התשתיות הפיזיות של
מוסדות החינו במגזר החרדי

תקציר
לחברה החרדית בישראל מוסדות חינו משלה ,ובה נית משקל רב ללימודי קודש.
תלמידי מגזר החינו החרדי לומדי בעיקר במוסדות חינו מוכרי לא רשמיי
)כלומר שאינ ממלכתיי או ממלכתיי דתיי ( ובמוסדות פטור.1
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל הלמ"ס( עולה כי בשנת  2006למדו
במוסדות החינו של המגזר החרדי כ  205,000תלמידי  ,ושיעור היה כ 15%
מכלל התלמידי בישראל .עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי משנת  1992עד לשנת 2006
במש  14שנה הוכפל מספר היחסי של תלמידי המגזר החרדי בכלל אוכלוסיית
התלמידי  .על פי תחזיות הלמ"ס ,מספר של תלמידי המגזר החרדי יוסי ויגדל,
וב  2011יהיה שיעור כ  17%מכלל התלמידי במדינה.
משרד החינו עוסק ,בי היתר ,בתכנו ובהקצאה של משאבי להקמת תשתיות
פיזיות מבני וחצרות למוסדות חינו )להל התשתיות( ,שיאפשרו קיו נאות
של לימודי ומשחק בתוכ  .לצור זה פרס משרד החינו בחוזרי מנכ"ל ובהוראות
הוראות הקבע( הנחיות בדבר התנאי הפיזיי החייבי
הקבע שלו )להל
להתקיי במבני מוסדות חינו ובחצרותיה .
במערכת החינו יש סוגי שוני של מוסדות חינו  ,ואפשר להבחי ביניה  ,בי
היתר ,על פי הבעלות עליה  .חובת המדינה לממ את מוסדות החינו במגזרי
השוני ומידת אחריותה כלפיה הוצגה בפסיקה .2מוסדות החינו הרשמי
)הממלכתי והממלכתי דתי( מוחזקי בידי המדינה ובידי הרשויות המקומיות.
לצד פועלי מוסדות חינו פרטיי  ,רוב מהמגזר החרדי .אמנ החוק מאפשר
__________________
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בחוק לימוד חובה ,התש"ט  ,1949הוטלה על ילדי ונערי )מגיל  3ועד גיל  ,15ועד בכלל( החובה
ללמוד במוסד חינו )מוסד ללימוד שיטתי לילדי או לנערי ( .החובה לקיי מוסדות חינו הוטלה
על המדינה ועל הרשות המקומית ,שהוגדרה בו כ"רשות חינו " .לימוד החובה יכול להיעשות
בשלושה סוגי מוסדות חינו  ,לפי בחירת הורי התלמיד" :מוסד חינו רשמי"; מוסד חינו לא רשמי
שהשר הכריז עליו "מוסד מוכר לא רשמי"; ומוסדות חינו שאינ מוכרי )המכוני "מוסדות
פטור"( .בסעי  5לחוק נקבע כי שר החינו רשאי להורות ,בהוראה שתפורס ברשומות ,כי הורי
התלמידי הלומדי במוסדות חינו המתוארי באותה ההוראה ואינ מוכרי יהיו פטורי מחובות
הלימוד הסדיר שנקבעה בסעי  4לחוק.
בג"  8133/05עיריית בית"ר עלית נ' שרת החינו והתרבות ואח' ,תק על ) ;4(2005כמו כ ראו בג"
 8437/99רשת גני חב"ד באר הקודש נ' שר החינו  ,פ"ד נד) .69 ,(3ראו ג בג"  4363/00ועד
פוריה עלית נ' שר החינו ואח' ,תקדי על .1008 ,(2)2002
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להורי לשלוח את ילדיה למוסדות חינו "פרטיי " או "ממלכתיי " לפי
בחירת  ,א בעצ מת אפשרות הבחירה אי כדי לחייב את המדינה לשאת
בהוצאות לימודיה של תלמידי שהוריה בחרו שלא לשבצ במסגרת
הממלכתית.
מדינת ישראל חתמה ביולי  1990על אמנת האו" בדבר זכויות הילד )להל האמנה
בדבר זכויות הילד( ,והיא נכנסה לתוק בנובמבר  .1991שר המשפטי דאז ,מר צחי
הנגבי ,מינה ביוני  1997ועדה לבחינת יישו עקרונות האמנה בחקיקה .3המלצות
הוועדה לא נדונו בממשלה ,במשרד החינו או במשרד המשפטי .

פעולות הביקורת
במחצית הראשונה של שנת  2007עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא
התקצוב ,ההקמה ומצב הפיזי של מוסדות החינו במגזר החרדי .הביקורת נעשתה
במשרד החינו ובשלוש רשויות מקומיות :עיריית בני ברק ,המועצה המקומית אלעד
והמועצה המקומית מודיעי ִעלית .שלוש הרשויות המקומיות שנבדקו מאופיינות
בכ שרוב אוכלוסיית מ המגזר החרדי ,וממילא רוב מוסדות החינו בה חרדיי .
בסו שנת  2006מנתה אוכלוסיית שלוש הרשויות המקומיות הללו 34,500 ,147,900
ו  33,200תושבי  ,בהתאמה .שיעור אוכלוסיית הילדי ובני הנוער בה היה יותר
ממחצית אוכלוסיית  .בשנת הלימודי התשס"ז פעלו בתחומ לפחות  692מוסדות
חינו חרדיי .

עיקרי הממצאי
המדיניות הממלכתית בנושא תשתיות החינו במגזר החרדי
הנתוני הדמוגרפיי משקפי מגמה חדה ובולטת של הפרש הול וגדל בי שיעור
גידול אוכלוסיית התלמידי במגזר היהודי הכללי לזה שבמגזר החרדי .משנת 1992
ועד לשנת  2006גדל מספר תלמידי המגזר החרדי בשיעור של  ,141%ואילו מספר
של תלמידי בתי הספר הממלכתיי והממלכתיי דתיי גדל ב  3.6%בלבד.
לנתוני אלה יש השלכות ישירות על הצור ההול וגדל בתשתיות חינו במגזר
החרדי.
הבנייה של חלק ממוסדות החינו החרדיי מומנה מתקציב המדינה .במהל
השני הקצה משרד החינו  ,דר קבע ,מאות מיליוני ש"ח מתקציב המדינה לבניית
חלק ממוסדות החינו החרדיי  .במקרי רבי היו ההקצאות של המשאבי
להקמת התשתיות במגזר זה פועל יוצא של הסכמי קואליציוניי .
__________________
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הממשלות ,שרי החינו ומשרד החינו לא קיימו דיוני ולא קבעו מדיניות רשמית
בדבר מידת מחויבות המדינה להקצות משאבי לתשתיות החינו במגזר החרדי.
בהיעדר מדיניות כאמור ,שאלות יסודיות הנוגעות לתחו תשתיות החינו
המשרתות כ  15%מתלמידי ישראל נותרות ללא מענה מערכתי .מדובר בי היתר
בשאלות כגו  :באיזו מידה מחויבת המדינה לתת למגזר החרדי מענה בתחו
תשתיות החינו ? השאלה נוגעת לעצ חובתה של המדינה להבטיח הקצאה
שוויונית של משאבי לחינו החרדי ולחינו הממלכתי; הא יש להבחי בי
מוסדות החינו המוכרי שאינ רשמיי ובי מוסדות הפטור כשמדובר בהקצאת
משאבי לתשתיות מוסדות חינו ? הא המדינה אחראית להבטיח שמלבד
ההיבטי הבטיחותיי הנבדקי לצור מת הרישוי יתקיימו במוסדות החינו
הפרטיי תנאי מזעריי אחרי ?
לדעת משרד מבקר המדינה ,הקצאת המשאבי לחינו במגזר החרדי ,ובכלל
המשאבי להקמת תשתיות חינו  ,צריכה להיות מעוגנת במדיניות מוגדרת וקבועה
אגב קיו  ,במידה שיוחלט כ  ,של הליכי הקצאה קבועי ושל הליכי קבלת החלטות
שקופי בדבר ההקצאות .החלטות הנובעות מהסכמות פוליטיות יכולות להיות נדב
משלי למדיניות ההקצאה הרשמית ,א אינ יכולות לבוא במקומה.
המגמות הדמוגרפיות האמורות מדגישות את הצור בקביעת מדיניות בנושא .על
משרד החינו או הממשלה להחליט באיזה אופ יובטח המענה הנדרש לתלמידי
המגזר החרדי בתחו של תשתיות החינו  :הא הממשלה היא זו שתקצה משאבי
לפיתוח תשתיות למוסדות חינו פרטיי במגזר החרדי לבדה או בשיתו ע
הגורמי שמפעילי מוסדות אלה או שמא על הגורמי המפעילי מוסדות
פרטיי לשאת לבד בעול הקמת מוסדותיה .
במרס  2007החליטה הממשלה לאמ תכנית חומש לבניית כיתות לימוד בשני 2007
 .2011בהחלטה נקבע ,בי היתר ,כי תוק ועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש
אגב מת
הממשלה ,והיא תקבע את מדיניות ההקצאה למגזרי ולזרמי השוני
עדיפות למערכת החינו הרשמית ותביא אותה לאישור הממשלה בתו שבועיי
מיו אישור ההחלטה.
בהחלטת הממשלה מאפריל  2007נקבע ,כי מדיניות ההקצאה בי המגזרי השוני
תיקבע על ידי משרד החינו  ,בי היתר ,בהתא לקריטריוני שיוויוניי וסבירי
תו מת עדיפות לחינו הרשמי .באותה החלטת ממשלה אימצה הממשלה את
טבלת הקצאת הכיתות שהציע מנכ"ל משרד ראש הממשלה .עד למועד סיו
הביקורת )אוקטובר  (2007לא קבע משרד החינו קריטריוני שוויוניי וסבירי
לחלוקת המשאבי למגזרי השוני .

