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  *? מנין ולאן–בחינות הבגרות 
  

               
  דן עמיר

il.ac.tau.post@danamir  
  אביב-אוניברסיטת תל

  ר ועדת המקצוע מתמטיקה"יו
  

  

אחת הבעיות המרכזיות במערכות החינוך בעולם היא 

. ינותהקונפליקט בין השוויוניות לבין עידוד המצו

, בעשורים האחרונים התרכז הלחץ הציבורי בישראל

בפריצת השערים להשכלה , כמו בארצות רבות בעולם

הדרג הפוליטי במשרד החינוך הגיב בחתירה . הגבוהה

המוצהרת להגדלת אחוז זכאי תעודת הבגרות בכל 

ברור שהגדלה דראסטית בשיעורי המעבר תיתכן . מחיר

הקל בבחינות השאיפה ל. רק במחיר הורדת הסף

הבגרות כדי לאפשר לציבור גדל והולך לעבור אותן 

: בהצלחה יצרה כמה פטנטים ישראליים ייחודיים

שיטת , שיטת ההגרלה שהכניס אמנון רובינשטיין

כלומר הגרלה בין נושאים בחומר במקום בין (המיקוד 

מועד שני ללא , שהחליפה אותה) מקצועות שלמים

 .לימור לבנת השרה ידי-לעסיכון הציון הקיים שהונהג 

כיוון שגם אחרי כל אלה עדיין מהווה המתמטיקה את 

, מתקשים בבחינות הבגרותההמכשול העיקרי בפני רוב 

, נוספו גם פטנטים ייחודיים לגבי המבחנים במתמטיקה

ולאחרונה ,  מהשאלות50%כמו ברירת בחירה של עד 

בה הוחלפה הבחינה האחת בשלוש , גם שיטת הצבירה

כשהבחינה ,  כל אחת מהן על שליש החומר–ות בחינ

השלישית בכל רמה היא גם הבחינה הראשונה ברמה 

שתי הבחינות , כדי להוסיף ביזיון על קצף. העוקבת

 3(הראשונות מתוך השלוש של הרמה הנמוכה ביותר 

מוגבלות לשאלות מתוך מאגר מצומצם נתון ) יחידות

וכא כך ששתי הבחינות האלה הפכו לח, של שאלות

ואיטלולא ורוב הניגשים עוברים אותן בציון של קרוב 

כך שהציון שיקבלו בבחינה השלישית הוא חסר , למאה

  מתמשך ו ניכר פיחות חל ,זאת לכל בנוסף .משמעות

אלא גם בארבע , בחומר וברמה הנדרשים לא רק בשלוש

והמוצר הסופי המגיע לאוניברסיטאות , וחמש יחידות

ו במידה ניכרת מזה שהיינו או לצבא נופל באיכות

  .רגילים לו בדורות הקודמים
  

בעיה שנייה בחומר הנדרש כיום במתמטיקה ברמת 

שלוש יחידות היא מידת הרלבנטיות של החומר הנלמד 

החסר הבולט ביותר . לחיים העתידיים של הבוגר

בחינוך המתמטי היום הוא בהקניית חשיבה לוגית 

 דברים –יקה והבנה בסיסית של הסתברות וסטטיסט

שכמעט כל אדם זקוק להם לשם קבלת החלטות בחיי 

רוב אלה שאינם ממשיכים בכיוון , מאידך. יום-יום

מדעי או הנדסי אינם משתמשים בחלק ניכר של 

  כמו –הטכניקה המתמטית הנלמדת בתוכנית הנוכחית 

פתרון וחקר של מערכות משוואות ליניאריות או 

  .יפרנציאלי ואינטגראליאו חשבון ד, משוואות ריבועיות
  

בעיה שלישית במבנה הנוכחי של בחינות הבגרות 

במתמטיקה היא הפרגמנטאציה של הידע המתמטי 

במקום לראות את . המודגשת בשיטת הצבירה

המתמטיקה כמכלול הקשור קשר אמיץ להבנת העולם 

היא נלמדת כמספר נושאים נפרדים , שמסביבנו

קשור לא לנושאים העומדים כל אחד בפני עצמו ואינו 

 –האחרים וגם הקשר למציאות סביב הוא רופף 

, כשאתה נבחן בנושא א אינך אמור להכיר את נושא ב

גם כשהוא נמצא ברובד נמוך יותר של המבנה 

אם אין ,  נחשבת'מהחיים'ושאלה , ההירארכי המתמטי

לשייכת לנושא , התייחסות ישירה לשאלות מסוגה

ם מוגדר ומוגבל  שיש לו מקו'שאלות מילוליות'

  . במערכת השאלונים
  

ההצלחה בבחינות הבגרות הפכה היום , כאמור לעיל

ויש , למטרה העליונה של מערכת החינוך בכל דרגיה

החינוך : המאמר נכתב בעקבות הרצאה שנתנה בסימפוזיון   
קשר " שנה ל20שנערך לציון מלאת ? אן ל–המתמטי בישראל 

 .ז"תשס, מ סוכות"בחוה" חם

*
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לכך השלכות מרחיקות לכת על ההוראה והלימוד לא 

