בין החינוך הטכנולוגי לבין התעשיות הצבאיות וצורכי הצבא. מספר בתי הספר המקצועיים עלה 

-למדו בחינוך העיוני ו 32.9% 17 -14אלף בני נוער בגילים  207תלמידים.  מקרב   53,600ו ובמסגרתם למד  280-לכ

 למדו בחינוך המקצועי והחקלאי.   27.3%

 

במהלך שנות השבעים נמשך מימוש הרפורמה במבנה מערכת החינוך. בבתי הספר שבהם בוצעה הרפורמה, נמשך 

מות, לחינוך עיוני ולחינוך טכנולוגי. זאת, בניגוד למטרתה המוצהרת תהליך הבידול, המיון וההפרדה למגמות וטרום מג

של הרפורמה ומגמתה המפורשת לחינוך אינטגרטיבי  לכל ילדי ישראל.  מסלולים גלויים וסמויים המתאימים למגמות 

 השונות עוצבו כבר בחטיבת הביניים. 

ידי כך, בין היתר, לשפר את מעמדו, -בוהים ועלהשאיפה לכלול במסגרות החינוך המקצועי תלמידים בעלי כישורים ג

, 80-, במסגרת פרויקט תכנון החינוך לשנות ה1976-הניעה את המערכת לחפש דרכים לחזק את החינוך המקצועי. ב

מקצועי. הסתבר כי המשק הישראלי צמא לאנשי מקצוע יצרניים ובעלי הכשרה -נערך דיון מקיף על החינוך הטכנולוגי

מם, אולם לא מוצא אותם בין בוגרי בתי הספר הטכנולוגיים. התלמיד שהופנה להכשרה במקצועות שיוכל להתפתח ע

רוב,  בעל כישורים נמוכים או חסר הנעה מקצועית. האתגר המרכזי של החינוך הטכנולוגי, כפי -פי-יצרניים היה, על

ווה אמצעי להעלאת רמת החיים שעלה מהדיון, להפוך את החינוך המקצועי לחינוך נבחר, המתאים לבוחר בו ומה

 והסטטוס החברתי. 

ידי אביגד, ביטאו את -שונה מבנה החינוך הטכנולוגי ויעדיו הוגדרו מחדש. היעדים, כפי שנוסחו על 1976-1978במהלך 

ספר תיכון המקנה לתלמידיו: השכלה כללית רחבה, הכשרה -התפיסה החברתית שראתה בבית הספר המקצועי בית

 ולוגיות וחינוך לערכים תרבותיים וחברתיים. ומיומנויות טכנ

 

 

 



 

  

 

המבנה הקודם, בו הכתיב כל מסלול את מספר שנות הלימוד, בוטל. המערכת המקצועית הציעה ארבעה מסלולים ומגוון 

במספר ובאיכות מגמות, שיקלו על קליטת אוכלוסיית תלמידים המגוונת. במחצית השנייה של שנות השבעים חל גידול 

הפונים למערכת החינוך הטכנולוגי. בית הספר הטכנולוגי קיבל, אמנם,  את כל הפונים אליו, אך מערכת המיון הפנימי 

פי יכולותיהם: תלמידים בעלי הישגים נמוכים שובצו בנתיב הטכנולוגי, -או ה"הסללה" מיינה את התלמידים למגמות על

 למסלול זה. לתלמידים בעלי הישגים גבוהים ניתנה זכות בחירה. גם אם לא רצו בכך וגם אם לא התאימו

נראה היה כי תור הזהב של החינוך המקצועי בפתח. תלמידים מוכשרים בחרו בחינוך זה מאחר שהיו מעוניינים לרכוש  

יתוגמל מקצוע ולעמוד בבחינות הבגרות. לשם כך היו מוכנים להשקיע מאמצים ושעות לימוד מרובות. חלקם קיווה כי 

 ידי הקלות במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה. -בבוא העת על השקעתו על

 

 1992-1980ניצחון המגמה  שהתחפשה ל"משכילית" _ 

משנות השמונים ואילך גדלה המודעות בציבור הישראלי לצורך בהשכלה כללית, שתורגמה, משום מה, לצורך בתעודת 

תעודת בגרות הביעו מורת רוח, אכזבה ותחושות קיפוח. תחושת בגרות. תלמידים שמוינו למסלולים אשר לא הקנו 

רוב לא נוהגים להתמודד עמו. ודאי לא משרד החינוך. מעדיפים להניח לו לצמוח -פי-קיפוח היא נושא מאיים, שעל

ולוגי, ולהשפיע בלי לקיים בירור אמיץ, לא קל, באמצעות עובדות ואחריות אישית. עיקר הביקורת כוונה נגד החינוך הטכנ

אשר קלט את כל הפונים למסגרותיו ולא נגד החינוך העיוני, אשר המשיך להיות סלקטיבי ובחר את תלמידיו בקפידה, 

למרות ביטול הסקר, והצהרות האינטגרציה שהיו הסיבה לרפורמה המבנית שיצרה את חטיבות הביניים. בציבור התחזק 

תיב הטכנולוגי המשיך להיות בעל דימוי של "מסלול אין ברירה", הקשר בין החינוך הטכנולוגי לבין "רמה נמוכה". הנ

 12%-אחוז מקבלי תעודת בגרות בקרב תלמידי החינוך הטכנולוגי גדל ב 1980למרות  העובדות, ואף על פי שמשנת 

 בחינוך העיוני.  10%לעומת גידול של 

במספר הזכאים לתעודת בגרות והשיפור ההזדמנות  של החינוך הטכנולוגי לעלות על דרך המלך, הוחמצה. השינוי 

באיכות תוכניות הלימודים לא קיבלו הד ולא חיזוק, נהפוך הוא. המוסדות להשכלה גבוהה, שבידיהם היה המנוף לסלילת 

דרך המלך, זלזלו בחינוך הטכנולוגי.  למרות שהתלמידים במגמות הטכנולוגיות ה"יוקרתיות" היו צריכים להשקיע יותר 

אשר תלמיד בחינוך העיוני ולהיבחן ביותר מקצועות. דרישות הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה הכבידו שעות לימוד מ

 עליהם ולא הכירו בהשקעתם. 

