
 1147 משרד החינו�

 ממצאי מעקב

 פעולות משרד החינו לשמירה על 

 טוהר בחינות הבגרות 

 תקציר 

לתלמידי� , משרד החינו� מקיי� בחינות בגרות לתלמידי� במוסדות חינו�
אקסטרניי� ולנבחני משנה
1

שנועדו להערי� את רמת ידיעותיה� על פי קנה מידה , 
 . ל של הבחינותאג� הבחינות במשרד החינו� מופקד על הארגו� והניהו. אחיד

הגינות ומת� ביטוי נאות , שמירה על כללי טוהר בחינות הבגרות נועדה להבטיח שוויו�
תלמיד זכאי לתעודת בגרות א� עמד בבחינות על פי כללי� . לרמת הידע של הנבחני�

לזכאות של תלמיד לתעודת בגרות ולציוני� בתעודת הבגרות שלו יש . שקבע המשרד
 להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה ועל יכולתו להשתלב השפעה רבה על סיכוייו

 .בשוק העבודה

 

 פעולות הביקורת

 הביקורת �להל�  (2006יולי �בביקורת שעשה מבקר המדינה בחודשי� ינואר
ובה� טוהר בחינות הבגרות, נבדקו כמה היבטי� בטיפול בבחינות הבגרות) הקודמת

2
 .

2012יוני �בחודשי� אפריל
3

�להל� (דינה ובדק את ההיבט הזה  חזר משרד מבקר המ 
ובכלל זה את האופ� שבו פעל משרד החינו� לתיקו� הליקויי� , )הביקורת הנוכחית

שעלו בביקורת הקודמת
4

. 

 

 עיקרי הממצאי�

בשני� שחלפו מאז הביקורת הקודמת לא הצליח משרד החינו� לצמצ� את  .1
די הבחינות בשני� במרבית מוע; שיעור הנבחני� שהפרו את כללי טוהר הבחינות

2010� . שיעור� א� היה גדול יותר מזה שנמצא בביקורת הקודמת2011

__________________ 

יסודי אינטרני אלא �וא תלמיד שלא ניגש לבחינת בגרות במסגרת לימודיו בבית ספר עלנבח	 אקסטרני ה  1
יסודי שנבח	 בחינת בגרות או בחינת גמר �נבח	 משנה הוא בוגר בית ספר על. נבח	 במסגרת חיצונית

כדי להשלי� את בחינות הבגרות שלא נבח	 בה	 או כדי , במסגרת בית הספר שבו סיי� את לימודיו
 . ציוניולשפר את

 .511' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , ראו מבקר המדינה  2
 .יסודי� נעשתה בדיקת השלמה באג% לחינו$ על2012בספטמבר   3
,  ראו בדוח זה� התאמות לתלמידי� לקויי למידה בבחינות הבגרות �ממצאי בדיקת מעקב בנושא נוס%   4

 .1133' עמ
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 ואיל� הועלתה בחריפות במשרד החינו� סוגיית המעורבות של 2008משנת )  א( .2
מעורבות כזו . עובדי הוראה בבתי הספר בהפרות חמורות של כללי טוהר הבחינות

משרד החינו� עצמו . פרי� את הכללי�דורשת נקיטת פעולות נחרצות לאלתר נגד המ
 הוא לא עשה די 2012אול� עד שנת , סבור שאי� די בפעולות שננקטות לטיפול בסוגיה

לא נעשתה עבודת מטה לגיבוש דרכי . למיגור התופעה ולהתמודדות נמרצת עמה
ל בנושא טוהר הבחינות"בחוזר מנכ; פעולה מתאימות

5
 לא נקבעו מפורשות דרכי 

 בעובדי הוראה או באנשי צוות אחרי� בבתי הספר אשר הפרו את כללי פעולה לטיפול
 .למעט האפשרות להשעות מורי� מהשגחה על בחינות, טוהר הבחינות

יסודי בודקת �ועדת בירור במשרד החינו� בראשות מנהלת האג� לחינו� על )ב(
 .מידע המתקבל באג� הבחינות בדבר עובדי הוראה שעברו על כללי טוהר הבחינות

את דרכי , הוועדה פועלת בלי שמשרד החינו� קבע את הרכבה ואת סמכויותיה
את אמות המידה לקבלת החלטותיה ואת החובה לנמק� ואת האופ� שבו יש , פעולתה

 . לתעד�

במש� שני� אירעו הפרות חמורות ושיטתיות של כללי טוהר הבחינות בבית  )ג(
המשרד קיי� הלי� . די הוראה בוויוחסו עברות בתחו� זה ג� לעוב', ספר תיכו� א

אול� מתקבל הרוש� , טיפול משמעתי מקי� ופרטני כלפי אוכלוסיית התלמידי�
שהליכי הטיפול במורי� ובצוותי ההשגחה קוימו באופ� בלתי החלטי וספק א� 

האופ� שבו טיפל משרד החינו� במקרה זה מלמד שהוא אינו נוקט הליכי . הושלמו
רי� שבה� מתגלות עברות נרחבות על כללי טוהר טיפול שלמי� וכוללי� במק

 . הבחינות

 

 סיכו� והמלצות 

הביקורת הנוכחית העלתה שהצוות לתיקו� ליקויי� שהקי� משרד החינו� לא עסק 
למשל במשמעות הנתוני� על היק� העברות , בממצאי� עיקריי� שעלו בדוח הקוד�

שנקבעו בחוזר טוהר בהפעלת אמצעי המשמעת והענישה ; על כללי טוהר הבחינות
ובבדיקת האפשרות לנקוט אמצעי משמעת נוספי� כלפי מי שעברו על ; הבחינות

המשרד לא פעל בחמש השני� שחלפו . ובעיקר מורי� ובתי ספר, הכללי� בתחו� זה
 .ממועד פרסו� ממצאי הביקורת הקודמת לתיקו� חלק ניכר מהליקויי� האלה

של פעולותיו בנוגע לטוהר בחינות הבגרות על משרד החינו� לפעול לביסוס ולחיזוק 
על המשרד לפעול בדר� שתבטיח . לש� הבטחת תנאי היבחנות הוגני� ושוויוניי�

לא ייהנה , שמי שעבר על כללי טוהר הבחינות והשיג עקב כ� ציוני� גבוהי� יותר
כמו כ� עליו להבטיח שיהיה . בקבלה למוסד להשכלה גבוהה, למשל, מיתרו� לא הוג�

 הול� בדי� לפעולותיו בעניי� עובדי הוראה שהועלה חשד שעברו על כללי טוהר בסיס
לעג� בכתב את הליכי הטיפול הנדרשי� במקרי� כאלה ולקבוע מי הגורמי� , הבחינות

 .המוסמכי� לנקוט את אות� הליכי�

 

♦ 
__________________ 

 ). 3.10.99(ס "ג בתשרי התש"כ, )א(2/ל תשס"חוזר מנכ  5



 1149 משרד החינו$

 מבוא

י� לתלמידי� אקסטרני, משרד החינו� מקיי� בחינות בגרות לתלמידי� במוסדות חינו� .1
וה� ג� , הבחינות נועדו להערי� את רמת ידיעותיה� על פי קנה מידה אחיד. 6ולנבחני משנה

