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מעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי
במערכת החינו
תקציר
במערכת החינו בישראל פועלי ,מלבד משרד החינו )להל ג  המשרד( ,גורמי
חיצוניי 1מגווני ,ובה ארגוני ללא כוונת רווח ,כגו עמותות וקרנות; גופי
עסקיי הפועלי בתשלו או בהתנדבות; מתנדבי פרטיי; גופי ציבוריי דוגמת
רשות מקומית או רשות שהוקמה על פי חוק .גורמי חיצוניי אלה מפעילי בבתי
הספר תכניות )להל  תכניות חיצוניות( .במהל השני התרחבה מאוד פעילות של
הגורמי החיצוניי במערכת החינו  .דוח ביקורת זה עוסק רק בתכניות חיצוניות
המופעלות בבתי הספר כחלק ממערכת השעות הפורמלית .במערכת החינו בישראל
מופעלות אלפי תכניות חיצוניות בשנה .ברוב המכריע של מוסדות החינו מופעלות
בו זמנית כמה תכניות חיצוניות.
היק! פעילות של גורמי חיצוניי במערכת החינו שונה במגזרי אוכלוסייה שוני:
לדוגמה ,בבית ספר במגזר דובר הערבית פועלי בממוצע  4.7גורמי חיצוניי ,ואילו
במגזר דובר העברית פועלי בממוצע  7.9גורמי חיצוניי; במגזר דובר העברית
במרכז האר& פועלי בממוצע  8.5גורמי חיצוניי בבית ספר לעומת  6.4בפריפריה.

פעולות הביקורת
בחודשי אפרילאוגוסט  2011בדק משרד מבקר המדינה את מעורבות המגזר
השלישי והמגזר העסקי במערכת החינו  .2הביקורת נעשתה במטה משרד החינו  .בי
השאר נבדקו עבודת המטה למיפוי תכניות חיצוניות ולהסדרת הפעלת; אישור
הפעלת של תכניות חיצוניות במערכת החינו והפיקוח והבקרה עליה; מעורבות
גורמי מסחריי במערכת החינו ; ניהול תכניות לקראת מבחני בגרות ומימונ;
תכניות חיצוניות בעלות סממני של כת .במסגרת הביקורת רואיינו  22מפקחי
כוללי 3בשלושה ממחוזות המשרד :מחוז הצפו ,מחוז תל אביב ומחוז הדרו )להל 
המפקחי שרואיינו(.

__________________

1
2

3

"גור חיצוני" הוגדר בסקר שעשתה לשכת המדע הראשי במשרד החינו ככל גור שמפעיל תכנית
חינוכית בבית הספר ואינו חלק ממשרד החינו.
את הארגוני במדינה מודרנית נהוג לחלק לשלושה מגזרי .1 :המגזר הממשלתי;  .2המגזר העסקי,
המכונה ג המגזר השני ,הכולל חברות עסקיות  ציבוריות ופרטיות;  .3המגזר השלישי  ארגוני
הפועלי ללא כוונת רווח ודוגלי בהתנדבות ובתרומה לקהילה; ההצטרפות אליה והפרישה מה
רצוניות.
עבודת הפיקוח נעשית בידי מפקחי כוללי המופקדי על הפיקוח על בית הספר כולו ,ובידי מפקחי
מקצועיי המופקדי על קידומו ופיתוחו של מקצוע הוראה מסוי .בנוגע לתפקידי המפקח הכולל 
ראו להל.
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עיקרי הממצאי
עבודת המטה למיפוי תכניות חיצוניות ולהסדרת הפעלת
משנת  2003בוצעו מחקרי  ,התקיימו דיוני ונאספו נתוני על מספר הרב של
תכניות המופעלות בבתי ספר בידי גורמי חיצוניי  .במש השני הוצגה לפני
הנהלת המשרד שוב ושוב הבעייתיות שמקורה באיהסדרת הנושא .כמו כ הוגשו לה
המלצות מקיפות שיישומ נחו לש טיפול נאות בנושא .אול במש אות שני לא
השלי המשרד את פעולותיו כדי שהתכניות החיצוניות יופעלו באופ מבוקר; הוא לא
קבע אמות מידה ועקרונות מנחי להגדרת גבולות הפעילות של הגורמי החיצוניי ;
ניסיונות שעשתה הנהלת המשרד למיפוי התכניות החיצוניות לא עלו יפה.
יוצא אפוא כי במש שני  ,במקו שהנעשה בשטח בעניי התכניות החיצוניות
יתבסס על מדיניות מוצהרת ומושכלת ,הכתיבה המציאות במידה רבה את הנעשה
בתחו זה .המצב המתואר לעיל משק #מגמה של הפרטה סמויה של רכיבי במערכת
החינו ,דהיינו הפרטה הנעשית שלא לפי מדיניות מכוונת ומפורשת ,בלי שהמשרד
הגדיר את גבולותיה ובלי שקבע כללי לביצועה.

אישור הפעלת של תכניות חיצוניות ,פיקוח ובקרה
 .1זה שני שוררת עמימות בנוגע לזהות הגור
חיצונית ולהחליט א לאשרה.

שתפקידו לבחו הצעה לתכנית

 .2ממצאי ריאיונות ע המפקחי מעוררי חשש שכמה מה לא היו ערי לדבר
קיומ של תכניות חיצוניות בבתי הספר שבפיקוח ומלמדי שחסרה תשתית
פורמלית ומעשית לבחינת תכניות ולאישור .בהיעדרה של אמת מידה לבחינה
ולאישור מתקבלות החלטות בנושא על פי שיקול דעתו הסובייקטיבי של כל מפקח.
בכ נפגעת היכולת להבטיח אחידות בבחינת התכניות המוצעות .עוד עולה
מהריאיונות כי רק חלק מהמפקחי הכוללי מוודאי שקבלת העובדי מטע
הגורמי החיצוניי נעשתה ג על פי דרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מי
במוסדות מסוימי  ,התשס"א) 2001להל  חוק למניעת העסקה של עברייני מי(.
ממצאי הביקורת העלו אפוא חולשה ניכרת של גורמי הפיקוח במחוזות מבחינת
הפיקוח על תכניות חיצוניות ולעתי עד כדי היעדר פיקוח .הצור בקיו מער פיקוח
ממשי בתחו זה מתחזק בהתחשב בכ שבמכלול פעילות של הגורמי החיצוניי
במערכת החינו ניכרי סממני של הפרטה.

מעורבות של גורמי מסחריי במערכת החינו
חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינו ,התשס"ח ,2007אוסר על מנהל מוסד
חינוכי לאפשר פעולות מסוימות בשטחי המוסד ובה הצגת פרסומות בכל דר .על
אישור הפעלה של פעילות שיווקית במוסדות החינו מופקדת הוועדה לאישור
השילוב של פרסומת מסחרית במשרד החינו )להל  ועדת פרסומות(.
 .1מדי שנה בשנה פועלי במוסדות החינו אלפי גורמי חיצוניי המפעילי
תכניות .מסקרי שהוגשו למשרד עלה כי  36.5%מהגורמי החיצוניי ה גורמי
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מסחריי  .המשרד לא קיבל בקשות לאישור פעילות של חלק ניכר מהגורמי
המסחריי שפעילות בבתי הספר מותנית באישור של ועדת פרסומות.
בשנת הלימודי התשע"א ) 4(20112010מיפה המשרד את התכניות החיצוניות בבתי
הספר ומצא מאות תכניות שמפעילות ככל הנראה חברות מסחריות .נמצא כי בידי
יו"ר ועדת פרסומות לא היו נתוני על תוצאות המיפוי שעשה המשרד ,הג שיש בה
די מידע שמאפשר למשרד לאתר תכניות של חברות מסחריות שלא הוצגו לוועדה
ולמותר לציי כי לא אושרו.
כאשר המשרד מאפשר לגורמי עסקיי להפעיל תכניות במוסדות חינו ,בלי שבח
את תוכניה באופ מעמיק ,ובלי שהתיר או אסר לקיימ ,הוא מותיר ,למעשה ,בידי
אחרי את שיקול הדעת השמור לגו #השלטוני ,לרבות בעניי תוכני השיעורי ודרכי
העברת המסרי לתלמידי  .בהעברת הסמכות הזאת מאפשר המשרד לאות גורמי
לקבוע את התכני ולהחדיר מסרי שיווקיי לבתי הספר.
 .2ממסמכי המשרד עולה כי בשנת הלימודי התש"ע ) (20102009התקיימו 68
סיורי של תלמידי בתי ספר במרכזי המבקרי של חברות מסחריות גדולות .היבט
מרכזי בפעילות של מרכזי מבקרי של חברות עסקיות הוא שיווק מוצרי לבאי
בשעריה  .על פי מסמכי הוועדה ,לא נית היתר לפעילות זו.
ביקור תלמידי בתי הספר בלב לבה של העשייה השיווקית של חברות מסחריות
עשויה לחזק בעיניה את אמינות המסרי השיווקיי המועברי לה  .כשפעילויות
אלה נושאות מסרי שיווקיי ופרסומיי  ,ה נעשות בניגוד לדי ולהוראות המשרד.
במקרי כאלה התלמידי המשתתפי ה מעי קהל שבוי של פרסומת מסחרית,
שכ פעילות של כיתה במסגרת יו הלימודי מחייבת את כלל תלמידי הכיתה.

הפיקוח הפדגוגי על תכניות תגבור לקראת מבחני הבגרות
לאג #לחינו עליסודי במינהל הפדגוגי במשרד אי מידע על כל התכניות לתגבור
ההכנה לבגרות בבתי הספר .האג #לשירותי חינו ורווחה במינהל הפדגוגי יז את
"תכנית העצמה לבגרות" )תה"ל( ,והוא מממ אותה .תכנית תה"ל לא הועברה
לבחינה פדגוגית של האג #לחינו עליסודי .האג #לקליטת תלמידי עולי במינהל
הפדגוגי משתת #במימו של שני פרויקטי שבמסגרת מופעלות תכניות הכנה
לבגרות לתלמידי יוצאי אתיופיה .בידי האג #לא היה מידע על התכניות הללו ,לרבות
על תוכני התכניות ,על מפעיליה ועל המורי המלמדי אות.
במקרי אלה הותיר המשרד את קביעת העקרונות המנחי של התכניות בידי גורמי
חיצוניי  .בכ שמט המשרד מידיו את סמכויותיו הפדגוגיות לקביעת האופ שבו
יתוגברו תלמידי לבחינות הבגרות בשלוש תכניות שהוא עצמו יז ומימ .בקיו
פעילות חינוכית זו ,אשר נוגעת לאחת המטרות המרכזיות של החינו העליסודי 
הכנה לבחינות הבגרות  יש הפרטה סמויה של שירות חינוכיפדגוגי ,שעלולה לפגוע
בתלמידי .

__________________

4

שנת הלימודי מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.
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תכניות חיצוניות בעלות סממני של כת
 .1משרד החינו אוסר על פעילות של כתות במוסדות חינו .אול תכנית של גור
חיצוני שהוגדר בעבר ככת ,הופעלה בשני בתי ספר עליסודיי ובמסגרתה השתמשו
תלמידי בטכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית אשר נדונה בוועדה בימשרדית
בשנת  ,51987ונמצא כי היא כרוכה בסיכוני נפשיי לתלמידי העוסקי בה )להל 
תכנית המדיטציה(.
אג #השירות הפסיכולוגיייעוצי התיר לבצע מחקר בבית ספר ,בידעו שביצוע המחקר
כרו בהפעלת תכנית שמבוססת על הטכניקה האמורה ,על הסיכוני שיוחסו לה .כל
זאת ,ללא אישור של אנשי מקצוע מתחו בריאות הנפש ובלי שבדק את מהות
התכנית .האג #אישר את קיו התכנית הלכה למעשה ג בבית ספר אחר ,מבלי
שנבדקה התכנית על כלל היבטיה.
 .2בדוח הוועדה הבימשרדית משנת  1987שהוזכרה לעיל ,נסקרה ג
הסיינטולוגיה כאחת הכתות הפועלות במדינת ישראל .בשנת הלימודי התשס"ד
) (20042003וכ בספטמבר  2008הורה מנכ"ל משרד החינו לאסור על שימוש
במסמכי ובתכנית הלימודי שפותחה על פיה שכתב אבי תורת הסיינטולוגיה
והופצה בידי עמותה מסוימת .למשרד הועבר מידע על הפעלת תכנית של העמותה
האמורה בשנת הלימודי התשע"א .בסיו הביקורת ,אוגוסט  ,2011עדיי לא עשה
מטה המשרד שימוש במידע.

סיכו והמלצות
בשני האחרונות מסתמנת מגמה של התרחבות בפעילות של ארגוני המגזר השלישי
והמגזר העסקי המפעילי תכניות חיצוניות במערכת החינו ,ואלה נעשו לגור רב
השפעה בפעילות החינוכית .כאשר המשרד מאפשר לגורמי חיצוניי לפעול
במוסדות חינו תו העברה של פעילות ומשאבי ציבוריי לידיה  ,עלולי להתרחש
תהליכי הפרטה בלתי מבוקרי  .הפרטה בדר של מת אפשרות לגורמי חיצוניי
לפעול במוסדות חינו חייבת להיות פרי מדיניות מכוונת ומתוכננת ,ויש להתנותה בכ
שהממשלה תותיר בידיה את קביעת המדיניות וכ את הפיקוח והבקרה על יישומה.
במערכת החינו בישראל מופעלות אלפי תכניות חיצוניות בשנה .תכניות שונות שולבו
במרוצת השני בבתי ספר ,פעמי רבות בלי הליכי בקשה ,בחינה ואישור מוסדרי
בעניינ .בהיעדר מדיניות ברורה בנוגע לסוגיית הפעלת של תכניות אלה בידי גורמי
שוני מהמגזר השלישי והמגזר העסקי ,הכתיבה המציאות במש שני את הנעשה
במוסדות החינו בתחו זה .הדבר משק #מגמה של הפרטה סמויה של רכיבי
במערכת החינו ומלמד על חולשה של ממש בניהול נושא זה.
ממצאיו של דוח זה מחייבי טיפול יסודי ומקי #של הנהלת המשרד בסוגיית
התכניות החיצוניות .על המשרד לפעול לקידו כמה נושאי מרכזיי  :השלמת
גיבושה של מדיניות המשרד; קביעת הנחיה ברורה באשר לגור המופקד על בחינת
התכניות ועל אישור; גיבוש תשתית פורמלית ומעשית סדורה לבחינת תכניות;
__________________

5

„) Ï‡¯˘È· (˙Â˘„Á ˙ÂˆÂ·˜) "˙Â˙Î"‰ ‡˘Â ˙˜È„·Ï ˙È„¯˘ÓÈ·‰ ‰„ÚÂ‰ Á"Âינואר  .(1987כיו"ר
הוועדה שימשה גב' מרי גלזרתעסה ,אשר כיהנה ג כסגנית שר החינו והתרבות.
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הקפדה על כ שאנשי מקצוע מתחו בריאות הנפש של המשרד יבדקו כל הצעה
להפעיל תכנית חיצונית שיש חשש כי היא משפיעה על מצב הנפשירגשי של
תלמידי ; בדיקת כוח האד הפועל בבתי הספר במסגרת התכניות החיצוניות,
שבמסגרתה יש לבדוק ,בי היתר ,א הוא הוכשר כנדרש וא הוא עומד בתנאי
הקבועי בחוק למניעת העסקה של עברייני מי .כמו כ על המשרד לקבוע אמות
מידה בנוגע לאופ הפעלת תכניות לתגבור ההכנה לבחינות בגרות מטע יחידות שונות
במשרד .ככלל ,נודעת חשיבות לשמירה על קווי המדיניות הפדגוגיי שקבע המשרד,
קל וחומר במקרי שבה מדובר בתוכניות שתכלית לגשר על פערי  ,המיועדות
בעיקר לתלמידי מתקשי או לתלמידי מיישובי שאינ מבוססי ומאוכלוסיות
מוחלשות.
על הנהלת המשרד לקבוע מדיניות ברורה בנוגע להפעלת תכניות אשר עלולות לעודד
צריכה בבתי ספר ,בייחוד תכניות מטע חברות בעלות אינטרס מסחרי ,ולכרו אישור
תכניות כאלה בהקניית חשיבה ביקורתית לתלמידי .

