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   ובגני הילדים בבתי הספרהייעוץ החינוכי 

  תקציר

, מערכת החינוך אחראית 1953- על פי הוראות חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג
להתפתחות הרגשית, החברתית והערכית של התלמידים, נוסף על אחריותה 

הקוגניטיבית ולהרחבת עולם הידע שלהם. תפיסה זו הביאה לידי להתפתחותם 
הקמתו של שירות הייעוץ החינוכי, שהוא שירות מקצועי הפועל במוסדות החינוך 

ביה"ס - מגיל הגן ועד בית הספר (להלן
1

 ) התיכון. בשנת הלימודים התשע"ג 
משרה  יועצים חינוכיים בהיקפי 4,700-) הועסקו במערכת החינוך כ2013-2012(

  שונים.

שפ"י) במינהל הפדגוגי במשרד החינוך ממונה על  - ייעוצי (להלן -השירות הפסיכולוגי
אגף הייעוץ)  -שירותי הייעוץ למוסדות החינוך. אגף הייעוץ החינוכי בשפ"י (להלן 

אחראי להתוויית מדיניות ארצית למתן שירותי ייעוץ חינוכי למערכת החינוך על 
מדיניות זו ולסיפוק הדרכה מקצועית והעשרה ליועצים מוסדותיה, לביצועה של 

העובדים במערכת החינוך באמצעות מדריכי שפ"י. את הפיקוח על היועצים 
החינוכיים ואת הכוונתם המקצועית מבצעים המפקחים על הייעוץ, הפועלים במחוזות 
המשרד. תחומי פעילות היועצים החינוכיים, תנאי העסקתם, ההכשרות הנדרשות, 

נהלים פנימיים של  -יפותם ודרישות העיסוק בתחום מוסדרים בחוזרי מנכ"ל כפ
  המשרד). -משרד החינוך (להלן גם 

 ס"בבתיה, תחומי פעילות הייעוץ החינוכי 1980על פי חוזר מנכ"ל של המשרד משנת 
הם, בין היתר: טיפול בצורכי ההסתגלות החברתית והרגשית של תלמידים, 

וסיכון, מתן מענה חינוכי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, התערבויות במצבי משבר 
ייעוץ להורים וייעוץ לצוות החינוכי, בין היתר בשכלול כישוריו בקידום דיאלוג 
משמעותי עם התלמידים. נוסף על כך, מעורבים היועצים החינוכיים בטיפוח אקלים 

חיובי מיטבי
2
הכשרה של צוותי בבית הספר, בהפעלה של תכניות התפתחות ומניעה, ב 

חינוך המנחים תכניות אלה בכיתותיהם ובתמיכה בהם. כמו כן היועץ החינוכי נדרש 
מקצועית עם קהלי יעד בתוך בית הספר (מנהל, צוות - לעבוד בעבודה צוותית ובין

הנהלה ועוד) ועם גורמים חיוניים במעטפת בית הספר (פסיכולוגים חינוכיים, גורמי 
  יכים במוסד החינוכי ולהיות שותף לעיצוב מדיניותו.רווחה ועוד), ללוות תהל

בשנים האחרונות גבר הצורך בקבלת שירותי ייעוץ במוסדות החינוך והתרבו הדרישות 
לקבלת שירותים אלו, בין היתר בשל התרחשותם של שינויים חברתיים וביטחוניים, 

ר על סמכות שאילצו את הסגל החינוכי להתמודד עם נושאים כגון משבר ערכים וערעו
המורים וההורים; חשיפה גוברת של תלמידים למתח ביטחוני; העמקה של פערים 

אקונומי, לאום, מקום מגורים וכיו"ב; החמרה בתופעות -חברתיים על יסוד סוציו

__________________ 
 וכן בית ספר יירשם בי"ס; בתי ספר יירשמו בתי"ס; ובתי הספר יירשמו בתיה"ס.  1
בנושא קידום אקלים מיטבי והתמודדות עם אירועי אלימות  2009בחוזר מנכ"ל של המשרד מספטמבר   2

במוסדות חינוך מוגדר האקלים במוסד החינוכי כגורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחת 
ביטחון אישי ותחושת שייכות, כבוד ואחריות לחברים בקהילה ומצמצמת אלימות, פגיעה באחר 

ות סיכון. משרד החינוך קבע כי טיפוח אקלים חיובי מיטבי הוא אחד מיעדיו. ראו בדוח זה והתנהגוי
 .807 'בפרק "קידום תכניות למניעת אלימות של תלמידים" עמ



  ג64דוח שנתי   914

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

אלימות, שימוש בסמים ובאלכוהול, פגיעות מיניות, אבדנות  - הסיכון בקרב תלמידים 
  ועוד.

  

  פעולות הביקורת

מערך הייעוץ משרד מבקר המדינה את בדק  2013ספטמבר -ברוארבחודשים פ
גני הילדים. בין היתר נבדקו תנאי בו ס"בבתיההחינוכי והשירותים שהוא נותן 

דרכי הערכתם והפיקוח על  ,העסקתם של היועצים החינוכיים, דרישות הכשרתם
במחוזות חיפה, צפון, תל אביב,  ,באגף הייעוץ :ה במשרדשתעבודתם. הביקורת נע

חינוך מוכר שאינו רשמי (חינוך חרדי). בדיקות לובאגף א'  ,ירושליםדרום, מרכז, 
  רכות מידע ובלשכת מנכ"לית המשרד.ו במינהל תקשוב ומעשהשלמה נע

  

  עיקרי הממצאים

  תקנון הייעוץ החינוכי 

חינוכי בחטיבה תקן מחייב לשעות הייעוץ ה 2002משרד קבע בחוזר מנכ"ל משנת ה
  ות ייעוץ שבועיות לכל כיתה.שע 1.7לפיו יוקצו שהעליונה, 

בחטיבות העליונות אינו נותן לשירותי הייעוץ בביקורת נמצא כי התקן שקבע המשרד 
 שאינו מביא בחשבון משום מוסדות אלה ותלמידיהם,של  ץרכי הייעוומענה הולם לצ

מספר במגוון עניינים: הכיתות שונות בין את הו ס"בתימאפיינים ייחודיים של 
(למשל כיתה רגילה לעומת כיתת חינוך מיוחד),  הכיתות , מורכבותבכל כיתההילדים 

פועלים חינוך המוסדות כמה מאקונומי, מיקום גאוגרפי (למשל -הרכב סוציו
תופעות יוצרת חרדה ולחץ ו שמגבירה ,ביישובים הנתונים בסכנה ביטחונית מתמדת

ת) וכיו"ב. משתנים אלה משפיעים על יכולתם של יועצים רגשיות והתנהגותיו
  הצלחה במכסת השעות הנתונה.חינוכיים לבצע את מכלול משימותיהם ב

היסודי וחטיבות הביניים לא קבע ו הגיל הרך) - (להלן גם יסודי- לגבי החינוך הקדם
יצוין  .מוסדותב יםומיטבי יםמקצועיייעוץ שיבטיח מתן שירותי  תקן מחייבהמשרד 

המליצה המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך להקצות שעות ליועץ  1992כבר בשנת כי 
לכל כיתה לפחות שעה שבועית אחת לפי מפתח של  ,חינוכי בכל חטיבות הגיל

זו המלצה על  .היסודיים ושעה וחצי שבועיות לכל כיתה בחטיבות הביניים ס"בבתיה
האלימות בקרב ילדים ונוער במערכת הוועדה הציבורית לצמצום  1999חזרה בשנת 

גם פניות חוזרות ונשנות החינוך בישראל בראשות השר (כתוארו אז) מתן וילנאי. 
לתקנן את בבקשה  2004החל מינואר ואגף הייעוץ למנכ"לי המשרד שהפנו שפ"י 

  לא הביאו לידי הסדרת הנושא.הייעוץ החינוכי 

ים ניתנ ,היסודיים ובחטיבות הביניים ס"בבתיהשעות הייעוץ החינוכי ל תקןבהיעדר 
סל "בשעות המוקצות לעניין מתוך "סל שעות" בית ספרי או  שירותי הייעוץ החינוכי

שיקול הדעת וסדרי העדיפויות התקציביים של מנהל בית  על פישל המחוז,  "שעות
בשנה הרך, מדי שנה  לבהתאמה. אשר לשירותי הייעוץ בגי ,הספר ומנהל המחוז

שלו עדיפויות הנהל הפדגוגי במשרד שעות ייעוץ חינוכי לגיל הרך, לפי סדר מקצה המי
   מחולקות בין מחוזות המשרד. והןשנה, אותה הב
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כלל שירותי לא ניתנים ביניים היסודיים וחטיבות ה ס"בתיה ,ילדיםהגני מ בכמה
) לא ניתנו 2012-2011תשע"ב (הבשנת הלימודים  ,ייעוץ חינוכי. לפי נתוני המשרד

היסודיים במגזר  ס"בתיהמ 20%-מחטיבות הביניים, ב 10%- בחינוכי שירותי ייעוץ 
החרדי, במגזר  ס"בבתיההיסודיים במגזר הערבי.  ס"בתיהמ 50%-היהודי וב

 26%- ב ניתנו שירותי ייעוץ חינוכיהשייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי, לא 
יסודיים לבנים. במוסדות החינוך ה ס"בתיהמ 85%-היסודיים לבנות ובכ ס"בתיהמ

אשר לשירותי ייעוץ חינוכי אינו אחיד. היקפם  ,בהם שירותי ייעוץ חינוכי שניתנים
 1,100נהל הפדגוגי יהקצה המ) 2014-2013(תשע"ד הבגני הילדים, בשנת הלימודים 

 14,700-כמבין  3,300-וץ לגיל הרך. שפ"י קבע כי שעות ייעוץ אלה יינתנו בכשעות ייע
מגני הילדים יקבלו שירותי ייעוץ  22%-רק ככלומר, . הפועלים בשנה זו ני ילדיםג

  .קביעותחינוכי ב

החינוכי אינו יודע משנה לשנה אם יוכל להמשיך  היועץבהיעדר תקן,  ,יתרה מכך
ובאיזה היקף  -ם שבו התמקצע התחו - לעסוק במוסד החינוכי במתן שירותי ייעוץ 

תלוי בעיקר החינוכי בה היקף משרתו של היועץ ש, מציאות משרה. זאת ועוד
הכללי של  שעות"סל ה"מקצה לתחום הייעוץ מתוך  ס"ביהבמשאבים שמנהל 

, עלולה להעמיד את היועץ החינוכי בקונפליקט כאשר עמדתו לגבי הפעולות ס"ביה
  בעניין מסוים אינה תואמת את עמדת המנהל.שיש לנקוט 

  

   יועצים החינוכיים להיקף משרתםהתאמת הגדרת תחומי פעילותם של ה

בעשורים האחרונים נוספו ליועצים החינוכיים משימות חדשות מכוח שינויי חקיקה 
ונוהלי המשרד

3
. נוסף על כך, המגמה הכללית של התגברות תופעות אלימות ותופעות 
סיכון אחרות העצימה את הצורך של התלמידים וצוותי החינוך לשירותי היועצים 

האחראים מקצועית על הטיפול בנושא בביה"ס, והביאה אף היא להגברת החינוכיים, 
  עומס העבודה המוטל על היועצים.

בביקורת נמצא כי השינויים בדרישות התפקיד לא לוו בתוספת שעות ייעוץ. בנסיבות 
אלה אין הלימה בין המשימות שהגדיר משרד החינוך ליועצים להיקף משרתם. היות 

לא אחת בדיני נפשות, מרבית היועצים החינוכיים משלימים  שעבודת היועצים נוגעת
את משימותיהם מחוץ לשעות העבודה ללא תמורה מתוך תחושת אחריות ושליחות. 

, שבה פרסם 2007תופעה זו והיקפה הגדול ידועים למשרד החינוך לפחות משנת 
המשרד את מחקר היועצים החינוכיים

4
. למרות זאת לא נמצא בביקורת שמשרד 

חינוך דן בנושא או פעל באופן כלשהו למציאת פתרון הולם למצב הבעייתי ולקושי ה
  של היועצים החינוכיים למלא את משימותיהם.

__________________ 
הוסיף לחוק פרק העוסק בשילוב  2002, מנובמבר 1988- לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 7תיקון מס'   3

הרגיל. לתיקון זה הייתה השפעה ממשית על עבודת היועצים  תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך
ולהדריך את צוות המורים לפי הצורך.  ביה"סהחינוכיים, שנדרשו לסייע לתלמידים אלה להשתלב ב

לטפל  -הוטלה על היועצים החינוכיים בחטיבות העליונות משימה נוספת  2003נוסף על כך, מאז 
על פי חוזר מנכ"ל משרד  -בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות  בהתאמות הניתנות לבעלי לקויות למידה

  החינוך בנושא.
מחקר היועצים החינוכיים, ניתוח ממצאים, התשס"ז. מטרותיו היו להציג תמונת מצב מקיפה על הייעוץ   4

החינוכי הלכה למעשה, כפי שהצטיירה מדיווחים של יועצים. כמו כן ביקש המחקר ההוא למלא את 
מאגר מידע מהימן על אודות היועצים, שיאפשר לשפ"י לבצע עבודת מטה על בסיס הצורך בהקמת 

 מידע זמין מעודכן.
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  העסקת היועצים החינוכיים בתפקידי הוראה 

נפרד במוסדות להשכלה ב ים, הנלמדיםנפרד מקצועות םייעוץ חינוכי והוראה ה
חינוכיים המועסקים במערכת החינוך  יועציםמשרד החינוך דורש מ בפועלגבוהה. 

. בין לעסוק בהוראה בכיתות בין שליש לשישית ממשרתם. דרישה זו מעוררת קשיים
נאלצים פעמים המועסקים במשרה חלקית בייעוץ חינוכי יועצים חינוכיים  היתר,

רבות להשלים את משרתם בשעות הוראה נוספות החורגות ממרכיב ההוראה 
תסכול, שחיקה ופגיעה בהתפתחות המקצועית  ליצורזה עלול מצב  .המינימלי ליועץ

שהוא דמות פדגוגית, בוחנת  ,מורה - שני כובעיו של היועץ נוסף על כך,  .התחוםשל 
שונים מאוד  - דמות טיפולית, מכילה ומסייעת , שהואואחראית למשמעת, ויועץ

היועץ בכובע חשש שתלמידים ואנשי צוות הפוגשים את  עולהבמהותם. בנסיבות אלה 
  יועץ ולהסתייע בו. הלתת בו אמון בכובע  יתקשו מורהה

מורה אינה היועץ החינוכי ישמש שנמסר כי דרישת המשרד  למשרד מבקר המדינה
אלא מיועדת להבטיח שיועצים  ,ייעוצית או פדגוגית-מתפיסת עולם מקצועיתנובעת 

י נות מתנאוליההחלקית בשעות הוראה יוכלו להשלים את משרתם  חינוכיים
  העסקתם של כלל עובדי ההוראה.

  

  ריכוז מידע לצורך התוויית מדיניות ארצית ופיקוח על היועצים החינוכיים 

מידע  ותלאסוף בשיטתישפ"י נדרש בתחום הייעוץ החינוכי לצורך תכנון פעילותו 
  ן.ונתונים לגבי הפעולות הננקטות בתחום אחריותו ולבחון את יעילות

נתונים  שבוכלי ממוחשב לשפ"י ולמפקחים על הייעוץ במחוזות אין בביקורת נמצא כי 
מוסד ו מגזר, מחוז בכל ץאמינים ומרוכזים לגבי היועצים החינוכיים ושירותי הייעו

  .חינוכי

עוד הועלה כי שפ"י אינו דורש מהמחוזות כדבר שבשגרה למסור לו נתונים עדכניים 
נוכי הפועלים בתחומם. כאשר דורש לגבי היועצים החינוכיים ושירותי הייעוץ החי

שפ"י לקבל נתונים כאלה, נוגעים עיקרם של הנתונים לתחומי הפיתוח המקצועי 
וההכשרה של היועצים החינוכיים, ולא לתנאי העסקתם והיקף משרתם. לפיכך אין 

 בכל מחוז, בכל בארץ,ניתנות הייעוץ השעות מספר  לשפ"י מידע מרוכז ומעודכן לגבי
הייעוץ במשרות למרכיב יחס בין מרכיב ההוראה וכן לגבי ה, וסד חינוכיובכל מ מגזר

 בייעוץ, ומספר היועצים שאינםאינם עוסקים שחינוכיים היועצים ה מספרהיועצים, 
  .עוסקים בהוראה

של גיבוש לשתכניות עבודה הן כלי ניהול מרכזי המשמש לתכנון ו אףיתרה מכך, 
להשגת התוצאות הרצויות  ןילות הארגוהכוונת פעלהיעדים לטווח קצר וארוך, 

 אינושפ"י  ,הגורמים במערכת כללל שבקרה ליצירת בסיס להערכת עמידה ביעדים ולו
תחום של המחוזות בשנתיות העבודה התכניות את דורש לקבל ממחוזות המשרד 

ויעילותו, הייעוץ  איכותבאופן שיטתי ותדיר את  מודד. שפ"י אף אינו הייעוץ החינוכי
  לא בנה מנגנונים לשימור ולשיתוף של ידע שנצבר במחוזות המשרד.והוא 

 ,תכנון שירותים חדשיםהדרוש לו למידע בנסיבות אלה אין בידי שפ"י מלוא ה
חיוני , הלהרחבת מענים קיימים ולקביעת סדר עדיפויות לחלוקת משאבים ותקציבים

  .שיפור תהליכים בתחום הייעוץ החינוכיובקרה ביצוע פעולות ל
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

. העומס המוטל על וד נמצא כי הפיקוח המחוזי על היועצים החינוכיים לוקה בחסרע
החינוכיים  , בין היתר בשל היחס בין מספר המפקחים למספר היועציםהמפקחים

אינו מאפשר פיקוח  ובשל תפקידיהם הנוספים של המפקחים במחוזות וביישובים,
על  שבמחוז, ובכלל זה פיקוחעל היועצים החינוכיים במוסדות החינוך תדיר ורציף 

מתמקד ביועצים  של המפקחים הליוויעמידתם בתכניות העבודה שנקבעו להם. 
וגם  ,עד קבלת רישיון ייעוץ קבוע) לעבודתם ראשונותהשנתיים בבתחילת דרכם (

הדרכה לגורמים הליווי והסמכויות לעתים את  בנוגע ליועצים אלה המפקחים אוצלים
לפיכך המעורבות של . ועודשל שפ"י, רכזי ייעוץ חינוכי  מדריכים -שונים במחוז 

  ומצטמצמת. המפקחים בעשייה המקצועית השוטפת של היועצים החדשים הולכת

  

  סיכום והמלצות

תפקיד מרכזי בהתפתחות הרגשית והחברתית של התלמידים. יש למערכת החינוך 
ובתחום  כלכלי-בתחום החברתישחלו בארץ בשנים האחרונות התמורות עקב 

דבר והמערכת החינוך אתגרים קשים בתחום בריאות הנפש,  פניל ניצבים ,טחונייבה
  מערכת ייעוץ חינוכי מקצועית וזמינה.  שבכללו ,מערך טיפוליקיום מגביר את הצורך ב

היועצים החינוכיים במערכת החינוך והיקף  ם שלכי תנאי העסקת הועלהבביקורת 
ולסייע המשימות הרבות המוטלות עליהם  תא למלא הםמשרתם אינם מאפשרים ל

ו עלול לפגוע ברווחה הנפשית של הפרט ובתפקוד הדבר. הםלנזקקים לשירותי כראוי
  כולו.  מוסד החינוכיה של

גם הוא, נוכח היעדר ההתאמה בין מספר  הפיקוח על עבודתם של היועצים אינו מיטבי
ל על המפקחים המפקחים למספר היועצים שבאחריותם, ונוכח העומס המוט

המחוזיים, המבצעים, נוסף על הפיקוח על היועצים, תפקידים אחרים ברמת המחוז 
  והיישוב.

