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  	תכנית קרב 

 הפיקוח והבקרה של משרד החינו�, ההובלה

 תקציר

מפעיל משרד החינו� , לצד תכניות הלימוד הפורמליות בבתי הספר ובגני הילדי�
זו מבוססת על שותפות .  תכנית קרב�תכנית חינוכית ללימודי העשרה במוסדות חינו� 

 תלמידי� במערכת הורי, רשויות מקומיות, ) המשרד�להל� ג� (בי� משרד החינו� 
החינו� וקר� קרב
1

התכנית פועלת מזה שני עשורי� ומטרתה המרכזית היא לפעול . 
, בעיקר ביישובי פריפריה, לצמצו� פערי� חברתיי� ולאפשר לתלמידי� ברחבי האר 

פעלה ) 2010�2011(א "בשנת הלימודי� התשע. ליהנות מתכנית לימודי� מועשרת
,  גני ילדי��1,902 בתי ספר וב�710ובתוכ� ב, ת רשויות מקומיו�124תכנית קרב ב

 .  תלמידי��267,000והשתתפו בה כ

עת חברו קר� קרב ומכו� ו� ליר בירושלי� למיז� , 1990תחילתה של התכנית בשנת 
משהצטרפה . לש� מת� תכניות העשרה לתלמידי�, משות( בירושלי� ובבית שמש

הל את התכנית ופיתחה את מודל המשיכה קר� קרב לנ, 1992בשנת , הממשלה לתכנית
 הקימה קר� קרב את עמותת 2003בשנת ).  הנהלת התכנית�להל� (ההפעלה שלה 

) עמותת קרב�להל� " (קרב יוזמות בחינו�"
2

 .  ובאמצעותה הפעילה את התכנית

) א(1/ד"ל תשס"את הכללי� להפעלת תכנית קרב ריכז משרד החינו� בחוזר מנכ
 2003מספטמבר " ות בחינו� בשיתו( משרד החינו�תכנית קרב למעורב"שעניינו 

) 2009�2010(ע "עלות הפעלת התכנית בשנת הלימודי� התש). ל" חוזר המנכ�להל� (
ח" מיליו� ש�218הסתכמה ב

3
, )32%( מעלות התכנית מומנו על ידי המשרד 92%. 

 מעלות התכנית 8%; )60%(הרשויות המקומיות והורי התלמידי� אשר השתתפו בה 
 .נה עמותת קרבמימ

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את נושא תכנית 2011במהל� החודשי� מר  עד אוגוסט 
ונכללו בה , הביקורת נעשתה בעיקר במשרד החינו� ובמשרדי הנהלת התכנית. קרב

אוכלוסיית היעד ; הסדרת השותפות בי� המשרד לבי� עמותת קרב: הנושאי� האלה
; ניהול התכנית הלכה למעשה; ידע על התכנית והנגישות אליוניהול המ; של התכנית

 .ובחינת האפקטיביות של התכנית; מעורבות המשרד בתחו� הפדגוגי

 

__________________ 

 .�1990קר� קרב היא תאגיד פילנתרופי שנוסד בקנדה ב  1
מטרותיה של עמותת קרב ה� לפעול לצמצו� פערי� ושוויו� הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות   2

� .כמו ג� במערכות תרבות וחברה נוספות, פעולות העשרה והעצמה במערכת החינו
ההורי� וכ� , הרשויות המקומיות, ת העשרה במימו� משרד החינו�ח עבור תכניו" מיליו� ש212, מתוכ�  3

ח עבור שכר עובדי "וכשישה מיליו� ש; תרומות של עמותת קרב ותרומות שהיא מגייסת עבור התכנית
 .הנהלת התכנית במימו� עמותת קרב
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 עיקרי הממצאי�

 הסדרת השותפות בי	 משרד החינו� לבי	 עמותת קרב

אשר , בידי עמותת קרב, הלכה למעשה, משרד החינו� הפקיד את ניהולה של התכנית
על פי נוהל של היוע� . פ� בלעדי שירותי� אלה ללא תמורה כספיתהעניקה לו באו

משרד ממשלתי אשר מבקש לשת� פעולה ע� עמותה , �1988המשפטי לממשלה מ
ל של המשרד יהיה חבר בה"והמנכ, "ועדת עמותות"ימנה 

4
כל , עוד על פי הנוהל. 

ורה יזמה לשיתו� פעולה ע� עמותה תובא לפני הוועדה להחלטה עקרונית ולאיש
עליה לפרט את פרטי ההסדר או להסמי� גור� , משאישרה זאת הוועדה; העקרוני

 ,2011באוגוסט , הביקורת העלתה כי עד למועד סיו� הביקורת. אחר במשרד לעשות כ�
לא מינה ועדת עמותות, לא גיבש המשרד נהלי� לשיתו� פעולה ע� עמותות

5
 ולא פעל 

כנדרש , לא כרת חוזה ע� עמותת קרבעוד נמצא כי המשרד . על פי הנוהל האמור
 .בנוהל זה

 

 אוכלוסיית היעד של תכנית קרב

ב .1 ר ק ת  י נ כ ת ל  ש ת  י ז כ ר מ ה ה  ר ט מ ה ת  ג ש  של מטרתה המרכזית: ה
, היא לפעול לצמצו� פערי� חברתיי� ולאפשר לתלמידי� ברחבי האר�התכנית 
שוב א� ייההחלטה . הנות מתכנית לימודי� מועשרתי ל,ישובי פריפריהיובעיקר ב

להבדיל , )המכונה מימו� רגיל(זכאי להצטר� לתכנית קרב במימו� חלקי של המשרד 
, )המכונה מימו� עצמי(ממימו� מלא של התכנית על ידי הרשות המקומית וההורי� 

אול� בפועל רשויות מקומיות בלתי מבוססות לא יכלו . כלכלי�מותנית במצבו החברתי
מגבלה תקציבית של המשרד ואילו כשליש בשל , להצטר� לתכנית קרב במימו� רגיל

הדבר מחייב בחינה והערכה של . מהרשויות שהשתתפו בתכנית קרב היו מבוססות
הנהלת המשרד בנושא הרכב הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית ואופ� חלוקת 

אול� המשרד לא , המשאבי� בי� הרשויות המבוססות ובי� הרשויות הבלתי מבוססות
 . בעשור האחרו�ביצע בחינה כזו

נמצא כי במסגרת תכנית קרב פעלו תכניות משנה שאינ� חלק מליבת העשייה שלה 
בלי שהיה ברשותו מידע מלא על , במימו� חלקי של המשרד, )שהיא תכניות העשרה(

לכל הפחות , כנדרש, אודות� ובלי שוועדת הכספי� של תכנית קרב אישרה לקיימ�
 . ע"בנוגע לשנת הלימודי� התש

ת .2 י נ כ ת ל ת  ו י מ ו ק מ ת  ו י ו ש ר  � ו ר י המשרד קבע שהחלטה בדבר : צ
הפעלת התכנית ברשויות מקומיות תתקבל על פי אמות מידה שייקבעו בידי ועדת 

ממצאי . ההיגוי של התכנית ויאושרו בידי הלשכה המשפטית והחשבות של המשרד
 ובפועל צורפו, הביקורת מלמדי� כי ההלי� שקבע המשרד לא התקיי� במש� שני�

. רשויות מקומיות לתכנית קרב על פי אמות מידה אשר לא נקבעו ולא אושרו בידיו
נותרו על כנ� הסדרי� , למעשה. המשרד ידע כל זאת ושימש גור� פסיבי בלבד

 .הראויי� לבחינה מחודשת" היסטוריי�"

__________________ 

 ˙ ‰ÂÈÁ�‰ıÚÂÈ, " נוהל לשיתו� פעולה בי� משרדי ממשלה לבי� עמותות�עמותות ליד משרדי ממשלה "  4
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ,1988, 6.5100' הנחיה מס. 

 .629' עמ, )ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰Â È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ) 2011: ראו ג� בדוח זה  5
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 ניהול המידע על תכנית קרב והנגישות אליו

ע .1 ד י מ י  ר ג א מ ל ה  ש י הנהלת , שה לגור� פרטימשרד החינו� העביר למע: ג
כדי לעשות זאת כהלכה היה עליו להפעיל פיקוח . את הסמכות לנהל אותה, התכנית

אול� התברר כי לא היה בידי המשרד מידע . אפקטיבי על פעילותו של הגור� הפרטי
 .על תכנית קרב, ולו בסיסי, הכרחי לש� פיקוח

י .2 מ צ ע  � ו מ י מ ב ת  י נ כ ת ה ל  ע ע  ד י מ עומדת רשות מקומית שאינה : ה
רשאית , משרדהשל קרב במימו� חלקי  להפעלת תכנית בתנאי� שקבע המשרד

 לא היו בידי המשרד 2011במאי . להפעיל אותה במימו� מלא של הרשות וההורי�
והוא סיי� לרכז� , נתוני� בסיסיי� מ� המוכ� על מקורות המימו� השוני� של התכנית

היו בידיו נתוני� רק על חלק מבתי , כמו כ�. 2011באוגוסט , רק כעבור שלושה חודשי�
 . שבה� הופעלה תכנית קרב במימו� עצמי) 79%(הספר 

 

  הלכה למעשה�ניהול תכנית קרב 

י .1 ו ג י ה ה ת  ד ע בקביעת , לוועדת ההיגוי תפקיד מרכזי בהובלת תכנית קרב: ו
א� על פי כ� נמצא שהיא לא התכנסה במש� . מדיניות התכנית ועקרונות הפעולה שלה

; חברי ועדת ההיגוי לא מונו באופ� רשמי; 2011 ועד יולי 2007מאוגוסט , שני�ארבע 
ובפועל , משרד החינו� לא קיבל החלטה בעניי� הגור� שיעמוד בראש ועדת ההיגוי

 .נותר העניי� עמו�

ת .2 ר ו ק י ב ה ת  ד ע במועד הביקורת של משרד מבקר המדינה ועדת הביקורת : ו
היא ;  נציגי המשרד ונציגי עמותת קרב� חברי� מבי� חברי ועדת ההיגויכללה 

לבקרת ביצוע הביקורת וליישו� מסקנות , אחראית לאישור תכנית הביקורת
של משרד מבקר המדינה שימש כמבקר הפנימי של תכנית במועד הביקורת . הביקורת

. קרב נציג ממשרד פרטי מסוי� שמשרדו שימש ג� כגו� המבקר של עמותת קרב
. רת הועלתה שאלת ניגוד הענייני� לכאורה של המבקר הפנימיבדיו� של ועדת הביקו

ולכ� , נמצא כי שאלת ניגוד הענייני� לא הובאה לפני היועצת המשפטית של המשרד
 . ג� לא לובנה

ה� שותפו באופ� : נציגי המשרד בוועדת הביקורת לא ביצעו את הפעולות הנדרשות
וה� , ר הפנימי של התכניתחלקי בלבד בגיבוש תכנית הביקורת השנתית של המבק

האחראי מטע� המשרד על התכנית . לא קיבלו באופ� שוט� את דוחות הביקורת
 . אול� לא קיבל מענה, התריע על חלק מ� הליקויי� האלה לפני הנהלת המשרד

ת .3 י נ כ ת ה ל  ש  � ד א ה ח  ו כ ל  ו ה י משרד החינו� מפעיל את תכנית קרב : נ
ובאמצעות ; י ניהול ושירותי� פדגוגיי�אשר מעניקה לו שירות, באמצעות עמותת קרב

אשר מספק לו שירותי� תפעוליי�, קבל�
6

נמצא כי בי� המשרד ובי� הנהלת התכנית . 
בהירות בעניי� חלוקת הסמכויות הנוגעות לניהול השוט� של כוח האד� �שררה אי

 2009אמנ� המשרד קבע במכרז שפרס� בשנת . מה שעורר מחלוקות ביניה�, בתכנית
.  קרב לכל דבר ועניי�תכניתב כל העובדי� שלעסיק יהיה המהקבל� ש)  המכרז�להל� (

אול� נמצא כי תפקידו של הקבל� בכל הנוגע לגיוס עובדי� היה מצומצ� מזה אשר 

__________________ 

בניהול ובתפעול המערכת הארגונית והכספי� של התכנית וכ� , לטפל בהקמה, בי� השאר, הקבל� נדרש  6
 .להעסיק את עובדיה
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במיונ� ובקביעת , שכ� הנהלת התכנית הייתה מעורבת בגיוס עובדי�, נקבע במכרז
 . תנאי עבודת� ובהחלטה הסופית על קבלת�

ה .4  � ת תמ ו י מ ו ק מ ה ת  ו י ו ש ר ל ת  ו ח נוס� על השתתפותו במימו� : נ
שמשמע� הגדלת השתתפותו של , התכנית העניק המשרד לרשויות המקומיות הנחות

שיעורי ההנחות . �18% ל1.8%שיעורי ההנחות היו בי� . המשרד במימו� התכנית
 לתלמידי� שהוריה� האלה אושרו על ידי ועדת הכספי� של התכנית וה� היו מיועדות

 . לממ� את השתתפות ילדיה� בתכנית מתקשי�

שמירה על עקרו� השוויו� בחלוקת כספי� לרשויות המקומיות שנועדו להקצאת הנחות 
עבור תלמידי� שהוריה� מתקשי� לממ� את חלק� בתכנית קרב טעונה אמות מידה 

הענקת הנחה . ברורות לגבי מצב� הכלכלי של משפחות התלמידי� באות� רשויות
התברר כי .  מקומיות ללא אמות מידה ברורות עלולה לפגוע בעקרו� השוויו�לרשויות

ליחידה המופקדת על התכנית מטע� המינהל הפדגוגי לא היה ידוע מי קבע את 
על ליקוי זה נית� היה ללמוד . כיצד נקבעו שיעוריה� ומתי ה� אושרו, מתכונת ההנחות

אול� ועדת הכספי� של , 2007כבר מממצאי המבקר הפנימי של התכנית משנת 
עוד נמצא שלמשרד או . התכנית לא בחנה את מערכת ההנחות ולא ערכה בה שינויי�

להנהלת התכנית לא היה מידע בדבר חלוקת ההשתתפות הכספית בתכנית בי� הרשות 
וה� לא יכלו לדעת א� ההנחות שהעניק המשרד אכ� הגיעו , המקומית ובי� ההורי�

 .ליעד�

 

 חו� הפדגוגימעורבות המשרד בת

המזכירות הפדגוגית והפיקוח הכולל מופקדי� על אישור המדיניות הפדגוגית של 
מכלול הממצאי� . משרד החינו� ועל תכניה� של תכניות חינוכיות במוסדות החינו�

שהועלו בפרק זה מלמד שבפועל בכל הנוגע לתכנית קרב לא מילא המשרד את תפקידו 
רק לאחר סיו� . סדות חינו� ומאשר אות�כגור� שבודק תכניות המוצעות למו

ל המתוק� כי הפעלת תכניות "קבע המשרד בחוזר המנכ, 2011בספטמבר , הביקורת
ל המתוק� לא "אול� חוזר המנכ. במוסדות חינו� טעונה אישור של המשרד לגביה�

 . הגדיר מהו חלקה של המזכירות הפדגוגית ושל הפיקוח הכולל באישור תכניות קרב

 

 אפקטיביות של תכנית קרבבחינת ה

שנתית טעו� הגדרה של �קיומה של תכנית רב, על פי תורות ניהול מקובלות .1
בי� השאר כדי לבדוק את האפקטיביות , מטרותיה והצבת יעדי� מדידי� ליישומה

 שנות הפעלת תכנית קרב הערכה 20המשרד לא יז� ולפיכ� ג� לא ייש� במהל� . שלה
התברר , 2009 החליט לקיי� פעולת הערכה בסו� שנת ג� כאשר הוא. לגבי הפעלתה

כי חסרי� לו מטרות ויעדי� מוגדרי� של התכנית וכי חסר לו ג� בסיס המידע הדרוש 
 .לקיומה של הערכה כזאת

, מנהל יחידת הערכה ומידעבמסמכי המכרז קבע משרד החינו� כי הקבל� יעסיק . 2
אול� . ות הפדגוגית בתכנית קרבאשר יהא אחראי על ביצוע הערכת התכניות והפעיל

ראוי . התברר שבפועל הדוחות של יחידת ההערכה אינ� מעוברי� באופ� שוט� למשרד
שמשרד החינו� יהיה שות� לקביעת הנושאי� שיוערכו ויקבל את תוצאות הבדיקות 
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, מעורבותו זו נדרשת לצור� מילוי תפקידו כמוביל התכנית והמבקר אותה. שנעשות
 .אשר אות� הוא מממ�, ר קיו� של פעולות ההערכה האמורותהכולל בי� הית

 

 סיכו� והמלצות

תכנית ללימודי העשרה , ביזמת קר� קרב, משרד החינו� מפעיל זה שני עשורי�
מטרתה המרכזית של התכנית היא לפעול .  הילדי�ני הספר ובגיבבת, במוסדות חינו�

,  בעיקר ביישובי פריפריה,לצמצו� פערי� חברתיי� ולאפשר לתלמידי� ברחבי האר�
, התכנית מבוססת על שותפות בי� משרד החינו�. ליהנות מתכנית לימודי� מועשרת

 . ההורי� ועמותת קרב, רשויות מקומיות

יש לבר� על פעילות� של גופי� מהמגזר השלישי הנרתמי� לקידו� מטרות חברתיות 
כת החינו� בישראל כ� ג� יש להבי� את פעילותה של עמותת קרב במער. וחינוכיות

 . ואת שיתו� הפעולה שלה ע� משרד החינו� בהובלה ובניהול של תכנית קרב

, נמצאו ליקויי� הנוגעי� לאופ� שבו הוביל משרד החינו� את תכנית קרב, ע� זאת
. לקביעת מטרות התכנית ולבקרה על התנהלותה, בעיקר בכל הנוגע לגיבוש מדיניות
 . יות בתחו� פעולות ההעשרה במערכת החינו�יודגש כי תכנית קרב היא מהמרכז

בקרה ופיקוח של משרד החינו� בכל , ממצאי הביקורת מחייבי� קביעת סדרי ניהול
על הנהלת המשרד להסדיר את שיתו� הפעולה שלו ע� עמותת . הנוגע לתכנית קרב

להגדיר בבירור ובאופ� הנית� למדידה מה� המטרות והיעדי� של התכנית ; קרב
להגביר את ; לקבוע אמות מידה לצירו� יישובי� לתכנית ולפרסמ�; ת הישגיהולבחו� א

ולוודא שיהיו בידיו האמצעי� והכלי� לביצוע ; מעורבותו בניהול התכנית ובהובלתה
כל זאת כדי להביא לניצול יעיל של המשאבי� המוקצי� . פיקוח ובקרה נאותי�

 .לתכנית ולהשגת מטרותיה

 

♦ 
 

 מבוא

משרד החינו� מפעיל ג� תכנית חינוכית ,  הילדי�ניבבית הספר ובג וד הפורמליותצד תכניות הלימל
 התכנית או תכנית �להל� ( תכנית קרב � אשר במסגרתה ניתני� לימודי העשרה במוסדות חינו�

. שעות ההעשרה ה� חלק אינטגרלי מיו� הלימודי� ומרבית� ניתנות במהל� יו� הלימודי�; )קרב
 בתחו� פעולות ההעשרה במערכת החינו� פועלת מזה כשני עשורי� תכנית קרב מהמרכזיות

בעיקר , ומטרתה המרכזית היא לפעול לצמצו� פערי� חברתיי� ולאפשר לתלמידי� ברחבי האר!
התכנית מבוססת על שותפות בי� משרד . ליהנות מתכנית לימודי� מועשרת, ביישובי פריפריה

בשנת . 7הורי תלמידי� במערכת החינו� וקר� קרב, תרשויות מקומיו, ) המשרד�להל� ג� (החינו� 
 בתי ספר �710ובתוכ� ב,  רשויות מקומיות�124פעלה התכנית ב) 2010�2011(א "הלימודי� התשע