תלמיד זכאי . להערכת מידת הצלחתה של מערכת החינו� להשיג את יעדיה, בעקיפי�, משמשות
לזכאות של תלמיד לתעודת בגרות . לתעודת בגרות א� עמד בבחינות על פי כללי� שקבע המשרד

ודת הבגרות שלו יש השפעה רבה על סיכוייו להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה ועל ולציוני� בתע
אג� הבחינות מופקד במשרד החינו� על הארגו� והניהול של . יכולתו להשתלב בשוק העבודה

, על פי נתוני המשרד. והוא ממונה ג� על יישו� ההנחיות הנוגעות לטוהר הבחינות, בחינות הבגרות
 .8 תלמידי� לבחינת בגרות אחת לפחות255,000! ניגשו כ7)2011!2010(א "בשנת הלימודי� התשע

הגינות ומת� ביטוי נאות לרמת , שמירה על כללי טוהר בחינות הבגרות נועדה להבטיח שוויו� .2
למשל , נבחני� שעברו על כללי טוהר הבחינות עלולי� ליהנות מיתרו� לא הוג�; הידע של הנבחני�

 .  גבוההבקבלה למוסדות להשכלה

)  חוזר טוהר הבחינות!להל�  (19999ל משרד החינו� בנושא טוהר הבחינות מאוקטובר "בחוזר מנכ
העברות על כללי טוהר הבחינות ונקבעו כללי התנהגות ראויי� של התלמידי� ושל צוות בית  הוגדרו

ל ודרכי� לטיפו; דרכי� לטיפול בעברות על כללי� אלה במהל� הבחינות ולאחריה�; הספר
)  מחברות חשודות!להל� (במחברות בחינה שיש חשד שנכתבו בידי נבחני� שעברו על הכללי� 

תלמיד , על פי החוזר).  מחברות פסולות!להל� (ובמחברות שנפסלו בשל עברות על הכללי� 
תישלל זכאותו לתעודת בגרות עד שייבח� שוב , שבחינתו נפסלה בשל פגיעה בטוהר הבחינות

 . באותו מקצוע

)  הביקורת הקודמת!להל�  (2006יולי !בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בחודשי� ינואר .3
. 10ובה� טוהר בחינות הבגרות, בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי� בטיפול בבחינות הבגרות

, 11) הביקורת הנוכחית!להל� ( חזר משרד מבקר המדינה ובדק היבט זה 2012יוני !בחודשי� אפריל
 .12 האופ� שבו פעל משרד החינו� לתיקו� הליקויי� שעלו בביקורת הקודמתובכלל זה את

 

 

 נתוני� על עברות על כללי טוהר הבחינות

) 2005(ה "בביקורת הקודמת עלה שמספר הנבחני� שמחברותיה� נפסלו במועד קי) התשס .1
 עבור בטבלה להל� מוצגי� נתוני� שעיבד משרד החינו�).  מכלל הנבחני�2.4%!כ (6,714היה 

__________________ 

יסודי אינטרני אלא �נבח� אקסטרני הוא תלמיד שלא ניגש לבחינת בגרות במסגרת לימודיו בבית ספר על  6
יסודי שנבח� בחינת בגרות או בחינת גמר �נבח� משנה הוא בוגר בית ספר על. נבח� במסגרת חיצונית

ת שלא נבח� בה� או כדי כדי להשלי� את בחינות הבגרו, במסגרת בית הספר שבו סיי� את לימודיו
 .לשפר את ציוניו

 .שנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  7
 .את נבחני המשנה ואת התלמידי� האקסטרניי�, הנתו� אינו כולל את תלמידי החינו� המיוחד  8
 ).3.10.99(ס "ג בתשרי התש"כ, )א(2/ל תשס"חוזר מנכ  9

 .511' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , ראו מבקר המדינה  10
 .יסודי� נעשתה בדיקת השלמה באג* לחינו� על2012בספטמבר   11
,  ראו בדוח זה� התאמות לתלמידי� לקויי למידה בבחינות הבגרות �ממצאי בדיקת מעקב בנושא נוס*   12
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 נתוני !להל�  (2011!2010על טוהר הבחינות במועדי הבחינה בשני� , משרד מבקר המדינה
 . 13)המשרד

 2011�2010טוהר הבחינות במועדי הבחינה בשני� 

 ÌÈ�Á·�‰ ¯ÂÚÈ˘ 

ÂÏÒÙ� Ì‰È˙Â¯·ÁÓ˘ 

 ÌÈ�Á·�‰ ÏÎ ÍÒ 

ÂÏÒÙ� Ì‰È˙Â¯·ÁÓ˘ 

 Â�Á·�˘ ÌÈ�Á·�‰ ¯ÙÒÓ
˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰�ÈÁ·· ˙Â�ÈÁ·‰ „ÚÂÓ 

2.8% 3,982 141,663  Û¯ÂÁ2010 

3.0% 8,199 273,122  ıÈ˜2010 

2.8% 3,162 112,212 · „ÚÂÓ '2010 

2.5% 3,673 145,854  Û¯ÂÁ2011 

2.4% 6,598 273,278  ıÈ˜2011 

2.6% 2,851 110,808 · „ÚÂÓ '2011 

2.7% 28,467 1,056,937 ‰Ò"ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙˘˘· Î 

 

¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ�˘·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙Ó„Â˜‰ ˙
˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ ˙‡ Â¯Ù‰˘ ÌÈ�Á·�‰ ¯ÂÚÈ˘ ; Û‡ Ì¯ÂÚÈ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙È·¯Ó·

˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ�˘ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ‰È‰. 

בביקורת הקודמת נמצא כי אג� הבחינות נהג לרכז נתוני� על מספר המחברות הפסולות  .2
הצגת הנתוני� . קבוצות אוכלוסייה ולפי מקצועות לימוד עיקריי�לפי ,  לפי מחוזות!בכמה חתכי� 

באופ� הזה מאפשרת לאתר מוקדי� של עברות על כללי טוהר הבחינות ולרכז בה� את המאמצי� 
היא ג� עשויה לספק למקבלי ההחלטות בסיס מידע לש� דיו� וגיבוש דרכי ; לצמצו� העברות

 .פעולה בנושא

) ברמת בית ספר(� הבחינות הסתפק בקיומ� של נתוני� פרטניי� בביקורת הנוכחית נמצא כי אג
ולא עיבד אות� באופ� , ע"ט והתש"לגבי מחברות פסולות של תלמידי� לשנות הלימודי� התשס

למשל בחת� מחוזי או בחת� של סוגי הפיקוח , שמאפשר לבחו� את היק� המחברות הפסולות
בד נתוני� כאלה רק בנוגע למחברות בחינה הוא עי; )דתי!דוגמת ממלכתי או ממלכתי(השוני� 
 כלומר לגבי תלמידי� שנחשדו בעברות על טוהר הבחינות ולא !) ולא למחברות פסולות(חשודות 

