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 סיוע כספי של משרד החינו� 

 לסטודנטי� ולתלמידי�

 תקציר

מעניק סיוע כספי לתלמידי� במוסדות חינו� )  המשרד�להל (משרד החינו� 
מטרת הסיוע . באמצעות מענקי� והלוואות, ולסטודנטי� במוסדות להשכלה גבוהה

רי כמו רכישת אביז, לתלמידי� היא להקל על הוריה� את מימו ההוצאות על חינו�
 . הסיוע לסטודנטי� נועד להקל עליה� את מימו שכר הלימוד. לימוד ומימו טיולי�

 מיליו �66 העניק המשרד מתקציבו סיוע לתלמידי� בסכו� כולל של כ2009בשנת 
את . ח" מיליו ש115ובס� הכול , ח" מיליו ש�49ח וסיוע לסטודנטי� בסכו� של כ"ש

 �להל (רה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה אפיקי הסיוע ניהלו בעיקר מינהל הכש
 ). ב" מינהל כא�להל (תיאו� ובקרה , והמינהל לכוח אד� בהוראה, )המינהל להכשרה

 

 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא סיוע כספי של 2010יולי �בחודשי� פברואר
, ינהל להכשרההביקורת נעשתה בעיקר במ. משרד החינו� לתלמידי� ולסטודנטי�

בדיקות השלמה נעשו באג) החשב הכללי . ב ובמינהל הפדגוגי במשרד"במינהל כא
)  . שבמשרד האוצר) ל" החשכ�להל

 

 עיקרי הממצאי�

 סיוע כספי לסטודנטי�

מעניק ) ה" האג) להכשרת עו�להל (האג) להכשרת עובדי הוראה שבמינהל להכשרה 
 הלוואות �להל (ר להסב למענק מלגות וכ הלוואות שבתנאי� מסוימי� אפש

אשר עומדי� בכמה דרישות , לסטודנטי� במכללות להכשרת עובדי הוראה) מותנות
סטודנט שקיבל הלוואה מותנית רשאי לבקש מהמשרד להסב אותה למענק . ס)

בתנאי שלמד באופ סדיר וברציפות בתכנית לימודי� מלאה
1

 ועבד בהוראה לאחר 
אג) בכיר לכוח . גד כל שנה שבה קיבל הלוואה מותניתסיו� לימודיו במש� שנה כנ

אחראי לטיפול בהלוואות המותנות , )ב" אג) כא�להל (ב "אד� בהוראה במינהל כא
ל על הסכמי� ע� "במש� שני� חת� החשכ. החל בשלב שלקראת מועד פירעונ

 .בנקי� לש� מת ההלוואות לסטודנטי�

 המדינה בשל טיפול לקוי של משרד במש� כשני עשורי� נצברי� חובות לאוצר .1
 ה� 2010וביולי , ל בהלוואות מותנות לסטודנטי� להוראה"החינו� ושל אג) החשכ

נמצא כי לווי� רבי� שנטלו הלוואה מהבנק הבינלאומי . ח" מיליו ש�110הסתכמו בכ

__________________ 

או במש� ארבע ) תכנית במכללה שאינה מעניקה תואר אקדמי(במש� שלוש שני� לתואר מורה בכיר   1
 ).B.Ed(שני� לתואר אקדמי ראשו� 
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מ"הראשו בע
2

וכי המשרד לא ,  לא פנו למשרד בתו� לימודיה�2000�2005 בשני� 
מאחר שהמשרד לא נת לבנק הוראות בנוגע . ליה� להחזירה א� לאוהחליט א� ע

ועקב כ� שיעור ההלוואות שהמשרד לא החליט א� , נבצר מהבנק לפעול, ללווי� אלה
וכפועל יוצא תפחו החובות משנה , יש לגבות או להסב למענק הל� וגדל ע� השני�

קונט לישראל בהסכ� החדש שחתמה הממשלה ע� בנק דיס, א) על פי כ. לשנה
 לא נקבע במפורש אילו צעדי� על הבנק לנקוט בעניינ� של לווי� 2007מ באוגוסט "בע

 . שלא פנו למשרד בתו� לימודיה�

ל היה ער לכ� שחלק מההלוואות לא נפרעו והטיפול בה נדחה משנה "אג) החשכ .2
ל ומשרד החינו� "במש� שני� רבות לא השכילו אג) החשכ, א) על פי כ. לשנה

להשלי� את קביעת� של הליכי� לאיתור הלווי� ולבקרה בעניינ� שיאפשרו לטפל 
 שנה 20רק . באופ רצי) בהלוואות בהתא� למתווה שגובש בהסכמי� ע� הבנקי�

ויותר לאחר מועד הפירעו של חלק מ ההלוואות החל המשרד בבדיקות מקיפות 
 ההלוואות שקיבלו אול� הוא איתר רק חלק קט מה� והסב את, לאיתור הלווי�

 . למענק

ב " כי אג) כא2010ב מסר לנציגי משרד מבקר המדינה ביולי "מנהל המינהל לכא .3
ולמותר לציי כי הוא לא דיווח עליה , לא הביא לידיעתו את בעיית החובות שהצטברו

  .ל המשרד"למנכ

א) שהיו בידי המשרד די נתוני� שאפשר ללמוד מה� א� הלווה זכאי להסבת  .4
נהג המשרד לדחות מדי , ג� א� הלווה לא פנה אליו בנוגע להלוואה, הלוואה למענקה

 שנה במש� כמה שני� את פירעונ של חלק ניכר מהלוואות המותנות אשר לא נית
לעתי� באמצעות דחייה אוטומטית בלי לבדוק א� יש לגבות את , פטור מהחזריה

משו� כ� נבצר .  שמונה שני�חלק מאות דחיות ניתנו מדי שנה במש�; ההלוואות
 .מהבנק לגבות חלק מהחובות

ה בהלוואות מותנות ה� הנפקת "שלבי טיפולו האחרוני� של האג) להכשרת עו .5
התברר . אישורי זכאות לסטודנטי� וקבלת מידע מהבנק על סכומי ההלוואות שניתנו

 מועד כי שו� יחידה במשרד אינה אחראית לטפל בהלוואות המותנות משלב זה ועד
פרק זמ . שעה שהלווה כבר אמור לשמש עובד הוראה, הפירעו המצופה של ההלוואה

ובמהלכו ייתכנו שינויי� שמצריכי� טיפול מידי , זה אור� כארבע עד חמש שני�
לקראת מועד , האחריות לטיפול בהלוואות. למשל הקדמת מועד הפירעו, בהלוואה

 .סמ� להחליט א� להסב הלוואות למענקהמו, ב"מוטלת על אג) כא, הפירעו המצופה

ב לא "ה ובי אג) כא"נמצא כי תחומי האחריות וחלוקת העבודה בי האג) להכשרת עו
ולא נקבע ; לא נקבעו פרטי המשימות המוטלות על כל אחד מהאגפי�; הוגדרו בנוהל

ממצאי הביקורת מלמדי� ה . אופ ביצוע הפעולות המחייבות שיתו) פעולה ביניה�
וה על תיאו� מועט בי , יעדר טיפול רצי) של יחידות המשרד האחראיות לנושאעל ה

ב "בתקופת הלימודי� של הסטודנט אי לאג) כא, למשל. שני האגפי� האחראי� לכ�
. א) שמידע זה עשוי להשפיע על מועד הפירעו בפועל, מידע על המש� לימודיו כאמור

הוא ממתי למועד הפירעו : חורב פועל לעתי� באי"אג) כא, בהיעדר מידע כזה
 . המצופה של ההלוואה ג� במקרי� שבה� יש לפעול לפירעו מוקד� שלה

__________________ 

 . ע� בנק זהל הסכמי�" היו לחשכ2007 עד יולי 1996שנת  מסו�  2
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דרכי העבודה של משרד החינו� המתוארות בפרק זה מלמדות על כשל יסודי בטיפולו 
שכ בפועל זרועו האחת לא הצליחה במש� שני� לגבות חלק ניכר מהחובות , בנושא

ואילו זרועו השנייה המשיכה לתת הלוואות , לי המשרדשנדרשה לגבות על פי נוה
מותנות בלא שהופקו לקחי� בנושא ובלא שנעשו שינויי� בסדרי העבודה שנועדו 

 . להבטיח שיפור בגביית החובות

המינהל להכשרה הפעיל תכניות שונות שבמסגרת העניק בכל שנה אלפי  .6
לפע� סיי� תכנית אחת והחל ומפע� , הלוואות מותנות ומלגות לסטודנטי� להוראה

בלי שהיו בידיו די נתוני� על מידת העמידה ביעדי התכנית , בתכנית אחרת
 . שהסתיימה ובלי שבח את האפקטיביות של התכניות השונות

 

 סיוע כספי לתלמידי�

. המשרד מסייע לקבוצות של תלמידי� ולמשפחותיה� במימו הוצאותיה� על חינו�
 ניתנו לתלמידי� לש� 2009ק המשרד לבתי ספר בשנת  מסכומי המלגות שחיל95%

את מרבית המלגות חילק האג) . סיוע בקניית אביזרי לימוד ובתשלו� עבור טיולי�
 .ב"הפועל במינהל כא, )ל" האג) לש�להל (תיאו� ובקרה , לשירות לאומי

 2007 חוזר מספטמבר �ל "את הכללי� לחלוקת המלגות עיג המשרד בחוזרי מנכ
) חוזר המלגות�להל  (2009 שחל מנובמבר וחוזר

3
חוזר המלגות קובע בי השאר כי . 

וכי ; כלכליות�חברתיות אמות מידה על פי תיעשההספר  לבתישל המלגות ההקצאה 
לאתר יש ,  הזקוקי� לה לכלל התלמידי�המלגותלסייע באמצעות אפשר �מאחר שאי

 .תולו חלקי,  ביותר ולסייע לה�הזקוקי� להאת 

משמעי מיה� בתי הספר שתלמידיה� �חוזר המלגות אינו מבהיר באופ חד .1
נמצא שהמשרד הקצה כספי� למלגות לבתי ספר יסודיי� בחינו� . זכאי� למלגות

ההקצאה למוסדות חינו� ; )ר" מוכש�להל (הרשמי ובחינו� המוכר שאינו רשמי 
 החינו� העצמאי כמעט כל בתי הספר שבבעלות מרכז�ר לא הייתה שוויונית "מוכש

4
 

 מבתי הספר שבבעלות מרכז מעיי החינו� התורני �2%לעומת פחות מ, קיבלו הקצאה
הקצאת תקציבי המלגות לבתי .  מבתי הספר שבבעלות אחרת�30%באר. ישראל וכ

 .ר שיקפה מדיניות של איפה ואיפה"הספר בחינו� המוכש

להל (מ " ע� חברה בעעל חוזה, ב"באמצעות מינהל כא,  חת� המשרד2006ביולי  .2
�את ". הפעלת מער� תשלומי מלגות ופרסי� לתלמידי� וסטודנטי�"לש� )  הקבל

, המידע על פעילות� של בתי הספר בכל הנוגע לחלוקת מלגות קיבל המשרד מהקבל
 .אשר עשה בקרה בנושא

ל ובדק בדיקה מדגמית את טופסי "משרד מבקר המדינה בדק את מסמכי האג) לש
הממצאי� שהועלו בעניי זה מלמדי� על ליקויי� בהליכי התיעוד . הקבלהבקרה של 

__________________ 

 . נוסח החוזרי� בענייני� שיפורטו להל� זהה  3
4

בחוק נקבע . נקבעו הכללי� לתמיכה במוסדות ציבור, 1985'ה"התשמ, א בחוק יסודות התקציב3בסעי�   
תאגיד : כי האמור בסעי� זה לא יחול על תמיכה בשני תאגידי� שמפעילי� בתי ספר במגזר החרדי

 מרכז החינו� 'להל� " (י תורה ובתי ספר בית יעקב באר, ישראל לתלמודמרכז החינו� העצמאי"
; ) מרכז מעיי� החינו� התורני'להל� " (מרכז מעיי� החינו� התורני באר, ישראל"תאגיד ו) העצמאי

לפי אמות מידה שוות לשני , תקציב משרד החינו� למטרות חינו� בלבדמיתוקצבו אלה תאגידי� 
 . כמו לכלל ילדי ישראלות ושוויוניות אחיד,ותיניי ענאמות מידההתאגידי� ועל פי 
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עמידה �וקבלת ההחלטות של ועדות המלגות שפעלו בבתי הספר שנבדקו וכ על אי
ההחלטות בדבר מת מלגות שקיבלו רוב הוועדות לא : בכללי� שנקבעו בחוזר המלגות

ו בלא שנקבעו משקלות החלטותיה של כל הוועדות התקבל; התבססו על אמות מידה
החלטות רבות לא היו מנומקות ולפיכ� לא נית היה לדעת על ; לאמות המידה השונות

 . חלק מהנימוקי� להחלטות לא התייחסו לאמות המידה שקבע המשרד; מה התבססו

שה� אמורי� , כספי המלגות נועדו לסייע להורי� לממ הוצאות חינו� שונות .3
התברר כי את הכספי� למימו המלגות לטיולי� . מודי�לשל� כבר בתחילת שנת הלי

)2007�2008(ח "בשנות הלימודי� התשס
5

העביר המשרד ) 2008�2009(ט " והתשס
�2009(ע "ט והתש" התשס�לבתי הספר רק בתחילתה של שנת הלימודי� הבאה 

למשל לש� סיוע במימו , כאשר המשרד מעביר כספי מלגות באיחור. בהתאמה, )2010
נדרש לעתי� בית הספר לממ את ההוצאה מכספו עד שיתקבלו כספי , �טיולי

הוא כבד יותר ככל שגדל : עול זה אינו מתחלק באופ שוויוני בי בתי הספר. המלגות
שיעור התלמידי� שזקוקי� למלגה משו� שהוריה� מתקשי� לממ הוצאות על 

 . חינו�

 

 פרסו� מידע על אפיקי הסיוע לתלמידי� ולסטודנטי�

נדרש המשרד לפרס� ברבי� מידע על , �1976ז"התשל, מירש� מילגותל פי חוק ע
לתלמידי� , הלוואהבאמצעות מענק ובי באמצעות בי , קרנות המעניקות מלגות

,ואיל�' כיתה זב
 

 ויפורס� בכל שנה מדרי� עדכני יוכ; וכ פרטי� על הדר� לקבלת
 .ב" המינהל לכאל ומנהל"לתפקיד רש� המלגות מונה סמנכ. באינטרנט

היה מידע ) 2010המעודכ למרס וליולי (נמצא כי באתר האינטרנט של רש� המלגות 
 מלגות לסיוע בשכר לימוד �רק על קר אחת לסיוע לסטודנטי� שהמשרד מפעיל 

שאר אפיקי הסיוע של המשרד לסטודנטי� ולתלמידי� . לסטודנטי� מהמגזר הבדואי
מלגות והלוואות : כגו, שפרס� רש� המלגותשנזכרו בדוח זה לא נכללו ברשימה 

מותנות לסטודנטי� במכללות להכשרת עובדי הוראה ומלגות לרכישת אביזרי לימוד 
 .ולתשלו� על טיולי�

 

 סיכו� והמלצות

ל משרד החינו� להיכנס לאלתר לעובי הקורה ולבחו את "ל ומנכ"על החשכ .1
על . יפול בהלוואות המותנותהנתוני� על החובות שנצברו ואת הכשלי� שנמצאו בט

ל משרד החינו� לדאוג שיגובש מאגר מידע בדוק ומוסכ� בנושא ההלוואות "מנכ
שייקבעו כללי� ברורי� בנוגע לאפשרות לדחות את מועד פירעונה ; המותנות שניתנו

 . וייבדק באיזו מידה הושגו יעדי פרויקט ההלוואות המותנות; של הלוואה מותנית

וחרת להפקיד את הטיפול בהלוואות המותנות בידיה� של שני א� הנהלת המשרד ב
עליה להסדיר את התיאו� בי שני הגופי� באופ שיבטיח טיפול , מינהלי� שוני�

עליה ג� להורות לגורמי� המופקדי� על הנושא לדווח לה על . סדור ושוט) בהלוואה

__________________ 

שנת הלימודי� האקדמית ; שנת הלימודי� בגני� ובבתי הספר מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  5
 . מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר
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ו ועל על פעולות שנעשות לצמצו� החובות שנצבר, קשיי� בטיפול בהלוואות
 . תוצאותיה

על המשרד לבחו ביסודיות את סוגיית המוסדות הזכאי� למלגות לתלמידי�  .2
ב "על מינהל כא. ולקבוע מדיניות בנוגע לחלוקת כספי המלגות בי המגזרי� השוני�

לאתר את בתי הספר שמחלקי� , לפעול לריכוז כל המידע מהוועדות שבבתי הספר
עליו . לא נימוקי� סבירי� ולפעול לתיקו הליקויי�מלגות שלא על פי אמות מידה ול

וכי הנימוקי� , ג� להבטיח כי סכומי המלגות ייקבעו על פי אמות מידה ברורות
עליו ג� לבחו את איכות הבקרה שהוא מקיי� על . לקבלת ההחלטות יתועדו כראוי