 .  תלמידי��267,000והשתתפו בה כ,  גני ילדי��1,902וב

__________________ 

 .�1990גיד פילנתרופי שנוסד בקנדה בקר� קרב היא תא  7
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* עת חברו קר� קרב ומכו� ו� ליר בירושלי� למיז� משות, 1990תחילתה של התכנית בשנת 
 החליטו משרד החינו� 1992בשנת . בירושלי� ובבית שמש לש� מת� תכניות העשרה לתלמידי�

משהצטרפה . ומשרד האוצר להרחיב את הפעילות ליישובי� נוספי� במימו� חלקי של המדינה
 �להל� (המשיכה קר� קרב לנהל את התכנית ופיתחה את מודל ההפעלה שלה , הממשלה לתכנית

 עמותת �להל� " (קרב יוזמות בחינו�" הקימה קר� קרב את עמותת 2003ת בשנ). הנהלת התכנית
 .  ובאמצעותה הפעילה את התכנית8)קרב

, 2003מספטמבר  )א(1/ד"ל תשס"את הכללי� להפעלת תכנית קרב ריכז משרד החינו� בחוזר מנכ
 ולאחר ,)ל" חוזר המנכ�להל� " (תכנית קרב למעורבות בחינו� בשיתו* משרד החינו�"שעניינו 

 .  הוא פרס� חוזר חדש2011בספטמבר , מועד סיו� הביקורת

יישובי� אשר משרד החינו� משתת* במימו� : היישובי� הכלולי� בתכנית קרב נחלקי� לשניי�
שהמשרד אנו משתת* במימו�  ויישובי�; ) מימו� רגיל�להל� (חלקי של התכנית המופעלת בה� 

מקומית והורי התלמידי� ה� שנושאי� במימו� עלות ואשר בה� הרשות ה, התכנית המופעלת בה�
עלות הפעלת התכנית בשנת הלימודי� ).  מימו� עצמי�להל� (לעתי� ג� באמצעות תרומות , התכנית

 מוצגת חלוקת מימו� התכנית בשנה 1בתרשי� : 9ח" מיליו� ש�218הסתכמה ב) 2009�2010(ע "התש
 . �לפי שני סוגי המימו, 10זו בי� השותפי� בהפעלתה

 

הרשויות המקומיות והורי ,  מעלות התכנית מומנו על ידי המשרד�92%מ� התרשי� עולה ש
:  מעלות התכנית מימנה עמותת קרב מכספה ומגיוס תרומות8%. התלמידי� אשר השתתפו בה

, שיעור זה מהעלות נועד בי� השאר לשכר עובדי הנהלת התכנית ועובדי� מינהליי� המסייעי� ביד�
 . תתפות בעלות הפעלת התכנית שבמימו� עצמיוכ� לש� הש

__________________ 

מטרותיה של עמותת קרב ה� לפעול לצמצו� פערי� ושוויו� הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות   8
 .כמו ג� במערכות תרבות וחברה נוספות, פעולות העשרה והעצמה במערכת החינו�

, הרשויות המקומיות, ינו�ח מתו� הסכו� הזה עבור תכניות העשרה במימו� משרד הח" מיליו� ש212  9
ח "וכשישה מיליו� ש; ההורי� וכ� תרומות של עמותת קרב ותרומות שהיא מגייסת עבור התכנית

 .במימו� עמותת קרב עבור שכר עובדי הנהלת התכנית וכ� הוצאות נוספות בגי� הפעלת התכנית
ת בי� הרשויות המקומיות במועד הביקורת לא היו בידי משרד החינו� נתוני� על חלוקת מימו� התכני  10

 .לבי� ההורי�
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הביקורת .  בדק משרד מבקר המדינה את נושא תכנית קרב2011במהל� החודשי� מר! עד אוגוסט 
הסדרת : ונכללו בה הנושאי� האלה, נעשתה בעיקר במשרד החינו� ובמשרדי הנהלת התכנית

ניהול המידע על התכנית ; אוכלוסיית היעד של התכנית; השותפות בי� המשרד לבי� עמותת קרב
ובחינת ; מעורבות המשרד בתחו� הפדגוגי; ניהול התכנית הלכה למעשה; והנגישות אליו

 .האפקטיביות של התכנית

 

✯ 

 

 הסדרת השותפות בי� משרד החינו� לבי� עמותת קרב

 �להל� ; 2009לאחרונה ביוני (לש� מת� שירותי ניהול ותפעול לתכנית קרב פרס� המשרד מכרז 
היחידה לתכניות משלימות למידה במינהל הפדגוגי . 11ובעקבותיו חת� על חוזה ע� קבל�, )כרזהמ

ר "ל המשרד בתקופת הביקורת היה ד"מנכ. מופקדת מטעמו על התכנית)  היחידה�להל� (במשרד 
מיכל כה� ' לית המשרד גב" סמנכ2010בראש המינהל הפדגוגי עומדת מאוקטובר . שמשו� שושני

 ). לית"כ הסמנ�להל� (

התכנית פועלת באמצעות : במכרז הוגדרו מוסדותיה של תכנית קרב ויחסי הגומלי� בי� השותפי�
נציגי , וע� חבריה נמני� נציגי המשרד, ועדת היגוי אשר אחראית בי� השאר להתוות את מדיניותה

 ועדת � ועדת ההיגוי ממנה שלוש ועדות משנה. נציגי מוסדות אקדמיי� ונציגי ציבור, עמותת קרב
 הלכה �ניהול התכנית "בפרק , עוד על הוועדות ראו להל�(ועדה פדגוגית וועדת ביקורת , כספי�

, אשר כל חבריה ה� עובדי� של עמותת קרב, ועדת ההיגוי ג� ממנה את הנהלת התכנית"). למעשה
תפקידה העיקרי של ההנהלה הוא לייש� את הנחיות ועדת . ל התכנית וחשב התכנית"ובה� מנכ

עמותת קרב מעסיקה , על פי המכרז. ההיגוי ולנהל את התכנית על היבטיה הפדגוגיי� והמינהליי�
 . את הנהלת התכנית ומממנת את חלקה היחסי באחזקת משרדי התכנית

בניהול ובתפעול המערכת , לטפל בכל הכרו� בהקמה, בי� השאר, על פי המכרז נדרש הקבל�
לגייס את העובדי� שלה , לנהל את כספיה,  עליההארגונית והכספית של התכנית ובפיקוח

להפעיל בהנהלת התכנית מער� פדגוגי , להתקשר ע� ספקי� לש� רכישת ציוד ושירותי�, ולהעסיק�
 . וכ� להתקשר ע� רשויות מקומיות ולחתו� על חוזי� עמ�, ומער� הערכה ובקרה

 לשיתו* פעולה בי� ובה� נוהל,  פרס� היוע! המשפטי לממשלה הנחיות1988עוד בשנת  .1
אשר בי� השאר נועד ליצור אצל , הנוהל). ש" נוהל היועמ�להל�  (12משרדי ממשלה לבי� עמותות

 עניי� שדורש תהלי� קבלת החלטות �משרדי הממשלה מודעות לעניי� שיתו* הפעולה ע� עמותות 
ת  פירט א�תו� התחשבות בהשלכות שעשויות לנבוע מכ� על המשרד ועל העמותה , מסודר

וקבע כללי� לקיו� קשרי עבודה שוטפי� , היתרונות ואת הסיכוני� אשר כרוכי� בשיתו* פעולה כזה
 .ביניה�

__________________ 

על פי .  למש� שנה2009והוא תק! מספטמבר , החוזה אשר חת� המשרד ע� הקבל� לא נשא תארי�  11
 הוא 2010באוגוסט .  שני� נוספותבארבעהמשרד להארי� את תקופת ההתקשרות מסמכי המכרז רשאי 

 שיל� 2009בשנת . �2011 באוגוסט וכ� עשה ג, אכ� הארי� את ההתקשרות ע� הקבל� לשנה נוספת
 .ח תמורת שירותיו במסגרת חוזה זה" מיליו� ש4.6המשרד לקבל� 

 ‰	ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ, " נוהל לשיתו! פעולה בי� משרדי ממשלה לבי� עמותות&עמותות ליד משרדי ממשלה "  12
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ,1988, 6.5100' הנחיה מס. 
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, "ועדת עמותות"משרד ממשלתי אשר מבקש לשת* פעולה ע� עמותה ימנה , ש"על פי נוהל היועמ
חשב המשרד וגור� , היוע! המשפטי של המשרד, ל של המשרד או סגנו"המנכ: שחבריה ה�

כל יזמה לשיתו* פעולה ע� עמותה תובא לפני הוועדה להחלטה עקרונית . עי הקרוב לעניי�מקצו
עליה לפרט את , משאישרה הוועדה את שיתו* הפעולה העקרוני ע� העמותה; ולאישורה העקרוני

 . פרטי ההסדר או להסמי� גור� אחר במשרד שייעשה כ�

תנחה את "ש כי הוועדה " קבע היועמ,אשר לצורת ההתקשרות בי� המשרד הממשלתי לבי� עמותה
לעג� ; לכרות חוזה בי� המשרד לבי� העמותה: מי שמטפל במשרד בפרטי ההסדר בדבר הצור�

ללא הסכמת , בנושאי� אלה, נושאי� מסוימי� בתקנו� העמותה ולהבטיח שהתקנו� לא יתוק�
 ". המשרד

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ËÒÂ‚Â‡·2011 ,È‚ ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˘·
˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÈÏ‰� ,˙Â˙ÂÓÚ ˙„ÚÂ ‰�ÈÓ ‡Ï13 Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡ÏÂ 

ÓÚÂÈ‰"˘ .ÓÚÂÈ‰ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ"˙Â˙ÂÓÚ ˙„ÚÂ ˙Â�ÓÏÂ ˘. 

כריתת חוזה של המשרד ע� עמותת קרב הייתה עשויה לשמש תשתית רשמית לעבודת�  .2
ירוט חלוקת תחומי האחריות והסמכויות בי� המשרד לבי� באמצעות פ, המשותפת בתכנית קרב

קיו� פורומי� משותפי� לניהול ; פירוט יחסי הגומלי� בי� השותפי� לתכנית; הנהלת התכנית
 . וקביעת סדרי הפיקוח והבקרה עליה; תיאור המנגנו� לעדכו� ולדיווח על ביצוע התכנית; התכנית

·¯˜ ˙˙ÂÓÚ ÌÚ ‰ÊÂÁ ˙¯Î ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ,ÓÚÂÈ‰ Ï‰Â�· ˘¯„�Î"˘. 

 ÈÏÂÈÓ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙·È˘È·2011 ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ËÏÁÂ‰ 
·¯˜ Ô¯˜ ÔÈ·Â „¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰ ˘·Â‚È ‰�È„Ó‰ , ¯·Óˆ„· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙·È˘ÈÏ „Ú2011 .

 ¯‡Â¯·Ù ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ¯¯·˙‰2012 ˘·Â‚ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ·Â˘ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú 
‰˘ ÈÙÎ ÌÎÒ‰ËÏÁÂ. 

בעניי� טיוטת זיכרו� , ל המשרד דאז" פנה האג* לחינו� יסודי למנכ1993עוד בשנת )  א( .3
בפנייה הוא ציי� שהטיוטה הייתה מקובלת ג� על דעת� של . דברי� אשר גיבש המשרד ע� קר� קרב

מעלה שהיא דנה בשיתו* פעולה לש� ) אשר צורפה לאותה פנייה(עיו� בטיוטה . נציגי קר� קרב
ושהיא עיגנה את , בסיוע קבל�, )1994�1995(ה "צוע פרויקט ההעשרה בשנת הלימודי� התשנבי

 . יחסי העבודה בי� המשרד לבי� הקר� בפרויקט זה

 . התברר כי המסמ� ובו זיכרו� הדברי� לא נחת�

". קר� קרב"בינו לבי� " סיכו� ההבנות"גיבש המשרד טיוטה של , �2009ב,  שני�16כעבור  )ב(
 . � זה נועד לעג� את יחסי העבודה ביניה�ג� מסמ

 .לא נחת�" סיכו� ההבנות"נמצא שג� מסמ� 

כי למרות שזיכרו� הדברי� שסיכ� , 2011הנהלת תכנית קרב השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
שיתו* הפעולה ביניה� התבסס על המכרז , את ההבנות בי� המשרד לבי� קר� קרב אכ� לא נחת�

קר� קרב השיבה למשרד מבקר המדינה . ת שהיו בבסיס זיכרו� הדברי�שמבטא את ההסכמו
 . כי מסמכי המכרז האמור מקיפי� ומפורטי� וייתרו את הצור� בהסכ� בי� הצדדי�, 2011בדצמבר 

__________________ 

 .' _____עמ, )ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰Â ) 2011	È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓÍÂ: ראו ג� בדוח זה  13
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יודגש . ל עסק בעיקר בדרכי הפעלתה של התכנית ברשויות המקומיות ובמוסדות החינו�"חוזר המנכ
לא עסק בדרכי� ,  תחומי האחריות והסמכות של השותפי� בתכניתכי הוא לא עסק בהגדרת מכלול

, אשר למכרז. וג� לא בסדרי הפיקוח והבקרה של המשרד עליה, לעדכ� ולדווח על ביצוע התכנית
א� לא את , הרי הוא מסמ� המחייב את המשרד ואת הקבל�, שהוא נספח לחוזה שבי� המשרד לקבל�

 .עמותת קרב

Î˙ ˙‡ ÏÈÚÙÓ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó‰·Á¯ ˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù· ·¯˜ ˙È� ,Î Ï˘ Û˜È‰·-200 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Á .„È˜Ù‰ ‡Â‰ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰ÏÂ‰È� ˙‡ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,·¯˜ ˙˙ÂÓÚ È„È· , ‰˜È�ÚÓ ¯˘‡

˙ÈÙÒÎ ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ÂÏ . ‰ÏÚÙ Ì‰·˘ ÌÈ¯Â˘Ú‰ È�˘ ÍÏ‰Ó·
·¯˜ ˙˙ÂÓÚ ÔÈ·Ï Â�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯È„Ò‰ ‡Ï ·¯˜ ˙È�Î˙ÈËÙ˘Ó ÍÓÒÓ·  .

Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ‰˙ÂÓÚ‰ È„È˜Ù˙ ËÂ¯ÈÙ·Â ˙ÂÙ˙Â˘‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÌˆÚ ÔÂÈˆ· ˜Ù˙Ò‰ ‡Â‰ .
ÓÚÂÈ‰ Ï‰Â� ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ¯·„‰"˘ . 

 הובאה תשובתה של הלשכה המשפטית של המשרד ולפיה 2011בתשובת משרד החינו� מדצמבר 
את שיתו* הפעולה של המשרד ע� וכ� יש צור� להביא לפניה , יש צור� בהקמת ועדת עמותות

מזכר "עוד ציינה בתשובתה כי לפני העברתו של . המשרד עוסק בהכנת מזכר הבנות; עמותת קרב
ראוי לקיי� בוועדת העמותות שתוק� דיו� בנושא אופ� שיתו* הפעולה ע� , לחתימה" ההבנות

ש ולקבל "מכדי שהנהלת המשרד תוכל לתת דעתה על הנושא ועל הנחיות היוע, עמותת קרב
 . החלטות מדיני2ת בעניי�

 2009ביולי , על רקע מחלוקת הנוגעת לקשרי העבודה שבי� המשרד לבי� הנהלת התכנית .4
בזיקה בי� דיני המכרזי� והפעילות של גופי� "שיש לקיי� דיו� , מר גדעו� סער, החליט שר החינו�

 .נמצא שלא התקיי� דיו� כזה". פילנתרופיי�

לית ומנהלת "כי הוא הנחה את הסמנכ, 2011למשרד מבקר המדינה בדצמבר שר החינו� השיב 
 . המינהל הפדגוגי לדאוג שאופ� הטיפול והליווי של משרד החינו� את תכנית קרב ייבדק מחדש

·¯˜ ˙˙ÂÓÚ ÌÚ ÂÈÒÁÈ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ . ˙ÂÙÂÏÁ ÔÁ·È ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·
ÓÚ ˙˜ÙÒÓ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ·¯˜ ˙˙Â , ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÎÂ

 ‰¯˘Ú‰‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ Ï‰�È ¯˘‡ Ì¯Â‚‰ ˙¯ÈÁ·Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ËÂ˜�Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â Í¯Âˆ‰
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ·. 

 כי יש בכוונתו לבחו� מחדש את הפעלת 2011משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 וכ� לבחו� את החלופות האפשריות לביצוע ;תכנית קרב ולשקול שינוי במבנה חלוקת האחריות

ואת האפשרות לנקוט הלי� תחרותי לבחירת הגור� שינהל , שירותי ניהול ג� בידי גורמי� אחרי�
 .את התכנית

 

 

 אוכלוסיית היעד של תכנית קרב 

לפעול לצמצו� ", כפי שהוגדרה במכרז, מטרתה המרכזיתשתכנית חינוכית כאמור  קרב היאתכנית 
הנות מתכנית י ל,ישובי פריפריהיובעיקר ב, תיי� ולאפשר לתלמידי� ברחבי האר!פערי� חבר

תכנית קרב פועלת באמצעות תוספות של שעות לימוד במוסדות ,  על פי המכרז."לימודי� מועשרת
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תחת הגג שלה ; עיקר הפעילות מתקיי� במהל� יו� הלימודי� ובגבולות המוסד החינוכי; החינו�
בכל שנה קובעי� המשרד והנהלת ;  במגוו� רחב של תחומי דעת ועניי�פועלות תכניות העשרה

תכניות ההעשרה מיועדות ; בכפו* למגבלות התקציב, התכנית את מספר שעות ההעשרה לתלמידי�
 .על ההורי� להשתת* בעלות התכניות א� הסכימו לקבל�; לכל התלמידי� במוסד החינוכי

 

 

 השגת המטרה המרכזית של תכנית קרב 

מותנית , )במימו� חלקי של המשרד, כלומר(א� יישוב זכאי להצטר* לתכנית במימו� רגיל לטה ההח
ל משרד החינו� העוסק באופ� הקצאת "על פי חוזר מנכ. כלכלי�בנתוני� על מצבו החברתי
 קבוצות ובכל אחת �10ל"המשרד מחלק את אוכלוסיית התלמידי� , 14המשאבי� לבתי ספר יסודיי�

דהיינו ,  מהתלמידי� הגבוהי� ביותר במדד10% נמצאי� 10בעשירו� . י� מהתלמיד10%מה� 
 מהתלמידי� 10% נמצאי� 1בעשירו� . אקונומית�האוכלוסייה החלשה ביותר מבחינה סוציו

לכל בית ספר . אקונומית�כלומר האוכלוסייה המבוססת ביותר מבחינה סוציו, הנמוכי� ביותר במדד
מדד הטיפוח "ממדד עשירוני הטיפוח נגזר ". תלמידיומחושב ממוצע עשירוני הטיפוח של 

שהוא ממוצע עשירוני הטיפוח של תלמידי� בבתי ספר יסודיי� הגרי� בתחו� רשות , "הרשותי
 . מקומית מסוימת

הוא רואה ברשויות , על פי ממצאי הביקורת ותשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה
לנוכח זאת חילק ". שכבות חלשות "�פוח הרשותי המקומיות שמדורגות חמש או יותר במדד הטי

רשויות המדורגות חמש או יותר יכונו להל� : משרד מבקר המדינה את הרשויות לשתי קבוצות
 ". רשויות מבוססות "�והשאר , "רשויות שאינ� מבוססות"

אשר מחולקות על פי מדד ,  הרשויות המקומיות באר!254 מפורטי� נתוני� על 1בטבלה  .1
כ� מפורטי� נתוני� לשנת הלימודי� ; א"וח הרשותי של המשרד לשנת הלימודי� התשעהטיפ
שיעור� מכלל הרשויות באר! , ע על מספר הרשויות שהשתתפו בתכנית במימו� רגיל"התש

יצוי� ששיעורי ההשתתפות של המשרד במימו� התכנית ברשות . 15והשתתפותו הכספית של המשרד
 ). ראו להל�( מס� עלות התכנית לתלמיד 60% ועד �8%מוה� נעו , מקומית היו מדורגי�

__________________ 

יצוי� כי רוב המשתתפי� בתכנית קרב בשנת הלימודי� . 2007 מספטמבר 1/ח"ל תשס"חוזר מנכ  14
 . מכלל המשתתפי�82% &א היו תלמידי� בבתי ספר יסודיי� "התשע

נתוני� על ה. ת קרבא לא חלו שינויי� בהרכב היישובי� בתכני"ע לתשע"בי� שנות הלימודי� התש  15
תקציב ( בבתי הספר עצמ� בלבד  הישירהההשתתפות הכספית של המשרד נוגעי� למימו� הפעילות

 .16עוד בנושא זה ראו הערה . )המוסדות
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 1טבלה 

 ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
 Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰

 ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó
ÏÈ‚¯ ÔÂÓÈÓ· ,

˘ ÈÙÏ‡·"Á16

 

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯ÂÚÈ˘
 ¯˘‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 ˙È�Î˙· ÂÙ˙˙˘‰
 ÏÈ‚¯ ÔÂÓÈÓ· ·¯˜

˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÓ 

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯ÙÒÓ
 ¯˘‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 ˙È�Î˙· ÂÙ˙˙˘‰
ÏÈ‚¯ ÔÂÓÈÓ· ·¯˜ 

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯ÙÒÓ
ÈÓÂ˜Ó‰ı¯‡· ˙Â 

 ÁÂÙÈË‰ „„Ó
È˙Â˘¯‰ 

0 0 0 21 1.00&1.99 

719 18% 4 22 2.00&2.99 

2,664 42% 10 24 3.00&3.99 

5,674 61% 17 28 4.00&4.99 

12,885 63% 22 35 5.00&5.99 

16,997 48% 23 48 6.00&6.99 

10,673 43% 20 46 7.00&7.99 

983 14% 4 28 8.00&8.99 

309 50% 1 2 9.00&9.99 

50,904 40% 101 254 ‰Ò"Î 

 

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰Ó31 ÔÈ·Ó 101 ˙ÈÎ˙· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
 ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÈ‰ ÏÈ‚¯ ÔÂÓÈÓ· ·¯˜)31%˙ÂÈ¯Â‚Ë˜ Ô˙Â‡· ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ( , ˙Â‚¯Â„Ó ÂÈÈ‰„

Ï ˙Á˙Ó-5È˙Â˘¯‰ ÁÂÙÈË‰ „„Ó· . 

2. ÓÈÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙ÈÁ· ÈÙ ÏÚ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÏÈ‚¯‰ ÔÂ
‰Ï·Ë‰ ,· ˙ÈÎ˙‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯Â·Ú „¯˘Ó‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÎ ˙„ÓÏÓ-31 

˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· ‰ÓÎ˙Ò‰ ˙ÂÒÒÂ·Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰"Î· Ú-9˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , Ì‰˘18% 
¯ÙÒ‰ È˙·· ˙ÈÎ˙‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÏÚÂÙ· ‰‡ˆÂ‰‰Ó. 

; האוכלוסיות הלא מבוססות לתכניתמתשובת הנהלת התכנית עולה שנעשו מאמצי
 לצירופ� של 
 קבעה ועדה אשר מונתה בידי ועדת ההיגוי עקרונות להפסקת מימו� המשרד ביישובי
 2002בשנת 


רשויות ומוסדות שביססו "מתשובת המשרד עולה כי הוא לא הפסיק את מימו� התכנית ב. מסוימי
 ".את פעילות
 על תכנית קרב

, לית המשרד לשעבר"התקיי
 דיו� בלשכת מנכ, ית קרבעל רקע קיצו� בתקציב המשרד לתכנ .3
 2קיימות "ל התכנית כי במקרה של קיצו� בתקציב "שבו אמר מנכ, 2008במר� , שלומית עמיחי' גב

 הוצאת יישובי
 #השנייה ,  הפסקת פעילות התכנית ביישובי
 מבוססי
#הראשונה : חלופות
, בי
 טעו� הודעה מוקדמת לרשויות המקומיותהוא ציי� שמהל% דרסטי כמו הוצאת יישו". מהתכנית

__________________ 

שלא יועד באופ� ישיר , "התקציב הנוס!"ההשתתפות הכספית של משרד החינו� לא כללה את מרכיב   16
, ברשויות מקומיות מעורבות, כמו כ�". מנהלי תיפעול"וריי� ו כגו� שכר רכזי� אז&למוסדות החינו� 

 חושבו שיעורי ההשתתפות של &שבתחומ� נמצאי� יישובי� של המגזר היהודי ושל המגזר הערבי 
שיעורי ההשתתפות : משמעות הדבר היא כזאת. המשרד רק על פי הנתוני� של המגזר היהודי בה�

 . ר מהשיעורי� בפועלבאות� רשויות לפי חישוב זה נמוכי� יות
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ועל פי מסמכי המשרד הוא לא בח� את , בדיו� לא התקבלה החלטה בעניי�. עד מאי בכל שנה
 .ל התכנית"ההצעה של מנכ

 מנהל #להל� (מנהל היחידה לתכניות משלימות למידה במשרד האחראי על התכנית מטע
 המשרד 
כי רשימת הרשויות המקומיות אשר , גי משרד מבקר המדינהוהנהלת התכנית הסבירו לנצי) היחידה


 #רשות מקומית שנכנסה לתכנית בעבר ; משתתפות בתכנית קרב במימו� רגיל גובשה במהל% השני
 ).ראו להל�(לא הוצאה ממנה 

 בחודשי
 יוני עד אוקטובר #או לאחר פתיחתה , א"התברר כי לקראת שנת הלימודי
 התשע .4
א% בקשת� נדחתה בנימוק של מחסור , רשויות מקומיות להצטר* לתכנית ביקשו שלוש 2010

משר , 8אשר מדורגת במדד טיפוח ,  ביקשה המועצה המקומית אבו סנא�2010ביוני : בתקציב
ל התכנית כי היא לא תוכל להצטר* "בספטמבר אותה שנה השיב לה מנכ. החינו% להצטר* לתכנית

אשר מדורגת ,  ביקשו המועצה המקומית דיר אל אסד2010ביולי ובאוקטובר ; באי� תקציב לכ%
, 6.7אשר מדורגת במדד טיפוח רשותי , והמועצה המקומית עספיא, 7.5במדד טיפוח רשותי 

ונענו בשלילה בנימוק שמשרד החינו% לא הגדיל את התקציב ולכ� , ל התכנית להצטר* אליה"ממנכ
יצוי� . כלו להצטר* לתכנית במימו� עצמיל התכנית ציי� שה� יו"מנכ. אי� לה� אפשרות להצטר*

 .א לא הצטרפה שו
 רשות מקומית לתכנית קרב במימו� רגיל"שבשנת הלימודי
 התשע

 כי התקציב המיועד לתכנית קרב לא מספיק 17 העלה משרד מבקר המדינה1998שעוד בשנת , יצוי�
 . 18י
 את הסיועולכ� לא כול
 מקבל, למת� הסיוע שנקבע לכל היישובי
 שלכאורה זכאי
 לו

ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ¯ÚÙ ÌˆÓˆÏ ‡È‰ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰˙¯ËÓ ,‰È¯ÙÈ¯Ù· ¯˜ÈÚ· , ÌÏÂ‡
ÏÈ‚¯ ÔÂÓÈÓ· ·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ˙ÂÒÒÂ·Ó È˙Ï· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚÂÙ· , Ï˘·
˙ÂÒÒÂ·Ó ÂÈ‰ ·¯˜ ˙ÈÎ˙· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘ÈÏ˘Î ÂÏÈ‡Â ˙È·Èˆ˜˙ ‰Ï·‚Ó . ¯·„‰

 ‰Î¯Ú‰Â ‰ÈÁ· ·ÈÈÁÓ ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Î¯‰ ‡˘Â· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ Ï˘
˙ÂÒÒÂ·Ó È˙Ï·‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·Â ˙ÂÒÒÂ·Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡Â ˙ÈÎ˙· ,

ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ¯ÂÓ‡Î ‰ÈÁ· ÚˆÈ· ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡. 

˙ÈÎ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô·Î¯‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰‰ ÏÚ , ˙Â„˜Ó˙‰ ÍÂ˙
Á‰ Í˙Á·È˙¯·-ÈÏÎÏÎ ,‰È„ÚÈÂ ˙ÈÎ˙‰ ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‡Â‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ . ÈÂ‡¯

 ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÂÓÈÓÏ ˘Ó˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÌÈÈ·ÈË¯ËÏ‡ ÌÈ˘ÂÓÈ˘ Ì‚ ÂÁ·ÈÈ ÂÊ ‰˜È„· ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ
˙ÂÒÒÂ·Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó . ÚÈÈÒ˙ ¯˘‡ ‰‡ˆ˜‰· ‰¯ÈÁ·ÏÂ È·Èˆ˜˙‰ ÔÂÎ˙Ï ÚÈÈÒÏ ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ‰ÈÁ·

˙ÈÎ˙‰ È„ÚÈ ˙‡ ‚È˘‰Ï . 

למשל שתי תכניות , תכנית קרב פועלות תכניות שאינ� תכניות העשרה מובהקותבמסגרת  .5
ועל פי מסמכי תכנית קרב , אשר מתקיימת בבתי ספר" רשת חברתית"תכנית : המשנה האלה

העלות ". מתקיי
 בה
 טיפול ממוקד בילדי
 ע
 מצוקות בשיתו* הצוות החינוכי של בית הספר"
 מיליו� 1.1שמתוכ
 , ח" מיליו� ש#3.5ע ב" הלימודי
 התשהכוללת של תכנית זו הסתכמה בשנת

 #להל� " (קליטת עולי
 ורב תרבותיות"וכ� תכנית ; )והשאר במימו� עצמי(ח במימו� המשרד "ש

אשר פעלה ברוב שנות פעילותה של תכנית קרב וכללה פעילות של מגשרי
 , )תכנית המגשרי

תקציב המשרד ". תיי
 בנושא רב תרבותיותפרויקטי
 חבר"ב, בבתי ספר וברשויות המקומיות
 מומנו 60%.  מעלות התכנית40%שה
 , ח" ש800,000ע היה "לתכנית זו בשנת הלימודי
 התש
 .ח" מיליו� ש2ובס% הכול עמד התקציב על , מתקציב תכנית קרב של בתי הספר

__________________ 

 .312'  עמ,"תקצוב החינו� באמצעות רשויות מקומיות"בפרק  ,)È˙�˘ ÁÂ„48) 1998 , מבקר המדינה  17

ראו מבקר , עוד בנוגע למת� סיוע של משרד החינו� ליישובי� בלתי מבוססי� אל מול יישובי� מבוססי�  18
 . 139' עמ, "טרות חינו�התקשרות ע� עמותה למ"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58‡) 2007 , המדינה
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י
 נוספי
 אשר וכ� נושא, ל יתקצב משרד החינו% פרויקטי
 חינוכיי
 וחברתיי
"על פי חוזר המנכ
הנושאי
 " נכתב כי 2009בדיו� של ועדת הכספי
 מאוגוסט . יאושרו בידי ועדת הכספי
 של התכנית


, אשר כולל את תכנית המגשרי
 ואת תכנית הרשת החברתית" תקציב היישובי
"ובה
 , "האחרי

דת סוכ
 שתזומ� בהקד
 ישיבה שישתתפו בה הנהלת התכנית והיחידה המופק. אינ
 מאושרי

, ע"אמצע שנת הלימודי
 התש, 2010התברר כי רק בינואר . בתו% שבועיי
, עליה במשרד החינו%

יצוי� כי ג
 . מפרוטוקול הדיו� עולה שהיא לא דנה כלל בנושאי
 אלה. התכנסה שוב ועדת הכספי


 היא לא דנה בנושאי
 האלה והסתפקה באישור כללי של, 2010ביולי , בדיו� הבא של ועדת הכספי
 .תכנית העבודה ומסגרת התקציב

אשר לא אושרו ,  כי הנושאי
 האמורי
2011מנהל היחידה מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

; וכי ה
 אושרו ללא שינויי
 משמעותיי
, נדונו בידי היחידה והנהלת התכנית, בידי ועדת הכספי

לאשר את השינויי
 בתיאו
 סוכ
 ע
 חשב המשרד שאי� צור% לכנס את הוועדה ונית� , כיוו� שכ%
 . ואכ� כ% היה, עמו

והמידע , על פי המסמכי
 היו למנהל היחידה השגות על תכניות המשנה שמפעילה תכנית קרב
יש " אמר מנהל היחידה כי 2011בדיו� של ועדת ההיגוי מיולי . שהיה בידיו על התכנית לקה בחסר

לבי� , ה� עמוד השדרה של תכנית קרבש, לשקול מחדש את סדר העדיפויות בי� תכניות ההעשרה
 )".'רשת חברתית וכו, דוגמת מגשרי
(תכניות משניות 

 ‰Ï˘ ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙·ÈÏÓ ˜ÏÁ ÔÈ‡˘ ‰˘Ó ˙ÂÈÎ˙ ¯ÂÓ‡Î ÂÏÚÙ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ·- ˙ÂÈÎ˙ 
 „·Ï· ‰¯˘Ú‰-ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ È˜ÏÁ ÔÂÓÈÓ·  , Ô˙Â„Â‡ ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‰È‰ „¯˘ÓÏ˘ ÈÏ·

ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ ,˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘Ï Ú‚Â· ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ"Ú . 

בתגובתו למשרד מבקר המדינה ציי� המשרד כי הוועדה הפדגוגית של התכנית גיבשה נוהל עבודה 
בנוגע לוועדה (שלפיו כל תכניות המשנה ייבדקו מחדש ויובאו לפניה לש
 בחינה א
 לאשר� , חדש

 ).  ראו להל�#הפדגוגית 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡˙· ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï ÂÏÏ‚·˘ È·Èˆ˜˙ ¯ÂÒÁÓ Ï˘ ÌÈ
‰¯˘Ú‰‰ ˙ÂÈÎ˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï ˙ÂÒÒÂ·Ó È˙Ï· ˙ÂÈÓÂ˜Ó , ˙ÂÂÂÎÓ ÔÈ‡˘ ‰˘Ó ˙ÂÈÎ˙ ÌÂÈ˜

‰Ï˘ ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙·ÈÏ· ÔÈ‡Â ·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰˙¯ËÓÏ , ˙ÈÎ˙Â ˙È˙¯·Á‰ ˙˘¯‰ ÂÓÎ
ÌÈ¯˘‚Ó‰ , ˙˘¯ÂÙÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ÔÂÚËÔÓÈÈ˜Ï Ì‡ . ÏÚ

 ˙ÈÎ˙ È·‚Ï ÂÏ˘ ÂÈ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ˙ÂÏÂÚ ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰
·¯˜ ,ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ˙ÂÙÂÏÁ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ . 

 

 

 צירו רשויות מקומיות לתכנית קרב

 קבע משרד החינו% בנוגע לקבלת החלטות בעניי� הרשויות 2003ל מספטמבר "בחוזר המנכ
ההחלטה על הפעלת תכנית קרב ברשות המקומית "כי , קומיות אשר ישתתפו בתכנית קרבהמ

הקריטריוני
 מעניקי
 ... שתיבחר תתקבל על פי קריטריוני
 שנקבעו בוועדת ההיגוי של תכנית קרב
 ". הכלכלי שלה
 נמו%#עדיפות בי� היתר ליישובי
 שהמצב החברתי

, ופרס
 אותו ביוני של אותה שנה,  לבחירת הקבל� גיבש המשרד את המכרז2009במהל% שנת  .1
לעניי� ההחלטות בדבר הפעלת התכנית . ע בספטמבר"לקראת פתיחתה של שנת הלימודי
 התש
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, כי אלה יתקבלו על פי אמות מידה שייקבעו בידי ועדת ההיגוי, ברשויות המקומיות קבע המשרד
 . לאחר שיאושרו על ידי החשבות והלשכה המשפטית במשרד

2. Ó Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ˘ ¯¯·˙‰-2009 , ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜ ‡Ï
ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï .ÌÈ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· ÈÎ Ì‚ ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓ , ËÒÂ‚Â‡Ó

2007 ÈÏÂÈ „ÚÂ 2011 ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï ˜¯ ‰ÒÎ˙‰ ‡È‰Â ,
 ÈÏÂÈ ÛÂÒ·2011 .ÂÈ„· ÈÎ ÔÈÂˆÈ‰˘· ÌÈÈÓÚÙ ÒÎ˙‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰ ‰Ê Ô . ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÛÂ¯ÈˆÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÈË‰ ÂÈÏÚ˘ ÛÂ‚‰˘ , Â˘‚ÂÈ ¯˘‡
„¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ˙Â·˘Á‰ ¯Â˘È‡Ï ,‰˘ÚÓÏ ÏÚÙ ‡Ï . 

3. )‡  ( ËÒÂ‚Â‡· ˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰ ‰˙Ù „¯˘Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ2009 , ˙˘ ˙‡¯˜Ï
˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"Ú ,Ï-87 È˙Â˘¯ ÁÂÙÈË „„Ó· ˙Â‚¯Â„Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 5.0‰ÏÚÓÂ  , ¯˘‡

ÏÈ‚¯‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÈÎ˙· ÂÏÏÎ ‡Ï ,Û¯Ëˆ‰Ï ·˙ÎÓ· Ô‰Ï ‰ÚÈˆ‰Â . ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓ·
˙ÈÎ˙Ï ˙ÂÈÂ˘¯ ÛÂ¯ÈˆÏ ˙‡ÊÎ ‰„ÈÓ ˙Ó‡ ¯·„· ‰ËÏÁ‰Ï ‰˙ÎÓÒ‡ ‰‡ˆÓ . 

רשויות שהוצע לה� במכתב האמור לרשויות המקומיות לא נרש
 על פי איזו אמת מידה ייבחרו ה
לא יכלה רשות מקומית לדעת באילו תנאי
 היא יכולה להיכנס , כיוו� שכ%. להצטר* לתכנית

בכ% עולה חשש כי . היא ג
 לא יכלה לבדוק א
 ההחלטה שהתקבלה בעניינה מוצדקת; לתכנית
 יודגש שאמת המידה האמורה לא. המשרד נהג בעניי� זה בחוסר שקיפות; נפגע עקרו� השוויו�

 .פורסמה בקרב הרשויות המקומיות

 ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È„È· ‰Ú·˜ ‡Ï ¯˘‡ ‰„ÈÓ ˙Ó‡ ÈÙ ÏÚ Â¯Á· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ˙Â·˘Á‰ È„È· ‰¯˘Â‡ ‡ÏÂ . ÛÂ¯ÈˆÏ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰

Ê¯ÎÓ· Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÍÈÏ‰Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰. 