  . אלא גם בחטיבת הביניים, רק בחטיבה העליונה
  

 הבעיות הרציניות שהצבעתי עליהן קוראות לרוויזיה

ואנסה להציג בשיחתי היום גם , במבנה בחינות הבגרות

  .הצעה לרוויזיה כזו
  

דברי מתחלקים , בהתאם לנושא עליו התבקשתי לדבר

, החלק הראשון. 'לאן' וה'מאין'ה: לשני חלקים

הוא סיפור המוכר היטב לרוב המעורבים , 'מאין'ה

לא , 'לאן'ה, בחלק השני. בחינוך המתמטי בישראל

אלא , ריה עובדתית כמו בחלק הראשוןאדבר על היסטו

ונדונו רק ,  שום גוףידי-עלעל רעיונות שעדיין לא אומצו 

 ידי-עלבפגישה וולונטארית שאורגנה לפני כשנתיים 

  .ח"המט
  

בימים הטובים של , בשנות החמישים המוקדמות

ב רק כעשירית "למדו בכיתות י, ראשית המדינה

מספר מקבלי ו, מספרם היה סביב האלף. מקבוצת הגיל

בקיץ . תעודת הבגרות מביניהם היה כמה מאות בשנה

עבדתי במכון פאלק במחקר מקיף על , כסטודנט, 1955

כל מקבלי תעודת הבגרות בשנים הראשונות של 

והכרטיסייה המלאה שהייתה בידי כללה , המדינה

ב " היו כבר בכיתות י1965בשנת . פחות מאלפיים

, 16%-עלה לכשליש מהגילאים ושיעור הזכאים 

, 21%-ו 54%-בתחילת שנות השמונים עלו השיעורים ל

כמובן . 44%- ו83%  2001-וב , 30%- ו72% 1990-ב

. שהגידול במספרים אבסולוטיים גדול הרבה יותר

ב כמעט והוכפל הן מספר "ן עד תשס"בשנים תש

והן מספר , )79,000- ל44.000-מ(הניגשים לבגרות 

אחוז המצליחים מבין . )52,000- ל27,000-מ(הזכאים 

, לא רק שלא ירד בעקבות למרות הכפלה זו, הניגשים

כך שאחוז בעלי הבגרות מבין  , 66%- ל60%-אלא עלה מ

-ל, ן" בתש37%-מ ו" בתש29%-קבוצת הגיל עלה מ

  .א" בתשס50%
  

בעשורים האחרונים התרכז הלחץ הציבורי בפריצת 

הדרג הפוליטי במשרד . השערים להשכלה הגבוהה

בלחצים על האוניברסיטאות , מחד, ינוך הגיבהח

להקל ואף לבטל לחלוטין את קריטריוני , להגמיש

הקבלה עד כדי קבלה אוטומאטית לכל בעל תעודת 

התגובה האחרת של המשרד היא בחתירה . בגרות

המתמדת להגדלת אחוז זכאי תעודת הבגרות בכל 

מכיוון שהבחינה במתמטיקה היוותה את אחת . מחיר

היא הייתה , ת הקשות ביותר בדרך לתעודההמשוכו

הירידה ההדרגתית . קורבן מתבקש למאמצים אלה

, המתונה ברמת הבחינות בשנות השבעים והשמונים

שנבעה בעיקר מהתרחבות מסיבית של מערכת ההשכלה 

והצעד , לא סיפקה את הפוליטיקאים, התיכונית

 אמנון ידי-על 1995-הדראסטי הראשון נעשה ב

הזכור לרע בשל כך שהנהיג את שיטת , רובינשטיין

הוא גם ביטל . 7 מתוך 4 –ההגרלה של בחינות הבגרות 

 בית הספר וקבע שכל ידי-עלאת סינון התלמידים 

התלמידים . תלמיד יכול לגשת לבחינות הבגרות

והאוניברסיטאות , הנלהבים נשאו אותו על כתפיים

  . זעמו
      

ביטל ל "זהמר  כשזבולון 1998-שיטת ההגרלה נזנחה ב

את הגרלת המקצוע והנהיג במקומה שיטה גרועה לא 

במקום להגריל מקצועות : כלומר,  המיקוד–פחות 

 3/7-שלמים מוגרלים חלקי מקצוע ומושמטים כ

  . מהנושאים

שיטה זו מרדדת , ')למשל, רמי יוגב(כמו שהתריעו אז 

שכן היא מונעת את היכולת , את הבחינות עוד יותר

מאחר שחלקים מהחומר . אינטגרטיביותלשאול שאלות 

אפשר לקשר בין סוגיות -אי, אינם נכללים בבחינה

  . 'שונות
  

תרומתה הצנועה של לימור לבנת בכיוון מביש זה של 

 2001-הגדלת אחוז הזכאים ללא מאמץ התבטאה ב

בהוספת מועד שני לבחינות שיכול רק לשפר ציון 

 2002-וב, )הציון הסופי הוא הטוב בין השניים, כלומר(

 שיטת –בעוד שינוי מפוקפק שהכניס רעש רב למערכת 

  .שאעמוד עליה בהמשך, הצבירה במתמטיקה ובאנגלית
     

כיוון שהמטרה המוצהרת של המערכת כולה אינה 

המורים היום , אלא ההצלחה בבגרות, הלימוד והידע

ספרי , מסיבה זו.  אלא מכינים לבחינה,אינם מלמדים

ישנה נעלמו כמעט לחלוטין מבתי הלימוד במתכונתם ה

לא רק מהחטיבות העליונות אלא , יסודיים-ספר העלה

את מקומם של ספרי הלימוד . גם מחטיבות הביניים

שהפופולאריים ביותר , תפסו קובצי השאלות לבגרות

לא ידוע לי על שום מדינה . ביניהם הם אלו של בני גורן

צורך ל בה הלימוד בתיכון הוא אך ורק ,אחרת בעולם

הן התלמידים והן המורים , יתרה מזו. הכנה לבחינות

ואינם מוכנים , שואפים לעשות זאת במינימום השקעה

חומר , חס וחלילה, לבזבז זמן ומאמץ ללמד או ללמוד

התוצאה מכך היא תופעת . שלא יופיע בבחינה

העולה בקנה אחד עם התעצמות הלוטו , ההימורים

רובינשטיין גרמה אם ההגרלה של . והטוטו במדינתנו
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בזמנו לכך שהתלמידים והמורים דחו את החזרה 

