
 1047 משרד החינו�

 מסעות תלמידי תיכו� לפולי�

 תקציר

מערכת החינו� בישראל רואה חובה לעצמה להנחיל לתלמידיה את המשמעויות 
 לכ� משרד החינו� .המוסריות והחינוכיות של גורל הע� היהודי בשואה, ההיסטוריות

מעודד תלמידי� ומסייע לה� לפקוד את שרידי הקהילות היהודיות )  המשרד�להל� (
 200 בהשתתפות 1988המסע לפולי� החל בשנת . ת ההשמדה בפולי�ואת אתרי מחנו

ההוצאה הכספית .  בכל שנה�25,000ובמהל� השני� גדל מספר� עד כ, תלמידי�
בחלק הארי שלה נשאו הורי ; ח" מליו� ש�162 כ2009הכוללת למסע הייתה בשנת 

 .התלמידי�

ת מטרות המסע א) ועדת פולי�( הגדירה ועדה שהקי� המשרד 1988�1990בשני� 
 הקי� המשרד את 2003ובשנת , וקבעה את תכנית ההכנה למלווי� ולתלמידי�

העוסקת בצד הארגוני של )  מינהלת פולי� או המינהלה�להל� " (מינהלת פולי�"
 �20%וה� כ)  משלחות ממלכתיות�להל� (המשרד מארג� משלחות מטעמו . המשלחות

 משלחות �להל� (מ� משלחות ומאפשר לבתי ספר לארג� בעצ, מכלל המשלחות
במרוצת השני� הוציא המשרד הנחיות בכל .  מכלל המשלחות�80%וה� כ) עצמאיות

 .ל המשרד"הקשור לארגו� המסע וה� רוכזו בחוזרי מנכ

 

 פעולות ביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של המשרד 2010בחודשי� אפריל עד יולי 
נבדק א� המשרד בח� את המטרות , היתרבי� . במסעות תלמידי תיכו� לפולי�

פיקוח המשרד על ; הפדגוגיות של המסע ועדכנ� במש� השני� שהוא מתקיי�
הבדיקה נעשתה . כלכליי��אפיו� המשלחות לפי פרמטרי� חברתיי�; התנהלות�

בדיקות השלמה נערכו . ובמינהלת פולי�)  המינהל�להל� (במינהל חברה ונוער 
באג, , באג, הביטחו�, )י"שפ(ירות הפסיכולוגי החינוכי בש: ביחידות שונות במשרד

 .המפקחי� המרכזי� ובלשכת המדע� הראשי

 

 עיקרי הממצאי�

 הפ� הפדגוגי

בפרק זמ� זה חלו . מאז הגדירה ועדת פולי� את מטרות המסע חלפו שני עשורי� 1
ואול� המשרד לא שב ובח� את , תמורות רבות ה� באירופה וה� בחברה הישראלית

 . רות המסעמט

מאז החלו המסעות המשרד לא בדק ענייני� רבי� הנוגעי� אליה� כגו� השפעת�  .2
שינוי עמדות של , מידת ההשגה של מטרותיה�, הער� המוס, שלה�, על משתתפיו

רק בסו, שנת . בני נוער בעקבות המסעות והימנעות בני נוער רבי� מליטול בו חלק
והמחקר אמור להיות מוכ� ,  סוגיות אלה החל המשרד במחקר שמטרתו לבחו�2007

 .2010בסו, דצמבר 
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מאז החלו המסעות מתקיי� בחברה הישראלית דיו� ציבורי בעניינ� שבמסגרתו  .3
, למתנגדי� ולתומכי� טיעוני� אידיאולוגיי�. עולות שאלות מהותיות לגבי נחיצותו

יו� מעמיק בהנהלת סוגיות אלה לא נידונו בד. מוסריי� וכלכליי�, ערכיי�, חינוכיי�
 .ובמש� השני� היא לא גיבשה מדיניות בעניינ�, משרד החינו�

 המשרד אינו 2004ומסו, שנת ,  מ� ההתחלה התקיימו המסעות בעיקר לפולי� .4
השאלה מדוע המסעות מתקיימי� דווקא לפולי� ולא . מאפשר ביקור במדינות נוספות

ה השואה צפה ועלתה פעמי� לגרמניה או למדינות אחרות שג� על אדמת� התרחש
ולמשרד היו הצעות , הגבלת המסעות לפולי� בלבד עוררה לא אחת הסתייגויות. רבות

חר, זאת לא בח� המשרד אפשרות לקיו� מסעות ליעדי� . למסעות למדינות אחרות
 .אחרי�

ורוב בתי הספר , תלמידי� המשתתפי� במסע מחויבי� בהכנה לקראתו .5
המשרד אינו בודק ומוודא שהתכניות של .  השואהמסתייעי� לש� כ� במכוני

ואי� מפקחי� מטעמו המקיימי� ביקורת , המכוני� אכ� מופעלות ככתב� וכלשונ�
 . בשלבי ההכנה כדי לוודא שהמכוני� פועלי� בהתא� להמלצותיו הפדגוגיות

א, על פי כ� הוא הזניח פ� . השיבה הביתה היא שלב חשוב במסע, לדעת המשרד .6
 .מסעזה של ה

המשרד לא הכי� לנשארי� באר/ תכניות שיקלו על גישור הפערי� בי�  .7
 . התלמידי� שהשתתפו במסע לבי� אלה שלא נטלו בו חלק

 

 הפ� המינהלי

איסו, מידע וריכוזו ומת� שירותי� : למינהלת פולי� שני תפקידי� עיקריי� .1
גור את המשרד לא הנחה את המינהלה לא. למשלחות הממלכתיות והעצמאיות

כתוצאה מכ� אי� ביכולתו לעקוב אחר מפעל . הנתוני� המועברי� אליה מבתי הספר
 . המסעות לפולי� לאור� שני� ולקיי� הערכה כוללת בעניינו

המינהלה אינה אוספת נתוני� על התשלומי� הנגבי� מהורי התלמידי�  .2
 מידע על ואינה אוגרת בצורה מסודרת, שה� מרבית המשלחות, במשלחות העצמאיות

משו� כ� אי� למשרד מידע מדויק על . תשלומי ההורי� במשלחות הממלכתיות
 . תשלומי ההורי�

הנתוני� במאגר הממוחשב של המינהלה אינ� בנויי� לפי ההגדרות של האחראי  .3
כתוצאה מכ� קשה להשוות את . לתקינה במינהל התקשוב ומערכות המידע שבמשרד

�ואי, ינהלה לנתוני מאגרי� אחרי� במשרדהנתוני� שבמאגר הממוחשב של המ
 . אפשר לאפיי� את המסעות ולנתח� לפי פרמטרי� שוני�

 �9%כ; ח" מליו� ש�162 הייתה כ2009ההוצאה הכספית הכוללת למסע בשנת  .4
מנתוני תקציב המשרד עולה כי במש� שני� תקצב . ממנה מימ� המשרד מתקציבו

לפיכ� . שנה תוספות תקציביות ניכרותלפיכ� נדרשו מדי , המשרד את המסע בחסר
למידע זה חשיבות רבה . אי� בידי המשרד נתוני� עדכניי� על הוצאותיו במהל� השנה

 . למנהלי� ולמקבלי ההחלטות לקביעת מדיניות כוללת

 



 1049 משרד החינו�

 2009מאפייני המשלחות בשנת 

 מהמגזר �המשלחות מגיעות רק ממחצית ממוסדות הלימוד בחטיבה העליונה  .1
מאחר שהמשרד רואה עצמו מחויב להנחיל . בפיקוח ממלכתי וממלכתי דתיהיהודי 

את משמעויות השואה במערכת החינו� כולה עליו לבחו� א� שיעורי השתתפות אלה 
 . והתפלגות� עולי� בקנה אחד ע� מטרותיו

בחינת נתוני בתי הספר במשלחות לפי מדד הטיפוח .2
1

 העלתה כי יש מתא� חיובי 
כשני שלישי� מ� : של בית ספר לבי� השתתפותו במסע לפולי�בי� רמת הטיפוח 

 . המשלחות ה� בשליש העליו� של קבוצות הטיפוח

נפשיות , השתתפות תלמידי� במסע לפולי� יכולות להיות כספיות�הסיבות לאי .3
כלילת ההשתתפות במסע בסדר העדיפות של �מודעות לו או אי�אי, או אידיאולוגיות

השתתפות תלמידי� במסע �המשרד לא בדק מה� הסיבות לאי. התלמיד או של הוריו
 .ואי� הוא יודע א� התשלו� הוא החס� העיקרי לכ�

המשרד לא ריכז נתוני� על משתתפי המשלחות ולא אפיי� אות� כדי ללמוד א�  .4
השתתפות תלמידי� במסע לבי� המרכיבי� במדד �קיי� מתא� בי� הסיבות לאי

 . הטיפוח

 

 סיכו� והמלצות

, בר יותר משני עשורי� מתקיימי� בחסות משרד החינו� מסעות בני נוער לפולי�כ
מסעות אלה עוסקי� בעיקר בחוויה הרגשית של . ומספר המשתתפי� בה� הול� וגדל

 .מאורעות השואה על ידי סיורי� באתרי� שבה� התרחשה

בי לאחר מכ� התעצ� השיח הציבורי לג; מטרות המסע ומסלוליו נקבעו כשהחלו בה�
על הנהלת משרד . א� תוכנו לא נדו� בדיו� מעמיק במשרד החינו�, המסע ומסלוליו

החינו� לבדוק א� מטרות המסע הושגו ולבחו� אות� לאור התמורות הרבות שהתחוללו 
כמו כ� מוטלת עליו החובה לבחו� מחדש את אתרי . בחברה הישראלית ובאירופה

 .כרו� השואההמסע ומסלוליו ואת הדר� המיטבית להנחלת זי

ומה� , על המשרד להכי� מסד נתוני� ממוחשב ע� כל המרכיבי� הרלוונטיי� למסעות
להסיק , יוכל להפיק מידע שיסייע לו לאתר נקודות תורפה וכשלי� הנוגעי� לה�

 .מסקנות ולתק� את הטעו� תיקו�

תשלומי� אלה האמירו מאוד בשני� . חלק הארי של המסע ממומ� בידי ההורי�
�על משרד החינו� לבדוק מה� הסיבות לאי. ת וה� אינ� שווי� לכל נפשהאחרונו

 .השתתפות תלמידי� במסע ולדאוג ששיקולי� כספיי� לא ימנעו את השתתפות� בו

 

♦ 
 

__________________ 

1  "ÁÂÙÈË‰ „„Ó "-Ó‰ Ï˘ È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ ‰�·˘ „„Ó ‡Â‰  ˙�˘· „¯˘2006 ˜ÏÁ ˙‡ˆ˜‰· ÚÈÈÒÏ È„Î 
ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÓÈÏ ÌÈ‚˘È‰ ÈÂ·È�· ÚÈÈÒÏ È„ÎÂ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ·‡˘Ó‰Ó . ‰ÓÎ ÁÂÙÈË‰ „„Ó·

ÌÈ·ÈÎ¯Ó. 
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 מבוא

, מערכת החינו� בישראל רואה חובה לעצמה להנחיל לתלמידיה את המשמעויות ההיסטוריות
 השואה הפכה למרכיב מרכזי בתודעת הזהות .בשואההמוסריות והחינוכיות של גורל הע� היהודי 

וככל שגובר המרחק בזמ� מהשואה מתעצמת חשיבות נוכחותה בזיכרו� הקולקטיבי , היהודית
 . 2הישראלי