♦
מבוא
במש השני התרחבו מאוד היקפי פעילות של גורמי המגזר השלישי 6והיק פעילותו
הפילנתרופית של המגזר העסקי בישראל .אחד הביטויי של מגמה זו הוא הגידול בהיק פעילות
9
של גורמי אלה ואחרי במערכת החינו .7על פי נתוני ארגו ה ,8OECDגורמי חיצוניי
משקיעי במערכת החינו במדינת ישראל ,לרבות בהשכלה הגבוהה ,פי שלושה עד פי עשרה
מגורמי חיצוניי במדינות שבה מערכות חינו דומות ,כמו צרפת ,אירלנד וספרד .שיעור גבוה זה
של השקעת גורמי חיצוניי בחינו בא לידי ביטוי ג באינטראקציה הרבה שלה ע בתי הספר
ובהשפעת הניכרת על תכניות הלימוד.10
בנסיבות האמורות פועלי במערכת החינו בישראל ,מלבד משרד החינו )להל ג  המשרד(,
גורמי חיצוניי מגווני  ,ובה ארגוני ללא כוונת רווח ,כגו עמותות וקרנות; גופי עסקיי
__________________

6

7

8
9
10

את הארגוני במדינה מודרנית נהוג לחלק לשלושה מגזרי .1 :המגזר הממשלתי;  .2המגזר העסקי,
המכונה ג המגזר השני ,הכולל חברות עסקיות  ציבוריות ופרטיות;  .3המגזר השלישי  ארגוני
פרטיי הפועלי ללא כוונת רווח ודוגלי בהתנדבות ותרומה לקהילה; ההצטרפות אליה והפרישה
מה רצוניות.
חוה ביגר ,חיי הלפרי ,חיי להב ,אמנו לוי ,עירית ליבנה ,אילת מלקמ ,מוטי רוזנר ,מירה שנער,
 ,È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚ÓÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Â ÔÈÏÓÂ‚ ÈÒÁÈ ˘Â·È‚Ï ‰ÂÂ˙Ó ˙Úˆ‰מכו מנדל
למנהיגות )מר"  ,(2004עמ' ) 5להל  דוח מנדל( .מסמ( זה הוכ בידי צוות ממשתתפי התכנית לסגל
הבכיר במשרד החינו( של "מכו מנדל" למנהיגות .הצוות התבקש להגיש נייר עמדה בנושא המגזר
השלישי למשרד החינו( לש היערכות של "כוח המשימה הלאומי לשיפור מערכת החינו( בישראל",
הידוע בתור "ועדת דברת".
) OECDארגו לשיתו* פעולה ופיתוח כלכלי( הוא ארגו בילאומי של המדינות המפותחות וחברות
בו  30מדינות ,ובה ישראל.
גורמי חיצוניי  כל גור אשר מפעיל תכנית חינוכית בבית ספר ואינו חלק ממשרד החינו( או
מהבעלי של המוסד.
ורדה שיפר ,יצחק ברקובי" ,שחר בריהודה ,גרניט אלמוגברקת¯Ê‚Ó‰ ÈÂ‚¯‡ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ,
 ,˙ÂÈÈ„Ó ¯ÈÈ ,ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· È˘ÈÏ˘‰מכו ו ליר ) יוני .(2010
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הפועלי בתשלו או בהתנדבות; מתנדבי פרטיי ; גופי ציבוריי דוגמת רשות מקומית או רשות
שהוקמה על פי חוק .גורמי חיצוניי אלה מפעילי בבתי הספר תכניות )להל  תכניות חיצוניות(.
דוח ביקורת זה עוסק רק בתכניות חיצוניות המופעלות בבתי הספר במסגרת מערכת השעות
הפורמלית ולא בפעילויות של חינו בלתי פורמלי המתקיימות בשעות אחרהצהריי  .כפי שיוצג
בדוח ,במערכת החינו בישראל מופעלות אלפי תכניות חיצוניות בשנה; ברוב המכריע של
מוסדות החינו מופעלות בוזמנית כמה תכניות חיצוניות.
בחודשי אפרילאוגוסט  2011בדק משרד מבקר המדינה את מעורבות המגזר השלישי והמגזר
העסקי במערכת החינו .הביקורת נעשתה במטה משרד החינו .בי השאר נבדקו עבודת המטה
למיפוי תכניות חיצוניות ולהסדרת הפעלת; אישור הפעלת של תכניות חיצוניות במערכת החינו,
הפיקוח והבקרה עליה; מעורבות גורמי מסחריי במערכת החינו; ניהול תכניות לקראת מבחני
בגרות ומימונ; תכניות חיצוניות בעלות סממני של כת .במסגרת הביקורת רואיינו מפקחי
כוללי ) 11להל  המפקחי שרואיינו( בשלושה ממחוזות המשרד :מחוז הצפו ,מחוז תל אביב
ומחוז הדרו  .המפקחי נבחרו באופ מקרי מבי כלל המפקחי הכוללי על החינו הרגיל בכל
מחוז תו שמירה על ייצוג של המגזרי השוני ושל רמות החינו השונות )בתי ספר יסודיי ,
חטיבות ביניי וחטיבות עליונות( .בס הכול רואיינו ) 22כ (31%מ 71המפקחי הכוללי בחינו
הרגיל בשלושת המחוזות.

הפרטת תכניות חינוכיות והעקרונות המנחי לביצועה:
רקע נורמטיבי
 .1שר החינו מופקד על ביצוע חוק לימוד חובה ,התש"ט) 1949להל  חוק לימוד חובה(,
המחייב את המדינה לית חינו לכלל הילדי  ,ועל ביצוע חוק חינו ממלכתי ,התשי"ג) 1953להל 
חוק חינו ממלכתי( ,המגדיר את מטרות החינו הממלכתי ואת האחריות לתכנית הלימודי  .ג
האמנה הבילאומית בדבר זכויות הילד משנת  ,1989אשר אושררה בידי מדינת ישראל בשנת ,1991
מטילה את האחריות לחינו על המדינה ,ובי השאר קובעת שעליה לדאוג למת חינו יסודי חובה
בחינ לכול ,וכ לדאוג ל שחינו התיכו יהיה זמי ונגיש לכל ילד.
 .2ככלל ,הפרטה היא תהלי של הקטנת המעורבות של המדינה באספקת מוצרי ושירותי ,
העשויה להתבטא בי היתר בהעברת מ הממשלה לידיי פרטיות או בצמצו הפיקוח על
פעילות של הגורמי המספקי אות  .12הפרטה עלולה לבוא לידי ביטוי ג בהתרחקות מרגולציה
ממשלתית או במילוי תפקידי ציבוריי באמצעות המגזר השלישי.
אחת ההגדרות להפרטה בחינו בספרות המקצועית היא" :כל מהל המביא לכ ,ששליטה
בהיבטי שוני של מערכת החינו מועברת מהציבור )ממשלה או רשות מקומית( לגורמי פרטיי
)פרטי או חברות(" .13הפרטה יכולה להיות גלויה  על סמ מערכת סדורה של החלטות בנוגע
לנחיצות ההפרטה ולדרכי ביצועה; או "הפרטה סמויה" ,דהיינו זו שאינה נעשית על פי החלטה
__________________

11
12
13

עבודת הפיקוח נעשית בידי מפקחי כוללי המופקדי על הפיקוח על בית הספר כולו ,ובידי מפקחי
מקצועיי המופקדי על קידומו ופיתוחו של מקצוע הוראה מסוי .בנוגע לתפקידי המפקח הכולל 
ראו להל.
יואב דות וברק מדינה" ,חוקיות ההפרטה של אספקת שירותי ציבוריי",(2007) (2)37 ÌÈËÙ˘Ó ,
עמ' .5 ,2
נחו בלס ,‰¯·Á‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ ·ˆÓ ÏÚ È˙˘ Á"Â„ ,ÍÂÈÁ ÏÚÂ ‰Ë¯Ù‰ ÏÚ ,מרכז טאוב ,2005 ,עמ' .283
הגדרת של בלפילד ולוי.

משרד החינו(
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מפורשת אלא מתבצעת בעקבות קיצוצי וצמצו במת השירותי הציבוריי שבגינ ניתני
השירותי על ידי גורמי פרטיי .14
בשני האחרונות מסתמנת מגמה של הגברת מעורבות של ארגוני המגזר השלישי בפעילות
החינוכית במוסדות החינו ,ג כפועל יוצא מכ שהמדינה מצמצמת את פעולותיה לעיצוב התכני
החינוכיי ודרכי העברת ואת השפעתה בתחומי אלה .אחד מביטוייה של מגמה זו הוא הפרטה
פדגוגית; לדוגמה ,הפעלת תכניות לימוד וחינו בבתי הספר בידי גופי פרטיי .15
 .3על הממשלה כרשות המבצעת של המדינה מוטלת החובה לקבוע מדיניות ולהפעיל בכוחות
עצמה "גרעי" של סמכויות הביצוע שלה .16יש להבחי בי שני מצבי הנוגעי לביצוע פעולות
שבסמכות הממשלה בידי גורמי אחרי ) :א( אצילת סמכות שלטונית מובהקת לגורמי פרטיי ,
שה זכייני המשמשי כ"ידה הארוכה" של המדינה לצור הפעלת אחת מסמכויותיה העיקריות,
בעלת אופי ריבוני או פוגעני ,וא מפעילי שיקול דעת מינהלי .הדבר אינו מותר משו שיש בכ
כדי לשנות את חלוקת הסמכויות השלטוניות של המדינה; )ב( המדינה רשאית להסתייע בגורמי
כאלה לביצוע סמכות "טכנית" או "ביצועית" בלבד ,תו הקפדה כי סיוע זה לא יהיה כה מקי
ועמוק עד כי ידמה לאצילת סמכות אסורה .17בפסיקה הודגש כי הסתייעות באחר כדי היא רק זו
שבה נותרת בידי הרשות הסמכות לקבוע את המדיניות ואת אמות המידה לביצועה ויש לה אפשרות
אפקטיבית לפקח על הגו החיצוני; "בהאצילה סמכותה לאחר אי הרשות המינהלית רשאית
להתפרק לגמרי מסמכות זו ולהותיר את הנאצל לגבש בעצמו את אמות המידה לביצועה".18
 .4בהנחיית היוע .המשפטי לממשלה משנת  ,1988המעגנת נוהל להסדרת שיתו הפעולה בי
משרדי ממשלה לעמותות ,נקבעו מקרי שבה אי לשת פעולה ע עמותות ,ובי השאר כאשר
מדובר ב"סמכויות שלטוניות של המשרד" ;19על הוועדה המאשרת את שיתו הפעולה של המשרד
ע עמותה כלשהי לקבוע "כבר בעת ההתקשרות ע העמותה ,את הכללי בנושא הפיקוח שהוא
נושא מרכזי ביחסי משרדעמותה".
 .5באפריל  1992קבעה הממשלה "קריטריוני להעברת שירותי ותפקידי המבוצעי על ידי
הממשלה לגורמי חו .ממשלתיי או ביטול " ,ואלו עיקר  :אי לפגוע בסמכויות שלטוניות של
הממשלה ובאפשרותה לפקח על השירותי ; אפשר להעביר שירות או תפקיד לגור חיצוני א
צביונ עסקי; אפשר להעביר את האחריות לאספקת שירותי למקורות חו .א יש בכ יתרו
למשק הלאומי מבחינת הקריטריו של עלות לעומת תועלת .בשנת  2008קיבלה הממשלה החלטה
שעניינה הסדרת מער היחסי בינה ובי המגזר השלישי והמגזר העסקי התור למטרות ציבור.
הממשלה החליטה על שיח מתמש בי הגורמי האלו ,והובהר כי "אי בקיומו של שיח זה בכדי
לגרוע מתפקידיה ,חובותיה וסמכויותיה של הממשלה".20
__________________

14
15
16
17
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19
20

אמיר פזפוקס וזהר כוכבי ,Ï‡¯˘È· ˙ÂÓ‡Ï‰Â ˙ÂË¯Ù‰ :ÈË¯ÙÏ È¯Â·Èˆ‰ ÔÈ· ,דוח שנתי  ,2010מכו ו
ליר בירושלי.
 ,ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈË¯Ù ÔÂÓÈÓ· ÌÈÈ„ÂÁÈÈ „ÂÓÈÏ ÈÏÂÏÒÓמרכז המחקר והמידע של הכנסת ),(7.2.11
עמ' .3
דפנה ברק ארז" ,המשפט הציבורי של ההפרטה :מודלי נורמות ואתגרי" ËÙ˘Ó ÈÂÈÚ ,ל),(2008) (3
עמ' .30
בג"" ,'Á‡Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ' 'Á‡Â Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙·ÈËÁ ,ÌÈ˜ÒÚÏÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰ 2605/05
תקדי .העתירה עסקה בהקמת בית סוהר בניהול פרטי; יואב דות וברק מדינה ,ראו הערה .12
בג""  ,ÌÈÈ¯È¯ËÂÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ' 'Á‡Â "˙ÂÈÁÏ ˙ÂÈÁÏ Â˙" 4884/00פ"ד נח) ,213 ,202 (5תקדי.
"עמותות ליד משרדי הממשלה  נוהל לשיתו* פעולה בי משרדי ממשלה לבי עמותות" ,הנחיות
היוע" המשפטי לממשלה  ,6.5100עמ' .5
ס'  2להחלטה  3190של הממשלה ה 16שעניינה "יחסי הממשלה ,החברה האזרחית והמגזר העסקי
התור להשגות מטרות ציבוריות" ,נספח ל:˙È˜ÒÚ‰ ‰ÏÈ‰˜‰Â ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰¯·Á‰ ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ
˘ ,˙ÂÈÈ„Ó ÍÓÒÓ ,˙ÂÙÈ˜˘Â ‰ÓˆÚ‰ ˙ÂÙ˙Âמשרד ראש הממשלה ,האג* לתכנו מדיניות )פברואר
.(2008
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 .6העברת סמכויות בתחו החינו מהמדינה לגורמי אחרי נדונה ביוני  1997בידי הוועדה
לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה  ועדת משנה לענייני חינו אשר
מינה שר המשפטי  .בפברואר  2003הגישה הוועדה לשר המשפטי דוח בנושא חינו .בדוח נכתב
כי בעיד שבו סמכויות מערכת החינו מבוזרות ,תפקידי שנהגו הרשויות למלא מועברי לידיה
של אנשי ביצוע מקומיי בבית הספר ובקהילה או לידי קבלני חיצוניי  .עוד נכתב כי רפורמת
הביזור בישראל  על סממני ההפרטה שלה  מבוצעת ללא עיגו נורמטיבי הול  .ועדת המשנה
התריעה על שהדבר מגביר את עמימות האחריותיות במערכת החינו והביעה חשש כי דגמי של
אחריותיות מסחרית ומקצועית יהיו דומיננטיי יותר ויותר ,למשל יחסי צרכספק שירות עלולי
להמיר יחסי מורהתלמיד וכ לפגוע במי ש"כוח הקנייה" שלו חלש יותר.21
 .7הזכות לשוויו בחינו מעוגנת בחוק חינו ממלכתי ,בחוק יו חינו ארו ולימודי העשרה,
התשנ"ז ,1997ובאמנה הבילאומית בדבר זכויות הילד משנת  .1989אחריות המדינה לחינו
כוללת חובה להבטחת מימו ציבורי הול לבתי הספר על מנת שלא יהיו תלויי בגורמי פרטיי .
מימו ציבורי הול אמור לקד שוויו משו שהוא מאפשר לסייע לתלמידי הזקוקי לכ ולפצות
יישובי דלי משאבי .22
מכל האמור לעיל עולה כי ג בשעה שהמדינה מעבירה את ביצוע השירותי למפעיל שאינו
שלטוני ,הרי שחובותיה בתחו התוויית המדיניות ,קביעת אמות מידה לביצועה ,הפיקוח והבקרה
צריכות להישאר בעינ.

נתוני על הפעלת תכניות חיצוניות
שילובו של גור חיצוני במערכת החינו לש הפעלת תכנית עשוי להתרחש באופני שוני ובעיקר
באחת מהדרכי האלה :בדר של התקשרות המשרד ע הגור באמצעות הסכ לש הפעלת
התכנית בידי הגור עצמו; לצור מיז משות של המשרד ע הגור ; בדר של פעולות הנתמכות
כספית בידי המשרד .נוס על כ ,כפי שיתואר להל ,גורמי חיצוניי יכולי להשתלב בפעילות
במוסדות חינו שלא באמצעות התקשרות ע מטה המשרד ובאישורו ,אלא בדר של יצירת קשר
ישיר ע מגוו גורמי  ,כגו המוסד החינוכי או הרשות המקומית ,ובמימו הגור אשר מפעיל את
התכנית או גור אחר.
 .1משנת הלימודי התשס"ד ) (20042003יז המשרד כמה סקרי ומחקרי בנושא התכניות
החיצוניות .ממצאי כל הסקרי והמחקרי העלו כי התופעה נרחבת ביותר .סקר 23משנת הלימודי
התשס"ד העלה כי בשנה זו הופעלו  675תכניות )בסקר הזה ה הוגדרו כ"פרויקטי "( ב 1,173בתי
הספר שנבדקו; בי 1ל 31תכניות לבית ספר ,ובממוצע  כ 6תכניות לבית ספר .בשני  2007ו
 2008נעשו שני סקרי נוספי שעסקו בחינו היסודי ובחטיבות הביניי  .אחד מה עשה המכו

__________________

21
22
23

משרד המשפטי˙„ÚÂ ÁÂ„ - ‰˜È˜Á· ÌÓÂ˘ÈÈÂ ËÙ˘Ó‰Â „ÏÈ‰ ÌÂÁ˙· „ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜Ú ˙ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,
 ,(2004) ÍÂÈÁ ‡˘Â· ‰˘Ó‰עמ' .233
אורית איכילוב" ,מהות האחריות הציבורית לחינו(" ,בתו( :אורית איכילוב )עורכת(¯ÂÁÒÓÂ ‰Ë¯Ù‰ ,
· ,(2010) Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ÍÂÈÁעמ' .1211
את הסקר ביצעה מנהלת לשעבר של אג* הערכה ומדידה בלשכת מנכ"לית המשרד דאז .יובהר כי
במחקר זה נכללו ג תכניות שיחידות מטה במשרד הקצו לה משאבי.