 

נשיא הטכניון, ממרום מגדל השן בו היה ספון, הבהיר כי המוסד הטכנולוגי הגבוה מעדיף בוגרים בעלי תעודת בגרות 

-ם בעלי תעודה טכנולוגית. הקמת "המרכז הארצי לבחינות והערכה", בהמתמקדות במתמטיקה ובמדעים על פני בוגרי

-,  הקשיחה את תנאי הקבלה של הטכניון. מוסד זה נמנע באופן מוחלט מהכרה בתעודת גמר ממשלתית1981

ן טכנולוגית. בכך ביטל את ערכה ומנע מתלמידי החינוך הטכנולוגי אפשרות להתקבל ללימודים טכנולוגיים גבוהים. כמו כ

 נמנעה הכרה בלימודים קודמים לטכנאים והנדסאים, והמקצועות הטכנולוגיים לא הוכנסו בשקלול ציוני הכניסה. 

מערכת החינוך הטכנולוגי נאלצה להתאים את עצמה ללחצי הציבור. ההתאמה נעשתה באמצעות מעבר הדרגתי 

ה מקצועית, שבה יש דגש על הכנה לחיי ממערכת מכוונת בעלת יעוד מוגדר למערכת חינוך כללית, ממסגרת של הכשר

עבודה והתחברות לתעשייה, למסגרת אקדמית. מספר המקצועות העיוניים גדל על חשבון שעות ההכשרה המעשית. 

 המערכת אימצה את הסטנדרטים העיוניים. 

 

החינוך   התפתחות התעשייה הישראלית וחדירת הטכנולוגיה לכל ענפי התעשייה והמשק, ולצידם המעמד הנמוך של

הטכנולוגי, הניעו את האחראים על החינוך הטכנולוגי לפעול לעדכון מטרות החינוך הטכנולוגי. משרד החינוך הציב את 

היא הגישה את  1985-. עבודת הוועדה ארכה כשנתיים וב1983-האתגר לפתחה של ועדה ציבורית שמונתה ב

". הוועדה  המליצה לשנות 2000וגי בישראל לקראת שנת המלצותיה לשינויים. הדו"ח פורסם כחוברת "החינוך הטכנול

את מבנה החינוך הטכנולוגי, כך שיתאים לעידן החדש והציעה מבנה שמנוסח באופן לא בהיר. בבסיסו עמדה מערכת 

 לימודים גמישה, שתאפשר לכל תלמיד ללמוד כל מקצוע לימוד ברמה התואמת את נטיותיו, את רצונו ואת יכולתו. 

 

 

 



 

  

 

מסלולים: לימודים טכנולוגיים כלליים  בהמלצות הוועדה ניכרת נטייה לבטל את שיטת המיון למסלולים, ולהנהיג שני

ולימודים טכנולוגים יישומיים. הלימודים הכלליים הוצעו כחלק מתוכנית הלימודים של כל התלמידים. הלימודים  

ה, רובם במסגרת לימודי בחירה. אי בהירותן וחדשנותן של ההצעות, שהיו הטכנולוגיים היישומיים  נועדו לחטיבה העליונ

שנים. המלצות הוועדה לא הגיעו לכלל יישום  6-8ידועים, כנראה, לחברי הוועדה, הניעו אותה לקבוע תקופת מעבר בת 

 מלא.

מצא החינוך הטכנולוגי את עצמו שוב, או שמא עדיין, בעמדת התגוננות מול הטענות בדבר חוסר  80-בשלהי שנות ה

ידי ההורים והתלמידים לא -הצלחתו להביא את התלמידים החלשים לידי הישגים. הטענות שהופנו לחינוך הטכנולוגי על

הצטרפה לקהל המבקרים של החינוך הטכנולוגי, תוך  ידי משרד החינוך. נהפוך הוא, צמרת משרד החינוך-נהדפו על

התעלמות מהשפעת היעד המרכזי שהוטל על החינוך המקצועי בשנות הששים: למנוע נשירה ולקלוט אוכלוסיות 

 חלשות, בלי שניתן דגש לחנוך המקצועי ככזה. 

חיים הרצוג, אשר פתח את  שנות תעשייה. בדברי נשיא המדינה, 100ציינה התעשייה הישראלית  90-בראשית שנות ה

האירועים, הודגש הקשר בין התעשייה לחינוך טכנולוגי. הרצוג שילב בדבריו את השאיפה המוצהרת לחנך את הנוער 

 הישראלי ליצרנות ואת המגמה הפרגמטית להכשיר נוער שיקדם את התעשייה הישראלית. 

דרישות התעשייה, למשק הישראלי ולצה"ל. משרד החינוך ראה בחיוב את השאיפה להתאמת החינוך הטכנולוגי ל

התוצאה הראשונה באה לידי ביטוי בשינוי שם: מערכת החינוך הטכנולוגי הפכה לאגף למדע ולטכנולוגיה. בצירוף של 

-מדע וטכנולוגיה היה רמז ברור לגבי הכיוון והמגמה של המשרד. ראוי להזכיר כי צה"ל פיתח בתי ספר מקצועיים

ם לצרכיו, שהצלחתם נמדדת בשיבוץ חלק גדול מבוגריהם במקצועם במערכת הצבאית, לעיתים טכנולוגיים המתאימי

 לתקופות ארוכות, ואחריה במערכת האזרחית. 

