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  חינו  ורווחהשירותי
 תקציר

  להל  (במשרד החינו  )  אג  שחר או האג  להל  (חינו  ורווחה אג  שירותי 
האג  אחראי לקידו  תלמידי  מאוכלוסיות חלשות . 1988הוק  בשנת ) המשרד

ולש  כ  הוא מספק שירותי  לתלמידי  שהגיעו , באזורי פיתוח ובשכונות מצוקה
מטופלי  ג  בידי גופי  , ילדי  שבה  מטפל האג ה. כלכלי נמו  מרקע חברתי

מאז . רשויות מקומיות ועמותות, נוספי  כמו משרד הרווחה והשירותי  החברתיי 
לית ומנהלת המינהל הפדגוגי "והוא כפו  לסמנכ, ר אבי לוי"הקמת האג  מנהל אותו ד

ליו   מי174  בכ2008התקציב הייעודי של האג  הסתכ  בשנת . לאה רוזנברג' הגב
, ח מתקציב שכר לימוד" מיליו  ש400 כמו כ  עומד לשימוש האג  סכו  של כ. ח"ש

  . יסודיי  שהמשרד מעביר לבעלויות של בתי הספר העל
 פעולות הביקורת
.  בדק משרד מבקר המדינה את פעולות אג  שחר2008ספטמבר  בחודשי  פברואר

 הג  לתרבות ולאמנות בפעילות; הביקורת התמקדה בעיקר בהפעלת תכניות באג 
הביקורת סקרה את פעילות , כמו כ . ובהעסקת עובדת של חברה קבלנית; בשכונות

בדיקות . הבדיקה נעשתה במטה האג . האג  ביחס ליעדי  שעמדו בפני המשרד
, סי "בחברה למתנ, במחוזות ירושלי  והמרכז, השלמה נעשו במינהל הפדגוגי

, ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש"ת הסמנכבלשכ, באג  משאבי אנוש, בלשכת החשב
  .ובלשכה המשפטית, הנקראת במשרד ועדת הרכישות, בוועדת המכרזי 

 עיקרי הממצאי 
 תקציב האג 
 17%  הוא היה קט  בכ2007בשנת :  קוצ+ תקציב האג 2007  ל2001בי  השני  

מספר  של הילדי  המוכרי  למחלקות  עומת זאתל. 2001יחסית לתקציב בשנת 
 והגיע 44%  בכ2007  ל2001לשירותי  חברתיי  ברשויות המקומיות גדל בי  השני  

  והגיע 129% ומספר  של הילדי  בסיכו  גדל בשני  אלה בכ, 419,000 לכ
, נוכח המגמה הזו היה על המשרד לגבש מדיניות לטיפול בבעיה האמורה. 327,000 לכ

  .והוא לא עשה זאת
 פעילות המחלקות באג 

מספר  של התלמידי  הנזקקי  לשירותי האג  מהווה כשליש , רכת המשרדלפי הע
ולמרות זאת המשרד לא גיבש מדיניות כיצד בכוונתו להתמודד ע  , מכלל התלמידי 

והניח לאג  לפעול בלי שהמשרד , העלייה במספר הנזקקי  שהחריפה במש  השני 
 .סיפק מענה מערכתי ושיטתי לנושא
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 : כדלהל , יסודיי  ניות לימודי  בבתי הספר העלהאג  הפעיל בי  היתר תכ
נועדה להגדיל את מספר התלמידי  הזכאי  ) ר" מב להל  (תכנית מסלול בגרות רגיל 

וביניה  צמצו  פערי  , ר כמה מטרות"אג  שחר הציב לתכנית המב. לתעודת בגרות
 העלאת שיעור מקבלי תעודת בגרות מלאה בקרב אוכלוסיות; לימודיי  ונשירה

כלכליות חלשות  ומת  כלי  והזדמנויות לתלמידי  משכבות חברתיות, חלשות
התמקד , שמבי  כל המטרות שהציב לעצמו, נמצא. לכניסה למוסדות להשכלה גבוהה

א  לא בדק א  , האג  בבדיקת שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב מסיימי התכנית
  במוסדות להשכלה תעודות הבגרות שהשיגו התלמידי  אפשרו קבלה ללימודי
 . גבוהה ומה שיעור בוגרי התכנית שאכ  המשיכו בלימודי  אלה

אתגר היא תכנית לימודי  לתלמידי  שהישגיה  נמוכי  משל אלה שהתקבלו 
 היו בעלויות של בתי ספר שלא העבירו לכיתות אתגר את 2006בשנת . ר"לכיתות מב

ל התקציב הנוס  שהעביר המשרד לא בדק א  כ. מלוא תוספת השעות שהמשרד מימ 
 . עבור כיתות אתגר אכ  הגיע לתלמידי 

המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה שבאג  מופקדת על מניעת נשירה מבתי ספר 
ה  ) סי " קב להל  (קציני ביקור סדיר . ה  מבחינה פדגוגית וה  מבחינה מינהלית

יר של תלמידי  בבתי הגור  המקצועי המונע נשירה גלויה וסמויה ומבטיח ביקור סד
 . הספר ובגני החובה
 תלמידי  במצב של סכנת נשירה 490,000  נמצאו כ2008בשנת , לפי נתוני המשרד

ס יטפל "באותה שנה קבע המשרד תק  שכל קב. סי "והיו זקוקי  לטיפול  של קב
. סי " קב3,290 ככדי לענות לכל צורכי מערכת החינו  נדרשו .  תלמידי 150 בכ

 480 ובאותה שנה הועסקו כ, סי "רד לא הגדיל את תק  משרות הקבאול  המש
שה  טיפלו , יוצא אפוא.  תלמידי 60,000  משרות בלבד שטיפלו בכ415 סי  ב"קב
 .  בלבד מהתלמידי  שנזקקו לטיפול 12% בכ

. 'יב ' מתלמידי כיתות ז25,000 נשרו כח "התשס ז"התשסבמעבר בי  שנות הלימוד 
 תלמידי  3,500 כמו כ  נשרו כ. היו מהחטיבה העליונה, 80% כ, עיקר הנושרי 

 . 'ו 'בכיתות א
, "המועדוניות המשפחתיות"המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה מפעילה ג  את 

המועדוניות פועלות לאחר שעות הלימודי  ועד . המיועדות בעיקר לילדי  בסיכו  גבוה
 . שעות אחר הצהריי  המאוחרות

שיספקו את  מועדוניות 29,000 בכ היה צור  2008עולה שבשנת מנתוני המשרד 
 מועדוניות 400 ח פעלו רק כ"בשנת הלימודי  התשס.  תלמידי 435,000 שירות  לכ

.  מאלה הזקוקי  למועדונית או לפתרו  דומה1.5% שה  כ,  תלמידי 6,000 ובה  כ
היק  הפתרו  . נהח לש" מיליו  ש50  בכ2008תקציב האג  למועדוניות הסתכ  בשנת 

הקמת כל המועדוניות . שמציע המשרד לילדי  הזקוקי  למועדונית הוא זעו 
, ח ועל כ  היא בלתי ריאלית" מיליארד ש3.6 כרוכה בהשקעה תקציבית של כהנדרשות 

 . שייתנו מענה לקשת רחבה של תלמידי , א  המשרד לא ד  בתכניות חלופיות
בשנת .  ובבני משפחותיה 3 0  בגילי  אג  שחר מפעיל תכניות לטיפול בילדי

 גני 180 בכ,  ילדי  והוריה 1,383ט מטופלי  במסגרת המחלקה "הלימודי  התשס
 2007בשנת , 1"2007  ילדי  בישראל "  הסטטיסטי לפי נתוני השנתו. ילדי  ומעונות

__________________ 
  .המרכז למחקר ופיתוח, בהוצאת המועצה הלאומית לשלו  הילד  1
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, יוצא אפוא.  מוכרי  למחלקות לשירותי  חברתיי 3 0 ילדי  בגילי  51,330היו 
 .   טיפל רק במספר זעו  של ילדי  בגיל הר  מכלל הנזקקי שהאג

האג  מפעיל תכניות לרווחה חינוכית באזורי מצוקה במטרה לשפר את ההישגי  
 2008בשנת . הלימודיי  ולמנוע פיגור מצטבר במיומנויות היסוד בכיתות הנמוכות

ובי  פועל בחלק מהייש. ח" מיליו  ש38 בעלות של כ,  יישובי 120 טיפל האג  בכ
המשרד לא בדק א  התכניות השיגו את . האג  בשיתו  משרדי ממשלה נוספי 

 . יעדיה 
אול  ה  אינ  , אג  שחר מקיי  מגוו  רחב של פעילויות ותכניות לימודי  לכל הגילי 

יוצא שתלמידי  הנמצאי  בסיכו  . מופעלות ברצ  טיפולי בהתא  להתפתחות הילד
מטופלי  על ידי האג  בעיקר לקראת , ודית וחברתיתומגלי  קשיי  בהסתגלות לימ

 . יסודיי  בבתי הספר העל, סיו  חוק לימודיה 
תכניות האג  אינ  נותנות מענה לטיפול ברצ  התמדה והמשכיות כדי להקל על 

המשרד לא בדק ביוזמתו א  טיפול . הילדי  כבר בשלבי  הראשוני  להתפתחות 
יוזיל את העלויות , עיות בגילאי  הבוגרי  יותראינטנסיבי בגילאי  צעירי  ימנע ב

  .בהמש  התהלי  החינוכי וא  ְיַיתר חלק מהתכניות בגיל הבוגר
 תכנית מיכאל

תחומית  היא תכנית לימודי  רב, "מיצוי כישורי  אישיי  למצוינות " ל "מיכא
שייעודה הוא פיתוח היכולות האישיות של הלומדי  בה והקניית כלי  למצוינות 

את התכנית מפעילה חברת מיכאל שירותי ניהול ).  תכנית מיכאל או התכנית הל  ל(
 התקשר 2008 1994בשני  ).  חברת מיכאל להל  (מ "בע) 2002(וחינו  למצוינות 

 74,000  קבוצות הכוללות כ2,457המשרד ע  החברה להפעלת התכנית עבור 
  . ח" מיליו  ש91 בעלות של כ, תלמידי 

 מחקרי הערכה
והאג  נסמ  , מחקרי ההערכה של התכנית נעשו לבקשת חברת מיכאל לצרכיה .1

 .עליה  בבקשותיו לאשר את השתתפות המשרד במימו  התכנית
א  לא , 2001בחינת יעילותה ותרומתה של התכנית בידי המשרד החלה בשנת 

ושו  גור  במשרד לא קבע יעדי  כמותיי  ומדידי  להשגה ולא דרש , הסתיימה
 .   או לחדש בדיקה זולהשלי

מהנתוני  על הגידול בשיעור הזכאות לתעודת בגרות שבידי המשרד עולה שבשני  
העלו ששיעור " מחמירי "מחקרי  . 40%  עלה שיעור הזכאות לבגרות בכ2005 1995

נתוני מחקר שנעשה עבור חברת מיכאל מצביעי  ששיעור . 19% הזכאות עלה רק בכ
נתוני המחקר מעלי  את . 104%  בוגרי התכנית גדל בכהזכאות לתעודת בגרות מקרב

המשקיעה כספי  ומשאבי  רבי  בתכניות , השאלה כיצד ייתכ  שהנהלת המשרד
  . לא בדקה באופ  נפרד ועצמאי נתוני  אלה, ר ואתגר"וביניה  מב, שונות
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 התאמת התכנית לאוכלוסיית היעד של אג  שחר

 צוי  שאוכלוסיית היעד בתכנית 2006 בישיבת הנהלת האג  שהתקיימה באוקטובר
נתוני  שנאספו למחקר שג  הערכה . מיכאל אינה האוכלוסייה שבה מטפל אג  שחר

 העלו שרוב המשתתפי  בתכנית מיכאל לא תאמו 2001ומדידה החל בשנת 
 .לאוכלוסיית היעד של האג 

 החליט האג  שכל מחוז יכלול בתכנית מיכאל כיתות במסלולי  2008בשנת 
למרות אזהרותיה של חברת מיכאל , )ר ואתגר"מב: כמו(יחודיי  שהאג  הפעיל הי

שהיא אינה ערוכה להפעלת התכנית במתכונת זו וג  אינה יכולה להיער  לכ  
 .בתקופה קצרה

 לכיתות הייחודיות של אג  שחר נחלה 2008הביקורת העלתה שהתכנית בשנת 
לוסייה שאג  שחר מופקד על והצביעה על כ  שהיא אינה מתאימה לאוכ, כישלו 
 . לא ברור כיצד ממשי  האג  להפעיל את התכנית, במצב דברי  זה. טיפוחה

שנעשתה לפי דברי מנהל האג  לצור  ניצול עודפי , 2008הפעלת התכנית בשנת 
מהווה בזבוז כספי , א  על פי שלדברי חברת מיכאל כישלונה היה ידוע מראש, תקציב
במשרד ובאג  היו תכניות נוספות וחשובות . י המינהל התקי והיא בניגוד לכלל, ציבור

  . שנית  היה לנצל את עודפי התקציב עבור 
 נשירה מהתכנית

כי שיעור הנשירה המותר הוא עד ,  סוכ  בי  המשרד וחברת מיכאל2002בדצמבר 
 נמצא ששיעורי הנשירה גבוהי  בהרבה 2006באוקטובר .  ממספר התלמידי 25%

 .40% הגיעו לכממה שהוחלט ו
. ח" ש1,200 העלות הממוצעת לתלמיד בתכנית מיכאל הייתה במש  השני  למעלה מ

יוצא ,  מעל המוסכ 15% כ, 40% היות שבמהל  השני  היק  הנשירה היה כ
 תלמידי  אלה שלא 11,000 ח עבור כ" מיליו  ש13 שהמשרד שיל  לחברת מיכאל כ

   .סיימו את התכנית
 פטור ממכרז

המשרד הקי  בשנת .  נית  פטור ממכרז להתקשרות ע  חברת מיכאל1995 באוקטובר
לא צירפה לחוות דעתה הוועדה . לבחינת חלופות לתכנית מיכאלהוק  ועדת אד 1999

פרטי  על החלופות שבדקה ולא פירטה את הפרמטרי  שתכנית מיכאל עמדה בה  
 . ולכ  נבחרה
לית המשרד "מנכ לאחר שפנתה ג .  הופעלה התכנית בפטור ממכרז1995מאז שנת 

 והודיעה שמוטלת על המשרד החובה למצוא חלופות אחרות 2007למנהל האג  בשנת 
הוא לא השיב לפניותיה ולא פנה , שיש בה  להביא להשגת התוצאות המבוקשות

 ".קול קורא"לוועדת הרכישות שתחל בהלי  של 
לתכניות שיוכלו לשמש " קול קורא"החליטה ועדה הרכישות להכי   2008ביולי רק 

א  שלא פורס  , 2008הוועדה אישרה את הפעלת התכנית בשנת . חלופות למיכאל
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 נעשתה בלי שהיא נוכחה 2008ת הוועדה לאישור התכנית בשנת החלט". קול קורא"ה
  . למטרות שהמשרד מתכוו  להשיג" ספק יחיד"לדעת שחברת מיכאל היא אכ  

 פעילות מנהל האג 
מנהל ג   ,מיכאל צוי  שבי  השותפי  לעיצוב שיטת 2באתר האינטרנט של החברה

ח התכנית ובשיווקה בתו  המשרד מעורבותו ופעילותו של מנהל האג  בפיתו. האג 
א  היא לא קבעה הסדר למניעת ניגוד ענייני  בי  , הייתה ידועה להנהלת המשרד

  . מעורבותו בפיתוח התכנית לבי  הפעלתה באג  שבניהולו
 ת"תכנית גיל

 היא תכנית  )  תכנית גילת להל  " (גישה ייחודית להתפתחות תקינה " ת "גיל
וגניטיבית תקינה לילדי  הגדלי  בתנאי  של קיפוח שנועדה לאפשר התפתחות ק

עד שה  עלולי  לבלו  את התפתחות  ולהביא  לפיגור , ומצוקה סביבתית קשה
 . סביבתי
 זכתה תכנית גילת לתמיכת אג  שחר ומאז הופסקה על א  בדיקות 1995עד שנת 

כנית בגלל סכסו  בי  מנהל האג  לבי  מנהלת הת, שער  המשרד שהמליצו להפעילה
 . שיזמה ופיתחה אותה

.  עולה תמונה קוטבית  מיכאל וגילת  מטיפול האג  בשתי תכניות שונות לחלוטי  
, הופעלה, שמנהל האג  היה כאמור בי  השותפי  לעיצובה, תכנית מיכאל, מצד אחד

לא קבע יעדי  מדידי  להשגה ולא בדק א  , א  שהמשרד לא השלי  מחקרי הערכה
שוועדת , תכנית גילת, מצד שני. כלוסייה שבה מטפל האג היא פעלה בקרב האו

, מטרותיה ויעדיה, העריכו והצביעו על חשיבותה, מומחי  ואנשי מקצוע במשרד בדקו
  .בגלל יחסי  עכורי  בי  האג  לבי  מנהלת התכנית, לא הופעלה

 ג  תרבות ואמנות בשכונות
, ) הג  להל  (נות  פעל באג  שחר הג  לתרבות ואמנות בשכו1988החל משנת 

במטרה להביא , שמטרתו קידו  נושאי התרבות והאמנות בשכונות ובערי הפיתוח
במש  השני  יז  הג  בעיקר תחרויות בתחומי האמנות . לצמצו  פערי  בחברה

 2008בשנת . וכ  השתת  במימו  אירועי תרבות, שיועדו לכישרונות צעירי , והתרבות
 . ח" ש מיליו 13 הסתכ  תקציב הג  בכ

לית ומנהלת המינהל הפדגוגי ומנהל האג  לא היה מעורבי  באופ  שוט  "הסמנכ
שהוא ג  המאשר , והיא נעשתה באופ  עצמאי ובלעדי בידי מנהלו, בפעילות של הג 

השניי  לא ראו בו חלק ממשי . הבלעדי של הביצוע בתקנה התקציבית של הג 
ולא קיבלו ממנו דיווחי  , בועותלא קיימו ע  מנהל הג  פגישות עבודה ק, מהאג 

היעדי  שהג  הציב לעצמו לא הבשילו לכדי תכנית עבודה . שוטפי  על הנעשה בג 

__________________ 
  www.michael.org.il: אתר האינטרנט 2
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 פעולות הג  לא היו מלוות בקביעת יעדי  ובדיווחי  על השגת  או . מגובשת

  .לא נית  לדעת א  במש  השני  השיג הג  את יעדיו, בהיעדר כל אלה. השגת  אי
 רויקטי הוועדה לקידו  פ

שדנה בבקשות למימו  אירועי  או , בג  פועלת ועדה פנימית לקידו  פרויקטי 
וע  חבריה נמנו סג  מנהל אג  שחר , בראש הוועדה עמד מנהל הג . פרויקטי  שוני 

 . ורכז פרויקטי  הכפו  למנהל הג 
ובכ  , הוועדה לקידו  פרויקטי  נועדה לטפל בהתקשרויות בסכומי  נמוכי  .1

א  ס  כל ההתקשרויות שהיא אישרה הגיע ,  על ועדת הרכישות המשרדיתלהקל
בדומה להוראות , המשרד לא קבע כללי  ברורי  לעבודת הוועדה. ח"למיליוני ש

המשרד לא קבע את בעלי התפקידי  . הברורות שיש לוועדת הרכישות המשרדית
א קבע את כמו כ  הוא ל. הראויי  לשמש בה ולא הוציא כתבי מינוי למשתתפי 

ולא חייב שהפרוטוקולי  של הוועדה , את נהליה ואת הקוורו  המחייב, סמכויותיה
 .יכילו פרטי  שמה  נית  יהיה ללמוד מה היו שיקוליה בעת קבלת ההחלטות

הוועדה לקידו  פרויקטי  אישרה מימו  של אירועי  שנועדו לתושבי השכונות  .2
ועי  שיתקיימו בשכונות עצמ  ולאלו א  לא קבעה אמות מידה לאיר, וערי הפיתוח

וכיצד נית  להבטיח שבאירועי  הנערכי  לקהל הרחב יהיה , שיתקיימו מחוצה לה 
בידי הג  אי  נתוני  ואי  מידע על מהות , זאת ועוד. ייצוג של אוכלוסיית היעד של הג 

, נוכח זאת. האוכלוסייה שהשתתפה בפועל באירועי התרבות שהג  נטל חלק במימונ 
לאג  ולמשרד מידע המאשר כי פעולות הג  אכ  הגיעו לאוכלוסיית היעד , אי  לג 

 .שלו
הוועדה לקידו  פרויקטי  אישרה מימו  מופע שיועד לעובדי המשרד ומימו   .3

שנועד למימו  פעולות , ניצול תקציב הג . פעילות של חבורת הזמר של עובדי המשרד
אינו עולה בקנה , ווחת  של עובדי המשרדלר, תרבות לתושבי השכונות וערי הפיתוח

  .אחד ע  כללי המינהל התקי 
 המכרז לביצוע פעולות הג 

 פרס  המשרד מכרז לבחירת חברה שתבצע את הפעולות של הג  2007באוגוסט  .1
ועדת הרכישות אישרה את ההתקשרות ע  . העוסקות בהפקת תחרויות וסדנאות

בניגוד להחלטת ועדת ".  כוח אד על כל מרכיביה לרבות"סי  "החברה למתנ
סי  תעסיק עובדי  לפי דרישתו ולא "החליט מנהל הג  שהחברה למתנ, הרכישות

 .את אלה שהיא שילבה בהצעתה במכרז
בי  היתר צוינה תדירות ההפקה . במכרז צוי  היק  הפעילות הנדרשת מהמציעי  .2

היו גבוהות בהרבה  הדרישות במכרז. של כל תחרות ומספר המועמדי  הפוטנציאליי 
להצגת נתוני הכמויות במכרז לא . ממה שביצע הג  בשני  שקדמו לפרסו  המכרז

השלכות ה  על מספר המציעי  העשויי  להיענות , ולהטיית  מעלה, כהוויית 
  . למכרז וה  על גובה הצעות המחיר
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 "אדו  עול "המופע 
ל הג  שג  השתת  הוא מופע מוזיקלי שבי  יוזמיו היה מנה" אדו  עול " .1

לית המשרד החליטה שהמשרד ישתת  "מנכ. במת  ייעו+ מוזיקלי ובשירה, בכתיבתו
א  לא נימקה את ) ח" ש300,000מתו  (ח " ש200,000במימו  המופע בסכו  של 

 . החלטתה
היא הייתה אמורה להידו  בוועדת , נוכח ההיק  הכספי של ההתקשרות .2

ת ההתקשרות לאישור ועדת הרכישות הג  לא הביא א. הרכישות המשרדית
אלא לאישור הוועדה לקידו  פרויקטי  שאליה צורפה נציגה מחשבות , המשרדית

 . המשרד ובראשה עמד מנהל הג 
, היה לחבר ועדת המכרזי "קובעות ש, 1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי  .3

לא ישתת  , וועדהעניי  אישי בנושא הנדו  ב, או לתאגיד שהוא בעל עניי  בו, לקרובו
אחד , שהיה יוז  המופע, מנהל הג ". ובמקומו ימונה חבר אחר לאותו נושא, בדיו 

.  אישי לכל הקשור במופעבעל עניי  ודאי שהיה , והשתת  בשירהממלחיני המופע 
ר הוועדה לקידו  פרויקטי  שאישרה את ההתקשרות עמדה אפוא "השתתפותו כיו
 . בניגוד לתקנות

עובד אינו רשאי לעבוד בכל ", )ר" תקשי להל  (לפי תקנו  שירות המדינה  .4
ואי  הוא רשאי לעסוק בכל צורה שהיא בשו  , ג  א  אינה מכניסה שכר, עבודה
  ע  תפקידו או ע  עבודתו בשירות או א  יש בכ  משו  התנגשות אינטרסי, עסק

שבמקרה זה קיי  חשש של , משרד מבקר המדינה מעיר". א  עלול להיווצר מצב כזה
ניגוד ענייני  בי  עבודתו של מנהל הג  כאחראי לנושאי תרבות ובי  עיסוקו כאמ  

  .לית"א  הדבר לא הובא לידיעת המנכ, יוצר
 העסקת עובדת קבל 

, "העסקת עובדי  בעבודה בלתי צמיתה בשירות המדינהנוהל "ר נקבע "בתקשי
ולאפשר העסקה קבלנית במקרי  , שנועד למנוע העסקה קבלנית בלתי תקינה

לא יהיה מעורב בפעולות "עובד חברה המועסק בידי משרד , על פי הנוהל. הכרחיי 
מקו  מושבו ... הוא לא ישתלב בהיררכיה של המשרד; הביצוע הייעודיות של המשרד

 ".הוא לא ייצג את המשרד כלפי חו+... עיקרי לא יהיה בתו  המשרדה
הטיפול במרבית סעיפי התקציב של האג  וכ  הטיפול במכרזי  ובחוזי  הקשורי  
לפעילות האג  נעשה בידי עובדת חברה קבלנית שהועסקה באג  שחר כתקציבנית 

. 2008פטמבר  והמשיכה להיות מועסקת בו במועד סיו  הביקורת בס1996מאז שנת 
הכספי  , בתפקידה היא הייתה בקשרי עבודה שוטפי  ע  מינהל התקציבי 

בי  , עבדה מול ועדת הרכישות של המשרד ועסקה בהכנת מכרזי  וחוזי , והחשבות
 . היתר ג  בהכנת החוזה של הקבל  שדרכו היא הועסקה

מערכת הוקצה לה מחשב וקוד משתמש לעבודה ב, העובדת ישבה באופ  קבוע באג 
 . והיא השתתפה בהשתלמויות מטע  המשרד, התקציב של המשרד

, נוהלי העסקת עובדי קבל  היו ידועי  ה  למשרד וה  לחברות שסיפקו עובדי  למשרד
שהמשרד , יוצא אפוא. א  המשרד לא דרש להפסיק את עבודתה של עובדת החו+

 . ר"התעל  בעניי  זה מהוראות התקשי
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, לית המשרד מבדיקה בלתי תלויה שהיא יזמה" מנכלמרות חוות הדעת שקיבלה

לאפשר  "2008היא החליטה ביוני , ובסתירה להמלצות והחלטות שהתקבלו בעבר
פתרו  ". באמצעות הזכיי  במתכונת הקיימת] של העסקת עובדת החו+[המש  ההסדר 

. העסקתה של העובדת צרי  להיעשות בדר  של הפסקת עבודתה או הסדרתה
בחרה בא  אחת מאפשרויות אלה ובכ  אשררה למעשה את המש  לית לא "המנכ

  .העסקת העובדת בניגוד לכללי מינהל תקי 
 סיכו  והמלצות

חינו  ורווחה אחראי לקידו  תלמידי  מאוכלוסיות חלשות באזורי פיתוח אג  שירותי 
מספר  של , לפי הערכת המשרד. כלכלי נמו  ובשכונות מצוקה שבאי  מרקע חברתי

 .   לשירותי האג  מהווה כשליש מכלל התלמידי הנזקקי
כמו . חברתיי  האג  מפעיל מגוו  תכניות לרווחה חינוכית ולצמצו  פערי  חינוכיי 

האג  ש  לו למטרה להגדיל את מספר הניגשי  לבחינות הבגרות ולצמצ  נשירה , כ 
ה חלק מהתכניות שהופעלו לא לוו במחקרי הערכ. של תלמידי  ממוסדות החינו 

ומרבית  נעשו ללא שמירה על הרצ  הטיפולי , בהתא  ליעדי  מדידי  של המשרד
 . לאור  השני 

, הג  לאמנות ותרבות בשכונות ובעיירות הפיתוח שבאג  ש  לו למטרה לקד 
מנהל . להעמיק ולהרחיב את החינו  לתרבות ואמנות בקרב האוכלוסייה בפריפריה

ומנהל הג  , פעילות הג  חלק ממשי מהאג האג  ומנהלת המינהל הפדגוגי לא ראו ב
לדעת משרד מבקר . פעל באופ  עצמאי בלי שהנהלת המשרד תפקח על פעולותיו

על המשרד לקבוע כללי  ברורי  לעבודת הג  ולפעול למניעת חשש לניגוד , המדינה
ענייני  בי  עבודתו של מנהל הג  כאחראי לנושאי תרבות לבי  מעורבותו וקשריו ע  

