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 סוגיות במינהל החינו� הדתי

 תקציר

קבע כי חינו� , ) חוק חינו� ממלכתי�להל�  (�1953ג"התשי, חוק חינו� ממלכתי
הוא חינו� ממלכתי) ד"ד או ממ" חמ�להל� (דתי �ממלכתי

1
 , �אלא שמוסדותיו ה

�מוריה� ומפקחיה� ובה� מחנכי� לחיי , תכנית לימודיה�, דתיי� לפי אורח חייה
 .  פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתיתתורה ומצוות על

מינהל החינו� הדתי
2

 �להל� (במשרד החינו� ) ד" המינהל או מינהל החמ�להל�  (
אחראי למת� שירות לאוכלוסיית התלמידי� והוריה� המבקשי� חינו� ) המשרד

ר אברה� "בעת הביקורת של משרד מבקר המדינה עמד בראש המינהל ד. ד"ממ
ר שמשו� שושני "ד, ל המשרד"והוא היה כפו$ למנכ, )נהל המינהל מ�להל� (ליפשי# 

, �1956ז"התשי, )סדרי הפיקוח(תקנות חינו� ממלכתי ). ל המשרד" מנכ�להל� (
ד בכל הנוגע לאופיי� "קובעות כי ההדרכה והפיקוח הפדגוגי על מוסדות החינו� הממ

ת של המשרד יש בכל אחד משמונת המחוזו. ד"הדתי יבוצעו בידי מנהל מינהל החמ
)ד" מחמ�להל� (ד "נציג של המינהל שהוא המפקח על החינו� הממ

3
במערכת החינו� . 

)2010�2011(א "היו בשנת הלימודי� התשע
4

 2,654 � יסודיי� � בתי ספר ממלכתיי
,  גני ילדי��9,900כ; יסודיי��ד יסודיי� ועל" בתי ספר ממ�654 ו�יסודיי� �ועל

2,300 � . ד"הממבחינו� ) �23%כ( מה

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות הנוגעות למינהל 2011יולי �בחודשי� פברואר
במזכירות , ד"בייחוד במינהל החמ, הביקורת נעשתה ביחידות המשרד. החינו� הדתי

הדרו� , תל אביב, ירושלי�: ובארבעה ממחוזות המשרד) פ" המזה�להל� (הפדגוגית 
)י" מנח�להל� (רושלי� והמנהלה לחינו� י

5
 . �בביקורת נבדקו בי� השאר הנושאי

הישגי ; בבתי ספר יסודיי�) ליבה(לימודי אנגלית במסגרת תכנית היסוד : האלה
נתוני� על מעבר תלמידי� ; ד"בחינו� הממ' התלמידי� בלימודי אנגלית בכיתות ח

סדות החינו� שילוב גרעיני� תורניי� במו; ד למוסדות חינו� אחרי�"מהחינו� הממ
"מלמדי�"תכנית ה; ד במחוז תל אביב"הממ

6
 . העסקת עוזר למנהל המינהל; 

 

__________________ 

עדתי או , ללא זיקה לגו� מפלגתי, חינו� ממלכתי פירושו חינו� שהמדינה נותנת על פי תכנית הלימודי�  1
 . שהוסמ� לכ� על ידיוממשלתי ובפיקוחו של שר החינו� או של מי�ארגו� אחר חו�

 . 1989הפ� אג� החינו� הדתי למינהל בשנת , בעקבות שינוי ארגוני שהתבצע במשרד  2

 מונהג יובמוסדות שבה� החינו� הרשמי, במערכת החינו� בישראל יש סוגי� שוני� של מוסדות חינו�  3
בידי המדינה מוסדות חינו� רשמיי� ממומני� במלוא� . דתי�חינו� ממלכתי או חינו� ממלכתי

ה� בבעלות גופי� ציבוריי� או  )ר"מוכש(החינו� המוכר שאינו רשמי מוסדות ; והרשויות המקומיות
 .והוא מממ� אות� מימו� חלקי או מלא, על המשרד לפקח על פעילות�. בבעלות גופי� פרטיי�

 .שנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  4
,  היא משמשת מחוז ייחודי במשרד.ת ירושלי� ובי� עיריירד החינו�משהוקמה בהסכ� בי�  י"מנח  5

 .המאגד את אג� החינו� בעירייה ואת מפקחי המשרד
 .ד"משמשי� למעשה כמורי� בכיתה בחלק מבתי הספר הממ" מלמדי�", כפי שיפורט להל�  6
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 עיקרי הממצאי�

 בבתי ספר יסודיי�) ליבה(לימודי אנגלית במסגרת תכנית היסוד 

. לחינו� היסודי ותכנית לחטיבות הביניי�)  ליבה�להל� (המשרד קבע תכנית יסוד 
 של 100%"ד ללמד "הספר הממלכתיי� והממל המשרד נקבע כי על בתי "בחוזרי מנכ

!"המשרד הדגיש חובה זו ג� לפני בג". תכנית הליבה
7

 . 

ד העלו "ממצאי הביקורת בנוגע ללימוד אנגלית בכמה בתי ספר יסודיי� בחינו� הממ
עיקרו� שקיבל ביטוי בחוזר , כמה מקרי� שבה� לא קוי� העיקרו� שקבע המשרד

בר החובה ללמד בבתי הספר הממלכתיי� את כל ! בד"ל ובהודעת המשרד לבג"המנכ
ובעקבות כ� ה� , ל המשרד"דיווח על כ� נמסר לשר החינו� ולמנכ. מקצועות הליבה

 .החליטו להפחית מתק� בית הספר את שעות הלימוד של מקצוע הליבה שלא נלמד

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו� כי קיו� העיקרו� היסודי האמור שקבע 
בת הלימוד של מקצועות הליבה מחייב בחינה של כל מקרה ותגובה החלטית בדבר חו

 על פי ההוראה 100%על כל מקרה שבו בבית ספר רשמי אי� לימודי ליבה בהיק% של 
על המשרד לבחו� א� גריעת שעות התק� של מקצוע ליבה שלא נלמד . שנקבעה בנושא

ניעה של הפרות דומות במוסד ממלכתי מבטיחה יישו� מלא של העיקרו� שנקבע ומ
 . מצד בתי ספר נוספי�

 

 ד"בחינו� הממ' הישגי התלמידי� בלימודי אנגלית בכיתות ח

ד ואת "המינהל לא בדק כיאות את נושא ההישגי� בשפה האנגלית בבתי הספר הממ
ב"הצור� בבחינת דרכי� להעלאת ההישגי� בבחינות המיצ

8
צור� , ד" בחינו� הממ

ינהשעלה בעבר בדוח מבקר המד
9

' על א% מגמת השיפור בציוני� של תלמידי כיתות ח. 
בכל אחת מהשני� היה ממוצע , א"ח והתשע"ד בי� השני� התשס"בחינו� הממ

 . הציוני� שלה� נמו� מאלה של התלמידי� בחינו� הממלכתי

 

 ד למוסדות חינו� אחרי�"נתוני� על מעבר תלמידי� מהחינו� הממ

ד " הנחת עבודה שתלמידי� מהחינו� הממזה כמה שני� פועל המינהל על יסוד
והנחה זו מעצבת את דפוסי , )ר" מוכש�להל� (עוברי� לחינו� המוכר שאינו רשמי 

ד " הטיל מנהל המינהל על מחמ2010בשנת . הפעולה של המינהל בנושאי� שוני�
. מחוז הדרו� לעמוד בראש ועדה ארצית אשר ריכזה נתוני� באמצעות שאלוני�

מעידי� כי לא נית� להסיק מהנתוני� שריכזה הוועדה מסקנות לגבי ממצאי הביקורת 
 .כלל האוכלוסייה

__________________ 

˘¯˙ ‰ÍÂ�ÈÁ  'נ ·�10296/02ÔÂ‚¯‡  ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓ‰-ÌÈÈ„ÂÒÈ ,˙ÂÏÏÎÓ·Â ÌÈ¯�ÈÓÒ "בג  7
Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ Á‡Â')  ).תקדי

זוהי ). ב"מיצ(בכל שנה עור� המשרד בבתי הספר בחינות לבדיקת מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית   8
המשמשת עבור מנהל בית ספר וצוותו כלי עבודה מרכזי לתכנו משאבי# , ספריי#$מערכת מדדי# בית

 .ולניצול#
 .857' עמ, "הוראת אנגלית בבתי הספר"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58 ·)2008 , מבקר המדינה  9
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו� כי בחינה מקצועית בנוגע למעבר של 
תלמידי� למוסדות חינו� אחרי� תוכל להיעשות רק לאחר בניית מסד נתוני� מלא 

מסקנותיה . ד" את מוסדות החמומהימ� בדבר כל התלמידי� שעזבו בשני� האחרונות
ד הנכללי� במסגרת "של בחינה זו נחוצות ה� לצור� בחינת פעילות� של מוסדות החמ

ד "החינו� הממלכתי במדינת ישראל וה� לצור� בחינת הנחת העבודה של מינהל החמ
בשני� האחרונות שלפיה מסתמנת מגמה של מעבר משמעותי של תלמידי� למוסדות 

 .ר"חינו� מוכש

 

 ד"עלה ניסיונית של תלמוד תורה בחינו� הממהפ

'  חת� המינהל על הסכ� להפעלה ניסיונית של בית הספר ב2010בספטמבר 
על פי הרשאות שניתנו לנושאי משרה שוני� ). ד"תלמוד תורה ממ" (ד"תתמ"כ

לא היה מוסמ� לחייב , מנהל המינהל לבדו ללא צירו% חתימת חשב או סגנו, במשרד
כמו כ� התחייב המינהל בש� המשרד לטפל בענייני כוח אד� . זהאת המשרד בהסכ� 

ל המשרד אישר את צירופו של "מנכ. שלא לפי הכללי� שנקבעו בחוזרי� של המשרד
 .א% שבמוסד לא נלמדו כל מקצועות הליבה, ד"בית הספר לחינו� הממ

 

 ד במחוז תל אביב"שילוב גרעיני� תורניי� במוסדות החינו� הממ

הוא קבוצה של משפחות או יחידי� מקרב הציונות הדתית המתארגני� גרעי� תורני 
 2009�2010בשני� .  הערי� שבמחוז תל אביב יש גרעי� תורני�12בכל אחת מ. לגור יחד

ד "קיבל המינהל תלונות מהורי� לתלמידי� של בתי ספר וגני ילדי� בחינו� הממ
כניסת� של חברי הגרעיני� ולפיה� חלו שינויי� במוסדות חינו� ע� , במחוז תל אביב

למשל פתיחה של כיתות , כ� חלו שינויי� ברוח המוסדות; התורניי� לבתי הספר ולגני�
בבתי " מלמד"שיבו! , שבה� התלמידי� מקבלי� תוספת של לימודי קודש" תורניות"

בתלונות אלה הועלתה . הכנסת רבני� לגני הילדי� והפרדה בי� בני� לבנות, הספר
� אלו נובעי� מכניסת ילדיה� של חברי הגרעיני� התורניי� לבתי הטענה ששינויי

 .והשינויי� ברוח בית הספר חלי� כתוצאה מפעולות של המינהל, הספר ולגני�

צבר התלונות שקיבל המשרד מדגיש את הצור� בעבודת מטה מקיפה של המינהל כדי 
אשונה בנוגע בראש ובר, לבחו� את ההיבטי� השוני� של הסוגיות המועלות בתלונות

עבודת מטה לצור� גיבוש מדיניות , נוס% על כ�. למוסדות שלגביה� הועלו התלונות
תשמש בסיס להסדרת שילוב� של ילדי הגרעיני� התורניי� בפעילות , של המשרד

 . של מוסדות החינו�

 

 "מלמדי�"תכנית ה

למימו� שכר� , "'מלמדי�'תכנית "ד תקציב להפעלת "המשרד הקצה למינהל החמ
משמש למעשה כמורה בכיתה כבעל " מלמד. "ד"בבתי ספר ממ" מלמדי�"של 

ששכר� שול� " מלמדי�"לגבי . התפקיד המרכזי בכיתה או כמורה ללימודי קודש
;  מה��66%לא היה למשרד מידע על אודות השכלת� של כ, מתקציב התכנית בלבד

עברו בדיקה לא , שהועסקו בבתי הספר באמצעות שעות שהוקצו לתכנית" מלמדי�"
 .�2001א"התשס, כנדרש בחוק למניעת העסקה של עברייני מי� במוסדות מסויימי�
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בבתי הספר " מלמדי�"משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו� כי פעילות� של ה
ולכ� יש מקו� כי קליטת� במוסדות החינו� , נוגעת באופ� מהותי בתחו� ההוראה

 .תיעשה לאחר קיו� הליכי בחינה ואישור

 

 העסקת עוזר למנהל המינהל 

מנהל המינהל יז� את העסקתו של עוזרו האישי כמתנדב בלא שהעלה לפני הגורמי� 
הרלוונטיי� במשרד כי העוזר משתיי� לעמותה של גרעי� תורני ומנהל ארגו� גג של 
עשרה גרעיני� תורניי� בגוש ד� וכ� את החשש להימצאותו במצב של ניגוד ענייני� 