 לקראת סו� שנת ! 2012יוני , עד מועד סיו� הביקורת, זאת ועוד. לגבי תלמידי� שהוכחה אשמת�
אשר , א"תוני� על מועד קי) התשע לא השלי� אג� הבחינות את עיבוד הנ!ב "הלימודי� התשע

 . 2011הסתיי� ביולי 

 ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ „˜ÓÏÂ ˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÏÚ ˙Â¯·Ú‰ ÈÂ·È¯ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ Ì˘Ï
˙Â¯·Ú‰ ¯ÙÒÓ , ÏÚÂ ˙Â¯·Ú‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈÈ�Î„ÚÂ ÌÈ�ÈÓÊ ÌÈ�Â˙�· Í¯Âˆ ˘È

„ÁÂÈÓ· ˙ÂÁÈÎ˘ Ô‰ Ì‰·˘ ÌÈ„˜ÂÓ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ˜ÈÙ‰Ï ˙Â�ÈÁ·‰ Û‚‡
¯ÂÓ‡Î ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� , ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ È‚Â‚„Ù‰ Ï‰�ÈÓ· ÌÈ�ÂÈ„Ï ÒÈÒ·Î

‰Ï‡ ÌÈ„˜ÂÓ·. 

 

__________________ 

 .הנתוני� כוללי� את תלמידי החינו� המיוחד ונבחני משנה  13
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 טיפול משמעתי בעוברי� על כללי טוהר הבחינות

חוזר טוהר הבחינות מצביע על האחריות המוטלת על הנבחני� ועל בתי הספר בכל הנוגע לשמירה 
נבחני� נדרשי� לקיי� את התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על ה: על כללי טוהר הבחינות

ואסור לה� להשתמש בחומר ,  בה�רהכללי� ולכתוב את הבחינה בלי לעזור לאחרי� ובלי להיעז
על פי כללי טוהר הבחינות "לקיו� הבחינות , בי� היתר, בית הספר אחראי. שלא הותר לשימוש

 ". ובאכיפת� של הנהלי�

אחראי לניהול התקי� , או רכז בחינות שמינה המנהל, ינות נקבע שמנהל בית הספרבחוזר טוהר הבח
זה שני� מתקשר משרד . לרבות הנחיית המשגיחי� בכל הקשור לתפקיד�, של בחינות הבגרות

בעת הביקורת הייתה למשרד ; החינו� ע� חברות פרטיות לביצוע ההשגחה על בחינות בבתי הספר
כל אחת מהחברות אמורה לספק את . 2011חה על פי חוזה מינואר התקשרות ע� שתי חברות השג

 .המשגיחי� בבחינות הבגרות בכמה ממחוזות המשרד

 

 אמצעי משמעת כלפי בתי ספר ועובדי הוראה

  להבחי� ביניה� עלובי� היתר אפשר ,סוגי� שוני� של מוסדות חינו�יש במערכת החינו� בישראל 
 ,החינו� הרשמי)  א(:   מידת כפיפות� לפיקוח המדינהי על פפי יסוד הבעלות והשליטה בה� ו

ועובדי ההוראה בו ה� , שמוסדות החינו� בו מוחזקי� בידי המדינה או בידי הרשויות המקומיות
שמוסדות החינו� בו , 14)ר" מוכש!להל� (החינו� המוכר שאינו רשמי )  ב.   (בדר� כלל עובדי מדינה

עובדי . יות מקומיות ותאגידי� או בבעלות גופי� פרטיי�ה� בבעלות גופי� ציבוריי� כמו רשו
לחינו� . א� המשרד אמור לפקח על פעילות� של מוסדות אלה, ההוראה בה� אינ� עובדי מדינה

. יסודי!בחינו� העל) ב"י!'כיתות י(ר משתייכות בי� היתר הרוב המכריע החטיבות העליונות "המוכש
,  בחוק פיקוח על בתי ספר.ד על פעילות� מצומצ�אשר הפיקוח של המשר, מוסדות פטור)  ג(

ובתקנות שהותקנו על פיו הסדיר המחוקק את דרכי הפעלת� , ) חוק הפיקוח!להל�  (1969!ט"התשכ
ר "פתיחת מוסד חינו� מוכש; ר ואת חובתו של המשרד לפקח עליה�"של מוסדות החינו� המוכש

 . מותנית בקבלת רישיו�

ינקוט , � יימצא כי מערכת ההשגחה בבית הספר לא התנהלה כראויא, על פי חוזר טוהר הבחינות
ובה� השעיית מנהל בית הספר , משרד החינו� אחד או יותר מהצעדי� המשמעתיי� שפורטו בחוזר

ביטול ; ביצוע בחינות בגרות מחו) לכותלי בית הספר; מתפקיד האחראי להשגחה על הבחינות
בדיקה ; שנה שבה התגלתה הפגיעה בטוהר הבחינות ב15ההכרה בבית הספר למת� ציוני� שנתיי�

ספריי� וביטול !מחודשת של מעמד ההכרה בבית הספר כמי שזכאי להעניק לתלמידי� ציוני� בית
 . ההכרה בו לפרק זמ� של עד שלוש שני�

בחוזר טוהר הבחינות הגדיר המשרד עברת משמעת באמצעות רשימה של פעולות שעלול לבצע 
סיוע לנבח� אחר או הפרעה לקיומה ,  של חומר שלא הוגדר כמותר לשימושכמו הימצאות, תלמיד

כל אפשרות אחרת שנמצאה ראויה לדיווח על ידי המשגיח בחדר "וכ� , התקי� של הבחינה

__________________ 

כל מוסד חינו� )  ב(;   כל מוסד חינו� רשמי)  א:   (חינו� מוכר פירושומוסד , לפי חוק לימוד חובה  14
 . שהוא מוסד חינו� מוכר לצור� חוק זה, באכרזה שפורסמה ברשומות, אחר שהשר הכריז עליו

ציו� שנתי הוא הממוצע של שני ציוני מחצית שנת , �14.1.02מ) א(5/ב"ל תשס"על פי חוזר מנכ  15
ספרי הוא ציו� שמעביר בית הספר למשרד �ואילו ציו� בית; דת התלמידהלימודי� המופיעי� בתעו

, ספרי�הציו� הבית. והוא אמור לשק* את ידיעות התלמיד במקצוע הנלמד, החינו� לפני בחינות הבגרות
והוא משוקלל ע� ציו� בחינת הבגרות לש� , נקבע ג� בהתחשב בציו� השנתי, "ציו� מג�"הידוע ג� כ

כיוו� חוזר טוהר הבחינות כפי הנראה לציו� " ציו� שנתי"במילי� .  במקצוע הבחינהקביעת הציו� הסופי
 . ספרי�בית
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ע� זאת . בחוזר לא הוגדר מהי עברת משמעת של עובד הוראה או מי מצוות בית הספר". הבחינה
; א� שלא לצור� השגחה, יכנס לחדר שבו מתקיימת בחינהנקבע בחוזר כי אסור למורה המקצוע לה