אבל נאלצו , במתמטיקה עד היוודע תוצאות ההגרלה

הרי , ללמד עד אז את מרבית הנושאים שבחומר

המיקוד הביא לכך שהמורים מהמרים על הנושאים 

ואינם מלמדים כלל עד הרגע האחרון , שיופיעו במיקוד

הערוכים , לים"המו. יעונושאים שלפי ניחושם לא יופ

מיד לאחר שמודיעים על , מוציאים, לכך מראש

קובצי שאלות המכילים רק את הנושאים , המיקוד

והמורים מנסים להטליא בעזרתם ברגע , שבמיקוד

האחרון את החורים שהשאירו בהשכלתם המתמטית 

 –עוד הגרלה , כמובן, מועד ב מוסיף לנו. של התלמידים

 למועד א גם אם לא התכוננו תלמידים יכולים לגשת

ומאידך הם יכולים לנסות לשפר ציון במועד ב , לבחינה

גם אם לא השקיעו שום מאמץ נוסף ללמוד את החומר 

  .    הם אינם מסכנים שום דבר–
     

הוכנסה תקנה , במסגרת המאמצים להבטיח בגרות לכל

 שבעזרתה יכול כל יודע קרוא וכתוב לעבור את ,נוספת

. מטיקה של שלוש יחידות ללא שום הימורהבחינה במת

 מתוכן נלקח רובן ,הוכן והופץ מאגר לא גדול של שאלות

בחינת הבגרות בשינויים בשאלות ההגדול של 

שינוי שמות או פרמטרים או השמטת (מינימאליים 

נושא -כיוון שמספר השאלות במאגר בכל תת). סעיפים

את התלמיד יכול לשנן , המפורט במיקוד אינו גדול

 גם כשאינו ,התשובות ולעבור את הבחינה בהצלחה

 ששיטה ,אין פלא בכך. מבין מילה וחצי מילה מהחומר

 שתלמידים ללא מוטיבאציית יתר ,זו גרמה לכך

בוחרים להסתפק בחיים הקלים של שלוש יחידות ולא 

אין , מאידך. להתאמץ ולהסתכן בארבע או חמש יחידות

סטי בערכה של  שחל פיחות דרא,גם להתפלא על כך

  . תעודת הבגרות שלהם
     

 ולעלות 'לחזור בתשובה'כדי לאפשר לחלק מהתלמידים 

  . הוכנסה שיטת הצבירה שהזכרתי קודם, רמה

יש שבעה שאלוני בחינה , הנוהגת כיום, בשיטה זו

כאשר בכל רמה יש להיבחן , בבגרות במתמטיקה

: שציוניהם משוקללים במידה שווה, בשלושה שאלונים

. 3 ו 2, 1 אלה הם השאלונים – יחידות 3ה של ברמ

 – יחידות 5-וב. 5 ו 4, 3 השאלונים – יחידות 4ברמה של 

התלמיד יכול לגשת לשלושת השאלונים שהוא . 7- ו6, 5

ולכאורה הם בלתי תלויים , חייב בהם במועדים נפרדים

לכן יש . כך שאפשר לגשת אליהם גם בכל סדר, זה בזה

שאלון לא ידרוש ידע או הבנה  שה,הקפדה רבה על כך

 שאינו מפורט במפורש ברשימת ,חומרהמתייחס ל

יש כאן , כלומר. הנושאים השייכים לשאלון זה

, וכמו שאמרנו קודם, פרגמנטאציה גמורה של החומר