מיפוי מוסדות החינו של המגזר החרדי
ברחבי האר פועלי אלפי מוסדות חינו חרדיי לגילאי חינו חובה בכל מיני
מבני  ,בה מבני שהוקמו על ידי גורמי פרטיי ואינ תואמי לפרוגרמה של
משרד החינו  ,מבני יבילי ומבני שכורי .
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נמצא כי משרד החינו לא מיפה את מוסדות החינו במגזר החרדי ,וממילא אי בידו
מידע מרוכז לא בדבר סוגי המבני שבה ממוקמי כלל מוסדות החינו החרדיי ,
לא בדבר גודל חצרותיה ולא בדבר מידת התאמת לאכלוס מוסדות חינו  .ג
לרשויות המקומיות שנבדקו לא היה מידע מלא בדבר מצב הפיזי של כל מוסדות
החינו החרדיי שבתחומ  .כ למשל בעיריית בני ברק לא היה כל מידע בדבר
מצב הפיזי של  159מ  195בתי הספר החרדיי שבתחומה ,שהוקמו במימו
גורמי פרטיי .
בהחלטתה האמורה ממרס  2007הטילה הממשלה על משרד החינו לעשות סקר
נכסי מקי לשיפור איכות הנתוני המצויי בידיו בדבר סוגיית המבני הלא
תקניי  ,לרבות מיקו גאוגרפי והתפלגות לפי משתני איכות .בהחלטה ג נקבע כי
משרד החינו יעשה מאמ להשלי את הסקר עד סו שנת  .2007עד לסיו
הביקורת ,באוקטובר  ,2007לא החל משרד החינו בביצוע הסקר.

חוסר בתשתיות חינו במגזר החרדי
במהל הביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בשלוש הרשויות המקומיות האמורות
ובמשרד החינו נאס מידע והועלו ממצאי המלמדי על חוסר במבני חינו במגזר
החרדי .בשל חוסר זה שוכנו כיתות רבות של מוסדות החינו החרדיי במבני
יבילי ובמבני שכורי  ,ונעשה שימוש בחדרי ספח )חדרי מורי  ,מזכירות ,יוע
וכיו"ב( כבחדרי לימוד.
באשר לשיכו התלמידי במבני יבילי עלה כי בשני  2007 2004הקצה משרד
החינו תקציב לרכישת כ  900מבני יבילי לכלל מוסדות החינו באר  ,וכמחצית
מה יועדו למגזר החרדי .ברשויות המקומיות שנבדקו פעלו בשנת הלימודי
התשס"ז כיתות לימוד רבות של מוסדות חרדיי במבני יבילי  102 :מ  163גני
ילדי ו  10מ  22בתי הספר החרדיי שבאלעד פעלו במבני יבילי  ,ולמדו בה
כמחצית מילדי הגני וכשליש מתלמידי בתי הספר שביישוב; במודיעי ִעלית פעלו
 19מ  104גני הילדי ו  20מ  42בתי הספר במבני יבילי  ,ולמדו בה כמחצית
מתלמידי היישוב; ב  33מ  195בתי הספר החרדיי שבאשר לה היו נתוני
בעיריית בני ברק פעלו  150כיתות במבני יבילי .
חלק ניכר מהמבני היבילי שבבני ברק נבנו לפני  15שנה ויותר .רוב המבני
היבילי הישני רעועי  ,כמה מה נבנו מחומרי דליקי  .כ למשל ,בסיורי
שעשו עובדי משרד מבקר המדינה במהל הביקורת נמצא כי אחת מכיתות הלימוד
לתלמידי חינו מיוחד מוקמה בשלדה של אוטובוס יש  ,ללא חלונות ראויי וללא
מיזוג אוויר; בבית ספר אחר מוקמו כיתות לימוד במכולות ע של רכבת משא ,ללא
חלונות ראויי וללא פתחי מילוט.

הקצאת תקציבי על ידי משרד החינו לבניית מוסדות חינו חרדיי
משרד החינו הקצה בכל שנה )בשני  (2007 1998כ  0.9מיליארד ש"ח בממוצע
להקמת מוסדות חינו במדינה .החלטות משרד החינו בדבר הקצאת משאבי
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להקמה ולשיפו של מוסדות חינו מבוססות על בקשות שמגישות רשויות מקומיות
למשרד מדי שנה בשנה .הרשויות המקומיות אמורות להסתמ על תחזיות ונתוני
עדכניי של אוכלוסיית התלמידי שבתחומ .
נמצא כי תהלי קבלת ההחלטות של משרד החינו בדבר חלוקת תקציבי בהיק
כספי של מאות מיליוני ש"ח בשנה נעשה באופ לקוי מבחינה מינהלית :לא נקבעו
קריטריוני לקביעת שיעור ההקצאה הכולל שיופנה בכל שנה לכל מגזר מתו
התקציב הכולל שמפנה המשרד להקמת מוסדות חינו ; לא נקבע במשרד החינו
פורו שאמור לדו ולהחליט בבקשות בכל שנה; ההלי היה בלתי שקו ולא נמצא
במשרד החינו תיעוד של החלטות שנעשו בתשובה לכל בקשה להקי מוסד חינו
במגזר החרדי שהתקבלה במשרד .ממילא א לא פורטו הנימוקי להחלטות המשרד
בבקשות.
בביקורת נמצא כי היו בקשות שהוגשו למשרד החינו לבניית מוסדות חינו במגזר
החרדי אשר אות נהג המשרד להפנות לדיו ב"פורו מיוחד" .בביקורת לא נמצאו
מסמכי הקובעי את זהות החברי ב"פורו המיוחד" והמתעדי את הדיוני
המיוחדי שקיי המשרד במש השני  .מתשובת משרד החינו עולה כי החלטות
אלו התקבלו על ידי מנהל מינהל הפיתוח לבדו .יוצא אפוא כי לא נית לדעת מה היו
כל השיקולי ואמות המידה שהנחו את משרד החינו בבואו לקבל את החלטותיו
להקצאת עשרות מליוני ש"ח.

פיקוח משרד החינו על ניצול הקצאות התקציב
שלוש הרשויות המקומיות שנבדקו לא צירפו לבקשותיה השנתיות תחזית של גודל
אוכלוסיית התלמידי כנדרש ,כ שמשרד החינו לא יכול היה לבחו ולנתח את
הבקשות אל מול נתוני דמוגרפיי מפורטי ועדכניי  .נמצא כי משרד החינו
אישר את הבקשות בהסתמכו בעיקר על דרישות הרשות המקומית ובלא שבח את
מידת הצור במבני המבוקשי .
 .1רוב התלמידי באלעד ה בגיל ג הילדי או בגיל בית הספר היסודי.
באוקטובר  2003הגישה המועצה המקומית למשרד החינו בקשה להקצאת תקציב
להקמת שני מבני לבתי ספר תיכוני לבנות ,ובה  35חדרי ; הבקשה אושרה
ביולי  ,2005ובניית המבני הסתיימה בספטמבר .2006
נמצא כי בעת שאושרה הבקשה לא היו ביישוב תלמידות בית ספר תיכו במספר
המצדיק את הקמת המבני  .במועד השלמת המבני לשני בתי הספר התיכוני
פעלו ביישוב שני בתי ספר תיכוני ובה למדו כ  100תלמידות בלבד .מאחר
שלמועצה היה צור בבתי ספר יסודיי ובגני ילדי היא עשתה שינויי במבני בתי
הספר התיכוני כדי להכשיר לתלמידי בתי ספר יסודיי וגני ילדי .
 .2משרד החינו מקצה תקציבי לרכישת מבני יבילי לכיתות לימוד .ההוצאות
להכשרת הקרקע ולהצבת המבנה היביל מוטלות על הרשות המקומית .בשני
 2006 2001הקצה משרד החינו למועצה המקומית אלעד  13.7מיליו ש"ח לרכישת
 167מבני יבילי למוסדות חינו .
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נמצא כי מספר המבני היבילי שרכשה המועצה היה כשני שלישי בלבד ממספר
המבני שהיה עליה לרכוש מהתקציב שמשרד החינו הקצה לכ  ,וביתרת הכספי
היא מימנה את הצבת המבני ואת פיתוח השטחי שהמבני הוצבו עליה  ,וזאת
כדי להקטי את ההוצאות שהיא עצמה הייתה אמורה לממ מתקציבה .משרד
החינו לא קיי פיקוח נאות על אופ ניצול התקציב שהוקצב למועצה.

הקצאת מבני למוסדות חינו
המועצה המקומית אלעד והמועצה המקומית מודיעי ִעלית בנו בתחומ  ,מתקציבי
שהקצה לה משרד החינו  ,מבני שישמשו מוסדות חינו  .את המבני ה הקצו
לגופי פרטיי  ,המזוהי ע פלגי שוני במגזר החרדי ,ואלה הפעילו בה
מוסדות חינו חרדיי .
שתי הרשויות המקומיות הקצו את המבני שלא על פי עקרונות נוהל הקצאת
מקרקעי שפרס משרד הפני  .4בשתי הרשויות המקומיות לא נמצא תיעוד באשר
לאופ בחירת הגופי שזכו לקבל זכות שימוש במבני  ,ולא נמצא תיעוד לא בדבר
הצרכי )גודל אוכלוסיית התלמידי שנרשמו ללימודי וגיל ( של אות גופי ולא
בדבר אופ התאגדות  .על כ אי לדעת כיצד נקבעה זכות של אות גופי
המפעילי מוסדות חינו לקבל מבנה.
מתיעוד המועצה המקומית אלעד עולה כי ראש המועצה הוא שקבע את אופ חלוקת
המבני לגופי המפעילי  .המועצה המקומית מודיעי ִעלית הסבירה למשרד מבקר
המדינה כי ההחלטות באשר לאכלוס המבני התקבלו בידי נציגי של אג החינו
ושל אג ההנדסה ועל ידי ראש המועצה .בתיקי המועצה לא היה כל תיעוד בדבר
קיו דיוני על ידי הגורמי האמורי  ,ועל כ אי לדעת אילו שיקולי הנחו את
מקבלי ההחלטות בקביעותיה .
משרד מבקר המדינה העיר לראשי שתי הרשויות המקומיות כי הדר שבה הוקצו
המבני ברשויות לגופי פרטיי המזוהי ע פלגי שוני במגזר החרדי ללא
קריטריוני מנחי וללא שקיפות של הלי ההקצאה מנוגדת לכללי מינהל תקי
ומאפשרת למסור מבני לידי גופי שוני באופ לא שוויוני.