מורה המקצוע רשאי להימצא בחדר מנהל בית הספר ולעיי� בשאלו� הבחינה רק לאחר שהבחינה 
כדי להביא לתשומת לבו של רכז הבחינות את הטעו� בירור ע� מטה הבחינות , החלה בפועל

 .במשרד החינו�

˙Â˘¯ÂÙÓ ÂÚ·˜� ‡Ï ˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ¯ÊÂÁ· È˘�‡·Â ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ 
˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ ˙‡ Â¯Ù‰ ¯˘‡ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÂˆ , ˙ÂÚ˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ËÚÓÏ

˙Â�ÈÁ·‰ ÏÚ ‰Á‚˘‰Ó ÌÈ¯ÂÓ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÚÂ·˜Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
�È„Ó È„·ÂÚ Ì�È‡˘ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÂˆ È˘�‡·Â˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ ˙‡ Â¯Ù‰ ¯˘‡ ‰ ,

ÔÈ„· ·ËÈ‰ ÂÒÒÂ·ÈÂ .‰�˘Ó ˙˜È˜Á Â‡ ‰˜È˜Á ÌÂÊÈÏ ˘¯„� Ì‡ , ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ì„˜‰·. 

 

 הטיפול המשמעתי בעובדי הוראה שאינ� עובדי מדינה 

ותקנו� שירות המדינה , ) חוק המשמעת!להל�  (1963!ג"התשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה  .1
לרבות אמצעי� לטיפול בעובד , עי� את סדרי הדי� המשמעתי לעובדי המדינהקוב) ר"התקשי(

ל או בעל משרה "המנכ, נזיפה של השר; הערה של הממונה על העובד: שעבר עברת משמעת
הבאת העובד לפני ועדת משמעת המוסמכת לנקוט אחד או אחדי� מאמצעי ; שמונה לצור� זה

הבאת ; העברה למשרה אחרת והורדה בדרגה, תהפקעת משכור, נזיפה, לרבות התראה, משמעת
העובד לפני בית די� למשמעת בנציבות שירות המדינה אשר מוסמ� לנקוט ג� אמצעי משמעת 

עד לסיו� , לפי חוק המשמעת אפשרית ג� השעיית עובד שנחשד בעברה; לרבות פיטורי�, אחרי�
 .הבירור בעניינו

י משמעת ברמות חומרה שונות לטיפול בעברות בדי� המשמעתי לעובדי מדינה יש אפוא כמה אמצע
ואול� משרד החינו� ונציבות שירות המדינה אינ� יכולי� . משמעת בהתא� לנסיבותיה� ולחומרת�

עובדי הוראה שה� עובדי רשויות . לנקוט אמצעי� אלה כלפי עובדי הוראה שאינ� עובדי המדינה
והתקנות , 1978!ח"התשל,   )משמעת(ות מקומיות כפופי� לדי� משמעתי לפי חוק הרשויות המקומי

להגשת תלונה במשטרה על חשד , במקרי� הראויי�, לגבי כלל עובדי ההוראה פתוחה הדר�. על פיו
 .לעברה פלילית והמש� טיפול במסלול זה

חינו� אלא !לא יעסיק אד� עובד) א: "(קובע, ר"החל כאמור על בתי ספר מוכש ,פיקוחהחוק  .2
 . חינו�!ישור בכתב מאת המנהל הכללי כי אי� לו התנגדות להעסקתו כעובדא� יש בידי העובד א

בי� , חינו� אלא א� נתקיי�!לא יסרב המנהל הכללי לית� אישור כאמור למי שכשיר להיות עובד) ב(
הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משו� השפעה מזיקה על ) 3 (:... אחד מאלה,השאר

ספר מטעמי� פדגוגיי� באישור משרד החינו� ואי� המנהל הכללי !וטר מביתהעובד פ )4(; תלמידי�
עוד נקבע בחוק הפיקוח . "ספר!סיו� חדש בהעסקת העובד בביתיסבור שהנסיבות נשתנו ומצדיקות נ

, המנהל הכללי רשאי לבטל את האישור א� נוכח שהתקיימה בעובד עילה מהעילות המנויות לעילש
 .ל משרד החינו� או סגנו" מנכ!" נהל הכלליהמ"; בתנאי� שנקבעו בחוק

, לרבות המנהל והמורי�, ולכ� עובדיה�, ר"הרוב המכריע של החטיבות העליונות ה� בתי ספר מוכש
כאשר נודע למשרד החינו� שעובד הוראה שאינו . אלא עובדי� של בעלי המוסד, אינ� עובדי מדינה

ותו לנקוט אחת או יותר מהפעולות המפורטות יש באפשר, עובד מדינה עבר על כללי טוהר הבחינות
כאמור בחוזר טוהר הבחינות בנוגע למקרי� שבה� מערכת ההשגחה לא התנהלה כראוי וא� לבטל 

בידי . לפי חוק הפיקוח, את האישור להעסקת עובד החינו� משו� השפעה מזיקה על תלמידי�
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פסקת העברת התקציבי� אליו וא� עד כדי ה, המשרד יש ג� כלי� לפעולה נגד המוסד החינוכי עצמו
 . שלילת רישיונו

ה מידע המתקבל באג� הבחינות "בביקורת הקודמת נמצא שמשנת הלימודי� התשס)  א( .3
נבדק בידי פורו� שחבריו ה� , בדבר עובדי הוראה שיש חשש שעברו על כללי טוהר הבחינות

טיפול בפרט ועברות המשמעת נציג אג� הבחינות והממונה על ה, יסודי!מנהלת האג� לחינו� על
מספר המקרי� שבה� קיי� המשרד בירור ע� עובדי ; ) ועדת הבירור!להל� (במשרד החינו� 

�בדוח הקוד� נאמר . ההוראה החשודי� היה זניח לעומת מספר המקרי� שעליה� התקבל מידע באג
רו על כללי על משרד החינו� לברר תלונות על עובדי הוראה שעב, כי לדעת משרד מבקר המדינה

 . ולנקוט צעדי� נגד מי שהתלונות כלפיה� יתבררו כמוצדקות, טוהר הבחינות

נקבע הלי� לטיפול " נאמר ש2007בפרוטוקול ישיבת הצוות לתיקו� ליקויי� מנובמבר  )ב(
 ".במורי� החשודי� באי קיו� טוהר הבחינה

ÓÒ ˙‡Â ‰·Î¯‰ ˙‡ Ú·˜ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÏ· ˙ÏÚÂÙ ¯Â¯È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡ˆÓ�‰È˙ÂÈÂÎ , ˙‡
‰˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ , ˘È Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡Â Ô˜Ó�Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡Â ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡

Ô„Ú˙Ï . 