חנה זיקה אפשרית בי� עיסוקיו האמורי� של העוזר ובי� עבודתו לא נב. בשל כ�
 .במינהל לצור� גיבוש הסדר למניעת ניגוד ענייני� בעבודתו

 

 סיכו� והמלצות

על הנהלת המשרד לקיי� עבודת מטה כדי לגבש מדיניות משרדית ודרכי פעולה 
דרישות ולעיתי� ע� , ד"להתמודדות ע� השינויי� באוכלוסיות של בתי הספר הממ

 . של הורי� לשינויי� ברוח בית הספר

ד שאינ� מלמדי� "דר� ההתמודדות שקבעה הנהלת המשרד בנוגע לבתי ספר ממ
יישו� העיקרו� . אינה מבטיחה יישו� מלא של העיקרו� המחייב לימודי ליבה, אנגלית

על הנהלת המשרד לבחו� את . עשוי למנוע הפרות דומות מצד בתי ספר נוספי�
ד באנגלית לעומת הישגיה� של "הישגי� הנמוכי� של תלמידי החינו� הממהסיבות ל

וכ� עליה להפיק לקחי� מליקויי� שהועלו בדר� שבה ; תלמידי החינו� הממלכתי
 . ר לחינו� הרשמי"צור% בית ספר מוכש

 

♦ 
 

 מבוא

ו� כחינ) ד"ד או ממ" חמ�להל� (דתי �מגדיר חינו� ממלכתי, �1953ג"התשי, חוק חינו� ממלכתי
, מוריה� ומפקחיה�, תכנית לימודיה�, אלא שמוסדותיו ה� דתיי� לפי אורח חייה�, 10ממלכתי

החוק ג� קובע . ובה� מחנכי� לחיי תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית
ואת חברי המועצה ימנה שר החינו� באישור , )ד" מועצת החמ�להל� (ד "שתוק� מועצה לחינו� ממ

בטר� ישתמש בסמכות מ� , השר ייווע$ במועצה על פי הסדרי� שנקבעו בתקנות; הממשלה
לרבות מינוי מנהל לאג& החינו� הדתי , הסמכויות המסורות לו בחוק הנוגעות לחינו� ממלכתי דתי

�למעט סמכויות שפורטו (ד "מנהלי� ומורי� למוסדות החינו� הממ, במשרד החינו� ומינוי מפקחי
 ). בחוק

__________________ 

ללא זיקה לגו� , חינו� ממלכתי מוגדר בחוק כחינו� הנית� מאת המדינה על פי תכנית הלימודי�  10
 .בפיקוחו של שר החינו� או של מי שהוסמ� לכ� על ידיו, עדתי או ארגו� אחר מחו� לממשלה, מפלגתי
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אחראי )  המשרד�להל� (במשרד החינו� ) ד" המינהל או מינהל החמ�להל�  (11נו� הדתימינהל החי
דתי �להעמקת החינו� הציוני, ד"למת� שירות לאוכלוסיית התלמידי� וההורי� המבקשי� חינו� ממ

לחיזוק אוכלוסיית התלמידי� מיישובי פיתוח , ד"לשיפור רמת ההוראה והחינו� הממ, והתורני
בעת הביקורת של משרד . דתית ומוקדיה הקהילתיי��לחיזוק החברה הציוניתושכונות מצוקה ו

שהיה כפו& , ) מנהל המינהל�להל� (ר אברה� ליפשי$ "מבקר המדינה עמד בראש המינהל ד
תקנות חינו� ממלכתי ). ל המשרד" מנכ�להל� (ר שמשו� שושני "ד, ל המשרד באותה עת"למנכ

ד " כי ההדרכה והפיקוח הפדגוגי על מוסדות החינו� הממקובעות, �1956ז"התשי, )סדרי הפיקוח(
בכל אחד משמונת מחוזות המשרד יש . ד"בכל הנוגע לאופיי� הדתי יבוצעו בידי מנהל מינהל החמ

 ). ד" מחמ�להל� (ד "והוא המפקח על החינו� הממ, נציג של המינהל

 �ספר ממלכתיי�  בתי 2,654 12)2010�2011(א "במערכת החינו� היו בשנת הלימודי� התשע
 2,300,  גני ילדי��9,90013כ; יסודיי��ד יסודיי� ועל" בתי ספר ממ�654 ו�יסודיי� �יסודיי� ועל

 �יסודי מלמדת �חלוקת בתי הספר בי� החינו� היסודי לחינו� העל. ד"בחינו� הממ) �23%כ(מה
יכו לחינו� מה� השתי) �25%כ (375,  בתי ספר יסודיי� בחינו� הרשמי1,477שבאותה שנה היו 

  279, יסודיי� בפיקוח ממלכתי� בתי ספר על1,177כמו כ� נכללו במערכת החינו� ; ד"הממ
באותה השנה למדו במוסדות חינו� בפיקוח . ד"מה� היו בפיקוח של החינו� הממ) �24%כ(

מה� למדו ) �17%כ (�266,000כ,  מיליו� תלמידי��1.57בגני הילדי� ובבתי הספר כ, ממלכתי
מה� במוסדות ) �21%כ (�27,300כ,  עובדי הוראה�131,600הועסקו בה� כ; 14ד"ממבחינו� ה

 . ד"שבפיקוח ממ

 �על פי , 15ד" שלהל� יפורטו נתוני� על מספרי התלמידי� בבתי הספר הממלכתיי� והממ1בתרשי
 .חלוקה למחוזות

 

__________________ 

 . 1989אג� החינו� הדתי למינהל בשנת הפ� , בעקבות שינוי ארגוני במשרד  11

 .שנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  12
 .חובה וחובה!גני ילדי� רשמיי� הכוללי� גני טרו�  13
ד של מחוזות "יסודיי� במעמד מוכר שאינו רשמי בפיקוח ממלכתי או ממ!הנתוני� כוללי� בתי ספר על  14

 .המשרד
 .א יהודילרבות תלמידי� במגזר הל  15
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 ��בחלוקה למחוזות באחוזי, ד" יפורטו נתוני� על כלל תלמידי החינו� הממ2בתרשי: 

 

.  בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות הנוגעות למינהל החינו� הדתי2011יולי �בחודשי� פברואר
) פ" המזה�להל� (במזכירות הפדגוגית , ד"בייחוד במינהל החמ, הביקורת נעשתה ביחידות המשרד

 �להל� (הדרו� והמנהלה לחינו� ירושלי� , תל אביב, ירושלי�: ובארבעה ממחוזות המשרד
) ליבה(לימודי אנגלית במסגרת תכנית היסוד : בביקורת נבדקו בי� השאר הנושאי� האלה. 16)י"מנח

�נתוני� על מעבר ; ד"בחינו� הממ' הישגי התלמידי� בלימודי אנגלית בכיתות ח; בבתי ספר יסודיי
; ד במחוז תל אביב"שילוב גרעיני� תורניי� במוסדות החינו� הממ; ד"תלמידי� מהחינו� הממ

 . העסקת עוזר למנהל המינהל; "מלמדי�"התכנית 

 

 

 בבתי ספר יסודיי�) ליבה(לימודי אנגלית במסגרת תכנית היסוד 

לחינו� היסודי ותכנית לחטיבות הביניי� ועיג� את הכללי� )  ליבה�להל� (המשרד קבע תכנית יסוד 
די במדינת לחינו� היסו) ליבה(תכנית יסוד : "ל המשרד"הנוגעי� אליה� בשני חוזרי� של מנכ

 ". לחטיבות הביניי� בחינו� העל יסודי) ליבה(תכנית היסוד "ו)  חוזר הליבה�להל� " (ישראל

על פי חוזר הליבה הכיר המשרד בחיוניות של גיבוש תשתית חינוכית ותרבותית משותפת באמצעות 
� כ� ובתו, שתשמש בסיס לחיזוק� של תכני� משותפי� בחברה) תכנית ליבה(תכנית יסוד מחייבת 

תכנית היסוד מגדירה . לתת אפשרות לקבוצות החברתיות השונות להגשי� את מטרותיה� הייחודיות
היא כוללת את מיומנויות ; את התכני� שתלמידי� במערכת החינו� של מדינת ישראל חייבי� לדעת

בחוזר הליבה מפורטי� מקצועות . הלמידה ואת הערכי� שתלמידי� במערכת זו חייבי� לרכוש
לימודי אנגלית ה� חלק מלימודי . ה וכ� שעות הלימוד של המקצועות השוני� בכל כיתההליב

 .הליבה

__________________ 

,  היא משמשת מחוז ייחודי במשרד.ת ירושלי� ובי� עיריימשרד החינו�הוקמה בהסכ� בי�  י"מנח  16
 .המאגד את אג� החינו� בעירייה ואת מפקחי המשרד
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על כל התלמידי� בחינו� , ל"על פי שני חוזרי המנכ, היא חלה. תכנית הליבה היא תכנית מחייבת
בחוזרי� . וקיומה הוא תנאי מוקד� לקבלת תקצוב ממלכתי, היסודי ובחטיבות הביניי� בישראל

 ".  של תכנית הליבה100%"ד ללמד "כי על בתי הספר הממלכתיי� והמממצוי� 

  על,בי� השאר,  להבחי� ביניה�ואפשר ,סוגי� שוני� של מוסדות חינו�יש במערכת החינו� בישראל 
החינו� )  1(:   כלהל�, מידת כפיפות� לפיקוח המדינהעל פי  והשליטה בה� ו עליה�פי הבעלות

מוסדותיו ממומני� במלוא� בידי . דתי�ינו� ממלכתי או חינו� ממלכתיהרשמי שבמוסדותיו מונהג ח
) ר" מוכש�להל� (מוסדות החינו� המוכר שאינו רשמי )  2(;   המדינה והרשויות המקומיות

�ה� נהני� ממידה כלשהי של אוטונומיה . שבבעלות גופי� ציבוריי� או בבעלות גופי� פרטיי
�  ;והוא מממ� אות� מימו� חלקי או מלא,  פעילות�על המשרד לפקח על. בתכנית הלימודי

 מוסדות ששיעור המימו� שלה� בידי המדינה קט� משיעור המימו� של החינו� � 17מוסדות פטור)  3(
 . והפיקוח של המשרד על פעילות� מצומצ�, ר"המוכש

אחת מהדרכי� לממש את מטרות החינו� הממלכתי  נכתב כי 2004בפסק די� שנית� בדצמבר 
הצדדי� הסכימו כי . 18בעו בחוק היא להתנות את תקצוב מוסדות החינו� ביישו� תכנית הליבהשנק

כי מוסד חינו� יקיי� את תכנית היסוד כפי שהוגדרה על ידי , תנאי לקבלת תקצוב ציבורי הינו"
, מימו� מוסדות חינו� אשר אינ� עומדי� בדרישות החוק והתקנות"צ קבע כי "בג". משרד החינו�

 ".חשש לפגיעה בעיקרו� השוויו�מעורר 

 עולה 2010למשרד במר$ ' ממכתבו של מנהל בית ספר א. ד"הוא בית ספר ממ' בית ספר א .1
וממילא לא נית� לבחו� את תלמידיו בבחינות ההישגי� , שבבית הספר לא מתקיימי� לימודי אנגלית

: ר לימודי האנגלית באלהמנהל בית הספר נימק את היעד). ב" בחינות המיצ�ראו להל� (באנגלית 
בוגרי בית הספר ממשיכי� בלימודי� בישיבות ; ציבור ההורי� מתנגד עקרונית ללימוד אנגלית

הצוות החינוכי מורכב ממורי� גברי� בלבד ואי� בנמצא מורי� ; שבה� נלמדי� לימודי קודש בלבד
� הזאתחסרי� ספרי לימוד שמותאמי� לאוכלוסיית התלמידי; גברי� להוראת האנגלית . 