פיקוח על תשתיות
מוסדות חינו חרדיי רבי  ,כלל אינ פוני למשרד החינו בבקשה לקבל רישיו
כנדרש בחוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט  ,1969ממילא משרד החינו אינו קובע
את מעמד ואינו מקיי בה כל בדיקה .כ למשל בעיריית בני ברק נמצאו לפחות
 26מוסדות חינו שלא היו רשומי במשרד החינו .
__________________
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ראו הפרק בנושא "הקצאת קרקעות ומבני לצורכי ציבור ברשויות המקומיות והפיקוח על השימוש
בה " ,עמ' .145

התשתיות הפיזיות של מוסדות החינו במגזר החרדי

עיריית בני ברק לא קיימה כל פיקוח על התנאי הפיזיי ב  162מ  195בתי הספר
החרדיי שבתחומה ,שבה למדו כמחצית מתלמידי העיר ,ולא היה בידה מידע על
מצב מבניה  .משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי קיו מאגר מידע מלא על כל
מוסדות החינו הפועלי בתחומה הוא תנאי מוקד לכל ניסיו להבטיח שמבני
מוסדות החינו  ,חצרותיה ומתקניה נבנו כיאות ואי בה מפגעי בטיחות .על
העירייה להיער לקיו פיקוח על תשתיות כל מוסדות החינו שבתחומה.

תשתיות לקויות ומפגעי בטיחות במוסדות חינו
עובדי משרד מבקר המדינה סיירו במהל הביקורת ב  186מוסדות חינו בתחומי
שלוש הרשויות המקומיות שנבדקו :ב  123גני ילדי וב  63בתי ספר ,בה  11בתי
ספר שכללו פנימיות .בסיורי בדקו המבקרי באיזו מידה עומדי המבני
וחצרותיה בדרישות משרד החינו  .להל ליקויי שהועלו בביקורת:
במבני
 125מ  186מוסדות החינו שנבדקו בסיור מוקמו במלוא או בחלק
יבילי ; כמה מהמבני היבילי בבני ברק כלל לא היו ראויי לאכלס כיתות;
לפחות  125מוסדות חינו  ,שרוב מוקמו במבני יבילי  ,חסרו מקלטי ; ב 105
מוסדות חינו לא הייתה נגישות לנכי ; ב  63מ  123גני הילדי שנבדקו חצרות
המשחקי היו קטנות מהנדרש; ב  44מ  63בתי הספר שנבדקו כלל לא היו חצרות
למשחקי ; מגרשיה של  11מ  66מוסדות חינו בבני ברק היו סמוכי לקווי
חשמל )מתח גבוה(.

תנאי פיזיי במוסדות חינו חרדיי פנימייתיי
ברוב בתי הספר העל יסודיי לבני של המגזר החרדי יש לצד בית הספר פנימייה,
ורוב תלמידי בית הספר לני בה .בשלוש הרשויות המקומיות שנבדקו פעלו עשרות
פנימיות חרדיות )רוב בבני ברק( ,ושהו בה אלפי תלמידי .
נמצא כי שלוש הרשויות המקומיות לא קיימו כל פיקוח על התנאי הפיזיי
בפנימיות שבבתי הספר החרדיי ; עיריית בני ברק א לא ידעה את מיקומ ואת
מספר  .ג משרד החינו לא קיי כל פיקוח על רוב הפנימיות ,וג לו היה חסר
מידע על מיקומ ועל מספר  ,כ שלא הוחלו עליה דרישות הבטיחות שבנוהלי
המשרד .עוד נמצא כי א על פי שהחוק הסמי את משרד הבריאות לבחו את תנאי
התברואה והגיהות הפיזיי בבתי הספר ,הוא לא הסמיכו לעשות כ בפנימיות,
ומשרד הבריאות כלל לא בדק את מצב של הפנימיות החרדיות.
משרד מבקר המדינה בדק את התנאי הפיזיי ב  11פנימיות )השתיי שפעלו
באלעד ,האחת שבמודיעי ִעלית ושמונה בבני ברק שבה פועלות יותר מ 70
פנימיות( ומצא שבתחומי רבי לא עמדו הפנימיות בהוראות שקבע משרד החינו
בהנחיותיו באשר לפנימיות שליד בתי הספר הרשמיי  ,כגו  :ב  10מ  11הפנימיות
שנבדקו לא הייתה חצר; ב  7פנימיות אוכלסו חדרי השינה במספר חניכי גדול
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מהנדרש; ב  7פנימיות מספר היחידות הסניטריות הצמודות לחדרי המגורי היה
קט מהנדרש למספר התלמידי שהתגוררו בחדרי .

♦
מבוא
האוכלוסייה במדינת ישראל מגוונת בתרבותה ובתפיסותיה החברתיות והדתיות .אחת הקבוצות
בה ,הבולטת בייחודה ובגודלה ,היא חברה שחבריה שומרי על אורח חיי יהודי דתי שמרני
ומגדירי את עצמ "חרדי " .בשל צרכיה הדתיי והחברתיי מעדיפי החרדי בישראל
לקבוע את מגוריה בשכונות או בערי מיוחדות לה  .רצונ לחנ את ילדיה על פי אורחות
חייה הביא לייסד מוסדות חינו מיוחדי שבה נית משקל רב ללימודי הקודש ולהתנהגות
התואמת את השקפותיה .
החברה החרדית אינה עשויה מקשה אחת ,ורבי בה הפלגי )"חסידי "" ,ליטאי "" ,ספרדי "(
ופלגי המשנה .חלק גדול מהפלגי מקיימי מוסדות חינו לילדי חברי אותו פלג .פיצול זה
במערכת החינו החרדית וההפרדה הקיימת בי מוסדות חינו לבני ולבנות יצר צור במוסדות
חינו רבי  .אלה מופעלי בידי גופי פרטיי הקשורי לפלגי השוני של החברה החרדית.
בחוק לימוד חובה ,התש"ט ) 1949להל חוק לימוד חובה( ,הוטלה על ילדי ונערי מגיל  3ועד
גיל  ,15ועד בכלל ,5החובה ללמוד במוסד חינו )מוסד ללימוד שיטתי לילדי או לנערי ( .החובה
לקיי מוסדות חינו הוטלה על המדינה ועל הרשות המקומית ,שהוגדרה בו "רשות חינו " .לימוד
החובה יכול להיעשות בשלושה סוגי מוסדות חינו  ,לפי בחירת הורי התלמיד" :מוסד חינו
רשמי" ;6מוסד חינו לא רשמי שהשר הכריז עליו שהוא מוסד חינו מוכר )להל מוסד חינו
מוכר(; ומוסד חינו שאינו מוכר .בסעי  5לחוק נקבע כי שר החינו רשאי להורות בהוראה
שתפורס ברשומות כי הורי התלמידי הלומדי במוסדות חינו המתוארי באותה הוראה ואינ
מוכרי יהיו פטורי מחובת הלימוד הסדיר שנקבעה בסעי  4לחוק )להל מוסד פטור( .7תלמידי
החברה החרדית לומדי בעיקר במוסדות חינו מוכרי לא רשמיי ובמוסדות פטור.
האוכלוסייה החרדית בישראל מתאפיינת בריבוי טבעי גדול ביחס לזה של האוכלוסייה הכללית.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל הלמ"ס( ,המתבססי על מפקד האוכלוסי
 ,1995במשפחה ממוצעת באוכלוסייה החרדית יש  4נפשות ביישוב ותיק ו  5.5נפשות ביישוב
חדש .לעומת זאת ,במשפחה ממוצעת בכלל האוכלוסייה היהודית יש  3נפשות ביישוב ותיק ו 3.5
נפשות ביישוב חדש .עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי בשנת  2006למדו במוסדות החינו של המגזר
החרדי כ  205,000תלמידי  ,ושיעור היה כ  15%מכלל התלמידי בישראל.
__________________
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בחוק לימוד חובה )תיקו מס'  ,(16התשמ"ד  ,1984נקבע כי החלת לימוד חובה על ילדי בני  3ו 4
תיעשה בהדרגה ,במקומות שבה החיל שר החינו בצו את לימוד החובה.
בחוק לימוד חובה הוגדר מוסד חינו רשמי כ"מוסד חינו מוחזק על ידי המדינה או על ידי רשות
חינו מקומית או על ידי רשויות חינו מקומיות אחדות במשות  ,או על ידי המדינה ורשות מקומית,
או על ידי המדינה ורשויות מקומיות אחדות במשות ואשר שר החינו הכריז עליו ,באכרזה
שפורסמה ברשומות שהוא מוסד חינו רשמי לצור חוק זה".
עד כה פרס שר החינו ברשומות רק שני צווי )ב  29.6.97וב  (30.9.97הכוללי שמות של 58
מוסדות פטור .מהסברי היועצת המשפטית של משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה כי מעמד
של רוב מוסדות הפטור הפועלי כיו נקבע על פי החלטות אדמיניסטרטיביות של ראש האג לחינו
מוכר שאינו רשמי במשרד החינו .