משרד החינו(
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ליזמות בחינו במכללה האקדמית "בית ברל" )להל  סקר בית ברל( ,24בהזמנת משרד החינו,
ואת האחר עשתה לשכת המדע הראשי במשרד )להל  סקר המדע(.25
בסקרי נמצא כי כמעט בכל בית ספר משולבת פעילות של גור חיצוני אחד או יותר .בסקר המדע
נבדקו כלל הגורמי החיצוניי במוסדות החינו ,לרבות בנות השירות הלאומי ומורות חיילות,
וממצאיו מלמדי כי בכל בית ספר פעלו כשבעה גורמי חיצוניי בממוצע ;26סקר בית ברל ריכז
מידע על התכניות החיצוניות  כשלוש תכניות בבית ספר בממוצע.
 .2בתרשי  1מוצגי ממצאי סקר המדע בדבר הסוגי השוני של גורמי חיצוניי שפעלו
בבתי הספר:27

בתרשי  2מוצגי ממצאי סקר בית ברל בדבר הגורמי המממני את הפעלת התכניות החיצוניות
במערכת החינו:

__________________

24
25
26
27

בת ח וינהבר ,רינת ב נו ואית שיפמ˙Î¯ÚÓ· ˙È˜ÒÚ ‰ÈÙÂ¯˙ÏÈÙÂ ˙Â¯˜ ,˙Â˙ÂÓÚ ˙Â·¯ÂÚÓ ¯˜Ò ,
 ,Á"Ò˘˙‰-ÌÈ‡ˆÓÓ ÁÂ„ ,ÍÂÈÁ‰המכו ליזמות בחינו(.
משרד החינו( ,לשכת המדע הראשי˙Â·ÈËÁÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˜Ò ,
·) ÌÎÒÓ ÁÂ„ ,È·¯Ú‰Â È¯·Ú‰ ,ÏÈ‚¯‰ ÍÂÈÁ· ÌÈÈÈאוגוסט .(2008
בסקר זה נמנו גורמי חיצוניי ולא תכניות .גור אחד עשוי להפעיל כמה תכניות בבית הספר ,אול
לא כל הגורמי החיצוניי מפעילי תכניות.
התרשי מציג את ממצאי הסקר לאחר שהוסרו ממנו הנתוני על מתנדבי יחידי.
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מהסקרי עולה כי) :א( רוב הגורמי החיצוניי ) 90%מה ( מייעדי את פעילות לתלמידי בתי
הספר ,רק מקצת ) (3%מייעדי אותה למורי ו  1%להורי  .כשליש מהגורמי החיצוניי
הפועלי בבתי הספר עוסקי בתגבור של נושאי הנלמדי במסגרת תכנית הלימודי  ,בה
מתמטיקה ,שפת א  ,שפה זרה ומדעי  ,והשאר עוסקי בהעשרה; )ב( הרשויות המקומיות ה
גורמי מרכזיי במימו פעילות של גורמי חיצוניי במערכת ,כ ג ארגוני ותורמי חיצוניי ;
המימו ברובו ובשילובי שוני מקורו בכספי ההורי  ,הרשויות המקומיות ומערכת החינו;
)ג( רוב של היזמות לשילוב גורמי חיצוניי בפעילות בתי הספר ה של הרשויות המקומיות ובתי
הספר; )ד(  67%מ הגורמי החיצוניי פועלי במהל יו הלימודי ;  23%מה  לאחריו;
ו  10%במסגרת יו הלימודי ולאחריו.
 .3פעילות של גורמי חיצוניי במסגרת מערכת החינו ללא הסדרה ופיקוח עלולה להביא
לעתי ג להענקה של שירותי באופ לא שוויוני לאוכלוסיות שונות .28מצבי של אישוויו בי
מגזרי הועלו בסקר בית ברל :בבתי ספר במגזר דובר הערבית פועלות פחות תכניות חיצוניות
לקידו תלמידי מתקשי מאשר בבתי ספר במגזר דובר העברית; מספר הממוצע של הגורמי
החיצוניי הפועלי בבתי ספר במגזר דובר הערבית הוא  ,4.7ואילו במגזר דובר העברית מספר
הממוצע הוא  .7.9יצוי כי  73%מהתכניות החיצוניות בבתי ספר במגזר דובר הערבית ה תכניות
סלקטיביות המיועדות למספר תלמידי מצומצ  ,זאת לעומת  57%במגזר הממלכתי דובר העברית
 ו 63%במגזר הממלכתידתי .מהנתוני האמורי עולה שסיכוייו של תלמיד במגזר דובר הערבית
להשתת בתכנית חיצונית קטני מסיכוייו של תלמיד במגזר דובר העברית.
ג השוואה גאוגרפית העלתה הבדלי בי מגזרי  :על פי סקר המדע ,במגזר דובר העברית במרכז
האר .פועלי בממוצע  8.5גורמי חיצוניי בבית ספר לעומת  6.4בפריפריה .תמונה דומה עולה
ג מתו השוואה על בסיס מדד טיפוח :סקר בית ברל העלה כי תלמידי בבתי ספר במדד טיפוח
גבוה) 29להל  בתי ספר שאינ מבוססי ( מקבלי יותר תכניות סיוע ותגבור שמרבית פונות רק
__________________

28
29

ראו דוח מנדל ,בהערה  ;7סקר בית ברל ,בהערה .24
המשרד מחלק את אוכלוסיית התלמידי ל 10קבוצות ,שבכל אחת מה  10%מהתלמידי; לדוגמה,
בעשירו  10נמצאי  10%מהתלמידי מהאוכלוסייה החלשה ביותר מהבחינה החברתיתכלכלית .לכל
בית ספר מחושב ממוצע עשירוני הטיפוח של תלמידיו.

משרד החינו(
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לתלמידי הזקוקי לסיוע לעומת תלמידי בבתי ספר במדד טיפוח נמו )להל  בתי ספר
מבוססי ( ,אשר נהני ממגוו רחב יותר של תכניות העשרה הניתנות ברוב לכלל הכיתה .עוד נמצא
כי הגורמי החיצוניי נוטי לממ את התכניות בבתי ספר שאינ מבוססי  ,ואילו מימו ההורי
רווח יותר בבתי ספר מבוססי  .על פי מסמ של מרכז המחקר והמידע של הכנסת" ,תוספת השעות
הניתנות לבית הספר שלא מהמקורות הישירי של שעות התק של משרד החינו מגבירה את הפער
בי האוכלוסיות" ובכ מגדילה את הפער הקיי זה מכבר.30

עבודת המטה למיפוי תכניות חיצוניות ולהסדרת הפעלת
במסגרת הסדרת תחו הפעילות של תכניות חיצוניות ,ראוי לוודא כי הפעלת כל תכנית כזאת תלווה
בהסדר מפורט ובהיר; כי המשרד יקבע את אמות המידה שעל פיה תיבח התכנית המוצעת ואת
זהות הגור המוסמ להחליט א לאשרה; וכי המשרד יקבע סדרי דיווח שיטתיי על התכניות
החיצוניות המופעלות במוסדות החינו.
בדר כלל כאשר גור חיצוני פועל במוסד חינוכי באמצעות התקשרות ע המשרד ,מנוסח מסמ
המסדיר קשר זה ומצויני בו במפורש מהות הקשר )קבל שנות שירותי  ,מיז משות וכיוצא
באלה( ,היחידה המקצועית האחראית לו במשרד ,חובותיו של הגור החיצוני והתמורה שהוא
מקבל .מסמ התקשרות כזה מנוסח בדר כלל לאחר שהיחידה המקצועית קבעה ,בי השאר ,אמות
מידה לפעילותו של הגו במוסדות החינו והגדירה את דרישותיה מהתכנית שהוא מעוניי להפעיל.
 .1בשנת  1988הפי ,.כאמור ,היוע .המשפטי לממשלה "נוהל לשיתו פעולה בי משרדי
ממשלה לבי עמותות" .על פי הנוהל ,שיתו הפעולה של משרד ע עמותה דורש תהלי מקדי של
קבלת החלטות מסודר ,שבמהלכו יש להביא בחשבו את ההשפעות שעשויות להיות להתקשרות
כזו על המשרד ועל העמותה .מטרת הנוהל היא ,בי השאר ,ליצור מסגרת כללית שבה יפעלו
המשרדי  ,מתכונת שתכלול נהלי מתאימי לשיתו פעולה ע עמותות .על פי לשו הנוהל,
יישומו כרו בריכוז המידע לגבי העמותות שעמ משתפי המשרדי פעולה .הנוהל קובע כי כל
יזמה לשיתו פעולה ע עמותה תובא לדיו בוועדה שימנה המשרד  ועדת עמותות  לש קבלת
החלטה עקרונית בעניינה; א שיתו הפעולה יאושר ,יקבע המשרד את ההסדר ואת פרטיו .בנוהל
מפורטי השיקולי שיש להביא בחשבו כדי להחליט א המשרד ישת פעולה ע עמותה ,למשל
נסיבות שבה אי לשת פעולה וכ אופ ההתקשרות בי הצדדי .
,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,ÔÎ ÂÓÎ .˘¯„Î ˙Â˙ÂÓÚ ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ¯¯·˙‰
‡¯ÂÓ‡Î˘ Ì‚‰ ,˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÈÏ‰ „¯˘Ó‰ ˘·È‚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2011 ËÒÂ‚Â
.¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙Â·¯ ˙Â˙ÂÓÚ
 .2כבר בשנת  2003התריע מבקר המדינה כי בכל הנוגע לתכניות הלימוד שמנהלות ומקדמות
רשויות מקומיות בבתי ספר תיכוניי  ,ראוי שמשרד החינו יקבע אמות מידה לאישור ,ידרוש

__________________

30

 ,ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈ„ÂÓÈÏ ÌÈ‚˘È‰Â ÈÂÚמרכז המחקר והמידע של הכנסת )נובמבר  ,(2009עמ' .9
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להציג לו אות במתכונת מפורטת 31ויעג תהלי של קבלת אישורי לתכניות פדגוגיות בחינו
העליסודי.
˙ÂÈÎ˙‰ ÏÏÎÏ ‰ÓÂ„· ,ÂÏ‡ ˙ÂÈÎ˙Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· .ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.„¯˘Ó‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ÏÂ ˙È‚Â‚„Ù ‰ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ,˙ÂÈÂˆÈÁ‰
 .3החל בשנת  2003פעל המשרד כדי לרכז מידע על תכניות חיצוניות במוסדות החינו ,בי היתר
באמצעות מחקרי שיז  .במסגרת מחקרי אלה הועלו לפני המשרד ג המלצות לפעולה .להל
הפרטי :
)א(   :Ú „ È Ó Ê Î ¯ Ï È ‚ Â ‚ „ Ù ‰ Ï ‰  È Ó ‰ Ï ˘ Ô Â È Ò Èבפברואר  2003הורתה
סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי דאז למנהלי האגפי והיחידות במשרד לגבש רשימה של כל
התכניות שה מפעילי באמצעות יחידות המשרד או באמצעות גורמי חו .ולהעבירה אליה.
.Ê‡„ ˙ÈÏ"ÎÓÒ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‰ÓÈ˘¯ ‰˘·Â‚ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ
משרד החינו השיב בדצמבר  2011כי מנהלי האגפי במשרד דיווחו על מיפוי חלקי שעשו ועל
קשיי באיסו המידע; בעקבות זאת החליטה הנהלת המשרד להקי ועדה לבדיקת הנושא )ראו
להל  ועדת זילר(.
  :Ú „ È Ó Ê Î ¯ Ï „ ¯ ˘ Ó ‰ ˙ Ï ‰  ‰ Ï ˘ Ô Â È Ò Èבפברואר  2004הורתה מנכ"לית
)ב (
המשרד לשעבר ,חברת הכנסת רונית תירוש )להל  מנכ"לית המשרד לשעבר( ,למנהלי של עשר
יחידות במשרד להגיש רשימות של גורמי חיצוניי .
˘˜Â·Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÈÏ"ÎÓÏ ˘‚Â‰ ‡Ï ÂÊ ‰‡¯Â‰ ‰˙È˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ
·„·¯ ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘¯„Â ‰·˘ ‡Ï ˙ÈÏ"ÎÓ‰ ,„¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ .ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
.ÚˆÂ·˙ ‰˙‡¯Â‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡ÏÂ Ú„ÈÓ‰
 :¯ Ï È Ê ˙ „ Ú Âביולי  2005מינתה מנכ"לית המשרד לשעבר את ועדת זילר )על ש יו"ר
)ג(
הוועדה( לדו בנושא המגזר השלישי ובגורמי המלווי את מערכת החינו .סיכו עבודתה מיולי
 2006הוצג למנכ"ל המשרד דאז ,מר שמואל אבואב )להל  מנכ"ל המשרד דאז( .הוועדה המליצה
שהמשרד יבצע מיפוי מקי של התכניות הקיימות במוסדות החינו וניסחה נוהל לטיפול בבקשות
גורמי חיצוניי המעונייני לפעול במוסדות החינו .הוועדה המליצה שהגורמי המעונייני
לפעול במוסדות החינו יידרשו לעמוד בתנאי ס לקבלת היתר הכרה ואישור .הוועדה המליצה
שמשנת הלימודי התשס"ח ) (20082007לא תופעל במערכת תכנית חיצונית שלא קיבלה היתר
לפעול.
Û˙˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ Ï˘ ‰Úˆ‰ ıÓÈ‡ ‡Â‰ ,˙‡Ê ÌÚ .‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ ‡Ï „¯˘Ó‰
ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰Â ÈÂÙÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÓÏ˘‰ Ì˘Ï ,Ï¯· ˙È· ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ
˙ÂÓÊÈÏ ÔÂÎÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ì˙Á 2007 ¯·ÓËÙÒ·Â ,ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂˆÈÁ
·.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰Ê Í¯ÂˆÏ ‰ÏÏÎÓ· ÍÂÈÁ
__________________
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מבקר המדינה,(2003) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
בפרק "ייזו ניהול וקידו תכניות לימודיות חינוכיות באמצעות רשויות מקומיות" ,עמ' .190
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  :Ú „ È Ó Ê Î ¯ Ï „ ¯ ˘ Ó ‰ Ï " Î  Ó Ï ˘ Ô Â È Ò Èביוני  2006הורה מנכ"ל המשרד
)ד(
דאז למנהלי המחוזות ולמנהלי יחידות במשרד להעביר אליו רשימת גורמי חיצוניי שהמשרד
נמצא את ב"קשר חינוכי ,תכני ותקציבי".
ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓÂ È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ÈÓ· ÌÈÙ‚‡ È˘ ˜¯ ,„¯˘Ó· ˙ÂÊÂÁÓ‰Â ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÏÎÓ ÈÎ ‡ˆÓ
ÏÎÓ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˘¯„Â ·˘ ‡Ï Ê‡„ Ï"ÎÓ‰ .˘¯„Î ˙ÂÓÈ˘¯ „¯˘ÓÏ Â¯È·Ú‰
.‰‡ÂÏÓ· ÚˆÂ·˙ Â˙‡¯Â‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡ÏÂ ÌÈÏ‰Ó‰
)ה(  : Ì Â Á ˙ ‰ ˙ ¯ „ Ò ‰ · Í ¯ Â ˆ ‰ Ï Ú Ì È ¯ È Î · Ì È Ó ¯ Â ‚ ˙ Ú ¯ ˙ ‰בפברואר
 2007כתבו היועצת המשפטית של משרד החינו ויו"ר הוועדה שמינה המשרד לש אישור שילוב
של פרסומת מסחרית במזכירות הפדגוגית )להל  המזה"פ( ,לשרת החינו ,פרופ' יולי תמיר )להל 
שרת החינו לשעבר( ,ולמנכ"ל המשרד דאז ,בעניינ של גורמי חיצוניי שפועלי בבתי הספר
ללא אישור או בקרה של המשרד .ה ציינו כי למיטב ידיעת ,עדיי לא נקבעו פעולות ליישו
המלצות ועדת זילר ,וכי לפני שיאשר המשרד להפעיל בבתי הספר תכנית חיצונית כלשהי ,עליו
לקבוע אילו גורמי מוסמכי לאשרה ולבחו את התכנית על פי כללי שוויוניי  ,ערכיי
ומנומקי ; כמו כ עליו לקבוע את דר ההתקשרות המתאימה ע גו חיצוני ,ולחלופי ,עליו
להחליט למנוע את פעילותו של גו חיצוני בבתי הספר .נציג לשכת שרת החינו לשעבר השיב
ליועצת המשפטית של המשרד כי "השרה פועלת למהל כולל להסדרת פעילות של גופי
חיצוניי המתערבי במערכת החינו".
 : Ï ¯ · ˙ È · ¯ ˜ Òבספטמבר  2007חת המשרד על הסכ ע המכו ליזמות בחינו
)ו(
במכללה האקדמית בית ברל לש "מיפוי פעולות גופי חו .משרדיי " המעורבי במערכת
החינו .בהסכ נקבע כי המשרד ביקש לרכוש בדר זו שירות של מיפוי הפעילות הזאת .המשרד
שיל בעבור שירות זה  162,000ש"ח .המחקר נעשה בשני  2007ו.2008
מבצעי הסקר מסרו למנכ"ל המשרד באותה עת ,ד"ר שמשו שושני )להל  מנכ"ל המשרד( ,את
דוח ממצאי הסקר בינואר  .2010בדוח הממצאי הומל ,.בי השאר ,שהמשרד יגבש מדיניות ברורה
בנושא השותפות ע גורמי חיצוניי ויפתח מאגר מידע בתור תשתית יעילה לש גיבוש מדיניות.
ואול דוח זה לא כלל את ממצאי המיפוי של החוקרי  ,אשר עשוי היה לספק למשרד רשימה ,ולו
חלקית ,של תכניות חיצוניות במוסדות החינו באר..
·ÍÂÈÁ· ˙ÂÓÊÈÏ ÔÂÎÓ‰Ó „¯˘Ó‰ ˘¯„ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2011 ÏÈ¯Ù‡ ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ
È‡ˆÓÓ ÁÂ„ ˜¯ .Â¯˜Ò˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÂÏÚÙ˘ ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÂÙÈÓ ˙‡ ÂÏ ¯È·Ú‰Ï
„¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÂÈÏ‡ ¯·ÚÂ‰ ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÂÙÈÓ ÂÏÈ‡Â ,„¯˘ÓÏ ¯·ÚÂ‰ ¯˜Ò‰
.‡˘Â· ÂÈÏ‡ ‰Ù ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
¯·Â„Ó˘ Ì‚‰ .¯ÙÒ È˙· ÈÏ‰ÓÏ ÌÈÂÏ‡˘ ÁÂÏ˘Ó ‰È‰ Ï¯· ˙È· ¯˜Ò· ÈÊÎ¯Ó ¯˜ÁÓ ÈÏÎ
·ÈÏ‰Ó 440-Ó (40%-Î) 180 ˜¯ :ÔË˜ ‰È‰ ÂÏ ˙ÂÚÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ,ÔÓÈÓÂ ÌÊÈ „¯˘Ó‰˘ ¯˜Ò
·˙Â˘Ú ÈÎ ÁÂ„· ÂÈÈˆ Û‡ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ .Ì‰ÈÏÚ Â·È˘‰ ÌÈÂÏ‡˘ ÂÁÏ˘ Ì‰ÈÏ‡˘ ¯ÙÒ‰ È
·Â˘ Ì‰ÈÏ‡ ÂÁÏ˘ ÂÏ‡Â ,ÌÈÂÏ‡˘‰ ÏÚ ·È˘‰Ï ÌÈÏ‰Ó‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈˆÓ‡Ó
.·Â˘Â
נמצא כי עוד לפני שקיבל המשרד את ממצאי סקר בית ברל הוא הקי ועדת היגוי שעסקה בנושא
התכניות החיצוניות ,ובה היו חברי נציגי של מטה המשרד .הוועדה גיבשה בי השאר אמות מידה
לבחינת הגורמי החיצוניי ולבחינה פדגוגית של התכניות.
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È˙· ˙Â‡ÓÏ ÌÈÂÏ‡˘ ÂÁÏ˘ Â·˘ ,Û˜È‰ ·Á¯ Èˆ¯‡ ¯˜Ò ÔÓÈÓÂ ÌÊÈ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó˘ Ô‡ÎÓ
¯·Î ‡Â‰ ,¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ ÂÏ Â˘‚Â‰˘ ÈÙÏ ;¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‡Ï ÌÏÂ‡ ,¯ÙÒ
.32˘ÓÓ ‰È‚ÂÒ‰ ‰˙Â‡· ˜ÂÒÚ˙˘ È„Î ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ‰ÈÓÂ ¯Á‡ ÍÏ‰Ó ÚÈ‰
 : È ˘ ‡ ¯ ‰ Ô Ú „ Ó ‰ ¯ ˜ Òבאוגוסט  ,2008בד בבד ע ביצוע סקר בית ברל ,הפיקה
)ז(
לשכת המדע הראשי במשרד דוח המסכ סקר מטעמה בבתי ספר יסודיי ובחטיבות הביניי .
בדוח הומל .בי השאר להסדיר את פעילות של גורמי חיצוניי במוסדות החינו; לשקול
להגביל את הגופי החיצוניי הפועלי זמ רב במוסד אחד ולהקי מאגר מידע מרכזי על גופי
חיצוניי  .במועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2011עדיי לא הוסדרה פעילות זו ולא הושל ריכוז
המידע.
 : ‰ ¯ ˘ Î ‰ ‰ Ï ‰  È Ó ˙ Â Ï Â Ú Ù .4בשנת  2008הטילה הנהלת המשרד על מנהלת המינהל
להכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה )להל  מינהל ההכשרה( לקד תהלי לקביעת מדיניות
ומודל עבודה של המשרד ע גורמי מהמגזר השלישי ומהקהילה העסקית .לצור זה הוקמה ועדת
היגוי שנועדה לעסוק "בהתוויית המדיניות ,המלצות לפעולה ומיסוד בקרת איכות ,על מנת להסדיר
את פעילות המגזר השלישי במערכת החינו" .מטרת הוועדה ,על פי מסמכי המינהל ,הייתה להפיק
מסמ מדיניות ואמות מידה ברורות להתקשרות של גופי החברה האזרחית והקהילה העסקית ע
מוסדות חינו.
)א( ביוני  2009ביקשה מנהלת מינהל ההכשרה מחברי הוועדה למפות את הגורמי החיצוניי
הפועלי במוסדות החינו .מנהלת המינהל ביקשה להשלי את המיפוי בתו שלושה שבועות  עד
תחילת יולי  ,2009ואחר כ האריכה מועד זה לסו דצמבר .2010
„ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ .ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÂÙÈÓÏ ÔÂÈÒÈ ‰˘Ú ·Â˘ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Ï‰ÈÓ .ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÂÙÈÓ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2011 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
3,100-Î ÔÈ·Ó (23%-Î) 714-· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈË¯Ù Ï·È˜ ‰¯˘Î‰‰
·˙.‡"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· È˙„ È˙ÎÏÓÓ Â‡ È˙ÎÏÓÓ ÁÂ˜ÈÙ· ¯ÙÒ È
מתשובת משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה כי הפנייה לקבל מידע לצור המיפוי נשלחה
ג למפקחי הכוללי במחוזות .יצוי כי מריאיונות ע המפקחי בשלושה מחוזות ,עלה כי 29%
מה לא קיבלו פנייה של גור כלשהו בבקשה למפות את התכניות החיצוניות המופעלות בבתי
הספר שבפיקוח .
)ב( ביוני  2009התקיימה הישיבה האחרונה מבי חמש הישיבות שקיימה ועדת ההיגוי .לאחר
סיו עבודתה הגיש מינהל ההכשרה בדצמבר  2009לשר החינו מסמ המסכ את עבודתו .במסמ
הומל .להקי מנגנו לבחינת תכניות חיצוניות וכ פורטו מגוו שאלות שעלו בוועדה כרלוונטיות
לנושא ,בחלק א דנה הוועדה .אול לא פורטו במסמ המלצותיה והצעותיה בעניינ.
)ג( ביוני  2010פרס המשרד חוזר מנכ"ל" :נוהל הפעלת תכניות על ידי החברה האזרחית
והקהילה העסקית במערכת החינו" .על פי חוזר זה ,בכוונת המשרד להסדיר מהבחינה הפדגוגית
ומהבחינה הארגונית את שילוב האיכותי של תכניות חינוכיות שהמגזר השלישי והקהילה העסקית
מפעילי במוסדות החינו .בחוזר צוי כי בתו חודשי מספר יפרס המשרד חוזר קבע בנושא,
ועד אז תיבח כל בקשה למעורבות חינוכית של גו מהמגזר השלישי או מהקהילה העסקית ותיבדק
__________________
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דפוס פעולה של הקמת ועדה בעקבות ועדה קודמת ,בלי שמוצתה פעילותה של הוועדה הראשונה,
במשרדי ממשלה שוני נדו כבר בדוח ביקורת קוד; ראו מבקר המדינה˙˘Ï ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ı·Â˜ ,
) 2011דצמבר  ,(2011עמ'  ,11בפרק על "ועדות בשירות המדינה".
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בידי "הגורמי המוסמכי במשרד"; רק תכנית שתענה על כל הדרישות שנקבעו תאושר להפעלה
במוסדות החינו.
בדצמבר  2010פרס המשרד חוזר מנכ"ל ובו "נוהל לאישור תכניות חיצוניות )גופי מהמגזר
השלישי ומהקהילה העסקית(" )להל  חוזר ההסדרה( ,ואלה עיקריו :פירוט התהלי לאישור
תכניות חינוכיות במוסדות חינו ,לרבות תנאי הס לאישור תכנית חיצונית ,פירוט הלי הבקשה
ואישורה ,ופרסו התכניות במאגר שיעמוד לרשות צוותי המוסדות החינוכיי  .משרד מבקר המדינה
בדק את חוזר ההסדרה אל מול ההמלצות השונות שהוגשו ,כאמור ,להנהלת המשרד.
בסקר המדע וסקר בית ברל הועלה הצור בהגדרת תחומי פעילות בבתי ספר שיש חילוקי דעות
לגבי שילוב גורמי חיצוניי בה  :בסקר המדע נקבע כי על המשרד לקבוע פעילויות שאי להתיר
לקיי במוסד חינוכי; סקר בית ברל קבע כי צרי להגדיר תחומי אחריות בלעדיי של מערכת
החינו ,לעומת תחומי שבה יהיה שיתו פעולה ע גורמי חיצוניי  .בעניי זה העלתה ועדת
ההיגוי שאלות שוב ושוב ,א לא הציעה תשובות בעניי; הוועדה הסתפקה באמירה ש"חשוב
להגדיר מה ליבה ומה מעטפת ושהעיסוק בליבה יישאר רק בידי אנשי המקצוע".
˙Â·¯ÂÚÓ ¯˙Â˙ ‡Ï ÌÈÓÂÁ˙ ÂÏÈ‡· ‰¯„Ò‰‰ ¯ÊÂÁ· „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‡Ï ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ
˘.ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ Ï
בדוח ועדת זילר נקבע כי המשרד אחראי לוודא שג לתכניות חיצוניות יוקצו משאבי על פי כללי
הקצאה שוויונית ,על פי אמות מידה ברורות ועל פי סדרי עדיפויות שתואמי את מדיניות המשרד.
מהסקרי עולה כי התכניות החיצוניות המופעלות בפריפריה שונות מהתכניות המופעלות במרכז
האר .בהיקפ ,בנושאיה ,בקהל היעד שלה ובאופ מימונ.
˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰·˘ ÔÂÈÂÂ˘‰-È‡ ˙Ï‡˘· ˜ÒÚ ‡Ï ‰¯„Ò‰‰ ¯ÊÂÁ˘ ¯¯·˙‰
.˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ È·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰· ÔÂÈÂÂ˘Ï Ú‚Â· ˙ÂÈÈ„Ó ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙ÂÈÂˆÈÁ‰
¯‡.¯·„Ï ‰ÈÓ˘ ˙Â„ÚÂÂ‰Â ÌÈ¯˜Ò‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÍÓ˙ÒÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ
)ד( פחות משבועיי לאחר פרסו חוזר ההסדרה ושלושה ימי לפני מועד כניסתו לתוק,
התקיי דיו בהשתתפות שר החינו ,מר גדעו סער ,ומנכ"ל המשרד .בסיכו הדיו נרש שהפצת
חוזר זה תידחה בשלושה חודשי  ,דהיינו עד אמצע מר" ;2011 .בזמ זה הנוסח המוצע יעבור
להערות הציבור"; לאחר מכ ייבח מחדש נוסח החוזר .כמו כ הוחלט לבחו את "יכולת הביצוע
של המערכת" באמצעות "סימולציה בשטח והצגת התוצאות" .ממסמ מינהל ההכשרה עולה כי
יישו החוזר נדחה בשל חשש של המשרד שתנאי החוזר נוקשי מדי.
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו )להל  ראמ"ה( 33הפעילה קבוצות מיקוד לש בחינה
מחודשת של תוכ חוזר ההסדרה; את עיקרי הממצאי מהפעלת קבוצות המיקוד הציגו נציגי
ראמ"ה במאי  2011לנציגי משרד מבקר המדינה.
¯˜ ·.„¯˘Ó‰ Ï"ÎÓÂ ÍÂÈÁ‰ ¯˘ ÈÙÏ ‰È‡ˆÓÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ‰"Ó‡¯ ‰˘˜·˙‰ 2.8.11-