 או בהנחלתה 4 יכולה להתקיי� בהוראה עיונית תו� ניתוח אירועי�3הדידקטיקה של הוראת השואה
הנחלת השואה צריכה להיות ה� בלימוד , ת הכוללתלפי הגישה החינוכי. כתרבות זיכרו� והנצחה

לימוד . 5שיטתי במש� שני� וה� דר� חוויות רגשיות הנקלטות מתרבות זיכרו� השואה והנצחתה
במסגרת הוראת מקצוע , בעיקר, דידקטי או קוגניטיבי של השואה במערכת החינו� מתקיי�

תרבות הזיכרו� . מנות ופילוסופיהא, ההיסטוריה ומופיע ג� כנושא בחירה במקצועות כמו ספרות
 . בטקסי זיכרו� ובמסעות לפולי�, בי� היתר, וההנצחה באה לידי ביטוי

 1988יצא בסתיו )  המשרד�להל� (המסע הראשו� של תלמידי תיכו� לפולי� בחסות משרד החינו� 
את "בעקבותיו החלה הפעלת תכנית המסעות לפולי� שקיבלה את הש� .  תלמידי�200והשתתפו בו 

�להל� " (אחיי אני מבקש�במהל� השני� גדל מספר המשתתפי� ).  המסע או המסעות לפולי
 2009מתחילת המסעות ועד סו' .  בכל שנה25,000�ובשני� האחרונות מספר� הוא כ, במסעות

162� הייתה כ2009ההוצאה הכספית הכוללת למסע בשנת .  בני נוער350,000�השתתפו בה� כ 
 ).ראו להל�(תלמידי� נשאו בעיקר הנטל הורי ה; ח"מליו� ש

מינהל חברה ונוער . מעורבות המשרד בארגו� המשלחות ובצד החינוכי שלה� גדלה במהל� השני�
�להל� " (מינהלת פולי�" הוא הקי� את 2003ובשנת , מופקד על הנושא)  המינהל�להל� (שבמשרד  

טפלת באיסו' מידע ובצד הארגוני של המופעלת על ידי גו' חיצוני ומ) מינהלת פולי� או המינהלה
 .המשלחות

במסעות תלמידי   בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של המשרד2010בחודשי� אפריל עד יולי 
�; בי� היתר נבדק א� המשרד בח� את מטרותיו הפדגוגיות ועדכנ� בשנות קיו� המסע. 6תיכו� לפולי

הבדיקה נעשתה . כלכליי��טרי� חברתיי�אפיו� המשלחות לפי פרמ; פיקוח המשרד על התנהלות�
�בשירות : בדיקות השלמה נערכו ביחידות שונות במשרד. במינהל חברה ונוער ובמינהלת פולי

 .באג' המפקחי� המרכזי� ובלשכת המדע� הראשי, באג' הביטחו�, )י"שפ(הפסיכולוגי החינוכי 

 

 

__________________ 

משלחות נוער ישראליות לפולי� וזהות : בעקבות ניצול השואה הישראלי", קי פלדמ�'ג. 1: ראו לדוגמה  2
ר "ד, גילה זליקובי$, ר יאיר אורו�"ד. 2. 170' עמ, )2001סתיו  (Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙19¯˙ בתו� , "לאומית
מכללת , דוח מחקר, Â�ÚÊ‚Â ˙ÂÈÓ˘ÈË�‡Ï ÒÁÈ· Ï‡¯˘È· ‰‡¯Â‰ ÈÁ¯Ù Ï˘ ˙Â„ÓÚÂ ÌÈ‚˘ÂÓ˙, נילי קר�

 .56' עמ, )1996(המרכז להוראת השואה ויהדות זמננו , היחידה למחקר ולמעקב, א"סמינר הקיבוצי& ת

, )È˙�˘ ÁÂ„60·  ')2010 , ראו מבקר המדינה" חלת לקחיה במערכת החינו�הוראת השואה והנ"על   3
 .823' עמ

, )עורכי&(בתו� ישראל גוטמ� וגדעו� גריי, , " ניתוח משווה+השואה בספרי לימוד ", חיי& שצקר  4
‰ÈÙ‡¯‚ÂÈ¯ÂËÒÈ‰· ‰‡Â˘‰ ,מארס (לאומי החמישי של חוקרי השואה +הרצאות ודיוני& בכינוס הבי�

 . ירושלי&, "ד וש&י", )1983

רשות הזיכרו� , "יד וש&", ·˘·ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÏÈ, "הוראת השואה במסגרת שיעורי ההיסטוריה ",מיכאל ירו�  5
מיכאל ירו� הוא מפקח מרכז . (4+9' עמ, )2002פברואר +ינואר (44' גיליו� מס, לשואה ולגבורה

 ). היסטוריה במגזר היהודי בפיקוח ממלכתי) ר"מפמ(
 . 516' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„51·  ')2001 , ראו מבקר המדינה" כיה'ני נוער לפולי� ולצמסעות ב"על   6
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 ההיסטוריה של המסעות

החלו " הפתרו� הסופי"� הוציאו הנאצי� לפועל את מסעות בני נוער לאתרי� באירופה שבה .1
 לפולי� 1965המסע הראשו� היה בקי, . עוד בטר� חלה חובת הוראת השואה במערכת החינו�

א� בעקבות מלחמת ששת הימי� וניתוק היחסי� , שנה לאחר מכ� יצאה משלחת נוספת. 7כיה'ולצ
 . ותהדיפלומטיי� בי� ישראל לפולי� לא יצאו לש� משלחות נוספ

 החליט המשרד להחיל את חובת הוראת השואה כפרק בלימודי ההיסטוריה 1979בשנת  .2
 נושא השואה נכלל בבחינות הבגרות 1983ומשנת ,  שעות שנתיות בחטיבה העליונה30בהיק' של 
יצאו לפולי� משלחות של ארגוני� ,  שנה למרד גטו ורשה40לרגל ציו� , 1983בשנת . בהיסטוריה

 שלחו התנועות 1985משנת . ר, ומהעול� ובה� ג� משלחת של התנועות הקיבוציותיהודיי� מהא
העדויות . הקיבוציות אחת לשנה משלחות לפולי� בשילוב מלווי� ניצולי שואה כאנשי עדות

והחוויות של המורי� ושל התלמידי� שהשתתפו באות� משלחות חיזקו את ההערכה בקרב אנשי 
 .משתתפי� חוויה חינוכית חשובה ובעלת עצמהחינו� שהנסיעות הללו מזמנות ל

 ביקר בפולי� מנהל המינהל דאז והגיע למסקנה כי לסיור בפולי� פוטנציאל חינוכי 1986בשנת  .3
שהתרש� א' הוא בצורה , מר יצחק נבו�,  שר החינו� דאז1988בעקבותיו ביקר ש� בשנת . רב

לפולי� לבני נוער ולתלמידי� בכיתות ולכ� החליט המשרד לבנות תכנית חינוכית למסעות , דומה
 . ב"י�א"י

�1990�1988שפעלה בשני� , להכנת התכנית החינוכית למסעות לפולי� הקי� המשרד את ועדת פולי, 
הוועדה הגדירה את מטרות המסע . 8מחנכי� וחוקרי� ממכוני השואה, וכללה צוות של המינהל

דת הוועדה והנחיות נוספות בעניי� התפרסמו פרי עבו. וקבעה את תכנית ההכנה למלווי� ולתלמידי�
 והחוזר האחרו� שהתפרס� 1999ל נוס' פורס� בשנת "חוזר מנכ. 1991ל המשרד בשנת "בחוזר מנכ
 ).  או הוראות הקבע2004ל משנת " חוזר מנכ�להל�  (20049היה בשנת 

כיה 'צ, נהאוקראי,  גרמניה� נסעו משלחות של תלמידי� ג� למדינות אחרות 2004עד שנת  .4
 וה� כוללי� שלוש 1988�1986התגבשו בשני� , התקפי� עד היו�, מסלולי המסע בפולי�. וליטא
 מחנה �ליד ורשה : אשר סמו� לכל אחת מה� יש מחנה ריכוז והשמדה, לובלי� וקרקוב, ורשה: ערי�

 2004ת מסו' שנ. בירקנאו� מחנה אושווי,�ליד קרקוב ,  מחנה מיידאנק�ליד לובלי� , טרבלינקה
� .10המשרד אינו מאפשר ביקור אלא בפולי

;  מכלל המשלחות20%�שה� כ)  משלחות ממלכתיות�להל� (המשרד מארג� משלחות מטעמו  .5
המשלחות הממלכתיות מתאימות לבתי .  תלמידי� בשנה4,000�בשני� האחרונות השתתפו בה� כ

המשרד קובע את תכנית המסע . י�למוסדות ולארגוני נוער ולתלמידי� ע� צרכי� מיוחד, ספר קטני�
פגישה ע� , כגו� תפילת ליל שבת(של המשלחות מטעמו וה� מחויבות להשתת' בטקסי� ממלכתיי� 

: מועדי הנסיעה של המשלחות הממלכתיות ה� שניי�). טקס במחנה בירקנאו, חסידי אומות עול�
�להל� (בחודשי� אוקטובר ונובמבר � ).  סבב שני�להל� (ובחודשי� מרס ואפריל )  סבב ראשו

�להל� (לבתי ספר לארג� בעצמ� משלחות למסע , ברמות שונות של פיקוח, המשרד אפשר 
ה� פונות למינהלת .  מכלל המשלחות80%�ובשני� האחרונות ה� מהוות כ, )משלחות עצמאיות

__________________ 

משרד , מינהל חברה ונוער, )2010יוני  (‡·�ÔÈÏÂÙÏ ÚÒÓ‰ Ï˘ ˙ÈÎÂ�ÈÁ‰ ˙È�ÎÂ˙· Í¯„ È, ישראל קרצנר  7
� .החינו

יד " ה& המוסדות המוכרי& בידי המינהל. מכוני שואה ה& מוסדות העוסקי& במחקר השואה ובהנצחתה  8
 בית +יד לעד ", "אות ועד", "מורשת", "מוזיאו� יד מרדכי", "משואה", "בית לוחמי הגטאות", "וש&

 ".ש& עול&"ו" בית טרזי�", "מכו� אייבשי$", "העדות
כסלו ) ב(4/סה, "'את אחי אני מבקש '+משלחות בני נוער לפולי� , הוראות קבע", חוזר המנהלת הכללית  9

 . 2004 דצמבר +ה "התשס

 ".אי� לשלב ביקור במדינה נוספת במסגרת המסע לפולי�" בהוראות הקבע נאמר ש3.2.1בסעי,   10
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� נדרש כל בית ספר 1999עד שנת . פולי� לבקשת חסות ולקבלת אישור לתהלי� החינוכי של מסע
במת� אישור , מאז מעורב המשרד במת� אישור זה; ביקש להשתת' במסע לקבל אישור ביטחוניש

באישור צוותי ההדרכה של המשלחות , חינוכי אחרי בדיקה של תכנית ההכנה למסע ותכנית המסע
�ה� אינ� ; המשלחות העצמאיות נוסעות שמונה חודשי� בשנה. ובהכשרת המורי� המלווי� אות

 בגלל בחינות �ובחודשי� מאי ויוני , דצמבר וינואר בגלל תנאי החור' בפולי�נוסעות בחודשי� 
ג� משלחות של תנועות נוער ושל הקיבוצי� יוצאות למסע במסגרת המשלחות העצמאיות . הבגרות