הציג ראש האגף למדע וטכנולוגיה, עוזי צוק, הצעה מגובשת לרפורמה בחינוך הטכנולוגי. הרפורמה שהוצעה   1991-ב

גיל, החל מבית ספר יסודי, דרך חטיבת הביניים וכמובן בחטיבה העליונה. בה הצביעה על כיוונים חדשים בכל שכבות ה

( ובמקומם לעצב מבנה מודולרי של תוכנית לימודים, 1985-הציעה הרפורמה לבטל את שני המסלולים )שהוצעו ב

לימו שיבטל למעשה את מסלולי הגמר ואת תעודת הגמר. כל התלמידים לומדים באותו מסלול. החלשים יותר, שהש

פחות, מקבלים בסוף הדרך תעודת בגרות חלקית ולא תעודה אחרת.  מטרת הרפורמה לעודד כל תלמיד לצבור הישגים 

לקראת תעודת בגרות, בהתאם לנטיותיו, רצונו וכישוריו. בכך ניתנה לתלמיד אפשרות למצות את יכולתו ושאיפתו בלי 

 ידי מסלול מוגדר ובנוי. -שיוגבל על

לא הובהרה מהות החשיבות של הבגרות החלקית ותרומתה לתלמיד החלש. כמו כן, לא ניתן מענה במסגרת הרפורמה 

לתלמיד שאינו מעוניין, מסוגל, מתאים או אוהב את הלימודים העיוניים הדרושים כדי להשיג בגרות חלקית. הרפורמה 

פתחה אותם רחב לתלמידים שבחרו  בחינוך הטכנולוגי לא סגרה את שעריו בפני קליטת תלמידים ברמות נמוכות, אולם

 יושמה תוכנית הרפורמה במלואה. 1993בלימודים תיכוניים עיוניים. עד  

 

 2000-1992הסרת מחיצות בין החינוך הכללי לחינוך טכנולוגי  

יסודיים, -מאופיינות בשאיפה לחיזוק ולהרחבה של הבסיס המדעי בתוכניות הלימודים בבתי הספר העל 90-שנות ה

העיוניים והטכנולוגיים כאחד, תוך שימת דגש יתר על לימודי המתמטיקה, המחשב והמדעים המדויקים, והחלפת הוראת 

 הטכנולוגיות המסורתיות בהוראת טכנולוגיות חדשניות. 

 1992-הושפעה מוועדה בראשות חיים הררי, נשיא מכון ויצמן למדע. הוועדה הגישה את הדו"ח ובו המלצותיה בהמגמה 

ידי אמנון רובנשטיין שר החינוך שהחליף את אלוני. בהמלצותיה ציינה -לשרת החינוך שולמית אלוני. הדו"ח אושר על

עת נשירה. ההמלצות  תאמו ותמכו בהצעות הוועדה את הערכתה להישגי החינוך הטכנולוגי ולהתגייסותו למני

הרפורמה של החינוך הטכנולוגי והציעו להרחיב את השינויים על ידי יצירת קישור הטכנולוגיה אל המדע והסרת 

ידי ממשלת ישראל ואושרו למימושו תקציבים גדולים, שרק הנהגת -"  נתמך על98המחיצות שעבר זמנן. דו"ח "מחר 

 ( זכתה בגדולים ממנו. 1968 הרפורמה במבנה החינוך )

 

 

 

 



 

  

 

ראוי לציין כי למסקנות ועדת הררי היו גם מתנגדים. נקודת המוצא של מבקרי  המסקנות נבעה מתפיסת עבודת הכפיים 

כערך ויצרנות כיעד חינוכי שנמחק בספוג של הוועדה מיעדי החינוך הישראלי. זאת, בעקבות הקיצוץ )עד ביטול( של 

הביקורת ייצגה את קולה של תפיסה חינוכית שראתה לימודי המלאכה, והמרתם בשיעורים במדעים ובטכנולוגיה. 

בחינוך הישראלי חינוך בעל ייחוד אשר צריך לצמוח מתוך ערכיו הייחודיים. המבקרים טענו כי השאלות שצריכות להנחות 

את מערכת החינוך הם לאיזה אדם זקוקה החברה בישראל, ומה צריכים להיות מאפייניו המנטליים וההשכלתיים. את 

 צהירו, אין למדוד ביחידות לימוד. אלה, ה

החינוך הטכנולוגי, כשאר נתיבי החינוך בישראל, הושפע ממסקנות דו"ח ועדת הררי. שינוי העקרונות המנחים את עיצוב 

ידי שרת החינוך -, על1993-תוכניות הלימודים הוביל לצורך בבחינה מחודשת של בחינות הבגרות. למטרה זו מונתה ב

פרץ זכו לתמיכתו של שר החינוך רובינשטיין. הוועדה -פרץ. המלצות ועדת בן-שות פרופ' מרים בןאלוני, ועדה  ברא

אימצה את רעיון המודולריות שהתקבל ב"רפורמה של החינוך הטכנולוגי" ואת ביטול הצורך במסלולי לימוד. הוועדה 

וע אחד לפחות בתחום המדע או חיזקה את ההמלצה לבטל את תעודת הגמר, והציעה לחייב כל תלמיד להיבחן במקצ

 הטכנולוגיה. 

מתכונת הלימודים שהוצעה תרמה לחיזוק המכנים המשותפים בין הנתיב העיוני לבין החינוך הטכנולוגי, ולהקטנת 

הייחוד של החינוך הטכנולוגי ביחס לחינוך העיוני. חיזוק המכנים המשותפים, השינויים במתכונת בחינות הבגרות 

אות לתעודת בגרות יצרו מצב שבו החינוך העיוני הפך להיות המסגרת המובילה בקליטת תלמידים וההקלות בקבלת זכ

יסודיים, ובפליטת תלמידים הזכאים לתעודת בגרות שאינה פותחת עבורם את שערי המוסדות -בבתי הספר העל

 להשכלה גבוהה ואינה מכוונת אותם לתעסוקה אחרת.  