__________________

33

יחידת סמ( במשרד שהיא הגו* המנחה מהבחינה המקצועית את מערכת החינו( בתחומי המדידה
וההערכה.
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בדיו בלשכת שר החינו ,שבו השתתפו ג מנכ"ל המשרד ומנהלת מינהל ההכשרה ,הוחלט ,בי
השאר ,כי מינהל ההכשרה יעדכ את חוזר ההסדרה על פי ממצאי ראמ"ה; התכניות שאושרו יופיעו
במאגר ממוחשב ,והמינהל הפדגוגי יהיה אחראי לניהולו .באמצע דצמבר  2011העביר מינהל
ההכשרה נוהל מעודכ על פי המלצות ראמ"ה למנכ"לית המשרד ,גב' דלית שטאובר.
·„ˆ.‰¯„Ò‰‰ ¯ÊÂÁ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ Ì¯Ë ,·"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ÚˆÓ‡ ,2011 ¯·Ó
˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰ „¯˘Ó‰˘ ‡Ï· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ˙ÙÒÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙˘ - ¯·„ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ
.ÌÈÏÈÚÙÓ Ì‰˘ ˙Â·¯‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ÔÁ·˘ ÈÏ·Â ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÈÂˆÈÁ‰

✯
Ï˘ ·¯‰ Ô¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈÂ˙ ÂÙÒ‡Â ÌÈÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ,ÌÈ¯˜ÁÓ ÂÚˆÂ· 2003 ˙˘Ó
˙„¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÈÙÏ ‰‚ˆÂ‰ ÌÈ˘‰ Í˘Ó· .¯ÙÒ È˙·· ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ˙ÂÈÎ
˘˙ÂÙÈ˜Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ‰Ï Â˘‚Â‰ ÔÎ ÂÓÎ .‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰-È‡· ‰¯Â˜Ó˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ·Â˘Â ·Â
˘˙‡ „¯˘Ó‰ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï ÌÈ˘ Ô˙Â‡ Í˘Ó· ÌÏÂ‡ .‡˘Â· ˙Â‡ ÏÂÙÈË Ì˘Ï ıÂÁ ÔÓÂ˘ÈÈ
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ ;¯˜Â·Ó ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙÂÈ ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰˘ È„Î ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ
‰˙˘Ú˘ ˙ÂÂÈÒÈ ;ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙¯„‚‰Ï ÌÈÁÓ ˙ÂÂ¯˜ÚÂ
Â· ‰È‰È˘ Ú„ÈÓ ÒÈÒ· ¯ˆÂ ‡ÏÂ ;‰ÙÈ ÂÏÚ ‡Ï ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÈÂÙÈÓÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰
.ÔÂ„‰ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈËÏ ˙ÏÎ˘ÂÓ ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚Ï Ì‚ ÌÂ¯˙Ï È„Î
ÏÚ ÒÒ·˙È ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÔÈÈÚ· ÁË˘· ‰˘Ú‰˘ ÌÂ˜Ó· ,ÌÈ˘ Í˘Ó· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˙˙Ï ˘È .‰Ê ÌÂÁ˙· ‰˘Ú‰ ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ˙Â‡ÈˆÓ‰ ‰·È˙Î‰ ,˙ÏÎ˘ÂÓÂ ˙¯‰ˆÂÓ ˙ÂÈÈ„Ó
‡˙ ÌÈ·ÈÎ¯ Ï˘ ‰ÈÂÓÒ ‰Ë¯Ù‰ Ï˘ ‰Ó‚Ó Û˜˘Ó ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ ˙Ú„‰
·ÈÏ· ,˙˘¯ÂÙÓÂ ˙ÂÂÎÓ ˙ÂÈÈ„Ó ÈÙÏ ‡Ï˘ ˙È˘Ú‰ ‰Ë¯Ù‰ ÂÈÈ‰„ ,ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
˘.‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏÏÎ Ú·˜˘ ÈÏ·Â ‰È˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ¯È„‚‰ „¯˘Ó‰
˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ ˙¯„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÈÏ"ÎÓÂ ÍÂÈÁ‰ ¯˘ ÏÚ .‰Ê ‡˘Â ÏÂ‰È· ˘ÓÓ Ï˘ ‰˘ÏÂÁ ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ ˙ÂÈÂˆÈÁ‰
„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÈ„Ó Ï˘ ‰˘Â·È‚ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï Úˆ·Ï „¯˘Ó‰
.ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰˙ÚÓË‰ÏÂ ‰ÓÂ˘ÈÈÏ ˙ÈÎ˙ ÌÒ¯ÙÏÂ

אישור שילוב של תכניות חיצוניות בבתי הספר
וקיו הפיקוח והבקרה על הפעלת
 .1תקנות חינו ממלכתי )סדרי הפיקוח( ,התשי"ז) 1956להל  תקנות הפיקוח( ,מפרטות את
סמכויות המפקח הכולל בעניי המוסדות שבפיקוחו ,ובה "אישור של מדיניות החינו ושל הוראות
המשרד במוסד ,וכ וידוא ביצוע שלה  ,לרבות לעניי ביצוע של תכניות הלימוד ,תכניות השלמה,
תכניות נוספות" .התקנות קובעות כי בשעה שמופעלת במוסד חינוכי תכנית לימודי נוספת
כהגדרתה בחוק חינו ממלכתי ,מפקח כולל "חייב לבדוק א היא בהתא לאישור השר".
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במסגרת יישו רפורמת "אופק חדש" 34במוסדות החינו ,גיבש ביולי  2009צוות בראשות המשנה
למנכ"ל המשרד מסמ הנוגע לתפקידו של המפקח הכולל :הוא אחראי לנהל בקרה ומעקב אחרי
מלוא התשומות המועברות לבית הספר מכל מקור תקציבי שהוא ,לרבות תשומות מהמגזר
השלישי; לוודא שהסטנדרדי החינוכיי שקבע המשרד מיושמי ; לוודא שבית הספר פועל על פי
כללי פדגוגיי מחייבי ; להכיר את המשאבי העומדי לרשות בית הספר ואת השימוש הנעשה
בה  ,לרבות את לוח השיעורי ונושאיה ואת תכניות הלימוד.
סגנית היועצת המשפטית למשרד החינו הסבירה למשרד מבקר המדינה ביולי  2011כי על המפקח
הכולל לבדוק את כל התכניות במוסד החינוכי שעליו הוא מופקד ,לרבות תכניות שמפעילי גורמי
חיצוניי ; על בדיקה זו להיעשות מראש וכתנאי להפעלת תכנית במוסד ,ה בנוגע לתכניה וה בנוגע
לכוח האד שיפעיל אותה; א נעשתה בדיקה מקדימה כזאת במטה המשרד ,לא נדרש המפקח
לבחו אותה שוב ,א מכל מקו עליו לבחו את יישומה בפועל.
 .2תקנות הפיקוח קובעות שהמזה"פ מוסמכת לפקח על "ביצוע תכנית הלימוד ,תכנית ההשלמה,
תכניות נוספות ,ניסויי פדגוגיי  ,תיקוני ושינויי בה וכיוצא באלה" .מכא שעל המזכירות
הפדגוגית לפקח על כל התכני של כל התכניות שבמוסד חינוכי.
 .3בשנת  2007קבע מבקר המדינה 35בנוגע להפעלת תכנית לימודי על ידי גור חיצוני כי יש
סמכויות שלטוניות מובהקות שאי להעביר לידי גופי פרטיי  ,ובכלל זה הסמכות לקבוע את
תוכני הלימודי  .כמו כ קבע המבקר כי משרד החינו לא ד בתוכני התכנית; כי הגור החיצוני
הוא שקבע אות והמשרד לא דרש לאשר ; וכי המשרד לא פיקח על ההוראה במסגרת התכנית כדי
לוודא שרמתה נאותה ושתוכני הלימודי בה ה אלה שנקבעו.