ד בנוגע לבתי " כתב המפקח על בית הספר למנהל מינהל החמ2010ביוני , בעקבות המכתב האמור
נאבד אות� לטובת המוכר שאינו , א� נלח$ אות� לקיר"ספר לבני� שאינ� מלמדי� אנגלית כי 

את עמדתו בנוגע לבתי ספר שאינ�  ".רשמי או מוסדות פטור ואז מקצועות אלו לא יילמדו כלל
לדעתי אנו " למנהל המינהל ובו כתב כי 2010ל במכתבו ממאי "מדי� לימודי ליבה הציג המנכמל

א� . שאינ� מלמדי� את לימודי הליבה, ד"ס במסגרת החמ"חייבי� לנקוט ביד קשה כלפי בתי
לא נוכל להתעל� ממה שקורה בתו� , בכוונתנו לנקוט בצעדי� כלפי החינו� המוכר שאינו רשמי

 ".לעניות דעתי יש לאיי� עליה� בהוצאה מ� המסגרת. ד"החינו� הממ

)  המפקח הארצי�להל� ( בדק המפקח הארצי על בתי הספר היסודיי� במינהל 2010באוקטובר  .2
, הבדיקה העלתה שבעה בתי ספר. במחוזות המשרד א� יש בתי ספר שאי� מלמדי� בה� אנגלית

מר ,  עדכ� מנהל המינהל את שר החינו�2010בנובמבר . שאינ� מלמדי� אנגלית', לרבות בית ספר א
 .ל המשרד בדבר בתי הספר האלו"ואת מנכ, גדעו� סער

 כתב מנהל המינהל למנהלי� של שישה בתי הספר על חובת� של בתי ספר 2010בנובמבר 
, כדי לקבל תקצוב ממלכתי מלא ממשרד החינו�: "וכ� הוסי&, ממלכתיי� ללמד את תכנית הליבה

 הודיע מנהל המינהל לבתי הספר 2011בינואר ". צועות הליבה כולל אנגליתעליכ� ללמד את מק
 .האלה כי השעות שיועדו ללימודי אנגלית יופחתו מתק� השעות של כל בית ספר

__________________ 

והתלמידי� הלומדי� בה� והוריה� פטורי� מחובת , מוסדות פטור ה� מוסדות חינו� שאינ� מוכרי�  17
 .לימוד סדיר

 ˘¯˙ ‰ÍÂ�ÈÁ 'נ ·�10296/02ÔÂ‚¯‡  ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓ‰-ÌÈÈ„ÂÒÈ ,˙ÂÏÏÎÓ·Â ÌÈ¯�ÈÓÒ "בג  18
Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ Á‡Â') תקדי�.( 
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. המשרד מקצה חלק ניכר מתקציבו לבתי הספר היסודיי� ולחטיבות הביניי� בחינו� הרשמי .3
ג� תכנית הלימודי� שקבע .  הוראה שבועיותאת עיקר המשאבי� הוא מקצה במונחי� של שעות

את עובדי ההוראה של כל מוסד יש לשב$ . המשרד ושכר� של עובדי ההוראה מוגדרי� בשעות
לפי תכנית הלימודי� של כל כיתה ולפי , במסגרת השעות שהוקצו למוסד על פי הנחיות המשרד

 . היק& משרתו של כל עובד הוראה

 �ל "מלמדי� אנגלית נדו� במשרד אגב עיסוק בתלונה שקיבל המנכנושא בתי הספר הרשמיי� שאינ
ס "לדעתי נצטר� להחליט כי כל בי"ל למנהל המינהל כי "בעקבות כ� כתב המנכ. 2011בינואר 

 ". אי אפשר ליהנות מכל העולמות. בחינו� הרשמי שאינו מלמד מקצועות הליבה דינו להיסגר

על פי "בלשכה המשפטית של המשרד כי ) בפועל(בסו& אותו החודש כתב המפקח הארצי לממונה 
ס יסודיי� אשר אינ� מלמדי� אנגלית על פי תכנית "בקשת שר החינו� נתבקשנו להודיע לבתי

המפקח ". ס אחרי�"ס מיידית ולהעביר� לחיזוק המקצוע בבתי"הליבה להוריד שעות אלו מתק� ביה
 .ספרביקש לברר את ההשלכות שיש לכ� על העסקת המורי� בבתי ה

 נתנה נציגת היועצת המשפטית למשרד חוות דעת למינהל בנוגע להפסקת עבודת� של 2011במר$ 
מנהל בית ספר חייב לוודא ששעות שמוקצות להוראת , לפיה. עובדי הוראה בחינו� הרשמי

שימוש בשעות אלה שאינו למטרה שלשמה הוקצו הוא בבחינת ; מקצועות הליבה יוקצו למטרה זו
ה� בקביעות וה� , קיימת התחייבות חוזית כלפי מורי� המלמדי� בבית הספר, ואול�; עברת משמעת

הפסקת העסקת� של ; ולפיה ה� ילמדו לפחות עד סו& שנת הלימודי�, באופ� זמני לשנה מלאה
עלולה לחשו& , מורי� המועסקי� על חשבו� שעות שיועדו להוראת אנגלית ואינ� מלמדי� אנגלית

אי� להתעל� מ� המצב הקיי� ולאפשר , ע� זאת;  הפרת חוזה העבודה עמ�את המשרד לתביעה בגי�
. שפירושו הפרה גסה של הוראות המשרד ובתו� כ� שימוש בשעות שהוקצו שלא ליעד�, את המשכו

בעקבות חוות . הממונה הנחתה את המינהל לקצ$ שעות שיועדו ללימוד אנגלית מתק� בית הספר
ל כיצד " לקבל הנחיה ברורה מהשר והמנכ2011באפריל הדעת המשפטית ביקש המפקח הארצי 

 . לפעול מול בתי הספר

 ‰ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘Ó ÏÁ אבקש להוריד" : כלהל�2011ל המשרד כתב למנהל המינהל באפריל "מנכ
Ú˘˙"·,שפורסמה " את הקצאת שעות הלימוד המיועדות לשפה האנגלית ע �פ תכנית הלימודי

ל "תשובתו של המנכ). ההדגשות במקור" ( בנושא זה‡ ‰�ÈˆÂ‰Ï ÔÈ‡˙ÂÈÁבינתיי� ... ל"בחוזר מנכ
 . הועברה אל המפקח הארצי

 כי הוא רואה בחובת לימודי הליבה אב� 2011משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 .הטיפול בבתי ספר אלה צרי� להיות מיידי; ד"יסוד לחינו� התלמידי� בחמ

ד מבקר המדינה כי הנחה את עובדי המשרד להטיל סנקציות  השיב שר החינו� למשר2011בדצמבר 
הדבר תוא� את מדיניות ; ד שאינ� מלמדי� את תכנית הליבה במלואה"כספיות על מוסדות החמ

 .אשר מקפיד על לימוד תכנית היסוד, המשרד שבראשותו

„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÂ˜ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ ÂÏÚÂ‰ ‰Ê ˜¯Ù· , ÈÂËÈ· Ï·È˜˘ ÔÂ¯˜ÈÚ
·Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ"‚·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ú„Â‰·Â Ï" ˙‡ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· „ÓÏÏ ‰·ÂÁ‰ ¯·„· ı

‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÏÎ .Î�ÓÏÂ ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘Ï ¯ÒÓ� ÍÎ ÏÚ ÁÂÂÈ„"„¯˘Ó‰ Ï , Ì‰ ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â
„ÓÏ� ‡Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ÚÂˆ˜Ó Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ô˜˙Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ÂËÈÏÁ‰. 

Â¯˜ÈÚ‰ ÌÂÈ˜ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙·ÂÁ ¯·„· Ú·˜˘ ¯ÂÓ‡‰ È„ÂÒÈ‰ Ô
 ‰¯˜Ó ÏÎ ÏÚ ˙ÈËÏÁ‰ ‰·Â‚˙Â ‰¯˜Ó ÏÎ Ï˘ ‰�ÈÁ· ·ÈÈÁÓ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó Ï˘ „ÂÓÈÏ‰

 Ï˘ Û˜È‰· ‰·ÈÏ È„ÂÓÈÏ ÔÈ‡ ÈÓ˘¯ ¯ÙÒ ˙È·· Â·˘100%‡˘Â�· ‰Ú·˜�˘ ‰‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ  .
 È˙ÎÏÓÓ „ÒÂÓ· „ÓÏ� ‡Ï˘ ‰·ÈÏ ÚÂˆ˜Ó Ï˘ Ô˜˙‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÚÈ¯‚ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÈÈ ‰ÁÈË·ÓÌÈÙÒÂ� ¯ÙÒ È˙· „ˆÓ ˙ÂÓÂ„ ˙Â¯Ù‰ Ï˘ ‰ÚÈ�ÓÂ Ú·˜�˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘ . 
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 ד"בחינו� הממ' הישגי התלמידי� בלימודי אנגלית בכיתות ח

 �להל�  (19בכל שנה עור� המשרד בבתי הספר בחינות לבדיקת מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית
. 'הישגי� באנגלית לתלמידי כיתות חמבחני , בי� השאר, ב כוללות"בחינות המיצ). ב"בחינות המיצ

ב " נאמר שממצאי בחינות המיצ20)ה" ראמ�להל� (במסמ� שהכינה הרשות הארצית למדידה והערכה 
, נועדו לשמש את מנהלי בתי הספר ואת גורמי הפיקוח השוני� להערכת תפקוד� של בתי הספר

 .שרד ויחידותיו בפרטלניתוח מצבה של מערכת החינו� בכלל ולהערכת מדיניות החינו� של המ

ב "בבחינות המיצ'  נדונו הישגי� של תלמידי כיתות ח2008בדוח מבקר המדינה ממאי  .1
�ב"הועלה שהציוני� הממוצעי� בבחינות אלה בכל אחת משנות הלימודי� התשס. 21באנגלית

בשנות : 22ד היו נמוכי� מאלה של בתי הספר הממלכתיי�"בבתי הספר הממ) 2001�2006(ו "התשס
ד " היו הציוני� הממוצעי� של התלמידי� בחינו� הממ23ה"ד והתשס"התשס, ב"ימודי� התשסהל

) 2002�2003(ג "בשנת הלימודי� התשס;  מאלה של התלמידי� בחינו� הממלכתי�8%נמוכי� בכ
בדוח האמור הועלה . �6% בכ�) 2005�2006(ו " ובשנת הלימודי� התשס�5%ה� היו נמוכי� בכ

ד לעומת "בבתי הספר הממ' ות את הסיבות להישגי� הנמוכי� של כיתות חשהמשרד לא בדק ביסודי
�לנקוט פעולות לשיפור ההישגי� " נכתב בו כי על המשרד. ההישגי� בבתי הספר הממלכתיי

לפיכ� מוטל על הנהלת המשרד לוודא שהמינהל יפיק את מרב . ד"באנגלית בבתי הספר הממ
 ". ב"התועלת מהממצאי� של בחינות המיצ

 : כדלהל�, משרד מבקר המדינה בח� את פעולות המינהל לתיקו� הליקויי� שהועלו .2

התכנסה ישיבה של נציגי , כחודשיי� לאחר פרסו� דוח מבקר המדינה האמור, 2008ביולי  )א(
ר "המופקדת על הוראת האנגלית שכפופה ליו) רית"מפמ(ד דאז ע� מפקחת מרכזת "הנהלת החמ

ה להפיק לקחי� מדוח מבקר המדינה בנוגע לטיפול בתוצאות בחינות מטרת הפגישה היית. פ"המזה
בסיו� הישיבה נקבעו כמה המלצות ובה� כי תיקבע פגישה של . ד"ב באנגלית בחינו� הממ"המיצ

וכי , "ד"מצב האנגלית בחמ"שבה היא תציג את , רית לאנגלית"הנהלת המינהל המורחבת ע� המפמ
 .את האנגליתמנהל המינהל יבדוק את התכנית להור

ÓÙÓ‰" ¯‡Â¯·Ù· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ˙ÈÏ‚�‡‰ ˙‡¯Â‰Ï ˙È¯2011 ‰˙Â‡ Ê‡Ó ÈÎ 
 ÈÏÂÈ· ‰˘È‚Ù2008 , ‰„Â·Ú È¯˘˜ ‰Ï ÔÈ‡ ÈÎÂ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ ÔÈ·Â ‰�È· ˙Â˘È‚Ù „ÂÚ ÂÈ‰ ‡Ï
‰ÓÚ ÌÈÙÈˆ¯ .˙‡Ê ,‰È¯·„Ï ,ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡" „ÂÓÈÏ· ˙Â·¯ ˙ÂÈÚ· ˙ÂÓÈÈ˜ „

˙ÈÏ‚�‡‰ , ÔÂ„Ï ˘ÈÂÔ�Â¯˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏÂ Ô‰· . ÌÈÎÂÓ�‰ ÌÈ‚˘È‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˘È‚„‰ ‡È‰
ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ˙ÈÏ‚�‡·"„ ,‰˙¯ÊÚ ˙‡ ˘˜È· ‡ÏÂ Ï‰�ÈÓ‰ ‰ÈÏ‡ ‰�Ù ‡Ï . 