 .  שאת  עובד האג  ועיסוקו כאמ  יוצרגורמי 
משרד מבקר . הופעלה במימו  האג ) מיצוי כישורי  אישיי  למצוינות(תכנית מיכאל 

הביקורת התמקדה בהתקשרות של , המדינה לא בדק את איכותה של תכנית מיכאל
שיעור נשירת תלמידי  . המשרד ע  החברה ובהפעלת התכנית במסגרת אג  שחר

ללא קביעת , התכנית פעלה ללא מחקרי הערכה של המשרד. 40% ל כמהתכנית עמד ע
יעדי  מדידי  להשגה וללא בדיקה שהיא אכ  פעלה בקרב האוכלוסייה שבה מטפל 

, שהקי  המשרד, התכנית קיבלה פטור ממכרז על פי המלצה של ועדה מיוחדת. האג 
ת  לפיתוח מנהל האג  היה שו. בלי שהוועדה הציגה את החלופות שציינה שבדקה

לא קבע הסדר למניעת ניגוד ענייני  בי  מעורבותו בפיתוח א  המשרד , התכנית
בהמש  הפעלת , לדעת משרד מבקר המדינה. התכנית לבי  הפעלתה באג  שבניהולו

 . התכנית על המשרד לוודא שהוא משיג את המטרות והיעדי  המדידי  שקבע לעצמו
על הנהלת המשרד מוטלת .  הפרט והחברה כולהחינו  והשכלה ה  המפתח להצלחת

האחריות לספק מענה מערכתי ושיטתי לטיפול באוכלוסיית היעד שלשמה הוק  אג  
, עליה לגבש מדיניות לטיפול ולהתמודדות ע  הבעיות שהחריפו במש  השני . שחר

קביעת יעדי  ומדדי  ובדיקת  של התכניות השונות , תו  הסתייעות במחקרי הערכה
על הנהלת המשרד להקפיד שתקציבי האג  יופנו לאוכלוסיית היעד . קרי הערכהבמח
  . ועליה לשרש כל חשש לניגוד ענייני  או לעניי  אישי, שלו



 669 משרד החינו 
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 מבוא
הוק  )  המשרד להל  (במשרד החינו  )  אג  שחר או האג  להל  (חינו  ורווחה אג  שירותי 

, 3וסיות חלשות באזורי פיתוח ובשכונות מצוקההאג  אחראי לקידו  תלמידי  מאוכל. 1988בשנת 
במסגרת זו מטפל . כלכלי נמו  ולש  כ  הוא מספק שירותי  לתלמידי  שהגיעו מרקע חברתי

בתכניות לצמצו  פערי  חינוכיי  ; בתכניות לרווחה חינוכית: האג  בי  היתר בנושאי  הבאי 
  תכניות במרכזי חינו  ובמפתני  בהפעלת ; בהגדלת מספר הניגשי  לבחינות הבגרות, חברתיי 

בהפעלת  של קציני ביקור סדיר ; )ראו להל (טיפוליות לתלמידי  בסיכו   מסגרות חינוכיות
 . לצמצו  ולמניעת נשירה ממוסדות חינו  ובהפעלת מועדוניות חינוכיות לילדי  בסיכו 

, י  בכל רמות הגילפעולות האג  מתרכזות במיצוי הפוטנציאל האישי ובקידו  ההישגי  הלימודי
בעיקר כדי להגדיל את מספר מקבלי תעודות הבגרות מקרב אוכלוסיות לא מבוססות וכדי להקטי  

מטופלי  ג  בידי , הילדי  שבה  מטפל האג . את תופעת הנשירה של תלמידי  ממוסדות החינו 
יות מקומיות רשו, ) משרד הרווחה להל  (גופי  נוספי  כמו משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  

האג  מפעיל מגוו  תכניות לימודי  ותכניות התערבות בכיתות לימוד בבתי הספר . ועמותות
 .יסודיי  היסודיי  והעל

מספר הילדי  , ) השנתו  הסטטיסטי להל   (4"2007  ילדי  בישראל "על פי השנתו  הסטטיסטי 
,  ילדי 419,000  לכ2007 ברשויות המקומיות הגיע בשנת המוכרי  למחלקות לשירותי  חברתיי 

א  נתוני המשרד .  נמצאו בסיכו  המשפיע על התפתחות הילד ועל מהל  חייו327,000 מתוכ  כ
 כ  או כ  למעלה . 500,000 ולפיה  מספר  של הילדי  בסכנת נשירה מתקרב ל, קשי  יותר

 .נמצאו במצב שבו ה  זקוקי  לעזרת האג , כשליש מתלמידי ישראל,  ילדי 400,000 מ
לית "והוא כפו  לסמנכ, )האג  מנהל  להל  (ר אבי לוי " מנהל אותו ד1988מאז הקמת האג  בשנת 
 עובדי  בתק  20 הועסקו במטה האג  2008בשנת . לאה רוזנברג' הגב, ומנהלת המינהל הפדגוגי

מפקחי האג  . 5שני עובדי חברות קבלניות ושני עובדי  ששכר  שול  מתקציב ימי הדרכה, המשרד
. בי  המטה לבי  השטחוה  מהווי  את חוליית הקשר , 6נמצאי  בכל אחד משבעת מחוזות המשרד

 . רוב העובדי  במחוזות מועסקי  ג  ה  מתקציב ימי הדרכה
הביקורת .  בדק משרד מבקר המדינה את פעולות אג  שחר2008 ספטמבר  בחודשי  פברואר 

ובפעילות הג  לתרבות " גילת"ו" מיכאל"וביניה  תכניות , התמקדה בעיקר בהפעלת תכניות באג 
. הבדיקה נעשתה במטה האג . בדקה העסקת עובדת של חברה קבלניתעוד נ. ולאמנות בשכונות

בלשכת , סי "בחברה למתנ, במחוזות ירושלי  והמרכז, בדיקות השלמה נעשו במינהל הפדגוגי
בוועדת , ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש"בלשכת הסמנכ, באג  משאבי אנוש, חשב המשרד

 .המשפטיתובלשכה , הנקראת במשרד ועדת הרכישות, המכרזי 
__________________ 

כי באוכלוסיות אלה נכללי  ג  תלמידי  שאמנ  שייכי  לקבוצות מבוססות , ממסמכי האג  עולה  3
שהוגדרו או לומדי  בבתי ספר , "יישובי מצוקה"א  מאחר שה  מתגוררי  ב, כלכלית מבחינה חברתית

 .ה  יזכו בכל זאת לעזרה ולסיוע מהאג , או שה  בסכנת נשירה, "טעוני טיפוח"כ
 .המרכז למחקר ופיתוח, בהוצאת המועצה הלאומית לשלו  הילד  4
ישנ" יחידות במשרד המעסיקות עובדי  . תקציב ימי הדרכה נועד לתשלו  עבור מדריכי המורי   5

 . בתפקידי ניהול במטה מתקציב זה
 .דרו  והחינו  ההתיישבותי, צפו", חיפה, מרכז, אביב תל, ירושלי : המחוזות  6
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 תקציב האג 

ח " מיליו  ש400  בכ2008ותקציב נוס  שהסתכ  בשנת , לאג  יש תקציב ייעודי לפעולותיו
בטבלה שלהל  . 8יסודיי  שהמשרד מעביר לבעלי  של בתי הספר העל, 7מתקציב שכר לימוד

  :2008 2001פרטי  על התקציב בפועל שיועד לפעולות האג  בשני  
ÈÂ È˘ 

ÌÈÊÂÁ‡· 
 ·Èˆ˜˙‰ÏÚÂÙ· 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( ‰ ˘ 

  266,646 2001 

1.7) ( 261,982 2002 

18.1) ( 214,532 2003 

11.7) ( 189,351 2004 

17.1(+) 221,656 2005 

10.4) ( 198,556 2006  

12.0(+) 222,318 2007 

21.8) ( 173,855 2008* 

 .התקציב מ72%  נוצל כ2008עד סו  נובמבר . על פי הצעת התקציב של המשרד * 
‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó , ˙ ˘· Û‚‡‰ ·Èˆ˜˙˘2007Î· ÔË˜ ‰È‰ -17% ˙ ˘· ·Èˆ˜˙Ï ˙ÈÒÁÈ 2001 ,

 ˙ ˘·Â2008Î· ‰ÎÂÓ  ‰˙ÈÈ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ -35% ˙ ˘· ·Èˆ˜˙Ï ˙ÈÒÁÈ 2001 .ÔÈÂˆÈ ,
ÔÂ˙ ˘‰ ÈÙ ÏÚ˘ÈËÒÈËËÒ‰  , ¯‡Â È·2001Î ÂÈ‰ -290,000 ˙Â˜ÏÁÓÏ ÌÈ¯ÎÂÓ ÌÈ„ÏÈ 

ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï , ¯‡Â È·Â2007Î· Ï„‚ Ì¯ÙÒÓ -44% . ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ˙ ˘‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
·˘-2001Î ÂÈ‰ -143,000ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ  ,·Â-2007Î· Ï„‚ Ì¯ÙÒÓ -129% ÚÈ‚‰Â  
ÎÏ-327,000 .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,ÒÓ· ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ˙Â˜ÏÁÓÏ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì¯Ù

ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ·Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï , ÏÙËÏ ¯ÂÓ‡˘ Û‚‡‰ ·Èˆ˜˙ ÔË˜
‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· .‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ó‚Ó‰ ÁÎÂ  ,

˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰Â. 
  

__________________ 
המשרד מעביר לבעלויות של בתי הספר שכר לימוד לפי מספר השעות התקניות שהוא מקציב לבית   7

רמת השירות נקבעת על פי האמצעי  . לפי עלות שעת ההוראה ולפי רמת השירות של בית הספר, הספר
תקציב שכר הלימוד מיועד .  התומכת בתהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספרהמושקעי  בסביבה

 .בעיקר לתשלו  שכר לעובדי הוראה וכ" לרכישת ציוד
תשלומי  של משרד החינו  לחטיבות " בפרק על ,)È˙ ˘ ÁÂ„54·) 2004 , ראו מבקר המדינה  8

 .557' עמ, "העליונות
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 פעולות האג 
 המחלקות באג 

 : לקידו  תלמידי  מאוכלוסיות חלשותלהל  פירוט המחלקות באג  ועיקר פעולותיה 
¯ Á ˘ Ï  ‰ ˜ Ï Á Ó להל  (המחלקה לשחר מטפלת בעיקר בהפעלת תכנית מסלול בגרות רגיל : ‰

' התכנית פועלת מכיתה י. שנועדה להגדיל את מספר התלמידי  הזכאי  לתעודת בגרות, )ר" מב 
וכ  , 60 50יוניה  שממוצע צ, כלכלי נמו" ב ומתקבלי  אליה תלמידי  מרקע חברתי"ועד כיתה י

 .תלמידי  ע  שני ציוני  שליליי 
 מיליו  100 וה  תוקצבו בכ, ר" כיתות מב995פעלו באר* ) 2008 2007 (9ח"בשנת הלימודי  התשס

תוקצב בשנה זו לפי עלות , במסלול העיוני, מספר השעות התקני לתלמיד. ח מתקציב שכר לימוד"ש
 2.57ר תוקצב לפי עלות של "וד שתלמיד בכיתת מבבע, )ש" ש להל  ( שעות שבועיות 1.72של 

 25 עד 18ר מאפשרת לארג  את הלימודי  בכיתות קטנות של "תוספת המימו  לכיתות מב. ש"ש
ר מקבלי  תגבור של שעות "תלמידי המב, בנוס  לכ". תלמידי  ולהגדיל את מספר שעות הלימוד

. רה באמצעות תכניות חינוכיות שונותשעות הוראה פרטניות והעש, הוראה לקראת בחינות הבגרות
 . ר מונחית באמצעות מדריכי  מקצועיי  שמפעילה המחלקה"ההוראה בכיתות המב

העלאת ; וביניה  צמצו  פערי  לימודיי  ונשירה, ר כמה מטרות"אג  שחר הציב לתכנית המב
טיוב ;  שיפור ההישגי  הלימודיי; שיעור מקבלי תעודת בגרות מלאה בקרב אוכלוסיות חלשות

סיוע ;  יחידות לימוד5  ול4  ל3 תעודת הבגרות באמצעות העלאת רמת יחידות הלימוד למקצוע מ
כלכליות חלשות לכניסה למוסדות להשכלה  ומת  כלי  והזדמנויות לתלמידי  משכבות חברתיות

 .המסוגלות הלימודית וההתמודדות הרגשית, הדימוי העצמי, והעלאת המוטיבציה; גבוהה
 עלה שיעור הזכאי  לתעודת בגרות מקרב מסיימי 2005  ל1998כי בי  השני  , עולההמשרד מנתוני 

הנתוני  על שיעורי הזכאות של כלל . 42%  עלייה של כ  51% לכמעט 36% ר מ"תכנית מב
יוצא . 2005 בשנת 51.7%  ל1998 בשנת 38.5% מ, 34% שחלה עלייה של כ,  הראו10התלמידי 

ר הייתה גבוהה מזו "ייה בשיעור הזכאות לתעודת הבגרות של תלמידי מבשבאופ  יחסי העל, אפוא
 . של כלל התלמידי 

ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ ˙ÏÚÙ‰Ó „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁ Ô‰ ‰Î¯Ú‰Â ‰„È„Ó , Â„ÚÂ  Ô‰Â
„¯˘Ó‰ ‰ÂÂ˙‰˘ ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï11 .‡ˆÓ  , ÂÓˆÚÏ ·Èˆ‰˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÏÎ ÔÈ·Ó˘

Ê‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙˜È„·· Û‚‡‰ „˜Ó˙‰˙È Î˙‰ ÈÓÈÈÒÓ ·¯˜· ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙Ï ˙Â‡Î .˜„· ‡Ï Û‚‡‰ ,
Ï˘ÓÏ , ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ‰Ï·˜ Â¯˘Ù‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Â‚È˘‰˘ ˙Â¯‚·‰ ˙„ÂÚ˙ È ÂÈˆ Ì‡

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ,‰Ï‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÂÎÈ˘Ó‰ ÔÎ‡˘ ˙È Î˙‰ È¯‚Â· ¯ÂÚÈ˘ ‰ÓÂ . 
‡˙ ‰Ì˘ÈÈÓ Û‚‡‰ ˙ÂËÏÁ  "כי,  למשרד מבקר המדינה כתב מנהל האג 2008בתשובתו מנובמבר 

ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó :Ì˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ .  לפיכ" אנו רואי
, עוד הוסי ). ההדגשה במקור" (במטרה זו מטרה אקטואלית ורלוונטית כמו כל מטרות האג 

__________________ 
 .וסטשנת לימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוג  9

 .הנתוני  אינ  כוללי  את מזרח ירושלי  ואת המגזר החרדי  10
·„È˙ ˘ ÁÂ " התקשרות ע  עמותה למטרות חינו "בעניי" מדידה והערכה של תכניות ראו את הפרק על   11

58‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 2007( ,139' עמ . 
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מחקר ארצי שיבח  "וכי הוא נער" לקראת , שהאג  מודע לחשיבות של הערכה מעצבת ומתמשכת

 ". היבטי  של התכנית ויאפשר לייעלה ולשפרהאת כל ה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÏÎ ˙‡ ‰‚È˘‰ ˙È Î˙‰ Ì‡ ˜Â„·È „¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

·Èˆ‰ ‡Â‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰ .˜Â„·Ï ÂÈÏÚ Ï˘ÓÏ ÍÎ , ÈÂ È˘Ï ‰‡È·‰ ÔÎ‡ ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙ ˙‚˘‰ Ì‡
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰ÏÈ„‚‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÈÓˆÚ‰ ÈÂÓÈ„· ,˙È Î˙‰ È¯‚Â· ,˙‰˘ ÂÏ·˜

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ . 
¯ ‚ ˙ ‡  ˙ Â ˙ È Î Â  Í Â  È Á  È Ê Î ¯ Ó Ï  ‰ ˜ Ï Á Ó המחלקה למרכזי חינו" וכיתות אתגר : ‰

מפעילה תכנית לימודי  לכיתות במסלול טכנולוגי או עיוני לתלמידי  ) המחלקה לאתגר להל  (
  תכנית להל  (ר "שהישגיה  בלימודי  נמוכי  משל אלה שהתקבלו לכיתות מב, ב"י 'כיתות י

בתוספת שעות לימוד ובמעקב , הלמידה בכיתות אלה מתמקדת במסגרות לימוד קטנות). אתגר
כיתות אתגר פועלות בבתי ספר רגילי  ובמוסדות מסוג מרכזי נוער ומרכזי . שוט  אחר ההישגי 

 . 12חינו"
 מיליו  200  כיתות אתגר וה  תוקצבו בכ936פעלו ) 2009 2008(ט "בשנת הלימודי  התשס .1
תלמיד :  מתלמידי  בכיתות רגילות2.15תלמידי אתגר תוקצבו עד פי .  מתקציב שכר לימודח"ש

ותלמיד בכיתת אתגר שבמרכזי נוער או , ש" ש3.02בכיתת אתגר שבבתי ספר רגילי  תוקצב לפי 
והמשרד אינו יכול , הביקוש לפתיחת כיתות אלה הוא גדול. ש" ש3.70במרכזי חינו" תוקצב לפי 

 כיתות אתגר חדשות 390ט עמד הביקוש על "לקראת שנת הלימודי  התשס, " לדוגמהכ. לעמוד בו
 . 300ובפועל נפתחו רק 

רשויות מקומיות ( העלה מנהל המחלקה לאתגר חשש שהבעלויות של בתי הספר 2006בשנת  .2
שבה  קיימות כיתות אתגר לא העבירו את כל תוספת תקציב שכר הלימוד לכיתות ) ורשתות חינו"

הוא דרש שהמינהל הפדגוגי במשרד יבדוק א  תלמידי כיתות אתגר אכ  מקבלי  את כל . גראת
בשנת הלימודי  , לבקשת המשרד, ממחקר שער" מכו  פילת. מכסת השעות שהקציב לה  המשרד

שיש בתי ספר שלא הקצו לתלמידי כיתות אתגר את מלוא השעות , עלה) 2007 2006(ז "התשס
שהיו מקרי  שבה  תלמידי כיתות אתגר קיבלו א  , עוד עלה במחקר. שהמשרד מימ  את עלות 

השבועיות  שממוצע מספר שעות הלימוד בעוד. פחות שעות לימוד מהתלמידי  בכיתות הרגילות
הרי שבכיתות ,  שעות109 ב הסתכ  בכ"י 'לתלמידי  בכיתות רגילות בכל בתי הספר בכיתות י

 . שעות בלבד102 אתגר ה  הסתכמו בכ
פנה מנהל המחלקה לאתגר למנהלי בתי הספר , בעקבות תוצאות המחקר והנתוני  החמורי 

 נית  היה להבי  מתשובות מנהלי בתי הספר. י  שעלו במחקרשנבדקו כדי שיסבירו את הפער
ומכא  נבעו הפערי  בי  , שעורכי המחקר לא כללו את כל שעות הלימוד שהוקצו לתלמידי אתגר

מנהלי  השייכי  לאחת , ע  זאת. מספר השעות שקיבלו התלמידי  בפועל לבי  ממצאי המחקר
תופעה החוזרת על , ל השעות של כיתות אתגרהרשת לא משחררת את כ"ש, מרשתות החינו" ציינו

 .13"עצמה ואשר מאפשרת לרשת לחסו" לעצמה שעות
__________________ 

י  כמסגרת לימודית עבור שהוקמו בסו  שנות השיש, מרכזי חינו  ומרכזי נוער ה  מוסדות חינוכיי   12
בניסיו" למנוע את נשירת  , יסודיי  שלא התקבלו לבתי ספר על, תלמידי  בגיל בית ספר תיכו"

 12ותעודת גמר בתו  , במרכזי  אלה הוענקו לתלמידי  חינו  והכשרה מקצועית. ממערכת החינו 
. 1996 רו לאחריות המשרד במרכזי הנוער הוקמו ונוהלו על ידי הסוכנות היהודית והועב. שנות לימוד

, ע  הפעלת כיתות אתגר במרכזי . את מרכזי החינו  מנהלות רשתות החינו  השונות בפיקוח המשרד
 . נוצרה האפשרות לתלמידי  להיבח" בבחינות הבגרות

 .28.9.08מכתבו של מנהל המחלקה לאתגר למשרד מבקר המדינה מיו    13
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עבור תלמידי תיתכ  חריגה בהקצאת שעות בפועל : " כתב מנהל האג 2008בתשובתו מנובמבר 
אנשי השדה מתמודדי  ע  דילמה בנסות  לקבוע ; וייתכ  שהחריגה נחשפת רק בדיעבד, ר"שח

אי שיתו  פעולה ע  מנהלי  המנסי  למנוע מתלמידי . דרכי  למניעה עתידית של מקרי  אלה
 ".ר את המגיע לה  עשוי לפגוע בתלמידי  הנזקקי  ביותר לשירותי האג "שח

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È ,˙ÏÈÙ ÔÂÎÓ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ  , Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ· ÂÈ‰ Ì‰ÈÙÏÂ
˘‰ ˙ÙÒÂ˙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ¯‚˙‡ ˙Â˙ÈÎÏ Â¯È·Ú‰ ‡Ï˘ ¯ÙÒ È˙·"Ô‰Ï ÔÓÈÓ „¯˘Ó‰˘ ˘ , ÏÚ

‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ,˘‰ ·Èˆ˜˙ ÏÎ Ì‡‰" ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ·Ï ¯È·Ú‰˘ ˘
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÚÈ‚‰ ÔÎ‡ ¯‚˙‡ ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙ ¯Â·Ú .·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ „ÂÚ˜Â„ , ˙ÂÎ Ó „ˆÈÎ

‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÙÒÂ˙‰Ó Ô˜ÏÁ ˙‡ ˙ÂÈÂÏÚ·‰ . 
¯ Á ˘  Û ‚ ‡  Ï ˘  ˙ Â Ù Ò Â   ˙ Â · ¯ Ú ˙ ‰  ˙ Â È  Î האג  מפעיל ג  תכנית לימודי  : ˙

מטרת התכנית לתגבר תלמידי  . המיועדת לתלמידי  בחטיבות הביניי , ) " תל להל  (מעצימה 
 כיתות 100 ח פעלו כ"בשנת הלימודי  התשס. לקראת לימודיה  בבית הספר התיכו ' בכיתות ט

מחנכי הכיתות וצוותי ההוראה הוכשרו לעבודה זו והכיתות ;  תלמידי 25 21הכיתות מנו .  "תל
מתקציבי מחוזות המשרד ומתקציבי , תכנית זו מומנה מתקציב בתי הספר. תוגברו במתרגלי 

ה לכל ח לשנ" ש20,000 אג  שחר מתקצב את התכנית ב. הרשויות המקומיות שבה  היא הופעלה
 . כיתה

המיועדת לתלמידי החטיבה , "אומ*"תכנית לימודי  והתערבות נוספת שמפעיל האג  היא תכנית 
 ח הופעלה התכנית בכ"בשנת התשס. העליונה הנמצאי  בסיכו  גבוה לנשירה והתדרדרות חברתית

 . ח" מיליו  ש45 ועלות התכנית הסתכמה בכ, "כיתות אומ* "200
Ì È  ˙ Ù Ó Ï  ‰ ˜ Ï Á Ó ‰ ,Ù Ò  È ˙ ·Ì Â ¯ È Á  È Ê Î ¯ Ó Â  ¯ · Ú Ó · , המחלקה למפתני : ¯ 

במפתני  שה  מסגרת : 14בתי ספר במעבר ומרכזי חירו  מטפלת בשלושה סוגי  של מוסדות
אשר נשרו מכל המסגרות הפורמאליות של , בסכנה ובסיכו , טיפולית לתלמידי  מנותקי  חינוכית
ה המסחר והתעסוקה בבתי ספר תעשייתיי  שעברו ממשרד הרווחה וממשרד התעשיי; המשרד

 .ובמרכזי חירו  שבה  שוהי  ילדי  שהוצאו מבתיה )  בתי ספר במעבר להל  (לאחריות המשרד 
התלמידי  במפתני  ה  תלמידי  רגילי  המתאפייני  באינטליגנציה תקינה א" ע  מאפייני   .1

יכולתו של מטרת המפתני  היא מיצוי . הלימודי והחברתי, הטיפולי, בעייתיי  בתחו  הסביבתי
. הרגשי והחברתי, התלמיד תו" העלאת רמת ההישגי  ופיתוח תחושת מסוגלות בתחו  הלימודי

) 1998 1997(ח "שמשנת הלימודי  התשנ,  כיתות110  מפתני  ובה  כ24ח פעלו "בשנת התשס
וה  מופעלי  בשיתו  פעולה ע  , ה  הועברו מהאג  לחינו" מיוחד במשרד לאחריות אג  שחר

 . ווחהמשרד הר
 תלמידי  12ש לכל כיתה של " ש26כיתות המפתני  מתוקצבות מתקציב המשרד לפי חישוב של 

, בנוס  לכ". שעות לימוד נוספות מממ  משרד הרווחה. ח לשנה" מיליו  ש15 ובעלות כוללת של כ
השתלמויות מורי  , ח לשנה עבור שעות תגבור לימודי" מיליו  ש1.5 אג  שחר מקצה מתקציבו כ

 . עולות רווחהופ
תכנית הלימודי  כוללת תגבור .  תלמידי 2,500  בתי ספר במעבר ובה  לומדי  כ10קיימי   .2

מימו  בתי הספר נעשה מתקציב . סגירת פערי  ותכניות העשרה וטיפוח, ללימודי בגרות טכנולוגית
 .ש לתלמיד" ש3.7שכר לימוד לפי 

__________________ 
ומרכזי החירו  מטפלי  בכל שכבות , ידי החטיבה העליונההמפתני  ובתי ספר במעבר נועדו לתלמ  14

 .הגיל
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אחר שהיה חשש שה  נתוני  בסכנה או במרכזי חירו  שוהי  ילדי  שהוצאו מבתיה  ל .3

שנעשית לרוב , משרד הרווחה מתקצב את המרכזי  ומפקח על הפעלת . שייפגעו בידי בני משפחה
המשרד אחראי לתחו  הלימודי המוענק לילדי  השוהי  במרכזי  אלה לתקופות . במימו  עמותות

 . שבי  שלושה לשישה חודשי 
‰ ¯ È ˘   ˙ Ú È  Ó Ï Â  ¯ È „ Ò  ¯ Â ˜ È · Ï  ‰ ˜ Ï Á Ó המחלקה לביקור סדיר ולמניעת נשירה  :‰

פועלת כסמכות המרכזית האחראית להחלת חוק לימוד חובה על ) לביקור סדיר  המחלקה להל  (
המחלקה מטפלת בכל . ח" מיליו  ש95  הסתכ  בכ2008תקציב המחלקה לשנת . כלל התלמידי 

עילה המחלקה תכניות כמו כ  הפ. הקשור בפעילויות למניעת נשירה מבחינה פדגוגית ומינהלית
 . התערבות בבתי הספר למניעת נשירה ומחו* לה  במועדוניות משפחתיות

לימוד "הוא חובה ה חינו"כי , קובע 200715 כפי שתוק  ביולי ,1949 ט"התש, חוק לימוד חובה .1
... 5 עד 3מה  שלוש בג  ילדי  בגיל , ש עשרה שנות לימודחממיועד לילדי  ולנערי  והנית  בה
חינו" החובה , לפני שתוק  החוק".  לילדי  ולנערי ,ב"עד י' לימוד בכיתות א  שנותהעשר  שתיו

התיקו  לחוק קובע את החלתו בהדרגה באופ  . ב היה חינ "א וי"והלימוד בכיתות י' חל עד כיתה י
 יהיה לא  ב "ח ולימוד חובה בכיתה י"א יהיה החל משנת הלימודי  התשס"שלימוד חובה בכיתה י

ה  הגור  המקצועי ) סי " קב להל  (קציני ביקור סדיר  .ע"חר מתחילת שנת הלימודי  התשיאו
הפועלי  ברשויות המקומיות להבטחת ביקור סדיר של תלמידי  בבתי הספר על פי , מטע  המשרד

אלא התרחב ג  לסיוע , ס לא הצטמצ  רק לאכיפת החוק"תפקידו של הקב. חוק לימוד חובה
 .ד באופ  רצי  וסדירבמימוש הזכות ללמו

.  משרות ברשויות המקומיות415 סי  בכ" קב480  כלל מער" הביקור הסדיר כ2008בשנת 
. ע  התלמידי  וע  ההורי , סי  נמצאי  בקשר מתמיד ע  הצוות החינוכי בבתי הספר"הקב

 תקצב 2008בשנת .  של תלמידי 16תפקיד  לקיי  פיקוח והנחיה למניעת נשירה גלויה וסמויה
, ח" מיליו  ש40 בהיק  שנתי של כ,  מעלות שכר 75%סי  בשיעור של "שרד את העסקת הקבהמ

 .ואת יתרת העלות מימנו הרשויות המקומיות
 ˙ ˘· ¯·Î ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó200117 ,·˜‰ ˙Â¯˘Ó ¯ÙÒÓ ÈÎ" ÔË˜ ‰È‰ Â˘ÈÂ‡˘ ÌÈÒ

ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰‡ÂÂ˘‰· . ˙ ˘Ï „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ Ô˜˙‰ ÈÙÏ2000 , Â˘¯„ Î-780 
·˜ ˙Â¯˘Ó"Î· ÌÎ˙Ò‰ ÏÚÂÙ· Ì¯ÙÒÓÂ ÌÈÒ-240Î ÂÂÈ‰˘ „·Ï· -31%˘¯„ ‰Ó . 