הגור האחראי לאישור תכניות חיצוניות
 .1במכתב מפברואר  2007ששלחו לשרת החינו היועצת המשפטית של המשרד ויו"ר הוועדה
במזה"פ אשר מינה המשרד לש אישור שילובה של פרסומת מסחרית במוסדות חינו ,הועלה
הצור לקבוע את זהות הגור המוסמ לאשר תכניות חיצוניות ,לפני שהמשרד יאשר את פעילות
בבתי הספר .בהיעדר הגדרה ברורה ,גורמי בכירי במשרד )סמנכ"לית ,מנהלי מחוזות ומנהלי
אגפי ( חלוקי בדעותיה בשאלה זו .יש הסבורי כי היחידות במינהל הפדגוגי ,למשל האג
לחינו עליסודי וכ המזה"פ ,ה הגורמי המוסמכי לאישור תכנית חיצונית ,וכי המפקחי
הכוללי אינ מוסמכי לאשר את הפעלת .אחרי  ,ובה גורמי המטה עצמ  ,סבורי כי הגו
המקצועי הרלוונטי במטה הוא המוסמ לבדוק תכנית חיצונית ולאשרה ,למשל אג השירות
הפסיכולוגיייעוצי )להל  שפ"י( מוסמ לאשר הפעלת תכניות שנוגעות לאקלי הביתספרי .בה
בעת יש הסבורי כי המפקח הכולל אמור לבדוק את תכניות הלימודי הנוספות ויש לו כלי
לעשות כ.
בתשובתו של משרד החינו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011הובאה עמדתה של מנהלת אג
שפ"י ולפיה "חוות הדעת של שפ"י על התכנית אינה שווה או מחליפה תהלי אישור של תכנית";
"לאישור תכניות צרי שיתקיי מנגנו שיוכל לבחו אות בשטח ולאפשר בקרה ופיקוח עליו" .עוד
הובאה בתשובת המשרד תשובתה של מנהלת האג לחינו עליסודי ולפיה אישור תכנית צרי
__________________

34
35

רפורמה שיישומה החל בשנת הלימודי התשס"ח ,ומטרותיה  כפי שהגדיר המשרד  ה לקד את
הישגי מערכת החינו( בתחו החינוכי ,החברתי והלימודי ולשפר את המעמד המקצועי ואת הפיתוח
המקצועי של המורה.
מבקר המדינה ,(2007) ‡58 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "התקשרות ע עמותה למטרות חינו(" ,עמ' .155
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להתבצע במטה ,ואילו ההחלטה א התכנית מתאימה לבית ספר מסוי צריכה להתקבל בידי
המפקח.
 18 .2מ 22המפקחי שרואיינו סבורי שה הגורמי שעליה מוטלת המשימה להחליט א
לאשר את הפעלת התכניות במוסד החינוכי.
·¯Â„È˜Ù˙˘ Ì¯Â‚‰ ¯·„· „¯˘Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ÌÈÚ„ ˙ÂÓÈÓ˙ ÔÈ‡ Â·˘ ,‰Ê ·ˆÓ· ÈÎ È
.‰Ê ÔÈÈÚ· ˙ÂÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÓÏ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡ ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ,˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ¯˘‡Ï
È„Î „¯˘Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚ 62-Ï ÂÙ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÎ ‡ˆÓ Ï¯· ˙È· ¯˜Ò· ,Ï˘ÓÏ
.ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ì‰È˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ·Ï˘Ï
על משמעותו של מצב זה נית ללמוד מהמתרחש בתחו החינו הגופני :על פי הסקר שנעשה
בלשכת המדע הראשי במשרד ,בשנת הלימודי התשס"ח ) (20082007ביצעו גורמי חיצוניי
פעילויות ספורטיביות בכ 36%מבתי הספר היסודיי וחטיבות הביניי שנסקרו .בדוח ממצאי
הסקר ציינו החוקרי כי בתחו החינו הגופני עלול להיגר לתלמיד נזק פיזי א התכנית מופעלת
בידי מי שאינו איש מקצוע.
ÈÂÈ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚ÈˆÏ ¯ÒÓ ÈÙÂ‚‰ ÍÂÈÁ‰ ÚÂˆ˜Ó ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ Á˜ÙÓ‰ ÌÏÂ‡Â
ÈÙÂ‚‰ ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ˙ Â¯Â˘È‡ÏÂ Â˙ÈÁ·Ï Â‡·Â‰ ‡Ï ÈÎ 2011
·.ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ
 .3בדיו שהתקיי באוגוסט  2011בלשכת שר החינו הוחלט כי תוכני התכניות החיצוניות
ייבחנו ויאושרו במינהל הפדגוגי ,ובמקרי המתאימי תינת לו הסמכות להעביר את האישור לגור
מקצועי הנוגע לעניי .כמו כ נקבעו דרכי פעולה לעדכו חוזר ההסדרה ולאישורו על ידי שר החינו
ומנכ"ל משרדו.
מדברי שמסר המינהל הפדגוגי בתשובתו של משרד החינו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 2011
עולה כי עד אותה עת הוא לא עסק בבחינה ובאישור של תכניות חיצוניות; המינהל עוסק בהבניית
כלי עבודה למיפוי התכניות הפני משרדיות המתקיימות במוסדות החינו .כמו כ נמסר שע סיו
התהלי הזה יורחב המהל ג לתכניות חיצוניות.
ÔÂÁ·Ï Â„È˜Ù˙˘ Ì¯Â‚‰ ˙Â‰ÊÏ Ú‚Â· ˙ÂÓÈÓÚ ˙¯¯Â˘ ÌÈ˘ ‰Ê ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ó ÌÓ‡ .‰¯˘‡Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÎ˙Ï ‰Úˆ‰
‡Ï ÌÏÂ‡ ,È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ÈÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· ‰È‰È ˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡˘ ‰Â¯Á‡Ï ËÈÏÁ‰
‰˘Ú˘ ‰ÓÈÏ˘Ó ‰˜È„·Ó .ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÔÈ·Â ‰ËÓ‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ‰¯‰·Â‰
.‰ÚˆÂ· Ì¯Ë ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2011 ¯·Óˆ„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯ ,2011 ËÒÂ‚Â‡Ó ¯˘‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙ËÏÁ‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙ÈÁ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ ¯È‰·˙˘ ‰¯Â¯· ‰ÈÁ‰ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ·¯˜· ÌÒ¯ÙÈ „¯˘Ó‰
.¯Á‡ Â‡ ‰Ê ÈÎÂÈÁ „ÒÂÓ· ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ ÈÓ ¯È‰·˙ ÔÎÂ Ô¯Â˘È‡ ÏÚÂ ˙ÂÈÎ˙‰
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כלי לבחינת תכניות חיצוניות
על פי סקר המדע ,מנהלי בתי הספר מסרו כי פעמי רבות אי לה כלי לבחינת איכות כוח האד
הפועל בבתי הספר מטע גורמי חיצוניי ואת מידת המקצועיות שלה  .בדיקת ראמ"ה באמצעות
קבוצות מיקוד העלתה א היא שחלק מהמנהלי סבורי שאי לה כלי לבחינת תכניות הלימוד.
התברר כי המשרד לא קבע אמות מידה לבחינת תכנית חיצונית ולקבלת החלטה א לאשרה .כל
המפקחי שרואיינו ,למעט אחד ,מסרו כי ה פעלו בנושא זה בהתא לשיקול דעת בנוגע לאמות
המידה הנדרשות לאישור תכנית) 20 .כ (90%מהמפקחי שרואיינו מסרו שה לא קיבלו מהמשרד
הנחיות כתובות בנוגע לבדיקת תכניות חיצוניות ובנוגע לאמות המידה שלפיה מתקבלת ההחלטה
א לאשר.
˙ÂËÏÁ‰‰˘ ÁÈË·‰Ï ˘È .Ô¯˘‡Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ ‰˘· ˙ÂÈÎ˙ ÈÙÏ‡ ÔÂÁ·Ï ˘¯„ „¯˘Ó‰
·ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ˙ÈÏ"ÎÓ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .˜„Â·‰ ˙Â‰Ê· ˙ÂÈÂÏ˙ ÂÈ‰È ‡Ï ˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â
Â˘¯„ÈÈ ¯˘‡ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ˙˙Ï ÍÎ·Â ÌÈÁÓ ˙ÂÂ¯˜ÚÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˘Â·È‚Ï
.˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï

הפיקוח על ביצוע התכניות החיצוניות
בנסיבות שבה פועלות תכניות שונות בבתי הספר ,יש לוודא כי אי חפיפה או סתירה בי תכני
חינוכיי של תכניות חיצוניות ,ובינ לבי תכניות של המשרד .מהגדרת תפקידיו של המפקח הכולל,
עולה שעליו מוטלת החובה לרכז את המידע על מכלול המשאבי העומדי לרשות בית הספר ועל
השימוש שנעשה בה .
משמקבל מפקח הצעה להפעיל תכנית חיצונית במוסד חינוכי ,עליו להקפיד לקבל מהגור המציע
מסמ כתוב שיפורטו בו ,לכל הפחות ,מטרות התכנית ,אופ הפעלתה ,כוח האד המייש אותה
והדרכי להערכת תוצריה.
 .1משרד מבקר המדינה ניתח את ממצאי הריאיונות ע המפקחי ואת תמונת המצב שהצטיירה
לנוכח ממצאי הסקרי  ,אשר העלו כי ברוב המכריע של בתי הספר הופעלה תכנית חיצונית אחת
לכל הפחות .ארבעה ) (18%מהמפקחי שרואיינו ציינו כי בבתי הספר שבפיקוח לא מופעלות
תכניות חיצוניות בשנת הלימודי התשע"א .36המידע שנמצא בידי חלק מהמפקחי האחרי אינו
מלא; רק  (64%) 14מהמפקחי שרואיינו ציינו כי בכל פע שבית הספר או הרשות המקומית הביאו
לאישור הפעלת תכנית חיצונית ,נעשה הדבר בכתב; רק  59%מכלל המפקחי שרואיינו ציינו כי
בכל פע שמופנית אליה הצעת תכנית לאישור ,מפורטי בה ג תכניה .המפקחי ג נשאלו א
לאחר אישור תכנית חיצונית יש בידי אחד מגורמי משרד החינו עותק של הבקשות לאישורה
בצירו חתימות הגורמי שאישרו את הפעלתה .כל המפקחי השיבו בשלילה.37
בתשובתו של משרד החינו הובאו דבריה של מנהלת מחוז דרו  ,ולפיה מנהלי בתי הספר הונחו
שלא לאפשר לגורמי חיצוניי לפעול בבתי הספר ללא אישור המשרד; המפקחי הונחו ללוות את
__________________

36
37

בתחו פיקוחו של כל אחד מהמפקחי כ 21בתי ספר בממוצע.
יצוי כי במחוז תל אביב נמצאו מסמכי אישור לתכניות התל" )תכנית לשעות נוספות( בלבד ,בלא
פירוט התכני.
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המנהלי ובתי הספר ,לבדוק את התכניות המוצעות ולוודא שתכנית שאושרה תיכלל בתכנית
העבודה הביתספרית ,בהתא למדיניות המשרד והמחוז.
Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ¯·„Ï ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰Ó ‰ÓÎ˘ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÌÚ ˙ÂÂÈ‡È¯‰ È‡ˆÓÓ
˙Ú„ÈÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÁÂ˜ÈÙ·˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ
,˙ÂÈÎ˙ ˙ÈÁ·Ï ˙È˘ÚÓÂ ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ˙È˙˘˙ ‰¯ÒÁ˘ Ô‡ÎÓ .˙ÂÚˆÂÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÏÚ ·Â˙ÎÂ ‡ÏÓ
„ÂÒÈ ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ˙Ï·˜˙Ó ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÎ˙ ¯˘‡Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ .¯Â˘È‡‰ „ÂÚÈ˙ÏÂ Ô¯Â˘È‡Ï
‰ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙Ó‡ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .„·Ï· ‰Ù ÏÚ· ¯ÒÓ˘ Ú„ÈÓ Â‡ È˜ÏÁ Ú„ÈÓ
ÍÎ· .Á˜ÙÓ ÏÎ Ï˘ È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ‰ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÏ·˜˙Ó ¯Â˘È‡ÏÂ
.˙ÂÚˆÂÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÈÁ·· ˙Â„ÈÁ‡ ÁÈË·‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ Ì‚ ˙Ú‚Ù
Ï˘ „ÂÚÈ˙ ÔÈÈÚÏ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ÈÓ‰ ˙Ï‰Ó ÏÚ .Ô¯˘‡Ï Ì‡ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘Â ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â˘˜·‰
.ÂÓ˘ÂÈÈÂ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ·¯˜· ÂÚÓËÂÈ ÌÈÏÏÎ‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÏ‰ÓÂ
 .2הפיקוח על כוח האד  ,כישורי העובדי והשכלת  ,חשוב במיוחד משו שרוב המכריע
עובד במישרי ע תלמידי  .על פי תקנות הפיקוח ,בי סמכויות המפקח הכולל בעניי המוסדות
שבפיקוחו "אישור של...הוראות המשרד במוסד ,וכ וידוא ביצוע שלה  ,לרבות ...לעניי התאמת
של מורי ועובדי שירות לדרישות המשרד ולתק המקובל באותו תחו " .מנהלת מחוז הדרו
מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה ביוני  2011בעניי זה כי המפקח הכולל צרי ,להבנתה ,לבדוק
כל מורה או מדרי שמתחיל לפעול בבית הספר שבתחו פיקוחו.
)א( סקר המדע וסקר בית ברל העלו כי ברוב המקרי העביר את התכנית החיצונית כוח אד
מטע הגור החיצוני   64%ו) 58%בהתאמה(; ב 7%וב  17%מהמקרי )בהתאמה( כלל כוח
האד את נציגי הגו החיצוני בשיתו סגל בית הספר .מדוח ועדת זילר עולה שבמסגרת תכניות אלו
פועל בבתי הספר כוח אד שהוא מיומ ומקצועי פחות מעובדי ההוראה שבה .
‡‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚ÈˆÏ Â¯ÒÓ ÂÈÈ‡Â¯˘ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ 22-Ó (54%) 12 ,ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û
˘˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎ ˙‡ ÌÈ˜„Â·‰ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ‡ Ì‰
ÌÈ„·ÂÚ‰ È¯Â˘ÈÎ ˙‡ ˙ÂÚÈ·˜· Â˜„· ÈÎ Â¯ÒÓ ÌÈÁ˜ÙÓ‰Ó (23%) ‰˘ÈÓÁ ˜¯ ;˙ÂÈÂˆÈÁ‰
˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ÈÎ Â¯ÒÓ ÌÈÁ˜ÙÓ‰Ó (9%) ÌÈÈ˘ ;˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰
˙ÂÈÎ˙ ÌÁÂ˜ÈÙ·˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ÈÎ Â·È˘‰ Ì‰Ó (14%) ‰˘ÂÏ˘Â ;ÌÈ˙ÈÚÏ
.˙‡ÊÎ ‰˜È„· ÌÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ Ì‰ ,˙ÂÈÂˆÈÁ
)ב( החוק למניעת העסקה של עברייני מי במוסדות מסוימי  ,התשס"א) 2001להל  חוק
למניעת העסקה של עברייני מי( ,קובע כי מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד ,בי בעד תמורה
ובי בהתנדבות ,לפני שקיבל ממשטרת ישראל אישור שאי מניעה להעסיקו לפי חוק זה .החוק
מגדיר "מוסד" ,בי השאר ,כבית ספר שלומדי בו קטיני  .חוק זה ותקנות סדרי הפיקוח שלעיל,
מטילי על המפקחי הכוללי את החובה לוודא שקבלת עובדי  מורי ומדריכי  במסגרת
התכניות החיצוניות נעשית על פי דרישות החוק .מבקר המדינה כבר הפנה בדוח קוד את תשומת
לבו של המשרד לחובתו לוודא שהחוק ייוש .38
__________________

38

מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "התקשרות ע החברה למתנ"סי מרכזי קהילתיי
בישראל בע"מ לש מת שירותי לנוער מנותק" ,עמ' .1014
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‡˙Ï·˜˘ ÌÈ‡„ÂÂÓ Ì‰ ÈÎ Â¯ÒÓ ÂÈÈ‡Â¯˘ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰Ó (14%-Î) ‰˘ÂÏ˘ ˜¯ ÌÏÂ
Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÚÈÓÏ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ Ì‚ ‰˙˘Ú ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚËÓ ÌÈ„·ÂÚ‰
Ì‰ Ì‚ ÂÈ‰ ,˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ÌÁÂ˜ÈÙ· ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ÈÎ Â·È˘‰ Ì‰Ó (9%) ÌÈÈ˘ ;ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú
.˙ÂÓ˘ÂÈÓ ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„˘ ÌÈ‡„ÂÂÓ ÌÈ‡ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ·Â¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ .ÔÎ ÌÈ˘ÂÚ
˙ÂÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯ÙÒ‰ È˙·· ÏÚÂÙ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÏÚ
Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÚÈÓÏ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‡˙· Â˙„ÈÓÚ ˙‡Â Â˙¯˘Î‰ ˙‡ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈÂˆÈÁ‰
.ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú

הערכת תכניות חיצוניות
בשנת  2003כבר כתב מבקר המדינה בדוח שעניינו ייזו  ,ניהול וקידו תכניות לימודיותחינוכיות
באמצעות רשויות מקומיות ,כי ראוי שימוסדו תהליכי הערכת תכניות כאלה והפקת לקחי בנוגע
לה ,39וכי מ הראוי שמנהלי המחוזות יוודאו שהמפקחי ייתנו חוות דעת פדגוגית על אופ ביצוע
התכניות הפדגוגיות בבתי הספר העליסודיי  .בשנת  2007חזר משרד מבקר המדינה ועמד על
חשיבות ההערכה של תכניות ועל הצור לפעול על פי תוצאותיה .40בעניי זה העלה סקר בית ברל
כי ל 65%מהתכניות החיצוניות לא נקבעה מסגרת הערכה סדורה ומקצועית ,ולכ 14%מהתכניות
לא נעשתה שו הערכה.
 19מהמפקחי שרואיינו נשאלו מיהו הגור שאמור להערי תכניות חיצוניות ולבקר .שישה
)כ (32%מה השיבו כי המפקחי אמורי לעשות זאת; ארבעה ) (21%מה השיבו כי אילו היו
בפיקוח תכניות חיצוניות ,ה היו מבצעי בקרה והערכה; השאר השיבו שגורמי אחרי אחראי
לכ ,למשל מנהל בית הספר ,הרשות המקומית או הגור החיצוני עצמו.