ל התכנית שמסתמנת אפשרות להפעלת " המקומיות ציי� מנכבמכתב האמור לרשויות )ב(
תו% מת� עדיפות ליישובי
 , בהיק* מצומצ
, ע ביישובי
 חדשי
"התכנית בשנת הלימודי
 התש

 
עוד ציי� שעל הרשויות המקומיות .  ללא השתתפות המשרד#שמימנו את התכנית בכוחות עצמ
בצירו* התחייבות עקרונית , ע ימי
 לכל היותרבתו% שבו, המעוניינות בכ% להשיב לו באופ� מיידי

 . של ראש הרשות והגזבר למימו� חלק
 של ההורי
 והרשות

ל התכנית במכתבי
 " רשויות מקומיות השיבו למנכ87 מתו% 7ממסמכי הנהלת התכנית עולה כי 
במסמכי היחידה והנהלת התכנית לא נמצאו . אשר בה
 הביעו את רצונ� להצטר* לתכנית

כמו כ� לא קיבלו . א
 לאו,  הרשויות האמורות7ת להחלטות א
 לקבל את בקשותיה� של אסמכתאו
והקבל� חת
 ע
 ,  רשויות#5הנהלת התכנית שלחה הסכ
 הצטרפות לתכנית ל. הרשויות מענה בכתב

 . 19ארבע מה�

 התבררו #אשר לשתי הרשויות המקומיות שלא נשלח אליה� הסכ
 הצטרפות לתכנית  )ג(

הפרטי
 הבאי : 

ל " כתב ראש העירייה למנכ2009באוגוסט . 6.8קרית גת מדורגת במדד טיפוח רשותי  )1(
משרד החינו% והרשות במימו� התכנית , האפשרות לרתו
 את כל הגורמי
 קרי הורי
: "התכנית

 1,500מציבה בפנינו אתגר ואנחנו מוכני
 לעשות הכל על מנת לאפשר קיו
 התכנית עבור 

__________________ 

ל התכנית היא "אול� על פי דברי� שמסר מנכ, הרשות המקומית החמישית ביקשה אמנ� להצטר!  19
, כיוו� שהוחלט שלא להגדיל את שיעור המימו� אשר נית� לה; ביקשה להגדיל את המימו� של המשרד

 . לא הצטרפה הרשות לתכנית
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משלא קיבל מענה  ". של הרשות אנו נעביר כמתבקש לאחר אישורכ
 הסופיאת חלקה. תלמידי
כעבור חודשיי
 כתב לו מנהל . כתב ראש עיריית קרית גת על הבקשה ג
 לשר החינו%, למכתבו

 . היחידה כי בקשתו נדחתה משו
 שלא צורפה אליה התחייבותו של הגזבר למימו� התכנית

 כתב ראש 2009באוגוסט . 5דורגת במדד טיפוח כרכור מ#המועצה המקומית פרדס חנה )2(
ולש
 כ% , ע"ל התכנית שהיישוב מעוניי� להצטר* לתכנית בשנת הלימודי
 התש"המועצה למנכ

בשלב הראשו� מעוניינת המועצה . המועצה מתחייבת לממ� את חלק הרשות וחלק ההורי
 בתכנית
 . 'עד ג' להפעיל את התכנית בכיתות א

כי התקציב שיועד לתוספת היישובי
 , 2011שרד מבקר המדינה באוקטובר ל התכנית מסר למ"מנכ
#ולפיכ% ניתנה עדיפות ליישובי
 אשר מבוססי
 פחות מהמועצה המקומית פרדס חנה, היה מוגבל

 .והצטרפותה לא אושרה בסופו של דבר, כרכור

יות בתיאו
 כי הנהלת התכנית השיבה לרשויות המקומ, משרד החינו% השיב למשרד מבקר המדינה
הוא הוסי* כי פרק הזמ� הקצר שנית� לרשויות למת� . ג
 א
 אי� תיעוד לכ%, ע
 המשרד ובאישורו

תגובה נבע מהניסיו� להספיק להפעיל את התכנית ביישובי
 החדשי
 ע
 פתיחתה של שנת 
 . ע"הלימודי
 התש

˘Ó ÈÏÚ· ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÂ˜˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÈÁ·Ó ˙ÒÒÂ·Ó ‰È‡˘ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˙ÂÚÓ
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰¯˘Ú‰ ˙ÂÚ˘Ï ‰·Èˆ˜˙Ó ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ËÈÏÁ‰Ï ‰‡Â·· , ÏÚÂ

‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ¯Â‰Ó ˙‡ÊÎ ˙ÈÎ˙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙ÈÈ·‚ ; ıÚÈÈ˙‰Ï Ì‚ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
˙ÈÎ˙Ï Ì˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï Ú‚Â· Ì˙„ÓÚ ‰Ó ¯¯·Ï È„Î ‰ÓÂÁ˙·˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ , ÏÂÓ Ï‡

˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÙÂÏÁ ;˙Â˜ÒÓ ˘Â·È‚ ¯Á‡Ï‰È , ÏÚÂ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÌÈ˙Á‰Ï ˙Â˘¯‰ ˙˘¯„
¯·Ê‚‰ ˙‡Â ˙Â˘¯‰ ˘‡¯ ˙‡ ˙ÈÙÒÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ . 

 ‰ÈÈÙ‰ ÏÚ ·È˘‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â¯˘ÚÓ ‰˘È¯„‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ıÈ˜‰ ˙˘ÙÂÁ ÍÏ‰Ó· ÌÈÓÈ ÚÂ·˘Î ÍÂ˙· ‰¯ÂÓ‡‰ , ˙˘ Ï˘ ‰˙ÁÈ˙Ù ˙‡¯˜Ï ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ

˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"Ú ,È˙Ï· ‰˘È¯„ ‡È‰-‰¯È·Ò ‰ËÏÁ‰Â ‰ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰È‡˘ 
˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â· ÌÈÈÂ‡¯ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ÂÈÂ˘¯ Û¯ˆÏ Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˙ÂÎÓÒ‰

‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡Â ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ „Ú˙Ï ÂÈÏÚÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰¯ÂÒÓ ·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó . 

 רשויות #48י
 לל התכנית מכתב"שלח מנכ, 2011ביוני , ב"לקראת שנת הלימודי
 התשע .4
והציע לה� להצטר* לתכנית קרב במימו� ,  או יותר7.5מקומיות אשר מדורגות במדד טיפוח רשותי 

ל ציי� שעל הרשויות להודיע לו א
 ה� מעוניינות "המנכ. קרי במימו� חלקי של המשרד, רגיל
ל ההורי
  עליה� לצר* לתשובה התחייבות למימו� חלק
 של הרשות וש#וא
 כ� , להצטר* לתכנית

 . ימי
11 בתו% #כל זאת . בחתימת ראש הרשות והגזבר, בתחומה

במסמכי המשרד והנהלת התכנית לא נמצאה אסמכתה להחלטה בדבר אמת מידה כזאת  )א(
יצוי� כי הלשכה המשפטית . אי� לדעת איזה גור
 אישר אותה, כיוו� שכ%. לצירו* רשויות לתכנית

עוד עולה מ� המסמכי
 כי מנהל היחידה קיבל . זאתוחשבות המשרד לא אישרו אמת מידה כ
 .מהנהלת התכנית דיווח על הפנייה לרשויות

)·(  ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â¯˘ÚÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˘¯„ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÍÂ˙· ‰ÈÈÙ‰ ÏÚ ·È˘‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó11ÌÈÓÈ  , ˙Ï·˜ Ì˘Ï ÛÂÙˆ ÌÈÓÊ ÁÂÏ· „ÂÓÚÏ ¯ÓÂÏÎ

·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰˘¯„Î ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ  . 

ל התכנית "דיווח מנכ, 2011באמצע יוני , כעבור שבועיי
 ממועד שליחת המכתבי
 לרשויות )ג(
הוא ציי� כי ארבע רשויות . למנהל היחידה על שבע רשויות מקומיות אשר השיבו לפנייה אליה�
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שתי רשויות אשר :  בה�ושלוש רשויות נוספות לא עמדו;  עמדו באמות המידה הנדרשות20מקומיות

ורשות אשר מכתבה היה חתו
 בידי ראש הרשות , ביקשו להפעיל את התכנית רק בגני הילדי

 .8יצוי� כי שלוש הרשויות מדורגות במדד טיפוח רשותי . ללא חתימת הגזבר, בלבד

‰˙Á„ ˙ÈÎ˙‰ Ï‡ Û¯Ëˆ‰Ï Ô˙˘˜·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È˙˘˘ ¯¯·˙‰ , ‰ÚÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï
·˙Î· .‰ ÏÚ„¯˘Ó ,ÎÓÒ‰ ÏÚ Ë¯Ù·Â" ˙ÈÎ˙ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ÈÓ‰ ˙Ï‰ÓÎ ˙ÈÏ
·¯˜ ,˙ÈÎ˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï ˙Â˘˜·Ï ·˙Î· ‰ÚÓ Ô˙ÈÈ˘ ‡„ÂÂÏ ; ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ Ì‡

 ˙ÈÏÈÏ˘-ÍÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ‰ Ì‰Ó ÔÈÈˆÏ ˘È . 

)„(  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓ
ÂÏ·˜˙‰ ˙ÈÎ˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï˘¯„Î Â¯˘Â‡ ‡ÏÂ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÂÚ·˜ ‡Ï˘ ÌÈ‡˙ ÈÙ ÏÚ  : ‚Â¯È„

 È˙Â˘¯ ÁÂÙÈË „„Ó·7.5¯˙ÂÈ Â‡  , ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Â˘¯‰ ‰˘˜È· Ô‰·˘ ÍÂÈÁ‰ ˙ÂÓ¯Â
)Ï˘ÓÏ ,ÌÈ„ÏÈ È‚ .( 

בעניי� . ל חדש בנוגע לתכנית קרב"פרס
 המשרד חוזר מנכ, 2011בספטמבר , לאחר סיו
 הביקורת
בקשה של רשות מקומית : שויות מקומיות לתכנית קבע המשרד בחוזר זהתהלי% ההצטרפות של ר

יינת� אישור של המשרד להצטרפות ; להפעיל את התכנית במוסדות חינו% בתחומה תוגש למשרד
הרשות , הרשות לתכנית וייקבעו היק* התקציב וחלוקת ההשתתפות במימו� התכנית בי� המשרד


ומית לתכנית בהשתתפות תקציבית של המשרד תיקבע ההחלטה על הצטרפות רשות מק"; וההורי
 ".על פי מדד הטיפוח העדכני של המשרד

בנוגע להשגת המטרה המרכזית של תכנית קרב השיב משרד החינו% למשרד מבקר המדינה כי  .5
 או 21ת"מיל, למשל יו
 חינו% ארו%; יש תכניות נוספות אשר מיועדות לאוכלוסייה בלתי מבוססת

אלא יש לבחו� את כלל התכניות , המשרד טע� כי אי� לראות בתכנית קרב חזות הכול. תכנית ההזנה
 . מבוססות#והתקציבי
 אשר מועברי
 לרשויות בלתי

ÌÈ„·¯ È˘· ‡˘Â‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : ˙ÈÁ·
˙ÂÒÒÂ·Ó È˙Ï· ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Â„ÚÂÈÓ ¯˘‡ ˙ÂÈÎ˙‰ ÏÂÏÎÓ ,Ó ˙‡ ˜ÏÁÏ È„Î „¯˘Ó‰ È·‡˘

È·ËÈÓ‰Â ÏÈÚÈ‰ ÔÙÂ‡· ,„¯Ù· ˙ÈÎ˙ ÏÎ Ï˘ ‰ÈÁ· ÔÎÂ . ‡È·‰Ï ˘È ‰Ï‡ ˙ÂÈÁ· ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÈÎ˙ ÏÎ È·‚Ï „¯˘Ó‰ È„ÚÈ ˙‡ ÔÂ·˘Á· . ˙˙Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ

˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÈÈÙ‡ÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ,˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂÈ˜· „¯˘Ó‰ ˙Â¯ËÓÏÂ , Ï˘ÓÏ ÂÓÎ
˙Ó‚Â„ ‰¯˘Ú‰ ˙ÈÎ˙ ¯ÒÂÁ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù· ÚÈÈÒÏ ‰„ÚÂ˘ ‰Ê‰‰ ˙ÈÎ˙ ÏÂÓ Ï‡ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ 

‰ÓÁ ‰ÁÂ¯‡ ˙˜ÙÒ‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ È˙ÂÊ˙‰ ÔÂÁËÈ·‰. 

 

✯ 

 

__________________ 

והיא ביקשה להרחיבה למוסדות חינו� , א"מודי� התשעבאחת הרשויות פעלה התכנית ג� בשנת הלי  20
 .בקשתה זו לא אושרה. ב"נוספי� בשנת הלימודי� התשע

היא מסגרת פעילות לימודית תוספתית בגני ילדי� ) ת"מיל(תכנית מסגרות יו� לימודיות תוספתיות   21
 .חודיי� הישגי התלמידי� במקצועות הלימוד ולהרחבת הידע בנושאי� יילשיפורובבתי ספר 
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 ˙ÈÎ˙ ÏÚÙ˙ Ô˙¯‚ÒÓ· ¯˘‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂÚ·˜ÈÈ Ô‰ÈÙÏ ¯˘‡ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ¯Â˘È‡
Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÈÂËÏ˘ ˙ÂÎÓÒ ÈÈÈÙ‡Ó ˙ÏÚ· ˙ÂÈ¯Á‡ Â˘Â¯ÈÙ ·¯˜ÍÂÈÁ‰ „¯˘ . È‡ˆÓÓ

 ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ ¯˘‡ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ Ú·˜ „¯˘Ó‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÏ˘ ˙Â·˘Á‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ È„È· Ô¯Â˘È‡Â ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È„È· ‰Ê ÔÈÈÚÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ .

‰Ê ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÈ˘ Í˘Ó· ÌÏÂ‡ , ‡ÏÏ ·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÙ¯Âˆ ÏÚÂÙ·Â
˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡„¯˘Ó‰ È„È· Â¯˘Â‡Â ˘‡¯Ó ÂÚ·˜ .„¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„È· ˙‡Ê ÏÎ , ˘ÓÈ˘ ¯˘‡

„·Ï· È·ÈÒÙ Ì¯Â‚ .‰˘ÚÓÏ , ÌÈ¯„Ò‰ ÌÎ ÏÚ Â¯˙Â"ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ " ‰ÈÁ·Ï ÌÈÈÂ‡¯‰
˙˘„ÂÁÓ. 

˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó .
·ËÈ‰ ÂÚˆÈ· ‡Ï Ì‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡Ì„È˜Ù˙ ˙‡  : ‰ÏÚÙ ‡Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ

ÌÈ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· ÏÏÎ ; ˙ÂÎÓÒ‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰· È˘ÓÓ ÔÙÂ‡· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï „¯˘Ó‰Â
 ˙È¯˜ÈÚ‰ ˙ÈÂËÏ˘‰- Ô˙ÏÚÙ‰Â ·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÛÂ¯ÈˆÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˘Â·È‚ 

‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ . 

È˙Ï· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙·Á¯‰Ï ÛÂ‡˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ-˘ÓÓÏ ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙‡ 
˙ÈÎ˙Ï Û¯Ëˆ‰Ï Ô˙ÂÎÊ ,„¯˘Ó‰ ÔÂÓÈÓÓ ˙Â‰ÈÏÂ . ‰Ú˜˘‰· ‰ÎÂ¯Î ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È¯Â‰Ó ÛÒÎ ˙ÈÈ·‚·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ , ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎ ÁÈ‰Ï ¯È·Ò ÔÎÏÂ
È˙Ï·-‰ÈÏ‡ Û¯Ëˆ‰Ï ÂÒÒ‰ÈÂ ‰ÂÓÈÓÏ ÌÈÙÒÎ ÒÈÈ‚Ï Â˘˜˙È ˙ÂÒÒÂ·Ó . ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰¯ËÓ‰ ÁÎÂÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ -  ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ
ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ¯˘Ù‡ÏÂ ,· ¯˜ÈÚ·È‰È¯ÙÈ¯Ù È·Â˘È,Ï È ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙Ó ˙Â‰

˙¯˘ÚÂÓ , ˙ÈÎ˙Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ÌÈ‡˙‰Â ÌÈÈ˜‰ ‰ÏÚÙ‰‰ Í¯ÚÓ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯ËÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂ„È˜Ï ÌÈ‡È·Ó .· Ì‚ ‰Ú¯Î‰Â ‰ÈÁ· ˙Â˘¯„ ‰Ê ÔÈÈÚÏ Ú‚Â

Ô‰· ˙ÏÚÙÂÓ ¯·Î ˙ÈÎ˙‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯Ï. 

·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ : ÛÂ¯ÈˆÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡
 ÌÈÂ˘‰ ÌÈÈ·ÈË¯ËÏ‡‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ· ÌÈÈ˜‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ- ˙ÂÈÎ˙ 

‰˘Ó ˙ÂÈÎ˙ ˙ÓÂÚÏ ‰¯˘Ú‰ ,Ï· ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÒÒÂ·ÓÂ ÌÈ˜È˙Â ÌÈ·Â˘ÈÈ È˙
ÌÈÒÒÂ·Ó .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ , ˙ÂÈÂ¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ

ÂÈ„È· Â¯˙ÂÂÈÈ ‰˙ÏÚÙ‰ÏÂ ˙ÈÎ˙‰ ÏÂ‰ÈÏ ˙ÂÚ‚Â‰. 

 

 

 ניהול המידע על תכנית קרב והנגישות אליו

אשר מעניקה לו שירותי ניהול , משרד החינו� מפעיל את תכנית קרב באמצעות עמותת קרב
. אשר מספק לו שירותי� תפעוליי�, )שזכה במכרז(ובאמצעות הקבל� ; גוגיי�ושירותי� פד

ולפיכ� חשוב שיהיו ברשותו , כפי שנקבע במכרז, האחריות לביצוע התכנית מוטלת על המשרד
 . ולוודא שהיא מבוצעת בצורה המיטבית, על כל היבטיה, כלי� לפקח על אספקת השירות

אגרי המידע של התכנית ובאלה מרוכזי� נתוני� שנדרשי� בידי הקבל� והנהלת התכנית נמצאי� מ
המאגרי� האלה כוללי� מערכת , על פי המכרז. לש� הפעלתה וניהולה ולש� קבלת ההחלטות

לצד . שמיועדת לתכנו� תקציב שנתי של תכניות ההעשרה , נתוני� על תקציב התכניתהוללני
ספקת מידע על רשימת מוסדות מערכת אשר מ: המאגרי� האלה ישנ� מערכות תמיכה נוספות

מערכת שבה מרוכזי� הנתוני� על רכש של תכניות ; החינו� המתוקצבי� ופרטי התקציב שלה�
הכוללי� את מספר העובדי� בכל תכנית , )התכניות המצויות בכל מוסד חינוכי, למשל(חינוכיות 
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מידע על העובדי�  הכוללת, הלוגיסטיקה והשכר, מערכת לניהול כוח האד�; ואת שעות הלימוד בה
וכ� מערכת לניהול נתוני� ; לרבות נתוני� על שכר�, )עובדי הקבל� והתכניתהנהלת עובדי  (בתכנית

 .לרבות רישו� מלאי הציוד הקבוע והציוד המתכלה במוסדות החינו�, על רכש ציוד

 ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÌÈÂ˙‰ È¯‚‡ÓÏ ˙Â‡˘¯‰ ÔÈ‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È„·ÂÚÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
¯˜· . È‡Ó· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚ÈˆÏ ‰¯ÒÓ ÔÏ·˜‰ ˙‚Èˆ2011 , ÔÏ·˜Ï ¯ÒÓ „¯˘Ó‰ ÈÎ

·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ . Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ¯·ÂÁÓ ÂÈ‡ „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡
‰Ï‡‰ ,ÔÏ·˜‰Ó Â˙Â‡ ˘˜·Ó ‡Â‰ ˙ÈÎ˙· ¯Â˘˜‰ Ú„ÈÓÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰ ¯˘‡ÎÂ ; ˙Ï‰‰ È˘‡

˙ÈÎ˙‰ ,·¯˜ ˙˙ÂÓÚ È„·ÂÚ Ì‰˘ ,Ï ÌÈ¯·ÂÁÓ ˙Â‡˘¯‰ Ì‰Ï ˘ÈÂ ‰Ï‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ
‰ÒÈÎ. 

