
 737 משרד החינו 

 טיולי  במערכת החינו 
 תקציר

לתכנו  הטיול . בתי הספר מקיימי  טיולי  כחלק מתכנית הלימודי  השנתית שלה 
)  המשרד להל  (במערכת החינו  ולביצועו שותפי  גורמי  רבי  במשרד החינו  

האחראי  לתכנו  הטיולי  , רכזי טיולי , ובה  מנהלי מוסדות חינו , ובמחוזותיו
המשרד התקשר ע  רשות הטבע והגני  להפעלת . ת  ומורי בבתי הספר ולהכנ

המשרד התקשר ג  ע  החברה . מערכת בקרה על הטיולי  באמצעות פקחי טיולי 
להגנת הטבע להפעלת לשכה לתיאו  טיולי  במערכת החינו  ולאישור  וכ  להפעלת 

  . חדר מצב העומד בקשר רצו  ע  מבצעי הטיולי 
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של המשרד 2008ספטמבר  וניבחודשי  י
בדיקות השלמה נעשו ; הבדיקה נעשתה במטה המשרד ובמחוזות. בטיולי בתי ספר

ביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה . ברשות הטבע והגני  ובחברה להגנת הטבע
2005פורסמה לאחרונה בשנת " טיולי  במערכת החינו "בנושא 

1
 הביקורת  להל   (

  ). הקודמת
 עיקרי הממצאי 
  מעמד מינהלת הטיולי  המבנה הארגוני 

בהתא  להמלצות ועדת בדיקה בעניי  הרצח של שבע תלמידות שביקרו בנהַרִי  
וזו פעלה ,  מינהלת טיולי 1997הקי  המשרד בספטמבר , במסגרת טיול בית ספר
ריות לצד הביטחוני  העביר המשרד את האח2004בינואר . כיחידת מטה עצמאית

שעת חירו  ובטיחות סביבתית , והבטיחותי בטיולי  ממינהלת הטיולי  לאג  ביטחו 
. ח וידיעת האר-" הוחלט במשרד להכפיפה לתחו  של2008ובאוגוסט , במשרד

החלטות אלה פגעו בעצמאותה של מינהלת הטיולי  ולא עלו בקנה אחד ע  התכלית 
   . שעמדה בבסיס ההחלטה להקימה

__________________ 
 . ואיל 645' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 55 ·)2005 ,מבקר המדינה: ראו  1
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 מדיניות טיולי  ותכנית טיולי  ארצית

נדרשה להתוות את  2נושא הטיולי המועצה הציבורית שהקי  המשרד לטיפול ב
מאז מרס . ל על צעדי  שיקדמו את הטיולי "מדיניות המשרד ולהמלי  לשר ולמנכ

 . לא כינס המשרד את המועצה הציבורית2003
ל "בפני מנכ" ת המולדתלקידו  הכרת האר  ואהב" הציגה ועדה 2007בפברואר 

 ח "בשנת הלימודי  התשס. ב"י 'המשרד תכנית לסיורי  ולהכרת האר  בכיתות א
א& לא פורטו השלבי  ,  הופעלה התכנית כניסוי בעשר רשויות מקומיות3 )2008 2007(

א& המשרד , הוחלט שהניסוי ילווה במחקר הערכה מעצבת. הבאי  להפעלתה המלאה
  . לא עשה מחקר כזה

 ות טיולי  מחוזיותועד
 חוזר  להל)  (2005ל בנושא טיולי בתי ספר שפרס  המשרד במאי "בחוזר מנכ

ועדת טיולי  מחוזית ונקבעו בעלי  כל מנהל מחוז למנות נקבע שעל) טיולי 
עוד נקבע שהוועדה אמורה לפעול ברציפות לאור& כל . התפקידי  שאמורי  לכה) בה

, תאמו את ההרכב שהומל  עליו בחוזר טיולי הרכבי הוועדות המחוזיות לא . השנה
רק שתיי  מתו& שש הוועדות קיבלו מכל בתי הספר את . וה) התכנסו בתדירות נמוכה

ומחוז אחד בלבד בדק א  בתי הספר מיישמי  את התכניות , תכניות הטיולי  שלה 
יוצא שהוועדות אינ) מוודאות שבתי הספר אכ) מבצעי  את ההנחיות ; שהגישו
  .גיות של המשרד בעניי) הטיולי הפדגו

 רכזי טיולי 
, על מנהל בית ספר למנות את אחד המורי  לתפקיד רכז טיולי , על פי חוזר טיולי 

והוא אמור להיות אחראי לתחו  הפדגוגי ולצד הארגוני של הטיולי  ולקשר בי) בית 
י ספר מנתוני הוועדות המחוזיות עולה שבבת. הספר לבי) ועדת הטיולי  המחוזית

 79% בכ. יסודיי  רבי  אי) רכז טיולי  או שהוועדה המחוזית אינה יודעת מיהו
  . מבתי הספר אי) רכז שהוכשר כראוי לתפקיד

 הדרכת טיולי 
שאינ  מסגל המורי  בבית (חוזר טיולי  קובע כי המורי  ולא מדריכי הטיולי  

אול  . ו את הטיולוכי רצוי שמורי  מסגל בית הספר ידריכ, אחראי  לטיול) הספר
נמצא שהמשרד לא הנחה את המכללות להכשרת מורי  כמה שעות יש לייחד לפ) 

 . הפדגוגי של טיולי בתי ספר
הנחה , א, על פי שהאחריות לטיולי  מוטלת על צוות המורי  הקבוע בבתי הספר

המשרד את המכללות להכשרת מורי  להקדיש שתי שעות לימוד לנושא בטיחות 

__________________ 
ראו . הַרִי המועצה הציבורית מונתה בעקבות המלצות ועדת הבדיקה בעניי  רצח התלמידות בנ  2

 .649' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 55 ·)2005 ,מבקר המדינה: בביקורת הקודמת
 .שנת הלימודי  מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש אוגוסט בשנה שלאחר מכ   3
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 בעוד שמדריכי הטיולי  במערכת החינו& נדרשי  ללמוד נושא זה זאת; בטיולי 
 . שמונה שעות

יורשו להדרי& ) 2004ספטמבר (ה " קבע המשרד שמשנת הלימודי  התשס2003ביוני 
אול  . בטיולי בתי ספר רק מדריכי  שקיבלו הסמכה מיוחדת ויש לה  היתר הדרכה

, יה במש& שלוש שני  הודיע המשרד על הפעלה מדורגת של ההנח2004במאי 
. 50% הוא קבע ששיעור המדריכי  בעלי היתר הדרכה הנדרש הוא 2006ובאוקטובר 

א, , מאז לא הרחיב המשרד את דרישתו בנוגע לשיעור המדריכי  בעלי היתר הדרכה
  . כבר היו אמורי  כל המדריכי  להיות מוסמכי 2004  ו2003 שלפי ההנחיות מ

 טיולי  בירושלי 
עוד קוד  .  החליטה ממשלת ישראל לעודד ביקורי  וסיורי  בירושלי 2005ביוני 

. להחלטה הנחה המשרד שכל תלמיד יבקר בירושלי  שלוש פעמי  בעת לימודיו
המשרד איננו בודק א  תכניות . למשרד אי) מידע א  ההחלטה מיושמת במלואה
 התכניות ואי) הוא מוודא שאכ), הטיולי  של בתי הספר כוללות ביקור בירושלי 

  .מתקיימות
 תשלומי הורי  

ל המשרד " מינה מנכ1991 עוד ב. הורי התלמידי  ה  המממני  את עלות הטיולי 
זו הגיעה למסקנה שיש להטיל את ; מועצה ציבורית מייעצת לנושא תשלומי הורי 

והמליצה שאת הדר& המתאימה תקבע , ה החינו& על כל האוכלוסייימימו) שירות
ולכ) , ד סיו  הביקורת לא הביא המשרד את הנושא לדיו) בממשלהעד מוע. הממשלה

  .היא לא קיבלה החלטות בנושא זה
 יחידת הפיקוח על הטיולי 

 חתמו המשרד ורשות הטבע והגני  על הסכ  למת) שירותי בקרה על 2005במאי 
ולפיו הפעילה הרשות יחידת פיקוח על הטיולי  , ) החוזה להל) (טיולי בתי ספר 

המשרד קבע . ובה מנהל ועשרה פקחי טיולי )  יחידת הפיקוח להל) (ספר בבתי 
אפשר , אול  נמצא שעל פי החוזה,  מהטיולי 15%שתק) הפקחי  יאפשר בקרה של 

בפועל בוצעו .  מהטיולי  שאושרו בלשכה לתיאו  טיולי 8.5% לבצע בקרה רק על כ
מנהל יחידת הפיקוח עולה מנתוני , זאת ועוד.  בלבד מהבקרות הנדרשות בחוזה77% כ

 . בלבד מהטיולי  שהתקיימו9.6%ח נבדקו "כי בשנת הלימודי  התשס
המשרד לא עמד על יישו  סעיפי  בחוזה שעשויי  להסדיר ולייעל את עבודת יחידת 

הוא לא דרש מיחידת הפיקוח להכי) תיק נהלי  ותכנית עבודה שנתית : הפיקוח
הפקחי  קבעו את ; צרכיו והדגשיו, דשישמשו ג  כלי  ליישו  מדיניות המשר

; וג  לא נבדק ביצוע), ה) לא נבדקו מראש, תכניות הבקרות השבועיות שלה  בעצמ 
שיטת חישוב התשלו  לרשות הטבע והגני  עודדה ביצוע בקרות במקומות ריכוז של 

 .לאור& מסלולי הטיולי " קריטיות"הטיולי  ולא בנקודות מסוכנות ו
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וזנו למאגר מידע שמאפשר לבצע עיבודי  וחיתוכי  של המידע דיווחי הפקחי  לא ה

ולא נעשה שימוש במערכת המידע שמסר המשרד לרשות , ולהפיק דוחות ממוחשבי 
עקב כ& אי) למשרד נתוני  על סוגי ליקויי  שחוזרי  לעתי  . הטבע והגני  לצור& כ&

 ". מועדי "ר מאפייני  של בתי ספר שיש בה  ליקויי  רבי  או בתי ספ, קרובות
ובכללו מידע , מדי חודש הגיש מנהל יחידת הפיקוח למשרד דיווח על פעילות היחידה

נמצא כי מנהל היחידה דיווח על פעולות . על כל סוג פעילות וחישוב הסכו  לתשלו 
בשנת הלימודי  ). למשל בקרות על קייטנות ובדיקות מסלול(שלא נכללו כלל בחוזה 

לא , כפי שדיווח עליה מנהל היחידה, ת של היחידה מכלל הפעילו16%ח "התשס
 . נכללו בחוזה

ח נמצאו חריגות נוספות מהמוסכ  "בדיווחי מנהל היחידה לשנת הלימודי  התשס
על פעולות שהתשלו  עליה) גבוה עשתה יחידת הפיקוח יותר בקרות מהנדרש . בחוזה
; ת בקרות מהנדרשואילו על פעילויות שהתשלו  עליה) נמו& היא עשתה פחו, בחוזה

. היחידה ביצעה בקרות במחנות קי  בחודשי  שלא היו בה  כלל חופשות מלימודי 
לא ביקש ממנו , א, שהדיווחי  של מנהל יחידת הפיקוח לא התאימו לנדרש בחוזה

. המשרד לפעול בהתא  לחוזה ולחלופי) לשנות את החוזה ולהתאימו לנעשה בשטח
 פיזית  צומצ  לצורכי בקרה מנוצל ניצול מיטבי במצב זה אי) ודאות שכוח האד  המ

  .וכספית
 מאגר מידע לניהול הסיכוני  במסלולי הטיולי 

 המליצו כמה ועדות על הקמת מאגר מידע לניהול הסיכוני  במסלולי 1995מאז שנת 
נמצא . הטיולי  כדי להבטיח את שלומ  ואת בטיחות  של התלמידי  ושל המורי 

החברה . לא הקי  המשרד מאגר מידע כזה) 2008ספטמבר (ת שעד מועד סיו  הביקור
, להגנת הטבע מפעילה עבור המשרד את הלשכה לתיאו  טיולי  ואת חדר המצב

המשרד לא . ובה מאגר של הסיכוני  במסלולי  שוני , ובידה ָתכנה שפיתחה
ולחלופי) לא פעל להשגת ָתכנה אחרת , התקשר עמה כדי להשתמש בָתכנה שפיתחה

  .ודד ע  הסיכוני  במסלולי  אשר בתי הספר מבקשי  לטייל בה שתתמ
 ועדות לבדיקת מקרי מוות בטיולי 

 קובע נהלי  להקמת ועדות לבדיקת תאונות במוסד חינו& 2002ל מפברואר "חוזר מנכ
 עד מועד סיו  הביקורת 2005מאז תחילת ).  חוזר ועדת בדיקה להל) (ולהפעלת) 
י המשרד שש ועדות לבדיקת תאונות קטלניות שאירעו ל" הקימו מנכ2008בספטמבר 

בשלוש מהתאונות טבעו ; ) ועדות הבדיקה להל) (בעת טיולי  ונספה בה) תלמיד 
 . תלמידי  בברכות מי  טבעיות שהיו במסלול הטיול

הביקורת העלתה שבכל ועדות הבדיקה מונה ממונה הבטיחות הארצי במשרד לתפקיד 
 נעשה א, שבחוזר ועדת הבדיקה אי) כלל אזכור של מינוי המנחה; מנחה הוועדה

השתתפות המנחה . והמשרד א, לא הגדיר את תפקידיו ואת סמכויותיו, תפקיד זה
 .בוועדות הבדיקה מעלה חשש שביכולתו להשפיע על כיווני הבדיקה ועל מסקנותיה

יושבי הראש שמונו לעמוד בראש שש ועדות הבדיקה האמורות לא נמנו ע  בעלי 
 . קידי  אשר צוינו בחוזר ועדות בדיקה ואשר יושבי הראש אמורי  להיבחר מה התפ
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ר ועדת בדיקה כדי "בחוזר ועדות בדיקה נקבע כי יש להכשיר עובדי  לתפקיד של יו
בפועל יושבי הראש של ועדות הבדיקה . ר לוועדות בדיקה"לצרפ  למאגר של יו

 . רלוונטיי  לעבודת הוועדותפועלי  בלא שקיבלו ידע וכלי  בסיסיי  לנושאי  ה
הביקורת העלתה שבוועדות הבדיקה האמורות מונו ג  חברי  שלא היו ברשימת בעלי 

נמצא שלעתי  מונו חברי ועדות , יתר על כ). התפקידי  שנקבעה בחוזר ועדות בדיקה
 .הבדיקה לבדוק את תפקוד  שלה  או את תפקוד  של חבריה 

, נציג של הקו הפתוח, )מתו& מאגר גמלאי המשרד(בשו  ועדה לא מונו נציג חיצוני 
א, שה  נכללו ברשימת בעלי , נציג של ביקורת הפני  ונציג של תלונות הציבור

  . התפקידי  שנקבעה בחוזר ועדת בדיקה
 טיולי  במוסדות החינו  החרדי שבפיקוח החינו  המוכר שאינו רשמי

פועל במתכונת של מחוז ) ר"כש אג, מו להל) (אג, בכיר לחינו& המוכר שאינו רשמי 
ומרבית מוסדות החינו& החרדיי  נמצאי  בפיקוחו והוא האחראי לטיולי  , ארצי

 ה  2005שניי  מהתלמידי  שטבעו בטיולי  מתחילת . המתקיימי  במוסדות אלה
 .ר"ממוסדות חינו& חרדיי  אשר כפופי  לפיקוח אג, מוכש

קויי  חמורי  בהתנהלות מוסדות הוועדות לבדיקת התאונות האלה הצביעו על לי
 . החינו& לפני הטיול ובזמ) הטיול

, ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד"האג, לא ייש  את ההחלטות של הסמנכ
 .לא הכשיר רכזי טיולי  ולא הקי  באג, ועדת טיולי 

היבטי  שוני  של טיולי בתי ספר המטופלי  בידי הוועדות המחוזיות אינ  מטופלי  
, כ& למשל אי) באג, מידע על רכזי הטיולי  במוסדות החינו& החרדיי . ר"מוכשבאג, 

ולכ) אינו יכול להיער& , והוא א, אינו יודע לכמה מבתי הספר יש למנות רכז טיולי 
בהיעדר ועדת טיולי  אי) לבתי הספר למי להגיש את תכניות הטיולי  . להכשרת 

 אינ) נבדקות בידי איש מקצוע מתחו  ה), וג  א  ה  מכיני  תכניות טיולי , שלה 
ואי) מי שיתקנ) במידת הצור& על פי הנורמות הפדגוגיות שקבע , הטיולי  במשרד

 . המשרד
האג, לא הכי) למוסדות החינו& החרדיי  תכנית טיולי  המותאמת למוסדות האלה 

האג, ג  לא פעל . שתשמש בסיס לטיולי בתי הספר כמו תכניות הטיולי  המחוזיות
ר את מיומנות "כנת תכנית מתאימה המקנה לתלמידי מוסדות החינו& המוכשלה

 . ובייחוד ללמד  לטייל בבטחה, הטיול
ממסמכי המשרד עולה תמונה קשה של ליקויי  חמורי  בניהול הטיולי  במוסדות 

על א, . ליקויי  העלולי  להוביל לסיכו) שלומ  וחייה  של תלמידי , חינו& חרדיי 
ר לא בח) א  די בפעולות ההסברה שנקט כדי למנוע את סיכו) שלומ  "זאת אג, מוכש
  .של התלמידי 
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 סיכו  והמלצות

והמשרד מייחס לה  , הטיולי  במערכת החינו& מתקיימי  כחלק מתכנית הלימודי 
המשרד הקי  . חשיבות פדגוגית רבה ורואה בה  מרכיב מרכזי בתהלי& עיצוב הנוער

ת לכל התחומי  הקשורי  לטיולי  וללמידה מחו  מינהלת טיולי  שהייתה אחראי
משרד מבקר המדינה מעיר שעל . א& במש& השני  נפגעה עצמאותה, לבית הספר

מעמדה של מינהלת : המשרד לבחו) את המבנה הארגוני הקשור בטיולי בתי ספר
 .הטיולי  והקמת פורו  בכיר שיעסוק בהתוויית מדיניות הטיולי  של המשרד

 סוגיות פדגוגיות הקשורות בטיולי בתי ספר שעל המשרד להתמודד הביקורת העלתה
הבטחת ; מינוי רכזי טיולי  בכל בתי הספר והכשרת ; יישו  תכנית הסיורי : עמ)

יישו  החלטת הממשלה ; קיומ) של תכניות טיולי  בבתי הספר ומעקב אחר יישומ)
שטיולי בתי משרד מבקר המדינה מעיר כי מאחר . בדבר החובה לבקר בירושלי 

על המשרד מוטלת האחריות לתת דעתו לכל , הספר ה  חלק מתכנית הלימודי 
ההיבטי  הקשורי  לצד הפדגוגי של הטיולי  וליצור את התנאי  ואת המסגרת 

 . שיאפשרו להפיק תועלת פדגוגית ְמָרבית מהטיולי 
ל מ) הראוי שהמשרד ישוב וידו) בתשלומי הרשות ש,  לדעת משרד מבקר המדינה

לאור קביעותיו , ההורי  בעבור הטיולי  ויתמודד ע  הבעיה של עלות הטיולי 
שהטיול הוא חלק מתכנית הלימודי  ומרכיב מרכזי בתהלי& עיצוב הנוער והקניית 

 . ערכי 
כדי להתמודד טוב יותר ע  הסיכוני  הטמוני  בטיולי  וכדי להבטיח את שלומ  של 

בי) . ש טוב יותר בכלי  העומדי  לרשותועל המשרד להשתמ, התלמידי  המטיילי 
בכל , היתר על המשרד לייש  את הנאמר בחוזה שחת  ע  רשות הטבע והגני 

; יישו  התכניות ודיווח על פעילות הפקחי , הקשור לתכנו) עבודת יחידת הפיקוח
לבחו) א  די במספר הבקרות ; לוודא שכל הפעילויות תואמות את הנאמר בחוזה

שרד מבקר המדינה מעיר שעל המשרד להקי  מאגר מידע לניהול מ. המרבי שנקבע
סיכוני  במסלולי טיולי  או להשתמש במאגר קיי  בהתא  להמלצות ועדות של 

 .  שנה13המשרד זה 
משרד מבקר המדינה מעיר שעל המשרד לבחו) מחדש מי ה  בעלי התפקידי  

קבוע של מנחה כדי למנוע מצב שעיסוק  ה, הראויי  להיכלל בוועדות הבדיקה
 . הוועדה וחבריה ישפיע על החלטותיה

ועדות בדיקה שהוקמו . ר אינו מטפל בטיולי מוסדות החינו& שבפיקוחו"אג, מוכש
בעקבות מקרי טביעה של תלמידי  בשני  האחרונות הצביעו על ליקויי  בהתנהלות 

שא לא  להסדיר את הנותא& ניסיונו, ר"מוסדות החינו& של התלמידי  ושל אג, מוכש
ר בפרט לפעול "על המשרד בכלל ועל אג, מוכש, לדעת משרד מבקר המדינה. עלו יפה

ולייש  את המלצות ועדות הבדיקה ולהטמיע את הנחיות המשרד בעניי) טיולי בתי 
בי) היתר יש למנות רכזי טיולי  ולהכשיר  כנדרש . ספר במוסדות החינו& החרדיי 
  . ר מוסדות החינו& החרדיר עבו"ולהקי  ועדת טיולי  באג, מוכש

♦  
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לתכנו  הטיול במערכת . בתי הספר מקיימי  טיולי  כחלק מתכנית הלימודי  השנתית שלה 
ובה  מנהלי , ובמחוזותיו)  המשרד להל  (החינו  ולביצועו שותפי  גורמי  רבי  במשרד החינו  

 2005במאי . פר ולהכנת האחראי  לתכנו  הטיולי  בבתי הס, מורי  ורכזי טיולי , מוסדות חינו 
  בטיחותיי  וביטחוניי, ארגוניי   היבטי  פדגוגיי  טיולי   " ל מעודכ  "פרס  המשרד חוזר מנכ

חוזר זה החלי% את החוזר מינואר ).  חוזר טיולי  להל  " (ספרית בית  בפעילות חו$ והביטחו
1997. 

