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 הכשרה מקצועית לנוער   

 תקציר

ת או " משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , משרד החינו
 ומשרד התעשייה
ה� שני המשרדי� הממשלתיי� העיקריי� העוסקי� בהכשרה מקצועית ) המשרד

משרד החינו
 מופקד . ובחינו
 טכנולוגי של בני נוער בישראל ובהכנת� לעול� העבודה
והאג# להכשרה , ) חוק לימוד חובה�להל�  (�1949ט"התש, על ביצוע חוק לימוד חובה

ת ממונה על ההכשרה המקצועית "שבמשרד התמ)  האג#�להל� (ולפיתוח כוח אד� 
)מערכת החניכות(של נערי� עובדי� 

1
�ג"התשי, זאת בהתא� לחוק עבודת הנוער. 

 חוק �להל�  (�1953ג"התשי, וחוק החניכות)  חוק עבודת הנוער�להל�  (1953
 בתי ספר מקצועיי� �70 בני נוער בכ�12,000למדו כ) 2008(ט "בשנת התשס). החניכות

 2008ת לשנת "תקציב האג# לבתי ספר לנוער במשרד התמ. ת"בפיקוח משרד התמ
 .ח" מיליו� ש�430היה כ

טכנולוגי לומדי� במסגרות �של תלמידי החינו
 המקצועי) 90%(הרוב המכריע  .1

שה� , ת" מה� לומדי� בבתי הספר שבפיקוח משרד התמ10%ורק , של משרד החינו

טכנולוגי של �מערכת החינו
 המקצועי. ב בישראל"י�' מכל תלמידי כיתות ט�3%כ
, מובילי טכנולוגיה(משרד החינו
 מכשירה עובדי� לכל רמות הטכנולוגיה והייצור 

ולוגיה ואילו האג# מתמקד בהכשרת מפעילי טכנ, )מפעילי טכנולוגיה ועובדי כפיי�
 .ועובדי כפיי�

טכנולוגי היא להכשיר ולטפח כוח אד� �המטרה המרכזית של החינו
 המקצועי .2
לצד מטרה זו יש . מקצועי שישתלב בכל דרגי הייצור במשק ויתרו� לצמיחה כלכלית

שכ� היא מציעה חלופה , טכנולוגית ג� חשיבות חברתית רבה�להכשרה המקצועית
קלט במסגרות הלימודיות המכשירות עובדי� לרמות לבני נוער שאינ� יכולי� להי

 . הגבוהות של הייצור

ת הוא בשילוב שבי� העבודה "ייחודה של מערכת ההכשרה המקצועית של משרד התמ
האג# מדגיש את ההתנסות המעשית . המעשית במפעלי� והלימודי� בבית הספר

סייה גישה זו מתאימה לאוכלו. בעבודה ואת ההכשרה המקצועית הספציפית
א
 מסוגלת ללמוד תו
 כדי , המתקשה ללמוד עקרונות מדעיי� מופשטי� וליישמ�

השאיפה היא שההתנסות בעבודה וביצירה . התנסות במקצוע מסוי� ולהצליח בו
נוער "תקנה לה� תחושה של ער
 ותמנע מה� להפו
 ל, אל לב התלמידי�" תדבר"

 ". מנותק

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ� פעולתה של 2010אוגוסט �בחודשי� פברואר
את הפיקוח שמקיי� , ת"מערכת בתי הספר להכשרה מקצועית לנוער שבמשרד התמ


הבדיקה . עליה� האג# ואת הקשרי� וסדרי התיאו� שבי� שתי מערכות החינו

__________________ 

) ר" משרד העו�להל� (בעבר היה האג� שיי� למשרד העבודה ואחר כ� למשרד העבודה והרווחה   1
 .ת" עבר האג� למשרד התמ2003ובשנת 
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בירורי� נערכו ג� . נעשתה במטה האג# בירושלי� ובמחוזותיו שבתל אביב ובחיפה
 :להל� הממצאי� העיקריי�.  באג# כוח אד��ל "ינו
 ובצהבמשרד הח

 

 עיקרי הממצאי�

טכנולוגי לנוער �הסכמה וחוסר תיאו� בי� מערכת החינו� המקצועי�אי
 : ת"שבמשרד החינו� לזו שבמשרד התמ

טכנולוגי בי� שני המשרדי� יוצר כפל מערכות �פיצולו של החינו
 המקצועי .1
 החליטה הממשלה כי היחידות המטפלות בנוער 1989כבר בדצמבר . וחוסר יעילות

ואול� בפועל ממשיכות . למינהל הפדגוגי שבמשרד החינו
, כאג# נפרד, באג# יועברו
ת "שרי החינו
 ושרי התמ, כלומר. שתי מערכות החינו
 להתקיי� כמערכות נפרדות

ג� הממשלה עצמה לא . לי משרדיה� פעלו בניגוד להחלטת הממשלה"ר ומנכ"והעו
ת לאחריותו "כפה את מימוש ההחלטה להעביר את מוסדות החינו
 של משרד התמא


 . של משרד החינו

ת .2 ו נ ק ת ר  ד ע י בזמ� (ט לחוק לימוד חובה "התשכ�1969התיקו� משנת : ה
קבע כי חניכות על פי חוק החניכות תיחשב ללימוד חובה , )'שהחוק חל עד כיתה י

בהתייעצות ע� שר העבודה, ר החינו
בתנאי� שייקבעו בתקנות שיותקנו על ידי ש
2
 

 הורחבה חובת הלימוד עד 2009בשנת . ובאישור ועדת החינו
 והתרבות של הכנסת
מ� הראוי היה שבמהל
 השני� ייקבעו בתקנות , אשר על כ�. ב ועד בכלל"כיתה י

משרד החינו
 ומשרד , ואול�. התנאי� שלפיה� תיחשב החניכות ללימוד חובה
הסכמה בנוגע להגדרת� של בתי הספר להכשרה מקצועית על פי ת לא הגיעו ל"התמ

 שנה לא התקי� שר 40יוצא אפוא כי במש
 . והתקנות לא הותקנו, חוק החניכות
 . החינו
 תקנות שיקבעו את התנאי� להכללת החניכות בחוק לימוד חובה

במהל
 הדיוני� שקיימו הדרגי� המקצועיי� של שני , 2008�2009בשני�  .3
� לקראת הרחבת תחולתו של חוק לימוד חובה שחייב שיתו# פעולה בי� המשרדי

במתווה נקבע כי תכנית הליבה ". משרדית�מתווה לאמנה בי�"התגבש , המשרדי�
כל המסגרות ; ת"הפועלת במשרד החינו
 תופעל ג� בבתי הספר של משרד התמ

ני המשרדי� הקיימות וכל מגמות הלימוד בכל בתי הספר ימופו לשימוש� של נציגי ש
. לתלמיד ולהוריו יינת� חופש בחירה של המסגרת הלימודית; והרשויות המקומיות

למרות ההסכמה שהושגה בי� הדרגי� המקצועיי� של משרד החינו
 ומשרד , ואול�
, ת"ל משרד התמ"ומנכ, מר שמשו� שושני, ל משרד החינו
"טר� חתמו מנכ, ת"התמ

 . על האמנה המוצעת, מר שרו� קדמי

היעדר הסכמה על , מ� של שתי מערכות חינו
 נפרדות בשני משרדי ממשלה שוני�קיו
התקנת התקנות על ידי שר החינו
 �קווי� מנחי� לשיתו# פעולה בי� המשרדי� ואי

פוגעי� דווקא בשכבה חלשה הזקוקה לסיוע כדי להשתלב במארג החברתי הישראלי 
 : באופ� תור� ומועיל כמפורט להל�

ל תלמידי� שנשרו מבתי הספר של משרד החינו
 לבתי הספר של נפגע מעבר ש )א(
. ת היא המתאימה לה� ביותר"ג� כאשר המערכת של משרד התמ, ת"משרד התמ

__________________ 

 .ת" הוחלפה חובת ההתייעצות ע" שר העבודה בהסכמתו של שר התמ2007בתיקו� משנת   2
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התמשכותה של . לעתי� עוברי� חודשי� רבי� עד שה� נקלטי� במערכת החדשה
תקופת המתנה זו מנתקת את הנערי� ממסגרות של לימודי� ועבודה ומגבירה את 

 .ובכ
 נגרמי� נזקי� חינוכיי� וחברתיי� חמורי�, "הנוער המנותק "תופעת

ת ה� בגדר "נבחני בחינות הבגרות מבי� תלמידי החניכות שבמשרד התמ )ב(
ואינ� זכאי� לציו� מג� בבחינות , מבחינת משרד החינו
" אקסטרניי�"תלמידי� 

ת אופק הדבר מצמצ� א. ובכ
 קטני� סיכוייה� להצליח בבחינות אלה, הבגרות
 יחידות בגרות 14ההתקדמות המקצועית שלה� מאחר שתעודת בגרות טכנולוגית של 

 .היא תנאי קבלה לבתי הספר לטכנאי� והנדסאי�

ת לא הצליחו "עצ� הדבר שמשרדי החינו
 והתמ, לדעת משרד מבקר המדינה .4
 
כשלו ג� .  שנה מצביע על כשל של שני המשרדי�40להגיע להסכמה במש

השלימו מש
 שני� רבות ע� קיומ� של שתי מערכות נפרדות לחינו
 הממשלות ש
א
 לא קבעו דפוסי� מחייבי� לשיתו# פעולה ביניה� ולא אכפו , טכנולוגי�מקצועי

 . אות� כדי למצות את היתרונות שבהפעלת� הנפרדת

 

 העסקת חניכי� במקומות עבודה

ת הוא השילוב של "המאפיי� העיקרי והייחודי של מערכת החניכות של משרד התמ
שילוב זה . תעסוקה במקומות העבודה ע� לימודי� בבתי הספר להכשרה מקצועית

 . מתחייב ג� מחוק החניכות

: הביקורת בחנה את ההיק# של תעסוקת התלמידי� והעלתה כי ג� כא� יש כשל .1
על פי הדיווחי� של בתי הספר
3

 המופקדי� על העסקת החניכי� ועל הקשר ע� 
 מקרב תלמידיה� אינ� עובדי� במקומות החניכות 35%, מות העבודההחונכי� במקו

שהיא הנדב
 המרכזי של , העבודה במקומות החניכה, דהיינו. כחלק מהכשרת�
 . מיושמת באופ� חלקי בלבד, מערכת החניכות

תעודות המקצוע על פי חוק החניכות שהאג# מעניק לבוגרי מקצועות , יתר על כ�
 מציינות במפורש כי התלמיד סיי� את תקופת החניכות ,החניכות שעמדו בבחינות

אול� הכתוב בתעודה לא תמיד . כחוק ורכש את הידע הדרוש בעזרת עבודה מעשית
והיא ניתנת ג� ללא חניכות במקומות עבודה וללא בדיקה א� חניכות� , נאמ� לאמת

 . תאמה את תכנית הכשרת�

, אול� הבקרה.  עבודההאג# אחראי לבקרה של העסקת החניכי� במקומות .2
המעקב והפיקוח של האג# אחר בתי הספר המופקדי� על הליווי והטיפול בחניכי� 

אי� לאג# נתוני� מרוכזי� בהיק# ארצי על : העובדי� במקומות העבודה לקויי� ביותר
אי� הוא בודק את אמינות הדיווחי� והנתוני� של ; תעסוקת חניכי� בעת הכשרת�

הוא ג� אינו מקיי� מעקב ובקרה אחר סדירות ; ניכי�בתי הספר על תעסוקת הח
 . הופעת החניכי� במקומות העבודה

א# שחוק : ג� הפיקוח על רמת החניכות במקומות העבודה ועל תרומתה לקוי .3
ת להתקי� תקנות בנוגע לפיקוח על " ומאפשר לשר התמ1953החניכות חל כבר משנת 

האג# אינו עוקב א� בתי . תקנות כאלהבמועד סיו� הביקורת טר� הותקנו , החניכות
ואינו דורש , הספר בודקי� ומעריכי� את רמת החניכות במקומות העבודה ואת היקפה

__________________ 

 . מכלל החניכי"�80%ל ושבה" לומדי" כ"בתי ספר שאינ" קשורי" לצה  3
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חסרה ג� הגדרה חוקית ונוהלית של תפקיד החונ
 ושל כישורי ההדרכה . מידע על כ
מהאמור לעיל עולה כשל מהותי ומתמש
 . וההכשרה המקצועית הנדרשי� ממנו

 .  בעניי� זהבתפקוד האג#

 

 בתי ספר צמודי מפעלי תעשייה 

במדינות אירופה שבה� נפוצה שיטת החניכות קיימת מסורת , בשונה מישראל .1
המאפשרות הפעלה יעילה של שיטת ") מייסטרי�("של חניכות ותשתית של חונכי� 

במדינות אלה מבוססת החניכות ברובה על . החניכות להכשרת כוח אד� מקצועי
והשלמת ההשכלה והידע נעשי� , עית במפעל אצל המעסיק ובמימונוהכשרה מקצו

דג� זה של חניכות הוא נדיר . בבתי ספר המצויי� לעתי� בי� כותלי המפעל עצמו
, א# שהוא יכול לסייע בהתמודדות ע� נקודות התורפה של החניכות בישראל, באר0

הכשרת ; מודי�התאמתה של התנסות החני
 במקומות העבודה לתכנית הלי: ואלה ה�
�יצירת מסורת תרבותית; שכבה רחבה של חונכי� מקצועיי� ופיקוח על החניכה

 .חברתית ותשתית כלכלית שיעודדו את פיתוח החניכות ככלי יעיל להכשרה מקצועית

לפניו לא קידמו את ) ר" עו�להל� (ת ומשרד העבודה והרווחה "משרד התמ, ואול�
 למודל �פר לחניכי� בשיתו# המפעלי�  הקמת בתי ס�המודל הזה של החניכות 

כלכלית שתעודד �המשרדי� לא הצליחו ליצור תשתית חוקית. החניכות העיקרי באר0
בדומה , מעסיקי� ותסייע לה� לפתח בתי ספר לחניכות נוער בשיתו# המפעלי�

 . למדינות אירופה שבה� נפו0 מודל החניכות הזה

נדרש , טכנולוגי�ינו
 המקצועיכדי שהחניכות תוכל לשמש גור� של ממש בח .2
ת לקיי� דיו� מעמיק שמטרתו לשנות עד כמה שנית� את מודל החניכות "משרד התמ

שיתו# פעולה הדוק ע� , זאת באמצעות שינוי חקיקה. באר0 ולהתאימו למודל האירופי
המעסיקי� וארגוניה� השוני� וע� שלטונות הצבא ומעקב מתמיד אחר יישומו של 

 .המודל

 

 טכנולוגית �ר האפקטיביות של ההכשרה המקצועיתמעקב אח

טכנולוגית בבתי הספר שבאחריות �לבחינת האפקטיביות של ההכשרה המקצועית
לרבות תעודות גמר שלה� זכאי� בוגרי כל המגמות , ת יש כמה מדדי�"משרד התמ

 שבע � יחידות בגרות 14(המקצועיות שעמדו בדרישות וכ� העמידה בבחינות הבגרות 
תעודת בגרות זאת מקנה לתלמיד ). עות העיוניי� ושבע במקצועות המגמהבמקצו

וכ
 נפתח לפני התלמיד אופק של , הנדסאי��אפשרות להמשי
 במסלול טכנאי�
ג� מידע זה הוא חיוני לבחינת התועלת . לימודי המש
 ואפשרויות תעסוקה נוספות

� על מספר הניגשי� ואול� באג# אי� נתוני� שנתיי. המופקת מהלימודי� בבתי הספר
 14(ועל שיעור הזכאי� לתעודה , ב"לבחינות הבגרות ושיעור� מכלל הלומדי� בכיתה י

 . מ� הניגשי� לבגרות) יחידות בגרות

 

 פיקוח האג� על בתי הספר

י .1 ג ו ג ד פ ו י  ע ו צ ק מ ח  ו ק י באג# קיי� מער
 פיקוח מקצועי ופדגוגי על : פ
ביקורי פיקוח נערכי� בדר
 כלל . הלימודי� בבתי הספר באמצעות יחידת הפיקוח
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ביקורי המפקחי� בבתי הספר אינ� נעשי� על פי תכנית ביקורי� , ואול�. בכיתות
תכנית שתקבע את מספר הביקורי� ; תקופתית שמכי� הממונה על יחידת הפיקוח

כיתה ובית ספר ותעקוב אחר יישו� הערות המפקח , מקצוע, הנדרש בכל תחו� לימודי
דר תכנית כזו נקבעי� ביקורי הפיקוח השוני� על ידי המפקחי� בהיע. ותוצאותיה�

ג� הממונה על יחידת הפיקוח אינו מקיי� מעקב על פריסת הביקורי� של . עצמ�
דוחות הפיקוח של המפקחי� אינ� נרשמי� במערכת הנתוני� , יתרה מזו. המפקחי�

על ביקורי ללא רישו� ממוחשב או ריכוז ידני של הנתוני� . הממוחשבי� של האג#
אי� בידי הממונה על יחידת הפיקוח כלי שיאפשר לו מעקב עדכני ונוח על , הפיקוח

לכשל מתמש
 זה של הבקרה אחראי� מנהל האג# והממונה על . פריסת הביקורי�
 . ת"יחידת הפיקוח וג� הנהלת משרד התמ

שהוא , בבדיקה אקראית בחמישה בתי ספר שבה� מלמדי� את מקצועות המינהל
נמצא כי לא התקיי� כל פיקוח , ארבעת הענפי� שבה� לומדי� רוב התלמידי�אחד מ

כמו כ� מצביעי� נתוני פריסת הביקורי� של המפקח הפדגוגי . מקצועי בכיתות
 בתי ספר שנבדקו �12 בשישה מ�בכיתות כי הפיקוח על מקצועות הליבה הוא רופ# 

ות ליבה שבה� לא התקיי� והיו מקצוע; לא התקיי� ביקור פיקוח פדגוגי בכיתות כלל
 .כל ביקור של פיקוח פדגוגי בכיתות בכל בתי הספר

י .2 ל ה נ י מ ח  ו ק י י�פ פ ס ת שיל� לבתי הספר לפי "משרד התמ)  א(:   כ
ממצאי הביקורת מצביעי� כי האג# . מספר התלמידי� המדווח על ידי בתי הספר

חי בתי אישר את העברת הכספי� לרשתות בלי שנבדקה כראוי אמינות� של דיוו
 .הדבר מעורר חשש לתשלומי יתר. הספר

בעקבות תלונה שהתקבלה באג# בנוגע לדיווח כוזב על מספר תלמידי� בבית ספר 
לאחר בדיקה נקודתית שקיימה ביקורת , המשתיי
 לאחת מהרשתות הגדולות הוברר

האג# לא השלי� , ואול�. כי אכ� היה זה דיווח כוזב, 2008הפני� של הרשת ביולי 
רק לאחר סיו� ; ות המידע את בדיקת אִמתות� של כל הדיווחי� של בית הספרבעקב

להגיש דוח , הביקורת הטיל האג# על הגור� החיצוני שבדק את אמינות הדיווחי�
בדיקת אמתות �משרד מבקר המדינה רואה בחומרה לא רק את אי. מסכ� על ממצאיו

. רה בתלונה על דיווח כוזבהדיווחי� בזמ� אִמתי אלא שהאג# ג� לא שקל לפנות למשט
חוסר הבקרה עלול לפגוע בהקפדת בתי הספר על דיווחי אמת ולהביא לידי תשלומי 

 . יתר

 החליט מנהל האג# להתקשר במכרז ע� חברת בקרה חיצונית שתבדוק 2009במרס 
ואול� המכרז לבחירת . את אמינות דיווחי הנוכחות של התלמידי� בבתי הספר

 . ת זה כשנה וחצי"אחראית על המכרזי� במשרד התמהחברה מתעכב ביחידה ה

ה )ב( ת י כ ב  � י ד י מ ל ת ת  ו ח כ ו נ  � י ג ב  � ו ל ש ת ל  # ס ת  ע י ב בנוהלי : ק
המבח� הוא נוכחות . האג# נקבע קריטריו� לקביעת תשלו� חודשי לבית הספר

, למשל. והדרישה המזערית לו היא נוכחות ברבע מימי הלימוד הנדרשי�, התלמידי�
על התלמיד להיות נוכח ,  לימודי� ושלושה ימי עבודה בשבועבמסלול של שלושה ימי

קביעת ר# כה , ואול� לדעת משרד מבקר המדינה. בשלושה ימי לימודי� בלבד בחודש
נמו
 פוגעת בתמרי0 הכלכלי של בתי הספר להעלות את שיעור הנוכחות של 

ל ומקלה על בתי הספר להשלי� ע� שיעור נוכחות נמו
 ש, התלמידי� בשיעורי�
הדבר עלול לפגוע בזכאות� של התלמידי� לקבל תעודות גמר ותעודות . תלמידי�

 . מקצוע בסיו� לימודיה�
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טר� סיי� האג# את ההתחשבנות , 2010אוגוסט , במועד סיו� הביקורת )ג(
, יודגש. הכספית הסופית הנוגעת לאחת הרשתות המפעילה חלק ניכר מבתי הספר

, )1999�2004(ה "התשס�ס"י הספר בשני� התשמדובר בתשלומי� בגי� פעילות בבת
 �17הסכומי� השנויי� במחלוקת מסתכמי� בכ. דהיינו לפני שש עד עשר שני�

על האג# להעביר לטיפולו , לדעת משרד מבקר המדינה. שאינו סכו� זניח, ח"מיליו� ש
של חשב המשרד את הבירור בנוגע לסכומי� השנויי� במחלוקת בתו
 זמ� קצר כדי 

 . לסיכו� מהיר וסופילהגיע 

שהיו במחוז ) �23%כ (�22מנתוני מחוז חיפה והצפו� עולה שאצל חמישה בתי ספר מ
לא הסתיימה ההתחשבנות הכספית בגי� פעילות� משנת , ט"התשס�ו"בשני� התשס

 .במש
 כארבע שני�, ואיל
) 2005(ו "התשס

 

 היעדר הסדרה חוקית נאותה לחניכות נוער ועבודתו

הטלת חובת (ק החניכות וחוק עבודת הנוער וכ� צו עבודת הנוער לאחר חקיקת חו
עמד דפוס , ) חוקי הנוער�להל�  (�1973ג"התשל, )לימודי� לש� הכשרה מקצועית

במרוצת השני� עברה . החניכות על יו� לימודי� אחד וחמישה ימי עבודה בשבוע
ת לא " התמא
 משרד.  שלושה עד חמישה ימי לימוד בשבוע�החניכות לדפוס שונה 

 . פעל לשינוי חוקי הנוער המיושני� כדי להתאימ� לתבנית שהוא מפעיל כיו�

 

 סיכו� והמלצות

 שנה בעניי� 40ת כשלו כשלא הצליחו להגיע להסכמה מש
 "משרדי החינו
 והתמ
. הגדרת בתי הספר להכשרה מקצועית והכללת מערכת החניכות בחוק לימוד חובה

או לחלופי� ,  מיזוג מסגרות החינו
 של שני המשרדי�לא השכילו להחליט על, כמו כ�
משרדית שתקבע דפוסי� מחייבי� לשיתו# פעולה בי� �לחתו� על מתווה לאמנה בי�

 שנה ע� 40כשלו ג� הממשלות שהשלימו במש
 . המשרדי� בנושא החינו
 המקצועי
א
 לא קבעו דפוסי� , טכנולוגי�קיומ� של שתי מערכות נפרדות לחינו
 מקצועי

מחייבי� לשיתו# פעולה ביניה� ולא אכפו אות� עליה� במש
 שני� רבות כדי 
 . שהיתרונות שבהפעלת� הנפרדת ימוצו עד תו�

 בדבר איחוד מערכות החינו
 1989על הממשלה לבחו� מחדש את החלטתה מדצמבר 
עליה לקבוע , כל עוד קיימות שתי מערכות נפרדות. וההכשרה המקצועית לנוער

ת למשרד החינו
 ולחייב אות� "י� לשיתו# פעולה בי� משרד התמדפוסי� מחייב
למלא אחריה� כדי למצות את היתרונות שבהפעלת� הנפרדת ולהתמודד ע� נקודות 

 . התורפה הפוגעות בתלמידי�

תקנות שיקבעו את , סו#�סו#, ת להתקי�"על שר החינו
 בהסכמתו של שר התמ
הדחיפות שבהסדרת הנושא הוחרפה . התנאי� להכללת החניכות בחוק לימוד חובה

 . ע� הרחבת תחולתו של חוק לימוד חובה

ר ושריה� להפו
 את מודל "ת והעו"מש
 שני� רבות לא הצליחו משרדי התמ
החניכות המתאי� ביותר לטיפול בבעיות החניכות הקיימות בישראל למודל העיקרי 

 . באר0
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נדרש משרד , טכנולוגי�כדי שהחניכות תוכל לשמש גור� של ממש בחינו
 המקצועי
ת לקיי� דיו� מעמיק שמטרתו לשנות עד כמה שאפשר את מודל החניכות הנהוג "התמ

ת יפעל ליצירת תשתית "מ� הראוי שמשרד התמ. באר0 ולהתאימו למודל האירופי
כלכלית שתעודד מעסיקי� ותסייע לה� ללכת בעקבותיו של סט# ורטהיימר �חוקית

באמצעות , זאת. י המפעלי� ובשיתו# המעסיקי�ולפתח בתי ספר לחניכי� בתחומ
שיתו# פעולה הדוק ע� המעסיקי� וארגוניה� השוני� וע� שלטונות , שינויי חקיקה

 . הצבא ומעקב מתמיד אחר יישו� המודל

א
 האג# לא , העבודה במקומות החניכה היא הנדב
 המרכזי של מערכת החניכות
, בנות מ� היסוד את מער
 הבקרההאג# נדרש ל, לפיכ
. פיקח עליה באופ� נאות

המעקב והפיקוח שלו אחר בתי הספר המופקדי� על הליווי והטיפול בחניכי� 
 . במקומות העבודה

פדגוגי ואת הפיקוח הכספי שהוא �על האג# להדק את הפיקוח המקצועי, בה בעת
 . מקיי� כדי לייעל את פעילותו ובתו
 כ
 שמירה על כספי הקופה הציבורית

 

♦ 
 

 מבוא

טכנולוגי היא הכשרתו וטיפוחו של כוח אד� מקצועי �המטרה המרכזית של החינו	 המקצועי
משרד . למגוו� המקצועות והתפקידי� בשוק העבודה כדי שיוכל לתרו� לצמיחה הכלכלית במשק

ה� שני המשרדי� )  או המשרד4ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , החינו	 ומשרד התעשייה
טכנולוגית של בני נוער בישראל ובהכנת� �י� העוסקי� בהכשרה מקצועיתהממשלתיי� העיקרי

 חוק �להל� (, �1949ט"התש, משרד החינו	 מופקד על ביצוע חוק לימוד חובה. לעול� העבודה
 מופקד על 5) האג$�להל� (ת "האג$ להכשרה ולפיתוח כוח אד� שבמשרד התמ). לימוד חובה

, בהתא� לחוק עבודת הנוער) מערכת החניכות(די� טכנולוגית לנערי� עוב�הכשרה מקצועית
 ).  חוק החניכות�להל�  (�1953ג "התשי, ולחוק החניכות)  חוק עבודת הנוער�להל�  (�1953ג"התשי

דוח . טכנולוגית לרמות הנמוכות יותר של הייצור יש ג� ער	 חברתי חשוב�להכשרה מקצועית .1
 ציי� ששיעור העוני בישראל הוא �2010 בשנת  על ישראל שנכתב לקראת כניסתה לארגו�6OECDה

שיעורו הגבוה של העוני נובע . בעיקר בקרב האוכלוסייה הצעירה, הגבוה ביותר בכל מדינות הארגו�
הדוח המלי( . �OECDמשיעור ההשתתפות הנמו	 בכוח העבודה בישראל בהשוואה למדינות ה

 . הלתגבר את ההכשרה המקצועית הניתנת ב, בי� השאר, לישראל

 בני נוער שאינ� עובדי� ואינ� שייכי� �" הנוער המנותק"קטגוריה בעייתית ביותר היא תופעת  .2
 15�17על נערי� בני ) ס"הלמ(להל� נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . לשו� מסגרת לימודית

 :7)באלפי� (2008וקבוצות אוכלוסייה לשנת , עבודה, לפי לימודי�

__________________ 

 .  היה משרד העבודה והרווחה מופקד על הכשרה מקצועית לנערי	 עובדי	2003עד שנת   4
 .1ראו הערה   5
 .ארגו� בינלאומי של המדינות המפותחות לשיתו� פעולה ולפיתוח כלכלי 6

 .559' עמ, 12.31לוח , Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙�˘2009 , )ס"למ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   7



 ב61דוח שנתי  1278

 

ÌÈ·¯Ú ÌÈ„Â‰È ‰Ò"Î* 

ÏÌÈ„ÓÂÏ ‡ ÌÈ„ÓÂÏ ‡Ï ÌÈ„ÓÂÏ ‡Ï 

‰Ò"Î

 ‡Ï

ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ„·ÂÚ

‰Ò"Î 

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰Ò"Î

 ‡Ï

ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ„·ÂÚ

‰Ò"Î 

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰Ò"Î

 ‡Ï

ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ„·ÂÚ

‰Ò"Î 

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡

13.0 10.9 2.1 93.6 18.3 15.2 3.1 257.5 31.7 26.4 5.3 356.7 

13.9% 11.6% 2.3% 100% 7.1% 5.9% 1.2% 100% 8.9% 7.4% 1.5% 100% 

 .ס( כל האוכלוסייה שבנוס� ליהודי	 וערבי	 כוללת ג	 קבוצות אוכלוסייה נוספות *

; אינ� לומדי�)  מקרב בני הנוער בגיל זה8.9%�כ (17�15 בני נוער בני 32,000�מהנתוני� עולה כי כ
זו קבוצה . מכלל הנערי� בגיל זה בישראל אינ� לומדי� ואינ� עובדי�) 7.4%( נערי� 27,000

חלק� אינ� משתלבי� . הנמצא בסכנת גלישה לשוליי� החברתיי�" נוער בסיכו&"מוגדרת כ
וחלק� נדחקי� לפשיעה ואלימות והופכי� לנטל על מערכות , במערכות ובמסגרות נורמטיביות

 .המשפט והאכיפה, הסדר

תכיפות א, נעדרי� ב,  בני נוער הרשומי� כתלמידי��" נשירה הסמויה"לכ, יש להוסי+ ג� את ה
שאינ� פעילי� ואינ� " נפקדי��נוכחי�"וג� כשה� נמצאי� בבית הספר ה� בבחינת , גבוהה

�10,000�ואול� היא נאמדת בכ, אי& מידע מדויק על היק+ תופעה זו. משתפי� פעולה ע� בית הספר
 עמד מנהל 2008התרבות והספורט של הכנסת מיולי , בישיבת ועדת החינו,. 8 תלמידי�20,000
מדובר על הרבה מאד "בדבריו ציי& כי . לארגו& הלימודי� במשרד החינו, על חומרת התופעההאג+ 

ילדי� ..., לא מקיימי� את סדר היו� הרגיל, תלמידי� שפשוט לא משתפי� פעולה ע� בית הספר
, מדי פע� פורצי� וממשיכי� להיות נורמטיביי� לחלוטי&, ששותי�, שעוברי� עברות קטנות

 ".זו התחלת הדר,, ה� כ& מתנסי�, אבל ה� כ& נכנסי� לעול� הזה, תלמידי�מדווחי� במצבת ה

 מקדמות את הניסיו& 9ת"טכנולוגית של משרד החינו, ומשרד התמ�מסגרות ההכשרה המקצועית
נערי� ברמת סיכו& גבוהה יותר נעזרי� . לשלב קבוצות אלה בחברה כגורמי� תורמי� ומועילי�

לקידו� נוער שבמשרד החינו, ובמשרד הרווחה והשירותי� במסגרות השיקומיות של המינהל 
 . 10החברתיי�

__________________ 

הרחבת לימוד חובה (התרבות והספורט של הכנסת שדנה בצו לימוד חובה , בישיבת ועדת החינו(  8
כי מספר הנושרי	 ממערכת , כ מיכאל מלכיאור"ח, ר הוועדה"הערי( יו, 2008ביולי ) ב"י*א"לכיתות י

ת משרד לי"תגובת מנכ. א	 כוללי	 בו ג	 את הנשירה הסמויה, 50,000* ל40,000החינו( הוא בי� 
 ". זה מסוג הדברי	 שכל מספר זוכה: "החינו( הייתה

וה� מופעלות ג	 בבתי הספר , קיימות תכניות תגבור שונות המיועדות למנוע נשירת תלמידי	 מתקשי	  9
ובבתי ספר להכשרה מקצועית , בתי הספר העיוניי	 והטכנולוגיי	 שבאחריות משרד החינו((הרגילי	 

 בתי ספר *ני נוער ברמת סיכו� גבוהה יותר מיועדי	 בתי ספר חלופיי	 לב; )ת"שבאחריות משרד התמ
וה	 מציעי	 מסגרת לימודי	 חינוכית הכוללת , קטני	 שקולטי	 תלמידי	 שנשרו מבתי ספר רגילי	

מרכזי חינו( ופנימיות , כגו� מרכזי נוער(בדר( כלל לימודי	 עיוניי	 בשילוב לימודי	 מקצועיי	 
 ).שרד החינו(ייחודיות שבאחריות מ

מסגרות חינו( ולימוד מיוחדות מאכלסות בני נוער בסיכו� שאינ	 יכולי	 ללמוד בבתי ספר רגילי	 או   10
. התנהגות בלתי מסתגלת והתנהגויות שיש בה� סיכו�, כמו עבריינות, חלופיי	 עקב מכלול בעיות

ה "דו	 נוער הילבמסגרות אלה אפשר לציי� ג	 את קי(אלימות ועוד , התמכרות לסמי	, למשל
, מוסדות חסות הנוער שבאחריות משרד הרווחה והשירותי	 החברתיי	, שבאחריות משרד החינו(

 ). בתי מעצר, בתי כלא, מוסדות גמילה
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חוק . ללמוד שיעורי מקצוע בבתי ספר מקצועיי�) 18�15מגיל (חוק החניכות מחייב נערי� עובדי� 
חוק עבודת הנוער מחייב את הנער העובד . החניכות קובע עוד כי לא יועסק נער במקצוע אלא כחני,

 . ובלבד שלא יעלה על תשע שעות בשבוע, או לפצלו לכמה ימי�, ללמוד יו� אחד בשבוע

 17�15בעיקר בני , ב"י�' נערי� ונערות בכיתות ט12,000�ת לומדי� כ"בבתי הספר של משרד התמ
יותר ממחצית� משתייכי� . 11 בתי ספר מקצועיי�70�הלימודי� העיוניי� מתקיימי� בכ). ב"י�'י(

החניכי� לומדי� ג� מקצועות , מלבד לימודי המקצוע. ני&עתיד וסכ, עמל, לרשתות החינו, אורט
נוס+ על תעודת המקצוע ג� תעודת בגרות חלקית של , א� יעמדו בדרישות, וה� יכולי� לקבל, ליבה

. תיכונית במסלולי� להנדסאי� וטכנאי� מוסמכי�� יחידות המעניקה אפשרות קבלה להכשרה על14
,  מהתלמידי�17%�ובה� לומדי� כ, ל"בשיתו+ צהל או "חלק מבתי הספר נמצאי� בבסיסי צה

חלק ניכר . והבוגרי� אמורי� להמשי, לעסוק במסגרת הצבאית במקצועות שהוכשרו אליה�
�הענפי� העיקריי� שבה� לומדי� כ. לומד בבתי ספר שבמגזר המיעוטי�) 30%�כ(מהתלמידי� 

 .מתכת ומינהל, חשמל ואלקטרוניקה,  מהתלמידי� ה� מערכות ברכב60%

המערכת הארגונית באג+ המטפלת בהכשרה מקצועית לנוער כוללת את הממונה על החניכות 
, תקציב, וכ& אנשי פדגוגיה, סג& ממונה לנוער במחוזות, מפקחי� מקצועיי� ופדגוגיי�, וסגניתו

ת "תקציב האג+ להכשרה מקצועית לנוער במשרד התמ. גזברות ומינהל ביחידת המטה ובמחוזות
�הביצוע הסתכ� בכ). לא כולל עלויות כוח אד� של האג+(ח " מיליו& ש430�ד על כ עמ2008לשנת 

רובו ככולו היה תשלו� לרשתות המפעילות את בתי הספר ).  מהתקציב73%�כ(ח " מיליו& ש313
 .בעבור הכשרת� של התלמידי�

ספר  בדק משרד מבקר המדינה את אופ& פעולתה של מערכת בתי ה2010אוגוסט �בחודשי� פברואר
את הפיקוח שמקיי� עליה� האג+ ואת הקשרי� וסדרי , ת"להכשרה מקצועית לנוער שבמשרד התמ

הבדיקה נעשתה במטה האג+ בירושלי� ובמחוזותיו שבתל . התיאו� שבי& שתי מערכות החינו,
 . באג+ כוח אד�, ל"בירורי� נערכו ג� במשרד החינו, ובצה. אביב ובחיפה

 

 

לוגי בישראל טכנו�מערכת החינו� המקצועי
12

 

 טכנולוגי במשרד החינו	 �אפיו� מערכות החינו	 המקצועי

 ת"ובמשרד התמ

) ת"במשרדי החינו, והתמ(טכנולוגיי� �למדו בבתי הספר המקצועיי�) 2008(ט "בשנת התשס .1
היק+ החינו, . ב בישראל"י�' מכלל התלמידי� בכיתות י36%� תלמידי� שה� כ130,000�כ

ומהממוצע ) 48%�כ(אל נמו, מהממוצע בארצות הקהילה האירופית טכנולוגי בישר�המקצועי
טכנולוגי בישראל בולט על �היקפו המצומצ� של החינו, המקצועי). 44%�כ (OECD�בארצות ה

 מהנדסי� �בדרג של מובילי הטכנולוגיה : רקע המחסור בכוח עבודה מקצועי בדרגי� השוני�
מפעילי ,  מפעילי מכונות ממוחשבות�) הייצוררצפת (בדרג של מפעילי הטכנולוגיה ; ומפתחי�
,  מכונאי רכב�בדרג של עובדי� מקצועיי� ; בקרה ספרתית וכיוצא באלה, מבקרי איכות, רובוטי�

 .מסגרי� וכדומה, רתכי�

__________________ 

 �170בכלל� שמונה בתי ספר של רשות חסות הנוער שבמשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ובה� כ  11
 .תלמידי�

משמעה " הכשרה מקצועית"ו, משמעו חינו� טכנולוגי" טכנולוגי�חינו� מקצועי"בדוח זה המונח   12
 .הכשרה למקצוע ספציפי
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למדו ) 2008(ט "בשנת התשס) 90%�כ(טכנולוגי בישראל � רוב תלמידי החינו, המקצועי .2
טכנולוגי בשלוש �גיה שבמשרד החינו, העוסק בחינו, מדעיבבתי הספר של מינהל מדע וטכנולו

 �' צביר ב;  תלמידי�42,000�שבה& לומדי� כ, הנדסיות� מגמות מדעיות�' צביר א): צבירי�(רמות 
, תעסוקתיות� מגמות מקצועיות�' צביר ג;  תלמידי�46,000�שבה& לומדי� כ, מגמות טכנולוגיות

 . תלמידי�25,000�שבה& לומדי� כ

ת החינו, המקצועי של משרד החינו, מבוססת על התפיסה כי יש להקנות השכלה כללית מערכ
בראשית שנות . וטכנולוגית רחבה על חשבו& הכשרה מקצועית ספציפית והתנסות מעשית בעבודה

 שהדגישה במידה רבה יותר 13התשעי� יושמה במערכת החינו, המקצועי של משרד החינו, רפורמה
טכנולוגי �מטרת הרפורמה הייתה לאפשר לתלמידי החינו, המקצועי. לוגיטכנו�את החינו, המדעי

כדי , זאת. להיבח& בבחינות בגרות רבות ולהשיג תעודה שוות ער, לזו המתקבלת בחינו, העיוני
וה� יוכלו , להגדיל את שיעור הפוני� לרכישת השכלה גבוהה במקצועות המדע והטכנולוגיה

 . יה כמהנדסי� ומפתחי�להשתלב בדרג של מובילי הטכנולוג

הקניית השכלה כללית וטכנולוגית רחבה יותר , בנוגע לתלמידי� שלא ימשיכו ללימודי� אקדמיי�
והעדפתה על פני הכשרה מקצועית ספציפית נובעת מהשינויי� הטכנולוגיי� והכלכליי� המהירי� 

 הדורשי� הדבר עולה בקנה אחד ע� המעבר ממקצועות מסורתיי�. המאפייני� משק מודרני
ע� . מיומנות טכנית ספציפית למקצועות המתבססי� על טכנולוגיה מתקדמת ודורשי� ידע רחב יותר

למשל עיצוב שיער , טכנולוגית ספציפית�משרד החינו, עדיי& עוסק ג� בהכשרה מקצועית, זאת
דת בגרות בוגרי� שאינ� זכאי� לתעו). 'צביר ב(ומערכות ברכב ) 'צביר ג(בישול ואפייה , )'צביר ב(

יכולי� להמשי, את לימודיה� במסלול הרצ+ )  יחידות לימוד14(מלאה א, עומדי� בתנאי הקבלה 
 .תיכוני לקראת תואר הנדסאי או טכנאי מוסמ, במכללות טכנולוגיות�העל

�וכ, ב בישראל"י�' מתלמידי כיתות ט3%�ת לומדי� רק כ"בבתי הספר שבפיקוח משרד התמ .3
טכנולוגי של �בעוד מערכת החינו, המקצועי. טכנולוגי�חינו, המקצועי בלבד מכל תלמידי ה10%

מתמקד האג+ בהכשרת תלמידיו , משרד החינו, מכשירה את תלמידיה לעבודה בכל רמות הייצור
משקלו היחסי של האג+ בהכשרה לרמות . וכעובדי� מקצועיי�) רצפת הייצור(כמפעילי טכנולוגיה 
 .אלו גבוה אפוא יותר

ת הוא בשילוב שבי& העבודה המעשית "מערכת ההכשרה המקצועית של משרד התמייחודה של 
האג+ מדגיש את ההתנסות המעשית . Dual System(14(במפעלי� ובי& הלימודי� בבית הספר 

 . בעבודה ואת ההכשרה המקצועית הספציפית על חשבו& הלימודי� העיוניי�

יה ומעובדי הכפיי� המקצועיי� ידע רב הדורשת ממפעיל, בעקבות התפתחות הטכנולוגיה, ע� זאת
גדל במהל, השני� באופ& ניכר חלק� של לימודי הליבה ולימודי המקצוע התאורטיי� בבתי , יותר

דפוס החניכות הרווח כיו� הוא של שלושה , במקו� יו� לימודי� אחד בשבוע בבית הספר. הספר
ת "המקצועי לנוער של משרד התמכ, עברה מערכת החינו, . וא+ ארבעה וחמישה ימי לימוד בשבוע

�למערכת הכשרה מקצועית) Vocational Training(ממערכת הכשרה מקצועית במובנה הצר 
 .Vocational & Educational Training)(טכנולוגית במובנה הרחב 

יתרונה של החניכות הוא ג� בשל יכולתה לתת פתרו& לבעיה של היעדר התנסות מעשית בעבודה 
השילוב בעבודה מאפשר לחניכי� להרוויח שכר כלשהו שתור� לה� מהבחינה . בתקופת ההכשרה

וכ& לצבור ניסיו& חיי� והתנסות , הכלכלית ומחזק את תחושת המסוגלות ואת הדימוי העצמי שלה�
החניכות מתאימה במיוחד לשכבה רחבה של אוכלוסייה . מעביד כהכנה לחיי העבודה�ביחסי עובד

__________________ 

13  È‚ÂÏÂ�ÎËÂ ÈÚ„Ó ÍÂ�ÈÁÏ ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„) 1992אוגוסט , )ועדת הררי. 
ראו להל& בפרק על העסקת חניכי� במקומות , בנושא השילוב בפועל בי& העבודה המעשית ללימודי�  14

 .עבודה
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א, מסוגלת ללמוד מקצוע ספציפי תו, כדי התנסות ,  מופשט וליישמוהמתקשה ללמוד עקרו& מדעי
 . ולהצליח בו

 ככל שההחלטה על מסלול להכשרה מקצועית ספציפית תתקבל בשלב �" הסללה"החיסרו& נעו0 ב
במיוחד אצל , כלכלית�כ& תגבר הסכנה של חסימת האפשרויות לניעות חברתית, מוקד� יותר

מוקדמת המאפיינת במיוחד " הסללה"אמנ� .  רק בגיל מאוחר יותרתלמידי� שיכולותיה� מבשילות
א, היעדרה גור� להתעלמות מצרכיה של אוכלוסייה , "יד רועדת"את החניכות צריכה להיקבע ב

האוכלוסייה הזו מתוסכלת מחוסר יכולתה להתמודד ע� הדרישות של מערכת החינו, . רחבה
אלא שביכולתה . מדעי ברמותיו הגבוהות�לוגיוהיא מתקשה להתמודד ע� חינו, טכנו, העיונית

�להצליח לפתח את כישוריה בצורה טובה יותר ולהשתלב בתעסוקה באמצעות השילוב הטמו& ב
Dual System. 