פ ובלשכתו של מנהל המינהל את המסמכי� "ר המזה"משרד מבקר המדינה בדק בלשכתו של יו
ות לש� טיפול יסודי ומקי& המעידי� על הפעילות של היחידות האלה כדי לברר א� נעשו פעול

א� הוצגו , א� היו דיוני� בנושא זה וה� הועלו על הכתב, למשל. ד"בלימודי האנגלית בחינו� הממ
א� נעשו ניסיונות , פ ובמינהל"ניירות עמדה של המופקדי� על הנושא לפני עובדי� בכירי� במזה
וא� נבחנו , ד"גלית בחינו� הממלנתח את נתוני הציוני� ולבחו� את הגורמי� לציוני� הנמוכי� באנ

 . רית לאנגלית"בחינה מעמיקה טענותיה של המפמ

__________________ 

המשמשת עבור מנהל בית ספר וצוותו כלי עבודה מרכזי לתכנו� משאבי� , ספריי�!מערכת מדדי� בית  19
 .ולניצול�

מעמדה . תחומי המדידה וההערכהה היא הגו� המנחה מהבחינה המקצועית את מערכת החינו� ב"ראמ  20
 .הוא יחידת סמ� במשרד

 .857' עמ, "הוראת אנגלית בבתי הספר"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58 ·)2008 , מבקר המדינה  21
 .יהודי!במסגרת הנתוני� על הפיקוח הממלכתי לא נכללו נתוני� על המגזר הלא  22
 .2005!2004 !ה "סשנת התש; 2004!2003 !ד "שנת התשס; 2002!2001 !ב "שנת התשס  23
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 ˙ÂÎ˘Ï‰ È˙˘·-ÂÈ Ï˘ ÂÊ "‰ÊÓ‰ ¯"Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó Ï˘ ÂÊÂ Ù , ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï
‰Ï‡ ÏÎ· Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ . ˙�˘· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó È‡ˆÓÓ ÌÂÒ¯Ù ˙Â·˜Ú· Ì‚˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

2008 ,‰ÊÓ‰Â Ï‰�ÈÓ‰ Â˘Ú ‡Ï"˙„Â·Ú Ù È‚˘È‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ÏÂÚÙ ˙È�Î˙ ˘Â·È‚ Ì˘Ï ‰ËÓ 
ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ˙ÈÏ‚�‡· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰"„ . 

רית " הובאו דבריה של המפמ2011בתשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
המפקחי� על הוראת האנגלית במחוזות ; ולפיה� הטיפול בבתי הספר נעשה במחוזות, לאנגלית

ויש ביניה� שיתו& פעולה מלא , ד"ללי� בבתי הספר הממנמצאי� בקשר הדוק ע� המפקחי� הכו
בבניית תכניות עבודה משותפות שמטרת� לשפר את רמת האנגלית של , בי� השאר, הבא לידי ביטוי

�ד בנוגע לפעולות שיש לנקוט לש� "היא תפעל לקיי� דיוני� ע� הנהלת מינהל החמ; התלמידי
� .צמצו� הפער בי� המגזרי

רית להוראת אנגלית כי ג� כיו� שעות לימוד האנגלית בחטיבות הביניי� "עוד מסרה המפמ )ב(
 .ד ובעיקר בישיבות התיכוניות ה� לרוב בשעות אחר הצהריי�"בחינו� הממ

ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÈÏ‚�‡‰ ‰Ù˘· ÌÈ‚˘È‰‰ ‡˘Â� ˙‡ ˙Â‡ÈÎ ˜„· ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰" Í¯Âˆ‰ ˙‡Â „
ˆÈÓ‰ ˙Â�ÈÁ·· ÌÈ‚˘È‰‰ ˙‡ÏÚ‰Ï ÌÈÎ¯„ ˙�ÈÁ··"Ó‰ ÍÂ�ÈÁ· ·Ó"„ , ¯·Ú· ‰ÏÚ˘ Í¯Âˆ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· . ËÂ˜�Ï Ô‰È˙Â�˜ÒÓ ÈÙ ÏÚÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â�ÈÁ·‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ
˙Â‡ˆÂ˙‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÂÏÈ·ÂÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ . 

3.  �משרד מבקר המדינה בדק א� על פי נתוני המשרד עדיי� יש פערי� בי� הציוני� של התלמידי
לש� כ� . ב"פר הממלכתיי� בבחינות המיצד ובי� אלה של התלמידי� בבתי הס"בבתי הספר הממ

ב בשנות הלימודי� העוקבות "דוברי העברית בבחינות המיצ' נסקרו הציוני� של תלמידי כיתות ח
 א "לשנת התשע) 2007�2008(ח "דהיינו בי� שנת התשס, 2008לשני� שנדונו בדוח המבקר ממאי 

דוברי העברית בבחינות ' יתות ח שלהל� יפורטו הישגיה� של תלמידי כ2בטבלה . 24)2010�2011(
 ).2007�2011(א "ע והתשע"התש, ט"התשס, ח"ב באנגלית בשנות הלימודי� התשס"המיצ

 Ï˘ ÌÈ�ÂÈˆ‰ ÈÚˆÂÓÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰
ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰" ÍÂ�ÈÁ·Â „

È˙ÎÏÓÓ‰ , ÌÈ�ÂÈˆ‰ ÚˆÂÓÓÓ ÊÂÁ‡Î
È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· 

 ÚˆÂÓÓ‰ ÔÂÈˆ‰
 È˙· È„ÈÓÏ˙ Ï˘
 ÍÂ�ÈÁ· ¯ÙÒ‰

ÓÓ‰"„ 

‰ ÔÂÈˆ‰ ÚˆÂÓÓ
 È˙· È„ÈÓÏ˙ Ï˘
 ÍÂ�ÈÁ· ¯ÙÒ‰

È˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ 

 ח"התשס 527 488 7.4%

 ט"התשס 541 494 8.6%

 ע"התש 538 505 6.1%

 א"התשע 544 512 5.8%

 

__________________ 

ח מער� כיול "ה החל משנת הלימודי� התשס"ב הנהיגה ראמ"שנתית של ציוני המיצ!לש� השוואה רב  24
שנת "ח משמשת כ"שנת התשס. המאפשר תרגו� הציוני� בכל שנה לסול� אחיד, של ציוני המבחני�

� ללמוד ח לא נית"מכא� שעד שנת התשס. שנתי! ההישגי� בסול� הרבשלפיה נמדדי� "הבסיס
מההשוואה בי� הציוני� של שתי שני� עוקבות על השינוי המדויק שחל אלא רק על הפערי� בי� 

ח נית� ללמוד מהציוני� ה� על הפערי� בי� "משנת הלימודי� התשס; קבוצות באוכלוסייה באותה השנה
 . הקבוצות בכל שנה וה� על השינוי שחל בי� השני�
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Á ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈ�ÂÈˆ· ¯ÂÙÈ˘‰ ˙Ó‚Ó Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó 'ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ·" ÔÈ· „
Ò˘˙‰ ÌÈ�˘‰"Ú˘˙‰Â Á"‡ , ‰È‰ ÌÈ�˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ‰Ï‡Ó ÍÂÓ� Ì‰Ï˘ ÌÈ�ÂÈˆ‰ ÚˆÂÓÓ

È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘. 

המינהל , לדבריו. ד" הובאה תשובתו של מנהל מינהל החמ2011בתשובת משרד החינו� מדצמבר 
בתשובת . כבר פנה למכללות להכשרת עובדי הוראה בבקשה לפתוח מגמות להוראת אנגלית

רית לאנגלית מתו� " מפגש עבודה ע� המפמ ציי� מנהל המינהל כי התקיי�2011המשרד מינואר 
 .ד לפיקוח על האנגלית"רצו� לחזק את שיתו& הפעולה בי� הפיקוח בחמ

‰ÈÙÏÂ ÌÈ�˘ ¯·Î ˙Î˘Ó�‰ ‰Ó‚ÓÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ , È‚˘È‰ ˙Â‡ˆÂ˙
ˆÈÓ‰ È�Á·Ó· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰"ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ·" ÍÂ�ÈÁ‰ È„ÈÓÏ˙ ˙Â‡ˆÂ˙Ó ˙ÂÎÂÓ� „

È˙ÎÏÓÓ‰ ,Ó·ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ˙ÈÏ‚�‡· ÌÈ‚˘È‰‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰¯Ë"„. 

 

 

 ד למוסדות חינו� אחרי	"נתוני	 על מעבר תלמידי	 מהחינו� הממ

מוסדות החינו� של המגזר החרדי ה� לרוב במעמד , ד הרשמיי�"שלא כמו מוסדות החינו� הממ
 עוברי� ד"זה כמה שני� פועל המינהל על יסוד הנחת עבודה שתלמידי� מהחינו� הממ. ר"מוכש

 . והנחה זו מעצבת את דפוסי הפעולה של המינהל בנושאי� שוני�, ר"לחינו� המוכש

תק� בתי "מר שמואל אבואב צוות חשיבה בנושא , ל המשרד דאז" מינה מנכ2007בספטמבר  .1
הרצו� להג� על החינו� "הוא הוק� בשל , על פי מסמ� הסיכו� של הצוות". ד"ספר יסודיי� בחמ

 ".הכרסו� הקבוע הנעשה בו בידי החינו� המוכר שאינו רשמיהממלכתי כנגד 

ד מחוז הדרו� לעמוד בראש ועדה ארצית " הטיל מנהל המינהל על מחמ2010באמצע שנת  .2
 ג� עוזרו של �רוב חברי הוועדה היו מפקחי� ובי� חבריה ". והעמידו תלמידי� הרבה"לנושא ושמה 

ד "להכי� תכנית שתבטיח שכל תלמיד בחינו� הממעל הוועדה הוטל ). ראו להל�(מנהל המינהל 
 .ד בכל שנות לימודיו"יישאר במוסדות חינו� ממ

„·Ï· ˙Â˘È‚Ù È˙˘ ‰ÓÈÈ˜ ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯¯·˙‰ ; ÌÈ‡ˆÓÓ Ï˘ ÌÎÒÓ ÁÂ„ ‰‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ‡È‰
˙Â�˜ÒÓÂ ,Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�ÓÏ ˙‚ˆÓ ˙‚ˆ‰· ‰˜Ù˙Ò‰ ‡Ï‡ . 

ת מעבר של תלמידי� ממוסדות מניע, האחת. מהמצגת עלה שהוועדה הגדירה שתי מטרות מרכזיות
הוועדה הציגה . ד"גידול הרישו� לחינו� הממ, השנייה; ד למוסדות חינו� אחרי�"חינו� ממ

ד ואת הנשירה "להנהלת המינהל את הנתוני� על אודות רישו� התלמידי� למוסדות החינו� הממ
�ד במרוצת "על עזיבה של תלמידי� רבי� מאוד את בתי הספר הממ, לתפיסתה, המלמדי�, מה

�והדבר דורש , ד"עוד ציינה הוועדה כי תלמידי� רבי� עזבו במהל� השני� את החינו� הממ. השני
 . מהמינהל לעשות חשבו� נפש ולפעול לתיקו� המצב

��הוועדה התבססה על נתוני� שהיא עצמה ריכזה באמצעות שאלוני� שנשלחו לגננות בגני טרו
התברר כי שיעורי ההיענות של בתי הספר לשאלוני� . רהחובה ובגני החובה ולמנהלי� של בתי הספ

�'  בתי הספר במחוז הצפו� שבה� לומדי� תלמידי כיתות ח�23א& לא אחד מ, לדוגמה. היו נמוכי
� �35%רק כ; י מילאו את השאלוני�" בתי הספר במנח�16מ) �13%כ(רק שניי� ; מילא את השאלוני
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ממצאי� אלה מעידי� כי לא נית� להסיק . ת� מבתי הספר שבשאר המחוזות מילאו או�70% כ�
 .מהנתוני� שריכזה הוועדה מסקנות לגבי כלל האוכלוסייה

מסיכו� הנתוני� שהציגה הוועדה למינהל עולה שהייתה ירידה במספר התלמידי� במוסדות החינו� 
כ� למשל . יסודי�ד במעבר מג� החובה לבית הספר היסודי ובמעבר ממנו לבית הספר העל"הממ

ד "ע המשיכו ללמוד בבתי ספר ממ"בשנת הלימודי� התש'  מתלמידי כיתות ו�84%י� במצגת שכצו
 עברו ללמוד �2%וכ,  עברו ללמוד במוסדות ממלכתיי��12%כ; א"בשנת הלימודי� התשע' בכיתה ז

 �הנתוני� לגבי שנת . לא הוצגו נתוני� במצגת) 2%(לגבי השאר ; )ר"לרבות במוכש(במוסדות אחרי
ד "הוועדה הגדירה תשע משימות כדי לצמצ� את הנשירה מהחינו� הממ. היו דומי�א "התשע

�לחידוד , לתיאו� בי� הגני� לבתי הספר, המשימות נגעו להכשרת הגננות. במהל� שנות הלימודי
למשל , "גורמי� מתערבי�"למינוי רבני� לגני הילדי� ולהיעזרות ב, האחריות האישית של המפקח

 � ). ראו להל�(בגרעיני� תורניי

מנהל המינהל מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי למינהל אי� נתוני� אחרי� מחו$ לאלה שריכזה 
 � כי לא הוצגו 2011ל המשרד מסר בספטמבר "מנכ.  באמצעות השאלוני�2010�2011הוועדה בשני

 .ר"ד לחינו� המוכש"לו נתוני� מקיפי� על מעבר תלמידי� מהחינו� הרשמי הממ

,  הובאו דבריו של מנהל המינהל ולפיה� הוא עוסק באיתור2011רד החינו� מדצמבר בתשובת מש
מאגר מעי� זה לא היה ; במיפוי ובניתוח של נתוני המשרד כדי לבנות מאגר נתוני� מהימ� בנושא

 .קיי� עד כה

 ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ¯·ÚÓÏ Ú‚Â�· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰�ÈÁ· ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ÏÎ ¯·„· ÔÓÈ‰ÓÂ ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� „ÒÓ ˙ÈÈ�· ¯Á‡Ï ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÏÎÂ˙ ÌÈ¯Á‡ ÍÂ

ÓÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· Â·ÊÚ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰"„ . ˙ÂˆÂÁ� ÂÊ ‰�ÈÁ· Ï˘ ‰È˙Â�˜ÒÓ
ÓÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙�ÈÁ· Í¯ÂˆÏ Ô‰" ˙�È„Ó· È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÏÎ�‰ „

Ï‰�ÈÓ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Á�‰ ˙�ÈÁ· Í¯ÂˆÏ Ô‰Â Ï‡¯˘ÈÓÁ‰ " ‰ÈÙÏ˘ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· „
˘ÎÂÓ ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó ¯·ÚÓ Ï˘ ‰Ó‚Ó ˙�Ó˙ÒÓ"¯. 