לית משרד החינו� למשרד מבקר המדינה על פעולות המשרד " כתבה מנכ2012בספטמבר  )ג(
אג� : בעקבות חשד שעובדי הוראה שאינ� עובדי המדינה עברו על כללי טוהר בחינות הבגרות

מבקש אג� הבחינות , א� הסברי העובד אינ� מספקי�; ות בודק את המידע בדבר העברותהבחינ
בסמכות הוועדה להעיר ; יסודי לזמ� את העובד לשיחה ע� חברי ועדת הבירור!מהאג� לחינו� על

כאשר החשוד הוא . לנזו� בו וא� לדרוש שלא לאפשר לו להמשי� בתפקיד שהוא ממלא, לעובד
, לית המשרד ע� המלצות לפעולה" העניי� במידת הצור� לטיפולה של מנכמועבר, מנהל בית ספר

, לית מוצאת לנכו� לדרוש נקיטת פעולה"כאשר המנכ; למשל לנזו� במנהל או לדרוש את פיטוריו
א� לאחר בדיקה ע� בעלי בית הספר מצא המשרד ; היא מעבירה את דרישתה לבעלי בית הספר

הוא פונה ליוע) המשפטי של בעלי המוסד החינוכי לש� , שיש מקו� להעניש את עובד ההוראה
 .  המש� הטיפול בו

לא מונתה ] ועדת הבירור[המתקיימת באג� לחינו� על יסודי ' ועדה'ה"לית הוסיפה וציינה כי "המנכ
היא פועלת בתוק� בקשה בעל פה ומתו� הבנה שזה מתפקידו של האג� . בכתב לטיפול בנושא

 ".ס"יהול ביהלטפל בכל הקשור בארגו� ונ

אמצעי משמעת ופעולות אכיפה מוגבלי� ביותר בשל העובדה "בתשובתו מסר משרד החינו� כי 
אי� כל יכולות לבצע חקירות וג� אי� לו "לאג� הבחינות ; "שיש צור� בגיבוי ניהולי ברמה גבוהה

 החקירה העדר יכולת"; "אינה נכונה... 'אכיפה'או ' חקירה'סמכויות לכ� ולכ� הציפייה לקיי� 
 ". לצערנו להבשלה של טיפול משמעתי, אינה מובילה' תיק תביעה'והעדר היכולת להכנת 

 ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ˙Â¯‚·‰ ˙Â�ÈÁ· ¯‰ÂË ÈÏÏÎ Ï˘ ˙È˘ÓÓÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÏÂÚÙ
 Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏÎ ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÈÁÈ·Â ˙Â�ÈÁ·‰ Û‚‡· ÂÈ„·ÂÚ È„È· ˙˙Ï

‰‡¯Â‰ „·ÂÚ˘ „˘Á ‰ÏÚÂ‰ÌÈÏÏÎ‰ ÏÚ ¯·Ú  ,‰�È„Ó‰ „·ÂÚ Â�È‡ Ì‡ Ì‚ . „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÔÈ„· ÌÏÂ‰ ÒÈÒ· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÏ ‰È‰È ÈÎ ÁÈË·‰Ï ; ËÂ˜�Ï ˘È˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ·˙Î· Ô‚ÚÏ ÂÈÏÚ

Ì˙Â‡ ËÂ˜�Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰ÈÓ ÚÂ·˜ÏÂ ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· . Ì‚ ‡È·‰Ï ˘È ‰Ï‡ ÏÎ ˙‡
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ .È ˘¯Â„ ¯·„‰˘ ÏÎÎ Â‡ ‰˜È˜Á Ï˘ ÌÂÊÈ

ÍÎ Ì˘Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰�˘Ó ˙˜È˜Á. 
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 נקיטת אמצעי משמעת על ידי משרד החינו� 

לית בכירה ומנהלת המינהל "א זומנו לשימוע אצל סמנכ"בתחילת שנת הלימודי� התשע .1
מנהלי� של שבעה בתי ספר שבה� היה מספר המחברות החשודות , )לית" הסמנכ!להל� (הפדגוגי 

בעקבות . א"התשע'  מחברות במועד קי) ובמועד ב525! ל135 בי� !" יג באופ� מיוחדחר"
" מהל� חינוכי ערכי"לית לבתי הספר כי היא תאפשר לה� להשלי� "השימועי� הודיעה הסמנכ

ס בכל הקשור "במידה ולא תשתפר משמעותית התנהלות ביה: "היא הוסיפה. שהתחייבו לבצע
ס "ל על הסרת ההכרה בציו� השנתי של ביה"י) בפני המנכלשמירה על טוהר הבחינות אמל

 ". ב"א וחור� תשע"למועדי� קי) תשע

א עולה שמספר המחברות הפסולות בשישה משבעת בתי "מנתוני משרד החינו� למועד קי) התשע
בבית .  מחברות פסולות86!23!והוא הסתכ� בכל אחד מבתי הספר ב, הספר פחת באופ� משמעותי

יוצא שבמרבית בתי ספר שבה� דרש .  מחברות בחינה389 נפסלו 16)' תיכו� א!להל� (הספר השביעי 
צומצ� מספר העברות על טוהר הבחינות במידה " מהל� חינוכי ערכי"המשרד מבתי הספר לנקוט 

 .ניכרת

סיימה ועדת ) 2012יוני , עד למועד סיו� הביקורת (2012!2010בשני� , על פי מסמכי המשרד .2
 9!ב:  מקרי� שבה� נחשדו עובדי הוראה בעברה על כללי טוהר הבחינות35!פולה בהבירור את טי

 מה� החליטה הוועדה שיש 7!ב; מה� החליטה הוועדה לנזו� בעובד ההוראה או להתרות בו
ובמקרה אחד ; כמו למשל הגשה לבחינות בגרות, להפסיק מילוי תפקיד שמילא המורה בבית הספר

 ).'מנהל תיכו� א(דתו של מנהל בית הספר הוחלט שיש לפעול להפסקת עבו

ר ועדת הערעורי� "המשמשת ג� יו,  כתבה מפקחת מתאמת במינהל הפדגוגי דאז2008בינואר  .3
ג� , למנהלת המינהל הפדגוגי דאז ולאחרי� על הצור� לדו� בעדכו� חוזר טוהר הבחינות, העליונה

ת כתבה על בתי ספר שבה� יש עברות המפקח". אחריות בית הספר לשמירת טוהר הבחינות"בעניי� 
של הפרה של , מועד אחר מועד, רבות על טוהר הבחינות במועד אחד או אירועי� חוזרי� ונשני�

בהקניה , תופעות אלה מצביעות בהכרח על כשל חינוכי של בית הספר", לדבריה. טוהר הבחינות
ות והסנקציות שהיא גוררת במקרי� אלה מוטלת האחרי, על א� זאת. ובשמירה על נורמות ראויות

היא הוסיפה שעל פי חוזר טוהר הבחינות נית� לנקוט פעולות משמעתיות ". על התלמידי� בלבד
א� ; היא ציינה שיש להחליט א� לנקוט פעולות נגד בית הספר. א� ה� אינ� ננקטות, כלפי בתי ספר

 תלמידי� ממחזורי� ראוי לנקוט נגד בתי ספר סנקציות הפוגעות בתלמידי� בעקבות עברות של
 . וא� ראוי להטיל אחריות אישית על מי מאנשי צוות בית הספר; קודמי�

ר ועדת "ובו בי� היתר יו,  התכנס פורו� שד� בעדכו� חוזר טוהר הבחינות2008במהל�  .4
בפרוטוקול הדיו� . יסודי וסג� מנהל אג� הבחינות!מנהלת האג� לחינו� על, הערעורי� העליונה

אי� ה� מופעלות "אול� ,  צוי� שאמנ� נית� לנקוט סנקציות כנגד בתי הספר2008ס שהתקיי� במר
 ". ובמידה מעטה, אלא לעיתי� רחוקות מאוד

 ¯·ÓËÙÒ·2008 ¯·Ó·Â�·Â 2009˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ¯ÊÂÁ· ÌÈÈÂ�È˘ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù  , ÌÏÂ‡
¯ÙÒ‰ ˙È· ÈÙÏÎ ˙ÚÓ˘Ó ÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜�· Â˜ÒÚ ‡Ï ‰Ï‡ . 