ולי  באמצעות פקחי המשרד התקשר ע  רשות הטבע והגני  להפעלת מערכת בקרה על הטי
המשרד התקשר ג  ע  החברה להגנת הטבע להפעלת לשכה לתיאו  טיולי  במערכת . טיולי 

תקציב המשרד . החינו  ולאישור  וכ  להפעלת חדר מצב העומד בקשר רצו% ע  מבצעי הטיולי 
 2006ובפועל הוא הסתכ  בשנת ; לטיולי  נועד בעיקר למימו  ההתקשרויות ע  שני הגופי  האלה

 הסתכ  2008יולי  ובחודשי  ינואר, ח" מיליו  ש5.4  בכ  2007בשנת , ח" מיליו  ש3.5 בכ
 .ח" מיליו  ש2.9 התקציב בכ

.  בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של המשרד בטיולי בתי ספר2008ספטמבר  בחודשי  יוני
הגני  ובחברה בדיקות השלמה נעשו ברשות הטבע ו;  המשרד4הבדיקה נעשתה במטה ובמחוזות

פורסמה " טיולי  במערכת החינו "ביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה בנושא . להגנת הטבע
 הביקורת הנוכחית או בדיקת  להל  (הביקורת הנוכחית ).  הביקורת הקודמת להל   (20055בשנת 
 .נועדה בי  היתר לעקוב אחר יישו  המלצות מבקר המדינה בביקורת הקודמת) המעקב

  
  מעמד מינהלת הטיולי  בנה הארגוני המ

על פי .  רצח חייל ירדני שבע תלמידות שביקרו באי השלו  בנהַרִי  בטיול בית ספר1997במרס 
ל משרד החינו  לשעבר ועדת בדיקה "מינה מנכ, ל"מר זבולו  המר ז, הנחיית שר החינו  לשעבר

, ) ועדת פרסלר להל  (לר בראשות מי שהיה יוע$ ראש הממשלה למלחמה בטרור מר יגאל פרס
הוועדה המליצה בי  היתר כי המשרד . שתבח  את מכלול ההיבטי  של הטיול אשר אירע בו הרצח

שיהיו לו סמכויות , יקבע גו% אחד שירכז את הטיפול המקצועי הכולל בטיולי  במערכת החינו 
משרד ליישו  דוח ועדה שהקי  ה. ביצוע והנחיה מקצועית כלפי הגופי  השוני  במערכת החינו 

 1997בספטמבר .  על הקמת מינהלת טיולי 1997המליצה ביוני )  ועדת אלר  להל  (ועדת פרסלר 
וקבע כי היא תהיה אחראית לכל התחומי  הקשורי  לטיולי  ; הקי  המשרד את מינהלת הטיולי 

 הטבע ולחדר המצב המופעלי  בידי החברה להגנת, ללשכת התיאו , וללמידה מחו$ לבית הספר
להל  (ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש "ותפעל כיחידה עצמאית בכפיפות לסמנכ, ולפקחי הטיולי 

 ). ל למינהל" הסמנכ 
מינהלת הטיולי  עברה :  פיצל המשרד את הטיפול בטיולי  בי  שתיי  מיחידותיו2004בינואר 

האחריות לצד ו; למינהל חברה ונוער ונשארה אחראית לטיפול בצד הפדגוגי של הטיולי 
 אג%  להל  (שעת חירו  ובטיחות סביבתית , בטיחותי הועברה לאג% בכיר לביטחו  הביטחוני

 ). ביטחו 
, מר יוסי לוי, ) מנהל המינהל להל  ( כתב ממלא מקו  מנהל מינהל חברה ונוער 2008בסו% אוגוסט 

 לצר% את מינהלת ובכוונתו, "לרענ  את מבנה המינהל"לראש מינהלת הטיולי  כי הוא החליט 
__________________ 

. הדרו  והמינהל לחינו' התיישבותי, ירושלי , תל אביב, מרכז, חיפה, צפו : למשרד שבעה מחוזות  4
של מחוז ירושלי  מטפלת ג  בבתי הספר הכפופי  למנהלת חינו' ירושלי  ועדת הטיולי  המחוזית 

 ).י"מנח(
 .  ואיל'645' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 55 ·)2005 ,מבקר המדינה: ראו  5
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ח יהיה הממונה על "ומנהל תחו  של, )ח" תחו  של להל  (ח וידיעת האר$ "הטיולי  לתחו  של

 . 2008ח לבצע את המעבר עד סו% ספטמבר "הוא הנחה את מנהל תחו  של. ראש המינהלת
, מר גד אביקסיס, ל למינהל לשעבר" מסר הסמנכ2008בתשובה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

התקבלה על דעתו "לטה על השינוי הפנימי הנוגע למינהלת הטיולי  במינהל חברה ונוער שההח
 מסר 2008בתשובה למשרד מבקר המדינה מנובמבר . של ממלא מקו  מנהל המינהל" ושיקולו

המינהלת במתכונתה הנוכחית פעלה א  ורק בנושאי  הפדגוגיי  : "ממלא מקו  מנהל המינהל
כל יכולות כוח האד  שהוקצו לצור  , יותר מזאת. ח"ות של תחו  השלוהקבילה בפעולותיה לפעול

על פי החלטת המשרד נדרש ממני . ח"הפעילות במטה ובמחוזות הושתת על מפקחי ומורי השל
לצור  כ  איחדתי יחידות מקבילות שונות תחת . לבצע תהלי  של התייעלות במינהל חברה ונוער

 ".יחידה מתכללת אחת
 Â‡ˆÓ  ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈË·È‰‰ ÏÎÏ ˙Ú„‰ ‰ ˙È  ‰ËÏÁ‰·˘ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈ ÂÈ„ ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ

ÚˆÂÓ‰ ÈÂ È˘· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰Â . ˙Ï‰ ÈÓ ‰¯·ÚÂ‰ „ˆÈÎ ÌÈ¯·Ò‰ ÂÙ¯Âˆ ‡Ï Ì‚ ˙Â·Â˘˙Ï
Ï˘ ÌÂÁ˙ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÏÈ‚‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÏÂÈË· ‰˜ÒÚ˘ ÌÈÏÂÈË‰" ÏÚÂÙ‰ Á

ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙··-„·Ï· ÌÈÈ„ÂÒÈ. 
¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘·1997Ú·˜ Î Ó ‰" ‰ËÓ ˙„ÈÁÈ ‰È‰˙ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÈÎ „¯˘Ó‰ ˙ÈÏ

˙È‡ÓˆÚ ,Î ÓÒÏ ˙Â¯È˘È ‰ÙÂÙÎ"ÌÈÏÂÈËÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Á ˙Â Ï‰ ÈÓÏ Ï ,
Ï˘ ÌÂÁ˙ ˙‡ Ì‰·Â"Á .Ï˘ ÌÂÁ˙Ï ÌÈÏÂÈË‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙ÙÙÎ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ" ‰Ú‚Ù Á

‡ ÌÈ˜‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÒÈÒ·· ‰„ÓÚ˘ ˙ÈÏÎ˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ‰˙Â‡ÓˆÚ· ˙
˙Ï‰ ÈÓ‰ . ‰ÓÈ˜‰Â Ô¯Ï‡ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰ˆÓÈ‡˘ ¯Á‡Ï ÚÂ„Ó ‰˜ÓÈ  ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰

‰˙Â‡ÓˆÚ· ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó Â· ˘È˘ ÛÒÂ  „Úˆ ˙Ë˜Â  ‡È‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙‡ . ÌÈ¯·„‰
· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·˙Î˘-2004 , Ì‰ÈÙÏ ¯˘‡" ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯] ÏÚ ÌÈ ÂÈ„‰

˙Ï‰ ÈÓ‰ ÏÂˆÈÙ [˜È˘‰ ÏÎ Â Â„ÈÈÂ ÂÏÚÂÈ ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙ÈÂ „‚ Â „Ú· ÌÈÏÂ
„ÚÂ˙ÓÂ" ,Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ Ï·È˜˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰Ï Ì‚ ÌÈ ÂÎ  . 

  
 היבטי  פדגוגיי  של טיולי בתי ספר

הטיול השנתי הוא אחת מגולות הכותרת של מערכת החינו  : "נכתב, במבוא לפרק, בחוזר טיולי 
...  והקניית ערכי  הקשורי  ביחסי  שבי  הנוער לארצוומרכיב מרכזי בתהלי  של עיצוב הנוער

כמו ג  ביציאה , משרד החינו  רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולי  המשתלבי  בתכנית הלימודי 
מטרת הטיול לפי החוזר היא ". חינוכי או חברתי, ספריות בעלות ער  לימודי בית לפעילויות חו$

) לאד  ולחברה, לטבע, לנו%(חריות לאר$ ישראל הכרת האר$ ואהבתה וטיפוח המחויבות והא"
 .ריגושי ערכי והחווייתי החינוכי, ובה  בתחו  הלימודי, החוזר ג  קבע יעדי  לטיול". ולמדינה

והמלי$ על ) יו  סיור וטיול שנתי, שעת סיור(בחוזר טיולי  הבחי  המשרד בי  שלושה סוגי טיולי  
 הימי  האמורי  להיות לכל סוגי הטיולי  העלה שכל סיכו  מספר. מספר ימי טיול לכל אחד מה 
, 6 מימי הלימודי  בשנה4% 5%שה  עד , עשרה ימי טיול בשנה תלמיד צפוי להשתת% בתשעה

הורי התלמידי  נדרשי  לממ  את עלות הטיולי  . ב"י ' ימי טיול בכיתות א100 ובס  הכול יותר מ

__________________ 
 . ימי 210*יסודי יש כ*ובעל,  ימי לימודי  בשנה220*בבתי הספר היסודיי  יש כ  6
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ת לתיאו  טיולי  וחדר המצב ואת מער  והמשרד מממ  את הפעלת הלשכה הארצי, )ראו להל (
 . הפיקוח על הטיולי 

משרד מבקר המדינה . מחוזר טיולי  עולה שהמשרד מייחס לטיולי בתי ספר חשיבות פדגוגית רבה
  :ולהל  ממצאיו, בדק את הטיפול של המשרד בכמה סוגיות פדגוגיות הקשורות לטיולי בתי ספר

  
 תמדיניות טיולי  ותכנית טיולי  ארצי

  להל  (ועדת אלר  המליצה על הקמת מינהלת טיולי  שתנחה אותה מועצה ציבורית  .1
ל על צעדי  שיקדמו "המועצה נדרשה להתוות את מדיניות המשרד ולהמלי$ לשר ולמנכ; )המועצה

ע  הקמת מינהלת הטיולי  מינה המשרד מועצה שמטרתה קידו  נושא הטיולי  . את הטיולי 
הביקורת הקודמת העלתה שדיוני המועצה לא הביאו לגיבוש .  הלימודי והיציאה לשדה במערכת

בדיקת המעקב העלתה שג  .  היא לא התכנסה כלל2003מדיניות בנושא הטיולי  ושמאז מרס 
לא כינס המשרד את ) 2008ספטמבר (ממועד סיו  הביקורת הקודמת עד סיו  הביקורת הנוכחית 

 . המועצה
אני באופ  אישי : " מסר ראש מינהלת הטיולי 2008נובמבר בתשובה למשרד מבקר המדינה מ

בתוכו ... בכל שנה נער  כנס ארצי... נקטנו דיוני  ויוזמות נרחבות בנושא, והמינהל באופ  מרוכז
תשובה דומה מסר למשרד מבקר המדינה ג  מנהל ". בצד אנשי פדגוגיה, אנשי רוח ואקדמיה רבי 

נסי  מילאו את התפקידי  המקוריי  של המועצה וכיצד בתשובותיה  לא נמסר א  הכ. המינהל
 . סייעו בקביעת מדיניות המשרד בענייני טיולי 

  להל  " (לקידו  הכרת האר$ ואהבת המולדת" מינתה הנהלת המשרד ועדה 2005במאי  .2
וע  חבריה נמנו עובדי , לראש הוועדה מונה מנהל המינהל לשעבר). הוועדה לקידו  הכרת האר$

 2006בנובמבר . אנשי אקדמיה וגורמי  נוספי  שקשורי  לטיולי בתי ספר, מנהלי בתי ספר, המשרד
).  תכנית הסיורי  להל  (ב "י 'סיימה הוועדה להכי  את התכנית לסיורי  ולהכרת האר$ בכיתות א

תכניות ; דרכי  לשילוב התכנית בהוויה החינוכית של בית הספר; התכנית כללה עקרונות מנחי 
יסודי בהתייחסות לאזורי סיור בכל שכבת גיל ולמקצועות    לחינו  היסודי ולחינו  העלסיורי

. בשימת דגש על מקומ  של הרשויות המקומיות, ומהלכי  אופרטיביי  לקידו  התכנית; הלימוד
 .הפעלת התכנית הארצית והטמעתה אמורות להימש  עשר שני , לפי התכנית

)‡( ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ˙È Î˙ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÏÚÙ‰ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Â‡Ó· ‰˙ÏÚÙ‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó  , ‰˙ÈÈ‰ ÔÎÏÂ
 Ô„ÓÂ‡ ÏÂÏÎÏÂ ‰ ˘ È„Ó ÏÚÙÂ˙ ‡È‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ ‰ÓÎ· ¯˙È‰ ÔÈ· ÚÂ·˜Ï ‰ÏÂÚÙ‰ ˙È Î˙ ‰¯ÂÓ‡

·¯ È·Èˆ˜˙-È˙ ˘ . 
)·(  ¯‡Â¯·Ù·2007Î ÓÏ ˙È Î˙‰ ‰‚ˆÂ‰ "·‡Â·‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ¯·Ú˘Ï „¯˘Ó‰ Ï . ÌÂÎÈÒ·

Î Ó‰˘ ·˙Î  ÔÂÈ„‰" Ï"Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÒÁÈÈÓ˙È " , ¯˘‡Ó ‡Â‰˘ ·˙Î  ‡Ï Í‡
ÚÂˆÈ·Ï ‰˙Â‡ ,‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·‡˘ÓÏ ¯ÂÎÊ‡ Â· ÔÈ‡Â . 

ובה  המשרד , השלב הראשו  אמור להימש  שנתיי : בתכנית הסיורי  היו שלושה שלבי  .3
השלב השני אמור להימש  שלוש ; נדרש בי  היתר לקיי  ניסוי מבוקר תו  כדי ביצוע מחקר הערכה

והשלב השלישי אמור ; "בקרב אוכלוסיות מועדפות"שרד נדרש להפעיל את התכנית ובה  המ, שני 
 .ובה  המשרד נדרש להרחיב את התכנית לכלל מערכת החינו , להימש  חמש שני 
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 הוחלט בי  השאר שתכנית הסיורי  תופעל בשנת 2007ל שהתקיי  באפריל "בדיו  בלשכת המנכ

 . ח וידיעת האר$"יות ואת מימושה יוביל תחו  של בעשר רשו7)2008 2007(ח "הלימודי  התשס
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·˘ ‡ˆÓ "˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ¯˘Ú· ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ˙È Î˙ ‰ÏÚÙÂ‰ ÔÎ‡ Á ,

 Ï˘ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· ‰˙ÏÚÙ‰" ¯˜ÁÓ ÚÂˆÈ· ÍÂ˙ ¯˜Â·Ó ÈÂÒÈ 
˙·ˆÚÓ ‰Î¯Ú‰" ,‰ ˘‰ Í˘Ó· ‰ÊÎ ¯˜ÁÓ ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡ ,ÂÈ„È· ÔÈ‡Â ˙Â ˜ÒÓ 

‰˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ Â . ËÒÂ‚Â‡· ¯ÒÓ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡2008Ï˘ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó " „¯˘ÓÏ Á
 „ÂÚ· ˙È Î˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï „ÓÂÚ „¯˘Ó‰˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó12 ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ˙ÂÈÂ˘¯ 

Ò˘˙‰" Ë)2008-2009.( 
 ע  הגורמי  המקצועיי  סוכ  תבתשובה למשרד מבקר המדינה מסר מנהל המינהל כי בהתייעצו

ממלא מקו  . י לבצע את המחקר לא בתו  השנה הראשונה אלא בשנה שלאחר מכ  או בתומהשראו
ולא ציר% מסמכי  שנית  ללמוד מה  , מנהל המינהל לא פירט מיה  הגורמי  המקצועיי  האמורי 

 .כמו שתוכנ  מראש, מה הנימוקי  אשר בגינ  לא בוצע המחקר בשנה הראשונה להפעלת התכנית
 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ , „ÂÚ ¯˜ÁÓ· ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ˙È Î˙ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰

‰ Â˘‡¯‰ ‰˙ ˘· .‰ÊÎ ÈÂÂÈÏ ¯„ÚÈ‰· ,È‡˘ ÔÂÂÈÎÓ ·¯ Í¯Ú ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÔÈ‡- ¯˘Ù‡
ÌÈÁ˜Ï ÈÂÒÈ ‰Ó ˜ÈÙ‰Ï. 

כדי שהטיול האישי , פיתוח מיומנויות של טיול אישי"יש לשלב בטיול ג  , על פי חוזר טיולי  .4
ח נכלל הנושא "בתכנית החינו  של תחו  של, ואכ ". תלמיד בפעולות פנאייוכל לשמש את ה

, שנועד להקנות יכולת לעסוק בידיעת האר$ כחלק מתרבות הפנאי, "מיומנויות של שדה וטיול"
 .להליכה נכונה ולבטיחות, ללבוש ולציוד, וכולל התייחסות להתמצאות

Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰ÏÏÎ ‡Ï ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ˙È Î˙˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰È˘È‡ ÏÂÈË Ï˘ ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ ÁÂ˙ÈÙ .
‰Ê „·ÏÓ ,Ï˘ ˙È Î˙"Î· ˜¯ ˙ÏÚÙÂÓ Á-60%ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó -ÌÈÈ„ÂÒÈ , ¯ÙÒ‰ È˙·· Í‡

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÎÂ¯ Ì È‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÈ¯˙Â ‰ , ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˘È¯„‰ ˙Â¯ÓÏ
ÌÈÏÂÈË ¯ÊÂÁ·. 

È‡ÓˆÚ ÏÈÈËÓ Ï˘ ˙Â ÓÂÈÓ ÁÂ˙ÈÙ˘ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ ˙Â·¯Ï ˙¯Î
‰Ï‡Î˘ ÌÈÏÂÈË· ÌÈÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰Â ÌÈ ÂÎÈÒ‰ , ÏÈÈËÏ Ì„„ÂÚÏÂ ¯ÚÂ ‰ È ·Ï ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú

˙È‡ÓˆÚ ,ÏÂÈË‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ÌÂ¯˙ÏÂ ·Â¯˜Ó ı¯‡‰ ˙‡ „ÂÓÏÏÂ ¯ÈÎ‰Ï ÍÎ·Â . ‰·¯ ˙Â·È˘Á
˙È‡ÓˆÚ ÌÈÏÈÈËÓ‰ Ï˘ ˙Â Â‡˙Â ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈ ÂÎÈÒ ÚÂ ÓÏ È„Î Ì‚ ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ‰ ˙ÈÈ ˜‰Ï ˘È . 

  
 יותועדות טיולי  מחוז

חוזר טיולי  קובע שוועדות הטיולי  המחוזיות ה  הגו% בעל הסמכות במחוז בתחו  הטיולי  
תבדוק ותוודא את , ועדת הטיולי  המחוזית תנחה", על פי החוזר; והלמידה שמחו$ לבית הספר

וכ  היא תתווה את המדיניות הפדגוגית המחוזית בנושא , "ביצוע ההנחיות הפדגוגיות במלוא 
 .ועדות אלה אמורות לפעול ברציפות ובמש  כל השנה. הטיולי 

__________________ 
 .אוגוסט בשנה שלאחר מכ שנת לימודי  מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש   7
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ח "בראשה יעמוד מפקח השל, ימנה כל מנהל מחוז ועדת טיולי  מחוזית, על פי חוזר טיולי 
מנהל אחד מבית ספר , פקח הטיולי  במחוז, ט המחוז"קב, ויתר חבריה יהיו מפקח כולל, המחוזי

 .במחוז ותלמיד ממועצת התלמידי  המחוזית
משרד .  פועלות ועדות טיולי  מחוזיות8וזות המשרד וכ  במינהל לחינו  התיישבותיבמח .1

 :ולהל  ממצאיו, מבקר המדינה בדק במחוזות את התנהלות  ואת פעילות  של הוועדות
)‡( Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·˘ ‡ˆÓ " Ê)2006-2007 ( ‰Ò Î˙‰ ‡Ï ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ·

ÏÏÎ ‰„ÚÂÂ‰ ;‚Â · ÌÈ Â˙  ÂÈ‰ ‡Ï ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·‰„ÚÂÂÏ Ú ; ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ¯‡˘·Â
ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘Ï ˙Á‡ ÌÚÙ ÔÈ· ÂÒ Î˙‰ .Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·" ÌÈÏÂÈË‰ ˙„ÚÂ ‰Ò Î˙‰ Á

ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· ÌÈÏÂÈË‰ ˙„ÚÂÂ „·Ï· ˙Á‡ ÌÚÙ ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó ˘˘· , ‰ ˘ ‰˙Â‡· ‰Ò Î˙‰
ÌÈÈÓÚÙ . 