התשתיות הפיזיות של מוסדות החינו במגזר החרדי

משרד החינו עוסק ,בי היתר ,בתכנו ובהקצאה של משאבי להקמת תשתיות פיזיות מבני
וחצרות למוסדות חינו )להל התשתיות( ,שיאפשרו קיו נאות של לימודי ומשחק .לצור
זה פרס משרד החינו בחוזרי מנכ"ל את הפרוגרמה הפיזית הנדרשת למוסד חינו ולחצרו .8עוד
פרס המשרד במסגרת הוראות הקבע שלו )להל הוראות הקבע( הנחיות בדבר התנאי הפיזיי
החייבי להתקיי במבני מוסדות חינו  .מינהל הפיתוח ,הפועל במסגרת משרד החינו )להל
מינהל הפיתוח( ,מופקד על התכנו ועל תקצוב הפיתוח של תשתיות מערכת החינו באר .
במחצית הראשונה של שנת  2007עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא התקצוב,
ההקמה והמצב הפיזי של מוסדות החינו במגזר החרדי .הביקורת נעשתה במשרד החינו
ובשלוש רשויות מקומיות :עיריית בני ברק ,המועצה המקומית אלעד והמועצה המקומית
מודיעי ִעלית .שלוש הרשויות המקומיות שנבדקו מאופיינות בכ שרוב אוכלוסיית היא
מ המגזר החרדי ,ורוב מוסדות החינו בה ה חרדיי  .בני ברק היא עיר ותיקה שרוב
שטחה בנוי ,ורוב מוסדות החינו שבה פועלי שני רבות; המועצה המקומית אלעד
והמועצה המקומית מודיעי ִעלית הוקמו לפני כעשר שני  ,באמצע שנות התשעי של
המאה העשרי  ,ומוסדות החינו בה הולכי ונבני על פי הגידול שחל באוכלוסיית .
בסו שנת  2006מנתה אוכלוסיית שלוש הרשויות המקומיות  34,500 ,147,900ו 33,200
נפש ,בהתאמה .אוכלוסיית הילדי ובני הנוער בה הייתה יותר ממחצית האוכלוסייה כולה;
בשנת הלימודי התשס"ז פעלו בתחומ  692מוסדות חינו חרדיי .9
הנושאי שנבדקו בביקורת ה  :תהליכי גיבוש המדיניות הממלכתית בנושא תשתיות
החינו במגזר החרדי; מיפוי מוסדות החינו של המגזר החרדי; חוסר בתשתיות פיזיות
במוסדות חינו במגזר החרדי; הקצאת תקציבי לבניית מוסדות חינו חרדיי ; פיקוח
משרד החינו על ניצול הקצאות התקציב; הקצאת מבני למפעילי המוסדות; תשתיות
לקויות ומפגעי בטיחות; ותנאי פיזיי במוסדות חינו חרדיי פנימייתיי .

מגמות דמוגרפיות באוכלוסיית תלמידי המגזר החרדי
דיו במצב תשתיות מערכת החינו החרדי ופיתוח מצרי  ,קוד כול ,לבחו נתוני דמוגרפיי
ולהשוות את הגידול שחל באוכלוסיית התלמידי במוסדות החינו של המגזר החרדי לגידול שחל
באוכלוסיות תלמידי החינו הממלכתי והממלכתי דתי.
__________________

8

9

משרד החינו והתרבות חוזר המנהל הכללי חוזר מיוחד א' )התשמ"ח  (1987פרוגרמות לתכנו גני
ילדי ובתי ספר יסודיי ; משרד החינו והתרבות חוזר המנהל הכללי הנחיות לתכנו בתי ספר של
חטיבת ביניי  ,תקני לבנייה וריהוט בתי ספר של חטיבות ביניי חוזר מיוחד א' )התשל"ג (1973
)להל חוזר מנכ"ל א'(.
 360מוסדות חינו פעלו בבני ברק ,בה  195בתי ספר והיתר גני ילדי ;  186באלעד ,בה  23בתי
ספר ,והיתר גני ילדי ;  146במודיעי עלית ,בה  42בתי ספר ,והיתר גני ילדי  .הבני  ,תלמידי
המגזר החרדי ,שגיל כגיל תלמידי בית ספר יסודי לומדי ב"תלמודי תורה"; בדוח זה ה יכונו בתי
ספר יסודיי  .בני גילאי התיכו לומדי ב"ישיבה קטנה" או ב"ישיבה לצעירי "; בדוח זה יכונו
ישיבות אלה בתי ספר על יסודיי .

35

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

מנתוני הלמ"ס עולה כי ב  1992מנתה אוכלוסיית התלמידי במדינת ישראל  1.12מיליו ; כ 0.82
מיליו תלמידי למדו במוסדות חינו ממלכתיי וממלכתיי דתיי  ,וכ  0.087מיליו תלמידי
למדו במוסדות חינו של המגזר החרדי; התלמידי הנותרי למדו בבית ספר של מגזרי לא
יהודיי  .בשני שבאו לאחר מכ גדל מספר התלמידי בהדרגה ,ובשנת  2006הוא הסתכ בכ 1.4
מיליו ; כ  0.85מיליו תלמידי למדו במוסדות חינו ממלכתיי וממלכתיי דתיי  ,וכ 0.21
מיליו למדו במוסדות חינו של המגזר החרדי.
מהנתוני האמורי עולה כי משנת  1992ועד לשנת  2006במש  14שנה גדל מספר תלמידי
המגזר החרדי בשיעור של  ,141%ואילו מספר של תלמידי בתי הספר הממלכתיי והממלכתיי
דתיי גדל באותה תקופה בשיעור של  3.6%בלבד .מכיוו שכ גדל שיעור מספר של תלמידי
המגזר החרדי מתו כלל אוכלוסיית התלמידי מ  7.8%בשנת  1992לכ  15%בשנת .2006
על פי תחזיות שהוגשו לממשלה ,10מספר התלמידי במגזר החרדי יגדל בתקופה שמ  2006ועד
 2011בכ  ,24%וחלקו של מגזר זה יעלה מ  15%ל  17%מכלל התלמידי שבמדינת ישראל.
להל הנתוני :
נתוני שנת 2006

מגזר
ממלכתי וממלכתי דתי
חרדי
לא יהודי
סה"כ

846,655
205,279
353,183

)(60%
)(15%
)(25%

(100%) 1,405,117

תחזית לשנת 2011
840,602
253,976
408,366

)(56%
)(17%
)(27%

(100%) 1,502,944

גידול)/קיטו (
)(6,053
48,697
55,183
97,827

הנתוני הדמוגרפיי והתחזיות האמורי משקפי מגמה חדה ובולטת של גידול
באוכלוסיית התלמידי במגזר החרדי .נתוני אלה מעידי באופ חד משמעי על הצור
ההול וגדל כבר שני רבות להקי ולהרחיב מוסדות חינו במגזר זה .מגמת גידול זו
חייבה כבר מזמ היערכות ממלכתית למניעת התהוות החוסר בתשתיות החינו הפיזיות של
המגזר החרדי ולהבטחת תנאי נאותי בה .

הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה
מדינת ישראל חתמה ב  3.7.90על אמנת האו" לזכויות הילד )להל האמנה( ,והיא נכנסה
לתוק )לאחר אישורה ב  (4.8.91ביו  .2.11.91באמנה נקבע כי המדינות החברות יכבדו ויבטיחו
את הזכויות המפורטות באמנה לכל ילד שבתחו שיפוט ללא הפליה משו סוג שהוא .בעקבות
קבלת האמנה מינה ב  27.6.97שר המשפטי דאז מר צחי הנגבי ועדה לבחינת עקרונות יסוד
בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה )להל הוועדה( .הוועדה מונתה כדי לבחו בחינה
מקפת את הדי הישראלי בשאלות הנוגעות לזכויות הילד ,למעמדו המשפטי ולרווחתו לאור
__________________
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תחזיות הלמ"ס ,שהיו בסיס להחלטת הממשלה מיו  18.3.07לבנות  8,000כיתות לימוד בחמש
השני שיבואו לאחריה )ראו להל (.

התשתיות הפיזיות של מוסדות החינו במגזר החרדי

עקרונות האמנה ,ובי היתר ג כדי לגבש תפיסת יסוד בנוגע לילדי  ,לזכויותיה ולמעמד בדי
ובחברה הישראלית .בתחו החינו "הוועדה הביעה דאגה לנוכח אי השוויו בחינו בי מגזרי
שוני בחברה הישראלית" .אי השוויו הוא רב ממדי ובא לביטוי בתחומי שוני  ,בי היתר
"בהיצע שירותי העזר ,במתקני בתי הספר ורמת בטיחות " .הוועדה סברה שאי המדינה יוצאת
ידי חובתה בכ שהיא מחייבת תלמידי להימצא במוסדות חינו  ,וכי חובתה המרכזית של
המדינה היא להבטיח הקצאה שוויונית של חינו איכותי לכל הילדי החיי בישראל.11
נמצא כי המלצות הוועדה לא נידונו בממשלה ,במשרד המשפטי או במשרד החינו ,
וממילא לא נקבעה כל עמדה באשר ליישומ  .כמו כ לא נעשו פעולות למיפוי החוסר
בתשתיות של מוסדות החינו החרדיי כפי שיפורט בפרקי שבהמש מסמ זה.

המדיניות הממלכתית בנושא תשתיות החינו במגזר החרדי
הבסיס הנורמטיבי
במערכת החינו בישראל יש סוגי שוני של מוסדות חינו  ,ובי היתר אפשר להבחי ביניה על
פי יסוד הבעלות והשליטה בה ועל פי מידת כפיפות לפיקוח המדינה .ההוראות בדבר פעולת
של מוסדות החינו וזיקת המדינה אליה נקבעו בשני חוקי עיקריי  :חוק לימוד חובה וחוק
חינו ממלכתי ,התשי"ג ) 1953להל חוק חינו ממלכתי( .בג" עסק בכמה פסקי די בשאלת
חובתה ואחריותה של המדינה לממ את מוסדות החינו במגזרי השוני  .להל העקרונות
המשפטיי המרכזיי כפי שנקבעו בפסיקה:12
 .1מוסדות החינו הרשמי ,הכוללי את החינו הממלכתי ואת החינו הממלכתי דתי,
מוחזקי בידי המדינה ובידי הרשויות המקומיות ,ובאמצעות ממלאת המדינה את חובתה לספק
חינו חינ לכלל ילדי מדינת ישראל ,כקבוע בחוק לימוד חובה .המדינה מפקחת על מוסדות
חינו אלה במידה רבה ה בתחו המינהלי ,ה בתחו החינו  .תכנית הלימודי בה נקבעת על
ידי משרד החינו  ,והחינו הנית בה הוא חינו ממלכתי או חינו ממלכתי דתי ,כהגדרתו בחוק
חינו ממלכתי .המדינה נושאת במימונ של מוסדות חינו אלה ,הפתוחי לכלל ילדי מדינת
ישראל.
 .2לצד מוסדות החינו הרשמיי פועלי מוסדות חינו פרטיי  .רוב מוסדות חינו אלה
קרויי בחוק לימוד חובה "מוסדות חינו מוכרי " ונתוני לפיקוח משרד החינו  ,א פיקוח זה
עיקרו הוא בתחו המינהלי ,ואילו בתחו החינו הפיקוח מוגבל .עוד קיימי מוסדות חינו
פרטיי המוגדרי  ,כמוסדות "פטור" שאינ נתוני לפיקוח בתחו החינו  ,והפיקוח המינהלי
בה מוגבל .שר החינו הוסמ בחוק חינו ממלכתי להורות למדינה לתמו בתקציביה של
__________________