ומסמ� , 17רית למתמטיקה" כללי טוהר הבחינות העלתה ג� המפמאת נושא העברות על .5
. מר גדעו� סער, ר המזכירות הפדגוגית דאז לשר החינו�" יו2010שכתבה בעניי� העביר באפריל 

ועל ; בטוהר הבחינות במתמטיקה במוסדות חינו� מסוימי�" פגיעה מסיבית"במסמ� נכתב על 

__________________ 
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מופעלי� עליה� "ע לבית הספר ביו� הבחינה כי פניות של מורי� למתמטיקה המבקשי� לא להגי
טופסי בחינה פתורי� "עוד היא ציינה ש". לחצי� כבדי� לפתור את הבחינה למע� התלמידי�

, "מורי� מדווחי� כי יש מורי� הפותרי� את הבחינות עבור תלמידיה�"; "נמכרו או חולקו... מלאי�
 ". מעריכי� חוששי� להחשיד את התלמידי� בהעתקה"ו

ר המזכירות הפדגוגית לכנס "ר שמשו� שושני ליו"ל משרד החינו� דאז ד"אותו חודש הציע מנכב
 . כדי להעלות רעיונות חדשניי� ומקוריי� לשמירת טוהר הבחינות, רי� כצוות חשיבה"מספר מפמ

ÓÙÓ‰ ‰·˙Î˘ ÌÈ¯·„‰ ÈÎ ‡ˆÓ�"„¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰· Â�Â„� ‡Ï ‰˜ÈËÓ˙ÓÏ ˙È¯ , ÂË˜�� ‡ÏÂ
‰ ¯Â¯È· Ì˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰˙ÏÚ‰ ‡È‰˘ ‰¯Â‡ÎÏ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯Ù‰· ÏÂÙÈË Ì˘ÏÂ ˙Â�ÚË. 

משרד החינו� מסר בתשובתו שהוא מטפל בנושא טוהר הבחינות במוסדות חינו� שבה� העברות 
וכ� , למשל באמצעות פיתוח חומרי למידה, תכופות במישור המשמעתי וג� במישור החינוכי

 .� עבור הורי התלמידי�באמצעות קיו� כנסי� וימי עיו� עבור עובדי הוראה וג

ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰· ÂÙÒ‡�˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó , ˙Â�ÈÁ·‰ Û‚‡·Â È‚Â‚„Ù‰ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰·
 Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ2008 ¯ÙÒ‰ È˙·· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙ÂÙÈ¯Á· ‰˙ÏÚÂ‰ 

˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ Ï˘ ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯Ù‰· .˙Âˆ¯Á� ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜� ˙˘¯Â„ ÂÊÎ ˙Â·¯ÂÚÓ ,
¯˙Ï‡Ï ,ÙÓ‰ „‚�ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÌÈ¯ . ¯Â·Ò ÂÓˆÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÌÈÎÓÒÓ· ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ

˙ÂË˜��˘ ˙ÂÏÂÚÙ· È„ ÔÈ‡˘ ; ˙�˘ „Ú2012 ÈÎ¯„ ÌÂÎÈÒÂ ˘Â·È‚Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú� ‡Ï 
˙ÂÓÈ‡˙Ó ‰ÏÂÚÙ ,‰ÓÚ ˙ˆ¯Ó� ˙Â„„ÂÓ˙‰ÏÂ ‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ È„ ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰Â . 

 

 

 ' עברות על כללי טוהר הבחינות בתיכו� א

במקצועות '  מחברות בחינה של תלמידי תיכו� א389 נפסלו 2011ת במועד קי) בבחינות הבגרו
,  תלמידי� למשרד החינו� על ההחלטות האלה70עקב ערעורי� שהגישו . לימוד וימי בחינה שוני�

בצוות היו ג� .  צוות לבחינת ההחלטות של ועדת טוהר הבחינות2012לית באפריל "מינתה הסמנכ
בסופו של הלי� זה החליט המשרד שהתלמידי� . מנהל אג� הבחינותר הוועדה העליונה ו"יו

ויוכלו לשוב ולהיבח� רק , ועד בכלל, 2012שמחברותיה� נפסלו לא יורשו להיבח� עד מועד קי) 
 � . 2013במועד חור

', יסודי כי ביישוב א!ר הוועדה העליונה למנהלת האג� לחינו� על" כתבה יו2012באפריל  .1
היא ציינה שנוצר ; "פגיעה המונית בטוהר הבחינות בהיקפי� אדירי�"הייתה ', אשבו נמצא תיכו� 

מי "אשר נבע מכ� ש, לח) ציבורי בעקבות צעדי המשמעת שנקט משרד החינו� כלפי התלמידי�
נראה לי ...  התלמידי� ולא ננקטו כל אמצעי� נגד בית הספר¯˜ה� ) הצודק(שמשלמי� את המחיר 

 ועדי� להתחיל לפני מועד בחינות זה כי אחרת השערורייה עלולה !שיש לפעול להסרת הכרה 
 ". 2012לחזור במהדורת 

במאי : התברר כי ג� בשני� קודמות התגלו בבית הספר עברות רבות על כללי טוהר הבחינות .2
של ' הסטוריה'לבית הספר "כי ,  כתב מנהל אג� הבחינות במענה לשאילתה של חבר כנסת2012

הוא היה בי� עשרת בתי הספר הפוגעי� )  שנה20לפני (ב "חינות ועוד בשנת תשנפגיעה בטוהר הב
בשש השני� האחרונות במועד הקי) נרשמי� מאות , מדי שנה, בבית הספר. ביותר בטוהר הבחינות

בשל העובדה שמורי בית הספר "נפסלו ' הבחינות בתיכו� א; "נבחני� חשודי� ואחר כ� פסולי�
 ".  והעבירו לחדרי הבחינות פתרונות מצולמי�פתרו את שאלות הבחינות
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 כתב מנהל אג� הבחינות למשרד מבקר המדינה כי משרד החינו� קבע שיש צור� 2012ביוני  .3
ב חדל מנהל בית הספר "בסו� שנת הלימודי� התשע". להביא לחלופי גברי בהנהלת בית הספר"

 . מלשמש בתפקיד זה

, מנהלו ומוריו',  על עברות שיטתיות של תיכו� אבמסמכי אג� הבחינות היה מידע כתוב .4
לרבות חלוקת דפי� ועליה� פתרונות בידי מורי� לתלמידי� באופ� שיטתי ומת� אפשרות בלתי 