הגידול הניכר לאור� שני� במספר בתי הספר והתלמידי�  .על פי המתווה החינוכי של המשרד
 .במשלחות העצמאיותהמשתתפי� במסע היה בעיקר 

לכל קבוצת נוער צריכי� , לפי הוראות הקבע. רגשי וארגוני, ההכנות למסע ה� מכלול חינוכי .6
ההוראות . מדרי� ומאבטח, מלווה�מורה, ראש משלחת: להצטר' מלווי� בעלי תפקידי� מוגדרי�

ד חינוכי לפני היציאה למסע נדרש כל מוס. ממליצות לצר' למשלחת אנשי עד1ת ואנשי רפואה
בהכנה למסע לומדי� המשתתפי� את הנושאי� . להכי� את התלמידי�, שתלמידיו משתתפי� במסע

; פולי� בזמ� מלחמת העול�; הדתית והתרבותית, מורשת� הרוחנית, תולדות יהודי פולי�: האלה
דרכי ; חסידי אומות העול�; יהודי פולי� בתקופת השואה; עיקרי האידיאולוגיה הנאצית

 . יחסי יהודי� ופולני� לאחר השואה; ות ע� השואה והנצחתהההתמודד

 

 

 התפיסה החינוכית ומטרות המסע

מערכת החינו� בישראל : "התפיסה החינוכית של המשרד לגבי המסעות מובאת בהוראות הקבע
המוסריות והחינוכיות של הגורל , רואה עצמה מחויבת להנחיל את מלוא המשמעויות ההיסטוריות

לילדינו המתבגרי� והעתידי� להמשי� ולעצב את עתיד� ואת , היהודיות וה� האנושיותה� , היהודי
משרד החינו� התרבות והספורט מוצא לנכו� לפקוד את שרידי . קיומ� של ע� ישראל ומדינת ישראל

מסע זה נועד . קהילות ישראל בפולי� ואת אתרי מחנות ההשמדה שהקימו ש� הנאצי� ועוזריה�
 ". של התלמידי� לע� ישראל ואת זיקת� למורשתו ולדורותיולחזק את שייכות�

, במהל� השני� עלו שאלות רבות בעניי� מטרות המסע והשגת� כמו השפעת המסע על משתתפיו
תרומתו לחריתת זכר השואה , השתתפות תלמידי� או בתי ספר במסע�סיבות לאי, הער� המוס' שלו

 .  אחריושינוי בעמדות בני נוער, בתודעה באופ� מעמיק

, 2007רק בספטמבר . למ� תחילת המסעות לא בדק המשרד את השאלות הללו ואי� בידיו תשובות
הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינו� (ה "פנה המינהל לראמ,  שנה להפעלת התכנית20במלאת 

). 11 מחקר הערכה�להל� (בבקשה לקיי� מחקר הערכה על משלחות הנוער לפולי� ) הפועלת במשרד
רת המחקר הייתה לבדוק הא� הושגו מטרות המסע לפולי� כפי שהגדיר� המשרד בתחומי� מט

 .  הלאומי והאוניברסלי�הרגשי והערכי , הקוגניטיבי: האלה

כי כתיבת דוח )  תשובת המשרד�להל�  (2010המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
של המחקר יוגש , ת התוצאות הסופיותהמכיל א, דוח מסכ�, ועל פי לוח הזמני�, המחקר בעיצומה

 .2010ה עד סו' דצמבר "לאישורה של ראמ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÏ‡˘ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÔÓÊÓ ¯·Î ,¯˙Ï‡Ï ¯˜ÁÓ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÍÎ ‰˘Ú ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ . 

__________________ 

 . צוות חוקרי& מהמרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרו� באריאל נבחר במכרז לבצע את מחקר ההערכה  11
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 מטרות המסע

, 1991ל המשרד בשנת "מו בחוזר מנכפורס, תוצר עבודתה של ועדת פולי�, מטרות המסע .1
� :ואלה ה

להכיר את עושר� הרוחני והתרבותי ואת מלוא היקפ� וחיוניות� של החיי� " . א
על ידי ביקור באתרי� ומפגש ע� השרידי� של , היהודיי� בפולי� לפני מלחמת העול�
� . החיי� היהודיי� הזרועי� ברחבי פולי

מק� והיקפ� של החורב� והאבד� של היהודי� לחוש ולנסות להשיג את משמעות עו . ב
 .שנרצחו ושל היהדות שנעקרה

הומניזציה �לחוש ולנסות להשיג את השפל המוסרי ואת המדרגה התחתונה של הדה . ג
ביערות ובמחנות , תכננו וביצעו את רצח הע� היהודי בגטאות, שהגו, שהגיעו אליה הנאצי�

 .הריכוז וההשמדה

את מלוא המשמעות של עמידת� האמיצה ומאבק� חסר לחוש ולנסות להשיג  . ד
 . להילח� בו ובכוונותיו הזדוניות, התנאי� והסיכויי� של היהודי� שיצאו אל מול הצורר

, היהודי�לחוש ולנסות ליצור את הקשר של הצעירי� הישראלי� לעבר� הקיבוצי . ה
שה ואת ההכרה להעמיק את הזדהות� ע� גורלו של הע� היהודי ולשפר ולחזק את ההרג

 . בדבר המחויבות האישית להמשכיות החיי� היהודיי� ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל

של הנחות יסוד ושל דפוסי חשיבה , להביא לליבו� ולברור מחודש של מושגי� . ו
, בערכי הציונות, בהתנהגות היהודית בשואה, והתייחסות אל כל הקשור בתולדות ישראל

 .לא יהודי� ובקנייני המוסר וההומניז�ביחסי� של יהודי� ו

לניקוי ולשימור אתרי� , לשיפו,, לאפשר לבני הנוער לפעול הלכה למעשה לשיקו� . ז
� ".ושרידי� יהודיי� הפזורי� ברחבי פולי

לנסות להבי� ": חוויה רגשית"ובעיקר של , חברתיי�, ערכיי�, למסע בפולי� היבטי� קוגניטיביי�
הומניזציה �את עקירתה והכחדתה של יהדות זו ואת הדה, לי� טר� המלחמהאת החיי� היהודיי� בפו
הוא נועד ג� ליצור קשר בי� התלמידי� לבי� עברו של הע� היהודי ולהפיק . שעשו הנאצי� ליהודי�

, האחת: יש לו ג� שתי מטרות קונסטרוקטיביות. את הלקח הלאומי של הצור� במדינה יהודית
 חיזוק הקשר של בני הנוער ע� �והאחרת , דיי� הפזורי� ברחבי פולי�שיפו, ושיקו� של אתרי� יהו

 . שרידי הקהילות היהודיות

את החשיבות החינוכית של , 12אמנו� רובינשטיי�' פרופ,  הדגיש שר החינו� דאז1995בשנת  .2
אי� ערו� לביקור ולסיור באתרי ההתרחשות "הוא אמר כי . משלחות הנוער לפולי� ולאתרי ההשמדה

והידיעה הקוגניטיבית והחוויה האמוציונלית חוברות יחד להזדהות עזה בלב התלמידי� , "מ�עצ
 .כחלק בלתי נפרד מתודעת� ומאישיות�

 נוספו שתי מטרות העוסקות בלקחיה האוניברסאליי� של השואה 1999ל משנת "בחוזר המנכ .3
 את עיקרי האידיאולוגיה להכיר: "ובחובות לשמור על הדמוקרטיה ולהג� עליה ולהיאבק בגזענות

לעמוד על המניעי� ועל הנסיבות שהביאו לעלייתה ולמעשי� של אכזריות ובהמיות שלא , הנאצית
לעמוד על יסודותיו של המשטר הטוטליטרי שבמסגרתו הכריזה ; היו כמות� בהיסטוריה האנושית

עה פשעי� אחרי� גרמניה הנאצית מלחמת השמד נגד הע� היהודי ורצחה שליש מבני עמנו וכ� ביצ
נגד האנושות ולהפיק מכ� את הלקח הלאומי של הצור� במדינה יהודית ריבונית וחזקה וה� את 

__________________ 

, ˘·ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÏÈ·, "החשיבות החינוכית של משלחות הנוער לפולי� ולאתרי השמדה", אמנו� רובינשטיי�  12
 .4' עמ, )1995אוקטובר  (7' גיליו� מס, "יד וש&", ביטאו� בית הספר המרכזי להוראת השואה
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; "הלקח האוניברסאלי של החובה לשמור ולהג� על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות
של שני להכיר ולהבי� את מורכבות היחסי� בי� היהודי� לפולני� לאור� ההיסטוריה המשותפת "

ולהבי� את תולדות יהודי פולי� ומורשת� ג� על , על הצדדי� החיוביי� והשליליי� שלה�, העמי�
 ". רקע ההיסטוריה והתרבות הפולנית

2004�שעסק בנסיעות לפולי� ופורס� ב, ל האחרו�"בחוזר מנכ .4 , �לא השתנו מטרות המסע וה
 . תוספות דלעיללמעט שתי ה, 1991ל משנת "נותרו כפי שהיו בחוזר המנכ

 ˙�˘Ó ˙ÙÒÂ˙Ï Ë¯Ù1999 ÌÈ˘‚„‰‰Â ˙Â¯ËÓ‰ ÔÂÎ„Ú· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·Â „¯˘Ó‰ ¯ÊÁ ‡Ï 
ÚÒÓ‰ ˙Â¯ËÓ Ï˘ ÌÈÈÎÂ�ÈÁ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÏÂÚ· ÂÏÁ˘ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ¯Â‡Ï ,

 ˙‡ ˙ÂÏÏÂÎ ÚÒÓ‰ ˙Â¯ËÓ Ì‡ ÔÁ·È˙ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰˘ ÈÂ‡¯ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á·Â ‰ÙÂ¯È‡·
ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰‰‡Â˘‰ ÔÂ¯ÎÈÊ ˙ÏÁ�‰Ï . 