11
12

דוח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה )בראשות השופטת
סביונה רוטלוי( ,משרד המשפטי דצמבר  ;2003עמ' .58 ,52
בג"  8133/05עיריית בית"ר עלית נ' שרת החינו והתרבות ואח' ,תק על ) ;4(2005כמו כ ראו בג"
 8437/99רשת גני חב"ד באר הקודש נ' שר החינו  ,פ"ד נד) .69 ,(3ראו ג בג"  4363/00ועד
פוריה עלית נ' שר החינו ואח' ,תקדי על .1008 ,(2)2002
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מוסדות חינו מוכרי לא רשמיי שאושרו על ידו .רוב מוסדות החינו של המגזר החרדי ה
מוסדות חינו פרטיי שהוכרו כמוסדות חינו מוכרי שאינ רשמיי  ,ולציד מוסדות פטור .עוד
מצויי במגזר החינו החרדי מוסדות חינו רבי שכלל לא פנו למשרד החינו בבקשה לרישויי
בהתא לחוק הפיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט  ,1969וממילא משרד החינו לא הגדיר את מעמד
ואינו מקיי בה פיקוח כלשהו.
 .3המדינה ממלאת את חובתה לתת חינו חינ לילדי מדינת ישראל במסגרתה של מערכת
החינו הממלכתית והממלכתית דתית ,וא שהחוק מאפשר להורי לבחור לילדיה חינו
"פרטי" תחת החינו ה"ממלכתי" ,אי בעצ מת אפשרות הבחירה כדי לייסד חובה המוטלת על
המדינה לשאת בהוצאות לימודיה של תלמידי שהוריה בחרו שלא לשבצ במסגרת
הממלכתית .לשו אחר :הורי שהחליטו שלא לקבל שירותי חינו חינ אי כס במסגרת החינו
הממלכתי ובחרו תחת זאת בחינו פרטי שאינו חינו ממלכתי ,לא קמה לה זכות לדרוש מ
המדינה כי תממ את הוצאות לימודיה של ילדיה .
 .4יוצא אפוא כי אי די מערכת החינו הציבורית כדי מערכת החינו הפרטית .הראשונה
פועלת מכוחו של החוק; היא מקנה חינו חינ לכלל ילדי מדינת ישראל ,וכנדרש מכ היא זוכה
למימו המדינה מכוחו של החוק .שלא כמותה היא מערכת החינו הפרטית .ההסתפחות אליה
נעשית על פי בחירתו של ההורה ,ואי היא מקנה זכות למימו של המדינה .ההבדל שבי שתי
המערכות הוא הבדל מהותי ,וההבחנה האמורה לעניי המימו היא הבחנה מותרת בי שוני  ,ואי
היא בגדר אפליה בי שווי .
המדינה רשאית לשאת במימונ של מוסדות חינו פרטיי  ,א אי עליה חובה חוקית לעשות זאת,
ולמוסדות הפרטיי אי זכות לדרוש זאת .המדינה נטלה על עצמה לדאוג לתשתיות פיזיות
במוסדות חינו במגזר החרדי ,א פעולותיה בתחו זה נעשו במש השני שלא בדר של
מדיניות ממלכתית כוללת ומגובשת ,אלא בהחלטות ממשלה והסכמי קואליציוניי .
לדעת משרד מבקר המדינה ,כל החלטת מדיניות שתתקבל בנושא זה ,מ הראוי שתיבח ,
בי היתר ,את העקרונות שנקבעו באמנה ובדוח הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד
והמשפט .בבואה של הממשלה לפעול לקיו חינו שוויוני לכל הילדי באר יהיה עליה
להחליט א היא זו שתקצה משאבי לפיתוח תשתיות למוסדות חינו פרטיי במגזר
החרדי לבדה או בשיתו הגורמי שמפעילי מוסדות אלה או שמא יהיה על הגורמי
המפעילי את המוסדות לשאת בעול הקמת מוסדותיה לבד .

הגדרת המדיניות ברמה הממלכתית
הקצאת המשאבי להקמת מבני למוסדות החינו הבלתי רשמיי במגזר החרדי נעשית במש
השני בשלושה נתיבי  :האחד ,מוסדות חינו שהמקור לכלל המשאבי להקמת הוא גורמי
פרטיי ; השני ,מוסדות שהקמת ממומנת כולה ממשאבי ציבוריי מתקציב המדינה ומתקציב
הרשויות המקומיות; השלישי ,מוסדות שהקמת ממומנת ממשאבי ציבוריי ופרטיי כאחד.
בשתיי מהרשויות המקומיות שנבדקו המועצה המקומית אלעד והמועצה המקומית מודיעי
ִעלית הוקמו במימו גורמי פרטיי חמישה מ  61מבני בתי הספר שפעלו בה בשנת התשס"ז.
מבני בתי הספר האחרי מומנו מכספי המדינה .לעומת זאת ,בבני ברק מימנו גורמי פרטיי את
הקמת של  159מ  195מבני בתי הספר החרדיי שפעלו בעיר באותה שנה ,כלומר  82%מכלל
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בתי הספר החרדיי בעיר הוקמו בכספי גורמי פרטיי  133 .מבתי הספר הללו א נבנו על קרקע
פרטית .רק  36מבתי הספר החרדיי בעיר זו נבנו מכספי המדינה.
משרד החינו נוהג להעביר באופ שוט וקבוע תקציבי המסתכמי במאות מיליוני ש"ח לשנה
להקמה של מוסדות חינו חדשי במגזר החרדי .בשני  2007 2005היו התקציבי שהופנו
להקמת מוסדות חינו במגזר החרדי כרבע מהתקציב הכולל שהופנה להקמת מוסדות חינו .
ההליכי המינהליי שמשרד החינו מקיי בבואו להקצות משאבי למוסדות החינו החרדיי
דמו להליכי הקצאות המשאבי למוסדות החינו הרשמי )בתי הספר הממלכתיי והממלכתיי
דתיי ( שאינ מוסדות החינו החרדיי  ,והפניית המשאבי לתשתיות החינו במגזר החרדי לא
הייתה תוצר של החלטות נקודתיות וחריגות אלא הלי קבוע שנעשה במסגרת הלי ההקצאה
הכולל שקיי משרד החינו מדי שנה בשנה לכלל מוסדות החינו במדינה.
ההבדל שנוצר ,כאמור ,בי הקבוע בהוראות הדי ובי הנוהג הקיי לא הושתת על מדיניות
ממלכתית רשמית של משרד החינו באשר למחויבות המדינה להקמת תשתיות חינו במגזר
החרדי ,אלא על החלטות תקציביות שהתקבלו מעת לעת ועל הסכמי קואליציוניי  .ממילא א
לא נקבעו נורמות מחייבות הבאות להבטיח את יישומה של המדיניות הזאת לאור זמ באופ
עקבי ומבוקר .התייחסות עקרונית ניתנה ברמה הממלכתית לתקופה קצובה או לתחו מוגדר
כמפורט להל :
 .1ביו  ,3.9.91במסגרת הצעת התקציב לשני  ,1994 1992החליטה הממשלה )החלטה מס'
" (1844להשוות בי האוכלוסייה החרדית לשאר האוכלוסייה בתחומי חינו  ,השכלה גבוהה
ודתות ,ה בהקצבות המדינה וה בדרישות הפיקוח על התקציב וביצועו ,גודל הכיתות ,מספר
המורי וכיוצא בזה".
מנהל מינהל הפיתוח במשרד החינו מסר למשרד מבקר המדינה כי למשמעותה של החלטת
הממשלה האמורה בנוגע להשוואה בי האוכלוסייה החרדית לשאר האוכלוסייה בתחו החינו
ניתנו פרשנויות שונות ,בה כאלה הקובעות כי החלטה זו אינה נוגעת לבניית מוסדות חינו אלא
למשאבי המועברי לניהול השוט .
בהמש לאמור יצוי כי משרד החינו מעול לא קבע מה היא החלוקה השוויונית המקובלת עליו
ולא עשה בדיקות מדוקדקות שתכלית להבטיח מעקב שוט ולקבוע את דר יישומה של
המדיניות בדבר השוואת ההקצבות בי האוכלוסייה החרדית לשאר האוכלוסייה.
 .2בתיקו לחוק לימוד חובה ,שתחילתו מיו  ,10.2.03נקבע בסעי 7א לחוק" :רשות חינו
מקומית ,אשר לא קיי בתחומה מוסד חינו מתאי בעבור ילד או נער המתגורר בתחומה והוא
זכאי לחינו חינ ) ,בסעי זה הרשות השולחת( ,השולחת ,בהתא להוראות סעי זה ,את הילד
או הנער למוסד חינו מתאי הנמצא בתחו שיפוטה של רשות חינו מקומית אחרת  ...תשל
את סכו ההשתתפות  ...בשל אותו ילד או נער" .הסכו נקבע בידי שר החינו מתו התחשבות
בקיו ההשתתפות של הרשות השולחת בהוצאות חינוכו של ילד או נער אילו היה לומד במוסד
חינו מתאי בתחומה וכ בסוגי מוסדות החינו  .הוראות סעי זה הוחלו על מוסדות חינו
רשמיי  ,על מוסדות חינו מוכרי לחינו על יסודי ,על מוסדות חינו של תאגיד מרכז החינו
העצמאי ועל מוסדות חינו של תאגיד מרכז מעיי החינו התורני באר ישראל .בכ נקבעה
מחויבות השלטו המקומי להשתת בקיומ של כמה ממוסדות החינו החרדיי כבקיומ של
מוסדות החינו הרשמיי .
 .3ועדת הפני ואיכות הסביבה של הכנסת קיימה ביו  8.11.05דיו בנושא "הגידול הטבעי
של האוכלוסייה החרדית הערכות הרשויות" .בישיבה השתתפו חברי כנסת ,ראשי רשויות
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מקומיות ,נציגי ממשרד הפני  ,ממשרד האוצר ,ממשרד הבינוי והשיכו וממשרד הרווחה ונציג
ממינהל מקרקעי ישראל .בישיבה זו דנו בהרחבה ,בי היתר ,בחוסר מבני חינו לאוכלוסיית
התלמידי החרדית .בסיכו הדיו נכתב" :הוועדה שמעה בדאגה על חוסר הערכות השלטו
המרכזי לצרכי הגידול הטבעי של האוכלוסייה החרדית במדינת ישראל; הוועדה קוראת לממשלה
לקיי דיו בפורו הממשלתי ולקבל החלטה על הערכות המדינה לצרכי האוכלוסייה החרדית,
ולהקי צוות היגוי מלווה שיקבל החלטות אופרטיביות בנושא הזה".
בפועל הממשלות ,שרי החינו ומשרד החינו לא קיימו דיוני ולא קבעו מדיניות רשמית
בסוגיות האמורות .הדבר אינו עולה בקנה אחד ע המגמה הדמוגרפית האמורה ,ע
החוסרי בתשתיות החינו במגזר החרדי וע הצור להסדיר את הפער שבי היעדרה של
חובה חוקית להקצאת משאבי למוסדות אלה ובי ההליכי המתקיימי בתחו זה במש
שני .
משרד מבקר המדינה העמיד את משרד החינו על הצור בקביעת מדיניות ברורה בתחו
הקצאת משאבי להקמת מוסדות חינו חרדיי  .בהיעדר מדיניות כאמור ,שאלות יסודיות
הנוגעות לתחו תשתיות החינו של כ  15%מתלמידי ישראל נותרות ללא מענה מערכתי.
מדובר ,בי היתר ,בשאלות כגו  :באיזו מידה מחויבת המדינה לתת למגזר החרדי מענה
בתחו תשתיות החינו ? הא מענה שכזה יינת במידה שווה למוסדות מוכרי ולמוסדות
פטור? הא המדינה אחראית להבטיח שמלבד ההיבטי הבטיחותיי הנבדקי לצור מת
הרישוי יתקיימו במוסדות החינו הפרטיי תנאי מזעריי אחרי ?