נדרש להראות ידע רחב יותר  לאאף פעם התלמיד 

. במתמטיקה מהמינימום הנדרש בנושאי השאלון

פגשתי כאשר בשאלון ברמה של בדוגמה קיצונית לכך נ

הייתה שאלה באלגברה לגבי , כמדומני,  יחידות4

, כיוון שהשאלה נראתה לי דלה מדי. משוואה ריבועית

שטח (הצעתי להלביש אותה בלבוש גיאומטרי מינימאלי 

שאלות 'כיוון שהנושא , נעניתי שזה אסור). מלבן

 דוגמה לא...  איננו נמצא בחומר לשאלון הזה'מילוליות

פחות מזעזעת היא המחאה הגדולה שהתעוררה כאשר 

)  יחידות5 או 4בבגרות של (התלמידים היו צריכים 

 זה גיאומטריית –לדעת למצוא שטח פנים של תיבה 

. הייתה הזעקה! המרחב ולא חשבון דיפרנציאלי

הדרישה לבטל שאלה זו ולהעלות את הציונים הגיעה 

  .גם לעיתונות
  

ולא , במלואם מהמאגר נלקחים 2- ו1השאלונים 

שהחציון של התפלגות הציונים בהם היה , לכן, מפתיע

, 3האבסורד שבציון זה בולט בתוצאות שאלון . 100-כ

ובאופן ,  יחידות4 יחידות ותלמידי 3המשותף לתלמידי 

 הן מבחינת החומר הנוסף והן משום –טבעי קשה יותר 

כיוון שרוב . שרק שאלה אחת בו נלקחת מהמאגר

 שניגשים לשני השאלונים הראשונים ,יםהתלמיד

הם אינם ,  נקודות60-יותר מ, ביחד, צוברים בהם

 כדי לקבל ציון עובר ,תלויים בתוצאות השאלון השלישי

תלמידים רבים ניגשו לבחינה השלישית , ואכן. בבחינה

לא טרחו ללמוד את החומר , רק באופן פורמאלי

 חנה ר"ר ד"המפמ. ולפעמים גם הגישו מחברת ריקה

בבגרות יצביע על ' עובר'שציון  לכך פרל ניסתה לפעול

היא החליטה להתנות אותו . ידע מתמטי מינימאלי

 בשאלון 100 נקודות מתוך 15בהישג של לפחות 

כנגד זאת קמה מחאה גדולה של המורים . השלישי

לית דאז לא אישרה את ביצוע "המנכ. והמנהלים

נת המורים כיוון שלטע, התקנה החדשה במועד החורף

ולא , הודיעו להם על כך רק חודשיים לפני המועד

הייתה בידם השהות להכין את התלמידים לגזירה 

ללמד את החומר של השאלון , כלומר(חדשה זו 

 במועד הקיץ, אמנם, תירוץ זה אינו תקף). 'המיותר'

  .אבל ההתנגדות העזה נשארה בעינה, האחרון

של ועדת שיטת הצבירה הונהגה למרות התנגדותה 

הכנסתה טרפה את סדרי ההוראה ועברה . המקצוע דאז

והרך היילוד התברר חיש מהר , חבלי לידה לא קלים

כי , המשרד אינו יכול לבטל אותה בהינף יד. כבעל מום
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אבל כמדומני , כל המערכת התכווננה עכשיו לפיה