" הובילו להקמת שלוש ועדות, שפעלו בתחומים 98בחינוך הטכנולוגי" ו"מחר  ההחלטות ליישם את המלצות "הרפורמה

(, והשנייה "הוועדה 1992שונים הנובעים מהמלצות אלה.  הראשונה היתה "הוועדה למחשוב מערכת החינוך" )

להמשך (, שמטרתה היתה עיצוב קווים מנחים לתוכנית מקיפה 1997-1995המייעצת ליד המינהל למדע ולטכנולוגיה" )

. הלשישית היתה "ועדת היגוי למחשוב מערכת החינוך" ) 2000-היערכות החינוך המדעי והטכנולוגי לקראת שנות ה

(, שמטרתה הערכת התוצאות של שלב א' של תוכנית המחשוב, הפקת לקחים והתוויית תוכנית להמשך התהליך 1997

הפיס העמידו תקציב משותף ליישום ההמלצות במשך . משרד החינוך ומפעל 1998-ויישומו. המלצות הוועדה הוגשו ב

ועדה רחבה יותר,  1999חמש שנים נוספות. המלצות הוועדה היו עקרוניות ולא די מפורטות. לפיכך, הוקמה בשנת 

 , מתוות את תוכניות התקשוב במערכת החינוך עד היום.  2000שהמלצותיה אשר פורסמו בדצמבר 

*** 

ו למילניום השלישי, לעידן המחשבים, התקשורת והתקשוב. הוא הפך חלק מההשכלה החינוך הטכנולוגי התאים עצמ

 העיונית המוצעת לתלמידים בישראל. 

חינוך שיטתי לעבודה כערך וליצרנות כדרך חיים מכובדת וראויה נותר, אם בכלל, בעיקר ברמה ההצהרתית. חשיבות 

המגמה שהתחפשה ל"משכילית" הפכה למגמה  ההכשרה המקצועית וגאוות בעל המקצוע ירדה ממדף הכוונות.

הקונצנזואלית. תעודת בגרות )לא השכלה כללית( ולו חלקית, הפכה להיות המטרה של בתי הספר המקצועיים השונים. 

גם בתי הספר שהיוו בעבר מסגרות קליטה חינוך והכשרה מקצועית לתלמידים על סף נשירה, והתקשו בלימודים 

יעדי הרפורמה בחינוך הטכנולוגי, הם כוונו להתמקד בהכנת התלמידים לבחינות הבגרות, אם עיוניים, השתנו. בהתאם ל

לא בשלמותן לפחות ביחידות בודדות. הלימודים העיוניים תפסו בהם, לעיתים, את מקומה של ההתנסות וההכשרה 

 מקצועית. נושאים עתירי טכנולוגיה החליפו בהדרגה את מקצועות ההכשרה המסורתיים. 

ם התלמידים חשים מקופחים פחות? הוריהם מרוצים יותר? תקופת שהותם בבית הספר מעניינת יותר? מסלולם הא

 הספר שהצליחו להשיג תעודת בגרות חלקית. -העתידי מובטח יותר?  מענה על שאלות מצדיק מחקר בקרב בוגרי בתי

 

חקר מקיף על התפתחות מערכת הערה: המחקר על התפתחות חינוך המקצועי במדינת ישראל נעשה במסגרת מ

החינוך ה)ארץ( ישראלית מתקופת היישוב עד ראשית האלף השלישי. המחקר  הכולל יצא לאור בספר "ביוגרפיה של 

אביב, מאגנס, אוניברסיטה עברית, ירושלים בראשית -מערכת החינוך ה)ארץ ישראלית(", הוצאת תמה, מכון מופ"ת, תל

2008 . 

 

 



 

  

 'הנספח 

 עדיף פחח על מובטל משכיל
האם באמת השתפר מצבם של החלשים בחברה בזכות קידוש בחינות הבגרות? 

 התעשייה משוועת לעובדים מקצועיים, לא רק לפחחים 

 ידיעות אחרונות ynet 11:45,  23.10.14  פורסם:יזהר אופלטקה

 

שלום וביטחון, אלא דווקא  ,בישיבת הממשלה, לא על הנושאים הרגילים של ימין ושמאלמהומה שלמה פרצה השבוע 

בתחום שלא מצטייר כמעורר מחלוקת בין שרי ממשלתנו, תחום החינוך. "שלח את הבן שלך להיות פחח", הטיח בזעם 

לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו ודיון על הקמתם של בתי ספר מקצועיים הפך בן רגע לטעון כל השר סילבן שלום

  .כך

בדבריו העלה מחדש השר שלום את אחד הנושאים הכאובים בעברה של מערכת החינוך: ריכוז היתר של מזרחים בבתי 

שבוטלו בתי ספר אלה והוחלט שכולם בלי יוצא מן הכלל ספר מקצועיים והיד הקלה על ההדק שכיוונה אותם לשם עד 

יכולים לגשת לבחינות הבגרות, בשם השוויון, בשם חיזוק הדימוי של כולם, ובשם דירוגה של ישראל בעולם. אך האם 

באמת הנחה זו נכונה? האם הצעירים ושוק העבודה אינם משלמים מחיר גבוה על כך שיש כיום רק מסלול לימודים אחד 

עיוני המכוון לבחינות הבגרות? האם באמת השתפר מצבם של החלשים בחברה בזכות מהלך  -יסודי -ת הספר העלבבי

 ?זה

רבים מאלה שישבו בשיעורים  ,שנים רבות לאחר שהפכו בחינות הבגרות להיות עגל הזהב של החינוך הציבורי בישראל

ינם מחזיקים בתעודת בגרות שתזכה אותם בכניסה עיוניים במגוון של מקצועות ממדעי הרוח והמדעים בבית הספר א

למוסדות להשכלה גבוהה. רבים אחרים מחזיקים בתעודת בגרות שתאפשר להם ללמוד תארים הפתוחים בפני בעלי 

גבוהים בבגרות, אך יכולת ההשתכרות שלהם נמוכה בעידן שבו כל כך הרבה אנשים מחזיקים לפתע -ההישגים הלא

  .בתואר שני

מדינה צעירים רבים המתוסכלים מכך שלימודיהם אינם מובילים אותם לעסוק במקצועות "מכניסים" או כך קיבלה ה

במקצועות המעניינים אותם, ושוק העבודה הפסיד עובדים רבים שאילו למדו מקצוע טכני, אומנותי או הנדסי מתאים היו 