וה  , י תל אביב וירושלי  פעלו ג  הרכבי  מצומצמי  של ועדות הטיול, במחוזות חיפה )ב(
א% שבחוזר טיולי  אי  אזכור לאפשרות של מינוי הרכב , התכנסו פעמי  אחדות בשנת הלימודי 

 . מצומצ  שיחלי% את הוועדה המחוזית וימלא את תפקידיה
מסיכומי הפגישות של ההרכב המצומצ  במחוז ירושלי  עולה כי הוא עסק בנושאי  הקשורי  

  בדיוני ההרכבי  המצומצמי. דוני  בידי הוועדה המלאהלמדיניות טיולי  שהיו צריכי  להיות נ
אפשר לדעת מה נדו  בה  ואילו  של מחוז חיפה ומחוז תל אביב לא נרשמו סיכומי דיו  ואי

של הסיכומי  של , במחוזות אי  תיעוד של דיוני ההרכבי  המצומצמי . החלטות התקבלו
 . ההחלטות לשאר חברי הוועדה המחוזית

מחוזות העלו שג  ההרכבי  המלאי  של הוועדות המחוזיות בשנת הלימודי  הדיווחי  מה )ג(
חיפה ומרכז לא היו פקחי , במחוזות צפו : ח לא תמיד תאמו את ההרכב שבחוזר טיולי "התשס

מרכז וירושלי  לא כללו ועדות הטיולי  המחוזיות מנהל , במחוזות צפו ; הטיולי  חברי  בוועדות
זות למעט מחוז תל אביב והמינהל לחינו  התיישבותי לא כללו את נציג כל המחו; בית ספר מהמחוז

 .מועצת התלמידי  המחוזית
Ô‰Ó ˘¯„ Î ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ Í˘Ó· ˙ÂÙÈˆ¯· ÂÏÚÙ ‡Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ‡ˆÂÈ .

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,È‡- ÌÈÓˆÓÂˆÓ ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ÌÈ ÂÈ„ ÌÂÈ˜ Â‡ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ‚Èˆ ‰ ÏÎ Ï˘ Ì˙ÏÏÎ‰
˙ÏÂÎÈ· ÌÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚÔ‰ÈË·È‰ ÏÎÓ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÔÂ„Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰  . 

ועדת שנתית ולהעבירה ג  לו על בתי הספר להכי  תכנית טיולי  רב, על פי חוזר טיולי  .2
 המשרד פרס  בחוזר טיולי  את העקרונות ואת המרכיבי  שיש לבנות על פיה  .הטיולי  המחוזית

למרחק הטיול ולזמ  הנסיעה מבית הספר או ובה  התייחסות , שנתית לבתי הספר תכנית רב
שמורות , למשל אתרי התיישבות(היכרות ע  חבלי אר$ שוני  וע  אתרי  מסוגי  שוני  , מהיישוב

 .  שונותתומתקופות היסטוריו)  טבע ומוזיאוני
)‡(  ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ Â¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ Ó

ÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙··‰ÏÂÚ ÌÈÈ„Â : È˙· ÏÎÓ ÌÈÏÂÈË ˙ÂÈ Î˙ ÂÏ·È˜ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓÂ ‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ ˜¯
¯ÙÒ‰ ;Î ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ·-40%‰„ÚÂÂÏ Ì‰Ï˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ Â¯ÒÓ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó „·Ï·  ;

 ÔÈ· Â¯È·Ú‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ¯‡˘·60%Ï -86%˙Â„ÚÂÂÏ Ì‰Ï˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó  . 
__________________ 

 .יסודיי *במינהל לחינו' התיישבותי פועלי  רק בתי ספר על  8
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)·(  Î˙ ÏÎ ˙‡ Â˜„· ‡Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ ˙Â„ÚÂ È˙˘ÂÏ·È˜˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ . ‰˜„· ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ·

 ˜¯ ‰„ÚÂÂ‰50Ó -153 ˙ÂÈ Î˙ )Î-33%( ; ‰„ÚÂÂ‰ ‰˜„· ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ·200Ó -225) Î-89%( 
˙ÂÈ Î˙ .‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÂÈ‰ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ;ÂÈ" ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯

 ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯ÒÓ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ·5%˙ÂÈ Î˙‰ ÏÏÎÓ „·Ï·  ,ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ‰¯˘È‡ 
 ˜¯ ‰„ÚÂÂ‰47Ó -78) 60% (˙ÂÈ Î˙‰Ó , ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ·Â180Ó -200) 90% (

˙ÂÈ Î˙‰Ó . 
)‚(  ˙Î˘Ï ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„· ‰˙˘Ú ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ÌÈÏÂÈË‰ ˙„ÚÂ ˜¯˘ ‡ˆÓ 

Ì‰Ï˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó ¯ÙÒ‰ È˙· Ì‡ ÌÂ‡È˙‰ . ÊÂÁÓ Ï˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ
Â ÈÁÏ Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÙˆ‰ ÚÂÒ Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓ ¯ÙÒ È˙· Ì‡ ˜¯ Â˜„· È˙Â·˘ÈÈ˙‰ Í

ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ . ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓ ¯ÙÒ‰ È˙· Ì‡ ÏÏÎ ˙Â˜„Â· Ô È‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ¯˙È·
ÌÈÏÂÈË‰ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·Î¯‰‰ ÈÙÏ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ ˙‡ ˙Â ÓÏ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÏ‰ Ó ÏÚ
ÌÈÏÂÈË ¯ÊÂÁ· Ú·˜ ˘ ,˙ÚÏ ˙ÂÒ Î˙Ó Ô‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÏÎ· ˙ÂÏÙËÓÂ ˙Â ÓÂÊÓ ÌÈ
ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÏÂÚ‰ , ˙‡Â ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙ ÏÎ ˙‡ ˙Â˜„Â· Ô‰˘ „ÂÁÈÈ·Â

ÔÓÂ˘ÈÈ. 
  

 רכזי טיולי 
והוא אמור , על מנהל בית ספר למנות את אחד המורי  לתפקיד רכז טיולי , על פי חוזר טיולי 

בי  היתר עליו לסייע בתכנו  . ולי  בבית הספרלהיות אחראי לתחו  הפדגוגי ולצד הארגוני של הטי
של בית הספר ולכלול בו מידע שיסייע " תיק הטיולי "להכי  ולנהל את , השנתי של הטיולי 

כ  עליו לסייע למורי  בהכנות לקראת הטיול השנתי . למורי  לתכנ  למידה מחו$ לכותלי בית הספר
 . ולעדכ  את המורי  בכל הנוגע לטיולי 

רכזי טיולי  ולמידה מחו$ 'הרכז יהיה בוגר השתלמות : "כזי טיולי  נקבע בחוזר טיולי בנוגע לר
מנהל בית הספר אחראי לוודא : "בחוזר ג  נקבע. ח"או בעל תעודת הוראה בתחו  של" 'ס"לביה

הקורס להכשרת רכזי ". שרכז הטיולי  יעבור בהקד  קורס רכזי טיולי  שיכשיר אותו לתפקידו
 .  שעות112 טיולי  הוא ב 

ליושבי ראש )  ממונה ביטחו  ארצי להל  ( כתב ממונה ביטחו  מוסדות חינו  ארצי 2007בדצמבר 
בבתי ספר ... ישנ  לא מעט בתי ספר שבה  אירעו ליקויי  חמורי  בטיולי : "הוועדות המחוזיות

לנוכח ... כשרה רכז טיולי  בית ספרי וג  לא תוכנ  מועד ליציאתו לה‡Â/¯˘ÎÂ‰ ‡Ï Âאלה לא מונה 
מהלשכה לתיאו  ' ‡È ÂÁË· ¯Â˘È'נתוני  אלו הוחלט לחסו  בפני בתי הספר את האפשרות מלקבל 

רכז ) או התחייבו לשלוח(הוסרה מבתי הספר כאשר שלחו " החסימה). "ההדגשות במקור" (טיולי 
 . טיולי  להשתלמות

מכא  הצור  שכל . בית הספררכז הטיולי  אחראי בי  היתר לקשר בי  ועדת הטיולי  המחוזית ל
ולכ  עליה לנהל מעקב אחר בתי , ועדת טיולי  תדע מיהו הרכז בכל בית ספר וכיצד ליצור עמו קשר

משרד מבקר המדינה בדק את המידע . ספר כדי לדעת באילו מה  יש רכז טיולי  ובאילו אי 
, י הספר היסודיי בבת, שהעבירו יושבי הראש של הוועדות המחוזיות על רכזי הטיולי  במחוז

 :והעלה
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1.  È˙· ‰ÓÎ· ÌÈÏÂÈË‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ ÂÚ„È ‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ·Â ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·
ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ ˘È ¯ÙÒ .· ˜¯ ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ ÂÈ‰ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ·-146Ó -263 ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙· 

)Î-56%( , ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ·-· -312 ÍÂ˙Ó 395) Î-79%( , ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ·Â-· -140Ó -179 
˙· ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È)Î-78% .(Î·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ-30% ˘ÂÏ˘· ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó 

ÌÈÊÎ¯ ˘È Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÊÂÁÓ È ˘·Â ÌÈÏÂÈË ÊÎ¯ ÔÈ‡ ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó. 
מנתוני  שמסרו יושבי הראש של הוועדות המחוזיות למשרד מבקר המדינה עלה שבשנת  .2

 בתי ספר לא היו רכזי טיולי  שהוכשרו 1,142 סודיי  ב בתי ספר י1,447ח מתו  "הלימודי  התשס
 . רכזי טיולי 157באותה שנה הכשיר המשרד רק . לתפקיד

Î·˘ ‰ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó-79% „È˜Ù˙Ï Â¯˘ÎÂ‰ ¯˘‡ ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó 
‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰· .· ˜¯ Ï˘ÓÏ ÍÎ-4.3%·Â ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ· ¯ÙÒ‰ È˙·Ó -14% È˙·Ó 

ÊÂÁÓ· ¯ÙÒ‰Â¯˘ÎÂ‰˘ ÌÈÊÎ¯ ÂÈ‰ ·È·‡ Ï˙  ; ‰È‰ ¯È˘Î‰ „¯˘Ó‰˘ ÌÈÊÎ¯‰ ¯ÙÒÓ14% 
ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÊÎ¯‰ ¯ÙÒÓÓ „·Ï· . ÌÈÏÂÈË‰ ÈÊÎ¯ ˙¯˘Î‰ ·ˆ˜ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÈÏ·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

Â¯˘ÎÂ‰ ¯˘‡ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÏÂÈË‰ ÈÊÎ¯ ˙ÒÎÓ ‡ÏÓ˙˙˘ „Ú ˙Â·¯ ÌÈ ˘ „ÂÚ Â¯·ÚÈ . 
 הדורש הכשרה ארוכה וכרו  מתיאור התפקיד של רכז הטיולי  עולה שמדובר בתפקיד .3

ומטבע הדברי  הניסיו  הוא יתרו  , באחריות לשלומ  ולביטחונ  של התלמידי  היוצאי  לטיולי 
מדי שנה יתחדש .  שני 3 הרכז ישא בתפקידו לא פחות מ: "בחוזר טיולי  ג  נקבע. חשוב בו

 ". פרבאמצעות המפקחי  הכוללי  המאשרי  את גמולי הריכוז בבית הס... מינויו
)‡( „È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ÏÂÓ‚Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÏÂÈË‰ ÈÊÎ¯˘ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂÈË ¯ÊÂÁÓ , ÏÚÂÙ· Í‡

ÌÈÏÂÈË‰ ÈÊÎ¯ ˙‡ ÏÓ‚˙Ó Â È‡ „¯˘Ó‰ . „ÈÓ˙‰Ï ÌÈ ÎÂÓ Ì È‡ ÌÈÏÂÈË‰ ÈÊÎ¯Ó ‰ÓÎ ÍÎ Ï˘·
‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙Ï „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ ,ÂÈÒÈ ‰Â ‰¯˘Î‰‰ ˙ÙÂ˜˙ÂÔÔÂÈÓËÏ ÌÈ„¯ÂÈ Â¯·ˆ ˘  . 

עדה במחוז צפו  למנהל המינהל לשעבר על ישיבת ועדת הטיולי  ר הוו"בדיווח שהעביר יו
על דעת כל חברי הוועדה אי מת  גמול הול  תקני לרכז : " נכתב2007המחוזית שהתקיימה בינואר 

לעבור את ההכשרה … ה חוסר מוטיבצי קרי ... טיולי  יוצר חוסר מחויבות של בעלי התפקיד
הוועדה במחוז המרכז מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט ר "יו". הפורמלית או להגיע לריענוני 

וציי  כי אינו יודע , מכיוו  שהרכז אינו מקבל גמול עבור התפקיד" נזיל" שתפקיד רכז הטיולי  2008
ג  ליושבי הראש של הוועדות המחוזיות במחוזות ; כמה רכזי  ממלאי  את התפקיד שלוש שני 

ר הוועדה המחוזית ירושלי  "ראש מינהלת טיולי  ויו. זהחיפה וירושלי  לא היו נתוני  בעניי  
 .הציגו בפני נציגי משרד מבקר המדינה את הקשיי  במינוי רכזי טיולי  בהיעדר תגמול הול 

 במהל  השני  הוכשרו לא פחות : "בתשובה למשרד מבקר המדינה מסר ראש מינהלת הטיולי 
בתשובה למשרד . לאי  את התפקיד שהוכשרו לוא  הוא לא ציי  א  ה  ממ, " רכזי טיולי 1,033 מ

אי תגמולו של : "ר ועדת הטיולי  המחוזית במחוז תל אביב" מסר יו2008מבקר המדינה מנובמבר 
גורמות למצב שמורי  רבי  מסרבי  , הרכז מחד והעבודה הקשה כמו האחריות הרבה מאיד 

יימת בעיה בסיסית לחייב מורה ק... עוזבי  את התפקיד... וא% רכזי  שהוכשרו, לשמש בתפקיד
 ". כשבפועל המורה מתנדב, לצאת להשתלמות

רכז סיורי  בית "הוועדה לקידו  הכרת האר$ הדגישה בתכנית הסיורי  את הצור  במינוי  ) ב(
ללא מיסוד ותגמול תפקיד רכז סיורי  ... שיוכשר כראוי למילוי תפקידו, ספרי האמו  על הנושא

 ".לא נית  לממש את התכנית, ס"בביה)  רכז הטיולי(להכרת האר$ 
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 ˙È·· ÌÈÏÂÈË‰ ÊÎ¯ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˜ÂÊÈÁÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

¯ÙÒ‰ . Â¯·ÚÂÈ Ì‰ÈË¯Ù ÈÎÂ ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ Â ÓÈ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ·
˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ .„È˜Ù˙Ï ˘¯„ Î Â¯˘ÎÂÈ ÌÈÊÎ¯‰ ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ , ÔÂÁ·ÏÂ

„È˜Ù˙· ÔÂÈÒÈ Â ˜˙Â ¯Â·ˆÏ ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ „„ÂÚÏ ¯˘Ù‡ „ˆÈÎ. 
  

 הדרכת הטיולי 
ימנה כאחראי לטיול חבר בצוות ההוראה הקבוע של "חוזר טיולי  קבע שמנהל בית הספר  .1

כיתתית הוא המורה המלמד את המקצוע  הממונה על הלמידה החו$: "עוד קבע החוזר ".בית הספר
 ".אוד שמורי  מסגל בית הספר ידריכו את הטיולרצוי מ... בכיתתו

משרד מבקר המדינה בדק אילו הנחיות נת  המשרד למכללות להכשרת מורי  בעניי  הכשרת 
 :ולהל  הממצאי , הסטודנטי  להדרכת טיולי 

 2008ממלא מקו  מנהל האג% להכשרת עובדי הוראה מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  )א(
 המכללות שבאחריותו לכלול בתכנית ההכשרה של הסטודנטי  להוראה שאמנ  האג% הנחה את

ערכו הפדגוגי של הסיור הלימודי והדרכי  הנכונות להפעלת תלמידי  בסיור "פרק בנושא 
אול  הוא לא , )אר$ ישראל וביולוגיה, ח"של, מקרא, לימודי גאוגרפיה" (במקצועות לימוד אחדי 

להנחיה זו אי  משמעות מעשית בלי לקבוע את מספר . ושאהנחה כמה שעות על המכללות לייחד לנ
 . שעות הלימוד לנושא

מיומנות הטיול בכל רמה שהיא : " למשרד מבקר המדינה2008ראש מינהלת הטיולי  כתב בנובמבר 
הסיור 'פרק .  מותנת בהכנת תשתית להכשרת מורי  ובכלל זה הכשרת מורי  להדרכה בטיול 

לאחר שנתקלו בחומה , לקד  את הנושא נכשלו... נסיונותי. ינו מיוש במכללות כמעט וא' הלימודי
יוצא שבפועל פרחי ההוראה במכללות כמעט אינ  מקבלי  ". בצורה של המכללות להכשרת מורי 

 .הכשרה הקשורה לפ  הפדגוגי של הטיול
ל חובה על כ,  עוד מסר ממלא מקו  מנהל האג% להכשרת עובדי הוראה שעל פי הנחיותיו )ב(

ובכלל זה , ביטחו  ובטיחות, הסטודנטי  הלומדי  בתכניות הכשרת מורי  ללמוד עזרה ראשונה
 . שעתיי  בנושא הבטיחות בטיולי 

 ÌÈÏÂÈË‰ ÈÎÈ¯„Ó ˙¯˘Î‰Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰¯ˆ˜ ÂÊ ‰¯˘Î‰)¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï‚ÒÓ Ì È‡˘ (
˙¯˘Î‰Ó ˜ÏÁÎ ÏÂÈË· ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯˘Î‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙ÂÂˆ‰ Ú·˜˘ ÈÎÈ¯„Ó 

 ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÏÂÈË)ÔÏ‰Ï Â‡¯( , Ï·˜Ï ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÏÂÈË ÍÈ¯„Ó ÏÚ ÂÈÙÏÂ
 ÔÂÁËÈ· ‡˘Â · ˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘ ˙· ‰¯˘Î‰Â ÏÂÈË· ˙ÂÁÈË· ‡˘Â · ˙ÂÚ˘ ‰ ÂÓ˘ ˙· ‰¯˘Î‰

ÏÂÈË·. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÂˆ ÏÚ ÏÂÈËÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÏÈË‰ ÌÈÏÂÈË ¯ÊÂÁÂ ¯Á‡Ó

¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ÚÂ·˜‰ ‰‡¯Â‰‰ , ‰ÓÂ„ ‰È‰˙ ÈÎÂ ÈÁ‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙¯˘Î‰˘ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÏÂÈË‰ ÍÈ¯„Ó Ï˘ ÂÊÏ , ÌÈ·ˆÓ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï „ˆÈÎ ÂÚ„ÈÂ ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ Â¯ÈÎÈ˘ È„Î

ÏÂÈË‰ ˙Ú· ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘. 
המשרד קבע תכנית הכשרה למדריכי טיולי  והקי  ועדה מקצועית שתפקידה להסמי   .2

החל משנת הלימודי  : " קבע המשרד2003מיוני ל "בחוזר מנכ. מוסדות להכשרת המדריכי 
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ה יורשו להדרי  בטיולי מערכת החינו  רק מדריכי טיולי  שיש לה  היתרי הדרכה "התשס
 לקראת שנת הלימודי    2004במאי , אול  כעבור פחות משנה". המאושרי  על ידי משרד החינו 

ישתת% מדרי  אחד בעל היתר בכל טיול : "ל"הודיע המשרד בחוזר מנכ, )2005 2004(ה "התשס
כי מספר המדריכי  שאושרו עד כה להדרכה אינו "לאחר שהתברר למשרד ..." להדרכת טיולי  

 שני  עד 3החלטנו על הפעלה הדרגתית של ההוראה במש  ] ולכ [, מספק את כל צורכי המערכת
 . ח"כלומר בתחילת שנת הלימודי  התשס, "להפעלתה המלאה

)‡( ‰· ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ÌÂ˙·˘ Â˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙" ÏÎ Â·ÈÂÁÈ Ê
‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯„Ó‰ . ¯·ÂË˜Â‡·2006 ¯ÙÒÓ ‰È‰È ÏÂÈË ÏÎ·˘ „¯˘Ó‰ Ú·˜ 

 ¯˙È‰ ÈÏÚ· ÌÈÎÈ¯„Ó‰50%ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ¯ÙÒÓÓ ˙ÂÁÙÏ  . È‡Ó· ¯·Î˘ Û‡ Ú·˜  ‰Ê ¯ÂÚÈ˘
2006Î ÈÎ „¯˘Ó‰ ÌÊÈ˘ ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„·· ‡ˆÓ  -62%) 266Ó -481 (¯„ÓÓ ˙ÂˆÂ·˜‰ ÈÎÈ

‰Î¯„‰ ¯˙È‰ ÈÏÚ· ÂÈ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÂÎÈ¯„‰˘ . 
ודרישת המשרד מאוקטובר , ח לא הושלמה הסמכת מדריכי הטיולי "בשנת הלימודי  התשס )ב(

ט אי  בכוונת "למשרד מבקר המדינה נמסר שג  לקראת שנת הלימודי  התשס.  לא שונתה2006
א ביקש נתוני  מיחידת הפיקוח לפני המשרד לא בח  א  יש מספיק מדריכי  ול. המשרד לשנותה

א% שאחד הנושאי  שפקחי הטיולי  , שהחליט כי אי  לדרוש שיעור בעלי היתר הדרכה גבוה יותר
 . בודקי  הוא מספר המדריכי  הכולל ומספר בעלי היתר הדרכה מה 

 מכלל 1% ח רק בכ" עלה שבשנת הלימודי  התשס2008מנתוני מנהל יחידת הפיקוח מספטמבר 
אחוז נמו  זה ). ראו להל  (50% ולי  שבדקה היחידה היה מספר המדריכי  המוסמכי  קט  מהטי

והוא היה צרי  לדרוש , מלמד שכמעט כל הטיולי  עמדו בנורמה הזמנית והחלקית שקבע המשרד
בהתא  לדרישה המקורית שקבע המשרד בחוזר , שיעור גבוה יותר של מדריכי  בעלי היתר הדרכה

 .2003ל ביוני "המנכ
)‚( ˙Â„ÒÂÓÏ ‰¯˘Î‰ ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÚÂÂÏ È‡¯Á‡ „¯˘Ó· ÌÈÏÂÈË‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˘‡¯ , ÌÂÁ˙Â

Ï˘"ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ˙¯˘Î‰Ï È‡¯Á‡ Á . ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ Â˙  „¯˘Ó· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ‡ˆÓ 
˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ÈÎÈ¯„Ó ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ „ÓÂ‡ Â ÎÂ‰ ‡Ï Û‡Â . 