 

 

 ד"הפעלה ניסיונית של תלמוד תורה בחינו� הממ

 הוקמה ועדה מקצועית ציבורית שעסקה בשילוב� של תלמודי תורה 2009בסו& שנת )  א( .1
חבר , התרבות והספורט של הכנסת דאז, ת החינו�ר ועד"ובי� חבריה היו יו, ד"בחינו� הממ) תי�"ת(

 2010באפריל . המפקח הארצי ונציגי� מתלמודי תורה, ד"ר מועצת החמ"יו, הכנסת זבולו� אורלב
שבה נכתב כי , )"די�"תתמ(די� "תי� הציוניי� כממ"להפעלת הת"גיבשה הוועדה טיוטת הצעה 

י "רבי� שהפתרונות המוצעי� עד היו� ע' קהלי�'קיימי� היו� , תורני�בתו� הציבור הציוני דתי"
פ תכנית "חלק� אינ� מוכני� לפעול וללמוד ע... אינ� מספקי� אות�, ד לחינו� התורני"החמ

של ... קיי� היו� מגוו� עצו�... 'תלמודי תורה'וה� שולחי� את ילדיה� ל, דית"הלימודי� הממ
כמו ג� תכנית , תי� הללו"אווירה בתה... 'מוכר שאינו רשמי'רוב� ככול� במעמד , תי� ציוניי�"ת

מקשה ' מוכרי�'תי� כ"מעמד הת... ד"שוני� מאוד מהמקובל בממ, הלימודי� ואופי הסגל החינוכי
מחייב למצוא , מצב זה)... �65%כ(התקציבי� הממשלתיי� נמוכי� בהרבה . 'החיי�'עליה� מאד את 

בכליה , במנגנוניה, ממלכתיתתי� מחד גיסא לפעול בתו� המערכת ה"שיאפשרו לת... פתרונות
הוועדה גיבשה הצעת ". בלי לוותר על העקרונות והחרות הרוחנית והחינוכית, ומאיד�, ובתקציביה

. ר הידוע כתלמוד תורה"מוסד חינוכי יסודי מוכש', טיוטה שהייתה בסיס להסכ� ע� בית ספר ב
 ). ראו להל�(ההסכ� נחת� כשמונה חודשי� מאוחר יותר 
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תפקיד הייעו$ המשפטי הוא לייע$ ולהנחות "קובעות כי ) ר"תקשי(רות המדינה תקנות שי )ב(
�עליו להקפיד ולהיות , במילוי תפקידו זה", את כלל גורמי המשרד בהיבטי� המשפטי� של פעולת

פי די� וכללי המנהל �כדי להבטיח כי פעילות המשרד ונושאי המשרה בו תתבצע על' שומר הס&'
 ".התקי�

,  עסקה בהרשאות לפי חוק נכסי המדינה2008פורסמה ברשומות במר$ החלטת ממשלה ש
, נושאי משרות במשרד החינו�, על פי החלטה זו. לנושאי משרה במשרד החינו�, �1951א"התשי

בתחו� פעילותו , בסייגי� שנקבעו בהחלטה, שפורטו בהחלטה יורשו לייצג את הממשלה בעסקאות
ל ומנהלי "סג� המנכ. על המסמכי� הנוגעי� לעניי�ולחתו� בש� המדינה , של משרד החינו�

ה� ; ח" מיליו� ש10המינהלי� במשרד יורשו לייצג את הממשלה בעסקאות כאלה עד סכו� של 
 .יחתמו עליה� ע� חשב המשרד או ע� סגנו או ע� גזבר המחוז

 תלמוד" (ד"תתמ"כ'  חת� המינהל על הסכ� להפעלה ניסיונית של בית הספר ב2010בספטמבר 
, י"ד מנח"מחמ, המפקח הארצי, מנהל המינהל, על ההסכ� חתמו ג� נציגי בית הספר). ד"תורה ממ

 . ד"ר מועצת החמ"התרבות והספורט של הכנסת דאז ויו, ר ועדת החינו�"יו

· ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙ËÂÈË ˘Â·È‚· ÈÎ ‡ˆÓ� ' ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‚Èˆ� Û˙˙˘‰ ‡Ï
„¯˘ÓÏ .‡ „¯˘Ó‰ ·˘Á ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎÌÎÒ‰‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ‡Ï Â�‚Ò Â , ˙ËÏÁ‰· ˘¯„�Î

‰Ï˘ÓÓ‰ .· ¯ÙÒ‰ ˙È· ÈÙÏÎ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ¯¯Â‚ ÌÎÒ‰‰ ' ÌÈ‡�˙ ÏÏÂÎÂ
‰ÚÂˆÈ·Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ È·‚Ï ÌÈË¯ÂÙÓ . ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‚Èˆ� Ï˘ Â·˙ÎÓÓ

„¯˘Ó· ÌÈ�Â˘ ‰¯˘Ó È‡˘Â�Ï Â�˙È�˘ ˙Â‡˘¯‰ ,˙Á ÛÂ¯Èˆ ‡ÏÏ Â„·Ï Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó ˙ÓÈ
Â�‚Ò Â‡ ·˘Á ,‰Ê ÌÎÒ‰· „¯˘Ó‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÍÓÒÂÓ ‰È‰ ‡Ï . 

‰Ê Ì‚Ù ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏ˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ. 

. ר למוסד חינוכי רשמי"ממוסד מוכש' מכוח ההסכ� האמור שונה מעמדו של בית הספר ב )ג(
�תחולתו הייתה רטרואקטיבית לתחילת תקופת ביצוע הניסוי נקבעה לחמש שני� ו, על פי ההסכ

נקבע כי בית הספר יוכל לפרוש מהתכנית בסיו� השנה הראשונה ; א"שנת הלימודי� התשע
 נכתב כי על פי השקפתו של מנהל 2010ל מדצמבר "מכתבו של מנהל המינהל למנכב. והשנייה
 אוכלוסייה בעיקר משכבות, החתימה על ההסכ� הזה עשויה למנוע מעבר של תלמידי�, המינהל

 . ר"מהחינו� הרשמי לחינו� המוכש, מבוססות

נקבע כי כל המנהלי� והמורי� בבית הספר יתקבלו ' בהסכ� שחת� המשרד ע� בית הספר ב .2
ובלא , א� ורק בהסכמה מלאה בי� הנהלת בית הספר ובי� המינהל, לעבודה או שעבודת� תופסק

סיכו� זה ע� בית .  להעסיק מורה או מנהללצור� קבלת אישור" התניה של הכשרה במוסד אקדמי"
 �2002ב"התשס, הספר אינו עולה בקנה אחד ע� חוזר של מנהל האג& הבכיר לכוח אד� בהוראה

הקובע בנוגע לשיבו$ עובדי הוראה לעבודה במוסדות חינו� כי הסמכות , )ב" חוזר כא�להל� (
המפקח ונציג אג& בכיר לכוח , וזלשיבו$ בעבודה במוסדות החינו� הרשמיי� נתונה בידי מנהל המח

ב במחוז יחתו� על השיבו$ רק לאחר שיבדוק ע� המפקח "ג& כא; )ב" כא�להל� (אד� בהוראה 
וע� יחידת התק� במחוז כי יש שעות תק� להעסקה ולאחר שיובהר שיש הצדקה לשיבוצו של עובד 

מועמד למשרה פנויה בנוגע למינוי מנהלי� בבתי ספר רשמיי� קובע החוזר כי לא יתקבל . חדש
כשמדובר בבית ; אלא א� כ� רואיי� בידי ועדת יועצי�, לניהול בית ספר שפורסמה הודעה בעניינה

תכלול ועדת היועצי� ג� נציג של מרכז הסתדרות המורי� בישראל וכ� נציג של , ד יסודי"ספר ממ
 . ראש רשות החינו� המקומית

י לקבוע כי מנהל בית ספר אינו נדרש לעמוד משרד מבקר המדינה בירר במשרד א� המינהל רשא
�כיוו� " כי 2011ב השיב באוגוסט "מנהל אג& בכיר לכא. באמת המידה האקדמית הנדרשת ממנהלי

שמדובר במוסדות בעלי אופי חינוכי תורני ייחודי ומובהק אשר המשרד מעוניי� להעביר� מ� 
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 כי יש להתאי� את המנהל למוסד הוסכ�, לחינו� הרשמי הציבורי, החינו� המוכר שאינו רשמי
נציג היועצת המשפטית של המשרד כתב למשרד ". שכזה והדרישה היא להשכלה תורנית מקבילה

ד סמכות לקבוע שאי� צור� בתואר אקדמי " כי אי� למינהל החמ2011מבקר המדינה בספטמבר 
 . לניהול בית ספר

¯˘Ó· ‰·Á¯‰· ¯·Ú· ‰�Â„� ‰ÏÈ·˜Ó‰ ˙È�¯Â˙‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ„ , ÁÂ„· Ì‚ ‰�·ÂÏ ‡È‰Â
 ˙�˘Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó200825 . ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ˙¯ÎÈ� ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï ˙Ú„Â�Â ˙·Î¯ÂÓ ÂÊ ‰È‚ÂÒ

È˙„‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ·¯ .‰˘ÚÓÏ ,È‡ „¯˘Ó· ˙¯¯Â˘- ˙È· Ï‰�Ó ˙Â�ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ï Ú‚Â�· ‰ÓÎÒ‰
˘¯„�Î ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯ÙÒ . 

 ÌÈÏÏÎ‰ ÔÓ ‰‚È¯Á ¯˘Ù‡Ï ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÔÈÈ�Ú· „¯˘Ó‰ Ú·˜˘
· ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÚ ÌÎÒ‰· ¯ÙÒ È˙· ÈÏ‰�ÓÓ ÂÈ˙Â˘È¯„ ,' ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï Ô˙È� Ì‡Â

ÌÎÒ‰‰ ˙Â‡¯Â‰ . 

קובע כי הורי� של ילד ב� שש ומעלה או של נער בגיל , �1949ט"התש, חוק לימוד חובה .3
בתקנות . 26מקומיתלימוד חובה חייבי� לרשו� את הילד או את הנער במוסד חינו� או ברשות חינו� 

הוטלה על הרשות המקומית האחריות , �1959ט"התשי, )רישו�(חובה וחינו� ממלכתי �לימוד
בתקנות נקבע כי . ר"לרבות מוסדות של החינו� המוכש, לרישו� ילדי� ונערי� למוסדות חינו�

 הרש� הראשי; 27"הוא רש� ראשי ברשות חינו� מקומית] ברשות מקומית[מנהל המחלקה לחינו� "
אחראי לארגו� הרישו� ולביצועו בתחו� שיפוטה של רשות החינו� המקומית בהתא� לחוק "

 ".לחוק החינו� ולתקנות אלה, הלימוד

י תלמידי� חדשי� למוסד "י מנח"לא יופנו ע"נכתב כי ' בהסכ� שחת� המינהל ע� בית הספר ב
 ". ת"ללא תיאו� והסכמה של הנהלת הת, )לכל הכיתות(

˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‚Èˆ� ¯·ÓËÙÒ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·˙Î „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ2011˘ " ÔÈ‡
 ÌÂ˘¯Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï ˙Â�˜˙· Â‡ ˜ÂÁ· Â¯ÒÓ�˘ ˙ÂÈÂÎÓÒÓ ÚÂ¯‚Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÎÓÒ

ÌÈ„ÈÓÏ˙ ." ˙ÂÎÓÒÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÌÂ˘È¯‰ ˙Â�˜˙ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ÌÎÒ‰‰˘ Ô‡ÎÓ
ÔÈÈ�Ú· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ .˙„ÓÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡‰ ÌÎÒ‰‰ ¯·„· ‰

„¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ È�ÙÏ ‰È‡ˆÓÓ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ ;ËÈÏÁ‰Ï ‰Ï‰�‰‰ ÏÚ , ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰·
ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· . 