מכיוון ששפ"י אינו אוסף מידע מעודכן לגבי פעילות הייעוץ בכל מחוז ולגבי הצלחתה 
כלים הדרושים להתוויית מדיניות ארצית בתחום הייעוץ, ה את ואין ל של פעילות זו,

  פוי הצרכים של המחוזות, המגזרים והמוסדות החינוכיים.הנסמכת על מי

בכל הנוגע שירותי הייעוץ החינוכי  ם שללדעת משרד מבקר המדינה, נוכח חשיבות
הרגשית והחברתית של  םהתפתחותלהחינוך ואקלים חינוכי מיטבי במוסדות  ליצירת

הביאו לגידול שחלו בשנים האחרונות, אשר השינויים החברתיים  התלמידים, ונוכח
הסדרה של שירותי הייעוץ יש צורך דחוף ב - בכמות הדרישות לקבלת ייעוץ חינוכי 

 מתןשיבטיח  במסגרת הסדרה זו יש לקבוע תקן מחייב, .החינוכי בכל שכבות הגיל
ואת , וגני הילדים ס"בתיה ישירותי ייעוץ חינוכי ראויים לכלל התלמידים וצוות

של , יש להקפיד על פיקוח נאות על כך וסףהמשאבים הנדרשים לכך. נ הקצאת
להשלים את הפעולות הנדרשות ליצירת מאגר כן ו ,על עבודת הייעוץ החינוכיהמחוזות 

 מדיניות בתחום להתוות שייכלל בו יהיה אפשר המידעשעל פי  ,נתונים ארצי מעודכן
  . זה

  

♦ 
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  מבוא

של התלמידים נוסף על  מערכת החינוך אחראית להתפתחות הרגשית, החברתית והערכית  .1
אחריותה להתפתחותם הקוגניטיבית ולהרחבת עולם הידע שלהם. תפיסה זו באה לידי ביטוי בחוק 

לפתח את אישיות , שלפיו מטרות החינוך הממלכתי הן, בין היתר: "1953-חינוך ממלכתי, התשי"ג
לחזק את ... משמעותלמיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל ... הילד והילדה

[לכל לאפשר ... כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה
  ".ת את השונה והתומכת בודדלהתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעו ילד וילדה]

התפיסה שלפיה למערכת החינוך תפקיד חשוב ומרכזי בהתפתחות הרגשית והחברתית של 
יאה לידי הקמתו של שירות הייעוץ החינוכי, שהוא שירות מקצועי הפועל במוסדות התלמידים הב

היועץ) הוא לסייע הן  -החינוך, כבר לפני כחמישים שנה. תפקידו של היועץ החינוכי (להלן גם 
לתלמידים והן לביה"ס להשיג תפקוד מיטבי ומיצוי של יכולותיהם מתוך רווחה נפשית ובאווירה 

ם השנים שינה מקצוע הייעוץ את פניו לנוכח תהליכים שהתרחשו בחברה תומכת ומקבלת. ע
  .5ובמדינה, כמפורט להלן

. 6התיכון ס"ביהמן הגן ועד  - היועצים החינוכיים הם עובדי הוראה ופועלים בכל שכבות הגיל   .2
יועצים  4,700- ) הועסקו במערכת החינוך כ2013-2012שנה"ל) התשע"ג ( - בשנת הלימודים (להלן 

פעלו במוסדות  500חינוכיים בהיקפי משרה שונים (משעות מעטות בשבוע ועד משרה מלאה), מהם 
-6פעלו במוסדות חינוך לגיל הרך (בני  122- ו 7חינוך חרדיים, השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי

. תחומי פעילותם של היועצים החינוכיים, ההכשרות הנדרשות, כפיפותם ודרישות העיסוק 8)3
  המשרד). - נהלים פנימיים של משרד החינוך (להלן גם  - ם מוסדרים בחוזרי מנכ"ל בתחו

תקן מחייב לשעות הייעוץ החינוכי בחטיבה העליונה,  2002משרד החינוך קבע בחוזר מנכ"ל משנת 
הגיל  -יסודי (להלן גם -. לגבי החינוך הקדם9שעות ייעוץ שבועיות לכל כיתה 1.7שלפיו יוקצו 
  וחטיבות הביניים לא נקבע תקן מחייב.הרך), היסודי 

הם, בין היתר, טיפול בצורכי ההסתגלות  ס"בבתיהתחומי פעילותו של שירות הייעוץ החינוכי   .3
החברתית והרגשית של תלמידים בכל שכבות הגיל, התערבויות במצבי משבר וסיכון, מתן מענה 

רים וייעוץ לצוות החינוכי, בין היתר חינוכי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ייעוץ לתלמידים ולהו
בשכלול כישוריו בקידום דיאלוג משמעותי עם התלמידים. נוסף על כך, מעורבים היועצים 

, בהפעלה של תכניות התפתחות ומניעה על פני כל ס"ביההחינוכיים בטיפוח אקלים חיובי מיטבי ב

__________________ 
הוקם "המכון הארצי לייעוץ והכוון", באחריות משותפת של משרד החינוך ומשרד  1962בשנת   5

העבודה ובשיתוף אנשי האקדמיה, והוא שהניח את היסודות לעיצוב תהליכי ההכשרה של היועצים 
 43החלו  1964. בשנת בבתיה"סנוכיים ולפיתוח קווים מנחים לתפעול שירות הייעוץ החינוכי החי

ברחבי הארץ. בתחילת הדרך עסק  בבתיה"סיועצים" בתוארם אז) לעבוד -יועצים חינוכיים ("מורים
ך שירות הייעוץ בהכוון חינוכי מקצועי של בוגרי חטיבות הביניים ובתהליכי מעברים בין מסגרות חינו

 ובתוכן. עם השנים הורחבה הפעילות לתחומים נוספים, כמפורט בדוח זה.
 בחינוך המיוחד. 21-3בחינוך הרגיל ולבני  18-3שירותי הייעוץ החינוכי ניתנים לבני   6
יסודיים במערכת החינוך מחולקים לשני סוגים עיקריים: -העל בתיה"סהיסודיים ו בתיה"סגני הילדים,   7

דתי והם ממומנים -רשמי, אשר מונהג בהם חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתימוסדות של החינוך ה
מימון מלא בידי המדינה והרשויות המקומיות, ומוסדות של החינוך המוכר שאינו רשמי, שמשרד 

שנים החל משרד החינוך לספק שירותי ייעוץ חינוכי  11- . לפני כהחינוך מממן מימון חלקי או מלא
 השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי. במוסדות החינוך החרדי,

משרד החינוך אחראי לפקח גם על יועצים חינוכיים המועסקים במוסדות פרטיים שאינם מוסדות חינוך   8
  פרטיים. בתי"סאקסטרניים ו בתי"סשל המשרד, כגון אורט, ויצ"ו, בתי חולים, 

 .1.3.02, תקנון למתן רישיונות לייעוץ מיום 8.3-3חוזר מנכ"ל   9
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. נוכח 10ותיהם ובתמיכה בהםהרצף החינוכי, בהכשרה של צוותי חינוך המנחים תכניות אלה בכית
-התפתחותה של ראייה מערכתית בשירות הייעוץ החינוכי נדרש היועץ לעבוד עבודה צוותית ובין

 ס"ביה(מנהל, צוות הנהלה ועוד) ועם גורמים חיוניים במעטפת  ס"ביהמקצועית עם קהלי יעד ב
וכי ולהיות שותף לעיצוב (פסיכולוגים חינוכיים, גורמי רווחה ועוד), ללוות תהליכים במוסד החינ

נעזרים  ס"בתיהממנהלי  28%- עלה כי כ 2009מדיניותו. בסקר שנעשה בקרב מנהלים בשנת 
 .11ס"ביהביועצים ומתייעצים עמם לצורך ניהול 

נוסף על עבודתו בתחום הייעוץ, מחויב היועץ החינוכי המועסק במערכת החינוך להורות בכיתה בין 
  למתווה העסקתו (ראה להלן).שליש לשישית ממשרתו בהתאם 

) ניתנים שירותי הייעוץ החינוכי גם לגיל הרך, על יסוד 2002-2001משנת הלימודים התשס"ב (
תפיסת המשרד שמתן מענה התפתחותי הולם והשקעה בדור הצעיר חיוניים לצמצום פערים 

ר ילדים בסיכון. חברתיים, ליצירת שוויון הזדמנויות וליצירה של סביבה מיטבית להתפתחות ולאיתו
פעילות היועצים החינוכיים בגיל הרך נעשית מול צוות הגן ומתמקדת בהובלת תהליכים לקידום 
רווחה נפשית ובכלל זה: ייעוץ בנושאים הקשורים לארגון הגן ולניהולו, ייעוץ בדבר מערכות 

תפתחות היחסים בין באי הגן מן ההיבט הרגשי, החברתי והערכי, הובלה והנחיה של תכניות ה
ומניעה, סיוע לגננת באיתור ובזיהוי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים וילדים בסיכון והתערבות 

  גנים. 100-במצבי משבר ובמצבי סיכון. כל יועץ לגיל הרך אחראי על כ

בשנים האחרונות חלו שינויים ניכרים בפעילותם של היועצים החינוכיים, הן עקב שינויים בערכים 
טיפוליות וארגוניות בארץ ובעולם והן עקב שינויים בחברה הישראלית, שהביאו  ובתבניות חשיבה

לידי שינויים בצורכי התלמידים וציפיות של הסגל החינוכי לקבל סיוע בהתמודדות עם נושאים כגון 
משבר ערכים וערעור על סמכותם של מורים והורים; חשיפה גוברת של ילדים ובני נוער למתח 

אקונומי, לאום, מקום מגורים ועוד; החמרה - ל פערים חברתיים על יסוד סוציוביטחוני; העמקה ש
התגברות ניכרת של אלימות, שימוש בסמים ובאלכוהול,  - של תופעות הסיכון בקרב תלמידים 

  וירידה בגילם של התלמידים המעורבים. -פגיעות מיניות, אבדנות ועוד 

מינהל הפדגוגי במשרד ממונה מקצועית על כלל שפ"י) ב -השירות הפסיכולוגי ייעוצי (להלן   .4
אגף הייעוץ) אחראי  - . אגף הייעוץ החינוכי בשפ"י (להלן 12שירותי הייעוץ למוסדות החינוך

להתוויית מדיניות ארצית למתן שירותי ייעוץ חינוכי למערכת החינוך על מוסדותיה, לביצועה של 
העובדים במערכת החינוך באמצעות מדריכי  מדיניות זו ולסיפוק הדרכה מקצועית והעשרה ליועצים

. את הפיקוח על היועצים החינוכיים מבצעים המפקחים על הייעוץ, המשתייכים מקצועית 13שפ"י
לשפ"י ופועלים במחוזות המשרד. למפקחים נתונה סמכות מקצועית בתחום הייעוץ החינוכי, 

אחריותם. המפקחים על הייעוץ ופעילותם נועדה להבטיח שירות ייעוץ מיטבי באזורים הנתונים ל

__________________ 
) בנושא קידום אקלים מיטבי והתמודדות עם 2009(א) מאלול התשס"ט (ספטמבר 1בחוזר מנכ"ל תשע/  10

אירועי אלימות במוסדות חינוך מוגדר האקלים במוסד החינוכי כגורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה 
 המפתחת ביטחון אישי ותחושת שייכות, כבוד ואחריות לחברים בקהילה ומצמצמת אלימות, פגיעה

באחר והתנהגויות סיכון. עוד נקבע שם כי כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה 
מערכתית ארוכת טווח ליצירת אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית, לבניית אורח חיים המקדם שייכות, 

וך קבע מעורבות ואחריות ולטיפול באלימות ובהתנהגויות סיכון במישור מערכתי ופרטני. משרד החינ
כי טיפוח אקלים חיובי מיטבי הוא אחד מיעדיו. ראו גם בפרק "קידום תכניות למניעת אלימות של 

 .807 'תלמידים" עמ
בישראל, תמונת  בבתיה"סאבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, על מנהלים ומנהלות   11

 .2009מצב בעקבות סקר בקרב מנהלים וסדרה של ראיונות, מרץ 
נוסף על כך, ממונה שפ"י מבחינה מקצועית ברמה הארצית על השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשויות   12

  המקומיות.
משרד החינוך מעסיק עובדי הוראה בהדרכה. המדריכים הם עובדים מנוסים המצטיינים בכישוריהם   13

ידע המקצועי ובאיכות עבודתם ויכולים לתרום מניסיונם הרב לעמיתיהם במערכת באמצעות הרחבת ה
 וליווי וייעוץ בתחומי מומחיותם. המדריכים של שפ"י הם יועצים חינוכיים בהכשרתם.
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

אחראים להכוונה מקצועית של היועצים החינוכיים, על פי המדיניות, התקנים והמטרות שקובע אגף 
  הייעוץ בשפ"י.

 ס"בבתיהבדק משרד מבקר המדינה את שירותי הייעוץ החינוכי  2013ספטמבר - בחודשים פברואר
צים החינוכיים, דרישות הכשרתם, דרכי ובגני הילדים. בין היתר נבדקו תנאי העסקתם של היוע

הערכתם והפיקוח על עבודתם. הביקורת נעשתה במשרד החינוך: באגף הייעוץ בשפ"י, במחוזות 
, ודרום ובאגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי (חינוך חרדי). 14חיפה, צפון, תל אביב, מרכז, ירושלים

  מנכ"לית המשרד.בדיקות השלמה נעשו במינהל תקשוב ומערכות מידע ובלשכת 

  

  

  תנאי העסקתם של היועצים החינוכיים במוסדות החינוך 

משרד החינוך הוא שקובע ומתקצב את תנאי העסקת היועצים החינוכיים. בעשורים האחרונים גייס 
יועצים, בשנת  43עבדו במוסדות החינוך  1964המשרד לשורותיו יועצים חינוכיים רבים. בשנת 

יועצים חינוכיים  4,700- הועסקו במוסדות החינוך כ 2013וכאמור בשנת , 3,500היה מספרם  2000
. מגמה זו נובעת מכמה גורמים, בהם: השינויים החברתיים, לרבות ריבוי 15בהיקפי משרה שונים

מקרי האלימות, שהביאו לידי התגברות הצרכים והדרישות של התלמידים והסגל החינוכי כאחד 
להצלחתו ובריאותו  ס"ביהרה בקשר שבין התרבות והאקלים בלקבל שירותי ייעוץ חינוכי; ההכ

הנפשית של התלמיד, שהביאה לידי התערבותם של אנשי מקצוע, בהם היועצים החינוכיים, בתרבות 
  .ס"ביההארגונית של 

 Ë·È‰‰ ÔÓ Ô‰ ÌÈÈ˘˜ ÌÈ¯¯ÂÚÓÂ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ
 È˙Î¯ÚÓ‰ -  ÌÂÁ˙ ÁÂ˙ÈÙ ¯ÂÙÈ˘Â ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ ˙È ‰ ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ ˙·Á¯‰ ,ıÂÚÈÈ‰

 Ì˙ÂÎÈ‡ -  :‰Ï‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÚ·Â  ‰Ï‡ ÌÈÈ˘˜ .ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÂË·Ó ˙„Â˜ Ó Ô‰Â
Ï ıÂÚÈÈ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ·ÈÈÁÓ Ô˜˙ ¯„ÚÈ‰‰È˙·"Ò È‡ ;ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁÏÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰- Ï˘ Â ÂÎ„Ú

Ï Ú·˜ ˘ ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÚ˘ Ô˜˙‰È˙·"Ò Ú ÌÈÈ ÂÎÈ˙‰ „ÂÁÈÈ· ,‰¯·Á· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘ ÈÙ Ï
 ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘Ï ˙¯·‚ÂÓ‰ ‰˘È¯„‰Â ,ÏÈ‚‰ ˙Â·Î˘ ÏÎ· ˙ÂÓÈÏ‡‰ ˙Â¯·‚˙‰‰È˙··"Ò ;  

È‡- Â˙¯˘Ó Û˜È‰Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ·¯‰ ÂÈ„È˜Ù˙ ,ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰·Á¯‰ Â˙ÏÎ˘‰ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰
.ÈÎÂ ÈÁ‰ ˙ÂÂˆ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙È·ËÈÓ ıÂÚÈÈ ˙„Â·Ú ¯˘Ù‡Ó Â È‡˘ ,ÏÚÂÙ·  

__________________ 
בשנה"ל התשע"ג אוחדו מחוז ירושלים ומינהל חינוך ירושלים, שעד אותה עת היו יחידות נפרדות    14

  שמילאו תפקיד של מחוזות.
ים (אגף כלכלה וסטטיסטיקה), בשנת יצוין כי על פי נתוני משרד החינוך, המינהל לכלכלה ותקציב  15

ועד כיתות י"ב  3תלמידים מגיל  1,625,000) למדו במערכת החינוך 2000-1999הלימודים התש"ס (
), כלומר בין שנת הלימודים 2013-2012תלמידים בשנת הלימודים התשע"ג ( 2,003,000לעומת 

 25%-ים לעומת עלייה של כבמספר התלמיד 19%-התש"ס לשנת הלימודים התשע"ג חלה עלייה של כ
 במספר היועצים. 