„¯˘Ó‰ È Â˙  ÈÙÏ , ˙ ˘·2008Î Â‡ˆÓ  -490,000 ÂÈ‰Â ‰¯È˘  ˙ ÎÒ Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ 
·˜ Ï˘ ÌÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê"ÌÈÒ .Ô˜˙ „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‰ ˘ ‰˙Â‡· ,·˜ ÏÎ˘"Î· ÏÙËÈ Ò-150 

ÌÈ„ÈÓÏ˙ . Â˘¯„  ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ÏÎÏ ˙Â ÚÏ È„ÎÎ-3,290·˜ "ÌÈÒ . ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡
·˜‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ ˙‡ ÏÈ„‚‰"ÌÈÒ ,Î Â˜ÒÚÂ‰ ‰ ˘ ‰˙Â‡·Â-480·˜ "· ÌÈÒ-415 ˙Â¯˘Ó 

Î· ÂÏÙÈË˘ „·Ï·-60,000ÌÈ„ÈÓÏ˙  .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Î· ÂÏÙÈË Ì‰˘-12% ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó „·Ï· 
ÌÏÂÙÈËÏ Â˜˜Ê ˘. 
ז מחקר שהכי  מרכ, "נשירת תלמידי  עולי  ממערכת החינו"" בנושא 2000במסמ" רקע משנת 

ההערכות על הנשירה : "נכתב, הקליטה והתפוצות של הכנסת, ומידע בכנסת לוועדת העלייה
קיימת בעיה של מחסור חמור בקציני ביקור סדיר בכל המגזרי  ולא רק במגזר ... הסמויה קשות

ס עלול לגרו  להגדלת הקשיי  להחזיר  לספסל "אי איתור בזמ  של ילדי  שנשרו מביה. העולי 

__________________ 
 .392ח "ס,2007 ז"התשס, )29' תיקו" מס(חוק לימוד חובה   15
: א  אינ  עוסקי  בלמידה משמעותית, מתייחס לתלמידי  הרשומי  בבתי ספר" נשירה סמויה"המושג   16

 .ינ  מפיקי  תועלת מהביקוראינ  מגיעי  לבית הספר בסדירות או שמגיעי  לבית הספר א  א
 .10' עמ, המער  המסייע במשרד החינו , )È˙ ˘ ÁÂ„51·) 2001 , ראו מבקר המדינה  17
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לא צרי" : " כדלקמ 18יולי תמיר' על חשיבות המאבק בנשירה אמרה שרת החינו" פרופ". די הלימו
 ".לפחד מירידה בשיעור הזכאות לתעודת בגרות א  נאבקי  בנשירת תלמידי 

‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ È Â˙ Ó , „ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘ ÔÈ· ¯·ÚÓ·˘Ò˘˙‰"ÊÏ Ò˘˙‰" ÁÎ Â¯˘ -25,000 
Ê ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙Ó'-·È' . ÌÈ¯˘Â ‰ ¯˜ÈÚ)Î-80% (‰ ÂÈÏÚ‰ ‰·ÈËÁ‰Ó ÂÈ‰.  Â¯˘  ÔÎ ÂÓÎ 

Î-3,500 ‡ ˙Â˙ÈÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙'-Â' .˘ ÍÈ¯Ú‰ ¯È„Ò ¯Â˜È·Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó" ÈËÒÈËËÒ ÁÂ˙È ·
Î ÌÈ¯˘Â  ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÂÈ ÏÎ·-100ÌÈ„ÈÓÏ˙  ." 

 ¯Ó‚ „Ú Â„ÓÏÈ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎ˘ ÍÎÏ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ
È ‰˙ÈÎ"˙ Ë˜‰Ï ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜  ÍÂ˙ · Â ‰ÈÂÏ‚‰ ‰¯È˘ ‰‰ÈÂÓÒ‰ ,‰· „ÓÚ ‡Ï ‡Â‰Â. ˙Ú„Ï 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ˘ ˙Âˆ¯Ó · ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÂÈÎÂ ÈÁ ˙Â¯‚ÒÓÓ ÌÈ¯˘Â 
˙ÂÏ·Â˜Ó ,ÓÈÏ ˙Â¯‚ÒÓ· Â·Ï˙˘È ÌÈ„Â˙Â„ÁÂÈÓ ;ÌÎÂ ÈÁÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˘ÓÂÓ˙Â ,

¯ÚÂ ‰ È ·Â ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÏÎ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯Â Ì˙ÏÎ˘‰ . ˙ ˘· ¯·Î2001‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯Ó‡ 19 ,
"ÏÚ‰Â ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙˜ÊÁ‰-È ‰˙ÈÎ ¯Ó‚ „Ú ÌÈÈ„ÂÒÈ"· , ˘„ÁÓ Ì·ÂÏÈ˘Â

ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯˘Â ‰ Ï˘ , Ì‰Â Á¯ÂÎ· ˙ÈÎÂ ÈÁ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ È¯˜ÈÚÓÏ‡¯˘È". ˙Á‡ 
¯È„Ò ¯Â˜È· È Èˆ˜ Ï˘ ÌÈ ˜˙‰ ÈÂÏÈÓ ‡È‰ ‰¯È˘ ‰ È„ÓÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÌÈÎ¯„‰ . 

אוכלוסיית היעד המופנית ". מועדוניות המשפחתיות"המחלקה לביקור סדיר מפעילה ג  את ה .2
מדובר בילדי  .  שרובה מוגדרת כאוכלוסייה בסיכו  גבוה ' ו ' ילדי  בכיתות א למועדוניות 

. נ  יכולות להעניק לה  ארוחות סדירות או תנאי  מתאימי  לגדילה ולהתפתחותממשפחות שאי
ה  ממלאות את . המועדוניות פועלות לאחר שעות הלימודי  ועד שעות אחר הצהריי  המאוחרות

.  אינו מספק ובית הספר מעצ  היותו מוסד פורמאלי , הצרכי  שהורי הילדי  אינ  יכולי  למלא
  הרשות המקומית , 23%  משרד הרווחה , 44%   של המשרד במימו  משות המועדוניות פועלות 

 . תשלו  הוריו שלא תימנע השתתפותו של ילד עקב אי, א" נקבע, 6%   והשתתפות הורי  27%
 שיספקו את שירותיה   מועדוניות 29,000 בכקיי  צור" , 2008ני המשרד מאפריל לפי נתו

 6,000  ובה  כ מועדוניות400 ח פעלו רק כ"בשנת הלימודי  התשס.  תלמידי 435,000 לכ
 . ח לשנה" מיליו  ש50  בכ2008תקציב האג  למועדוניות הסתכ  בשנת . תלמידי 

 ˜¯ ‰ ÙÂÓ ‡Â‰Â ÌÂÚÊ ‡Â‰ È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈÏ „¯˘Ó‰ ÚÈˆÓ˘ ÔÂ¯˙Ù‰ Û˜È‰
‰ÓÂ„ ÔÂ¯˙ÙÏ Â‡ ˙È Â„ÚÂÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ÈˆÁÂ ÊÂÁ‡Ï . ‰Ó˜‰Ï ‰˘È¯„· ‰„ÈÓÚ

Î Ï˘-29,000 ˙ÂÈ Â„ÚÂÓ Î ÚÈ˜˘‰Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ-3.6˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á . ‰Ú˜˘‰˘ Û‡
˙ÈÏ‡È¯ È˙Ï· ‰È Ù ÏÚ ˙È‡¯  ‰ÊÎ Ï„Â‚ ¯„Ò· , ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂÊ ˙ÂÈÙÂÏÁ ˙ÂÈ Î˙· Ô„ ‡Ï „¯˘Ó‰
ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ˙˘˜Ï ‰ ÚÓ Â ˙È˘ . 

Í ¯ ‰  Ï È ‚ Ï  ‰ ˜ Ï Á Ó מפעילה תכניות לטיפול בילדי  ) 3 0(המחלקה לילדי  בגיל הר" : ‰
מטרת הטיפול היא מת  תמיכה לילד תו" התאמה לשלב ההתפתחותי . ני משפחותיה בגיל זה ולב

וכ  חיזוק ההורי  באוכלוסיות החלשות על ידי הדרכה ותמיכה בהגברת , ולקצב האישי שלו
התכניות מבוצעות ". אורי "ו" אור"בי  היתר מופעלות התכניות . המודעות לתפקיד  כהורי 

בשנת . וינט'רשויות מקומיות וארגו  הג, משרד הרווחה: גו בשיתו  גורמי  מחו* למשרד כ
 . גני ילדי  ומעונות180  ילדי  והוריה  מכ1,383ט מטופלי  במסגרת המחלקה "הלימודי  התשס

__________________ 
 .21.7.08, עיתו" האר1  18
 .7' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„51 ·)2001 , ראו מבקר המדינה  19
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Â˙ ˘‰ È Â˙  ÈÙÏÈËÒÈËËÒ‰ Ô , ˙ ˘·2007 ÂÈ‰ 51,330 ÌÈÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ 0-3 ÌÈ¯ÎÂÓ 

ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓÏ .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ÏÈ‚· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÌÂÚÊ ¯ÙÒÓ· ˜¯ ÏÙÈË Û‚‡‰˘
ÌÈ˜˜Ê ‰ ¯ÙÒÓÏ ˙ÈÒÁÈ Í¯‰ . 

וג  אלה ,  כלל3 0אוכלוסיית הפעוטות בגילאי "כי , בתגובתו לממצאי הביקורת כתב מנהל האג 
איננה אוכלוסיית היעד של האג  ואי  האג  אמור לטפל ... תי  חברתיי המוכרי  ללשכות לשירו

וטיפול  צרי" להיעשות במסגרת המחלקות לשירותי  ... בה על פי הגדרת תפקידו וייעודו
 ". שה  נתונות לאחריות משרד הרווחה, חברתיי 

קיד האג  משרד מבקר המדינה מעיר שטוב נוהג האג  שהוא פועל על פי תפיסה התואמת את תפ
כתב , מר עוזי דיי , " שדרות לחברה כנס ישראל "שנשיא , יצוי . ולא על פי הגדרות מהעבר

 כי חינו" הוא התשתית הלאומית הבסיסית וההזדמנות השווה היחידה לכל נער 2008בנובמבר 
תקרת הפוטנציאל ורוב "יש לתת עדיפות לחינו" בגיל הר" מאחר ש, לדבריו. ונערה בצאת  לחיי 

לדעת משרד מבקר המדינה על המשרד לבחו  הכוונה של יותר ". פערי  נקבעי  בשני  הראשונותה
 . תכניות ומשאבי  לקבוצות גיל אלה

˙ Â  Â Î ˘  Ì Â ˜ È ˘ Â  ˙ È Î Â  È Á  ‰ Á Â Â ¯ Ï  ‰ ˜ Ï Á Ó המחלקה לרווחה חינוכית ושיקו  : ‰
מיומנויות למנוע פיגור מצטבר בכיתות הנמוכות וב, שכונות פועלת לשפר את ההישגי  הלימודיי 

 20 בעלות של כ,  יישובי 120  הפעילה המחלקה תכניות רווחה חינוכית ב2008בשנת . היסוד
 2008בשנת . 20בתחו  שיקו  השכונות פועל האג  בשיתו  ע  משרדי ממשלה נוספי . ח"מיליו  ש

 . ח" מיליו  ש18  יישובי  והשתתפות המשרד הייתה כ82 הופעלה התכנית ב
Á‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ÌÂ˘ÈÈÏÔ‰È È·Â ÌÈ Â˘ ÌÈ‡˘Â · ˙ÂÈ Î˙ ÏÏ˘ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰‚ÈˆÓ ˙ÈÎÂ È :˙Â ÈÈ¯Â‡ ,

˙Â Ó‡Â ‰Ó¯„ ,ÌÈ¯Â‰ ˙ÂÏÚÙ‰ ,˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡Â ÌÈ‚ÂÁ ,ÈÏ˜ÈÊÂÓ ÍÂ ÈÁ ,‰¯˘Ú‰Â ÁÂÙÈË ,
ÈÂÙÈ¯Â ÏÂÙÈË ,‰È‚ÂÏÂ ÎË ,ÌÈ¯ÂÈÒÂ ‰·È·Ò È„ÂÓÈÏ ,ÌÈÚ„Ó ,˙ÂÎÂ¯Ú˙Â ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ ,˙Â‚È‰ Ó ,

‰˜ÈËÓ˙Ó ,˙¯Â˘˜˙Â ÏÂ‰È  .‰·Á¯ ˙˘˜ ˜ÏÂÁÓ˘ ·Èˆ˜˙‰ „Ò· „ÂÓÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÂÊ 
Ï-97 È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ·Â˘ÈÈ )Î-80%( ,ÏÂ-23 È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ·Â˘ÈÈ )Î-20% .(‡ˆÂÈ ,

Î Ï˘ È˙ ˘ ·Èˆ˜˙ Ï·˜Ó ·Â˘ÈÈ ÏÎ ÚˆÂÓÓ·˘-166,000˘ "Á ,ÎÂ-14,000˘„ÂÁÏ  . 
קה לרווחה מנהל האג  ציר  לתשובתו למשרד מבקר המדינה את התייחסותה של מנהלת המחל

ומעקרונות , תכנית הרווחה והשיקו  אינ  פועלות בחלל ריק", לדבריה. חינוכית ושיקו  שכונות
. התכנית שיתופי פעולה ע  גורמי  נוספי  במשרד וברשויות מקומיות כולל ע  המגזר השלישי

לבודד פועל יוצא של שיתופי הפעולה הוא תקציבי  גדולי  יותר לכל תכנית ומכא  שאי  אפשרות 
 ". את השגת היעדי  והאפקטיביות בהקשר ישיר לגודל התקציב

˙ÂÏ·Â˜Ó ÏÂ‰È  ˙Â¯Â˙ ÈÙ ÏÚ ,‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙Î¯Ú‰Â ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈ ˙·ˆ‰ ˘¯Â„ ˙È Î˙ ÚÂˆÈ· ,
‰¯ÂÙÈ˘· Í¯Âˆ ˘È Ì‡‰ ÚÂ·˜ÏÂ ‰ÓÂÈ˜Ï ‰˜„ˆ‰‰ ÌˆÚ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰˘˜Ó ‰˜ÏÁÓ· ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÂ·È¯ÔÏÂÎ ˙‡ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ  .ÍÎÈÙÏ ,
 ‡Â‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÂ·È¯· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ô‰È„ÚÈ ˙‡ ˙Â‚È˘Ó ÏÈÚÙÓ . 
__________________ 

טת הבריאות והמשרד לקלי, התעשייה המסחר והתעסוקה, הרווחה, הבינוי והשיכו": המשרדי  ה   20
 . עלייה
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˙ Â  Â Î ˘ ·  ˙ Â · ¯ ˙ Â  ˙ Â  Ó ‡ Ï  Û ‚ , הג  לאמנות ותרבות בשכונות ש  לו למטרה לקד : ‰
על פעולות הג  ראו . בפריפריהלהעמיק ולהרחיב את החינו" לתרבות ואמנות בקרב האוכלוסייה 

 .בהרחבה בהמש" הדוח
  

 הרצ  בתכניות הטיפול
 2007התפלגות הילדי  המוכרי  למחלקות לשירותי  חברתיי  בשנת ,  הסטטיסטיעל פי השנתו 
ה  ) 67,533 (16% כ;  שני 3 0מהילדי  בסיכו  ה  בגיל הר" ) 51,330 (12% כ: הייתה כדלקמ 

ה  ) 139,607 (34% וכ; 12 7ה  בגיל בית הספר היסודי ) 160,057 (38% כ;  שני 6 4בגיל הג  
 . 17 13בחטיבות הביניי  והעליונה בגיל 

. סיו  החטיבה העליונהאג  שחר עוסק כאמור במגוו  תכניות לימודי  מהגיל הר" ועד ל .1
בכיתות בית הספר .  ילדי  והוריה 1,300 ח נועדו לכ"התכניות לגיל הר" בשנת הלימודי  התשס

ועיקר פעילות , היסודי הפעיל האג  תכניות באמצעות תקציב הרווחה החינוכית בשעות הלימודי 
ה השתתפו בשנת וב', ו 'האג  לגילאי  אלה התרכזה במועדוניות שיועדו לתלמידי  בכיתות א

פעלה )  "תל(תכנית ההתערבות לתלמידי חטיבות הביניי  .  ילדי 6,000 ח כ"הלימודי  התשס
.  תלמידי 2,500 ובהשתתפות של כ',  כיתות ט100 רק ב, ח באופ  ניסויי"בשנת הלימודי  התשס

,  של האג וה  מהוות את תחו  הטיפול העיקרי, ב"י 'אתגר ואומ* פועלות בכיתות י, ר"תכניות מב
 סי  פעלו בכל שכבות הגיל וטיפלו "הקב.  תלמידי 53,000 מאחר שבתכניות אלה משתתפי  כ

 . ילדי 60,000 בכ
שקיימי  חמישה צומתי משבר עיקריי  ,  עולה2004ממסמ" של מנהל המחלקה לביקור סדיר מיוני 

מוכרת ולהסתגל בכל צומת נדרש התלמיד להתנתק ממסגרת חינוכית . במסע החינו" של התלמיד
אל תחו  חדש שאותו הוא ) א  בכלל(לעבור מתחו  שבו הגיע לשליטה , למסגרת חינוכית חדשה

, 9 8 גילאי  ' ד',כיתות ג, 5 גילאי  ג  חובה , 3 גילאי  פעוטו  : חמשת הצמתי  ה . חייב לעבור
יימו מסע חינוכי על מנת להבטיח שילדי  ובני נוער בסיכו  יס. חטיבת הביניי  והחטיבה העליונה

מג  הילדי  דר" בית הספר היסודי ועד סיו  החטיבה , משמעותי ואיכותי תו" ביסוס הישגיה 
 .התמדה והמשכיות, יש להקפיד על רצ , העליונה

È‡ÏÈ‚ Ûˆ¯· ˙ÂÏÚÙÂÓ Ô È‡ Û‚‡‰ ˙ÂÈ Î˙ . ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ·¯Ó ˙‡ ÚÈ˜˘‰ „¯˘Ó‰
 Í¯Â‡Ï˘ ¯Á‡Ï ÌÈ¯‚Â·‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙· ÏÂÙÈË· Â˙Â˘¯Ï ÔÂÏ˘ÈÎ Ï˘ ˙Â˘ÂÁ˙ ÂÂÁ Ì‰ ÌÈ ˘

ÈÓˆÚ‰ ÔÂÁËÈ·· ‰„È¯ÈÂ .˙È„Â˜Ù˙ ‰˜ÂˆÓÓ ˙ÂÏ·ÂÒ‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ,
˙È˙¯·ÁÂ ˙È„ÂÓÈÏ ˙ÂÏ‚˙Ò‰· ÌÈÈ˘˜ ÌÈÏ‚ÓÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ‡ˆÓ ‰ , ÏÂÙÈË· ÂÏÁ‰ ¯˘‡

Û‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ,Â ‰˙ÈÎÓ ÌÈ¯‡˘  'È ‰˙ÈÎ „ÚÂ '˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ‰ ÚÓ ‡ÏÏ , ˜¯Â
˜ÂÁ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜ÏÌ‰· ÏÙËÏ Û‚‡‰ ¯ÊÂÁ Ì‰È„ÂÓÈÏ  . 

בכל פעילות האג  בישובי  נשמר הרצ  הטיפולי ולכל שכבת גיל "כי , בתשובתו מסר המנהל
) תכנית רצ (בכל הישובי  מתקיימת תכנית מעברי  ... מוצעות תכניות מתאימות להמש" קידומה

התכנית ...  העליונהלחטיבת הביניי  ולחטיבה, המכינה את הילדי  למעבר לבית הספר היסודי
 304ח התקיימו "בשנת הלימודי  תשס... לאוכלוסיית האג  מתקיימת בעיקר בחודשי חופשת הקי*

 ". קורסי הכנה של התכנית והשתתפו בה  כחמשת אלפי  תלמידי 
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÂÙÈË· Ûˆ¯Ï ÔÂ¯˙Ù ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰ È‡ Û‚‡‰ Ï‰ Ó ˙·Â˘˙˘

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎÏ ÈÎÂ ÈÁ‰ .Î˙ ˙È "ÌÈ¯·ÚÓ "‰Ó˘Î , ıÈ˜‰ È˘„ÂÁ· È˙„Â˜  ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ
Û‚‡‰ Ï˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó ÔË˜ ˜ÏÁÏ ˜¯ ‰ ÚÓ ˙ ˙Â Â „·Ï· . ‰ ÚÓ ˙ ˙Â  ‰ È‡ ˙È Î˙‰

Ûˆ¯· ÏÂÙÈËÏ ,ÍÎÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙ÂÈÎ˘Ó‰Â ‰„Ó˙‰. 
רצ   החליט להפעיל בעיר עכו תכנית שתטפל ב2006ובמרס , האג  הכיר בצור" ברצ  טיפולי .2

 תושל  התכנית ותהיה 2006והוחלט שעד יולי , בעיר הוק  צוות היגוי לנושא. 18 עד 3הגילי  
התמקדות ;  שני 15הפעלה ברצ  על פני : עיקריה כללו. ז"מוכנה לקראת שנת הלימודי  התשס
 . התלמידי  והמורי , שילוב  של ההורי ; בנקודות המשמעותיות לאור" הרצ 

, כלכלי נמו" מורה לתת מענה למגוו  רב של בעיות תלמידי  מרקע חברתיהתכנית בעכו הייתה א
ועיקר חשיבותה היה בכ" שהיא הייתה אמורה לכלול הערכה על הטיפול , 18  ל3ברצ  בי  הגילי  

בסופו של דבר התכנית בעכו לא . וההתערבות בגיל הר" והשפעת  על ההצלחה בגיל מאוחר יותר
 ".חוסר תקציבי מנע מימוש התכנית"ל האג  ולדברי מנה, יצאה אל הפועל

בחירת תחו  הגיל הינה עניי  לשיקול דעתה של היחידה "כי ,  כתב מנהל האג 2008בדצמבר 
 ".המקצועית

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈÏÈ‚· È·ÈÒ Ë È‡ ÏÂÙÈË Ì‡ ‰˜È„· ÌÂÊÈÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ˘
¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÁÂ‡Ó ÌÈÏÈ‚· ˙ÂÈÚ· Ú ÓÈ Û‡ Â‡ ˙ÈÁÙÈ ÌÈ¯ÈÚˆ , Í˘Ó‰· ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ÏÈÊÂÈ

ÈÎÂ ÈÁ‰ ÍÈÏ‰˙‰ ,¯‚Â·‰ ÏÈ‚· ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˜ÏÁ ¯˙ÈÈ Û‡ ÈÏÂ‡Â . 
  

 תכנית מיכאל
שפותחה , תחומית היא תכנית לימודי  רב, "מיצוי כישורי  אישיי  למצוינות " ל "מיכא .1

ית לדברי יזמיה הוא פיתוח היכולות האישיות של הלומדי  בה והקני, ייעוד התכנית. 1988בשנת 
להל  (והיא מתבססת על האמונה ביכולתו של כל אד  להצטיי  בכל תחו  שייבחר , כלי  למצוינות

התכנית קושרת בי  מיומנויות ונושאי לימוד , לדברי מפתחי התכנית).  תכנית מיכאל או התכנית 
  מדע מוסיקה ו, מחשבי , אנגלית, חשיבה מתמטית, קריאה מהירה,  ביניה  זיכרו  רבי  ומגווני  

את תכנית מיכאל מפעילה חברת . לבי  יצירת שינוי בתפיסת התלמיד את עצמו ואת יכולתו להצליח
 ).  חברת מיכאל או החברה להל  " (מ"בע) 2002(מיכאל שירותי ניהול וחינו" למצוינות "

שהתכנית זכתה לתמיכה רחבה של אישי ציבור ביניה  ארבעה שרי , בפרסומי חברת מיכאל נאמר
והיא מונחית בידי אקדמאי  מצטייני  מתחומי  שוני  שעברו תהלי" מיו  ארו" , " לשעברחינו

.  תחומי לימוד שוני 70 שלאחריו ה  קיבלו הכשרה ייחודית בעקרונות התכנית וידע בסיסי בכ
ההכשרה נועדה לפתח את יכולת  להנחות קבוצות מהיבטי  רבי  ומגווני  וכ  להכשיר  להיות 

 .י והזדהות עבור התלמידי דמויות לחיקו
, מופעלת התכנית במערכת החינו" ברחבי האר*) 1994 1993(ד "החל משנת הלימודי  התשנ .2

במש" השני  הורחבה . מתקציב אג  שחר, במימו  המשרד, בעיקר לתלמידי החטיבה העליונה
מספר בכיתת לימוד בתכנית מיכאל . הדרוזי והבדואי, התכנית ג  לבתי ספר במגזר הערבי

התכנית נמשכת ). חמישה מועמדי  נוספי  מיועדי  להיות עתודה (30התלמידי  המרבי הוא 
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לאחר ,  מפגשי  שבועיי  הנמשכי  ארבע שעות כל אחד14כשלושה חודשי  וחצי והיא כוללת 
 . שעות הלימודי 

 ובשנת, ח" ש22,811 קבעו המשרד וחברת מיכאל שהמחיר לכיתת לימוד יהיה 1995בספטמבר 
מחיר  נתנה חברת מיכאל למשרד הנחה וקבעה 2005החל בדצמבר . ח" ש39,837  הוא נקבע ל2002
, לפי נתוני  של מנהל האג . )מ"המחירי  אינ  כוללי  מע(ח עבור כל כיתת לימוד " ש39,000של 

 קבוצות הכוללות 2,457 התקשר המשרד ע  החברה להפעלת התכנית עבור 2008 1994בי  השני  
 מיליו  91 על פי נתוני חשבות המשרד בשני  אלה שיל  המשרד לחברה כ.  תלמידי 74,000 כ
 . ח"ש

 סיווגה ועדת הרכישות של המשרד את ההתקשרות ע  חברת מיכאל כפטורה 1995מאז שנת 
רות ע  לא לחדש את ההתקש, רונית תירוש' גב, לית דאז" הנחתה המנכ2003באמצע . מחובת מכרז
 2006במרס . ובמש" כשלוש שני  לא מימ  האג  את הפעלת התכנית בבתי הספר, חברת מיכאל

' פרופ, השרה. רכת החינו"להמשי" בהפעלת התכנית במע מאיר שטרית החליט שר החינו" דאז מר
 חודשה ההתקשרות החוזית בי  2006אישרה את החלטת קודמה בתפקיד ובספטמבר , יולי תמיר

 . המשרד לבי  החברה
3. ‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ‡ÎÈÓ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ˜„· ‡Ï ‰ È„Ó ,‰È Î˙ ˙‡ ,‰È·ÈÎ¯Ó ,

‰˙Â‡ ‰Á Ó‰ Ï‡ ÂÈˆ¯‰ ,„ÂÓÈÏ‰ ÈÓÂÁ˙ ,‰ÈÎÈ¯„Ó ˙ÂÎÈ‡Â ‰È„ÚÈ , ˙¯·Á È„È· Â¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ
Ï‡ÎÈÓ .‰¯·Á‰ ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰· ‰„˜Ó˙‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙¯‚ÒÓ· ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰·Â

¯Á˘ Û‚‡ .ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÏ‰Ï : 
  

 מחקרי הערכה
יש . ומ  של תכניות שונות במערכת החינו" היא חלק בלתי נפרד מכל יזמה חינוכיתהערכת ייש

הא  ה  מתאימות לאוכלוסיות שלה  ה  , לבחו  א  התכניות עונות לצרכי  שלשמ  ה  פותחו
חובה שכל תכנית חינוכית תלווה בהערכה מעצבת , לפיכ". יועדו והא  הושגו היעדי  שנועדו לה 

הערכות אלו יתמכו בהחדרת תכניות המוכוונות . כמת לאחר התבססותהוהערכה מס, בתחילתה
יגרמו להפסקה בהפעלת תכניות שלא עמדו ביעדי  , ומנגד, להשגת יעדי  וציפיות מוגדרי  היטב

להפעיל מנגנוני מחקר שיטתיי  , האחראי להפעלת התכניות במערכת החינו", על המשרד. ובציפיות
 . " זמ  בעקבות הטמעה של כל התערבות חינוכיתומסודרי  של בקרה ומעקב לאור

המחקרי  . ערכה חברת מחקר שני מחקרי מעקב עבור חברת מיכאל, 2001  ו1997בשני   .1
 . עסקו בהישגי  השוני  של התלמידי  שהשתתפו בתכנית

Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ˙ ÓÊ‰· Â˘Ú  ÌÈ¯˜ÁÓ‰ , È„Î „¯˘Ó‰ Ï˘ È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ È Ù· Â‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ
 Â˙Ú„ ˙‡ ‰ÂÂÁÈ˘Ì‰· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ‡ˆÓÓÏ Ú‚Â · .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ú·˜ ‡Ï Û‚‡‰˘

‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈ ˙È Î˙Ï , ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰ ÍÎÈÙÏÂ
ÌÈÈÂ È˘ ‰· ˙Â˘ÚÏ ˘È Ì‡Â ‰ÚÂˆÈ·Ï ‰˜„ˆ‰. 