 מכלל התלמידי� 15%�כ.  מקובלת מאוד בחינו, המקצועי באירופהDual System�שיטת ה
כשליש מכלל  (OECD�ית ובארצות הבקבוצת הגיל המתאימה לומדי� במסגרת זו בקהילה האירופ

 מכלל 59% � ובשווי0 48% �בדנמרק , 42% �שיטה זו רווחת בעיקר בגרמניה ). החינו, המקצועי
טכנולוגי עולה על � מכלל החינו, המקצועיDual System�במדינות אלה חלקה של ה. התלמידי�

בד מכל התלמידי�  בל3%�מגיע היק+ החינו, המקצועי בשיטה זו ל, כזכור, בישראל. 70%
 .  מכלל הלומדי� בחינו, המקצועי10%�ולכ, בקבוצות הגיל המתאימות

את , מר אהוד אולמרט,  לראש הממשלה דאז2007המועצה הלאומית לכלכלה הגישה באפריל  .4
ובאותו חודש אישרה הממשלה את , )נדה' האג�להל& " (2010�2008חברתית �נדה הכלכלית'האג"

מערכת החינו, . "צוי& בי& השאר כי החינו, המקצועי בישראל הול, ונעל�נדה 'באג. עקרונותיה
�העובדה היא שכ, אול�.  תעודת בגרות�להשגת יעד מרכזי אחד , רובה ככולה, העל יסודית מכוונת

מערכת החינו, אינה מציעה לתלמידי� אלה ...  מתלמידי כל מחזור אינ� מקבלי� תעודת בגרות50%
וסגירת דלתות בשלב מוקד� הוביל לגרוע בשני " הסללה"חשש מפני ה... אלטרנטיבה כלשהי

מחד המערכת לא מסוגלת להכשיר חצי מילדי ישראל להמש, לימודי� במוסדות : העולמות
 ". ומאיד, היא לא מספקת לה� הכשרה אלטרנטיבית כלשהי, להשכלה גבוהה
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Â˙
Ó

 ÌÈ
˘‰ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ2004-2010 Ï˘ ‰„È¯È ‰ÏÁ 12%È ˙Â˙ÈÎ È¯‚Â· ¯ÂÚÈ˘· " ·È˙
· ·
ÈÚÂˆ˜Ó‰-‡·ˆÏ ÌÈÒÈÈ‚˙Ó‰ ÏÏÎÓ È‚ÂÏÂ
ÎË . Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ Ï‡¯˘È· ÌÈÈ˜ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

Î· Ô‰ ÈÚÂˆ˜Ó‡·ˆ· Ô‰Â ÈÁ¯Ê‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÁÂ . ÍÂ
ÈÁ‰ È¯‚Â· Ï˘ ÔË˜‰ Ì¯ÙÒÓ ·˜Ú
ÈÚÂˆ˜Ó‰-ÌÈÒÈÈ‚˙Ó‰ ·¯˜· È‚ÂÏÂ
ÎË ,Î ¯È˘Î‰Ï ‡·ˆ‰ ıÏ‡
-55%-45% Ì„‡‰ ÁÂÎÓ 
ÈÚÂˆ˜Ó‰-ÌÈÈ
ÂÈÚ ¯ÙÒ È˙· È¯‚Â· ·¯˜Ó ÂÏ ˜Â˜Ê ‡Â‰˘ È‚ÂÏÂ
ÎË , ÍÂ
ÈÁ ÏÎ ÌÈ¯ÒÁ‰
ÈÚÂˆ˜Ó-Ì„Â˜ È‚ÂÏÂ
ÎË . 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙Â·Á¯ ˙Â·Î˘ È
·Ï ÚÈÈÒÏ Á¯Î‰‰Â ‡·ˆ‰Â ˜˘
 ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˜Â˘· ·Ï˙˘‰ÏÂ ÌÈÈ
ÂÎÈ˙‰ Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÌÈÁÈÏˆÓ Ì
È‡˘

ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÍÂ
ÈÁ‰ ˙·Á¯‰·˘ Á¯Î‰‰-È‚ÂÏÂ
ÎË , ÈÏÂÏÒÓ Á˙Ù˙ ‰
È„Ó‰˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì‰Â
Ì‰Ï ÂÓ‡˙ÂÈ˘ ÌÈÈÂ‡¯ ‰¯˘Î‰. 

 

 קיומ� של שתי מערכות חינו� נפרדות

מערכת . ת יש שורשי� היסטוריי�"תי מערכות החינו, של משרד החינו, ומשרד התמלהפרדה בי& ש
. טכנולוגי שבאחריותו של משרד החינו, ובפיקוחו הייתה מיועדת לנערי� לומדי��החינו, המקצועי

לצדה הוקמה מערכת חינו, נוספת לנערי� הלומדי� בחניכות ומוגדרי� בחוק החניכות כנערי� 
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, לפי חוק עבודת הנוער. צל מעביד ומבקרי� באופ& סדיר בשיעורי המקצועא) חניכי�(העובדי� 
 . והאחריות לחינוכ� הוטלה אפוא על משרד העבודה, נערי� עובדי� חייבי� ללמוד יו� אחד בשבוע

התעוררה ג� שאלת , כשחלקו של מרכיב הלימודי� בחניכות התרחב, במרוצת השני� .1
מינו באוגוסט , 1988בעקבות החלטת הממשלה מינואר . הכפילות וההפרדה שבי& שתי המערכות

 צוות �להל& (דאז צוות בראשות מר קוברסקי ) ר" שר העו�להל& (שר החינו, ושר העבודה והרווחה 
 .את המלצותיו לשר החינו,'  הגיש צוות א1989בנובמבר . שיבח& את הכפילות של המשרדי�) 'א

יהיו באחריות המינהל ,  חינו, החובה ועד גיל הגיוסמראשית, הצוות המלי0 כי כל נושאי החינו,
ואליו יועברו כאג+ ג� היחידות המטפלות בנוער באג+ להכשרה , הפדגוגי שבמשרד החינו,

 . ר"מקצועית שבמשרד העו

כדי לייש� את החלטת . ' קיבלה הממשלה החלטה המאמצת את המלצות צוות א1989בדצמבר 
והוא הגיע למסקנה כי האיחוד לא , ר צוות חשיבה משות+"הממשלה הקימו משרדי החינו, והעו

לי שני המשרדי� דאז לראש הממשלה ולשרי " מנכ1990בעקבות כ, פנו במאי . יביא כל תועלת
הממשלה לא דנה . ר דאז וביקשו להעלות לדיו& חוזר את החלטת הממשלה האמורה"החינו, והעו

 . וכ, נותרה החלטת הממשלה על כנה, לי�"בבקשת המנכ

נדרש ג� , במסגרת עתירה שנמחקה בסופו של דבר לאחר כמה שנות דיוני�, 015"בדיונו בבג .2
בית המשפט ביקש משר האוצר . בית המשפט העליו& לשאלת קיומ& של שתי מערכות חינו, נפרדות

ר דאז להתייחס בתשובת� לעתירה ג� לאפשרות של העברת בתי הספר המקצועיי� "ומשר העו
על , המסגרת של בתי הספר התעשייתיי�"פרקליטות המדינה ציינה כי . שרד החינו,לאחריותו של מ

המשיבי� מקווי� . היא מסגרת שיורית לזו המרכזית המופעלת במשרד החינו,, פי חוק החניכות
משרדיי� שהוקמו לטיפול בסוגיה זו יימצאו פתרונות הולמי� שיתנו �שבעקבות דיוני הצוותי� הבי&

 לצרכי אוכלוסיית התלמידי� המבקשי� לשלב בי& הלימודי� העיוניי� להכשרה את המענה המיטבי
 ".המעשית

ÔÈ·‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ-Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈ„¯˘Ó" ÚÈ‚‰Ï ˙
ÍÂ
ÈÁ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ‚ÂÊÈÓ ÔÈÈ
Ú· ‰ÓÎÒ‰Ï . Â¯·ÚÂ‰ ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ13 ÔÈ·Ó ¯ÙÒ È˙·  

Î-80· ÂÏÚÙÂ‰Â ÂÓ˜Â‰˘ ¯ÙÒ È˙· ÂÚ‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÎ¯„ ˙ÏÈÁ˙"¯ ,Ò˘˙‰ ˙
˘·Â" Ë
Î Ì‰· Â„ÓÏ-1,900ÌÈ„ÈÓÏ˙  .Ó˙‰ È¯·„Ï" ‰˜ÂˆÓÓ ‰Ú·
 ÂÏÏ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙¯·Ú‰ ˙

ÂÚ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰‚È¯ÁÓÂ"¯ . ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ÔÈ·˘ ‰„¯Ù‰‰ ‰
Î ÏÚ ‰¯˙Â
 ÍÎ
ÍÂ
ÈÁ‰ . 

עיי� במגמות התמחות משרד החינו, מפעיל את מרכזי החינו, לנוער שבה� משלבי� לימודי� מקצו
ט "בשנת התשס. ת באמצעות התנסות מעשית בסדנאות בבתי הספר"דומות לאלו של משרד התמ

�חלק ממגמות הלימוד המקצועיות). ב"י�'בכיתות ט( תלמידי� 9,000�למדו במרכזי נוער אלו כ
 .ת"טכנולוגיות הקיימות במשרד החינו, דומות במידה רבה לאלו שבבתי הספר של משרד התמ

למדו בשנת ) ובכללה מכונאות רכב ומערכות ממוחשבות ברכב(במגמת מערכות ברכב , למשל
למדו ) ת"המקבילה למגמת מינהל במשרד התמ(במגמת חשבונאות ;  תלמידי�4,400�ט כ"התשס

המקבילה למגמת חשמל (פיקוד ובקרה , במגמת מערכות הספק;  תלמידי�8,300�ט כ"בשנת התשס
יצוי& שהתלמידי� במגמות .  תלמידי�6,300�ט כ"למדו בשנת התשס) ת"מואלקטרוניקה במשרד הת

ראו (אלה הלומדי� בבתי הספר של משרד החינו, אינ� מתנסי� בעבודה מעשית במקומות העבודה 
א, ה� זכאי� להמיר בתנאי� את התעודה הטכנולוגית , ) העסקת חניכי� במקומות עבודה�להל& 

  .ת"שרד התמשל משרד החינו, בתעודת מקצוע ממ

__________________ 

 ',˘¯ ‰ÏÓÚ ˙˘¯1 -� ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰  'Á‡Â ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú  7659/97' "בג  15
 .תקדי&



 1283 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

Ô‰È˙ÂÈÂÏÚÂ ˙Â„¯Ù
 ÍÂ
ÈÁ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ˙ÏÚÙ‰·˘ ˙ÂÏÈÙÎ‰Ó Ú·Â
‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ¯ÒÂÁ „·ÏÓ ,
Ó˙‰ „¯˘Ó È„ÈÓÏ˙ ·¯˜· ˙Â¯‚·‰ ˙Â
ÈÁ· È
Á·
 ˙‡ ÂÊ ‰„¯Ù‰ ‰ÏÙÓ" ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ì‰˘ ˙

ÍÂ
ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈ
¯ËÒ˜‡ .ÍÎÈÙÏ , ¯„Ò‰ ¯„ÚÈ‰·Â ÍÂ
ÈÁ‰ ¯˘ È„È ÏÚ ˙Â
˜˙ ˙
˜˙‰ ‡ÏÏ
Á‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÈ‡˙ÓÓ˙‰ „¯˘ÓÏ ÍÂ
È" ˙) ÔÏ‰Ï ‰‡¯-‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰
Ó‡‰ ÏÚ ˜¯Ù· ( ,

Ô‚Ó È
ÂÈˆÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ ÔÈ‡ . ˙Â
ÈÁ· ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰˘˜˙Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â„Ó˘ ÔÈÈˆÏ ˘È
˙Â¯‚·‰ ,‰Ú¯Ï ‰˙ÂÏÙ‰Ï ‡ÏÂ ‰„„ÂÚÏÂ ‰˜ÊÁÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ. 

3. ‡ ˙ÂÂˆ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ Û‡ ' ¯·Óˆ„·1989 , ‰Î „Ú ‰ÙÎ‡ ‡Ï ‡È‰
˙‡Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÍÂ
ÈÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰˙ËÏÁ‰ "ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ï ˙ .

È‡ Ï˘ È˘ÚÓ‰ ˘Â¯ÈÙ‰- Ï˘ ÔÓÂÈ˜ Í˘Ó‰ ˙‡ ‰„·ÂÚÎ ‰Ï·È˜ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ‡Â‰ ÂÊ ‰ÙÈÎ‡
˙Â„¯Ù
 ÍÂ
ÈÁ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘. 

 התקיימה ישיבה 2009 כי ביולי 2011מסר בתשובתו מינואר , מר גדעו& סער, שר החינו,
טכנולוגי �לי משרדיה� בנושא ריכוז החינו, המקצועי"ת ושר החינו, ומנכ"תמבהשתתפות שר ה

שר החינו, הוסי+ כי בכוונתו לשוב ולפנות לשר . בדיו& לא הושגה הסכמה בעניי&. במשרד החינו,
 . ולאחר פגישה זו ישקול את הדר, הנכונה לקידו� הנושא, ת בעניי& זה"התמ

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ¯·Óˆ„Ó ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÔÂÁ·1989 , ËÈÏÁ˙ Ì‡Â
 ÍÂ
ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ Ì˙ÈÈÏÙ‡ ˙ÚÈ
ÓÏÂ ÈÂ
È˘‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰˙Â
˘Ï

Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙÓ˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰"˙ . 

 

 

 הרחבת ההחלה של חוק לימוד חובה ושינוי חוק עבודת הנוער

 ועד 13& שלוש עד כאד� שבראשית שנת הלימודי� היה ב" ילד"חוק לימוד חובה מגדיר  .1
ע החיל "עד שנת הלימודי� התש. 17 עד 14 אד� שבראשית שנת הלימודי� היה ב& �" נער"ו, בכלל

חוק החניכות וחוק . 16'חוק לימוד חובה את חובת הלימוד משלוש שנות לימודי� בג& ועד כיתה י
רת לימודי� מאחר שהחניכות אינה מסג. עבודת הנוער מסדירי� את לימודיה� של נערי� עובדי�

א כי 2בסעי+ ) ט" התשכ�1969משנת (קבע המחוקק בחוק לימוד חובה , הנכללת בחוק לימוד חובה
בהסכמת , בתנאי� שייקבעו בתקנות שיתקי& שר החינו,, חניכות תיחשב על פי החוק כלימוד חובה

 . ת ובאישור ועדת החינו, והתרבות של הכנסת"שר התמ

ר ומשר האוצר לבדוק בתשובת� לעתירה ג� " ביקש משר העו017"בית המשפט העליו& בדיונו בבג
כי יוק� , בי& השאר, המדינה השיבה. א בחוק לימוד חובה2את האפשרות להתקי& תקנות לפי סעי+ 

והוא ידו& בנושא בתי הספר , ר"משרדי מיוחד שיכלול את נציגי משרד החינו, ומשרד העו�צוות בי&
צי� בפרקליטות המדינה פנתה ליועצי� "על ענייני הבגוהממונה , העתירה נמחקה. המקצועיי�

ר והאוצר וציינה כי בית המשפט סבר שמפאת חשיבותו הרבה "העו, המשפטיי� של משרדי החינו,
 .יש להעלותו לפני השרי� כדי שיקבעו את עמדת� בסוגיות העולות מ& העתירה, של הנושא

יטת המדינה הניעה את משרד החינו, צי� בפרקל"0 ופניית הממונה על ענייני הבג"בקשת הבג
�1999בי& השני� . משרדית שתדו& בנושא�ועדה בי&,  שנה30באיחור של , ר להקי�"ומשרד העו

__________________ 

 .ראו בהמש� הפרק, ע"ב בשנת הלימודי� התש"על הרחבת ההחלה של חוק לימוד חובה עד כיתה י  16

 . 15ראו הערה   17
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ר ועל פי הצור, ג� נציגי משרד "משרד העו,  התכנסה הוועדה בהשתתפות נציגי משרד החינו,2002
 . לי� דאז של שני המשרדי�"המנכר דאז ובי& "הדיוני� לוו בפגישות בי& שרי החינו, והעו. האוצר

לא נית& , עמדת משרד החינו, הייתה כי ללא הגדרה ברורה של בתי הספר לחניכות והסכמה עליה
והוא עומד על כ, שרק בתי ספר שתלמידיה� עובדי� במרבית ימות השבוע , להתקי& את התקנות

יקוח על ההיבט הפדגוגי יש להעביר את סמכויות הפ, לדעת משרד החינו,. ייכללו בחוק החניכות
, לשר החינו,) קביעת תכנית הלימודי� וכיוצא באלה, פיקוח על בתי הספר(של בתי הספר לחניכות 

. ת"ואילו סמכויות הפיקוח על מקומות העבודה שבה� עובדי� החניכי� יישארו בידי משרד התמ
חניכות לידי ר דאז התנגדו להעברת הסמכויות הנוגעות למערכת ה"ת ומשרד העו"משרד התמ

 . משרד החינו,

Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘Ó ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÏÚÂÙ·" È˙· Ï˘ Ì˙¯„‚‰Ï Ú‚Â
· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ˙
˙ÂÎÈ
Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ¯ÙÒ‰ . ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˙Â
˜˙‰ Â
˜˙Â‰ ‡Ï ÌÂÈ‰ „Ú2 ‡

‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˜ÂÁ· ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙ÏÏÎ‰Ï ÌÈ‡
˙‰ ˙‡ ÂÚ·˜È˘ ‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˜ÂÁ·. 

 שנות לימוד 15נקבעה חובת לימוד של , 2007�ז"התשס, )29' תיקו& מס(ובה בחוק לימוד ח .2
תיקוני חקיקה ליישו� המדיניות הכלכלית ( לחוק ההתייעלות הכלכלית 46סעי+ . ב"עד סו+ כיתה י

קובע כי תיקו& החקיקה האמור ייוש� בפריסה מדורגת החל , 2009�ט"התשס, )2010� ו2009לשני� 
  .ה" ועד שנת הלימודי� התשעע"משנת הלימודי� התש

È‡-˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˜ÂÁ· ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙ÏÏÎ‰ , Ï‡ ¯·ÚÓÏ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÈÓ„˙ ˙¯ˆÂÈ
˙ÂÎÈ
Á‰ ˙¯‚ÒÓ , ÍÂ
ÈÁ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‡ÏÂ ‰˙ÂÁ
 ˙È¯ÂÈ˘ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÈÂÓÈ„ ‰Ï ‰
˜ÓÂ

ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÊÏ ‰ÓÈÏ˘Ó . ÂÊ ˙Î¯ÚÓ˘ ÌÈ¯Ú
 ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙Î¯ÚÓÏ ıÂÁÓ Ï‡ ÌÈ˜Á„
 ÍÎ
‡˙Ó‰ ‡È‰Ì‰È¯Â˘ÈÎ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˙ÂÈ· ‰ÓÈ . 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰Â ÍÂ
ÈÁ‰ È¯˘˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ˙
‰Ê ‡˘Â
· ‰ÓÎÒ‰Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï ‡˘Â
‰ ˙‡ Â‡È·È .‰˘Ú
 ‡Ï ¯·„‰ ÌÏÂ‡Â. 