הסכמי קואליציוניי
בהיעדר מדיניות ממלכתית והסדרה חוקית ,כאמור ,מדיניות הקצאת המשאבי למוסדות החינו
של המגזר החרדי והחלטות תקציביות רבות בדבר הפניית משאבי להקמת תשתיות חינו בו
התקבלו בפועל לאחר משאי ומתני קואליציוניי ועוגנו בהסכמי קואליציוניי .
משנות השמוני של המאה העשרי ואיל נחתמו הסכמי קואליציוניי בי סיעות שונות בכנסת
ישראל לרגל כינונ של ממשלות חדשות .בהסכמי אלה בא לידי ביטוי ,בי היתר ,החוסר במבני
חינו לאוכלוסיית התלמידי החרדית ,ולפיכ נכתב בה כי הממשלה שתוק תפעל לצמצו
הפערי בנושא מבני חינו בי המגזר החרדי למגזרי האחרי  .להל מובאות מתו מספר
הסכמי קואליציוניי :
 .1בהסכ קואליציוני שנחת ביו  4.8.81בי סיעת "הליכוד" לשלוש סיעות אחרות לרגל
כינונה של הממשלה ה  19של מדינת ישראל נכתב כי "החינו האגודאי על כל שלביו כנ"ל יקבל
את חלקו בתקציב הפיתוח בהתא לחלקו היחסי במערכת החינו  .נוס לכ תבדוק ועדה
קואליציונית את בעיית הפיגור במה שנוגע למבני ותציע הצעות לפתרו הדבקת הפיגור והשוואה
במבני לחינו העצמאי כמו בחינו הממלכתי והממלכתי דתי".
 .2בהסכ קואליציוני שנחת ביו  11.6.90בי סיעת "הליכוד תנועה לאומית ליברלית"
לשמונה סיעות אחרות לרגל כינונה של הממשלה ה  24של מדינת ישראל נכתב כי "הממשלה
והכנסת יפעלו לסגירת פערי ולביטול הקיפוח במערכת החינו על כל גווניה ,לרבות ישיבות,
במגמה להגיע לשוויו מלא בהקצאת האמצעי לכל מוסדות החינו בהדרגה בתקופת זמ של
שנתיי שלוש".
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 .3בהסכ קואליציוני שנחת ביו  7.7.92בי מפלגת "העבודה הישראלית" לתנועת "ש"ס
התאחדות הספרדי שומרי תורה" לרגל כינונה של הממשלה ה  25של מדינת ישראל נכתב כי
"הממשלה תשתית את היק התקציבי לרבות תקציבי פיתוח הניתני לתרבות ולחינו יסודי,
תיכוני וגבוה ולתלמידי ישיבות ת"תי ]תלמודי תורה[ על בסיס אחיד ושוויוני".
 .4בהסכ קואליציוני שנחת ביו  17.6.96בי סיעת "הליכוד גשר צומת" לסיעת "ש"ס
התאחדות הספרדי שומרי תורה" ול"סיעת יהדות התורה" לרגל כינונה של הממשלה ה  27של
מדינת ישראל נכתב כי "הממשלה תכונ צוות אשר יערו מיפוי ארצי של צרכי החינו החרדי
בתחו בניית כיתות לימוד לתלמודי תורה ,ישיבות קטנות ,בתי ספר לבנות ,סמינרי וכו' במגמה
להגיע בתו שנתיי שלוש לסגירת פערי ולשוויוניות ע החינו הרשמי".
 .5בהסכ קואליציוני שנחת ביו  30.4.06בי סיעת "קדימה" לסיעת "ש"ס" לרגל כינונה של
הממשלה ה  31של מדינת ישראל נכתב כי "הממשלה תתקצב תוספת של  100כיתות לימוד בשנת
התקציב  2006לפתרו בעיית היעדר כיתות במערכת החינו במגזר החרדי ,ולצור זה תקצה
הממשלה סכו של  50מיליו ש"ח".
לדעת משרד מבקר המדינה ,הקצאת המשאבי לחינו במגזר החרדי ,ובכלל זה המשאבי
להקמת תשתיות חינו  ,ראוי שתהיה מושתתת על מדיניות ממלכתית כוללת שתגובש לאחר
בחינת ההיבטי השוני הקשורי בנושא ,על הליכי הקצאה קבועי ועל שקיפות בקבלת
ההחלטות בדבר ההקצאות .כדי להבטיח שעקרונות אלה ימומשו יש לעג את מדיניות
ההקצאה בנורמה מחייבת .לדעת משרד מבקר המדינה ,החלטות הנובעות מהסכמות
פוליטיות יכולות להיות נדב משלי למדיניות ההקצאה הרשמית ,א אינ יכולות לבוא
במקומה.

החלטת הממשלה מראשית 2007
 .1ביו  18.3.07החליטה הממשלה לאמ "תוכנית החומש לבניית כיתות לימוד בשני
 "2011 2007כלהל :
" .1בשני  2011 2007תמומ ממקורות המימו שיפורטו להל בניית של  8,000כיתות
לימוד  ...מה לפחות  1,000כיתות לצמצו מספר הכיתות הלא תקניות לרבות בעיות
בטיחות ואכלוס יתר )להל  :הפער המצטבר( ,בעלות כוללת של כ  4.64מיליארד ש"ח על
פי הפריסה ומקורות המימו להל )המפורטי בהחלטה( ...
 .2להקי ועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"ל משרד
החינו  ,הממונה על התקציבי והמשנה ליוע המשפטי לממשלה ,אשר תקבע את
מדיניות ההקצאה בי המגזרי והזרמי השוני  ,תו מת עדיפות למערכת החינו
הרשמית ,ותביא אותה לאישור הממשלה תו שבועיי מיו אישור החלטה זו .לדיוני
הועדה יוזמנו ג אנשי המקצוע הרלבנטיי מהמשרדי השוני .
 .3להטיל על משרד החינו לערו סקר נכסי מקי לשיפור איכות הנתוני המצויי
בידיו לגבי סוגיית המבני הלא תקניי  ,לרבות מיקו גיאוגרפי והתפלגות לפי משתני
איכות .משרד החינו יעשה מאמ להשלי את הסקר עד לסו שנת ...2007
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 .6להטיל על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסייע למשרד החינו להקי מסד נתוני
אשר יספק אומד באיכות ובזמינות גבוהה לגבי צרכי מערכת החינו בתחו כיתות
הלימוד".
 .2ביו  1.4.07החליטה הממשלה ,כהמש להחלטת הממשלה האמורה לעיל" ,לקבל את
המלצת הוועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה בנוגע למדיניות הקצאת הכיתות למגזרי
השוני  ,ולקבוע כי מדיניות ההקצאה מעבר ל'פער המצטבר' כהגדרתו בהחלטת הממשלה
האמורה לעיל בי המגזרי השוני  ,תיקבע על ידי משרד החינו בהתבסס על תחזית הצרכי
במגזרי השוני שיכי משרד החינו  ,בסיוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה ,בהתא
לקריטריוני שוויוניי וסבירי  ,תו מת העדפה לחינו הרשמי .בנוס  ,לקבוע ,כי הקצאת
הכיתות שהוגדרו בהחלטת הממשלה האמורה לעיל כ'פער המצטבר' תהיה בהתא לקריטריוני
שוויוניי וסבירי הרלוונטיי לנושא זה".
בדברי ההסבר להחלטה האמורה נכללה טבלה שהכי מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,ופורטה בה
חלוקת הקצאת הכיתות למגזרי השוני כלהל :
שיעור מסה"כ

מגזר

33%
28%
39%

יהודי ממלכתי  +ממלכתי דתי
יהודי מוכר ופטור )לרבות חרדי(
לא יהודי ממלכתי ומוכר
סה"כ

100%

נמצא כי עד למועד סיו הביקורת )אוקטובר  (2007לא קבע משרד החינו קריטריוני
שוויוניי וסבירי לחלוקת המשאבי למגזרי השוני .
בהחלטת הממשלה מאפריל  2007אימצה הממשלה את טבלת הקצאת הכיתות שלעיל ,וכל
זאת עוד בטר נקבעו קריטריוני שוויוניי לחלוקת המשאבי  .בפועל התקבלה על ידי
הממשלה החלטה מעשית בדבר חלוקת משאבי למגזרי בלא שקדמה לכ עבודת מטה
של מיפוי צרכי וקביעת קריטריוני לחלוקת המשאבי .