✯
ÏÈˆ‡Ó ‡Â‰ ,ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Ó „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î
„¯˘ÓÏ˘Î ˜¯ Úˆ·˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ,‰˜ÈÒÙ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÂÊ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÈˆ‡ ÌÏÂ‡Â .ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÓ Ì‰Ï
„¯˘Ó‰ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÈÎ˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ;Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ ˙È·ÈË˜Ù‡ ˙Â¯˘Ù‡ ˘È
.ÂÓˆÚ· ÚÂ·˜Ï
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÈÁ·Ó ˙ÂÊÂÁÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙¯ÎÈ ‰˘ÏÂÁ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˙‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ,‰Ó‚Â„Ï .ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ È„Î „Ú ÌÈ˙ÚÏÂ ,˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ
˙ÂÈÎ˙ ÂÏÚÙ ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ;‰¯˘‡Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÎ˙ ˙ÈÁ·Ï
‰Ê ÌÂÁ˙· È˘ÓÓ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓ ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ .¯˘È‡ ‡ÏÂ ÈÂ‡¯Î ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÈÂˆÈÁ
ÌÈ¯ÎÈ ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÂÏÎÓ·˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ˜ÊÁ˙Ó
ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÈÎ ÁÈË·‰˘ ÈÏ·Â ÍÎ ÏÚ ËÈÏÁ‰ „¯˘Ó‰˘ ÈÏ· ˙È˘Ú‰ ,‰Ë¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÓÓÒ
.‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡˙‰
__________________

39
40

מבקר המדינה,(2003) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
בפרק "ייזו ניהול וקידו תכניות לימודיות חינוכיות באמצעות רשויות מקומיות" ,עמ' .199
מבקר המדינה" ,(2007) ‡58 È˙˘ ÁÂ„ ,התקשרות ע עמותה למטרות חינו(" ,עמ' .156
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מעורבות גורמי מסחריי במערכת החינו
מחקרי קבעו כי ילדי מביני את הכוונה המסחרית של הפרסומת כבר בהיות בני  ,1210וכי
היכולת להתמודד ע טכניקות שיווק ופרסו לא מסורתיות מתפתחת בדר כלל בגיל מאוחר יותר.
האקדמיה האמריקנית לרופאי ילדי קבעה כי ילדי צעירי מגיל שמונה ה חסרי יכולת להתגונ
מפני פרסומת מהבחינה הקוגניטיבית והפסיכולוגית .ה אינ מביני את הכוונה למכור ולעתי
קרובות ה מקבלי את האמור בפרסומת כלשונו .41נית להניח כי יכולת המוגבלת של ילדי
להתמודד ע טכניקות שיווק ופרסו תחול ג בעניינו של תוכ שיווקי סמוי המובא במסגרת
החינוכית של הילד.
חוק הגנת הצרכ ,התשמ"א ,1981אוסר על שימוש בדר של שיווק שעלולה להטעות קטי ,לגרו
לניצול גילו ,תמימותו או חוסר ניסיונו ,או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בבריאותו הגופנית או
הנפשית.
חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינו ,התשס"ח) 2007להל  חוק איסור פעילות מסחרית(,
אוסר על מנהל מוסד חינוכי לאפשר פעולות מסוימות בשטחי המוסד ובה הצגת פרסומות בכל
דר ,חלוקת חומר פרסומי וכ "שימוש בעזרי לימוד לש פרסו או קידו מכירות" .הוראה דומה
מובאת ג בתקנות הגנת הצרכ )פרסומת ודרכי שיווק המכווני לקטיני ( ,התשנ"א) 1991להל 
תקנות הגנת הצרכ( .עוד אוסר חוק איסור פעילות מסחרית על חלוקת מתנות בשעות שבה
מתקיימת פעילות במוסד החינו ועל קבלת פרטי מזהי מתלמידי  בי שמדובר בפרטיה
שלה או בפרטי בני משפחת  .הוועדה לאישור השילוב של פרסומת מסחרית במזה"פ )להל 
ועדת פרסומות( מופקדת במשרד על אישור לביצוע פעילות שיווקית העומדת בדרישות החוק ועל
כ ניתנת להפעלה במוסדות החינו.
חוזר מנכ"ל העוסק באיסור שילוב של פרסומת מסחרית במוסדות חינו )להל  חוזר פרסומת
מסחרית( 42מגדיר פרסומת מסחרית כ"כל הודעה ברבי  ...וכ מכירה ,שירות או שיווק של מוצר או
של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה" .החוזר מפרט את הכללי לקבלת היתר
בענייני מסוימי וקובע כי מטרת ועדת פרסומות היא "לבחו ולהתיר או לאסור פעילות חינוכית,
התקשרות או מת וקבלה של חסות המשלבי פרסומת מסחרית גלויה או סמויה מעצ מהות ".
החוזר קובע כי "יש להביא לפני הוועדה כל שיתו פעולה ע גור חו.מוסדי ,לרבות גו עסקי,
לצור פעילות במערכת החינו ,לרבות התקשרות או מת או קבלה של חסות" ,וכי שילוב תכנית
חינוכית שכזאת מחייבת ג אישור מקצועי של הגור האחראי לתחו במשרד .עוד קובע החוזר כי
מנהל המוסד החינוכי או בעל תפקיד במשרד לא יכירו בפנייה של גור חו.מוסדי שלא קיבלה
היתר מהוועדה; וכי האישור שתנפיק הוועדה יפרט את כל תנאי ההיתר ויגדיר את תוקפו .יו"ר
הוועדה מסרה בספטמבר  2011כי ההיתר נית לשנה אחת בלבד.

__________________
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 ,˙ÂÎ¯ˆÂ ÌÈ„ÏÈמרכז המחקר והמידע של הכנסת ) ,(22.11.10עמ' .4 ,2
חוזר מנכ"ל התשס"ט)3/א(" ,האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינו( והתנאי
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פעילות של גורמי מסחריי במערכת החינו בלא היתר
מוועדת פרסומות
 .1להערכתה של יו"ר ועדת פרסומות ,היא מקבלת כ 30בקשות להיתרי בכל שנה .יו"ר הוועדה
המציאה למשרד מבקר המדינה את הדיווחי שמסרה לוועדת החינו ,התרבות והספורט בכנסת
)להל  ועדת החינו( ,על פי חוק איסור פעילות מסחרית ,וכ את מסמכי הבקשות לשנת התשע"א,
כלהל :מספטמבר ) 2007תחילת שנת הלימודי התשס"ח( ועד דצמבר ) 2008אמצע שנת
הלימודי התשס"ט( נת משרד החינו  16היתרי ;  17היתרי ניתנו בהמש שנת הלימודי
התשס"ט ובשנת הלימודי התש"ע; תשעה היתרי הונפקו לשנת הלימודי התשע"א.
·100%-· ,ÔÚ„Ó‰ ¯˜Ò ÈÙ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î .ÌÈÈÓ˘¯ ¯ÙÒ È˙· 3,100-Î ÌÈÏÚÂÙ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÏÚÂÙ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÂÏÚÙ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó
ÌÈÓ¯Â‚‰Ó 36.5% ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈ¯˜Ò‰Ó .˙ÂÈ Î˙ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÙÏ‡ ÍÂ ÈÁ‰
Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ¯Â˘È‡Ï ˙Â˘˜· Ï·È˜ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ .ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰
˙„ÚÂ Ï˘ ¯Â˘È‡· ˙È ˙ÂÓ ¯ÙÒ‰ È˙·· Ì˙ÂÏÈÚÙ˘ ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ
.˙ÂÓÂÒ¯Ù
אכ ,ממיפוי של תכניות חיצוניות שעשה מינהל ההכשרה ב 714בתי ספר עולה כי בשנת הלימודי
התשע"א פעלו במוסדות החינו גורמי עסקיי רבי שלא קיבלו היתר מוועדת פרסומות כנדרש.
בס הכול מנה המיפוי  238פעילויות בבתי ספר של גורמי ששמ מעיד עליה כי מדובר בחברות
מסחריות.
 .2עמותה א' היא עמותת חינו בתחו התעשייה ,ומטעמה פועלות תכניות חיצוניות שונות
במוסדות חינו ברחבי האר ..ממכתבה של יו"ר ועדת פרסומות לעמותה ממר 2008 .עולה כי הג
שמדובר בגו שפועל ללא כוונת רווח ,הרי שהתכניות מטע העמותה אשר קיבלו היתר של ועדת
פרסומות באותה שנה פעלו בשיתו חברות מסחריות ,מהגדולות במדינת ישראל.
ממסמכי ועדת הפרסומות עולה כי בשנת הלימודי התשס"ח היא נתנה לעמותה א' היתר לקיי
ארבע תכניות; בשנת הלימודי התשס"ט  אישרה רק תכנית אחת של העמותה; והחל משנת
הלימודי התש"ע  לא נתנה הוועדה היתרי אחרי לעמותה .אול מהמיפוי עולה כי ב 17מקרי
שוני הופעלו תכניות באמצעות עמותה א' בשנת הלימודי התשע"א .באתר האינטרנט של עמותה
א' נכתב כי בכל שנה נחשפי לתכניתה כ 25,000תלמידי  .בחינת ההיתרי שנתנה הוועדה ,על פי
מסמכיה ,מלמדת כי חלק מהתכניות שהופעלו באמצעות העמותה בשנת הלימודי התשע"א לא
קיבלו היתר ג בעבר.
בתשובת משרד החינו למשרד מבקר המדינה הובאו דבריו של מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה:
למינהל יש תכניות ופעילויות משותפות ע העמותה האמורה במסגרת הסכ ומיז משות; לא כל
התכניות והפעילויות שמפעילה העמותה ה בפיקוח של המינהל; ארבע התכניות שהוזכרו לעיל לא
התקיימו בשיתו פעולה ע המינהל למדע ולטכנולוגיה .עמותה א' השיבה למשרד מבקר המדינה
בנובמבר  2011כי החל בשנת  2010היא לא הגישה בקשות לאישור ועדת פרסומות משו
שהתכניות פותחו יחד ע המינהל למדע ולטכנולוגיה; לפיכ ,להבנתה ,אי צור באישור ועדת
פרסומות .יצוי כי בעקבות הביקורת אישרה ועדת פרסומות תכנית נוספת של חברה עסקית בשיתו
עמותה א'.
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ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ Â˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ‰ ‰„ÓÚ‰˘ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ ˙ÂÓÂÒ¯Ù ˙„ÚÂ ˙˜È„·Ï ¯È·Ú‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙Â Â˘‰ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ ÈÎ ;Ï"Î Ó‰ ¯ÊÂÁ ˙Â‡¯Â‰
·˜˘Í¯ÂˆÏ ,È˜ÒÚ ÛÂ‚ ˙Â·¯Ï ,È„ÒÂÓ-ıÂÁ Ì¯Â‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˘È ‰·˘ ˙È Î˙Ï ‰
¯ÊÂÁ· ¯ÂÓ‡Î ,‰¯„ÚÈ‰· Ô‰ ,„¯˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÏÈÚÙ
.‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎÂ ;Ï"Î Ó‰
 .3בעמוד הבית באתר האינטרנט הרשמי של משרד החינו )אוח( הוצגה בספטמבר  2011כתבה
בנושא "יו ממתקיאדה" בבית ספר א' .בכתבה הוסבר כי עובדי חברת מזו ידועה עשו יו פעילות
בבית הספר ובמסגרתו בנו ע התלמידי בית ממתקי שעליו מתנוסס בבירור ש החברה .עיו
בתמונה שצורפה לכתבה מלמד שעל גבי הבית הודבקו עשרות מוצרי של החברה ,בייחוד
ממתקי  ,שה מותגי מוכרי היטב בציבור.
ÂÈÏ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙‡Ê‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÈ˜Ï ¯˙È‰ ‰¯·ÁÏ Ô˙È ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ
‰˙¯„‚‰Î ,˙È¯ÁÒÓ ˙ÓÂÒ¯Ù· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰˘ÚÈ˙ ‡Ï ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ
·.ÍÎÏ ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ ¯˙È‰ ‡Ï· ,˙È¯ÁÒÓ ˙ÓÂÒ¯Ù ¯ÊÂÁ

תוכ שיווקי ועידוד הצריכה בתכניות שאישרה ועדת פרסומות
בתקנות הגנת הצרכ נקבע כי לא ינקוט אד דרכי שיווק המכוונות לקטיני שיש בה משו עידוד
לרכוש מצר אלא א כ הוא מסוג שסביר שקטי ירכוש אותו והוא עשוי ,במאמ .סביר ,להיות
בהישג ידו; שיש בה עידוד של קטיני להפציר בהוריה לרכוש עבור מוצר או שירות; שיש בה
כדי לגרו לקטיני לחוש מקופחי או נחותי לעומת אחרי א לא ירכשו את המוצר; שיש בה
רמיזה כי המוצר יעניק לקטי יתרונות או תכונות שאינ קשורי במוצר.
על פי מסמכי ועדת הפרסומות ,בשעה שהיא מקבלת פנייה לאישור תכנית חיצונית ,עליה לבחו את
תרומת חומר הלימוד או הפעילות לחינו ולקידומו בכפיפות לתנאי ולאמות מידה שקבעה ,מתו
כוונה לקד נושאי שהמשרד מעוניי בה או שאי לה מענה בתכניות הקיימות.
במחקר שעניינו מדיניות המשרד בנושא מעורבות של גורמי עסקיי בבית הספר נטע כי אמת
המידה המעורפלת של "ער מוס חיובי" הנוהגת בדיוני הוועדה ,מאפשרת לחברות עסקיות
להסוות פעילות שיווקית במראית עי חינוכית .43עוד נטע כי פעילות עסקית בבית הספר מקדמת
זהות ותרבות צרכנית .במחקר צוי ג כי מסרי פרסומיי מתאפייני בהצגת מידע חדצדדי
ומוטה ומנסי לצמצ הפעלה של שיקול דעת ביקורתי ,וכ מקדמי תהלי הפו מזה המצופה
ממערכת החינו; כי חשיפת תלמידי למוצרי צריכה יוצרת בהכרח הבחנה בי תלמידי המסוגלי
לשל בעבור המוצרי לאלו שאי ביד לעשות כ; וכי האפשרות לבחור בי כמה מוצרי אינה
מעודדת חשיבה ביקורתית ,שכ היא מעלימה את האפשרות להחליט שלא לצרו את המוצר כלל.
 .1אמנ לחשיפת תלמידי למרכזי תעשייתיי נודעת חשיבות חינוכית ,אול יש לציי כי
היבט מרכזי בפעילות של מרכזי מבקרי של חברות עסקיות הוא שיווק מוצרי לבאי בשעריה ,
ובחלק ממרכזי אלה א מחלקי את המוצרי חינ למבקרי בה  .ביקור תלמידי בתי הספר בלב
__________________
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אס* שטיי" ,ללמוד מהעסק  לחנ( את השוק :מדיניותו של משרד החינו( ביחס למעורבות של
גופי עסקיי בבית הספר" ,Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ÍÂ ÈÁ· ¯ÂÁÒÓÂ ‰Ë¯Ù‰ ,הוצאת רמות ).(2010
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לבה של העשייה השיווקית של חברות מסחריות עשויה לחזק בעיניה את אמינות המסרי
השיווקיי המועברי לה  .כשפעילויות אלה נושאות מסרי שיווקיי ופרסומיי  ,ה נעשות
בניגוד לדי ולהוראות המשרד .במקרי כאלה התלמידי המשתתפי ה מעי קהל שבוי של
פרסומת מסחרית ,שכ פעילות של כיתה במסגרת יו הלימודי מחייבת את כלל תלמידי הכיתה.
כאמור ,מטרת ועדת פרסומות היא "לבחו ולהתיר או לאסור פעילות חינוכית ,התקשרות או מת
וקבלה של חסות המשלבי פרסומת מסחרית גלויה או סמויה מעצ מהות " ,ויש להביא לפני
הוועדה "כל שיתו פעולה ע גור חו.מוסדי ,לרבות גו עסקי ,לצור פעילות במערכת החינו".
È˙· È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈ¯ÂÈÒ 68 ÂÓÈÈ˜˙‰ Ú"˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ
‡Ï ,˙ÂÓÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ .˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÈÊÎ¯Ó· ¯ÙÒ
.ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯˙È‰ Ô˙È
Ï˘ ÌÈ¯˜·Ó ÈÊÎ¯Ó· ÌÈ„ÈÓÏ˙ È¯Â˜È·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ
˜¯ ÂÓÈÈ˜˙È ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂÏÈÚÙ˘ „ÈÙ˜‰ÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂÈ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á
·‡ÌÂˆÓˆ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ Û‡ ÂÚ·˜ÈÈ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ .„¯˘Ó‰ ¯Â˘È
.ÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÈÒ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈ¯ÒÓ‰
 .2במכתב ההיתר לעמותה א' ממר 2008 .ציינה יו"ר ועדת פרסומות כי יש להקפיד שלא תיעשה
כל פעילות שיווקית או מסחרית במהל הפעלת התכניות .אול בחינה של תכנית שצורפה למכתב
מעלה שהמשרד אישר תכנית שתכניה עשויי לגל ג היבטי שיווקיי  ,כמפורט להל:
תכנית חיצונית של חברת תקשורת ידועה התקיימה כסדנה ,בי השאר כדי לחשו את הלומד
לטכנולוגיית הפס הרחב של מכשירי טלפו סלולריי מ"הדור השלישי" ולשינוי שהוא מחולל
בקרב המשתמשי  .במהל הסדנה מוש דגש על התפתחויות בתחו זה ועל התייחסות למכשיר
הסלולרי כאל מצלמה; התלמידי מצלמי תמונות מהווי בית הספר במכשירי טלפו סלולרי.
לצור הפקת התמונות נות מפעיל התכנית לתלמידי מכשירי סלולריי  ,ובהמש הסדנה דני
בשאלות כגו "כיצד עזר או הפריע מכשיר הסלולרי במלחמה האחרונה?"; "כיצד יכול מכשיר
סלולרי לסייע לאנשי מ היישוב?"; ו"כיצד יוכל מכשיר סלולרי לסייע לתלמיד?".
˙ÂÚÈˆÓ˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ˙Â „Ù˜· ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ ‚‰ ˙Â ˜˙ ˙Â‡¯Â‰· ·˘Á˙‰· È˘Â˜ ˙¯¯ÂÚÓ ‰ È‡ Ô˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á
ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ¯ÚÙÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ÍÂ˙ÓÂ ˙Â˘È‚¯· Ï·˜˙‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ‰Ê ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ .ÔÎ¯ˆ‰
˙ÂÈ È„Ó ÁÒ Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ .ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ˙Â·¯ Ï˘ ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ˙ÂÏÂÎÈÏÂ
·¯ÌÚËÓ ˙ÂÈ Î˙ „ÂÁÈÈ· ,¯ÙÒ È˙·· ‰ÎÈ¯ˆ „„ÂÚÏ ˙ÂÏÂÏÚ ¯˘‡ ˙ÂÈ Î˙ ˙ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â · ‰¯Â
˙È˙¯Â˜È· ‰·È˘Á ˙ÈÈ ˜‰· ‰Ï‡Î ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˘È‡ ÍÂ¯ÎÏ ˘È .È¯ÁÒÓ Ò¯Ë È‡ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯·Á
.ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰Ï‰ ‰‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï

אכיפה ופיקוח
 .1יו"ר ועדת פרסומות מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2011את עמדתה ועל פיה תפקיד
הוועדה לברר תלונות המגיעות אליה ולבחו אות; היא אינה יוזמת בדיקה של פעילות בעלת
היבטי מסחריי המבוצעת ללא היתר .הוועדה א אינה עוסקת באכיפת החלטותיה ,תפקיד
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שלשיטתה נמצא בתחו אחריות של המחוזות .ממצאי הביקורת העלו כאמור חולשה ניכרת של
גורמי הפיקוח במחוזות על תכניות חיצוניות המגיעה לעתי עד כדי היעדר פיקוח.
ÌÈ¯˙È‰ Ï·˜Ï ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÈ Ù· ˜Ù˙Ò‰ „¯˘Ó‰ ÔÎ‡ ÈÎ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
‰Ê ‡˘Â · ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î Â˙ÓÊÈ· ÏÚÙ ‡ÏÂ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â ÂÏ˙ ¯Â¯È··Â
˘.˙Â¯Ó
 .2בשנת הלימודי התשע"א מיפה מינהל ההכשרה את התכניות החיצוניות בבתי הספר ומצא
מאות תכניות ששמות המפעילי שלה מעידי שמדובר בחברות מסחריות .נמצא כי בידי יו"ר
הוועדה לא היו נתוני על תוצאות המיפוי שעשה מינהל ההכשרה .יצוי כי אמנ אי המיפוי מספק
את כל הפרטי הנדרשי לש דיו בישיבות ועדת פרסומות ,אול יש בו די מידע שמאפשר
למשרד לאתר תכניות של חברות מסחריות שלא הוצגו לוועדה ולמותר לציי כי לא אושרו.
,˙ÂÓÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ˙Ë˜Â ˘ ‰Ï‡ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ
˙ÂÏÈÚÙ˘ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ ¯·„‰ .‰È ÙÏ Â‡·ÂÈ ‰˙ ÈÁ· ˙‡ ˙Â˘¯Â„˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÏÎ˘ È„Î
‚ÔÈ„· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÓ¯Â
¯"ÂÈÏ Ì¯È·Ú‰ÏÂ ‰„È·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‰¯˘Î‰‰ Ï‰ ÈÓ ˙Ï‰ Ó ÏÚ .„¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰·Â
¯ÂÒÈ‡Ï Â‡ ‰¯˙‰Ï ,‰ ÈÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÊÁÏÂ ·ÈÁ¯‰Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ‰„ÚÂÂ‰
˘.¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ˙ÂÈ Î˙ Ï

✯
˙‡ ÔÁ·˘ ÈÏ· ,ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈ Î˙ ÏÈÚÙ‰Ï ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Ó „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î
˙˙‡ ÌÈ¯Á‡ È„È· ,‰˘ÚÓÏ ,¯È˙ÂÓ ‡Â‰ ,ÔÓÈÈ˜Ï ¯Ò‡ Â‡ ¯È˙‰˘ ÈÏ·Â ,˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· Ô‰È Î
˘ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ È ÎÂ˙ ,Â„ÓÏÈÈ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â·¯Ï ,È ÂËÏ˘‰ ÛÂ‚Ï ¯ÂÓ˘‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È
ÌÈÓ¯Â‚ Ì˙Â‡Ï „¯˘Ó‰ ¯˘Ù‡Ó ˙‡Ê‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙¯·Ú‰· .ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ¯ÒÓ‰ ˙¯·Ú‰ ÈÎ¯„Â
.¯ÙÒ‰ È˙·Ï ÌÈÈ˜ÂÂÈ˘ ÌÈ¯ÒÓ ¯È„Á‰ÏÂ ÌÈ Î˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ıÈÙ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙È Î˙ ÏÈÚÙ‰Ï ÔÈ‡˘ ¯È‰·‰ÏÂ ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÂÚÙÏ ¯˙È‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÓ¯Â‚ Ï
˘.‰ÓÈ˘¯· ÚÈÙÂÓ Â È‡ ÂÓ˘˘ È¯ÁÒÓ Ì¯Â‚ Ï

הפיקוח הפדגוגי על תכניות תגבור לקראת מבחני הבגרות
סקר המדע העלה כי שיעור של תכניות חיצוניות שעניינ תגבור לימודי הוא גדול .בכ 73%מבתי
הספר היסודיי וחטיבות הביניי מופעלת תכנית חיצונית אחת או יותר הנוגעת למקצועות הליבה
במערכת החינו .בהידרשה לנושא זה גרסה ועדת זילר כי מעורבות גורמי חיצוניי עלולה לגרו
נזקי  ,ובה חשש לפגיעה במעמד המורה בבית הספר וכ פגיעה בתחושת האחריות של הצוות
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החינוכי לנעשה בבית הספר .ביטוי לממצאי המחקרי האלה נית למצוא בכל הנוגע לתכניות
חיצוניות להכנה לקראת מבחני הבגרות )להל  תגבור ההכנה לבגרות( בחינו העליסודי ,כמפורט
להל.
 .1האג לחינו עליסודי במינהל הפדגוגי שבמשרד מופקד ,על פי המוסבר באתר האינטרנט
שלו ,על תיאו מהלכי פדגוגיי הקשורי למוסדות החינו שבאחריותו ע אגפי הגיל האחרי
וע האגפי המקצועיי הרלוונטיי ) 5 .כ (42%מ 12המפקחי שרואיינו אשר בתחו פיקוח
בתי ספר עליסודיי העידו כי בבתי הספר האמורי )לכל הפחות בחלק ( מופעלת תכנית חיצונית
לתגבור ההכנה לבגרות.
È˙·· ˙Â¯‚·Ï ‰ Î‰‰ ¯Â·‚˙Ï ˙ÂÈ Î˙‰ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ È„ÂÒÈ-ÏÚ ÍÂ ÈÁÏ Û‚‡Ï ÈÎ ¯¯·˙‰
˙ÓÊÈ· Û‚‡‰ ÏÈÚÙÓ˘ ˙ÂÈ Î˙ È˙˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ‰‚Èˆ‰ Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó .¯ÙÒ‰
‡Ï‡ ,Â ÂÓÈÓ·Â „¯˘Ó‰ ˙ÓÊÈ· Ô‰ Ì‚ ,˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ Î˙ ˘È˘ ‰ ÈÈˆÂ Â ÂÓÈÓ·Â „¯˘Ó‰
˘.ÔÏÂÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ‰Ù‚‡Ï
 .2האג לחינו עליסודי קבע עקרונות מנחי לתכנית שבה נית תגבור לתלמידי לקראת
בחינות הבגרות ,במסגרת תכנית כזאת שהוא מפעיל באמצעות קבלני  :התכנית תפעל תמיד
כתכנית פעילות תוספתית  נוס על שעות הלימוד הרגילות ולא במקומ; המורי בתכנית יהיו
מצוות בית הספר על מנת שא בעתיד יחדל הגו החיצוני מלפעול ,יישמר הידע בבית הספר.
אג שח"ר )האג לשירותי חינו ורווחה( במשרד מופקד על קידו של אוכלוסיות תלמידי
מיישובי שאינ מבוססי  .האג יז את "תכנית העצמה לבגרות" )תה"ל( שמטרתה ,בי השאר,
הגדלת שיעור הזכאי לבגרות בכלל וביישובי שאינ מבוססי בפרט והוא א מממ אותה;
התכנית מופעלת על ידי רשויות מקומיות באמצעות גורמי חיצוניי על פי בחירת הרשות.
‰¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ï"‰˙ ˙È Î˙ ÈÎ Â¯ÒÓ ¯"Á˘ Û‚‡ Ï‰ ÓÂ È„ÂÒÈ-ÏÚ ÍÂ ÈÁÏ Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó
ÒÂÙ„ ˙‡ ¯È„‚‰ ‡Ï ¯"Á˘ Û‚‡ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .È„ÂÒÈ-ÏÚ ÍÂ ÈÁÏ Û‚‡‰ Ï˘ ˙È‚Â‚„Ù ‰ ÈÁ·Ï
ÌÈ¯ÂÓ Â‡ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÂˆÓ ÂÈ‰È ÌÈ¯ÂÓ‰ Ì‡ Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ ‰Ó‚Â„Ï ,¯ÙÒ‰ È˙·· ‰ÏÂÚÙ‰
ÏÚÂ ¯Â·‚˙Ï ˙È Î˙‰ ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ ‡È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ,Û‚‡‰ ˙ËÈ˘Ï .ÌÈÈ ÂˆÈÁ
‚.‰È Î˙ ˘Â·È
Ú‚Â · È„ÂÒÈ-ÏÚ ÍÂ ÈÁÏ Û‚‡‰ Ú·˜˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯È·Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
.¯ÙÒ‰ È˙·· ‰˙ÏÚÙ‰ ÈÒÂÙ„ÏÂ ‰È„ÚÈÏ ,˙È Î˙‰ ˙Â¯ËÓÏ
 .3האג לקליטת תלמידי עולי במשרד מופקד על מת מענה ייחודי לתלמידי עולי
ולתלמידי שה תושבי חוזרי  .האג משתת במימו של שני פרויקטי אשר מפעילי גורמי
חיצוניי  ,שבמסגרת מופעלות תכניות הכנה לבגרות לתלמידי יוצאי אתיופיה.
·ÏÚ ,Ô‰È Î˙ ÏÚ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈ Î˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ÌÈÏÂÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ËÈÏ˜Ï Û‚‡‰ È„È
.ÂÏ ‰ˆÂÁÓ Â‡ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÂˆÓ Ì‰ Ì‡‰ - Ô˙Â‡ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÂÓ‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÈÚÙÓ

✯
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.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ÔÓÂÓÓ Ô‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁÂ ,È„ÂÓÈÏ ¯Â·‚˙· ˙Â˜ÒÂÚ ˙ÂÈ ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˘ÈÏ˘Î
ÍÓÒÂÓ È‚Â‚„Ù Ì¯Â‚˘ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ,¯ÙÒ‰ È˙·· ÈÎÂ ÈÁ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÈÚÙ‰Ï ˘˜·Ó „¯˘Ó‰˘Î
¯È˙Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙¯‚ÒÓ· Â Á· ˘ ˙ÂÈ Î˙ ˘ÂÏ˘· ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .Â¯˘‡ÈÂ Â˙Â‡ ÔÁ·È ÂÓÚËÓ
„¯˘Ó‰ ËÓ˘ ÍÎ· .ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÌÈÁ Ó‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ „¯˘Ó‰
˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â¯·‚Â˙È Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÂÈ„ÈÓ
·˙ÍÎ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .Ô‰ÈÏÚ Á˜ÈÙ ‡ÏÂ ÔÓÈÓÂ ÌÊÈ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÂÏ‡ ˙ÂÈ Î
˘·˜ÍÂ ÈÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡Ï ˙Ú‚Â ¯˘‡ ÂÊ ˙ÈÎÂ ÈÁ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÈ
‰ÏÂÏÚ˘ ,È‚Â‚„Ù-ÈÎÂ ÈÁ ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰ÈÂÓÒ ‰Ë¯Ù‰ ˘È ,˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·Ï ‰ Î‰ - È„ÂÒÈ-ÏÚ‰
Ú·˜˘ ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÈÂÂ˜ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ,ÏÏÎÎ .ÌÈ„ÈÓÏ˙· ÚÂ‚ÙÏ
,ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ¯˘‚Ï Ô˙ÈÏÎ˙˘ ˙ÂÈ Î˙· ¯·Â„Ó Ì‰·˘ ,‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈ¯˜Ó· ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ,„¯˘Ó‰
ÌÈÒÒÂ·Ó Ì È‡˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Â‡ ÌÈ˘˜˙Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ¯˜ÈÚ· ˙Â„ÚÂÈÓ‰
.˙Â˘ÏÁÂÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ÓÂ
˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó· È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ÓÂ ˙ÈÏ"Î ÓÒ‰ ÏÚ
˙ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ .„¯˘Ó· ˙Â Â˘ ˙Â„ÈÁÈ ÌÚËÓ ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·Ï ‰ Î‰‰ ¯Â·‚˙Ï ˙ÂÈ Î
˘.Ô‰È È· ÌÂ‡È˙ ÏÚÂ È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È

תכניות חיצוניות בעלות סממני של כת
על פי דוח הסיכו של סקר המדע מאוגוסט " ,2008משרד החינו צרי לגבש מדיניות לגבי תכני
שהוא מעוניי לעודד את הכנסת ומנגד תכני אשר אינ מקובלי " .כמו כ צוי בו כי "חוג
שנמצא בסקר ומידת הלגיטימיות שלו במסגרת בית הספר שנויה במחלוקת הוא מדיטציה" .בדוח
הומל .לקבוע אמות מידה לגבי כשירות כוח האד המפעיל תכניות אשר דורשות הכשרה והסמכה
פורמלית.

המדיטציה הטרנסנדנטלית
בשנת  1987בחנה ועדה בימשרדית את נושא הכתות במדינת ישראל .הוועדה בחנה כמה קבוצות,
בה המדיטציה הטרנסנדנטלית והסיינטלוגיה ,ועל פי דוח הוועדה היא ראתה בקבוצות אלה
כתות .44הוועדה הבימשרדית עסקה ג בנזקי האפשריי הטמוני בחשיפה של מתבגרי
למדיטציה טרנסנדנטלית .היא הדגישה ש"יש מקו לחשוש כי מעורבות עמוקה ...עלולה,
כשמדובר במקרי גבול ,להטות את הכ לכיוו משבר פסיכוטי .היא עלולה ג לפגוע באנשי
צעירי או כאלה שלא 'התבגרו' וש'גבולות האני' שלה אינ מגובשי או רופפי "; הסכנה
נשקפת בגי החלת טכניקה זו על כל אד  ,יהיה אשר יהיה הרקע האישי שלו או המבנה הנפשי
שלו; הדבר יכול לזרז הופעה של מחלת נפש סמויה או להחמיר את מצבה של מחלה קיימת; עוד
__________________