 

 

 השיח הציבורי

אישי ציבור ואזרחי� מ� השורה מתקיי� דיו� , בקרב אנשי חינו� ואקדמיה, בחברה הישראלית
. במסגרתו עולות ג� שאלות מהותית לגבי נחיצותו והשפעתו. ציבורי בעניי� המסע מאז החל

 . להל� עיקרי העמדות.חינוכיי� וכלכליי�, למתנגדי� ולתומכי� טיעוני� אידיאולוגיי�

חוויה רגשית מתקנת בכל הקשור לטראומת )  א( :  מדגישי� את הדברי� האלההמצדדי� במסע 
מדגישי� את הצור� להנחיל את הזיכרו� לדורות הבאי� ולחזק את הרגשת שייכות� ה�  ;השואה

 התרחשה אי� תחלי' לביקור במקומות שבה�)  ב  (; של התלמידי� לתולדות ע� ישראל ולמורשתו
החוויה האמוציונאלית חוברת לידע , השואה והרוש� שהביקור מותיר במבקרי� הוא עצו�

הנסיעה לפולי� היא חוויה מעצבת עבור בני הנוער המשתתפי� )  ג(;   הקוגניטיבי ומופנמת היטב
הביקור בפולי� הוא חוליה חשובה )  ד(;   במשלחת ותורמת לגיבוש זהות� היהודית והישראלית

; נו� הדור הצעיר ומסייעת להבנת הקשר בי� עברו של הע� היהודי לבי� הקמת מדינת ישראלבחי
המפגש בי� בני )  ו(;   המסע לפולי� מאפשר לתלמידי� להכיר את העול� היהודי לפני השואה)  ה(

 .נוער יהודיי� ופולניי� מסייע בהפרכת סטריאוטיפי�

המסע לפולי� מתמקד בעיקר במתקני )  א   (:המתנגדי� למסע מתייחסי� בעיקר לדברי� האלה
כדי להבי� את חשיבות המדינה היהודית )  ב(;   13 האמצעי� הטכניי� שבה� רצחו יהודי��ההרג 

�כדי )  ג(;   זה תפקידה של מערכת החינו� בכל שנות הלימוד בבתי הספר, אי� הכרח לנסוע לפולי
 ;  יתמקד באתרי� הקשורי� לשואה בישראללהנחיל את זיכרו� השואה נית� לגבש סיור לימודי ש

המסע לפולי� מתמקד בחורב� החיי� היהודיי� בשואה ואינו מתמקד די הצור� בחיי התרבות )  ד(
המסע גור� אצל חלק מהתלמידי� קשיי� רגשיי� שלא )  ה(;   והיצירה טר� התרחשות השואה

ער במשלחות רואי� במסע יותר חלק מבני הנו)  ו(;   ברור א� אפשר לטפל בה� במסגרת המשלחת
המסע לפולי� עלול ללבות את השנאה אליה שכ� היא )  ז(;   ופחות מסע לימודי" ל"נסיעה לחו"

__________________ 

אי� בלימוד הפרטי& ' פורנוגרפיה של הרוע'חו$ מ", 22.03.10+מה" האר$"בכתבה של אור קשתי ב  13
מוד הטכני של הלי"צוטטו דבריה של פרופסור חנה יבלונקה כי , "הטכניי& של השואה ער� חינוכי

. הוא החלק הכי פחות חשוב מבחינה חינוכית' שלב הפתרו� הסופי וכד, אי� רצחו את היהודי&, השואה
לסיפורי , לעומת זאת... אי� בפרטי& הטכניי& של השואה ער� חינוכי' פורנוגרפיה של הרוע'חו$ מ

 בבנייה במקו& להיכנס התרבות היהודית בת אלפי השני& או כיצד המדינה הצעירה השקיעה, הניצולי&
 ". אבל בה& א, אחד לא מתעסק,  לכל אלה יש ער� חינוכי גדול+למעגל של חורב� והרס 



� 1055 משרד החינו

המסע מעורר במשתתפי� תחושות לאומניות )  ח(;   מוצגת כמקו� שהיה ועודנו עוי� ליהודי�
 .14חזקות על חשבו� מסרי� אוניברסליי� של סובלנות ושל אנושיות

 Û‡ ÏÚ ÌÈ„„ˆÓ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ‰�ÓÈÊ ‡Ï ÔÈÏÂÙÏ ˙ÂÚÒÓ‰ È·‚Ï È¯Â·Èˆ‰ ÁÈ˘‰
˙ÂÈ�È„Ó ˙ÂËÏÁ‰ ˘·‚ÏÂ Ì‰· ÔÂ„Ï È„Î ÌÈ�ÂÈ„‰ ÔÁÏÂ˘Ï Ì‰Ï ÌÈ„‚�˙Ó‰ ˙‡Â ˙ÂÚÒÓ·. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ�Ú· ÚÂˆ˜ÓÂ ÍÂ�ÈÁ ÈÓ¯Â‚ „ˆÓ ˙ÂÈ�ÈÈ�Ú ˙Â�ÚË ˙‡ÏÚ‰
„Ó ÌÈÈ˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÔÈÏÂÙÏ ˙ÂÚÒÓ‰ÔÈÈ�Ú‰ Ï˘ ‰�ÈÁ· ‰ÙÂ˜˙ È . 

 

 

 מסלול המסעות ואתרי הביקור 

במהל� השני� התקיימו סיורי� של תלמידי� בחסות המשרד לא רק לפולי� אלא ג� למדינות אחרות 
. או אוקראינה) פראג וטרזינשטאט(כיה 'שעל אדמת� התחוללה השואה בממדי� אדירי� כמו צ

סוכנות היהודית כמה משלחות בני נוער שנסעו  ארג� המשרד בשיתו' ע� ה2002�2001בשני� 
חיזוק הרגשת הקשר והשייכות של בני הנוער מישראל "לקייב באוקראינה כדי להדגיש בעיקר את 

.  ומש� המשיכו לפולי�) ל"המטרה מצוינת בחוזר המנכ(במפגשי� ע� קהילות " אל הע� היהודי
ומת הקהילה היהודית הקטנה בפולי� לע, יש בקייב קהילה יהודית גדולה, לדברי מארגני המסע

הסיור בקייב עסק בהיבטי� הייחודיי� של . שאינה מסוגלת לקיי� מפגשי� ע� בני נוער רבי�
בתי כנסת , "באבי יאר"הסיור כלל אתרי� כמו . 15 שואת בורות הירי�השואה בברית המועצות 

 . ביתה של גולדה מאיר ואתרי� נוספי�, פעילי�

הפתרו� "שבה נולדו הנאציז� ו, תקיימי� דווקא לפולי� ולא לגרמניההשאלה מדוע המסעות מ
 את 16שההתמקדות בפולי� משרתת, ממחקרי� עולה בי� היתר. צפה ועלתה פעמי� רבות, "הסופי

ולכ� העדיפו יוזמי המסעות להתרכז במצב� של הקרבנות ולא , חיזוק ההזדהות ע� הע� היהודי
מחנות המוות הגדולי� המסמלי� את השואה ; המבצעי�בלימוד האידיאולוגיה של המתכנני� ו

�מאז תו� המלחמה עברה פולי� פחות שינויי� מגרמניה ועדיי� נראית ; נמצאי� על אדמת פולי
 . אותנטית ופחות מודרנית

� היעד היחיד 2004 והחל מסו' שנת �ההחלטה שפולי� היא היעד העיקרי למסעות התלמידי�  
 :יגויות וחששות להל� דוגמאותהסתי, העלתה לא אחת שאלות

__________________ 

, צוטטו דברי& שאמרה דוקטור נילי קר�" האר$" ב2005של ליבנה נרי ממאי " השואה לילדי&" במאמר  14
 וג& כמה +בדבר הזה רק כשחזרתי הבנתי כמה פוטנציאל חינוכי ורגשי יש : "מומחית להוראת השואה

הנסיעה הזאת היא כלי מצוי� להבנת הגורל היהודי ולדיו� בשאלה באיזה הקשר , מצד אחד. הוא מסוכ�
אבל מצד שני יש מי שמחטיאי& את המטרה וחושבי& , תרבותי וערכי התאפשרה השואה, היסטורי

לעול& לא ירדו מהאר$ שהצלחת הנסיעה היא בכ� שמייצרי& ריגושי& ובכי והצהרות מפי הילדי& שה& 
 ".ושכל העול& אנטישמי והופכי& את כל העסק לעניי� מאוד לאומני

, השמדת יהודי& בשואה בבורות הריגה אפיינה את השלב הראשו� בהתפתחות תהלי� השמדת היהודי&  15
פורט "ה, בקייב שבאוקרינה" באבי יאר"באתרי& המוכרי& . ובשיטה זו נרצחו למעלה ממיליו� יהודי&

 .בקובנה ופונאר בוילנה שבליטא" שיעיהת

משלחות נוער ישראליות לפולי� וזהות : בעקבות ניצול השואה הישראלי", קי פלדמ�'ג)  א:   (המקורות  16
עולי אירופה ותודעת ", חנה יבלונקה)  ב.   (170' עמ, )2001סתיו  (Â˜È·Â ‰È¯Â‡È˙19¯˙ בתו� , "לאומית
  .ÈÏ‡ÂË¯ÈÂ‰ ‰ÈÈ¯ÙÒ‰ ,ÊÎ¯Ó˙ÈÎÂ�ÈÁ ‰È‚ÂÏÂ�ÎËÏ , http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp˙, "השואה
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הקליטה והתפוצות של הכנסת על יזמה לקיי� ,  התקיי� דיו� בוועדת העלייה2004באוגוסט  .1
כפי , לקיי� את מצעד החיי� לא רק במקו� אחד" ברומניה במטרה 2005 בשנת 17"מצעד החיי�"את 

 ". ה� התרחשו הזוועותאלא להביא קבוצות של ישראלי� ג� לרומניה למקומות שב, שמתקיי� היו�

היא ". למה רק פולי�"שאלה א� למשרד יש נימוק , כ לשעבר קולט אביטל"ח, ר הוועדה דאז"יו
א� יש סכנה שזו תהיה התפישה שתשתרש בתודעת הדורות , השואה זה לא רק אושווי,"הוסיפה ש

 בנסיעה לפולי� נציג המשרד השיב שאחד השיקולי�. באותו דיו� הוצעו יעדי נסיעה אחרי�". הבאי�
 . הוא הניסיו� והידע שנצבר במשרד במסעות לש�

התרבות והספורט של הכנסת על המסעות ,  התקיי� דיו� בוועדת החינו�2009בדצמבר  .2
�מדינת פולי� או הע� הפולני ביצעו את השואה אלא , לא פולי�"אחד מחבריה אמר כי . לפולי

מחטיאי� ... אנחנו,  ולפעמי� במיקוד העניי� בפולי�גרמניה והיטלר והמפלגה הנאצית והצבא הנאצי
הנאציז� כולו יצא ', הפתרו� הסופי, 'ההשמדה, שורש הרע, כשלמעשה העניי�... את המטרה

בדיו� צוי� כי יש ". אי אפשר לכסות כראוי חינוכית את נושא השואה בלי גרמניה...". "מגרמניה
המשרד . רויות לנסוע ג� למקומות אחרי�לבחו� מחדש את המסע מבחינה מהותית ולבדוק אפש
אול� לא הסביר מדוע בכל זאת נוסעי� רק , הסכי� שאכ� נסיעה לפולי� בלבד גורמת עיוות היסטורי

 . לש�

ר שמשו� "ד, ל המשרד" בי� שגריר ליטא באר, לבי� מנכ2010בפגישה שהתקיימה ביוני  .3
, ידי� המשתתפי� במסעות לפולי�תיבח� האפשרות להביא מספר תלמ"ל ש"ציי� המנכ, שושני

 ".לביקור בליטא למש� מספר ימי�

בתשובתו למשרד מבקר המדינה פירט המשרד את השיקולי� שהנחו אותו למקד את המסעות 
�הגרמני� ריכזו על ;  מיליו� יהודי� שניהלו תרבות וחיי� יהודיי� עשירי�3.5�בפולי� חיו כ: לפולי

שילוב ; הפכה לסמל השואה היהודית") פלנטה אחרת("י, אושוו; אדמתה את רוב אתרי ההשמדה
 . יעד נוס' במסע מייקר אותו מאוד

ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ�ÂÓ˘‰ ˙Â�˘· Â˘·‚˙‰ ÔÈÏÂÙÏ ÚÒÓ‰ ÈÏÂÏÒÓ . ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÏÂÁ˙‰ Ê‡Ó
‰ÙÂ¯È‡· ÈËÈÏÂÙÂ‡‚‰ ·ˆÓ· , ÂÈ‰ ‡Ï ÌÚÙ˘ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˘È ÌÈÏ‡¯˘ÈÏ

ÌÈ˘È‚� , ÌÈ˘„Á ÌÈ¯˜ÁÓ ÂÙÒÂ�˙Â¯Á‡ ˙Â�È„Ó· ÌÈ¯ÂÈÒÏ ˙ÂÚˆ‰ ÂÏÚÂ ‰‡Â˘‰ ÏÚ . ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ„ÚÈÏ ˙ÂÚÒÓ ÌÂÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ

ÌÈ¯Á‡. 