ת ע� " כי בישיבה של מטה משרד התמ2010ת השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "משרד התמ
משרדי שינסח את התקנות ליישו� חוק � הוחלט על הקמת צוות בי&2010ינו, ביולי מטה משרד הח

 .לימוד חובה בתו, חצי שנה

לאחר . 1953נחקקו בשנת )  חוקי עבודת הנוער�להל& (חוק החניכות וחוק עבודת הנוער  .3
 במרוצת השני�. החקיקה עמד דפוס החניכות על יו� לימודי� אחד וחמישה ימי עבודה בשבוע

ב הוא לומד ועובד "י�א"ורק בכיתות י, החני, לומד' י�'בכיתות ט: עברה החניכות לדפוס שונה
 תלמידי� הלומדי� מקצועות �בי& תלמידי החניכות . ארבעה ימי עבודה בשבוע�בדר, כלל שלושה

וכ& תלמידי� הלומדי� , שהוכרזו בתקנות החניכות מקצועות חניכות ועליה� חל חוק החניכות
 .האחרוני� לומדי� על פי חוק עבודת הנוער.  שלא הוכרזו מקצועות חניכותמקצועות

, ))ה(א27סעי+ (אול� בחוק עבודת הנוער , בחוק החניכות לא נקבע מספר ימי הלימוד של החני,
נקבעה חובת , 1973�ג"התשל, )הטלת חובת לימודי� לש� הכשרה מקצועית(וכ& בצו עבודת הנוער 

נערי� הלומדי� מקצועות שלא הוכרזו , כ,. תעלה על תשע שעות בשבועלימודי� לנער עובד שלא 
כלומר נוצר פער בי& הוראות חוק . לומדי� יותר משנקבע בחוק עבודת הנוער, מקצועות חניכות

 .עבודת הנוער ובי& דפוס החניכות הקיי� במציאות
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אחר התייעצות ע� ל, שר העבודה, לחוק עבודת הנוער) ג(א27ת השיב כי על פי סעי+ "משרד התמ
. יקבע תכנית לימודי� מינימלית אחידה שלא תמנע הוספת שיעורי� על המפורטי� בה, שר החינו,

 .כלומר שתשע שעות הלימוד בשבוע הנ& בגדר חובה כמינימו�

Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Â
˘¯Ù Ï·˜˙˙ Ì‡ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙ , ÛÈÚÒ‰ È¯‰
 Ú·˜ÈÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Í˘Ó ÈÎ Ú·Â˜ ¯ÂÓ‡‰˙Ò
Î‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡· ˙Â
˜˙· , ÌÏÂ‡Â

Â
˜˙Â‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ÌÈÂÂˆ Â‡ ˙Â
˜˙ . 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" È˜ÂÁ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï È„Î ÏÂÚÙÏ ˙
ÌÈ
˘ÂÈÓ ÌÈ˜ÂÁ Ì‰˘ ¯ÚÂ
‰ ˙„Â·Ú , ÌÈ¯Ê‚
‰ ÏÈÚÙÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÎÈ
Á‰ ÒÂÙ„· ÌÈÈÂ
È˘Ï

˙È
¯„ÂÓ‰ ‰È‚ÂÏÂ
ÎË‰ Ï˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰‰Ó. 

 

 

 ת"חתימת אמנה לשיתו� פעולה בי� משרד החינו� למשרד התמ

מינתה ,  שנות לימוד12�לקראת הארכת תחולתו של חוק לימוד חובה ל, 2008בינואר  .1
לית משרד החינו, דאז צוות מקצועי לבדוק את השפעתה של הארכת חוק לימוד חובה על "מנכ

בכירי� במשרד החינו, בראשותו של מנהל בצוות היו פקידי� ). ' צוות ב�להל& (מערכת החינו, 
ביולי . הצוות התבקש להכי& מצע לדיו& בהנהלת משרד החינו,. האג+ לארגו& הלימודי� במשרד

 . 'לית דוח צוות ב" הוגש למנכ2008

נדרשת החלטת ממשלה ברורה בה יקבע כי כל המסגרות בחינו, העל יסודי ", לדעת הצוות המקצועי
לפיכ, רק בתי ספר הפועלי� על פי חוק החניכות ובתי ספר תעשייתיי� . ו,יהיו בפיקוח משרד החינ

 ". ת"יהיו בפיקוח משרד התמ,  מבנה מוצלח ומקד�� צמודי מפעלי תעשיה �

צוות הבדיקה קיי� מפגש תיאו� ע� הנהלת האג+ להכשרה מקצועית "צוי& כי ' בדוח צוות ב
סיוע לתלמידות ולתלמידי� הנושרי� ל, וגובש קו כללי של שיתו+ פעולה, ת"שבמשרד התמ

הצוות המקצועי מציע להקי� מינהלת משותפת "עוד נכתב בדוח כי ". והעוברי� בי& המערכות
 כ, �ת על מנת לקיי� את השיח ואת המעקב ע� התלמידי� "למשרד החינו, ולמשרד התמ

 ". החזרה למסגרות ואי הנשירה, בכל דר,, שתובטח

 מתלמידי משרד 1,580�עולה מנתוני� של משרד החינו, שלפיה� כהיעדר המעקב אחר התלמידי� 
. במערכת של משרד החינו, כלומדי� בה) 2009(ע "היו עדיי& רשומי� בשנת התש) 13%�כ(ת "התמ
א+ שנגרעו ממצבת התלמידי� הלומדי� במשרד החינו, לצור, התשלו� בגינ� לבתי הספר , זאת

בי& המשרדי� גור� לכ, שתלמידי� יכולי� לנשור מבתי חוסר שיתו+ הפעולה . ולרשויות המקומיות
ת מודיע למשרד החינו, על "ורק כשמשרד התמ, הספר ללא דיווח של המנהלי� על עזיבת�

 .ת"ה� נרשמי� כתלמידי משרד התמ, )לצור, מניעת כפל תקצוב(קליטת� 

 פעולה בי& ת הובילו להסכמה בדבר הצור, בשיתו+"הדיוני� בי& משרד החינו, למשרד התמ .2
מדובר בטיוטה של אמנה ". משרדית�מתווה לאמנה בי&" את ה2009המשרדי� והניבו במרס 

: בטיוטת האמנה נקבע. רעיונית בלבד שאינה יורדת לרמה של פרטי� טכניי� ושינויי� ארגוניי�
ימופו כל המסגרות ; ת"תכנית הליבה שקבע משרד החינו, תופעל ג� בבתי הספר של משרד התמ

ות וכל מגמות הלימוד בכל בתי הספר לשימוש� של נציגי שני המשרדי� והרשויות הקיימ
תקוד� התקנת התקנות ; יינת& לתלמיד ולהוריו חופש בחירה של המסגרת הלימודית; המקומיות

 .לחוק לימוד חובה בתיאו� והתייעצות בי& שני השרי�
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· ˙ÂÏÈÙÎÏ ÌÚË ÏÎ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ‰
Ó‡‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ
Î˙ ˙
Î‰
 ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó·)‰˜ÈËÓ˙Ó ÔÂ‚Î ,˙ÈÏ‚
‡ ,˙È¯·Ú (ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â ; ˙ÂÎÈ
Á‰ È„ÈÓÏ˙

 ˙ÂÈ
Î˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÏ Ì‰˘ ÌÂ˘Ó Ô‚Ó È
ÂÈˆ ÌÈÏ·˜Ó Ì
È‡ ˙Â¯‚·‰ ˙Â
ÈÁ·· ÌÈ
Á·
‰
ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ· Ô
È‡˘ „ÂÓÈÏ ; ‰¯È˘
‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ ÌÈ„¯˘Ó‰ È
˘ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘

ÓÈÏ‰ ÔÓ Ì¯ÙÒÓ ˙
Ë˜‰· ÚÈÈÒÈÂ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Î¯ÚÓÓ ¯Â·ÚÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÚ Ï˜È˘ ¯Á‡Ó ÌÈ„Â
 ˜˙Â
Ó‰ ¯ÚÂ
‰ È
· Ï˘)ÌÈ„·ÂÚ Ì
È‡Â ÌÈ„ÓÂÏ Ì
È‡˘ ÌÈ¯Ú
.( 

ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘Ó ,‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ , ÏÚ ÌÈ‡ˆÓ
˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙Â
Ù‰Ï ÛÈ„Ú‰
È¯Á‡·˘ ˙Â¯Á‡ ÍÂ
ÈÁ ˙Â¯‚ÒÓÏ ÂÏ˘ ÌÈÏÈ‚¯‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ‰¯È˘
 ÛÒ ˜ÂÁ· ˙ÂÏÏÎ
‰ Â˙Â

‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ . „¯˘Ó Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÍÂ
ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓÏ Ì˙ÈÈ
Ù‰Ó Ú
ÓÈ‰Ï Ï„˙˘‰ „¯˘Ó‰
Ó˙‰"˙ ,¯˙ÂÈ Ì‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‡È‰ ÂÏÈÙ‡Â . 

יש לוודא שלא יועברו "הקובע כי , 11.12.01�ל משרד החינו, מ"למדיניות זו נית& ביטוי בחוזר מנכ
ובדברי מנהל אג+ שירותי , 18"ל משרד החינו,למסגרות חינו, שאינ& ש' תלמידי� בוגרי כיתות ח

לי " בהשתתפות מנכ2001דאז במשרד החינו, בישיבה שהתקיימה בספטמבר ) ר"שח(חינו, ורווחה 
צריכי� . אסור שילדי� יעזבו את מערכת החינו, של משרד החינו, בכלל"ר "משרדי החינו, והעו

 ". לשאו+ ששו� ילד לא יגיע למערכת של משרד העבודה

 אמר מנהל האג+ 2008התרבות והספורט של הכנסת שהתקיימה ביולי , יבת ועדת החינו,ביש
הדבר הראשו& שאנחנו זיהינו שצריכי� : "לארגו& הלימודי� במשרד החינו, את הדברי� האלה

ת "זיהינו בעבודה משותפת ע� חברינו במשרד התמ. ת"לעשות זה להקי� צוות משות+ לנו ולתמ
הוא . הילד מתחיל לנשור באמצע שנת הלימודי� האחרונה שלו. מטרידהשישנה תופעה אחת מאד 

... ובעצ� בתקופה הזו, הול, לאיבוד במש, חודשי� ארוכי� עד שהוא נקלט בכלל במערכת אחרת
עד שמצליחי� לאתר אות� ולהחזיר אות� עוברת תקופה ארוכה . הילדי� הולכי� לאט לאט לאיבוד

 ". מת לנשירהמאד ומסוכנת עד כדי כ, שהיא גור

˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ÛÂÒ „Ú2010 ,Î
Ó ÂÓ˙Á ‡Ï"ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï ,È
˘Â˘ ÔÂ˘Ó˘ ¯Ó ,Î
ÓÂ" Ï
Ó˙‰ „¯˘Ó"˙ ,ÈÓ„˜ ÔÂ¯˘ ¯Ó ,‰
Ó‡‰ ÏÚ , ÌÈ‚¯„‰ ÔÈ· ‰‚˘Â‰˘ ‰ÓÎÒ‰‰ Û‡ ÏÚ

ÌÈ„¯˘Ó‰ È
˘ Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰. 

מר , ת דאז"ל משרד התמ" כי מנכ2010ת השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "משרד התמ
, לית משרד החינו, דאז"ג� מנכ. ביר, על יזמת האמנה וחת� עליה בראשי תיבות, בריאל מימו&ג

היא נמנעה מכ, ברגע האחרו& בשל חילופי . הסכימה לחתו� על האמנה, גברת שלומית עמיחי
 . ר שמשו& שושני"אישי� בהנהלת משרד החינו, והחלפתה בד

את המלצת משרד מבקר המדינה לחתו� מיד על ת הודיעה כי היא קוראת לאמ0 "הנהלת משרד התמ
 כי יש צור, בקביעת דר, פעולה 2010משרד החינו, השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר . האמנה

שתגדיר במפורש את תחומי האחריות ואת חלוקת הסמכויות בי& הגורמי� המעורבי� בקידו� 
על פי המדיניות שקבעו הגורמי� הדרג המקצועי במשרד פועל . מקצועי בישראל�החינו, הטכנולוגי

כל המגעי� שהתקיימו במהל, . כיצד לפעול ועליה� לקבל החלטה כתובה ומפורשת, המחליטי�
 .משמעית�השני� בי& הדרגי� המקצועיי� נגזרו מכורח היעדרה של מדיניות מפורשת וחד

 

✯ 

__________________ 

18  Î�Ó ¯ÊÂÁ"Ò˘˙‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"·/4)‡(. 
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Ó˙‰Â ÍÂ
ÈÁ‰ È„¯˘Ó˘ ¯·„‰ ÌˆÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‚‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙ ÚÈ
 Í˘Ó· ‰ÓÎÒ‰Ï40ÌÈ„¯˘Ó‰ È
˘ Ï˘ Ï˘Î ÏÚ „ÓÏÓ ‰
˘  . ÂÓÈÏ˘‰˘ ˙ÂÏ˘ÓÓ‰ Ì‚ ÂÏ˘Î

ÈÚÂˆ˜Ó ÍÂ
ÈÁÏ ˙Â„¯Ù
 ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÌÚ ˙Â·¯ ÌÈ
˘ Í˘Ó-È‚ÂÏÂ
ÎË , ‡Ï Í‡
 ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î Ì‰ÈÏÚ Ì˙Â‡ ÂÙÎ‡ ‡ÏÂ Ì‰È
È· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÒÂÙ„ ÂÚ·˜

˙„¯Ù
‰ Ô˙ÏÚÙ‰·˘ ˙Â
Â¯˙È‰ . 

Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ¯·Óˆ„Ó ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰1989 . ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ˙ÂÓÈÈ˜ „ÂÚ ÏÎ
˙Â„¯Ù
 , ÌÈ„¯˘Ó‰ È
˘ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Ï˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÒÂÙ„ ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ

˙„¯Ù
‰ Ô˙ÏÚÙ‰· ÌÈÓÂÏ‚‰ ˙Â
Â¯˙È‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ÌÓÈÈ˜Ï Ì‰Ó ÚÂ·˙ÏÂ . Ï˘ ‰Î¯‡‰
‡˘Â
‰ ˙¯„Ò‰·˘ ˙ÂÙÈÁ„‰ ˙‡ ‰ÙÈ¯Á‰ Ì
ÈÁ „ÂÓÈÏ ˜ÂÁ ˙ÏÂÁ˙. 

 

 

אופ� הניהול של מערכת בתי הספר המקצועיי� לנוער 

 ת"שבמשרד התמ

 העסקת חניכי
 במקומות עבודה

 מער� הבקרה על תעסוקת החניכי�

עיקר ייחודה של מערכת החניכות מתגל� בשילוב של תעסוקה במקומות העבודה ע� לימודי� בבית 
חלקה המכריע . ד כחלק מהכשרתוחוק החניכות מחייב את החני� לעבוד אצל מעבי. ספר תעשייתי

של החניכות במקומות העבודה מדגיש את החשיבות של התאמת סביבת התעסוקה לצורכי 
ואת הצור� ללוות את התלמידי� ולהדריכ� במקומות העבודה ולתת הכשרה שוטפת , התלמיד

 .ה� בבתי הספר וה� כחונכי� במקומות העבודה, לצוותי� המלווי� אות�

ממוני� מחוזיי� ומפקחי� על , קובע כי שר העבודה ימנה ממונה על החניכותחוק החניכות  .1
הוא רשאי , למשל. החוק מסמי� את מפקח החניכות לפקח עליה במקומות העבודה. החניכות

להיכנס לכל מקו� שבו עובדי� נערי� ולחקור כל אד� הנמצא באותו מקו� בכל עניי� הנוגע לחוק 
 .החניכות

 ˙‡ ·ÈÈÁÓ ˜ÂÁ‰˘ Û‡˙ÂÎÈ
Á ÈÁ˜ÙÓ ˙Â
ÓÏ ¯˘‰ ,ÌÈ
Ó˙Ó Ì‰ ÔÈ‡ , ‰ÏËÂ· ÌÈ
˘‰ Í˘Ó·Â
˙ÂÎÈ
Á‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ˙¯˘Ó ‰˘ÚÓÏ . ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙˜È„·

¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÚ ‰ÏËÂ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÈÂÂÈÏÂ ‰„Â·Ú‰19 , Û‚‡· ‰„ÈÁÈ‰Â
¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÈÏÂÙÈË‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ‰ ,˜ÈÙ‰ ÏÚ ‰„˜ÙÂ‰‰Ê ‡˘Â
· ‰¯˜·‰Â ÁÂ . 

 כי הוא מקבל את ההמלצה בדבר הצור� 2010ת הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר "משרד התמ
 .למנות מפקחי חניכות

__________________ 

 .  ומטפלי� בבעיותיה�עובדי� טיפוליי� המלווי� את התלמידי�  19
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ובו עמד ,  פרס� מנהל האג" חוזר מיוחד על היערכות חדשה בתחו� תעסוקת החניכי�2008ביוני 
בחוזר נכתב כי מכוח חוק החניכות . על החשיבות המרכזית של נושא התעסוקה והקשר ע� החונכי�

על הממונה . הממונה המחוזי הוא הסמכות הסטטוטורית הבכירה לעניי� התעסוקה כלפי בתי הספר
ואילו על המנהל לדווח לו באופ� , המחוזי לפקח על מנהל בית הספר בכל הפעילות הכרוכה בתחו�

 .שוט" מדי חודש על מצב התעסוקה

˘ ˙È˘‡¯Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙
2003 Û˜È‰· ÌÈÎÈ
Á ˙˜ÂÒÚ˙ ÏÚ ÌÈ
Â˙
 Û‚‡‰ ÊÎÈ¯ ‡Ï 
Èˆ¯‡ .¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú
 Èˆ¯‡ Û˜È‰· ÌÈ
Â˙
‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ „Â·ÈÚ‰Â ÊÂÎÈ¯‰20 

 ¯·Ó·Â
· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙˜ÂÒÚ˙ ÏÚ2002) Ò˘˙‰"· .( ¯·Ó·Â
Ó ÌÈ
Â˙
‰2002 ¯ÂÚÈ˘˘ ÂÏÚ‰ 
 ËÚÓÎ ‰È‰ Â˜ÒÚÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈÎÈ
Á‰35% .˘· ÌÈ·¯ ÌÈÏ„·‰ Â‡ˆÓ
 È˙· ÔÈ· ‰˜ÂÒÚ˙‰ È¯ÂÚÈ

ÌÈ
Â˘‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈ
Â˘‰ ¯ÙÒ‰ . 

שיעור התעסוקה הנמו� של החניכי� במקומות העבודה מצביע על הצור� בבקרה ובפיקוח ה�  .2
. על החניכות של הנערי� במקומות העבודה וה� על יכולת� של בתי הספר להתמודד ע� העניי�

לחניכי� מחייב ג� בקרה של האג" על אמינות� של הקושי של בתי הספר למצוא מקומות עבודה 
 .הדיווחי� מבתי הספר

)‡( Ì È Î È 
 Á ‰  Ï ˘  ‰ ˜ Â Ò Ú ˙ ‰  Û ˜ È ‰  Ï Ú  Ú „ È Ó  ˙ Ï · נוהלי האג" מחייבי� : ˜
את מנהלי בתי הספר להעביר לממונה המחוזי של האג" מדי חודש דוח תעסוקה חודשי מפורט ובו 

ואלו שאינ� מועסקי� ,  במקצוע הנלמדהתלמידי� העובדי�, נתוני� כיתתיי� על מספר הלומדי�
עוד קובע הנוהל כי יש לעדכ� באופ� שוט" טופס ובו ). ' טופס א$להל� (בתחו� המקצועי הנלמד 

הטלפו� בעבודה וש� החונ� , מקו� העבודה וכתובתו, פרטי החני�, רשימה כיתתית של התלמידי�
 מידע שיראה תמונת מצב כיתתית המטרה של הטפסי� היא לרכז). ' טופס ב$להל� (הממונה עליו 

נוהלי האג" . בנוגע לשיבו' התלמידי� במקומות העבודה ולדווח על כ� למחנ� ולמנהל בית הספר
 . לממונה המחוזי' אינ� מחייבי� את מנהלי בתי הספר להעביר את טופס ב

)1( ˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙
˘· Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ˜„· ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ú)2009( 
 È·‚Ï12ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ·Â ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ¯ÙÒ È˙·  . ÌÈÎÈ
Á‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ

 ÛÂÒ· ÁÂÂ„˘ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ Ì˙¯˘Î‰ ˙Ú· Â„ÓÏ˘ ÚÂˆ˜Ó· Â„·Ú ‡Ï˘2002) Ò˘˙‰"· (-  

Î-35% . 

· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó-12ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ¯ÙÒ‰ È˙·  , ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÂÓÈÈ˜˘ ‰¯˜·‰ È¯„Ò
ÒÁ· Â˜Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰¯ : ˙˜ÂÒÚ˙ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·È˜ ‡Ï Û‚‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ


Ó ‰˘ÂÏ˘Ó ÌÈÎÈ
Á-12 ¯ÙÒ‰ È˙· )25% .( 

)2(  ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓÂ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ÂÓÈÈ˜˘ ˙Â˜È„··
ÌÈ
ÈÓ‡ Ì
È‡ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ¯Ú
‰ ¯ÙÒÓ· ÌÈÓÈÊ‚Ó Ì‰Â . ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ˘¯„ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ

· ÒÙÂË ˙‡ ÂÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï' .Ó·Â
· ¯·2008 ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ÊÂÁÓ‰ ‰ÂÂ˘‰ 
 ÏÚ ÁÂÂÈ„˘ „Á‡ ¯ÙÒ ˙È· ÈÁÂÂÈ„Ï77Ó ÌÈ˜ÒÚÂÓ -84 ÌÈ„ÈÓÏ˙ )91.7%( , ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡Â

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰20 ÌÈ„ÈÓÏ˙ -Î -26% ÏÏÎÓ 77‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ "ÌÈ˜ÒÚÂÓ "- ‰ÎÏ‰ Â„·Ú ‡Ï 
‰˘ÚÓÏ .ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ,Î ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÊÂÁÓ‰ ÈÁ˜ÙÓ Â
Ù ‡Ï ˜Â„·Ï È„

Ì‰˘ ˙ÂÓÎ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ÂÏ·È˜Â ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Â
ÈÓ‡ ˙‡ . 

__________________ 

 . מכלל החניכי��80%ל ושבה� לומדי� כ"בתי ספר שאינ� קשורי� לצה  20
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 ¯‡Â¯·Ù „Ú2010‡ ÒÙÂË ÈÙÏ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„· ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓÏ ‰È‰ È„  ,' Ï·˜Ï ÏÁ‰ ‡Â‰Â
· ÒÙÂË ÈÙÏ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ' Ò¯Ó· ˜¯2010 .ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ Ï·È˜˘Ó , ÏÁ‰

ˆÓ‡· ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„ Ï˘ ˙Â
ÈÓ‡‰ ˙‡ ˜Â„·ÏÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÌÚ ÔÂÙÏË ˙ÂÁÈ˘ ˙ÂÚ . ˙¯Â˜È·‰
˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙
˘ ÌÂÈÒ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰" Ú) È
ÂÈ2010 ( ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ ˜„·

 „·Ï· ¯ÙÒ È˙· È
˘ Ï˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰)Ó-29ÊÂÁÓ·˘ ¯ÙÒ È˙·  .( ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‰Ï‡ ¯ÙÒ È˙·126 
Ó ÌÈ˜ÒÚÂÓ ÌÈ¯Ú
-221 ÌÈ„ÈÓÏ˙ )43%ÌÈ„·ÂÚ Ì
È‡˘ ÌÈÎÈ
Á  .(‰ ˙‡ ˜„· ÊÂÁÓ‰ ÌÈÁÂÂÈ„
 Ï˘ Ì˙˜ÂÒÚ˙ ÏÚ21 ÌÈ¯Ú
 )Î-17% (ÏÏÎ Â˜ÒÚÂ‰ ‡Ï Ì‰Ó ÌÈ¯Ú
 È
˘ ÈÎ ‰ÏÚ‰Â , ÌÈÈ
˘Â

Â„ÓÏ˘ ÚÂˆ˜Ó‰Ó ‰
Â˘ ÚÂˆ˜Ó· Â˜ÒÚÂ‰ ÌÈÙÒÂ
 . ÌÈ¯Ú
 ‰Ú·¯‡ ¯ÓÂÏÎ)Î-19% ( ÔÓ
ÂÏ Â¯˘ÎÂ‰˘ ÚÂˆ˜Ó· ÏÏÎ Â„·Ú ‡Ï Â˜„·
Â ÌÈ˜ÒÚÂÓÎ ÂÁÂÂ„˘ ÌÈÎÈ
Á‰ . 

ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ
Â˙
‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È˙· Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï Ô˙È
 ‡Ï˘ 
¯ÙÒ‰ . ÊÂÁÓÏ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ)· ÒÙÂË' (ÌÈÏ‰
· Ô‚ÂÚ˙ , Ì‰ÈÙÏÂ

 È˙·Ï ‰¯Ú‰·Â ÌÈÎÈ
Á‰ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„ Ï˘ ˙¯ÊÂÁ ‰˜È„·· ˙ÂÊÂÁÓ‰ Â·ÈÂÁÈ
ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Â
ÈÓ‡· Â‡ˆÓÈÈ˘ ÌÈÓ‚Ù‰ ÏÚ ¯ÙÒ‰. 

 המדינה כי הטיפול והבקרה בתחו� זה לוקי� בחסר משעה ת השיב למשרד מבקר"משרד התמ
והוא מקבל את המלצת הביקורת לעג� בנהלי� את חובת הדיווח של , שהועברו לאחריות המחוזות

 .'בתי הספר למחוז בטופס ב

לא היה לו מידע על העסקת� , מאחר שהאג" לא עקב אחרי העסקת החניכי� במפעלי� )3(
לאחר . והוא לא גיבש מדיניות ונהלי� בנושא זה, פעל באזור אשקלו�באמצעות חברות כוח אד� במ

 2004 תלמידי� הועסקו מאוקטובר $25ת ש"ארבע שני� גילה מינהל הסדרה ואכיפה במשרד התמ
 הודיע מנהל האג" לממוני� 2008בדצמבר . והוא דיווח על כ� לאג", באמצעות חברת כוח אד�

שנכנס , $1996ו"התשנ, ת עובדי� על ידי קבלני כוח אד�המחוזיי� כי על פי התיקו� לחוק העסק
 אי� להעסיק את $ועל פי הנחיות הלשכה המשפטית של המשרד ומנהל האג" , 2008לתוק" בינואר 

מנהל האג" ביקש ליידע בדבר את , ועוד. חניכי בתי הספר המקצועיי� באמצעות חברות כוח אד�
 חודשי� לאחר 11סקו באמצעות חברת כוח אד� מהאמור עולה שהחניכי� הוע. מנהלי בתי הספר

 .כניסת התיקו� לחוק האמור לתוק"

)·( ‰ „ Â · Ú ·  Ì È Î È 
 Á ‰  „ Â ˜ Ù ˙  ˙ Î ¯ Ú ר ) 1(: ‰ י ד ס ר  ו ק י ב ר  ח א ב  ק ע מ
ה ד ו ב ע ה  � ו ק מ יש לבדוק , נוהלי האג" קובעי� כי ע� השמתו של החני� במקו� העבודה: ב

, באמצעות העובד הקהילתי שלו, בית הספר. את נוכחותו ולהערי� את התקדמותו במקו� העבודה
אחראי לביקור הסדיר של התלמיד במקו� העבודה ועליו להתעדכ� לפחות אחת לחודש בנתוני� על 

 . נוכחות התלמיד במקו� העבודה

 ¯È„Ò‰ ¯Â˜È·‰ ¯Á‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈ·˜ÂÚ ¯ÙÒ‰ È˙· Ì‡ ÌÈ˜„Â· Ì
È‡ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ

‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÎÈ
Á‰ Ï˘ . 

ת )2( ה ת  כ ר ע הה ד ו ב ע ב ד  י מ ל ת ה ל  ש ת  י ע ו צ ק מ ה ו  ת ו מ ד נוהל האג" : ק
קובע כי על העובד הקהילתי לעקוב אחר התקדמותו המקצועית והתנהגותו של התלמיד באמצעות 

איסו" שאלוני הערכה תקופתיי� מהמעסיק ומידע , שיחות הערכה, ביקורי� במקו� העבודה
 . מגורמי� רלוונטיי� בבית הספר

„Â· Ì
È‡ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
 Â˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈ·˜ÂÚ ¯ÙÒ‰ È˙· Ì‡ ÌÈ˜
‰„Â·Ú· ÍÈ
Á‰ Ï˘ Â˙Â‚‰
˙‰Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ,‰Ê ‡˘Â
· Ú„ÈÓ ÏÎ Ì‰Ï ÔÈ‡Â. 
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המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי העברת האחריות למעקב אחר הליווי במקומות העבודה אל 
ל� בהתא� לכוח וכי האג" נער� למציאת מענה הו, המחוזות טר� זכתה למענה הול� ומקצועי

 .האד� והתקציב שיועמדו לרשותו

)‚( ˙ Â Î È 
 Á ‰  ˙ È 
 Î ˙ Ï  ‰ „ Â · Ú ‰  Ì Â ˜ Ó  ˙ Ó ‡ ˙ חוק החניכות קובע את חובות : ‰
עליו להבטיח לחני� ; המעביד חייב להעסיק את החני� לפי תכנית החניכות: המעביד לרבות אלה

 החניכות שנקבעה הדרכה מתאימה ושיטת עבודה שיש בה כדי להקנות לו את המקצוע בתו� תקופת
 .אי� הוא רשאי להעסיק את חניכו בעבודה שאינה קשורה למטרת החניכות, כמו כ�. לו

1. ÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙È
Î˙ ÏÚ Û‚‡‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
 ‰˜È„·· ,
ÔÏ‰Ï„Î : 

)‡(  ÛÈÚÒ36Ó˙‰ ¯˘ ˙‡ ÍÈÓÒÓ ˙ÂÎÈ
Á‰ ˜ÂÁ· " ÈÎ¯„Ï ˙ÂÚ‚Â
‰ ˙Â
˜˙ ÔÈ˜˙‰Ï ˙
‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰˙ÂÎÈ
Á .Â
˜˙Â‰ ‡Ï ‰Ï‡Î ˙Â
˜˙ . 

)·(  ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ÏÂ ˜Â„·Ï ¯ÙÒ‰ È˙·Ï Â¯ÂÈ˘ ÌÈÏ‰
 ÌÒ¯Ù ‡Ï Û‚‡‰
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ „ˆÈÎ Ì˙Â‡ ‰Á
‰ ‡ÏÂ ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙È
Î˙Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙‡Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· . ˜¯

 ‰
Â¯Á‡Ï)˘˙‰ ÍÏ‰Ó·"Ú-2010 ( Ï˘ ˙È
ÂÈÒÈ
 ‰Ò¯‚ Û‚‡‰ ÌÒ¯Ù"‰˜ÂÒÚ˙ ˙Î¯Ú" ,
ÂÈÁ
‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ˙)„ÂÈˆ , ˙Ó¯Â ÌÈ¯È˘ÎÓ

ÌÈÎ
ÂÁ‰( ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„Â·Ú· ÌÈÎÈ
Á‰ ·ÂÏÈ˘ , ˙ÂÒ
˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÂÂÈ‚
‰· ˙ÂÓ„˜˙‰Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ ˙È
ÂÈÒÈ
‰ ‰Ò¯‚‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï Ì‚ ÌÏÂ‡Â , ‡Ï

 ÌÈÎÈ¯ÚÓÂ ÌÈ˜„Â· ¯ÙÒ‰ È˙· Ì‡ Û‚‡‰ ˙ÂÊÂÁÓ Â˜„·‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÂÎÈ
Á‰ ·ÈË ˙‡ ,
ÍÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ Â˘¯„ ‡Ï Û‡ Ì‰Â . 

ועליו ,  כי מנהל בית הספר הוא האחראי לתעסוקת תלמידיו2008 מנהל האג" קבע ביוני  .2
ג� את רכזי המגמות המקצועיות ומורי� , נוס" על העובדי� הקהילתיי�, להפעיל לצור� זה

 קבע מנהל האג" כי הממונה המחוזי הוא שיפקח על מנהלי בתי הספר 2008ביוני , כזכור. מקצועיי�
 .ולא יחידת הפיקוח המקצועי, בכל הנוגע לפ� המקצועי של החניכות במקומות העבודה

 ‰¯˘Î‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰˙ÏÂÎÈ·˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÚÂ¯Ê‰ ‡Â‰ Û‚‡‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰
‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ,Ï‰ ˙È
Î˙Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙‡ ‰˙ÓÂ¯˙Â Û‚‡‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈ

ÍÈ
Á‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙¯˘Î‰Ï .ÌÏÂ‡Â , ‰ÙÂÙÎ ‰
È‡˘ ‰ËÓ ˙„ÈÁÈ ‡È‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ
ÈÊÂÁÓ‰ ‰
ÂÓÓÏ . ˙‡ ˜¯ ÈÊÂÁÓ‰ ‰
ÂÓÓ‰ ÏÈÚÙÓ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÂˆÏ

ÚÂˆ˜Ó È˘
‡ Ì
È‡˘ ÌÈÈÏ‰
ÈÓ‰ ÂÈ„·ÂÚ . 

ה בחונ� של הנער במקו� איכות ההכשרה המקצועית במקו� העבודה מותנית במידה רב .3
וא� אי� המעביד מפקח במישרי� על , בחוק החניכות נקבע כי יש להצמיד חונ� לנער. העבודה

משהסכי� אותו אד� לקבל . עליו להטיל חובה זו על אד� אחר במפעל, עבודתו ואינו מדרי� אותו
וטר את המעביד אי� הדבר פ, ע� זאת. שומה עליו למלאה כאילו היה המעביד, על עצמו חובה זו
 .עצמו מאחריות זו

 Â
ÓÓ ÌÈ˘¯„
‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ Ï˘Â Í
ÂÁ‰ „È˜Ù˙ Ï˘ ˙ÈÏ‰Â
 Â‡ ˙È˜ÂÁ ‰¯„‚‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ

)˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙¯˘Î‰Â ‰Î¯„‰ È¯Â˘ÈÎ .(ÌÈÎ
ÂÁÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÚÈˆ‰ Û‚‡‰ Ì
Ó‡ , ‰È‰ ‡Ï Í‡

Ô‰· Û˙˙˘‰Ï Ì˙Â‡ ·ÈÈÁÏ ÏÂÎÈ .˘ÈÎ‰ ˙‡ ÂÚ·˜È˘ ˙Â
˜˙ ˙
˜˙‰· ‰ÎÂ¯Î ÂÊ ˙ÏÂÎÈ ÌÈ¯Â
 Â
È‚· ÂÏ Ô˙
ÈÈ˘ ÈÂÙÈ˘‰ ˙‡Â Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ Í
ÂÁ‰Ó ÌÈ˘¯„
‰) ÔÏ‰Ï ‰‡¯- ˜¯Ù· 

‰ÈÈ˘Ú˙ ÈÏÚÙÓÏ ÌÈ„ÂÓˆ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ¯ÙÒ È˙·Â ˙ÂÎÈ
Á‰ ˜ÂÁ ÏÚ .( 
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ת השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל את המלצת הביקורת לבנות מחדש את "משרד התמ
בכוונתו להסמי� ממוני� אזוריי� על הנוער . להעמיק�מערכות הבקרה והפיקוח על תעסוקת הנוער ו

, ה� כלפי מנהלי בתי הספר וה� כלפי מקומות העבודה, שיהיו אחראי� למקורות התעסוקה במחוז
 .ולפעול לגיבוש מיידי של קוב' נהלי� ודרכי פעולה בנושא

 

פעילות לחיזוק הקשר בי� בתי הספר למקומות העבודה והכשרת החונכי� 

  והמעסיקי�

טכנולוגי באג" למנהלי בתי הספר להפעיל בה� $ הציעה המחלקה לפיתוח פדגוגי2008במאי 
המטרה של הפרויקט הייתה לחזק את הקשר בי� בתי הספר למקומות העבודה של . פרויקט חונכות

לשדרג את הטיפול של החונ� בחני� ולהגדיל את פוטנציאל המעסיקי� המעונייני� , החניכי�
 סדנאות לחונכי� ואימו� אישי , כגו� כינוס מעסיקי�,  בפרויקט נכללו פעילויות.להעסיק חניכי�

)coaching (לצוות התעסוקה שבבית הספר בראשות המנהל. 

משרד מבקר המדינה בדק את התוצאות של הפעלת הפרויקט כפי שדווח לאג" והעלה את 
 :הממצאי� שלהל�

1. Ó-59Â·ÚÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÈ·Ï˘Ó‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ¯ÙÒ È˙·  Ë˜ÈÂ¯Ù· ÂÙ˙˙˘‰ ‰„31 ¯ÙÒ È˙· 
 „·Ï·)Î-53%.( 

2.  ÌÈ˜ÈÒÚÓ Ï˘ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰Â ¯˘˜‰ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈÒÂ
ÈÎ ÂÓÈÈ˜˙‰ ¯ÙÒ È˙· ‰˘ÂÏ˘· ˜¯
ÌÈÎÈ
Á ˙ËÈÏ˜Ï. 

3.  ÌÈÎ
ÂÁÏ ˙Â‡
„Ò‰)ÍÈ
Á‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÂˆÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ (· ÂÎ¯Ú
-18 È˙· 
 „·Ï· ¯ÙÒ)Î-31% .(ÈÙ˙˙˘ÓÏ ·Â˘Ó ÈÙ„ Â˜ÏÂÁ ‡Ï ‰
„Ò‰ ÌÂ˙·˘¯„
˘ ÈÙÎ Ì . ˙
ÚËÏ

È‚Â‚„Ù ÁÂ˙ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰-Û‚‡· È‚ÂÏÂ
ÎË , ÈÒ
Î˘ ÌÂ˘Ó ·Â˘Ó‰ ÈÒÙÂË Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï
"‡˙‰ ‡ÏÂ ¯˙ÂÈ È‚È‚Á ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÂÈ‰ ˙ÂÎ
ÂÁ‰È·Â˘Ó ÈÒÙÂË ¯È·Ú‰Ï ÂÓ ." 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÎ
ÂÁ‰ È˙ÂÂˆÏ Ô˙ÓÂ¯˙Â ˙Â‡
„Ò‰ ˙Î¯Ú‰
‰·Â˘Á ‡È‰ , ‰
ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡Â ¯ÙÒ‰ ˙È· ÔÈ· ¯˘˜‰ ˜ÂÊÈÁÏ ÂÚÈÈÒÈ˘ „È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï

‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ .Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ËÂÚÈÓ , Ï˘ Ô‰Â ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ Ô‰
‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÎ
ÂÁ‰ , ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ¯ÙÒ‰ È˙· ÔÈ·˘ ÛÙÂ¯‰ ¯˘˜‰ ÏÚ ‡Â‰ Û‡ „ÈÚÓ

ÌÈÎÈ
Á‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰. 

נהלי� ותכניות , המכילה הנחיות" ערכת תעסוקה"ע פותחה "בתשובתו ציי� האג" כי בשנת התש
 . עבודה לבתי הספר האחראי� לתעסוקת התלמידי�

הופעלה לראשונה ) 2010 יוני $ 2009אוגוסט (ע "מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בשנת התש
ובתי הספר הגישו למחוזות האג" תכניות לפעילות שנועדה בעיקרה לעודד , "ערכת התעסוקה"

לא הוכ� דוח המסכ� את הפעילות , ואול� בסיו� השנה. ומות עבודהתלמידי� להשתלב במק
השוני� לצור� בדיקת ביצוע� בפועל והפקת  שקיימו בתי הספר ע� החונכי� והמעסיקי� במחוזות

 . לקחי� מה�

חלק מהחונכי� השתתפו כבר , לפיכ�. שנתית$האג" הוסי" בתשובתו כי הפעילות שנעשתה היא רב
משרד מבקר המדינה העיר כי המפגש של . � לצפות שיחזרו עליה� מדי שנהואי, בפעילויות דומות

 .החונכי� ע� המעסיקי� אמור להתקיי� כמה פעמי� בכל שנה כדי לחזק את הקשר עמ�
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 הסמכת חניכי� ללא התנסות במקומות העבודה

קובע כי החני� חייב להתמיד בעבודה אצל מעבידו עד תו� תקופת ) 16סעי" (חוק החניכות 
. חניכות כדי לרכוש את המקצוע בתו� התקופה שנקבעה לתקופת החניכות ולעמוד בבחינותה

בתעודת המקצוע שמעניק האג" לתלמידי מערכת החניכות שסיימו את הכשרת� בהצלחה נכתב כי 
לאחר שרכש את , סיי� את תקופת החניכות כחוק ועמד בהצלחה בבחינה הסופית במקצוע"התלמיד 

ל ידי עבודה מעשית ולימודי� בשיעורי מקצוע מאושרי� בהתא� לחוק הידיעות הדרושות ע
 ".החניכות

החניכי� רשאי� להיבח� בבחינת האג" רק לאחר שמפקח מיחידת הפיקוח של האג" אישר לה� 
משעמדו בחובות של תכנית הלימודי� של המשרד ובכל התנאי� המוקדמי� על פי , לגשת לבחינה

 . הנדרש בתכנית הלימודי�

È·‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÂÎÈ
Á‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ÏÏÎ ˙˜ÒÂÚ ‰
È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜
‰„Â·Ú‰ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È
Î˙Ï ‰˙Ó‡˙‰Â Ì‰· ˙
˙È
‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙ÂÎÈ‡ . ˙˘‚‰Ï Á˜ÙÓ‰ ¯Â˘È‡

¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÏÚ ˜¯ ÏÁ ˙Â
ÈÁ·Ï ÌÈÎÈ
Á‰ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ˙Â„ÂÚ˙ ˜È
ÚÓ Û‚‡‰
 ˙ÂÚÂˆ˜Ó È¯‚Â·Ï ˙ÂÎÈ
Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÚÂˆ˜Ó˙ÂÎÈ
Á‰ , „ÈÓÏ˙‰ ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· ÔÈÂˆÓ Ô‰·Â

˙È˘ÚÓ ‰„Â·Ú ˙¯ÊÚ· ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÚÈ„È‰ ˙‡ ˘Î¯Â ˜ÂÁÎ ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÌÈÈÒ . ‰„ÂÚ˙
‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙ÂÎÈ
Á ˙ÙÂ˜˙ Â¯·Ú˘ ÈÏ· ˙Â
ÈÁ·· Â„ÓÚ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì‚ ˙
˙È
 ÂÊ ,

Ì˙¯˘Î‰ ˙È
Î˙ ˙‡ ‰Ó‡˙ Ì˙ÂÎÈ
Á Ì‡ ‰˜È„· ÏÎ ‡ÏÏÂ ,Á‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È
·˙ÂÎÈ
 . 

