
 
 הכנסת

 המחקר והמידע מרכז

ת ס נ כ  מרכז המחקר והמידע, ה

ם  י ל ש ו ר י  , ה י ר ק 9ה 1 9 5 0 1 5 

www.knesset.gov.il/mmm 

 

 02 - 6408240:  מזכירות טל'

 02 - 6496103:  פקס'

 

 חתשע" בתמוז טי"

 2018יולי ב 2

 לכבוד 

 חה"כ יוסף ג'בארין

  כאן

 , שלום רב

 חינוך העברי שנבחנים בבחינות הבגרות בערביתהנתונים על תלמידי  הנדון:

לבקשתך, ולקראת דיון בנושא לימודי השפה הערבית בבתי ספר במערכת החינוך העברית להלן נתונים  .1

יחידות לימוד  5-ו 3הנבחנים בבחינת הבגרות בערבית ברמה של  מרכזיים על תלמידים בחינוך העברי

 עברי המגישים לבגרות בערבית. ועל בתי ספר בחינוך ה

בכיתות ז' עד י'.  בחטיבות בחינוך העברי לפי הוראות משרד החינוך יש חובה ללמד את השפה הערבית  .2

שעות שבועיות. ניתן ללמוד צרפתית כחלופה ללימודי  3הביניים יש להקדיש ללימודי השפה הערבית 

 י"ב יכולים לבחור להיבחן בערבית כאחד ממקצועות הבחירה לבגרות.-י"א ו  תלמידי כיתות הערבית.

 1.ים התלמידיםמספר שעות הלימוד תלוי במספר יחידות הלימוד שבהן נבחנ

יחידות  5-ו  3ברמה של  לבקשתנו העביר משרד החינוך נתונים על תלמידים שנבחנו בבגרות בערבית .3

תלמידים  3,071נבחנו בבגרות בערבית  2016בשנת  לימוד בשנים האחרונות. מן הנתונים עולה כי

גדל יחידות לימוד  5ברמה של יחידות לימוד. מספר הנבחנים  5ברמה של מהם  90%-בחינוך העברי, כ

ינוך העברי נותר אך שיעורם מבין כלל הנבחנים בבחינות בגרות בח 2016-ל 2011בין  35%-בלמעלה מ

על מספר הנבחנים בבחינות בגרות בערבית בחינוך העברי ושיעורם מכלל  .  פירוט הנתונים4%-כ -נמוך 

 2ה:הבאטבלה במופיע  הנבחנים בבחינות בגרות בחינוך העברי
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 1201-2016נבחנים בבחינת בגרות בערבית בחינוך העברי ושיעורם מכלל הנבחנים בחינוך העברי, 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 2,779 2,414 2,165 2,229 2,198 2,035 יח"ל 5

 292 296 256 209 139 352 יח"ל 3

 3,071 2,710 2,421 2,438 2,337 2,387 ל"יח 5-ו 3רמה של בנבחנים  סה"כ

 4.2% 3.7% 3.5% 3.6% 3.5% 3.6% מן הנבחנים בחינוך העברישיעור 

 

 תלמידים 4שנם יבתי ספר בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי דתי  700-בתי ספר, מתוך כ 190-כב .4

יחידות לימוד בערבית. מספר בתי הספר המגישים לבגרות בערבית  5לבגרות ברמה של  ויותר שניגשו

. פירוט הנתונים ותר כמעט ללא שינוי בשנים האחרונותנ מכלל בתי הספר בחינוך העברי ושיעורם

 :3ההבא בטבלה

 

יח"ל ושיעורם מכלל בתי הספר  5בערבית ברמה של ספר בחינוך העברי המגישים לבגרות -בתי

 2013-2016בחינוך העברי הממלכתי והממ"ד, 
 

2013 2014 2015 2016 

741 מספר בתי ספר  168 186 193 

 27.5% 26.6% 24.5% 26.0% שיעור מכלל בתי הספר בחינוך העברי
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נתונים על כלל בתי הספר . 2018ביולי  1שיחת טלפון, מינהל תקשוב ומערכות מידע, מרכז מידע בחינות בגרות,  שראל רסולי,י 3
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