כל אלה נדרשי� כדי להבטיח שייעשה שימוש . חלוקת המלגות באמצעות הקבל
 .טבי בתקציב המוגבל המיועד למלגותמי

 

♦ 
 

 מבוא

מעניק סיוע כספי לתלמידי� במוסדות חינו� ולסטודנטי� במוסדות )  המשרד�להל (משרד החינו� 
מטרת הסיוע לתלמידי� היא להקל על הוריה� את . באמצעות מענקי� והלוואות, להשכלה גבוהה

הסיוע . מימו טיולי� ופעילויות חינוכיותכמו רכישת אביזרי לימוד ו, מימו ההוצאות על חינו�
 . לסטודנטי� נועד להקל את מימו הוצאותיה� על שכר לימוד

ח וסיוע " מיליו ש�66 העניק המשרד מתקציבו סיוע לתלמידי� בהיק# כולל של כ2009בשנת 
את אפיקי הסיוע ניהלו . ח" מיליו ש115ובס� הכול , ח" מיליו ש�49לסטודנטי� בהיק# של כ

' בראשותה של גב, ) המינהל להכשרה�להל (בעיקר מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה 
בראשותו של מר , )ב" מינהל כא�להל (תיאו� ובקרה , והמינהל לכוח אד� בהוראה, גילה נגר

 . מנח� כה

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא סיוע כספי של משרד 2010יולי �בחודשי� פברואר
ב ובמינהל "במינהל כא, הביקורת נעשתה בעיקר במינהל להכשרה. ינו� לתלמידי� ולסטודנטי�הח

 . שבמשרד האוצר) ל" החשכ�להל (בדיקות השלמה נעשו באג# החשב הכללי . הפדגוגי במשרד

 

 

 סיוע כספי לסטודנטי�

 �אר והש, חלק� מלגות הניתנות כמענק; המשרד מקצה כספי� לכמה אפיקי סיוע לסטודנטי�
 ).  הלוואות מותנות�להל (הלוואות שבתנאי� מסוימי� אפשר להסב אות למענק 

לש� ריכוז מידע על אפיקי הסיוע השוני� של משרד החינו� פנה משרד מבקר המדינה לראשי  .1
וביקש פרטי� על מטרותיה של המלגות ושל ההלוואות , 2010המינהלי� של המשרד בינואר 

 שלהל יפורטו הנתוני� 1בטבלה .  לסטודנטי� שבתחו� אחריות�2009השונות שהוענקו בשנת 
 .האמורי�
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 *1טבלה 

 ‰‡ˆÂ‰‰ ÍÒ
 ˙�˘·2009  

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( 

 ·Èˆ˜˙‰ 

 ˙�˘Ï2009  

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( ÚÂÈÒ‰ ‚ÂÒ 

 ˙È‡¯Á‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ì˘
ÈÙÒÎ‰ ÚÂÈÒ‰ ˙˜ÂÏÁÏ 

הלוואות מותנות לסטודנטי�  25,152 20,128
 במכללות להכשרת עובדי הוראה 

מלגות לסטודנטי� במכללות  5,408 5,408
 **להכשרת עובדי הוראה

האג� להכשרת עובדי 
הוראה שבמינהל 

 להכשרה

) ח"פר(מלגת פרויקט חונכות  19,537 14,845
 במכללות להכשרת עובדי הוראה

האג� לשירותי חינו� 
ורווחה שבמינהל 

 הפדגוגי

סטודנטי� חוברי� "מלגת פרויקט  8,257 5,782
)" ב"סחל(ספר ולג� לבית ה

 במוסדות להשכלה גבוהה

האג� לחינו� יסודי 
 שבמינהל הפדגוגי

מלגות עידוד להכשרת עובדי  821 821
 הוראה

, האג� לשירות לאומי
תיאו� ובקרה שבמינהל 

 ב"לכא

מלגות לסטודנטי� במגזר הדרוזי  1,796 1,796
רקסי במוסדות 'ובמגזר הצ

 להשכלה גבוהה

הממונה על החינו� 
רקסי 'וזי והצהדר

 במזכירות הפדגוגית

 כ"סה 60,971 48,780

 ומיועד לסיוע בשכר 2009ח שהוקצה לשנת " אל� ש2,032בטבלה לא מובאי� נתוני� על סכו� של  *
לסיוע בהכשרת סטודנטי� בעלי צרכי� , ד במכללות טכנולוגיות"י'ג"לימוד לתלמידי� בכיתות י

התקציבי� האמורי� .  לימוד לסטודנטי� מהמגזר הבדואימיוחדי� באוניברסיטת חיפה ולסיוע בשכר
 ).ראו להל�(נכללו באפיקי הסיוע הכספי לתלמידי� 

וסיוע לסטודנטי� בעלי נתוני קבלה גבוהי� " מצויני� להוראה"תקציב סיוע לסטודנטי� בתכנית  **
 .עוד בנוגע לשתי תכניות אלה ראו להל�. שלומדי� מקצועות נדרשי�

 2009מכספי הסיוע של המשרד לסטודנטי� בשנת ) 84%(ח " מיליו ש�41ולה שכמנתוני הטבלה ע
את מרבית ).  מכללות להוראה�להל (ניתנו לסטודנטי� שלמדו במכללות להכשרת עובדי הוראה 

) ה" האג# להכשרת עו�להל (הסיוע לסטודנטי� אלה העניק האג# להכשרת עובדי הוראה 
ר המדינה התמקדה באפיקי הסיוע לסטודנטי� במכללות בדיקת משרד מבק. שבמינהל להכשרה

 .להוראה

 בכל � ה האקדמית וה הרגילה �ה אחראי למערכת ההכשרה להוראה "האג# להכשרת עו .2
אשר נועד לתגבר את הכשרת " מער� מסייע"האג# מפעיל . מגזרי החינו� ובכל שכבות הגיל

ת סטודנטי� מצטייני� להוראה ולסייע לממ תכנית להכשר, המורי� במקצועות הוראה נדרשי�
המער� המסייע מיועד . במידת האפשר לשאר הסטודנטי� במכללות להוראה במימו לימודיה�

או לתעודת הוראה במסלולי� לא ) B.Ed.(לסטודנטי� שלומדי� באופ סדיר לתואר ראשו בחינו� 
להוראה במכללות להוראה ולסטודנטי� שלומדי� באופ סדיר במסלול להסבת אקדמאי� , אקדמיי�

 .שהמשרד מתקצב אות והאג# מפקח עליה

במסגרת המער� המסייע מעניק האג# מלגות והלוואות מותנות לסטודנטי� שלומדי� במסגרת 
ולסטודנטי� בעלי נתוני קבלה גבוהי� שלומדי� מקצועות הוראה " מצויני� להוראה"תכנית 

 הלוואות מותנות �ות אלה ייקראו להל ההלוואות לשתי קבוצ(שהמשרד קבע שה� נדרשי� 
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נוס# על כ� ניתנות הלוואות מותנות לכלל הסטודנטי� במכללות להוראה אשר עומדי� ). מועדפות
 ).  הלוואות מותנות רגילות�להל (בכמה דרישות ס# 

 סטודנטי� לימודי� סדירי� �39,000 למדו כ)2008�2009(ט "בשנת הלימודי� האקדמית התשס
  �6,000כ, מה� במכללות אקדמיות להוראה בזר� הממלכתי) 46% (�18,000כ, להוראהבמכללות 

במכללות להוראה ) 39% (�15,000דתי וכ�במכללות אקדמיות להוראה בזר� הממלכתי) 15%(
מה הלוואות מותנות ) 52% (2,205,  הלוואות מותנות4,281באותה שנה נת המשרד . במגזר החרדי

 .ח" ש3,000�4,800והשאר הלוואות מותנות רגילות בס� , ח לסטודנט" ש5,400מועדפות בס� 

ה אחראי לטיפול במת הלוואות מותנות וקובע כללי� לזכאות לקבלת "האג# להכשרת עו .3
 האג# ):  נוהל למער� המסייע�להל (הלוואה ואת סכומי ההלוואות וכ את הליכי הטיפול בה

הוא ד ; דרשי� הסטודנטי� להגיש לה בקשות להלוואותמנחה את המכללות להוראה באיזה אופ נ
הוא מנפיק לסטודנטי� ; בבקשות וקובע מי מהסטודנטי� זכאי� להלוואות ומהו סכו� ההלוואה

, על המכללה להעביר את האישורי� לסטודנטי�; אישורי זכאות להלוואות ושולח אות� למכללות
המשרד מקבל ; )ראו להל(הממשלה בחוזה ואלה רשאי� לקבל את ההלוואה מבנק שעמו התקשרה 

 . מהבנק דיווח על פרטיה� של הסטודנטי� שנטלו הלוואות מותנות ועל סכומי ההלוואות

ה "האג# להכשרת עו. סטודנט רשאי להגיש בקשה להלוואה מותנית בכל אחת משנות הלימודי�
לבקש מהמשרד להסב קבע בהנחיותיו למכללות להוראה כי סטודנט שקיבל הלוואה מותנית רשאי 

והוא זכאי לכ� בתנאי שלמד באופ סדיר ורצו# בתכנית לימודי� מלאה במש� שלוש , אותה למענק
או במש� ארבע שני� לתואר ) תכנית במכללה שאינה מעניקה תואר אקדמי(שני� לתואר מורה בכיר 

 ה לפחות ועבד בהוראה לאחר סיו� לימודיו בהיק# של שני שלישי משר) B.Ed(אקדמי ראשו
 .  כנגד כל שנה שבה קיבל הלוואה מותנית6במש� שנה

על פי מסלול , מועד פירעונה הצפוי של הלוואה מותנית הוא כארבע או חמש שני� לאחר קבלתה
יוצא אפוא כי מועד הפירעו המצופה של הלוואה שנטל הסטודנט בשנת לימודיו . לימודי הסטודנט

מועד זה מצוי ג� במערכת הממוחשבת של המשרד . הראשונה הוא כשנה לאחר סיו� לימודיו
. מועד הפירעו המצופה של הלוואות מותנות חל בסו# אוקטובר, ככלל. לצור� טיפול עתידי בנושא

אחראי לטיפול בהלוואות המותנות ) ב" אג# כא�להל (ב "אג# בכיר לכוח אד� בהוראה במינהל כא
  ).  ראו להל�ל הטיפול בהלוואות בי שני האגפי� בנוגע לפיצו(החל בשלב שלקראת מועד פירעונ

עד סו# . ל על הסכמי� ע� בנקי� לש� מת ההלוואות לסטודנטי�"במש� שני� חת� החשכ .4
 ובנובמבר 19967בנובמבר . הלוואות מותנות)  בנק מסד�להל (מ " נת בנק מסד בע1996שנת 
, ) הבנק הבינלאומי�להל (מ "ו בעל על הסכמי� ע� הבנק הבינלאומי הראש" חת� החשכ20028

לש� מת הלוואות בנקאיות למורי� ומת מענקי� מותני� , 2007האחרו שבה� היה תק# עד יולי 
ל מכרז לבחירת הבנק " פרס� אג# החשכ2007במאי . לסטודנטי� במכללות להכשרת עובדי הוראה

, ) בנק דיסקונט�להל (מ "וזכה בו בנק דיסקונט לישראל בע, שבאמצעותו יינתנו ג� הלוואות
 . 2007והממשלה חתמה עמו על הסכ� באוגוסט 

 

__________________ 

 .ג� שנת התמחות בהוראה נחשבת בתנאי� מסוימי� לשנת עבודה  6
ל את הממשלה ממכרז ואפשר לה להמשי� להתקשר ע� הבנק הבינלאומי " פטר החשכ1999באוגוסט   7

 .2002עד סו� דצמבר 

ל להארי� את "� באג� החשכ אישרה ועדת מכרזי2006בנובמבר . תוק� ההסכ� פג כעבור ארבע שני�  8
 . תוק� ההסכ� בחצי שנה נוספת ובד בבד לפרס� מכרז חדש
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 צבירת חובות

 נקבע כי בכל שנה בתקופת 2002ל ע� הבנק הבינלאומי בנובמבר "בהסכ� שחת� החשכ
; ל בבנק ישראל כספי� אשר ישמשו את הבנק למת הלוואות לסטודנטי�"ההתקשרות יפקיד החשכ

משלה את הכספי� שנמשכו מהחשבו המיוחד בבנק ישראל לש� הבנק מתחייב להחזיר למ"וכי 
ובלי כל קשר לקצב הגבייה , ביצוע ההלוואות בהתא� לקצב שנקבע בלוח הסילוקי של כל הלוואה

ל בסו# כל חודש מדד במרוכז "עוד נקבע בהסכ� כי הבנק מתחייב למסור לחשכ". החוזרת בפועל
בצירו# לוח סילוקי מרוכז לפי תקופה וסכומי , וצעודיווח על ההלוואות המותנות לסטודנטי� שב

יעביר הבנק בסו# כל , כמ כ. הגביה של ההלוואות המותנות לסטודנטי� אשר תנאיה לא מולאו
, מחיקות(חודש דיווח על השינויי� בהלוואות המותנות לסטודנטי� בהתא� להחלטות המשרד 

 החוזרת לחשבו המיוחד בבנק ישראל תבוצע הפקדת הגבייה"; )דחיות והלוואות שהוסבו למענקי�
 ".על ידי הבנק בהתא� ללוח הסילוקי

הבנק יעביר : בי השאר, ובו נאמר, בהסכ� ג� נקבע נוהל עבודה משות# למשרד ולבנק הבינלאומי
לאחר מכ האחריות לטיפול בהלוואות המותנות ובגביית ; למשרד את פרטי ההלוואות שניתנו

על פי נתוני� על הלווי� , חילתה של כל שנת לימודי� אקדמית יכי הבנקבת; מוטלת על הבנק
רשימה של סטודנטי� אשר מועד מילוי התחייבות� להחזר ההלוואה המותנית , שקיבל מהמשרד

בהודעה ; והוא ישלח לה� הודעה בנוסח שיתוא� ע� המשרד, שלה� יחול בסו# שנת הלימודי�
וי ההתחייבות להלוואה וכי הוא רשאי להגיש בקשה למשרד ידווח הבנק ללווה כי הגיע מועד מיל

המשרד ידווח לבנק כיצד עליו . א� ברצונו להסב את ההלוואה למענק או לדחות את פירעונה
. לדחות את מועד פירעו ההלוואה או לגבות את ההלוואה, להסב את ההלוואה למענק: לפעול

 .חלטות שלא ביצע ולהסביר מדוע נהג כ�הבנק נדרש לבצע את החלטות המשרד ולדווח לו על ה

וכדי , יוצא אפוא שהבנק התחייב לגבות את החזרי ההלוואות אשר המשרד קבע שתנאיה לא מולאו
טיפול תקי ומלא . שיוכל לעמוד בכ� היה על המשרד לדווח לו על החלטתו בדבר הטיפול בהלוואה

פנייתו של הבנק אכ פנה למשרד בהלוואה עד לסילוקה מותנה ג� בכ� שהלווה אשר קיבל את 
 .כנדרש

1.  Í˘Ó· Â�˙È�˘ ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÔÓ ˜ÏÁ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··
ÌÈ�˘‰ , ˙�˘Ó ˙ÂÁÙÏ1990 , ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 

 על ההלוואות 2010 מוצגי� נתוני� שמסר משרד החינו� למשרד מבקר המדינה ביולי 2בטבלה 
 היו 2005יצוי כי הלוואות שנת המשרד בשנת . 2000�2005שלמדו בשני� שנת לסטודנטי� 

כל הסכומי� בטבלה ה� . 2009חייבות בפירעו או בהסבה למענק לכל המאוחר באוקטובר 
 ). ללא ריבית והצמדה(במחירי� שוטפי� 
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 2טבלה 

˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Â�˙È� ‰·˘ ‰�˘‰ 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 

מספר� הכולל של  6,753 6,632 7,242 6,012 6,074 5,488
 ההלוואות שניתנו

מספר ההלוואות  4,821 4,518 4,608 3,493 3,178 2,533
 שהוסבו למענק

 מספר ההלוואות שנגבו 304 285 256 185 117 49

מספר ההלוואות שלא  1,628 1,829 2,378 2,334 2,779  *2,886
הוחלט לגבות� ולא 
הוחלט להסב אות� 

 )4.7.10'ל(ק למענ

לא נית� לדעת על פי המידע שבמערכת הממוחשבת של המשרד הא� ,  הלוואות נוספות20'בנוגע ל *
 .או הא� ה� נגבו או הא� לא התקבלה החלטה בעניינ�, מדובר בהלוואות שהוסבו למענק

של הלוואות שנגבו ושל הלוואות , בתרשימי� שלהל יוצגו שיעור של הלוואות שהוסבו למענק
 .  עדיי לא הוחלט לגבות ולא הוחלט להסב למענק2010שבתחילת יולי 

 

 ÈÏÂÈ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÓÈ˘¯˙‰Â ‰Ï·Ë‰ ÔÓ2010 ˜¯ ÈÓÂ‡Ï�È·‰ ˜�·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· „¯˘Ó‰ ‰·‚ 
 ÌÈ�˘· ÌÈË�„ÂËÒÏ Â˜ÏÂÁ˘ ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘ „Â‡Ó ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘2000-2005 ¯˘‡Â 