  921  משרד החינוך

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

Ï È„Î ˙ ˘· È"Ù˘ ·Èˆ‰ ‰Ï‡ ÌÈÈ˘˜ ÌÚ „„ÂÓ˙‰2008  ıÂÚÈÈ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„ÚÈ
 ,Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ,ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜ ÈÎÈÏ‰˙ Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈ„ÚÈ ˙Â·¯Ï ,ÈÎÂ ÈÁ‰
 .(˘ÓÂÁ ˙È Î˙) ÌÈ ˘ ˘ÓÁ ÍÂ˙· Â‚˘ÂÈ ÂÏ‡ ÌÈ„ÚÈ ÈÎ Ú·˜ È"Ù˘ .Â Â ˜˙Â „È˜Ù˙‰ ˙¯‰·‰

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÈ„ÚÈ‰ Ï˘ÓÏ ,ÌÈ„ÚÈ‰Ó ‰ÓÎ Â‚˘Â‰ Ì Ó‡
 ıÚÂÈ‰ „È˜Ù˙ ˙¯„‚‰Ï ,Ì¯ÂÙÈ˘Â ÌÈ˘„Á ÌÈˆÚÂÈ ˙ËÈÏ˜ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÂÏÎ˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰
 Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯Ú‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ‰ÚÓË‰ÏÂ "˘„Á ˜ÙÂ‡" ˙Ó¯ÂÙ¯ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÓÈ˘ÓÂ
ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ‡˜ÂÂ„ ÌÏÂ‡ ,ÌÓÂ„È˜ÏÂ ÌÈˆÚÂÈ 

 ,ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚· ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙¯˘Ó ÔÂ ˜˙ :Ì‰· ,Â‚˘Â‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈÎÂ ÈÁ‰
‰È˙··"Ò  ;ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎ· ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ˙·ˆ‰Â ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁ·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ‰

 ˙ÂÏËÓ Ï˘ ‰·ÈÏ ˙¯„‚‰ ;ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙· ‰‡¯Â‰‰ ˙·ÂÁ ÏÂËÈ·Ï ‰¯È˙Á
˜ÈÙ‰ ÔÂ ˜˙ ;Â˙¯˘Ó Û˜È‰ ÈÙ ÏÚ ıÚÂÈÏ ÏÚ ‰„Â·Ú ÈÒÓÂÚ Ï˘ ˙Ó‡˙ÂÓÂ ˙˘„ÂÁÓ ‰È ·‰Â ÁÂ

:ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï .ıÂÚÈÈ‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ˙¯˘Ó Û˜È‰ ÈÙ  

  

  

  היסודיים ובחטיבות הביניים ס"בבתיהתקנון הייעוץ החינוכי בגנים, 

כאמור, משרד החינוך לא קבע בנהליו תקן מחייב להקצאת שעות ייעוץ חינוכי בגני הילדים, 
היסודיים ובחטיבות הביניים, שיבטיח מתן שירותי ייעוץ מקצועיים ומיטביים למוסדות  ס"בבתיה

  אלה.

המליצה המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך להקצות שעות ליועץ בכל חטיבות  1992כבר בשנת 
היסודיים ושעה וחצי שבועיות לכל כיתה  ס"בבתיההגיל: שעה שבועית אחת לפחות לכל כיתה 

  יים.בחטיבות הבינ

המליצה הוועדה הציבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונוער במערכת החינוך  1999בדוח משנת 
ועדת וילנאי) להשלים את תקני היועצים  -בישראל בראשות השר (כתוארו אז) מתן וילנאי (להלן 

, ולהגדיר את מעמדו 1992החינוכיים על פי המפתח שעליו המליצה המזכירות הפדגוגית בשנת 
מקצועי של היועץ החינוכי, את תפקידיו ואת תחומי אחריותו. ועדת וילנאי המליצה שהשלמת ה

), על פי סדר 2000-1999התקן תושלם בהדרגה בתוך ארבע שנים משנת הלימודים התש"ס (
קדימויות שיקבע המשרד ותוך מתן עדיפות למוסדות בעלי צורך מיוחד בצמצום האלימות. עוד 

פ"י יקבע תקן ליועצים חינוכיים לגיל הרך בתוך ארבעה חודשים וכי הקצאת המליצה הוועדה כי ש
  . 16המשרות על פיהם תושלם בתוך ארבע שנים

היסודיים לא תינתן יותר משעת ייעוץ  ס"בבתיהשבו נקבע כי  17פורסם חוזר מנכ"ל 2003בשנת 
 ס"בבתיהץ שבועית לכל כיתה. ההמלצה העדכנית של שפ"י היא שלא להגביל את שעות הייעו

 2013היסודיים ולהעמידן על מינימום של שעה בשבוע לכיתה. לגבי הגיל הרך המלצת שפ"י משנת 
 100-היא כי כל יועץ חינוכי לגיל הרך המועסק במשרה מלאה יהיה אחראי למתן שירותי ייעוץ ל

  ו.גנים, ויועץ חינוכי המועסק במשרה חלקית יהיה אחראי למספר גנים התואם את היקף משרת

היסודיים ובחטיבות הביניים מוקצות מתוך "סל  ס"בבתיהבהיעדר תקן, שעות הייעוץ החינוכי 
שעות" בית ספרי או "סל שעות" של המחוז, לפי שיקול הדעת וסדרי העדיפויות התקציביים של 

__________________ 
הוועדה הציבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ובני נוער, דוח המלצות ראשוני ליישום, תוכנית   16

  .1999לאומית לצמצום האלימות בקרב ילדים ובני נוער במערכת החינוך בישראל, מאי 
  .1.6.03לתקן דיפרנציאלי לתלמיד מיום  מעבר -, תקצוב מערכת החינוך היסודי 3.7-34חוזר מנכ"ל   17
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

ומנהל המחוז, בהתאמה. אשר לשירותי הייעוץ בגיל הרך, מדי שנה בשנה מקצה  ס"ביהמנהל 
גוגי במשרד שעות ייעוץ חינוכי לגיל הרך, לפי סדר העדיפויות שנקבע בכל שנה, והן המינהל הפד

  מחולקות בין מחוזות המשרד. מצב זה בעייתי בכמה מישורים: 

1.  È ‡ -ı Â Ú È È ‰  È ˙ Â ¯ È ˘  ˙ ‡ ˆ ˜ ‰ ·  Ô Â È Â Â ˘:   ( ‡  ס"בתיבפועל יש גני ילדים,  (
יסודיים וחטיבות ביניים שאינם מקבלים כלל שירותי ייעוץ חינוכי. לפי נתוני המשרד, בשנת 

 20%- מחטיבות הביניים, ב 10%-) לא ניתנו שירותי ייעוץ ב2012-2011הלימודים התשע"ב (
החרדיים,  ס"בבתיה. 18היסודיים במגזר הערבי ס"בתיהמ 50%- היסודיים במגזר היהודי וב ס"בתיהמ

 ס"בתיהמ 85%-היסודיים לבנות ובכ ס"בתיהמ 26%- לחינוך המוכר שאינו רשמי, בהשייכים 
  היסודיים לבנים לא היו יועצים חינוכיים כלל.

שניתנים בהם שירותי ייעוץ חינוכי היקף השירותים אינו אחיד. מדי שנה בשנה נקבעת  ס"בבתיה
על פי המשאבים שמנהל המוסד החינוכי מוכן להעמיד לנושא, התקציב העומד  ס"בבתיההמשרה 

 ס"בבתיהלרשותו וסדר העדיפויות שקבע. אמנם רוב מחוזות המשרד מתגברים את שעות הייעוץ 
"סל המחוז", אולם גם תגבור זה אינו קבוע, תלוי במשאבי המחוז בכל  -מתוך סעיף תקציב כללי 

  ל מנהל המחוז.שנה וכפוף לשיקול דעתו ש

את השעות לשירותי הייעוץ שמקצה המינהל הפדגוגי לגיל הרך אחראי שפ"י לחלק בין   (ב)
המחוזות לפי אמות מידה מקצועיות, בהן: מספר הגנים, מאפייני המחוז ומספר היועצים. במועד 

יות שעות ייעוץ שנת 704), הקצה המינהל הפדגוגי 2013-2012הביקורת, שנת הלימודים התשע"ג (
שעות ייעוץ ליישובי עוטף עזה לנוכח המתיחות הביטחונית  56בבסיס התקציב. נוסף על כך, הוקצו 

  שעות נוספות לחלוקה בין כלל המחוזות. באותה השנה פעלו במערכת החינוך  94-באזור ו
יועצים חינוכיים לגיל הרך, שהועסקו במשרות חלקיות. היות ששעות  122- גני ילדים ו 14,000- כ

יעוץ שהקצה המינהל הפדגוגי במשרד אינן תואמות את המלצת שפ"י בדבר היקף הייעוץ לגיל הי
הרך ואינן מספקות את הצרכים בשטח, תגברו, ביוזמתם, מרבית מחוזות המשרד את שעות הייעוץ 

  . 19לגיל הרך, על פי התקציבים שברשותם וסדר העדיפויות שקבעו מנהלי המחוזות

שעות ייעוץ לגיל הרך, לפי  1,100) הקצה המינהל הפדגוגי 2014-2013בשנת הלימודים התשע"ד (
המפקחים לגיל הרך במחוזות, שכל אחד מהם  110-שעות ייעוץ שבועיות לכל אחד מ 10מפתח של 

שעות, שכן החל משנה זו מועסקים היועצים לגיל  440אחראי ליועץ חינוכי. לשעות אלו יתווספו 
, כלומר 20ה בתחום הייעוץ כוללת גם ארבע "שעות תוספתיות"הרך במתווה "אופק חדש" והמשר

גנים  30שעות ייעוץ יחולקו בין  12שעות שבועיות לכל יועץ. שעות אלה יחולקו כדלהלן:  14
באזור הפיקוח וינוצלו גם למענה כללי בתחום הייעוץ, על פי שיקול דעת המפקחת על הגיל הרך 

בועיות הנותרות ישמשו לליווי נוסף בגנים שיש בהם והיועץ, ליתר אזור הפיקוח. השעתיים הש
, בין היתר בעקבות יישום 14,700- התנהגויות קיצוניות. יצוין כי בשנה זו יגדל מספר הגנים לכ

__________________ 
. ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È‡Â ÈÂ‰ÈÊ· ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ,12.2.12מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   18

 בבתי"סיצוין כי בסקר שעשתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעניין שירותי חינוך ורווחה הניתנים 
 80%- ניתנו שירותי ייעוץ חינוכי בכ 2007לה כי בשנת יסודיים במגזר העברי והערבי הוע-יסודיים ועל

המשתייכים לחינוך הערבי. שיעורים נמוכים  בתיה"סמ 70%-המשתייכים לחינוך העברי ובכ בתיה"סמ
) ובחינוך בתיה"סמ 59%-שהעניקו שירותי ייעוץ חינוכי נמצאו במגזר החרדי (כ בתי"סבמיוחד של 

 ).בתיה"סמ 43%- הבדואי (כ
שעות ייעוץ,  16-שעות ייעוץ נוספות, מחוז חיפה תגבר ב 20ודים התשע"ג מימן מחוז צפון בשנת הלימ  19

 5-שעות ייעוץ, ומחוז ירושלים תגבר ב 119-שעות ייעוץ, מחוז תל אביב תגבר ב 10מחוז מרכז הוסיף 
 שעות ייעוץ. מחוז דרום לא תגבר את הייעוץ כלל.

שעות שבועיות שבהן  -ראה כוללת גם שעות שהייה על פי רפורמת "אופק חדש", משרת עובדי הו  20
 -שוהה המורה במוסד החינוכי לצורך ישיבות עבודה, בדיקת עבודות ומבחנים, תכנון הוראה וכיו"ב 

ושעות פרטניות המשמשות לעבודה עם תלמידים ומורים באופן פרטני או בקבוצות קטנות. שעות אלה 
 מכונות "שעות תוספתיות".



  923  משרד החינוך

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

. מן האמור 201121המלצות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג משנת 
) מקבלים שירותי 22%-מכלל גני הילדים (כ 3,300-לעיל עולה כי בשנת הלימודים התשע"ד רק כ

  ייעוץ חינוכי בקביעות.

 ÈÎ ˘˘Á ˘È ,ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó Ô˜˙ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÁÎÂ Ï „ÂÁÈÈ· ,ÌÈÈ·ËÈÓ Ì È‡ ,ÌÈ„ÏÈ È ‚Ï Ô‰Â Ò"‰È˙·Ï Ô‰ ÌÈ ˙È ‰ ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘

È‡-ÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ,È"Ù˘ ˙ˆÏÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈÈÈÏÓÈ ÈÓ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ È·‚Ï ,„¯˘Ó· ÈÌ .
.ÈÎÂ ÈÁ‰ „ÒÂÓ‰ „Â˜Ù˙·Â Ë¯Ù‰ Ï˘ ˙È˘Ù ‰ ‰ÁÂÂ¯· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯ÂÓ‡‰ ·ˆÓ‰  

2.   ˙ Â ‡ Ó ˆ Ú · Â  È Î Â  È Á ‰  ı Ú Â È ‰  Ï ˘  È ˙ ˜ Â Ò Ú ˙ ‰  Ô Â Á Ë È · ·  ‰ Ú È ‚ Ù
È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰  Â ˙ Ú „  Ï Â ˜ È בהיעדר תקן של שעות הייעוץ החינוכי, ליועץ החינוכי אין  :˘

ביטחון תעסוקתי (קביעות) בתחום הייעוץ (להבדיל מזכותו לקבלת קביעות בתחום ההוראה לפי 
אמות מידה שקבעה נציבות שירות המדינה). דהיינו, היועץ החינוכי אינו יודע משנה לשנה אם יוכל 

  ובאיזה היקף משרה.  - התחום שבו התמקצע  - י ייעוץ להמשיך להעניק במוסד החינוכי שירות

מקצה לתחום הייעוץ  ס"ביהמציאות שבה היקף משרתו של היועץ תלוי בעיקר במשאבים שמנהל 
. תלות זו ס"ביה, יוצרת ליועץ החינוכי תלות של ממש במנהל ס"ביהמתוך סל התקציבים הכללי של 

עלולה להעמיד את היועץ החינוכי בקונפליקט כאשר עמדתו לגבי הפעולות שיש לנקוט בעניין 
  מסוים אינה תואמת את עמדת המנהל. 

מתכתובות שמסר משרד החינוך למשרד מבקר המדינה בנושא תקנון הייעוץ החינוכי עולה   (א)
אחרון בדרישה לתקנן את הייעוץ כי שפ"י ואגף הייעוץ פנו למנכ"לי המשרד שכיהנו בעשור ה

  החינוכי, אך כאמור הנושא טרם הוסדר: 

היסודיים,  ס"בתיהפנתה מנהלת שפ"י דאז למנכ"לית המשרד דאז בנושא התקן ל 2004בינואר 
רבים פנו בבקשה לקבלת עזרה בהרחבת שעות הייעוץ החינוכי. מנהלת  ס"בתיוציינה כי מנהלי 

מיסוד שירותי הייעוץ בחינוך היסודי על פי הצרכים ודרישות שפ"י ביקשה במכתבה לדון בנושא 
השדה. בעניין זה השיב ראש המינהלה לשוויון בחינוך במשרד לעוזרת המנכ"לית דאז בזו הלשון: 

משרות נוספות לייעוץ עם כל החשיבות  100"איני רואה כל דרך להקצות מתוך תקציב השעות 
ההוראה הפרונטליות בכיתה ולהעבירם לייעוץ, דבר  שבדבר. המשמעות היא לצמצם את מס' שעות

  שהוא מאוד בעייתי. הדרך היחידה האפשרית היא תוספת תקציב". 

פנתה מנהלת שפ"י דאז, למנכ"לית משרד החינוך דאז בעניין יישום המלצות ועדת  2005ביולי 
החינוכי תידרש וילנאי. בין היתר היא כתבה כי כדי ליישם את המלצות הוועדה הנוגעות לייעוץ 

  משרות ייעוץ נוספות.  400שעות שבועיות, שמשמען הקצאה של  12,600תוספת של 

העלתה מנהלת שפ"י, לפני מנכ"ל המשרד דאז רשימה של נושאים לדיון, בהם נושא  2009בנובמבר 
תקנון הייעוץ החינוכי. הכותבת הציעה הצעה להחלטת סיכום שלפיה ייקבע מועד לדיון בבניית 

  ת הדרגתית לתקנון היועצים. תכני

פנו מנהלת שפ"י ומנהלת אגף הייעוץ אל מנהל מינהל התקציבים במשרד בנושא  2010בפברואר 
 ס"בבתיה. אל מכתבן צירפו הצעה לתקנון הייעוץ בגני הילדים, 2011תקנון הייעוץ לתקציב 

בפריפריה ובאזורים שבהם  ס"בתיהיסודיים ובחטיבות הביניים לפי מדדי טיפוח, שיאפשרו חיזוק 

__________________ 
בעקבות מחאת האוהלים  2011ג היא ועדה ציבורית שמינה ראש הממשלה באוגוסט ועדת טרכטנבר  21

כדי לבחון את מצוקת יוקר המחיה בישראל ולהציע פתרונות. הוועדה הגישה את  2011בקיץ 
  , ובאוקטובר באותה השנה אישרה הממשלה את הדוח. 2011המלצותיה בספטמבר 
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

(על  22ש"ח 338,089,000ילדים נחשפים למצבי סיכון. העלות הכוללת של התקנון שהוצע הייתה 
  ההצעה לתקנון הייעוץ).  -) (להלן 2009יסוד נתוני כיתות ועלויות משנת 

התקיים דיון בנושא תקנון הייעוץ החינוכי בלשכת  2010למשרד מבקר המדינה נמסר כי במאי 
נכ"ל. אולם הדיון, ובכלל זה החלטות שהתקבלו בו, לא תועד בפרוטוקול. לאחר דיון זה הכין המ

  . שפ"י מסמך הסבר על תפקיד היועץ שיועד להגשה למשרד האוצר

בדצמבר אותה שנה כתבה ראש אגף הייעוץ למנכ"ל המשרד דאז מכתב שעניינו תקנון הייעוץ 
  וץ. החינוכי, ואליו צורפה ההצעה לתקנון הייע

פנתה מנהלת שפ"י למנהלת המינהל הפדגוגי דאז בנושא תקנון הייעוץ החינוכי.  2011בספטמבר 
ממשרות היועצים החינוכיים הרצויות  50%במכתב זה צוין כי בבתיה"ס היסודיים מאוישות רק 

בלבד. עוד נכתב כי "השירותים שמעניקים  14%ובגני הילדים שיעור המשרות המאוישות הוא 
חינוכיים במוסדות חינוך נוגעים בהיבטים התפתחותיים חשובים של התלמידים  יועצים

ואינטראקציות שלהם בתוך המוסד הלימודי במשפחה, וגם בהיבטים תפקודיים של עבודת צוותי 
הוראה והנהלת המערכת החינוכית. לפיכך המחסור ביועצים חינוכיים בישראל עלול לגרום לפגיעה 

מעורבים במערכת זו, הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון כולו. לפני ברווחה הנפשית של כל ה
שנתיים פנינו למנכ"ל ואליך (בתפקידך הקודם) וביקשנו להתחיל מהלך של תקנון הייעוץ... במשך 
שנתיים אלה לא הצלחנו לקדם את תקנון הייעוץ והבעיות בהן אנחנו נתקלים יום יום מקשות על 

עולות סוגיות של שעות הוראה לצד הייעוץ אך עד שלא יקודם התפקוד של יועצים במערכת... 
התקנון לא נוכל כנראה לפתור אותן. עולות סוגיות של פיתוח מקצועי שלא מטופלות כרגע שכן 
היועץ נתפס מורה לכל דבר. עולה סוגיה של ייעוץ בגני ילדים שאינו יכול להיות לצד הוראה". 

דיון  2011נון הייעוץ. בעקבות זאת התקיים בדצמבר למכתב זה צורפה פעם נוספת ההצעה לתק
בנושא בלשכת מנהל המינהל הפדגוגי. הדיון, ובכלל זה החלטות שהתקבלו בו, לא תועד 

  בפרוטוקול. 