 

 

 חוק החניכות ובתי ספר מקצועיי
 הצמודי
 למפעלי תעשייה 

המאפשרת , צורכי המשק והצור� לסייע לכמחצית מהנערי� שאינ� מצליחי� להשיג תעודה .1
, לה� להתקבל למוסדות ההשכלה הגבוהה או תעודה מקצועית שתקד� אות� בשוק התעסוקה

 .לי הכשרה מתאימי� עבור�מחייבי� את המדינה לעודד את הקמת� של מסלו

") מייסטרי�("במדינות שבה� נפוצה שיטת החניכות קיימת מסורת של חניכות ותשתית של חונכי� 
במדינות אלה מבוססת החניכות . המאפשרי� הפעלה יעילה של החניכות להכשרת כוח אד� מקצועי

 של ההכשרה ועל השלמה, ברובה על הכשרה מקצועית הניתנת במפעל אצל המעסיק ובמימונו
לפעמי� מתאגדי� כמה . והלימודי� העיוניי� בבתי ספר שלעתי� נמצאי� בי� כותלי המפעל עצמו

 מה� א" נוטלי� על עצמ� את האחריות להכשרה $25%וכ, מפעלי� להקמת בית ספר כזה
 .שיעור המעורבות של המפעלי� עולה ביחס ישיר לגודל המפעל ולמספר המועסקי� בו. המקצועית

 החניכות הרווח בישראל הוא שונה ומבוסס רובו ככולו על בתי ספר שאינ� קשורי� דג� .2
על הקשר הבעייתי של בתי (ואלה נאלצי� לחפש לתלמידיה� מקומות לחניכות בתעשייה , למפעלי�

דג� נוס" של ). ראו בפרק על העסקת חניכי� במקומות עבודה, ספר אלה ע� מקומות החניכה
 נעשה בשיתו" הצבא ומיוש� במחנות צבא ובסדנאות $ בתי ספר 8$10 $חניכות שהיקפו קט� 

 . צבאיות

. הוא הכשרה מקצועית שניתנת במפעל, הדומה ביותר למודל האירופי, הדג� הנדיר יותר בישראל
ביזמת התעשיי� סט" ) 2006(ז "שנפתח בשנת התשס, "צור לבו�"דוגמה בולטת לכ� היא בית הספר 

במהל� הלימודי� בבית הספר מתנסי� . יר עתודה למקצוע החרטותותכליתו להכש, ורטהיימר
כמו כ� .  ציוד יקר שהמעסיק מממ�$התלמידי� בעבודה מעשית בסדנאות שיש בה� מכשור מתקד� 

והתלמידי� זוכי� להכשרה ראויה באמצעות חונכי� , מממ� המעסיק שעות לימוד פרטניות נוספות
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זו המעסיק מקבל לעבודה אנשי� בעלי הכשרה מקצועית בדר� . בעלי מקצוע ובעלי יכולת הדרכה
וכ� בסופו של דבר נוצר מפגש של אינטרסי� , נאותה בתחו� שבו הוא נזקק לעובדי� מיומני�

 . משותפי� שהכול מרוויחי� ממנו

 ˙ÂÈ‚ÂÏÂ
ÎË‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Ï ‰ÓÈ‡˙‰ÏÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ¯˘Ù‡Ó ‰Ê Ï„ÂÓ
ÌÈÏÚÙÓ· ;‰ ˙ÂÒ
˙‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È
Î˙Ï ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ÍÈ
Á ; ‰·Î˘ ¯È˘Î‰Ï

Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÎ
ÂÁ Ï˘ ‰·Á¯ ; ˙È˙˘˙Â ˙È˙¯·ÁÂ ˙È˙Â·¯˙ ˙¯ÂÒÓ ¯ÂˆÈÏ
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ÏÈÚÈ ÈÏÎÎ ˙ÂÎÈ
Á‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙‡ Â„„ÂÚÈ˘ ˙ÈÏÎÏÎ. 

 בי� נקודת התורפה המרכזית של מער� החניכות בישראל שהביקורת הצביעה עליה היא הקשר הרופ"
בתי הספר המקצועיי� מתקשי� . בתי הספר המקצועיי� למקומות העבודה שבה� מתקיימת החניכות

המעסיק חייב . לשלב תלמידי� רבי� במפעלי� שוני� ולמצוא מעסיקי� שיסכימו להשקיע בהדרכת�
  .ולכ� הוא אינו שש להעסיקו בדר� כלל, לשל� שכר מינימו� לנער בלתי מיומ� וחסר ניסיו�

„¯˘ÓÌÈ¯Ú
 ¯È˘Î‰Ï ÌÈÏÚÙÓ ıÈ¯Ó‰Ï È„Î˘ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ˙È˜ÂÁ ‰¯„‚‰ ÍÈ¯ˆ
Â
ÓÓ ˙ÂÙÂˆÓ‰ ˙Â˘È¯„ÏÂ Í
ÂÁ‰ „È˜Ù˙Ï , ÈÂÏÈÓ ÔÈ‚· ˜ÈÒÚÓ‰ ˙‡Â Í
ÂÁ‰ ˙‡ ˙ÂÙ˘Ï ÔÎÂ

ÌÈÎÈ
Á ÔÓ‡Ï Ì˙Â
ÂÎ
Â Ì„È˜Ù˙ . 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÂ˙·˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÏÚÂÙ‰ ˙ÂÎÈ
Á‰ Ï„ÂÓ Ï˘ ÂˆÂÓÈ‡
˜˙Ú‰Â ÌÈÏÚÙÓ‰˙Â‡ÈˆÓ‰ ·ÈÂÁÓ ‡Â‰ Ï‡¯˘È· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ·Â¯Ï Â˙ ;ÔÎ˘ , Ï„ÂÓ

 ÈÙÎ ˙ÂÎÈ
Á‰ Ï˘ ‰Ù¯Â˙‰ ˙Â„Â˜
 ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ˜ÙÒÓ ‰Ê
Ï‡¯˘È· ÌÂÈÎ ˙Ï‰Â
Ó ‡È‰˘. 

פועלי� כיו� , ל"ובראש� השר והמנכ, האג" השיב למשרד מבקר המדינה כי הנהלת המשרד
יתוח� של בתי ספר הצמודי� למפעלי תעשייה ולהגברת מעורבות� הפעילה בתנופה לחיזוק� ולפ

 . של מפעלי� וגורמי משק גדולי� בהכשרה המקצועית

האג" הכיר בצור� לעודד מעסיקי� לפתח במפעליה� בתי ספר לחניכי� דוגמת הדג�  .3
הטעוני�  מינה מנהל האג" ועדה שתדו� בנושאי� המרכזיי� 2008באפריל , כ� למשל. האירופי

ת יגבש " הציעה הוועדה כי משרד התמ2009בי� ההמלצות שהגישה במרס . שיפור בחוק החניכות
או , חוק הכשרה מקצועית ובו ייכלל ג� פרק ייחודי שיוקדש למערכת ההכשרה המקצועית לנוער

כ� המליצה כי המעסיקי� יידרשו בחוק להשתת" בהכשרת כוח אד� . חוק חניכות חדש, לחלופי�
המשרד ימצא דר� לשלב בי� מת� מענקי ; "כופר" ישלמו $ומעסיקי� שלא ישתתפו , עימקצו

ה� במסלולי הנוער וה� , ההשקעות שמקצה המשרד למפעלי� ובי� הדרישות להכשרת כוח אד�
ובפרט , תימצא דר� לתגמל מעסיקי� התורמי� להכשרתו של כוח אד� במשק; במסלולי המבוגרי�

ויוגדר מעמד החונ� , "מעסיק מכשיר" משפטי וציבורי של יפותח מעמד; בקרב צעירי�
יתקיי� ; וכ� זכותו וחובתו לתת ציו� מעשי לחני� כתנאי להסמכתו, במפעל ושכרו") המייסטר("

ת על תכנית הלימודי� המעשית במפעלי� באמצעות הקמתו מחדש של "פיקוח של משרד התמ
 .בעבודה היא מיטביתמער� פיקוח על החניכות שיבטיח כי ההכשרה הניתנת 

הוועדה המליצה לפני מנהל האג" למנות צוות מצומצ� מאנשי הוועדה שיגבש ע� היוע' המשפטי 
 .של המשרד את הצעת הניסוח המחודש של חוק החניכות ברוח ההמלצות דלעיל

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
 , ËÒÂ‚Â‡2010 , ÔÂ„˙˘ ‰„ÚÂ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ ‰˙
ÈÓ ‡Ï
˜ÂÁ ˙‡ ˙Â
˘Ï ‰ˆÏÓ‰· ÌÈÏÚÙÓ „„ÂÚÏ È„Î ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ˙‡ Â· ÏÂÏÎÏÂ ˙ÂÎÈ
Á‰ 

˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ¯ÙÒ È˙· Ì˙¯‚ÒÓ· Á˙ÙÏ. 
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ת השיב למשרד מבקר המדינה כי האג" והנהלת המשרד פועלי� כיו� להכנת חוק "משרד התמ
לצור� זה החליט השר על . ובמהל� זה ישולב עדכו� חוק החניכות ותקנותיו, ההכשרה המקצועית

 מועמדי� והמשרד 21אותרו . ה של ועדה מייעצת בהשתתפות גורמי משק וחינו� מקצועיהקמת
 .בודק את אישור� ומינוי�

יש לציי� כי בשל שיעור התעסוקה הנמו� של החניכי� במקומות העבודה וכדי למנוע מהתלמידי� 
לבתי ספר ט יוקצו שעות לימוד נוספות "החליט מנהל האג" כי משנת התשס, להסתובב בחוסר מעש

 $3 שעות שעלות� כ$660הוקצו כ) 2009(ע "בשנת התש. שבה� תלמידי� שאינ� משולבי� בעבודה
הקצאות אלה ה� עדות נוספת לבעיית חוסר התעסוקה של החניכי� ולצור� בשילוב . ח"מיליו� ש

 . המעסיקי� בפתרונה

ות ליצירת רצ" בי� בתכניות המיועד, בי� השאר,  ד�$200921דוח מחקר של מכו� ברוקדייל מ .4
בדוח .  תיאו� בי� הלמידה בבית הספר לזו הנעשית במקו� העבודה$בית הספר ובי� עול� העבודה 

צוי� כי תכניות אלו יכולות להתממש בעזרת שיתו" המעסיקי� בבנייתה של תכנית הלימודי� וקיו� 
ה� משתלבי� מפגשי� תקופתיי� בי� המורי� בכיתה ובי� אנשי המקצוע ממקומות העבודה שב

 .תלמידי התכנית

צרי� לקבוע מדיניות בנושאי , כדי לבנות את הקשר ע� המעסיקי� ולשתפ� בתהלי� הלמידה
) כחונכי�(לרבות הסדרת נושא העבודה המעשית אצל המעסיקי� , טכנולוגי$החינו� המקצועי

, רציאיגוד המוסכי� הא, התאחדות התעשייני�: ושיתופ� של כל הגורמי� העוסקי� בעניי�
 .התאחדות בעלי המלאכה והצבא

Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
 ˙¯Â˜È··"˙Â
Â˘‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙ÂÈÂ„Á‡˙‰ ˙‡ Û˙˘Ó Â
È‡ ˙ , Ô‰
 ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÌˆÂ·È˘· Ô‰Â ¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰„ÈÓÏ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÚÈ·˜·

˙ÂÎÈ
ÁÏ. 

ע� והוא יז� לאחרונה מהל� משות" , בתשובתו ציי� האג" כי הוא מאמ' את המלצת הביקורת
 .התאחדות התעשייני�

 

✯ 

 

Ó˙‰ È„¯˘Ó ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙Â·¯ ÌÈ
˘ Í˘Ó·"ÂÚ‰Â ˙" ˙ÂÎÈ
Á‰ Ï„ÂÓ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï Ì‰È¯˘Â ¯
ı¯‡· ˙ÂÎÈ
Á‰ Í¯ÚÓ· È¯˜ÈÚ‰ Ï„ÂÓÏ Ï‡¯˘È· ˙ÂÎÈ
Á‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ .È‡-

˙È˜ÂÁ ˙È˙˘˙ ¯ÂˆÈÏ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï Û‚‡‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó ¯˜ÈÚ· ˙Ú·Â
 ÂÊ ‰ÁÏˆ‰-
ÂÚ˙˘ ˙ÈÏÎÏÎÌÈÏÚÙÓ‰ ÍÂ˙· ¯ÚÂ
 ˙ÂÎÈ
ÁÏ ¯ÙÒ È˙· Á˙ÙÏ Ì‰Ï ÚÈÈÒ˙Â ÌÈ˜ÈÒÚÓ „„. 

 

 

__________________ 
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 1295 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

 מעקב אחר האפקטיביות של ההכשרה המקצועית לנוער באג�

 תעודות �דוח זכאות מסכ� "האג� עוקב אחר האפקטיביות של ההכשרה לנוער באמצעות  .1
 )". דוח מנהלי�(גמר לבוגרי הנוער 

 1,403מו בהצלחה את הכשרת� והיו זכאי� לתעודת גמר ט סיי"מהנתוני� עולה כי בשנת התשס
ב שקיבלו הכשרה מקצועית במסגרות החניכות של " תלמידי כיתות י�2,534מ) �55%כ(תלמידי� 

 . ת"משרד התמ

ת הוא "מדד אחר לבחינת האפקטיביות של ההכשרה בבתי הספר שבאחריות משרד התמ .2
 ).ניות ושבע מקצועיותשבע עיו( יחידות 14הזכאות לתעודת בגרות של 

 ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÏÏÎÓ Ì¯ÂÚÈ˘Â ˙Â¯‚·‰ ˙Â
ÈÁ·Ï ÌÈ˘‚È
‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈÈ˙
˘ ÌÈ
Â˙
 Û‚‡· ÔÈ‡
È ‰˙ÈÎ·"· ,Ï ˙Â¯‚· ˙Â
ÈÁ·Ï Â˘‚È
˘ ÂÏ‡Ó ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÎÂ-14 ˙Â„ÈÁÈ 

 Ï˘ ‰„ÂÚ˙˘ ÌÂ˘Ó ¯ÚÂ
Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Ï˘ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈ·Â˘Á ‰Ï‡ ÌÈ
Â˙

14˙Â„ÈÁÈ ÏÚ‰ Ûˆ¯‰ ÏÂÏÒÓ· Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ¯‚Â·Ï ˙¯˘Ù‡Ó - ˙‡¯˜Ï È
ÂÎÈ˙

ÍÓÒÂÓ È‡
ÎËÂ È‡Ò„
‰ È¯‡˙. 

ת כי בעקבות הערת משרד מבקר המדינה התבקשה " הודיע משרד התמ2010בתשובתו מנובמבר 
ומשרד , הנהלת אג� הבחינות במשרד החינו% להעביר אליו נתוני� מעובדי� כפי שהציע המבקר

עד שיועברו הנתוני� ובאופ& זמני ריכז האג� את הנתוני� . ודיע כי הוא מטפל בבקשההחינו% ה
  תלמידי� 118 יחידות �14ע ניגשו לבחינות בגרות ב"כי בשנת התש, בי& השאר, שבידיו והעלה

 . �3% כ� �3,812מ

 

 

 פיקוח האג� על בתי הספר לחניכי�

 פדגוגי�הפיקוח המקצועי

, פדגוגי במוסדות ההכשרה המקצועית שלו�דת על הפיקוח המקצועייחידת הפיקוח של האג� מופק
א� שדוחות הפיקוח מועברי� , והיא יחידה ארצית הכפופה למטה ולמנהל האג� ולא למחוזות

 . פדגוגי�בראש היחידה עומד ממונה על פיקוח מקצועי. למחוזות

מקצועות הלימוד בתחומי� המקצועיי� של כל , ) מה� במשרה חלקית15( מפקחי� 43ביחידה 
פיקוח מקצועי , האחד: הפיקוח מתקיי� בשני תחומי�. להכשרת מבוגרי� ונוער בכל אזורי האר)

פיקוח , השני'; המינהל וכו, הרכב, כגו& מקצועות החשמל, על מקצועות ההכשרה המקצועית
פיקוח הפיקוח כולל ביקורי ). עברית ועוד, אנגלית, מתמטיקה(פדגוגי המתמקד במקצועות הליבה 

מהעמידה בתכנית , וכ% מתרשמי� המפקחי� באופ& בלתי אמצעי מ& המתרחש בכיתות, בכיתות
, וכ& ביקורי פיקוח כלליי� המוקדשי� לאיתור בעיות שונות; הלימודי� ומרמת ההוראה והידע

 . ליבונ& והדרכת� של המורי� וההנהלה

 בתי ספר �12ט ב"בשנת התשס משרד מבקר המדינה בדק את פריסת ביקורי הפיקוח בכיתות  .1
 כיתות שבה� נלמדו תשעה ענפי �159ביקורי� ב; במחוז חיפה והצפו& ובמחוז תל אביב והמרכז

הארחה , מתכת ומכונות, צילו� והפקה, דפוס, חשמל, מחשבי�, מינהל, טיפוח הח&, רכב(הכשרה 
 .  ענפי הכשרה הקיימי� באג��14מ) כלליות' וכיתות ט
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)‡( ¯Ù ÏÚ ÌÈ
Â˙
‰Ï‰
ÈÓ‰ Û
Ú· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· ˙ÒÈ , Â·˘
 ÌÈ·¯ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÈ„ÓÂÏ)17¯ÙÒ È˙· ‰˘ÈÓÁ· ˙Â˙ÈÎ ( , ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· ÏÏÎ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï

˙Â˙ÈÎ· ÈÚÂˆ˜Ó .Ë ˙Â˙ÈÎ· ' ˙ÂÈÏÏÎ)15¯ÙÒ È˙· ‰¯˘Ú· ˙Â˙ÈÎ  ( ˙Â„˜Ó˙Ó Ô
È‡˘
˙ÈÙÈˆÙÒ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰· ,ÂˆÏ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ‰ÓÎÏ ÌÈÙ˘Á
 Ô‰È„ÈÓÏ˙Â Ï‡Èˆ
ËÂÙ ÈÂ‰ÈÊ Í¯

È ˙Â˙ÈÎ· ÌÈ‡˙Ó ÚÂˆ˜Ó ˙¯ÈÁ· ¯˘Ù‡È˘ ,' ‰Ú˘˙· ‰˙ÈÎ· ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· Â˘Ú
 ‡Ï
 Â„ÓÏ Ì‰·˘ ¯ÙÒ È˙·13˙Â˙ÈÎ  . 

ת השיב כי בעשור האחרו& הצטמצמה מצבת כוח האד� של המפקחי� לעומת הגידול "משרד התמ
יעשה מאמ) לחזק את ביקורי י, למרות זאת .במשימות ובמסלולי ההכשרה של הנוער והבוגרי�

 .הפיקוח בבתי הספר ובפרט בכיתות

)·(  ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ Â˜„·
˘ ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙Â˙ÈÎ· È‚Â‚„Ù‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· ˙ÒÈ¯Ù È
Â˙

ÛÙÂ¯ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ :·-12 ˜¯ Â˘Ú
 Â˜„·
˘ ¯ÙÒ‰ È˙· 11 ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· 

˙Â˙ÈÎ· È‚Â‚„Ù , ˙ÓÂÚÏ89˙Â˙ÈÎ· ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È·  .· ¯Â˜È· Í¯Ú
 ‡Ï Ì‰Ó ‰˘È˘
ÏÏÎ ‰˙ÈÎ· È‚Â‚„Ù ÁÂ˜ÈÙ ; „Á‡ È‚Â‚„Ù ÁÂ˜ÈÙ ¯Â˜È· ˜¯ Í¯Ú
 ÌÈÙÒÂ
 ¯ÙÒ È˙· ‰Ú·¯‡·

‰˙ÈÎ·. 


˙·Â ˙ÂÁ¯Ê‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÈÙÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ È
Â˙
 ÁÂ˙È
Ó" È¯Â˜È· Â˘Ú
 ‡Ï Í
Â˜„·
˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ· ‰˙ÈÎ· È‚Â‚„Ù ÁÂ˜ÈÙ ;‚„Ù ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· È
˘ Â˘Ú
 ˙ÈÏ‚
‡· È‚Â

‰˙ÈÎ· ,·Â-11ÏÏÎ ¯Â˜È· ‰˘Ú
 ‡Ï ¯ÙÒ È˙·  ; ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ‰˜ÈËÓ˙Ó·
È‚Â‚„Ù ,ÏÏÎ ¯Â˜È· ‰˘Ú
 ‡Ï ¯ÙÒ È˙· ‰Ú˘˙·Â ; ˙È·¯Ú·-È‚Â‚„Ù ÁÂ˜ÈÙ È¯Â˜È· È
˘  ,

˙È·¯Ú ˙¯·Â„ ‰
È‡˘ ˙Á˜ÙÓ ‰˙˘Ú Ì‰È
˘ ˙‡ ÌÏÂ‡Â. 