כי מסלולי המסע יידונו בוועדה ציבורית שבכוונתו , בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד
 .להקי� לאחר קבלת מסקנות מחקר ההערכה

 

 

 ספית ההוצאה הכ

מקורות המימו� ה� תקציב . ח" מיליו� ש162� הסתכמו ההוצאות על המסעות לפולי� בכ2009בשנת 
וכמו כ� ,  מ� ההוצאות9%� כ�ח " מיליו� ש15�תקציב המשרד מימ� כ. המשרד ותשלומי הורי�

__________________ 

הוא מצעד של צעירי& יהודיי& מישראל ומהתפוצות ממחנה ההשמדה אושוי$ למחנה " מצעד החיי&"  17
כאשר ביו& הזיכרו� לשואה ולגבורה נער� , המצעד מתקיי& אחת לשנה בחודש מאי. בירקנאו שבפולי�

ג& תלמידי תיכו� , לבד מאזרחי& פרטיי&, למצעד מצטרפי&. השמדה אושוי$הטקס המרכזי במחנה ה
 .במסגרת המסעות לפולי�
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בעיקר . המשרד נושא ג� בהוצאות עקיפות של המסע כמו הכשרת מדריכי� ויועצי� פסיכולוגיי�
 .  מס� ההוצאות91%�כ, 18ח" מיליו� ש147�כ: ל נשאו הורי התלמידי�הנט

 

 תקציב המשרד

תקציב המינהל מיועד .  והאג' הבכיר לביטחו�19מקורות המשרד למסע לפולי� ה� תקציבי המינהל
לתשלו� לחברה הפרטית המתפעלת את מינהלת פולי� ולתשלו� עבור המער� התומ� של 

ג' הבכיר לביטחו� נועד לאבטחת המשלחות בסיוע אנשי תקציב הא. המשלחות הממלכתיות
 . ביטחו� ישראליי� ופולניי�

�האחרת ; "יוזמות ופעולות "� ייעודית למסע �האחת : תקציב המינהל מצוי בשתי תקנות .1 
הביקורת העלתה כי התקנה הייעודית אינה משקפת את כל ".  רכישות�פעולות מנהל הנוער "

 .  ובמהל� כל שנה תקציבית משתמש המינהל ג� בתקציב התקנה האחרת,פעילות המינהל למסעות

‰�˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÌÈÈ�Î„Ú ÌÈ�Â˙� Ï‰�ÈÓ‰ È„È· ÔÈ‡ ˙‡Ê ‰·ÈÒÓ . ‰Ê Ú„ÈÓÏ
˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏÂ ÌÈÏ‰�ÓÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á . 

לפולי� בטבלה להל� רשומי� נתוני תקציב המינהל ותקציב האבטחה של המשרד למסעות  .2
 :20 )ח"במיליוני ש (2010�2005לשני� 

  Ï‰�ÈÓ‰ ·Èˆ˜˙ ÔÂÁËÈ·Ï ¯ÈÎ· Û‚‡ ·Èˆ˜˙  

 ¯ÂÚÈ˘
 ˙ÂÙÒÂ˙‰

 ÏÎÏ 

 ·Èˆ˜˙‰
 ˙ÓÂÚÏ
 ÒÈÒ· 

˙Â�˜˙‰
)ÌÈÊÂÁ‡( 

‰Ò"Î 

)·Èˆ˜˙( 

 ¯ÂÚÈ˘
 ˙ÂÙÒÂ˙‰
 ˙ÓÂÚÏ
 ÒÈÒ· 

‰�˜˙‰ 

)ÌÈÊÂÁ‡( 

 ˙ÂÙÒÂ˙
 ÍÏ‰Ó·
‰�˘‰ 

 ÌÂÎÒ‰
 ÒÈÒ··
‰�˜˙‰ 

 ¯ÂÚÈ˘
 ˙ÂÙÒÂ˙‰

ÓÂÚÏ ˙
 ÒÈÒ· 

‰�˜˙‰ 

)ÌÈÊÂÁ‡( 

 ˙ÂÙÒÂ˙
 ÍÏ‰Ó·
‰�˘‰ 

 ÌÂÎÒ‰
 ÒÈÒ··
‰�˜˙‰ ‰�˘ 

56 10.0 150 0.6 0.4 50 3.0 6.0 2005 

66 10.6 175 0.7 0.4 58 3.5 6.0 2006 

57 9.9 533 1.6 0.3 33 2.0 6.0 2007 

49 9.4 1,033 3.1 0.3 0 +++ 6.0 2008 

105 12.7 250 0.5 0.2 100 6.0 6.0 2009 

108 12.9 350 0.7 0.2 100 6.0 6.0 2010* 

 .2011הנתוני& מעודכני& לינואר  *

__________________ 

על תשלומי הורי& ;  תלמידי& בשנה25,000תשלומי ההורי& מחושבי& על פי השתתפות במסע של   18
 .לפולי� ראו להל�

סיוע כספי ", וח זהעל מלגות לתלמידי& נזקקי& שמטרת� לאפשר לה& את ההשתתפות במסע ראו בד  19
 .1017 'עמ" של משרד החינו� לסטודנטי& ולתלמידי& 

 . תחו& חינו� לא פורמאלי במשרד+מינהל לכלכלה ולתקציבי& : מקור הנתוני&  20
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 ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÚÒÓ‰ ·Èˆ˜˙Ï ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÈ‰ Â˜„·�˘ ÌÈ�˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
Ó ÂÚ�˘-49%Ï „Ú -108% . ˙‡ ‰�˘ ˙ÏÈÁ˙· „¯˘Ó‰ ·ˆ˜˙ ‡Ï ÌÈ�˘‰ ÏÎ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

ÈÂ‡¯Î ÚÒÓ‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ . ÍÎÈÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙‡ Û˜˘Ó Â�È‡ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·
˙ÂÚÒÓ‰ ·Èˆ˜˙Ï ˙ÂÙÒÂ˙ ˙Â˘¯„� ‰�˘ ÏÎÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙�˘· ‰˘ÚÓÏ. 

תקציב המשרד מונח על שולח� הכנסת "בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד כי מאחר ש
לפיכ� אנו נתקצב בפניה התקציבית הראשונה שתוגש . לא נוכל לבצע שינויי� בבסיס התקציב

 ". נדאג לתקצב בבסיס את הסכו� החסר2013בשנת .  את הסכו� החסר2012�2011י� לאוצר בשנ

 

 תשלומי הורי�

 התנהלו ההליכי� להתארגנות המשלחות העצמאיות ולתשלו� הורי התלמידי� 2002עד שנת  .1
בעקבות תלונות על העלות הגבוהה של המסעות ועל . ישירות בי� בית הספר לבי� חברות הנסיעות

בדצמבר אותה ) כ לימור לבנת"ח(ולה בעלויות בי� בתי הספר החליטה שרת החינו� דאז שונות גד
בעקבות החלטה זו . שנה כי המשרד יתא� את הנסיעות של כל משלחות התלמידי� היוצאות לפולי�

פרס� המשרד מכרז שמטרתו העיקרית הייתה לצמצ� עלויות ולקבוע את הסכו� המרבי של תשלו� 
 .שירותי� המזערית הנדרשת ממי שמוציא לפועל את הנסיעותההורי� ואת רמת ה

רמת השירות ותשלומי ההורי� מחייבי� את המשלחות הממלכתיות , תנאי המכרז לגבי המסלול
המשלחות העצמאיות רשאיות לקבוע באישור , לעומת זאת. ואינ� נתוני� למשא ומת� או לשינוי

, הממלכתיות ואת רמת השירות שתינת� לה�המינהלה מסלולי� שוני� במעט מאלה של המשלחות 
 .ולנהל משא ומת� על התשלו� עבור המסע בהתא� לכוח המיקוח של כל בית ספר

ולפיה� נקבע , להל� פרטי� על מכרזי� שפרס� המשרד לקבלת שירותי� לארגו� המסעות .2
 :המחיר המרבי שנית� לגבות ממשתת%

 התשלו� המרבי לתלמיד 2007�2003 בשני�  לפי תנאי המכרז הראשו� שפורס� והיה תק% )א(
 ).ח" ש4,850( דולר 1,132עבור המסע היה 

 פרסמה ועדת המכרזי� של המשרד תוצאות מכרז נוס% שלפיו התשלו� בעבור 2008בינואר  )ב(
לפי ניתוח תוצאות המכרז על .  לעומת המכרז הקוד�33%� הסכו� עלה בכ�ח " ש6,400המסע יהיה 

 מהוספה של סעיפי �והיתר , )64%�כ(העלייה נובעת מעליות מחירי� בפולי� ידי המינהל מרבית 
תוספת לאוכל כשר ורופא לכל , וביניה� הכנה למסע באר-, הוצאה שלא נכללו במכרז הקוד�

36%�כ(משלחת .( 

:  פרס� המשרד מכרז חדש לשנה אחת בלבד ונקבעו בו התשלומי� האלה2009בשנת  )ג(
נובמבר �ובחודשי� אוקטובר, ח" ש6,800 �בחודש אפריל , ח" ש5,149 �בעבור נסיעה בחודש מרס 

� .ח" ש4,990 

) ח" ש5,900( דולר 1,480 פרס� המשרד מכרז חדש והתשלומי� שנקבעו בו היו 2009בסו%  )ד(
לתלמיד במשלחת היוצאת ) ח" ש5,500( דולר 1,398; לתלמיד במשלחת היוצאת בסבב הראשו�

 .לתלמיד במשלחת בחודש אפריל) ח" ש7,000(ר  דול1,870�ו; בחודש מרס

 

 בדיקות להוזלת המסע 

 2007בגלל הביקורת שנמתחה בציבור על גובה תשלומי ההורי� עבור המסע מינתה בסו%  .1
). ועדת מרוז(ועדה ציבורית לבחינת ההוראות בעניי� , שלומית עמיחי' גב, לית המשרד דאז"מנכ
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וה� כללו המלצות הנוגעות להיבטי� פדגוגיי� של המסע , 2008הוועדה הגישה את מסקנותיה במאי 
שלו וציינה כי " ערכית�חינוכית�הלאומית"ועדת מרוז ציינה את החשיבות . ולהיבטי� כלכליי� שלו

וחשוב לקיי� בעניינו מער� , תהלי� ההכנה למסע קריטי, אופטימלי) שמונה ימי�(מש� המסע 
 שהתשלומי� המאמירי� עלולי� להקטי� את מספר הוועדה הביעה את חששה. סבסוד ומלגות

 . התלמידי� שישתתפו במסע

התרבות והספורט של הכנסת , ר ועדת החינו�"בהתא� לדרישה של יו, 2010במהל� שנת  .2
נבחנו בה� שתי . 21הוכנו שתי עבודות שעסקו בבדיקת עלויות המסע תו� בחינת אפשרויות לצמצומ�

�והשנייה ;  קיצור המסע משמונה ימי� לארבעה� חלופה אחת :חלופות להפחתת תשלומי ההורי� 
משתי העבודות . שינוי חלק מהמגבלות של המשרד על הזכייני� כמו מועדי הטיסות ומספר המלווי�

כותבי . 30% עד 10%�עולה כי קיצור מספר ימי המסע במחצית יקטי� את תשלומי ההורי� בכ
  .ינוכיות של החלופות ויכולת בתי ספר לעמוד בשינויי�העבודות מצייני� כי לא נבדקו ההשפעות הח

 ˙�˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÏÚ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ2010 ˙„ÚÂ ˙Â�˜ÒÓÏ Ì‚ ÒÁÈÈ˙‰ÏÂ 
 ˙�˘Ó ÊÂ¯Ó2008 . ˙ÂÙÒÂ� ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÙÒÂ� ˙Â˜È„· ÌÂÊÈÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

Ï˘˙ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î Ê¯ÎÓ· ˙Â„„ÂÓ˙Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙ ˙¯·‚‰ÏÌÈ¯Â‰‰ ÈÓÂ. 