ÓÏ ¯˙ÈÂ „¯˘Ó‰ „Á‡ „ˆÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÂÎÈ¯„È ÌÈ¯ÂÓ‰˘ Â˙ ÂÂÎ ÏÚ ‰˘Ú
ÌÈÏÂÈË· , ÂÈ‰È ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ÈÎ ‰Ú·˜˘ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰Ó¯Â ‰ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰ ¯Á‡ „ˆÓÂ

‰Î¯„‰Ï ‰ÎÓÒ‰ ÈÏÚ· .ÏÂÈË‰ Ï˘ È‚Â‚„Ù‰ ÔÙ‰ Ú‚ÙÈÈ ‡Ó˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ‰Ê ·ˆÓ· . 
  

 טיולי  בירושלי 
ומשרד החינו  יוזמת משרד ראש הממשלה " לרשו  לפניה את 9 החליטה ממשלת ישראל6.6.05 ב

עוד היא החליטה ". כחלק מתכנית הלימודי , התרבות והספורט לעודד ביקורי  וסיורי  בירושלי 
, ו"החל משנת הלימודי  התשס, להטיל על משרד החינו  התרבות והספורט לגבש ולהפעיל"

י  יהיה הביקור במקומות הבא... שבמרכז  ביקור וסיור בירושלי , תכניות חינוכיות בנושא ירושלי 
 בית, יד וש , הכנסת, הכותל המערבי ומנהרות הכותל: חובה במסגרת סיורי התלמידי  בירושלי 

חלה , בדברי ההסבר להצעת ההחלטה נאמר שעל פי נתוני המשרד". המשפט העליו  והר הרצל

__________________ 
 .3694החלטת ממשלה מספר   9
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ל לא "ורבי  מהמתגייסי  לצה, ירידה ניכרת בהיק% הביקורי  והסיורי  של בני נוער בירושלי 

 . קרו מעול  בבירהבי
 שנות הלימוד יבקרו 12במהל  : "עוד לפני החלטת הממשלה הנחה המשרד בחוזר טיולי  .1

יש לבקר , לפי תכנית הסיורי ".  ביקור בכל חטיבת גיל התלמידי  לפחות שלוש פעמי  בירושלי  
 .'וי' או ח' ז', בירושלי  בכיתות ה

תכניות "משרד מבקר המדינה שהמשרד ג  פיתח  ל2008ממלא מקו  מנהל המינהל מסר בנובמבר 
ביקורי  בירושלי  במסגרת "עוד מסר שהמשרד ג  מארג  ; " שכבות הגיל3 חברתיות ופדגוגיות ל

 ". תלמידי 35,000 ח כ"ולקחו בה  חלק בשנת הלימודי  התשס, יו  ירושלי 
ÌÈÏ˘Â¯È· Â¯˜È· ¯˘‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ  ˜¯Â ¯Á‡Ó 

 ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ·˘ ÌÈ¯˙‡· ÌÈÏÂÈË)È„Â‰È‰ Ú·Â¯‰Â Ï˙ÂÎ‰ Ï˘ÓÏ ( ˙Î˘ÏÏ ÁÂÂÈ„ ÌÈ·ÈÈÁÓ
ÌÂ‡È˙‰ .¯ÂÓ‡Î ,˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ Ì‚ , ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ Ï˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ ËÚÓÏ

È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ÍÂ ÈÁÏ Ï‰ ÈÓ‰Â , ˙ÂÈ Î˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏÂÈË ÈÎ ˙Â‡„ÂÂÓ Ô È‡
Â˘È‚‰˘ ,· ˙Â·¯ÏÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯Â˜È . 

 ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯Â˜È· ¯·„· ÂÈ˙ÂÈÁ ‰˘ ‡„ÂÂÏ ÏÂÎÈ Â È‡ „¯˘Ó‰ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰·- Û‡˘ 
 ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ Û˜Â˙ ÂÏ·È˜-˙ÂÓ˘ÂÈÓ  , ÌÈˆÓ‡Ó „˜ÓÏ ˘È ¯ÙÒ È˙· ÂÏÈ‡· Ú„ÂÈ Â È‡Â

ÌÈÏÈÈËÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ˙ÂÏÈÚÙÂ . ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ È„Î ÏÚÙ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰˘ ÔÈÂˆÈ
 ˙Ï„‚‰ÏÌÈÏ˘Â¯ÈÏ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ˙‡ ÌÈÁÏÂ˘‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ¯ÙÒÓ . 

2.  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ Â¯ÒÓ˘ ÌÈÎÓÒÓÓ
˘¯„ Î ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÈÈËÏ ÌÈ  Î˙Ó Ì È‡ ¯ÙÒ È˙· ÈÎ Ì‰Ï Ú„Â  ¯˘‡Î Ì‚˘ ‰ÏÂÚ , ‡Ï Ì‰

˙È Î˙‰ ÔÂ˜È˙Ï Â‡È·‰ .‰Ó‚Â„Ï ÍÎ: 
ו  דיווח לראש מינהלת הטיולי  הארצית שבישיבת ועדת  מרכז ועדת הטיולי  במחוז הצפ )א(

 מבתי הספר היסודיי  עולי  לירושלי  50% למעלה מ: " נמסר2007הטיולי  במחוז הצפו  בינואר 
: צוי  כי, 2007במאי , בדיווח נוס% של ישיבת ועדת הטיולי  המחוזית; "'ו' בעיקר בכיתות ה

יצוי  שבשני הדיווחי  לא נמסרו ". בטיול בירושלי ' בחלק מהתכניות לא שולבה שכבת כיתות ה"
 .נתוני  מספריי  מדויקי 

בשני הדיווחי  לא התייחס מרכז הוועדה לסיבות אשר הביאו לכ  שתלמידיה  של חלק ניכר מבתי 
והוא לא דיווח על פעולות שעשתה הוועדה להגדלת מספר , הספר אינ  עולי  לירושלי  כנדרש

ג  ראש מינהלת הטיולי  לא ביקש הסברי  כאלה או . טיילי  בירושלי בתי הספר שתלמידיה  מ
 .דיווח על פעולות שננקטו כדי להגדיל את מספר בתי הספר הפועלי  לפי הנחיות המשרד

ר הוועדה המחוזית במחוז המרכז הנחיות להערכות לקראת שנת " שלח יו2008במאי  ) ב(
בהנחיות פורטו שמונה . ית הספר וטיולי ט בנושא למידה מחו$ לכותלי ב"הלימודי  התשס

ר הוועדה לא כלל "יו. עקרונות והנחיות של ועדת הטיולי  להכנת תכנית הטיולי  של בית הספר
ג  במסמכי  של ועדת הטיולי  במחוז . בהנחיותיו לבתי הספר התייחסות לחובת הביקור בירושלי 

הפרוטוקולי  של הוועדה העלתה ובדיקת , המרכז לא הייתה התייחסות לביקורי  בירושלי 
 .שהנושא לא עלה כלל בישיבותיה

 ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯Â˜È· ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰‡ÂÏÓ· ˙Ó˘ÂÈÓ ÌÈÏ˘Â¯È· . ÌÂ˘ÈÈÏ ‡È·‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÓˆÚ· ÌÊÈ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ;¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÊÂÁÓ·Â ‰ËÓ· ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙˘
ÌÈÏ˘Â¯È· ¯Â˜È· ˙ÂÏÏÂÎ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ,˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ¯ÙÒ‰ È˙·˘Â . 
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 תשלומי הורי 
ל המשרד לשעבר מועצה ציבורית מייעצת לנושא תשלומי הורי  " מינה מנכ1991בנובמבר  .1
הורי  קבעה ועדת לנגרמ  כי בתהלי  של סח% הדרגתי הוטל על 1992במאי ).  ועדת לנגרמ  להל  (

השוויוניות  ועובדה זו מעמיקה את אי, התלמידי  לממ  יותר ויותר פעולות של מערכת החינו 
 החינו  על כל יועדת לנגרמ  הגיעה למסקנה שיש להטיל את מעמסת המימו  של שירות. בחינו 

תוספת : הוועדה הציעה שלוש חלופות.  ואי  לחייב בכ  את הורי התלמידי  בלבדההאוכלוסיי
ועדת לנגרמ  . היטל חינו  או תוספת לתשלומי הביטוח לאומי, נה שהרשות המקומית גובהלארנו

עד מועד סיו  הביקורת . המליצה שההכרעה בדבר הדר  המתאימה תתקבל בידי הממשלה
 . לא דנה הממשלה בנושא זה ולא קיבלה החלטות בעניי , 2004אוגוסט , הקודמת

¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ÛÂÏÁ· Ì‚˘ ‡ˆÓ  ÔÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‡È·‰ ‡Ï ˙Ó„Â˜‰ ˙
‰Ï˘ÓÓ· ,ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÏÂ. 

לא יידרשו ... מי שזכאי לחינו  חינ : "נכתב, )ד(6בסעי% , 1949 ט"התש, בחוק לימוד חובה .2
בעדו דמי הרשמה או כל תשלו  אחר בעד לימודיו במוסד חינו  רשמי או בעד לימודיו במוסד 

או בעל המוסד יהיו רשאי  ... ואול  רשות החינו ... אוצר המדינה נושא בשכר חינו  אחר ש
, באישור השר לגבות תשלומי  והחזר הוצאות בשיעורי  שהשר יקבע בעד אספקה שה  נותני  לו

ובעד שירותי  שה  נותני  לו נוס% על השירותי  אשר השר הגדיר אות  בתקנות כשירותי  
ת שיעור התשלומי  והחזר ההוצאות בידי השר טעוני  התייעצות ע  אישור השר וקביע. מקובלי 

ועדת החינו  והתרבות של הכנסת כללה את הטיול בי  תשלומי ". ועדת החינו  והתרבות של הכנסת
 .הרשות וקבעה את גובה תשלומי ההורי 

א "י 'ה החליט המשרד להגביל את מספר ימי הטיול של כיתות ו"לקראת שנת הלימודי  התשס
לאחר שבשנה הקודמת קיצר המשרד את , ב אושר טיול של שלושה ימי "לתלמידי י; ליומיי 

הגבלת מספר ימי הטיול באה לחסו  בהוצאות ההורי  ולהקטי  את . הטיול מחמישה ימי  לארבעה
 .התשלומי  הנדרשי  מה 

  בה  אישרה ועדת הכנסת את סכומי תשלומי ההורי  לשנת הלימודי  הקרו2008באוגוסט 
ה לא "נמצא שההגבלות על מספר ימי הטיול שנקבעו לקראת שנת הלימודי  התשס. ט"התשס

 . ט"הוסרו ונותרו ג  לקראת שנת הלימודי  התשס
הטיולי  במערכת החינו  אינ  : "2008מפקחת מתאמת במינהל הפדגוגי השיבה בנובמבר 

וא מעמד של שירותי  נוספי  מעמד  של הטיולי  במערכת החינו  ה. מתוקצבי  מתקציב המדינה
לאור זאת הגבייה עבור  טעונה קביעת גובה . על השירותי  המוגדרי  בתקנות שירותי  מקובלי 

 ".ואישורו בוועדת החינו  של הכנסת, התשלו  המרבי המותר בגבייה על ידי שר החינו 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ·˙Î Ì„Â˜‰ ÁÂ„·" :¯Â·Ú· ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ˙Â˘¯‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 

˘„ÁÓ Â Â„ÈÈ ÌÈÏÂÈË‰ , „¯˘Ó‰ Ú·˜˘Ó) ¯‡Â ÈÓ ÈÏÏÎ‰ Ï‰ Ó‰ ¯ÊÂÁ·1997( , ÌÈÏÂÈË‰ ÈÎ
È˙Ï· ˜ÏÁ Ì‰-ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙Ó „¯Ù  ." È‡ÓÓ ÌÈÏÂÈË ¯ÊÂÁ· Ì‚˘ ÔÈÂˆÈ2005 Ú·˜ 

 Ï˘ ÍÈÏ‰˙· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯ÓÂ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙¯˙ÂÎ‰ ˙ÂÏÂ‚Ó ˙Á‡ ‡Â‰ ÏÂÈË‰ ÈÎ „¯˘Ó‰
ÌÈÎ¯Ú ˙ÈÈ ˜‰Â ¯ÚÂ ‰ ·ÂˆÈÚ .Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ , ÁÂ„‰Ó ÌÈ¯·„‰ Ï˘ ÌÁÂÎ

ÌÂÈ‰ Ì‚ ÌÈÙÈ Ì„Â˜‰ . Ï˘ ‰È‚ÂÒ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ È‰Ó ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰· Í¯Âˆ‰Â ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÏÚ . 
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 סוגיות בנושא בטיחות בטיולי 

ועל המשרד , רבפעילות מחו$ לבית הספר טמוני  סיכוני  שאינ  קיימי  בי  כותלי בית הספ
שפרס  אג% ) ל"חוזרי מנכ(בהנחיות ובנהלי  . להבטיח את שלומ  של התלמידי  המטיילי 

. בסיורי  ובפעילויות שדה ושטח, הביטחו  ישנ  הנחיות מפורטות להבטחת הבטיחות בטיולי 
יסודיי  ועל כל שאר הגופי  שהמשרד  הוראות הבטיחות חלות על בתי הספר היסודיי  והעל

 .עליה מפקח 
  
 יחידת הפיקוח על הטיולי  

הפיקוח נועד בעיקר להבטיח . מזה שני  מפקח המשרד באזורי הטיול על הטיולי  במערכת החינו 
ביטחו  ובטיחות והוא אינו עוסק , שמוסדות החינו  יקיימו את הנחיות המשרד בנושאי ארגו  הטיול

 .בהיבטי  הפדגוגיי  של הטיולי 
" תפעול שירותי בקרה על טיולי  ופעילות מחו$ לבית הספר" מכרז ל פרס  המשרד2005במאי 

 ,  בחרה ועדת הרכישות של המשרד בהצעת רשות הטבע והגני 2005ביולי ).  המכרז להל  (
  ולאחרונה , המשרד הארי  את החוזה מדי שנה. 10) החוזה להל  ( נחת  חוזה עמה 1.9.05 וב

 .2009 הואר  החוזה עד אוגוסט   2008ביולי 
  להל  (על רשות הטבע והגני  להפעיל מנהל ועשרה פקחי טיולי  במשרה מלאה , לפי החוזה

באזור גאוגרפי שהוגדר לכל אחד , שתפקיד  העיקרי הוא לבצע בקרות על ביצוע הטיולי , )פקחי 
המחלקת את הפעילות של יחידת " טבלת פעילות"החוזה כולל ).  יחידת הפיקוח להל  (מה  

, ועדות ופורומי  ולנושאי משנה כמו בקרת שטח, הדרכה,  לנושאי  ראשיי  כמו מפגשי הפיקוח
התשלו  לרשות הטבע והגני  נקבע לפי מספר . ביקורת לפני טיול בבתי הספר ופעולות הדרכה

 טבלת  להל  (שמוכפלות במקד  שנקבע לכל סוג פעילות ,  פעולות שבוצעו יחידות תפוקה 
 24,000שה  ,  יחידות תפוקה12,000ההיק% השנתי של הפעילות הוא , הלפי החוז. 11)הפעילות

היק% ההתקשרות המרבי הוא , על פי החוזה. ח" ש159והתשלו  עבור כל יחידה הוא , שעות עבודה
  .ח" מיליו  ש1.9 כ

 מספר הבקרות בשנה
ר נוכחות  כי תק  פקחי הטיולי  יאפש1997בביקורת הקודמת נכתב שוועדת אלר  המליצה ביוני 

עוד צוי  שבוועדה נדונו שלוש חלופות להפעלת .  מכל הטיולי  במערכת החינו 15% של פקחי  ב
.  פקחי 16ובסופו של דבר היו ביחידת הפיקוח ,  פקחי 30  ו25, 18הכוללת , יחידת הפיקוח

,  טיולי 49,000 התקיימו כ) 2003 2002(ג "הביקורת הקודמת העלתה שבשנת הלימודי  התשס
 שיעור העומד בהמלצות של ועדת   מהטיולי  16.6% דהיינו כ,  טיולי 8,120ה  בדקו הפקחי  מ

 .אלר 
דהיינו בקרות על , "מפגשי  "8,450מטבלת הפעילות עולה שעל רשות הטבע והגני  לבצע  .1

 בקרות שטח בשעות היו  ועוד 7,200בי  היתר רשות הטבע והגני  אמורה לבצע . קבוצות מטיילי 

__________________ 
 .מסמכי המכרז ה  נספחי  לחוזה ומהווי  חלק בלתי נפרד ממנו, על פי החוזה  10

 .3* ל1המקדמי  ה  בי  . בטבלת הפעילות מפורט מקד  לכל סוג פעילות  11
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בס  הכול הקצה המשרד .  בקרות בבתי ספר לפני היציאה לטיול450  בקרות בשעות הלילה ו250
היות שוועדת . 12 מיחידות התפוקה בחוזה82% שה  כ,  יחידות תפוקה לכל סוגי הבקרות9,850

 מהטיולי  והיות שהמשרד הקצה לרשות הטבע 15% אלר  המליצה כי הפקחי  יהיו נוכחי  ב
רק א  לא יעלה מספר הטיולי  על , המשרד יעמוד בתק  שקבעה ועדת אלר , ת בקרו8,450והגני  
56,333. 

נמצא שבמכרז להפעלת לשכת תיאו  טיולי  וחדר מצב שהתפרס  ע  המכרז לתפעול שירותי 
יוצא .  טיולי 100,000 ה היה כ"בקרה על טיולי  נכתב שהיק% הפעילות בשנת הלימודי  התשס

ומספר הבקרות המרבי האפשרי לפי החוזה ,  מהטיולי 15%בקרה על שהמשרד לא עמד ביעד של 
דהיינו רק קצת יותר מחצי משיעור הטיולי  שהמליצה עליו ועדת ,  מהטיולי  בלבד8.5% היה כ

 .ג"אלר  ומהבקרות שנעשו בשנת הלימודי  התשס
התברר .  והוא מסתמ  על נתוני לשכת התיאו, במשרד אי  נתוני  על מספר הטיולי  בפועל .2

אי  , שנתוני לשכת התיאו  אינ  משקפי  את מספר הטיולי  שהתקיימו היות שלפי הנחיות המשרד
ולכ  הטיולי  האלה , בעיקר במרכז האר$, צור  לתא  טיולי  בכמה אזורי  בתחומי  מיושבי 

ופו של טיולי  רבי  אינ  מתקיימי  בס, מנגד. אינ  נקלטי  בלשכת התיאו  ואינ  נכללי  בנתוניה
ראש . המשרד לא בירר מהו מספר  או שיעור  של הטיולי  שהתבטלו. דבר א% לאחר שתואמו

ומנהל היחידה הערי  ,  לפחות מהטיולי  שתואמו אינ  מתקיימי 20%מינהלת הטיולי  הערי  כי 
 . מהטיולי 30% שמדובר בכ

‰ ˘ È„Ó ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÏÂÈË‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÒÒÂ·Ó Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· ,ÈÎ ¯Â¯· ‡Ï „¯˘Ó‰ Ú·˜ „ˆ
˘Â¯„‰ ˙Â¯˜·‰ ¯ÙÒÓ Â‰Ó. 

ח "מסיכו  הדיווחי  החודשיי  של מנהל יחידת הפיקוח עולה שבשנת הלימודי  התשס .3
 יחידות 8,387והיא ניצלה לש  כ  )  מפגשי 8,450מתו  ( טיולי  6,492בדקה יחידת הפיקוח 

 ).  יחידות תפוקה9,850מתו  (תפוקה 
)‡( ‰ÓÈÈ˜ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ˘ ‡ˆÂÈ 77%‰ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÁË˘· ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ¯ÙÒÓÓ „·Ï·  ,

Î ‰ÏˆÈ Â-85%‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ „¯˘Ó‰ ‰Ï ‰ˆ˜‰˘ ‰˜ÂÙ˙‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÏÎÓ „·Ï· . 
יחידת הפיקוח " למשרד מבקר המדינה כי להערכת האג% 2008מנהל אג% ביטחו  כתב בנובמבר 

ל יסודיי  ח כתוצאה משביתת בתי הספר הע" ממספר הבקרות בשטח בשנת התשס77%קיימה רק 
 ".ח שאורכה היה כחודשיי "ל התשס"בתחילת שנה

 ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙˘ÂÏ˘· ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ Ï˘" ÂÚˆÂ· Ê1,414ÌÈÏÂÈË ÏÚ ˙Â¯˜·  , ˙ ˘· ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰ÙÂ˜˙·Â

Ò˘˙‰" ÂÚˆÂ· Á1,163˙Â¯˜·  . Ï˘ ˘¯Ù‰‰251·Ò‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ˙Â¯˜·  Ï˘ ¯ÚÙ ¯È 
Î-2,000 ˙Â¯˜·‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ·Ï ‰ÊÂÁ· ˙Â˘¯„ ˘ ˙Â¯˜·‰ Ï˘ È˙ ˘‰ ¯ÙÒÓ‰ ÔÈ· ˙Â¯˜· 

ÏÚÂÙ· ÂÚˆÂ·˘ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÌÈÏÂÈË ¯ÙÒ‰ È˙· ÂÓÈÈ˜ ‰˙È·˘‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï , ‰ÏÎÈ ÍÎÈÙÏÂ
‰˙È·˘‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ. 