מיפוי מוסדות החינו של המגזר החרדי
ברחבי האר פועלי כיו אלפי מוסדות חינו חרדיי לגילאי חינו חובה )גני ילדי  ,בתי ספר
יסודיי ובתי ספר על יסודיי ( .את מבני מוסדות החינו החרדיי אפשר לסווג על פי כמה
מאפייני  :מוסדות שהוקמו על ידי גורמי פרטיי שלא על פי פרוגרמה שנבחנה על ידי משרד
החינו ; מוסדות שהוקמו במימו ציבורי ונבנו על פי פרוגרמה שאישר משרד החינו ; מוסדות
הממוקמי במבני קבע; מוסדות הממוקמי במבני יבילי ; מוסדות הממוקמי במבני קבע
ובמבני יבילי זה לצד זה; מוסדות שממוקמי במבני שכורי שיש בה דירות מגורי ומבני
מסחריי .
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משרד החינו מקיי לצור רישוי מוסדות החינו שאינ רישמיי מאגר מידע הכולל את
מיקו רוב מוסדות החינו שאינ רשמיי לסוגיה ואת מספר התלמידי שבכל אחד
מה  .נמצא כי משרד החינו מעול לא מיפה את כלל מוסדות החינו במגזר החרדי .חלק
ממוסדות החינו שבמגזר החרדי לא נכללו במאגר המידע שבמשרד .באשר למוסדות החינו
הכלולי במאגר המידע לא היה בידי המשרד מידע מרוכז בדבר סוגי המבני שבה
ממוקמי מוסדות החינו החרדיי  ,גודל חצרותיה ומידת התאמת ללימוד.
עוד נמצא כי ג בכמה מ הרשויות המקומיות אי מידע בדבר מצב הפיזי של חלק גדול
ממוסדות החינו החרדיי שבתחומ  :בעיריית בני ברק לא היה כל מידע בדבר מצב
הפיזי של  159מ  195בתי הספר החרדיי שבתחומה ,שהוקמו כאמור במימו גורמי
פרטיי .
לדעת משרד מבקר המדינה ,יצירת מאגר מידע כאמור לעיל )להל מיפוי( נחו לצור
גיבוש מדיניות ממשלתית בדבר הקצאת משאבי להקמת מוסדות חינו במגזר החרדי,
ובכלל זה קביעת אמות מידה לקבלת ההחלטות בנושא.
הממשלה החליטה ב  ,18.3.07כאמור ,לבנות  8,000כיתות לימוד בתו חמש שני מיו קבלת
ההחלטה ,ועל משרד החינו הוטל לעשות סקר נכסי מקי לשיפור איכות הנתוני המצויי
בידיו באשר לסוגיית המבני הלא תקניי  ,לרבות מיקו גאוגרפי והתפלגות לפי משתני איכות.
בהחלטה נקבע ג כי משרד החינו יעשה מאמ להשלי את הסקר עד סו שנת .2007
נמצא כי עד למועד סיו הביקורת )אוקטובר  (2007לא החל משרד החינו לבצע את הסקר
האמור .משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי עליו להיער ולפעול לביצוע סקר
מקי של מוסדות החינו במגזר החרדי ולסכ את ממצאי הסקר במסמ שיציג תמונת מצב
עדכנית בדבר מכלול החוסרי הקיימי במערכת החינו של מגזר זה.

חוסר בתשתיות חינו במגזר החרדי
במהל הביקורת נאס מידע והועלו ממצאי המלמדי על חוסר במבני חינו במגזר החרדי.
להל הפירוט:
מנהל מינהל הפיתוח במשרד החינו מסר למשרד מבקר המדינה כי יש חוסר בכיתות לימוד במגזר
החרדי ,ואול אי בידי משרד החינו מידע בדבר מספר הכיתות החסרות ברמה הארצית .המענה
למחסור זה נית במקרי רבי במיקו כיתות לימוד במבני יבילי ובמבני שכורי ובעשיית
שימוש בחדרי ספח כחדרי לימוד ,כלהל .
מבני יבילי
משרד החינו תקצב בשני האחרונות את רכישת של מאות מבני יבילי שנועדו לשמש חדרי
לימוד לגני ילדי ולבתי ספר ,וזאת כתחלי ארעי לחדרי לימוד במבני קבע .על פי נתוני מינהל
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הפיתוח ,משרד החינו תקצב בשני  2007 2004את רכישת של כ  900מבני יבילי לכלל
מוסדות החינו  ,מזה  427מבני חינו במגזר החרדי ,כמפורט להל :13
סה"כ

השנה
2004
2005
2006
2007
סה"כ

מזה למגזר החרדי

אחוז למגזר החרדי

197
319
265
128

129
149
94
55

65%
47%
35%
43%

909

427

47%

מהנתוני שבטבלה עולה כי כמחצית מהמבני היבילי שתקצב משרד החינו בשני
 2007 2004יועדו למגזר החרדי .מנתוני הרשויות המקומיות שנבדקו עולה כי בשנת
הלימודי התשס"ז פעלו כיתות לימוד רבות בגני ילדי ובבתי ספר החרדיי שבתחומ
במבני יבילי  .להל הפירוט:
 .1בשנת הלימודי התשס"ז מוקמו בתחו המועצה המקומית אלעד כיתות רבות במבני
יבילי  102 .מ  163גני הילדי החרדיי ו  10מ  22בתי הספר החרדיי פעלו במבני יבילי ,
ולמדו בה כמחצית מילדי גני הילדי וכשליש מתלמידי בתי הספר שביישוב.
 .2בשנת הלימודי התשס"ז פעלו בבני ברק  165גני ילדי ו  195בתי ספר של המגזר החרדי.
לעירייה היו נתוני רק באשר לגני הילדי ול  33מבתי הספר החרדיי  .מנתוני העירייה עולה כי
במוסדות החינו האמורי פעלו  150כיתות במבני יבילי .
בסיורי שעשו עובדי משרד מבקר המדינה ב  66מוסדות חינו בבני ברק )ראו להל ( נמצא
כי מבניה של  21מוסדות חינו מוקמו )המוסד כולו או חלקו( במבני יבילי בני  15שנה
ויותר .רוב המבני היבילי היו רעועי  ,כמה מה עשויי חומרי דליקי  ,ובשני בתי
ספר מוקמו כיתות לימוד במתקני יבילי שאינ ראויי לאכלוס אד :
)א( בבית ספר יסודי שפועל בעשרה מבני יבילי למדו  185תלמידי  60 ,מה בשתי
כיתות ג  .כיתת לימוד לחינו מיוחד מוקמה בתו שלד של אוטובוס יש  ,ללא חלונות
ראויי וללא מיזוג אוויר.

__________________

13
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בשני הקודמות ל  2004נעשה התקצוב למבני יבילי במסגרת תקציב הבנייה הרגיל ,ולפיכ אי
אפשר היה לקבל ממשרד החינו נתוני ייחודיי לנושא זה.

התשתיות הפיזיות של מוסדות החינו במגזר החרדי

כיתת לימוד לחינו מיוחד באוטובוס )צול ב (3.6.07

)ב( בבית ספר יסודי אחר למדו כ  420תלמידי  140 ,מה בארבע כיתות ג  .כיתות
הלימוד בבית הספר מוקמו במכולות ע של רכבת משא ,ללא חלונות ראויי וללא פתחי
מילוט.

כיתות לימוד במכולות של רכבת משא )צול ב (3.6.07

משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי חלק גדול מהמבני היבילי האמורי לא עמדו
בכללי בטיחות מזעריי וכלל לא היו ראויי לאכלס כיתות לימוד .מ הראוי היה שהעירייה
תמנע ממפעילי מוסדות חינו אלה לקיי לימודי במבני שכאלה ,זאת על פי הסמכות
שהוקנתה לה בדי )ראו להל חוק העזר לבני ברק לעניי מבני מסוכני (.
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)ג( בשנת הלימודי התשס"ז פעלו במודיעי ִעלית  19מ  104גני הילדי ו  20מ  42בתי
הספר במבני יבילי ; בבתי ספר אלה למדו כמחצית מתלמידי היישוב.
ככלל ,תנאי הלימוד הפיזיי במבני יבילי  ,ג כאשר ה ממוזגי  ,קשי מאלה שבמבני קבע.
פריסת המבני היבילי החד קומתיי בשטחי שיועדו למבני קבועי של קומות מחייבת
לצמצ במידה ניכרת את שטחי החצרות של בתי הספר .השהות באתרי האלה בתקופות החור
קשה מאוד ,שכ אי לתלמידי אפשרות לשהות בשטחי מוגני מהגש ומהקור מלבד כיתת .
הבלאי של המבני היבילי גבוה ,ויש לכ השלכה ישירה על איכות התשתיות במוסדות חינו
אלה .בחלק מהמבני א היו מפגעי בטיחותיי שסיכנו את שלו השוהי בה .
משרד החינו כתב ,בדצמבר  ,2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנוגע להצבת המבני
היבילי במוסדות החינו באלעד כי "מערכת החינו באלעד גדלה בקצב גדול מאוד  ....תקציב
המדינה אינו מאפשר למינהל הפיתוח לתקצב את כל הצרכי של יישוב הגדל בקצב כזה" .בדומה
לכ הסביר משרד החינו בנוגע לריבוי מבני יבילי בכלל מוסדות החינו במגזר החינו החרדי
כי "אי אלטרנטיבה לשימוש במבני ]יבילי [ במציאות בה קומ התקציב אינו משביע את ארי
הצרכי ".14
דירות שכורות
תופעה נוספת המצויה במוסדות החינו של המגזר החרדי היא הפעלה של כיתות לימוד בדירות
מגורי ובמבני מסחר שכורי שלא יועדו לאכלס מוסדות חינו ושהתנאי בה אינ עוני על
הנדרש ממבני חינו  .המידע שריכז משרד מבקר המדינה בנושא זה נוגע רק לשלוש הרשויות
המקומיות שנבדקו במסגרת ביקורת זו ,וג במקרי הללו מדובר במידע חלקי בלבד:
בעיריית בני ברק היה ,כאמור ,מידע רק באשר ל  33מבני בתי ספר חרדיי הקשורי בעירייה,
שה  18%מכלל בתי הספר בעיר .ארבעה מבתי הספר האלה ,שבה למדו כ  600תלמידי  ,פעלו
במבני שכורי ; בתחו המועצה המקומית אלעד פעלו תשעה גני ילדי ובית ספר אחד במבני
שכורי  ,ולמדו בה כ  300ילדי ; במודיעי ִעלית פעלו  38גני ילדי בדירות שכורות ,ולמדו
בה כ  1,000ילדי .
חדרי ספח
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ברשויות המקומיות שנבדקו נמצא כי מחמת המחסור הגדול
בכיתות נאלצו כמה מהנהלות בתי הספר לקיי כיתות לימוד בחדרי שיועדו לחדרי ספח )חדרי
מורי  ,מזכירות ,יוע וכיו"ב( .בכ נפגעו שירותי מינהלה ושירותי מקובלי  15הניתני
לתלמידי  ,והלימוד נעשה בחדרי שלא יועדו לכ  .בשמונה בתי ספר שבתחו המועצה
המקומית אלעד למדו בשנת הלימודי התשס"ז  27כיתות לימוד בחדרי ספח.
__________________
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בתשובת משרד החינו לא נכללה התייחסות ייחודית ,בתחו זה ,לבני ברק ולמודיעי עלית.
שר החינו התקי בתוק סמכותו לפי סעיפי )6ב( ו  15לחוק לימוד חובה ,תקנות לימוד חובה
)שירותי מקובלי ( ,התשי"א  ,1950ולפיה יינתנו חמישה שירותי מקובלי  ,בה שירותי היגיינה
וייעו מקצועי ,ללא תשלו .