ל המשרד דיו� שבו הוחלט לבחו� "בתשובת המשרד נכתב כי בעקבות הביקורת התקיי� בלשכת מנכ
הדר� הטובה להקטנת תשלומי ההורי� תו� " כדי לקבל החלטות על 2010את ההמלצות משנת 

 ".שמירה על התהליכי� החינוכיי� והערכיי� של המסע

 

 

 מינהלת פולי�

תחילה חודשי� אחדי� לפני המועד המתוכנ� למסע בהגשת בקשה התארגנות בית ספר למסע מ
ההכרעה בי� נסיעה במסגרת משלחת ממלכתית או במסגרת משלחת עצמאית נתונה . למינהלה

 . כל בקשה על נתוניה נבדקת בידי עובדי המינהלה. לשיקול דעתו של בית הספר

איסו% מידע בסיוע חברה פרטית מת� שירותי� למשלחות ו: למינהלת פולי� שני תפקידי� עיקריי�
 :להל� פרטי�. המתפעלת את מינהלת פולי�

הארגו� . לתיאו� ולארגו� של מסעות המשלחות הממלכתיות אחראית המינהלה ולא בית הספר .1
שיבו- ; קבלת מידע מבית הספר על גודל הקבוצה ושיבוצה במשלחת; כולל את קביעת התכנית
, כניסה לאתרי�(תיאו� שירותי הקרקע ;  למורי� ולמלווי�השתלמויות; ראשי משלחות ומדריכי�

הסכו� שמשלמי� ההורי� שילדיה� משתתפי� . טיפול במקרי� חריגי�; )שהות במלונות ועוד
 . במשלחת ממלכתית הוא הסכו� שנקבע במכרז

התנאי� והמחיר שזכאיות לה� , המשלחות העצמאיות זכאיות ג� ה� לכל השירותי� .2
המשלחות העצמאיות רשאיות לקבוע בעצמ� את רמת השירות , כאמור. יותהמשלחות הממלכת

ולכ� מחיר המסע נקבע במשא ומת� בי� מנהל , ולהוסי% אתרי� על אלה המחויבי� בהוראות הקבע
המינהלה אינה מבקשת מהמשלחות העצמאיות לדווח לה על . בית הספר ובי� סוכנות הנסיעות

ל של המינהלה במשלחות העצמאיות הוא שיבו- בתי הספר עיקר הטיפו. הסכו� שמשלמי� ההורי�
 . את תכנית המסע מציעה המשלחת והמינהלה בודקת ומאשרת אותה. לטיסות לפולי� ופתרו� בעיות

__________________ 

, ·„ÔÈÏÂÙÏ ˙ÂÁÏ˘Ó· ¯ÚÂ� È�· ˙ÂÚÈÒ� ˙ÂÈÂÏÚ ı¯‡· ˙Â‡ˆÂ‰ ˙˜È, רואי חשבו�' אהוד ששו� ושות .1  21
·ÌÈÎ¯„Â ÔÈÏÂÙÏ ¯ÚÂ�‰ È�· ˙ÂÁÏ˘Ó ˙ÂÈÂÏÚ ˙�ÈÁ , הכנסת, דעמרכז המחקר והמי. 2;   2010מאי 

Ô˙˙ÁÙ‰Ï) � . 2010יולי , )התרבות והספורט, הוגש לוועדת החינו
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למינהלה . נתוניו ופרטי המשלחת, לכל משלחת המינהלה פותחת תיק ובו פניית בית הספר .3
וזני� אליו רק חלק מהנתוני� הנאספי� ובה� שמ)  מאגר המינהלה�להל� (מאגר נתוני� ממוחשב 

מספר , תארי� יציאה, )דתי או לא דתי(סוג פיקוח , מחוז גאוגרפי, מספר המשלחת, ש� בית הספר
 .מספר המלווי� ופרטיה�, תלמידי�

¯ÙÒ È˙· Ï˘ ÌÈ‰ÊÓ ÌÈË¯Ù ‰Ï‰�ÈÓ‰ È„È· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó- 
"„ÒÂÓ‰ ÏÓÒ "Ì‰Ï˘22 .Ó· ÌÈ�Â˙�‰ ÈÙÏ ÌÈÈÂ�· Ì�È‡ ‰Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ ¯‚‡

„¯˘Ó·˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ·Â˘˜˙‰ Ï‰�ÈÓ· ‰�È˜˙Ï È‡¯Á‡‰ Ï˘ ˙Â¯„‚‰‰23 . ¯Á‡Ó
 ˙‡ ‰„ÈÏ˜Ó ‰�È‡ ‰Ï‰�ÈÓ‰˘"„ÒÂÓ‰ ÏÓÒ " ˙‡ ‰¯È„‚Ó ‰�È‡Â ‰Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ ¯‚‡ÓÏ

 È�Â˙� ˙‡ ·ÈÏˆ‰ÏÂ ¯ÙÒ È˙· ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ‰˘˜ ‰�È˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ˙Â¯„‚‰ ÈÙÏ ÌÈ�˙˘Ó‰
‰ ¯‚‡Ó„¯˘Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯‚‡Ó·˘ ÌÈ�Â˙�Ï ‰Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈ�Â˙� . ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

 Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ÂÓÎ ÂÏ˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù Á˙�ÏÂ ÚÒÓ‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Ú�Ó�
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈ�Â˘ ¯ÙÒ È˙·Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ ,È‡-˙ÂÚÒÓ· ¯ÙÒ È˙· ˙ÂÙ˙˙˘‰ , Ï˘ ÁÂÙÈË ˙ÂÓ¯

 ÚÒÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒ‰ È˙·)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Î ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È¯Â‰Ó ‰·‚�‰ ÌÂÏ˘˙‰ ÂÓÎ ·Â˘Á Ú„ÈÓ ˙¯‚Â‡ ‰�È‡ ‰Ï‰�ÈÓ‰ ¯ÂÓ‡
˙ÂÈ‡ÓˆÚ‰ ˙ÂÁÏ˘Ó· ,˙ÂÁÏ˘Ó‰ ˙È·¯Ó Ô‰˘ . ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ˘È ‰Ï‰�ÈÓ‰ È„È·

 ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙ÂÁÏ˘Ó· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯Â‰‰)Î-20%˙ÂÁÏ˘Ó‰ ÔÓ  ( ÂÚ·˜�˘ ÈÙÎ
ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÊ¯ÎÓ· ,‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ�ÊÂÓ Ì�È‡ ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙� Ì‚ Í‡˙·˘ÁÂÓÓ . ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

 ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡Â ÌÈÓÏ˘Ó ÌÈ¯Â‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÚ ˜ÈÂ„Ó Ú„ÈÓ ‰Ï‰�ÈÓ‰ È„È·
·¯-ÔÈÈ�Ú· È˙�˘. 

 ˙ÏÏÂÎ ‰�ÂÓ˙ Ï·˜Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ ÍÎ Â˙Â‡ Ì‚‡ÏÂ ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÔÈÏÂÙÏ ÚÒÓ‰ ÏÚ ˙ÙËÂ˘Â. 

, הארגו�, הביטחו�] נתוני[ב הכולל את פועל להכנת מסד נתוני� ממוחש"המשרד השיב כי הוא 
והתהליכי� החינוכיי� הרלוונטיי� למסעות שממנו יוכלו להפיק מידע על נקודות התורפה ולהסיק 

 ".מסקנות שיאפשרו לו לקבל החלטות מדויקות יותר לגבי התלמידי� שנוסעי� או לא נוסעי� לפולי�

 

 

 2009מאפייני המשלחות בשנת 

 מאפייני� כלליי�

סמל "הואיל ו. 2009 מבקר המדינה בח� מאפייני� שוני� של המשלחות שיצאו למסע בשנת משרד
אינו מוז� למאגר המינהלה הוסי% משרד מבקר המדינה נתוני� אלה למאגר המינהלה ואיחד " המוסד

 קוב- שהתקבל מהמדע� �והאחר ,  קוב- של המינהלה�האחד : ידנית שני קובצי נתוני� ממוחשבי�
האחרו� כלל נתוני� על כל מוסדות הלימוד בחטיבה העליונה לפי המשתני� . רדהראשי שבמש

, "מעמד משפטי", "יישוב", "יחידת דיווח", "מחוז גאוגרפי", "ש� מוסד", "סמל מוסד: "הבאי�

__________________ 

 .במערכת החינו�" ערכי של מוסד+חד+מספר מזהה חד "+סמל מוסד   22
; "ווחיחידת די"בקובצי מינהלת פולי� יש ג& הגדרות של המשתנה " מחוז גאוגרפי"בהגדרת , למשל  23

בעוד שלפי הגדרות האחראי לתקינה , דתי או לא דתי: מופיעות שתי אפשרויות בלבד" סוג הפיקוח"ב
 .יש אפשרויות נוספות
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 מוסדות 1,221לפי קוב- זה יש ). על מדד הטיפוח ראו להל�" (מדד טיפוח"ו" מגזר", "פיקוח"
 .ונהלימוד של החטיבה העלי

מנתוני מאגר המינהלה עולה כי במסע לפולי� משתתפי� רק בתי הספר השייכי� למגזר  .1
לפי קוב- . 25 )ד" ממ�להל� (דתי �וממלכתי) מ" מ�להל� ( ונמצאי� בפיקוח ממלכתי 24היהודי

 מכלל מוסדות 50%�כ( מוסדות לימוד 629ד יש "מ וממ"במגזר היהודי בפיקוח מ, המדע� הראשי
היו הבסיס להשוואה ע� )  אוכלוסיית הייחוס�להל� (ונתוני קבוצה זו , )בה העליונההלימוד בחטי

 . מאפייני המשלחות

Ó ˜¯ ˙ÂÚÈ‚Ó ˙ÂÁÏ˘Ó‰-50% ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ· „ÂÓÈÏ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ - È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰Ó 
Ó ÁÂ˜ÈÙ·"ÓÓÂ Ó"„ . ‰‡Â˘‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÏÈÁ�‰Ï ·ÈÂÁÓ ÂÓˆÚ ‰‡Â¯ „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó

ÏÚ ‰ÏÂÎ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰�˜· ÌÈÏÂÚ Ì˙Â‚ÏÙ˙‰Â ‰Ï‡ ˙ÂÙ˙˙˘‰ È¯ÂÚÈ˘ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈ
ÂÈ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ . 