‰ ÏÎÏ ‰È‰ Ô�ÂÚ¯ÈÙ „ÚÂÓ ¯·ÂË˜Â‡· ¯ÁÂ‡Ó2009˜�ÚÓÏ Â·ÒÂ‰ ‡ÏÂ  ; ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÂÚÈ˘
ÌÈ�˘‰ ÌÚ Ï„‚Â ÍÏ‰ ˜�ÚÓÏ Ô·Ò‰Ï Â‡ Ô˙Â·‚Ï ˘È Ì‡ ËÈÏÁ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ , ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ

‰�˘Ï ‰�˘Ó „¯˘ÓÏ ˙Â·ÂÁ‰ ÂÁÙ˙ ÍÎÓ . 
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) 1990לפחות משנת (להל נתוני המשרד על מספר וסכומיה של ההלוואות שניתנו במש� השני� 
 . דיי לא החליט א� יש לגבות מהלווי� או להסב למענקואשר המשרד ע

  הערי� המשרד את מספר ההלוואות שניתנו ואשר החזריה טר� נגבו 2009בדצמבר  )א(

 לפני חשב 2010נתו זה הוצג ג� בינואר . ח" מיליו ש�170ואת סכומ הכולל בכ, �32,000בכ
מסמכי המשרד עולה כי הוא לא הורה לבנק מ. ל"המשרד והממונה על הלוואות וגבייה באג# החשכ

א# שמועד הפירעו הצפוי של רוב כבר , הבינלאומי כיצד להמשי� את הטיפול באות הלוואות
מועד פירעונה הצפוי של הלוואה מותנית הוא , כאמור. 1997�2007שכ ה ניתנו בשני� , עבר

 .טעל פי מסלול לימודי הסטודנ, כארבע או חמש שני� לאחר קבלתה

ולפיו לא , ב למשרד מבקר המדינה מידע מהבנק הבינלאומי" מסר מינהל כא2010ביולי  )ב(
 ואשר ערכ באותו מועד היה ,  הלוואות מותנות שניתנו22,505קיבל המשרד החלטה א� לגבות 

כלומר מועד , "קיבלו דחייה אוטומטית"הלוואות אלה ; או להסב למענק, ח" מיליו ש�110כ
במועד הביקורת עדיי לא . ה בלא שנבחנו פרטיו של כל מקרה ומקרה ונתוניו של הלווהפירעונ נדח

כמה מההלוואות הוא דחה בעקבות : היו בידי המשרד מלוא הנתוני� הנדרשי� על הסיבה לדחייה
 ).ראו להל(פניות של הלווי� אליו וכמה הוא דחה בעקבות בדיקת פרטיה� 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ù‰ ÁÎÂ�Ï ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· „¯˘Ó‰ ‚Èˆ‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ· ÏÂ„‚‰ ¯Ú
2010‰�˘ ÈˆÁÎ ¯Â·ÚÎ ‚Èˆ‰ ‡Â‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ·Â  ,‡Î Û‚‡ ÏÚ ÏËÂÓ" Û‚‡ ÛÂ˙È˘· ·

„¯˘Ó‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰Â ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ , ‡„ÂÂÏÂ
Â�˙È�˘ ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÏÚ ÌÎÒÂÓÂ ˜Â„· Ú„ÈÓ ÂÈ„È·˘ ,ÔÈÈ„Ú˘ ‰Ï‡ ˙Â·¯Ï ËÏÁÂ‰ ‡Ï 

˜�ÚÓÏ Ô·Ò‰Ï Â‡ Ô˙Â·‚Ï Ì‡. 

2. ¯ÂÓ‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ‰ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ,˜�·‰Â „¯˘Ó‰ ÌÈÙ˙Â˘ Â·˘ ,
Â‡ÂÏÓ· ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï . ˙‡ ·Ò‰Ï ˙Â˘˜· ÌÈ·¯ ÌÈÂÂÏÓ Ï·È˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ¯‡˘‰ ÔÈ·

‰�ÂÚ¯ÈÙ „ÚÂÓ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï Â‡ ˜�ÚÓÏ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ,ÙÏ Ì‡ Ì�ÈÈ�Ú· ËÈÏÁ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎÂ ÚÂ¯
Â‡Ï Ì‡ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ .‰Ï‡ ÌÈÂÂÏÏ Ú‚Â�· ˙Â‡¯Â‰ Ô˙� ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó , ˜�·‰Ó ¯ˆ·�

ÏÂÚÙÏ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÂÁ‰ Â¯ˆÂ� ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â . 

טענו נציגי משרד , בדיו ע� נציגי משרד האוצר והבנק הבינלאומי, 2001עוד בספטמבר  )א(
 בזמ חתימת ההסכ�החינו� כי יש קשיי� הנוגעי� לאיתור לווי� שלא הובאו בחשבו , רוב "ולכ

 טענו נציגי הבנק הבינלאומי לפני נציגי� 2004במרס ".  שני��10ההלוואות נדחו במש� למעלה מ
 הלוואות שנת המשרד 610ל וממשרד החינו� כי נעשו מאמצי� לאיתור לווי� של "מאג# החשכ

וחו על קשיי� באיתור ונציגי משרד החינו� דיו, באמצעות בנק מסד א� רק מעטי� מה� אותרו
בדיו לא נבח א� יש מקו� להמשי� לתת . לרבות באמצעות נתוני� של משרד הפני�, הלווי�

 .הלוואות במתכונת הנהוגה נוכח החובות הגדולי� שנצברו

ל ע� בנק דיסקונט באוגוסט "נית היה לצפות שלקראת חתימה על הסכ� חדש של החשכ )ב(
הבעייתיות הכרוכה בהליכי הטיפול בהלוואות המותנות ל והמשרד את " יבחנו החשכ2007

יסיקו את המסקנות המתבקשות מכ� וימצאו לכ� פתרו אשר יבוא לידי , שבעטייה הצטברו החובות
זאת בהתחשב בעובדה ; ביטוי בהסכ� החדש ויבטיח שהלווי� יאותרו והחזרי ההלוואות ייגבו

, צפות לשינויי� תדירי� בכתובת מגוריה�שמדובר בלווי� הנמצאי� בשלב בחייה� שבו נית ל
 . וכ לשינויי� בש� משפחת�, ובמצב� המשפחתי, במקו� עבודת�
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Î˘Á‰ Ì˙Á˘ ÌÎÒ‰· ÈÎ ¯¯·˙‰" ˜�·‰ Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ˘È‚„‰ ‡Â‰ Ë�Â˜ÒÈ„ ˜�· ÌÚ Ï
È‡· Ô¯Â˜Ó˘-ÛÈÒÂ‰Â ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ È¯ÊÁ‰ ˙ÈÈ·‚" :˙È�˙ÂÓ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÓ , ˙ÏËÂÓ

· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ô˙ÈÈ·‚Â ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰)Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· (˜�·Ï ."˙‡Ê ÌÚ , ÌÎÒ‰·
 Ì˙Á˘ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÂÚÏ ˜�·ÏÂ „¯˘ÓÏ Û˙Â˘Ó‰ ‰„Â·Ú‰ Ï‰Â�· ÈÂ�È˘ ÏÁ ‡Ï ËÚÓÎ ˘„Á‰

Î˘Á‰" ˙�˘· ÈÓÂ‡Ï�È·‰ ˜�·‰ ÌÚ Ï2002 , Ô‰· ‰È‰È ¯˘‡ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ Â· ÂÚ·˜� ‡Ï
ÌÈ¯˙Â‡Ó È˙Ï·‰ ÌÈÂÂÏ‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ� ÌÂˆÓˆ ÁÈË·‰Ï È„Î . 

שבו השתתפו נציגי� , 2010משרד החינו� ציר# לתשובתו למבקר המדינה סיכו� דיו מספטמבר 
, אחראי לגביית ההלוואות"ובו הוחלט כי הבנק , ל ומבנק דיסקונט"מאג# החשכ, ממשרד החינו�

 ".ב שינוי סטאטוס של דחייה או הפיכה למענק"מכל הסטודנטי� אשר לא התקבל עבור� מאג# כא

לאחר סיו� ההתקשרות של , 2007ב בדצמבר "ששלח הבנק הבינלאומי לאג# כאבמכתב  .3
הוא ציי כי עדיי לא קיבל מהמשרד הוראות כיצד עליו לפעול בעניינ של הלוואות , ל עמו"החשכ
ב וביקש לקבל מהמשרד " לאג# כא� ובמרס � בפברואר � פנה הבנק פעמיי� 2009בשנת . רבות

 שב וביקש הבנק 2009באוגוסט . נות שהבנק הגדיר קשות לגבייההוראות בנוגע להלוואות יש
 . מהמשרד לזרז את הטיפול בבקשתו

לבנות , בי השאר, ב לנציגי הבנק הבינלאומי כי המשרד החליט" השיב אג# כא2009בספטמבר 
רק לווי� , כפי שיוסבר להל. מנגנו ממוחשב לטיפול בהלוואות ולהמשי� לטפל בהלוואות כמקובל

 .עטי� שנעשה ניסיו לאתר� באמצעות המערכות הממוחשבות אכ אותרומ

למשרד יש מאגרי מידע ובה� נתוני� על עובדי הוראה ששובצו במוסדות החינו� ועל  .4
המכללות להוראה : סטודנטי� בשנת ההתמחות שלה� ונתוני� על הסטודנטי� בתקופת לימודיה�

, י� על שינויי� שחלו במצבת הסטודנטי� שלה�נדרשות לשלוח למשרד ארבע פעמי� בשנה נתונ
 . ובכלל� שינויי� בכתובת� והפסקות בלימודי�

, מכא שבידי המשרד יש די נתוני� שאפשר ללמוד מה� א� הלווה זכאי להסבת ההלוואה למענק
א� מצא המשרד שהלווה אינו זכאי להסבת ההלוואה . ג� א� הלווה לא פנה אליו בנוגע להלוואה

 .עליו להודיע לבנק לגבות את ההלוואה,  לא הגיש בקשה בנדולמענק וא#

החל בשנת הלימודי� , משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה כי במסגרת הפקת הלקחי�
הוא יעביר לבנק את המידע בדבר סטודנטי� שהפסיקו את לימודיה� לש� ) 2010�2011(א "התשע

ב את המידע על "ה יעביר לאג# כא" עוהאג# להכשרת. גביית החזרי הלוואות שניתנו לה�
 .לצור� טיפול פרטני בעניי ההלוואות שקיבלו, סטודנטי� שנשרו מלימודי� בשני� קודמות

)‡( ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ „¯˘Ó‰ È„È· ‰È‰˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ� ,‡Î Û‚‡" Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ˜¯ ˜„· ·
ÌÈ˜�ÚÓÏ Ì‰Ï Â�˙È�˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ·Ò‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈÂÂÏ‰Ó ˜ÏÁ , ÌÂ˘Ó

˙Â·ÂÁ‰Ó ˜ÏÁ ˙Â·‚Ï ˜�·‰Ó ¯ˆ·� ÍÎ ; ‰ÈÈÁ„· „¯˘Ó‰ ˜Ù˙Ò‰ ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï Ú‚Â�·
ÔÂÚ¯ÈÙ‰ È„ÚÂÓ Ï˘ ˙ÈËÓÂËÂ‡ , Â‡ ˜�ÚÓÏ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙·Ò‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÂÂÏ‰ Ì‡ ˜„·˘ ÈÏ·

‰˙Â·‚Ï ˘È Ì‡ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î. 

באג#  בהשתתפות הממונה על הלוואות וגבייה 2009בדיוני� שהתקיימו בינואר ובדצמבר  )ב(
התקבלו החלטות בעניי החובות שהצטברו , ב"ה ומאג# כא"ל ונציגי� מהאג# להכשרת עו"החשכ

בעקבות זאת עשה המשרד בדיקה ובתו� . ובעניי אופ הטיפול בגביית החזרי ההלוואות המותנות
 כמה חודשי� הוא הצליח לאתר במאגרי המידע שלו על כוח אד� בהוראה פרטי� על לווי� של 

 מבי עשרות אלפי ההלוואות האמורות אשר במש� שני� הוא לא הורה לבנק כיצד לטפל �2,600כ
 . כלומר הסב את ההלוואות למענקי�, המשרד החליט לפטור לווי� אלה מהחזרי ההלוואה. בה
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לווה רשאי לבקש להסב את ההלוואה , על פי נוהל העבודה המשות# למשרד ולבנק הבינלאומי
 ההלוואות למענקי� 2,600הסב המשרד את , ל הטיפול המאוחר בהלוואותאול� בש. שקיבל למענק

 .בלא שהלווי� ביקשו ממנו לעשות זאת

5. ‡ÎÏ Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó" ÈÏÂÈ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï ¯ÒÓ ·2010‡Î Û‚‡ ÈÎ " ‡Ï ·
Â¯·Ëˆ‰˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ Â˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ ,Î�ÓÏ ‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ" Ï

„¯˘Ó‰. 

ל "יתכ שאכ נכו היה לעדכ את מנכ" כי 2010המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
 ".ל המשרד בזמ אמת"וסמנכ

 ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ˙ÂÈ‚ÂÒ ‚Èˆ‰Ï ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ ‰ÓÂ˘ ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ,Ô˙¯ÓÂÁ ‡ÂÏÓ· , Ì‚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â Ô‰ÈÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È�ÙÏ È�ÙÏ

Î�Ó"„¯˘Ó‰ Ï ,Ô�ÈÈ�Ú· ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ì„˜‰· ÂË˜�ÈÈ˘ È„Î. 

 

✯ 

 

 Ï˘Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ÏÂÙÈË‰ Ï˘· ‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ˙Â·ÂÁ ÌÈ¯·ˆ� ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰Ê
Î˘Á‰ Û‚‡"‰‡¯Â‰Ï ÌÈË�„ÂËÒÏ ˙Â�˙ÂÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰· Ï , ˙Â‡ÂÂÏ‰‰Ó ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘ ˜¯ ‰·‚�

‡Ï ¯˘‡Â ÌÈË�„ÂËÒÏ „¯˘Ó‰ Ô˙�˘ ˙Â�˙ÂÓ‰ÌÈ˜�ÚÓÏ Â·ÒÂ‰  . Ì‡ ËÈÏÁ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰
 ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ Ì·ÈÈÁÏ Â‡ ¯ÊÁ‰ ˙·ÂÁÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Ô‰ÈÏ·˜Ó ˙‡ ¯ÂËÙÏ

˙Â‡ÂÂÏ‰‰ . 

Î˘Á‰ Û‚‡ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó·" Ï˘ Ì˙ÚÈ·˜ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ Ï
‡˙‰· ˙Â‡ÂÂÏ‰· ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ÏÙËÏ Â¯˘Ù‡È˘ Ì�ÈÈ�Ú· ‰¯˜·ÏÂ ÌÈÂÂÏ‰ ¯Â˙È‡Ï ÌÈÎÈÏ‰ Ì

ÌÈ˜�·‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· ˘·Â‚˘ ‰ÂÂ˙ÓÏ .Î˘Á‰ Û‚‡˘ Û‡ ˘¯„�Î ÏÙÂË ‡Ï ‰Ê ‡˘Â�" ‰È‰ Ï
‰�˘Ï ‰�˘Ó ‰Á„� ˙Â·¯ ˙Â‡ÂÂÏ‰· ÏÂÙÈË‰˘ ÍÎÏ ¯Ú . ˜¯20 „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÈÂ ‰�˘ 

ÌÈÂÂÏ‰ ¯Â˙È‡Ï ˙ÂÙÈ˜Ó ˙Â˜È„·· „¯˘Ó‰ ÏÁ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ï˘ ÔÂÚ¯ÈÙ‰ , ‡Â‰ ÌÏÂ‡
‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ·Ò‰Â Ì‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ¯˙È‡˜�ÚÓÏ ÂÏ·È˜˘ ˙Â . 

ב בכל " מסר משרד החינו� למשרד מבקר המדינה כי עבודתו של אג# כא2010בתשובתו מאוקטובר 
י הנהלת "כפי שנקבעו ע, מתבצעת בהתא� לנוהלי העבודה"הקשור לטיפול בהלוואות מותנות 

שו בדיוני� שקיי� המשרד ע� נציגי משרד האוצר ונציגי הבנק התקבלו החלטות וגוב; "האג#
המידע בדבר הפסקת ; א� לא התקיי� מעקב אחר אופ יישומ, המלצות בנוגע לטיפול בהלוואות

והוא לא , ה"לימודי� של סטודנטי� במכללות להכשרת עובדי הוראה נמצא בידי האג# להכשרת עו
 .ב ולבנק"הועבר לאג# כא

קנות במשרד על פי משרד החינו� ג� הודיע למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת והסקת מס
, ממשרד האוצר ומבנק דיסקונט, התקיי� דיו שבו השתתפו נציגי� ממשרד החינו�, ממצאיה

מגמת "המשרד הוסי# כי . ונקבעו בו נוהלי עבודה והחלטות לטיפול בהלוואות שנת בנק זה
¯Ô·Â ה יהפכו "המשרד הינה שכל ההלוואות המותנות שניתנו לסטודנטי� במכללות להכשרת עו

ÌÈ˜�ÚÓÏ ÔÏÂÎÎ) "ההדגשה במקור.( 
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„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÌÈ‡�˙· Â„ÓÚÈ ÌÈÂÂÏ‰˘ ÍÎ· ˙È�˙ÂÓ ÌÈ˜�ÚÓÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙·Ò‰ , ÈÙ ÏÚÂ
ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ , ˜¯71%-47% ÌÈ�˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· Â�˙È�˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰Ó 2000-

2005ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ‡�˙· Â„ÓÚ Ì‰ÈÂÂÏ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˜�ÚÓÏ Â·ÒÂ‰ ÔÎ‡  . 

 ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÎ˘Á‰"Î�ÓÂ Ï" È·ÂÚÏ ¯˙Ï‡Ï Ò�ÎÈ‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï
˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙ÈÈ·‚·˘ ÌÈÏ˘Î‰ ˙‡Â Â¯·ˆ�˘ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰¯Â˜‰ . Ì‰ÈÏÚ

˙Â‡ÂÂÏ‰· ÏÂÙÈË· ÌÈÈ˘˜ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‡˘Â�‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â¯Â‰Ï Ì‚ , ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ
Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ Â¯·ˆ�˘ ˙Â·ÂÁ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â˘Ú�˘ .¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ 

‰Ê ‡˘Â�· ÂÏÚÂ‰˘ , ‰Î¯Ú‰ ÌÂÈ˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰È˘ ÔÎ˙ÈÈ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ¯„ÂÒÈ ‡Ï Ì‡ ÔÎ˘
ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Ó¯Ê‰ Í˘Ó‰Ï Ú‚Â�· . 

 

 

 דחיית מועד הפירעו�

ללמוד באופ , כאמור, סטודנט שקיבל הלוואה מותנית ומעוניי להסב אותה למענק מתחייב .1
 מלאה ולעבוד בהוראה בהיק# של שני שלישי משרה לפחות במש� סדיר ורצי# בתכנית לימודי�
המשרד מאפשר לאשר ללווה במקרי� מסוימי� לדחות את מועד . שנה מיד ע� תו� לימודיו

 . הפירעו של ההלוואה

במקרי� מיוחדי� תדו ועדת ", 2008ה ממרס "על פי הנוהל למער� המסייע של אג# להכשרת עו
 ".שנתיי� מיו� סיו� הלימודי� במילוי ההתחייבותחריגי� באישור דחייה עד 

ה "ב ומהאג# להכשרת עו" שבו השתתפו נציגי� מאג# כא2009בסיכו� דיו מינואר , לעומת זאת
במקרי� בה� תתקבלנה במשרדנו פניות של סטודנטי� המבקשי� לקבל דחייה במועד "נרש� ש

שני� וזאת על מנת לאפשר לה� תתאפשר דחייה של מקסימו� ארבע , פירעו ההלוואות שלקחו
בקשות לדחייה מעבר ... לסיי� את החובות הלימודיי� לקבלת תעודת הוראה או תואר בוגר בהוראה

 ".לארבע שני� יובאו לשיקול והחלטה של חברי ועדת החריגי� בהתא� לנסיבות העניי

לווה יהיו ל ע� הבנק הבינלאומי עולה כי הסכמי ההלוואות שבי הבנק ל"מההסכ� של החשכ
על פי הסכ� ההלוואה שעשה הבנק ע� . ל"ערוכי� בנוסח שיאושר מראש ובכתב בידי אג# החשכ

ב ולבקש דחייה בפירעו "במקרי� מיוחדי� יהיה רשאי הלווה לפנות בכתב לאג# כא, הלווי�
עיקרו זה . תהיה לשנה אחת בלבד, א� תאושר, הדחייה; ההלוואה למועד שלאחר גמר הלימודי�

 . ל לבנק דיסקונט ובהסכ� בינו ובי הלווי�" ג� בהסכ� בי החשכנקבע

 ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô˙Ó· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó „Á‡ ÏÎ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ-˜�·‰Â „¯˘Ó· ÌÈÙ‚‡‰ È�˘  ,
Î˘Á‰ Û‚‡ ¯Â˘È‡·" Ï- Ï˘ ÔÂÚ¯ÈÙ‰ „ÚÂÓ Ï˘ ˙È·¯Ó‰ ‰ÈÈÁ„Ï Ú‚Â�· ‰�Â˘ ÏÏÎ Ú·˜ 

˙È�˙ÂÓ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ , ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ�È„Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓÂÂÊ ˙È„ÂÒÈ ‰È‚ÂÒ È·‚Ï . 

מנתוני� נוספי� שמסר משרד החינו� למשרד מבקר המדינה על הלוואות מותנות עולה )  א( . 2
 הלוואות שנת 1,613: שהוא אישר לדחות את פירעונ של חלק ניכר מההלוואות המותנות

, )ריה מההלוואות שמומשו ואשר לא נית פטור מהחז83%שה  (2000לסטודנטי� שלמדו בשנת 
) 52% (1,318, מההלוואות) 69% (1,811, מההלוואות) 87% (1,829: 2001�2004ובשני� 

 . בהתאמה, מההלוואות) 40% (�1,168מההלוואות ו
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להל . לעתי� נענה המשרד שוב ושוב לבקשות של סטודנטי� לדחות את מועד הפירעו )ב(
, ל לווה שכבר ניתנו לה שש דחיותב בעניינה ש" החליט אג# כא2008בינואר : דוגמאות בולטות
להקל עליה את החזר ההלוואה ולדרוש ממנה להחזיר רק שתיי� משלוש , במש� שש שני�

 החליט האג# 2009בפברואר ; וכ לדחות את פירעונה של הלוואה שלישית, ההלוואות שניתנו לה
חיות במהל� השני� להביא לדיו נוס# בוועדת חריגי� את עניינה של לווה שכבר אושרו לה שבע ד

),  החליט האג# להקל בתנאי� להחזר הלוואה של לווה שכבר אושרו לה2009במאי ; )ראו להל
באותו החודש החליט האג# לדחות בשנה ; שמונה דחיות במש� שמונה שני�, לפני� משורת הדי

 .נוספת את פירעו הלוואותיה של שתי לוות שכבר אושרו לה שמונה דחיות בעבר

ˆÓÓ‰Ó ÔÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ Ï˘ Ô�ÂÚ¯ÈÙ „ÚÂÓ ˙‡ ‰Á„ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡
 ÌÈ�˘· Ô˙�˘ ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰2000-2005Ô‰È¯ÊÁ‰Ó ¯ÂËÙ Ô˙È� ‡Ï ¯˘‡Â  ; Ô˙Â‡Ó ˜ÏÁ

ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘ Í˘Ó· ‰�˘· ‰�˘ È„Ó Â˘Ú� ˙ÂÈÁ„ . ˙ÈÈÁ„ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È
 ˙Â·ÈÒ�Ï ÂÏ·‚Â‰ ‡Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ï˘ ÔÂÚ¯ÈÙ‰ „ÚÂÓ˙Â„ÁÂÈÓ , ÚÈÈÒÓ‰ Í¯ÚÓÏ Ï‰Â�· ¯ÂÓ‡Î

Î˘Á‰ Ï˘ ÌÎÒ‰·Â"ÈÓÂ‡Ï�È·‰ ˜�·‰ ÌÚ Ï . ‰�˜· ‰˙ÏÚ ‡Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÊ Â˙ÏÂÚÙ Í¯„
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜ÓÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÏÈ·‚Ó‰ ÌÎÒ‰‰Â Ï‰Â�‰ ÈÙÈÚÒ ÌÚ „Á‡ . 

סיוע נית "ב " כי על פי מדיניותו של אג# כא2010המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
לסטודנטי� בהפיכת ההלוואות למענקי� על ידי מת שהות והזדמנות לסטודנטי� לסיי� את 

מגמת המשרד היא לאפשר למקבלי ההלוואות ; "הכשרת� האקדמית ולהשתלב בעבודה בהוראה
בעקבות הביקורת . ולכ הוא דוחה את החלטתו א� להסב הלוואות למענקי�, לעמוד בתנאיה

 שמועד הפירעו של ההלוואות המותנות יחול שנתיי� לאחר תו� 2010ר החליט המשרד בספטמב
 .הלימודי�

ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï Û‚‡‰"‡Î Û‚‡Â ‰" ˙ÂÁ„Ï ˙Â¯˘Ù‡Ï Ú‚Â�· ˙Â�Â˘ ˙ÂËÏÁ‰ ‰�˘ ÍÂ˙· ÂÏ·È˜ ·
‰‡ÂÂÏ‰ Ï˘ ‰�ÂÚ¯ÈÙ „ÚÂÓ ˙‡ ,‰˙Ó„Â˜ ˙‡ ‰ÏËÈ· ˙Á‡ ‰ËÏÁ‰˘ ÈÏ· , ‰ÈÁ�‰‰ ‰˘ÚÓÏÂ

‡ ‰�˜· ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰‡¯Â‰Ï ˙ÂÏÏÎÓÏ ‰�˙È�˘‡Î Û‚‡ Ï·È˜˘ ‰ËÏÁ‰ ÌÚ „Á"· .˜�·‰ ,
Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ ¯Â˘È‡·"Ï ,ÔÈÈ�Ú Â˙Â‡· ‰�Â˘ Ú„ÈÓ ‰ÂÂÏÏ Ô˙�. 

‡Î Û‚‡ ‰˘Ú˘ ·¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÁÎÂ�Ï"˙Â‡ÂÂÏ‰ È¯ÊÁ‰ ˙ÈÈÁ„ Ï˘ ÈÏÎ· · ,Î�Ó ÏÚ" „¯˘Ó Ï
 ÔÂÚ¯ÈÙ‰ „ÚÂÓ ˙ÈÈÁ„ ˙‡ ˙Â˜È„ˆÓ‰ ˙Â·ÈÒ�Ï Ú‚Â�· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ‚Â‡„Ï ÍÂ�ÈÁ‰

·Â ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÔÂÚ¯ÈÙ ˙ÈÈÁ„ Ï˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÏ Ú‚Â� . ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ „ÂÚ
ÌÈÏÏÎ Ì˙Â‡ ÈÙÏ ˜¯ ÂÚˆ·˙È ˙ÂÈÁ„‰˘ . 

 

 

 פיצול הטיפול בהלוואות המותנות

מסיי� את תפקידו בנוגע למת , הפועל כאמור במסגרת המינהל להכשרה, ה"האג# להכשרת עו
בלת מידע מהבנק על היק# ההלוואות הלוואות מותנות בהנפקת אישורי זכאות לסטודנטי� ובק

מוטלת על אג# , לקראת מועד הפירעו המצופה, האחריות לטיפול בהלוואות. שניתנו לסטודנטי�
ב מוסמ� לקבל את ההחלטות בדבר הסבת "אג# כא. ב"הפועל כאמור במסגרת מינהל כא, ב"כא

 .ההלוואות למענק

תנאי שהסטודנט למד באופ סדיר הסבת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר בי השאר ב .1
בנוסח , על פי הסכ� בי הבנק ללווה. ורצו# בתכנית לימודי� מלאה במש� שלוש שני� לפחות
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רשאי המשרד לדרוש מהלווה לפרוע את ההלוואה א� הוא יפסיק את , ל"שאישר אג# החשכ
תעודת הוראה א� לא יעמוד בחובתו להציג למשרד אישור בדבר זכאותו ל; לימודיו מסיבה כלשהי

מכא שסטודנט . או א� לא יעסוק בהוראה; ע� גמר לימודיו הסדירי�, בהתא� למסלול הכשרתו
 . שהפסיק את לימודיו קוד� סיומ� חייב להחזיר את ההלוואה בסמו� למועד הפסקת הלימודי�

ובייחוד , המידע על הפסקת לימודי� או על מעבר לתכנית לימודי� שאינה מלאה חיוני למשרד
 .שכ הוא עשוי ללמד על הצור� לפעול לפירעו מוקד� מהצפוי של הלוואה מותנית, ב"אג# כאל

נית להניח שקל יותר לאתר לווה בסמו� להפסקת לימודיו מאשר לאתרו שני� לאחר שהפסיק את 
 .לימודיו וכבר אי לו כל קשר ע� המכללה להוראה

)‡( · ÏÙËÏ ˙È‡¯Á‡ ‰�È‡ „¯˘Ó· ‰„ÈÁÈ ÌÂ˘ ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙Ï·˜ ·Ï˘Ó ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰
‰‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘ ‰ÙÂˆÓ‰ ÔÂÚ¯ÈÙ‰ „ÚÂÓ „ÚÂ Â�˙È�˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÏÚ ˜�·‰Ó Ú„ÈÓ‰ , ‰Ú˘

‰‡¯Â‰ „·ÂÚ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡ ¯·Î ‰ÂÂÏ‰˘ .ÌÈ�˘ ˘ÓÁ „Ú Ú·¯‡Î Í¯Â‡ ‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù ,
‰‡ÂÂÏ‰· È„ÈÓ ÏÂÙÈË ÌÈÎÈ¯ˆÓ˘ ÌÈÈÂ�È˘ Â�Î˙ÈÈ ÂÎÏ‰Ó·Â ,ÔÂÚ¯ÈÙ‰ „ÚÂÓ ˙Ó„˜‰ Ï˘ÓÏ . 

)·( Î ‡ˆÓ� „ÂÚ‡Î Û‚‡Ï ÔÈ‡ Ë�„ÂËÒ‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÙÂ˜˙· È"ÂÈ„ÂÓÈÏ ÏÚ Ú„ÈÓ · ,
 „ÚÂÓ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÈÂ˘Ú ‡Â‰Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· ÔÊÂÓ ¯·Î ‰Ê Ú„ÈÓ˘ Û‡

ÏÚÂÙ· ÔÂÚ¯ÈÙ‰ .‡Î Û‚‡ ÍÎ ·˜Ú"¯ÂÁÈ‡· ÌÈ˙ÚÏ ÏÚÂÙ · : ÔÂÚ¯ÈÙ‰ „ÚÂÓÏ ÔÈ˙ÓÓ ‡Â‰
‰Ï˘ Ì„˜ÂÓ ÔÂÚ¯ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˘È˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ï˘ Ì‚ ‰ÙÂˆÓ‰Ô . ‡ˆÓ� ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ¯ÂÓ‡Î

ÂÚ ˙¯˘Î‰ Û‚‡ È„È·"‡Î Û‚‡ È�ÙÏ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‚ˆÂÓ Â�È‡ ÌÏÂ‡ ‰"·. 

ה ובי אג# "משרד מבקר המדינה בדק את הסדרת חלוקת העבודה בי האג# להכשרת עו .2
 .ב בכל הנוגע לטיפול בהלוואות המותנות ואת שיתו# הפעולה בי האגפי�"כא

)‡( ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÎ ‡ˆÓ�Ï‰Â�· Â¯„‚Â‰ ‡Ï ÌÈÙ‚‡‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁÂ  ; ‡Ï
ÌÈÙ‚‡‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÈË¯Ù ÂÚ·˜� ; ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ Ú·˜� ‡ÏÂ

Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ . 