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙Â·È˘Á ÏÚ ˙ ‰Ó¯· È‚Â‚„Ù
‰˙Â‡
 . ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ‰˘È„˜Ó ‰
È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘· „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ‰Ê ÁÂ˜ÈÙ

‰·ÈÏ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰ÈÂ‡¯ , Ì˙Â‡ÎÊ· ¯ÈÎ‰Ï ÍÂ
ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ Û‚‡‰ Ú·Â˙ „·· „·Â
 ˙Â¯‚·‰ ˙Â
ÈÁ·· Ô‚Ó È
ÂÈˆ Ï·˜Ï ˙Â¯‚·‰ ˙Â
ÈÁ·· ÌÈ
Á·
‰ ˙ÂÎÈ
Á‰ È„ÈÓÏ˙ Ï˘) Â‡¯

˘ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÏÚ ˜¯Ù·˙Â„¯Ù
 ÍÂ
ÈÁ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙.( 

ת הודיע בתשובתו כי הוא מקבל את הערת הביקורת על הצור% בהרחבת הפיקוח על "משרד התמ
מקצועות הליבה וציי& כי כיו� חסרי� מפקחי� מומחי� במרבית מקצועות הליבה וכ& מפקח לשפה 

 .הערבית

, סה תקופתית שלה�התכיפות הפחותה של ביקורי הפיקוח מדגישה את הצור% בתכנית פרי .2
 . בתי הספר ורמת הלימודי� במקומות השוני�, שתבטיח את פריסת� לפי מקצועות הלימוד

 ÌÈ¯Â˜È·‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙Ú·Â˜‰ ˙È˙ÙÂ˜˙ ÌÈ¯Â˜È· ˙È
Î˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘Ú
 Ì
È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È·
¯ÙÒ ˙È· ÏÎ· ˘¯„
‰ ,ÚÂˆ˜Ó ,ÌÈ
Â˘‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó·Â ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Ó¯Â ‰˙ÈÎ . ‡ÏÏ

 ÂÊÎ ˙È
Î˙ÌÈÁ˜ÙÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈ
Â˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· ÌÈÚ·˜
 .„ÂÚÂ , ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰
ÂÓÓ‰
ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙ÒÈ¯Ù È¯Á‡ ·˜Ú ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰. 

ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰ËÓ· ¯ÙÒ‰ È˙· È˜È˙· ÌÈ‡ˆÓ
 ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„
ÁÂ˜ÈÙ‰ ,Û‚‡‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓ˘¯
 Ì
È‡ Í‡ .ÊÂÎÈ¯ Â‡ ·˘ÁÂÓÓ ÏÂ‰È
 ‡Ï· 

ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· Ï˘ È
„È , ÁÂ
Â È
Î„Ú ·˜ÚÓ ÂÏ ¯˘Ù‡È˘ ÈÏÎ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰
ÂÓÓÏ ÔÈ‡
ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙ÒÈ¯Ù È¯Á‡ . ÏÚ ‰
ÂÓÓ‰Â Û‚‡‰ Ï‰
Ó ÌÈ‡¯Á‡ ‰¯˜·‰ Ï˘ ‰Ê Í˘Ó˙Ó Ï˘ÎÏ

Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰
‰ Ì‚Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ"˙. 
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â
 ÏÎ ˙‡ ·˘ÁÓÏ Û‚‡‰ ÏÚ-‚Â‚„Ù È„Î È
ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È· Ï˘ ‰¯˜· ¯˘Ù‡ÏÂ ÂÏÚÈÈÏ ,Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â Ì˙Â¯È„˙ . 

 2011ת הודיע בתשובתו כי המחשוב של יחידת הפיקוח שולב בתכנית העבודה לשנת "משרד התמ
. המערכת נמצאת בימי� אלה בשלב של התחלת האפיו&. והדבר מטופל כיו� בעדיפות גבוהה

 .אפשר להדק את המעקב אחר פריסת הביקורי� של המפקחי�יהיה , לכשתמוחשב יחידת הפיקוח

 

 פיקוח ובקרה מינהלית על נוכחות התלמידי� 

1.  ˙ Ú È · ˜ Ï  Ô Â È ¯ Ë È ¯ ˜ ‰"Ì Â Ï ˘ ˙ Ï  ¯ Î Â Ó ‰  „ È Ó Ï ˙ : נוהלי האג� קובעי� "
תלמיד מוכר "קריטריו& של נוכחות ברבע מימי הלימודי� בחודש לצור% קביעת מעמד של 

על התלמיד להיות נוכח רק בשישה ימי , ימודי� בשבועבמסלול של שישה ימי ל": לתשלו�
על התלמיד להיות , במסלול של שלושה ימי לימודי� ושלושה ימי עבודה בשבוע; לימודי� בחודש

, במסלול של יו� לימודי� אחד וחמישה ימי עבודה בשבוע; נוכח רק בשלושה ימי לימודי� בחודש
במסלולי� אלה אי& כל אזכור לחובת . ד בחודשעל התלמיד להיות נוכח ביו� לימודי� אחד בלב

  .הנוכחות של התלמיד בעבודה במקו� החניכות

קריטריו& מזערי זה נקבע כדי שבתי הספר לא ימהרו להפסיק את לימודיה� של תלמידי� 
 . ובכ% ייתנו גושפנקה סופית לנשירת� מהמערכת, שהתייצבות� ללימודי� מעטה

˜‡ ÔÙÂ‡· ˜„· ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÙÒ ˙È·· Â„ÓÏ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰¯˘Ú Ï˘ ˙ÂÁÎÂ
 È‡¯
Ò˘˙‰ ˙
˘· ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ·" Ë)2008 (È ‰˙ÈÎ·"· , È˘„ÂÁ ·Â¯ Í˘Ó· ‰˙ÈÎ· ÂÁÎ
˘

Ó ˙ÂÁÙ ‰
˘‰-50%˘„ÂÁ· „ÂÓÈÏ‰ ÈÓÈÓ  . ¯Ó‚ ˙„ÂÚ˙ ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰Ó ‰
ÂÓ˘ ÈÎ ‡ˆÓ

Ì‰È„ÂÓÈÏ ÌÂÈÒ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÂÚ˙Â .˙ÂÁÎÂ
 Û¯ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰¯˙ÂÈ ‰Â·‚  ,

 ‰„ÂÚ˙ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÈ „ÈÓÏ˙‰˘ È„Î Ì‚ ‡Ï‡ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ÌÂÏ˘˙ ÈÎ¯ÂˆÏ ˜¯ ‡Ï
ÂÈ„ÂÓÈÏ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒ· ˙¯ÎÂÓ . 

 ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ıÈ¯Ó˙· ˙Ú‚ÂÙ ÍÂÓ
 ‰Î Û¯ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ ˙„„ÂÚÓÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙ÂÁÎÂ
‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ˙Â·ˆÈÈ

ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈ¯ÎÂÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯ÙÒÓ· ˙ÂÎÊÏ È„Î ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ‰ËÚÓ. 

ת השיב כי בעקבות הערת הביקורת הוא קיי� דיו& נוס� בעניי& ובסופו נקבע כי ראוי "משרד התמ
המשרד הסביר כי בשיטה הקיימת יש לבית הספר תמרי) כלכלי ניכר . להשאיר את הר� על כנו

 התלמידי� משו� שנוכחות מעטה מביאה לידי סכנה ממשית של נשירה לעודד את נוכחות
 . הגורמת להפסקת תקצוב מיידית, מהלימודי�

¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ˙ÂÁÎÂ
‰ ˙Â˘È¯„ Ï˘ Û¯‰ ˙ÎÓ
‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰¯È˘
 ˙Ú
ÂÓ ‡È‰ Ì‡ Ì‚ , ˙
Ë˜‰Â ‰ÈÂÓÒ‰ ‰¯È˘
‰ ˙Ï„‚‰Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ

˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰‰˙ÂÎÈ‡Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ Ï . ˙ÚÈ·˜ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Û‚‡‰ ÏÚ
 ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙¯ËÓ È‰Ó ËÈÏÁ‰ÏÂ ÍÂÓ
‰ Û¯‰- Ï˘ Ì˙¯È˘
 ˙ÚÈ
Ó Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ 

˙Î¯ÚÓ‰Ó ÌÈ˘ÏÁ ÌÈ„ÈÓÏ˙ .ÔÎ ÂÓÎ ,Ó˙‰ „¯˘Ó Ì‡ ˜Â„·Ï ˘È" ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙·Â˙Î‰ ‡Â‰ ˙
ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ·ˆÈÈ˙‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó‰ ÌÈ¯Ú
· ÏÙËÏ ,Â‡ ˙Â¯‚ÒÓÏ Ì˙Â
Ù‰Ï ·ËÂÓ˘ 

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ,Ó˙‰ „¯˘Ó˘ È„Î" ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙¯ËÓ· „˜Ó˙‰Ï ÏÎÂÈ ˙- ÁÂÎ ˙¯˘Î‰ 
ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ . 
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„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ÂÁÎÂ
‰ ÈÓÈ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ ı¯Ó˙Ï È„Î
Ì‰Ï˘ ,‚¯Â„Ó ÔÙÂ‡· ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ ·ˆ˜˙Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È , ¯ÙÒÓ· ‰
˙ÂÓ‰

˘ ÌÈÓÈ‰Ì‰ÈÏ‡ ÂÚÈ‚È ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ . 

2. ‰ ˙ È Î ·  Ì È „ È Ó Ï ˙ ‰  ˙ Â Á Î Â 
  Ï Ú  ¯ Ù Ò ‰  È ˙ ·  Ï ˘  Ì È Á Â Â È „ ‰  ˙ Â Ó È ‡ :
נוהלי האג� קובעי� כי הדיווח מבתי הספר שבאחריות הרשתות יישלח ישירות למחוז על גבי מדיה 
מגנטית בצירו� פלט נייר ומכתב מלווה שעליו חתו� מנהל בית הספר או גור� מוסמ% אחר של 

. חי� משקפי� את ימי הנוכחות בפועל של כל תלמיד לפי הרישו� ביומ& הכיתההדיוו. הרשת
 .הממונה המחוזי אחראי לבדוק את הנתוני� ולאשר�

נבדקו דיווחי בתי הספר על נוכחות ) 2005�2006(ז "התשס�ו"בשנות הלימודי� התשס )א(
.  הלימודי�הבדיקות נעשו בנובמבר שלאחר סיו� שנת. התלמידי� באמצעות חברה חיצונית

הושוו בה דיווחי בתי הספר על מספר ; הבדיקה שנעשתה בשמונה בתי ספר הייתה מדגמית
 .התלמידי� שנכחו לכל הפחות ברבע מימי הלימוד בחודש לדיווח הנוכחות הרשו� ביומני הכיתה

בביקורת עלו . ז"משרד מבקר המדינה בח& את תוצאות הבדיקה של החברה החיצונית לשנת התשס
 :כדלהל&, אמות בי& דיווחי בתי הספר על נוכחות התלמידי� לנוכחות שנרשמה ביומ& הכיתההת�אי

È‡ Â‡ˆÓ
 ‰
ÂÓ˘‰ ÔÓ ¯ÙÒ È˙· È
˘·-‰Ï‡‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ : ÏÚ ÁÂÂÈ„ „Á‡ ¯ÙÒ ˙È·133 
˙ÂÁÎÂ
 È˘„ÂÁ22 ÔÓÂÈ· ÌÂ˘¯‰Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ )Î-2.5%( ; ÏÚ ÁÂÂÈ„ È
˘ ¯ÙÒ ˙È·110 

È· ÌÂ˘¯‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÁÎÂ
 È˘„ÂÁ ÔÓÂ)Î-7%.( 

סיכומו של הדיווח . התאמות בי& הדיווח לבי& הרישו� ביומ&�בארבעה בתי ספר נוספי� נמצאו אי
 173והוא הסתכ� בדיווח חסר של , השנתי על מספר התלמידי� היה קט& מהמספר הרשו� ביומ&

 . חודשי נוכחות של תלמידי�

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙
˘· ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ÌÈ
Â˙
‰"‰ È˙· Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï Ê ˙ÂÁÎÂ
 ÏÚ Û‚‡Ï ÁÂÂ„Ï ¯ÙÒ
‰˙ÈÎ‰ È
ÓÂÈ· ‰Ó˘¯
˘ ˙ÂÁÎÂ
‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ .Â˜„·
˘ ‰
ÂÓ˘‰Ó ¯ÙÒ È˙· È
˘ , ÂÁÂÂÈ„

ÔÓÂÈ· ‰Ó˘¯
˘ ÂÊÓ ‰‰Â·‚ ˙ÂÁÎÂ
 ÏÚ. 

והלכה , ת הודיע בתשובתו כי הבדיקה של החברה החיצונית לא נמצאה מהימנה"משרד התמ
 .תהלמעשה היא לא בדקה את הנדרש ולכ& הופסקה פעילו

אימות הנתוני� על ידי המחוז מחייב לבדוק את דיווחי בתי הספר לפי רישו� הנוכחות ביומ&  )ב(
בדיקת ההתאמה בי& הרישו� ביומ& לדיווח של בית הספר יעילה . ולפי הנוכחות בפועל בכיתה

בדיקת ההתאמה בי& הרישו� . בייחוד כדי לאתר דיווחי נוכחות לא מדויקי� בעטיי& של טעויות
הנעשי� מתו% כוונה , ומ& לנוכחות בפועל נדרשת כדי לאתר את דיווחי הנוכחות הפיקטיביי�בי

אי& די בבדיקת . ת ולהגדיל את מספר התלמידי� המוכרי� לתשלו�"להונות את משרד התמ
 .שכ& נית& להטות בהתאמה את שניה�, ההתאמה בי& הרישו� ביומ& לדיווח של בית הספר

‡· ‰˙˘Ú
˘ ‰¯˜·‰ ÈÎ ‡ˆÓ
 ‰Ï ‰È‰ È„˘ ÌÂ˘Ó ‰ÏÈÚÈ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙È
ÂˆÈÁ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ
 ˙
˘ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ˙ÂÊÂÁÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„Ï ÌÈ
ÓÂÈ· ÌÂ˘È¯‰ ˙Ó‡˙‰ Ï˘ ‰˜È„··

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ . 

__________________ 

 .  מימי הלימודי� בחודש25% נוכחות התלמיד מעל חודש נוכחות הוא  22
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לא אימת האג� את דיווחי בתי הספר ) ע"התש�ח"התשס(בשלוש שנות הלימודי� האחרונות  )ג(
 . ח את ביצוע הבקרה למחוזותעל נוכחות התלמידי� באמצעות החברה החיצונית והני

אימות הדיווחי� מחייב קביעת דפוסי בקרה מפורטי� ומדוקדקי� שינחו את הבודק כיצד לבדוק את 
דפוסי הבקרה שייקבעו , בשל הקושי לבדוק את אמינות הדיווחי� לפי הרישו� ביומני�. אמינות�

כלומר בקרה ". תשלו�תלמיד המוכר ל"יתמקדו בעיקר בבדיקת התלמידי� שחצו במעט את ר� ה
 . 23באמצעות גביית עדויות מתלמידי� וממורי� על נוכחות� של תלמידי� אלו

 ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ÌÈÁÂÂ„Ó˘ ÌÈ
Â˙
‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÈÊÂÁÓ‰ ‰
ÂÓÓ‰ ÏÚ ÏÈËÓ Ï‰Â
‰
Ì¯˘‡ÏÂ ,‰˜È„·‰ ‰˘ÚÈ˙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰
 ÔÈ‡ Í‡ . ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏ‰
 ¯„ÚÈ‰·

ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ,ÙÂÁ Ô˙È
‰˜È„·‰ ÒÂÙ„ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˙ÂÊÂÁÓÏ ‰ÏÂÚÙ ˘ , ÌÈÏÎ Ì‰Ï Â
˙È
 ‡Ï Í‡
ÍÎÏ .ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÓÈ‡ ˙‡ ÁÈË·˙˘ ‰„ÈÁ‡ ‰˜È„· ÔÈ‡˘ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ . 

 ÊÂÁÓ·Â ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙ÂÁÎÂ
‰ ˙¯˜· ˙‡ ˜„· ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÊÎ¯Ó‰Â ·È·‡ Ï˙ .· ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ Ï‰Â
 ¯„ÚÈ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙˜È„

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÁÎÂ
 ÏÚ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ,‰˙Â‡
 ‰¯˜· ‰˙˘Ú
 ‡Ï : ‰˜È„·· È„ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓÏ
ÌÈ
ÓÂÈ· ÌÂ˘È¯Ï ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Ó‡˙‰ Ï˘ , ÌÈ„·ÂÚ È„È· ¯ÙÒ‰ È˙·· ˙Î¯Ú
‰
Í¯Ú· ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ˙Á‡ ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÏ‰
ÈÓ .‰ÊÓ ¯˙ÂÈ , ˙‡ ÌÈ˜„Â· ÔÈ‡ ÊÂÁÓ·

ÎÂ
‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰‰ ¯Â˘È‡ Í¯ÂˆÏ ÏÚÂÙ· ˙Â˙ÈÎ· ˙ÂÁÎÂ
‰ ÔÈ·Â ÔÓÂÈ·˘ ˙ÂÁ
ÌÈÁÂÂÈ„‰ .Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÂ˙Á Ì‰ÈÏ‰
Ó˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÁÂÂÈ„· È„ ÊÎ¯Ó‰Â ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓÏ , Â
È‡Â

ÏÏÎ Ì˙Â˙Ó‡ ˙‡ ˜„Â·. 

נקבע בה כי .  התקיימה ישיבה באג� בהשתתפות מנהל האג� ועובדיו הבכירי�2009במרס  )ד(
 תוגש טיוטה 2009ועד סו� מרס , הכיתה בבתי הספר לנועריפורס� מכרז לבקרה של יומני 

בדיו& ציי& מנהל האג� כי עצ� הבדיקה מדרבנת את המערכת לעבוד בצורה תקינה והוסי� . ראשונית
 ".הסבירות שיתייחסו אל הנוהל הינה נמוכה, כאשר אי& מערכת בקרה"כי 

ת באג� לפרס� מכרז לבקרה  אישרה ועדת המכרזי� לנושאי התקשרויות מקצועיו2009בדצמבר 
 הועברה 2010בפברואר . בעבור בתי ספר לנוער לפי ההערות של הלשכה המשפטית והחשבות

טיוטת המכרז . עד סיו� הביקורת לא התקד� דבר בעניי&, טיוטת המכרז לוועדת המכרזי� באג�
 .עדיי& לא טופלה בלשכה המשפטית

צונית יכלול בקרה מדגמית בשילוב ביקורי� ת השיב כי המכרז החדש לחברת בקרה חי"משרד התמ
 .בדיקת נוכחות פיזית ובירור על אודות התלמידי� המדווחי� שאינ� נוכחי�, תכופי� בבתי הספר

 Ê‡Ó ÈˆÁÂ ‰
˘Â ‰¯˜·‰ ˙¯·Á ÌÚ Ì„Â˜‰ ÌÎÒ‰‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÌÈ
˘ ˘ÂÏ˘ ÈÎ ‡ˆÓ

¯ÚÂ
Ï ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ
ÓÂÈ ˙¯˜·Ï Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ Û‚‡· ËÏÁÂ‰˘ ,ÌÒ¯ÂÙ Ì¯Ë ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ 

‰¯˜·‰ ˙‡ Úˆ·È˘ ÛÂ‚‰ . 

 ıÂÚÈÈ‰ ÌÚ ÌÈ˘¯„
‰ ÌÈ¯Â¯È·‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Û‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯˜·‰ ˙‡ Úˆ·È˘ ÛÂ‚ ¯ÂÁ·ÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ È„Î ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ÈËÙ˘Ó‰ . 