פנתה מנהלת שפ"י אל מנכ"לית המשרד דאז בעניין תקנון הייעוץ החינוכי לגיל הרך.  2012במרץ 
היועצים ללא תקן, בהם: קושי בפריסה של שעות  בפנייה זו פורטו הקשיים שבתהליך העסקת

יכולת לתת -הייעוץ המוגבלות במחוזות וניהולן, קושי לתת מענה לאוכלוסיות ומגזרים שונים, אי
שירות מתוך תפיסה יוזמת, הפועלת מראש למניעה או פתרון של בעיות צפויות, וקשיים הנובעים 

 140שפ"י בפניה זאת התבסס על תקנון  מהצורך בהתמקצעות ייחודית בתחום. המודל שהציע
משרות מלאות של יועצים לגנים המשתייכים לחינוך הרשמי, לחינוך המיוחד ולחינוך המוכר שאינו 

גנים. בתחשיב לא הובאו בחשבון משרות ייעוץ  100- רשמי, על פי תחשיב של יועץ חינוכי אחד ל
משרות. עלות  23וערך כי תידרש תוספת של (גני טרום טרום חובה), ולגביהם ה 4-3לגני ילדים לבני 

התקיים דיון בנושא תקנון הייעוץ בגיל הרך בלשכת  2013מיליון ש"ח. במרץ  16-הצעה זו הייתה כ
  מנכ"לית המשרד, אך אף הוא לא תועד בפרוטוקול.

התקיים דיון של ועדת החינוך, התרבות והספורט של  2009להשלמת התמונה יצוין כי עוד בנובמבר 
כנסת בנושא המחסור ביועצים חינוכיים ובפסיכולוגים במערכת החינוך. בדיון זה מסרה מנהלת ה

אגף הייעוץ בשפ"י כי מנכ"ל המשרד דאז "מחויב לחלוטין לקיים את התקנון [של היועצים] 
  . 23"2011לתקציב 

 להנהלת המשרד. ס"בתיהצורך בתקנון הייעוץ בא לידי ביטוי גם בפנייתם של מנהלי   (ב)
נכתב כי היקף המשרה  2003בפנייתם של מנהלים בהרצלייה למנכ"לית משרד החינוך דאז בדצמבר 

של היועצים אינו מאפשר להם לבצע את תפקידיהם וכי מדובר במצב "בלתי אפשרי, הגורם לפגיעה 

__________________ 
עסוקה של היועצים במוסדות החינוך, אין לדעת מהי עלות יצוין כי בהיעדר נתונים בשפ"י על היקף הת  22

 העסקתם במועד נתון ומהי תוספת התקציב שתידרש אם הנושא יתוקנן.
 .24.11.09מיום  104ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, פרוטוקול מס'   23
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

ספריות". המנהלים הוסיפו כי "יש להשוות את תקן משרת היועצת -בתפקודי המערכות הבית
יסודיים, מאחר והצרכים דומים מאוד למרות חטיבות הגיל השונות. - סודיים לתקן בעלבבתיה"ס הי

חברתית לתפקודם של הילדים, ויש -היסודי הוא המקום בו נבנית התשתית הרגשית ס"ביהבנוסף, 
לאפשר תנאים נאותים לכך... אנו פונים אליך בקריאה לעשות כל שניתן, ולפעול להגדלה 

עצת בביה"ס היסודי". דרישה זו עולה בקנה אחד עם תוצאות סקר מנהלים משמעותית של התקן ליו
יסודיים, ולפיו המנהלים רואים ביועץ  ס"בתימנהלי  560, בהשתתפות 2002- שעשה המשרד ב

אשר מעורב ופעיל בתהליכים מרכזיים, והם מעוניינים בהרחבת  ס"ביההחינוכי גורם חשוב ב
  . 24שירותי הייעוץ

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó  ÈÎÂ ÈÁ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ‰‡Â¯˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ
 ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡·˘ ÈÙÎ ,ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ ÔÂ ˜˙· Í¯Âˆ‰ ˙Â¯ÓÏÂ ,Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ

 „¯˘Ó· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÌÚËÓ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈ Ù· ,È‡ ÏÈÂ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· -  È"Ù˘ - 
 ÈÏ‰ Ó Ï˘ ˙ÂÈ Ù·Â „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ÏÈ˙·"Ò  ıÂÚÈÈ‰ ˙‡ Ô ˜˙ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ,‡˘Â ·

 Ï˘ „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰· ,ÂÊ Û‡ ÂÊ ‡Ï .ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁ·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ Ò"‰È˙·· ,ÌÈ ‚· ÈÎÂ ÈÁ‰
È‡ ,ÌÈ ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· „¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‡˘Â · ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈËÚÓ‰ ÌÈ ÂÈ„‰ - ¯˘Ù‡
Ó Ú ÓÈ‰Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ÂÚÈ ‰˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰Ï ¯Â˙ÙÏ

 .ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙·˘ È˘Â˜‰ ˙‡  

 ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ˙Â·È˘Á· ¯ÈÎ‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ·Âˆ˜˙ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ· ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂ ÏÂ ,ÏÈ‚‰ ˙Â·Î˘ ÏÎÏ ,ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ·

ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙È ÂÈÂÂ˘ ‰˜ Ú‰ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘  ÏÎÏ ÌÈÈÂ‡¯ ÈÎÂ ÈÁ
 Ô˜˙ ÚÂ·˜Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó Â‡ ˙È ÈÈ Ú ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ÔÈ‡ ,˙‡Ê „·ÏÓ .Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ

˙ÂÈ˘‚¯‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ Ô˙ÈÈ · ÁÎÂ Ï „ÂÁÈÈ· ,„·Ï· ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁÏ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ -
 .‡˜ÂÂ„ Í¯‰ ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙Ï ˙ÂÈ˙¯·Á  

  

  

  תקן הייעוץ החינוכי בחטיבות העליונות

שעות ייעוץ שבועיות לכל  1.7- אמור, בחטיבות העליונות נדרשים היועצים לבצע את תפקידם בכ
כיתה במוסד החינוכי. אלא שמפגישות שקיים צוות הביקורת עם בעלי תפקידים במערך הייעוץ 

עלה כי התקן הקיים אינו נותן מענה הולם לצרכים של התלמידים  2013יולי -בחודשים פברואר
  וך, מהטעמים האלה:ומערכת החינ

כאמור, שעות הייעוץ מוקצות למוסד חינוכי על פי מספר הכיתות שבאחריותו של היועץ. משמע 
ואת השונות בין הכיתות במגוון  ס"בתיהתקן הקיים אינו מביא בחשבון מאפיינים ייחודיים של 

עניינים: מספר הילדים בכל כיתה, מורכבות הכיתות (למשל כיתה רגילה לעומת כיתת חינוך 
, מיקום גאוגרפי (למשל כמה ממוסדות החינוך ס"ביהאקונומי של אוכלוסיית - מיוחד), הרכב סוציו

לחץ ויוצרת תופעות רגשיות פועלים ביישובים הנתונים בסכנה ביטחונית מתמדת, שמגבירה חרדה ו
והתנהגותיות) וכיו"ב. משתנים אלה משפיעים במישרין על יכולתם של יועצים חינוכיים לבצע את 
מכלול משימותיהם בהצלחה במכסת השעות הנתונה. בהקשר זה משרד החינוך הגדיל, כאמור, 

__________________ 
, אוגוסט ÒÌÈÏ‰ Ó˜¯ היסודי,  ביה"סמשרד החינוך, שפ"י, היחידה למחקר ופיתוח, הייעוץ החינוכי ב  24

2002. 
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

תוך הבנה שהצרכים בשנים האחרונות את התקציב לייעוץ החינוכי לגיל הרך ביישובי עוטף עזה, מ
  ביישובים אלה מוגברים לנוכח המציאות הביטחונית המתוחה. 

כך למשל במערכת החינוך פועלות תכניות ייחודיות שמטרתן לשפר את הישגיהן הלימודיים של 
אוכלוסיות חלשות ובייחוד להגדיל את מספר מקבלי תעודת הבגרות מקרבן. האגף לשירותי חינוך 

, כיתות 25אחראי לבנייה ולהפעלה של תכניות אלה, בהן כיתות אומ"ץורווחה (שח"ר) במשרד 
כיתות קטנות והומוגניות שבהן מרוכזים תלמידים בעלי הישגים נמוכים  - 27וכיתות מב"ר 26אתג"ר

שעות לימוד רבות יותר עבור כיתות אלה  ס"ביהאו מרקע משפחתי וסביבתי קשה. המשרד מקצה ל
למידים במקצועות הלימוד. עם זאת התקן המוגדל אינו כולל כדי לאפשר מתן שיעורי תגבור לת

תקצוב של שעות ייעוץ ייעודיות בעבור הכיתות, למרות המלצת אגף שח"ר להקצות לכל כיתה 
כזאת שלוש שעות ייעוץ שבועיות לנוכח הצרכים הרגשיים של התלמידים והליווי הצמוד שהם 

  זקוקים לו. 

 ˙ËÈ˘ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ¯ÙÒÓ· ˜¯Â Í‡ ˙·˘Á˙Ó‰ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ· ÔÂ ˜˙‰
È‡ ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ˙Â˙ÈÎ‰ - ÔÎ˘ ,‰ È„Ó· ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÏÎÏ ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ÔÂÈÂÂ˘

ÂÈˆÂÒ‰ Ì„ÓÚÓÓ ,ÈÙ¯‚Â‡‚‰ ÔÓÂ˜ÈÓÓ ÌÈÚÙ˘ÂÓÂ ÌÈÂÂ˘ Ì È‡ ˙Â˙ÈÎ‰ ÈÎ¯Âˆ ¯ÂÓ‡Î -
‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ .„ÂÚÂ ‰˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓÓ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÈÓÂ Â˜‡ ÔÂÁ·Ï ÍÂ ÈÁ

Ï ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ˆ˜‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î Ú·˜˘ ÔÂ ˜˙‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ˘„ÁÓ‰È˙·"Ò 
 ÏÎÏ ÌÈÈÚÂˆ˜ÓÂ ÌÈ˙Â‡  ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙È ÂÈÂÂ˘ ‰˜ Ú‰ ˙¯˘Ù‡Ó ˙Â ÂÈÏÚ‰ ˙Â·ÈËÁ·

 .ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡  

  

  

   תםהתאמת הגדרת תחומי פעילותם של היועצים החינוכיים להיקף משר

 1משרד החינוך הגדיר את מטרות הייעוץ החינוכי ואת תפקידיהם של היועצים בחוזר מנכ"ל מ"א/
יועץ, כפי שכונה אז) הם, בין היתר: - . לפי חוזר זה, תפקידי היועץ החינוכי (מורה1980מספטמבר 

בפיתוח טיפולי לתלמיד שניכר קושי בהסתגלותו; ייעוץ להורים וסיוע למחנך הכיתה - ייעוץ חינוכי
הרחבת ידיעות התלמיד על  -הקשר עם הורי התלמידים; ייעוץ והדרכה לקראת המשך לימודים 

__________________ 
אוכלוסיית היעד של תכנית זו היא תלמידי כיתה ט' שעזבו את מסגרות הלימודים בנשירה גלויה או   25

סמויה ותעודת ההערכה שקיבלו בכיתה ט' עומדת באמות המידה שנקבעו. יעד התכנית הוא שעד תום 
תה תכנית לימודים ייחודית, כיתה י"ב תהיה לכל הכיתה תעודת בגרות מלאה. לצורך כך מופעלת בכי

 20הכוללת גם תכנית חברתית המגבירה את המחויבות להשכלה ולחברה. בכל כיתת אומ"ץ לומדים 
  פועלים יחדיו כדי לעמוד ביעד שהוצב. ביה"סתלמידים, וההורים, הצוות והנהלת 

להצליח בבחינות אוכלוסיית היעד של תכנית זו היא תלמידים בוגרי חטיבת הביניים בעלי פוטנציאל   26
הבגרות שאינם מממשים יכולת זו, בעיקר בגלל הרגלי למידה לקויים. כיתות אתג"ר פותחו במאמץ 
למניעת נשירה,ולהענקת המיומנויות ההכרחיות לבוגרי מערכת החינוך לקראת המשך מוצלח במסלול 

, ולתלמידים חייהם. מקצועות הלימוד בכיתות אתג"ר כוללים מקצועות בחירה בתחום הטכנולוגי
שאינם מגלים עניין או כישורים בתחום זה מתאפשר ללמוד מקצועות בחירה מהתחום העיוני. בכל 

 תלמידים לכל היותר. 25כיתה לומדים 
- אוכלוסיית היעד של התכנית היא תלמידים בחטיבה העליונה בעלי מוטיבציה להצליח ממעמד סוציו  27

חסכים לימודיים שיש להם סיכויים להתקדם לקראת  משיגים" ובעלי-אקונומי נמוך ותלמידים "תת
תעודת בגרות. יעד התכנית הוא לאפשר לתלמידים למצות את כישוריהם ולעמוד בהצלחה בבחינות 
הבגרות, להגדיל את מספר הניגשים לבחינות ואת הזכאים לתעודת בגרות, לטייב את תעודת הבגרות 

ים והנושרים ממוסדות החינוך. בכל כיתה לומדים של התלמידים, ולצמצם את מספר התלמידים הנכשל
 תלמידים לכל היותר. 25



  927  משרד החינוך

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

עולם העבודה ואפשרויות הלימוד הפתוחות לפניו; תיאום פעילות וטיפול בקשר בין השירותים 
; ייעוץ לצוות החינוכי בנושאים לימודיים, חינוכיים וחברתיים המתעוררים 28ס"ביההשונים ב

  וייעוץ בפיתוח מסגרות עזר ובשילובן במערכת.  ס"ביהב

עם השנים השתנתה עבודת היועצים החינוכיים. במועד הביקורת היו תפקידיו העיקריים של היועץ 
, ובראשן ס"ביהפיתוח והטמעה של תכניות התפתחות, התערבות ומניעה ב (א)   החינוכי כדלהלן: 

ואת הצוות החינוכי בגיבוש  ס"ביהתכנית "כישורי חיים", שבעניינה נדרש היועץ ללוות את מנהל 
ספרית בנושא, להכשיר את המחנכים ללימוד תוכני התכנית, וללוות ולהדריך -תכנית העבודה הבית

וני, התערבות איתור ראש - ייעוץ לתלמיד  (ב)   ; 29את הצוות החינוכי במפגשים קבוצתיים ופרטניים
קצרת טווח, ריכוז המידע, תיאום בין גורמי הטיפול השונים הקשורים בבעיה, ניהול הטיפול, מעקב 
  ויישום המלצות תוך שימת דגש בטיפול בילדים בעלי צרכים ייחודיים; 

ייעוץ להנהלה ולצוות המורים בנושאים כגון זיהוי איתותי מצוקה וכלים להתמודדות עמה,  (ג) 
נאים המקדמים עבודת צוות, יצירת אקלים מיטבי להענקת תחושת ביטחון, שייכות פיתוח ת

ומסוגלות ולפיתוח אוטונומיה בקרב תלמידים, מורים והורים, ייזום תהליכי מדידה חיוניים ואיסוף 
הכשרת הצוות החינוכי בנושא, סיוע  - התערבות במצבי משבר  (ד)   נתונים המצויים במערכת; 

רכות מערכת החינוך להתמודדות בשעת חירום ומשבר ותיעוד של הטיפול ומעורבות בהיע
  באירועים לצורך למידה והפקת לקחים. 

נוסף על כך, בעשור האחרון נוספו ליועצים החינוכיים משימות חדשות מכוח שינויי חקיקה ונוהלי 
, מנובמבר 1988-לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 7המשרד (חוזרי מנכ"ל). כך, לחקיקת תיקון מס' 

 - בחינוך הרגיל (להלן  30, שהוסיף לחוק פרק העוסק בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים2002
"חוק השילוב"), הייתה השפעה ממשית על היקף עבודת היועצים החינוכיים: חוק השילוב קבע, 

אה ולימוד בין היתר, כי ילד בעל צרכים מיוחדים העומד בדרישות החוק יהיה זכאי לתוספת של הור
רפואיים וכל שירות -עזרים מסייעים, שירותים פסיכולוגיים, שירותים פרה –וכן לשירותים מיוחדים 

 ס"ביהאחר ששר החינוך יקבע בצו. לפיכך היועצים נדרשים לסייע לתלמידים אלה להשתלב ב
 ולהדריך את צוות המורים לפי הצורך. למרות זאת שינוי החקיקה לא לווה בהקצאת משאבים

  ייעודיים לנושא הייעוץ.

משימה נוספת, הנוגעת להתאמות  הוטלה על היועצים החינוכיים בחטיבות העליונות 2003מאז 
הניתנות לבעלי לקויות למידה בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות: על פי חוזר מנכ"ל משרד 

כבעלי  , פעמיים בשנה מתכנסת ועדה מחוזית לבחינת זכאותם של תלמידים שאובחנו31החינוך
ועדת ההתאמות). לקראת כל  - לקויות למידה להתאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות (להלן 

כינוס של ועדת התאמות נדרשים היועצים החינוכיים בחטיבות העליונות לרכז ולהגיש את 
המסמכים הנדרשים לוועדה לצורך דיון בעניינו של כל תלמיד. מדובר במטלה ביורוקרטית שגוזלת 

רב, והיא נוספת על משימותיהם השוטפות של היועצים ועל הטיפול הנדרש מהם במצבי חירום  זמן

__________________ 
ובו בעלי התפקידים האלה: פסיכולוג, עובד  ביה"סמקצועי הפועל ב-בכלל זה תיאום פעילות צוות בין  28

סוציאלי, קצין ביקור סדיר, רופא, אחות, קצין מבחן, מחנכים ומורים מקצועיים, מורים במסגרות עזר 
  וכיו"ב.

 בנושא הפעלת התכנית "כישורי חיים". 9.4-9חוזר מנכ"ל   29
, 1988-המונח "צרכים מיוחדים" מציין סוגי לקויות שונים. לקות, על פי חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח  30

התנהגותית, חושית, קוגניטיבית או שפתית או לקויות התפתחותיות -היא לקות גופנית, נפשית, רגשית
 כוללניות.

, התאמות בדרכי היבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים 4.3-25ל חוזר מנכ"  31
 .1.12.03מיום 



  ג64דוח שנתי   928

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

. מאחר שמדי שנה בשנה גדל מספר התלמידים הניגשים לוועדת ההתאמות, הקושי 32לא צפויים
   הולך ומתגבר.