משרד מבקר המדינה ביקש ממנהל היחידה לפרט את סוגי הנתוני� והמידע שמקבל משרד  .1
 מסר מנהל היחידה שהוא 2011ביולי . וכ� את תדירות קבלת�, החינו� מהקבל� ומהנהלת התכנית

רת עבודה של העברת מידע לא מתקיימת שג; מקבל מהקבל� חשבונות חודשיי� ודוחות כספיי�
 . מהנהלת התכנית

, לרבות נתוני� בסיסיי� על מוסדות חינו� המשתתפי� בתכנית, התברר כי ג� לש� קבלת מידע .2
והמשרד נזקק למידע ולנתוני� ג� , כמו מספר תלמידי� וגובה התקציב לא די היה בנתוני הקבל�

ות החינו� וקביעת מספר התלמידי� כ� התברר כי הנתוני� על תקציבי מוסד. מהנהלת התכנית
 .אול� לא היו בידי המשרד, בתכנית היו בידי הנהלת התכנית

וביקש לקבל מידע על כספי� שהוקצו , ל התכנית" כתב מנהל היחידה למנכ2011בינואר  .3
 ". כיוו� שכל החומר מצוי תחת ידכ� מבקש לקבל אותו: "לרשויות המקומיות

ר המדינה ממשרד החינו� נתוני� על מוסדות החינו�  ביקש משרד מבק2011במאי  .4
התברר . כמו למשל הוותק של המוסדות השוני� בתכנית ושעות הפעילות בה�, המשתתפי� בתכנית

יצוי� כי חלק מ� הנתוני� הללו גובש באותה העת על ידי . כי בידי המשרד לא היו נתוני� כאלה
 200במסגרת פיילוט שנעשה בקרב , ) ההערכה יחידת'להל� (יחידת ההערכה והמידע של התכנית 

 . בתי ספר

·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÏÂ‰ÈÂ ‰ÏÂÚÙ˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì˘Ï , ÔÙÂ‡· ˘Ó˙˘‰Ï Á¯ÎÂÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰Â ÔÏ·˜‰ È„È·˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó· È˙ËÈ˘Â ÏÎ˘ÂÓ , ˙‡ ¯È„Ò‰ Ì¯Ë ‡Â‰ ÌÏÂ‡

‰Ï‡ ÌÈ¯‚‡ÓÏ ÂÈ‚Èˆ Ï˘ ‰˘È‚‰ ˙Â¯˘Ù‡. 

א אישרה היחידה הפדגוגית של "ע והתשע"התש, ט"הלימודי� התשסהתברר כי במהל� שנות  .5
יצוי� כי היחידה הפדגוגית כוללת מנהל . על פי נוהל שגיבשה הנהלת התכנית,  תכניות43התכנית 

 47; 22ואי� בה נציגי� של המשרד, ועובדי� המועסקי� על ידי הקבל�, שהוא עובד של עמותת קרב
"). מעורבות המשרד בתחו� הפדגוגי"ראו להל� בפרק (ישרה תכניות נוספות היא בחנה א� לא א

,  לקבל מידע על תכניות העשרה שנדחו2011משביקש נציגו של מנהל היחידה במשרד במר* 
, העביר לו מנהל היחידה הפדגוגית של התכנית נתוני� כלליי� על מספרי התכניות שאושרו ונדחו

עבירה הנהלת התכנית רק כעבור חודשיי� ממועד את הנתוני� האלה ה; ללא פירוט רשימת התכניות
הנהלת התכנית השיבה למשרד מבקר המדינה שתהלי� הפקת המידע . הבקשה של מנהל היחידה

 .משו� שהיה צור� לסרוק עשרות תכניות אשר גובשו במש� שלוש שנות עבודה, אר� כחודשיי�

__________________ 

אשר אחראית בי� , יש להבחי� בי� היחידה הפדגוגית של התכנית לבי� הוועדה הפדגוגית של התכנית  22
 .השאר על אישור המדיניות הפדגוגית של התכנית ועל מעקב אחר ביצועה
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ÈË¯Ù Ì¯Â‚Ï ‰˘ÚÓÏ ¯È·Ú‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ,˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰ ,ÎÓÒ‰ ˙‡‰˙Â‡ Ï‰Ï ˙Â . È„Î
ÈË¯Ù‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ È·ÈË˜Ù‡ ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰ÎÏ‰Î ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ .

ÁÂ˜ÈÙ Ì˘Ï ÈÁ¯Î‰ Ú„ÈÓ „¯˘Ó‰ È„È· ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡ ,ÈÒÈÒ· ÂÏÂ , ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ÏÚ
) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯"·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙ÈÁ·.(" 

הוא פועל ביתר שאת להעביר אליו את השליטה משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה כי 
 .המלאה על המידע

 

 

 המידע על תכנית קרב במימו� עצמי

דהיינו (קרב במימו� רגיל  להפעלת תכנית בתנאי�רשות מקומית שאינה עומדת , ל"על פי חוזר המנכ
על פי אישור ועדת רשאית להפעיל תכנית במימו� עצמי , )משרדהשל תכנית בהשתתפות כספית 

ע עלות הפעלת התכנית "מנתוני משרד החינו� עולה שבשנת הלימודי� התש. הכספי� של התכנית
 .שה� כרבע מעלות התכנית כולה, ח" מיליו� ש50'במימו� עצמי עמדה על כ

על ,  כיוו� שכ�.ל נקבע ג� כי כל ההוראות בו יחולו על התכנית במימו� עצמי"בחוזר המנכ .1
נ� של רשויות מקומיות ומוסדות חינו� אשר בה� פועלת התכנית המשרד לרכז נתוני� ג� בעניי

 .במימו� עצמי

)‡(  È‡Ó·2011 ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ ÌÈÂ˙ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ÓÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘˜È· 
 ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÈÂ˘‰- ÈÓˆÚ ÔÂÓÈÓÏÂ ÏÈ‚¯ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÈÙÏ Â‚ˆÂÈ˘ - ˙˘Ï 

 ‰ÙÏÁ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰-˘˙‰ "Ú .‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏÔÎÂÓ‰ ÔÓ ‰Ï‡Î ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÂ˙ ÂÈ‰  ,
ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ¯Â·ÚÎ ˜¯ ÌÊÎ¯Ï ÌÈÈÒ ‡Â‰Â , ËÒÂ‚Â‡·2011. 

המשרד מקזז מ� התשלומי� שהוא מעביר לרשויות , לש� מימו� תכנית קרב במימו� רגיל )ב(
את הנתוני� על הקיזוזי� שיש לבצע . המקומיות את חלק� ואת חלק� של ההורי� במימו� הפעילות

המשרד מפעיל מנגנו� כזה של קיזוזי� ג� בחלק מ� הרשויות המקומיות .  הקבל� למשרדמעביר
, אשר לרשויות מקומיות שאינ� משתתפות במנגנו� הקיזוזי�. שמשתתפות בתכנית במימו� עצמי

 . הגורמי� המממני� את התכנית נדרשי� להעביר את התשלומי� ישירות לקבל�

„¯˘ÓÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ¯È·Ú‰˘ ÌÈÂ˙Ó ÈÂÈ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó 2011 ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ 
Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· ˙ÈÎ˙· ÂÙ˙˙˘‰˘"‡ , È˙·Ó ˜ÏÁ ÏÚ ˜¯ ÌÈÂ˙ ÂÈ„È· ÂÈ‰˘ ‰ÏÂÚ

 ˙ÈÎ˙‰ ‰ÏÚÙÂ‰ Ì‰·˘ ¯ÙÒ‰- ÏÚ 561· ¯ÙÒ È˙· -106 ˙ÂÈÂ˘¯ - ÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ˘ „ÂÚ· ˙‡Ê 
· ‰ÏÚÙÂ‰ ‡È‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰-710·Â ¯ÙÒ È˙· -124˙ÂÈÂ˘¯  .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ÈÂ˙Ó ÈÎ 

 Â¯„Ú „¯˘Ó‰149 ¯ÙÒ È˙· )21%˙ÈÎ˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÏÎÓ  (·-18 ˙ÂÈÂ˘¯ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó . ‡Ï˘ ÈÓˆÚ ÔÂÓÈÓ· ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ‰ÏÚÙ Ì‰·˘ ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯¯·˙‰

„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÊÂÊÈ˜‰ ÔÂ‚Ó ˙ÂÚˆÓ‡· , È„È ÏÚ ÔÏ·˜Ï ¯È˘È ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡
Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ÌÈÓÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ÈÓˆÚ ÔÂÓÈÓ·˘ ˙È . 

 ˙ÏÚÙÂÓ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ Â·˘ ·ˆÓ·
Ô‰·˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚÂ ÈÓˆÚ ÔÂÓÈÓ· , ÈÙ ÏÚ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ˙ÈÎ˙‰˘ ‡„ÂÂÏ Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡

˘¯„Î ÂÈ˙Â‡¯Â‰ . 
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 .דאג להשלי� את כל המידע החסר, המשרד השיב כי מאז קיבל את טיוטת ממצאי הביקורת

ש פורטו הענייני� שעל משרד ממשלתי להביא בחשבו� בעת ההתקשרות ע� "בנוהל היועמ .2
על המשרד הממשלתי , במידה שהעמותה מקבלת תרומות מתור� במדינה אחרת: למשל, עמותה

המזכות אותו בפטור ממס בגי� , לתת את הדעת בכל הקשור להוראות החוקיות במדינת התור�
כמו העובדה שלפעילי� במוסדות העמותה יש , כוני� אפשריי�הנוהל ג� מפרט סי. תרומה

אינטרסי� משלה� ועל המשרד הממשלתי להיות ער לכ� שלא תמיד ה� יעלו בקנה אחד ע� 
 . מטרותיו הוא

הגישה עמותת קרב לרש� , ) חוק העמותות'להל�  (1980'�"התש, בהתא� לחוק העמותות
על פי הדוח הסתכ� השימוש שעשתה בכספי . 2009העמותות דוח בדבר פעילותה לשנת הכספי� 

ח מתוכ� שימשו למימו� הנהלת התכנית " מיליו� ש18'כ; ח" מיליו� ש21'תרומות לשנה זו בכ
 . דהיינו תכנית קרב, "פרויקטי� יעודיי� של מעורבות בחינו�"ולמימו� 

משפטית שלו כי הסבירו חשב משרד החינו� וסגנית היועצת ה, 2011בדיו� של ועדת ההיגוי ביולי 
ועלולי� לפתוח פתח לשימוש , המימו� מהרשויות ותרומות קרב אינ� מפוקחי� על ידי המשרד"

. אשר לאו דווקא עומדי� במסגרת כללי התכנית, בתכנית לש� אינטרסי� לגיטימיי� של התורמי�
 ".יתכ� שעדי- לקבוע שתכני� הממומני� מכספי תרומות יתקיימו מחו* לחסות התכנית, לפיכ�

כתכנית במימו� , "בני מצווה"א הפעילה תכנית קרב את התכנית "בשנת הלימודי� התשע .3
ל קובע כי תכנית במימו� עצמי כפופה לכללי� שנקבעו לתכנית קרב "חוזר המנכ, כאמור. עצמי

ובמסגרתה , פעלה בחמישה בתי ספר בארבעה רשויות מקומיות" בני מצווה"תכנית . במימו� רגיל
 .  מדריכי��40 העסיק הקבל

ל תכנית קרב לראש " כתב מנכ2010ביוני . פעלה ג� ביישוב גדול במרכז האר*" בני מצווה"התכנית 
העמקת "הרשות המקומית ביישוב כי תכנית קרב קיבלה תרומה ייחודית לש� פיתוח תכנית ל

 שהנהלת כ� כתב. ומשרד החינו� תומ� בה, "הפעילות החינוכית בתחומי הזהות והתרבות היהודית
ושעליה לקבל החלטה אילו יישובי� ייהנו מתכנית , התכנית משערת שהיא תתרחב בשני� הבאות

 .א"ההעשרה הייחודית כבר בשנת הלימודי� התשע

 ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÈË¯Ù ˙‡ ÏÏÎ ¯ÈÎ‰ ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰Ó ÈÎ ‡ˆÓ"‰ÂÂˆÓ È·" , „¯˘Ó È„È·Â
‰ÈÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ . ¯‡Â¯·Ù·2011ÈÁÈ‰ Ï‰Ó ·˙Î ÎÓÒÏ ‰„" ÈÎ ˙ÈÏ" È·

‰ÂÂˆÓ "˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ,È‡¯˜‡· ‰ÈÏÚ Ú„Â ÂÓˆÚ ÂÏÂ . 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‰·˘ ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÊÎ¯Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ
·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙÂÓ ,‰Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙Â·¯Ï . ‰¯Â¯· ‰Á·‰ ˙Â˘ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï Ì‚ ÂÈÏÚ

Â˜Ó ÔÈ· ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯-È˙Ï˘ÓÓ‰ ÔÂÓÈÓ‰  ,ÈË¯Ù‰ Â‡ È¯Â·Èˆ‰ . ˙Ï‰‰ ÏÚ
 ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ÂÏ˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙È‚Ò Ï˘Â ·˘Á‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Ì˙Úˆ‰· ÔÂ„Ï „¯˘Ó‰

ÂÏ·˜˙È˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÙ. 
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  הלכה למעשה	ניהול תכנית קרב 

 ועדת ההיגוי 

; התפיסה הפדגוגית שלה את ולאשר התכניתמדיניות   אתועדת ההיגוי היא שאחראית להתוות
 את שיעורי ההשתתפותלקבוע ; לקבוע אמות מידה לבחירת הרשויות המקומיות המשתתפות בה

לקבוע לקראת כל שנת לימודי� את התקציב שזכאי לו כל ; ההורי�המקומיות ושל ת יושל הרשו
של ועדת למנות את חברי ועדות המשנה ;  לאשר את תקציב התכנית ואת נוהלי העבודה;תלמיד

 . ולקבל דיווחי� מהוועדות האלה; ועדת הכספי� וועדת הביקורת,  הוועדה הפדגוגית'ההיגוי 

ויש להקפיד שה� , בה� מנהל מחוז, בוועדת ההיגוי חברי� נציגי משרד החינו�, על פי המכרז .1
 עוד .עמדת המשרד היא הקובעת, בכל הנוגע למדיניות ולסמכויות שלטוניות; יהוו בה רוב קולות

נציג הסתדרות , ל התכנית וחשב התכנית" מנכ'על פי המכרז חברי� בוועדה ג� נציגי עמותת קרב 
 . נציג איגוד מנהלי מחלקות החינו� ברשויות המקומיות ונציג ארגו� ההורי�, המורי�

שצורפה לתשובת הנהלת התכנית למשרד מבקר , על פי רשימת החברי� והמשקיפי� בוועדה
ובה� ,  משקיפי�4וכ� ,  מה� היו נציגי המשרד7 חברי ועדה שרק 16היא כללה עולה ש, המדינה

בי� חברי הוועדה אי� מנהל מחוז במשרד ואי� נציג של ; ל וחשב התכנית" מנכ'נציגי עמותת קרב 
 רק מחצית המשתתפי� היו 2011יצוי� כי בדיו� של הוועדה מיולי . כנדרש במכרז, ארגו� הורי�
 .� שלא נשמר לה� רוב כנדרשומכא, נציגי המשרד

 Ú·˜˘ ·Î¯‰‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ÂÈ‡ ÏÚÂÙ· ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰ ˙·Â˘˙Ó
Ê¯ÎÓ· ;ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È‚ÈˆÏ ·Â¯ ¯Ó˘ ‡Ï ,„¯˘Ó· ÊÂÁÓ Ï‰Ó ‰ÈÏ‡ Û¯Âˆ ‡ÏÂ . ˘˘Á ˘È

 ¯Â˘È‡·Â ˙ÈÎ˙‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÈÈÂÂ˙‰· ˘¯„Î È˙ÂÚÓ˘Ó Ï˜˘Ó „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ ‰ÊÎ ·ˆÓ· ÈÎ
ÈÙ˙‰‰Ï˘ ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰Ò . ·Î¯‰· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ Â˘ÚÈÈ˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ

ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ,ÂÈ‚ÈˆÏ ·Â¯ ¯Ó˘ÈÈ˘ ÍÎ ,Ê¯ÎÓ· Ú·˜˘ ÈÙÎ. 

2. ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙Ï·Â‰· ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„È˜Ù˙ ÏÚ „ÓÏÓ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙ ËÂ¯ÈÙ ,
‰ÏÂ‰È·Â ‰Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ˙ÚÈ·˜· .È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡ˆÓ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ÈÂ‚

ÌÈ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· . ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ ÏÂÚÙÏ ÂÎÈ˘Ó‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ˘‰ Í˘Ó·˘ ˘‚„ÂÈ
ÈÂ‚È‰‰. 

ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÂÂÓ ‡Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ·" ¯·ÓËÙÒÓ ˘„Á‰ Ï
2011ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˘‡¯· „ÂÓÚÈ ÈÓ „¯˘Ó‰ Ú·˜  : Ï‰ÈÓ‰ ‚Èˆ

˘ÁÂ È‚Â‚„Ù‰„¯˘Ó‰ · ,‰Ó‡˙‰· . ˙„ÚÂ ˘‡¯· „ÂÓÚÈ ÈÓ Â· Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡
ÈÂ‚È‰‰ ,‰˙ÏÚÙ‰Â ‰ÏÂ‰È ˙ÂÂ¯˜Ú ÏÚÂ ˙ÈÎ˙‰ ˙ÂÈÈ„Ó ÏÚ ‰„˜ÙÂ‰ ¯˘‡ . 

הוא לא הזכיר את ועדת , 2010ל המתוק� מאוקטובר "יצוי� כי בטיוטה שגיבש המשרד לחוזר המנכ
 הוא ציי� כי בראש ועדת ההיגוי תעמוד מנהלת קר� ,ל התכנית לחוזר זה"בהערותיו של מנכ. ההיגוי

בהשתתפות מנהל היחידה , לית" בלשכת הסמנכ2011בדיו� שהתקיי� באפריל . קרב בישראל
 . לית ועל מנהלת קר� קרב ג� יחד"סוכ� כי ניהול הוועדה יוטל על הסמנכ, ל התכנית"ומנכ



 62דוח שנתי  684

Á‰ „¯˘Ó Ï·È˜ ‡Ï ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰ÏÚ ÔÈÈÚ‰˘ Û‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ Ì¯Â‚‰ ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰ ÍÂÈ
ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˘‡¯· „ÂÓÚÈ˘ ,ÌÂÓÚ ÔÈÈÚ‰ ¯˙Â ÏÚÂÙ·Â ,ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ ÌÂÒ¯Ù ÌÚ Ì‚" Ï

 ¯·ÓËÙÒÓ Ô˜Â˙Ó‰2011 . Â¯È˙Â‰Ï ÔÈ‡Â È„ÂÒÈ ÔÈÈÚ Â‰Ê ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘¯ÂÙÓ ‰¯„Ò‰ ‡ÏÏÂ ÌÂÓÚ , ¯˘‡ ‰È˜˙ È˙Ï· ˙ÈÏ‰ÈÓ ˙È˙˘˙ ˙Á‰ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È ÔÎ˘

 ÏÚ ÚÈÙ˘˙ÂÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÏÂ‰È‰Â ‰Ï·Â‰‰ . ˙„ÚÂÂÏ˘ ÈÂ‡¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ‚È‰‰ ,·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÒÂÓ‰ ‡È‰˘ , ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ¯˜ÈÚ· ˙ÓÂÓÓ ¯˘‡- ˙Â·¯Ï 

 ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ-ÂÈ ‰ÂÓÈ "„¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ¯ . ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ·Î¯‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
‰„ÚÂÂ· ·Â¯ ‰È‰È „¯˘Ó‰ È¯·ÁÏ˘ ‡„ÂÂÏÂ . ˙Â¯È„˙‰ ˙‡ Ì‚ ÚÂ·˜Ï ÚˆÂÓ ÔÎ ÂÓÎ

ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÒÎ˙˙ ‰·˘ ˙ÈÏÓÈÈÓ‰ . ˙‡ Ô‚ÚÈ ¯˘‡ ÈÓ˘¯ ÍÓÒÓ· ÚÂ·˜Ï ˘È ‰Ï‡ ÏÎ ˙‡
·¯˜ ˙˙ÂÓÚÏ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙ÂÙ˙Â˘‰. 