__________________ 
והשתתפות בוועדות , הדרכות: ובה , ת התפוקה מיועדות לפעולות אחרות של הפקחי יתר יחידו  12

 .וכנסי 
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עברו למשרד מבקר המדינה עולה שבשנת הלימודי  מנתוני הלשכה לתיאו  טיולי  שהו )ב(

ג  בהנחה שלא התקיימו .  טיולי 96,595  ח "ובשנת התשס,  טיולי 96,873ז היא תיאמה "התשס
 בלבד מהטיולי  9.6% ח כ"בדקה יחידת הפיקוח בשנת הלימודי  התשס,  מהטיולי  שתואמו30%

 .שיעור הנמו  מאוד מהמלצות ועדת אלר , שתואמו בלשכה
 הפקחי  16בביקורת הקודמת צוי  שהמשרד לא בח  את ההשפעה של פיטורי שישה מתו   .4

בביקורת הנוכחית נמצא כי א% שבשנות הלימודי  . שפעלו אז על מספר הטיולי  שיפוקחו
לא , ג" היה מספר הטיולי  כפול ממספר  בשנת הלימודי  התשס ח "ז והתשס" התשס האחרונות 

 .קחי  עוני  על הצרכי  ולא הגדיל את מספר הבקרות שנדרשו בחוזהבח  המשרד א  עשרה פ
Ô¯Ï‡ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· ˘¯„ ‰Ó ÔË˜ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ¯ÙÒÓ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ· ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ , ˙‡ Ô˜˙ÏÂ
Ì‡˙‰· ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰.  

 מש  זמ  הבקרה
כדי לאפשר זאת נקבע בחוזה ; תהיה כל יחידת תפוקה בת שתי שעות עבודה לפחות, על פי החוזה

בכנס המציעי  .  שעות חודשיות הכוללות שעות נוספות230כי היק% התעסוקה של פקח יהיה עד 
 ". לא תתקבל יחידת תפוקה אשר נמשכה פחות משעתיי : " נמסר2005שהתקיי  ביולי 

א  יש בקרות בהיק% שתיי  או , הבקרות ה  בהיק% של יחידת תפוקה אחתמרבית , לפי החוזה
ומשמעות הדבר היא , למשל בדיקה לפני טיול בבית הספר או בקרה בלילה, שלוש יחידות תפוקה

 . שזו אמורה להימש  ארבע או א% שש שעות
י  לסמ  א  ובנוגע לכל אחד מה  הפקח צר,  פריטי 40   30הבקרה נעשית באמצעות טופס הכולל 

ברוב המקרי  פקח מיומ  אינו זקוק לשעתיי  מלאות כדי לבדוק את . הוא תקי  או לא תקי 
המשרד לא בח  א  בדיקות , זאת ועוד. למעט במקרי  חריגי  ביותר, הפריטי  ולמלא את הטופס

 . הנמשכות שעתיי  או יותר אינ  משבשות את לוח הזמני  של טיול
בשני  הראשונות של : " מסר מנהל אג% ביטחו 2008ה מנובמבר בתשובה למשרד מבקר המדינ

התשלו  בוצע גלובלי , התקשרות המשרד ע  החברה שזכתה במכרז לביצוע הביקורות על הטיולי 
, בגי  אילו$ של ועדת המכרזי  במשרד, בשנתיי  האחרונות. מבלי להתחשב  ביחידות תפוקה

הניסיו  מוכיח כי : "הוא הוסי%". חידות תפוקההתגמול עבור עבודת הפיקוח מתבצע בהתא  לי
 ". אינו פוגע ואינו משבש את לוח הזמני  של הטיולי , ביקורות המשלבות מפגש בשטח

‰˜ÂÙ˙ ˙Â„ÈÁÈÏ Ì‡˙‰· Ú·˜ÈÈ ÏÂÓ‚˙‰˘ ‰˘È¯„‰ ˙Â·È˘Á· ¯ÈÎÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
‰ÊÂÁ· ˘¯„ ˘ ÈÙÎ ÁË˘· ˙Â¯˜·‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙ÏÂÎÈ‰ È·‚Ï ˙Â˜ÙÒ ‰ÏÚÓ Í‡ .„Ï „¯˘Ó ˙Ú

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , Ï˘ ‰ËÈ˘‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ"‰˜ÂÙ˙ ˙Â„ÈÁÈ " ÔÎ‡ ‰ÊÂÁ· ‰Ú·˜ ˘
ÁË˘· ˙Â‡ÈˆÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ÔÎ‡Â ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ ˙È  . ‰˜ÂÙ˙‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÏÂÈË· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ· ÁË˘· ‰˘Ú Ï ,˙Â¯˜·‰ ¯ÙÒÓ· , ˙ÂÎÈ‡·Â ÌÈ·¯ ÌÈÏÂÈË ÈÏÂÏÒÓ· Ì¯ÂÊÈÙ·
‰˜È„·‰ .  
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 יחידת הפיקוחקביעת הנהלי  של 
שיוצג כמסמ  במפגש , י התצורה שיאשר המשרד"על כל קבל  להכי  תיק נהלי  עפ: "בחוזה נקבע

עוד נקבע שעל רשות הטבע והגני  ". הנהלי  יקיפו את כלל הפעילות הנדרשת. ההיערכות הראשו 
שות כ  על ר; להפיק חוברת נהלי  מעודכנת בכל שנת התקשרות חדשה כתנאי להמש  ההתקשרות

נהלי  מסוג זה אמורי  . הטבע והגני  לתת מענה לדרישות המשרד באמצעות נהלי  מתאימי 
להסדיר את העבודה השוטפת של הפקחי  ולאפשר למשרד לקיי  בקרה יעילה על פעילות היחידה 

כל הנהלי  יובאו לאישור מראש של : "במכרז א% נקבע. על פי נורמות שסוכמו מראש בי  הצדדי 
 . בחוזה לא פורטו הנושאי  האמורי  להיכלל בתיק הנהלי ". המשרד

ÌÈÏ‰  ˜È˙ „¯˘ÓÏ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯˘ ‡ˆÓ  , ‰Ó „¯˘ÓÏ ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
¯˘‡Ï . ˙Â¯˜·‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˘È ÔÎÈ‰ Ú·˜  ‡Ï Ï˘ÓÏ ÍÎ- Â‡ ÌÈÏÂÈËÏ ‰‡ÈˆÈ‰ ˙Â„Â˜ · 

ÏÂÈË‰ ÈÏÂÏÒÓ· ,‰Ï‡‰ ˙Â¯˜·‰ È‚ÂÒ È ˘ ÔÈ· ÒÁÈ‰ Ú·˜  ‡ÏÂ .„¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó 
 ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ó ˘Â¯„ÏÂ ‰ÊÂÁ‰ È‡ ˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÂÓÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰˘

‰ ˘ È„Ó ‰˘Â„ÈÁÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰Ï È‡ ˙Î ÌÈÏ‰ ‰.  
 תכנו  עבודת הפקחי 

לעומת , בשל המספר הרב של טיולי בתי ספר המתקיימי  בו בזמ  במאות מסלולי טיול בכל האר$
וכדי להגדיל את היעילות של הבקרה קבע , מהנדרש על פי ועדת אלר מספר  של הפקחי  הנמו  

 סטייה 1%ח לכל " ש500וא% קבע קנס בס  של , המשרד שרשות הטבע והגני  תכי  תכנית עבודה
 .עמידת רשות הטבע והגני  בתכנית על אי

 אופ  ,המשרד יכי  תכנית עבודה שנתית אשר תגדיר לגבי כל נושא את ההיק%: "בחוזה נקבע .1
צוות הבקרה יבצע פעולות ביקורת בשטח על פי מדג  טיולי  : "וג , "'לוח זמני  וכו, הביצוע

צרכיו ודגשיו , תכנית זו הייתה צריכה לשמש כלי ליישו  מדיניות המשרד ".י תכנית המשרד"עפ
 .קדאזורי  גאוגרפיי  וליקויי  עליה להתמ, ולהנחות את רשות הטבע והגני  באילו סוגי טיולי 

 ÁË˘· ˙Â¯˜·‰ ÈÎÂ ‰ÊÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ˙È˙ ˘ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ì‚„Ó ÈÙ ÏÚ ‡Ï ˙Â˘Ú  . ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙È˘ÙÂÁ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ˙È˙ ˘ ˙È Î˙ ¯„ÚÈ‰·

ÔÏ·˜Î ‰ÈÏÂ˜È˘Â ‰ÈÎ¯ˆ ÈÙÏ ˙Â¯˜·‰ ˙È Î˙ ,ÌÈÁ˜Ù‰ Ï˘ Ì˙ÂÁÂ  ÈÙÏ Û‡Â . ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ·
˘È Ì‡ ˜Â„·Ï ˙Â¯˘Ù‡ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÂÏ˘˙‰Ó ÊÊ˜ÏÂ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ˙‡ ÒÂ ˜Ï 

„¯˘Ó‰Ó ‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰. 
, על פי תכנית עבודה שתוגדר בתיאו  ע  המשרד, בקר הטיולי  יערו : "החוזה ג  קבע .2

הטיולי  שייכללו בביקורות המדגמיות יהיו על פי תכנית שתיקבע בהתא  ". ביקורות מדגמיות
הביקורות המדגמיות ייקבעו שבוע מראש בישיבה של .  לדוח טיולי  של הלשכה לתיאו  טיולי

 .ט המחוזי"מנהל צוות בקרת טיולי  והקב
ÏÚÂÙ· , ÚÂ·˘Ï ÌÈ  ÎÂ˙Ó‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÌÂ‡È˙‰ ˙Î˘ÏÓ Á˜Ù ÏÎ Ï·È˜ ÚÂ·˘ È„Ó

ÂÈÏÚ „˜ÙÂÓ ‡Â‰˘ ¯ÂÊ‡· ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ,ÂÏ˘ ˙Â¯˜·‰ ˙È Î˙ ˙‡ ÂÓˆÚ· Ú·˜Â , ÌÏÂ‡
È˜˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ˙ÈÚÂ·˘‰ ‰·È˘È‰‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ÈÙÏ ÌÈ . ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó Ì Ó‡

ÌÈÁ˜Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈÚÂ·˘‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ Ï·È˜ ,ÂÈ¯·„Ï Í‡ , ‰ È˘ ‡ÏÂ ÔÂ Î˙· ·¯Ú˙‰ ‡Ï ‡Â‰
Ô˙Â‡ ,Ì‰È˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÌÈÁ˜Ù‰ ÂÚˆÈ· ÔÎ‡˘ ˜„· ‡ÏÂ . 



 ב59דוח שנתי  758
בתחילת עבודת  של הפקחי  אכ  : "בתשובה למשרד מבקר המדינה מסר מנהל אג% ביטחו 

ע  הזמ  ... תכנית העבודה השבועית לקביעת טי  המחוזיי "הקבישות שבועיות ע  התקיימו פג
, וכל פקח הכיר במדויק את המקומות שבה  הוא מחויב לבקר... הופסקו הפגישות השבועיות מאחר

ההדגשות " (ואת אות  האתרי  בה  מבקרי  הטיולי  מידי שבוע... בהתא  למספר הטיולי 
 ).במקור

‚‡ Ï‰ Ó ˙·Â˘˙Ó·˜Ï˘ ‰ÏÂÚ ÔÂÁËÈ· Û" ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈË
ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚÂ ÌÈÁ˜Ù‰ Ï˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È‰È „¯˘Ó·˘ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÊÂÁ· ‰ ÂÂÎ‰

ÂÓÚ ÌÂ‡È˙· ÂÈ‰È ˙Â¯˜·‰˘Â ÌÈÁ˜Ù‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ . Í¯„ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÁ˜Ù‰ ˙„Â·Ú ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÂÏ ¯˘Ù‡˙˘ ,‰·ÈË ˙‡ ¯˜·ÏÂ. 

3.  ˙Â¯˜· ÚÂˆÈ· ‰„„ÂÚ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ï ÌÂÏ˘˙‰ ÌÂÎÒ ·Â˘ÈÁÏ ‰ÊÂÁ· ‰ËÈ˘‰
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙Â·¯ ,‰ÊÂÁ· ·Â˜ ‰ È·¯Ó‰ ˙Â¯˜·‰ ¯ÙÒÓ „Ú .ÏÚÂÙ· , ˙ÒÎÓ· „ÂÓÚÏ È„Î

 ˙Â·¯ ˙ÂˆÂ·˜ Ì‰· ˙Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÔÓÈÈ˜Ï ÌÈÁ˜Ù‰ Â‚‰  ˙Â¯˜·‰) ˙Â„Â˜ · Ï˘ÓÏ
ÏÂÈË‰ ÈÏÂÏÒÓÏ ‰‡ÈˆÈ( ,ÌÈÏÂÏÒÓ‰ ÚˆÓ‡· ‡ÏÂ, Ì˘ ÌÈÁ˜Ù‰ ˙ÂÁÎÂ  ‰¯Â‡ÎÏ˘ Û‡ 

¯˙ÂÈ ‰·Â˘Á . 
מכנס , האחראי באג% הביטחו  לטיולי בתי ספר, שממונה הביטחו , "פורו  טיולי "עניי  זה נדו  ב

לבצע " נכתב שיש להורות לפקחי  2007בסיכו  דיו  של הפורו  מיולי . 13פעמי  אחדות בשנה
סוכ  שיש לאז  בי  מספר הבקרות , 2008 במאי ,בדיו  נוס%". ביקורות מזדמנות בנקודות קריטיות

 .במסלול הרגלי" ביקורת תצפית"בתחילת מסלול ל
 2008ח שהגיש מנהל יחידת הפיקוח למשרד באוקטובר "בסיכו  הפעילות לשנת התשס, זאת ועוד

לאתר "ועקב כ  ה  צריכי  , "הפקחי  נדרשי  לבצע הקצאה מוכתבת של מפגשי : "הוא התריע
". באתרי  בעלי פוטנציאל סכנה גבוה"במקו  לעשות את הבקרות , "וז של טיולי מקומות ריכ

להנחות את הפקחי  . אתרי  על פי רמות סיכו  שונות/למפות מסלולי "מנהל היחידה המלי$ 
 ".על פי רמת הסיכו  שלה ... לבנות את מדרג יחידות התפוקה. לביקורי  על פי רמות הסיכו 
מתדר  את פקחי הטיולי  לבצע "נה כתב מנהל אג% ביטחו  שהאג% בתשובה למשרד מבקר המדי

, לכאורה נראה שאי  די בתדרוכי  אלה". את הביקורות במהל  הטיול ולא באתרי  קיבוציי 
שנכתב , על כ  אפשר ללמוד ג  מתשובתו של מנהל היחידה. ולפקחי  בשטח אי  הוראת ברורות

מצד אחד יש צור  לפגוש מספר . בוצעו מרבית המפגשי היכ  י: יש לקיי  דיו  מעמיק בנושא: "בה
בטר  התחילו את מסלול ההליכה ובכ  למנוע הצטיידות ותדרו  לא , של טיולי , רב ככל האפשר

להמתי  לקבוצות ולרשו  דוח על פעילות לא , או מצד שני כדאי להתייצב באמצע מסלול, נכוני 
 ".נכונה א  ללא יכולת לתק  או למנוע

__________________ 
נציגי רשות הטבע , מנהל מינהלת הטיולי , בפורו  משתתפי  בי  היתר נציגי  מאג- בטיחות במשרד  13

המפעילה את לשכת התיאו  ואת חדר (ונציגי החברה להגנת הטבע ) לרבות מנהל היחידה(והגני  
א  כי ההחלטות , מטרת הפורו  היא לתא  בי  הגורמי  העיקריי  העוסקי  בטיולי בתי ספר). צבהמ

 .אינ  מחייבות את המשתתפי 
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ÚÂÓ „Ú˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ , ¯·ÓËÙÒ·2008 , ÔÈÎ‰ ‡ÏÂ ˙ÂÓÎÒ‰Ï ÌÈÏÂÈË‰ ÌÂ¯ÂÙ ÚÈ‚‰ ‡Ï
‰¯˜· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÂÏÒÓ‰Â ˙ÂÈËÈ¯˜‰ ˙Â„Â˜ ‰ Ï˘ ‰¯„‚‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰ , ¯ÂÚÈ˘Ï

ÁË˘· ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÏÂÏÒÓ· ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ ˙Â¯˜·‰ . ¯·Î˘ ÔÈÂˆÈ
 ÌÈ ˘·2005Â -2006Ï ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ Â˘È‚„‰  ˙‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ È ˘ Ï˘ Ì˙ÚÈ·Ë ˙Â·ÈÒ 

‰ ÎÒÏ ÌÈ„ÚÂÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â·È˘Á .·˙Î  ‰ Â˘‡¯·" : ˙‡ ˙˙Ï ÌÈÁ˜Ù‰ ‰ËÓÏ ÈÂ‡¯
 ÏÚ· ÏÂÏÒÓ ˙Â Î˙ÈÈ ˙ÓÈÈ˜ Ì‰·˘Â ¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÈËÓ Ì‰·˘ ÌÈÏÂÏÒÓ Ì˙Â‡ È·‚Ï ¯˙ÂÈ ˙Ú„‰

Ì¯ÂÊ‡·˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏÂÏÒÓ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ÔÂÎÈÒ ."·˙Î  ‰ÈÈ ˘·" :ÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ˙Â
Á˜Ù‰ Ï˘ ,·Â˘ ÔÂÁ·Ï ˘È , ÌÈ¯˙‡ Ì˙Â‡· ÌÈÁ˜Ù‰ ˙‡ ÂÓ˜ÓÈ ¯˘‡ ÌÈÁ Ó ˙Â Â¯˜Ú ÚÂ·˜ÏÂ

¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚‰ ‰È‰˙ Â˙ÚÙ˘‰ Ì‰·˘ ."„¯˘Ó· Â¯˘Â‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï Ô‰ Í‡ ,
ÁË˘· ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÁ Ó ˙Â Â¯˜Ú ÂÚ·˜  ‡ÏÂ . 

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÂ „¯˘Ó‰ ,˙ ˙Â·È˘ÁÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰˘ ÌÈÁ˜Ù‰ ˙„Â·ÚÏ ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙ÚÈ·˜Â ÔÂ Î
¯˙ÂÈ ·¯ ÔÂÎÈÒ Ï‡Èˆ ËÂÙ Ì‰· ˘È˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÂÏÚÙÈ ÌÈÁ˜Ù‰˘ ‡„ÂÂÏ Í¯ÂˆÏÂ , ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï

Ì‰È È· ˙ÙËÂ˘‰ ‰„Â·Ú‰ È¯˘˜· ˙‡Ê . 
 ˙Â¯˜· ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÓ ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰· Â‡Â·È˘ ˙È˙ ˘„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ˘‚„‰Â ˙ÂÈ , ˙‡ ÔÂÁ·Ï Û‡Â
ÌÈ„ÚÂÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙Â¯˜· ÚÂˆÈ· ı¯Ó˙È˘ ÔÙÂ‡· ‰ÊÂÁ‰ È‡ ˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ . ÏÚ ÔÎ

 ÂÊ ˙È Î˙· „ÂÓÚ˙ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰- ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ È Ë¯Ù‰ ÔÂ Î˙· Ô‰ 
˙Â¯˜·‰ ÚÂˆÈ·· Ô‰Â .  

 דיווחי יחידת הפיקוח על עבודתה
ביר המשרד לרשות הטבע והגני  מערכת מידע ממוחשבת שפיתח לניהול יע, על פי החוזה .1

עוד נקבע . ורשות הטבע והגני  תפעיל אותה בהתא  לדרישות המשרד, פעילות יחידת הבקרה
כל הנתוני  המתקבלי  מבקרת הטיולי  יוזנו למאגרי מידע מתאימי  אשר יאפשרו : "בחוזה

ש  כ  המשרד נדרש להעמיד לשימוש רשות הטבע ל". איחזור שלה  במתכונת של דוחות שוני 
המשרד פירט במכרז רשימה ארוכה של ". תכנה ייעודית שפותחה על ידי המשרד לעניי  זה"והגני  

דיווח ממוחשב של , תקופתיי  ושנתיי , ובה  דוחות חודשיי , נושאי  שעל הזוכה להזי  למערכת
 . דיווח על כל אירוע וטיול לקוי, כל פקח
בע בחוזה שעל רשות הטבע והגני  לספק לפקחי  מחשבי  ניידי  ועל הפקחי  למלא את עוד נק

ולשלוח באמצעות האינטרנט את תוצאות הבקרות למשרדי רשות , דוחות הבקרה ישירות למחשב
קליטת המידע באופ  הזה יכולה לאפשר הפקת דוחות בחתכי  רבי  ולשמש מקור . הטבע והגני 

 . ני מידע למשרד לצרכיו השו
„¯˘Ó‰ ‰Ï ¯ÒÓ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó È¯·„Ï ,‰· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È  ‡ÏÂ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â·¯ ˙ÂÏ˜˙ ÂÈ‰ .ÂÈ¯·„Ï , ‡Ï
˙ÈÙÂÏÁ ˙Î¯ÚÓ „¯˘Ó‰ ˜ÙÈÒ . 