הפער בין דרישות התפקיד להיקף משרת היועצים הלך וגדל בשנים האחרונות גם בשל המגמה 
הכללית של התרחבותן של תופעות אלימות ותופעות סיכון, כגון שימוש בסמים ובאלכוהול 
ואבדנות בקרב בני נוער, וירידת גילם של הילדים המעורבים בתופעות אלה, חשיפה גוברת של 

וני, העמקה של פערים חברתיים וכיו"ב. השינויים החברתיים הללו העצימו תלמידים למתח ביטח
בשירותי ייעוץ מקצועיים וזמינים. שינויים אלו גרמו,  ס"בתיהאת הצורך של התלמידים וצוותי 

פגישות  - מטבע הדברים, להגברת עומס העבודה המוטל על יועצים חינוכיים הן בעבודה השוטפת 
והן לאחר שעות הפעילות  -ותיהם וייעוץ לסגל המוסד החינוכי והדרכתו ייעוץ עם תלמידים ומשפח

שבהם מופעלת  ס"בבתיהבהתמודדות עם מצבי חירום ומשברים דחופים. אמנם מתכונת העבודה 
הרפורמה "אופק חדש" מאפשרת ליועצים להרחיב את הפעילות המקצועית ב"שעות התוספתיות", 

משיחות שקיים צוות הביקורת עם בעלי תפקידים במשרד הניתנות להם על פי גודל משרתם, אך 
  עולה כי אין די בכך להתמודדות עם מכלול המטלות. 

בשנת  ס"בבתיכך למשל מדוח הערכה של שפ"י בעניין הטמעת תכנית "כישורי חיים" (ראו להלן) 
ת של הלימודים התשס"ח עלה כי היועצים החינוכיים, המחנכים והמנהלים רואים חשיבות בפגישו

היועצים החינוכיים עם הצוותים החינוכיים לליווי תהליך ההטמעה של התכנית, לתמיכה 
פסיכולוגית ומעשית ולבקרה של התהליך. למרות זאת יועצים רבים סיפרו על הקושי לאתר שעות 
מתאימות לקיום הפגישות: "כדי לעשות מפגשי ליווי והדרכה התכנון היה שנעשה את זה בצוותים 

זה אומר לפנות זמן והרבה זמן כדי שזה יקרה בכל השכבות"; "אני יכולה להגיד שאם היה קטנים. 
לי שעות לשבת עם צוותים זה היה משדרג, גם הייתי יותר בקיאה במה שקורה, וגם יכולתי לתת 

  יותר מענה". 

נים בש ס"בבתיהכמו כן מסיכום תוצאות של שאלון "כישורי חיים" ששלח שפ"י ליועצים חינוכיים 
, עלה 33מהיועצים בכל שנה 30% -), עליו השיבו כ2012-2011) והתשע"ב (2011-2010התשע"א (

מהיועצים בשנת התשע"ב אינם מדריכים את מליאת  63%- מהיועצים בשנת התשע"א ו 74%-שכ
המורים בתוכני תכנית "כישורי חיים", אף שעל פי חוזר המנכ"ל בנושא הם נדרשים לכנס לפחות 

 34%- מהיועצים בשנת התשע"א ו 36%ת הכשרה בשנה. עוד הועלה בדוחות אלו כי שלוש פגישו
מהיועצים בשנת התשע"ב אינם מדריכים קבוצות של מחנכים, אף שעל פי חוזר המנכ"ל בנושא הם 

  נדרשים לכנס פגישות של צוותים חינוכיים לפחות פעם בחודש. 

"י את "מחקר היועצים החינוכיים", מחקר ערכה היחידה למחקר ופיתוח בשפ 2006יצוין כי בשנת  
רחב היקף שנועד למפות את הצרכים במערכת ולשקף את הסוגיות העומדות במרכזו של מקצוע 

. המחקר התבסס על שאלונים שהופנו ליועצים חינוכיים, ונאספו 34מחקר היועצים) -הייעוץ (להלן 
. 35תי הייעוץ החינוכי ברחבי הארץבו נתונים על אוכלוסיית היועצים החינוכיים העובדים בשירו

__________________ 
יצוין כי בכמה מהחטיבות העליונות מונה רכז לטיפול בנושא הכנת החומרים לוועדת ההתאמות,   32

ים והתפקיד אף הוגדר ברפורמת "עוז לתמורה". עם זאת בשיחות שקיים צוות הביקורת עם גורמ
במשרד החינוך הובהר כי בחטיבות העליונות האמורות רוב העבודה מבוצעת בפועל בידי יועצים 

 חינוכיים.
 יצוין כי אין מדובר במדגם מייצג.  33
 מחקר היועצים החינוכיים, ניתוח ממצאים, התשס"ז.  34
שרד המחקר התבסס על שאלון שחיבר אגף מחקר, הערכה ופיתוח במשותף עם ראש אגף ייעוץ במ  35

החינוך ובשיתוף מפקחים על הייעוץ, מדריכים ובעלי תפקידים אחרים בשפ"י. יצוין כי משרד החינוך 
. מטרותיו היו להציג תמונת מצב מקיפה על הייעוץ 1998-, והוא פורסם ב1996ערך מחקר דומה בשנת 

למלא את  החינוכי הלכה למעשה, כפי שהצטיירה מדיווחים של יועצים. כמו כן ביקש המחקר ההוא
הצורך בהקמת מאגר מידע מהימן על אודות היועצים, שיאפשר לשפ"י לבצע עבודת מטה על בסיס 

  מידע זמין מעודכן.
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  מן היועצים החינוכיים במדינה באותה עת. מסקנות המחקר קבעו כי יותר  51%במחקר השתתפו 
משעות הייעוץ המוקצות  50%- מהיועצים החינוכיים "תורמים" בכל חודש בממוצע עוד כ 90%- מ

שיש הלימה מועטה או ) מהיועצים החינוכיים סברו 67%להם. כמו כן נמצא כי כשני שלישים (
מהם השיבו שיש הלימה רבה  16%-מועטה מאוד בין מטלות התפקיד להיקף משרתם בייעוץ, ורק כ

מהיועצים החינוכיים  57%- או רבה מאוד בין מטלות התפקיד להיקף המשרה. עוד הועלה כי כ
  חשים כי המענה המקצועי שנותן להם שפ"י אינו מספק. 

צוות הביקורת עם בעלי תפקידים הנוגעים בדבר במשרד החינוך עולה לא זו אף זו, משיחות שקיים 
כי היות שהמטלות הרבות שבאחריותם ורגישות הנושאים שבטיפולם מקשות על היועצים 
החינוכיים לבצע את עבודתם בשעות שהוקצו להם על פי היקף משרתם, הרוב המוחלט של 

ות העבודה, ללא תמורה, מתוך תחושת היועצים החינוכיים משלימים את משימותיהם מחוץ לשע
  אחריות ושליחות. 

 ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ Ì˙ÂÈ È„Ó ,È"Ù˘Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â¯ËÓ ÏÚ ÌÈÎÓÒ ‰ ,ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÚÂÈ‰ È„È˜Ù˙
 Ï˘ Ì˙ÂÈ È„ÓÂ ÌÈ Â˘‰‰È˙·"Ò .ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú· „Â‡Ó Â·Á¯˙‰ Â ÓÓ ˙ÂÈÙÈˆ‰Â ,

 ÔÈ·Â ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯È„‚‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ
 ÁÎÂ Ï Â ÓÓ ˙Ú·Â ‰ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰Â ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰Ï „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ .Ì˙¯˘Ó Û˜È‰

˙Â˘Ù  È È„· ˙Á‡ ‡Ï ˙Ú‚Â ‰ ,ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÈÓÂÁ˙ ˙Â˘È‚¯ „¯˘ÓÏ ÌÈÚÂ„È ,
 ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙÏ ÍÂ ÈÁ‰2007 ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯˜ÁÓ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ‰·˘ ,

 ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰ ÈÁ· Â‡ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÚˆÈ· ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
 .ÌÈ¯·„‰ ÔÈ· ÈÂ‡¯ ÔÂÊÈ‡Â ‰ÓÈÏ‰  

ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì˙ÂÎÓ˙Ò‰· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˘È ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ˙Î¯ÚÓ·
 ·˜Ú ,˙Â·„ ˙‰· Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙Â ÂÎ  ÏÚ ÍÂ ÈÁ‰
 ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÎ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ .ÌÈ˘Á Ì‰˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â·ÈÂÁÓ‰
 ‡Â‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ,¯·ÎÓ ‰Ê ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÚÂ„È Ì˙¯˘Ó Û˜È‰Ï ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰

ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ Â‰˘ÏÎ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ  .ÂÊ ‰ÈÚ·Ï  

  

  

   בתפקידי הוראההחינוכיים העסקת היועצים 

ייעוץ חינוכי והוראה הם מקצועות נפרדים, הנלמדים בנפרד במוסדות להשכלה גבוהה. בפועל 
יועצים חינוכיים המבקשים לעבוד במוסדות חינוך של המשרד נדרשים להחזיק בתעודת הוראה 

או בחו"ל, נוסף על תואר שני בייעוץ חינוכי  ממוסד לימודים מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ
. בנוסף, על מנת לעסוק בתחום במוסדות 36מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל

לפי קריטריונים  37חינוך של המשרד על היועץ החינוכי לקבל מהמשרד רישיון ייעוץ (זמני או קבוע)
  שקבע המשרד בעניין זה.

__________________ 
היה התנאי לעיסוק בייעוץ חינוכי תואר ראשון בתחום, ולכן פועלים במערכת החינוך גם  2002עד שנת   36

 יועצים חינוכיים שאינם בעלי תואר שני בתחום.
ישיון ייעוץ קבוע נדרש היועץ להשלים הכשרה ייעודית מטעם משרד החינוך ונדרשת לשם קבלת ר  37

השלמה של תהליך הערכת עבודתו על ידי מפקח על הייעוץ. בכל הנוגע ליועצים החינוכיים במגזר 
החרדי קבע המשרד דרישות סף שונות, מותאמות למגזר, ולכן רישיון הייעוץ הקבוע הניתן ליועצים 

 חרדיים. בבתי"סהעסקה אלה מוגבל ל
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  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

מחויב היועץ החינוכי נקבע על פי מתווה העסקתו: יועץ חינוכי מספר שעות ההוראה שבהן 
 36נדרש לעבוד לא פחות משישית ממשרתו (שש מתוך  38המועסק על פי רפורמת "אופק חדש"

שעות ליועץ חינוכי המועסק במשרה מלאה) בהוראה בכיתה ומכל מקום לא פחות מארבע שעות 
יעסקו בהוראה לא פחות  39"עוז לתמורה" הוראה; יועצים חינוכיים השייכים למתווה העסקה

ס שאינו מועסק באחד ממתווי ההעסקה האמורים נדרש "משמונה שעות שבועיות; יועץ חינוכי בבי
. ס"בבתיהלעבוד שליש ממשרתו בהוראה בכיתה. רוב היועצים ממלאים את מכסת שעות ההוראה 

יסודיים.  ס"בבתישרת הייעוץ יועצים חינוכיים לגיל הרך אמורים להשלים את מרכיב ההוראה במ
בפועל כמחצית היועצים החינוכיים לגיל הרך מקבלים מדי שנה בשנה פטור ממרכיב ההוראה כדי 

. יצוין כי משנת הלימודים 40למנוע פגיעה בשירותי הייעוץ הנובעת מפיצול משרות בין כמה מוסדות
) הוסדר מרכיב ההוראה במשרתם של היועצים לגיל הרך בהסכם "אופק 2014-2013( התשע"ד

חדש", הקובע כי היועצים ינחו תכניות מניעה והתערבות בגן עם הגננת או בקבוצות קטנות של 
 - מחוזיים  וארציים א-כלל - ילדים. עוד יצוין כי, כמפורט להלן, למשרד החינוך אין נתונים מרוכזים 

  שעות הייעוץ והיחס בין שעות הייעוץ לשעות ההוראה בפועל. לגבי מספר 

בביקורת נמצא כי הדרישה לחייב יועצים חינוכיים לשמש מורים בכיתות מעוררת קשיים, כמפורט 
  להלן: 

1.  ı Â Ú È È ‰  Ú Â ˆ ˜ Ó  Á Â ˙ È Ù:  ס"בתיגנים,  - יועצים חינוכיים המועסקים במוסדות חינוך 
להם לא קבע המשרד תקן מחייב של שעות ייעוץ, נאלצים שבנוגע  - יסודיים או חטיבות ביניים 

פעמים רבות להשלים את משרתם באמצעות הוספת שעות הוראה החורגות בשיעור ניכר ממספר 
שעות ההוראה המזערי שנקבע ליועצים. הפרת האיזון שנקבע בין שעות הייעוץ לשעות ההוראה 

שני, השכלה פדגוגית ומיומנויות שהם בעלי תואר  - יוצרת פער בין הכשרתם של היועצים 
 - חינוכי ובקידום הרווחה הנפשית של התלמידים והסגל - מקצועיות גבוהות בייעוץ ארגוני

למשימות שהם מבצעים בפועל. פער זה עלול לגרום ליועצים החינוכיים תסכול ושחיקה ולפגוע 
ת הוספת שעות במקצועיותו של תחום הייעוץ. זאת ועוד, הצורך להשלים את משרתם באמצעו

הוראה גורמת לחלק מהיועצים שלא לרצות להשתלב במערכת החינוך ולחפש תעסוקה בשוק 
  הפרטי. 

פרסם משרד החינוך חוזר מנכ"ל מעודכן בנושא הפעלת התכנית "כישורי חיים"  2010בדצמבר 
. 41ךהתיכוניים בכל מגזרי החינו ס"בבתיההיסודיים, בחטיבות הביניים ו ס"בבתיבמתכונת חדשה 

את התכנית פיתח אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י. מטרתה היא לפתח כישורים ומיומנויות 

__________________ 
ונועדה  2007- היסודיים ובחטיבות הביניים שהונהגה ב בבתיה"ס"אופק חדש" היא רפורמה מערכתית   38

. ארבעת יעדיה העיקריים הם: חיזוק מעמדם של ביה"סלהביא לידי שינוי בתחומים רבים הנוגעים ל
תלמידים וצמצום פערים; המורים והעלאת שכרם; שוויון הזדמנויות לכל תלמיד, העלאת הישגי ה

נחתם הסכם  2009. בדצמבר ביה"ס; העצמה והרחבה של סמכויות מנהל ביה"סשיפור האקלים ב
 קיבוצי ליישום רפורמת "אופק חדש" בין המדינה להסתדרות המורים.

"עוז לתמורה" היא רפורמה מערכתית בחטיבות העליונות שמטרתה לקדם את התלמידים ולהעצים את    39
המורה. הרפורמה מיועדת להביא לידי שיפור תנאי ההעסקה של המורה ומעמידה לרשותו  מעמדו של

זמן נוסף לביצוע מטלותיו החינוכיות באמצעות שינוי מבנה שבוע העבודה. בשנת הלימודים התשע"ב 
בין  2011) החל יישום הדרגתי של הרפורמה, על פי תנאי הסכם קיבוצי שנחתם באוגוסט 2012-2011(

 המקומי לארגון המורים בשיתוף משרד החינוך. השלטון
מכתבה של מנהלת אגף א' בשפ"י למנכ"לית משרד החינוך בנושא "תקנון הייעוץ בגיל הרך" מיום   40

4.3.12. 
. בחוזר נקבע כי תכנית זו היא תכנית חובה, וכי יש לשלב את הוראתה בשעות 9.4-9חוזר מנכ"ל   41

הגישה החינוכית, ולפיה חיזוק כוחותיו של התלמיד ויכולתו  הלימוד השבועיות. התכנית מבוססת על
לפתח כישורים ומיומנויות להתמודדות במצבי חיים שונים תורמים לקידום הרווחה הנפשית שלו 
וליכולתו ללמוד, ליצור ולהסתגל למצבים מגוונים. כמו כן, התכנית נסמכת על הנחות היסוד האלה: 

החברתית של התלמידים; יש קשר בין התפתחות רגשית ללמידה; אחראי להתפתחותם הרגשית ו ביה"ס
  הוא מקום מתאים לרכישת מיומנויות אלה.  ביה"ס



  931  משרד החינוך

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

נקבע כי מחנכי הכיתות הם שיעסקו  להתמודדות במצבי שגרה ובמצבי סיכון. בחוזר המנכ"ל
ילוו  ס"בתיהבהוראת התכנית, בין היתר כדי ליצור שיח רגשי בינם ובין התלמידים, וכי יועצי 

לעומת זאת אגף הייעוץ בשפ"י, שכאמור אחראי מקצועית למתן שירותי  וידריכו אותם בכך.
הייעוץ, המליץ שבהוראת התכנית יעסקו היועצים החינוכיים, וכי הם יעסקו גם בהוראת תכניות 
אחרות שפיתח שפ"י בתחום ההתפתחות הרגשית והחברתית ומניעת אלימות ומצבי סיכון, על מנת 

ההוראה שהם מחויבים בהם ינוצלו ככל שניתן ללימוד נושאים הנוגעים לתחומי הכשרתם  ששעות
  והתמחותם.

2.  È Î Â  È Á ‰  Ï ‚ Ò ‰  È ˘  ‡ Â  Ì È „ È Ó Ï ˙ ‰  Ì Ú  ı Ú Â È ‰  Ï ˘  Â È Ò Á È  ˙ Î ¯ Ú Ó: 
מורה, שהוא דמות פדגוגית, בוחנת ואחראית למשמעת, ויועץ, שהוא דמות  - שני כובעיו של היועץ 

ים מאוד במהותם. בנסיבות אלה עולה חשש שתלמידים ואנשי טיפולית, מכילה ומסייעת, שונ
  הצוות הפוגשים את היועץ בכובע המורה יתקשו לתת בו אמון בכובע היועץ ולהסתייע בו. 

3.  Í Â  È Á ‰  ˙ Î ¯ Ú Ó ·  ‰ „ Â · Ú ‰  È Ò Á È:  עבודתו של היועץ כמורה יוצרת לו כפיפות
עוץ, וכפיפות למפקחים בתחום כפיפות למפקחים על הייעוץ ולשפ"י בתחום היי -מקצועית כפולה 

ההוראה שלו. נוסף על כך, יש לו כפיפות מינהלית למנהל המוסד החינוכי. גורמים אלה צריכים 
לקבל החלטות לגבי מתן קביעות ליועץ והעלאתו בדרגה. כפילות זו עלולה להיות בעייתית כאשר 

קביעות או העלאה בדרגה,  לגבי מתן ס"ביההסכמה בין המפקח על הייעוץ ובין מנהל -מתעוררת אי
ובין  ס"ביהשפעמים רבות יכולה להיווצר עקב פער אובייקטיבי בין כישוריו של היועץ כמורה ב

  כישוריו בתחום הייעוץ. 