ק בפחחים ובחשמלאים, מקצועות שניתן תורמים רבות במקומות העבודה החסרים ידיים עובדות. ולא, לא מדובר ר

 ם.בהרבה שהתעשייה המקומית זקוקה להללמוד בימנו תוך מספר חודשים, אלא במקצועות מורכבים 
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 'ונספח 

 "סילבן שלום הטיח בנתניהו: "שהבן שלך יהיה פחח

 

עימות סוער בישיבת הממשלה בעניין בתי ספר מקצועיים. "אלחם בכם", זעם השר שלום, 

אתה חי בעולם של אתמול, פחחים ורתכים " :ולצדו מאיר כהן ועמיר פרץ. ראש הממשלה ענה

שלום צעק: "אין לי טראומה, הייתי במגמה  ."שנוצרה מטראומהמרוויחים הרבה כסף. זו עמדה 

 "ריאלית. אתה לא גדלת כאן, אתה לא יודע איך זה מתנהל

 ידיעות אחרונות ynet 16:21,  22.10.14  פורסם:מורן אזולאי

 

צעקות רמות נשמעו היום :הממשלה לשר סילבן שלוםהשדים שיוצאים מהבקבוק הולידו עימות חריף וקולני בין ראש 

ד'( בישיבת השרים, בוויכוח טעון במיוחד שבמרכזו שר התשתיות והשר לפיתוח הנגב והגליל, שהתעמת עם ראש )

הממשלה. "שלח את הבן שלך להיות פחח. אתה לא גדלת כאן", הטיח שלום בבנימין נתניהו, בשיחה שעסקה בבתי 

 .ספר מקצועיים

עסק בפתיחת שנת הלימודים האקדמית ובנתונים שהציג בישיבת הממשלה פרופ׳ מנואל טרכטנברג, היו"ר היוצא  הדיון

אחוז מהצעירים לא יגיעו לאקדמיה, ורעיון  50של הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. הוא הבהיר כי 

  .ומה גדולהשעלה לפתיחת בתי ספר מקצועיים במקום מוסדות אקדמיים עורר מה

ם יואז פרץ העימות. "אתם רוצים לפתוח בתי ספר מקצועי -תואר אקדמי הוא לא חזות הכול", הייתה התפיסה שהוצגה "

לרתכים ופחחים ולהנציח את הפערים", צעק שלום בזעם. הוא פנה לראש הממשלה ולשרים ואמר להם: "אתם הייתם 

  .""שלח את הבן שלך להיות פחח -שירות לנתניהו אמר י "?שולחים את הבן שלכם להיות פחח

שלום תקף והמשיך: "זאת שערורייה ואני לא אתן שזה יקרה. אני אעמוד מעל לכל במה ואלחם בכם". נתניהו השיב לו: 

"אתה חי בעולם של האתמול, היום פחחים ורתכים מרוויחים הרבה כסף". שלום ענה: "אתה רוצה להחזיר אותי לעולם 

 ."של האתמול

 .שך התלהטו עוד היצרים. את שלום חיזקו השרים עמיר פרץ ומאיר כהן, שבעצמם נשלחו לבתי ספר מקצועייםבהמ

לי אין שום טראומה, אני " :ושלום לא נשאר חייב -נתניהו אמר: "העמדה הזאת היא כנראה תוצר של טראומה שיש"  

 ."הייתי במגמה ריאלית

שנה אחורה. במקום לעודד אנשים לאקדמיה, אתם רוצים לשלוח  50ו שלום המשיך בכעס: "אתם רוצים להחזיר אותנ 

שילכו ללמוד את זה בעצמם כי החליטו. אבל לא כי חרצתם  ,? אם הם ירצו אחרי צבא12אותם להיות פועלים? ילדים בני 

 ."הלאת גורלם". שלום פנה לנתניהו ותקף אותו: "אתה לא גדלת כאן ולא למדת כאן. אתה לא יודע איך זה מתנ
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 'זנספח 

 שבגללן כדאי ללמוד בבית ספר מקצועי סיבות  6

 

 1סיבה  -בית ספר מקצועי 

לומדים מקצוע. מכונאי/ת, מסגר, וגם טכנאי/ת שיניים וטכנאי/ת אלקטרוניקה ואפילו כי  –כבר הבנתם בעצמכם 

 –מנהל/ת רשתות מחשבים. המקצועות האלו דרושים תמיד, תמיד יש להם ביקוש בשוק. ובזכותם יהיה לכם אופק 

 .בזכותם תוכלו לעבוד, לנהל, להיות עצמאיים

 2סיבה  -בית ספר מקצועי 

יומיים בשבוע( ומשתכרים. ולכן כבר עכשיו תוכלו ליהנות -מקצועיים אתם כבר עובדים )יוםכי בחלק מבית הספר ה

 .ואפילו לקנות מכונית ,להוציא רישיון למשל –מעצמאות כלכלית ולהרשות לעצמכם יותר 

 3סיבה  -בית ספר מקצועי 

ב משאתם מרגישים אולי היום כי אם תלמדו מקצוע שאתם מתחברים אליו ומצליחים בו, תרגישו טוב, הרבה יותר טו

בלימודים העיוניים. אחרי הכל, הרבה יותר מספק להרגיש שאתם ממצים את היכולת וגם נהנים אגב כך. מרכיבים 

 .מכשיר רדיו, מתקנים מחשב, מכוונים מנוע

 4סיבה  -בית ספר מקצועי 

תמשיכו בזה. לא אהבתם? לא  ?דתםכי תגלו בגיל צעיר מה מתאים לכם ולא תבזבזו על זה שנים. אהבתם את מה שלמ

 .ובינתיים למדתם משהו שתמיד יהיה שלכם .קרה כלום, ממילא יש לכם "פור" על רוב הצעירים האחרים

 5סיבה  -בית ספר מקצועי 

במערכות אלקטרוניקה יקרות ומורכבות, בסדנאות רכב מתקדמות, במטבחים  -כי תוכלו לעשות סטאז' מצוין בצבא 

ומודרניים. אמנם לא תרוצו עם החבר'ה ועם אלונקה על הכתף, אבל אחרי שלוש שנים תצאו עם משהו ביד ענקיים 

 ניסיון מקצועי. –ששווה המון 

 6סיבה  -בית ספר מקצועי 

אם תהיו בעלי מקצוע טובים, כמובן. טכנאי  –כי עם המקצועות המבוקשים שתלמדו תוכלו גם להתפרנס היטב בעתיד 

 ...., מוסכניק טוב 7500בחודש, ותמיד יש לו עבודה. טכנאי אלקטרוניקה מעל  7000שיניים משתכר 
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 'חנספח 

 

 תיכון טכנולוגי

 

 סבתא שלכם אומרת שצריך ללמוד מקצוע? היא צודקת! 