  .שהצלחנו לשכנע שיש להיפטר ממנה בהקדם האפשרי
     

מתוך השינויים התכופים אפשר לחזור ולסכם ש

במערכת החינוך עולה מטרה אחת שנותרה עקבית 

להביא לעלייה בשיעור הזכאים : והיא, לאורך השנים

, זוהי תופעה שכיחה בעולם של היום. לתעודת בגרות

 בעלי תעודת בגרות 100%-והצהרות על הכוונה להגיע ל

כמו , נשמעות לא רק אצלנו אלא גם בארצות אחרות

  . אנגליה

עם השנים הפך שיעור הזכאים לתעודת , על כל פנים

מערכת  הבוחן בעיני כל בישראל אתמדד לבגרות 

. הצלחתם של שרי החינוך בפרט אתוהחינוך בכלל 

אין צורך . הנושא עולה לכותרות ולדיון ציבורי מדי שנה

כולם מרוצים ושר , לומר שכששיעור הזכאים עולה

לי לתהות באילו מב, החינוך ומשרדו מריעים בשופרות

אם השיעור , לעומת זאת. אמצעים הושגה עלייה זו

כולם מזדרזים , אשתקד, כנראה, כמו שקרה, יורד

גם אם ,  ואילו המשרד.לתקוף את משרד החינוך

 ,בקדנציה האחרונה ננקטו על ידיו כמה צעדי החמרה

רמתה שמגמתם הייתה לבלום את הפיחות המתמשך ב

השתמש בהסבר זה כדי לא העז ל, תעודת הבגרותשל 

העדיפו , לדורותיהם, וכל ראשיו, לתרץ את הירידה

להטיל את האשמה על הקיצוץ התקציבי שהביא 

  .לצמצום מספר שעות ההוראה
  

כמובן שכולנו נשמח לעלייה ברמת ההשכלה של כל 

, "מי ייתן כל ישראל נביאים "–התלמידים בישראל 

בח ולא ראויה לש, כשלעצמה, והעלייה באחוז הזכאים

, כשאנחנו דנים באיכותו של המוצר הסופי, אבל. לגנאי

הרי זו עובדה מדאיגה שרמתם המתמטית של בוגרי 

החינוך המתמטי בבתי ספר הלכה הלוך וירוד  בעשורים 

באה בהחלט על , במקרה זה, שהכמות, האחרונים

  ? האם מיציתי את הסיבות לכך. חשבון האיכות
  

ים שהתווכחו זה עם זה יש סיפור יהודי על שני בטלנ

הטיעון . בשאלה אם הגוף צומח בראש או ברגליים

הם , המוחץ של הראשון היה שכשעומדת שורת חיילים

אינני זוכר את נימוק . נבדלים זה מזה דווקא בראש

גם הידע ... אבל הוא היה משכנע באותה מידה, הנגד

וגם תוצאות מבחני ההשוואה , האישי של רבים מאיתנו

יים מלמדים אותנו שגם הרגליים של החינוך הבינלאומ

המתמטי אצלנו קצרות וחולות במחלה שהחמירה 

כאן קשה לנו לראות את . מאוד בעשורים האחרונים

  . בחינות הבגרות ואת בני גורן כאשמים העיקריים בכך

אבל לא התבקשתי לדבר על הוראת המתמטיקה בבית 

נות אלא על בחי, הספר היסודי או בחטיבת הביניים

הבעיה העיקרית בבחינות , כמו שאמרתי. הבגרות

הבגרות במתמטיקה היא הקונפליקט בין המגמה 

ובין , לאפשר ליותר ויותר צעירים להגיע לתעודת בגרות

. הרצון לשמור על רמה נאותה של בחינות הבגרות

שורשה של בעיה זו הוא בתפקידה הכפול של תעודת 

רמת השכלה היא תעודה המעידה על , מחד. הבגרות

בסיסית הנדרשת היום כתנאי הכרחי בתפקידים 

היא , מאידך. ומשרות בשרות הציבורי ובמגזר הפרטי

משמשת כדרישת קדם ללימוד אוניברסיטאי ומשקפת 

את הבשלות הספציפית ללימודים גבוהים במקצועות 

, וכאמצעי מיון בקבלה ללימודים גבוהים, מסוימים

  . במיוחד לחוגים המבוקשים
  

הבעיה השנייה היא מידת הרלבנטיות של החומר 

החסר הבולט . הנלמד לחיים העתידיים של הבוגר

ביותר בחינוך המתמטי של הציבור הרחב היום הוא 

בהקניית חשיבה לוגית והבנה בסיסית של הסתברות 

 דברים שכמעט כל אדם זקוק להם –וסטטיסטיקה 

 רוב אלה, מאידך. יום-לשם קבלת החלטות בחיי יום

שאינם ממשיכים בכיוון מדעי או הנדסי אינם 

משתמשים בחלק ניכר של הטכניקה המתמטית 

,   כמו טכניקה אלגברית–הנלמדת בתוכנית הנוכחית 

פתרון וחקר של מערכות משוואות ליניאריות או 

  . חשבון דיפרנציאלי ואינטגראליאו , משוואות ריבועיות
     

דע המתמטי הבעיה השלישית היא הפרגמנטאציה של הי

במקום לראות את . המודגשת בשיטת הצבירה

המתמטיקה כמכלול הקשור קשר אמיץ להבנת העולם 

היא נלמדת כמספר נושאים נפרדים , שמסביבנו

העומדים כל אחד בפני עצמו ואינו קשור לא לנושאים 

 –וגם הקשר למציאות סביב הוא רופף , האחרים

, נושא בכשאתה נבחן בנושא א אינך אמור להכיר את 

גם כשהוא נמצא ברובד נמוך יותר של המבנה 

אם , נחשבת" מהחיים"ושאלה , ההירארכי המתמטי

לשייכת לנושא , אין התייחסות ישירה לשאלות מסוגה

 שיש לו מקום מוגדר ומוגבל 'שאלות מילוליות'

  . במערכת השאלונים
    

האם ניתן לשנות את מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה 

  ? נה לבעיות האלהכך שיינתן מע

ברור שבמציאות החינוכית והפוליטית שלנו ייתכן רק 

. אבל נראה לי שיש אפשרות לשיפור המצב, מענה חלקי

שהתגבשה , ההצעה שאני מציג כאן היא יוזמה שלי
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ח והוצגה "במפגש שזומן לפני כשנתיים ביוזמן המט