ובישיבותיה השתת# ג� נציג , ב פעלה ועדת חריגי� לטיפול בהלוואות מותנות"יצוי כי באג# כא
ב לא נמצא כתב מינוי חתו� של הוועדה ולא נקבע "ל� במסמכי אג# כאאו. ה"של אג# הכשרת עו

למשל ,  היו חסרי�2009ג� הכללי� שנקבעו לפעילות ועדת החריגי� בינואר . רשמית הרכב חבריה
לא נקבע באילו מקרי� תטפל הוועדה ומה� הפורו� הנדרש לאישור בקשות של לווי� ואמות 

 . המידה לאישור

 מסר משרד החינו� למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת הוא 2010בתשובתו מאוקטובר 
באג# " ועדה לבדיקת נושרי� מלימודי�: "החליט להקי� שלוש ועדות חריגי� וכ קבע את הרכב

ועדה עליונה לקבלת "ו; ב"באג# כא"  שני�4ועדה לבדיקת אפשרויות דחייה עד "; ה"להכשרת עו
 .ב"באג# כא" י� לשגויי�פטור מהחזר הלוואות והחזרי כספ

ב העלתה שרק במקרי� מעטי� קיימו "ה ואג# כא"בדיקת מסמכיה� של האג# להכשרת עו )ב(
ב עסק בעניינ של הלוואות "אג# כא: שני האגפי� דיוני� משותפי� בנושא ההלוואות המותנות

הוא לא שית# אול� , מותנות שניתנו עשר שני� ויותר קוד� לכ שהחזריה לא נגבו ופעל למחיקת
 לבטל � לנקוט צעד חריג 2005ב בדצמבר "ג� כאשר הציע אג# כא. ה"בכ� את האג# להכשרת עו

הוא לא עירב בכ� את האג# , 2005גביית של הלוואות מותנות ישנות בדצמבר �חובות שמקור� באי
 .ה"להכשרת עו
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התורפה בגביית החזרי הוא אישר להעניק הלוואות בלי שהכיר את נקודות , ה"אשר לאג# הכשרת עו
בדר� , בעת מת ההלוואות, וממילא לא יכול היה לפעול כבר בשלבי� המוקדמי�, ההלוואות

 . שתמנע מבעוד מועד קשיי� בגבייה

. הנוגעות להלוואות מותנות" בעיות ביורוקרטיות" נדונו 2009בדיו שהתקיי� בינואר  )ג(
יי� ישיבות שוטפות בנושא ע� האג# להכשרת ל הציע לק"הממונה על הלוואות וגבייה באג# החשכ

, 2010בינואר , ל כעבור שנה"אול� בדיו אחר ובו השתת# נציג החשכ. ב"ה וע� אג# כא"עו
 .ה"ב בלבד ולא השתת# נציג האג# להכשרת עו"השתתפו נציגי� מהבנק הבינלאומי ומאג# כא

 בעקבות הביקורת התקיימו  מסר משרד החינו� למשרד מבקר המדינה כי2010בתשובתו מאוקטובר 
נציגי משרד , ב"בדיו הראשו השתתפו נציגי אג# כא: שני דיוני� בנושא ההלוואות המותנות

מפאת עומס בלוחות "ה לא השתתפו בדיו "נציגי אג# הכשרת עו. האוצר ונציגי בנק דיסקונט
שוני� והתקבלו בדיוני� נדונו ענייני� . בדיו השני השתתפו נציגי� משני האגפי�; "הזמני�

משרד החינו� מסר כי הוחלט לקיי� בעקבות שני הדיוני� בדיקה . החלטות בנוגע לטיפול בהלוואות
לצור� בדיקה א� הלווי� עומדי� בתנאי� להסבת , "'דחייה'בסטאטוס "נוספת לגבי הלוואות 

 .ההלוואות למענקי�

ÏÏÎÎ ,ÂËÒÏ ˙Â�˙È�‰ ˙Â�˙ÂÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú· ÏÂÙÈË‰˘ ÈÂˆ¯ Ì¯Â‚ È„È· „˜ÙÂÈ ÌÈË�„
„Á‡ ÈÏ‰�ÈÓ .ÌÈÏ‰�ÈÓ È�˘ ÔÈ· ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏˆÙÏ „¯˘Ó‰ ¯Á·˘ Ú‚¯Ó , ÂÈÏÚ ‰È‰

‰‡ÂÂÏ‰· ÛËÂ˘Â ¯Â„Ò ÏÂÙÈË ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· Ì‰È�È· ÌÂ‡È˙‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï . 

‡˘Â�· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈË· È„ÂÒÈ Ï˘Î ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù· ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„ ,
Ï ˙Á‡‰ ÂÚÂ¯Ê ÏÚÂÙ· ÔÎ˘ ‰˘¯„�˘ ˙Â·ÂÁ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ˙Â·‚Ï ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰ÁÈÏˆ‰ ‡

„¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â� ÈÙ ÏÚ ˙Â·‚Ï , ‡Ï· ˙Â�˙ÂÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙˙Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ‰ÈÈ�˘‰ ÂÚÂ¯Ê ÂÏÈ‡Â
 ¯ÂÙÈ˘ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ�˘ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò· ÌÈÈÂ�È˘ Â˘Ú�˘ ‡Ï·Â ‡˘Â�· ÌÈÁ˜Ï Â˜ÙÂ‰˘

˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· .‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰ ,Â„· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�Ï ¯˙È‰ ÔÈ·‰Ê Á , ˙·ÈÈÁÓ
ÌÈ�Â˘‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÈÈ�Ë¯Ù ÁÂ˙È�Â ‰�ÈÁ· ÍÓÒ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â� ˙ÚÈ·˜. 

 

 

 האפקטיביות של הסיוע לסטודנטי� באמצעות ההלוואות המותנות 

ה תכניות שונות להכשרת "במש� השני� הפעיל מינהל הכשרה באמצעות האג# להכשרת עו .1
 להל . במימו שכר הלימוד באמצעות מלגות והלוואות מותנותעובדי הוראה וסייע ללומדי� בה

ונועדה , פעלה במש� שני� רבות בשתי מכללות) מורי� לעיירות פיתוח" (#"תכנית מעו: "דוגמאות
בשנת . להכשיר מורי� למתמטיקה ולאנגלית אשר ילמדו בבתי ספר בעיירות פיתוח ובמגזר הבדואי

וה� ישתתפו בה , נקלטו הסטודנטי� האחרוני� בתכנית) 2006�2007(ז "הלימודי� האקדמית התשס
הפעיל האג# להכשרת ) 2009�2010(ע "החל בשנת הלימודי� האקדמית התש; עד לסיו� לימודיה�

,  ובה� מתמטיקה�ה מער� מסייע של הלוואות מותנות לסטודנטי� להוראת מקצועות מסוימי� "עו
 .ראה באוניברסיטאות במחלקות להכשרת עובדי הו�אנגלית וביולוגיה 

כאשר המשרד מקצה כספי� להלוואות מותנות ולמלגות עליו להגדיר את יעדי התכניות ולקבוע  .2
ששובצו ללמד במוסדות " #"תכנית מעו"כגו מספר הסטודנטי� ב, מדדי� לבחינת מידת הצלחת

לל מקבלי הסיוע וכ חלק� של המתמידי� בכ, חינו� בעיירות פיתוח ומספר הסטודנטי� שהתמידו בכ�
עליו להשתמש במדדי� כגו אלה כדי ללמוד על מידת האפקטיביות שלה ולקבוע א� . בתכנית זו

 . וכ להשתמש במידע על מידת הצלחת בעת תכנו תכניות חדשות, כדאי להמשי� להפעיל
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 עולה כי על פי תחזית של 2009מנתוני� שמסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למשרד בדצמבר 
למשל מתמטיקה , 9צפוי מחסור של מורי� בכמה מקצועות לימוד, 2015כוח האד� בהוראה בשנת 

למשל מורי� ליהדות בבתי ספר ממלכתיי� , וכ צפוי עוד# של מורי� בכמה מקצועות, ואנגלית
 . ובבתי ספר במגזר החרדי וכ מורי� לעברית במגזר הערבי

, ט ניתנו כהלוואות רגילות לסטודנטי�"� התשסכמעט מחצית ההלוואות המותנות בשנת הלימודי
כמו תחומי הוראה או מגזרי אוכלוסייה שבה� נדרשת תוספת של עובדי , בלא שהוגדרו קבוצות יעד

את שאר ההלוואות מעניק המשרד כאמור בעיקר כהלוואות מועדפות לסטודנטי� בעלי . הוראה
על המשרד לדעת בי .  שה� נדרשי�נתוני קבלה גבוהי� שלומדי� מקצועות הוראה שהמשרד קבע

השאר מהו שיעור הסטודנטי� בעלי נתוני הקבלה הגבוהי� שסיימו את הכשרת� כמורי� ושובצו 
כדי לדעת א� עידוד סטודנטי� כאלה באמצעות , במוסדות החינו� ואילו מקצועות ה� מלמדי�

 .ות הנדרשי�מימו שכר לימוד אכ תור� להשבחת כוח האד� בתחומי ההוראה של המקצוע

ה א� המשרד בח את האפקטיביות של "משרד מבקר המדינה בדק באג# להכשרת עו .3
למשל את תרומת לתגבור הכשרת המורי� במקצועות , ההלוואות המותנות לגבי השגת יעדי האג#

 . הוראה נדרשי�

ד בח  כי לא ידוע לו א� המשר2010ה מסר למשרד מבקר המדינה ביוני "מנהל האג# להכשרת עו
ב נתוני� על מספר הלווי� "עוד מסר כי נית לקבל מאג# כא. את האפקטיביות של ההלוואות

כלומר מורי� שמספר השני� שבה עבדו בהיק# של שני שלישי , שההלוואות שקיבלו הוסבו למענק
 .משרה לפחות שווה למספר שנות לימודיה� לפחות

 ˙Â�Â˘ ˙ÂÈ�Î˙ ÏÈÚÙ‰ ‰¯˘Î‰Ï Ï‰�ÈÓ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ‰�˘· ‰�˘ È„Ó ˜È�Ú‰ Ô˙¯‚ÒÓ·˘
‰‡¯Â‰Ï ÌÈË�„ÂËÒÏ ˙Â‚ÏÓÂ ˙Â�˙ÂÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÈÙÏ‡ , ÏÁ‰Â ˙Á‡ ˙È�Î˙ ÌÈÈÒ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓÂ

˙¯Á‡ ˙È�Î˙· , ÈÏ·Â ˙Ó„Â˜‰ ˙È�Î˙‰ È„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ÌÈ�Â˙� È„ ÂÈ„È· ÂÈ‰˘ ÈÏ·
‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂËÒ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ�Â˙�· È„ ÔÈ‡ ÂÏ·È˜˘ ‰‡ÂÂÏ‰‰˘ ÌÈË�„
˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ È„Î ˜�ÚÓÏ ‰·ÒÂ‰ , ‰Ï‡˘Ï ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â�˘ Ì‚‰

˜�ÚÓÏ Â·ÒÂ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· „ÓÏÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ˜�ÚÓ‰ ÈÏ·˜ÓÓ ‰ÓÎ .
ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ‚È˘‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ˜Â„·Ï ‰¯˘Î‰‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ , ÈÙ ÏÚÂ

‰ È‡ˆÓÓÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘È „ˆÈÎÂ ÂÏÈÚÙ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Ì‡ ÚÂ·˜Ï ‰˜È„·. 

 

 

 סיוע כספי לתלמידי�

כמו רכישת , המשרד מסייע לקבוצות של תלמידי� ולמשפחותיה� במימו הוצאותיה� על חינו�
לש� ריכוז המידע על אפיקי הסיוע , כאמור. מימו טיולי� ופעולות חינוכיות אחרות, אביזרי לימוד

 וביקש 2010פנה משרד מבקר המדינה לראשי המינהלי� של המשרד בינואר , השוני� של המשרד
 .על תקציבי המלגות ועל הכללי� לחלוקת�; פרטי� על מטרותיה של המלגות השונות

__________________ 

 מורי� להוראת 1,620' צפוי מחסור של כ2015שבשנת , מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה  9
בנוגע למחסור במורי� .  מורי� להוראת העברית350' מורי� להוראת האנגלית וכ1,150'כ, המתמטיקה

  .857' עמ, )2008(ב 58דוח שנתי ,ראו מבקר המדינה, אנגליתלהוראת 
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 :2009 מוצגי� נתוני� על כל אחד מסוגי המלגות שחולקו בשנת 3בטבלה  .1

 3טבלה 

 ˙Â‚ÏÓ‰ ÏÎ ÍÒ
Â˜ÏÂÁ˘ 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( 

 ‰‚ÏÓ‰ ÌÂÎÒ 

Ó‰ „ÈÓÏ˙Ï „ÚÂÈ
)˘·"Á( 

 ˙È‡¯Á‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ì˘
˙Â‚ÏÓ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰‚ÏÓ‰ ‚ÂÒ 

תיאו� , האג� לשירות לאומי  500'150 49,177
 ב"ובקרה שבמינהל כא

 אביזרי לימוד וטיולי� 

האג� לקליטת עלייה   1,125'300 13,027
 שבמינהל הפדגוגי

, אביזרי לימוד(סל קליטה 
 לתלמידי� עולי�) טיולי� ועוד

האג� לתלמידי� מחונני�   1,600'600 1,350
ומצטייני� שבמינהל 

 הפדגוגי

מלגות לתלמידי� מחונני� 
שה� נזקקי� ולשילוב לימודי� 

 אקדמיי� במסגרת לימודיה�

האג� לשירות פסיכולוגי  1,700 1,440
 ייעוצי שבמינהל הפדגוגי

סיוע במימו� אבחו� של ליקויי 
 למידה

מלגות לבני נוער היוצאי�  ערמינהל חברה ונו  2,000'600 504
 למסע לפולי�

האג� לחינו� מיוחד   350'150 500
 שבמינהל הפדגוגי

אביזרי לימוד וטיולי� בחינו� 
 המיוחד

65,998 ‰Ò"Î   

 .שה� זהי�, נתוני� אלה מייצגי� את התקציב השנתי וכ� את ביצוע התקציב באותה שנה *

 ניתנו 2009 מסכומי המלגות שחילק המשרד בשנת )95%(ח " מיליו ש�63מנתוני הטבלה עולה שכ
לש� סיוע במימו קניית אביזרי לימוד והשתתפות , באמצעות שלוש יחידות במשרד, לתלמידי�

אשר ) ל" האג# לש�להל (תיאו� ובקרה , את מרבית המלגות חילק האג# לשירות לאומי. בטיולי�
 . ב"פועל במינהל כא

)  הקבל�להל (מ "על חוזה ע� חברה בע, ב"עות מינהל כאבאמצ,  חת� המשרד2006ביולי  .2
על פי מסמכי מכרז שפרס� ". הפעלת מער� תשלומי מלגות ופרסי� לתלמידי� וסטודנטי�"לש� 

המשרד מקיי� מער� סיוע ליחידי� באמצעות הענקת , ב ואשר צורפו כנספח לחוזה"מינהל כא
המער� ממומ מתקציבו ; מות מידה שהוא קובעעל פי א, מלגות עידוד או סיוע או פרסי הצטיינות

או ממקורות חיצוניי� )  לעיל1ראו טבלה (ב ומתקציב של יחידות אחרות במשרד "של מינהל כא
 . שאישר המשרד

הקבל ישמש הגור� המנהל את מער� התפעול והענקת כספי המלגות למוסדות , על פי החוזה
ל ומהיחידות "קציב למלגות הוא יקבל מהאג# לשאת המידע על המוסדות שזכאי� לקבל ת: החינו�

; הוא יודיע למוסדות על שיעור התקציב העומד לרשות�; 10האחרות שאחראיות לחלוקת מלגות
יקבל מ המוסדות רשימות של תלמידי� שבתי הספר קבעו שה� זכאי� למלגה ואת סכו� המלגה 

המשרד את הכספי� למימו יקבל מ; לכל תלמיד ויוודא שפרטי התלמידי� שברשימות נכוני�
מוסדות החינו� יעבירו את . ויקיי� בקרה על השימוש בכספי המלגות; המלגות ויעביר� למוסדות

 .כספי המלגות לתלמידי� שנמצאו זכאי� לה

__________________ 

ולקבל� ה� מעבירות , ל את התקציבי� למימו� המלגות"היחידות שמעניקות מלגות מעבירות לאג� לש  10
 . את רשימת מוסדות החינו� הזכאי� לסיוע מתקציבי המלגות
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למידה וחלק  למעט מלגת הסיוע במימו אבחוני� של ליקויי, במועד הביקורת טיפל הקבל במלגות
וכ טיפל במקצת אפיקי הסיוע של המשרד לסטודנטי� , )או להלר(מהמלגות לתלמידי� עולי� 

 . במוסדות להשכלה גבוהה

כלכלי �המשרד קבע בנהליו שהמלגות יחולקו על פי אמות מידה שרוב נוגעות למצב החברתי .3
להל יפורטו נוהלי המשרד ואמות המידה הנוגעי� לשלושה מסוגי המלגות . של משפחת התלמיד

 .שנות המשרד

)‡( Ì È Ï Â È Ë  Ô Â Ó È Ó Ï Â  „ Â Ó È Ï  È ¯ Ê È · ‡  ˙ ˘ È Î ¯ Ï  ‰ ‚ Ï Ó: את הכללי� לחלוקת 
 �להל  (2009 וחוזר שחל מנובמבר 2007 חוזר מספטמבר �ל "המלגות עיג המשרד בחוזרי מנכ

אמות  על פי תיעשההספר  לבתישל מלגות אלה ההקצאה חוזר המלגות קובע כי . 11)חוזר המלגות
על פי ושל תלמידי בית הספר פי שכבת הגיל  ל מוסד נקבע עלהתקציב לכ; כלכליות�חברתיות מידה

 כדי ; וכ הוא נקבע על פי מספר תלמידי המוסד, 12מדד הטיפוחב מדורג בובית הספר שהעשירו
שיהיה אפשר להקצות את עיקר התקציב לבתי הספר שתלמידיה� במצב קשה יחסית מהבחינה 

 . כלל הקצאה למלגותלא יקבלו �2 ו1שירוני� בתי הספר הנמצאי� בענקבע כי  ,חברתית�הכלכלית
לאתר כי מטרתו ו,  לכלל התלמידי�המלגותלסייע באמצעות אפשר �המשרד הדגיש בחוזר זה כי אי

�150 בבית ספר יסודי הוא  המלגה לתלמיד שיעור.תולו חלקי,  ביותר ולסייע לה�הזקוקי� להאת 
 .ח לשנה" ש250�500 �יסודי �ולתלמידי� בבית ספר על, לשנהח " ש350

)·(  Ì È „ Â Ó È Ï  · Â Ï È ˘ Ï Â  Ì È ˜ ˜ Ê �  Ì ‰ ˘  Ì È � � Â Á Ó  Ì È „ È Ó Ï ˙ Ï  ˙ Â ‚ Ï Ó
Ì ‰ È „ Â Ó È Ï  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  Ì È È Ó „ ˜ האג# לתלמידי� מחונני� ומצטייני� מחלק מלגות : ‡