 לא כל אחד רוצה או צריך להיות רופא או מהנדס. אולי הכישרון שלכם טמון דווקא במקום אחר?

בגרמניה ובפינלנד יותר ממחצית מהתלמידים לומדים בבתי ספר טכנולוגיים. אצלנו, לעומת זאת, נעשו הרבה טעויות 

 בתי ספר כאלה. ואיפה גרמניה ופינלנד ואיפה אנחנו... שבגללן יש כיום מעט מאוד

תיכונים טכנולוגים הם בדרך כלל בתי ספר קטנים יחסית, חלקם בפיקוח משרד התמ"ת וחלקם בפיקוח משרד החינוך. 

הם המציעים לימודים עיוניים לצד לימודי מקצוע. בתחום המקצועי יש בדרך כלל מגמות, והתלמידים בוחרים במגמה 

ימה להם. המגוון כאן גדול, ואתם יכולים ללמוד להיות טבחים, טכנאי אלקטרוניקה, טכנאי מחשבים, מכונאים, המתא

 והרשימה עוד ארוכה. בכיתות הגבוהות משלב המסלול לימודים ועבודה חלקית בשכר בחלק מבתי הספר. -אנשי שיווק 

גרות עיונית ו/או טכנולוגית. נוסף לבגרות התלמידים תיכונים טכנולוגים מאפשרים לתלמידים המעוניינים בכך לגשת לב

 עוברים גם בחינות סיווג מקצועיות של התמ"ת.

 

 האם אחרי ההסבר הזה אתם עדיין מרגישים שאין עתיד בלי בגרות עיונית ואחר כך אוניברסיטה?

שלישי בגיאוגרפיה.  תואר –ולדימיר  –אז הנה תמונת מצב מבית קפה בשדרות רוטשילד בתל אביב. בכניסה השומר 

המלצרית החביבה  -תואר שני בתקשורת. והנה גם יעל  –ענת  –מאחוריו המארחת שמקבלת את פניכם בחיוך 

 –תואר ראשון בסוציולוגיה. אם תמשיכו אחר כך לחנות השכנה תפגשו שם את אסי המנהל  -שמגישה לכם כוס קפה 

 תואר שני במשפטים.

 

 והם ודאי ימצאו את הדרך הזאת. –ואסי הצלחה בדרכם נאחל לוולדימיר, ענת, יעל 

 אבל בינתיים מותר לכם ליהנות מהעובדה שלכם כבר יש מקצוע ביד.

 אז למה דווקא תיכון טכנולוגי? 
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 'טנספח 

 מנשירה להצטיינות ופתיחת עסק

 

באומנות הבישול, עובד במסעדה ובעל עסק עצמאי לעיצוב  2ניסים חיון הוא תלמיד י"ג בתדמור, לומד לקראת סוג 

 עוגות. הוא לומד את מה שהוא אוהב, עובד במה שהוא אוהב, קם כל בוקר בכיף ובדרך להגשים חלום ולממש את עצמו. 

 כל זה יכול היה להיות אחרת. 

שמסיבה זו או אחרת לא מוצאים את עצמם במסגרת הלימודית הרגילה במקום מגוריהם.  אנחנו מכירים הרבה תלמידים

זו כרוניקה ידועה מראש שמתחילה מ"מה אני עושה פה בכלל", נמשכת להברזות משיעורים, כישלון במבחנים, שליליים 

ה הזו, ולעיתים צריך רק יד בתעודה ונשירה. הנסיבות יכולות להיות שונות אבל למעשה כל אחד יכול להיקלע לסיטואצי

 מושטת ומכוונת שתוציא אתכם ממעגל הקסמים הזה.

מתי מתחילה הירידה ? ניסים בחור דתי ולכן למד בבית ספר דתי ביישוב סמוך. כשסיים כיתה ח' כבר לא הייתה 

תי הספר השונים אפשרות ללמוד בבית ספר דתי קרוב לבית ולכן הוא בחר ללמוד בתיכון חילוני ביישוב. המעבר בין ב

באופיים, החברה השונה ועוד גורמים הוציאו אותו מהמסלול. קורה! יכול לקרות לכל אחד. ואז התחילה הכרוניקה 

 שתיארנו למעלה.

ניסים סיפר שבעצם החלום שלו הוא להיות שף מכיוון  בשיחה עם מנהלת בית הספר והיועצת, שיחת צ'אנס אחרון, 

ועצת נזכרה שהייתה ביום עיון בבית ספר מקצועי לאומנות הבישול, היא לא זכרה את שהוא מאוד אוהב את התחום. הי

 השם, אבל חשבה שאולי זה מקום שיתאים לניסים. 

מעלות. זה מתחיל עם ביקור בתיכון תדמור ושיחה עם היועצת, אלישבע.  180זהו, מכאן החיים מקבלים תפנית של 

למיד שמוגדר כתלמיד בעייתי הוא הופך לתלמיד מצטיין ומעוטר בתעודת ניסים מבין שזה המקום בשבילו. עובדה שמת

 הצטיינות מהנוער העובד והלומד.

 לא תמצאו הרבה בתי ספר שבהם תלמידים מדברים כמו ניסים על בית הספר שלהם. 