ל המשרד "כתב על כ� כאמור מנהל המינהל למנכ, לאחר שנחת� ההסכ�, 2010בדצמבר  .4
�ל המשרד את ההסכ� והכריז "ר מנכ איש2011בינואר . וביקש את אישורו וחתימתו לביצוע ההסכ

ל כי שנת "עוד קבע המנכ. 28"לכל דבר ועניי�, בית ספר ממלכתי דתי רשמי"בתור ' על בית הספר ב

__________________ 

 .749' עמ, "חינו� מוכר שאינו רשמי", )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  25

י� ילענ, 1959!ט"התשי, )רישו�( חובה וחינו� ממלכתי תקנות לימודעל פי , "רשות חינו� מקומית"  26
 רשות החינו� המקומית !י� תלמיד ילענ ; רשות החינו� המקומית המקיימת את המוסדהיאמוסד 

 .שבתחו� שיפוטה גר התלמיד

ידי רשות החינו� !ספר או אד� שנתמנה על!מנהל בית"הוא , רישו�!חובה ת לימודתקנועל פי , "רש�"  27
 ".ספר!ספר במקו� בו אי� בית!ילדי� או לבתי!המקומית להיות רש� לגני

פירושו מוסד חינו� מוחזק ' מוסד חינו� רשמי' : "1949!ט"התש,  לאכרזה מכוח חוק לימוד חובה1' ס  28
או , או על ידי רשויות חינו� מקומיות אחדות במשות�,  חינו� מקומיתאו על ידי רשות, על ידי המדינה

, או על ידי המדינה ורשויות חינו� מקומיות אחדות במשות�, על ידי המדינה ורשות חינו� מקומית
 ".שהוא מוסד רשמי לצור� חוק זה, באכרזה שפורסמה ברשומות, ואשר השר הכריז עליו
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עובדי ההוראה במוסד ייקלטו כעובדי מדינה בהלי� ; "שנת מעבר"א תיחשב ל"הלימודי� התשע
� לחברי� בוועדת ל הסמי"המנכ). 2011�2012(ב "מסודר רק מתחילת שנת הלימודי� התשע

ואת המפקח ) ארגו� מוסדות חינו�(י "את מנהל אמח, ב"היישו� להסכ� את מנהל אג& בכיר לכא
 .התכנסה ועדת היישו� והחלה לדו� בעניי�, בעקבות הביקורת, 2011באוגוסט . הארצי

מלמד את מקצועות הליבה למעט '  ציי� מנהל המינהל כי בית הספר ב2010במכתב מדצמבר  .5
ל במכתב שבו אישר את ההסכ� כי יש לגרוע את שעות לימודי "בעקבות זאת ציי� המנכ. ליתאנג

 . האנגלית מתק� בית הספר משו� שאינו מלמד מקצוע זה

 כי המעבר של תלמוד תורה 2011ד השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "ר מועצת החמ"יו
 . המוסד ובתהלי� מדורגד צרי� להיעשות מתו� התחשבות באופי "ר למסגרת הממ"מוכש

· ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙‡ ·Ï˘Ï „Â‡Ó ·Â˘Á˘ ¯·Ò Ï‰�ÈÓ‰ 'ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ·"„ , ˙ÓÈ˙Á· ‰‡¯ Û‡Â
ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â˙ÏÈÁ˙ ÂÓÚ ÌÎÒ‰‰ . ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó Ì˙Á ÍÎ Ì˘Ï

Ì„‡‰ ÁÂÎ È�ÈÈ�Ú· ÏÙËÏ „¯˘Ó‰ Ì˘· ·ÈÈÁ˙‰Â , Ï˘ ÌÈ¯ÊÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘
„¯˘Ó‰ . ¯˘È‡ ÔÎ ÂÓÎÎ�Ó"ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁÏ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ÂÙÂ¯Èˆ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï"„ , Û‡

‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÏÎ Â„ÓÏ� ‡Ï „ÒÂÓ·˘. 

· ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÚ ÌÎÒ‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ' ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ
„¯˘Ó‰ ÈÏÏÎ ÌÚÂ ˙Â�Â˘‰ , Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â-ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ Â· Úˆ·Ï  .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÚ
Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï „¯˘Ó‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó‰ , ÌÈÙÒÂ� ‰¯Â˙ È„ÂÓÏ˙ Û¯ˆÏ ÌÂ˜Ó ˘È˘ ËÈÏÁÈ Ì‡Â

È˙ÎÏÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â¯Â˘Ï , ÂÏÚÈ ‰¯Â˙‰ È„ÂÓÏ˙Ï ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ‡‰È
„¯˘Ó‰ ÈÏÏÎÂ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜·. 

 

 

 ד במחוז תל אביב"שילוב גרעיני תורניי במוסדות החינו� הממ

חות או יחידי� מקרב הציונות הדתית המתארגני� לגור יחד באזור גרעי� תורני הוא קבוצה של משפ
�. ליצור אינטגרציה ולהניע שינוי חברתי, מסוי� במטרה לחזק את הזיקה ליהדות באותו מקו

חברי ;  הערי� שבמחוז תל אביב התיישב גרעי� תורני�12ממסמכי המשרד עולה כי בכל אחת מ
היה חשש שבמציאות הקיימת יפנו למסגרות "ו, דיה�הגרעיני� חיפשו חינו� תורני מתוגבר ליל

מנהל המינהל ראה חשיבות רבה בחיזוק הקשר בי� המינהל לגרעיני� התורניי� ובשיתו& ; "חרדיות
� . הפעולה ביניה

 נוסחו כמה מעקרונותיו ובה� המינהל רואה עצמו �2008ד מ"במסמ� מדיניות של מינהל החמ
מגוו� האוכלוסיות ודרישותיה� יוצרי� ; המבקשות את שירותיומחויב להתמודד ע� כל האוכלוסיות 

ד יחתור לספק את צורכיה� של חוגי� המעונייני� בחיזוק הלימודי� "מינהל החמ; מציאות מורכבת
בית ; התורניי� ויקפיד שהיענות זו לא תפגע בתפיסות הבסיסיות של משנתו במדיניותו החינוכית

שפחות מסורתיות שליחות שייעודה לקרב רחוקי� לתורה הספר יראה בקירוב� של תלמידי� ממ
 . לדר� אר$

ד מחוז תל אביב את המצב החדש שנוצר " תיארה מחמ2010ל בינואר "בנייר עמדה שהעבירה למנכ
על פי תיאורה נקט . ומנתה דרכי פעולה שבה� נקט המחוז כדי להתמודד ע� המציאות החדשה

 �מסורתיי� ,  כתוצאה מתפיסה זו בחרו הורי� רבי�".מגמה אינטגרטיבית"המינהל מש� השני
הורי� שחיפשו חינו� תורני מעמיק לא מצאו מענה ; ד לילדיה�"בחינו� הממ, שאינ� שומרי מצוות

המחוז גיבש כמה דרכי . מוסדות חינו� חרדיי�, בי� השאר, ולכ� ה� בחרו לילדיה�, ד"בחינו� הממ
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נקבע כי בערי� ; ד"שו� את ילדיה� למוסדות הממפעולה שיאפשרו לחברי הגרעיני� התורניי� לר
כגו� בית ספר נפרד , יהיה אפשר לקיי� מגוו� של מסגרות חינוכיות, ד"שבה� יש כמה בתי ספר ממ

עליו להכיל את כל , ד יחיד"ביישובי� שבה� יש בית ספר ממ; לבנות או לבני� וכ� בית ספר מעורב
 ההכלה פירושה ג� מת� מענה לקבוצות שונות ;ד שביישוב"אוכלוסיית התלמידי� בחינו� הממ

 . באוכלוסייה בנוגע ללימוד מקצועות הקודש

שילוב מורי� חדשי� בוגרי : מנייר העמדה האמור עולה כי בי� השאר ננקטו דרכי הפעולה האלה
 �פתיחת ;  בשעות ובתכני��העמקה בלימודי קודש ; "מלמדי�"ישיבות ומכוני� להוראה שנקראי

בדיו� . ובשעות הבוקר נלמדי� בה� מקצועות הקודש,  בתו� בתי ספר יסודיי� קיימי�תלמודי תורה
 נאמר כי מדיניות המשרד היא למצוא פתרו� חינוכי 2010ל המשרד ביוני "שנער� אצל מנכ

 ). ראו להל�(ד "להטרוגניות שבקרב הציבור הדתי במסגרת מוסדות החינו� הממ

 עולה כי מטרת פעילותו האמורה 2011המדינה מדצמבר מתשובתו של משרד החינו� למשרד מבקר 
של מחוז תל אביב הייתה לחזק את החינו� הציבורי בדר� של מת� מעני� מגווני� לכל האוכלוסיות 

במהל� זה עברו לחינו� הציבורי תלמידי� שהשקפת העול� של הוריה� היא כשל החינו� ; ד"בחמ
 ".ממלכתי דתי תורני"ה

 �ד " המינהל תלונות מהורי� לתלמידי� של בתי ספר וגני ילדי� בחינו� הממ קיבל2009�2010בשני
על שינויי� שחלו במוסדות החינו� ע� כניסת ילדיה� של חברי הגרעיני� , במחוז תל אביב

" תורניות"דוגמת פתיחה של כיתות , התורניי� לבתי הספר ולגני� ועל שינויי� ברוח המוסדות
ד מחוז תל "בעקבות התלונות נפגשה מחמ. ל לימודי קודששהתלמידי� בה� מקבלי� תוספת ש

� . ג� מנהלת המחוז דאז נפגשה עמ�; אביב כמה פעמי� ע� המתלונני

עומדות במוקד העניי� והעשייה , כנטע� בתלונות, הסוגיות האלה של שינויי� ברוח מוסדות החינו�
 הספר בדבר ההתמודדות ע� של המינהל ולליבונ� נודעת חשיבות ג� לצור� הנחיה של מנהלי בתי

ראוי היה שהמינהל . כגו� שינויי� בהרכב אוכלוסיית התלמידי�, סוגיות שונות שהועלו בתלונות
והנהלת המשרד תדו� בה� כדי שתתקבל החלטה משרדית מגובשת , יגבש מסקנות בנושא מורכב זה

� גיבוש דרכי הפעולה משרד מבקר המדינה בדק א� המינהל קיי� עבודת מטה לצור, לפיכ�. בעניינ�
 :כדלהל�, וא� דרכי הפעולה האלה הועברו לבחינה במשרד לצור� גיבוש מדיניותו בנושא, שאימ$

 כי אי� למינהל כללי� בנוגע לעניי� 2011מנהל המינהל מסר למשרד מבקר המדינה ביולי  .1
, 2011בדצמבר יצוי� כי . הפרדה בי� המיני� בבתי הספר ובנוגע לאופ� שבו תיעשה הפרדה כזאת

סוגיות מגדר "ד מסמ� ונכתב בו כי "ר מועצת החמ"גיבשו מנהל המינהל ויו, לאחר סיו� הביקורת
; בשיתו& ע� המינהל, "ד בעת האחרונה"והפרדה בי� המיני� עלו על שולחנה של מועצת חמ

; "י�רבני� ונציגי הור, סוגיות אלה ראוי לה� שתתבררנה במתינות ובהיוועצות ע� אנשי חינו�"
 .המועצה מצויה בעיצומו של תהלי� זה

ה� , ד ולמנהל המינהל"ר מועצת החמ" ליו2009בפברואר ' במכתב שכתבו נציגי עמותה א .2
לאומית בבתי הספר היסודיי� �ד והעדפה של התפיסה החרדית"הלינו על שינוי בערכי החינו� הממ

על . י חשוב לתת על כ� את הדעתמנהל המינהל הפי$ את המכתב לעובדי המינהל וציי� כ. ד"הממ
 .לא נשלחה תשובת מנהל המינהל למתלונני�, פי מסמכי המינהל

והתנאי� ) �" תל�להל� (בחוק חינו� ממלכתי נקבעו כללי� לעניי� תכנית לשעות נוספות  .3
לפי , לאשר למוסד חינו� רשמי, בתנאי� שנקבעו בתקנות, השר רשאי"נקבע בחוק כי . להפעלתה

, תכנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו בתכנית הלימודי�, י התלמידי� באותו מוסדדרישת הור
יחולו על הורי התלמידי� המתחנכי� על פיה או , ובלבד שכל ההוצאות הנובעות מביצוע התוספת

� במימו� "התנאי לקיו� תל; "על רשות החינו� המקומית שהתחייבה לשאת בה� על חשבונה
הוא הגשת , �1953ד"התשי, )תכנית השלמה ותכנית נוספת(נו� ממלכתי ההורי� על פי תקנות חי

 מההורי� בדרגת כיתה אחת למנהל המוסד ובה הצעת תכנית מפורטת 75%בקשה בכתב של 
 . שאותה ה� מבקשי� להחיל
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 כתבו שני אבות לילדי� בגני� בתל אביב להנהלת המשרד על דרישת� 2009באוקטובר ובנובמבר 
עוד ה� טענו כי לא ; ורני בעיר כי בגני הילדי� של בני השלוש יהיה ג� רב של ג�של חברי גרעי� ת

אחד מה� ביקש שהעניי� ייבדק בדיקה . להורי� האפשרות לבחור א� להכניס רבני� לגני� ניתנה
 השיב המינהל 2009בנובמבר . �"ממסמכי המשרד עולה כי רבני הגני� פעלו במסגרת תל. מעמיקה

ההחלטה א� לשלב רב ; כניסת רבני� לגני הילדי� היא חלק ממדיניות המינהללאחד המתלונני� ש
 . ג� היא של ועד ההורי� ושיבוצו מחייב את אישורו של המפקח על הג�

Ï˙ ˙ÏÚÙ‰" Ï˘ ·˙Î· ¯Â˘È‡· ¯ÂÓ‡Î ˙È�˙ÂÓ Ô75%Ô‚· ÌÈ„ÏÈ‰ È¯Â‰Ó  .‰Ê ‰¯˜Ó· , Â·˘
‰ Ô‚· ·¯ ˙ÂÁÎÂ�Ï ÌÈ„‚�˙Ó‰ ˘È˘ Ì‰È˙Â�ÂÏ˙· ÌÈ¯Â‰ Â�ÚËÏ˙‰ ÈÙÒÎÓ ˙�ÓÂÓÓ"Ô , ‰˙ÈÈ‰

ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ‰·Â˙Î‰ Ì˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰¯˙È ˙Â·È˘Á . ÂÈ‰ ‡Ï ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ÈÎ ¯¯·˙‰
ÔÂ„�· ÌÈ·Â˙Î ÌÈÎÓÒÓ ,ÌÈ¯Â‰‰ ˙ÓÎÒ‰ ˙Â·¯Ï . ÌÈ¯Â‰ È�˘Ó Ï·È˜ „¯˘Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

È‡ ÏÚ ˙Â�ÂÏ˙-ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÌÂÈ˜ ,Ô¯Â¯È·Ï ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰. 