ג� במסמכי� . התברר כי בירור שעשה המשרד בנושא זה הופסק. מוגבלת להעתקה בזמ� הבחינה
למשל העברת תשובות , סוימי�אחרי� של אג� הבחינות נזכרו עברות לכאורה של מורי� מ

 .וצוינו שמותיה� של המורי�, לתלמידי�

למורי� בבית ספר זה לעסוק , באופ� זמני, במכתבו האמור כתב מנהל האג� שהמשרד לא התיר
". מול בית הספר, עד אשר יסתיי� התהלי� המשמעתי ותהלי� הברור", 18בבדיקת בחינות בגרות

 עולה כי עד אותו מועד לא הייתה התקדמות בהלי� 2013מדברי� שמסר מנהל האג� בינואר 
 . המשמעתי

 השיב משרד החינו� למשרד מבקר המדינה שהחלטתו להשעות את המורי� האמורי� 2013בינואר 
בכוונת המשרד להחליט ; ג"ב ולמועד חור� תשע"מהערכת בחינות בגרות תקפה למועד קי) תשע

 . בחינות בגרות בעתיד הא� להתיר לה� לעסוק בהערכת2013במהל� מר) 

במסמכי� שקיבל אג� הבחינות במסגרת בקרה שנעשתה על ההשגחה על בחינות הבגרות  .5
בשמירה על טוהר הבחינות ' הועלו ליקויי� לכאורה ג� בעבודת� של המשגיחי� מטע� חברה א

 .'ביישוב א

� של כי הדיווחי' לית חברה א" מסרה מנכ2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
מלכתחילה היו חששות לעברות ; המשגיחי� מטע� החברה ה� שהביאו את המשרד לבדיקת הנושא

עקב כ� נחשפו במהל� הבחינה חומרי� ". השגחה קפדנית ודווקנית"ולכ� דאגה החברה ל' בתיכו� א
 .האסורי� לשימוש והחברה דיווחה עליה� למשרד

 הוא הפנה אצבע 2012ינה מנובמבר לשעבר למשרד מבקר המד' בתשובתו של מנהל תיכו� א
לרבות הרשות המקומית , מאשימה כלפי גורמי� המעורבי� בניהול בחינות הבגרות בבית הספר

. בכל הנוגע לטענות החמורות על הפרות של כללי טוהר הבחינות בבית הספר, ומשרד החינו�
ר ג� לפני גורמי� את עיקר טענותיו שטח המנהל לשעב. משרד מבקר המדינה לא בדק טענות אלה

 .בכירי� במשרד החינו�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰�Ó Ï˘ ‰Ï‡ ˙Â�ÚË ÌÂ˙ „Ú ¯¯·È ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‡ ÔÂÎÈ˙ '¯Â¯È·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ó ˙Â�˜ÒÓ ˜ÈÒÈÂ ¯·Ú˘Ï. 

 

✯ 

 

__________________ 
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 ˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ˙ËÈ˘Â ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯Ù‰ ÂÚ¯È‡ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
‡ ÔÂÎÈ˙· ,'ıÈ˜ „ÚÂÓ·ÂÚ˘˙‰ "¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚÏ Ì‚ ˙Â¯·Ú ÂÒÁÂÈ ‡ . ‰ÊÎ ·ˆÓ·

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙˘�Ú‰· ‰ˆÓ˙Ó Â�È‡ ˙Â¯·Ú· ÏÂÙÈË‰ , ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ˘¯˘Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÔÎ˘
‰Ê „ÒÂÓ· :˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ ˙‡ Â¯Ù‰˘ ‰‡¯Â‰‰ È„·ÂÚ· ÏÙËÏ ˘È , ˙Â¯·Ú‰ Ï˘· Ô‰

ÂÚˆÈ·˘ ,˙Ï ÌÈÎ¯Ú ˙Â�˜‰Ï ÍÂ�ÈÁ È˘�‡Î Ì˙·ÂÁ ˙¯Ù‰ Ï˘· Ô‰Ì‰È„ÈÓÏ . Û‡ ÌÏÂ‡Â
‡ ÔÂÎÈ˙· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· È�Ë¯ÙÂ ÛÈ˜Ó È˙ÚÓ˘Ó ÏÂÙÈË ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜ „¯˘Ó‰˘ ,'

 ÔÙÂ‡· ÂÓÈÂ˜ ‡Ï ‰Á‚˘‰‰ È˙ÂÂˆÏÂ ÌÈ¯ÂÓÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ÈÎ Ì˘Â¯‰ Ï·˜˙Ó
ÂÓÏ˘Â‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ÈËÏÁ‰. 

‡ ÔÂÎÈ˙· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÏÂÙÈË Í¯„ 'ÏÂÙÈË ÈÎÈÏ‰ Ë˜Â� Â�È‡ „¯˘Ó‰˘ ˙„ÓÏÓ 
˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÏÚ ˙Â·Á¯� ˙Â¯·Ú ˙ÂÏ‚˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÓÏÂ‰ . ÁÈË·‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰Ê ‰¯˜Ó· ,ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó· ÔÎÂ , ˙ÂÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á‰ ÏÎ Ï˘ ¯Â¯È·‰ ‰ˆÂÓÈ ÈÎ
ÂÏ Â˘‚Â‰˘ .ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ,ÌÈ‡¯Á‡‰ ÈÙÏÎ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜� ˙Â·¯Ï , Í·„� Ô‰

ÏÏÂÎ ‰�ÚÓ Ô˙Ó· ÈÁ¯Î‰ ,ÈÚ·Ï ˜„ÂˆÂ È˙Î¯ÚÓ˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙È. 

 

 

 הבקרה על ההשגחה על בחינות הבגרות 

אשר יבקרו בבתי הספר במהל� " כי אג� הבחינות ימנה צוותי�  קובעחוזר טוהר הבחינות .1
 חת� 2009באפריל ". לרבות טוהר הבחינות, הבחינות ויוודאו כי נוהלי ארגו� הבחינה נשמרי�

ארגו� והפעלת "לש� קבלת שירותי , ) הקבל�!להל� (ת משרד החינו� על חוזה ע� חברה פרטי
אחת ממטרות , על פי החוזה).  החוזה!להל� " (חוליות ביקורת ובקרה על מער� בחינות הבגרות

, הבקרה היא לוודא שפעולתו של מער� בחינות הבגרות תקינה ושנשמרי� כללי טוהר הבחינות
 . השגחהואחד מתפקידי הקבל� הוא לקיי� בקרה על שירותי ה

 בתי ספר שיש לבצע בה� 33ב העביר אג� הבחינות לקבל� רשימה של "לקראת מועד קי) התשע
מהרשימה לא תמיד ברור באילו מקצועות ובאילו תאריכי בחינה על הקבל� לבצע . בקרה מורחבת

 33 כי אי� אמת מידה כתובה שלפיה נבחרו 2012אג� הבחינות מסר ביולי . את הבקרה המורחבת
לפי מספר המחברות החשודות , הוא בחר בה� על סמ� הכרת הנושא והכרת בתי הספר; ספרבתי ה