, לדברי חברת המחקר. 1997הוכ  ביוני )  המחקר הראשו  להל  (הדוח על המחקר הראשו   )א(
המחקרי  כללו תצפיות . 1997  ו1996וח היה תמצית של שורת מחקרי  שנערכו בשני  הד

בעניי  הנשירה מתכנית מיכאל (ראיו  ע  חלק מבוגרי התכנית וחלק מהנושרי  ממנה , בשיעורי 
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מעקב אחר תלמידי שני המחזורי  הראשוני  בנושאי  של הצלחה בבחינת הבגרות , )ראו להל 

, בדיקת שאלוני המשוב והמוטיבציה, תוח סטטיסטי של הישגי  במבחני ני, והמש" הלימודי 
של התכנית '  תלמידי  שהשתתפו במחזור ו2,501המחקר כלל ג  . ומחקר על המנחי  בתכנית

 ).47.7%( תלמידי  1,193שמתוכ  נשרו 
ה מצאנו אחוז גבו, לגבי שני המחזורי  הראשוני "בפרק הד  בהצלחה בבחינות הבגרות נכתב ש

ובמיוחד , ג  בהשוואה לאוכלוסיה הכללית של התלמידי  באר*, של זכאות לבחינות בגרות
שיעור הזכאות ", על פי המחקר הראשו . "בהשוואה לבוגרי בתי הספר שבה  נערכה התכנית

 לעומת הזכאות לבגרות 73.5% לבגרות מלאה בקרב התלמידי  שנבדקו ועברו קורס מיכאל הגיע ל
 . " מהתלמידי  באות  בתי הספר שלא עברו את קורס מיכאל36%מלאה של 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ÈÎ¯ˆÏ Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ˙˘˜·Ï ‰˘Ú  ¯˜ÁÓ‰˘ . „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î
ÌÈ¯ÎÈ  ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ· ˙Â¯È˘ ˘ÎÂ¯ ,Î· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÂÓÎ˙Ò‰˘-90˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÂÈÏÚ ‰È‰ Á

ÂÓˆÚ· ¯˜ÁÓ ˙Â˘ÚÏ ,ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ‚È˘Ó ˘Î¯˘ ˙Â¯È˘‰˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈ Â˙ · ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ 
˙Â¯È˘‰ ˜ÙÒ ÂÈÏ‡ ¯È·Ú‰˘ . 

מעול  לא נדרשתי להסתמ" "ש,  למשרד מבקר המדינה כתב מנהל האג 2008בתשובתו מנובמבר 
על תוצאות מחקרי  כאלה או אחרי  כדי לקבוע את חוות דעתי המקצועית על תוכניות 

נדרש לבעלי מקצוע אחרי  ככלל איני נזקק או : " כתב מנהל האג 2008בדצמבר ". ופרויקטי 
מקצועיותי וניסיוני הרב בתחו  זה מקני  לי את הסמכות ... להסקת מסקנות בתחו  המחקרי 

 ".להסיק מסקנות ממחקרי  באופ  עצמאי
ÂÊ Â˙„ÓÚ ˙Â¯ÓÏ , È„È ÏÚ ‰Á Â‰ Â‡ ÏÚÙÂ‰˘ È‡ÓˆÚÂ „¯Ù  ¯˜ÁÓ· ¯·Â„Ó ÔÈ‡˘ Û‡ ÏÚÂ

 È Ù· ÔÂ˘‡¯‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙‡ Û‚‡‰ Ï‰ Ó ‚Èˆ‰ „¯˘Ó‰ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ È Ù·Â ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ
˙È Î˙‰ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÂÈ˙Â˘˜·· . È Ù· Â‚ˆÂ‰ Û‡ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â ˜ÒÓ

¯ÈÓ˙Â ˙È¯Ë˘ ÌÈ¯˘‰ ,Î Ó È Ù·Â"·‚‰ „¯˘Ó‰ ˙ÈÏ ' ÂËÈÏÁ‰ ‰Ï‡ ¯˘‡Î ÈÁÈÓÚ ˙ÈÓÂÏ˘
 Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ)ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î Ï˘ ‰˜ÒÙ‰ ¯Á‡Ï .(ÔÈÂˆÈ , ¯˘‡Î˘

 ˙Â ˜ÒÓ È Ù· Â‚ˆÂ‰ ¯˜ÁÓ‰È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ Ó ¯·Ó·Â · ‰·˙Î ‡È‰ 2006 , ˘È˘
" ‰˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï]˙È Î˙‰ Ï˘ [ ˙Â ÈÁ·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„·Â ‰Î¯Ú‰·

˙Â¯‚·‰", ‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„. 
 ÌÈ ˘‰ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ È Â˙ Ó1995-2005 ‰ÏÚ ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ¯ÂÚ˘  

Î·-36% . ÌÈ¯˜ÁÓ"ÓÁÓÌÈ¯È"21 ÂÏÚ‰ ÌÈ ˘‰ Ô˙Â‡· ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÁÂ˙È · 
Î· ‰ÏÚ ¯ÂÚÈ˘‰˘-19%„·Ï·  . Ï˘ ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ „¯˘Ó‰ È Â˙ Ó

·Ó È„ÈÓÏ˙" ÌÈ ˘‰ ÔÈ· ¯1998-2005Î· Ï„‚ Ì¯ÂÚÈ˘˘ ‰ÏÚ -41% . ˙Â ˜ÒÓ ÈÙ ÏÚ˘ „ÂÚ·
ÔÂ˘‡¯‰ ¯˜ÁÓ‰ ,· Ï„‚-104%˙·· ˙Â¯‚· ˙„ÂÚ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ¯ÂÚÈ˘  ‰ÏÚÙÂ‰ Ì‰·˘ ¯ÙÒ‰ È

 ˙È Î˙‰)73.5% ˙ÓÂÚÏ Ï‡ÎÈÓ È¯‚Â· ·¯˜Ó 36%˙È Î˙· ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï˘ (. 
È¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ˜ ÔÂ˘‡¯‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â ˜ÒÓÂ „¯˘Ó‰ È Â˙  ÔÈ·ÌÈÏÂ„‚ Ì , ˙˙Ï ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚÂ

ÍÎÏ ˙Ú„‰ ˙‡ .‰Ï‡˘‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙ , ‰ÚÈ˜˘Ó‰ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÔÎ˙ÈÈ „ˆÈÎ
 Ë¯Ù· Û‚‡‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎÏ ˙Â Â˘ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘ÓÂ ÌÈÙÒÎ) ˙ÂÈ Î˙·

·Ó ÂÓÎ"¯‚˙‡Â ¯( ,¯˜ÁÓ‰ È Â˙  ˙‡ ‰˜„· ‡Ï , ÌÈ Â˙  ‰È„È· ÂÈ‰È˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡ÏÂ
˜ÁÓÓ‰¯·Á‰ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ˙Ó‡È˘ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ¯ . 

__________________ 
 .2006אוגוסט , "זכאות לתעודת בגרות"בנושא " אדווה"מתו  נתוני  של מרכז   21



 681 משרד החינו 

מחקר . 2001הוגש לחברת מיכאל בספטמבר )  המחקר השני להל  (הדוח על המחקר השני  )ב(
שנדגמו בדגימה אקראית מתו" כלל , של התכנית' וד'  משתתפי  ממחזורי  ג168זה התבסס על 

 . נשרו ממנה) 18% כ (30  סיימו אותה ו138 :המשתתפי 
ג  ממצאי המחקר השני היו אמורי  לעורר שאלות אצל מקבלי ההחלטות במשרד ולהניע אות  

לא ציי  מה היה מספר  של כלל המחקר השני : כ" למשל. לערו" מחקר עצמאי מטע  המשרד
, המחקר נסמ" על ראיונות ע  התלמידי ; המשתתפי  במחזורי  אלה ומה היה שיעור הנושרי 

. התקבלו הנתוני  מהורי התלמידי , ובמקרי  שבה  לא נית  היה להשיג את התלמידי  עצמ 
 לענות על שמדר" הטבע יכולת , המחקר לא ציי  מהו שיעור הנתוני  שהתקבלו מ  ההורי 

 . השאלות פחותה בהרבה משל המשתתפי  עצמ 
ני שהתייחסו לנתו, שבמחקר השני הוצגו נתוני  מהמחקר הראשו  שלא פורסמו בשעתו, יצוי 

 82.6% שא  ש, מהנתוני  החדשי  שפורסמו עלה. הזכאות לתעודת בגרות של תלמידי המדג 
 73.5%הרי שעל פי נתוני המשרד רק , מהנשאלי  במחקר הראשו  אמרו שה  זכאי  לתעודת בגרות

, פער זה מעלה שאלה לגבי מסקנות המחקר השני. 11%  הפרש של כ מה  היו זכאי  לתעודה 
 מהמשתתפי  אמרו 75.3%ושלפיו ,  נסמ" רק על ראיונות ע  המשתתפי  במדג שכאמור ג  הוא

 . שה  זכאי  לתעודת בגרות מלאה
 במשרד לבחו  את יעילותה ותרומתה של תכנית 22 החליט ג  הערכה ומדידה2001ביולי  .2

 על כ" למנהלי בתי הודעהונשלחה , בטווח הקצר והארו", מיכאל לתלמידי  ולמערכת החינו"
 כיתות שיועדו להשתת  באותה 130מחקר היה אמור לכלול ה. הספר שהפעילו את תכנית מיכאל

 . תלמידי 3,900 והג  היה אמור לקבל נתוני  על כ, שנה בתכנית
 ÈÏÂÈ·2003,˙Ò Î‰ Ï˘ ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„· Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ ÔÈÈ Ú·  , ˙Ï‰ Ó ‰¯ÒÓ

‰„È„ÓÂ ‰Î¯Ú‰ Û‚ , ˙ ˘· ‰ÏÁ‰˘ ˙È Î˙‰ ˙Î¯Ú‰˘2001‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï  .Û‡˘ ¯¯·˙Ó ‡Ï 
˙È Î˙‰ ˙Î¯Ú‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˘¯„ „¯˘Ó· „Á‡ Ì¯Â‚.  Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ ˙ÏÚÙ‰ ˘Â„ÈÁ ÌÚ ˜¯

 ˙ ˘· „¯˘Ó·2006 , ‰˙ÏÚ‰ ˙ ˘Ó ¯ÂÓ‡‰ ¯˜ÁÓ‰˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ2001˜ÒÙÂ‰  .‰„ÚÂÂ‰ 
ÌÏ˘ÂÈ ¯˜ÁÓ‰˘ ‰˘¯„Á‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈ‡ˆÓÓ Ï·˜Ï È„Î  Ï˘ ˙È·ÂÈ

ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ; ÔÈ‡˘ ¯Á˘ Û‚‡ Ï‰ Ó Ï˘ Â¯·Ò‰ ÁÎÂ  ‰˙˘È¯„Ó ‰· ‰¯ÊÁ ‡È‰ ÌÏÂ‡
 ˙ ˘Ó ¯˜ÁÓ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÚË2001 . ‡ÏÏ ˙È Î˙‰ ÔÂÓÈÓ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰ „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÂÓÚËÓ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ‰˘Ú˘. 

 ניסוי עליסודי במחוז המרכז למנהל האג    כתבה מפקחת על הטיפוח העל2001באפריל  .3
 61הניסוי בדק את תכנית מיכאל שבה התחילו . בחטיבת הביניי  בהוד השרו  1998שערכה בשנת 

. 2001היא חזרה ובדקה את מצב  הלימודי של התלמידי  דלעיל בפברואר . 59תלמידי  וסיימו 
תר  ' ששילוב התכנית בכיתה ט, שהיא התרשמה מהתוצאות, בסיכו  הניסוי כתבה המפקחת

ונראה כי התלמידי  שלקחו , להגברת מוכנות  של התלמידי  לקראת לימודיה  בחטיבה העליונה
על מנת "ש, היא כתבה, ע  זאת. חלק בתכנית הצליחו יפה במהל" לימודיה  בבית הספר התיכו 

יוצא אפוא ". לקבוע במדויק את השפעת הקורס יש לקיי  בדיקה מקפת כולל קבוצת ביקורת
 .שמסקנותיה היו מסויגות והניסוי לא התיימר להיות מחקר מקי  או מייצג

ובו נתוני  שהתקבלו על  ,2002באוקטובר המפקחת פנתה למנהל האג  במכתב נוס  בקשר לניסוי 
,  היו ההמלצות של המפקחת מסויגות2001בעוד שבשנת . יו  הלימודי הזכאות לבגרות לאחר ס

 . במעבר בי  חטיבת הביניי  לעליונה" הרחבת הטמעת מיכאל" המליצה המפקחת על 2002בשנת 
__________________ 

רשות ארצית " הוקמה במשרד יחידת סמ  בש  2005באפריל . 2005הג  היה קיי  עד סו  נובמבר   22
ולנהל את המדידה וההערכה , שנועדה להחלי  את הג  למדידה והערכה, )ה"ראמ" (למדידה והערכה

 .מערכת החינו של 
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משרד מבקר המדינה פנה אל המפקחת בבקשה שתסביר את הסיבות לשינוי המשמעותי במסקנותיה 

ע  , 2008בפגישה שהתקיימה בספטמבר . 2001 מאפריל  לבי  המכתב2002בי  המכתב מאוקטובר 
שהיא עזבה את תפקידה הקוד  במחוז מרכז בנובמבר , נציג משרד מבקר המדינה הסבירה המפקחת

לא זכורי  לה ההבדלי  בי  המכתבי  . ולא שמרה את החומרי  הקשורי  לניסוי הוד השרו , 2003
 .ולכ  אינה יכולה לתת לכ" הסברי , השוני 
ÏÚ Ï˘ ‰ˆÂ·˜· ˙Á˜ÙÓ‰ ‰Î¯Ú˘ ÈÂÒÈ · ¯·Â„Ó˘ Û‡ 61„·Ï· ÌÈ„ÈÓÏ˙  , Â È‡ ¯ÂÓ‡Î˘

˙È Î˙‰ È‚˘È‰ ÏÚ ˙Â ˜ÒÓ Â ÓÓ ˜ÈÒ‰Ï Ô˙È  ‡Ï˘Â ‚ˆÈÈÓ Ì‚„Ó , Â· ÚÈÈ˙Ò‰ Û‚‡‰ Ï‰ Ó
„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁÏ ˙È Î˙‰ ˙ÓÂ¯˙ ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ ÈÂÒÈ ‰ ˙Â‡ˆÂ˙˘ ÔÚËÂ . È ÂÈ·

2008Î ÓÏ ·˙Î ‡Â‰ "„¯˘Ó‰ ˙ÈÏ ,ÈÎ ÈÂÒÈ ‰Ó " ˙È Î˙· Û˙˙˘Ó‰ „ÈÓÏ˙ ÈÎ ¯Â¯È·· ‰ÏÂÚ
‡ÎÈÓ" Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙ÂˆÈÁ  ¯„Ú‰ Ï˘· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ú˜˘‰ ÍÒÂÁ Ï

˙ÂÎ˘Ó˙Ó ÁÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙· ."ÌÈÈ˙ÂÓÎÂ ÌÈÈ¯ÙÒÓ ÌÈ Â˙ · ÂÂÏ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â¯ÈÓ‡ . ‚ˆÂ‰ ÈÂÒÈ ‰
ÂÈ˙Â ˜ÒÓ ˙ÂÓÈ‡Ï ‰˜È„· ‰ÓÊÈ ‡Ï ‡È‰ Í‡ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ È Ù· Ì‚ .  

✩  
 ˙‡ ‰‚È˘Ó Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ Ì‡‰ ˜Â„·Ï È„Î È‡ÓˆÚ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ ÌÏÂÚÓ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï „¯˘Ó‰

‰È„ÚÈ .‰˙ÚÙ˘‰Â ˙È Î˙‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Ô˙È  ‰È‰ Ì‰Ó˘ ÌÈ Â˙  ÊÎÈ¯ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰ .
˙È Î˙‰ ˜ÙÒ ˙ÓÊÈ· ÂÎ¯Ú ˘ ÌÈ¯˜ÁÓ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ÂÒÒ·˙‰ ˙È Î˙‰ ˙ÁÏˆ‰ ÏÚ Û‚‡‰ È Â˙  .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ÏÚ ˘ÎÂ¯Î ÂÏ˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÔÈ· ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· „È¯Ù‰Ï „¯˘Ó
 ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒÓ‰ Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÔÈ·Ï ˙ÈË¯Ù ‰¯·ÁÓ ÌÈ˙Â¯È˘

„¯˘ÓÏ .ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ‰‚È˘Ó Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ Ì‡‰ ˜Â„·ÏÂ È‡ÓˆÚ ¯˜ÁÓ ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ. 
  

 התאמת התכנית לאוכלוסיית היעד של אג  שחר
קידו  תלמידי  מאוכלוסיות חלשות באזורי פיתוח , כאמור, עיקר תפקידו של אג  שחר הוא

הביאה "כי התכנית ,  מיכאל התבטא מנהל האג  לא אחת לתכניתבהתייחסותו. ובשכונות מצוקה
 כתב מנהל האג  2007בנובמבר ". להישגי  מדהימי  בנושא הבגרויות בקרב אוכלוסיות חלשות

פוח המצוינות בקרב האוכלוסיות החלשות אית  התכנית הותאמה ליעד טי"כי , לית המשרד"למנכ
 . "ובמרוצת השני  הפכה לתכנית הדגל של המשרד בקידו  אוכלוסיות אלה, אנו מתמודדי 

 התלמידי  30שמבי  ,  הנחה האג  את בתי הספר שהשתתפו בתכנית2003 1994בשני   .1
ר יתקבל "ייבחרו על פי קריטריוני הטיפוח כאשר כל תלמיד מב) 60% (18, שייבחרו לכיתת מיכאל

התלמידי  הנוספי  ייבחרו בהגרלה מכלל התלמידי  בבית הספר שירצו ) 40% (12 ו, אוטומטית
 . תת  בתכניתלהש

 :להל  הממצאי . משרד מבקר המדינה העלה תמונה שונה מהקריטריוני  שקבע האג 
כמתואר (ואשר לא הבשיל לכדי סיכו  , 2001במחקר שג  הערכה ומדידה החל בשנת  )א(

התבקשו מנהלי בתי הספר להקפיד שבחירת התלמידי  לכיתות מיכאל תיעשה לפי , )לעיל
המנהלי  התבקשו לפרט בטופס את הליכי המיו  ה  לגבי תלמידי  . הקריטריוני  שהוזכרו לעיל
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נדרשו , שהתקבלו לתכניתביחס לתלמידי  . שהתקבלו לתכנית או לעתודה וה  לגבי אלו שנדחו
 ר או מצב חברתי"וביניה  השתייכות לכיתת מב, מנהלי בתי הספר לפרט בטופס את נימוקי הקבלה

 .כלכלי נמו"
 שהשתתפו  הכיתות130שה  כרבע מכלל ,  כיתות34טפסי  של משרד מבקר המדינה בדק את ה
לא היו פרטי  על ) 38%( מהטפסי  13 ב: והעלה) 2001 2000(א "במחקר בשנת הלימודי  התשס
משני טפסי  נוספי  ; ר"כלכלי שלה  או על השתייכות  לכיתות מב התלמידי  ועל הרקע החברתי

 מהטפסי  19 רק ב. כלכלי נמו" התקבלו רק לעתודה ר ותלמידי  מרקע חברתי"שתלמידי מב, עלה
 . כלכלי של התלמידי  ר או על הרקע החברתי"דיווחו בתי הספר על תלמידי כיתות מב) 56%(

 ÁÂ˙È 19Ù‰ Â‡ÏÂÓ Ì‰·˘ ÌÈÒÙË‰ ‰ÏÚ‰ ‰˙ÈÎ ÏÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈË¯ ,
¯Á˘ Û‚‡ ˙Â˘È¯„· „ÓÚ ‡Ï ÁÂÙÈË‰ È ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÏÚ Â Ú˘ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘˘ : Ú·¯‡·

 „Ú ‰È‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÏÚ Â Ú˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙Â˙ÈÎ10% ; ‰È‰ Ì¯ÂÚÈ˘ ˙Â˙ÈÎ Ú˘˙·
 ÔÈ·11%Ï -20% ; ÔÈ· ‰È‰ Ì¯ÂÚÈ˘ ˙Â˙ÈÎ ˘ÂÏ˘·21%Ï -30% ;Ì¯ÂÚÈ˘ ˙Â˙ÈÎ È˙˘· ‰È‰ 
 ÔÈ·30%Ï -40% ‰È‰ Ì¯ÂÚÈ˘ ˙Á‡ ‰˙ÈÎ·Â 50% . Â‡ÏÂÓ Ô‰È·‚Ï˘ ˙Â˙ÈÎ‰Ó ˙Á‡ ‡Ï Û‡

˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜· ‰„ÓÚ Â˜„· Â ¯ÙÒ‰ È˙· ÈÏ‰ Ó Â¯È·Ú‰˘ ÌÈÒÙË‰ . Ì‡
 ˙Â˙ÈÎ· ÏÚÂÙ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÈ‰Ó˙˘ ÌÈÏ‚Ó ÂÈ‰ Ì‰ ÌÈÒÙË‰ ˙‡ ÌÈ˜„Â· ÂÈ‰ „¯˘Ó‰Â Û‚‡‰

Ú·˜ ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜· „ÓÚ ‡Ï ˙Â·¯Â. 
העלה הממונה הארצי על ביקור סדיר , 2006בישיבת הנהלת האג  שהתקיימה באוקטובר  )ב(

.  היעד בתכנית מיכאל היא לא האוכלוסייה שבה מטפל אג  שחרשאוכלוסיית, ומניעת נשירה טענה
א" הוא לא יז  בדיקה שתאמת או תכחיש ; "ל"נית  לבדוק את הטענות הנ"מנהל האג  השיב לו 

 . טענות אלה
, לאחר שמנהל המחלקה לשחר באג  מונה להיות אחראי על תכנית מיכאל, 2007בשנת  .2

כיתות שעל ,  "אתגר ותל, ר"לול בתכנית מיכאל כיתות מב כל מחוז יכ2008החליט האג  שבשנת 
) ז" מחזור ל להל  ( בתכנית 2008 הקבוצות שהשתתפו בשנת 35בדיקת . טיפוח  מופקד האג 

העלתה שבכל הקבוצות רוב התלמידי  אכ  היו מהכיתות האמורות ומאוכלוסיית התלמידי  שבה  
 . מטפל האג 

ר " כתב יו2008בפברואר . כנית בתמהיל המפורט לעילחברת מיכאל התנגדה להפעלת הת )א(
לשנות את "שהפעלת התכנית כמבוקש דורשת מהחברה , חברת מיכאל למנהל מחלקת שחר

תפקידי ] של[התמהילי  השוני  בתו" הסדנה לרבות מש" הסדנה עול  התוכ  והגדרה מחדש 
ע  מטלת פיתוח חדשה מסוג אי  לנו בעיה לנסות להתמודד . בית הספר וההורי , הכיתה, המנחה

נוכל להתחיל בפעילות פיתוח . זה א  נתבקש על ידכ  לעשות זאת ותמצאו תקציב מתאי  לכ"
 ".וניסויי  במש" שנתיי  שלוש כדי לגבש סדנה ייחודית לאוכלוסייה מסוג זה

ÂÈ Ï˘ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰‰ Û‡ ÏÚ"Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ¯ ,· ˙È Î˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ËÈÏÁ‰ Û‚‡‰-35 ˙Â˙ÈÎ‰ 
˙Â¯ÂÓ‡‰ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó· ‰ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÎÂ¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á˘ ‰ÚÈ„È‰ ˙Â¯ÓÏ  , ‡Ï Ì‚Â

‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙· ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÏÎÈ . Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ‰·˙Î ˙Â˙ÈÎ‰ ˙Á‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰·˘ ÔÈÂˆÈ
˘ ‰ÙÈÒÂ‰Â ˙Â‡ˆÂ˙Ï ˙È‡¯Á‡ ‡È‰ ÔÈ‡˘ ¯Á˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ ÓÏ" ÌÈ¯ÂÚÈ˘ Ì˙Ò ÌÈÈ˜Ï È„Î

‰˙ÈÎ· ,˙ÂÈ ‰·¯‰ ¯ÈÁÓ· ‰¯ÂÓ Ì˙Ò ˙Á˜Ï ¯˘Ù‡ÍÂÓ  ¯ .¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÏÚ Ï·Á ‡Ï? ."
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÏ· ‰ÏÈ‚¯‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙È Î˙‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ Û‚‡‰ ˙ËÏÁ‰˘

ÂÈ Ï˘ Â·˙ÎÓ· ¯ÂÓ‡‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï" ¯‡Â¯·ÙÓ Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ¯2008 , ˘‡¯Ó ‰ Â„È 
ÔÂÏ˘ÈÎÏ. 
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ת דיו  בהשתתפוקיי  מנהל המחלקה לשחר , 2008ביוני , ח"בסו  שנת הלימודי  התשס )ב(

בדיו  עלה שהתכנית לא התאימה לאוכלוסיית . באותה שנהנציגי המחוזות על הפעלת התכנית 
שמנחי מיכאל חייבי  להכיר את , בי  היתר נאמר בדיו . התלמידי  שלמענה הפעיל אותה אג  שחר

יש להתאי  ; "ילדי שחר לא מקבלי  את התכנית וה  אלה הזקוקי  לה ביותר"; אוכלוסיית היעד
וכיוו  שקצב , נית לאוכלוסיית שחר מאחר שהמסגרת נוקשה ואינה מתאימה לתלמידי שחראת התכ

, ר חברת מיכאל שהשתת  בדיו  טע "יו. הלימודי  מהיר עבור תלמידי  שמתקשי  בלמידה
יש רציונל ומערכי שיעור ] שעל פיו לומדי [מאוד קשה לנו לשנות את התכנית כי לתכנית ולספר "ש

א  לא יהיה שינוי מותא  "ש, על כ" השיבו נציגי מחוז דרו  ומרכז". דמי מאוד ברורי  ומוק
 ."לשחר זה לא יעבוד

בפועל במחזור האמור נער" "כי ,  לממצאי הביקורת כתב מנהל האג 2008בתשובתו מנובמבר 
]  "אתגר ותל, ר"מב[ל " קבוצות שמטרתו הייתה לכוו  את מיכאל א" ורק לכיתות הנ35ניסוי על 

ניסוי זה נער" למרות התנגדות  הנחרצת של מנהלי מיכאל אשר טענו . 40%  ו60%ולא בנוהל של 
תיפגע מאד , לוסיבישסטייה מהנוהל המוסכ  והעברת התכנית רק לאוכלוסיה חלשה באופ  אקס

נעשה , מחזור זה הוא מחזור לא טיפוסי ולא מייצג שכ ... ביכולת של מיכאל לסייע לתלמידי 
מעבר לכ" מדובר במחזור מזדמ  ובלתי מתוכנ  שנית  בעקבות ניצול עודפי ... בנסיבות מיוחדות

 ". תקציב במשרד ובא בעקבות השביתה הגדולה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÂÒÈ Ï˘ Í¯ÚÈ‰Ï ˘È ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÁ ‰ ÏÂÏ˘Ï Â‡ ¯˘‡Ï ‡·‰ 

˘‡¯Ó , ˙„ÈÓ ÏÚ ˙Â ˜ÒÓ ˙˜Ò‰· ‰ÏÎÂ Â Â Î˙Ó ÏÁ‰ ÌÈ·Ï˘‰ ÏÎ· Â˙ÂÂÏÏÂ ‰„ÈÙ˜· Â  Î˙Ï
Â˙ÁÏˆ‰ . ‰ÚÈ„È·Â Ô ÎÂ˙Ó È˙Ï·Â ÔÓ„ÊÓ ÔÙÂ‡· ‰˘Ú ˘ ÈÂÒÈ Ï ‰ÒÈ Î ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

‰ÚˆÂ‰˘ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï „‚ ˙Ó ˙Â¯È˘‰ ˜ÙÒ˘ .·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜ , ÏÎ
¯Á˘ Û‚‡· ˙Úˆ·˙Ó ˙È Î˙‰ „ÂÚ ,¯ÂÓ‡Î ÈÂÒÈ  ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰·ÂÁ , ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ˘ÈÂ

˘‡¯Ó ÔÂ Î˙· ,ÈÂÒÈ Ï ÌÈ ÎÂÓÂ ÌÈÎÂ¯Ú ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ„ÚÈ ¯È„‚‰Ï . 
„ÂÚÂ ˙‡Ê ,·Èˆ˜˙ ÈÙ„ÂÚ ÏÂˆÈ  Í¯ÂˆÏ ˜¯ ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Î ‡È‰ È¯‰ ,

‚È · ‰˙˘Ú ÂÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â . Ô˙È ˘ ˙Â·Â˘ÁÂ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈ Î˙ ÂÈ‰ Û‚‡·Â „¯˘Ó·
Ô¯Â·Ú ·Èˆ˜˙‰ ÈÙ„ÂÚ ˙‡ Ïˆ Ï ‰È‰ .‰¯˜Ó ÏÎ· ,Î Ó‰ ÏÚ" ˙‡ ˙˙Ï „¯˘Ó‰ ·˘Á ÏÚÂ ˙ÈÏ

ÍÎÏ Ì˙Ú„ ,·Èˆ˜˙ ÈÙ„ÂÚ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Û‚‡‰˘ , ÏÎÂ˙ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ ˘‡¯Ó Ú„È˘ ‰Ú˘
‰¯ÂÓ˙‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ . Î˙ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÈÏ·¯Á‡ Â‡ ‰Ê ¯ÂÊÁÓ· Ï‡ÎÈÓ ˙È , ÏÚ

 Û‚‡ Ï˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰Â Û‚‡‰
¯Á˘. 