 

 

 ועדת הביקורת

אחראית על היא ; חברי� מבי� חברי ועדת ההיגויועדת הביקורת כוללת , על פי מסמכי המכרז
עליה לדווח על ; על בקרת ביצוע הביקורת ועל יישו� מסקנות הביקורת, קורתאישור תכנית הבי

נציגי משרד החינו� בוועדת הביקורת ה� מנהל היחידה . מעשיה לוועדת ההיגוי וליחידה במשרד
ועדת ההיגוי רשאית למנות עוד קובע המכרז כי . וסגנית מנהלת האג- לחינו� יסודי במינהל הפדגוגי

 .תמבקר פנימי לתכני

, צד בחינת כישוריו של המועמד והיכרותו את הארגו�ל" ש23*"בעניי� מבקר פנימי קבע בג .1
 בלתי,  שיהיה עצמאי פני�כורכת הפעלה ראויה של שיקול הדעת ג� הקפדה על מינויו של מבקר

על עצמאותו ואי תלותו של , ככל האפשר, יש לשמור" ;"תלוי ושאינו מצוי במצב של ניגוד ענייני�
יכולתו של המבקר למלא את תפקידו קשורה קשר הדוק ליכולתו לפעול תו� "; "סק בביקורתהעו

 . "כדי אי תלות ונייטרליות

האספה הכללית ; אספה כללית וועדת ביקורת, בי� השאר, חוק העמותות קובע כי לכל עמותה יהיו
ניי� זה בידי רש� או גו- שאושר לע, רשאית להחליט כי במקו� ועדת הביקורת ימונה רואה חשבו�

במועד הביקורת התברר כי מי שמשמש כמבקר הפנימי של תכנית ).  הגו- המבקר'להל� (העמותות 
על דוחות הביקורת חתו� . העוסק בי� השאר בייעו* ובבקרה, קרב הוא נציג ממשרד פרטי מסוי�

 .התברר שאותו משרד שימש ג� כגו- המבקר של עמותת קרב. המשרד הפרטי

התקיי� דיו� של ועדת הביקורת שמנהל , 2011במחצית אוגוסט , קראת סיו� הביקורתיצוי� כי ל
בסיכו� הדיו� נכתב שחשב . היחידה הציג בו את שאלת ניגוד הענייני� לכאורה של המבקר הפנימי

ממסמכי משרד החינו� ". אי� בכ� פג� ואי� ניגוד ענייני�"קר� קרב והמבקר הפנימי עצמו הודיעו ש
 . ולכ� ג� לא לובנה, לת ניגוד הענייני� לא הובאה לפני היועצת המשפטית של המשרדעולה כי שא

המשרד הפרטי אשר משמש כמבקר הפנימי של תכנית קרב השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
והיא כוללת בחינה של ,  שעות בשנה20'כי פעילותו כגו- מבקר בעמותת קרב מסתכמת ב, 2011

משרד . תה ומת� המלצה לוועד המנהל של העמותה בנוגע לאישור�הדוחות הכספיי� של העמו
, החינו� ציר- לתשובתו למשרד מבקר המדינה את תשובתה של נציגת היועצת המשפטית למשרד

 .לפיה נושא המבקר הפנימי לא הועלה מעול� בפניה ויש להעביר מקרה זה לבחינתה

__________________ 
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˘Á ÌÈÈ˜ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÏÚ Ï˘ Â˙„Â·Ú· ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘
ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ . Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ ‰˙˜È„· È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ

È˙Ï· ‰È‰È ·¯˜ ˙ÈÎ˙-ÈÂÏ˙. 

בדיוניה לא נקבעה תכנית .  התכנסה ועדת הביקורת שש פעמי�2010'2009בשני� )  א( .2
 רק לקראת סיו� 'א "די� התשעאשר לתכנית העבודה לשנת הלימו. העבודה של המבקר הפנימי

הציג המבקר הפנימי את הצעתו , 2011ע� כינוסה של ועדת הביקורת במחצית אוגוסט , הביקורת
יצוי� כי באותה עת . ג"ב והתשע"התשע, א"העקרונית לתכנית העבודה לשנות הלימודי� התשע

 . א"הסתיימה כבר שנת הלימודי� התשע

ל התכנית כי את תכנית הביקורת קבעה הנהלת "נכ כתב מנהל היחידה למ2009ביוני  )ב(
, ל המשרד"מנכ, בה� שר החינו�, הוא העביר עותק מהמכתב לגורמי� בכירי� במשרד; התכנית

במכתב הוא התריע שהמשרד אינו שות- לקביעת תכנית העבודה . ל וחשב המשרד"המשנה למנכ
 . ל מענה על מכתבוממסמכי היחידה עולה שמנהל היחידה לא קיב. של המבקר הפנימי

לית שהמשרד אינו שות- "התריע מנהל היחידה לפני הסמנכ, 2011בפברואר , כעבור שנה וחצי
לא "ודיווח על דוח ביקורת של המבקר הפנימי אשר , לקביעת תכנית העבודה של המבקר הפנימי

 ". התייחס לנקודת המבט של המשרד

ÔÈÂˆÈ , ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰Ó Ï·È˜ ‡Ï ÂÊ ‰Ú¯˙‰ ÏÚ Ì‚ ÈÎ‰ÚÓ. 

כי תכנית העבודה השנתית של , 2011הנהלת התכנית השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
המבקר הפנימי מגיש להנהלת התכנית המלצה בדבר תכנית : המבקר הפנימי מגובשת כלהל�

ואחר כ� מעבירה לו את הערותיה ובקשות לבדיקת , הנהלת התכנית מקיימת עמו דיו�; העבודה
שמקיימת דיו� נוס- ומקבלת , בקר מעביר את המלצתו לוועדת הביקורתהמ; נושאי� נוספי�
לא פע� מבקשי� נציגי משרד החינו� או חברי ועדת הביקורת האחרי� להוסי- ; החלטות בנדו�

 .נושאי� לביקורת או לשנות את המלצת המבקר

קיד ששימש ג� בתפ, ר ועדת הביקורת" הגיש המבקר הפנימי ליו2010'2008בי� השני�  )ג(
הדוחות . ל התכנית" דוחות ביקורת והעביר עותק מה� למנכ10, חשב קר� קרב וחבר עמותת קרב

ובתהלי� , בנאותות תהלי� אישור וביצוע התשלומי� לספקי�, עסקו בי� השאר בניהול כספי התכנית
 דוחות הביקורת מלמד 10'עיו� ב. קביעת שיעורי ההנחות לרשויות המקומיות ואופ� יישומ�

התברר כי בידי . אשר משמש שות- בכיר בתכנית, ל� הבדיקות לא רואיינו נציגי המשרדשבמה
 . המשרד לא היו העתקי� של דוחות הביקורת

בדוח : לדוגמה, בכמה מדוחות הביקורת שהגיש המבקר הפנימי נדונו נושאי� כספיי� )ד(
ראו ( בו ליקויי� רבי� ואשר המבקר העלה, לרשויות המקומיות" הנחות" נדו� נושא ה2008מינואר 

חברות חינוכיות שגיבשו תכניות של מחור  נדו� נושא הת2010בדוח ממר* ; )להל� בפרק זה
 ".סקר סיכוני� בתכנית קרב" עסק בנושא 2010דוח מאוגוסט ; חיצוניות

ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ·˘Á ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ¯ÈÎ·‰ ‚Èˆ‰ ‡Â‰˘ , ¯˜·Ó È‚ÈˆÏ ¯Ó‡
 ÈÏÂÈ· ‰È„Ó‰2011 ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï ˘È˘ ÏÏÎ Ú„È ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ , ¯ÈÎ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡. 
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˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· ÂÙ˙Â˘ ÌÓ‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È‚Èˆ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡
˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÂÚˆÈ· ‡Ï : ˙¯Â˜È·‰ ˙ÈÎ˙ ˘Â·È‚· „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÙ˙Â˘ Ì‰

‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙È˙˘‰ÈÓÈÙ ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰Â . Ï‰Ó
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÈÙÏ ÂÏÏ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ‰„ÈÁÈ‰ ,‰ÚÓ Ï·È˜ ‡Ï ÌÏÂ‡. 

 

 

 גיבוש המכרז

 הוא ביקש לקבוע כללי� חדשי� אשר לא 2009'במהל� גיבוש המכרז שפרס� משרד החינו� ב
אשר , ז גובש בדיוני ועדת המכרזי� של המשרדהמכר. 2004'נכללו במכרז הקוד� שפורס� ב

מוסמכת בי� השאר להחליט על כל התקשרות לביצוע עבודה או לרכישת שירותי� של המשרד או 
 . להחליט על עריכת מכרז ולאשר את מסמכי המכרז, של יחידה שבו

 2009במר* : ל התכנית לכללי� החדשי�"ממסמכי המשרד עולה שהוא נתקל בהתנגדות של מנכ
מהווה סטייה חמורה מהמכרז שפעל עד "ל התכנית למנהל היחידה שנוסח טיוטת המכרז "כתב מנכ

הוא ". תהלי� כתיבת המכרז נעשה באופ� חד צדדי ללא שיתו- קר� קרב והנהלת התכנית"; "היו�
לאחר ". שלא נשת- פעולה ע� נוסח המכרז שנשלח אלינו, אנו מבהירי� באופ� חד משמעי: "הוסי-

המתייחסי� לאחריות המוטלת על , השיב לו מנהל היחידה כי נעשו שינויי� בנוסח המכרזכחודש 
ל התכנית על עיקרי " חזר מנכ2009ביולי . המשרד בנושאי� שוני� הנוגעי� להפעלת התכנית

 .טענותיו לפני מנהל היחידה

ובו , 2009במר* , לית המשרד לשעבר מכתב ממנהלת קר� קרב בישראל"באותו עניי� קיבלה מנכ
מהווה סטייה מוחלטת מעקרונות "טענה שמבנה תכנית קרב כפי שתואר במסמכי המכרז החדש 

".  וביניה� קר� קרב'והסכמות שהיו קיימי� בי� משרד החינו� לבי� הגורמי� המממני� האחרי� 
העלו שהיא לא השיבה לפנייה , לית דאז ובדיקה שנעשתה ע� עובדיה"בדיקה במסמכי לשכת המנכ

 .זו

חלה לאחרונה הידרדרות חמורה ביחסי� בי� משרד : "ל התכנית לשר החינו�" כתב מנכ2009ביוני 
קבלת החלטות "היחסי� שבי� המשרד לקר� קרב באו לידי ביטוי בי� השאר ב; "החינו� לקר� קרב

בהשתתפות , 2009בפגישה שהתקיימה בלשכת השר ביולי . של המשרד" מהותיות וחד צדדיות
בזיקה בי� דיני המכרזי� "החליט השר שיש לקיי� דיו� , ל תכנית קרב"ב ומנכנציגי קר� קר

 ". והפעילות של גופי� פילנתרופיי�

‰ÊÎ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ‡ˆÓ. 

 גיבש משרד 2009'כי ב, 2011מנהלת קר� קרב בישראל השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
; תייעצות ע� קר� קרב וללא שיתופהללא ה, החינו� מכרז שכלל שינויי� במבנה הפרויקט כולו

 .צדדי לשנות את המבנה המוסכ� ולהדיר את מנהלי התכנית'מדובר היה בניסיו� חד

הנהלת תכנית קרב השיבה שלאור� כל שנות קיומה של התכנית גובשו המכרזי� בעבודה משותפת 
 2009'ז מבמהל� גיבוש המכר; ותו� הסכמה מלאה בי� משרד החינו� לתכנית קרב ועמותת קרב

וכ� התגלעו , התברר להנהלה כי הופרו ההסכמות שהיו קיימות כל השני� בי� השותפי� השוני�
עוד . שהתבטאו בי� השאר בפגיעה יסודית בסמכותה של הנהלת התכנית, קשיי� בתפיסת הניהול

בסופו של דבר התקיימה ; השיבה הנהלת התכנית כי משלא הושגו הסכמות היא פנתה לשר החינו�
 . שבה הוחלט להשיב את המכרז למתכונתו הקודמת, ישה ע� מנהלת המינהל הפדגוגי דאזפג
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˙Èˆ¯‡ ˙ÈÎÂÈÁ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰Ï Ê¯ÎÓ Ï˘ ÌÂÎÈÒ·Â ˘Â·È‚· ÏÂÙÈË‰ , ˙ÂÎ˙Ó ˙Â·¯Ï
‰˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÙ˙Â˘‰ Ï˘ Ì˜ÏÁ ˙ÚÈ·˜Â ‰Ï˘ ÏÂ‰È‰ , „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· Ì‰

ÍÂÈÁ‰ .‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÊÎ¯È „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ˙Ú· ‡˘Â· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰
Ê¯ÎÓ· ÏÂÙÈË‰ . ¯˘‡· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È ÌÏÂ‡Â

ÔÏ·˜‰ ˙¯ÈÁ·ÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂÏ . ˙ÈÎ˙· ÌÈÙ˙Â˘‰ ÏÎÏ ˙‡Ê ¯È‰·‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ
·¯˜ ,‰Ê ÔÙÂ‡· ‚Â‰Ï „ÈÙ˜‰ÏÂ. 

 

 

 ניהול כוח האד� של התכנית 

הוא ג� העסיק עובדי� .  מדריכי�4,747ע העסיק הקבל� במסגרת התכנית "התשבשנת הלימודי� 
 . רכזי יישובי� ועובדי� מינהליי�, בה� מנהלי תפעול אזוריי�, שאינ� מדריכי�

 לכל דבר  קרבתכניתב כל העובדי� שלעסיק יהיה המהקבל� משרד החינו� קבע במכרז ש .1
 לגייס עובדי� בעלי כישורי� ,על פי הצור�, ידרשהקבל� י;  למעט עובדי הנהלת התכנית,ועניי�

עובדי� יידרש הבמסגרת גיוס ;  ועדת ההיגויעל ידי כפי שייקבעו ,התואמי� את מאפייני התכנית
ולהחתי� את  כל הטפסי� הנדרשי� למלא את, למיי� ולהכשיר אות�,  העובדי�לאתר אתהקבל� 
 לוועדת ההיגוי אמות מידה לשכר הנהלת התכנית תציע . על הסכ� העסקה מתאי�י�העובד

ועל הקבל� תחול החובה לפעול לפי אמות , בהתא� למקובל בתכנית, העובדי�ולתנאי� הנלווי� של 
 .ללוהמידה ה

נושא הסמכויות של הקבל� ושל הנהלת התכנית עלה לדיו� אצל מנהל היחידה באוקטובר  .2
לבי� המציאות ,  המשרד לקבל�לבחו� א� קיי� פער בי� האמור בהסכ� שבי�"במטרה , 2010

והדבר יוצר , "רק ע� סמכות, גו- ללא אחריות"נציגי הקבל� טענו כי הנהלת התכנית היא ". בשטח
תפקידה של , סגנית היועצת המשפטית של המשרד הבהירה בדיו� כי על פי המכרז. קושי בתפעולה

 . פל בענייני כוח האד� שלהוהיא לא אמורה לט, הנהלת התכנית הוא לנהל את התכנית באופ� שוט-

 ער� המבקר הפנימי של תכנית קרב ביקורת בנושא כוח 2010אוגוסט 'במהל� החודשי� יולי )א(
מנהל מחלקה בתכנית קרב מבקש : המבקר פירט את הלי� קליטתו של עובד חדש. אד� ושכר

מדי� מיו� המוע; ל התכנית מחליט א� לאשר את הבקשה"מנכ; לקלוט עובד חדש ומנמק זאת
ל התכנית מראיי� את שלושת "מנכ; נעשה בידי עובד הקבל� וג� בידי עובדי הנהלת התכנית

הנהלת התכנית ; וההחלטה הסופית מתקבלת בהנהלה, המועמדי� שנמצאו המתאימי� ביותר
בהתא� לטבלאות שכר אשר נכללות בקוב* הנהלי� של התכנית , מסכמת ע� העובד את תנאי שכרו

על סיכו� תנאי עבודתו ושכרו של ; )כרז גובש על ידי הקבל� וועדת ההיגויאשר לפי נוסח המ(
המידע על כ� נמסר ; ל וחשב התכנית וכ� מנהל המחלקה של העובד החדש"העובד חותמי� מנכ

 .והוא מכי� את חוזה העבודה, לקבל�

 ‰ÓÓ ÌˆÓÂˆÓ ‰È‰ ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÔÏ·˜‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯Â‡È˙‰Ó
˘Ê¯ÎÓ· Ú·˜ ,ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚· ˙·¯ÂÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰ ÔÎ˘ , È‡˙ ˙ÚÈ·˜·Â ÌÂÈÓ·

Ì˙Ï·˜ ÏÚ ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰·Â Ì˙„Â·Ú. 

, 2011מדברי� שמסרה מנהלת תכנית קרב מטע� הקבל� לנציגי משרד מבקר המדינה במאי  )ב(
 בקנה אחד ע� שעולה, מתברר כי לא חל שינוי בחלוקת העבודה שבי� הקבל� לבי� הנהלת התכנית

אול� הוא לא מחליט מי מבי� , הקבל� אמנ� מעסיק את עובדי התכנית, דהיינו. דברי המבקר הפנימי
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הקבל� הוא רק הגור� המשל� לעובדי� את , למעשה; המועמדי� התקבל ואינו קובע את שכר�
 תנאי היא שקובעת את גובה השכר ואת, שאנשיה ה� עובדי עמותת קרב, והנהלת תכנית קרב, שכר�

 .העבודה של עובדי הקבל�

העבודה : במכרז קבע המשרד מי ה� הגורמי� שאמורי� להנחות את הקבל� ולתת לו הוראות .3
 יינתנו,  אשר צריכי� להינת� לפי תנאי מכרז זה או הנחיהכל הודעה או מסמ�ו, תוזמ� על ידי היחידה

על הקבל� לייש� את ; שוט-הקבל� יקבל מהנהלת התכנית הנחיות לעניי� התפעול ה; העל ידי
אשר יהיה , ועדת ההיגוי תקבע כללי� לפעילות הקבל�; ההחלטות וההנחיות של ועדת ההיגוי

; אחראי לניהול הכספי של התכנית ולחלוקה מדויקת של התקציב על פי תכניות הפעולה שאושרו
כ� נקבע . המשרד רשאי בכל עת לבדוק את המערכת התקציבית ואת הנהלת החשבונות של הקבל�

את כל החומר והמידע , או לנציג מטעמו, במכרז כי הקבל� יעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד
 .על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד או של נציגו, שידרוש

ל תכנית קרב למנהל היחידה כי הופתע מכ� שהלה נפגש ע� נציגי " כתב מנכ2010בנובמבר  )א(
אנו : "ל ציי�"המנכ". מהל� חד צדדי זה"תכנית רואה בחומרה וכי הנהלת ה, הקבל� בלי ידיעתו

להפגיש בינ� לבי� מנהלי התפעול ] הקבל�[מבהירי� באופ� חד משמעי שאנו מתנגדי� להנחיה של 
הנחיתי את מנהלי התפעול האזוריי� לא להשתת- . תו� עקיפה בוטה של הנהלת תכנית קרב, האזורי

 ". � בי� הדרגי� הגבוהי� במשרד החינו� ובהנהלת קר� קרבבפגישה זו עד לברור מקי- של העניי

המשרד : ל התכנית והבהיר לו את סמכויותיו של משרד החינו�"למחרת השיב מנהל היחידה למנכ
 2011באפריל . כמי שהתקשר ע� הקבל� לש� תפעול התכנית, רשאי להיפגש ע� עובדי הקבל�

� הקבל� שהוא מזמ� לפגישה את עובדי הקבל� הודיע אפוא מנהל היחידה למנהלת תכנית קרב מטע
 .אשר משמשי� מנהלי תפעול אזוריי� בתכנית

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú , ËÒÂ‚Â‡·2011 ,˙‡ÊÎ ‰˘È‚Ù ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï. 