תמיד יש למי לפנות" "מדהימים, גם הצוות המקצועי מעולה, אנשים מדהימים אחד, אחד.  –"המורים לבישול והשפים 

מבגר אותך, אתה מקבל אחריות מאוד גדולה. עבודה במטבח דורשת עוצמה פיזית ונפשית  "תדמור"הוא ממשיך תיכון 

 ועם כל הקושי והאחריות, מי שאוהב את זה...אין לזה תחליף"

אתם מכירים שפתחו עסק, ויש להם כרטיסי ביקור ותיק במע"מ ובמס  18לגבי העסק... קודם כל, כמה חבר'ה בני 

 הכנסה ? לא הרבה, אם בכלל.

יזמות, מוסר עבודה, התמקצעות באפיה ובישול ועוד דברים שונים הם הכלים שאפשרו לניסים לפתוח את העסק 

בכיתה יג' עוסקים בהכנה  2צבא. חלק מההכשרה בתדמור, בעיקר בלימודי סוג , עוד לפני ה17הראשון בחייו, כבר בגיל 

לחיים האמיתיים. "עיצוב מתוק", החברה של ניסים, מתמחה בעיצוב עוגות מבצק סוכר לפי בקשה אישית של הלקוח. 

 זה התחיל בשבת חתן משפחתית בה הוא עיצב עוגה לאחד האחיינים והמשיך כעסק לכל דבר. 

 אתם יכולים להזמין עוגה לאירוע שלכם ב"עיצוב מתוק". –מדהים. ועוד מילה או שתיים  –ה אחת לומר יש רק מיל

אנחנו בעניין של לפרגן! במערכת החינוך השבלונית שלנו, שבסופו של דבר מנתבת את הילדים פחות או יותר לאותו 

עם זה משהו ולבחור מסלול שנכון בשבילו.  מבין שהוא בדרך למטה ומחליט לעשות 15מסלול, זה כל כך מרגש שילד בן 

לקום כל בוקר בחמש וחצי ולתפוס אוטובוסים להרצליה ולחזור אחר הצהריים,  . זה גם לא טריוויאלי יטריוויאלזה לא 

  ללמוד בלי החברים מהשכונה ויש עוד דברים, אבל ! לבנות לעצמך עתיד טוב שבו תממש את עצמך.

 

http://www.misgarot.org/תדמור-מתוק-עיצוב/ייחודיים-ספר-בתי 
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 'ינספח 

 הייתי מורה בבתי ספר מקצועיים; הם מיותרים

 

 .לבחור במסלול לימודים ייעודי 14אין לחייב ילד בן 

היא העמדה  ,בעניין בתי הספר המקצועיים ,העקרונית שהביע אתמול בישיבת הממשלה השר סילבן שלוםהעמדה 

הנכונה. במדינה המתיימרת להיות מתקדמת ומודרנית אין מקום לבתי ספר מקצועיים. בשנים שאליהן מתייחס השר 

תלמיד בבית ספר מקצועי, אבל כן הייתי מורה בשני בתי ספר כאלה, אורט הנביאים ואורט אליאנס, שלום לא הייתי 

במקצועות הריאליים. במשך שנים עקבתי מקרוב מאוד ובעניין אחרי מה שקורה בבתי הספר  ,שניהם בירושלים

  .המקצועיים, ולשמחתי חלק גדול מהם נסגרו או נהפכו לבתי ספר עיוניים

התלמידים במשפחות החזקות, רובם ממוצא אשכנזי, נשלחו לבתי הספר העיוניים. כל אחד יכול להעריך זה נכון ש

בכוחות עצמו למה היועצות הפדגוגיות שלחו את האשכנזים לבתי הספר העיוניים ואת יוצאי עדות המזרח לבתי הספר 

  .כדי שירכוש מקצוע -המקצועיים. כשהורים לילדים ממוצא ספרדי שאלו למה, היועצות נהגו לומר 

 

וכיתות יוקרתיות פחות כמו פחחות,  ,גם בבתי הספר המקצועיים היו כיתות יוקרתיות יותר, כמו אלקטרוניקה ומחשבים

רתכות ומכונאות רכב. הילדים מהמשפחות החזקות יותר שהגיעו לבתי הספר המקצועיים נשלחו לכיתות ולמגמות 

ות, שההורים שלהם לא ידעו את הדרך למורים ובעיקר למנהל בית הספר, היוקרתיות, והתלמידים מהמשפחות החלש

נשלחו למגמות הלא נחשבות. החלוקה למגמות, בבתי הספר שאני לימדתי בהם נעשתה בסוף כיתה ט' בישיבת 

המועצה הפדגוגית )כל מורי הכיתה(. לא פעם ולא פעמיים קרה שתלמידים מצטיינים בשכבה נשלחו למגמה הלא 

צריך לחזק את המגמה". מיותר לציין שהמנהל " :ת, וכשאני ומורים אחרים תמהו בקול רם השיב מנהל בית הספריוקרתי

ילדים להורים חזקים אשכנזים, שהישגיהם היו ירודים יותר,  -ידע כי ההורים של אותו תלמיד לא יטרידו אותו. ולהפך 

  .הגיעו למגמות היוקרתית

 

שלוש מגמות: מסלול תיכוני )מסמ"ת( שבו היו ניגשים לבגרות, מסלול רגיל )מסמ"ר( בבתי הספר המקצועיים היו 

ומסלול מעשי )מסמ"מ(, שבשניהם לא התלמידים לא ניגשו לבגרות. כלומר, אם תלמיד לא היה מגיע למסלול מסמ"ת, 

ות מאשר ילדים בבית הוא היה מסיים את הלימודים עם תעודה ירודה. ילדים בבית ספר מקצועי למדו הרבה יותר שע

, ולאחר מכן צריכים לעשות שיעורים. שיעורים 15:30–והסתיימו בדרך כלל ב 7:30–ספר תיכוני. הלימודים החלו ב

  .בשרטוט למשל, שלא נהוגים בבית ספר עיוני, דרשו שעות ארוכות מאוד

יכוניים, ורובם מיותרים, התלמידים בבתי הספר המקצועיים למדו הרבה מאוד נושאים שלא לומדים בבתי ספר הת