4.  Ì È È Î Â  È Á ‰  Ì È ˆ Ú Â È ‰  Ï ˘  È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰  Ì „ Ó Ú Ó:  שילוב מקצוע הייעוץ בתחום
חריות שפ"י והנותנים ההוראה מעמיק את ההבדל במעמד המקצועי בין שני גורמים המצויים בא

הפסיכולוגים החינוכיים, המצויים באחריות אגף  - שירותי תמיכה וסיוע הקשורים ברווחה נפשית 
הפסיכולוגים בשפ"י, והיועצים החינוכיים, המצויים כאמור באחריות אגף הייעוץ בשפ"י. את 

ח עליהם ואחראי הפסיכולוגים החינוכיים אמנם מעסיקות הרשויות המקומיות, אך שפ"י הוא שמפק
הדרישות בנוגע להשכלתם  ,. מעמד הפסיכולוגים החינוכיים42להיבטים המקצועיים של עבודתם

. לעומת זאת, מעמד 1977- ותנאי רישוים בפנקס הפסיכולוגים מעוגנים בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז
היועצים החינוכיים, כמו מעמדם של כלל עובדי ההוראה, אינו מוסדר בחקיקה. בהקשר זה יצוין כי 

ק פרטית, הדומה לקדם הצעת חו 43ניסתה אגודת היועצים החינוכיים בישראל 2000משנת 
במתכונתה לחוק הפסיכולוגים, שנועדה להסדיר בין היתר את תנאי העיסוק במקצוע הייעוץ 

  . 44החינוכי, את תנאי הכשירות לעסוק בו, ואת חובות היועץ. הצעה זו לא קודמה

כי דרישת משרד החינוך  2013מנהלת שפ"י ומנהלת אגף הייעוץ מסרו למשרד מבקר המדינה ביולי 
החינוכי ישמש גם עובד הוראה היא למעשה אילוץ הנובע מהיעדר תקן, ולא מתפיסת עולם  שהיועץ

ייעוצית או פדגוגית. לדבריהן, מאחר שהיועצים החינוכיים במוסדות החינוך שאינם - מקצועית
תיכוניים אינם יודעים משנה לשנה מה יהיה היקף משרתם בייעוץ חינוכי ואם יוכלו להמשיך לעסוק 

להבטיח שהם יוכלו להשלים את משרתם באמצעות שעות הוראה וליהנות מתנאי  בייעוץ יש

__________________ 
מעלות משרות הפסיכולוגים, והרשות המקומית מממנת את היתרה. המטרות  68%משרד החינוך מממן   42

ידים הסובלים המרכזיות של העבודה הפסיכולוגית במוסדות החינוך הן בין היתר אלה: סיוע לתלמ
רגילים,  - מהפרעות התפתחותיות או רגשיות, מלקויות למידה ועוד; וסיוע לתלמידים מכל הקבוצות 

על פי התפיסה שכל התלמידים זכאים לפיתוח האישיות, וכל תלמיד  - בעלי צרכים מיוחדים ומחוננים 
  חינוכית.-עשוי להפיק תועלת מהתערבות פסיכו

ישראל מייצגת את היועצים החינוכיים בכל המגזרים ופועלת לקידום אגודת היועצים החינוכיים ב  43
זכויות היועצים, לעדכון הקוד האתי ולהפצתו ועוד. ההצטרפות לאגודה אינה חובה, ובמועד ביצוע 

  יועצים. 1,027הביקורת היו חברים בה 
, 2009-התשס"ט להצעת החוק היו כמה גרסאות. הגרסה האחרונה היא הצעת חוק היועצים החינוכיים,  44

  .1.4.09-, שהיא הצעת חוק פרטית שהגיש ח"כ זבולון אורלב ב18/612פ/



  ג64דוח שנתי   932

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

ההעסקה של כלל עובדי ההוראה. עוד מסרו מנהלת שפ"י ומנהלת אגף הייעוץ למשרד מבקר 
, 2011המדינה כי הנושא נדון בפגישות שקיימו נציגי שפ"י עם אגף כוח אדם במשרד ביולי 

בפגישות לא התקבלו החלטות מעשיות. יצוין כי הפגישות  , אולם2012ובפברואר  2011בספטמבר 
  לא תועדו בפרוטוקול.

 ,‰‡¯Â‰· ˜ÂÒÚÏ ÌÈˆÚÂÈ‰ ·ÂÈÁÓ ÌÈÚ·Â ‰ ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰˜ÒÚ‰ ‰ÂÂ˙Ó ˘·‚ÏÂ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ËÈ˘Ï ˙ÂÙÂÏÁ· ÔÂ„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘

 ˙Î¯ÚÓ· Ô˙È ‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙Â¯È˘ ˙‡ Ì„˜È˘ È·ËÈÓ ÌÚ „·· „· ˘·‚Ï ˘È ‰ÂÂ˙Ó‰ ˙‡ .ÍÂ ÈÁ‰
 ,È"Ù˘ ÚÈˆÓ˘ ÔÂ¯˙Ù‰ .Â˙Â‡ ıÈ‡‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÌÈ ˘ ¯·Î ·ÎÚ˙Ó ¯ÂÓ‡Î˘ ,ÔÂ ˜˙‰ ÌÂ„È˜
 ‰‡¯Â‰‰ ÚÂˆ˜Ó ˙‡ ‡ÏÂ) "ÌÈÈÁ È¯Â˘ÈÎ" ˙È Î˙ ˙‡ ˙Â˙ÈÎ· „ÓÏÈ ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÚÂÈ‰ ÂÈÙÏÂ

Ú Ì‰ÈÙÏ˘ ,‡˘Â · Ï"Î Ó‰ ¯ÊÂÁÏÂ ˙È Î˙‰ ˙¯ËÓÏ „‚Â Ó (Â„ÓÏÏ ÍÓÒÂÓ ‡Â‰˘ ÈÎ ÁÓ Ï
 .ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÔÈ·Â Ì È· È˘‚¯ ÁÈ˘ Ì„˜Ï È„Î "ÌÈÈÁ È¯Â˘ÈÎ" ˙È Î˙ ˙‡ „ÓÏÏ ˙Â˙ÈÎ‰  

 ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙‡ ‰ÂÂ˘˙ ‰‡¯Â‰‰ ÚÂˆ˜ÓÓ ıÂÚÈÈ‰ ÚÂˆ˜Ó ˙„¯Ù‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È
 ÌÈ˘Ó˘Ó ,È"Ù˘ ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ,ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ Ï˘ Ì„ÓÚÓÏ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰

· ÌÈÈÏÂÙÈË ÌÈ„È˜Ù˙·‰È·"Ò „·ÂÚ Ì È‡Â .‰‡¯Â‰ È  

  

   

  

 ÈÎÂ ÈÁ ÌÈÏ˜‡ ÌÂ„È˜Ï ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ Â ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙È˙¯·Á‰Â ˙È˘‚¯‰ Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰ÏÂ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· È·ËÈÓ
 ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘È¯„· ¯ÎÈ  ÏÂ„È‚Ï Â‡È·‰ ¯˘‡ ,˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÏÁ˘ ÌÈÈ˙¯·Á‰

 ÈÎÂ ÈÁ˙··‰È"Ò  ÏÚ .ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ·· ÛÂÁ„ Í¯Âˆ ˘È
 ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙È ÂÈÂÂ˘ ‰˜ Ú‰ ÁÈË·È˘ ,˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÈ‡˙Ó ‰ÂÂ˙Ó ˘·‚Ï „¯˘Ó‰

 È˙ÂÂˆÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎÏ ÌÈÈÂ‡¯ ÈÎÂ ÈÁ‰È˙·"Ò Ô˜˙ ˙ÚÈ·˜ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÎ˘ ‰ÂÂ˙Ó .
ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÏÎ· ÈÎÂ ÈÁ ıÂÚÈÈ ˙ÂÚ˘Ï ÈÏÓÈ ÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ,ÍÂ 

 ˜ÂÒÚÏ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ·ÂÈÁ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .˙ÂÓÈ˘Ó‰
 .‰Ê ·ÂÈÁ ¯ˆÂÈ˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂ Ï ,‰‡¯Â‰·  

  

  

  התוויית מדיניות ארצית ופיקוח על היועצים החינוכיים 

אחראי להתוויה ולביצוע של מדיניות ארצית בכל הקשור למתן שירותי  כאמור, אגף הייעוץ בשפ"י
ייעוץ חינוכי למערכת החינוך על מוסדותיה ולגיבוש מתווה ההתפתחות המקצועית של היועצים 
החינוכיים. כגוף מטה המופקד על קביעת מדיניות מחובתו לוודא כי הדרגים הכפופים לו מבצעים 

י לקדם באופן המיטבי והיעיל ביותר את מדיניותו לצורך השגת את מכלול הפעולות הנדרשות כד
מטרותיו. לשם כך ולשם תכנון פעילותו הוא נדרש לאסוף בשיטתיות מידע ונתונים לגבי הפעולות 

  הננקטות בתחום אחריותו ולבחון את יעילותן. 



  933  משרד החינוך

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

  תכנון פעילות הייעוץ ובקרתה על פי נתונים ותכניות עבודה 

  רכי שפ"יווחשב המותאם לצהקמת מסד נתונים ממ

למשרד החינוך מערכות מידע ממוחשבות לניהול נתונים לגבי עובדי הוראה ומוסדות החינוך 
הפועלים באחריותו ובמימונו. בשל המאפיינים הייחודיים של היועצים החינוכיים בתוך כלל עובדי 

מינהל התקשוב)  -למינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד (להלן  2009ההוראה פנה שפ"י במרץ 
בבקשה להקים מסד נתונים ייעודי לשימוש המפקחים על הייעוץ במחוזות המשרד, אשר יכלול 
נתונים לגבי כלל היועצים החינוכיים שבפיקוח מחוזות המשרד. שפ"י ביקש כי במסד האמור יופיעו 

י השכלה, רשימת היועצים בגזרת הפעילות של המפקח, פרטיו של כל יועץ (פרטים אישיים, נתונ
, מקום עבודה והיקף משרה, נתוני דרגה, )זמני או קבוע(ותק בייעוץ ובהוראה, סוג רישיון ייעוץ 

תפקידי הדרכה בשפ"י, השתלמויות, מספר שעות הייעוץ לעומת מספר שעות הוראה וכדומה) 
כי וקישור למערכת הערכת עובדי הוראה (לצורך מילוי משוב וכיו"ב). נוסף על כך, ביקש שפ"י 

מסד הנתונים יאפשר לו צפייה בנתונים וכי תתאפשר הפקת דוחות של נתונים לפי מגזר, מחוז או 
  מוסד חינוכי. 

התקיימו כמה פגישות בין נציגי שפ"י לנציגי מינהל התקשוב שבהן נדונו  2012-2009בשנים 
למינהל  גם העביר שפ"י 2009-הצרכים של שפ"י ואפיון מסד הנתונים שיתאים לצרכים אלה. ב

ש"ח לצורך אפיון המערכת ותחזוקת מערכות קיימות. בתחילה הציע  300,000התקשוב סך של 
הוא החליט  2012מינהל התקשוב להקים מערכת ממוחשבת חדשה עבור שפ"י, אולם בפברואר 

 - להפסיק לפתח מערכת נפרדת ולבסס את מסד הנתונים הנדרש על מערכת קיימת של המשרד 
  .45מערכת "משכית"

השלים מינהל התקשוב את המודול שפותח ליועצים החינוכיים במערכת משכית,  2013בפברואר 
ואחר כך הוטמעה המערכת באגף הייעוץ. למרות האמור לעיל, עד מועד סיום הביקורת לא נעשה 

מסרה מנהלת אגף  2013לא באגף הייעוץ בשפ"י ולא במחוזות. ביוני  - שימוש במודול שפותח 
מבקר המדינה כי כאשר השוותה נתונים שהופיעו במודול הממוחשב לנתונים  הייעוץ למשרד

, ולכן לא התאפשר השימוש במסד 46שמסרו לה המחוזות התגלו תקלות, חסרים ופערים בנתונים
הנתונים הממוחשב. הרפרנט לנושא פיתוח המודול בעבור שפ"י במינהל התקשוב מסר למשרד 

  כן בדבר בעיה כלשהי במודול, ולכן לא טיפל בנושא. כי לא עוד 2013מבקר המדינה ביוני 

 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó2009  ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙ ÏÁ‰
 ÈÏÎ ‰È‰ ‡Ï ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ¯Â·ÚÎ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ,È"Ù˘ Ï˘ ÂÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙ÂÓ‰ ·˘ÁÂÓÓ

˘Â ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ È·‚Ï ÌÈÊÎÂ¯ÓÂ ÌÈ ÈÓ‡ ÌÈ Â˙  Â·˘ ·˘ÁÂÓÓ ÏÎ· ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È
 ˙ÂÊÂÁÓ· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÚÓË‰ ÌÂÈÒÏ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜  ‡Ï Ì‚Â ,ÈÎÂ ÈÁ „ÒÂÓÂ ¯Ê‚Ó ,ÊÂÁÓ

 „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÚÂ¯Ê‰ ÔÈ· ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ,ÂÊ Û‡ ÂÊ ‡Ï .„¯˘Ó‰- 
 ·Â˘˜˙‰ Ï‰ ÈÓÂ È"Ù˘-  ÌÈ Â˙ ‰ „ÒÓ Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙ ˙ÓÏ˘‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ‰Ê ·ˆÓ· .‰ÈÂ˜Ï

 Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘Ï .˘¯„ ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ·ÎÚ˙˙ È"Ù˘ Ï˘ Â  

  

__________________ 
 -מערכת "משכית" היא מערכת לניהול מידע על המורים שבה מידע מקיף על המורה במגוון נושאים   45

 הכשרות, השתלמויות, דרגות, שיבוצים, היקף משרה, מקצועות הלימוד וכדומה. 
לא כללו יועצים חינוכיים המועסקים על ידי מעסיק פרטי וכללו שמות  הדוחות שהפיקה המערכת  46

מפקחים שפרשו לגמלאות, נמצאו יועצים חינוכיים פעילים אשר לא זוהו במערכת כמי שמשמשים 
 בתפקיד זה וכיו"ב.
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  ריכוז מידע ונתונים ממחוזות המשרד 

כאמור לעיל, המודול הממוחשב שאופיין בעבור שפ"י, ובו נתונים לגבי פעילות הייעוץ   .1
במחוזות המשרד, טרם נכנס לשימוש. בנסיבות אלה נדרש משפ"י לאסוף נתונים באמצעים אחרים 

  קוב אחר ביצוע המשימות לשם השגת מטרותיו ומימוש חזונו. לשם תכנון פעילות הייעוץ ולע

בביקורת נמצא כי שפ"י אינו דורש מהמחוזות כדבר שבשגרה נתונים עדכניים לגבי היועצים 
החינוכיים ושירותי הייעוץ החינוכי הפועלים בתחומם, אלא מסתפק בקבלת מידע לגבי מספר 

ם. משמעות הדבר היא שאין לשפ"י מידע מרוכז היועצים הפועלים במחוז בתחילת כל שנת לימודי
ומעודכן בנושאים האלה: מספר מוסדות החינוך שבהם אין שירותי ייעוץ חינוכי, מספר שעות 
הייעוץ בכלל הארץ, במחוזות ובכל מוסד חינוכי ומספרן בכל מגזר, היחס בין מרכיבי ההוראה 

ם עוסקים כלל בייעוץ, מספרם של אלו והייעוץ במשרות היועצים, מספר היועצים החינוכיים שאינ
  שאינם עוסקים בהוראה ועוד. 

תכניות עבודה הן כלי ניהול מרכזי המשמש לתכנון ולגיבוש של היעדים לטווח קצר וארוך,   .2
להכוונת פעילות הארגון להשגת התוצאות הרצויות וליצירת בסיס להערכת עמידה ביעדים ולבקרת 

  . תפקודם של כלל הגורמים במערכת

נמצא כי שפ"י אינו דורש לקבל ממחוזות המשרד תכנית עבודה שנתית בתחום הייעוץ החינוכי 
  ותכניות עבודה של מפקחים על הייעוץ.

זאת ועוד, בהיעדר הנחיה והכוונה משפ"י אין למחוזות מבנה קבוע ואחיד של תכניות עבודה 
בתחום הייעוץ. אמנם תכניות העבודה במחוזות נבנות על יסוד יעדים של המשרד, אך כל מחוז בונה 

  תכנית עבודה ייחודית לו וליועציו. 

˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ÔÈ‡ È"Ù˘Ï˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó  ÏÎ· ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰
 ˙ÂÈ È„ÓÏ ‰˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓÂ ıÂÚÈÈ‰ ÌÂÁ˙· ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙È˙ ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ ˙Â·¯Ï ,ÊÂÁÓ
 È˙Â¯È˘ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡ È"Ù˘ ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰· ‰„ÈÓÚ‰ ˙„ÈÓÂ ˙ÂÊÂÁÓ‰ È„ÚÈ ,È"Ù˘
 Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ô Î˙ÏÂ ÌÂÊÈÏ È„Î ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ ,˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰

È˜ ÔÈ· ÌÈ·‡˘Ó ˙˜ÂÏÁ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï È„ÎÂ ÌÁÂÙÈËÂ "ÌÈ˘ÏÁ" ˙ÂÊÂÁÓ ÌÂ„
 Ú„È Ï˘ ÏÂ‰È ÏÂ ÛÂ˙È˘Ï ıÂÚÈÈ‰ Í¯ÚÓ ÏÏÎÏ ÌÈ ·ÂÓ ÌÈˆÂ¯Ú Á˙ÈÙ ‡Ï Ì‚ È"Ù˘ .˙ÂÊÂÁÓ‰

 .˙ÂÊÂÁÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ· ¯·ˆ ˘ ÈÚÂˆ˜Ó  

ת עוד נמצא בביקורת כי שפ"י אינו מודד באופן שיטתי ותדיר את יעילותה ואיכותה של פעילו
, ומחקר היועצים המקיף האחרון שבחן נושאי ליבה בתחום הייעוץ החינוכי נעשה, כאמור, 47הייעוץ
  .2006בשנת 

מסר משרד החינוך למשרד מבקר המדינה כי "תכניות העבודה במחוזות  2013בתשובתו מנובמבר 
חים על נבנות בהלימה ליעדים שמציב המטה כך שכל התכניות במחוז מכוונות ליעדי המטה. המפק

הייעוץ דורשים מהיועצים תכניות עבודה המותאמות ליעדי המשרד ולתכנית הבית ספרית כך 
  שתכניות העבודה מסונכרנות בכל הרמות". 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך בהקשר זה כי אף אם תכניות העבודה נבנו כולן בהתאם 
תכניות לצורך בקרה בכלל והערכת ליעדי המטה, אין די בכך, שכן כאמור שפ"י לא השתמש ב

  העמידה ביעדיו בפרט. 

__________________ 
את איכות פעילות הייעוץ ואת יעילותה, אך היא נסגרה  בעבר מדדה היחידה להערכה ופיתוח בשפ"י  47

 .2009בשנת 
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עוד מסר משרד החינוך כי שפ"י דורש נתונים ומידע מהמחוזות בהתאם לצרכים, ובכלל זה: נתונים 
לגבי יועצים חדשים המשתתפים בקבוצות הנחיה מקצועית ובהכשרות חובה של שפ"י, נתונים לגבי 

המשתתפים בתכנית המערכתית לבניית אקלים  ס"בתיהפעלת התכנית "כישורי חיים", נתונים על 
ונתונים על הייעוץ בגיל הרך. כמו כן נאסף מידע על הצרכים בתחום הפיתוח המקצועי בכל  בטוח

המחוזות, ועל בסיסו נקבע תקציב השתלמויות שנתי. נוסף על כך מקבל שפ"י דיווחים על אירועים 
  חריגים שונים כדי לקבוע דרכים למניעתם ולטיפול בהם.

סף שפ"י נוגעים בעיקרם לפיתוח המקצועי של מתשובת המשרד עולה כי המידע והנתונים שאו
היועצים החינוכיים, ולא לנושאי כוח אדם ולתנאי העסקתם של היועצים. גם הנתונים שדורש שפ"י 

  אינם נאספים באופן שוטף ומסודר. 