ט " מתקציב האג# למלגות בשנת הלימודי� התשס�70%כ: לשני סוגי� של תלמידי� מחונני�
� ובכיתות ייחודיות למחונני� בבתי ספר רגילי� הוקצו לתלמידי� נזקקי� שלמדו במרכזי מחונני

) לצור� סיוע בתשלו� שכר לימוד בתכניות ייחודיות , ) מלגות לתלמידי� מחונני� נזקקי��להל
וועדת המלגות של בית הספר , האג# מקצה כספי� לבתי הספר. למחונני� הפועלות בשעות הבוקר

אופ חלוקת תקציב המלגות של המוסד או של מרכז מחונני� מוסמכת לקבל החלטות בנוגע ל
את שאר תקציבו למלגות הקצה האג# למלגות . על פי הכללי� האמורי� בחוזר המלגות, לתלמידי�

כדי , לתלמידי� ששילבו לימודי� בבית ספר ע� לימודי� לתואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה
 .לסייע לה� בתשלו� שכר לימוד למוסד להשכלה גבוהה

)‚( � · Ï  ˙ Â ‚ Ï ÓÔ È Ï Â Ù Ï  Ú Ò Ó ·  Ì È Ù ˙ ˙ ˘ Ó ‰  ¯ Ú Â �  È : מלגות אלה מחלק
על פי אמות מידה הנוגעות למצבה , ב בבתי ספר"י�א ו"מינהל חברה ונוער לתלמידי� בכיתות י

 ).  מלגת פולי�להל (חברתי של משפחת התלמיד ועל פי ניקוד שהוא קבע לכל אמת מידה �הכלכלי

 

__________________ 

 . נוסח החוזרי� בענייני� שיפורטו להל� זהה  11
חברתי של כל מוסד חינוכי ומשמש בסיס לחישוב שיעור המלגה ' הפרופיל הכלכלידד הקובע אתמ  12

ח החל המשרד להשתמש במודל חדש של מדד טיפוח "בשנת הלימודי� התשס. שתלמיד זכאי לה
במדד הטיפוח . סידני שטראוס' פרופ, בראשותו של המדע� הראשי דאז" ועדת שטראוס"שקבעה 

 האוכלוסייה נחלקת לעשר קבוצות '" עשירוני טיפוח" שנקראי� מדורגי� התלמידי� לפי עשירוני�
לעשירו� העשירי משתייכת האוכלוסייה החלשה ביותר מהבחינה .  מהתלמידי�10%ובכל אחת מה� 

לכל בית ספר מחושב .  האוכלוסייה המבוססת ביותר מבחינה זו'חברתית ולעשירו� הראשו� 'הכלכלית
 .ממוצע עשירוני הטיפוח של תלמידיו
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 חלוקת תקציבי המלגות לרכישת אביזרי לימוד 

 למימו� טיולי� בי� בתי הספר ו

 �דתי � ממלכתי או ממלכתי�חינו� רשמי : במערכת החינו� בישראל יש שלושה סוגי חינו� עיקריי�
שכולל בי , )ר" מוכש�להל (חינו� מוכר שאינו רשמי ; 13שכולל בתי ספר יסודיי� וחטיבות ביניי�

מוסדות . ומוסדות פטור; החרדיהשאר את כל החטיבות העליונות וכ מוסדות חינו� של המגזר 
ועובדי ההוראה בה� אינ� עובדי , ר ה� בבעלות גופי� ציבוריי� או גופי� פרטיי�"החינו� המוכש

המשרד מפקח על ; המוסדות הללו נהני� ממידה מסוימת של אוטונומיה בתכנית הלימודי�. מדינה
 .פעילות� ומממ אותה באופ חלקי או מלא

המלגות מיועדות רק לתלמידי� בבתי הספר שבפיקוח הרשמי של "כי בחוזר המלגות נקבע  .1
  ."משרד החינו�

, ) חוק לימוד חובה�להל  (�1949ט"התש, על פי חוק לימוד חובה, במערכת החינו� יש כאמור
מוסדות "המונח . 14ושלושת� נתוני� לפיקוח חלקי או מלא של המשרד, שלושה סוגי חינו� עיקריי�

 כל מוסד �ב "ומשמעותו על פי הסבריו של מינהל כא, ו מעוג בחוקי החינו�אינ" בפיקוח רשמי
 .חינוכי שנתו לפיקוח המשרד

„Á ÔÙÂ‡· ¯È‰·Ó Â�È‡ ˙Â‚ÏÓ‰ ¯ÊÂÁ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ- Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ˙Â„ÒÂÓ ÂÏÈ‡ ÈÚÓ˘Ó
˙Â‚ÏÓÏ ÌÈÙÒÎ. 

ולי� משרד מבקר המדינה השווה את נתוני המשרד על חלוקת המלגות לאביזרי לימוד ולטי .2
לרשימת מוסדות החינו� על פי ) 2008�2009(ט "לבתי ספר בחינו� היסודי בשנת הלימודי� התשס

 . השתייכות� לשלושת סוגי החינו� העיקריי� שפורטו לעיל ולבעלי המוסדות השוני�

חילק המשרד מלגות לרכישת ) 2008�2009(ט "מנתוני המשרד עולה כי בשנת הלימודי� התשס
 � בתי ספר יסודיי� �1,572ח ל" מיליו ש�12.6ימו טיולי� בס� כולל של כאביזרי לימוד ולמ

בטבלה . המשרד לא הקצה כספי� למימו מלגות למוסדות פטור. ר"בחינו� היסודי הרשמי והמוכש
להבדיל (ט על בתי הספר היסודיי� בחינו� הרגיל " מפורטי� נתוני� לשנת הלימודי� התשס4

ר חולקו לפי "בתי הספר בחינו� המוכש; 3�10לעשירוני הטיפוח שמשויכי� ) מהחינו� המיוחד
 . בעליה�

__________________ 

מוסד המוחזק על ידי המדינה או על ידי "הוגדר מוסד חינו� רשמי כ, 1949'ט"התש, בחוק לימוד חובה  13
או על ידי המדינה ורשות , רשות חינו� מקומית או על ידי רשויות חינו� מקומיות אחדות במשות�

באכרזה , ליואו על ידי המדינה ורשויות מקומיות אחדות במשות� ואשר שר החינו� הכריז ע, מקומית
 ".שפורסמה ברשומות שהוא מוסד חינו� רשמי לצור� חוק זה

'ט"התשכ, סמכויות הפיקוח של המשרד על מוסדות שאינ� רשמיי� מעוגנות בחוק פיקוח על בתי ספר  14
1969. 
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 4טבלה 

˘ÎÂÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·"¯* 

 È˙· ÏÎ ÍÒ
 ÍÂ�ÈÁ· ¯ÙÒ‰

˘ÎÂÓ‰"¯ 

 ¯ÙÒ È˙·
˙¯Á‡ ˙ÂÏÚ·· 

 ¯ÙÒ È˙·
 ÊÎ¯Ó ˙ÂÏÚ··
 ÍÂ�ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ

È�¯Â˙‰ 

 ¯ÙÒ È˙·
 ÊÎ¯Ó ˙ÂÏÚ··

 ÍÂ�ÈÁ‰
Ú‰È‡Óˆ** 

ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·
ÈÓ˘¯‰ ÍÂ�ÈÁ·  

מספר בתי  1,039 209 128 196 533
הספר 

בעשירוני 
 10'3הטיפוח 

269 

)50%( 

63 

)32%( 

2 

)2%( 

204 

)98%( 

1,039 

)100%( 

בתי : מה�
ספר שקיבלו 

תקציב 
 ***למלגות

נתוני המשרד על דירוג בתי הספר לפי עשירוני� כללו נתוני� רק על חלק מבתי הספר בחינו�  *
ר שדורגו לפי עשירוני� לא נכללו בתי ספר יסודיי� "� בתי הספר בחינו� המוכשמאחר שבי. ר"המוכש

בחינו� הרגיל , הובאו נתוני� על כלל בתי הספר היסודיי�, 2ורק מעטי� היו בעשירו� , 1בעשירו� 
 ). 12ראו ג� הערה (ר "בחינו� המוכש

בחוק נקבע .  במוסדות ציבורנקבעו הכללי� לתמיכה, 1985'ה"התשמ, א בחוק יסודות התקציב3בסעי�  **
תאגיד : כי האמור בסעי� זה לא יחול על תמיכה בשני תאגידי� שמפעילי� בתי ספר במגזר החרדי

 מרכז החינו� 'להל� " ( לתלמודי תורה ובתי ספר בית יעקב באר, ישראלמרכז החינו� העצמאי"
; )כז מעיי� החינו� התורני מר'להל� " (מרכז מעיי� החינו� התורני באר, ישראל"תאגיד ו) העצמאי

לפי אמות מידה שוות לשני , תקציב משרד החינו� למטרות חינו� בלבדמיתוקצבו אלה תאגידי� 
 . כמו לכלל ילדי ישראלות ושוויוניות אחיד,ותיניי ענאמות מידההתאגידי� ועל פי 

 . במספרי� מוחלטי� ובשיעור� מכלל בתי הספר ***

ÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó˘ÎÂÓ‰ ÍÂ�ÈÁÏ ˙Â‚Ï" ˙È�ÂÈÂÂ˘ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯- ËÚÓÎ 
‰‡ˆ˜‰ ÂÏ·È˜ È‡ÓˆÚ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ÊÎ¯Ó ˙ÂÏÚ··˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ ,Ó ˙ÂÁÙ ˙ÓÂÚÏ-2% È˙·Ó 

˙¯Á‡ ˙ÂÏÚ··˘ ¯ÙÒ È˙·Ó ˘ÈÏ˘ÎÂ È�¯Â˙‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ÊÎ¯Ó ˙ÂÏÚ··˘ ¯ÙÒ‰ . ˙‡ˆ˜‰
˘ÎÂÓ‰ ÍÂ�ÈÁ· ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ˙Â‚ÏÓ‰ È·Èˆ˜˙"È‡Â ‰ÙÈ‡ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó ‰Ù˜È˘ ¯‰Ù. 

 אישר משרד החינו� שבחוזר המלגות נעשה 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
וציי כי מדיניותו היא להעניק מלגות למוסדות חינו� ; "פיקוח חינוכי רשמי "�שימוש במונח שגוי 

בדואי� כולל בחינו� המוכר שאינו , דרוזי�, ערבי�, מוסדות יהודי�"דהיינו , "בפיקוח ממלכתי"
 מוסדות �ד "פיקוח ממ"וכ למוסדות ב, " יסודי ועל יסודי�' שמי כגו מוסדות כנסייתיי� וכדר

 בו �פיקוח אחר "ולא לחלק מלגות למוסדות חינו� ב, "יהודי� בלבד בחינו� יסודי ועל יסודי
 ". מוסדות הפטור והישיבות הקטנות, מעיי החינו� התורני, נכללי� רשת החינו� העצמאי

כחריג היסטורי קיבלו מוסדות של מרכז החינו� העצמאי הקצאה " המשרד בתשובתו שעוד הסביר
מצב זה היה ידוע להנהלת ... למלגות א# על פי שעל פי סוג הפיקוח עליה� ה� לא היו זכאי� לכ�

המשרד ציי כי בעקבות הביקורת הוא החליט להקצות כספי� למלגות ג� ". המשרד לדורותיה
 .שת מעיי החינו� התורנילמוסדות החינו� של ר
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È‡ ‰ÏÂÚ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ÓÂ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ Â˙˜È„· È‡ˆÓÓÓ- Ú‚Â�· ˙Â¯È‰·
˙Â‚ÏÓÏ ÌÈÙÒÎ Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ÂÏÈ‡ ‰Ï‡˘Ï .Î�Ó ÌÒ¯Ù ¯˘‡ ˙Â‚ÏÓ‰ ¯ÊÂÁ" Ï

 ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ÌÚÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÈ�È„Ó ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ „¯˘Ó‰
‚‡‰ È„È·˘Ï Û"Ï . 

ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÔÈ· ˙Â‚ÏÓ‰ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ Ú‚Â�· ‰¯Â¯· ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ .
 ¯ÊÂÁ· ‰Ë¯ÙÏÂ ˙Â‚ÏÓÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì‰È„ÈÓÏ˙˘ ¯ÙÒ‰ È˙· Ì‰ÈÓ ÚÂ·˜Ï ˘È ÍÎÏ Ì‡˙‰·

Î�Ó‰"Ï ,¯ÊÂÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ÂÏÚÈ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÎ¯„˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ. 

 

 

 ניינ�הליכי הטיפול בבקשות למלגות וקבלת ההחלטות בע

יש להקצות את המלגות , מאחר שהתקציב מוגבל ואפשר להקצותו רק לחלק מ התלמידי� הנזקקי�
, חוזר המלגות. לפי אמות מידה אובייקטיביות ומדידות וכ לקבוע את משקלה של כל אמת מידה

קובע כי בית , אשר חל על סוגי המלגות האמורי� למעט מלגות לבני נוער המשתתפי� במסע לפולי
.  לתלמיד המלגהמהו סכו� ו למלגהתלמידי� זכאי�והיא תחליט אילו , הספר יקי� ועדת מלגות

מכיר היטב את בבית הספר  שהצוות החינוכי ספרית בהנחה�קבלת ההחלטות הוטלה על ועדה בית
על הנהלת בית עוד נקבע בחוזר כי . התקציב באופ מושכל והוגהוא יחלק את  וצורכי התלמידי�

ע� זאת הנחה המשרד את ועדות המלגות של . ומשקלות לחלוקת המלגותאמות מידה וע הספר לקב
הא� שני בני הזוג ; ס� הכנסות ההורי� ":אמות המידה האלה את בתי הספר להביא בחשבו ג�

; מה מספר האחי� הלומדי� באותו מוסד; מהי ההכנסה לנפש; מה מספר הנפשות בבית; עובדי�
הא� יש ; ידי לשכת הרווחה�הא� המשפחה מטופלת על; הוריות�ת חדהא� הילדי� באי� ממשפחו

 ". הא� הילד בא ממשפחה של עולי� חדשי�; לילד או להוריו מגבלות רפואיות

אשר עשה , את המידע על פעילות� של בתי הספר בכל הנוגע לחלוקת מלגות קיבל המשרד מהקבל
לרבות את ממצאי , לותו בשנת הלימודי�הקבל ריכז בדוח שנתי את המידע על פעי. בקרה בנושא

 דוח בקרות �להל (ט "הדוח לשנת הלימודי� התשס. ל"והגישו לאג# לש, הבקרות שעשה
באותה שנה ביקר הקבל . כלל נתוני� על כל בתי הספר שבה� ביקר הקבל ועל ממצאיו) ט"התשס

, לימוד ולמימו טיולי�חילקו באותה שנה מלגה לרכישת אביזרי ) 143(מרבית� ,  בתי ספר�153ב
או מלגה לתלמידי� , חילקו מלגת פולי או מלגות לתלמידי� עולי� מאתיופיה) 10(ומקצת� 

 .מחונני� נזקקי�

לבדוק א� ועדות המלגות חילקו , באמצעות טופס בקרה שהכי עבורו, ל דרש מהקבל"האג# לש
 בתי הספר פעלו על פי משרד מבקר המדינה בדק א�. את המלגות על פי אמות המידה שקבעו
ובי השאר א� ה� , )אשר אינו חל כאמור על מלגת פולי(הנחיות המשרד שנקבעו בחוזר המלגות 

ט וכ על "הבדיקה התבססה על הנתוני� שהוצגו בדוח בקרות תשס. קבעו אמות מידה ומשקלות
 אקראי מקרב  בתי ספר שנבחרו באופ�28בדיקה של מסמכי הקבל וטופסי הבקרה שלו הנוגעי� ל

 בתי הספר �להל ( תלמידי� בס� הכול �663ואשר חילקו מלגות ל, )18%( בתי הספר האמורי� 153
 . וכ המסמכי� שצורפו אליה�, )שנבדקו

1.  Â·Â¯ ÒÒ·˙‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÏÚÂÙ· ˙Â‚ÏÓ‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ Û‚‡‰ È„È· ‰È‰˘ Ú„ÈÓ‰
˙Â¯˜·‰ ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÏÚ ÂÏÂÎÎ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,˜È„· ÈÙ ÏÚÂ ‡Ï ‡Â‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙

ÏÚÂÙ· ·ˆÓ‰ ˙‡ Û˜È˘ . 