  
 הפיקוח על התכנית

1. Û‚‡‰ Ï‰ Ó Ï˘ ˙ÂÈ Ù· ,˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂÂÏ Ô‰Â „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï Ô‰ , ˘Â„ÈÁ ÔÈÈ Ú·
Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ , ÔÈÈˆ ‡Â‰˘"‰Á˙ÂÙ˘ ˙È ·ÂÓ ˙È ÎÂ˙ ‰ È‰ ˙È Î˙‰ , ÛÂ˙È˘· ‰˘·Â‚Â ‰·ˆÂÚ

Û‚‡‰ ÌÚ ‡ÏÓ ‰ÏÂÚÙ ,¯Á˘ ÈÁ˜ÙÓ Ï˘ „ÂÓˆ ÈÂÂÈÏ·" . Û‚‡·˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÊÎ˘ ÈÂÂÈÏ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ ÍÓÒÓ ÏÎ ÔÈ‡ . Ï‡ ‰ Ù ‡Ï Û‚‡‰ ¯Á‡ Â·˜ÚÈ˘ È„Î ÌÈÁ˜ÙÓ‰

˙È Î˙‰ ,Ì‰È‡ˆÓÓ ˙‡ Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰ È Ù· Â‚ÈˆÈÂ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÓÈÈ˜˘ ‰ÁÈ˘·
 Ì„‡ ÁÂÎ ·Èˆ˜‰Ï Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡˘ ÔÚË ‡Â‰ ¯Á˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

˙È Î˙‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ. 
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בקרב בוגריו מנהל האג  ציי  לא אחת בפניותיו לוועדת רכישות שהפרויקט הוכיח הצלחה  .2
חברת מיכאל עורכת מבחני  למשתתפי  , לדבריו. במספר תחומי  וביניה  העלאת רמת הציוני 

ובו מספר שאלוני  העוסקי  בחלק גדול , "שאלוני פתיחה"המבח  הראשו  נקרא . בתכנית
. והוא דומה במהותו לראשו " שאלוני סיו "המבח  השני נקרא . מהתחומי  שיילמדו בתכנית

 .  החברה נוהגת להציג פערי  גדולי  ושיפור ניכר בי  שאלוני הפתיחה לשאלוני הסיו לדבריו
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÏÚ ˙È Î˙‰ ˙ÚÙ˘‰Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì È‡ ˙Î¯ÂÚ Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á˘ ÌÈ Á·Ó‰˘

˙È Î˙· ÌÈ„ÓÏ ‰ ÌÈÓÂÁ˙Ï ‡Ï‡ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÓÏ ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ . ‡Ï ¯Á˘ Û‚‡ ÈÁ˜ÙÓ
‰ ÏÚ ˙È Î˙‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ Ì˙ÓÊÂÈ· Â˜„·¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ„ÓÏ ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ ÂÈˆ . ˙¯·Á

ÌÈ ÂÈˆ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙·ÈÈÁ˙Ó ‡Ï Û‡ Ï‡ÎÈÓ , ÍÎÏ ‰È‡¯Â- ÌÎÒ‰· Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ˙Ó˙ÂÁ˘ 
·˙Î  „¯˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ˙È Î˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ„ÈÓÏ˙ È¯Â‰ ÌÚ , ÔÈ‡ ÈÎ

Â‡ ÌÈ‚˘È‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Û˙˙˘Ó‰ ÈÙÏÎ Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á „ˆÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÂ˘Ó ˙È Î˙· ˙ÂÙ˙˙˘‰· 
˙¯Á‡ ‰ÁÏˆ‰ ÏÎ , ˙È Î˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰˙·ÂÁ „·ÏÓ ˙ÂÈ¯Á‡ ÏÎ ‰¯·Á‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÔÈ‡Â

Ï‡ÎÈÓ· ‚Â‰ ‰ ‰„ÈÓ ‰ ˜ ÈÙÏ ‰ÁÏˆ‰Ï ÌÈˆÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏÂ ÍÓÒÂÓ ‰Á Ó È„È ÏÚ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂÈÒÏ ÍÂÓÒ· ¯ÙÒ‰ È˙·· ·˜ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ

˙È Î˙‰ ,‰· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙È Î˙Ï Ì‡ ˙Ú„Ï È„Î . ‡Ï Û‚‡‰
 Ï˘ ‰„ÂÚ˙‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ˙ÂÁÙÏ Â‚ÈˆÈ˘ È„Î ˙È Î˙‰ ‰ÏÚÙ Ì‰·˘ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ‰ Ù

Ò‰ ‰„ÂÚ˙‰ ÔÈ·Ï ˙È Î˙· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ È ÙÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˙È Î˙‰ ÌÂÈÒÏ ‰ÎÂÓ . ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ·
ÌÈ ÂÈˆ‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰Ï ‰‡È·Ó ˙È Î˙‰˘ ÂÈ ÂÚÈË· ÍÂÓÒÏ ‰Ó ÏÚ Û‚‡‰ Ï‰ ÓÏ. 

אנשי האג  וחברת , לית" לממצאי הביקורת כתב מנהל האג  שהמנכ2008בתשובתו מנובמבר 
 הפעלת" ט הנוכחי ואיל" נאסו  את ציוני המשתתפי  לפני ואחרי"כי ממחזור ל", מיכאל סיכמו

ולפיו חברת מיכאל פנתה למנהל המחלקה לשחר , כתמיכה לתשובתו הוא ציר  נספח. התכנית
כמו כ  נודה על קבלת ציוני ... ל את כל האינפורמציה הנדרשת"לספק למנחי מיכא"בבקשה 

 ".אנגלית ולשו , התלמידי  מסו  שנת הלימודי  האחרונה במקצועות מתמטיקה
‡‰ Ï‰ ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÛ‚ , ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙„È„Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡˘

˙È Î˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ˘ Ì¯Â‚‰ ÏÚ ÏËÂ˙ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚˘È‰Ï . 
  

 נשירה מהתכנית
 מהתלמידי  שהחלו בתכנית לא סיימו אותה ונשרו ממנה 40% ממסמכי המשרד עולה שבממוצע כ

המחזורי  שבו בדקה את שני , במחקר הראשו  שעשתה חברת המחקר, 1997כבר בשנת . במהלכה
בדיו  ". בבדיקה זו בלט ג  אחוז הנשירה הגדול במהל" התכנית"נכתב , הראשוני  של התכנית

מנהל האג  ונציגי החברה כי ,  נציג אג  הכספי  במשרד2002בנושא מיכאל סיכמו בדצמבר 
 ." מגודל הכיתה25%שיעור הנשירה המותר הוא עד "

 ˙ ˘Ó ÌÂÎÈÒ‰Ó Â‚¯Á Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙Ó ‰‰Â·‚‰ ‰¯È˘ ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰2002 . Ï˘ ‰Ï‰ ‰ ˙·È˘È·
 ¯·ÂË˜Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ¯Á˘ Û‚‡2006 , Ï‰ ÓÂ ˙È Î˙‰Ó ‰Â·‚‰ ‰¯È˘ ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ˙Â ÚË ÂÏÚ

ÈÒ Û‚‡‰˘ ·È˘‰Â ÌÎ" ‰ ˙Â ÚË‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Ô˙È "Ï" ;Ô˙Â‡ Â˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰Â Û‚‡‰ Í‡ .
ÔÈÂˆÈ ,Ï ¯ÂÊÁÓ·˘" Ê)Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘"Á ( ÔÈ· Ú  ‰¯È˘ ‰ ¯ÂÚÈ˘49%Ï  ÔÈ·74% . 
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רוב  ", לדבריו. כי הגורמי  לנשירה ה  רבי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מנהל האג 

... שרוב  אינ  קשורות לתכנית, המכריע של הנושרי  פרשו מרצונ  מהתכנית בשל סיבות שונות
ז צפו  וסיבות אישיות משפחתיות "מבחני  ולו, רוב הנושרי  נושרי  בשל לח* בלימודי 

דרכי  ושיטות כיצד "שעובדי האג  ואנשי מיכאל חיפשו , עוד מסר מנהל האג ". רתיותוחב
שיעור , לדבריו". מבלי לפגוע בעקרונות הפדגוגיי  שלה, להגדיל את אחוז המסיימי  של התכנית

 ".39%ושיעור הלא מסיימי  עומד כיו  בכתות במימו  משרד החינו" על "המסיימי  גדל ע  השני  
¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰  , Ì‰Ó ˜Â„·Ï ‰˘Ú ‡Â‰˘ ˙Â ÂÈÒÈ ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰ ‡Ï Û‚‡‰˘

˙È Î˙‰Ó ‰¯È˘ Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ . È„Î Ë˜ ˘ ˙ÂËÈ˘‰Â ÌÈÎ¯„‰ Ô‰Ó ¯È·Ò‰ ‡Ï Û‚‡‰ ÔÎ ÂÓÎ
˙È Î˙‰ Ï˘ ÌÈÓÈÈÒÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï. 

ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈË·È‰ ˘È ˙È Î˙‰Ó ‰‰Â·‚‰ ‰¯È˘ Ï ,ÌÈÈÙÒÎ Û‡Â ÌÈÈ‚Â‚„Ù . ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â È‡ ‰ È„Ó‰ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰Â ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ÌÈË·È‰· ˜ÂÒÚÏ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰  , ÍÎ ¯·„‰ ÔÈ‡ Í‡

Û‚‡‰Â „¯˘Ó‰ È·‚Ï ,Ì˙·ÂÁ ÂÊ˘ ,È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ˙‡Ê Â˘Ú ‡Ï Ì‰Â . ÈÙÒÎ‰ Ë·È‰Ï ¯˘‡
ÔÈÂˆÈ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Û‚‡‰ Ï‰ Ó ¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙  ÈÙÏ ÈÎ , ÂÏÁ‰ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· 

Î-74,000˙È Î˙‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙  ;˘ ‰ Û˜È‰˘ ˙ÂÈ‰Î ‰È‰ ‰¯È-40% -Î -15% ÌÂÎÈÒ‰ ÏÚÓ 
 ¯·Óˆ„Ó2002 Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ· -Î ¯Â·Ú ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÂÈ -11,000 

ÌÎÒÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ . „ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙ÂÏÚ‰ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó·
Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙ÈÈ‰ ˙È Î˙·-1,200˘ "Î Ï‡ÎÈÓ ˙¯·ÁÏ ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓÂ Á-13 ÔÂÈÏÈÓ 

˘"˙ ¯Â·Ú Á‰Ï‡ ÌÈ„ÈÓÏ .   
 התקשרות בפטור ממכרז

, 1992 ב"התשנ, כל התקשרות של משרד ממשלתי צרי" שתיעשה לפי הוראות חוק חובת המכרזי 
).  "הוראות התכ( ותקנו  כספי  ומשק שקבע החשב הכללי 1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי 
חובת המכרזי  והתקנות חוק .   מתמנה ופועלת בכל משרד ועדת מכרזי "מתוק  התקנות והתכ

. קובעי  כי ככלל משרד ממשלתי לא יתקשר בחוזה לרכישת שירותי  או טובי  אלא על פי מכרז
בתקנות נקבע שכל החלטה . בצד חובה זו פורטו בתקנות הנסיבות שמאפשרות פטור מפרסו  מכרז

ווג את להתקשר ללא מכרז ובדר" של מכרז סגור תובא לדיו  בוועדת המכרזי  כדי שזו תס
ע  זאת נקבע בתקנות כי . ההתקשרות ותקבע א  ההתקשרות פטורה ממכרז או חייבת במכרז סגור

בדר" ] הפטורות ממכרז[לבצע את ההתקשרויות , ככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניי "יש להעדי  
 ". של מכרז

קשרות עולה עוד קובעות התקנות כי החלטות ועדת המכרזי  על מת  פטור ממכרז כאשר שווי ההת
לתקנות מאפשרת ) 29 (3תקנה . טעונות אישור של ועדת הפטור במשרד האוצר, ח" ש700,000על 

התקשרות ע  מי שלפי זכויות מכוח די  או בהתא  למצב הדברי  "לוועדת המכרזי  לפטור ממכרז 
ובלבד שמי שהוא הסמכות המקצועית , בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות

והמנהל הכללי של , שרד לאותו עניי  חיווה את דעתו בכתב על כ" שהמתקשר הוא יחיד כאמורבמ
 ".המשרד אישר את ההתקשרות

 החליטה ועדת הרכישות לפטור ממכרז את ההתקשרות ע  חברת מיכאל והחלטתה 1995בשנת 
האג  על הפטור נית  על פי חוות הדעת של מנהל . אושרה בידי ועדת הפטור באג  החשב הכללי

 אושרה התקשרות נוספת בי  המשרד לבי  חברת מיכאל א  1997בינואר . ייחודיותו של הפרויקט
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) כולל הדרוזי  והבדואי ( ע  הרחבת ההתקשרות ג  למגזר הערבי 1999באפריל . היא בפטור
 .אושרה התקשרות נוספת בי  המשרד לבי  חברת מיכאל בפטור ממכרז

ועדת  1999הקי  המשרד בשנת , חשב הכללי במשרד האוצרלבקשת ועדת הפטור באג  ה .1
הוועדה המשרדית . לבחינת חלופות לתכנית מיכאל)  הוועדה המשרדית להל  (מיוחדת הוק  אד

אנו מודעי  לכ" שיש לבדוק חלופות לכל תכנית "ובה  נכתב , 1999הגישה את מסקנותיה באוגוסט 
חושי  בקביעתנו שכיו  אכ  תוכנית מיכאל היא יחידה ע  זאת אנו נ. חינוכית ובתוכ  ג  תוכנית זו

 ".מסוגה ולכ  אנו ממליצי  לפטור אותה ממכרז
תרומתה של : "שהיא בדקה חלופות ביחס לתכנית לפי הפרמטרי  הבאי , ציינההוועדה המשרדית 

מיכאל ביחס לתוכניות חלופיות להשגת היעד הלאומי בהתא  להחלטת הממשלה ומדיניות משרד 
'; כל תלמיד שני יזכה בתעודת בגרות וכל תלמיד שלישי יזכה בתואר אקדמי 'רלאמו, ו"החינ

תרומתה של מיכאל ביחס לתוכניות חלופיות לקידו  ההישגי  האישיי  והלימודיי  של 
 . "לתלמיד ולכיתה, ועלות החלופות ביחס למיכאל במונחי שעת לימוד; התלמידי 

‰˜„·˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ ‰Ù¯Èˆ ‡Ï ˙È„¯˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ , Ô‰ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ÌÈ¯·Ò‰ ‡ÏÂ
 ÌÈ¯ËÓ¯Ù ÏÚ ‰ ÂÚ ÔÎ Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ ÚÂ„ÓÂ ‰Ú·˜˘ ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰ ÏÚ ˙Â ÂÚ‰Ï‡ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,

 È¯‚Â· È‚˘È‰ ÏÚ ·˜ÚÓ ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ ÏÚ Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈÎÓÒÓ ÂÙ¯Âˆ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ
˙Â¯‚·‰ ˙ ÈÁ·· Ï‡ÎÈÓ . È¯˜ÁÓ ÔÈÎ‰ Û‚‡‰ Ì‡ ˜„· „¯˘Ó· „Á‡ Ì¯Â‚ ‡Ï Û‡˘ ¯¯·˙‰

 Û‚‡‰ È„ÈÓÏ˙Ï ˙È Î˙‰ ˙ÓÂ¯˙ ÏÚ „ÂÓÏÏ È„Î ÂÓˆÚ Ï˘Ó ‰Î¯Ú‰) ‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ ÔÈÈ Ú·
ÏÈÚÏ Â‡¯.( 

 החליט המשרד לפרס  2006רק בשנת .  הופעלה התכנית בפטור ממכרז1995אז מ, כאמור .2
 הוא הודיע על כוונתו להפעיל את 2006במודעה בעיתונות שהמשרד פרס  באוגוסט ". קול קורא"

. לתקנות) 29 (3התכנית בבתי הספר במגזרי  השוני  ולהתקשר ע  חברת מיכאל על פי תקנה 
. 27.8.06ר  המעוניי  להגיב על התקשרות זו לפנות אל המשרד עד בשולי ההודעה נכתב שעל כל גו

 תוכניות דומות להגיש הזמינה בעלי"טע  שפרסו  ההודעה מנהל האג  ממסמכי המשרד עולה ש
בהיות התכנית מיוחדת מבחינה פדגוגית ופסיכולוגית לא הוגשה ולו "א" לדבריו , "הצעותיה 
 ."הצעה אחת

 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰Ú„Â‰·˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2006 ˘˜·Ó „¯˘Ó‰˘ ÏÏÎ ¯Ó‡  ‡Ï 
 Ï·˜Ï ‰˘˜È· ˜¯ ‡È‰ ‡Ï‡ „¯˘Ó‰ ˙˜È„·Ï Ì‰È˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ˘È‚‰Ï ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ Î˙ ÈÏÚ·Ó

Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ˙Â·Â‚˙ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,˙Â¯ËÓ‰ Ì‰Ó ‰ ÈÈˆ ‡Ï Ì‚ ‰Ú„Â‰‰ ,
˙ÂÚˆÓ‡· ‚È˘‰Ï ‰ˆÂ¯ „¯˘Ó‰˘ ˙Â˜ÂÙ˙‰Â ÌÈ„ÚÈ‰˙È Î˙‰  .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡ Ì‚˘

˙Â¯ËÓ ‚È˘‰Ï Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÈ Î˙ ,ÌÈÓÂ„ ˙Â˜ÂÙ˙Â ÌÈ„ÚÈ , ˘¯ÂÙÓ· ‰ Ù ‡Ï „¯˘Ó‰
‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙ Ï·˜Ï . ÌÈÓ¯Â‚ „ÂÚ ÔÈ‡˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙¯Á‡ Í¯„ ÏÎ· ÏÚÙ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰

 ˙Â¯ËÓ‰ Ô˙Â‡ ˙‡ ˙Â‚È˘Ó‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ Î˙ Â‡ Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙Ï ‰‰Ê ‚ÂÒÓ ˙È Î˙ ÌÈÏÈÚÙÓ‰
‚È˘‰Ï ‰¯ÂÓ‡ Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙˘. 

מוטלת : "למנהל האג  בעניי  תכנית מיכאל כדלקמ לית המשרד "כתבה מנכ 2007בנובמבר  .3
 2008בינואר . "עלינו החובה למצוא חלופות אחרות אשר יכולות להשיג את התוצאות המבוקשות

אפשר שקיימות תכניות נוספות המשיגות את היעדי  שהצבנו ומ  הראוי ", באותו נושאהיא כתבה 
 ."איכות  ועלות , לבחו  את מכלול האפשרויות העומדות לרשותנו
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Î Ó‰ ˙ÂÈ ÙÏ ·È˘‰ ‡Ï Û‚‡‰ Ï‰ Ó" Â‡ ¯·Ú· Â˜„· ˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ ‰È Ù· ‚Èˆ‰ ‡ÏÂ ˙ÈÏ

˙Â¯Á‡ ˙Â˜È„· ,Û‚‡· Â˘Ú  ÂÈ¯·„Ï˘ ,Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˙Â˜È„ˆÓ‰ . Ì‚ ‡Â‰
‡¯Â˜ ÏÂ˜ ÌÂÒ¯Ù Ï˘ ÍÈÏ‰· ÏÁ˙˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ È Ù· ‰È·˙ÎÓ ˙‡ ‚Èˆ‰ ‡Ï. 

, שנתי להתקשרות ע  חברת מיכאל לאישור רבבבקשת האג   ועדת הרכישות  דנה2008רק ביולי 
לפרס  קול קורא מפורט הכולל את השלבי  בביצוע הפרויקט לרבות תשומות "והיא החליטה 

 ". פדגוגיות ומשאבי  בצד תפוקות פדגוגיות הניתנות למדידה
‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ÈÏÂÈ· ˜¯˘2008 ÏÁ‰ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ‰ ÌÂÒ¯Ù ÍÈÏ‰" ÏÂ˜

‡¯Â˜" ,ÌÈ˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ Í˘Ó ˘ . ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ ‰¯˘È‡ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ ‰Ê ·ˆÓ·
Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-4.5˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)ÚÓ ÏÏÂÎ"Ó( , ÔÎ‡ ‡È‰ Ï‡ÎÈÓ ˙¯·Á˘ ˙Ú„Ï ‰ÁÎÂ ˘ ÈÏ·

‚È˘‰Ï ÔÂÂÎ˙Ó „¯˘Ó‰˘ ÌÈ„ÚÈÏ „ÈÁÈ ˜ÙÒ . 
  

 הסכ  ע  חברת מיכאל
. שות לאשר הארכת ההתקשרות ע  חברת מיכאל פנה אג  שחר לוועדת הרכי2006בשנת  .1

על הצור" בבדיקת . בהחלטת ביניי  של הוועדה עלה הצור" בבדיקת ספרי החשבונות של החברה
שעל המשרד מוטלת , הספרי  כתבו סג  חשב המשרד וסגנית היועצת המשפטית לחברת מיכאל
ה  . כי שימשו למטרת חובה זו מאחר שמדובר בתקציבי  ציבוריי  שהמדינה אמורה להבטיח 

כולל ספקי  שההתקשרות עמ  היא , הוסיפו כי מדובר בדרישה כלפי כל הספקי  שזכו במכרזי 
לעיי  בכל עת " הודיעה חברת מיכאל למשרד שנציגי המדינה רשאי  2006במאי . בפטור ממכרז

 2006ל לקי* " סדנאות מיכא100סבירה בספרי החשבונות בכל הקשור בביצוע חוזה רכישת 
 ."ו"התשס

‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰˜È„·· Í¯Âˆ‰ ¯·„· Â˙„ÓÚ· ˜Â·„Ï ÍÈ˘Ó‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘
‰¯·Á‰ È¯ÙÒ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ,‰˘ÚÈ˙ ÂÊÎ ‰˜È„·˘ ÏÚÙ ‡ÏÂ. „ÁÂÈÓ· ˙Â·È˘Á ˘È ÂÊÎ ‰˜È„·Ï 

ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ·Â ÌÈ¯ÎÈ  ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ· ˙Â¯˘˜˙‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î .ÌÂÈ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â Â·˘Á‰ È¯ÙÒ ˙‡ ˜„·˘ ‡Ï· ‰¯·Á‰ ÌÚ ‰Î¯‡‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ì˙Á. 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯·ÓËÙÒÓ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÏÚ2006 , ÌÎÒ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡˘
‰Î¯‡‰‰ , ·˘Á‰ ˙È ‚Ò ‰·˙Î„È ·˙Î·  , ÍÈ¯ˆ˘Â ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ï˘ ¯Â˘È‡Ï ‰˘È¯„ ‰¯ÒÁ˘

‰Î¯‡‰ ÌÎÒ‰ ‡ÏÂ ˘„Á ÌÎÒ‰ .·˘Á‰ ˙È ‚Ò Ï˘ ‰˙Â‚ÈÈ˙Ò‰Ó ÂÓÏÚ˙‰ „¯˘Ó· , Ì˙Á Â
˘„Á ‰ÊÂÁ ÌÂ˜Ó· ‰Î¯‡‰ ÌÎÒ‰. 

לתקופה , י  חברת מיכאל להפעלת התכניתחדש בי  המשרד לבנחת  הסכ   2007בדצמבר  .2
, )ז"מחזור ל( קבוצות 35 ההסכ  התייחס להפעלת התכנית ב. 31.8.08 1.12.07של תשעה חודשי  

ובה , של חברת מיכאלכלל את ההצעה להסכ  ' נספח א. מ"ח ללא מע" ש1,365,000בסכו  של 
וכי מספר , מ" לא כולל מעח" ש39,000פורט כי העלות הכוללת לקבוצת לימוד של מיכאל היא 

, לעומת זאת. ח" ש1,114ומכא  שהעלות לתלמיד היא  ,35בכל קבוצת לימוד הוא התלמידי  
מכא  שהעלות לתלמיד היא ,  תלמידי 30להסכ  ישנה הערה שמדובר בקבוצה של ' ג3בנספח 
 .מ"ח בתוספת מע" ש1,300
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מספר התלמידי  : "התכנית נכתביצוי  כי בפניות של חברת מיכאל לבתי הספר בקשר להפעלת 
 30החברה מאפשרת רישו  של , לעומת זאת.  תלמידי 20  הרצוי לפתיחת קבוצת מיכאל הינו 

בשל חוסר רצו  , רהאו יאלצו לעזוב את ההכש, תלמידי  מתו" הערכה שמספר תלמידי  יעזבו
לא נמצא שהחברה התייחסה ". או דרישת הלימודי /או בשל אי מילוי תנאי המשמעת ו, אישי

 . תלמידי 35במקרה כלשהו לאפשרות של הפעלת התכנית ע  
 ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Â„ÓÚ ‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÎÈ¯Ú ÏÚ „¯˘Ó· ÌÈ„˜ÙÂÓ ÂÈ‰˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ

¯ÙÒÓ Ï˘ ÌÎÒ‰· ˙Â Â˘‰ ˙ÂÚÈ·˜‰ ÔÈ· ˙Â¯È˙Ò‰„ÂÓÈÏ ˙ˆÂ·˜· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰  . ˙Ú· Ì‚
‡ ÁÙÒ ·˘ ÍÎÏ Â˙Ú„ Ô˙  ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ' ÂÈ Ù· ‰‚ˆÂ‰ „ÈÓÏ˙Ï ˙ÂÏÚ‰

‰ËÓ ÈÙÏÎ ‰ËÂÓ ÔÙÂ‡·. 
ע  הורי תלמידי  המבקשי  להשתת  בתכנית שלא הסכ  שחתמה חברת מיכאל על פי  .3

. ח דמי הרשמה" ש200  הכוללי, ח" ש1,700עלות ההשתתפות היא , במסגרת ההסכ  ע  המשרד
במקרה והודעתו תגיע עד . כל משתת  יהא רשאי להודיע על ביטול השתתפותו, על פי ההסכ 

הודעת ביטול עד . למעט דמי ההרשמה, שבעה ימי  לפני תחילת התכנית יוחזר לו הסכו  ששול 
. ח" ש550ועד סיו  המפגש השני יוחזרו לו , ח" ש850 סיו  המפגש הראשו  תזכה את המשתת  ב

 . לאחר מועדי  אלה לא יהא זכאי המשתת  לכל החזר כספי
 ÂÏ˘ ÌÎÒ‰· Ì‚ ‰ÊÎ ÛÈÚÒ Ì˘ÈÈÏ ‰¯·Á‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÍÏ‰Ó· Ï˜˘ „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï

 Ú·˜ ‡ÏÂÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙¯ÊÁ‰Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯„Ò‰ . ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ „¯˘Ó‰˘ „ÂÚ·
 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰¯È˘ 25%) ÏÈÚÏ Â‡¯( , ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰È‰ ‰¯È˘ ‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰˘ÚÓÏ˘ „ÂÚ·Â

‰Â·‚ ,‰È‰˘Î ¯‡˘  ‰˙ÈÎÏ ÌÂÏ˘˙‰ . ÈÙÂ‡ ÏÚ ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ÌÂÊÈÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙È Î˙‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ‰È·Ï˘ ÈÙ ÏÚ ‰¯È˘ ‰ ,‰˜È„·Ï Ì‡˙‰·Â ˙‡ ÏÈÊÂ‰ÏÂ ˙ÂÒ Ï ÂÊ 

‰¯·ÁÏ ÂÈÓÂÏ˘˙ . 
  