ה ובאחת מרשתות החינו% הגדולות תלונ,  התקבלה במחוז תל אביב של האג�2008בינואר  )ה(
 . אנונימית על זיו� של מספר הנוכחי� בכיתות בבית ספר מסוי� במחוז תל אביב

__________________ 

בדיקת הביקורת הפנימית של רשת חינו$ שגילתה דיווח כוזב של בית ספר על נוכחות תלמידי�   23
 .וראו להל%, התמקדה כנראה בגביית עדויות מתלמידי� וממורי�
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ל רשת החינו% למנהל האג� כי קיבל ממבקר הפני� של הרשת דוח ולפיו " הודיע מנכ2008ביולי 
ס המצביעי� לכאורה על ניהול לקוי ומנגנו& "קיימי� חשדות לכאורה לליקויי� ואי סדרי� בביה"

 ". וניהולי שיש לבדק

 פנה מנהל מחוז תל אביב כמה פעמי� למנהל האג� וביקש ממנו 2008אוקטובר �בחודשי� אוגוסט
מנהל המחוז כתב . הנחיות בנוגע לתשלו� מפרעות לרשת לפי נתוני בית הספר על נוכחות תלמידיו

בנסיבות שנוצרו לא יוכל האג� לקבל את , ל הרשת טר� הודיע על החלטתו"כי מאחר שמנכ
בעקבות זאת פנתה סגנית מנהל האג� לרשת וביקשה . � המועברי� למחוז בחתימת המנהלתהדיווחי

 .הערכה של היק� הנזק הכספי הנובע מהדיווח הכוזב של בית הספר

בעניי& בקשת% להערי% את "בתשובתו כתב כי . ל הרשת לפניית האג�" השיב מנכ2008באוקטובר 
אשר נגרעו ממצבת ,  תלמידי��21רי שמדובר בכה..., הנזק הכספי העולה מהרישומי� הכוזבי�

העלות ששולמה בגי& תלמידי� אלה בשנה . התלמידי� במהל% הביקורת או בסמו% לאחריה
 ".ח" ש�177,000מוערכת בס% של כ, עד למועד גריעת�, הקודמת

ככל , ס נבע"העיכוב בגריעת התלמידי� בביה", ל הרשת כי על פי ממצאי הבדיקה"עוד כתב מנכ
אשר לרשת אי& ולא יכולה להיות , ממעשי� פליליי� של רישו� ודיווח כוזבי� במזיד, אההנר

אשר אחראי על קיומו של , ת"מער% הפיקוח של משרד התמ"הוא הוסי� כי ..." שליטה עליה�
לא גילה ולא מנע , ס בפרט"ס בכלל ועל הרישומי� ביומני� של ביה"פיקוח שוט� על הנעשה בביה

 ".וזאת א� לאחר תלונות שהגיעו אליו בקשר לכ%, זבי�את הרישומי� הכו

חוות דעת בנושא הפצת דוח "הרשת סירבה להעביר לאג� את דוח הביקורת וצירפה לסירוב זה 
בחוות הדעת נקבע כי על . של לשכת המבקרי� הפנימיי� בישראל" ביקורת פנימית מחו) לאירגו&

רד מההייררכיה הארגונית ותוצאות עבודתו המבקר הפנימי הוא חלק בלתי נפ, פי תפיסת הלשכה
 . מיועדות לארגו& בלבד

חשבות ,  התקיימה התייעצות של האג�2009באפריל , עקב סירובה של הרשת להעביר את הדוח
 2008התשלו� לחודש אוגוסט )  א:   (המשרד והלשכה המשפטית של המשרד ובה הוחלט את אלה

 הסכו� שלפי הערכת הרשת שול� �ח " ש177,000וז שהוקפא על ידי מחוז תל אביב ישול� בקיז
הרשת מתבקשת שנית להעביר את דוח הביקורת )  ב(;   בגי& התלמידי� שלא למדו בבית הספר

יערו% המשרד בקרה מעמיקה , א� תסרב הרשת להעביר את הדוח)  ג(;   הפנימית לעיו& המשרד
 .ות הבדיקה תבוצע ההתחשבנותולפי תוצא, לגבי התלמידי� שלמדו או לא למדו בבית הספר

 כתבה סגנית מנהל האג� לרשת על כוונת המשרד לבצע את הקיזוז וכ& על שאר 2009במאי 
 .החלטות הוועדה

˙ÈÓÈ
Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙‡ Û‚‡‰ Ï·È˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· . ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï Û‚‡‰
ÌÈ„ÓÂÏÎ ÂÁÂÂ„Â Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â
· ‰˜È„·‰ ,ËÏÁ‰‰ ˙Â¯ÓÏ ‰Ï·˜˙‰˘ ‰

 ÏÈ¯Ù‡· Û‚‡·2009 È‡Ó· ˙˘¯Ï Û‚‡‰ Ï‰
Ó ˙È
‚Ò Ï˘ ‰·˙ÎÓÂ 2009. 

 ˙˘¯‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰‰ ÍÓÒ ÏÚ ÌÈÙÒÎ Û‚‡‰ ÊÊÈ˜ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î- ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ Ï·˜Ó‰ ÛÂ‚‰ - 
‰Ï ÒÈÒ·‰ ˙‡ ˜„·˘ ÈÏ· ,„·Ï· ‰Î¯Ú‰· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰
ÈÈˆ ˙˘¯‰˘ Û‡ , ÏÚ ‰˙˘Ú
 ‡È‰Â

ÌÈÈ˙ÈÈÚ· ÌÈ
Â˙
 ÍÓÒ . 

שרד מבקר המדינה כי אי& ברשותו כלי� לאיתור מיידי של דיווחי כזב ת השיב למ"משרד התמ
הרשת . על גורמי ביקורת מקצועיי� או המשטרה לבדוק את הללו עקב חשד או תלונה; מאורגני�

ובה בעת קיזז האג� את הסכו� שאינו , ת"הדיחה מתפקידה את המנהלת על פי דרישת משרד התמ
וע� סיומה תיעשה , ה לרואה חשבו& שיבצע בדיקה מעמיקההמשרד הוסי� כי פנ. שנוי במחלוקת

 .לאלתר ההתחשבנות ע� הרשת
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 ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Â˙Ó‡ ˙‡ ˜„· ‡Ï Û‚‡‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˙Ó‡ ÔÓÊ· ,ÌÎÒÓ ÁÂ„ ÍÂ¯ÚÏ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ÏÚ Û‚‡‰ ÏÈË‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ˜¯Â . ÂÓÎ

ÔÎ ,
ÂÏ˙· ‰¯Ë˘ÓÏ ˙Â
ÙÏ Û‚‡‰ ÏÚ ‰È‰ ÌÈÙÒÎ ˙˘¯Ï ÂÓÏÂ˘ Â
È‚·˘ ·ÊÂÎ ÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰
‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó Ì
È‡˘. 

 

  תקצוב ותשלו� לרשתות חינו� ולבתי הספר �פיקוח ובקרה תקציבית כספית 

האג� משל� לרשתות החינו% לפי מספר התלמידי� שבית הספר מדווח עליה� ולפי ממוצע של ער% 
מפרופיל המורי� נגזרת עלותה של , &שכ.  המורי� המלמדי�24"פרופיל"שעה חודשית המחושב לפי 

הסדר זה מאפשר לרשתות המפעילות את בתי הספר , לפי הסברי האג�). ש" ש�להל& (שעה שבועית 
 . להעסיק מורי� בלי לחשוש שעלות� אינה מכוסה בעזרת התערי� לתלמיד

ו& ה& על פי תכנ, במהל% השנה האג� משל� מפרעות לרשתות המפעילות את בתי הספר)  א( .1
שנתי של כל בית ספר המוגש לאישורו של האג� וה& על פי דיווחי הנוכחות בפועל של התלמידי� 

 א "בהסכ� שחת� האג� ע� הרשתות עד שנת התשע. שמעבירי� אליו מנהלי בתי הספר מדי חודש

בתו� כל שנה תגיש הרשת דוחות כספיי� מאושרי� על ידי , נקבע כי על פי דרישת הממשלה) 2010(
על סמ% דוחות אלו תיער% התחשבנות כספית .  חשבו& לגבי כל הפעולות שנעשו באותה שנהרואה

 .ואול� לא נקבע מועד לסיומה, סופית

שיטת גמר החשבו& התבססה על נוכחות . הבדיקה העלתה כי האג� לא דרש מהרשתות דוחות אלה
דיווחי הבקרה .  בלבדהתלמידי� ומימוש השעות של צוות ההוראה על פי דיווחי מנהלי בתי הספר

מטע� האג� ה� בעלי אמינות נמוכה משו� שה� נעשי� בסו� השנה ומתבססי� על דיווחי� מיומני 
 ). ראו לעיל בפרק פיקוח ובקרה מינהלית על נוכחות התלמידי�(הנוכחות של בתי הספר 

� בתו% שישה חודשי) 2010(א "יצוי& כי בהסכמי� שנחתמו ע� הרשתות נקבע כי משנת התשע
, כמו כ&. מהיו� שבו העבירה הרשת את כל הנתוני� הדרושי� תיער% התחשבנות כספית סופית

 .שונתה שיטת גמר החשבו& לשיטה שהייתה נהוגה בפועל בשני� קודמות

 החלה יחידת ארגו& ושיטות שבמשרד בבדיקה ארגונית של תהלי% התקצוב 2008במהל%  )ב(
בדיו& . ת במטרה לפשט את תהלי% העבודה ולשפרושל בתי הספר וסיו� ההתחשבנות ע� הרשתו

אי& אפשרות לאמת את מספרי " צוי& כי 2008שהתקיי� באג� בשיתו� יחידת ארגו& ושיטות ביוני 
ועשו ויסות של תלמידי� ממקו� , יש דיווחי בתי ספר שאינ� אמת, התלמידי� לגבי השני� שחלפו

עי� מחוסר היכולת של המשרד ובתי הספר הועלה כי העיכובי� בסיו� ההתחשבנות נוב". למקו�
עדכני של בית " פרופיל"להגיע להסכמה לגבי מספר התלמידי� הזכאי� לתקצוב ומהיעדרו של 

 . הספר לכל שנה

סיו� ההתחשבנות יבוצע על בסיס , לפיו. בדיו& סיכ� מנהל האג� שיש לפתור את הבעיה מ& השורש
מ ע� בתי הספר כדי להגיע "יאל) לנהל מווהאג� לא י, ההחלטות והנתוני� שבידי המשרד
דבר החוס� כל אפשרות להתקד� בתהלי% ונוגד את מטרות , למספרי� המוסכמי� על שני הצדדי�

 בהשתתפות חשבת המשרד דאז צוי& כי טר� סוכ� 2008בדיו& שהתקיי� באג� בספטמבר . המשרד
 . כיצד יבוצע סיו� ההתחשבנות ע� בתי הספר

המפעילות יותר ממחצית בתי , הסתיי� החשבו& ע� הרשתות הגדולותה "עד שנת התשס )1(
 . במטה האג� בירושלי� באחריות סגנית מנהל האג�, הספר

__________________ 

 .גיל וותק המורה, המורי� מחושב לפי השכלה" פרופיל"  24
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˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
 ‰˜È„·· , ËÒÂ‚Â‡2010 , ˙ÈÙÂÒ‰ ˙Â
·˘Á˙‰‰ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë
˘˙‰ ÌÈ
˘Ï"Ò-Ò˘˙‰" ‰)1999-2004 (˙Á‡ ˙˘¯ Ï˘ ¯ÙÒ È˙· È·‚Ï ,˘˘ È
ÙÏ Â
ÈÈ‰„ „Ú 
ÌÈ
˘ ¯˘Ú .Î· ÌÈÓÎ˙ÒÓ ˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈÈÂ
˘‰ ÌÈÓÂÎÒ‰-17˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ˙
˘ ÍÏ‰Ó·2005 

˙˘¯‰ ÔÈ·Â Û‚‡‰ ÔÈ· ˙·Â˙Î˙ ‰Ï‰
˙‰ ,ÂÏ‡ ÌÈ
˘ ÔÈ‚· ÂÈ·Â˘ÈÁ ˙‡ ‰ÏÚ‰ „ˆ ÏÎÂ .
ÏÈ¯Ù‡·- È
ÂÈ2010ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÈÙÒÂ
 ÌÈ
ÂÈ„ ÂÈ‰  ,‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï Ì‰ Í‡. 

ת המשרד הוחלט על העברת כל נושא גמר החשבו& בתשובתו ציי& האג� כי בשיתו� ע� חשבו
 . לבדיקת רואי חשבו& חיצוניי� שעובדי� ע� המשרד

 ÏÚ ‰ÏÁ˘ ÂÊ ˙ÈÙÈˆÙÒ ˙Â
·˘Á˙‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ Ï˘· ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÎÈ
‰ ÌÓÂÎÒÂ ˜ÂÁ¯‰ ¯·Ú‰ , È„Î „¯˘Ó‰ ·˘Á ÏÂÙÈËÏ ‡˘Â
‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Û‚‡‰ ÏÚ
Â˙
‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ¯Â¯È·Ï ÏÚÙÈ˘ÈÙÂÒÂ ¯È‰Ó ÌÂÎÈÒÏ ÚÈ‚ÈÂ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· ˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈ
. 

)2( Ò˘˙‰ ˙
˘Ó" Â)2005 ( Ï˘ Ì˙ÂÈ¯Á‡Ï ˙Â˙˘¯‰ ÌÚ ˙ÈÙÂÒ‰ ˙Â
·˘Á˙‰‰ ‰¯·Ú
Û‚‡‰ ˙ÂÊÂÁÓ . ÍÂ˙Ó˘ ‡ˆÓ
 ˙Â˙˘¯‰ ÌÚ ˙Â
·˘Á˙‰‰ ·ˆÓ ÏÚ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ È
Â˙
 ˙˜È„··

22Ò˘˙‰ ÌÈ
˘· ÊÂÁÓ· ÂÈ‰˘ ÌÈ˜È˙Â ¯ÙÒ È˙· "Â-Ò˘˙‰" ¯ÙÒ È˙· ‰˘ÈÓÁÏ Ë)Î-23% (
Ò˘˙‰ ˙
˘Ó ÔÂ·˘Á ÌÂÈÒ ÔÈ‡"ÍÏÈ‡Â Â ,ÌÈ
˘ Ú·¯‡Î Í˘Ó·. 

כל בית ספר צרי% להעביר לאג� ולמחוז לפני תחילת שנת הלימודי� את נתוני המורי� כדי  .2
 .בית הספר לצור% תשלו� חודשי לבית הספר בגי& תלמידיו" פרופיל"לחשב את 

המורי� של ארבעה בתי ספר של רשת " פילפרו"הבדיקה העלתה כי במועד סיו� הביקורת לא עודכ& 
 ז " משנת התשס�ובשלושה בתי ספר נוספי� של הרשת , )2005(ו " במחוז חיפה משנת התשסאחרת

 . אינו מאפשר לסיי� את החשבו& הכספי השנתי לבתי ספר אלו" פרופיל"עדכו& ה�אי). 2006(

 

 פיקוח על פעילויות נוספות בבתי הספר

יש ג� הקצבות עבור , ות לבית הספר לביצוע תכנית הלימודי� הרגילהמלבד שעות הלימוד המוקצ
וה& מיועדות לתת מענה , פעילויות נוספות למיניה& שאינ& ניתנות להשגה בתכנית הלימודי� הרגילה

ההקצאה של הפעילויות הנוספות נעשית באמצעות הקצבת שעות לפעילויות . 25ייחודי לבית הספר
תקציב ההוצאה לפעילויות הנוספות . יק� השעות הכולל של המחוז מה�10%והיא מוגבלת ל, אלה

 .ח" מיליו& ש�3827בכ�) 2009(ע "ח ובשנת התש" מיליו& ש�3226בכ) 2008(ט "הסתכ� בשנת התשס

. הנוהל להקצאת פעילויות נוספות קובע כי אישור לפעילויות נוספות יינת& כל שנה מחדש .1
את הנימוקי� , בי& השאר, והיא תכלול, פעילויות נוספותמנהל בית הספר יגבש את בקשתו לאישור 

ובסופה של , את הבקשה יאשר הממונה המחוזי של האג�. לצור% בפעילות ואת יעדיה המרכזיי�
בסו� כל שנת . שנת הלימודי� יגיש מנהל בית הספר לממונה המחוזי דוח מסכ� על הפעילויות

לרבות מסקנות , וש שנעשה בפעילויות הנוספותלימודי� יכי& הממונה המחוזי דוח מסכ� על השימ
 . ולקחי� לכל בית ספר במחוז

__________________ 

תכנית יזמי� ; עברית וערבית, מתמטיקה, תגבור במקצועות אנגלית; גבור ייעו'ת; אבחו% דידקטי  25
 .'צעירי� וכו

ש שנתית "העלות הממוצעת של ש. ש לפעילויות נוספות" ש�6,600הוקצו כ) 2008(ט "בשנת התשס  26
 .ח" ש�4,800היא כ

ש שנתית היא "של שהעלות הממוצעת . ש לפעילויות נוספות" ש�7,600הוקצו כ) 2009(ע "בשנת התש  27
 . ח" ש�5,000כ
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משרד מבקר המדינה בדק את האישור לפעילויות נוספות בחמישה בתי ספר במחוז חיפה  )א(
בביקורת נמצא כי בתיקי המחוז אי& כל בקשות ). ט"התשס�ח"התשס (2007�2008והצפו& לשני� 

סג& הממונה המחוזי .  יש בקשות של שני בתי ספר בלבד2008ולשנת , 2007של בתי הספר לשנת 
אלא . והוא לא אישר אות� למעשה, לנוער ציי& בנוגע לבקשות אלה כי אי& הוא רואה בה& תכנית

והממונה המחוזי אישר אות& , שבפועל הקצה המחוז לחמשת בתי הספר שעות לפעילויות נוספות
 הגיש סג& הממונה המחוזי דוח מסכ� על השימוש בסיו� שנת הלימודי� לא. לתשלו� מדי חודש

 .שנעשה בתקציב לפעילויות הנוספות

בשלושה ) ע"התש (2009משרד מבקר המדינה בדק את האישור לפעילויות נוספות לשנת  )ב(
בביקורת נמצא כי בתיקי המחוז אי& בקשות של בתי הספר . בתי ספר במחוז תל אביב והמרכז

 אישר בפועל מדי חודש 2009ואול� את הפעילויות לשנת .  שבמחוזלאישור הפעילויות הנוספות
 . סג& הממונה המחוזי לנוער

הכולל , עוד עלה כי בסופ& של שנות הלימודי� האמורות לא הגיש הממונה האזורי דוח מסכ�
 פנה לראשונה 2010רק ביוני . כנדרש, מסקנות ולקחי� לגבי הפעילויות הנוספות בבתי הספר האלו

מונה המחוזי לנוער במחוז תל אביב לבתי הספר כדי שידווחו לו על ביצוע הפעילויות סג& המ
 . לרבות דיווח בקשר לתוצרי� ולהישגי�, הנוספות

‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„ ‡ÏÏ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ˙Ú„Ï ÔÈ‡
¯ÙÒ‰ È˙·· ˙Â
˙È
‰ ˙ÂÙÒÂ
‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ . 

. לות להינת& על ידי מורי� מצוות בית הספר או באמצעות גור� חיצוניהפעילויות הנוספות יכו .2
יש לשל� עבור שעות ,  מורי� בתק&�א� מדובר בשעות פעילות שנות& הצוות הקבוע של בית הספר 
לפיכ% נדרש מנהל בית הספר לדווח . אלה ג� בחודשי חופשת הקי) שבה� אי& לימודי� בבתי הספר

 .א� נתנו אותה מורי� בתק&, פות בחודש מאי של כל שנהעל כל אחת מהפעילויות הנוס

מפעילי� גורמי� , כגו& אבחו& דידקטי ופרויקט יזמי� צעירי�, חלק מהפעילויות הנוספות )א(
אי& לדווח עליה& כשעות , ולכאורה; וה& מתוקצבות במונחי� של שעות הוראה שבועיות, חיצוניי�

וחי� של מנהלי בתי ספר במחוזות תל אביב והמרכז בדיקה של עשרה דיו. ביצוע של מורי� בתק&
העלתה כי בשבעה בתי ספר דווח על אבחו& ) ט"התשס�ח"התשס (2007�2008וחיפה והצפו& לשני� 

ולכ& קיבלו בתי , הממוני� המחוזיי� אישרו את הדיווח. שעשו מורי� בתק&) 2008בשנת (דידקטי 
קיבלו הקצאה לפרויקט יזמי� צעירי� בשנת בשני בתי ספר ש. הספר תשלו� עבור יולי ואוגוסט

,  במחוז חיפה והצפו& דיווחו מנהלי בתי הספר כי ה� יצאו אל הפועל באמצעות מורי� בתק&2008
 .והממונה המחוזי בחיפה אישר את התשלו� עבור�

בתשובתו ציי& המשרד כי התקצוב לפעילות המתקיימת בעזרת גורמי חו) מחושב כ% ששעות 
לכ& התשלו� משול� במש% כל השנה . ו יממנו את היק� הפעילות הרלוונטיתההוראה שתוקצב

 .א� שבחודשי� אלה לא מבוצעת כל פעילות ע� התלמידי�, )כולל חודשי הקי)(

ıÂÁ ÈÓ¯Â‚Ï ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙ËÈ˘ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï‰
Ó‰ ˘¯„
 ‰·˘
Ó Ï˘ ÚÂˆÈ· ˙ÂÚ˘Î ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÚ˘‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÌÂÏ˘˙‰˘ È„Î Ô˜˙· ‰¯Â

ıÈ˜‰ È˘„ÂÁ· Ì‚ ÌÏÂ˘È ,‰
ÂÎ
 ‰
È‡ , ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï‰
Ó Ï˘ Ì˙Ï˘Î‰Ï ˙Ó¯Â‚ ÂÊ ‰ËÈ˘Â
˙Ó‡ Â
È‡˘ ÁÂÂÈ„· ÊÂÁÓ‰ ÏÚ ‰
ÂÓÓ‰Â. 

מכיוו& שלרשתות ולבתי הספר יש הסכמי� ע� גורמי חו) שאינ� נקבעי� במונחי� של  )ב(
בדוק את התשלו� ששיל� בית הספר על המחוז ל, ת"ש כפי שנעשה על ידי משרד התמ"תקצוב ש

א� יש הפרשי� בי& התשלו� ששיל� בית הספר לבי& התשלו� . בפועל עבור פעילויות אלה
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או להשלי� את הפרשי העלות לבית , יש לחייב את בית הספר להחזירו, שהמשרד שיל� לבית הספר
 . הספר

יבת להחזיר כל סכו� א נקבע כי הרשת מתחי"בהסכ� שחתמה המדינה ע� הרשתות עד שנת התשע
מעבר להוצאות שהוצאו בפועל לביצוע הפעולות שהוזמנו על ידי , א� קיבלה, כספי שקיבלה

א נקבע כי במסגרת ההתחשבנות הסופית תידרש הרשת להחזיר "בהסכ� משנת התשע. המדינה
א� הסכו� שקיבלה , למשרד את הפרשי הסכומי� לאחר גמר ההתחשבנות ולפי דרישת המשרד

 . גי& פעולות נוספות גבוה מ& ההוצאה בפועלהרשת ב

‰Ê È‡
˙· ˙˘¯‰ ˙„ÈÓÚ Ï˘ ‰˜È„· Í¯ÂˆÏ ,˜Â„·Ï Û‚‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,Ì‚„ÓÎ ˙ÂÁÙÏ , ˙‡
˙ÂÙÒÂ
 ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÈ‚· ÏÚÂÙ· Û‚‡‰ ÈÓÂÏ˘˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈÈ
ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙˘¯‰ ÈÓÂÏ˘˙ ,

‰˘Ú
 ‡Ï ¯·„‰ Í‡ . 
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