אך לא נידונה עד , יעקב כץ' בקווים כללים בפני פרופ

וועדת המקצוע ולא בשום גף רשמי אחר עתה לא ב

שלוש רמות ההצעה היא במקום  .מטעם משרד החינוך

רמה : של בחינה במתמטיקה יוצעו ארבע רמות

. רמה מתקדמת ורמה גבוהה, רמה מורחבת, בסיסית

לידע המתמטי , באופן גס, רמות אלה מתאימות

המוקדם הרצוי והנדרש בארבע חטיבות הלימוד 

וב החוגים במדעי הרוח ובאמנויות בר: האוניברסיטאי

לא נדרשים ידע והבנה מתמטית מעבר לידע וההבנה 

ברוב החוגים במדעי החברה . הדרושים לציבור הרחב

במיוחד באלגברה , והניהול דרושה רמה גבוהה יותר

וכן ידע אלמנטארי , הסתברות וסטטיסטיקה, ליניארית

דעי ברוב החוגים במ. בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי

במיוחד , החיים והרפואה דרוש ידע מתמטי נוסף

וידע בסיסי , בסטטיסטיקה מתקדמת ובאנליזה

במקצועות המדעים  .במשוואות דיפרנציאליות

המדויקים וההנדסה דרושה חשיבה מתמטית מתקדמת 

אנליזה , וידע נוסף במתמטיקה דיסקרטית, יותר

  .מתקדמת ועוד
    

 2'במה שנקרא  ברמה הבסיסית אין הכוונה להסתפק 

 כיוון שמספר היחידות משליך הן על מספר –' יחידות

שעות הלימוד והן על שקלול הציון בקבלה להמשך 

אין כל הגיון בכך שדווקא אלה שמתקשים . הלימודים

ציון , כמו כן. בלימוד המתמטיקה ילמדו פחות שעות

יותר על באופן מהימן גבוה בחומר רלבנטי יכול להעיד 

ד להמשך לימודים מאשר ציון נמוך התאמת התלמי

  .בחומר פחות רלבנטי
  

 הבסיסית –לפיכך מוצע ששתי הרמות הראשונות 

, אשר לחומר.  יחידות3ייעשו במסגרת של , והמורחבת

וזה יהיה חייב , כל רמה תיבנה מעל לקודמותיה

כמו , הרמות הבאות  יהיו. להשתקף גם בבחינת הבגרות

ספת הרמה הבסיסית הו.  יחידות5- ו4בנות , היום

תאפשר להגדיל את שיעור זכאי הבגרות מבלי לגרום 

ותאפשר , להמשך המפולת באיכותן של בחינות הבגרות

גם העלאה מתונה של הדרישות ברמות האחרות במגמה 

את המטרה המוצהרת של שיטת . להחזיר עטרה ליושנה

ניתן , הקלת המעבר מרמה לרמה העוקבת, הצבירה

למי שהצליח בבחינה ברמה מסוימת לקדם על ידי כך ש

ייקבע ציונו הסופי , וייבחן אחר כך גם ברמה העוקבת

 20% למשל – שקלול שני הציונים ידי-עלברמה זו 

  . לרמה העוקבת80%-לרמה הנמוכה ו
    

הרמה הבסיסית אמורה להספיק לא רק לזכאות 

אלא גם לקבלה לרוב מסלולי הלימוד במדעי , לבגרות

 מסלולים שאינם דורשים ידע –משפט אמנויות ו, הרוח

היא תהיה מבוססת בעיקר על חומר . מתמטי מתקדם

בהעמקה , הנלמד בתכנית הלימודים בחטיבת הביניים

ובצד ) 'בעיות מילוליות'(יותר בצד היישומי  – מסוימת

 –באלגברה , היא יכולה לכלול. הלוגי ופחות בצד הטכני

, )כולל שברים ואחוזים(שליטה באריתמטיקה 

שוויונים ממעלה ראשונה ופתרונם -משוואות ואי

מערכות של שתי משוואות , האלגברי והגראפי

משוואה ריבועית ופתרונה , ליניאריות ופתרונן הגראפי

חזקות שלמות וכתיבה מדעית של , האלגברי והגראפי

סופית (סדרה חשבונית וסדרה גיאומטרית , מספרים

 –בגיאומטריה  .וסכומן ושברים מחזוריים) ואינסופית

כולל הוכחות , ידע בסיסי בגיאומטריה אוקלידית

כולל ( חפיפה וגיאומטריה חישובית ידי-עלפשוטות 

מושגי יסוד ). דמיון ומשפט פיתגורס, שטחים ונפחים

משוואת ישר , שיפוע של ישר( בגיאומטריה אנליטית 

 הקבלה ,חיתוך, נקודות או לפי ישר ושיפוע שתילפי 

חלוקת קטע ביחס , אמצע קטע, יםוניצבות של ישר

טריגונומטריה ). משוואת מעגל, מרחק בין נקודות, נתון

במשולשים ישרי ) קוסינוס וטנגנס, סינוס(אלמנטארית 

, מלבן(זווית או בצורות המתפרקות בקלות לכאלה 

) מצולע משוכלל, מעוין, שוקיים-משולש שווה

. וטריגונומטריה פשוטה במרחב ועל פני הכדור

 תיאור נתונים בטבלת –ברות וסטטיסטיקה בהסת

, היסטוגראמות, שכיחות ושכיחות יחסית, שכיחויות

קריאת , דיאגראמות עמודות ודיאגראמות עיגול

, ירידה, כולל המושגים עלייה(אינפורמציה מגרפים 

, )מקסימום ומינימום והשוואה איכותית של קצב שינוי

, ירופיםתמורות וצ, ממוצע וחציון ואחוזונים אחרים

 מרכוז, תוחלת, הסתברות במרחב מדגם אלמנטארי

של איחוד וחיתוך , הסתברות מאורע משלים. ופיזור

-של מאורעות דו או תלת, של מאורעות זרים, מאורעות

כמו כן . שלביים באמצעות דיאגראמות עץ ואחרות

-יושם ברמה הבסיסית דגש על חשיבה סטטיסטית

  . יום-הסתברותית בחיי יום

מורחבת אמורה להספיק לקבלה ללימודים הרמה ה

גבוהים במסלולים הדורשים מידה מסוימת של טכניקה 

והיא יכולה , כמו רוב מסלולי מדעי החברה, מתמטית

, לכלול בנוסף באלגברה משוואות ליניאריות עם פרמטר

או /פתרון מערכת של שתי משוואות ליניאריות ו

. יניאריותריבועיות וגם של מערכות של כמה משוואות ל
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. פירוק לגורמים של ביטויים אלגבריים. תכנון ליניארי