 פעילות מנהל האג 
הוגי הדעות ואנשי חינו" ורוח שהיו ,  צוי  שבי  השותפי  לדר"23באתר האינטרנט של החברה .1

 פעל רבות להפעלת הוא, כאמור). מנהל האג (ר אבי לוי " ג  דנמנה מיכאלשותפי  לעיצוב שיטת 
מקצועית כדי לשכנע את כל בעלי  הוא השתמש בסמכותו הניהולית. תכנית מיכאל באמצעות האג 

ומנהלי , קהל היעד של האג בייחודיותה ובמיקודה ל, התפקידי  הרלוונטיי  במשרד בנחיצותה
 .המשרד קיבלו את המלצותיו והמשיכו להפעיל את התכנית

שנתית לוו בעובדות  פניותיו הרבות להנהלת המשרד לאישור הפעלת התכנית בהתקשרות רב .2
ובנתוני  שנסמכו על נתוני  שמסרה החברה ולא על נתוני  שהאג  והמשרד היו אמורי  לאסו  

שיטות "שג  במקרה אחד שבו נעשה באג  מחקר בנושא ,  המשרד עולהממסמכי. ולרכז בעצמ 
על פי בקשת ] החוקר שהחברה העסיקה[את התצפיות יערו" "סוכ  ש, "ל"הוראה בפרויקט מיכא

המחקר נעשה על שיטות ההוראה בתכנית ולא עסק בנקודה , יתרה מזו. "ל"אנשי פרויקט מיכא
 .הא  התכנית משיגה את יעדיה: המרכזית מבחינת המשרד

__________________ 
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תשובותיו . במהל" כתיבת דוח ביקורת זה הועברו למנהל האג  טיוטות של הדוח לעיונו .3

,  היו רצופות בתיאור של נושאי  הקשורי  לחברה ולעובדיה2008שהתקבלו בנובמבר ובדצמבר 
הפיקוח והבקרה של המשרד , היעדי , וייצגו יותר את האינטרסי  של החברה מאשר את הצרכי 

 . והאג  על התכנית
א" אי  להתעל  מהשונות , מטבע הדברי  במספר ענייני  יש בי  החברה והמשרד זהות אינטרסי 

הוא א  הציג בפני . בחר לשי  דגש על ענייני החברה ולמעשה דיבר בקולהמנהל האג  . ביניה 
שלטענתו ה  , משרד מבקר המדינה נתוני  עסקיי  של החברה ומחירי  שהיא גבתה מגופי  אחרי 

 . גבוהי  מהמחיר שנקבע במשא ומת  ע  המשרד
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÁÒÓ Ú„ÈÓÏ ˙Â˘È‚  ‰˙ÈÈ‰ Û‚‡‰ Ï‰ ÓÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ Ï˘ È¯

È‡ Ï˘ ˘˘Á‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰¯·Á‰-˙Â‡  ˜Á¯Ó ˙¯ÈÓ˘. 
 Û‚‡‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓÈÈ‰ „¯˘Ó· ‰˜ÂÂÈ˘·Â ˙È Î˙‰ ÁÂ˙ÈÙ· ˙Ï‰ ‰Ï ‰ÚÂ„È ‰˙

„¯˘Ó‰ , ÔÈ·Ï ˙È Î˙‰ ÁÂ˙ÈÙ· Â˙Â·¯ÂÚÓ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÚÂ ÓÏ ¯„Ò‰ ‰Ú·˜ ‡Ï ‡È‰ Í‡
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙ÚÈ ÓÏ ¯„Ò‰ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ÂÏÂ‰È ·˘ Û‚‡· ‰˙ÏÚÙ‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

¯Á˘ Û‚‡ Ï‰ Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ , ˘˘Á ÌÈÈ˜˘
˙È Î˙Ï ÒÁÈ· ÂËÂÙÈ˘˘‰ÁÂ˙ÈÙ· Â˙Â·¯ÂÚÓÓ ÌÈÚÙ˘ÂÓ ‰‚È˘Ó ‡È‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰Â  . 

  
 ת"תכנית גיל

היא תכנית שנועדה לאפשר התפתחות קוגניטיבית , "גישה ייחודית להתפתחות תקינה "-ת "גיל
שעלולי  לבלו  את התפתחות  , תקינה לילדי  הגדלי  בתנאי  של קיפוח ומצוקה סביבתית קשה

מטרת התכנית היא להביא ).  תכנית גילת להל  (ו תקיני  ולהביא  לפיגור שכלי למרות שנולד
החל משנת החיי  (התכנית מיועדת לילדי  בגיל הינקות . ילדי  אלה לחינו" הרגיל ולשלב  בו

התכנית פותחה בידי פסיכולוגית שעבדה . 'המטופלי  לפי הצור" עד סו  כיתה א) הראשונה
 1981והחלה לפעול בשנת , ובבתי ספר) שלי בבאר שבע ובירו(בשירות הפסיכולוגי של המשרד 

על מנת לתמו" בתכנית , "שוחרי גילת" הוקמה העמותה 1984בשנת . במסגרת משרד החינו"
 . ולהבטיח את הפעלתה

ואי  לה  סימני  של פיגור או של פגיעה , הילדי  המיועדי  לתכנית ה  בעלי פוטנציאל תקי 
מאחר שה  באי  מסביבה קשה , תועלת מהדרכה או ייעו*הורי הילדי  אינ  יכולי  להפיק . מוחית
הורי  מזניחי  או פסיכוטיי  , או בעלי פיגור סביבתי קשה, לרוב מדובר בהורי  מפגרי . מאוד

 .והורי  בעלי הפרעות נפשיות שאינ  מאפשרות התייחסות נאותה לילדי 
התערבות בתכנית נעשית לרוב ה. הטיפוח הקוגניטיבי נעשה ישירות ע  הילד ולא דר" הדרכת הוריו

התכנית חושפת את הילד למגוו  רחב של .  שעות שבועיות6 4בביתו של הילד בתכיפות גבוהה של 
ולא , ונועדה להיענות לצרכיו ולהתעניינותו של הילד, תו" מאמ* להתייחס לחוויותיו, התנסויות

 .לכפות עליו מטלות מראש
 :ני  במשרד כדלקמ תכנית גילת עברה הערכה של גורמי  שו .1
  להל  ( העריכה פסיכולוגית שהייתה מפקחת באג  1990בשנת , לבקשת מנהל אג  שחר )א(

ובמידת האפשר , רצוי מאוד להמשי": "בהערכה היא המליצה כדלקמ . את תכנית גילת) המפקחת
לדבריה אי  אלטרנטיבה לטיפול באוכלוסייה הקשה בה ". להרחיב את התמיכה בתכנית גילת
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של הצוות המטפל ואיכות , והיא ציינה את הרמה המקצועית הגבוהה של התכנית, טפלת התכניתמ
 . עבודת 

 שני  כדי לתת למפתחיה 5 4שיש להבטיח לתכנית מימו  רצו  של , המפקחת הוסיפה בהמלצתה
באותה שנה תמ" . להבטיח עבודה רצופה ע  הילדי , אפשרות להכשיר אנשי מקצוע נוספי 

 . ח" ש45,000נית בסכו  של המשרד בתכ
מהמדענית , אמנו  רובינשטיי ' פרופ,  ביקש שר החינו" התרבות והספורט דאז1994בשנת  )ב(

מינתה ועדה , פרלה נשר' פרופ, המדענית הראשית דאז. הראשית במשרד להערי" את תכנית גילת
 .) דוח הוועדה להל  (דוח בנושא  1995ביוני שהגישה 

שמטרותיה של התכנית והעקרונות שעליה  היא מושתתת , מההמלצות שבדוח הוועדה עלה
כתוצאה מכ" לא הייתה ו, והאוכלוסייה שבה היא מטפלת גילת היא תכנית ייחודית שאי  לה תחלי 

ממלאת יעד הומניטארי "שהתכנית , בדוח הוועדה נכתב עוד. אפשרות להשוותה לתכניות אחרות
מגבלותיה נובעות במידה מכרעת ממיעוט באמצעי  . ושבכוחה להציל נפשות, ראשו  במעלה

 ".וכי ישנ  רבי  שהיו נשכרי  ואינ  ז. שאינו מאפשר הגדלת מספר המטופלי , העומדי  לרשותה
ראוי להדגיש כי מדובר בבקשה : "נכתב בדוח הוועדה, לגבי בקשת העמותה לתמיכה מהמשרד

וא  לא גדול , נראה לוועדה כי אי  זה סכו  גדול באופ  מוחלט. ח" אל  ש600 לתמיכה של כ
 ". יחסית לבעייתיות של האוכלוסייה ולאינטנסיביות הנדרשת בטיפול

הסיבה לכ" הייתה , נית המשיכה לפעול ללא מימו  המשרדהתכ, על א  ההמלצות השונות .2
 בדוח הוועדה 1995יצוי  שעוד בשנת . הרעה מתמדת של מערכת היחסי  בי  הנהלת התכנית והאג 

 בעיקרו ולא מקצועי אינו יכול לשמש אישישהוא , עמדת הוועדה היא שסכסו" מעי  זה"נכתב ש
משו  כ" מוטלת על . זקוקי  מאוד להתערבות זועילה לשלילת תמיכה בתכנית שמטפלת בילדי  ה

המשרד האחריות למצוא את הדר" המינהלית לתמו" בתכנית ולהפעיל אותה בצורה נאותה 
 ).ההדגשה במקור" (בישובי  הקיימי  למרות הבעיות האישיות שהתעוררו

וגי  כתב פסיכולוג מחוז ירושלי  במשרד למנהלת דאז של השירות הפסיכול2005 באוגוסט .3
 הוא קיבל על עצמו לפקח על גילת מבחינה 2004שבאוקטובר , ר בלהה נוי"ד, )י"שפ(הייעוצי 
וכי התרש  מאוד לטובה מ  התכנית וכי , הוא כתב שלתכנית יש שיטות ייחודיות. מקצועית

החשוב ביותר הוא שרוב ילדי  אלו לא היו מקבלי  עזרה ותמיכה מא  גו  בקהילה א  צוות גילת "
 ."ה נכנס לתמונהלא הי

 בעתירה שהגישה העמותה ומנהלתה נגד 24נדרש להפעלת תכנית גילתבית המשפט העליו   .4
 נקבע שאי  עילה משפטית לחייב את 1996בפסק הדי  משנת .  בתכניתהמשרד והשר בעניי  תמיכה

קשה שלא לחוש "ציי  בית המשפט ש, ע  זאת. המשרד לממ  את התכנית או להגדיל את תקציבה
ת והעומדת בראשה שואפי  בכל לב לקד  מטרה "עמותת גיל... אהדה לעניינ  של העותרי 

מש" התמיכה בתכנית כל עוד לא מופעלות תכניות בית המשפט א  המלי* על ה". חינוכית חשובה
  . אחרות במקומה

 ˙ ˘ Ê‡Ó1995‰ÈÏÚ ˙ÂÈ·ÂÈÁ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰‰ Û‡ ÏÚ ¯Á˘ Û‚‡Ó ‰ÎÈÓ˙ ˙È Î˙‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï  ,
ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÈÙÎ .‰ ÌÚ ÍÂÒÎÒ‰ Í˘Ó·˘ ÍÎÏ ‡È·‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ ‰Á˙ÈÙÂ ‰ÓÊÈ˘ ˙Ï‰ Ó

¯˙ÂÈ· ‰˘˜‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· È ÈÈ Ú ÏÂÙÈË· ˜ÂÒÚÏ ÌÂ˜Ó· ‰˙È‡ ˜·‡Ó· Û‚‡‰ „˜Ó˙‰ ÌÈ ˘ ,
ÌÈ ˘ Ô˙Â‡ ÏÎ ÏÈˆ‰Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ ÌÈ„ÏÈ‰ Ì‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ„ÒÙ ‰ ÌÂÈ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â.  

__________________ 
  ).ÂÓÚ"ÏÈ‚ È¯ÁÂ˘"˙ "  '˙Â·¯˙‰Â ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘ ,Ù"   „)3(2 ,34) 1996˙˙  11554/95 "בג  24
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 ÔÈËÂÏÁÏ ˙Â Â˘ ˙ÂÈ Î˙ È˙˘· Û‚‡‰ ÏÂÙÈËÓ- ˙ÏÈ‚Â Ï‡ÎÈÓ -Ó˙ ‰ÏÂÚ ˙È·ËÂ˜ ‰ Â . „ˆÓ
„Á‡ ,Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ ,‰·ÂˆÈÚÏ ÌÈÙ˙Â˘‰ ÔÈ· ¯ÂÓ‡Î ‰È‰ Û‚‡‰ Ï‰ Ó˘ , Û‡ ÏÚ ‰ÏÚÙÂ‰

‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ , ‡È‰ Ì‡ ˜„· ‡ÏÂ ‰‚˘‰Ï ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈ Ú·˜ ‡Ï
Û‚‡‰ ÏÙËÓ ‰·˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· ‰ÏÚÙ .È ˘ „ˆÓ ,˙ÏÈ‚ ˙È Î˙ , È˘ ‡Â ÌÈÁÓÂÓ ˙„ÚÂÂ˘

Â˜„· „¯˘Ó· ÚÂˆ˜Ó ,Ú‰‰È„ÚÈÂ ‰È˙Â¯ËÓ ˙Â·È˘Á ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰Â ÂÎÈ¯ ,‰ÏÚÙÂ‰ ‡Ï , ÏÏ‚·
˙È Î˙‰ ˙Á˙ÙÓ ÔÈ·Ï Û‚‡‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÂÎÚ ÌÈÒÁÈ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Í˘Ó‰·

‚È˘‰Ï Â˙ ÂÂÎ·˘ ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈÂ ˙Â¯ËÓ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ , ¯˜ÁÓ ÌÂÊÈÏ
 ‰˘ÚÈ˙ Ô˙ÏÚÙ‰˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ÂÏÈÚÈ È·‚Ï È‡ÓˆÚ ÌÈÙ‚‡ Â‡ ¯Á˘ Û‚‡ È„È·

„¯˘Ó· ÌÈ¯Á‡. 
  

 ג  תרבות ואמנות בשכונות
יחידה שמטרתה קידו  נושאי התרבות והאמנות , מר יצחק נבו ,  הקי  שר החינו  דאז1988בשנת 

כממונה על היחידה שהייתה . במטרה להביא לצמצו  פערי  בחברה, בשכונות ובערי הפיתוח
 . מרציאנו) אלברט(הוא מינה את מר אברה  , כפופה לשר

שהיחידה תעבור לאג  שחר ולאחריות מנהל , בסו  אותה שנה החליטה נציבות שירות המדינה
 החליטה שרת 2003בשנת ).  הג #להל  (והיחידה הפכה לג  לתרבות ואמנות בשכונות , האג 

לב הג  לא השת. להעביר את הג  לאחריותו של מינהל התרבות, לימור ליבנת' הגב, החינו  דאז
א  ,  נעשה ניסיו  להעביר את הג  לאחריות מינהל חברה ונוער2005ובשנת , במינהל התרבות

מאז הקמתו ועד מועד סיו  הביקורת ניהל מר .  הוחזר הג  לאחריות אג  שחר2006בתחילת 
שבה , 2004 לנובמבר 2002למעט בתקופה שבי  ספטמבר , ) מנהל הג #להל  (מרציאנו את הג  
 .הג  היה באחריותו של מנהל האג שהה בחופשה ו

: במש  השני  יז  הג  תחרויות בתחומי האמנות והתרבות שיועדו לכישרונות צעירי  וביניה 
 תחרות בכל תחומי #"  קולות וצלילי #כוכב נולד ", 10#18 תחרות נגינה לנוער בגילאי #" מאסטרו"

כמו כ  יז  הג  . 9#16ר לגילאי  תחרות זמ#" להיות כוכב"ו, 16#26המוזיקה המיועדת לגילאי 
וסדנאות העוסקות בתחו  , סדנאות לילדי  ונוער העוסקות בכתיבת סיפורי  בסיוע של סופרי 

מימ  הג  הופעות של אומני  והצגות , בנוס  לפעילויות אלה. האמנות הפלסטית ובתחו  הציור
 הסתכ  #2007ב. ח"יו  ש מיל#1.5 הסתכ  תקציב הג  בכ2006בשנת . בשכונות וביישובי הפיתוח

 שהסתכ  2008ח הועברו לתקציב " מיליו  ש#6אול  רובו לא נוצל וכ, ח" מיליו  ש#7.5התקציב בכ
 . ח" מיליו  ש#13בכ
  

 תכנית עבודה
הג  הציב לעצמו כמטרה להשיג את . אוכלוסיית היעד של הג  ה  תושבי השכונות וערי הפיתוח

ליצור ולצרו  תרבות , לגבש תכניות ופרויקטי ; וצרי לאתר ולקד  אמני  וי: היעדי  הבאי 
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לקיי  יחסי גומלי  בי  ; לצמצ  פערי  תרבותיי ; להכיר את מורשת עדות ישראל; ואמנות
לתכנ  ולבצע פעילויות , לארג ; לטפח ולעודד כישרונות, לגלות; אוכלוסיות שונות ברחבי האר/

 . של תרבות ואמנות
1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î ÓÒ‰˘" ÂÈ‰ ‡Ï Û‚‡‰ Ï‰ ÓÂ È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ÓÂ ˙ÈÏ

 ÌÈ·¯ÂÚÓ- ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‡ÏÂ ˙È˙Â‰Ó ‡Ï-Û‚‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·  , ÔÙÂ‡· ‰˙˘Ú  ‡È‰Â
ÂÏ‰ Ó È„È· È„ÚÏ·Â È‡ÓˆÚ .˙ÂÚÂ·˜ ‰„Â·Ú ˙Â˘È‚Ù Û‚‰ Ï‰ Ó ÌÚ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ÌÈÈ ˘‰ , ‡ÏÂ

Û‚· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ Â ÓÓ ÂÏ·È˜ .˘˜·˙‰ ‡Ï Ì˙Â·¯ÂÚÓÛ‚‰ Ï‰ Ó È„È ÏÚ ‰ ,
Û‚‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ˙Â¯˜·Â ˙Â˜È„· ÂÓÊÈ ‡Ï Ì„ˆÓ Ì‰Â . 

הערת הביקורת לפיה אי  מעורבות של הנהלת "כי , בהתייחסותו לממצאי הביקורת כתב מנהל הג 
פעילות הג  אינה יכולה להתקיי  ללא . האג  והמשרד בפעילות הג  אינה משקפת את המציאות

ואלו נתנו וניתני  לאחר מפגשי  ודיוני  ע  הנהלת , לי  המתאימי אישורי  מתאימי  על פי הנה
לית ושל ראש מינהל פדגוגי "התקשרויות בנושאי  שהיו טעוני  את אישורה של המנכ... האג 

 ".נתקבלו בהתא 
כמעט נכפתה , בנושא תרבות ואמנות בשכונות יחידה זו"ש, מנהל האג  כתב למשרד מבקר המדינה

ר "אג  שח... יחידה זו פעלה באופ  עצמאי...  קמה כצור  של הדרג השלטוניר כאשר"על אג  שח
מעול  לא הייתי ממונה מהותי על יחידה זו באשר "מנהל האג  הוסי  ש". שימש לה אכסנייה בלבד

זו ג  אינה מומחיותי ורק נעניתי להחלטת השרי  לאפשר תחושה של שותפות בעשייה בקרב 
 ". אוכלוסיית יעד דומה

¯˘Ó ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯‡˘Ó ‰˙Â‰Ó· ‰ Â˘ Û‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ÏÏ‚· ‡˜ÂÂ„˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „
Û‚‡‰Â „¯˘Ó‰ , È Â ‚ Ó ÚÂ·˜ÏÂ Û‚‰ Ï˘ ÌÈ‡˙Ó‰ ÂÓÂ˜ÈÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ ˜Â„·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰

Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜¯ Û‚‡· Û‚‰ ıÂ·È˘· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡
ÌÈÈÏ‰ Ó ÌÈÎ¯ˆÏ ,‰ Ï‰ Ó Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙˘¯„ Â Ô‰ È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘Â Û‚‡

ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈ‡˘Â · Ô‰Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ‡˘Â · . 
, בי  היתר, תכניות אלו נועדו. תכניות עבודה ה  כלי מרכזי בניהול של כל ארגו  או יחידה .2

לקביעת מדדי , לקביעת אומדני הוצאות צפויות והקצאת משאבי  לפי פעילויות, להגדרת יעדי 
בהעדר . ני  ולהפעלת תהליכי מעקב ובקרה לבחינת יישו  התכנית והשגת היעדי ביצוע ולוחות זמ

  .לא נית  לדעת א  במש  השני  השיג הג  את יעדיו, כל אלה
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙˘·Â‚Ó ‰„Â·Ú ˙È Î˙ È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ÂÓˆÚÏ ·Èˆ‰ Û‚‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰˘ .

˙ÂÈ˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ Ì Ó‡ ÔÈÎ‰ Û‚‰ ,˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÂË¯ÂÙ Ô‰·˘ ÍÏ‰Ó· ˙Â˘ÚÏ Â˙ ÂÂÎ·
‰ ˘‰ ,È‡ Â‡ Ì˙‚˘‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„·Â ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜· ˙ÂÂÏÓ ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÏÂ‡-Ì˙‚˘‰ ,

 ÔÂ·˘Á ÏÚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„ÚÈ· ÊÎ¯˙‰Ï Û‚‰ ¯Á· ÚÂ„Ó ÌÈ˜ÂÓÈ ·Â ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ÏÚ ÌÈ¯·Ò‰·
ÌÈ¯Á‡‰ .ÚÂˆÈ· ˙ÂÁÂ„ ÔÈÎ‰ ‡Ï Ì‚ Û‚‰ . 
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 הוועדה לקידו  פרויקטי 

נקבע שמשרדי ממשלה רשאי  לבצע התקשרות לרכישה של )  " תכ#להל  (בתקנו  כספי  ומשק 
התקשרות מעי  זו לא תהיה טעונה מכרז א  . סחורות או שירותי  בהלי  מקוצר ללא הלי  מכרז

ובלבד שבשנת התקציב שבה נעשית ההתקשרות לא ייערכו ; ח" ש43,000שוויה אינו עולה על 
במקרה . ח" ש86,000ספק מסוי  בשווי מצטבר העולה על התקשרויות ללא מכרז בי  המשרד לבי  

 #להל   (#1993ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי , שהרכישה אמורה להסתכ  בסכו  גבוה יותר
 .   מחייבי  שהנושא יובא לדיו  בוועדת הרכישות"והתכ, )התקנות

 )11(3תקנה . ותח טעונה בדיקת מספר הצע" ש43,000עוד נקבע בתקנות שהתקשרות שאינה עולה על 
התקשרות לרכישת שירותי  או טובי  ייחודיי  "לתקנות חובת המכרזי  מאפשרת לפטור ממכרז 

, אול . התקשרות כזו היא עילה לפטור מבירור מחירי ". בידור או הווי, אמנות, שעניינ  תרבות
 . הפטור מבירור מחירי  הוא בסמכותה של ועדת הרכישות

 הוועדה #להל  ( לקידו  פרויקטי  ופעולות תרבות ואמנות בשכונות בג  פועלת ועדה פנימית .1
. שמאשרת או דוחה בקשות למימו  אירועי  או פרויקטי  שוני ) לקידו  פרויקטי  או הוועדה

הוועדה דנה ג  . אמנות ובידור, בפני הוועדה הובאו בקשות למימו  פעילויות שונות של תרבות
בראש הוועדה מכה  מנהל .  והוציאה הזמנות לרכישת השירותי בעבודות הקשורות לפעילויות אלה

 . הג  וע  שאר החברי  נמנו סג  מנהל אג  שחר ורכז פרויקטי  הכפו  למנהל הג 
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÂ ÈÓ È·˙Î ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Â˘ÈÎ¯ ˙„ÚÂÂ· Ï·Â˜ÓÎ ‡Ï˘

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ· ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ ,Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ Ú·˜ ‡Ï ÌÈ‡˘Â ‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‰  ˙‡
‰· Â Â„ÈÈ˘ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÂÈÎ ˘Ó˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙‡ Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰"¯ , ÌÈ¯·Á‰ ˙‡

ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ‚Èˆ  Â‡ ˙Â·˘Á‰ ‚Èˆ  ˙Ó‚Â„ ÌÈ¯Á‡‰ , ÌÂ¯ÂÂ˜‰ ˙‡Â ‰ÒÂ ÈÎ È„ÚÂÓ ˙‡
·ÈÈÁÓ‰ .˙Â˜Ó ‰ ÔÈ‡ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· , ˙Ï·˜ Í¯„ ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈË¯Ù Â‡ ÌÈÏÂ˜È˘
ÏÁ‰‰˙ÂË ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ÏÚ ˙ÂÏ·Â˜Ó ÂÈ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ì‡‰Â . 

 ˙˜È„·23Û‚· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰  , ÏÈ¯Ù‡ ÔÈ·˘ ‰˙ÏÚ‰
2006 ÏÈ¯Ù‡Ï 2008 Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ‰„ÚÂÂ‰ ‰ „ 7.2˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .‡ˆÓ  „ÂÚ , ÏÚ˘

13 ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó )57% (ÒÂ  ¯·ÁÂ Û‚‰ Ï‰ Ó ˜¯ ÌÈÓÂ˙Á ÂÈ‰Û , ‰È‰ ÛÒÂ ‰ ¯·Á‰ Ì·Â¯·Â
Û‚‰ Ï‰ ÓÏ ÛÂÙÎ‰ „·ÂÚ. 
מאחר ומדובר בוועדה פנימית אי  צור  בכתבי מינוי או בתקנו  "כי , בתשובותיו הסביר מנהל הג 

הפרוטוקולי  לא חייבי  להיות סטנוגרמה ויכולי  להכיל רק את ... מסודר לפעולות הוועדה
  ".ווה עדות לכ  שנתנו את הסכמת  לתוכנ והעובדה כי כל החברי  חותמי  מה... ההחלטות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ Ì‚˘ ÈÂ‡¯
ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰· ˙˜ÒÂÚ‰ ,˙È„¯˘Ó‰ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÏ ‰ÓÂ„· , ÂÏÈÎÈ

‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ ˙Ú· ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏÂ˜È˘ ÂÈ‰ ‰Ó „ÂÓÏÏ ‰È‰È Ô˙È  Ì‰Ó˘ ÌÈË¯Ù . ÏÚ
‰ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó . 