 ˙ÈÈÂÂ˙‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÏÎ‰ È"Ù˘ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÚÈÈ‰ ÌÂÁ˙· ˙Èˆ¯‡ ˙ÂÈ È„Ó Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÂÙÈÓ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ˙‡ÊÎ ˙ÂÈ È„Ó ÔÎ˘ ,ıÂ

 ÔÎ„ÂÚÓ Ú„ÈÓ È˙ËÈ˘Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÛÒÂ‡ Â È‡ È"Ù˘ Í‡ ,ÈÎÂ ÈÁ „ÒÂÓÂ ¯Ê‚Ó ,ÊÂÁÓ ÏÎ
 ‰¯˜·Ï ˜¯ ‡Ï È ÂÈÁ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ .˙ÂÊÂÁÓ· ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â ·Â Ì„‡ ÁÂÎ È‡˘Â ·

ÔÂ Î˙Ï Ì‚ ‡Ï‡ ,ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÎÈÏ‰˙ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ  ˙·Á¯‰Ï ,ÌÈ˘„Á ÌÈ˙Â¯È˘
 Â È‡ È"Ù˘ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ·Èˆ˜˙Â ÌÈ·‡˘Ó ˙˜ÂÏÁÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ˙Â¯È˘
 .ıÂÚÈÈ‰ Í¯ÚÓ ÏÏÎÏ Â¯È·Ú‰Ï ÏÚÂÙ Â È‡Â ˙ÂÊÂÁÓ· ¯·ˆ ˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È‰ ˙‡ Ï‰ ÓÂ ÊÎ¯Ó
 ÌÈˆÚÂÈÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â ‰¯˘Î‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ÈÈ ·· ˙Â·¯ ˜ÒÂÚ È"Ù˘ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ  Ì Ó‡

ÈÁ‰ Â È‡ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˙ÈÙ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÌÏÂ‡ ,Ì‰Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˙ÈÙ·Â ÌÈÈÎÂ 
 .˜ÙÒÓ Ú„ÈÓ È"Ù˘Ï ÔÈ‡ ¯ÂÓ‡Î ‰È·‚Ï˘ ,ÁË˘· ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˜˙Â Ó· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÏÂÎÈ  

 ÏÂÓ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ È"Ù˘ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÁÎÂ Ï
˙  „ÒÓ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÓÏ˘‰Ï ·Â˘˜˙‰ Ï‰ ÈÓ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ Â·˘ ÌÈˆÚÂÈÏ ·˘ÁÂÓÓ ÌÈ Â

 ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÊÎ¯Ï ,‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ „ÈÁ‡ ‰ ·Ó ÚÂ·˜Ï È"Ù˘ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ
 ,‰ÁÏˆ‰Â ÚÂˆÈ· È„„Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ˙ÂË¯ÙÓ‰ ,ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰

Ú ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .ÌÈÎÈÏ‰˙ ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏÂ ˙ÚˆÂ·Ó Â˙ÂÈ È„Ó˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙Â ·Ï È"Ù˘ Ï
 ÈÎÂ ÈÁ‰ ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ ÌÂ„È˜ Ì˘Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ¯·ˆ ˘ Ú„È‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ Â ‚ Ó

 .Ì¯ÂÙÈ˘Â  

  

  

  הפיקוח על הייעוץ במחוזות

  מערך הפיקוח על הייעוץ

המפקחים). המפקחים הם  -בכל אחד ממחוזות המשרד פועלים מפקחים על הייעוץ (להלן   .1
ותואר שני לפחות בייעוץ חינוכי או  48ון במערכת החינוךיועצים חינוכיים בהכשרתם בעלי ניסי

תואר אקדמי שני באחד ממקצועות הסיוע, שקדם לו תואר ראשון בייעוץ חינוכי. המפקחים נבחרים 
לתפקידם במכרז שמפרסם המשרד על פי כללי נציבות שירות המדינה. במועד הביקורת השתייכו 

  סקו במשרה מלאה או חלקית.מפקחים, שהוע 44למערך הפיקוח על היועצים 

__________________ 
וחמש שנות  בבתי"סהמשרד דורש כי למפקח יהיה ניסיון של שבע שנים, מתוכן שנתיים ניסיון הוראה   48

רצוי  ניסיון בייעוץ חינוכי במערכת החינוך בארץ, שלוש מהן לאחר קבלת רישיון ייעוץ קבוע. כמו כן,
 שיהיה לו ניסיון בהדרכת יועצים חינוכיים במערכת החינוך.
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. במנשק 49המפקחים כפופים לשפ"י מן הבחינה המקצועית ולמנהל המחוז מן הבחינה המינהלית
עם היועצים עבודת המפקחים כוללת מיון וקליטה של מועמדים לייעוץ במערכת החינוך והפסקת 

תכנית העבודה  עבודתם, ליווי היועצים החינוכיים ופיקוח על עבודתם, לרבות בקרה על ביצוע
שלהם, הטמעת מדיניות שפ"י ותפיסות מקצועיות מעודכנות בקרב יועצים חינוכיים, אחריות 
להשתלמותם והדרכתם השוטפת של היועצים החינוכיים לפי המתווה של שפ"י, הערכת תפקוד 

 , לרבותס"בבתיההיועצים החינוכיים ועוד. נוסף על כך, למפקחים משימות במחוזות, ביישובים ו
מילוי תפקידים בוועדות מחוזיות, בוועדות היגוי של מערכות החינוך ביישובים ובוועדות בית 
ספריות, ייזום תהליכים בתחומים של רווחה נפשית, פיתוח קשרים שוטפים עם גורמים חינוכיים, 
עם השירותים הפסיכולוגיים ועם שירותי הרווחה ובריאות הנפש בקהילה, מילוי תפקידים 

  הקשורים בהתנהגויות בסיכון.  ס"ביהים וסיוע באירועים חריגים בסטטוטורי

בביקורת נמצא כי שבעה מהמפקחים משמשים בתפקידי פיקוח אף שלא השתתפו במכרז לתפקיד 
והוענקו להם  50מפקח כמקובל. למעשה אלו יועצים חינוכיים שקיבלו כתב מינוי לשמש מדריכים

. את עבודת הפיקוח הם מבצעים ארבעה ימי עבודה בשבוע ומשלימים 51סמכויות פיקוח על הייעוץ
  . 52ס"בבתיאת משרתם כמדריכים, כיועצים חינוכיים או כמורים 

 È Â˘ ˘È ,˙È˘‡¯ :ÏÂ„‚ È˘Â˜ Â·ÂÁ· ÔÓÂË ÌÈÎÈ¯„Ó È„È ÏÚ ÈÚÂˆ˜Ó ÁÂ˜ÈÙ ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡
 Á˜ÙÓ‰ „È˜Ù˙Ï ÍÈ¯„Ó‰ „È˜Ù˙ ÔÈ· È˙Â‰Ó- ÂÂÈÏ ,‰ÎÈÓ˙ ¯Â˜Ó ‡Â‰ ÍÈ¯„Ó‰ ,ıÚÂÈÏ ÚÂÈÒÂ È

 ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï Û‡Â ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· Ì‚ ‡Â‰ Á˜ÙÓ‰ ÂÏÈ‡Â
 ÏÂÓ Ï‡ Â„ÓÚÓ ˙‡ ÒÒ·Ï Á˜ÙÓ‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˙‡Ê‰ ˙ÂÈÏ‡Â„‰ .Ì˙„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰
 ,ÂÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ Â˙ ‰ ÌÈˆÚÂÈÏ ÔÈÓÊ ˙ÂÈ‰Ï ˘¯„  Á˜ÙÓ‰ ,˙È ˘ .ÂÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ Â˙ ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰

 È·ˆÓ· ÈÂÂÈÏÏ „ÂÁÈÈ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ·Â Á˜ÙÓ „È˜Ù˙· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÈ· „·ÂÚ‰ ÍÈ¯„Ó .ÌÂ¯ÈÁ
 ˙˘¯„ ‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ „ÁÈÈÏ Â˙ÏÂÎÈÂ Â˙Â ÈÓÊ ˙ÂÚ‚Ù  ,ÍÈ¯„Ó Â‡ ‰¯ÂÓ ,ıÚÂÈ „È˜Ù˙·

 .Á˜ÙÓÎ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÈÂÏÈÓÏ  

__________________ 
ם במחוז נחלקת לשניים: מפקחים כוללים ומפקחים מקצועיים. המפקח על הייעוץ קבוצת המפקחי 49

נחשב למפקח מקצועי. תפקידי המפקח הכולל הם, בין השאר, הערכה של המוסד החינוכי ובקרה עליו, 
הערכת מורים ופיטוריו של עובד הוראה אם עולה הצורך בכך. למפקח מקצועי יש כמה מסמכויותיו של 

נוגעות לתחום המקצועי שבו הוא מתמחה, לרבות הערכת עובדי ההוראה בתחומו מפקח כולל ה
 והמלצה על אישור או דחייה של בקשה לפטר עובד הוראה. 

משרד החינוך מעסיק עובדי הוראה בהדרכה. המדריכים אמורים להיות עובדי הוראה המצטיינים   50
יונם הרב לעובדי הוראה במערכת. בכישורי ההוראה שלהם ובאיכות עבודתם ויכולים לתרום מניס

המדריכים מלווים את עובדי ההוראה ותומכים בהם בעבודתם החינוכית. המשרד מעסיק מדריכים 
באמצעות כתב מינוי לתקופה זמנית וקצובה, בדרך כלל לשנת לימודים אחת, מספטמבר ועד אוגוסט, 

הדרכה, סוגי המדריכים, התבחינים והוא יכול להאריך את המינוי לשנים נוספות. תנאי הסף למועמד ל
להקצאת משאבי הדרכה ("ימי הדרכה"), נושאי ההדרכה וקהל היעד שלה מוסדרים בחוזר מנכ"ל 

 .2003בנושא "עובדי הוראה בתפקידי הדרכה" מאוקטובר 
(א) של המשרד אין להטיל  1יצוין כי מדובר בסמכויות פיקוח מוגבלות, היות שעל פי חוזר מנכ"ל ס"ה/  51

 מדריך תפקידים שהם בתחום סמכותו הבלעדית של מפקח. על
במחוז דרום מועסקים חמישה מפקחים במשרה מלאה; במחוז חיפה מועסקים חמישה מפקחים, בהם   52

מפקחת האחראית על המגזר הדרוזי, אשר רוב משרתה מופנית לפיקוח על יועצים במגזר זה במחוז 
שרה מלאה ומפקח נוסף בחצי משרה; במחוז תל צפון; במחוז צפון מועסקים חמישה מפקחים במ

אביב מועסקים שישה מפקחים במשרה מלאה ושני "מפקחים" שאינם מועסקים על פי תקן פיקוח אלא 
מבצעים את עבודת הפיקוח ב"ימי הדרכה"; במחוז מרכז מועסקים שישה מפקחים במשרה מלאה 

עים את עבודת הפיקוח ב"ימי וארבעה "מפקחים" שאינם מועסקים על פי תקן פיקוח אלא מבצ
הדרכה"; במחוז ירושלים ובמנח"י מועסקים שני מפקחים במשרה מלאה, שני מפקחים במשרה חלקית 
ו"מפקח" אחד שאינו מועסק על פי תקן פיקוח אלא מבצע את עבודת הפיקוח ב"ימי הדרכה"; באגף א' 

ינהל לחינוך התיישבותי, לחינוך המוכר שאינו רשמי מועסקים שלושה מפקחים במשרה מלאה; במ
 פנימייתי ועליית הנוער וברשת החינוך "אורט" מועסק מפקח אחד במשרה מלאה.
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ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó53  ÍÈ¯„Ó Â·˘ ·ˆÓÓ Ú ÓÈ‰Ï ˘È˘
,ÈÚÂˆ˜Ó Á˜ÙÓ Ï˘ „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ  .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙„ÓÚ Ì‚ ÂÊ ÈÎÂ

 ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚÂ ,ÁÂ˜ÈÙ È„È˜Ù˙· ÌÈÎÈ¯„Ó ˙˜ÒÚ‰Ó Ú ÓÈ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ Ï
 Â ÂÓÈ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,„¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ ÏÏÎ· ıÂÚÈÈ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È ˜˙ ˙¯„Ò‰Ï

 .ÔÈ„Î ÁÂ˜ÈÙ ÈÊ¯ÎÓ· ‰ÈÈÎÊ ¯Á‡Ï ˜¯ „È˜Ù˙Ï  

ד מבקר המדינה בתשובתו כי "במחוזות בהם קיים חוסר בתקני פיקוח משרד החינוך מסר למשר
מונו לצד המפקחים מדריכים מרכזים מחוזיים, אשר פועלים במסגרת כללי העסקת המדריכים, 
והגדרת תפקידם כמדריכים בכפוף להנחיות המפקח הממונה. הם משלימים את משרתם בהוראה או 

ד הדרכה... הם אינם משמשים בתפקידי פיקוח. ללא בייעוץ במערכת כפי שנדרש ממורה בתפקי
הסדר זה, בהיעדר תקני פיקוח נוספים, היה נוצר מצב שיועצים יפעלו ללא תמיכה מקצועית בליווי 

  במצבים מורכבים וקשים".

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי במטה שפ"י ובמחוזות ה"מדריכים המרכזים 
המדינה כמפקחים לכל דבר ועניין. כמו כן נמסר לצוות משרד  המחוזיים" הוצגו למשרד מבקר

מבקר המדינה כי הם מקבלים גמול פיקוח על שיעור משרתם בפיקוח ושכר נמוך יותר, גמול 
הדרכה, בעבור יתר שעות עבודתם. גם בנתונים שמסרו מחוזות המשרד למשרד מבקר המדינה בדבר 

ים לא נעשתה הבחנה בין מפקח "רגיל" לבין מפקח מספר היועצים החינוכיים שבאחריות כל מפקח
  שמבצע את עבודת הפיקוח בלי שהשתתף במכרז פיקוח כדין. 

המשרד לא קבע תקן להקצאת משרות פיקוח על הייעוץ במחוזות. עם זאת, על פי המלצת   .2
 שפ"י, כדי שהמפקחים על הייעוץ יוכלו לבצע את משימותיהם כהלכה יש לשמור על יחס מרבי של

יועצים. בפועל ברוב המחוזות לא נשמר היחס המומלץ, במרביתם הוא  100מפקח אחד לפחות לכל 
  :54עולה עליו, ויש שונות רבה בין המחוזות ובין המגזרים בהם, כמפורט להלן

ÊÂÁÓ‰  

 Á˜ÙÓÏ ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯ÙÒÓ
 È˙ÎÏÓÓ‰) È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó·

(È˙„ È˙ÎÏÓÓ‰Â  

 Á˜ÙÓÏ ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯ÙÒÓ
‡Ï‰ ¯Ê‚Ó·  ,È·¯Ú‰) È„Â‰È

(ÈÊÂ¯„‰Â È‡Â„·‰  

  46  146  דרום

  *72  121  חיפה

  **162  92  צפון

  94  79  מרכז

  --   89  תל אביב

  --   ***155  ירושלים 

  --   167  החינוך המוכר שאינו רשמי

  יועצים. 126יועצים חינוכיים, ולמפקח על הייעוץ במגזר הערבי  17למפקח על הייעוץ במגזר הדרוזי   *
  המפקחות על הייעוץ במגזר הערבי במחוז צפון מועסקת בחצי משרה.אחת   **

יועצים מהמגזר  24במחוז ירושלים אין מפקחים נפרדים למגזר הערבי. חישוב זה כולל פיקוח על   ***
  הערבי במזרח ירושלים שמבוצע במחוז. יצוין עוד כי במחוז זה מועסקים שני מפקחים בחצי משרה.

__________________ 
  .779), "ניצול משאבי ההדרכה במערכת החינוך", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„60· )2010 ראו מבקר המדינה,   53
  יצוין כי בחישוב מספר היועצים הממוצע לכל מפקח הובא בחשבון היקף משרות הפיקוח.   54
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שאין בהם יועצים חינוכיים כלל, בעיקר באירועי  ס"בתינוסף על כך מלווים המפקחים על הייעוץ 
  חירום.

 Â˜„· ˘ ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÁ˜ÙÓ ÌÚÂ ıÂÚÈÈ‰ Û‚‡ ˙Ï‰ Ó ÌÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ÌÈÈ˜˘ ˙ÂÁÈ˘·
 ÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÚÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯ÙÒÓÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

Ì‚ ‰ÏÚ ‡˘Â ‰ .‰ÎÈÓ˙ÏÂ  ,ÍÎ .„¯˘Ó‰ ‰ËÓ·Â ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙Â·Â˙Î˙·
 È ÂÈ· ,‰Ó‚Â„Ï2012  ˙ÈÏ"Î ÓÏ ‰ ˘ÓÏ ,È ÂÚÓ˘ ¯È‡Ó ¯Ó ,ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ Ï‰ Ó ·˙Î

 ÊÂÁÓ· ıÂÚÈÈ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ" :Â Â˘Ï ÂÊÂ ·˙ÎÓ ¯ÓÂ˙ ˜ÈˆÈ‡ ¯Ó Ê‡„ ¯ÈÎ· Ï"Î ÓÒÂ
Â È‡ ıÂÚÈÈ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ .ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯ÙÒÓÏ ‰ÓÈÏ‰· Â È‡ ÌÈÏ˘Â¯È  ÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÚÓ ˙˙Ï Ï‚ÂÒÓ

 ˘¯„  ‰·ÂË ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„Â·Ú ¯˘Ù‡Ï È„Î ...ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ÏÂ„‚ ‰Î ¯ÙÒÓÏ È Èˆ¯
."ÁÂ˜ÈÙ Ô˜˙ ÈˆÁ „ÂÚ ˙ÂÁÙÏ  

כל  ס"בבתיהבתשובתו מסר משרד החינוך כי "במחוז מרכז ישנה מגמה של עלייה במספר היועצים 
לים ביחס לחשיבות ונחיצות תפקיד שנה, גם עקב פתיחת בתי"ס במחוז, גם בשל תפיסות מנה
במחוז... בשל ריבוי הרשויות  ס"בתיההייעוץ וגם בשל החלטת מנהלת המחוז לשיבוץ יועצים בכל 

 22רשויות במ"מ [המגזר הממלכתי], עם  7במחוז המפקח על הייעוץ במחוז עובד בממוצע עם 
פיזור הגיאוגרפי של רשויות במגזר הערבי. ה 9דתי] ועם - רשויות בממ"ד [המגזר הממלכתי

הרשויות, מקשה אף הוא. כמו כן, ישנן רשויות שנמצאות באזור השומרון ובאזורים הנמצאים 
לעיתים במצבי סיכון ביטחוניים... כמו גם ערים מעורבות ומורכבות". עוד נכתב בתשובת המשרד 

יבית יותר כי מחוז מרכז מסר ש"מפקחים על הייעוץ מגדירים ישובים וביה"ס לעבודה אינטנס
במהלך השנה בהלימה לנתוני מיצ"ב ואירועי חירום או ממדי סיכון, במקביל ובנוסף לעבודה בכלל 

  הרשויות". 

 ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â˘È¯„‰ ÈÙ ÏÚ Ì˙„Â·Ú ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù  ¯ÂÓ‡‰ ·ˆÓ·
 .„·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ Ì‰ ‰È¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Â ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ,È"Ù˘ Ï˘  

¯˙È ÏÎÏ „Á‡ Á˜ÙÓ Ï˘ È·¯Ó ÒÁÈ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï È"Ù˘ Ï˘ ‰ˆÏÓ‰‰ ,ÍÎÓ ‰100  ‡È‰ ÌÈˆÚÂÈ
 Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó ‰ È‡˘ ÌÂ˘Ó ˙È˙ÈÈÚ·
 „ÓÚÓÏ ,(ÌÈËÂÚÈÓ È · ,ÌÈÏÂÚ) ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ,˙ÈÙ¯‚Â‡‚‰ ‰ÒÈ¯ÙÏ

È˙¯·Á‰ - ÂÁËÈ·‰ ˙Â ÎÒÏÂ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ.ÊÂÁÓ ÏÎÏ ˙ÂÈ ÈÈÙÂ‡‰ ˙ÂÈ  

מנהלי המחוזות מינו מבין המפקחים על הייעוץ מתאם מחוזי לפיקוח על הייעוץ (להלן   .3
"מתאם הייעוץ"). המתאמים על הייעוץ בכל המחוזות אמורים לשמש חוליה מקשרת בין שפ"י 

המשרד, והם למחוז בנושאי הייעוץ החינוכי. תפקידי המתאם וסמכויותיו אינם מוגדרים בנוהלי 
 - תל אביב, מרכז וחיפה  - נתונים לשיקול דעתו של מנהל המחוז. לפיכך בכמה מהמחוזות 

המתאמים הם חברי הנהלת המחוז המצומצמת ומעורבים בתהליכים ובקבלת החלטות של המחוז, 
המתאם אינו חבר הנהלה  - ירושלים ואגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי  - ואילו במחוזות אחרים 

צמת והוא עוסק בעיקר בריכוז מינהלי של עבודת הייעוץ במחוז. במחוז צפון המתאמת אינה מצומ
חברת הנהלת המחוז, אך לדרישת מנהל המחוז, היא אחראית גם להערכת עבודתם של עמיתיה, 

  המפקחים על הייעוץ במחוז. 

לת אגף המתאמים המחוזיים לפיקוח על הייעוץ מכונסים אחת לחודש וחצי לפגישות עם מנה
הייעוץ בשפ"י, שבהן "דנים בסוגיות הקשורות לייעוץ, מקבלים החלטות, מפתחים כלים ומתכננים 

". מלבד זאת, הם נפגשים עם המפקחים על הייעוץ אחת לחודש בפגישות עבודה, שבהן 55תהליכים
__________________ 

  מנהלת אגף הייעוץ, "מודל עבודה עם המחוזות", ללא תאריך. - אלה אלגריסי   55



  939  משרד החינוך

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

אמורים להעביר למפקחים מידע מהנהלת המחוז ומשפ"י, מכינים השתלמויות והכשרות ליועצים 
חינוכיים במחוז, מפתחים פרויקטים מחוזיים ועוד. מפגשים אלה לרוב אינם מתועדים (למעט ה

  במחוז דרום), וגם כאשר נעשה רישום הוא תמציתי ביותר. 

) מתועדים מפגשי צוות 2014-2013בתשובתו מסר משרד החינוך כי החל משנת הלימודים תשע"ד (
את המפגשים נמסרים למפקחים ולמנהלת  מפקחי שפ"י גם במחוז חיפה. המסמכים המתעדים

  המחוז. 

 ˙‡Â ˙ÂÊÂÁÓ· ıÂÚÈÈ‰ Ì‡˙Ó È„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ˘·‚Ï ˘È ÏÎ ˙È˘‡¯ .Â˙¯ÈÁ· ÔÙÂ‡

È"Ù˘Ï ÊÂÁÓ‰Ó ıÂÚÈÈ‰ ÌÂÁ˙·  ˙¯·Ú‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ˘ ,ÌÂ˘Ó ÍÙ‰ÏÂ
 ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ˜ÙÒÓ Ú„ÈÓ È"Ù˘ È„È· ÔÈ‡ ÈÎÂ ¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ È"Ù˘Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ‰
 ÔÈ· ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÂˆÈ˙ ıÂÚÈÈ‰ Ì‡˙Ó Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙¯„Ò‰ .ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ Ï˘ ‰¯˜·Â ˙ÂÈ È„Ó

 ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÍÈ¯ÚÓ ıÂÚÈÈ‰ Ì‡˙Ó Â·˘ È˙ÈÈÚ· ·ˆÓ Ú Ó˙Â ˙ÂÊÂÁÓ‰ ,ÂÏ ÌÈÂÂ˘‰ ˙ˆÂ·˜ ˙‡
 .ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· ÂÓÎ  

  

  החינוכיים הפיקוח על עבודת היועצים

כאמור, על המפקחים על הייעוץ מוטלות משימות הכרוכות במגע עם היועצים החינוכיים, בעלי 
תפקידים במחוז וצוותי חינוך וצוותים טיפוליים במוסדות החינוך וביישובים. אולם בראש 

רם המקצועי במחוז המפקח על עבודת היועצים החינוכיים במוסדות ובראשונה המפקח הוא הגו
  החינוך שבתחום המחוז. 

יועצים חינוכיים בשלוש שנות עבודתם  - אפשר לחלק את היועצים החינוכיים לשתי קבוצות 
יועצים חדשים) ויועצים חינוכיים מנוסים בעלי רישיון ייעוץ קבוע. במועד  -הראשונות (להלן 

. מטבע הדברים, משימות הפיקוח הנוגעות לשתי 56מהיועצים היו יועצים חדשים 27%- הביקורת כ
  קבוצות אלה אינן זהות. 

Ì Î ¯ „  ˙ Ï È Á ˙ ·  Ì È ˆ Ú Â È  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù שפ"י פיתח כלים למיונם ולקליטתם של  :‰
יועצים חדשים, המשמשים את המפקחים במחוזות המשרד. המפקח אחראי לראיין את המועמד 
למשרת ייעוץ ולמלא טופס ייעודי לסיכום הריאיון, שבו עליו לפרט, בין היתר, את מידת התאמתו 

ה ומידת יכולתו לעבוד בצוות. של המועמד לארגון, יכולותיו הטיפוליות, יכולותיו בתחום ההדרכ
ממרץ  57על המפקחים לראיין את כל הפונים העומדים בדרישות הסף, כפי שנקבעו בחוזר מנכ"ל

בעלי תעודת הוראה ותואר שני בייעוץ חינוכי. מועמד למשרת יועץ חינוכי שנמצא מתאים  - 2002
  נשלח לסבב ראיונות במוסדות חינוך במחוז עד שיבוצו. 

מקבלים היועצים החינוכיים רישיון ייעוץ זמני, והם נדרשים לעבור הכשרה ייעודית לאחר קליטתם 
בתחום הייעוץ בשלוש השנים הראשונות שלהם בתפקיד. ההכשרה הנדרשת מהם היא השתתפות 
בקורסים של שפ"י בנושאים מגוונים: תכנית "כישורי חיים", ליקויי למידה, הנחיית קבוצות ועוד. 

__________________ 
 501מתוך  103); 30%- היועצים החינוכיים במחוז דרום היו יועצים חינוכיים חדשים (כ 529מתוך  162  56

היועצים במחוז צפון היו  576מתוך  143); 20%-היועצים החינוכיים במחוז חיפה היו חדשים (כ
 846מתוך  184); 35%-היועצים במחוז תל אביב היו חדשים (כ 713מתוך  249); 25%-חדשים (כ

היועצים החינוכיים במחוז  592מתוך  111); 22%-היועצים החינוכיים במחוז מרכז היו חדשים (כ
היועצים החינוכיים באגף א' לחינוך מוכר שאינו רשמי היו  500מתוך  191); 19-ירושלים היו חדשים (כ

 ).38%-כחדשים (
 (א).7חוזר מנכ"ל ס"ב/   57



  ג64דוח שנתי   940

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  פרסום:שנת 

שעות שנתיות. נוסף על כך, בשנתיים הראשונות משתתף היועץ  60-דים בהקורסים הללו נלמ
החינוכי בקבוצת הנחיה מקצועית (סופרוויז'ן) שמטרתה ללוות ולקדם את התפתחותו האישית 

  והמקצועית של היועץ ולשפר את איכות תפקודו במערכת. 

ת ההכשרה המקצועית באחריותו של המפקח לוודא כי כל היועצים החינוכיים ממלאים את דרישו
ומשתתפים בקבוצת הנחיה. כמו כן על המפקח ללוות את היועץ החינוכי, לסייע לו להשתלב 

  ולסייע לו בהתמודדות עם דילמות מקצועיות ומצבי חירום.  ס"ביהב

והמלצה מטעם המפקח. לצורך כך  58תנאי לקבלת רישיון ייעוץ קבוע הוא עמידה בתכנית ההכשרות
ך את עבודתו של היועץ החינוכי על סמך תצפית על עבודתו במוסד החינוכי, נדרש המפקח להערי

  ועם מדריך קבוצת ההנחיה המקצועית (מדריך הסופרוויז'ן) וכיו"ב.  ס"ביהשיחות עם מנהל 

פיתח שפ"י בשיתוף עם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) כלי  2012יצוין כי בשנת 
ראת קבלת רישיון ייעוץ ודרגה. הכלי החדש צפוי להיכנס לשימוש ממוחשב להערכת יועצים לק

  במחוזות המשרד במתכונת של תכנית הרצה (פיילוט) בשנת הלימודים התשע"ד. 

מהאמור לעיל עולה כי יועצים חינוכיים בתחילת דרכם במערכת החינוך דורשים מעורבות רבה של 
ולהערכתם לצורך מתן רישיון ייעוץ קבוע. המפקח, שאחראי לקליטתם, להכשרתם, לליווים השוטף 

  משימות הפיקוח והליווי האמורות דורשות מהמפקחים זמן רב. 

 ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ‰Î¯„‰Â ÈÂÂÈÏ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÈÏˆÂ‡ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ÌÏÂ‡
 ÊÂÁÓ· ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈ˘„Á - ·"ÂÈÎÂ ÈÎÂ ÈÁ ıÂÚÈÈ ÈÊÎ¯ ,È"Ù˘ Ï˘ ÌÈÎÈ¯„Ó59 ÍÎÈÙÏ .

 ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ÎÏÂ‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÈÈ˘Ú· Á˜ÙÓ‰ Ï˘
.˙ÓˆÓËˆÓÂ  

 ˙ÂÂˆÏ Â¯ÒÓ ÌÈÁ˜ÙÓ ,˘ÂÓÈ˘Ï Ò Î  Ì¯Ë˘ ÌÈˆÚÂÈ ˙Î¯Ú‰Ï ·˘ÁÂÓÓ‰ ÈÏÎÏ ¯˘‡
 ÏÚ .ÁË˘· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂËÈ˘ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÙÂ‡Ï Ì‡˙ÂÓ Â È‡Â „Â‡Ó Ë¯ÂÙÓ ÈÏÎ‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰

 .Â· ÚÈÈ˙Ò‰Ï È˘Â˜ ‰È‰È˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÔÎ  

Î ÔÈÂˆÈ „ÂÚ Ï˘ ‰ÈÁ ‰‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÂÂÈÏ ˙·Á¯‰ Ï˘ „ÚÈ Ú·˜  È"Ù˘ Ï˘ ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙· È
 Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Â ˘ ÏÎÏ ,„È˜Ù˙· ˙Â Â˘‡¯‰ ÌÈÈ˙ ˘Ï ÌÂÈÎ Ï·‚ÂÓ‰ ,ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰

 .Ì„Â˜ ‡Ï ‡˘Â ‰ Í‡ ,ÌÈˆÚÂÈ‰  

Ú Â · ˜  ı Â Ú È È  Ô Â È ˘ È ¯  È Ï Ú ·  Ì È ˆ Ú Â È  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù מלבד אחריות המפקחים  :‰
להשתלמותם ולהדרכתם השוטפת של היועצים החינוכיים לפי המתווה של שפ"י והערכת תפקוד 
היועצים החינוכיים בנקודות זמן קבועות (מעברים בין דרגות), כל המחוזות דורשים כי היועצים 

פעילויות הצפויות החינוכיים יגישו למפקחים על הייעוץ תכניות עבודה שנתיות לצורך מעקב אחר ה
ליועץ בשנת הלימודים הקרובה והתאמתן ליעדי המשרד ולשם בחינת העמידה במשימות שנקבעו 

  לשנה שחלפה. 

__________________ 
בתום השנה השנייה נחשב היועץ החינוכי ל"יועץ מורשה", ובתום השנה השלישית הוא נחשב ל"יועץ   58

מוסמך". לרוב היועצים ניתן רישיון ייעוץ קבוע לאחר שסיימו בהצלחה את השנה השנייה בתפקיד 
 וקיבלו את המלצת המפקח.

לות כמה מ"קבוצות העמיתים" של היועצים על ידי מדריכים; במחוז כך למשל במחוז ירושלים מנוה  59
מרכז מנוהלות "קבוצות עמיתים" ביישובים על ידי רכזים, והם, לצד מדריכי שפ"י במחוז, משמשים 
ליועצים כתובת להיוועצות כשעולים קשיים בעבודה השוטפת; במחוז צפון מבקרים המדריכים 

 היועצים כשעומס עבודה מונע מהמפקחים לעשות זאת  ועושים תצפיות על עבודת בבתיה"ס



  941  משרד החינוך

  הייעוץ החינוכי בבתי הספר ובגני הילדים  שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

כאמור לעיל, בהיעדר הנחיה משפ"י, כל מחוז קבע לעצמו מבנה של תכנית עבודה ואת המידע 
תכנית עבודה בית הנכלל בה. כך למשל במחוז תל אביב, מגישים היועצים החינוכיים למפקחים 

ספרית המפרטת משימות, אבני דרך, לוחות זמנים לביצוע, יעדים מדידים ושיעור העמידה בהם. 
נוסף על כך, נבנית תכנית ייעוץ לכל יישוב בתחום המחוז. במחוז צפון מגישים היועצים החינוכיים 

ומדדי הביצוע.  תכנית עבודה כללית יותר, שמורכבת מתיאור המשימה, פירוט המשימות הנדרשות
במחוז דרום מגישים היועצים למפקחים תכניות עבודה המפרטות את היעדים, תיאור המשימות, 

, ס"ביהדרכי הביצוע ומדדי ההצלחה וכן מגישים להם מסמכים שבהם נתוני רקע על משרת הייעוץ ו
 ס"ביה(נקודות חוזק, אתגרים וכדומה) ומערכת השעות של היועץ ב ס"ביהמיפוי כללי של 

(המפרטת את שעות הייעוץ, שעות ההוראה ו"השעות התוספתיות"). במחוז מרכז מגישים היועצים 
תכנית ייעוץ בית ספרית המפרטת את היעדים המרכזיים בעבודת הייעוץ, דרכי הפעולה והמשאבים 
הנתונים לשימושם, מדדי הביצוע, מדדי התוצאה ודרכי המעקב והבקרה. בנוסף, מגישים היועצים 

, ו"האני מאמין" שלהם ומידע לגבי תכניות ייחודיות. במחוז ס"ביהפקחים נתוני רקע של למ
ירושלים, שלא כמו בשאר המחוזות, נדרשים היועצים להגיש תכנית עבודה לייעוץ במבנה "פתוח" 

, את ה"אני מאמין" שלהם בתחום הייעוץ, תכנים ופרויקטים ס"ביהובה עליהם לפרט נתוני רקע על 
ייעוץ שתוכננו לשנה הקודמת והיקף ביצועם, פרויקטים המתוכננים לשנה הבאה, צורכי בתחום ה

  ועוד.  ס"ביההייעוץ המרכזיים במערכת, כיצד מנוצל משאב הייעוץ ב

 ÔÙÂ‡· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÈÓÚ ˙‡ ÌÈ˜„Â· Ì È‡ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··
 Ï˘ ¯Â˜È·· ‰ ˘Ï ˙Á‡ ˙È˘Ú  ˙È Î˙‰ ˙˜È„·Â ,ÛËÂ˘· ıÚÂÈ‰ Ïˆ‡ Á˜ÙÓ‰‰È·"Ò 

˙È·‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ó ˜ÏÁÎ ˙ÈˆÂÚÈÈ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ·Â¯Ï ˙‚ˆÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯Â˜È··)- ˙È¯ÙÒ
 ,Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ·¯‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ÁÎÂ Ï ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÒÓ  ÔÎ ÂÓÎ .(‰·Á¯‰
 Ì˙„Â·Ú· ˙ÂÙˆÏÂ ÌÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÎ ˙‡ ¯˜·Ï „ÈÓ˙ ÌÈÁÈÏˆÓ Ì È‡ ÌÈÁ˜ÙÓ

‰ ˘‰ Í˘Ó· .ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ ˙ ÈÁ· ˙¯˘Ù‡˙Ó „ÈÓ˙ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓÂ ,
.ÌÈ„ÚÂ˙Ó Ì È‡ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì‰È¯Â˜È· ·Â¯ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È  

משרד החינוך מסר בתשובתו כי במחוז תל אביב "מתבצע פיקוח גם על יועצות שאינן בתחילת 
דרכן, וקיימת תמונה כללית המשקפת את יישום יעדי העבודה. אמנם פיקוח אישי על יישום תכנית 
העבודה של כל יועצת אינו מתאפשר, כפי שכתוב בדוח, אך קיימים מבני עבודה המאפשרים ליווי 

לאורך השנה, מפגשים עם  ס"בבתיהחר תכנית העבודה הייעוצית (למשל קיום סטטוסים ומעקב א
  צוותי ייעוץ בית ספריים)". 

משרד מבקר המדינה מעיר כי מבני העבודה הקיימים במחוז תל אביב, כמפורט לעיל, הם אמצעים 
לם אין בהם תומכים, שנועדו להוסיף מידע ואמצעי בקרה על פעילות היועצים בתחום המחוז. או

  כדי להחליף פיקוח רציף ושוטף על יישום תכניות העבודה של היועצים.

 .¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÚ ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
 ÌÈˆÚÂÈ‰ ¯ÙÒÓÏ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ÒÁÈ‰ Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰

‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ Ì‰È„È˜Ù˙ÓÂ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ó Â È‡ ,ÌÈ·Â˘ÈÈ·Â ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈÁ˜ÙÓ
 ˙ÂÈ Î˙· Ì˙„ÈÓÚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÊÂÁÓ ÏÎ· ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÚ ÛÈˆ¯Â ¯È„˙

È‡ ÈÎ ¯Â¯· ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· .Ì‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ‰„Â·Ú‰- Ú‚Â · ˙ÈÏÏÎ ‰ ÂÓ˙ ˘·‚Ï ¯˘Ù‡
.˙ÂÊÂÁÓ· Â‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ıÂÚÈÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ  
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