תכונות הפונקציה . חזקות שבורות. שברים אלגבריים

, עליה וירידה, תחומי חיוביות ושלילות(הריבועית 

 עזרת כלל נסיגהבסדרות המוגדרות ). נקודת קיצון

 - וקטורים (ואלגברה ליניארית ) י'כולל סדרת פיבונאצ(

, קומבינציה ליניארית, כפל בסקלר, סורחי, חיבור

  ). ומכפלה סקלארית

בנושאים הגיאומטריים תורחב הטריגונומטריה 

לחישובים , מצולעים ועיגול, למשולשים כלליים

, זווית בין מישורים, ניצבות של ישר למישור(מרחביים 

). חרוט וכדור,  כולל גליל–וגופים סטנדרטיים 

 חיתוך מעגל וישר או בגיאומטריה האנליטית יתווספו

 גם מושג. חיתוך ישר ואליפסה, אליפסה, יםשני מעגל

באנליזה יתווספו  .ממדי-הקמירות יורחב למרחב התלת

בעיות גידול ודעיכה , הפונקציה המעריכית והלוגריתם

הפונקציות הטריגונומטריות יורחבו . וזמן מחצית חיים

 ,תחום הגדרה(תיחקר התנהגות פונקציות . לכל הישר

התנהגות , עליה וירידה, סימן, חיתוך עם הצירים

קמירות , אסימפטוטות, בסביבת נקודות קצה

משיק , גבול) באופן אינטואיטיבי(יילמדו ). וקעירות

נגזרת , מכפלה ומנה, הפרש, נגזרות של סכום, ונגזרת

נגזרת של פולינום , של פונקציה מורכבת וכלל השרשרת

פונקציה מעריכית נגזרת , ושל פונקציה רציונאלית

. חקירת פונקציות, נגזרת של שורש ריבועי, ולוגריתמית

בין שטח בין גרף ל. אינטגרל מסוים. פונקציה קדומה

בהסתברות . פונקציות שתי ובין גרפים של xציר 

 אחידה –יתווספו התפלגות רציפה  –וסטטיסטיקה 

הסתברות מותנה . התפלגות בינומית ולפלאס, ונורמלית

מדדי מרכז . קשר סטטיסטי וקשר סיבתי. יסונוסחת בי

  .שימוש בטבלת התפלגות נורמאלית. ופיזור
  

והיא ,  היא זו שנקראה פעם ביולוגית,הרמה המתקדמת

זו שתידרש בקבלה למדעי החיים והרפואה ולבתי ספר 

מעבר , באלגברה אפשר לכלול בה. עיים מסוימיםומקצ

, יםמשוואות עם פרמטר, למה שנדרש ברמה המורחבת

 עזרתמשוואות אחרות הנפתרות ב, פירוק לגורמים

לוגריתמים ומשוואות מעריכיות , שוויונים-אי, הצבה

  .ולוגריתמיות

היא גם תדרוש , מלבד הטכניקה המתמטית הנוספת

, שתתבטא, יכולת חשיבה והסקה לוגית גבוהה יותר

כאן ניתן להוסיף . בגיאומטריה האוקלידית, במיוחד

חסום והנקודות המיוחדות את המעגל החוסם וה

בטריגונומטריה ייתווספו . במשולש ואת משפטי הדמיון

נוסחאות , משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים

 –בגיאומטריה וקטורית . טריגונומטריות ורדיאנים

  .חישובים והוכחות במישור ובמרחב

 הגבול –באנליזה 
x

xsin
גזירה ואינטגראציה של , 

אינטגרל של , ת טריגונומטריותפונקציו
x
1

ושל  

נפח . אינטגראציה בהצבה ובחלקים, פונקצית החזקה

. בעיות קיצון. פונקציות הפוכות ונגזרותיהן. גופי סיבוב

הכרות  –משוואות דיפרנציאליות ופתרונותיהן 

החשובה כל כך , בהסתברות וסטטיסטיקה .ודוגמאות

, יכללו גם שיפוט על פי יציגות, במדעים הביולוגיים

  . תסוגה לממוצע וכשלים בתפיסת הרגרסיה
    

הרמה הגבוהה היא זו שתידרש ללימודי המתמטיקה 

היא תדרוש גם . המדעים המדויקים וההנדסה, הגבוהה

. רמה טכנית מתקדמת וגם יכולת חשיבה לוגית

באלגברה ולוגיקה אפשר לכלול בה אי שוויונים עם ערך 

  . הוכחות באינדוקציהמוחלט ו

בגיאומטריה אפשר להכניס בה חומר מתקדם 

: בין האפשרויות(בגיאומטריה אוקלידית של המישור 

,  בעיות הבנייה הקלאסיות3, המעגל של אפולוניוס

בה ומנלאוס 'משפטי צ, משפט אוילר, משפט הרון

חשוב שיורחבו בה ). ואינברסיה במעגל

  .ת והגיאומטריה האנליטי.הסטריאומטריה

, נגזרת שנייה וקמירות,  הישר הממשי–באנליזה 

פונקציות סתומות , המשפט היסודי של האנליזה

אינטגרציה של . ופונקציות של שני משתנים ויותר

אפשר . (נפח ואורך, חישובי שטח. פונקציות רציונאליות

כמו מספרים מרוכבים , לחשוב גם על נושאים נוספים

  ). תומשוואות דיפרנציאליות בסיסיו

בהסתברות וסטטיסטיקה מוצע לעסוק בטעויות 

, משפט הגבול המרכזי, חוק המספרים הגדולים, דגימה

  .תפיסת מקריות ותלות סדרתית
  

המקום להתייחס לקולות העולים מהשטח , אולי, כאן

ומוחים על גודש החומר לבחינת הבגרות במתמטיקה 

התפתחות המתמטיקה והמדע .  יחידות5ברמה של 

להעלאה הדרגתית של רמת , משך מאות שניםב, גרמה

דברים שנלמדו בזמנו רק באקדמיה הפכו . הלימודים

עם הדורות לנושאים השייכים לתכנית הלימודים 

עם , בעשורים האחרונים. הרגילה בבית הספר

ואף , נעצרה מגמה זו, הדמוקרטיזאציה של החינוך

היום הושמטו מתכנית הלימודים דברים . התהפכה

בשנים הראשונות. בתיכון לפני חמישים שנהשלמדנו 
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היה לבוגר תיכון בישראל שסיים , לאחר קום המדינה