ושקהל היעד שלה  לא נמנה , הוועדה אישרה מופעי  שלא בהכרח נועדו לתושבי השכונות .2
 אישרה 2006באוקטובר : להל  דוגמאות. דווקא ע  האוכלוסייה שאג  שחר אמור לדאוג לטיפוחה

; שפנה לקהל הרחב,  במסגרת חגיגות היי 25נוהוועדה השתתפות במימו  אירועי הפסטילאדי

__________________ 
 .לאומי תחרותי לשירי  חדשי  בלאדינו פסטיבל זמר בי"  25
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,  השתת  הג  במימו  אירוע בשיתו  ע  סני  הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו2006בנובמבר 
הוועדה אישרה ג  מימו  לפסטיבל מספרי סיפורי  בכל אחת ". חלומות מרקש"ומימ  את ההצגה 

מופעי הפסטיבל נמכרי  כרטיסי  הפסטיבל הופק בידי חברה פרטית ול. #2007 ו2006מהשני  
 .לקהל הרחב

 ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÁÓ ¯Â¯È·Ó ¯ÂËÙ ‰Ï Ô˙È˙˘ ‰˘˜·· ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˙ Ù ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ‡ˆÓ 
„Á‡ ˜ÙÒÏ ‰¯È˘È ‰È Ù Ï˘ Í¯„· ˙Â¯˘˜˙‰Ï ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜ . ÚÂ„Ó ‰¯È·Ò‰ ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰

‰Ï‡ ÌÈÚÙÂÓ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰Ï ‰˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰˜ÓÈ  ‡ÏÂ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ‰¯Á·, ‡Ï ÔÎÂ 
ÁÂ˙ÈÙ‰ È¯ÚÓ Â‡ ˙Â ÂÎ˘ È·˘Â˙Ó ÂÈ‰È ÌÈÙÂˆ‰Ó ‰ÓÎ ˘‡¯Ó ‰˜„·. 

כי כל האירועי  שאישרה הוועדה היו ,  לממצאי הביקורת כתב מנהל הג 2008בתשובתו מנובמבר 
דבר זה תוא  את מדיניות הג  ", לפיו. תושבי שכונות ועיירות הפיתוח, מיועדי  ג  לעולי  חדשי 
' לגטאות'המטרה שתושבי השכונות לא יידחקו . ות בפעולות תרבותהמשלבת אוכלוסיות שונ

 ".ושיהיה לה  קשר ע  שכונות ואוכלוסיות אחרות
Û‚‰ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈ¯·„ ÏÚ ˜ÏÂÁ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÒÁÈ ÌÂÈ˜Ï ˙Â·È˘Á ˘È Ì‰ÈÙÏ˘

˙Â Â˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚ , ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈ Á·Ó ˙ÚÈ·˜Ó „¯˘Ó‰ ˙‡ ¯ËÂÙ ‰Ê ÔÈ‡ Í‡
Ó‰˙Â Ó‡Â ˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡ Ï˘ Ì ÂÓÈÓ· „¯˘ .‰Ó‚Â„Ï ÍÎ , ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ô‰Ï ‰ˆÂÁÓ ÂÓÈÈ˜˙È˘ ‰Ï‡ÎÏÂ ÔÓˆÚ ˙Â ÂÎ˘· ÂÓÈÈ˜˙È˘ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÌÈ Á·Ó ÚÂ·˜Ï , „ˆÈÎÂ
 ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ˙¯ÎÈ  ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‰È‰˙ ·Á¯‰ Ï‰˜Ï ÌÈÎ¯Ú ‰ ÌÈÚÂ¯È‡·˘ ÁÈË·‰Ï Ô˙È 

Û‚‰ Ï˘ „ÚÈ‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‡ Û‚‰ È„È· ÏÚÂÙ· ‰Ù˙˙˘‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÂÊÈ‡ Ú„ÈÓ ÔÈ‡Â ÌÈ Â˙  ÔÈ
Ì ÂÓÈÓ· ˜ÏÁ ÏË  Û‚‰˘ ˙Â·¯˙‰ ÈÚÂ¯È‡· .˙‡Ê ÁÎÂ  ,Û‚Ï ÔÈ‡ , Ú„ÈÓ „¯˘ÓÏÂ Û‚‡Ï

Â„ÚÂÈ Ì‰ Ô‰Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ÂÏˆÂ  ÔÎ‡ Û‚‰ ÈÙÒÎ˘ ¯˘‡Ó‰ , ÂÚÈ‚‰ ÔÎ‡ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎÂ
ÂÏ˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï. 

. ה למשתתפי  בתחרויות שונות שהוא מארג  ספרי  לצור  חלוק#740 קנה הג  כ2007בשנת  .3
מצא משרד מבקר המדינה באחד מחדרי האג  ארגזי  ובה  חלק מהספרי  , במהל  הביקורת

כי הספרי  שנרכשו אושרו , הסביר מנהל הג  במכתב, לבקשת נציגי משרד מבקר המדינה. שנרכשו
יצוי  שפרוטוקול הוועדה לא הציג נימוקי  לבחירת . בידי הוועדה לקידו  פרויקטי  שבג 

 .התאמת  למשתתפי  בתחרויות והצור  בכמות גדולה מה , הספרי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ „ÂÚ , ÈÎ150ÔÒÁÓ· ÌÈ‡ˆÓ  ÌÈ¯ÙÒ‰Ó  ,Í‡ Ë¯ÈÙ ‡Ï ‡Â‰ 

ÔÒÁÓ ‰ÊÈ‡· ,Â-400Û‚‡‰ È¯„Á· Â ÒÁÂ‡ ÌÈ¯ÙÒ  .ÂÈ¯·„Ï ," Û‚‡· ÌÈ¯„Á· ÌÈ˘ÂÙÈÁ ÂÎ¯Ú 
Î Ì‰·Â ˙ÂÏÈ·Á ˘ÂÏ˘ Â‡ˆÓ Â ¯Á˘-150ÌÈ¯ÙÒ  ."ÔÈÂˆÈ , ‰Ï‡ ˙ÂÏÈ·Á· Â¯ÙÒ  ˙¯Â˜È··˘

Î-200ÌÈ¯ÙÒ  .˘ Â·˙ÎÓ· ¯È·Ò‰ ‡Â‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙¯˙È È·‚Ï" ÌÈ¯ÙÒ‰ Â‡ˆÓÈ ÈÎ ‰ÂÂ˜˙ Â ‡
ÌÈ¯˙Â ‰ ."...· ¯·Ó·Â 2008‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Û‚‰ Ï‰ Ó ÚÈ„Â‰  , ÈÎ" ‰˜È„·Ó Â ¯ÚˆÏ

ÌÈ¯ÙÒ ¯ÙÒÓ ÂÓÏÚ  ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˙˘Ú ˘ ...‰ Â¯Á‡Ï ,ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ¯Â‡Ï , ÌÂ˜Ó Â Ï·È˜
ÌÈ¯ÙÒ ˙ ÒÁ‡Ï ÌÈ‡˙Ó‰ Á˙ÙÓ ÌÚ ÈÂ‡¯." 

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙ÂÓÎ· Í¯Âˆ ˘È Ì‡‰ ÔÁ· ˘ ÈÏ· ‡˘Â  ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰ Û‚‰ Ï‰ Ó˘
Ò Ï˘ ‰ÏÂ„‚Í¯ˆ  ‡Â‰ ÌÏÂÎÏ ‡Ï˘ ÌÈ¯Ù .˙¯˜Â·Ó È˙Ï·‰ ‰˘ÈÎ¯‰ ¯Á‡Ï Ì‚ , ‡Ï ÌÈ¯ÙÒ‰

„¯˘Ó‰ È‡ÏÓ· ÂÓ˘¯  ,ÂÓÏÚ  Ì˜ÏÁÂ ÈÂ‡¯ ÔÙÂ‡· Â ÒÁÂ‡ ‡Ï . 
" בוסת  ישראלי לצהרי זמר"ח למופע " ש8,750 אישרה הוועדה מימו  של 2007בינואר  .4

ח עבור פעילות " ש42,000 אישר הג  מתקציבו סכו  של 2007במרס . שהוצג בפני עובדי המשרד
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, לכתיבת תווי  ועיבודי , הסכו  נועד לעריכת מבחני  למועמדי . חבורת הזמר של עובדי המשרד
מופעי  אלה אינ  קשורי  לפעילות הג  וה  הופקו בידי המרכז . לקיו  חזרות ולהקלטות באולפ 

 ).ראו להל (למוסיקה 
הל הג  למשרד מבקר המדינה לגבי המופע  לממצאי הביקורת הסביר מנ2008בתשובתו מנובמבר 

החליט לגבש את ", מר שמואל אבואב, ל המשרד לשעבר"כי מנכ, "בוסת  ישראלי לצהרי זמר"
 דבר הנות  מוטיבציה ומעלה #ערב זמר לעובדי המשרד , פע  בחודש, צוות העובדי  וביקש לבצע

זמה ופנייה של ועד העובדי  כתוצאה מיו"ש, לגבי חבורת הזמר הוא הסביר". את מורל העובדי 
הוש  דגש על עובדי  שהיו ... ל המשרד להקי  חבורת זמר מקרב העובדי  במערכת החינו "ומנכ

הלהקה שרה באירועי  וטקסי  של המשרד וכ  נחס  כס  ולא היה צרי  להזמי  . תושבי שכונות
 ". אומני  מהחו/

: מר אבואב כדלקמ , משרד לשעברל ה" למשרד מבקר המדינה כתב מנכ2008בתשובתו מדצמבר 
ע  כניסתי לתפקיד . ל המשרד לא יזמתי ולא הקמתי חבורת זמר של עובדי המשרד"בתפקידי כמנכ"

אני יזמתי מפגשי . הייתה חבורת זמר במשרד והיא לא הוקמה לא בתקופתי ובודאי שלא ביוזמתי
ולא באמצעות ] ופרסומי משק נכסי  [  "באמצעות אג  מנו... ז השנה העברי"עובדי  סביב לו

 ".כ  שהדברי  שנכתבו בדווח אינ  תואמי  את המציאות, ר"אג  שח
Î Ó‰ ˙·Â˘˙" ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È·Â Û‚‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ ¯·Ú˘Ï Ï

˙Â„‚Â Ó‰ ˙Â‡Ò¯‚‰ ÔÈ· ÚÈ¯Î‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ .‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,Î˘-50,000 
˘"˘Â Ï Â¯·ÚÂ‰ Û‚‰ ·Èˆ˜˙Ó ÁÛ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Ï Ì È· ¯˘˜ ÔÈ‡˘ ÌÈ‡ . ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ¯ÒÂÁ

 ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ÚÈ¯˙‰ „Á‡ ‡Ï Û‡˘ ÍÎÏ Â‡È·‰ ‰Ï‰ ‰‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰Â
ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· . 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈÁ¯Ê‡ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯Ï „ÚÂ  Û‚‰ ·Èˆ˜˙ ÈÎ , ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘
‡Â ˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÁÙ ÌÈÙÂ˘Á˙Â Ó ,„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï È„Î ‡ÏÂ . ˙Â‡¯Ï ˘È

 È¯Ú·Â ˙Â ÂÎ˘· ˙Â·¯˙ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ „ÚÂ ˘ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ˘Ó˙˘‰ Û‚‰˘ ‰¯ÓÂÁ·
ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯Ï ÁÂ˙ÈÙ. 

בחברות , סדנאות הופעות ואירועי  נעזר הג  במפיקי  פרטיי , לצור  הפקת תחרויות .5
בי  היתר .  המייצגות אמני  ובספקי שירותי  נוספי בחברות, המספקות שירותי מוזיקה והגברה

  שיל  הג  ליובל ס  של 2006#2007בשני  .  יובל והמרכז למוסיקה#נעזר הג  בשתי עמותות 
ההתקשרויות אושרו בוועדה לקידו  . ח" ש#246,000ולמרכז למוסיקה כ, ח" ש#100,000כ

 .פרויקטי 
שימש יושב ראש הוועד ,  מייסדיה של עמותת יובלשמנהל הג  היה בי , משרד מבקר המדינה העלה

,  הג שרכז הפרויקטי  של,  עוד עלה. וכתובת העמותה הייתה ביתו הפרטי1992שלה עד דצמבר 
 .2002נמנה ע  מייסדי עמותת המרכז למוסיקה והיה חבר בוועד העמותה עד מאי 

 הקשרי  בי  הג  מר מני מזוז לנושא נדרש המשנה דאז ליוע/ המשפטי לממשלה 1996עוד בשנת 
סוגיית טיפול  של עובדי המדינה "ש, במכתבו ליוע/ המשפטי של המשרד הוא כתב. ובי  העמותות

מ  הראוי שבנסיבות ... הינה רגישה, אשר אליה  היה לה  קשר בעבר, בעמותותבמסגרת תפקיד  
במיוחד א  שימשו במסגרת  מנהלי  או , ימנעו עובדי המשרד לעסוק בטיפול בעמותות, כגו  אלה

במקרי  בה  אי  מנוס ממעורבותו של עובד המשרד בטיפול בענייני "כי , עוד הוסי ". שייסדו אות 
מ  הראוי כי העובד ימסור הודעה מוקדמת למשרד על קיומו של , שור בעברלה היה ק, עמותה

 . "ל"הקשר הנ
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 Ô‰ÎÓ Û‚‰ Ï‰ Ó˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˜ÈÚ· ‰˘Ú  ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÌÚ ¯˘˜‰
ÂÈÎ" ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÊÎ¯Â ‰Ï˘ ¯‰· ¯·Á ‡Â‰ . ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó·

È˘˜˙‰"‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ Ê‡„ ‰ ˘Ó‰ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÏÂ ¯ .ÔÎ ÂÓÎ , ‡Ï „¯˘Ó‰
˙Â˙ÂÓÚ‰ ÌÚ Ì‰Ï˘ ¯˘˜‰ ÔÈ·Ï Û‚· Ì˙„Â·Ú ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÌÈÈ˜ Ì‡ ˜„· . ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ì‡ ˜Â„·Ï ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ Â‡ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì

 ÌÚ ¯˘˜ ‰È‰ ‡Ï ‰È¯·ÁÏ˘ ‰„ÚÂÂ˘ ÍÎ· „¯˘Ó‰ ÔÈ·Ï ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï
‰Ï‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÔÂ„˙ ˙Â˙ÂÓÚ‰ .ÔÈÂˆÈ , ÌÈ ˘‰ ÔÈ·˘2002-2004 Û‚‰ Ï‰ Ó ‰‰˘ 

˙Â˙ÂÓÚ‰ È˙˘ ÌÚ ¯˘˜˙‰ ‡Ï Û‚‰ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡·Â ‰˘ÙÂÁ·. 
עילויות התרבות שהוא מבצע הג  החליט להכי  הערכות וסקרי  לבדיקת התרומה של פ .6

 2007במרס . שלוש הצעות, על פי דרישתו,  קיבל הג 2006בספטמבר . בשכונות ובערי הפיתוח
שתכי  את , ירותיה של אחת מהחברות המציעותלשכור את ש החליטה הוועדה לקידו  פרויקטי 

ג  עבור ביצוע הסקרי  בכל . ח" ש42,000בעלות של , השאלו  שעל פיו יבוצעו הסקרי  וההערכות
 .שתי ההצעות האחרות היו יקרות יותר. ח" ש42,000יישוב דרשה החברה סכו  של 

מכא  שעריכת המחקר בכל היישובי  הללו . שבה  הוא פועל יישובי  96רשימה של בידי הג  
בסופו של דבר החברה שנבחרה רק פיתחה . ח" מיליו  ש#4הייתה אמורה להסתכ  בלמעלה מ

ושמה  נית  , ת מער  איסו  מידע וניתוח סטטיסטישלדבריה הכילו את היסודות לבניי, שאלוני 
 .היה לבנות מודלי  לאגירת מידע ולפילוחו בכלי  מדעיי 

 ‰ Â„  ‡Ï ˙Â ÂÎ˘· ˙Â Ó‡Â ˙Â·¯˙Ï „ÚÂÈ˘ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈ¯˜Ò‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ Û‚‰ ˙ËÏÁ‰
Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰·Â È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰

 Ó È„È· ‰Ï·˜˙‰ Â¯ÊÂÚÂ Û‚‰ Ï‰)ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÊÎ¯( , ÈÏÚ· ÌÚ ‰ÏÈÁ˙ ÂˆÚÈÈ˙‰ Ì‰˘ ‡Ï·
„¯˘Ó‰ Ï˘ È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ Ì‰È È·Â ÌÈ¯˜ÁÓÂ ÌÈ¯˜Ò ‡˘Â Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ . 

 למשרד מבקר המדינה לא הייתה התייחסות מפורטת 2008בתשובתו של מנהל הג  מנובמבר 
ה כי הנני אחראי לעריכת סקרי  מהגדרת תפקידי עול", מנהל הג  מסר בתשובתו. לאמור לעיל

שבו בוצע ניתוח ', נוצר שלב א"עד עתה , לדבריו". וקבלת דוחות בנושאי  שוני  עליה  אני מופקד
הוא הוסי  כי ". בתיאו  עתידי ע  המדע  הראשי, עומק והופקו הכלי  שיופעלו בשלבי  הבאי 

 ". אפשרי ע  המדע  הראשיתבוצע במקביל לפעילות תחת מכרז ארצי ובתיאו  "היציאה לשטח 
˙„ÓÏÓ Û‚‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙ ,ÌÈ·Ï˘ È ˘ ÂÈ‰È ¯˜ÁÓÏ˘ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Â‰˘ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,

ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Â È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ·ÈÈÁÓ‰ ÌÂÎÒ· ¯˜ÁÓ· ¯·Â„Ó . Û‚·Â „¯˘Ó·
ÍÎÏ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ È·‚Ï Ô‰Â ¯˜ÁÓ‰ ˙ÎÈ¯Ú È·‚Ï Ô‰ ‰˙˘Ú ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈ‡ .

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÌÈ·Ï˘ È ˘· ‰˘ÚÈÈ ¯˜ÁÓ‰˘ ‰˙ÈÈ‰ Û‚‰ ˙ ÂÂÎ Ì‡ Ì‚ ,‡ ·Ï˘· ¯·Î˘ È¯‰ '
ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ÏÚ ÌÈ ÂÓ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ ÓÂÈÓ Â˘¯„ . 

 ¯·Ó·Â  „Ú˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2008ÏÁ‰ ‡Ï ¯˜ÁÓ‰  .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ÌÏÈ˘ Û‚‰˘
 ÔÂÏ‡˘‰ ˙ Î‰ ¯Â·Ú42,000˘ "˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘Ú˘ ‡Ï· Á .È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰ 

ÌÈÁÓÂÓÂ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰· ÔÂ„Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ , ‰ÚÂ Ó ‰˙ÈÈ‰ ÔÎÏÂ
˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡· ·¯Ú˙‰ÏÓ .Î· ÌÎ˙Ò‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÌÈ¯˜Ò‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰Â ¯Á‡Ó-4 

˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á ,˙È„¯˘Ó‰ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰È‰ Û‚‰ Ï‰ Ó ÏÚ , ‡ÏÂ
Ï ÔÈ‡˘ ‰„ÚÂÂ· ‰· ÔÂ„ÏÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù· ÔÂÈÒÈ  ÏÎ ‰ , ¯Â˘È‡· ‰È‰ ‰˜ÂÒÈÚ ¯˜ÈÚ˘Â

Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì È‡˘ ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ . 
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 המכרז לביצוע פעולות הג 

 פרס  המשרד מכרז לבחירת חברה שתבצע את הפעולות של הג  העוסקות 2007באוגוסט  .1
ה על הס  מאחר שהערבות חברה אחת נפסל. למכרז ניגשו שתי חברות. בהפקת תחרויות וסדנאות

, סי "החברה האחרת הייתה החברה למתנ. הבנקאית שהגישה לא תאמה את הנוסח שנדרש במכרז
היא עומדת בכל דרישות האיכות "ש, לאחר שוועדת הרכישות החליטה, 2007שנבחרה בנובמבר 

 .2008רק באפריל סי  נחת  "החוזה ע  החברה למתנ". ובעלת ציו  משוקלל גבוה
המשרד רשאי לבחו  מראש את התאמתו של כל עובד מבחינה מקצועית לדרישות "כי , במכרז נכתב

על גבי  וציינה , סי "ואמנ  ועדת הרכישות בחנה ואישרה את ההסכ  ע  החברה למתנ". המכרז
... א"י ועדת המכרזי  על כל רכיביה לרבות כ"מצורפת הצעת החברה כפי שאושרה ע: "החוזה

 . "מי האמנות הכלולי  במכרזהאמור לעיל מתייחס להצעות החברה לכל תחו
פנה מנהל הג  , "על כל מרכיביה לרבות כוח אד "על א  אישורה של ועדת הרכישות להתקשרות 

לאחר משא ומת  . וא רוצה שמנהלי התחומי  השוני  יוחלפוסי  והודיע לה כי ה"לחברת המתנ
 . שחמשת מנהלי התחומי  יוחלפוסי  "הסכימה החברה למתנ

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,„ ÏÚ ËÈÏÁ‰ Û‚‰ Ï‰ Ó˘˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÂÓˆÚ ˙Ú . Ï‰ Ó
 ˙ÓÏ ‰¯·Á‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰ Û‚‰"Ê¯ÎÓ· ‰˙Úˆ‰· ‰·ÏÈ˘˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰ÙÈÏÁ‰ ÌÈÒ , ˙‡ÊÂ

˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂÂ· ¯ÊÂÁ ÔÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÈÏ· . 
זהות : " למשרד מבקר המדינה העלה מנהל הג  את הטענה הבאה2008בתשובתו מנובמבר 

עדיי  הייתה החברה , ג  א  אושרה עקרונית בוועדת הרכישות, סי "נהעובדי  של החברה למת
ועדת הרכישות לא ראתה את האנשי  ולא ראיינה . מחויבת להביא  להתרשמות בפני מנהל הג 

 ". האישור של כוח האד  היה עקרוני. אות  ולא יכלה להתרש  מה 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÁÒÂ Ó ÈÎ‰ÏÂ , ‡Ï ‰ËÏÁ‰‰˘

 ˙ ÈÁ·· ‰˙ÈÈ‰"È Â¯˜Ú ¯Â˘È‡" , ÍÓÒÂÓ ‰È‰ ‡Ï Û‚‰ Ï‰ Ó˘ ÚÂˆÈ·Ï ‰ËÏÁ‰ ‡Ï‡
‰˙Â ˘Ï .¯ÂÓ‡Î , ˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ˙Úˆ‰˘ ‰˙ËÏÁ‰· ‰ ÈÈˆ ‰„ÚÂÂ‰" ÌÈÒ"Ú ‰¯˘Â‡" ˙„ÚÂ È

Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â·¯Ï ‰È·ÈÎ¯ ÏÎ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰." 
צוינה תדירות ההפקה של בי  היתר . בדרישות המכרז צוי  היק  הפעילות הנדרשת מהמציעי  .2

הדרישות התייחסו . כל תחרות ומספר המועמדי  הפוטנציאליי  להשתתפות במיוני  ובתחרויות
אמנות ", "רקד  נולד", "מאסטרו", "להיות כוכב", "קולות וצלילי #כוכב נולד: "לשש תחרויות

 ". הסיפור העברי הקצר"ו" פלסטית
 ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê¯ÎÓ· ˙Â˘È¯„‰˘Â‰Â·‚ ÂÈ‰˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰Ó ‰·¯‰· ˙ .

Ê¯ÎÓ· ‰˘¯„ ˘ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ  ‰˙ÈÈ‰ Û‚‰ ÚˆÈ·˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙Â¯È„˙ .Ï˘ÓÏ ÍÎ : ˘¯„  Ê¯ÎÓ·
‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÌÈÎ¯Ú  ÔÎ‡ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÎ ‡Ï˘ ‰Ú˘ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ÍÂ¯ÚÏ ;
¯ÎÓ· ˘¯„ ˘ ÈÙÎÓ ‰·¯‰· ÍÂÓ  ‰È‰ ˙Â‡ „Ò· Ô‰Â ˙ÂÈÂ¯Á˙· Ô‰ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓÊ .

 ˙Â¯Á˙·" „ÏÂ  ·ÎÂÎ-ÌÈÏÈÏˆÂ ˙ÂÏÂ˜ " ,ÎÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ Ê¯ÎÓ· ˙Â˘È¯„‰-2,000 ÌÈÙ˙˙˘Ó 
 ˘· ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚÂÙ·˘ ‰Ú˘ ÚˆÂÓÓ· ˙2008Î ˜¯ -225ÌÈ„ÏÈ . 
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ÏÚÂÙ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÈ·Ï Ê¯ÎÓ· ˙Â˘È¯„‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ Ì‚ Â‡ˆÓ  .Ï˘ÓÏ ÍÎ : ‰˘¯„  Ê¯ÎÓ·
¯ÓÊ ˙ÂÈ Â„ÚÂÓÏ ‰Úˆ‰ ,ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓ ¯·Î ˙ÓÈÈ˜˙Ó ‰ È‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ˘ Û‡ ÏÚ ; ˜¯Ù· Ê¯ÎÓ·

 ˙ÂÈÂ¯Á˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯‡˙Ó‰" „ÏÂ  ·ÎÂÎ-ÌÈÏÈÏˆÂ ˙ÂÏÂ˜ " ,"·ÎÂÎ ˙ÂÈ‰Ï "
Â"ÓÂ¯ËÒ‡ "ÔÈÂˆ , ÂÎ¯ÚÈÈ ÌÈ ÂÈÓ‰ ÈÎÎ·-65È ÈÌÈ·Â˘ . ˙ ˘·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2006 

· ˙ÂÈÂ¯Á˙‰ ˘ÂÏ˘Ï ÌÈ ÂÈÓ ÂÎ¯Ú -21ÌÈ·Â˘ÈÈ  , ˘· ˙2007 ˙ ˘·Â ÌÈ·Â˘ÈÈ È ˘· 2008  
·-18„·Ï· ÌÈ·Â˘ÈÈ . 

החשבות , כי ועדת הרכישות,  למשרד מבקר המדינה מסר מנהל הג 2008בתשובתו מנובמבר 
ערכו בדיקה מסודרת ומדוקדקת ווידאו שתנאי המכרז תואמי  את המטרות "והלשכה המשפטית 

כי השני  ", עוד מסר מנהל הג ". ותוהיעדי  של הפעילות כפי שמנהלי המשרד היו רוצי  לרא
, הביצוע נבע בעיקר בגלל קיצו/ בתקציב#תת, לדבריו".  אינ  מיצגי  את יעדי הפעילות2006#2008

 .עיכובי  בפרסו  המכרז ותפקוד לקוי של הזוכה במכרז
ועדת הרכישות ביקשה מהג  נתוני  על היק  התקציב ופירוט על היק  הפעילויות שביקש הג  

ועדת הרכישות לא בדקה את הנתוני  שמסר הג  ונסמכה על נתוניו שלא . אמצעות המכרזלבצע ב
היו עדכניי  ולא שיקפו את פעילות הג  בשני  האחרונות ואישרה לפרס  מכרז בלי שהתייחסה 

 .להיקפי הפעילות בפועל
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ‚ˆÈÈÓ Ì È‡˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ ÏÚ Ê¯ÎÓ· ÌÈ Â˙ ‰ ˙‚ˆ‰Ï˘

˙‡‰ÏÚÓ Ì˙Â‡ ‰ËÓ ‡Ï‡ ‰ ÂÎ  ˙Â‡ÈˆÓ‰  , ˙ÂÈÂ˘Ú ÂÈ‰˘ ˙Â¯·Á‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ Ô‰ ˙ÂÎÏ˘‰
¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ÏÚ Ô‰Â Ê¯ÎÓÏ ˙ÂÚˆ‰ ˘È‚‰ÏÂ ˙Â ÚÈ‰Ï . 