כי אחרי בית הספר, ארוחת הצהריים ושיעורי הבית לא  .בראייה של החיים הבוגרים. מנגד, הם איבדו את כל נעוריהם

 ,הלומדים בבתי ספר מקצועיים למדו מעט מאוד, אם בכלל, מקצועות כמו ביולוגיה .נשאר זמן ובעיקר כוח לשום דבר

  .ה, ומעט שעות מקצועות יסוד כמו תנ"ך, ספרות, היסטוריה ואנגליתגיאוגרפיה, כלכלה וסוציולוגי

אין ספק כי בוגר בית ספר מקצועי יוצא לחיים חסר. זאת ועוד, סיכוייו של תלמיד שסיים בית ספר עיוני במגמה ריאלית 

  .להתקבל לטכניון טובים בהרבה ממי שסיים ארבע שנים בבית ספר מקצועי

לבחור במסלול הלימודים שלו. ילמדו כל ילדות וילדי ישראל בבית ספר  14ין לחייב ילד בן צודק השר שלום שאומר שא

ולאחר הצבא יחליטו מה הם רוצים ללמוד באוניברסיטה. מהניסיון שלי  -עיוני, יקבלו את הבסיס המלא להמשך החיים 

בבית הספר המקצועי. כמעט כולם עם תלמידים בוגרים, רק בודדים בלבד המשיכו לאחר הצבא במקצועות שאותם למדו 

  .שינו כיוון, לעתים בצורה מפתיעה
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 'י"אנספח 

 אירית תלמוד | אפשר גם בלי בגרות

 
שמחתי מאוד לראות בשבוע שעבר, שמשרד החינוך החליט סוף סוף להשקיע בחינוך הטכנולוגי. לפי הדיווחים 

מיליון שקלים, לא פחות. מישהו שם כנראה הפנים, בשעה טובה, את העובדה  270בתקשורת הוחלט להשקיע בנושא 

מן התלמידים בישראל זכאים  48%ק ר -שלא כל התלמידים יכולים או רוצים לעשות את בחינות הבגרות. עובדה 

לתעודת בגרות, פחות מחצי. כל השאר סיימו את התיכון כאשר חוויית הכישלון צרובה בנפשם. כך הם התחילו את 

חייהם הבוגרים. לא עוד, חשבתי לעצמי. במשרד החינוך החליטו לשים לזה סוף. ואולם, בדיקה קצרה העלתה שטעיתי. 

 אוי, כמה שטעיתי. 

 

שעומד בבסיס הקמפיין עתיר התקציבים של משרד החינוך הוא, שכל תלמיד שיצטרף לחינוך הטכנולוגי ברמה  הרעיון

של חמש יחידות, יקבל בונוס בקבלה לאוניברסיטה. אולי זו רק אני, אבל לתומי חשבתי שחינוך טכנולוגי אמיתי, משמעו 

 רכישת מקצוע והתנסות מעשית. 

 

דים לתלמידים שלא מעוניינים בלימודיים עיוניים או לא מסתדרים אתם. אבל לא. החינוך דימיינתי מסלולים רבים המיוע

הטכנולוגי, לשיטתו של משרד החינוך, הוא חינוך עיוני במקצועות טכנולוגיים. שוב חזרנו לבחינות הבגרות שמשרד 

 ר שנה. החינוך מקדש ומוקיר על פני כל פרמטר אחר. כמה חבל שהוא נכשל בזה בגדול, שנה אח

 

לא ברור מדוע לא הקצה משרד החינוך מסלולים טכנולוגיים אמיתיים, שבמסגרתם התלמידים יוצאים מן הכיתה, רחמנא 

זכאות לבגרות כבר לא יהיה  48%-ליצלן, ומתנסים בעבודה אמיתית במקומות עבודה אמיתיים. הרי כישלון יותר גדול מ

ינוך טכנולוגי אמיתי? האם יש מישהו שחושב באמת שכל ילדי ישראל כאן, אני מקווה. אז למה מפחדים שם כל כך מח

 השגת תעודת בגרות? לאן נעלמו התיאוריות בדבר האינטליגנציות המרובות?  -יכולים לעמוד באותה מטרה לימודית 

ר, עובר התלמיד לומד מקצוע בבית הספ -שאגב, קיים בישראל רק לא במסגרת משרד החינוך  -בחינוך טכנולוגי אמיתי 

התנסות מעשית במקום עבודה )למשל בתעשייה האווירית, בבזק, בחברת חשמל( ורוכש ניסיון. מה שמשרד החינוך 

 מציע זה דבר אחר לחלוטין, שקשה להתאפק ולא לקרוא לו "אחיזת עיניים". 

 

ין התלמידים. בעיני משרד כן, אני כועסת. מאוד. כי במשרד החינוך לא מביאים לידי ביטוי את השונות הטבעית הקיימת ב

החינוך, כל התלמידים הם פלקטים ואפשר פשוט לרסס אותם בצבע אחיד. אחרת, איך אפשר להסביר את הרתיעה 

 הגדולה שלהם מחינוך טכנולוגי כהלכתו? 

 

מכלל התלמידים בישראל לומדים היום בחינוך טכנולוגי בבתי ספר תיכון שנמצאים באחריות משרד התמ"ת. הם  4%

יעו לחינוך הטכנולוגי כדי לרכוש מקצוע, חלקם מבחירה וחלקם לאחר שנשרו ממסגרות לימודיות אחרות. מתלמידים הג

אלה נחסכה חוויית הכישלון בשל הקושי להשיג תעודת בגרות מלאה, והם זכו בהזדמנות לרכוש מקצוע נדרש ואיכותי. 

 מהחינוך הטכנולוגי של משרד החינוך.  אם ירצו, הם יוכלו להשתלב בעולם העבודה הרבה לפני חבריהם

 .ז בתל אביב, שבאחריות משרד התמ"תהכותבת היא מנהלת בית הספר התיכון דב הו
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