מצא מסמ� שכתבו חברי גרעי� תורני בעיר במרכז האר$ בנוגע לבית במסמכי מחוז תל אביב נ .4
במסמ� הוצע בי� השאר להחלי& מורות שאורח חייה� אינו דתי . ד היחיד בעיר"שהוא הממ', ספר ג

, לשנות את לבוש� של מורות הלובשות מכנסיי� או שאינ� מכסות את ראש�, במורות תורניות
וכ� להתחיל במהל� של הפרדת בני� מבנות ; "מלמדי�" של להוסי& שעות של לימודי קודש ושעות

 .ע"כדי להביא לידי הפרדה מלאה ביניה� בשנת הלימודי� התש

שבה� הועלו טענות ג� בנוגע '  קיבל המשרד כמה תלונות של הורי� מבית ספר ג2010במהל� שנת 
וראה שלימד בבית חסר תעודת ה" מלמד"בנוגע ל, "השקפת עול� אחרת"לניסיו� של המחוז לכפות 

�בתלונות אלה הועלתה הטענה ששינויי� אלו ברוח בית הספר . הספר ובנוגע להפרדת בנות מבני
� .וכתוצאה מפעולות של המינהל, נובעי� משילוב� של חברי הגרעיני� התורניי� בבתי הספר ובגני

ת שונות של לתת מענה לאוכלוסיו' משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה כי על בית הספר ג
�וג� מנהל , במהל� השני� שבה� התקבלו התלונות נפגשו מנהלי המחוז ע� המליני�; תלמידי

המפגשי� נועדו להסביר את הצור� בקליטת ילדי הגרעי� התורני בבית . ד נפגש עמ�"מינהל החמ
ר ע התייעצה מנהלת בית הספ"בשנת הלימודי� התש. הספר ובדרכי� לתת לה� מענה תורני מינימלי

 מההורי� התקבלה החלטה שלא לשנות את אופי 90%בהסכמה של '; ע� ועד ההורי� של כיתה א' ג
; "אוכלוסיה תורנית"ובתו� כ� לתת מענה מסוי� ג� ל, לבנות ולבני�, בית הספר ולהשאירו מעורב

 .כתוצאה מכ� החליטה קבוצה של הורי� לשלוח את ילדיה� ללמוד בעיר אחרת

, מנהל המינהל והורי� ממחוז תל אביב סוכ�, ל המשרד" שהשתתפו בו מנכבדיו�, 2010ביוני  .5
כשיש ; כי יש אפשרות לתת מענה לצורכי האוכלוסייה באמצעות מוסדות חינו� נפרדי�, בי� השאר

מחו$ לתכנית הלימודי� הרגילה א� לא , �" יינת� הפתרו� במסגרת תל�ד אחד ביישוב "בית ספר ממ
ענייני� חריגי� של מחלוקת בי� קבוצות הורי� יבואו ; � שאישר המשרדעל חשבו� תכנית הלימודי

אורח החיי� במוסד החינוכי יית� מענה לדרישות החינוכיות ; ד"לידי הכרעתו של מנהל מינהל החמ
 .ובית הספר לא ירחיק תלמידי� ממנו בשל אורח חייה�, של מרבית ההורי� במוסד

Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ÏÚÎ�"Ï . 

ד בדר� "שבמחוז הדרו� נהג המחמ' במקרה נוס& של תלונת הורי� לתלמידי� בבית ספר ד .6
כלומר להעביר להכרעת מנהל המינהל ענייני� חריגי� , ל"שאינה עולה בקנה אחד ע� החלטת המנכ
�'  כתבה קבוצת הורי� לתלמידי� בבית ספר ד2010ביוני : שבה� יש מחלוקות בי� קבוצות של הורי

ה� שבו וכתבו על . למפקח הארצי כי ה� מתנגדי� להצעה להקי� כיתות תלמוד תורה בבית הספר
ד מחוז הדרו� כי החלטה כזו נקבעת על "באותו החודש השיב לה� מחמ. 2010ל ביולי "כ� למנכ
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כאשר יש חילוקי דעות והשגות ולא "; דעת ההורי� והרשות המקומית ועל דעת המינהל והמחוז
 ".ס ללא שינוי"נשאר המצב בבי, מותמגיעי� להסכ

מתשובתו של משרד החינו� למשרד מבקר המדינה עולה שהוא מינה ועדה שתבדוק במקומות שיש 
בראש הוועדה ; בה� חילוקי דעות על אופיו הדתי של בית הספר ותברר את הדבר הנכו� לעשות

 . ד וכ� ארבעה אישי ציבור"ר מועצת החמ"מכה� יו

 

✯ 

 

˘ ˙Â�ÂÏ˙‰ ¯·ˆ ÌÈ�˘· „¯˘Ó‰ Ï·È˜2009-2010 ˙Â„ÒÂÓ ÁÂ¯· ÌÈÈÂ�È˘ ÏÚ ˙Â�ÚË ÏÏÎ 
ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰"·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ¯˜ÈÚ· „ . ‰ËÓ ˙„Â·Ú· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó ‰Ï‡ ˙Â�ÂÏ˙

˙Â�ÂÏ˙· ˙ÂÏÚÂÓ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó , ˘‡¯·
˙Â�ÂÏ˙‰ ÂÏÚÂ‰ Ì‰È·‚Ï˘ ˙Â„ÒÂÓÏ Ú‚Â�· ‰�Â˘‡¯·Â .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , Í¯ÂˆÏ ‰ËÓ ˙„Â·Ú

„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó ˘Â·È‚ , ÌÈÈ�¯Â˙‰ ÌÈ�ÈÚ¯‚‰ È„ÏÈ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘ ˙¯„Ò‰Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘˙
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ· . Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ

¯ÙÒ‰ È˙· ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ , ÌÈ·˘Â˙ ÂËÏ˜˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ˜È˙Â ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙Â·¯Ï
ÌÈ˘„Á. 

 

 

 "מלמדי"נית התכ

ה ונועדה "החלה לפעול בשנת הלימודי� התשס)  התכנית�להל� בפרק זה " (מלמדי�"תכנית ה
משמש " מלמד. "בכיתות רגילות או בכיתות של תלמוד תורה, ד"בבתי ספר ממ" מלמדי�"לשלב 

�כבעל התפקיד המרכזי בכיתה בכל הנוגע ללימוד : למעשה כמורה בכיתה באחת משתי דרכי
 שלוש שעות ביו� לצד מחנ� �או כמורה ללימודי קודש , ש לפחות" ש�16ת הקודש במקצועו
 שעות �1,000א מומנה התכנית באמצעות תקציב שווה ער� ל"בשנת הלימודי� התשע. הכיתה

מחו$ לשעות התק� שהקצה המשרד המיועדות להפעלת תכנית ,  בתי ספר�76שבועיות שהוקצו ל
תמורת השעות הללו על פי דיווחי� של מנהלי בתי הספר על המשרד שיל� . הלימודי� הרגילה

 .היישו� שלה�

א ופרטי� "בשנת הלימודי� התשע" מלמדי�"ד לא נמצאה רשימה של "במסמכי מינהל החמ .1
 �ביקש משרד מבקר המדינה מהמינהל , כיוו� שכ�). תואר אקדמי או תעודת הוראה(על השכלת

בשלושה חודשי עבודה בשנת " מלמדי�"בורו נתוני� על לתקשוב ולמערכות מידע במשרד להפיק ע
 .א שבחר משרד מבקר המדינה באקראי"הלימודי� התשע

Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘· ÌÈ˘„ÂÁ‰ Ì˙Â‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÓ" „¯˘Ó‰ ÔÓÈÓ ‡
 Ï˘ Ì¯Î˘ ˙‡ ˙È�Î˙‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÚˆÓ‡·313" ÌÈ„ÓÏÓ" ,216 Ì‰Ó )Î-69% ( Ì‚ Â„·Ú

Ï˘ Ô˜˙ ˙ÂÚ˘· ÌÈ¯ÂÓÎ„¯˘Ó‰  ,Â-97) Î-31% („·Ï· ˙È�Î˙‰ ÔÂÓÈÓ· Â„·Ú Ì‰Ó ; ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 È·‚Ï"ÌÈ„ÓÏÓ "„·Ï· ˙È�Î˙‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÏÂ˘ Ì¯Î˘˘ , ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ „¯˘ÓÏ ‰È‰ ‡Ï

Î Ï˘ Ì˙ÏÎ˘‰- 66% Ì‰Ó )64Ó -97.( 
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ב קובע כי הסמכות "חוזר כא. המשרד קבע כללי� לקבלת� של עובדי הוראה למערכת החינו� .2
; ב במחוז"המפקח וג& כא, ה במוסדות החינו� הרשמיי� היא בידי מנהל המחוזלשיבו$ בעבוד

האישור לשיבו$ יינת� רק לאחר שייבדק כי יש שעות תק� להעסקה ולאחר שיתברר כי יש הצדקה 
כגו� היעדר (במקרי� חריגי� . אי� לשב$ עובדי הוראה בלתי מוסמכי�; לשיבוצו של עובד חדש

בהמלצת , יתאפשר שיבו$ של מורה לא מוסמ� לשנה אחת בלבד) וחקמורה לאנגלית בבית ספר מר
האחריות להעסקת עובדי� שלא כדי� תחול על מנהל ; ב"מנהל המחוז ובאישור מנהל אג& בכיר כא

. המשרד ג� קבע כללי� לשילובו של עובד הוראה חדש בבית הספר. בית הספר או המפקח עליו
מפרט את תהלי� הכניסה " וראה חדשי� בבתי הספרשילוב מתמחי� ועובדי ה"ל על "חוזר מנכ

המשרד גיבש מסלול מובנה של ליווי פדגוגי ; )'סטאז(לרבות שנת התמחות , למקצוע ההוראה
 . והערכה מקצועית לשני� האלה

"�ממלאי� כאמור תפקידי� משמעותיי� בכיתה ועוסקי� בפועל בהוראה בתחו� לימודי " מלמדי
ששכר� משול� " מלמדי�" שכל ה2011שרד מבקר המדינה ביולי המפקח הארצי מסר למ. הקודש

נכנסי� לבתי הספר באישור , דהיינו אינ� משמשי� ג� כמורי�, רק באמצעות שעות שהוקצו לתכנית
 .ב"א� בלא אישור של אג& כא, מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר

ועסקו בשעות תק� חלו שה" מלמדי�" כי על 2012המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
שהועסקו שלא באמצעות " מלמדי�"כללי� אלה לא חלו על ; כללי� הנוגעי� לקליטת עובדי הוראה

" מלמד"ו,  כי הנושא יטופל2011נציגת היועצת המשפטית למשרד השיבה בדצמבר . שעות תק�
 .בבית הספר יעבור את הליכי הבדיקה ככל מועמד אחר להוראה

ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯"ÌÈ„ÓÏÓ " ˙Ú‚Â� ¯ÙÒ‰ È˙··
‰‡¯Â‰‰ ÌÂÁ˙· È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· , ˜¯ ‰˘ÚÈ˙ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· Ì˙ËÈÏ˜ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎÏÂ

¯Â˘È‡Â ‰�ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï. 