44

„) Ï‡¯˘È· (˙Â˘„Á ˙ÂˆÂ·˜) "˙Â˙Î"‰ ‡˘Â ˙˜È„·Ï ˙È„¯˘ÓÈ·‰ ‰„ÚÂ‰ Á"Âינואר  .(1987כיו"ר
הוועדה שימשה גב' מרי גלזרתעסה ,אשר כיהנה ג כסגנית שר החינו( והתרבות.
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נכתב בדוח כי המנחי של טכניקה זו אינ אנשי מקצוע ,ואינ יכולי לדעת למי מהעומדי מול
מתאימה הטכניקה ובאיזו מידה.
עמותה ב' מפעילה תכנית אשר במסגרתה משתמשי בטכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית .יו"ר
עמותה ב' והמנהל הארצי שלה השיבו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי המדיטציה
הטרנסנדנטלית אינה כת ,וכי תרגול הטכניקה אינו כרו בהצטרפות לכת.
לנוכח קביעותיה של הוועדה הבימשרדית לגבי הסיכוני הנשקפי למשתמשי בטכניקה זו  בלי
לקבוע א המדיטציה הטרנסנדנטלית היא כת ,וא כי מסקנות הוועדה פורסמו זמ רב לפני מועד
סיו הביקורת  מוטל על המשרד לבדוק לעומק כל הצעה לחשו אליה תלמידי  ,ולנהוג משנה
זהירות בעת ששוקלי את הכנסתה למערכת החינו ,בייחוד משמדובר בנערי בגיל שבו ה נוחי
להשפעה.
 .1בביקורת נמצא כי תכנית חיצונית אשר במסגרתה נעשה שימוש בטכניקת המדיטציה
הטרנסנדנטלית הופעלה בשנת הלימודי התשס"ט בבית ספר עליסודי במחוז צפו )להל  בית
ספר ב'(.
 .2על פי הוראות מנכ"ל המשרד ,לשכת המדע הראשי במשרד היא בעלת הסמכות הבלעדית
להנפקת היתרי למחקר ,אשר לצרכיו מתוכננת הפעלה של תכנית התערבות בקרב הנבדקי  .לפיכ
ביצוע מחקר אקדמי בבית ספר בהשתתפות תלמידי טעו אישור מלשכת המדע הראשי.
בפברואר  2009שלח המנהל לשעבר של בית ספר ב' לגורמי שוני במשרד בקשה לאשר את
הפעלת התכנית שבה נעשה שימוש בטכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית בבית הספר .לבקשתו ציר
המנהל בקשה של חוקר ממכללה אקדמית להתיר ביצוע מחקר על הפעלת התכנית.
ע קבלת הבקשה ביקשה לשכת המדע הראשי ממנהלת אג שפ"י שבמינהל הפדגוגי לקבל חוות
דעת בנוגע להפעלת התכנית .מנהלת האג השיבה" :אנו מוצאי כי אי מניעה מבחינתנו להתיר
את התכנית ואת עריכת המחקר" .כ אישר אג שפ"י את קיו התכנית הלכה למעשה ,על הטכניקה
האמורה שנכללה בה ,בבית ספר ב'; לשכת המדע הראשי אישרה לקיי בו את המחקר על התכנית.
לקראת סיו שנת הלימודי התשס"ט הופסק המחקר וא הופסקה הפעלת התכנית.
‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„· ¯·Ú· ÂÂ„ ‰ÈÎ˙˘ ÂÊ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÎ˙ ‰ÏÚÙÂ‰ '· ¯ÙÒ ˙È·· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Ï˘ È˘Ù‰ Ì·ˆÓÏ Ú‚Â· ÌÈÂÎÈÒ· ÌÈÎÂ¯Î Ì‰ ‰È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡Â ,˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰
‰ÈË·È‰ ÏÏÎ Ï˘ ‰˜È„· ·ÈÈÁÓ ˙‡ÊÎ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ ¯Â˘È‡ .‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
˙ÈÎ˙‰ ‰¯˘Â‡ ÏÚÂÙ· .¯˜ÁÓ ÈÎ¯ÂˆÏ „Á‡ ¯ÙÒ ˙È·· ÂÏÂ ,‰˙ÏÚÙ‰Ï Ì„Â˜ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰
.ÂÊÎ ‰˜È„· ‰˙˘Ú˘ ÈÏ· ‰Ê ¯ÙÒ ˙È·· ÚÂˆÈ·Ï
משרד החינו השיב למשרד מבקר המדינה כי האישור המקצועי להפעלת המחקר אינו אישור
להפעלת התכנית במערכת החינו אלא אישור לבחינתה על ידי הפעלתה ובחינתה במחקר מבוקר
כדי לבחו את השפעתה על האקלי הביתספרי.
המנהל לשעבר של בית ספר ב' השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי עוד בשנת 2007
העלה בית הספר את האפשרות להפעיל במסגרתו את התכנית ,וזו נכללה בתכנית העבודה של בית
הספר לשנת הלימודי התשס"ט ,אשר הוגשה למחוז צפו .מנהל בית הספר לא קיבל הערות
מהמחוז בנוגע לתכנית זו; בינואר  2009פנה מנהל בית הספר בכתב למנהלת המחוז בבקשה לאשר
את הפעלת התכנית בבית הספר; במר 2009 .ביקרו בבית הספר מנהלת המחוז והמפקחי עליו 
בביקור השתתפו ג נציגי עמותה ב' אשר הציגו למשתתפי את התכנית על פרטיה ומטרותיה.
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 .3באוגוסט  2009ביקשה מנהלת בית ספר עליסודי )להל  בית ספר ג'( אשר בפיקוח המינהל
לחינו התיישבותי ועליית הנוער במשרד )להל  המינהל לחינו התיישבותי( 45את הסכמת של
מפקחי במינהל האחראי לבית הספר להפעיל בו תכנית חיצונית משנת הלימודי התש"ע )2009
 ,(2010שבה ילמדו תלמידי ומורי מדיטציה טרנסנדנטלית ויתרגלו אותה .מבקשתה של המנהלת
עולה שמתכונת הפעולה הייתה דומה לזו שבבית ספר ב' :הפעלת תכנית שבה מתרגלי מדיטציה
טרנסנדנטלית ,אשר חוקר מ המכללה האקדמית מבצע מחקר על תוצאותיה; המחקר מותנה
בהפעלת התכנית .בסו אותו חודש ביקש החוקר מנציג לשכת המדע הראשי לקבל אישור למחקר
בבית ספר ג' בנוגע להשפעותיה של מדיטציה טרנסנדנטלית ,בדומה לזה שנעשה בבית ספר ב'.
)א( בספטמבר  ,2009ביקשה לשכת המדע הראשי משפ"י חוות דעת על בקשתה של מנהלת
בית ספר ג' .מנהלת אג פסיכולוגיה בשפ"י השיבה כי משהחליט בית הספר זה מכבר לאמ .את
התכנית החיצונית האמורה ,הרי שחוות דעתה נוגעת למחקר על התכנית בלבד ולא לתכנית עצמה;
וכי מ הבחינה העקרונית אי מניעה לבצע את המחקר .בפברואר  2010אישרה לשכת המדע
הראשי את ביצוע המחקר .במסמ להורי התלמידי שכתב החוקר הוא ציי שהמחקר אושר בי
השאר על סמ חוות דעתו של אג שפ"י .בהסתמ על אישור זה אפשרו בית הספר והמפקחי עליו
את הפעלת המחקר והתכנית החיצונית החל במאי .2010
ÍÂ¯Î ¯·„‰˘ ÂÚ„È· ,'‚ ¯ÙÒ ˙È·· ¯˜ÁÓ Úˆ·Ï ¯È˙‰ È"Ù˘ Û‚‡ ,ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ
·‡ÏÏ ,˙‡Ê ÏÎ .‰Ï ÂÒÁÂÈ˘ ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÚ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜ÈÎË‰ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó˘ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰
‡„¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÈÎ˙‰ ˙Â‰Ó ˙‡ ˜„·˘ ÈÏ·Â ˘Ù‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙Ó ÚÂˆ˜Ó È˘‡ Ï˘ ¯Â˘È
-È˘Ù‰ ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÎ˙Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÈÎ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
¯‚˘Ì‡ ÂËÈÏÁÈ˘ Ì‰Â ,‰Ê ÌÂÁ˙Ó ÚÂˆ˜Ó È˘‡ È„È· ˜¯ ˙ÂÈÎ˙‰ Â˜„·ÈÈ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ È
.‰¯˘‡Ï
)ב( ממסמכי לשכת המדע הראשי עולה כי לש אימו במדיטציה טרנסנדנטלית הכרו בתכנית
האמורה ,יש לכל תלמיד מנטרה אישית  מילה חסרת משמעות שעיקרה הוא הצליל; התלמיד נדרש
לשמור על סודיות המנטרה ולא לגלותה לאיש .באפריל  2009אסרה לשכת המדע הראשי להחתי
את התלמיד על התחייבות לשמור על המנטרה בסוד ,כפי שתוכנ במקור.
באוקטובר  2010קיבלו שר החינו ,מר גדעו סער ,ומנכ"ל המשרד מכתב תלונה על הפעלת
התכנית האמורה בבית ספר ג' ,שבמסגרתה הודרכו תלמידי בני  1412להשתמש בטכניקת
המדיטציה הטרנסנדנטלית .לפי הנטע בתלונה ,התלמידי הוחתמו על התחייבות לשמור על
סודיות ולא לספר על המתרחש בחדר א לא לחבריה  .על פי דוגמת הטופס שהועבר ,כנטע
בתלונה ,לתלמידי בית ספר ג' שנרשמו ללימודי התכנית ,התבקש כל תלמיד להתחייב שהוא
"מסכי /ה שלא למסור או לגלות באופ ישיר או בלתי ישיר לא אד את המנטרה שאני מקבל/ת
ו/או את השימוש בה  ...אני מסכי /ה לא לגלות ,לא לפרס ולא לנסות בדר כל שהיא להדרי או
למסור את הטכניקה של המדיטציה הטרנסנדנטלית עד הזמ שבו אקבל באופ אישי ...את ההכשרה
הנחוצה כדי להיות מורה מוסמ/ת למדיטציה הטרנסנדנטלית" .מיד לאחר קבלת התלונה השיב
מנכ"ל המשרד למתלוננת כי "חל איסור מוחלט במערכת החינו על פעילות של כתות מכל סוג
שהוא".
התכנית והמחקר עליה הופסקו זמ קצר לאחר תחילת הפעלת  ,לאחר שניי שלושה מפגשי ,
בעקבות סערה ציבורית שהתחוללה בגינ .
__________________

45

המינהל לחינו( התיישבותי הוא יחידת סמ( של משרד החינו(; הוא משמש כמחוז ארצי המפקח על
בתי הספר של המועצות האזוריות ,בתי הספר האזורייהתיישבותיי ובתי הספר בכפרי נוער והמספק
שירותי חינו( והדרכה לבתי ספר אלה.
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משרד החינו(

˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ÌÈÓ˙ÁÂÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÂÈÙÏÂ Ú„ÈÓ Ï·È˜ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‡Ï˘ „ÈÓÏ˙‰Ó ˘˜·Ï ¯˘Ù‡ ÌÓ‡ ‰ÈÙÏÂ ,È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙„ÓÚ ÌÚ
.ÍÎÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ Â˙Â‡ ÌÈ˙Á‰Ï Ô˙È ‡Ï Í‡ ,‰¯ËÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï
יצוי כי בדצמבר  2010החליט מנכ"ל המשרד כי אג שפ"י יבח מחדש את התכנית .בעקבות זאת
התכנסה ועדה לבחינת התכנית המבוססת על טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית ,ובי חבריה היו
מנהלת אג שפ"י ונציגי של גורמי חיצוניי למשרד .ביולי  2011הביעו כל חברי הוועדה את
התנגדות לאישור הפעלת התכנית האמורה בבתי הספר.
משרד החינו השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי הוועדה האמורה קבעה שככלל ,אי
התנגדות לשימוש בכלי של הרפיה ומדיטציה בבתי ספר ,המסייעי בהפחתת מתחי ובהקניית
כלי אישיי להרגעה ולריכוז; ע זאת קבעה הוועדה שאי היא מאשרת את הפעלת התכנית
האמורה בשל היעדר פיקוח מלא עליה ,בשל הטקסיות המלווה ללימוד השיטה ובשל יצירת חוזה
אישי ע התלמידי המחייב סודיות שלא מאפשרת מעורבות של הורי .
 .4בתקנות הגנת הצרכ נקבע כי לא יעשה אד פרסומת ולא ינקוט דרכי שיווק שיש בה,
במישרי או בעקיפי ,שימוש בפרטי אישיי של קטי  ובכלל זה ש הקטי  אלא בהסכמת
הורה או אפוטרופוס.
משרד מבקר המדינה העלה בבדיקתו כי לאחר שהופסקה התכנית החיצונית האמורה בשני בתי
הספר ביולי  ,2011פורסמו באתר האינטרנט של עמותה ב' עדויות  שעל פי הנטע בו ה עדויות
של תלמידי  על השימוש בטכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית ,כפי הנראה מתו כוונה לשווקה
למוסדות אחרי  .באתר הוצגו תמונות התלמידי וצוינו שמותיה  ,לחלק ג צור סרטו וידאו.
È˙· ÈÏ‰ÓÏÂ ˙ÂÊÂÁÓ· ‰È„·ÂÚÏ ¯È‰·‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù ˙ÙÈ˘Á ÚÂÓÏ È„Î ÔÎ¯ˆ‰ ˙‚‰ ˙Â˜˙Ó ÌÈÚ·Â‰ ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ¯ÙÒ
˙ÍÎÏ ÂÓÈÎÒ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ËÚÓÏ ,¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ÌÈ„ÈÓÏ
.˘¯ÂÙÓ· ÌÈ¯Â‰‰

✯
ÏÚ Û‡ .ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â˙Î Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯ÒÂ‡ ,Ï"ÎÓ‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÙ ÏÚ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
-ÏÚ ¯ÙÒ È˙· È˘· ‰ÏÚÙÂ‰ ,˙ÎÎ ¯·Ú· ¯„‚Â‰˘ ,ÈÂˆÈÁ Ì¯Â‚ Ï˘ ˙ÈÎ˙ ÈÎ ‡ˆÓ ÔÎ ÈÙ
‰˜È„· ‡ÏÏ ,˙ÈÏË„Ò¯Ë‰ ‰ÈˆËÈ„Ó‰ ˙˜ÈÎË· ÌÈ„ÈÓÏ˙ Â˘Ó˙˘‰ ‰˙¯‚ÒÓ·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ
˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ‰Úˆ‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ .‡˘Â· „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ
˜„·È˙ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ È˘‚¯-È˘Ù‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰Ï ˘˘Á ‰ÓÓ ‰ÏÂÚ ¯˘‡ ,˙ÈÂˆÈÁ
·.„¯˘Ó‰ Ï˘ ˘Ù‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙Ó ÚÂˆ˜Ó È˘‡ È„È
Ì‡Â·· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÂÚÈÈÒÈ ¯˘‡ ÌÈÁÓ ˙ÂÂ¯˜ÚÂ ÌÈÂÂ˜ ÚÂ·˜Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ú‚Â· ¯ÂÒ‡ÏÂ ¯˙ÂÓÏ ¯˘‡· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ,‰Ê ˜¯Ù· ÂË¯ÂÙ˘ ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ˙ÂÈÎ˙ ÔÂÁ·Ï
.‰˙ÏÚÙ‰ Í¯„ Ï˘ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â ,˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÎÂ˙ Ï˘ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ˙‡ÊÂ ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ
ÔÎÂ ,˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â˘˜·· ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ÂÏÙÈË ¯˘‡ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÂ·È¯ ÁÎÂÏ
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ ÏËÂÓ ,˙ÈÎ˙ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚Ï Ú‚Â· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂÏ
˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ ¯˘‡ Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÈÏ‰Ó Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï
.„ÒÂÓ· ˙ÈÂˆÈÁ
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הסיינטולוגיה
בדוח הוועדה הבימשרדית משנת  1987שהוזכר לעיל נסקרה ג הסיינטולוגיה כאחת הכתות
הפועלות במדינת ישראל .הדוח תיאר ניסיונות ראשוניי ללמד קורסי ברוח הסיינטולוגיה
במערכת החינו .משנמשכו ניסיונות אלה במרוצת השני  ,הורה מנכ"ל המשרד בשנת הלימודי
התשס"ד ) ,(20042003ולאחר מכ בספטמבר  ,2008לאסור על שימוש בחוברת מסוימת אשר
צוינה בחוזר בשמה ,שכתב אבי תורת הסיינטולוגיה והופצה בידי עמותה ג'; וכ נאסר השימוש
בחומרי הנלווי אליה ובתכנית הלימודי שפותחה על פיה.
עיו בנתוני שאס המינהל במסגרת מיפוי התכניות החיצוניות במר 2011 .מעלה כי המנהל
לשעבר של בית ספר יסודי במחוז צפו )להל  בית ספר ד'( דיווח על הפעלת תכנית של עמותה ג'
בשנת הלימודי התשע"א .באוקטובר  2011מסר מנהל בית הספר לנציגי משרד מבקר המדינה כי
הוא ניהל את בית הספר בשנת התשע"א בלבד ,ועוד קוד לכ כבר פעלה התכנית במוסד.
מתשובתו של משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה כי רק בשנת הלימודי התשע"ב )אשר
החלה בספטמבר  (2011הופסקה התכנית האמורה בבית ספר ד'.
„¯˘Ó‰ ‰ËÓ ˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2011 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
·Ì¯Â‚ Ï˘ ˙ÈÎ˙ È„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È·· ‰ÏÚÙÂ‰ ÂÈÙÏÂ '„ ¯ÙÒ ˙È· Ï‰Ó ÂÏ ¯È·Ú‰˘ Ú„ÈÓ
.ÂÏ˘ ˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ¯Ò‡ „¯˘Ó‰˘ ÈÂˆÈÁ

סיכו
·˘È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ÈÂ‚¯‡ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰· ˙Â·Á¯˙‰ Ï˘ ‰Ó‚Ó ˙Ó˙ÒÓ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ
‰ÚÙ˘‰ ·¯ Ì¯Â‚Ï Â˘Ú ‰Ï‡Â ,ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰Â
·ÍÂ˙ ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÂÚÙÏ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Ó „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î .˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
È˙Ï· ‰Ë¯Ù‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ,Ì‰È„ÈÏ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ·‡˘ÓÂ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰¯·Ú‰
˙·ÈÈÁ ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÂÚÙÏ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó Ï˘ Í¯„· ‰Ë¯Ù‰ .ÌÈ¯˜Â·Ó
˙‡ ‰È„È· ¯È˙Â˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÍÎ· ‰˙Â˙‰Ï ˘ÈÂ ,˙ÎÂ˙ÓÂ ˙ÂÂÎÓ ˙ÂÈÈ„Ó È¯Ù ˙ÂÈ‰Ï
˜·.‰ÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÔÎÂ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙ÚÈ
·Â·ÏÂ˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÎ˙ .‰˘· ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÈÎ˙ ÈÙÏ‡ ˙ÂÏÚÙÂÓ Ï‡¯˘È· ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
·¯Â˘È‡Â ‰ÈÁ· ,‰˘˜· ÈÎÈÏ‰ ÂÚˆÂ·˘ ÈÏ· ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ,¯ÙÒ È˙·· ÌÈ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó
È„È· ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â· ‰¯Â¯· ˙ÂÈÈ„Ó ¯„ÚÈ‰· .ÔÈÈÚ· ÌÈ¯„ÒÂÓ
‚‰˘Ú‰ ˙‡ ÌÈ˘ Í˘Ó· ˙Â‡ÈˆÓ‰ ‰·È˙Î‰ ,È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰Â È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â
·˙Î¯ÚÓ· ÌÈ·ÈÎ¯ Ï˘ ‰ÈÂÓÒ ‰Ë¯Ù‰ Ï˘ ‰Ó‚Ó Û˜˘Ó ¯·„‰ .‰Ê ÌÂÁ˙· ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ
.‰Ê ‡˘Â ÏÂ‰È· ˘ÓÓ Ï˘ ‰˘ÏÂÁ ÏÚ „ÓÏÓÂ ÍÂÈÁ‰
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˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ Ï˘ ÛÈ˜ÓÂ È„ÂÒÈ ÏÂÙÈË ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
˙ÂÈÈ„Ó Ï˘ ‰˘Â·È‚ ˙ÓÏ˘‰ :ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ‡˘Â ‰ÓÎ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ .˙ÂÈÂˆÈÁ‰
;Ô¯Â˘È‡ ÏÚÂ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÈÁ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ Ì¯Â‚Ï Ú‚Â· ‰¯Â¯· ‰ÈÁ‰ ˙ÚÈ·˜ ;„¯˘Ó‰
ÚÂˆ˜Ó È˘‡˘ ÍÎ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ;˙ÂÈÎ˙ ˙ÈÁ·Ï ‰¯Â„Ò ˙È˘ÚÓÂ ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ˙È˙˘˙ ˘Â·È‚
ÈÎ ˘˘Á ˘È˘ ˙ÈÂˆÈÁ ˙ÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰Ï ‰Úˆ‰ ÏÎ Â˜„·È „¯˘Ó‰ Ï˘ ˘Ù‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙Ó
¯ÙÒ‰ È˙·· ÏÚÂÙ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜È„· ;ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ È˘‚¯-È˘Ù‰ Ì·ˆÓ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘Ó ‡È‰
„ÓÂÚ ‡Â‰ Ì‡Â ˘¯„Î ¯˘ÎÂ‰ ‡Â‰ Ì‡ ‰˜È„· ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ·
˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÔÈÓ ÈÈÈ¯·Ú Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÚÈÓÏ ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‡˙·
˙ÂÂ˘ ˙Â„ÈÁÈ ÌÚËÓ ˙Â¯‚· ˙ÂÈÁ·Ï ‰Î‰‰ ¯Â·‚˙Ï ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â· ‰„ÈÓ
Ï˜ ,„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÈÂÂ˜ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ,ÏÏÎÎ .„¯˘Ó·
¯˜ÈÚ· ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ,ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ¯˘‚Ï Ô˙ÈÏÎ˙˘ ˙ÂÈÎ˙· ¯·Â„Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ¯ÓÂÁÂ
.˙Â˘ÏÁÂÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ÓÂ ÌÈÒÒÂ·Ó ÌÈ‡˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Â‡ ÌÈ˘˜˙Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï
„„ÂÚÏ ˙ÂÏÂÏÚ ¯˘‡ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â· ‰¯Â¯· ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ
¯Â˘È‡ ÍÂ¯ÎÏÂ ,È¯ÁÒÓ Ò¯ËÈ‡ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯·Á ÌÚËÓ ˙ÂÈÎ˙ „ÂÁÈÈ· ,¯ÙÒ È˙·· ‰ÎÈ¯ˆ
.ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙È˙¯Â˜È· ‰·È˘Á ˙ÈÈ˜‰· ‰Ï‡Î ˙ÂÈÎ˙