ל " אל המשנה למנכ2009ל התכנית מאוגוסט "במסמכי היחידה נמצא מכתבו של מנכ )ב(
כתב הוא ציי� כי תכנית קרב מנוהלת בידי קר� במ. אשר שימש נציג הנהלת המשרד בתכנית, המשרד

ל התכנית "דהיינו מנכ, קרב וכי העבודה מול הקבל� נעשית א� ורק באמצעות הנהלת התכנית
ואלה יפנו לקבל� , ל התכנית או מהחשב שלה"כי המשרד יקבל דיווחי� רק ממנכ; והחשב שלה

, ש כי לא תיעשה פנייה ישירה לקבל�ל התכנית הדגי"מנכ. במידת הצור� ויעבירו את נתוניו למשרד
על רקע המחלוקת בי� , הוא שטח ג� את טענותיו נגד מנהל היחידה. אלא באמצעות הנהלת התכנית

 .המשרד לעמותת קרב בנוגע ליחסי העבודה ביניה�

ל " כי מכתבו של מנכ2011ל המשרד מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי "לשכת המשנה למנכ
 . ל לא השיב עליה" המשנה למנכ'וממילא , כההתכנית לא התקבל בלש

È‡ ˘È˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ- ˙ÈÎ˙· Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈÚ· ˙Â¯È‰·
˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰ ÔÈ·Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ·¯˜ ,Ì‰ÈÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯¯ÂÚ˘ ‰Ó . „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰Ê ‡˘Â· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ·¯˜ ˙˙ÂÓÚÂ ,ÓÂ ˙È„ÂÒÈ ‰È‚ÂÒ· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ Ï˘ ˙È˙Â‰
ÌÈÙËÂ˘‰ ÏÂ‰È‰ ÈÎÈÏ‰ . 
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 מרכיבי ההוצאה להפעלת תכנית קרב

ההוצאות על , 2011ע מאוגוסט ומנובמבר "על פי נתוני הנהלת תכנית קרב לשנת הלימודי� התש
עיבוד שעשה משרד מבקר המדינה לנתוני� שמסרה . ח" מיליו� ש212'התכנית קרב הסתכמו ב

  .2ע נחלקו ס� הוצאות התכנית כמפורט בתרשי� "ימודי� התשהנהלת תכנית קרב העלה כי בשנת הל

 

 שימשו לשכר 35%'ו,  מההוצאה על תכנית קרב שימשו לשכר המדריכי� בה65%'יוצא אפוא ש
 . של עובדי� אחרי� וכ� לרכש ציוד ותכניות

˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ÈÎÓÒÓÓ , ˙˜ÂÏÁ ‡˘Â˘ ‰ÏÂÚ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ ÔÎÂ
˙‰ ÏÚ ‰‡ˆÂ‰‰ ‡Ï ‰· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÔÈ·Ï ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰Î¯„‰‰ ˙ÂÏÚ ÔÈ· ˙ÈÎ

„¯˘Ó·Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ÂÂ„. 

ששיעורי העשרה כוללי� ג� קניית , 2011הנהלת התכנית השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
תכנית קרב משקיעה בכוח האד� שלה הכשרה מקצועית ; חומרי� וציוד ורכישת תכניות חיצוניות

 . ולש� כ� מעסיקה מנחי� שידריכו את המדריכי�, גיתופדגו

·¯˜ ˙ÈÎ˙ ÏÚ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ÁÂ˙ÈÂ ‚ÂÂÈÒ , ÏÚ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙‡ÂÂ˘‰ ˙Â·¯Ï
˙Â¯Á‡ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ¯Î˘ ,‰˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙ÈÁ· Ì˘Ï ÌÈÈÂÈÁ . ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

Ì˙Â‡ ÔÂÁ·ÏÂ ·¯˜ ˙ÈÎ˙· ‰‡ˆÂ‰‰ È·ÈÎ¯Ó ÏÚ ÌÈÂ˙ Ï·˜Ï ,˙Â·¯Ï ÔÈ· ‰˜ÂÏÁ‰ ˙‡ 
˙Â˙ÈÎ· ˙ÈÎ˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙Â¯È˘È ˙Â‡ˆÂ‰ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÂÓ ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯‡˘ ÔÈ·Â. 
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 מת� הנחות לרשויות המקומיות

ועדת הכספי� אחראית לבדיקה ולאישור התקציב ומאזנו וכ� לבקרה על תהליכי� , על פי המכרז
מעיו� בסיכומי הדיוני� של . יבוועדת הכספי� חברי� אחדי� מחברי ועדת ההיגו. כספיי� ומינהליי�

 עולה שמטע� משרד החינו� השתתפו בה בעיקר חשב 2010' ו2009ישיבות ועדת הכספי� בשני� 
וכ� , ל התכנית וחשב התכנית"מטע� הנהלת התכנית השתתפו בה מנכ; המשרד ומנהל היחידה

 .הישיבות נערכו פעמיי� בשנה. מנהלת התכנית מטע� הקבל�

הכנת מתווה התקציב ואישורו נית� ללמוד ממסמ� שהגישה הנהלת התכנית על סדרי העבודה של 
בשלב הראשו� מגבשת הנהלת : ב"לקראת ההיערכות לשנת הלימודי� התשע, להנהלת המשרד

לרבות שיעור ההשתתפות של הרשויות המקומיות ושל ההורי� , התכנית את מסגרת התקציב
. ה לצור� קבלת אישור להמש� הכנת התקציבומציגה אותה לפני מנהל היחיד, במימו� התכנית

בשלב האחרו� מגישה הנהלת התכנית לוועדת הכספי� חוברת שבה מפורטי� בי� השאר מסגרת 
טבלת שיעורי ההשתתפות של הרשויות המקומיות וכ� ההנחות שניתנות לה� ; התקציב של התכנית

נדרש , את מסגרת התקציבמשאישרה ועדת הכספי� . ותקציב התכנית במימו� רגיל) ראו להל�(
בהסכ� . הקבל� לחתו� על הסכ� התקשרות ע� כל רשות מקומית שהתכנית פועלת בתחומה

מצויני� שיעור ההשתתפות של הרשות המקומית ושל ההורי� בעלות התכנית וכ� שיעור 
 . ההשתתפות של המשרד

תכנית ביישוב ע קבע המשרד את שיעור ההשתתפות שלו במימו� ה"עד לשנת הלימודי� התש .1
החל ; )ס" מדד הלמ'להל� (כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 'מסוי� על פי מדד חברתי

א הוא קובע זאת על פי מדד משולב שמגולמי� בו ה� מדד הטיפוח הרשותי "בשנת הלימודי� התשע
 .24)המדד המשולב(ס "של המשרד וה� מדד הלמ

, כפי שאישרה ועדת הכספי�, ע"ימודי� התשגובה ההשתתפות של הרשויות המקומיות בשנת הל
 מעלות המימו� של 60%' השתתפות ב4'3 ס" מדד הלמאשכולותב: נקבע על פי המפתח הבא

נוס- על אלה העניק המשרד . 92% ' 9'7 ותאשכול; 84% ' 6אשכול ; 67% ' 5אשכול ; התכנית
 אושרו על ידי ועדת שיעורי ההנחות האלה. 18% ועד 1.8%'לרשויות המקומיות הנחות שנעו מ

לממ� את השתתפות ילדיה�  מתקשי�לתלמידי� שהוריה�  הכספי� של התכנית וה� היו מיועדות
 מעלות 60% ' ג� באמצעות כספי ההורי� 'רשות מקומית שנדרשת לממ� , לדוגמה. בתכנית

 יצוי� שהנחות אלה ניתנו.  בלבד52%תצטר� לממ� , 8%התכנית ואשר מקבלת הנחה בשיעור של 
 .דהיינו לא על פי בקשות של הרשויות המקומיות, א באופ� אוטומטי"ע והתשע"בשני� התש

2. ˙ÂÁ‰‰ ˙ÂÎ˙Ó ˙‡ Ú·˜ ¯˘‡ Ì¯Â‚‰ ÈÓ ¯¯È· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÂÚ·˜ „ˆÈÎ
Â¯˘Â‡ Ô‰ È˙ÓÂ Ô‰È¯ÂÚÈ˘ . ÈÏÂÈ· ¯ÒÓ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰Ó2011Ô˙Â‡ ¯˘È‡ ÈÓ ÂÏ ÚÂ„È ‡Ï ÈÎ  ,

„ˆÈÎÂ È˙Ó ;Â„È˜Ù˙Ï ÒÎ ‡Â‰· -2007 ‰¯˘È‡ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÂÏ ¯ÒÓÂ 
ÔÎÏ Ì„Â˜ „ÂÚ Ô˙Â‡ , ‡È‰ ˙ÂÁ‰‰ ˙ÂÎ˙Ó ÈÎÂ"˙È¯ÂËÒÈ‰ ." 

בי� .  העלה המבקר הפנימי של התכנית ליקויי� רבי� במערכת ההנחות2007'התברר כי עוד ב .3
קה וא- העלה חשש לחלו, היתר הוא התריע על קביעת שיעורי ההנחות ללא תיעוד מספק

ר ועדת הביקורת שהוא חשב קר� "את דוחות הביקורת הגיש המבקר הפנימי ליו, כאמור. שרירותית
 .קרב

__________________ 

מדד הטיפוח הרשותי מחושב בי� השאר על פי השכלת ההורי� ואר2 הלידה ל העוסק ב"על פי חוזר מנכ  24
כמו , ס מחושב על פי נתוני� של תושבי היחידה הגאוגרפית"מדד האשכולות של הלמ. של התלמיד

 . למשל מידת הצפיפות ומאפייני תעסוקה ואבטלה
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 ‡ÏÂ ˙ÂÁ‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ‰Á· ‡Ï ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ È‡ˆÓÓ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈÈÂÈ˘ ‰· ‰Î¯Ú ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÈÏÂÈ· ¯ÒÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ·˘Á2011 ‡Â‰ ÈÎ 

ÏÏÎ ¯ÈÎÓ ÂÈ‡‰È¯ˆÂ˙ ˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙‡  ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î . 

משרד מבקר המדינה בירר ע� מנהל היחידה וע� הנהלת התכנית א� מאז בדיקתו של המבקר  .4
כל הגורמי� האמורי� ציינו כי לא ידוע על . הפנימי נקבעו אמות מידה חדשות לחישוב ההנחות

 .אמות מידה כאלה

 העלתה כי בדיו� שהתקיי� לקראת פתיחתה של שנת בדיקת הפרוטוקולי� של ועדת הכספי� .5
אושרו הנחות העבודה לבניית תקציב התכנית שהגישה הנהלת , 2009בספטמבר , ע"הלימודי� התש

 החליטה ועדת הכספי� 2010בינואר . הנחות העבודה כללו את מערכת ההנחות האמורה; התכנית
, 2011אול� בדיו� שהתקיי� ביולי , נחותא יתקיי� דיו� בנושא הה"כי לקראת שנת הלימודי� התשע

אושרו המרכיבי� הכספיי� של התכנית אשר כללו , לקראת פתיחתה של שנת הלימודי� הנוכחית
 . יודגש שבשלושת הדיוני� השתת- חשב המשרד. מטבע הדברי� את מערכת ההנחות הקיימות

 . מערכת ההנחותהתברר כי עד למועד סיו� הביקורת לא התקיי� דיו� בוועדת הכספי� על

 מבי� 86קיבלו הנחות , כמו בשנת הלימודי� שקדמה לה, ע"התברר כי בשנת הלימודי� התש .6
,  רשויות שה� המבוססות ביותר11 'ואילו היתר , )89%( הרשויות המקומיות שהשתתפו בתכנית 97

הנחות ע עולה שסכומי ה"מנתוני התקציב של תכנית קרב לשנת הלימודי� התש .לא קיבלו הנחה
 מתקציבו של המשרד למימו� התכנית 10%'שה� כ, ח" מיליו� ש6.9'שהעניק המשרד הסתכמו ב

 ).ח" מיליו� ש69.6(באותה שנה 

לממ� את השתתפות  מתקשי�לתלמידי� שהוריה�  ל מיועד"התקציב שהוקצה להנחות בחוזר המנכ
י בהסכ� שחות� הקבל�  הועלה כ2008בדוח ביקורת של המבקר הפנימי מינואר . ילדיה� בתכנית

ולכ� , ע� הרשות המקומית אי� התייחסות לאופ� חלוקת ההשתתפות הכספית בינה לבי� ההורי�
 .ייתכ� שההנחה שניתנה לרשות המקומית לא הועברה להורי�

 ¯˜·Ó‰ È‡ˆÓÓ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘ Ì‚˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
Ï‰‰Ï Â‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰È‰ ‡Ï ÈÓÈÙ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙˜ÂÏÁ ¯·„· Ú„ÈÓ ˙ÈÎ˙‰ ˙

ÌÈ¯Â‰‰ ÔÈ·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ˙ÈÙÒÎ‰ , ˙ÂÁ‰‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÂÈ‰ ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï Ì‰ ‡ÏÈÓÓÂ
 Ô„ÚÈÏ ÂÚÈ‚‰ ÔÎ‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï „¯˘Ó‰ ˜ÈÚ‰˘- ÔÓÓÏ ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰È¯Â‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ 

˙ÈÎ˙· Ì‰È„ÏÈ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡. 

ות המקומיות באופ� מפורש ההנחות שהוא משרד מבקר המדינה בדק א� הוצגו לפני הרשוי .7
שהשתתפו בתכנית קרב ) 23%( הרשויות 97 מבי� 22לש� כ� נער� מדג� אקראי של . העניק לה�

 (22 מבי� 19, התברר כי על פי שיעורי ההנחות שאישרה ועדת הכספי�. ע"בשנת הלימודי� התש
מו הרשויות המקומיות ע� אול� בחינת ההסכמי� שחת. הרשויות היו זכאיות לקבל הנחה) 86%

 רק בהסכ� ' הרשויות האמורות 22כי מבי� ההסכמי� שחתמו , הקבל� בש� משרד החינו� העלתה
 . של רשות אחת צוי� בפירוש שיעור ההנחה שהעניק לה המשרד

כי בדר� כלל ההנחות אינ� נרשמות , 2011ל התכנית מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר "מנכ
 בהסכמי� אלה נרש� שיעור ההשתתפות של 'ל� ע� הרשויות המקומיות בהסכמי� שחות� הקב

הפרטי� על אודות ההנחות נרשמי� במכתבי� אשר נשלחי� ; המשרד במימו� התכנית ביישוב
בדיקת . במכתבי� אלה מצוי� כי ההנחה מיועדת לסיוע להורי� מעוטי יכולת. לראשי אות� רשויות

לא ; ל התכנית"ב העלתה כי חת� עליו מנכ"י� התשעמכתב כזה אשר נשלח לקראת שנת הלימוד
 .נרש� בו במפורש כי מדובר בכספי משרד החינו�
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 ˙ÂÁ‰ ˙‡ˆ˜‰Ï Â„ÚÂ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘
 ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‰ÂÚË ·¯˜ ˙ÈÎ˙· Ì˜ÏÁ ˙‡ ÔÓÓÏ ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰È¯Â‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯Â·Ú

 Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ô·ˆÓ È·‚Ï˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÁÙ˘Ó . ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰Á‰ ˙˜Ú‰
ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‡ÏÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó . ˙ÂÁ‰ ˙˜Ú‰· ÔÎ ÂÓÎ

˙ÂÙÈ˜˘· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· Ô‰È¯ÂÚÈ˘ ÔÂÈˆ ‡ÏÏ , ‰„ÚÂ ¯˘‡
È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ÈÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï. 

˜·Ó „¯˘Ó ˙Â˘¯‰ ÌÚ Ì˙ÂÁ ÔÏ·˜‰ ¯˘‡ ÌÎÒ‰‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯
 ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ È¯ÂÚÈ˘ÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ „¯˘Ó‰ Ì˘· ˙ÈÓÂ˜Ó‰

„¯˘Ó‰ Ï˘ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˜ÈÚ‰˘ ˙ÂÁ‰‰ ˙Â·¯Ï . ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂÁ‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ú‚Â· ,‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ ¯˜ÈÚ·ÂÔ˙˜Ú‰Ï . 

 

 

 מעורבות המשרד בתחו� הפדגוגי

קובעות שהמזכירות , ) תקנות הפיקוח'להל�  (1956'ז"התשי, )סדרי הפיקוח(תקנות חינו� ממלכתי 
תכנית , ביצוע תכנית הלימוד"מוסמכת לפקח על ) פ" המזה'להל� (הפדגוגית במשרד החינו� 

 היא 'משמע , "שינויי� בה� וכיוצא באלהתיקוני� ו, ניסויי� פדגוגיי�, תכניות נוספות, ההשלמה
תקנות הפיקוח מפרטות את סמכויות . מוסמכת לפקח על התכני� של כל התכניות במוסד החינוכי

אישור של מדיניות החינו� ושל הוראות : "וביניה�, המפקח הכולל הנוגעות למוסדות שבפיקוחו
, תכניות השלמה,  של תכניות הלימודלרבות לעניי� ביצוע�, וכ� וידוא ביצוע שלה�, המשרד במוסד
 המפקח הכולל מוסמ� לוודא שהמדיניות של משרד החינו� 'משמעות הדבר ". תכניות נוספות

 . והוראותיו מיושמות בנוגע לכל התכניות במוסד החינוכי

 תחומי 17' תכניות העשרה ב152א הציעה תכנית קרב למוסדות החינו� "בשנת הלימודי� התשע
המער� , על פי המכרז. אמנות ומחשבי�, ספורט, מוזיקה, מדע וטכנולוגיה, ע וסביבהובה� טב, דעת

על המיו� לכלול . הפדגוגי של הנהלת התכנית צרי� לערו� מיו� קפדני של כל תכניות ההעשרה
משרד החינו� לא קבע במכרז מי . בקרה תפעולית וחתימה על חוזה התקשרות, בקרה על התכני�

 . התכניותהגור� אשר מאשר את 

ל וקבע בו כי תכניות ההעשרה של " פרס� משרד החינו� את חוזר המנכ2003בספטמבר  .1
זאת לאחר שנבדקו ואושרו על ידי , המוסד החינוכי ייבחרו בידי ועדת היגוי של המוסד החינוכי

 . היחידה הפדגוגית של תכנית קרב

. 25לי� ומפקחי� מקצועיי�מפקחי� כול: קבוצת המפקחי� במשרד החינו� נחלקת לשניי� .2
ספרית 'פועלת תכנית קרב יש להקי� ועדת היגוי ביתבכל בית ספר שבו ל קבע כי "חוזר המנכ

 החליטה הנהלת המשרד שהמפקח הכולל יהיה חבר בוועדת 2001ביוני . מנהל בית הספר אשותבר
 לות כיוו� שהיא חלק מתכנית הפעי, ההיגוי של תכנית קרב בבתי הספר שבתחו� פיקוחו

 .ספרית ורוב הכספי� למימונה ה� ממשאבי המשרד'הבית

__________________ 

הערכת מורי� , רה עליוקיו� הערכה של המוסד החינוכי ובק, בי� השאר, תפקידי המפקח הכולל ה�  25
המבקר במוסד חינוכי במסגרת , למפקח מקצועי. ופיטוריו של עובד הוראה א� עולה הצור� בכ�

 . יש כמה מסמכויותיו של מפקח כולל הנוגעות לתחו� המקצועי שבו הוא מתמחה, תפקידו



 693 משרד החינו�

מחוז :  ראיינו נציגי משרד מבקר המדינה מפקחי� כוללי� בשלושה ממחוזות המשרד2011ביוני 
המפקחי� נבחרו מבי� כלל המפקחי� הכוללי� על החינו� . מחוז תל אביב ומחוז הדרו�, הצפו�

רה על ייצוג של מגזרי� שוני� ושל רמות חינו� שונות באופ� מקרי ותו� כדי שמי, הרגיל בכל מחוז
) 31%( מפקחי� 71' מ22בס� הכול רואיינו ). חטיבות ביניי� וחטיבות עליונות, בתי ספר יסודיי�(

 . בשלושת המחוזות

 16; השיבו כי לא מתקיימת פעילות של תכנית קרב בבתי הספר שבתחו� פיקוח�) 27%( מפקחי� 6
השיבו שה� מכירי� את ) 88%( האחרוני� 16 מבי� 14. כי התכנית מתקיימתהשיבו ) 73%(מפקחי� 

והיתר השיבו כי אינ� מכירי� את , רוב התכניות שפועלות בבתי הספר שלה� במידה כזו או אחרת
שהפעלת התכניות שפועלות במסגרת ) 13%( המפקחי� האמורי� השיבו שניי� 16מבי� . התכנית

השיבו שהפעלת התכניות אינה מותנית ) 75%( מפקחי� 12'ו, תכנית קרב מותנית באישור�
 .באישור�

ולפיה ניתנה הנחיה למפקחי� , בתשובת משרד החינו� הובאה תשובתה של מנהלת מחוז הדרו�
ולמנהלי בתי הספר במחוז לבדוק את התכניות המופעלות במסגרת תכנית קרב ואת התאמת� לבתי 

 .אישור הפיקוחהמדריכי� במחוז הדרו� קיבלו את ; הספר

ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡ ÏÚ „˜ÙÂÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â˜˙ ÔÂ˘ÏÓ ,
 ÈÂˆÈÁ Ì¯Â‚˘ Ú·˜ ‡Â‰ ˙‡Ê Û¯Á- ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰„ÈÁÈ‰ - ˙‡ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ 

‰¯˘Ú‰‰ ˙ÂÈÎ˙ . 