 הפיקוח מנהל יחידת. בפועל שלחו הפקחי  דוחות ע  תוצאות בדיקותיה  בכתב יד או מודפסי 
המשרד לא עמד על . לא העביר למשרד מידע במדיה מגנטית אלא דוחות חודשיי  מודפסי  בלבד

 .קבלת המידע במדיה מגנטית
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 ‰Ê ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÒÓ˘ ¯Á‡Ó Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„ ÂÒÒÂÓ˙‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì‚˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ÌÈÎÂ˙ÈÁÂ ÌÈ„Â·ÈÚ ÚÂˆÈ· ˙¯˘Ù‡Ó ‰  È‡ .¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· , ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ ÊÂÎÈ¯
˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ È‚ÂÒ Ï˘ , ¯ÙÒ È˙· Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ¯˙‡Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÔÈ‡Â

 ¯ÙÒ È˙· Â‡ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰Ï ˘È˘"ÌÈ„ÚÂÓ ."‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ÊÂÁ‰ È‡ ˙ ÏÎ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÂÓÚÏ , ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈÏ ˜ÙÒÏ ÂÈÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÂ

ÌÈ˘Â¯„‰. 
2. Ì È È ˙  ˘  Ì È Á Â Â È או במועדי  אחרי  כפי , אחת לשנה, הקבל  יעביר",  על פי החוזה:„

המשרד יוכל לפנות . CDאת כל המידע שייאגר במערכת על גבי מדיה כגו  , י המשרד"שייקבע ע
 ". בכל עת ולקבל לידיו מידע מהמערכת בכל חיתו  או סוג מידע

È˘ ˘¯„ ‡ÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ„ÚÂÓ Ú·˜ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ÂÏ Â˘‚Â
ÌÈÈ˙ ˘ .Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·"È˙ ˘ ÁÂ„ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï Ê , ‡Ï „¯˘Ó‰Â

‰ÊÂÁ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ Â˙Ï·˜ ÏÚ „ÓÚ ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÈÏÎ Â ÓÓ Ú Ó  ÍÎÈÙÏÂ .
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÓËÙÒ2008 , ˙ ˘Ï ÁÂ„ ˙ËÂÈË ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó ÔÈÎ‰

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"Á ,Ë˘ÈÙÂÒ ÁÂ„Ï ˘·Â‚ Ì¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯È·Ú‰Â. 
3. Ì È È ˘ „ Â Á  Ì È Á Â Â È החוזה קובע שבסיו  כל חודש תפיק רשות הטבע והגני  : „
 ". לפי דרישות האג%... דוחות חודשיי  בחתכי  סטטיסטיי  שוני "

מדי חודש הגיש מנהל יחידת הפיקוח לממונה על הביטחו  דיווח המסכ  את פעילות , בפועל
את הנתוני  על הליקויי  החמורי  שאיתרו הפקחי  ואת הפעולות שעשו , ידה בחודש החול%היח

" ריכוז הפעילות"בכל דיווח חודשי יש טבלה בש  ). למשל הדרכות(הפקחי  מלבד הבקרות 
, וחישוב של סכו  יחידות התפוקה שבוצעו, המפרטת כמה פעמי  ביצעה היחידה כל סוג פעילות

סכו  התשלו  החודשי לרשות הטבע והגני  מבוסס על הדיווח . לות שבחוזהכמוסכ  בטבלת הפעי
 .הזה

משרד מבקר המדינה השווה את הדיווחי  החודשיי  שהגיש מנהל יחידת הפיקוח בשנות הלימודי  
 :והעלה את הממצאי  האלה, ח לטבלת הפעילות שבחוזה"ז והתשס"התשס

סוגי  (המחולק לשבעה נושאי משנה " רכההד"אחד הנושאי  בטבלת הפעילות בחוזה הוא  )א(
על נושא משנה אחד הייתה רשות הטבע והגני  אמורה לקבל תשלו  עבור שלוש ). של הדרכות

בס  הכול לפי טבלת ; על נושא משנה אחד שתי יחידות ועל היתר יחידה אחת, יחידות תפוקה
 יחידות תפוקה עבור 1.35צע ובממו,  יחידות תפוקה1,490  פעולות ו1,100הפעילות אמורות להיות 

 . כל פעולת הדרכה
וכל הדרכה , בלי לפרט את מהות " הדרכות"מנהל יחידת הפיקוח רש  בדוחות החודשיי   )1(

ג  המשרד לא עמד על כ  שמנהל יחידת הפיקוח יגיש לו דוח . חושבה לפי שתי יחידות תפוקה
 .הדוח המעורפל שהוגש לווהוא שיל  לרשות הטבע והגני  בהתבסס על , פעילות מפורט

 פעולות 154ח ביצעה יחידת הפיקוח " מהדוחות החודשיי  עולה שבשנת הלימודי  התשס )2(
המשרד מצדו שיל  לרשות הטבע והגני  .  בלבד מהמוסכ  בחוזה14% דהיינו כ, הדרכה בלבד

 .וסכ  מהמ21% שה  כ,  יחידות תפוקה308ובס  הכול , לכל פעולת הדרכה שתי יחידות תפוקה
)·( ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ï·Ë· ÂÏÏÎ  ‡Ï˘ ÌÈÁ˜Ù‰ Â˘Ú˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÏÎ  ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ÌÈÁÂÂÈ„· ,

ÔÏ‰Ï„Î: 
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וייחס לכל פעילות כזו שתי , "עזרה ראשונה"מנהל יחידת הפיקוח דיווח מדי חודש על  )1(
 יחידות 70דהיינו ,  פעולות כאלה35ח הוא דיווח על "בשנת הלימודי  התשס. יחידות תפוקה

 .נושא זה לא נכלל בטבלת הפעילות. תפוקה
, למרות זאת. א  לא כלל בקרות על קייטנות, החוזה כלל בקרות על טיולי  ומחנות קי$ )2(

  שתיי  ושלוש יחידות תפוקה ( בקרות יו  ולילה בקייטנות 321דיווח מנהל יחידת הפיקוח על 
ג  א  הייתה כוונת . וקה יחידות תפ645 וחייב את המשרד ב, ח"בשנת הלימודי  התשס) בהתאמה

הוא לא פעל לתיקו  החוזה ולא קבע לכ  יחידת , המשרד שיחידת הפיקוח תבדוק ג  את הקייטנות
 . תפוקה מתאימה

וכל ליקוי חויב ביחידת , מנהל יחידת הפיקוח דיווח על מספר הליקויי  שנמצאו בכל חודש )3(
בטבלת הפעילות לא . תגלה הליקויתפוקה נוספת ליחידות התפוקה בגי  הפעילות שבמסגרתה נ

 753בס  הכול דווח על . נאמר דבר על גילוי ליקויי  כפעילות נוספת ועל תשלו  נוס% עבור 
 .ח"ליקויי  בשנת הלימודי  התשס

שתי יחידות ( בדיקות מסלול 82ח דיווח מנהל יחידת הפיקוח על "בשנת הלימודי  התשס )4(
ג  נושא זה לא נכלל .  יחידות תפוקה164ובס  הכול , לי המתייחס לשבילי ההליכה בטיו) תפוקה

, זאת ועוד. ולכ  לכאורה לא הייתה רשות הטבע והגני  זכאית לתמורה בגינו, בטבלת הפעילות
וממנו עולה שהבדיקה , לבדיקה זו יש טופס שונה מטופס הבקרה הקבוע המשמש את הפקחי 

למרות זאת קיבל המשרד .  מהחוזה ע  המשרדולא כחלק, נעשית עבור רשות הטבע והגני  לצרכיה
 .את הדיווחי  האלה

 ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ÌÈÁÂÂÈ„· ÂÏÏÎ  ÏÂÎ‰ ÍÒ·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
1,632‰ÊÂÁ· ÂÏÏÎ  ‡Ï˘ ‰˜ÂÙ˙ ˙Â„ÈÁÈ  .Î˘ ‡ˆÂÈ-16%Ó -10,210 ‰˜ÂÙ˙‰ ˙Â„ÈÁÈ 

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ Ô‰ÈÏÚ ‰ÁÂÂÈ„˘"Á ,˘‡ ‰˙ÈÈ‰ „¯˘ÓÏ Ô˙ÂÏÚ ¯
Î-260,000˘ "Á ,‰ÊÂÁ· ˙Â ‚ÂÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï . 

נקבע שבקרה ביו  שווה שתי יחידות ; טבלת הפעילות בחוזה כוללת ג  בקרות במחנות קי$ )ג(
בקרה ביו  שווה יחידת תפוקה אחת , לעומת זאת בטיולי .  שלוש יחידות תפוקה ובקרה בלילה 

 . או הסברי  מדוע קבע יחידות תפוקה שונות לפעילויות אלהבמשרד לא נמצ.  שתי יחידות ובלילה 
 53  בקרות במחנה קי$ ביו  ו82ח דיווח מנהל יחידת הפיקוח על ביצוע "בשנת הלימודי  התשס

נעשו ) 32% כ( מהבקרות בלילה 17 ו) 66%( מהבקרות ביו  54כי רק , נמצא, בקרות בלילה
 ) 50%( הבקרות ביו  90  מ45ז היו רק "ודי  התשסג  בשנת הלימ). יולי ואוגוסט(בחודשי הקי$ 

 . בחודשי הקי$) 37.5%( הבקרות בלילה 48  מ18 ו
פועלי  ג  בחופשות " מחנות קי$"בתשובה למשרד מבקר המדינה מסר מנהל אג% ביטחו  ש

נמצא שג  בחודשי  אשר לא חלה בה  שו  חופשה מהחופשות האלה דיווח . חנוכה ופסח, סוכות
בפברואר ,  הוא דיווח על ארבע בקרות2007למשל בנובמבר . ידה על בקרות במחנות קי$מנהל היח

בעקבות תשובת מנהל האג% מ  הראוי .  בקרות18 על   2008ובמרס ,  על חמש בקרות  2008
 ".מחנה קי$"שבחוזה יוגדר מהו 

)„(  ˙Â¯˜·‰ ¯ÙÒÓ· ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈËÒ ÂÈ‰˘ „ÂÚ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙˜È„·
ÈË·˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ï·Ë ÈÙÏ ˘¯„ ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ‰˙˘Ú˘ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏÂ ,

‰Ï·Ë· Ë¯ÂÙÓÎ:  
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‰ ˘· ÚÂˆÈ·‰ ¯ÂÚÈ˘  ‰ ˘· ˙ÂÏÂÚÙ ¯ÙÒÓ 

 ÈÙÏ" ˙ÂÁÂ„‰
ÌÈÈ˘„ÂÁ‰"  ‰ ˘· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯ÙÒÓ

 ÈÙÏ"˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ï·Ë"  
Ò˘˙‰"Á Ò˘˙‰"Ê Ò˘˙‰"Á Ò˘˙‰"Ê ˙ÂÓÎ  ˙Â„ÈÁÈ

‰˜ÂÙ˙ ‰¯˜·‰ ‚ÂÒ 
 )יו (בקרת שטח  1 7,200 5,427 4,753 75.4% 66.0%
 טיול *בקרת טרו  2 450 690 846 153.3% 188.0%

 בבתי הספר
 )לילה(מפגש בחניו   2 250 394 437 157.6% 174.8%
76.4% 82.4% 6,036 6,511 7,900  ‰Ò"Î  

ח עשתה רשות הטבע והגני  כשני שלישי  בלבד מבקרות "מהטבלה עולה שבשנת הלימודי  התשס
והעדיפה לעשות בקרות בשתי פעילויות אחרות ששוות , בית הספר ששוות יחידת תפוקה אחתהיו  ב

עוד .  בקרות יותר משנקבע בחוזה83% ובס  הכול עשתה בשתי פעילויות אלה כ, שתי יחידות תפוקה
 לעומת שנת הלימודי  12.5% ח שיעור בקרות היו  קט  בכ"עולה מהטבלה שבשנת הלימודי  התשס

 . 18% גדל בכ") ששוות יותר("אילו שיעור הבקרות האחרות ו, ז"התשס
 ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „¯˘ÓÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó ˘È‚‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ

 ‰˜„· ˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰„ÈÁÈ‰) ¯·ÓËÙÒÓ Â ÈÈ‰„2006 ( ˘¯„ ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡
‰ÊÂÁ·˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ï·Ë· ,‰ÊÂÁ· ˘¯„ Î Úˆ·˙Ó Â È‡ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ Ô‡ÎÓÂ . ‡Ï Â„ˆÓ „¯˘Ó‰

ÁË˘· ‰˘Ú Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ‰ÊÂÁ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ‰ÊÂÁÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ Â ÓÓ ˘¯„ . 
 ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈÏÂÈË‰ ÏÚ ‰¯˜·Ï Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ·ÂË Ïˆ ÏÂ , ˙‡ Ô‚¯‡ÏÂ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÈÙ ÏÚ ÌÈÁ˜Ù‰ ˙„Â·ÚÌ„˜ÂÓ ÔÂ Î˙Â ÌÈ¯„ÒÂÓ ÌÈÏ‰   , ‡„ÂÂÏÂ ˙Â¯˜·‰ ˙‡ ˘‡¯Ó Ô Î˙Ï

ÂÚˆÂ·È ˙ÂÈ Î˙‰˘ . Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ï ¯È·Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ
ÌÈÎÂ˙ÈÁÂ ÌÈ„Â·ÈÚ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈ˘ ˙ÂÁÂ„ ÂÏ Â˘‚ÂÈ˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ‰˙„Â·ÚÏ ‰˘Â¯„‰ ,

ÌÈÁ˜Ù‰˘ Ú„ÈÓ‰Ó ˙È·¯Ó‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„ÎÌÈÙÒÂ‡  . ÈÁÎÂ ‰ ·ˆÓ·
È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏˆÂ Ó ‰¯˜·Ï „ÚÂÈÓ‰ ÌˆÓÂˆÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ,˙ÈÙÒÎÂ ˙ÈÊÈÙ . ÔÎ

 Â‡ „¯˘Ó· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰ÊÂÁ·˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Ï·Ë ˙‡ ˘„ÁÓ ÌÈ‡˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰· ˙Â‡·ÂÓ Ô È‡˘ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ¯ÈÎÓ Â È‡˘ ËÈÏÁ‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏ ,Ô¯Â·Ú ÌÏ˘Ï ˜ÈÒÙ‰ÏÂ.   

  לניהול הסיכוני  במסלולי הטיולי מאגר מידע
הבטיחות לשעבר את מסקנותיה בנושא מינהל המנהל ועדה שמינה  הגישה 1995באפריל  .1

העניי  המרכזי הדורש טיפול בסוגיה ": כלשו  הוועדה, ההייתהמסקנה העיקרית . בטיולי  ובמסעות
 הוועדה המליצה לשלב את ".כאובה זו הינו עדכו  מפגעי בטיחות באזורי  ובמסלולי  מטוילי 

 מכילה מידע על ה, החברה להגנת הטבעממוחשבת שפותחה בעבור חוגי הסיירות של המערכת ה
המלצת  .כגו  מחצבות פתוחות ובורות,  אתרי  ונקודות ציו  ברחבי האר$ ועל מפגעי 10,000-כ

 מאגר שהבקשה לאישור התקציב לפיתוח 1997המשרד הסביר עוד בשנת .  לא יושמההוועדה
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 לא פיתח המשרד מאגר 2008בבדיקה הנוכחית נמצא שעד ספטמבר . 14המידע נמצאת בבדיקה
 . מידע כזה

נמצא שג  בשני  האחרונות המליצו ועדות במשרד על הקמת מאגר מפגעי  וסיכוני   .2
 :כדלהל , במסלולי טיולי 

על , רונית תירוש' בג, לית המשרד לשעבר" דיווח ממונה בטיחות ארצי למנכ2005באוגוסט  )א(
אחת . במאי של אותה שנה" ל"ז[...] ההמלצות בעקבות דוח הסיכו  לבדיקת מותו של הילד "

מידע , לשלב בתו  מאגר המסלולי  הקיי  באתר מינהלת הטיולי  באינטרנט"ההמלצות הייתה 
ד באותו עו". ל"בכל אחד ממסלולי הטיולי  הנ... אודות מקרי  וסיכוני ) או  ליי (בזמ  אמת 

ומנהל אג% הביטחו  נקבע כאחראי לביצוע המטלה ומועד , לית את ההמלצה"חודש אישרה המנכ
דהיינו עד סו% אוגוסט , "ו"במהל  שנת הלימודי  התשס"הביצוע של ההמלצה היה אמור להיות 

2006 . 
הקי  מנהל המינהל לשעבר צוות , 2005מאוגוסט , בעקבות המלצה אחרת של הדוח דלעיל )ב(

לבדוק את פרק הכשרת הבטיחות וניהול הסיכוני  בטיול בעת הכשרת מדרי  הטיולי  במערכת 
 המליצה הוועדה שבהכשרת היסוד של מדריכי הטיול תלמד שיטת ניהול 2006ביוני . החינו 

משרד החינו  יבח  ניהול מאגר מעודכ  על כלל ] כי"[עוד המליצה הוועדה . הסיכוני  בטיול
במאגר זה יקבעו רמות הסיכו  בטיול ונקודות התורפה . י  במערכת החינו המסלולי  המטויל

". מאגר זה יהיה נגיש ופתוח לכל באתר האינטרנט. והפעולות המחייבות כדי למזער סיכוני  אלה
יצרה מרכז לניהול מידע וידע זמי  לכל מדרי  במסלולי  "הוועדה ציינה שהחברה להגנת הטבע 

 ".היכולה לשמש כדוגמה' ניהול הסיכוני  'השוני  והטמיעה את שיטת
החברה להגנת הטבע הציגה למשרד מבקר המדינה מאגר מידע ממוחשב על המפגעי  שאותרו 

בטיולי  שהחברה להגנת הטבע מארגנת כל . במסלולי הטיולי  ושעובדיה מעדכני  באופ  שוט%
אור  מסלול הטיול ומפה אחראי לטיול נער  מראש ומקבל באמצעות המאגר תיאור של המפגעי  ל

 . המציינת את מקומ  המדויק
 ˙ ˘ Ê‡Ó1995‰ÊÎ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙Â„ÚÂ ‰ÓÎ ÂˆÈÏÓ‰  ,Ó ¯˙ÂÈ ÛÂÏÁ·Â-13 ÌÈ ˘ 

‰È‰˘Î ¯‡˘  ·ˆÓ‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ , ¯·ÓËÙÒ2008 , ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰
‰ÊÎ˘ Ú„ÈÓ , ÂÎÈÒ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙˙˘ ˙¯Á‡ ‰ Î»̇ ˙‚˘‰Ï ÏÚÙ ‡Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ÌÈÏÂÏÒÓ· ÌÈ

Ì‰· ÏÈÈËÏ ÌÈ˘˜·Ó ¯ÙÒ‰ È˙· ¯˘‡ . Â‡ Á˙ÙÏ ÂÈÏÚ˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙‡Â ÌÓÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÚÈÈÒÏ È„Î ÌÈÏÂÈË‰ ÈÏÂÏÒÓ· ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È Ï Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˘ÂÎ¯Ï

ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï˘Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË·.   
 ועדות לבדיקת מקרי מוות בטיולי 

 כולל פרק בנושא 2002מפברואר " יחות במוסדות החינו הבטחת הבט"ל בנושא "חוזר המנכ
ונקבעו בו נהלי  להקמת ועדת בדיקה ולהפעלתה , "הפעלת ועדות לבדיקת תאונות במוסד החינו "
יפנה מנהל המחוז אל "בי  היתר נקבע שבמקרה של תאונה קטלנית ; ) חוזר ועדת בדיקה להל  (

בחוזר ועדת בדיקה יש רשימה של בעלי ". הל המשרד להקמתה ולמינויה של ועדת בדיק"מנכ

__________________ 
 .404*403' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 47 )1997 ,מבקר המדינה: ראו  14
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מקצת  (ל המשרד יכול לבחור מה  את יושב ראש הוועדה ואת חברי הוועדה "תפקידי  שמנכ

 ).כמשקיפי 
, 2008בספטמבר ,  עד מועד סיו  הביקורת2005מתחילת , על פי נתוני ממונה בטיחות ארצי במשרד

, ) ועדות הבדיקה להל  (נספה בה  תלמיד מונו שש ועדות לבדיקת תאונות שאירעו בטיולי  ו
בתאונה , בשלוש מהתאונות טבעו תלמידי  בברכות מי  טבעיות שהיו במסלול הטיול: כדלהל 

תלמיד אחד נחנק בעת אכילת פיתה , אחת נחבטה פעוטה בג  בראשה בעת טיול מנפילה של נדנדה
  . בחדרו באכסניהותלמיד אחד נמצא בבוקר ללא רוח חיי , שנאפתה בפעילות בטיול

 מנחה ועדות בדיקה
, ובעיקר אירועי  שנפגעו בה  תלמידי , חוזר ועדת בדיקה קבע שבדיקת  של אירועי  חריגי 

החוזר המלי$ כי במקרה שהמלצות . משמשת כלי חיוני ללמידה ולשיפור הפעילות במערכת החינו 
יש לקיי  בדיקה ,  המשרדהבדיקה מתייחסות למסקנות אישיות בנוגע לעובד הוראה או לעובד

 .מיוחדת של המשמעויות הנובעות מהמלצות אלה
השתתפו הגורמי  המשרדיי  " כי בוועדות הבדיקה 15בדוח הקוד  התריע מבקר המדינה .1

בשתיי  מהוועדות שהקי  המשרד השתת% ממונה בטיחות ארצי כמנחה "וכי " האחראי  לטיולי 
מכיר בנחיצות  של "נ  מבקר המדינה ציי  כי הוא אמ". ובאחת מה  הוא עמד בראשה, הוועדה

גורמי  מקצועיי  בוועדות החקירה כדי שיתרמו מ  הידע שלה  ומניסיונ  במטרה להגיע לחקר 
מקור  , לפי ממצאי הוועדות השונות, מאחר שהכשלי  והסיבות לאסונות: "א  הוא קבע, "האמת

רד לא ישתתפו כחברי  בוועדות מ  הראוי שהאחראי  על הבטיחות במש, בבעיות בטיחות
 ".  כיושבי ראש וודאי שלא , החקירה

ל רשאי "שעל פיו המנכ, בדיקת המעקב העלתה שהנהלת המשרד לא שינתה את חוזר ועדת הבדיקה
 . ר ועדת בדיקה או חבר בה"למנות את ממונה בטיחות ארצי ליו

2. Ï Ì Ó‡˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˘˘ Ï˘ ÌÈ·Î¯‰‰ ˙˜È„·Î Ó Â ÈÓ ‡" ÈÏ
ÂÈÏ Èˆ¯‡ ˙ÂÁÈË· ‰ ÂÓÓ ˙‡ „¯˘Ó‰"‰· ¯·Á Â‡ ‰˜È„· ˙„ÚÂ ¯ , ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ÏÎ· Í‡

‰„ÚÂÂ‰ ‰Á Ó „È˜Ù˙Ï ‰ ÂÓ ‡Â‰ ‰Ï‡‰ . ˙„ÚÂ ¯ÊÂÁ·˘ Û‡ ‰˘Ú  ‰Á Ó‰ ÈÂ ÈÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 ˙‡Â ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯È„‚‰ ‡Ï˘ Û‡Â ‰Ê‰ „È˜Ù˙‰ Ï˘ ¯ÂÎÊ‡ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ‰˜È„·‰

ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ .¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ ÌÈ ˘·˘ ‰ÏÂÚ „2001-2002 Èˆ¯‡ ˙ÂÁÈË· ‰ ÂÓÓ ÌÊÈ 
ÌÈÁ Ó ¯‚‡Ó ¯ÂˆÈÏ ‰„ÚÂ ˘ ˙ÂÁÈË· ÈÚÂ¯È‡Ï ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ÈÁ Ó ˙¯˘Î‰Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰ .

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ˆÈ ‡Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÌÏÂ‡. 
שא% מנסח את כתב ,  תיאר ממונה בטיחות ארצי2008לבקשת משרד מבקר המדינה בספטמבר 

מינוי מובאי  לאישור מנהל אג% הביטחו  ולאחר מכ  לחתימת כתבי ה(המינוי של ועדות הבדיקה 
הוא מנחה את הוועדות כיצד לבצע את : את תפקידיו בפועל כמנחה הוועדה, )ל המשרד"המנכ

מסייע ביצירת קשר ע  גורמי חו$ לרבות ; סוקר את ההנחיות ואת החוזרי  הרלוונטיי , הבדיקה
מארג  ; אישורי  וחומרי  הנדרשי  לעבודת הוועדהבי  היתר לצור  קבלת , המשטרה והפרקליטות

ומסייע בעריכה מקצועית של דוחות הסיכו  על פי ; את סיורי הוועדה במקו  התאונה ומשתת% בה 
 . התבנית שנקבעה לה 
__________________ 
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 ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Â˙ÏÂÎÈ·˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ Èˆ¯‡ ˙ÂÁÈË· ‰ ÂÓÓ ‚Èˆ‰˘ ÂÓÎ ‰Á Ó‰ „È˜Ù˙ ¯Â‡È˙
ÏÚÂ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˜È„·‰ È ÂÂÈÎ‰È˙Â ˜ÒÓ  ,ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎÏÂ , ˙‡

ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡Â Â„ÓÚÓ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘¯„È‰Ï ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ‰ÈÂÙˆ ˙Â Â‡˙· ˙˜ÒÂÚ˘ ‰˜È„· ˙„ÚÂ

„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ ÈÁ·Ï . ˙Â„ÚÂÂÏ ‰Á Ó· Í¯Âˆ ˘È˘ ¯Â·Ò „¯˘Ó‰ Ì‡
‰˜È„·‰ ,Ò ˙‡Â ‰Á Ó‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰‰˜È„· ˙Â„ÚÂ Ï‰Â · ÂÈ˙ÂÈÂÎÓ , ÏÂ˜˘ÏÂ

È ÂˆÈÁ ÚÂˆ˜Ó ˘È‡ ˙Â ÓÏ ,ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯Â˘˜ Â È‡˘ . 
ימשי  למנות אנשי " שהמשרד 2008מנהל אג% ביטחו  כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  .3

ביטחו  ובטיחות כחברי ועדות בדיקה מתו  חשיבות  של נושאי תפקיד אלו להיות שותפי  
הוא הוסי% שהאג% רואה בוועדות הבדיקה כלי חיוני ". לימוד ושיפור בתחו  זה, י בדיקהבתהליכ

תרבות ארגונית של גו% "ללמידה ולשיפור הפעילות הבטוחה וכ  שמינוי ועדות בדיקה מבטא 
 ". הבודק עצמו מתו  בשלות והבנה שעליו להשתפר

ÂÁËÈ· Û‚‡ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈ¯·„ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÈ˙ÂÚÈ·˜· ÍÓÂ˙ Û‡Â Ô
ÔÎÂ˙· ˙ÂÁÈË· ÈÁÓÂÓ ˙ÏÏÎ‰Â ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙Ó˜‰ ˙Â·È˘ÁÏ Ú‚Â · .˙‡Ê ÌÚ , „¯˘Ó

 ‰Á ÓÏ Èˆ¯‡ ˙ÂÁÈË· ‰ ÂÓÓ ÈÂ ÈÓÏ Ú‚Â · Û‚‡‰ Ï‰ Ó ÌÚ ÌÈÎÒÓ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ È ˘ ÔÈ· ˙Â˘‚ ˙‰ ‰È‰˙ ‡Ó˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜˘ ÌÂ˘Ó ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ

Ì‰Ó ÌÈÚ·Â ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ . ˙Â ÓÏ ¯˘Ù‡ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ¯ÊÂÁ ÈÙÏ˘ ÔÈÂˆÈ" ‰ÁÓÂÓ ıÚÂÈ) ÈÙÏ
˙Â·ÈÒ ‰Â Í¯Âˆ‰ ."(Î Ó‰ ÍÎÈÙÏ"‰„ÚÂ ¯·ÁÏ È ÂˆÈÁ ˙ÂÁÈË· ‰ÁÓÂÓ ˙Â ÓÏ ÏÂÎÈ Ï .  

 ר ועדת הבדיקה וחבריה"יו
י  .1 י צ ה  ק י ד ב ת  ד ע ו ר  ז ו יפנה מנהל המחוז ... ע  קבלת ידיעה על תאונה קטלנית": ח

 ". למינויה של ועדת בדיקהל המשרד להקמתה ו"אל מנכ
)‡(  Â ÈÓ˘ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Î Ó"˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˘˘· „¯˘Ó‰ ÈÏ , ÂÈ‰ ‡Ï Â ÂÓ˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ ÈÎ ‰ÏÚ‰Â
‰˜È„· ˙Â„ÚÂ ¯ÊÂÁ· ‰Ë¯ÂÙ˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙ÓÈ˘¯· , ·˘ÂÈ ¯Á·È‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰ ÓÓ ¯˘‡

‰˜È„· ˙„ÚÂ ˘‡¯. 
ועדה ; למשל מונתה המפקחת על הבריאות במזכירות הפדגוגית ליושבת ראש של שתי ועדותכ  

, אחת בדקה אירוע שתלמיד בעל לקות קשה נחנק למוות בעת אכילת פיתה שנאפתה באתר תיירות
נמצא בבוקר ללא רוח חיי  , חולה אפילפסיה, וועדה אחרת בדקה אירוע שאחד התלמידי 

עדות היו אמורות להעלות בבדיקת  שאלות הנוגעות לנהלי  ולפעולות שתי הוו. באכסניית נוער
 . שבאחריות המפקחת האמורה

)·( ‰˜È„· ˙„ÚÂ ¯ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ , ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ Â¯˘ÎÂÈ]"‰¯˘Î‰·Â [ Ì‰
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ‡˘Â Ï ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡Â Ú„È‰ ˙‡ ÂÏ·˜È" , ÌÏÂ‡

ÊÎ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÌÈÈ˜ ‡Ï „¯˘Ó‰˙‡ , ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈÏÎ ÂÏ·È˜˘ ‡Ï· ÌÈÏÚÂÙ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈÂ
„È˜Ù˙‰. 
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רצוי מקרב המפקחי  (חוזר ועדת הבדיקה קבע שבכל מחוז ייבחרו שלושה נציגי   )ג(

שמות המועמדי  יועברו למנהל ג% . ואלה יצורפו למאגר מועמדי  של עובדי  לשעבר, )הכוללי 
 .נמצא שלא הוק  מאגר כזה. וה  יוכלו לשמש יושבי ראש של ועדות, הבטיחות

חוזר ועדת בדיקה קבע את בעלי התפקידי  המתאימי  שמה  ייבחרו החברי  בוועדות  .2
שירות (י "נציג שפ, נציג רשות שאינה קשורה למקרה, מפקח כולל או מקצועי: ובה , בדיקה

גי הקו נצי, נציג היוע$ המשפטי כיוע$ או כמשקי%, יוע$ מומחה, 16במשרד) פסיכולוגי ייעוצי
מנהל ג% בטיחות ונציג , הפתוח או נציגי תלונות הציבור או נציגי הביקורת הפנימית כמשקיפי 

 . חיצוני
)‡(  ˙ÓÈ˘¯· ÂÈ‰ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ¯·Á Ì‚ Â ÂÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

‰ ÓÓ ¯Á·È‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰˜È„· ˙„ÚÂ È¯·Á˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ,ÔÏ‰Ï„Î : ‰˙ ÂÓ ˙Á‡ ‰„ÚÂÂ·
˙Ï‰ Ó¯ÙÒ ˙È·  , ÈÓ˘¯ Â È‡˘ ¯ÎÂÓ‰ ÍÂ ÈÁÏ ¯ÈÎ· Û‚‡· ˙ÂÁÈË·‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó ˙¯Á‡·

) ÔÏ‰Ï-˘ÎÂÓ Û‚‡ "¯( , ÌÈÏÂÈË ÈÁ˜Ù Â ÂÓ ˙Â„ÚÂ È˙˘·Â)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 
)·(  È ÂˆÈÁ ‚Èˆ  ‰ ÂÓ ‡Ï ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂÓ ‰„ÚÂ ÌÂ˘·˘ ‡ˆÓ ) È‡ÏÓ‚ ¯‚‡Ó ÍÂ˙Ó

„¯˘Ó‰( ,ÁÂ˙Ù‰ Â˜‰ Ï˘ ‚Èˆ  ,Èˆ Â ÌÈ Ù‰ ˙¯Â˜È· Ï˘ ‚Èˆ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â ÂÏ˙ Ï˘ ‚ . 
)‚(  ˙‡ Â‡ Ì‰Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ È¯·Á˘ ‡ˆÓ 

Ì‰È¯·Á Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
סי  הייתה המארגנת של הביקור באתר שנאפתה בו פיתה ותלמיד נחנק ממנה "חברת המתנ )1(

, לית המשרד לשעבר"מינתה מנכ, חברהא% שהיה ראוי לבדוק ג  את תכנו  הטיול בידי ה. למוות
 . ט הארצי של החברה לחבר בוועדה"את הקב, רונית תירוש' גב

למעט , סי "לא התייחס דוח ועדת הבדיקה כלל לארגו  ולתכנו  הטיול על ידי חברת המתנ, בפועל
 נערכו במשנה זהירות בכל הנוגע', סי "החברה למתנ, 'המארגני : "בדוח צוי . הליווי הרפואי

אבל הוועדה לא דיווחה א  נבדקו היבטי  אחרי  של התכנו  כמו שנבדק , "לטיפול ופינוי רפואי
 . ובה  א  התאימה הפעילות לקבוצת התלמידי  שהשתתפה בביקור, בוועדות בדיקה אחרות

שנמצא בפיקוח ,  טבע בנחל סער ברמת גול  תלמיד ממוסד חינו  מירושלי 2007באפריל  )2(
ר הוועדה ושניי  מארבעת חברי ועדת הבדיקה לא נכללו ברשימת בעלי התפקידי  "וי. ר"אג% מוכש

 . שנקבעה בחוזר ועדת בדיקה
ומכא  , פקח הטיולי  מרשות הטבע והגני  שמונה לחבר בוועדה הוא הפקח האחראי לרמת הגול 

ג  ולכאורה הייתה אמורה ועדת הבדיקה להתייחס , שג  נחל סער נכלל באזור האחריות שלו
דוח הוועדה . לתדירות  ולבדוק א  היו התרעות על מפגע בטיחות במסלול, לפעולות הפיקוח באזור

 . לא התייחס לשאלות אלה
. על בנחל אל, תאונה זו אירעה פחות משנתיי  לאחר שטבע תלמיד אחר ברמת הגול , זאת ועוד

המורי  , יות עמוקותמסלול שלאורכו יש ברכות טבע(בשני המקרי  היו כמה מאפייני  דומי  
הוועדה לא ). התלמידי  שטבעו לא ידעו לשחות, והמלווי  איבדו שליטה וקשר עי  ע  התלמידי 

אילו מסקנות הסיקו במחוז , על ולא ביקשה ללמוד מה נעשה מאז התייחסה ג  לטביעה בנחל אל
 .ובמשרד וא  ניתנו הוראות מיוחדות לפקחי  באזור

א% שמוסד , ר"% כחבר ג  מנהל מחלקת בטיחות באג% מוכשבאותה ועדת בדיקה השתת )3(
אמנ  הדוח , בנוגע למוסדות שבאחריות האג%. ר"החינו  שארג  את הטיול הוא בפיקוח אג% מוכש

__________________ 
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תמונה קשה ביותר של חוסר ידע בכל דרישות המשרד בעניי  טיולי  ובכל הקשור "ציי  שעלתה 
, ועדה כי לא מונה רכז טיולי  במוסד החינו  האמורעוד ציינה הו". לארגו  והכנה של פעילות זו

מינוי האחראי הטיול היה בניגוד להנחיות המשרד והמסלול שאירעה בו התאונה הקטלנית לא נכלל 
לא התייחסו המלצותיה לענייני  , למרות הנאמר בדוח הוועדה. באישור של לשכת התיאו 

  .הקשורי  להיבטי  של בטיחות באג%
✩  

ÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÈÎ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ¯˙‰ ¯·Î˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈ
‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÙ˙˙˘Ó ÌÈÏÂÈËÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈ„¯˘Ó ÌÈÓ¯Â‚ , ˙ÓÈÈ˜ ‰ÚÙÂ˙‰ ÔÈÈ„Ú

ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ Ô˜È˙ ‡Ï „¯˘Ó‰Â . 
Î Ó‰ ¯ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ"Ï ,„È˜Ù˙Ï ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˘‡¯ È·˘ÂÈ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ˘È ,

‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ Í‡ ; Ì˙„Â·Ú˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÏÂÏÎÏ ¯˘Ù‡Ó Ì‚ ¯ÊÂÁ‰
ÌÂÈ‰- ˙ÂÁÈË·ÏÂ ÌÈÏÂÈËÏ ˙Â¯È˘È ‰¯Â˘˜ ‰ È‡ ˙ÈÓÂÈ-˙È ÂˆÈÁ ‰ÈÈ‡¯ ˙ÈÂÂÊ ÈÏÚ· Ì‰˘  ,

 ˙Î¯ÚÓÏ ˙È˙¯Â˜È· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ¯˘‡-˙Â„ÚÂÂ· ÂÏÏÎ  ‡Ï Ì‰ ÌÏÂ‡  . „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ·
‰ ‡˘Â Ï ÌÈ˜È˘Ó Ì˙ÈÈ˘Ú·˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ˙Â„ÚÂÂ· Û˙˘ÓÌÈÏÂÈË .¯ÂÓ‡Î , ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„

È‡· ÚÂ‚ÙÏ-˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˙ÂÏ˙. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ì‰ ÈÓ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÏÏÎÈ‰Ï ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÚÂ ÓÏ È„Î . ÌÈ¯·ÁÏ ˙Â ˜‰Ï ˘È ÔÎ

˙Â„ÚÂÂ· ÏÂÏÎÏÂ Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÎ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÈÏÚ· Ï˘ ÔÂÂ‚Ó 
ÌÈ„È˜Ù˙.   

 טיולי  במוסדות החינו  החרדי 
 שבפיקוח החינו  המוכר שאינו רשמי

מרבית מוסדות החינו  ובתי הספר החרדיי  נמצאי  . ר פועל במתכונת של מחוז ארצי"אג% מוכש
משרד מבקר המדינה בדק . והוא האחראי לטיולי  המתקיימי  במוסדות אלה, 17בפיקוח אג% זה

ר בפרט מטפלי  בהיבטי  שוני  של טיולי בתי ספר במוסדות "משרד בכלל ואג% מוכשכיצד ה
 . החינו  החרדי

 למדו במוסדות חינו  חרדיי  2007 ובאפריל 2006שניי  מהתלמידי  שטבעו בטיולי  ביולי  .1
הוועדות לבדיקת התאונות האלה הצביעו על ליקויי  חמורי  . ר"הכפופי  לפיקוח אג% מוכש

והיה דמיו  בליקויי  ובמסקנות של שתי , לפני הטיול ובזמ  הטיול, לות מוסדות החינו בהתנה
 :כדלהל , הוועדות

Ï )א( Â È Ë Ï  È ‡ ¯ Á ‡ Â  Ì È Ï Â È Ë  Ê Î ¯  Ì È „ È ˜ Ù ˙ ‰  È Ï Ú הוועדה שבדקה את : ·
, העלתה שאמנ  בית הספר מינה רכז טיולי ) ' ועדה א להל  ( באג  ניצני  2006הטביעה ביולי 

__________________ 
 .749' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 58 ·)2008 ,מבקר המדינה: ר ראו ג "בעניי  אג- המוכש  17
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הוועדה שבדקה . ל המשרד הרלוונטיי "לתפקיד ולא היה בקיא דיו בחוזרי מנכא  הוא לא הוכשר 

העלתה כי במוסד החינו  לא מונה כלל רכז ) ' ועדה ב להל  ( בנחל סער 2007את הטביעה באפריל 
בנוגע לאחראי ". ומתו  כ  ג  אי ביצוע , מדובר באי הכרה מוחלטת של הנהלי "טיולי  וכי 

וכמוב  לא נעשתה בהתא  , הגדרת אחראי הטיול לא הייתה בפועל: "ועדהלטיול הייתה מסקנת הו
 ".להנחיות המשרד

Ï )ב( Â È Ë ‰  Ô Â  Î שתי ועדות הבדיקה הצביעו על כ  שהתלמידי  טבעו בעת פעילות : ˙
 . שלא היו בתי הספר רשאי  לקיימה

Ì )ג( È „ È Ó Ï ˙ ‰  Ï Ú  Í Â  È Á ‰  ˙ Â Â ˆ  ˙ Ë È Ï שתי הוועדות הצביעו על קשיי  : ˘
א% ציינה במסקנותיה שחוסר שליטה ' ועדה ב. ות החינו  של בית הספר על התלמידי בשליטת צו

 . ובקרה היה אחד הגורמי  התורמי  לטביעתו של התלמיד
חסר גו% ידע וחניכה בנושא זה מול ] כי"[במסקנותיה ' ר מצאה ועדה א"בנוגע לאג% מוכש .2

". שאינו רשמי לא קיימי  גופי  אלובמוכר ... א  במחוז רגיל יש גופי  מקצועיי . המפקחי 
שתפעל יותר בתחו  זה מתוק% "ר "הוועדה א% הוסיפה כי היה אפשר לצפות ממנהלת אג% מוכש

 ". תפקידה ואחריותה כמנהלת האג%
בכל הקשור לפיקוח על ניהול "ר "ל לבחו  את אחריותו של אג% מוכש"המליצה למנכ' ועדה א

עוד המליצה ". בנושא הטיולי ... רה באשר לציפיות מהאג%לקבוע עמדה ברו. טיולי  בבתי הספר
לבחו  העברת האחריות לטיפול בתי ספר של המוכר שאינו רשמי בכל הקשור לביטחו  "הוועדה 

למנות ועדת טיולי  בדומה למחוזות המשרד "או לחלופי  " ובטיחות בטיולי  למחוזות המשרד
הוועדה קבעה שמועד ביצוע ההמלצות ". נו רשמיבאג% המוכר שאי... אשר תרכז את נושא הטיולי 

 .6.2.07 ל המשרד לשעבר אישר את המלצות הוועדה ב"מנכ. 1.3.07 יהיה לא יאוחר מ
. ל למינהל אחראי לגיבוש דר  היישו  של דוחות הוועדות"הסמנכ, על פי חוזר ועדות בדיקה .3
 18.4.07 רק ב. 'מלצות ועדה אישיבה בנושא יישו  ה, ל למינהל לשעבר" קיי  הסמנכ25.3.07 ב

ובה  הגדרת , ר"ל לשעבר את סיכו  הדיו  שנקבעו בו נושאי  לטיפול אג% מוכש"הפי$ הסמנכ
ר שתעסוק בי  היתר בהכשרת "הקמת ועדת טיולי  באג% מוכש, עובד שירכז את נושא הטיולי 