 1039 משרד החינו�

 בתי הספר �153מ) 98% (150, ל"ט אשר הגיש הקבל לאג# לש"על פי דוח בקרות התשס )א(
 אול� בדיקת משרד . כנדרש,  חילקו מלגות לפי אמות מידה� דהיינו רוב� המכריע �שביקר הקבל

היו מסמכי� המעידי� כי החלטותיה� מבתי הספר לא ) 71% (�20ל: מבקר המדינה העלתה כי
המידע ,  בתי ספר אלה�20 מ19לגבי ; 15בנושא המלגות התבססו על אמות מידה שקבע בית הספר

הוא רש� : שהציג הקבל בטופסי הבקרה לא עלה בקנה אחד ע� המסמכי� שאס# בבתי הספר
א# , ל" לאג# לשומידע זה הוא הציג, בטופס הבקרה כי נקבעו בה� אמות מידה לחלוקת המלגות

 .שלפי המסמכי� שהיו בידו המלגה ניתנה שלא על פי אמות מידה מוסכמות

)·(  ˙ÂÓ‡Ï ˙ÂÏ˜˘Ó Ú·˜ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ì‡ ˜Â„·Ï ÔÏ·˜‰Ó ˘¯„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
‰„ÈÓ‰ ,˙Â‚ÏÓ‰ ¯ÊÂÁ· ˘¯„�Î ,ÔÈÈ�Ú· ‰Ï‡˘ ‰¯˜·‰ ÒÙÂË· ÏÏÎ ‡ÏÂ .ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ,

 Â˜„·�˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ-˙Ú·˘ ˙Â·¯Ï  ˙Â‚ÏÓ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ¯˘‡ ¯ÙÒ‰ È˙· - 
Ô�ÈÈ�Ú· ˙ÂÏ˜˘Ó ÂÚ·˜ ‡Ï . 

 מלגה לרכישת אביזרי� ולמימו �יש לחלק את רוב סוגי המלגות , לפי הכללי� שקבע המשרד .2
 לפי אמות �מלגה לתלמידי� מחונני� נזקקי� ומלגת פולי , )בחינו� הרגיל ובחינו� המיוחד(טיולי� 

 להיעזר במסמכי� רלוונטיי�בחוזר המלגות הנחה המשרד את בתי הספר . כלכליות�מידה חברתיות
 .16לש� קבלת ההחלטה א� להעניק מלגה

ל לא דרש מהקבל לבדוק א� החלטותיה� של בתי הספר קיבלו החלטות בנוגע "נמצא כי האג# לש
 . לגהלהענקת מלגות התבססו על מסמכי� שהגישו הורי התלמידי� והמעידי� על הצור� במ

הא� יש נימוק סביר בתיק התלמיד "ל דרש מהקבל לבדוק באמצעות טופס הבקרה "האג# לש .3
 ".מדוע קיבל מלגה

ט לא כלל הקבל תוצאות בדיקה בדבר מת נימוקי� סבירי� "נמצא כי בדוח בקרות התשס )א(
 . להחלטות להעניק מלגות

ההחלטות של בתי הספר באזורי� ממצאי הביקורת אשר יפורטו להל מלמדי� כי רבות מ )ב(
או , "מצב כלכלי קשה"למשל , שוני� באר0 בדבר מת מלגות התבססו על נימוקי� כלליי� ביותר

 �ביסוס ההחלטה בדבר מת מלגות על קביעות כאלה ". ילד+גרוש"למשל , על מצב משפחתי
תיישב ע� מטרת  אינו מ�שאינ די מדויקות כדי להבחי בי רמות שונות של נזקקות כלכלית 

ולו באופ , לסייע לה�כדי   למלגותביותרהזקוקי�   איתור�המשרד שנקבעה כאמור בחוזר המלגות 
  .חלקי

לא נימקו חלק מההחלטות על הענקת , שלושה מבתי הספר אשר לא ציינו מה אמות המידה )ג(
 �' בית ספר ב; )100%( תלמידי� �30 מ�30לא נימק את החלטתו בנוגע ל' בית ספר א: המלגות
 . תלמידי�) 61% (�18 מ�11 בנוגע ל�' ובית ספר ג; תלמידי�) 47% (�64 מ�30בנוגע ל

במסמכי� שאס# הקבל לא נרשמו אמות המידה שקבע .  תלמידי��64העניק מלגה ל' בית ספר ד
למשפחה ובה שתי בנות העניק .  תלמידי� לא צוינה הסיבה למת המלגה�33ובנוגע ל, בית הספר

ח לשתי " ש4,000חייבי� כספי� מעל : " הספר מלגה ובסעי# שבו יש לפרט את הנימוקי� נרש�בית
 400הוחלט על . המלגה תינת בתנאי שיבואו להסדיר את התשלומי�, חייבי� לבוא לשל�. הבנות

__________________ 

 בתי הספר שנבדקו היו מסמכי� המעידי� על אמות המידה שקבע בית הספר 28'מ) 25% (7'בנוגע ל  15
בית ספר אחר לא נדרש להמציא מסמ� כזה משו� שחילק רק מלגת . ת המלגותלעניי� חלוק

 . שחולקה כאמור על פי שיטה שקבע מינהל חברה ונוער,פולי�
קובע כי הורי� שהכנסת� נמוכה , הנוגע לתשלומי הורי�, )א(3ג "תשס, ל המשרד"חוזר קבע של מנכ  16

, דרש לש� אישור המידע בדבר מצב� הכלכלייהיו חייבי� להמציא לחברי ועדת המלגות כל מסמ� שיי
 . כדי להעמיד את בקשת� במבח�
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במקרה אחר אושרה מלגה לשני תלמידי� ובסעי# שבו יש לפרט את הנימוקי� ". ח לכל בת"ש
על פי ". לכל אחד מה� הוענקה מלגת שכר לימוד, חייב כספי�, ה בקשה למלגהלא הוגש: "נרש�

 . חוזר המלגות אי בחוב כספי לבית הספר כדי להצדיק מת מלגה

א� נמצאו נימוקי� סבירי� למת ' ג�ו' עוד הועלה כי הקבל לא ציי בטופסי הבקרה של בתי ספר ב
 .יו נימוקי� למת המלגהרש� שלא ה' ובנוגע לבית ספר א, המלגה א� לאו

בארבעה בתי ספר אחרי� נמצא כי הנימוקי� של ועדות המלגות התבססו על אמות המידה  )ד(
אול� מ המסמכי� השוני� לא נית ללמוד כיצד נקבעו סכומי המלגה שקבעה , שקבע המשרד

 : כמפורט להל, הוועדה

: אמות המידה שקבע למת מלגותציי בפרוטוקול של אחד מדיוני הנהלתו את ' בית ספר ה )1(
וממשפחה שמצבה הכלכלי , הורית�ממשפחה חד, תינת מלגה לתלמידי� ממשפחה מרובת ילדי�

כל אמות המידה , על פי הפרוטוקול. קשה ומקור פרנסתה היחיד הוא כספי המוסד לביטוח לאומי
ר קיבלו מלגות  תלמידי החטיבה העליונה ששמותיה� צוינו בו ואש�15 מ10האלה תקפות לגבי 

 מ המסמכי� לא נית ללמוד מה היו נימוקי הוועדה . ח" ש�500ח ל" ש250בסכומי� שוני� שבי
 .להבדל בסכומי המלגות שקיבלו התלמידי�

�משפחה חד", "יתו�: "העניק מלגה לתלמידי� על סמ� הפרמטרי� האלה' בית ספר ו )2(
ח בגיל �לשלושה תלמידי� בכיתות ז". מיקצבת ביטוח לאו"מקבל ; "מצב משפחתי קשה", "הורית

; וכל אחד מה� קיבל סכו� שונה, "מצב משפחתי קשה"בית הספר היסודי הוא העניק מלגה בנימוק 
ח " ש250האחד קיבל מלגה בס� ; "קצבת ביטוח לאומי"קיבלו מלגה בשל ' שני תלמידי� מכיתה ז

וד כיצד נימקה הוועדה את החלטתה ממסמכי בית הספר לא נית ללמ. ח" ש300 מלגה בס� �והשני 
 .לתת מלגות בסכומי� שוני�

ח משו� שלמשפחת� הכנסה �העניק מלגה לשני תלמידי� אחי� הלומדי� בכיתות ז' בית ספר ז )3(
 �והשני , ח" ש250האחד קיבל מלגה בס� . נמוכה וארבעה מילדי המשפחה לומדי� במוסדות חינו�

ב משו� שמשפחת� "י�'ק מלגות לחמישה תלמידי� בכיתות טהעני' בית ספר ח. ח" ש300מלגה בס� 
לעמוד בתשלומי ההורי� לבית , על פי הכתוב במסמכי בית הספר, סובלת מקשיי� כספיי� ומתקשה

. ח" ש350 �ולתלמיד אחר , ח" ש300 �לשלושה , ח" ש250לתלמיד אחד ניתנה מלגה בס� . הספר
 .קי הוועדה להבדלי� בי סכומי המלגות האמורי�ממסמכי בית הספר לא נית ללמוד מה היו נימו

 

✯ 

 

ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ , ˙Ï·˜Â „ÂÚÈ˙‰
Â˜„·�˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÂÏÚÙ˘ ˙Â‚ÏÓ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ : ˙Â‚ÏÓ Ô˙Ó ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰

‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ‡Ï Â˜„·�˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙Â„ÚÂÂ‰ ·Â¯ ÂÏ·È˜˘ ;‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ Ï˘ Ô
˙Â�Â˘‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï ˙ÂÏ˜˘Ó ÂÚ·˜�˘ ‡Ï· ÂÏ·˜˙‰ ‡˘Â�· ˙Â„ÚÂÂ‰ ; ‡Ï ˙Â·¯ ˙ÂËÏÁ‰

ÂÒÒ·˙‰ ‰Ó ÏÚ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ˙Â˜ÓÂ�Ó ÂÈ‰ ; ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰Ó ˜ÏÁ
„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï ÂÒÁÈÈ˙‰ . 

˜ÂÓÈ� ‡ÏÏÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â‚ÏÓ ÌÈ˜ÏÁÓ˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ ¯˙‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ¯È·Ò . ˙Â‚ÏÓ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó Ú�ÓÈ‰Ï ˘È

ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ˜ÂÓÈ� ÍÓÒ ÏÚ , ÔÂ‚Î"ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈ˘˜" , ÏÚ ÂÚ·˜ÈÈ ˙Â‚ÏÓ‰ ÈÓÂÎÒ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ
ÌÈÈ˙ÂÓÎ ‰‡ˆ˜‰ ÈÏ‚¯Ò ÈÙ . ÔÎÂ Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ËÂ¯ÈÙ ¯˙È· ¯È„‚‰Ï Ì‚ „¯˘Ó‰ ÏÚ
˘¯ ÌÈÎÓÒÓ ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï‰ÁÙ˘Ó Ï˘ ˙Â˜˜Ê�‰ ˙„ÈÓ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÈÓ . 
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ÔÏ·˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ . ˘È ‰Ê ÔÈÈ�Ú·
˙Â�Â˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï , ÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˜·‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ÒÒ·Ï Í¯Âˆ‰ ÔÂ‚Î

„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ„ ¯ÙÒ ˙È· ÏÎÓ Ï·˜Ï Í¯Âˆ‰Â ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰
˙Â‚ÏÓ . 

 

 

 השימוש בממצאי הבקרה על חלוקת המלגות

ובטופס , על העברת תשלומי המלגות להורי�, בי השאר, על פי החוזה הקבל יעשה ביקורת .1
בדוח הבקרות . הבקרה הוא נדרש לציי א� נמצאו אישורי� חתומי� בידי ההורי� על קבלת המלגות

 בתי �153מ) 25% (�39ב: והעיקרי שבה�, צאו בבתי הספרט הוצגו נתוני� על ליקויי� שנמ"התשס
הספר שנעשתה עליה� בקרה לא היו אישורי� חתומי� בידי הורי התלמידי� המעידי� על קבלת 

 . המלגות

ל הסביר למשרד מבקר המדינה כי נעשו פעולות לתיקו הליקויי� שהעלתה "מנהל האג# לש
 .מכתאות לפעולות כאלהיצוי כי במסמכי המשרד לא נמצאו אס. הבקרה

ובתכנית העבודה שקבע המשרד לקבל , בחוזה נקבע כי הקבל יטפל בכמה סוגי מלגות .2
 .ובה� מלגות לתלמידי� מחונני� נזקקי�, פורטו הסוגי� שייבדקו

התברר כי מנהלת האג# לתלמידי� מחונני� ומצטייני� כלל לא ידעה שהקבל נדרש לעשות בקרה 
וכי לא הובאו לידיעתה ממצאי� שהעלה הקבל בנוגע לחלוקת , לגותשיטתית על חלוקת המ

לש� בקרה על חלוקת המלגות ביקש האג# מבתי הספר למסור לו . המלגות לתלמידי� מחונני�
וקיבל מבתי הספר מידע שוט# בשיחות , שנבחרו במדג�, פרוטוקולי� של ישיבות ועדות המלגות

 אינו בודק באופ שיטתי א� כספי המלגות אכ הוענקו ע� זאת ציינה מנהלת האג# כי האג#. עמ�
 .לתלמידי� שהיו אמורי� לקבל�

בתשובת משרד החינו� למשרד מבקר המדינה מסרה מנהלת האג# לתלמידי� מחונני� ומצטייני� 
התקיימה , לאחר שהובאו לידיעתה פרטי ההתקשרות של המשרד ע� הקבל, שבעקבות הביקורת

 ".נת לקבוע מודל הפעלה התוא� את פעולות האג#על מ"פגישה ע� נציגיו 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ï Û‚‡‰ Ï‰�Ó ÏÚ" ÔÏ·˜‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈË¯Ù ˙‡ ‡È·‰Ï Ï
- ‰¯˜·Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â - ˙Â˜È�ÚÓ˘ „¯˘Ó· ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏ‰�Ó Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ 

ÔÏ·˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‚ÏÓ ,·‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â�· ÌÓÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�Â Ï˘ ‰¯ÈÁ
Â¯˜Â·È˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ . ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙ‚‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰¯˜·‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ‡È·‰Ï Û‚‡‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô˜˙Ï „ˆÈÎ ÌÓÚ ÛÂ˙È˘· ËÈÏÁ‰ÏÂ ‰¯˜·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÌÓÚ ÔÂ„Ï ÔÎÂ .
˙È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰˙ ‰¯˜·‰˘ ÁÈË·‰Ï ‰È‰È Ô˙È� ‰Ê ÔÙÂ‡·. 

 

 

 עיכוב בהעברת כספי מלגות לבתי הספר

י הורי� קובע כי בתי ספר יגבו תשלומי חובה מהורי התלמידי� לקראת פתיחתה של חוזר תשלומ
נית להצמידו למדד יוקר המחיה של ,  בספטמבר15תשלו� חובה שלא יוסדר עד ; שנת הלימודי�
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כגו הטיול , תשלומי ההורי� משמשי� למימו פעולות בבית הספר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
כדי לתכנ פעילויות מסוג זה נדרש בית הספר לדעת אילו מקורות כספיי� . השנתי של התלמידי�

 . עומדי� לרשותו

משמש למימו מלגות )  מהתקציב האמור60%(ל המיועד למלגות "רוב תקציבו של האג# לש
המשרד מעביר את הכספי� למלגות .  למימו מלגות לטיולי��והשאר , לרכישת אביזרי לימוד
יצוי כי המשרד מעביר את כספי . כלומר באמצע שנת הלימודי�,  בדצמברלרכישת אביזרי לימוד

 .ל"המלגות רק לאחר שהתקציב לכ� נרש� בתקנה התקציבית של האג# לש

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â�˘· ÌÈÏÂÈËÏ ˙Â‚ÏÓ‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ÈÎ ¯¯·˙‰"Ò˘˙‰Â Á" Ë
 ‰‡·‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙· ˜¯ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï „¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰-Ò˘˙‰ "˘˙‰Â Ë"Ú ,

‰Ó‡˙‰· . ˙È·˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â‚ÏÓ ÈÙÒÎ ¯ÂÁÈ‡· ¯È·ÚÓ „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î
Ô‚¯‡Ó ¯ÙÒ‰ ,ÌÈÏÂÈË ÔÂ‚Î , ÂÏ·˜˙È˘ „Ú ÂÙÒÎÓ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÔÓÓÏ ÌÈ˙ÚÏ ˘¯„� ¯ÙÒ‰ ˙È·

˙Â‚ÏÓ‰ ÈÙÒÎ .¯ÙÒ‰ È˙· ÔÈ· È�ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜ÏÁ˙Ó Â�È‡ ‰Ê ÏÂÚ : ÏÎÎ ¯˙ÂÈ „·Î ‡Â‰
˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï„‚˘ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÓÓÏ ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰È¯Â‰˘ ÌÂ˘Ó ‰‚ÏÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê

ÍÂ�ÈÁ . 