 . של תלמידי� בבית הספר ולפי מידע אנונימי שקיבל

 בתי הספר האמורי� לרשימת בתי הספר שבה� 33משרד מבקר המדינה השווה את הרשימה של 
 ממחברות הבחינה או 4% ! א השיעור הגדול ביותר של מחברות פסולות"היה במועד קי) התשע

רק ארבעה נמנו ע� בתי הספר שבה� ,  בתי הספר שנמצאו לגביה� נתוני�28התברר שמבי� . יותר
יוצא שאג� הבחינות מיקד את הבקרה המורחבת . היה השיעור הגדול ביותר של מחברות פסולות

לא על פי , �ובכל אופ, אול� לא בחר אות� על פי אמת מידה כלשהי, בכמה עשרות בתי הספר
 .שיעור מחברות הבחינה הפסולות בשנה הקודמת

על הקבל� להגיש למשרד החינו� בתו� כל מועד בחינות , שהוא נספח לחוזה, על פי המכרז .2
  .בנוס� לבקרה הנרחבת שהתבקש לבצע, דוח מלא ומפורט הכולל ממצאי� מגזריי� ומחוזיי�

לא כלל נתוני� , )2011(א " קי) התשענמצא שהדוח שקיבל משרד החינו� מהקבל� על מועד
אול� הוא לא , הקבל� השיב למשרד מבקר המדינה כי ביכולתו לספק דוחות כאלה. בחתכי� האלה

 .נדרש לספק�

ÂÓÚ Ì˙Á�˘ ‰ÊÂÁ‰Â Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÔÏ·˜‰Ó ˘Â¯„Ï „ÈÙ˜‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ. 
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 איתור מחברות בחינה חשודות

י� על מחברות בחינה פסולות ועל הגורמי� שהעלו את החשד אשר משרד מבקר המדינה ריכז נתונ
 מכלל המחברות 10%!ה רק כ"בביקורת הקודמת נמצא שבמועד קי) התשס. הוביל לפסילות

והשאר נפסלו בעקבות , הפסולות נפסלו בעקבות חשדות של משגיחי� או של בקרי� מטע� הקבל�
 . בשלב בדיקת המחברות, 19חשד של מעריכי הבחינות

שיעור המחברות שנפסלו בעקבות חשדות של , בביקורת הנוכחית נמצא שעל פי נתוני המשרד
 .9.4% !א� קט� במקצת ) 'לרבות מועד ב(א "משגיחי� או של בקרי� במועד קי) התשע

הוא לא ד� כלל בממצאי� שעלו בביקורת , על פי סיכו� הדיו� האמור של הצוות לתיקו� ליקויי�
ממסמכי הנהלת משרד החינו� עולה כי הנושא לא הועלה . העלו חשדותהקודמת על הגורמי� ש

 . בדיוני� או בתכתובות

 ˙Â¯·ÁÓ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÔÈ·˘ ¯ÎÈ�‰ ¯ÚÙÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ·Â ˙Â¯·ÁÓ‰ ˙˜È„· ·Ï˘· ˙Â�ÈÁ·‰ ÈÎÈ¯ÚÓ Ï˘ „˘Á ˙Â·˜Ú· ÂÏÒÙ�˘ ‰�ÈÁ·‰

È ÏÚ ‰�ÈÁ·‰ ÔÓÊ· Â¯˙Â‡˘ ˙Â¯·ÁÓ‰ÌÈÁÈ‚˘Ó È„ , Ú·Â� ¯·„‰ Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ˙�ÈÁ· ˙Â·¯Ï
‰Á‚˘‰‰ ˙Â¯·Á Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏÓ. 

סוגית טוהר הבחינות עולה במערכות : 2013משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
המשרד הוסי� שהוא שדרג . והיא כרוכה ג� בהתנהלות ציבור הנבחני� עצמו, חינוכיות שונות באר)

, בחינות בפועל בנוגע למדבקות שעל מחברות הבחינות ובנוגע להשגחה על הבחינותאת תהליכי ה
 . וכ� עסק בשילוב של טכנולוגיות חדשות בבקרה על טוהר הבחינות

רואה בחומרה רבה תופעות כגו� " כי הוא 2012שר החינו� השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 הוא הנחה לקיי� מדיניות מחמירה בכל הנוגע ;"העתקה והדלפה בבחינות הבגרות ופועל למיגור�

 . לטוהר הבחינות ולנקוט סנקציות מחמירות כנגד מי שייתפס שעבר על כללי טוהר הבחינות

 

 

 סיכו� 

 ˜ÒÚ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÈ˜‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÂˆ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰
Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ‡ˆÓÓ· , ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙ÂÚÓ˘Ó· Ï˘ÓÏ ÏÚ ˙Â¯·Ú‰ Û˜È‰

˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ ;˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ‰˘È�Ú‰Â ˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚÙ‰· ;
‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÏÏÎ‰ ÏÚ Â¯·Ú˘ ÈÓ ÈÙÏÎ ÌÈÙÒÂ� ˙ÚÓ˘Ó ÈÚˆÓ‡ ËÂ˜�Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙˜È„··Â ,

¯ÙÒ È˙·Â ÌÈ¯ÂÓ ¯˜ÈÚ·Â . È‡ˆÓÓ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ÂÙÏÁ˘ ÌÈ�˘‰ ˘ÓÁ· ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰
ÔÂ˜È˙Ï ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ . 

__________________ 

אחד מתפקידיו הוא לאתר חשדות . מערי� בחינות הוא בודק של בחינות הבגרות מטע� משרד החינו�  19
 .לעברות על כללי טוהר הבחינות
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 Ì˘Ï ˙Â¯‚·‰ ˙Â�ÈÁ· ¯‰ÂËÏ Ú‚Â�· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˜ÂÊÈÁÏÂ ÒÂÒÈ·Ï ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈÈ�ÂÈÂÂ˘Â ÌÈ�‚Â‰ ˙Â�Á·È‰ È‡�˙ ˙ÁË·‰ . ÏÚ ¯·Ú˘ ÈÓ˘ ÁÈË·˙˘ Í¯„· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ�ÂÈˆ ÍÎ ·˜Ú ‚È˘‰Â ˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ ,Ô‚Â‰ ‡Ï ÔÂ¯˙ÈÓ ‰�‰ÈÈ ‡Ï,Ï˘ÓÏ  ,
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓÏ ‰Ï·˜· . ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÏ ÔÈ„· ÌÏÂ‰ ÒÈÒ· ‰È‰È˘ ÁÈË·‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

˙Â�ÈÁ·‰ ¯‰ÂË ÈÏÏÎ ÏÚ Â¯·Ú˘ „˘Á ‰ÏÚÂ‰˘ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ÔÈÈ�Ú· , ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ·˙Î· Ô‚ÚÏ
ÌÈÎÈÏ‰ Ì˙Â‡ ˙‡ ËÂ˜�Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÓ ÚÂ·˜ÏÂ ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ˘¯„�‰ ÏÂÙÈË‰. 

 



 

 