ב "את המגמה הריאלית יתרון רב על בוגרי תיכון בארה

מצב זה . היום נעלם יתרון זה. ובמדינות רבות אחרות

, חמור אצלנו יותר מאשר בארצות מערביות אחרות

למצוינות ,  מחד,כיוון שמצבנו הלאומי מחייב אותנו

ואילו מצבנו הביטחוני גוזל ממיטב , טכנולוגית-מדעית

  . צעירינו מספר שנים קריטיות
  

אחת הסיבות לקשיים בהספק החומר היא ההכנה 

איננו יכולים . הירודה של התלמידים בחטיבת הביניים

ואיננו יכולים לקבל אותו , להסכים להמשך מצב זה

להיאבק לדילול במקום , בנוסף לכך. כנתון מחייב

 עלינו לשאוף ,החומר בבחינות הבגרות ברמות הגבוהות

 ידי-עלוזאת לא רק , לתגבור וייעול הוראת המתמטיקה

 שעות 5לא מספיק שיובטחו . תוספת שעות נומינאלית

 שאלו יהיו ,אלא צריך לדאוג לכך, שבועיות למתמטיקה

 משמעת ידי-על שלא יכורסמו –תיות ישעות לימוד אמ

כמו שקורה , ושלא יקוצץ בהם,  לימוד ירודהותרבות

למטרות המגוון העצום של פעילויות חוץ , היום

כפי שמוצע , צמצום מספר הבחינות. קולריקולאריות

  .    יחסוך אף הוא שעות לימודים יקרות, בהסדר החדש
   

נראה לי שבמסלול לימודים רגיל ילמדו בכיתה י את 

א יתפצלו "יבכיתה . החומר הנדרש ברמה הבסיסית

לאלה מהם השואפים להמשך לימודים בכיוון מדעי או 

, שיכסו בשנה זו את החומר לרמה המתקדמת, הנדסי

ולאחרים שימשיכו לעבוד על החומר של הרמות 

א ייגשו התלמידים "בסוף כיתה י. הנמוכות יותר

 המתקדמים ייגשו לבחינה של –לבחינת גמר ראשונה 

אלה . ה הבסיסית לרמ–והאחרים , הרמה המתקדמת

יוכלו לגשת לרמה המורחבת , שיצליחו ברמה הבסיסית

יחזרו , אלה שלא יצליחו ברמה הבסיסית. ב"בסוף י

אלה שיצליחו ברמה המתקדמת יוכלו ללמוד . עליה

בעוד , ב לקראת הבחינה ברמה הגבוהה"בכיתה י

או , שהאחרים יתכוננו שוב לבחינה ברמה המתקדמת

. בחינה ברמה נמוכה יותרשיחליטו אפילו להסתפק ב

. באופן זה יצומצם מספר השאלונים משבעה לארבעה

בית ספר שיהיה מעוניין ביצירת אפיק מעבר נוח 

יוכל לעשות זאת , מהרמה המורחבת לרמה המתקדמת

  ,א"י כיתה אחרי אינטנסיביים קיץ לימודי ידי על

שיכינו תלמידים שהצליחו היטב בבחינה ברמה 

ב ביחד עם אלה שיחזרו על "תה יהמורחבת ללמוד בכי

  .הבחינה ברמה המתקדמת
  

" פטנטים" יבוטלו גם כל שאר ה, שלפי הצעה זו,כמובן

 שמטרתם הייתה להגדיל את שיעור ,הייחודיים

המאגר ,  המיקוד–הזכאים ללא מאמץ של ממש 

) אפשר לחשוב על הרחבה מסיבית שלו(המצומצם 

יתן יהיה אני מקווה שנ. ומועד ב מיידי ללא סיכון

 שציון המשקף ידע בכל ,לשכנע את האוניברסיטאות

 עדיף על ציון ,נושאי הלימוד של תכנית מצומצמת

אבל ,  על תכנית לימודים רחבה יותר, לכאורה,שניתן

  .משקף רק שינון של מספר מצומצם של שאלות
  

? מהי ההתפלגות הצפויה או הרצויה בין הרמות השונות

תפלגויות דומות בארצות כאן אפשר לנסות וללמוד מה

, יסודי-בהולנד יש ארבעה מסלולי לימוד על: אחרות

 בכל אחד משני המסלולים 30%-וההתפלגות היא כ

.  בכל אחד משני המסלולים הגבוהים18%-הנמוכים וכ

, הגימנסיום, וייץ הולכים למסלול המתקדם יותרובש

,  מסלולים3בגרמניה מוצאים .  מבני השנתון20%-כ

  .38%- ו32%, 30%- היא כוההתפלגות

, 53%ההתפלגות בין שלוש הרמות הקיימות כיום היא 

ההתרחבות הצפויה של ציבור זכאי הבגרות . 20%, 27%

לירידה , כמובן, בזכות הוספת הרמה הבסיסית תביא

נראה . מסוימת בשיעור הניגשים לשתי הרמות הגבוהות

, 35%לי שההתפלגות אצלנו יכולה להיות משהו כמו 

כמובן שרצוי להזיז את ההתפלגות  – 18%, 22%, 25%

  .אבל צריך לעשות זאת ללא פגיעה ברמה, כלפי מעלה

  הערות

 צריך לשלב 21-תכנון בחינות הבגרות במאה ה  . 1

אבל זה נושא בפני , באופן מהותי את המחשב

  .עצמו

שיעור , 'אויב העם'למרות שהמתמטיקה היא   . 2

מעבר ,  אגב.הנכשלים באזרחות גבוה עוד יותר

 –הבחינה במתמטיקה אינו תנאי הכרחי לבגרות 

אפשר להיכשל במקצוע אחד אם יש שני מקצועות 

  .150 אחרים שסך הציון בהם הוא 'גדולים'