פנו חמישה מנהלי בתי ספר אל מנהל , ח"לקראת סיומה של שנת הלימודי� התשס, 2008ביוני 
ה� טענו כי בתי הספר . ל וקבלו על שלא קיבלו את הכספי� למימו המלגות לטיולי�"האג# לש

משו� שסברו שבתו� , וריה� אינ� יכולי� לממנואפשרו את ההשתתפות בטיול ג� לתלמידי� שה
 . פרק זמ קצר יכסה המשרד הוצאה זו באמצעות כספי המלגות

כי אוכלוסיית בית הספר חלשה מאוד , מנהלת של אחד מבתי הספר האלה כתבה באותו החודש
בית הספר מימ את ; וכמחצית התלמידי� ביקשו לקבל הנחה בתשלומי הורי�, מהבחינה הכלכלית
מנהלת בית ספר אחר כתבה ביולי ". כעת איננו יודעי� כיצד נשל� עבור הטיולי�"יציאת� לטיולי� ו

מהוות הצלה "ומשו� כ� מלגות לטיולי� ,  כי חלק ניכר מתלמידיו ה� ממשפחות קשות יו�2008
 . ומאפשרות לספק לכל תלמיד תכנית חברתית עשירה ומגוונת" ס"של ממש לקופת ביה

 שהעברת הכספי� לבתי הספר התעכבה 2010ל הסביר למשרד מבקר המדינה ביולי "מנהל האג# לש
 .משו� שלא היה בידי האג# תקציב מספיק למימו כל המלגות בשנת הלימודי�

˙Â�Â˘ ÍÂ�ÈÁ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÓÓÏ ÌÈ¯Â‰Ï ÚÈÈÒÏ Â„ÚÂ� ˙Â‚ÏÓ‰ ÈÙÒÎ , ÌÏ˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ Ô˙Â‡˘
ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î .ÚÂ�˘ ‰‚ÏÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÔÓÓÏ ‰„

 ÌÈ˙Â¯È˘ ˙¯ÂÓ˙ ÌÏ˘Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡˙ ÍÎÂ „ÚÂÓ Â˙Â‡Ï Ô˙È�‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ· ÌÈ¯Â‰Ï Ô˙�È˙
ÌÈÏ·˜Ó Ì‰È„ÏÈ˘ ,‰Ï‡Î ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÓÓÏ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙‡ ıÏ‡Ï ÈÏ· ,È�ÓÊ ÔÙÂ‡· ÂÏÂ . ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰˙ÏÈÁ˙· ¯ÙÒ‰ È˙·Ï Â¯·ÚÂÈ ˙Â‚ÏÓ‰ ÈÙÒÎ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ï˘ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ . 

 

 

 פרסו� מידע על אפיקי הסיוע לתלמידי� ולסטודנטי�

בחוזר המלגות קבע המשרד כי על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידי� הזקוקי� לסיוע  .1
המידע על דבר קיומ . יהיו ערי� לכ� שהוא מקצה מלגות לרכישת אביזרי לימוד ולמימו טיולי�
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הורי� בנוגע לתשלומי הורי� ויפורס� בלוחות המודעות בבתי של מלגות יובא במכתב שיישלח ל
 .הספר

התרבות והספורט של הכנסת ,  הגיש מרכז המחקר והמידע של הכנסת לוועדת החינו�2009במאי 
אשר עסק בי השאר בתקציבי המלגות של , "תשלומי הורי� במערכת החינו�"מסמ� עדכו בנושא 

הנשמעות דר� קבע בעניי הטיפול של משרד החינו� בנושא אחת הטענות "במסמ� צוי כי . המשרד
המסמ� ). ההדגשה במקור" (ÏÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˘ ˜ÙÒÓ ‡Ï ÌÂÒ¯Ù‚‰תקציב המלגות היא 

, ר שמשו שושני"ד, ל המשרד"ובו השתתפו ג� מנכ, הוגש לוועדה לקראת דיו שהתקיי� למחרת
 .ל"ומנהל האג# לש

קר בנושא תשלומי ההורי� במערכת החינו� שביצעה המסמ� התבסס בי השאר על ממצאי ס
אוכלוסיית , על פי המסמ�. 2007בפברואר , באמצעות מכו מחקר, המועצה הלאומית לשלו� הילד

 היא מדג� מייצג של האוכלוסייה הבוגרת � הורי� לתלמידי� במערכת החינו� 400 שכללה �הסקר 
 מההורי� אינ� יודעי� שהמשרד �69%ממצאי הסקר מלמדי� ש. ביישובי� היהודיי� בישראל

גדלה הסבירות שה� לא יהיו ערי� , ככל שהכנסת ההורי� והשכלת� נמוכי�; מעניק מלגות סיוע
 . לדבר קיומ של המלגות

 ˙�˘ Ï˘ ‰ÓÂÈÒ È�ÙÏ „¯˘Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ¯ÂÓ‡‰ ¯˜Ò‰ È‡ˆÓÓ˘ Û‡ ÈÎ ¯¯·˙‰
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"Ë ,¯·„ ˙‡ ÂÓÒ¯Ù ¯ÙÒ‰ È˙· Ì‡ ˜„· ‡Ï ‡Â‰ ˙�˘Ï ˙Â‚ÏÓ‰ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ 
˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"˙Â‚ÏÓ‰ ¯ÊÂÁ· ˘¯„�Î Ú . ¯˙È‰ ÔÈ· ˙‡Ê ˜Â„·Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 ‰¯˜·‰ ˙¯‚ÒÓ·- ‡ÏÈÓÓ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ -¯ÙÒ‰ È˙·· ˙Â‚ÏÓ‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· Â·ÈÁ¯È ¯ÙÒ‰ È˙·˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
¯˘Ù‡‰ ¯·„· ÌÂÒ¯Ù‰ Û˜È‰˙Â‚ÏÓ Ï·˜Ï ˙Â . 

נדרש המשרד לפרס� , ) חוק מרש� מלגות�להל  (�1976ז"התשל, מירש� מילגותעל פי חוק  .2
לתלמידי� , הלוואהבאמצעות מענק ובי באמצעות בי , ברבי� מידע על קרנות המעניקות מלגות

ד חינו� מוס: היא אחד מאלה, על פי החוק, קר. וכ פרטי� על הדר� לקבלת ,ואיל�' כיתה זב
, פעמי�שלא באורח חד, המעמיד כספי� גו# ; מטרתו מת מלגות שעיקרתאגיד ;המעניק מלגות

�ז"התשל,  מירש� מילגותלצור� מת מלגות בסכו� שנתי כולל העולה על סכו� שנקבע בתקנות
1977.  

מו ו בתמוז בכל שנה מדרי� מלגות עדכני ויפרס" עד טהחינו� יכישר , על פי חוק מרש� מלגות
, החל במועד האמור יופ0 מדרי� המלגות העדכני למכירה ויוצג לעיובשנה מדי שנה ; באינטרנט
שנה מודעות בדבר פרסומו של מדרי� המלגות בכל יפרס� החינו� ג� שר ;  במשרד,בי השאר

פרסו� זה ייעשה ברשת תקשורת ; העדכני והמקומות שבה� נית לעיי בו או לרכוש אותו
 .מנח� כה, ב"ל ומנהל המינהל לכא" לתפקיד רש� מלגות מונה סמנכ.וני�ובעיתהמחשבי� 

מרבית אפיקי . המשרד מקצה כאמור בקביעות כספי� לש� סיוע כספי לסטודנטי� ולתלמידי�
 סטודנטי� ותלמידי� �הסיוע האלה היו מיועדי� לאוכלוסייה שעליה חל חוק מרש� המלגות 

, פרס� ברבי� מידע על כלל אפיקי הסיוע שהוא עצמו העניקלפיכ� היה עליו ל. יסודי�בחינו� העל
 .17כנדרש בחוק מרש� המלגות

__________________ 

 .965' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו ג� מבקר המדינה  17
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)‡(  ÈÏÂÈ·Â Ò¯Ó· ˙Â‚ÏÓ‰ Ì˘¯ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· Â˘Ú�˘ ˙Â˜È„·2010 ÈÎ ÂÏÚ‰ 
Î Â· ˙ÂÓÂ˘¯-142˙Â�¯˜  , ÏÈÚÙÓ „¯˘Ó‰˘ ˙Â�¯˜‰Ó ˙Á‡ ˜¯ Ô‰·Â- ¯Î˘· ÚÂÈÒÏ ˙Â‚ÏÓ 

È‡Â„·‰ ¯Ê‚Ó‰Ó ÌÈË�„ÂËÒÏ „ÂÓÈÏ .¯‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ÏÂ ÌÈË�„ÂËÒÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ È˜ÈÙ‡ 
 ‰Ê ÁÂ„· Â¯ÎÊ�˘) ‰Ï·Ë ÏÈÚÏ Â‡¯1 ‰Ï·ËÂ 3 (-˙Â‚ÏÓ‰ Ì˘¯ ÌÒ¯Ù˘ ‰ÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ� ‡Ï  . 

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי קשה לאסו# מידע כולל על אפיקי הסיוע שמעניק  )ב(
נאל0 משרד , בלת מידעבהעדר שקיפות ובאי כתובת אחת לק. המשרד לסטודנטי� ולתלמידי�

 . לפנות לכל המינהלי� שבמשרד ולבקש מידע על אפיקי הסיוע, כאמור, מבקר המדינה

לית "שכ בתשובתה של הסמנכ, לאחר שהתקבל מידע זה מ המינהלי� התברר שהוא חלקי בלבד
 פורטו רק ארבעה אפיקי סיוע ולא נכללו שניי� 2009והמנהלת של המינהל הפדגוגי מדצמבר 

שמנוהל בידי האג# , במכללות להכשרת עובדי הוראה) ח"פר(מלגת פרויקט חונכות : י�אחר
ומלגות לרכישת אביזרי לימוד ולמימו טיולי� המיועדות למוסדות לחינו� , לשירותי חינו� ורווחה

 . מיוחד שמנהל האג# לחינו� מיוחד

כז מידע מ היחידות השונות נית להניח שסטודנט או הורי� לתלמיד בבית ספר יתקשו עוד יותר לר
מלגה , ובכלל זה מלגה לרכישת אביזרי לימוד ולמימו טיולי�, במשרד על אפיקי סיוע אפשריי�

 . לתלמידי� עולי� ומלגה לתלמידי� מחונני� באקדמיה

 ˙ÂÚˆÓ‡· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ È˜ÈÙ‡ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ Ì‚ ÂÈÓÂÒ¯Ù· ÏÂÏÎÏ ˙Â‚ÏÓ‰ Ì˘¯ ÏÚ
ÈÁ˙ÓÎ ÌÂ˘È¯· ˙Â·ÈÈÁ˘ ˙Â�¯˜˙Â‚ÏÓ Ì˘¯Ó ˜ÂÁÓ ·È , ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â‚ÏÓ ÌÏÏÎ·Â

ÌÈË�„ÂËÒÏ ˙Â�˙ÂÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰Â ÌÈË�„ÂËÒÏÂ ,˜ÂÁ· ˘¯„�Î. 

 מסר משרד החינו� למשרד מבקר המדינה שבעקבות הביקורת הוא נער� 2010בתשובתו מאוקטובר 
לריכוז כל המידע על אפיקי הסיוע השוני� לתלמידי� ולסטודנטי� ולפרסומו באתר רש� המלגות 

 . א"בשנת הלימודי� התשע

 

 

 סיכו� 

1. ÌÈË�„ÂËÒÏ ˙Â�˙ÂÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ‰˜È�ÚÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ , ˙ÂÙÈˆ¯· „ÂÓÏÏ Ì˙Â‡ „„ÂÚÏ È„Î
ÍÂ�ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯ÂÓÎ ·Ï˙˘‰ÏÂ ,˜�ÚÓÏ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙·Ò‰Ó ‰�‰� ÍÎ· „ÓÂÚ˘ ÈÓÂ . ÌÏÂ‡

 ¯ÊÁ‰ ˙·ÂÁÓ Ô‰ÈÏ·˜Ó ˙‡ ¯ÂËÙÏ ˘È Ì‡ „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ ‡Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘ÚÏ Ú‚Â�·
Â‡˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ Ì·ÈÈÁÏ  , „¯˘Ó‰ Ô˙�˘ ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰Ó ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘ ˜¯ ‰·‚�Â

ÌÈ˜�ÚÓÏ Â·ÒÂ‰ ‡Ï ¯˘‡Â ÌÈË�„ÂËÒÏ . Ï˘Î ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„· ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„
‡˘Â�· ÏÂÙÈË· „¯˘Ó‰ Ï˘ È„ÂÒÈ , ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÂÏ˘ ˙Á‡‰ ÂÚÂ¯Ê ÏÚÂÙ· ÔÎ˘

Ï ‰˘¯„�˘ ˙Â·ÂÁ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ˙Â·‚Ï„¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â� ÈÙ ÏÚ ˙Â·‚ , ‰ÈÈ�˘‰ ÚÂ¯Ê‰ ÂÏÈ‡Â
˙Â�˙ÂÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙˙Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ .Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘Â ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ÏÂÙÈË‰ Ï˘·" Ï

‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï ÌÈÏÂ„‚ ˙Â·ÂÁ ÌÈ�˘ Í˘Ó· Â¯·ˆ� Ì˙ÈÈ·‚·. 

Î˘Á‰ ÏÚ"Î�ÓÂ Ï" ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰¯Â˜‰ È·ÂÚÏ ¯˙Ï‡Ï Ò�ÎÈ‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï
Â¯·ˆ�˘ ˙Â·ÂÁ‰˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰· ÏÂÙÈË· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÏ˘Î‰ ˙‡Â  . ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˘È

‰Ê ‡˘Â�· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ,‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ¯„ÒÂÈ ‡Ï Ì‡ ÔÎ˘ , Í¯Âˆ ‰È‰È˘ ÔÎ˙ÈÈ
ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙Âˆ˜‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ ÍÈ¯Ú‰Ï. 
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‰È‰È Â�˙È�˘ ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÏÚ Â˙Â˘¯·˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó˘ ‚Â‡„Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ 
ÔÓÈ‰ÓÂ ÌÏ˘ , Ô˙Â‡ ·Ò‰Ï Â‡ Ô˙Â·‚Ï Ì‡ ËÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï Ú‚Â�· ˙Â·¯Ï

˜�ÚÓÏ ; ‰‡ÂÂÏ‰ Ï˘ ‰�ÂÚ¯ÈÙ „ÚÂÓ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ˙Â¯˘Ù‡Ï Ú‚Â�· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ÈÈ˘
˙È�˙ÂÓ ;˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ë˜ÈÂ¯Ù È„ÚÈ Â‚˘Â‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ˜„·ÈÈ˘Â . È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ

ÏÈÚÙ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï „ˆÈÎ ÚÂ·˜Ï ˘È ‰˜È„·‰Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ . 

 È�˘ Ï˘ Ì‰È„È· ˙Â�˙ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ „È˜Ù‰Ï ˙¯ÁÂ· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ Ì‡
ÌÈ�Â˘ ÌÈÏ‰�ÈÓ ,‰‡ÂÂÏ‰· ÛËÂ˘Â ¯Â„Ò ÏÂÙÈË ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· Ì‰È�È· ÌÂ‡È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ .

˙Â‡ÂÂÏ‰· ÏÂÙÈË· ÌÈÈ˘˜ ÏÚ ‰Ï ÁÂÂ„Ï ‡˘Â�‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â¯Â‰Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ ,
ˆÏ ˙Â˘Ú�˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚÔ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ Â¯·ˆ�˘ ˙Â·ÂÁ‰ ÌÂˆÓ . 

2. ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â‚ÏÓ‰ ‡˘Â�· Ì‚ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .¯‡˘‰ ÔÈ· , ˙‡ˆ˜‰
˘ÎÂÓ ÍÂ�ÈÁ· ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â‚ÏÓÏ ÌÈ·Èˆ˜˙‰"˙È�ÂÈÂÂ˘ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯ ; Ì‚ Â‡ˆÓ� ÌÈÈÂ˜ÈÏ

Â˜„·�˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÂÏÚÙ˘ ˙Â‚ÏÓ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Â „ÂÚÈ˙‰ ÈÎÈÏ‰· . 

ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â‚ÏÓÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÍÂ�
ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÔÈ· ˙Â‚ÏÓ‰ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ Ú‚Â�· ; ‰¯Â¯· ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï ˘È ÍÎÏ Ì‡˙‰·

Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ· ÂÊ ˙ÂÈ�È„Ó ÌÒ¯ÙÏÂ ˙Â‚ÏÓ Ï·˜Ï ˙È‡ÎÊ˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ú‚Â�·"Ï , ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ
‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ÂÏÚÈ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÎ¯„˘ ÍÎÏ‰Ú·˜�˘ ˙ÂÈ�È„Ó . ÌÂÏ˘˙Ï ÏÂÚÙÏ Ì‚ ÂÈÏÚ

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ˙Â‚ÏÓ‰ ÈÙÒÎ. 

 ÌÈ˜ÂÓÈ� ‡ÏÏÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â‚ÏÓ ÌÈ˜ÏÁÓ˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ ¯˙‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ¯È·Ò . ˙Â‚ÏÓ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó Ú�ÓÈ‰Ï ˘È

ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ˜ÂÓÈ� ÍÓÒ ÏÚ, ÔÂ‚Î "ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈ˘˜" , ÂÚ·˜ÈÈ ˙Â‚ÏÓ‰ ÈÓÂÎÒ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ 

ÌÈÈ˙ÂÓÎ ‰‡ˆ˜‰ ÈÏ‚¯Ò ÈÙ ÏÚ . ÔÎÂ Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ËÂ¯ÈÙ ¯˙È· ¯È„‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ÁÙ˘Ó Ï˘ ˙Â˜˜Ê�‰ ˙„ÈÓ ˙�ÈÁ·Ï ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÈÓ˘¯ ÌÈÎÓÒÓ ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï . ÂÈÏÚ

‚ÏÓ‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‚ÔÏ·˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â . ‰Ï‡ ÏÎ
˙Â‚ÏÓÏ „ÚÂÈÓ‰ Ï·‚ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙· È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˘¯„�. 

 



 