3. � חוק �להל�  (�2001א"התשס, החוק למניעת העסקה של עברייני מי� במוסדות מסוימי
 ולא יעסיק בעבודה במוסד 29קובע כי מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד, )מי�למניעת העסקת עברייני 

כ� נקבע כי מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה . בגיר שהורשע בעברת מי� שאותה ביצע בהיותו בגיר
 . בטר� קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אי� מניעה להעסקתו לפי חוק זה

‰ ˙È�Î˙ ˙ÏÚÙ‰Ï È‡¯Á‡‰Â Èˆ¯‡‰ Á˜ÙÓ‰"ÌÈ„ÓÏÓ "ÏÂ ÈÏÂÈ· ¯ÒÓ ˙ÂÚ˘‰ ˙˜ÂÏÁ2011 ÈÎ 
"ÌÈ„ÓÏÓ "˙È�Î˙Ï Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ˜ÒÚÂÓ , ÌÈ¯·ÂÚ Ì�È‡ Ì‰Â

ÔÈÓ È�ÈÈ¯·Ú ˙˜ÒÚ‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ˜ÂÁ· ˘¯„�Î ‰˜È„· .ÓÁ‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ÔÈÈˆ Á˜ÙÓ‰" ÌÏÂÚÓ „
˙Ú„‰ ˙‡ ÍÎ ÏÚ Ô˙� ‡Ï . 

ב סוכ� כי " אג& בכיר לכאהמשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי בדיו� בנושא בהשתתפות מנהל
עומדי� בדרישות החוק למניעת העסקה " מלמדי�"מנהלי בתי הספר והמחוזות יונחו לבדוק א� ה

 .של עברייני מי�

לרבות הגשת תכנית עבודה , "מלמדי�"ד קבע אמות מידה נוספות לתכנית ה"מינהל החמ .4
 ".ביצוע ההערכהקביעת מדדי הצלחה להערכת התכנית ומינוי אחראי ל"ו" מלמדי�"ל

__________________ 

 .  ילדי� ובית ספר שלומדי� בו קטיני�מוסד הוגדר בחוק בי� השאר כג�  29
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ÓÁ‰ Ï‰�ÈÓ·" ˙È�Î˙Ï ‰ÁÏˆ‰ È„„Ó ÂÚ·˜�˘ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï „
‰"ÌÈ„ÓÏÓ "¯ÙÒ‰ È˙·· ,˙È�Î˙‰ ˙Î¯Ú‰Ï È‡¯Á‡ ‰�ÂÓ ÈÎÂ . ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ ˙È�Î˙ Ï˘ ˙ÂÈ‚Â‚„Ù ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï‰�ÈÓ‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ Â˙˜È„··"ÌÈ„ÓÏÓ ." Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰
Ù ˙È‚Â‚„Ù ˙È�Î˙Ï ‰ÁÏˆ‰ È„„Ó·˜ÚÓ Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚Â , ÌÈ˙Â‡� ‰Î¯Ú‰Â ÁÂ˜ÈÙ

‰˙ÓÂ¯˙Â ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ. 

ÓÁ‰ Ï‰�ÈÓ Ï‰�Ó ÏÚ" ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ˜Â„·Ï „¯˘Ó·˘ ‰‡¯Â‰· Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÚ „
‰"ÌÈ„ÓÏÓ "ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙··"ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈË·È‰· „ . 

 

 העסקת עוזר למנהל המינהל

ד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות של ממש לניגוד כלל יסוד הוא כי אסור לו לעוב
�הכלל צופה פני עתיד ; האיסור הוא על המצאות במצב בו עלול להיות ניגוד ענייני�. ענייני

בנוגע לניגוד ענייני� של מתנדב הממלא תפקיד ציבורי . 30ותכליתו למנוע את הרע בטר� יארע
א בשכר או בשכר סמלי מהווה אקט של התנדבות נשמעת לעתי� הטענה שמילוי תפקיד ציבורי של

טענה זו אינה רלוונטית משו� שאי� קשר בי� שאלת השכר . ולכ� אי� להטיל עליו שו� מגבלות
�קביעה זו נכונה ג� לגבי הטענה שבעל התפקיד מתעתד לשמש . לעובדה שקיי� ניגוד ענייני

� ולכ� אי� צור� בהסדר בנושא ניגוד ,בתפקידו לתקופה קצרה ולאחר מכ� לחזור לעיסוקיו הפרטיי
�א� בכלל יש מקו� להתחשב בעובדה זו הרי שיש לבחו� א� היא אינה מגבירה דווקא את . הענייני

�זאת משו� שבעל התפקיד עלול להזדהות פחות ע� האינטרס הציבורי עליו ; החשש לניגוד ענייני
� . 31הוא מופקד ולהעדי& את ענייניו הפרטיי

משאלו� ).  העוזר�להל� ( בתפקיד של עוזר למנהל המינהל 32 שימש מתנדב2011מפברואר  .1
עולה שבאותה עת הוא שימש ג� כמנהל עמותה של ,  בטר� כניסתו לתפקיד2011שמילא בינואר 

ל של ארגו� המאגד עשרה גרעיני� תורניי� ומסייע לגרעיני� "גרעי� תורני בעיר במרכז האר$ וכמנכ
 . י תפיסת� משימת� המרכזית היא להעמיק את הזהות היהודית באזורשעל פ, התורניי� בגוש ד�

2.  � עסק מנהל המינהל בי� השאר בתלונות על שינויי� לכאורה ברוח בתי ספר 2009�2010בשני
ראש המינהל מינה את עוזרו בלי שהביא . על רקע שילוב� של ילדי גרעיני� תורניי� ביישובי גוש ד�

יצוי� כי .  עובדת היותו בעל תפקיד בכיר בגרעי� תורני במרכז האר$קוד� לכ� לבחינת המשרד את
בשנת , במסגרת תפקידו במינהל שימש העוזר כאחד מחבריה של ועדה שמינה מנהל המינהל כאמור

ד והמליצה ג� "הוועדה עסקה בדרכי� להגדיל את מספר התלמידי� המשתייכי� לחינו� הממ. 2009
 . ד" חיזוק החינו� הממ�ד "להשיג את מטרת מינהל החמלהיעזר בגרעיני� התורניי� כדי 

ÓÁ‰ Ï‰�ÈÓ· Â˙„Â·Ú ÌˆÚ·"˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï ‰„È˜Ù˙˘ ‰„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ ÂÈÂ�ÈÓ·Â „ , Û˘Á�
ÌÈ¯Á‡ ‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜Ó· Â„È˜Ù˙Ï ‰ÚÈ‚� Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ�ÈÈ�ÚÏ ¯ÊÂÚ‰ . ÏÂÏÚ ‡Â‰ ÂÏ‡ Ï˘·

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· „ÂÓÚÏ. 

__________________ 

דניאל פרידמ� ונילי ( כר� ב  ,ÔÈ„È È¯Â‡ ¯ÙÒ�Ú „Â‚È�ÈÈ�È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ, טנה שפני� וורדה לוסטהויז  30
 .317, 315' עמ, )�"התש, כה� עורכי�

 .322' עמ, ש�  31

ללא תמורת שכר , ינהמזמנו או מרצו למשרד או ליחידה בשירות המד, הוא מי שתור� מרצו�" מתנדב"  32
 . מעביד!וללא יחסי עובד, למעט החזר הוצאות, או גמול אחר



 747 משרד החינו�

 כי העוזר החל את עבודתו כממלא מקו� 2011מדינה בדצמבר משרד החינו� השיב למשרד מבקר ה
 . 2011ד בתור עובד המשרד בנובמבר "במינהל החמ

 ÌÈÓ¯Â‚‰ È�ÙÏ ‰ÏÚ‰˘ ‡Ï· ·„�˙ÓÎ È˘È‡‰ Â¯ÊÂÚ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ÌÊÈ Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó
 ‰¯˘Ú Ï˘ ‚‚ ÔÂ‚¯‡ Ï‰�ÓÂ È�¯Â˙ ÔÈÚ¯‚ Ï˘ ‰˙ÂÓÚÏ ÍÈÈ˙˘Ó ¯ÊÂÚ‰ ÈÎ „¯˘Ó· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰

¯Â˙ ÌÈ�ÈÚ¯‚ÍÎ Ï˘· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· Â˙Â‡ˆÓÈ‰Ï ˘˘Á‰Â ˙‡ ÔÎÂ Ô„ ˘Â‚· ÌÈÈ� . ‡Ï
 ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ Ï‰�ÈÓ· Â˙„Â·Ú ÔÈ·Â ¯ÊÂÚ‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚ ÔÈ· ˙È¯˘Ù‡ ‰˜ÈÊ ‰�Á·�

Â˙„Â·Ú· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰. 

 ‰�È‡ „¯˘Ó‰ „·ÂÚÎÂ ·„�˙ÓÎ Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�ÓÏ ¯ÊÂÚ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Ì‡ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÂÚÓ¯·Ú·Â ÌÂÈ‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚ ÔÈ·Â Ï‰�ÈÓ· ÂÈ„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ˙¯¯ , „ÂÁÈÈ·

Ô„ ˘Â‚·˘ ÌÈÈ�¯Â˙‰ ÌÈ�ÈÚ¯‚· ÂÈ„È˜Ù˙· . ¯ÊÂÚ‰ Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ Ì¯Ë· ‰˘¯„� ÂÊ ‰˜È„·˘ Ô·ÂÓ
ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ „·ÂÚÏ . ¯„Ò‰ ˘Â·È‚· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ÂÊ ‰˜È„·· ˙È�˙ÂÓ „¯˘Ó· „·ÂÚ ˙ËÈÏ˜

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ. 

 

 

 וסיכ

 ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ Ì‰È¯Â‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÏÚ „˜ÙÂÓ È˙„‰ ÍÂ�ÈÁ‰ Ï‰�ÈÓ
ÓÓ ÍÂ�ÈÁ·"„ . Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ˙Â„Á‡ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

Ï‰�ÈÓ‰ ,Ô�ÈÈ�Ú· ‰˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ˘·‚ÏÂ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ˙‡ Ô·ÏÏ ˙˘¯„� „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰Â ;
· ˘ÓÓ Ï˘ ‰˘ÏÂÁ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ , ˙Ï‰�‰ Ï˘ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ

„¯˘Ó‰ . ÌÚ ˜¯ ‡Ï ˙Â„„ÂÓ˙‰ Ì˘Ï ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜Ï Ú‚Â�· „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓ‡ ¯·„‰
ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ¯ÙÒ‰ È˙· ÁÂ¯· ÌÈÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘‰" ·Î¯‰· ÌÈÈÂ�È˘ ˙Â·˜Ú· Ì‚ ‡Ï‡ „

ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ Ì˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ . ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÈ�È„Ó ‰˘Â¯„ ÔÎ ÂÓÎ
‰‰·ÈÏ‰ ˙È�Î˙ ˙‡ „ÓÏÏ ÌÈÈÓ˘¯ ¯ÙÒ È˙· Ï˘ Ì˙·ÂÁ ¯·„· „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÔÂ¯˜ÈÚ . 

ÓÓ ¯ÙÒ È˙· Ï˘ Ì‰ÈÏ‰�Ó ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯È˙Â‰ ‰˘ÚÓÏ" ˙Â�Â˘ ˙Â˘È¯„ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï „
ÌÈÈ�Â¯˜Ú ÌÈ‡˘Â�· ÌÈ¯Â‰ Ï˘ ˙Â„‚Â�ÓÂ ,ÌÈ�·Ï ˙Â�· ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ˙Ó‚Â„ , ˙ÂÚÂˆ˜Ó ˜ÂÊÈÁ

· ‰¯ÂÓ ˙ÙÏÁ‰Â ˘„Â˜‰"„ÓÏÓ ."Â�‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÌÚ‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘ , È˙·· ÌÈÈÂËÈ· ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ‰
¯ÙÒ‰ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â˘ÈÓ· „„ÂÓ˙‰Ï ˘È . 

 ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Â ˙È„¯˘Ó ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï È„Î ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÈÂ�È˘‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï"„ , Ï˘ ˙Â˘È¯„ ÌÚ ÌÈ˙ÈÚÏÂ

¯ÙÒ‰ ˙È· ÁÂ¯· ÌÈÈÂ�È˘Ï ÌÈ¯Â‰. 

Ú·˜˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ Í¯„ÓÓ ¯ÙÒ È˙·Ï Ú‚Â�· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ‰"˙ÈÏ‚�‡ ÌÈ„ÓÏÓ Ì�È‡˘ „ ,
‰·ÈÏ È„ÂÓÈÏ ·ÈÈÁÓ‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘ÈÈ ‰ÁÈË·Ó ‰�È‡ . ÚÂ�ÓÏ ÈÂ˘Ú ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÌÂ˘ÈÈ

ÌÈÙÒÂ� ¯ÙÒ È˙· „ˆÓ ˙ÂÓÂ„ ˙Â¯Ù‰ . ÌÈ‚˘È‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
ÓÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈÎÂÓ�‰"Ì‰È‚˘È‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÈÏ‚�‡· „ ÍÂ�ÈÁ‰ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ 

È˙ÎÏÓÓ‰ ;˘ÎÂÓ ¯ÙÒ ˙È· Û¯Âˆ ‰·˘ Í¯„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎÂ" ¯
ÈÓ˘¯‰ ÍÂ�ÈÁÏ. 

 



 

 