 : לפי סוגיה�2009בטבלה להל� מצויני� נתוני המשלחות בשנת  .2

¯ÙÒ È˙· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÁÏ˘Ó 

ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ 

 

 משלחות עצמאיות 217 87 17,533 81 258 66

 לכתיותמשלחות ממ 33 13 4,124 19 *132 34

100 390 100 21,657 100 250 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

לדברי מינהלת פולי� נית� , הואיל ואי� נתוני& ממוחשבי& על מספר בתי הספר במשלחות הממלכתיות *
 .להניח שכל משלחת ממלכתית כוללת תלמידי& מארבעה בתי ספר

מידי� מספר התל.  מהתלמידי� למסעות במסגרת משלחות עצמאיות81%� יצאו כ2009בשנת 
60%26�במסעות השתתפו כ. 125 �ובמשלחת ממלכתית , 80הממוצע במשלחת עצמאית היה  

 .  מכלל מוסדות הלימוד בחטיבה העליונה30%27�ממוסדות אוכלוסיית הייחוס וכ

בטבלה להל� מוצגות התפלגויות של כל המשלחות ושל המוסדות באוכלוסיית הייחוס לפי  .3
 :סוג הפיקוח

ÒÂÁÈÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÁÏ˘Ó 

ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ 

 

 פיקוח ממלכתי 208 83 389 62

 ד"פיקוח ממ 42 17 240 38

100 629 100 250 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

 

__________________ 

 .דרוזי ובדואי, ערבי, יהודי: יש ארבעה מגזרי&  24
 .דתי ועצמאי+ממלכתי, ממלכתי: יש שלושה סוגי פיקוח  25

 .ס בתי ספר באוכלוסיית הייחו629+ בתי ספר מ390  26
 . בתי הספר1,221+ בתי ספר מ390  27
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 È˙ÎÏÓÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ·˘ ¯ÙÒ È˙·Ó Ô‰ ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ˙È·¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó- 83% , Û‡
 ÒÂÁÈÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Ì¯ÂÚÈ˘˘-Î -62% . ˜¯17% ÁÂ˜ÈÙ·˘ ¯ÙÒ È˙·Ó Ô‰ ˙ÂÁÏ˘Ó‰Ó 

ÓÓ"„ ,Û‡ ‡Â‰ ÒÂÁÈÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Ì¯ÂÚÈ˘˘ 38% . ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
ÌÓˆÓˆÏ ÈÂ‡¯ Ì‡Â ‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙÏ .˙‡Ê ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï. 

 .המשרד ציי� כי הוא מודע לכ� ולאחר קבלת תוצאות מחקר ההערכה יבדוק ג� את הנושא הזה

והשווה אות� " מחוז גאוגרפי"חות לפי  משרד מבקר המדינה בדק את מאפייני המשל .4
מאחר שלא היו נתוני� כאלה על המשלחות הממלכתיות נבדקו המשלחות . לאוכלוסיית הייחוס

 :בטבלה שלהל� מוצגות ההתפלגויות; העצמאיות

ÒÂÁÈÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÁÏ˘Ó 

ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ 

 

 ירושלי& 25 12 83 13

 צפו� 22 10 85 14

 פהחי 23 10 67 11

 מרכז 80 37 157 25

 תל אביב 40 18 95 15

 דרו& 21 10 101 16

 יהודה ושומרו� 6 3 41 7

100 629 100 217 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

 

לעומת שיעור המוסדות , 37% �מהטבלה עולה כי ממחוז המרכז יצאו באופ� יחסי יותר משלחות 
יי� כ� שנית� להסיק במחוזות האחרי� ההבדלי� אינ� גדולי� ד. 25% �באוכלוסיית הייחוס 

 .שכמעט אי� קשר בי� מיקומו הגאוגרפי של בית הספר לבי� השתתפותו במסע לפולי�

 

 "מדד הטיפוח"מאפייני� לפי 

במדד זה .  של המשרד28"מדד הטיפוח"משרד מבקר המדינה בדק מאפייני� של המשלחות לפי 
� 20%; )י� ההורי�המשכיל מב( השכלת הורי� � 40%: ארבעה מרכיבי� לפי המשקלות האלה 

 פריפריאליות � 20%; )לפי נתוני מס הכנסה ומרש� האוכלוסי�(הכנסה שנתית ברוטו של המשפחה 
 . אר- לידה של הורי התלמיד� 20%; בית הספר

א� השימוש שנעשה בו הוא לגבי בית הספר , מחושב לגבי כל תלמיד בנפרד" מדד הטיפוח"
מדד הטיפוח של בית " ספר משוקללי� לציו� אחד שהוא ציוניה� של כל התלמידי� בבית: בכללותו

בית ספר אשר רבי� מתלמידיו , ככלל. 10.029עד ) המבוסס ביותר (1.0�והציו� יכול לנוע מ" הספר
 . יקבל ציו� בית ספרי גבוה, )יש לה� חסכי� חינוכיי� רבי�(ה� בעלי ציו� גבוה בהתא� למדד זה 

__________________ 

 כדי 2006 מדד טיפוח שטראוס הוא מדד שבנה המדע� הראשי של המשרד בשנת +" מדד הטיפוח"  28
 .לסייע בהקצאת חלק מהמשאבי& במערכת החינו� וכדי לסייע בניבוי הישגי& לימודיי& של תלמידי&

 . ה& ערכי& תאורטיי&10.0+ ו1.0ה מאחר שמדד הטיפוח מחושב כממוצע בבית הספר ערכי הקצ  29
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. לפי המספר השל� של מדד הטיפוח של משלחת או מוסדמשרד מבקר המדינה בנה קבוצות טיפוח 
היות שנתוני בתי הספר של . 3 ישתיי� לקבוצת טיפוח 3.33מוסד שמדד הטיפוח שלו , למשל

הנתוני� בטבלה להל� , המשלחות הממלכתיות אינ� מוקלדי� למאגר הנתוני� של המינהלה
 . מתייחסי� רק למשלחות העצמאיות

ÒÂÁÈÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂÁÏ˘Ó 

ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ ÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ 

˙ˆÂ·˜ 

ÁÂÙÈË 

6 35 16 34 1 

13 79 30 66 2 

13 79 19 41 3 

12 78 13 28 4 

14 91 10 22 5 

16 101 6 14 6 

15 94 3 6 7 

8 52 3 6 8 

3 20 0 0 9 

100 629 100 217 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

3�1ות קבוצ( מהמשלחות נמצאי� בשליש העליו� של קבוצות הטיפוח 65%�מהטבלה עולה ש( ,
מ� השליש התחתו� של קבוצות הטיפוח .  בלבד32%בשעה ששיעור� באוכלוסיית הייחוס הוא 

26%� מהמשלחות בעוד ששיעור� באוכלוסיית הייחוס הוא כ6%�השתתפו רק כ) 9�7קבוצות ( .
 . לא היו כלל משלחות� 9 קבוצה �מקבוצת הטיפוח שלה החסכי� הגדולי� ביותר 

 ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Â˙�‰Ó ÚÒÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈ·Ï ¯ÙÒ ˙È· Ï˘ ÁÂÙÈË‰ „„Ó ÔÈ· È·ÂÈÁ Ì‡˙Ó
ÔÈÏÂÙÏ .È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÌÏÂ‡Â-˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈÏÂÙÏ ÚÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ,
˙ÂÈ˘Ù� ,˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡È„È‡ ,È‡-È‡ Â‡ ˙ÂÚ„ÂÓ- Ï˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò· ÚÒÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙ÏÈÏÎ

ÂÈ¯Â‰ Ï˘ Â‡ „ÈÓÏ˙‰ .ÒÁ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï˘ ¯ÙÒ ˙È·˘ ÁÈ�‰Ï ¯È·Ò ÚÈ˜˘‰Ï ÛÈ„ÚÈ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÎ
ÔÈÏÂÙÏ ÚÒÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó ÌÓÂ„È˜· ÌÈ·‡˘Ó . ÁÂÙÈË‰ „„Ó· ‰Ò�Î‰‰ ·ÈÎ¯Ó ¯ÂÚÈ˘˘ ˙ÂÈ‰

 ˜¯ ‡Â‰20% ,„Á ‰�˜ÒÓÏ ÚÈ‚‰Ï Ô˙È� ‡Ï- ‰ÚÙ˘‰ „ÈÓÏ˙‰ È¯Â‰ ˙Ò�Î‰Ï˘ ˙ÈÚÓ˘Ó
ÔÈÏÂÙÏ ÚÒÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ,ÈË��ÈÓÂ„‰ Ì¯Â‚‰ Á¯Î‰· ‡È‰ ÔÈ‡Â . 

Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰È‡-ÚÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ; ÔÈ· ˜Â„·ÏÂ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ
È‡· ÌÂÏ˘˙‰ Ï˜˘Ó ˙‡ Ì‚ ¯˙È‰-ÚÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�Â˙� „ÒÓ ÔÈÎ‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ ÏÚ
˙ÂÚÒÓÏ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÏÎ ÌÚ ·˘ÁÂÓÓ , ÂÏ ÚÈÈÒÈ˘ Ú„ÈÓ ˜ÈÙ‰Ï ÏÎÂÈ Â�ÓÓ˘

� ¯˙‡ÏÌ�Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ Ì‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏ˘ÎÂ ‰Ù¯Â˙ ˙Â„Â˜. 
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 המסע והשיבה הביתה, ההכנה למסע

 ההכנה למסע

רגשי וארגוני , חברתי, בהוראת הקבע נקבע כי ההכנות למסע ה� מכלול חינוכי הכרו� במאמ- עיוני
. המאבטחי� והתלמידי�, המדריכי�, המורי� המלווי�, כאחד אשר לה� שותפי� ראש המשלחת

הכנת התלמידי� יש חלק עיוני ע� פרקי לימוד בנושאי� מרכזיי� הקשורי� למסע והכנה ב
השתתפות פעילה בכל ההכנות למסע היא חובה החלה על ", לפי הוראות הקבע".  רגשית�חברתית"

ההשתתפות . והיא תנאי ליציאה למסע לפולי�, על המלווי� ועל הנוער כאחד, כל המשתתפי� במסע
 ". תשמש קריטריו� לאישור השתתפות� של התלמידי� והמלווי� במסעהפעילה בהכנות 

הביקורי� במכוני� . בהוראות הקבע יש המלצה לשלב בהכנה ביקורי� וימי לימוד במכוני השואה
בהוראות הקבע מודגש שיש . נועדו להעשיר ולהשלי� את תכנית ההכנה של הקבוצה או להחליפה

 העיו� המתקיימי� במכוני השואה אכ� מותאמי� לתכנית לבדוק ולוודא שתכנית הביקור או יו�
 .ההכנה של הקבוצה

‰‡Â˘‰ È�ÂÎÓ· ‰�Î‰‰ ·Ï˘· ÌÈ¯ÊÚ� ¯ÙÒ‰ È˙· ·Â¯ . ˙Ï‰�ÈÓÏ ˙ÂÁÏ˘� ‰�Î‰‰ ˙ÂÈ�Î˙
ÔÈÏÂÙ ,Ô˙Â‡ ˙¯˘‡Ó ‡È‰Â . ÏÚÂÙÏ ˙Â‡ˆÂÓ ÔÎ‡ ˙ÂÈ�Î˙‰˘ ‡„ÂÂÓ Â�È‡ „¯˘Ó‰ ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ

Ô�Â˘ÏÎÂ Ô·˙ÎÎ .ÚËÓ ÌÈÁ˜ÙÓ „ÚÈÈ ‡Ï „¯˘Ó‰‰�Î‰‰ È·Ï˘· ˙¯Â˜È·Ï ÂÓ , ˙¯Â˜È·˘ Û‡
˙Â˘È‚ ‰ÓÎ ˘È ‰ÈÁ˜ÏÂ ‰‡Â˘‰ ˙‡¯Â‰Ï˘ ¯Á‡Ó ‰·Â˘Á ˙‡ÊÎ . È�ÂÎÓ˘ Á˜ÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

 ˘È‚„‰Ï ˘È Â˙Ú„Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙‡ Â˘È‚„ÈÂ ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ ‰‡Â˘‰
˙ÂÚÒÓ· . 