ובו , )מתוק�(ל חדש "פרס� משרד החינו� חוזר מנכ, 2011בספטמבר , לאחר סיו� הביקורת .3
התכניות המוצעות למוסדות חינו� במסגרת תכנית קרב מחייבות את אישור המשרד לפני : "נכתב

, לאחר שנתיי� של הרצת התכנית במסגרת ניסוי תובא התכנית שנית. כניסת� להפעלה במסגרת ניסוי
כל חמש שני� . לאישור הוועדה הפדגוגית במשרד, ע� המלצות היחידה הפדגוגית של תכנית קרב

 ". בא התכנית לאישור מחדש לוועדה הפדגוגית במשרד החינו�תו

 ˙‡ ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙‡ ·˙Î· ÂÈÓ ‡Ï ˙ÈÎ˙‰ ˙Ï‰‰Â „¯˘Ó‰˘ ¯¯·˙‰
‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡Â ‰·Î¯‰ . 

והזרוע להתוויית , פ היא הסמכות העליונה בכל הנושאי� הפדגוגיי� במערכת החינו�"המזה .4
פ יש מפקחי� "במזה. ת ולגיבוש מדיניות הוראת המקצועות ודרכי ההדרכההמדיניות הפדגוגי

 .וכל אחד מה� אחראי לתחו� דעת מסוי�, )רי�" מפמ'להל� (מרכזי� 

 כי נציגי תחו� החינו� 2011ר לחינו� גופני מסר לנציגי משרד מבקר המדינה ביוני "המפמ )א(
ר אי� מידע על התכניות "למפמ; התכניתהגופני במשרד אינ� נוטלי� חלק בוועדה הפדגוגית של 

חשוב שלתחו� , לדעתו. אי� לו מידע על המדריכי� ועל הכשרת�; שמקיימת תכנית קרב בתחומו
בי� השאר משו� שבתחו� זה יכולות , החינו� הגופני יהיו נציגי� בוועדה הפדגוגית של התכנית

מו פגישות בי� נציגי התכנית לבינו  התקיי2009הוא ציי� כי החל בשנת . להיווצר בעיות בטיחותיות
למעט כמה פגישות בענייני� , לא נערכו פגישות עבודה סדירות; לדיו� בענייני� נקודתיי�, או נציגיו
 .נקודתיי�

על , 2011במר* , רית למוזיקה התריעה בפני מנהל היחידה"ממסמכי היחידה עולה כי המפמ )ב(
ב במקו� להקצות שעות תק� למוזיקה במימו� כ� שמנהלי בתי ספר משבצי� מורי� מתכנית קר

וציינה שיש כפילות בי� התכניות של תכנית קרב לבי� תכניות המשרד במהל� יו� , המשרד
אשר , היא הביעה את הסתייגותה מרמת ההוראה בתכניות ההעשרה של תכנית קרב. הלימודי�

 . לדעתה היא נמוכה
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 שהיא אינה מכירה את כל תכניות, 2011נה במאי רית למוזיקה מסרה לנציגי משרד מבקר המדי"המפמ
היא אינה יודעת מה� אמות המידה לקבלת ; ההעשרה במוזיקה אשר פועלות במסגרת תכנית קרב

ג� . ואינה יודעת מהי הכשרת� המקצועית, מורי� ומדריכי� בתכנית קרב ומי מאשר את העסקת�
 .הציגה טענות דומות, 2011אשר כיהנה בתפקיד עד מאי , רית לאמנות ולתיאטרו�"המפמ

)‚( ÓÙÓ‰ ˙˘ÂÏ˘"¯˙ÂÈ Â‡ ÌÈ˘ ¯˘Ú Ì„È˜Ù˙· Â‰ÈÎ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯ . È‚ÈˆÏ Â¯ÒÓ Ì‰
 ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÏ ÂÓÂÊ ‡Ï Ì‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘‰ ¯˘Ú Í˘Ó·˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó

˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ;˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ‰¯˘Ú‰‰ ˙ÂÈÎ˙ È·‚Ï Ì˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ Â˘¯„ ‡Ï Ì‰ ÔÎ ÂÓÎ .
Â˘È‚„‰ Ì˙˘ÂÏ˘˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„· ÌÙÂ˙È˘· ˘È˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ . 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ˜¯ , ¯·ÓËÙÒ·2011 ,ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ· „¯˘Ó‰ Ú·˜" ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ Ô˜Â˙Ó‰ Ï
„¯˘Ó‰ È„È· Ô¯Â˘È‡ ˙‡ ‰ÂÚË ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈÎ˙ .ÎÓ‰ ¯ÊÂÁ ÌÏÂ‡" ‡Ï Ô˜Â˙Ó‰ Ï

‰ÊÓ‰ Ï˘ ‰˜ÏÁ Â‰Ó ¯È„‚‰"Â˘È‡· ÏÏÂÎ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘Â Ù˙ÂÈÎ˙‰ ¯ . 

5. Ì„˜ ÍÂÈÁÏ Û‚‡‰- È‚Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· È‡¯Á‡ È„ÂÒÈ
ÌÈ„ÏÈ‰ .Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘·"· ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ‰ÏÚÙ ‡-1,902ÌÈ‚  , ‰· ÂÙ˙˙˘‰Â 

Î-49,000ÌÈ„ÏÈ  ,Î ÌÈÂÂ‰Ó‰-20%˙ÈÎ˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÏÎÓ  .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ‚Èˆ ‰È‰ ‡Ï
‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ‰Ê Û‚‡Ï˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙È‚Â‚„Ù. 

 

✯ 

 

‰ÊÓ‰" ÏÚÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ ÏÏÂÎ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰Â Ù
ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈÎÂÈÁ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô‰ÈÎ˙ . „ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓ

 ˙ÂÈÎ˙ ˜„Â·˘ Ì¯Â‚Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‡ÏÈÓ ‡Ï ·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÏÚÂÙ·˘
ÂÓÏ ˙ÂÚˆÂÓ‰Ô˙Â‡ ¯˘‡ÓÂ ÍÂÈÁ ˙Â„Ò . 

‰ÊÓ‰ Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ‰Ó ÚÂ·˜Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰‰ ÏÚ" ÏÎ· ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘Â Ù
·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï Ú‚Â‰. 

 

 

 בחינת האפקטיביות של תכנית קרב

שנתית טעו� הגדרה של מטרותיה והצבת יעדי� 'קיומה של תכנית רב, על פי תורות ניהול מקובלות
ולבחו� , דהיינו את מידת עמידתה ביעדי�, דוק את האפקטיביות שלהזאת כדי לב. מדידי� ליישומה

. ומה� השיפורי� והשינויי� הנדרשי� בה, א� המש� הפעלתה מוצדק לנוכח החלופות שקיימות לה
הערכת תוצאות היישו� של התכנית מחייבת איסו- שיטתי של מידע מקי- ומהימ� הנוגע לחלקיה 

 .השוני�

אשר יהא אחראי על , מנהל יחידת הערכה ומידעחינו� כי הקבל� יעסיק במסמכי המכרז קבע משרד ה
ע "בתקציב התכנית לשנת הלימודי� התש. ביצוע הערכת התכניות והפעילות הפדגוגית בתכנית קרב

 מתקציב ניהול 10%(ח " מיליו� ש1.1בהיק- של , נכלל סעי- להוצאות בגי� הפעלת יחידת ההערכה
 ).התכנית
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כי תכנית העבודה השנתית , 2011הערכה מסרה למשרד מבקר המדינה במאי מנהלת יחידת ה .1
, של יחידת ההערכה נבנית באמצעות דיאלוג ע� הנהלת התכנית ומנהלי המחלקות השונות בתכנית

ע� לקוחותיה של יחידת ההערכה נמני� הנהלת התכנית והיחידה הפדגוגית ; כגו� רכזי� אזוריי�
היא ציינה כי בשנת הלימודי� . בתי ספר ורשויות מקומיות, מנהלי התפעול של התכנית, בה

 בתי ספר לסקירת 200מחקר פיילוט בקרב : א עסקה היחידה בי� השאר בנושאי� האלה"התשע
 .תכניות ההעשרה וסקר עמדות של מדריכי�

ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯·ÚÂÓ ÌÈ‡ ‰È˙ÂÁÂ„ ÈÎ Ì‚ ‰¯ÒÓ ‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÈÁÈ ˙Ï‰Ó ,
Ù ÏÚ ˜¯ ‡Ï‡‰˘È¯„ È .˙‡Ê ÌÚ ,˙ÓÈÂÒÓ ‰˜È„· ÔÈÓÊÓ ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ ÌÈ˙ÚÏ. 

אשר " פנימית מעצבת"הנהלת התכנית השיבה למשרד מבקר המדינה כי מדובר ביחידת הערכה 
מאחר שמדובר בפעולות של ; כדי לשפר את איכות עבודתה, תפקידה לתת שירות לתכנית קרב

 .אלא רק לפי דרישתו, שרדדוחותיה אינ� מעוברי� אוטומטית למ, הערכה פנימית

 ÌÈ‡˘Â‰ ˙ÚÈ·˜Ï Û˙Â˘ ‰È‰È˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘Ú˘ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ Ï·˜ÈÂ ÂÎ¯ÚÂÈ˘ . Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ˙˘¯„ ÂÊ Â˙Â·¯ÂÚÓ

‰˙Â‡ ¯˜·Ó‰Â ˙ÈÎ˙‰ ÏÈ·ÂÓÎ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰Î¯Ú‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÌÂÈ˜ ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÏÂÎ‰ , ¯˘‡
 ‡Â‰ Ô˙Â‡ÔÓÓÓ. 

ל "בהשתתפות מנכ, ל המשרד" בלשכת המשנה למנכ2009מסיכו� דיו� שנער� באוקטובר  .2
וממסמכי המשרד האחרי� עולה כי עד לאותה העת לא הכיר משרד החינו� את פעילותה , התכנית

מסיבה זו עוד באותו חודש ביקש . של יחידת ההערכה וכי תכנית קרב לא הוערכה בידי גו- חיצוני
 להערי� את תכנית 26)ה" ראמ'להל� (ל מהרשות הארצית למדידה והערכה בחינו� "מנכהמשנה ל

ושלש� כ� תוק� ועדת , ה תחל בגיבוש הערכה חיצונית לתכנית" הוחלט שראמ2009בדצמבר . קרב
 . ושצוות פנימי של המשרד ידו� בנושאי� אשר מציע המשרד להערי�, היגוי לקביעת נושאי הערכה

כי מטרות התכנית כפי שהגדירה אות� , 2009ה למשרד החינו� בספטמבר " ראמבעניי� זה הבהירה
בהתחשב בתכניות , א� המשרד צרי� לבחו� את מטרותיו שלו בנוגע לתכנית, קר� קרב מוכרות לה

שכ� מ� ; אחרות אשר קיימות במערכת החינו� ובהתחשב בעשייה הפדגוגית בתחומי� השוני�
ה ג� הבהירה שהמשרד צרי� לקבוע יעדי� "ראמ. ת ההערכההמטרות של התכנית נגזרות מטרו

וכ� לבחו� את השינויי� והשיפורי� שהוא מקווה להשיג במוסדות החינו� באמצעות , מדידי�
. כל אלה ה� בבחינת תנאי הכרחי להמש� התקדמות ההערכה של התכנית: היא הדגישה. התכנית

 נושאי� להערכה ולבקרה 14וא הציע ה, 2010ה בפברואר "במסמ� שהגיש מנהל היחידה לראמ
 . ובה� השפעת לימודי ההעשרה במסגרת תכנית קרב על הישגי התלמידי�, חיצונית של תכנית קרב

)‡(  ˙ÏÈÁ˙· ÈÎ ¯¯·˙‰2011 ÚÂˆÈ·Ï ˙˘¯„‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˘·È‚ Ì¯Ë 
·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰Î¯Ú‰ :Â· ÂÈ„ÚÈ ˙‡Â ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙‡ ¯Â¯È·· ¯È„‚‰ ‡Ï ‡Â‰ Ú‚

˙ÈÎ˙Ï ;ÔÎ ÂÓÎ ,ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈÂ˙ ÈÒÈÒ· ÂÈ„È· ÂÈ‰ ‡Ï . 

ה למנהל היחידה כי מאחר שהיחידה לא הגישה לה את " כתבה נציגת ראמ2011בפברואר  )ב(
ה לבצע " אי� באפשרות ראמ') בעניי� תהלי� הבקרה(התייחסותה למודל ההערכה של תכנית קרב 

__________________ 

מעמדה . כהה היא הגו! המנחה מהבחינה המקצועית את מערכת החינו� בתחומי המדידה וההער"ראמ  26
 .הוא יחידת סמ� במשרד
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ה השיב לה כי תהלי� ההערכה שהציעה מנהל היחיד. א את ההערכה"בשנת הלימודי� התשע
התחלנו באיסו- "וציי� שלמרות המגבלות , ה חייב מידע שאינו נמצא בידי משרד החינו�"ראמ

 ".המידע א- שהוא מתנהל בעצלתיי�

נערכו שני מחקרי� על , )2005'2004(ה "והתשס) 2004'2003(ד "יצוי� כי בשנות הלימודי� התשס
גת מטרותיה של התכנית ביישובי� ובמוסדות החינו� שבה� היא  על השפעותיה והש'תכנית קרב 

מדוחות המחקרי� עולה שה� לא . את צוותי המחקר הנחתה ועדת ההיגוי של תכנית קרב. 27פועלת
 . כפי שהובאו לעיל, דנו במטרות משרד החינו� וביעדי התכנית מנקודת ראותו

ÌÊÈ ‡Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Ì˘ÈÈ ‡Ï Ì‚ ÍÎÈÙÏÂ , Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ È·‚Ï ‰Î¯Ú‰
 ÍÏ‰Ó· ·¯˜ ˙ÈÎ˙20‰˙ÏÚÙ‰ ˙Â˘  . ‰Î¯Ú‰ ˙ÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ ¯˘‡Î Ì‚

 ˙˘ ÛÂÒ·2009Ó‡¯ ˙ÂÚˆÓ‡· "‰ , ÏÚ ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ„ÚÈÂ ˙Â¯ËÓ ÂÏ ÌÈ¯ÒÁ ÈÎ ¯¯·˙‰
˙‡ÊÎ ‰Î¯Ú‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ÒÈÒ· Ì‚ ÂÏ ¯ÒÁ ÈÎÂ ˙ÈÎ˙‰. 

ËÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Ï‰‰ ÏÚ‰È„ÚÈÂ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙Â¯ , ÂÚÈÈÒÈ ¯˘‡ ÌÈ„„Ó ÚÂ·˜ÏÂ
‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï .ÔÎ ÂÓÎ , ‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰˙„Â·Ú· ˙·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÏÚ

˙ÈÎ˙‰ Ï˘ .Ì‡˙‰· ˙Â˜ÒÓ Ô‰Ó ˜ÈÒ‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï ˘È ‰Î¯Ú‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ , ˘È ÔÎÂ
‡˘Â· ÌÈ˜ÒÂÚ ¯˘‡ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÏÎÏ ÔˆÈÙ‰Ï .‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÂÓÓ ˙ÚÓ 

 ˙„ÈÁÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ·¯˜ ˙ÈÎ˙ ÏÚ ÌÈÙÒ‡˘ ÌÈÂ˙·Â Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰
‰Î¯Ú‰‰. 

 

✯ 

 

 סיכו�

ÌÈ¯Â˘Ú È˘ ‰Ê ÏÈÚÙÓ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ,·¯˜ Ô¯˜ ˙ÓÊÈ· , ˙Â„ÒÂÓ· ‰¯˘Ú‰ È„ÂÓÈÏÏ ˙ÈÎ˙
ÍÂÈÁ ,˙··È‚·Â ¯ÙÒ‰ ÈÌÈ„ÏÈ‰  . ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ‡È‰ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰˙¯ËÓ

·Áı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ¯˘Ù‡ÏÂ ÌÈÈ˙¯ ,‰È¯ÙÈ¯Ù È·Â˘ÈÈ· ¯˜ÈÚ· , ˙ÈÎ˙Ó ˙Â‰ÈÏ
˙¯˘ÚÂÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ .ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙ÂÙ˙Â˘ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ˙ÈÎ˙‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ,

·¯˜ ˙˙ÂÓÚÂ ÌÈ¯Â‰‰ . 

 ˙ÂÈ˙¯·Á ˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÓ˙¯‰ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Í¯·Ï ˘È
˙ÂÈÎÂÈÁÂ .Ï ˘È Ì‚ ÍÎ ˙‡Â Ï‡¯˘È· ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ·¯˜ ˙˙ÂÓÚ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÔÈ·‰

·¯˜ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ÏÂ‰È·Â ‰Ï·Â‰· ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ . 

˙‡Ê ÌÚ ,·¯˜ ˙ÈÎ˙ ˙‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÈ·Â‰ Â·˘ ÔÙÂ‡Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ , ¯˜ÈÚ·
˙ÂÈÈ„Ó‰ ˘Â·È‚Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ,Ï‰˙‰ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ˙ÈÎ˙‰ ˙Â¯ËÓ ˙ÚÈ·˜Ï‰˙Â . ÈÎ ˘‚„ÂÈ

ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰¯˘Ú‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰Ó ‡È‰ ·¯˜ ˙ÈÎ˙ . 

__________________ 

אוניברסיטת ב� גוריו� , „È�Î˙ ÏÚ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ"·¯˜" ,È˙ÂÓÎ‰ ¯˜ÁÓ‰ ÁÂ˙ , יאיר נוימ� ואורי איל  27
, רחל רייקי�, ברברה רוזנשטיי�, ירו� וייס, אלה ברונשטיי�, נעמה בר או�; 2005נובמבר , בנגב

·¯˜ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ,אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב והמכללה , ו�המרכז לצמיחה במערכות חינ
 .ה"התשס�ד"התשס, באר שבע, ש קיי"לחינו� ע
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ÏÂ‰È È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , Ú‚Â‰ ÏÎ· ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·
·¯˜ ˙ÈÎ˙Ï .·¯˜ ˙˙ÂÓÚ ÌÚ ÂÏ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰‰ ÏÚ ; ¯È„‚‰Ï

Ì‰Ó ‰„È„ÓÏ Ô˙È‰ ÔÙÂ‡·Â ¯Â¯È··‰È‚˘È‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙ÈÎ˙‰ Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰Â ˙Â¯ËÓ‰  ;
ÔÓÒ¯ÙÏÂ ˙ÈÎ˙Ï ÌÈ·Â˘ÈÈ ÛÂ¯ÈˆÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ; ÏÂ‰È· Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚‰Ï

‰˙Ï·Â‰·Â ˙ÈÎ˙‰ ;ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏÎ‰Â ÌÈÚˆÓ‡‰ ÂÈ„È· ÂÈ‰È˘ ‡„ÂÂÏÂ .
˙‚˘‰ÏÂ ˙ÈÎ˙Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ‰È˙Â¯ËÓ . 

 



 

 