  
 "אדו  עול "המופע 

נוצרי  , יהודי : הוא מופע מוזיקלי המורכב מנציגי שלוש הדתות המונותיאיסטיות" אדו  עול "
. פע זה מסר של פתיחות וסובלנות דר  השירה והאמנותיש במו, לדברי מנהל הג . ומוסלמי 

במת  , שיוז  המופע היה מנהל הג  והוא ג  השתת  בכתיבתו, בפרסומי  שוני  על המופע נכתב
 . 2000המופע הוצג לראשונה במסגרת אירועי פסטיבל ישראל בשנת . ייעו/ מוזיקלי ובשירה

 60לאשר את ביצוע הפרויקט במלאות  בבקשה פנה מנהל הג  אל חשב המשרד 2008במרס  .1
לבקשת החשב הוא ציר  הצעה תקציבית . וציי  שיוזמנו אליו תושבי השכונות, שנה למדינה
באפריל פנה מנהל הג  למנהלת לשכת . החשב לא אישר את ההוצאה; ח" ש#555,000שהסתכמה ב

ג  הצעה זו תוקנה ביו  הגשתה ; ח" ש365,000השרה והפע  ציר  הצעת תקציב בסכו  של 
 #200,000בבקשתו הוא הסביר שהמשרד יתקצב את האירוע ב. ח" ש300,000והועמדה על ס  של 

 . ב משרד המדעח יתקצ" ש100,000וסכו  של , ח בלבד"ש
· È‡Ó2008 Î Ó ‰¯˘È‡" „¯˘Ó‰ ˙ÈÏ·‚‰ 'ÚÙÂÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÈÁÈÓÚ ˙ÈÓÂÏ˘ , ‰Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï

 Ï˘ ÌÂÎÒÏ „Ú ÚÙÂÓ‰ ÔÂÓÈÓÏ Ú„Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·˘Á‰Ó ˙Â·ÈÈÁ˙‰100,000˘ "Á .
Î Ó‰"„¯˘Ó‰ ÔÂÓÈÓ· ÚÙÂÓ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰˜ÓÈ  ‡Ï ˙ÈÏ. 
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שרתי אי"שלומית עמיחי למשרד מבקר המדינה כי ' לית המשרד הגב" כתבה מנכ2009בינואר 

י המשרד וזאת משו  שהועמדתי בפני העובדה שכל ההכנות "אומנ  את מימו  המופע חלקית ע
 ". מאד מתאי  ומסייע לקרוב לבבות"היא הוסיפה שהמופע נראה לה  ".כבר נעשו

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Î Ó‰˘" ¯Â˘È‡‰Â Â˘Ú  ¯·Î ˙Â Î‰‰ ÏÎ ‰È¯·„ÏÂ ¯Á‡Ó ÚÙÂÓ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ˙ÈÏ
‰˙ÂÓ˘¯˙‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰ .·Ó „¯˘Ó „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜

 ÔÂÈˆÏ ÚÂ¯È‡ ÔÂÓÈÓ·60 ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ¯Á‡Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‰ È„ÓÏ ‰ ˘ 
„¯˘Ó· ¯„ÂÒÓ , ÔÈ·Ó ÌÈ‡˙Ó‰ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÁ·Ï „ÚÂ ÚÂ¯È‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ËÏÁ‰‰ ·Ï˘Ó ÏÁ‰
˙ÂÙÂÏÁ ¯ÙÒÓ. 

את ההוצאות והתשלומי  נדרש היה לאשר , לית המשרד"לאחר האישור העקרוני של מנכ .2
היה על הג  להביא את ,  "בהתא  לתקנות ולתכ. ח" ש300,000לאירוע בס  כולל של 

הג  לא הביא את ההתקשרויות . ההתקשרויות ע  הספקי  השוני  לאישורה של ועדת רכישות
שאליה ) ראו לעיל(לאישור ועדת הרכישות המשרדית אלא לאישור הוועדה לקידו  פרויקטי  

 . נציגה מחשבות המשרד ובראשה עמד מנהל הג צורפה
˙ÂÚ·Â˜ ˙Â ˜˙‰ ,˘"ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯·ÁÏ ‰È‰ ,Â·Â¯˜Ï ,Â· ÔÈÈ Ú ÏÚ· ‡Â‰˘ „È‚‡˙Ï Â‡ ,

„ÚÂÂ· ÔÂ„ ‰ ‡˘Â · È˘È‡ ÔÈÈ Ú‰ ,ÔÂÈ„· Û˙˙˘È ‡Ï , Â˙Â‡Ï ¯Á‡ ¯·Á ‰ ÂÓÈ ÂÓÂ˜Ó·Â
‡˘Â  ."Û‚‰ Ï‰ Ó ,ÚÙÂÓ‰ ÌÊÂÈ ‰È‰˘ , ÚÙÂÓ‰ È ÈÁÏÓÓ „Á‡‰¯È˘· Û˙˙˘‰Â , ‰È‰˘ È‡„Â

 ÔÈÈ Ú ÏÚ·ÚÙÂÓ· ¯Â˘˜‰ ÏÎÏ È˘È‡ .ÂÈÎ Â˙ÂÙ˙˙˘‰" ‰¯˘È‡˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯
˙Â ˜˙Ï „Â‚È · ‡ÂÙ‡ ‰„ÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ . 

דבר מעורבותי ... לא היה לי עניי  אישי בפרויקט"כי , רד מבקר המדינהמנהל הג  הסביר למש
כל מעורבותי . יוזכר כי אני אמ  שמופיע מפע  לפע  באירועי המשרד. ידועי  למנהלי המשרד

 2009לית המשרד כתבה למשרד מבקר המדינה בינואר "מנכ". נעשית בזמני הפנוי וללא כל תמורה
. מעורבותו האישית של מנהל הג  במופע) או לא זכרתי( לא ידעתי ח זה"אודה כי עד לקריאת דו"

 ".התייחסתי למעורבותו בהיבט המקצועי בלבד
È˘˜˙‰ ÈÙÏ"¯ ,‰„Â·Ú ÏÎ· „Â·ÚÏ È‡˘¯ Â È‡ „·ÂÚ ,¯Î˘ ‰ÒÈ ÎÓ ‰ È‡ Ì‡ Ì‚ , ‡Â‰ ÔÈ‡Â

˜ÒÚ ÌÂ˘· ‡È‰˘ ‰¯Âˆ ÏÎ· ˜ÂÒÚÏ È‡˘¯ , ÌÚ ÌÈÒ¯Ë È‡ ˙Â˘‚ ˙‰ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È Ì‡
 Â‡ Â„È˜Ù˙‰ÊÎ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ Ì‡ Â‡ ˙Â¯È˘· Â˙„Â·Ú ÌÚ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

 È‡˘Â  ÏÚ È‡¯Á‡Î Û‚‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙„Â·Ú ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ‰Ê ‰¯˜Ó·˘
¯ˆÂÈ ÔÓ‡Î Â˜ÂÒÈÚ ÔÈ·Â ˙Â·¯˙ ,Î Ó‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Ï ¯·„‰"˙ÈÏ. 

  
 העסקת עובדת קבל 

הנוהל נועד למנוע ". ודה בלתי צמיתה בשירות המדינהנוהל העסקת עובדי  בעב"ר נקבע "בתקשי
קבל  , לפי הנוהל. ולאפשר העסקה קבלנית במקרי  הכרחיי , את ההעסקה הקבלנית הבלתי תקינה

לא יהיה מעורב בפעולות הביצוע הייעודיות של "או עובד חברת כוח אד  המועסק בידי משרד 
ביר הוראות לעובדי  אלא באמצעות הנהלת הוא לא ישתלב בהיררכיה של המשרד ולא יע; המשרד
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מקו  מושבו העיקרי לא יהיה בתו  המשרד ואי  . המשרד או על ידי עובד אחראי שנקבע לכ 
הוא לא ייצג את המשרד כלפי חו/ ולא . מזכירה ושירותי  משרדיי  אחרי , להקצות לו חדר

 ."ישתמש בניר הרשמי של המשרד לצרכי התכתבות
ראש ענ  "קיימת באג  משרה בתק  של , על פי הנתוני  של אג  משאבי אנוש במשרד .1
תיאור התפקיד .  מאוישת בידי עובדת קבועה במשרדוהיא)  ראש הענ #להל  )" (מינהל ותקציב(

מרכז את הכנת : שנעשה בידי נציבות שירות המדינה פירט את התפקידי  העיקריי  למשרה וביניה 
מסגרת התקציב של האג  לשירותי חינו  ורווחה על פי המשימות וקריטריוני ההקצאה של המשרד 

; ז הקצאת משאבי  לרשויות ולקציני ביקור סדירמרכ; מרכז ועדות חריגי ; ומביא לאישור הממונה
ומתא  כל נושא התקציב ע  הנוגעי  בדבר באג  ; מרכז ומתא  פעולות ההקצאה בשיקו  שכונות

 . התקציבי  במשרד
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈÊ¯ÎÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÎÂ Û‚‡‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ ˙È·¯Ó· ÏÂÙÈË‰˘

È„È· ÏÚÂÙ· ‰˘Ú  Û‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÊÂÁ·Â ˙È Ï·˜ ‰¯·Á ˙„·ÂÚ ) ÔÏ‰Ï- ˙„·ÂÚ 
ıÂÁ( , ˙ ˘ Ê‡Ó ¯Á˘ Û‚‡· ‰˜ÒÚÂ‰˘1996 ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Â· ˙˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰Â 

 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰2008 . ˙ÚÓ ÂÙÏÁ˙‰˘ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙˘Ú  ‰˙˜ÒÚ‰
˙ÚÏ ,Û‚‡‰ ˙È ·Èˆ˜˙ Ï˘ „È˜Ù˙· ‰ ‰ÈÎ ‡È‰Â . ‰„Â·Ú È¯˘˜· ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ ‰È„È˜Ù˙·

Ó ÌÚ ÌÈÙËÂ˘ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Ï‰ È ,˙Â·˘Á‰Â ÌÈÙÒÎ‰ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ ÏÂÓ ‰„·Ú ,
ÌÈÊÂÁÂ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ Î‰· ‰˜ÒÚÂ ,‰˜ÒÚÂ‰ ‡È‰ ÂÎ¯„˘ ÔÏ·˜‰ Ï˘ ‰ÊÂÁ‰ ˙ Î‰· Ì‚ ¯˙È‰ ÔÈ· .

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Ô˜˙ ÈÙ ÏÚ Â· ˙˜ÒÚÂÓ‰ Û‚‡‰ ˙„·ÂÚ Úˆ·Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡˘ , ˙Úˆ·Ó
Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á Ï˘ ˙„·ÂÚ ‰˘ÚÓÏ. 

È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ˙¯Â˜ , ‚¯„Â˘Â ÛÏÁÂ‰ ˙ÚÏ ˙ÚÓ˘ ·˘ÁÓ ıÂÁ‰ ˙„·ÂÚÏ ‰ˆ˜‰ „¯˘Ó‰˘
‰˙„Â·Ú Í¯ÂˆÏ , „¯˘Ó‰ Ï˘ È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„ ˙·Â˙ÎÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰„Â·ÚÏ ˘Ó˙˘Ó „Â˜

ÂÏ ‰ˆÂÁÓÂ „¯˘Ó‰ ÍÂ˙· ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙Â·˙Î˙‰Ï . ‡È‰Â „¯˘Ó· ‰˙ÂÁÎÂ  ‰˘¯„  ‰Ï‡ ÏÎÏ
Û‚‡· ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ‰·˘È ,‰ÈÈ¯ÙÒ‰ ¯„Á· .˙˘‰ ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ ÌÚËÓ ˙Î˘ÂÓÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰· ‰Ù˙
 ‰ ÎÂ˙‰ „ÂÓÈÏÏ „¯˘Ó‰"·Î¯Ó"‰ " ÍÏ‰Ó· „¯˘Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï ‰Ò Î ˘2008. 

הוא . יצוי  שהמחלקה לביקור סדיר באג  מקבלת שירותי  מעובד חברה המטפל בתקציבי היחידה
אי  לו קוד למערכת התקציב של . אלא במשרדי החברה שמעסיקה אותו, אינו מורשה לשבת במשרד

 . והוא אינו מקושר לדואר האלקטרוני המשרדיהמשרד 
ÌÏÂÚÓ ¯„‚Â‰ ‡Ï "שתפקידה של ראש הענ  , בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב מנהל האג 

Á˘ Û‚‡ ˙È ·Èˆ˜˙Î"„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯˘ ˙Â·Èˆ  È„È ÏÚ ‡Ï ¯ .‡Â‰ ÍÂÙ‰  , ¯Â‡È˙·
ÈÏ˜ÂÏ‰ Ë·È‰‰ ˘‚„Â‰ ‰„È˜Ù˙-È˙˜ÏÁÓ.הענ  כמנהלת אג  תקציב  בתיאור תפקידה של ראש 

שבמסגרתו לא היה עליה לקיי  מער  פעילות , מודגש בעיקר תחו  פעילותה המחלקתיומינהל 
בגלל שינויי  רחבי היק  שחלו , לדבריו). ההדגשות במקור" (ר"גלובלי בענייני תקציב באג  שח

ל הניסיו  הרב הוא מצא לנכו  להעסיק ג  את עובדת החו/ במשימות ייחודיות בש, ר"באג  שח
במסמ  שהדגיש שעבודתה תתמקד ,  הוגדר שוב תפקידה של ראש הענ 2000בשנת ; שצברה

 . לכיתות אתגר ולמפתני , במחלקה לשחר
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÈÈˆ ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  Ï˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙˘

ÊÂÎÈ¯ ÏÏÂÎ „È˜Ù˙‰˘ ˘¯ÂÙÓ· ,˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÂÙÈËÂ ‰ Î‰Û‚‡‰ Ï , Ï˘ ˜¯ ‡ÏÂ
˙Â„„Â· ˙Â˜ÏÁÓ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ ˘Ó ‰¯„‚‰‰2000 ‡È‰ Í‡ Û‚‡‰ ‰˘Ú˘ ˙ÈÓÈ Ù ‰˜ÂÏÁ ‡È‰ 

˙Â·Èˆ ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï .‰¯˜Ó ÏÎ· , Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙˜ÒÂÚ ıÂÁ‰ ˙„·ÂÚ
Û‚‡‰ . Ô˜˙· „¯˘Ó „·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ÂÈÏÚ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÓÈ˘Ó· ‰¯ÊÚÏ ˜˜Ê  Û‚‡‰ Ï‰ Ó Ì‡

Á ‰¯·Á Ï˘ „·ÂÚ ‡ÏÂ˙È ÂˆÈ. 
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 ¯‡Â¯·Ù·˘ ÍÎ È„Î2008 ,Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ‰·È˘È· ,ıÂÁ‰ ˙„·ÂÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ,
ÂÈ ‰È‰˙ ıÂÁ‰ ˙„·ÂÚ˘ Û‚‡· ‰˜ÏÁÓ ˙Ï‰ Ó ‰ÚÈˆ‰"˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ¯ . Û‚‡‰ Ï‰ Ó

˘ ‰·È˘È· ÌÈÁÎÂ ‰ È Ù· ÚÈ¯˙‰ ‡Ï‰Ê „È˜Ù˙· ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ‡È‰ , „È˜Ù˙‰˘ ¯Á‡Ó
„¯˘Ó· ˙ÂÙÒÂ  ˙Â„ÈÁÈ ÌÚ ‰„Â·Ú È¯˘˜·Â ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÍÂ¯Î ‡Ï‡ ÚÂÈÒ ¯„‚· Â È‡ ,

 ˙Â¯È˘· ‰˙ÈÓˆ È˙Ï· ‰„Â·Ú· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ Ï‰Â · ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È · ‡Â‰ ÚˆÂ‰˘ „È˜Ù˙‰Â
‰ È„Ó‰. 

מעת ; ת שסיפקו עובדי  למשרדנוהלי העסקת עובדי קבל  היו ידועי  ה  למשרד וה  לחברו .2
לא ישאו תואר של עובדי משרד ומקו  , שעובדיו לא ייצגו את המשרד, לעת דרש המשרד מהחברות

החברות נהגו ליידע את העובדי  בכללי  אלה . מושב  הקבוע יהיה במשרדי החברות ולא במשרד
 . באמצעות מכתבי 

כי היא אינה רשאית לייצג , 2001בר החברה שהעסיקה את עובדת החו/ הודיעה לה בספטמ )א(
 . לחתו  על מסמכיו ולשאת תואר של עובדת המשרד, את המשרד

, לכל מנהלי המחוזות, רונית תירוש' הגב, לית דאז של המשרד"פנתה המנכ 2002בינואר  )ב(
חל , הלשכה המשפטית במשרד] של[על פי חוות דעת "כי , המינהלי  והאגפי  והתריעה בפניה 

כמו השימוש האסור בתארי  , וחלט על ישיבת  של עובדי  אלה במבני ובמתקני המשרדאיסור מ
כי במידה ועד סו  ינואר ימשיכו לשהות עובדי  אלה ", עוד הוסיפה". שוני  ובייצוג המשרד

תוטל האחריות על אות  מנהלי  שאפשרו מצב , במתקני המשרד וייצגו את המשרד בחוסר סמכות
 ."על כל המשתמע מכ , קיטת אמצעי  משמעתיי תו  נ, בלתי חוקי זה

 #להל  (, ל בכיר דאז למשאבי אנוש במשרד" בהשתתפות סמנכנער  דיו  2002ביולי  )ג(
, המנהלת דאז של אג  משאבי אנוש, האחראי לענייני משמעת במשרד, מנהל אג  שחר, )ל"הסמנכ

בדיו  דרשו נציגי הוועד שלא להמשי  את העסקתה של עובדת . ונציגי ועד העובדי  של המשרד
החו/ מאחר שהיא שובצה לעסוק בענייני  תקציביי  שעה שבאג  הייתה עובדת משרד שתפקידה 

 ". ראש ענ  תקציבי "היה 
לא " כי עובדת החו/ ל למנהל האג  "הודיע הסמנכ, בעקבות הדיו , בספטמבר אותה שנה )ד(

וכי נאסר עליה להיכנס ולשבת במתקני המשרד ולייצגו בפני , "תוכל להשתב/ בעבודה באג  שחר
 . גורמי  כלשה 

 פנה שוב האחראי לענייני משמעת אל חשב המשרד דאז והודיע לו כי עובדת 2003 במרס )ה(
כספי  (ואי  לאפשר לעובדי לשכת החשב ולעובדי אג  בכיר , אינה עובדת המשרד"החו/ 

 ". ב"חוזי  וכיוצ, לעבוד מולה בכל הקשור להסכמי ) וחשבונות
ÂÚ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰˙˘È¯„· ‰„ÈÓ˙‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ıÂÁ‰ ˙„· , ÌÈ ˘‰ ÔÈ·Â

2004-2008Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ˙„·ÂÚ Ï˘ „ÓÚÓ· Û‚‡· „Â·ÚÏ ıÂÁ‰ ˙„·ÂÚ ‰ÎÈ˘Ó‰  . ˙Ï‰ ‰
Î Ó‰ Ï˘ ‰·˙ÎÓÏ Ì‡˙‰· ‰ÏÚÙ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰" ¯‡Â ÈÓ ˙ÈÏ2002 , ÌÈÚˆÓ‡ ‰Ë˜  ‡Ï

‰Ê È˜ÂÁ È˙Ï· ·ˆÓ ˙˜ÒÙ‰Ï ,Î ÓÒ‰Â"˜ÒÙÂ˙ ‰˙„Â·Ú˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï Ï .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ ,ÏÏÂÎÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Î˘ÏÂ ˙Â·˘Á‰  ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ÂÓÏÚ˙‰" ¯

„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂËÏÁ‰ÓÂ. 
כי אולי , הא  לא סבור המבקר: " כתב מנהל האג 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

? למרות הכל העובדת הייתה כה חיונית למשרד עד כי הוא עצמו הבי  שיש צור  חשוב בעבודתה
עובדת החו/ מסרה למשרד מבקר ". משרד כי ויתור על שירותיה הינו נזק בלתי הפי אולי סבר ה
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ר היה ברור לי כי נושא הסדרת תק  "במהל  כל שנות עבודתי באג  שח"כי , 2008המדינה בדצמבר 
 ". 'עניי  של זמ 'עבורי הוא 

 „‚Â Ó ‰È‰˘ ÔÙÂ‡· ˙„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ‰˜ÒÚ‰ ÏÚ ÚÈ¯˙Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈ˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰"Î˙‰Â ¯"Ì . ˙È ÂÈÁ ‰Î ‡È‰ ıÂÁ‰ ˙„·ÂÚ Ï˘ ‰˙„Â·Ú Û‚‡‰ ˙Ú„Ï Ì‡

„¯˘Ó‰ ˙„·ÂÚÎ ‰˜ÈÒÚ‰Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰. 
. מכתב אנונימי המלי  על העסקתה של עובדת החו/,  קיבלה סגנית חשב המשרד2008במאי  .3

, ו ג  לשרת החינו העתקי  נשלח. היא העבירה את המכתב לטיפולו של האחראי על המשמעת
בעקבות המכתב . ליועצת המשפטית ולחשב המשרד, לית המשרד"למנכ, לנציב שירות המדינה
לית את מנהל האג  הבכיר לארגו  הלימודי  וסג  מנהלת המינהל הפדגוגי "האנונימי מינתה המנכ

 . לבדוק את הנושא
להוציא הנחייה מפורשת "לית ולפיה  יש " למנכיו את מסקנותמנהל האג  הבכירהעביר  2008במאי 

עוד ". למינהל התקשוב למחוק את שמה של עובדת החו/ מרשימת אנשי הקשר של משרד החינו 
להנחות ; החו/המלי/ להנחות את הקבל  וליידע אותו על כל פגישה במשרד שבה השתתפה עובדת 

המלצה נוספת של מנהל האג  הבכיר . את מנהל האג  להימנע מלהיפגש ע  עובדי הקבל  במשרד
באתר הדואר " אנשי קשר"ולפיה יש לבצע סריקה של כל רשימת , התייחסה לכל המשרד

, קבלני  ועמותות, האלקטרוני של המשרד ולהוציא ממנו את כל אלו שה  עובדי  של גורמי חו/
 . שאינו מוסמ  לקבל דואר רשמי פנימי של המשרדוכ  מי
של העסקת [לאפשר המש  ההסדר "ל "חי לסמנכשלומית עמי' לית גב" הורתה המנכ2008ביוני 

בינואר . "כולל ההרשאה ששימשה אותה בעבר, באמצעות הזכיי  במתכונת הקיימת] עובדת החו/
שראיתי הכרח לפתור את "לית למשרד מבקר המדינה כי החלטתה נבעה מכ  " הסבירה המנכ2009

מאחר "היא הוסיפה כי . הבעיה לעומקה ולא להסתפק בכיסוי שטחי של הפסקת עבודתה של הגברת
ר שילווה בהסדרה המתבקשת של כוח "שידעתי כי המשרד עומד בפתח שינוי בעבודת אג  שח

השינוי , בדיעבד... עד להסדרת השינוי את עבודתה, י  לתקופה קצרהראיתי לנכו  להמש, אד 
אפעל לזירוז סיו  הסדרת , בעקבות הערת המבקר בעניי , הארגוני מתמש  מעבר למתוכנ  ועתה
 ". על פי הנהלי , השינוי הארגוני ולהסדרת עבודת הגברת

 ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ıÂÁ‰ ˙„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ˙˜ÒÙ‰ È„È ÏÚ
‰˙¯„Ò‰ Â‡ ‰˙„Â·Ú .Î Ó‰" ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ËÈÏÁ‰Â È ÈÈ Ú ÔÙÂ‡· ‡˘Â · ÏÙËÏ ‡Ï˘ ‰¯Á· ˙ÈÏ

¯·Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ÏÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È · ‰˜ÈÒÚ‰ÏÂ .Î Ó‰ Ï˘ ÂÊ ‰ËÏÁ‰" ‰¯¯˘‡ ˙ÈÏ
‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÈÏ‰Â Ï „Â‚È · ˙„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ. 

  
 סיכו 

 È˙Â¯È˘ Û‚‡ ‰ÁÂÂ¯Â ÍÂ ÈÁ ÁÂ˙ÈÙ È¯ÂÊ‡· ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÂ„È˜Ï È‡¯Á‡
È˙¯·Á Ú˜¯Ó ÌÈ‡·˘ ‰˜ÂˆÓ ˙Â ÂÎ˘·Â-ÍÂÓ  ÈÏÎÏÎ .„¯˘Ó‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ , Ï˘ Ì¯ÙÒÓ

ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎÓ ˘ÈÏ˘Î ‰ÂÂ‰Ó Û‚‡‰ È˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê ‰ . 
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ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏÂ ˙ÈÎÂ ÈÁ ‰ÁÂÂ¯Ï ˙ÂÈ Î˙ ÔÂÂ‚Ó ÏÈÚÙÓ Û‚‡‰-ÌÈÈ˙¯·Á .ÔÎ ÂÓÎ ,

Ì˘ Û‚‡‰ Ï˘ ‰¯È˘  ÌˆÓˆÏÂ ˙Â¯‚·‰ ˙Â ÈÁ·Ï ÌÈ˘‚È ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰¯ËÓÏ ÂÏ 
ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙ . Ì‡˙‰· ‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ· ÂÂÏ ‡Ï ÂÏÚÙÂ‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˜ÏÁ
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈÏ ,ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ÈÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ Â˘Ú  Ô˙È·¯ÓÂ . 

·˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â¯ÈÈÚ·Â ˙Â ÂÎ˘· ˙Â·¯˙Â ˙Â Ó‡Ï Û‚‰Û‚‡ ,Ì„˜Ï ‰¯ËÓÏ ÂÏ Ì˘ , ˜ÈÓÚ‰Ï
‰È¯ÙÈ¯Ù· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· ˙Â Ó‡Â ˙Â·¯˙Ï ÍÂ ÈÁ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ . ˙Ï‰ ÓÂ Û‚‡‰ Ï‰ Ó

Û‚‡‰Ó È˘ÓÓ ˜ÏÁ Û‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Â‡¯ ‡Ï È‚Â‚„Ù‰ Ï‰ ÈÓ‰ , È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ Û‚‰ Ï‰ Ó
ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜Ù˙ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÏ· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÏÏÎÛ‚‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ , Ï‰ Ó Ï˘ Â˙„Â·Ú ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏÂ
 Û‚‡‰ „·ÂÚ Ì˙È‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÂÈ¯˘˜Â Â˙Â·¯ÂÚÓ ÔÈ·Ï ˙Â·¯˙ È‡˘Â Ï È‡¯Á‡Î Û‚‰

¯ˆÂÈ ÔÓ‡Î Â˜ÂÒÈÚÂ . 
 Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙)˙Â ÈÂˆÓÏ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÂˆÈÓ (Û‚‡‰ ÔÂÓÈÓ· ‰ÏÚÙÂ‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ˙‡ ˜„· ‡Ï ‰ È„Ó‰Ï‡ÎÈÓ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ÂÎÈ‡ , „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰· ‰„˜Ó˙‰ ˙¯Â˜È·‰
‰¯·Á‰ ÌÚ ,¯Á˘ Û‚‡ ˙¯‚ÒÓ· ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰·Â . „ÓÚ ˙È Î˙‰Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙¯È˘  ¯ÂÚÈ˘

Î ÏÚ-40% .„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ ‡ÏÏ ‰ÏÚÙ ˙È Î˙‰ , ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ‡ÏÏ
 ÏÙËÓ ‰·˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ·¯˜· ‰ÏÚÙ ÔÎ‡ ‡È‰˘ ‰˜È„· ‡ÏÏÂ ‰‚˘‰ÏÛ‚‡‰ . ‰Ï·È˜ ˙È Î˙‰

˙„ÁÂÈÓ ‰„ÚÂ Ï˘ ‰ˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ,„¯˘Ó‰ ÌÈ˜‰˘ , ˙‡ ‰‚Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÏ·
‰˜„·˘ ‰ ÈÈˆ˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰ .˙È Î˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏ Û˙Â˘ ‰È‰ Û‚‡‰ Ï‰ Ó , „¯˘Ó‰ Í‡ Ú·˜ ‡Ï

ÂÏÂ‰È ·˘ Û‚‡· ‰˙ÏÚÙ‰ ÔÈ·Ï ˙È Î˙‰ ÁÂ˙ÈÙ· Â˙Â·¯ÂÚÓ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙ÚÈ ÓÏ ¯„Ò‰ .
˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ˙‡ ‚È˘Ó ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰·

ÂÓˆÚÏ Ú·˜˘ ÌÈ„È„Ó‰ ÌÈ„ÚÈ‰Â ˙Â¯ËÓ‰ . 
‰ÏÂÎ ‰¯·Á‰Â Ë¯Ù‰ ˙ÁÏˆ‰Ï Á˙ÙÓ‰ Ì‰ ‰ÏÎ˘‰Â ÍÂ ÈÁ . ˙ÏËÂÓ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

¯Á˘ Û‚‡ Ì˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ È˙ËÈ˘Â È˙Î¯ÚÓ ‰ ÚÓ ˜ÙÒÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ .
Ó ˘·‚Ï ‰ÈÏÚÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÂÙÈ¯Á‰˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ÏÂ ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ È„ , ÍÂ˙

‰Î¯Ú‰ È¯˜ÁÓ· ˙ÂÚÈÈ˙Ò‰ , È¯˜ÁÓ· ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈ Î˙‰ Ï˘ Ô˙˜È„·Â ÌÈ„„ÓÂ ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜
‰Î¯Ú‰ . ‰ÈÏÚÂ ÂÏ˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Â ÙÂÈ Û‚‡‰ È·Èˆ˜˙˘ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

È˘È‡ ÔÈÈ ÚÏ Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÏÎ ˘¯˘Ï . 
 