ת המשרד בכל ל והוראו"רכזי טיולי  ובהפקת לקחי  מאירועי  חריגי  ובהטמעת חוזרי מנכ
 . 1.7.07 ל למינהל ביקש לקבל דיווח ב"הסמנכ. הקשור לטיולי 

·-3.7.07˘ÎÂÓ Û‚‡ ˙Ï‰ Ó ‰ÚÈ„Â‰ "Î ÓÒÏ ¯" ‰ ÂÓÓ ÈÎ ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰˘ ¯·Ú˘Ï Ï‰ ÈÓÏ Ï
ÔÂÁËÈ· ,˘ÎÂÓ Û‚‡· ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Â ˙ÂÁÈË·" ¯) ÔÏ‰Ï-Û‚‡· ˙ÂÁÈË·‰ ‰ ÂÓÓ  ( ˙‡ ÊÎ¯È

ÌÈÏÂÈË‰ ‡˘Â  ,‡ ¯È˘Î‰Ï ˘È ÈÎ ‰ÙÈÒÂ‰ Í‡‡˘Â Ï Â˙Â . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‡ˆÓ 
 ¯·ÓËÙÒ·2008Û‚‡· ˙ÂÁÈË·‰ ‰ ÂÓÓ ¯˘ÎÂ‰ ‡Ï  , ÊÎ¯È˘ ÚÂˆ˜Ó ˘È‡ Û‚‡· ÔÈ‡ ÍÎ Ï˘·Â

ÌÈÏÂÈË‰ ‡˘Â  ˙‡. 
 בהשתתפות 22.6.07 ר צירפה למכתבה דיווח על פגישה שהתקיימה ב"מנהלת אג% מוכש .4

באותה . טיולי  וממונה בטיחות ארציראש מינהלת ה, ממונה הבטיחות באג%, סגנית מנהלת האג%
פערי  "וציי  שיש , פגישה הסביר ממונה בטיחות ארצי את הצור  בהקמת ועדת טיולי 

הוחלט שוועדת טיולי  לא תוכל לפעול , למרות זאת". משמעותיי  ביותר בהכרת הנחיות המשרד
  הגדולות ולהפי$ האג% יוכל להנחות באופ  יותר מסודר את שתי רשתות החינו"ר ו"באג% מוכש

בנוגע לטיפול בבתי הספר שאינ  שייכי  לרשתות החינו  הגדולות ולהקמת ". חומרי  מעת לעת
ועדת טיולי  באג% כתבה מנהלת האג% שאי  האג% יכול לקבל עליו מטלות נוספות בשל מספר 

 .המפקחי  הקט  לעומת מספר בתי הספר שבאחריותו
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˘ÎÂÓ Û‚‡ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ÁÂÂÈ„‰Ó"È‡ ¯-Ù‡ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏ·˜˙‰ ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ ¯˘
 ÏÎ ÏÚ ˙ÂÓÎÒÂÓ ÂÈ‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ì‡Â Èˆ¯‡ ˙ÂÁÈË· ‰ ÂÓÓ Ï˘ ÂÈ¯·Ò‰Ï „Â‚È ·

‰˘È‚Ù· ÌÈÁÎÂ ‰ .Û‚‡· ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÈË ˙„ÚÂ ÏÎÂ˙ ‡Ï ÚÂ„Ó ÌÈ¯·Ò‰ ‰Ù¯Èˆ ‡Ï Ì‚ ‡È‰ ,
˙˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ÔÈÎ‰Ï ‰˙ ÂÂÎ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‰  ÂÏÈ‡ ‰Ë¯ÈÙ ‡ÏÂ „ˆÈÎÂ ˙Â

˙Â„ÒÂÓÏ ÂÚÈ‚È ˙ÂÈÁ ‰‰˘ ‡„ÂÂ˙ . Ï˘ ÌÂÎÈÒÏ ‰¯È˙Ò· ˙„ÓÂÚ ‰Ï·˜˙‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Î ÓÒ‰"Ï‰ ÈÓÏ ¯·Ú˘Ï Ï , ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯˘È‡ Û‡ ‡Â‰Â2008 ,

˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ¯·ÚÂ˙ ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ÌÈÏÂÈË ˙„ÚÂ Ì˜Â˙ Û‚‡·˘. 
5.  ˘ÓÁ ÏÚÂÙ·˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÏÙÈË ‡Ï ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ ˘˘Ó

ÌÈÈ„¯Á‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÏÂÈË· ; ˙Â¯ÂÓ ˙¯˘Î‰Ï ‰ÏÚÙ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ Ï˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙„ÚÂ ˜¯
Ï˘Ï"ÌÈÈ„¯Á ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ ˙¯˘Î‰ÏÂ Á . ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú

‡˘Â · , ÁÂ˜ÈÙ·˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÏÂÈË· ˙ÏÙËÓ˘ ÌÈÏÂÈË ˙„ÚÂ ÔÈ‡ ÍÎ Ï˘·Â Û‚‡
˘ÎÂÓ"Ì‰ÈÏÚ ˙Á˜ÙÓÂ ¯ . 

6.  È„È· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ¯ÙÒ È˙· ÈÏÂÈË· ÌÈ Â˘ ÌÈË·È‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÎÂÓ Û‚‡· ÌÈÏÙÂËÓ Ì È‡ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰"¯ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

)‡( ˘ÎÂÓ Û‚‡·"ÌÈÈ„¯Á‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÏÂÈË‰ ÈÊÎ¯ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ¯ , ÍÎÈÙÏÂ
È ¯ÙÒ‰ È˙·Ó ‰ÓÎÏ Ú„ÂÈ Â È‡ Û‚‡‰ÌÈÏÂÈË‰ ÊÎ¯ ˙Â ÓÏ ˘ , ˙¯·Ú‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡Â

ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯Ï ˙Â¯˘Î‰ . 
ר הוועדה המחוזית של מחוז תל אביב כי במכתבי  "בתשובה למשרד מבקר המדינה מסר יו

נדרשו ", אשר היו בה  ליקויי  חמורי , ר"שהוציא המחוז לבתי ספר החרדיי  שבפיקוח המוכש
 ".למכתבי  אלו לא היה כל מענה.  רכזי טיולי המנהלי  לשלוח מורי  להשתלמויות

, ר אי  לבתי הספר למי להגיש את תכניות הטיולי  שלה "בהיעדר ועדת טיולי  באג% מוכש )ב(
, ג  א  ה  מכיני  תכניות טיולי , על כל פני . ומשו  כ  ספק א  בכלל ה  מכיני  תכניות כאלה
ועדות הבדיקה דלעיל א% הצביעו .  מטע  המשרדה  אינ  נבדקות בידי איש מקצוע מתחו  הטיולי 

סביר להניח שג  בבתי ספר רבי  אחרי  ; על כ  שלבתי הספר שנבדקו לא היו כלל תכניות טיולי 
 .אי  תכניות טיולי 

˘ÎÂÓ Û‚‡"ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈËÏ ÈÙÂÏÁ ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ÏÚÙ ‡Ï ¯ . Ì¯Â‚ Û‡ ÍÎÈÙÏ
‰ Ï˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ Ô˜˙Ó ‡Ï „¯˘Ó· ˙Â„ÓÂÚ Ô È‡ Ì‡ Û‚‡‰ ÁÂ˜ÈÙ·˘ ˙Â„ÒÂÓ

„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ˙ÂÈ‚Â‚„Ù‰ ˙ÂÓ¯Â · . 
)‚(  ˙ÏÏÂÎ ÌÈÏÂÈË ˙È Î˙ ÌÈÈ„¯Á‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ ÎÂ‰ ‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

 ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÈ Î˙ ÂÓÎ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏÂÈËÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘˙ ¯˘‡ ‰Ï‡‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Ó‡˙ÂÓ‰
Î Ó ¯ÊÂÁ· ˘¯„ ˘ ÂÓÎÂ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰"„¯˘Ó‰ Ï .Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜· , ÈÙÂ‡‰ Ï˘·

ÌÈÈ„¯Á‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ È„ÂÁÈÈ‰ ,Ì˙Â‡ ˙Â ÈÈÙ‡Ó‰ ˙ÂÈÂ˘È‚¯‰Â ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ,
‰Ï‡‰ ˙Â„ÒÂÓÏ „ÁÂÈÓ· ˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˙È Î˙ ˙˘˜·˙Ó , ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ˙Èˆ¯‡‰ ˙È Î˙‰˘ Ì‚ ‰Ó

ÍÎÏ. 
י כד, יש לשלב בטיולי בתי ספר את פיתוח היכולת לטייל עצמאית, על פי חוזר טיולי  )ד(

, ח"הנושא נכלל בתכנית הלימודי  של של, כאמור. שתלמידי  יוכלו לטייל בזמנ  הפנוי ובחופשות
 .ח"אי  לימודי של) למעט בתי ספר אחדי  לבנות(אול  במוסדות החינו  החרדיי  
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היו מקרי  . 18תלמידי מוסדות החינו  החרדיי  מרבי  לטייל בחופשות ממסגרות הלימודי 

והדבר נבע לעתי  מחוסר מודעות מספקת , וא% היו כאלה שנפגעו,  למצוקהשתלמידי  אלה נקלעו
 . לסיכוני  הכרוכי  ביציאה עצמאית לטיול

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„¯˘Ó‰ ÏÚ ,˘ÎÂÓ Û‚‡ ÏÚ „ÂÁÈÈ·Â"¯ , ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ
ÏÂÈË‰ ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ ˙‡ ‰Ï‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙ „ÓÏÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ , Ì„ÓÏÏ „ÂÁÈÈ·Â

· ÏÈÈËÏ‰ÁË·. 
האג% רואה בחיוב הקמת צוות אשר ירכז את הנושא ויפעל : "ר כתבה"מנהלת אג% מוכש .6

מרכז ... בראש הצוות יעמוד. לקידו  בטיחות בטיולי  תו  מיצוי היכולות המקסימאליות של האג%
מנהלת האג% ביקשה שראש מינהלת הטיולי  וממונה בטיחות ארצי יונחו בכתב ". הבטיחות באג%

 . את הצוות הזהללוות
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ÏÚÙ ‡Ï ˙ÂÂˆ‰ ‰˘ÚÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Á , ‰È‰ ‡ÏÂ

˘ÎÂÓ Û‚‡·˘ ÌÈÈ„¯Á‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏÂÈË· ÏÙËÈ˘ ÈÓ"‰ ˘ ‰˙Â‡· ¯ . ˙Ï‰ Ó ˙È ‚Ò Ì Ó‡
˘ÎÂÓ Û‚‡" ˙ ˘· ˙Á‡ ÌÚÙ Ò Î˙‰ ˙ÂÂˆ‰˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˙ÂÁÈË· ÊÎ¯ÓÂ ¯

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"Á , Í‡È‡ ‰·È˘È‰Ó ÌÂÎÈÒ ¯„ÚÈ‰·-‰· ËÏÁÂ‰Â ÔÂ„  ‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ .
‰Ê „·ÏÓ , ˙ÙËÂ˘‰ ‰„Â·Ú‰ Í¯ÂˆÏ ‰Î¯„‰ ÈÓÈ È ˘ Âˆ˜Â‰ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂ ÏÎÏ

ÌÈÏÂÈË‰ ˙„ÚÂ ÊÎ¯Ó Ï˘ ,˘ÎÂÓ Û‚‡ ÂÏÈ‡Â"˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ‰Î¯„‰ ÈÓÈ ‰ˆ˜‰ ‡Ï ¯. 
 2008באוגוסט . הטיולי  שבפיקוחור לקבל נתוני  על "משרד מבקר המדינה פנה לאג% מוכש .7

ר וממונה בטיחות באג% שאי  באפשרות האג% להפעיל ועדת "השיבו סגנית מנהלת אג% מוכש
את רשתות ... האג% מנחה: "ה  הוסיפו. ולא פירטו בכמה מוסדות מדובר והיכ  ה  פרוסי , טיולי 

$ באמצעות הרשתות חומרי  ומפי, "'מעיי  החינו  התורני'ו' חינו  העצמאי'החינו  הגדולות ה
 . האג% מטפל באירועי  חריגי  שאג% הביטחו  מעביר אליו, מלבד זה. ועדכוני 

ר וממונה הבטיחות באג% כתבו למשרד מבקר המדינה והציגו תמונה קשה "סגנית מנהלת אג% מוכש
:   ציינובי  היתר ה. הכוללת ליקויי  חמורי  בהתייחסות מוסדות חינו  חרדיי  לטיולי בתי ספר

פריקת עול מוגברת "ו" עיגול פינות"והוסיפו שקיימי  , "ל לטיולי "חסרה התייחסות לחוזר המנכ"
מדבריה  עולה חשש שליקויי  אלה עלולי  א% להוביל לסיכו  ". ממסגרת השגרה בפעילות בטיול

 .שלומ  וחייה  של תלמידי  בטיולי  של המוסדות האלה
˘ÎÂÓ Û‚‡"ÂÚÙ· È„ Ì‡ ÔÁ· ‡Ï ¯ Ï˘ ÌÓÂÏ˘ ÔÂÎÈÒ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î Ë˜ ˘ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏ
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ÎÂÓ Û‚‡ ÏÚ" ‰ÚÓË‰Â ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï ¯

 ÈÚˆÓ‡· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â·¯Ï ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÏ‰ Ó ·¯˜· ˙ÂÁÈË·‰ ÈÏ‰Â  Ï˘ ÌÈÈ·ÈÒ Ë È‡
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÚÓ˘Ó .Â È˘ ÏÁ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘ÓÓ Ï˘ È

ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÈÏÂÈË· Û‚‡‰ ÏÂÙÈË· , ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÁÂ„Â ˙Â Â‡˙‰ Û‡ ÏÚ
Ô‰È˙Â·˜Ú· Â‡·˘.  

✩ 
__________________ 

ובעיקר , "בי  הזמני  "* של חופשה ממסגרות הלימודי  *בקרב תלמידי הישיבות שמה של תקופה זו   18
 . באלול' באב לא' בשלושת השבועות שבי  מוצאי ט, הכוונה לתקופת הקי1
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˘ÎÂÓ Û‚‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰ÓÂ‚Ú ‰ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ" ÌÈÏÂÈË‰ ‡˘Â · ¯
ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ˙Â„ÒÂÓ· .˘ÎÂÓ Û‚‡" ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÂˆ ÌÈ˜‰ ‡Ï Û‡Â ÌÈÏÂÈË ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰ ‡Ï ¯

ÂÈË·¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ıÂÁÓ ‰„ÈÓÏ·Â ÌÈÏ ; ‡Ï Ì‚ ÏÂÙÈË‰Â ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‡Ï
˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ¯·ÚÂ‰ . Û‚‡ ÏÚÂ ÏÏÎ· „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˘ÎÂÓ"ÏÈÚÏ„ ‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙Âˆ¯Ó  ¯˙È· ÏÂÚÙÏ Ë¯Ù· ¯ , Â·˙Î ˘
ÈÙ· ¯ÙÒ È˙· Ï˘ ÌÈÏÂÈË· ˙ÂÈ ÏË˜ ˙Â Â‡˙ ˙Â·˜Ú·Û‚‡‰ ÁÂ˜ . ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ˘È

„¯˘Ó‰ ,ÈÈ ÂÁËÈ·‰ Ô‰ÌÌÈÈ‚Â‚„Ù‰ Ô‰Â ÌÈÈ˙ÂÁÈË·‰Â  , ˙Â„ÒÂÓ· Ì‚ ¯ÙÒ È˙· ÈÏÂÈË ÔÈÈ Ú·
 ÌÈÈ„¯Á‰ ÍÂ ÈÁ‰)È ÈÈÙ‡ÓÏ ˙Â˘˜·˙Ó‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ÌÚÌÔ‰Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰  .( ˘È ¯˙È‰ ÔÈ·

˘¯„ Î Ì¯È˘Î‰ÏÂ ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ ˙Â ÓÏ ,‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈÏÂÈË ˙„ÚÂ Ï˘ ÈÂÂÈÏÏ ‚Â‡„ÏÂ ÍÂ ÈÁ
 Ì‰· ˙Â˜ÒÂÚ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ÌÈ‡˘Â · ˜ÂÒÚ˙˘ È„¯Á‰- ËÈÏÁ˙˘ ˙ ÂÎ˙Ó· 

„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ‰ÈÏÚ.   
 סיכו 

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙Ó ˜ÏÁÎ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÏÂÈË‰ , Ì‰Ï ÒÁÈÈÓ „¯˘Ó‰Â
¯ÚÂ ‰ ·ÂˆÈÚ ÍÈÏ‰˙· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯Ó Ì‰· ‰‡Â¯Â ‰·¯ ˙È‚Â‚„Ù ˙Â·È˘Á . ÌÈ˜‰ „¯˘Ó‰

Ë ˙Ï‰ ÈÓ ˙È·Ï ıÂÁÓ ‰„ÈÓÏÂ ÌÈÏÂÈËÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎÏ ˙È‡¯Á‡ ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈÏÂÈ
¯ÙÒ‰ ,˙Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰˙Â‡ÓˆÚ ‰Ú‚Ù  ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Í‡ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚ˘

¯ÙÒ È˙· ÈÏÂÈË· ¯Â˘˜‰ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ : ÌÈÏÂÈË‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ‰„ÓÚÓ
Ë‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÈÈÂÂ˙‰· ˜ÂÒÚÈ˘ ¯ÈÎ· ÌÂ¯ÂÙ ˙Ó˜‰Â„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÏÂÈ. 

ÔÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÙÒ È˙· ÈÏÂÈË· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚Â‚„Ù ˙ÂÈ‚ÂÒ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ :
ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈ ;¯ÙÒ‰ È˙· ÏÎ· ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ ÈÂ ÈÓ ,ÌÏÂÓ‚˙Â Ì˙¯˘Î‰ ; ˙ÁË·‰

ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈÏÂÈË ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ; ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ
¯È· ¯˜·Ï ‰·ÂÁ‰ÌÈÏ˘Â . ˜ÏÁ Ì‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏÂÈËÂ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 „ˆÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎÏ Â˙Ú„ ˙˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙Ó
ÌÈÏÂÈË‰ Ï˘ È‚Â‚„Ù‰ , ˙È‚Â‚„Ù ˙ÏÚÂ˙ ˜ÈÙ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡Â ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏÂ

ÌÈÏÂÈË‰Ó ˙È·¯Ó. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ˙Â˘¯‰ ÈÓÂÏ˘˙· ÔÂ„ÈÂ ·Â˘È „¯˘Ó‰˘

ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ‰ÈÚ·‰ ÌÚ „„ÂÓ˙ÈÂ ÌÈÏÂÈË‰ ¯Â·Ú· , ˜ÏÁ ‡Â‰ ÏÂÈË‰˘ ÂÈ˙ÂÚÈ·˜ ¯Â‡Ï
ÌÈÎ¯Ú ˙ÈÈ ˜‰Â ¯ÚÂ ‰ ·ÂˆÈÚ ÍÈÏ‰˙· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯ÓÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙Ó . 

 Ï˘ ÌÓÂÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„ÎÂ ÌÈÏÂÈË· ÌÈ ÂÓË‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÌÚ ¯˙ÂÈ ·ÂË „„ÂÓ˙‰Ï È„Î
ÌÈÏÈÈËÓ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ,Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ· ¯˙ÂÈ ·ÂË ˘Ó˙˘‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ . ¯˙È‰ ÔÈ·

ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ ÌÚ Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ· ¯Ó‡ ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ , ÔÂ Î˙Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ·
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ˙„Â·Ú ,ÌÈÁ˜Ù‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„Â ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ; ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ

‰ÊÂÁ· ¯Ó‡ ‰ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ ; ÔÂÁ·ÏÚ·˜ ˘ È·¯Ó‰ ˙Â¯˜·‰ ¯ÙÒÓ· È„ Ì‡ ; Ì‡ ˜Â„·ÏÂ
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈÓ˘ÂÈÓ ‰¯˜· ÏÎ Í˘ÓÏ Ú‚Â · ‰ÊÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 Â‡ ÌÈÏÂÈË ÈÏÂÏÒÓ· ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È Ï Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰
 ‰Ê „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈÈ˜ ¯‚‡Ó· ˘Ó˙˘‰Ï13‰ ˘ . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ì‰ ÈÓ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ 

‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÏÏÎÈ‰Ï , ‰È¯·ÁÂ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Á Ó Ï˘ ÚÂ·˜‰ Ì˜ÂÒÈÚ˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„Î
‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘È. 

˘ÎÂÓ Û‚‡"ÂÁÂ˜ÈÙ·˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÈÏÂÈË· ÏÙËÓ Â È‡ ¯ . ÂÓ˜Â‰˘ ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ
Á‡‰ ÌÈ ˘· ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ‰ÚÈ·Ë È¯˜Ó ˙Â·˜Ú· ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰ ˙Â Â¯

˘ÎÂÓ Û‚‡ Ï˘Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ"¯ ,Â ÂÈÒÈ  Í‡˙ ÂÏÚ ‡Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï 
‰ÙÈ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘ÎÂÓ Û‚‡ ÏÚÂ ÏÏÎ· „¯˘Ó‰ ÏÚ" Ì˘ÈÈÏÂ ÏÂÚÙÏ Ë¯Ù· ¯

‰˜È„·‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ,Ó· ¯ÙÒ È˙· ÈÏÂÈË ÔÈÈ Ú· „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ÚÈÓË‰ÏÂ ˙Â„ÒÂ
ÌÈÈ„¯Á‰ ÍÂ ÈÁ‰ .˘¯„ Î Ì¯È˘Î‰ÏÂ ÌÈÏÂÈË ÈÊÎ¯ ˙Â ÓÏ ˘È ¯˙È‰ ÔÈ· , ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰ÏÂ

˘ÎÂÓ Û‚‡· ÌÈÏÂÈË"È„¯Á‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯Â·Ú ¯. 
 