שתתפו כל תלמידי א י"בתשובתו למבקר המדינה הודיע המשרד כי החליט שמשנת הלימודי� התשע
א בימי עיו� במרכזי� החינוכיי� להנחלת השואה במטרה להעצי� את זיכרו� השואה בקרב "כיתות י

למער� ההנחיה והפיקוח על המכוני� "בעקבות החלטה זו פועל המשרד להכנת תקנו� . התלמידי�
 ". במסגרת מינהל חברה ונוער) מכוני השואה(להנחלת זיכרו� השואה ומשמעויותיה 

 

 התנהגות בני הנוער במסע

נקבע כי במסעות ישתתפו ; בהוראות הקבע מפורטי� תבחיני� לבחירת בני הנוער המצטרפי� למסע
גילו עניי� בנושא ועברו בדיקה של , שהחליטו להצטר% מבחירה חופשית, ב"י�א"תלמידי כיתות י

 במסע תהיה נקבע שאי� לשת% במסע בני נוער שיש חשש ממשי שהתנהגות�. התאמה חברתית
 . ובני נוער שיש לגביה� חשש שיתקשו לעמוד בחווייתו, ראויה�בלתי

ועדה לבדיקת התנהגות בני נוער במסע , מר יוסי לוי,  מינה ראש מינהלת פולי� דאז2007בינואר 
, לרכז נתוני� על מקרי� אופייניי�, היא התבקשה לבדוק את היק% ההתנהגות החריגה; לפולי�

 . לכ� ולהציע הצעות למניעתהלעמוד על הסיבות 

האחת עסקה בבחירת תלמידי� למשלחת ובהכנת� ליציאה : הוועדה הקימה שתי ועדות משנה
ועדת המשנה האחת המליצה על . והאחרת עסקה בקביעת כללי התנהגות של המשלחות, למסע

 מתפשרת של התלמידי� למשלחת לפי הקריטריוני� המופיעי� בהוראות�בחירה קפדנית ובלתי
השתתפות מלאה של היוצאי� למסע בכל שלבי , החתמת כל תלמיד והוריו על תקנו� מפורט: הקבע

איסור שיתו% תלמידי� שלקחו חלק בהתנהגות אלימה והפעלת פיקוח ובקרה , ההכנה לקראתו
ועדת המשנה האחרת קבעה הנחיות להתנהגות בני הנוער . אפקטיביי� מטע� המשרד על ההכנות

 . במסע
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יינה כי התקשתה באיסו% מידע לגבי היק% ההתנהגות החריגה מאחר שלא היו נתוני� על הוועדה צ
היא ציינה כי בבדיקה שעשתה במינהל ובאג% הביטחו� במשרד התברר שבדר� כלל התנהגות . כ�

 .אול� הערכה זו התבססה על שיחות ולא על איסו% מידע; התלמידי� הייתה טובה

מחייבת המינהלה את ראשי " בשני� האחרונות" המשרד כי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר
ויש לה מקורות מידע נוספי� כמו שגרירות ישראל בפולי� , המשלחות לדווח לה על אירועי� חריגי�
המשרד הוסי% שבכוונתו . דיווחי� אלה מתויקי� במינהלה. ואנשי הביטחו� המלווי� את המשלחות

 .לשלב דיווחי� אלה ג� במערכת הממוחשבת

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  , ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÏÎ Â�ÂÈÚÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ ÈÎ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰Ï‡ ÌÈÚÂ¯È‡· ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„Â Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈ‚È¯Á‰ . ˘¯„� „¯˘Ó‰ ÔÎ ÂÓÎ

 ÌÏÂ‰ ‰�ÚÓ ˙Â�˙Â�Â ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ‡ÈˆÂ‰˘ ˙ÂÈÁ�‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
‰ÈÚ·Ï. 

 

 השיבה הביתה

כדי לסייע לבני הנוער ";  כי השיבה הביתה היא שלב חשוב ביותר של המסעבהוראות הקבע נכתב
להתמודד ע� השאלות האישיות וע� הקשיי� שעלו במהל� המסע ושלא נמצאו לה� מעני� 
מספקי� וכדי לעזור לה� לפרוק את העומס הרגשי שצברו במסע ולהפו� אותו למנו% לצמיחה 

יתה פעולות שתאפשרנה עיבוד חינוכי של החוויות רגשית וקבוצתית יש לקיי� לאחר השיבה הב
פעמית והיא תיעשה �נקבע שפעילות חינוכית זו תהיה זמנית א� לא חד". הרגשיות והלימודיות

 . בשלבי�

הוש� דגש על השיבה )  החוברת�להל�  (30"מסע של אד� בעקבות בני אד�, המסע לפולי�"בחוברת 
על , על המש� עיבוד חווית המסע, י� שבחזרה לשגרהעל הדגשי� הרגשיי� והפסיכולוגי, מ� המסע

בחוברת הומל- שאות� המנחי� . מעקב אחר התלמידי� החוזרי� ועל איתור המתקשי� להתמודד
 . שעסקו בהכנה למסע ייפגשו ע� התלמידי� ג� אחריו כדי לסייע בסיכו� ובשימור של החוויה

 התלמידי� שלא יצאו אליו ועל בחוברת הוש� דגש ג� על המפגש של החוזרי� מ� המסע ע�
קיי� ג� חשש שהתלמידי� שנשארו באר- . החשש של השבי� שלא יבינו אות� אחרי החוויה שחוו

בחוברת הומל- על פעילויות נפרדות ליוצאי� ולנשארי� וג� . יחושו תסכול בגלל החמצת החוויה
 .על סדנאות משותפות במטרה ליצור גיבוש

ÏÈÚÙ· ˙Â·È˘Á ‰‡¯ „¯˘Ó‰˘ Û‡ı¯‡Ï ‰·È˘‰ ¯Á‡Ï ˙Â ,ÚÒÓ‰ Ï˘ ‰Ê ÔÙ ÁÈ�Ê‰ ‡Â‰ :
 ·ÈÈÁ ‡ÏÂ ÍÎÏ ˙ÂˆÂÁ�‰ ˙ÂÚ˘‰ ˙‡ ‰˙È·‰ ‰·È˘Ï ˙Âˆ˜‰Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ ‰Á�‰ ‡Ï ‡Â‰

ÚÒÓÏ ‰�Î‰‰ ·Ï˘· ‰˘Ú˘ ÈÙÎ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ . ÏÎ· ÈÎ Ì‚ ¯¯·˙‰
˙‡ ÂÏ˜È˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ�Î˙ ı¯‡· ÌÈ¯‡˘�Ï ÔÈÎ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÚÒÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙Â�˘ ÏÚ ¯Â˘È‚‰ 

ÌÈ¯‡˘�Ï ÚÒÓ‰ ÈÙ˙˙˘Ó ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˙È·‰ ‰·È˘Ï ˙ÂÈ�Î˙ Â�ÎÂÈ˘ ‚Â‡„Ï ¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ ÏÚ
ÂÏ˘ Ú·˜‰ ˙Â‡¯Â‰· „ÂÓÚÏÂ Ì‰Ï Û˙Â˘Ó‰ ˙˘‚„‰Ï ÚÈÈÒÏ È„Î ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎÏ. 

__________________ 

ללא (התרבות והספורט , משרד החינו�, השירות הפסיכולוגי הייעוצי בשיתו, מנהל חברה ונוער  30
� ).תארי
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ת� מענה א בימי העיו� שהוזכרו לעיל תי"בתשובת המשרד נכתב כי השתתפות תלמידי כיתות י
חו- מזה בכוונת המשרד להכי� הנחיות למנהלי בתי . לאלה מהתלמידי� שלא נטלו חלק במסע

המשרד . הספר לגבי תלמידי� שאינ� משתתפי� במסע לאחר קבלת התוצאות של מחקר ההערכה
מסר כי הוא מנחה את בתי הספר לקיי� פעילות וא% דורש תכנית מפורטת בטופס בקשת היציאה 

 . ע� זאת השיבה הביתה תידו� בוועדה שבכוונתו להקי�יחד. לפולי�

 

 

 סיכו�

 ¯ÚÂ� È�· ˙ÂÚÒÓ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÒÁ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ�ÂÓ˘‰ ˙Â�˘ ÛÂÒÓ
ÔÈÏÂÙÏ ,Ï„‚Â ÍÏÂ‰ Ì‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓÂ . ‰ÈÂÂÁ‰ ˙‡ ¯˜ÈÚ· ÌÈ˜ÙÒÓ ‰Ï‡ ˙ÂÚÒÓ

·˘ ÌÈ¯˙‡‰ ˙ˆ˜Ó· ÌÈ¯ÂÈÒ È„È ÏÚ ‰‡Â˘‰ ˙ÂÚ¯Â‡Ó Ï˘ ˙È˘‚¯‰‰˘Á¯˙‰ Ì‰. 

Ì‰· ÂÏÁ‰˘Î ÂÚ·˜� ÂÈÏÂÏÒÓÂ ÚÒÓ‰ ˙Â¯ËÓ ; È·‚Ï È¯Â·Èˆ‰ ÁÈ˘‰ ÌˆÚ˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï
ÂÈÏÂÏÒÓÂ ÚÒÓ‰ ,ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÔÂ„È� ‡Ï ‡Â‰ Í‡ . ˜Â„·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ÂÏÏÂÁ˙‰˘ ˙Â·¯‰ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ¯Â‡Ï Ô˙Â‡ ÔÂÁ·ÏÂ Â‚˘Â‰ ÚÒÓ‰ ˙Â¯ËÓ Ì‡
‰ÙÂ¯È‡·Â .˙ÏËÂÓ ÔÎ ÂÓÎ Í¯„‰ ˙‡Â ÂÈÏÂÏÒÓÂ ÚÒÓ‰ È¯˙‡ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ 

‰‡Â˘‰ ÔÂ¯ÎÈÊ ˙ÏÁ�‰Ï ˙È·ËÈÓ‰. 

˙ÂÚÒÓ‰ ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ÔÈ‡ „¯˘Ó· . ¯Á‡ ÌÈ�˘ Í¯Â‡Ï ·Â˜ÚÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
ÔÈÈ�Ú· ˙ÈÏÏÎ ‰Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜ÏÂ ÔÈÏÂÙÏ ˙ÂÚÒÓ‰ . Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó ˙‡ ¯Ù˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰Ï‰�ÈÓ‰. 

 Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁ ˙‡ÌÈ¯Â‰‰ ÌÈ�ÓÓÓ ÚÒÓ‰ . ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· „Â‡Ó Â¯ÈÓ‡‰ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙
˘Ù� ÏÎÏ ÌÈÂÂ˘ Ì�È‡ Ì‰Â . ÌÈ„ÈÓÏ˙Ó ÌÈÚ�ÂÓ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ Ì‡ ˜Â„·Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

È‡Ï Ì¯Â‚ ÂÈ‰È ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÏÂ˜È˘˘ ‚Â‡„ÏÂ Â· Û˙˙˘‰Ï-ÚÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÙ˙˙˘‰. 

 