התשתיות הפיזיות של מוסדות החינו במגזר החרדי

התשתיות במוסדות הקיימי
ממצאי רבי שעלו בביקורות שעשה משרד מבקר המדינה ביישובי בני ברק ,מודיעי ִעלית
ואלעד מעידי על ליקויי רבי בתשתיות הפיזיות של מוסדות החינו החרדיי  .מדובר בי היתר
בממצאי הנוגעי לתחומי האלה :גודל חצרות מבני החינו וגידור ; ליקויי בהצבת מבני
יבילי ; מיקלוט חסר; מתקני חצר; נגישות לנכי ; מערכות כיבוי אש במוסדות חינו )ראו להל
בפרק "תשתיות לקויות ומפגעי בטיחות במוסדות חינו חרדיי שנבדקו"(.

טיפול משרד החינו בנושא תשתיות החינו במגזר החרדי
תקציבי להקמת תשתיות חינו במגזר החרדי רקע כללי
 .1משרד החינו עוסק ,כאמור ,בתקצוב בניית של מוסדות חינו במדינת ישראל .מינהל
הפיתוח מופקד על תכנו  ,על ארגו ועל פיתוח מבני למערכות חינו החובה באר  .מתפקידו
העיקרי של מינהל הפיתוח להבטיח שיתקיימו התנאי הפיזיי לקיו הלימודי  ,וזאת על ידי בניית
מבני חדשי למוסדות חינו  ,חידוש מבני קיימי והבטחת מבני זמניי או מימו שכירת מבני
כחלופות למבני חינו קבועי  .מינהל הפיתוח קובע פרוגרמות למוסדות חינו מסוגי שוני  ,בוח
ומאשר בקשות של רשויות מקומיות למימו בנייה ומפקח על הקמת מוסדות החינו .
משרד החינו פרס בינואר  2000במסגרת הוראות קבע "נוהל להגדרת הצרכי לבנייה ולחידוש
של מוסדות חינו " )להל הנוהל( .מטרות הנוהל ה " :קבלת תמונה כוללת של צרכי הפיתוח של
מוסדות החינו באר לצור קביעת סדרי העדיפויות להקצאת תקציבי הפיתוח ,ובכלל זה תקציבי
מפעל הפיס; קידו תהלי התכנו של מוסדות החינו  ;...הוצאת הודעות מוקדמות לרשויות
המקומיות בדבר התקצוב המתוכנ לבנייה ולחידוש של מוסדות החינו שבתחומ  ,כדי שתוכלנה
לקד את תכניות הביצוע בהתא לכ ".
החלטות משרד החינו להקצות משאבי להקמה ולשיפו של מוסדות חינו מבוססות על
הבקשות שמגישות הרשויות המקומיות למשרד מדי שנה בשנה .על פי הנוהל ,הרשות המקומית
תגיש למשרד החינו רשימה שתכלול בקשות להרחבת מוסדות חינו קיימי ולבניית מוסדות
חינו חדשי  .רשימה זו תיקבע על ידי הרשות המקומית על סמ התחזיות וההחלטות שהתקבלו
במסגרת תכנית האב למערכת החינו של הרשות ועל פי הנתוני העדכניי של אוכלוסיית
התלמידי שבתחומה .לבקשות יצורפו טבלאות הכוללות נתוני על תחזיות מספר התלמידי
בשלבי החינו השוני ועל פי הפיקוח עליה )ממלכתי ,ממלכתי דתי ואחר( .בשלוש השני
הבאות ייכללו בטבלאות מספר הכיתות התקניות הקיימות ,הכיתות השכורות ,הכיתות שבבנייה,
הכיתות המתוקצבות שטר הוחל בבניית ומספר הכיתות החסרות.
 .2להל נתוני על התקציבי שהעביר משרד החינו בשני  2007 1998לבניית מוסדות חינו
לכלל המגזרי ולמגזר החרדי )באלפי ש"ח(:
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התקציב הכללי
לבניית מוסדות חינו

השנה

מזה :התקציב
למגזר החרדי

החלק היחסי
למגזר החרדי

1998

1,070,775

163,708

15%

1999
2000
2001
2002
2003
2004

1,166,706
1,074,581
1,094,864
1,647,206
297,701
495,249

114,774
133,277
113,009
324,172
39,704
82,762

10%
12%
10%
20%
13%
17%

2005
2006
2007

675,304
838,327
878,764

159,360
212,673
204,025

24%
25%
23%

9,239,477

1,547,464

17%

סה"כ

הקריטריוני להקצאות התקציב למגזרי החינו השוני
משרד החינו מקצה מדי שנה בשנה תקציב של מאות מיליוני ש"ח להקמת מוסדות חינו
במדינה .בשני  2007 1998הסתכ תקציב זה בכ  0.9מיליארד ש"ח בממוצע לשנה .חלוקת
תקציב כה גדול למגזרי חינו שוני ברשויות מקומיות שונות מחייב תהלי מובנה של קבלת
החלטות שיתנהל על פי כללי מינהל תקי ומתו שקיפות מלאה של אופ קבלת ההחלטות.
בביקורת נמצאו שלושה ליקויי יסודיי הנוגעי לתהלי קבלת ההחלטות של משרד החינו
בדבר הקצאת התקציבי למגזרי החינו השוני :
 .1במשרד החינו לא נקבע איזה פורו אמור לקבל את ההחלטות בדבר חלוקת המשאבי
להקמת מוסדות חינו למגזרי החינו השוני .
 .2משרד החינו נהג לקבל את החלטותיו באשר לחלוקת התקציב למגזרי החינו השוני בלא
שהיו לו קריטריוני כתובי בדבר הקצאת המשאבי למגזרי השוני .
 .3במשרד החינו לא נמצא תיעוד בדבר דיוני שנתיי לבחינת הצור בבניית מבני חינו
חדשי בכל אחד מהמגזרי החינוכיי ובדבר אופ קבלת ההחלטות להקצאת המשאבי .
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי תהלי קבלת ההחלטות שהוא מקיי בדבר
חלוקה של תקציב בהיק ממוצע של כמיליארד ש"ח לשנה נעשה באופ לקוי מבחינה
מינהלית ,דבר שאינו מאפשר לדעת מה היו השיקולי שהנחו את מקבלי ההחלטות במשרד
החינו בהחלטותיה .
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קריטריוני לחלוקת תקציבי לרשויות המקומיות
משרד החינו נדרש בכל שנה לקיי תהליכי בחינה ותהליכי קבלת החלטות בנוגע לכלל הבקשות
להקמת מוסדות חינו שהגישו הרשויות המקומיות ,כדי שיוכל לקבוע את גודל ההקצאה
התקציבית לכל רשות מקומית .התיעוד שנמצא בעניי זה במשרד החינו הוא טבלה מסכמת לכל
רשות מקומית ,שבה פורטו ההחלטות באשר לכל בקשה על פי כמה קטגוריות :פרויקטי
שתקצוב אושר; פרויקטי שהוכר הצור לביצוע א לא יתוקצבו בשנה הקרובה; פרויקטי
שתקצוב נדחה; פרויקטי שיובאו לדיו נוס ; ופרויקטי שלא נכללו בנושאי הבנייה
המטופלי על ידי מינהל הפיתוח.
במשרד החינו לא נמצא תיעוד בדבר תהלי הבחינה ותהלי קבלת ההחלטות בנוגע לבקשות של
הרשויות המקומיות להקי מוסדות חינו  .כאמור ,מדובר בהחלטות שאמורות להתקבל על בסיס
ניתוח מידע רב מתחזיות מפורטות של מספר תלמידי בחתכי שוני .
באשר להלי החלטות זה לא ברור מי היו ממלאי התפקידי שדנו בבקשות וקיבלו את ההחלטות
בנושא .בביקורת לא נמצא תיעוד המלמד על דיוני שקדמו להחלטות ,וממילא אי אפשר לדעת
כיצד נבח המידע שהועבר למשרד ,אילו שיקולי הנחו את מקבלי ההחלטות וכיצד ה התקבלו.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי תהלי קבלת ההחלטות בדבר הקצאת
משאבי להקמת מוסדות חינו ברשויות המקומיות צרי להיות מבוסס על ניתוח של מידע
מפורט הממפה מערכת של צרכי בכל יישוב ויישוב .יש לתעד ניתוח זה ולנמק כל החלטה
בנושא אגב בחינת הנתוני והצרכי האובייקטיביי שהציגה כל רשות מקומית.

תהליכי החלטה מיוחדי
בביקורת נמצא כי היו בקשות שהוגשו למשרד החינו לבניית מוסדות חינו במגזר החרדי אשר
אות נהג המשרד להפנות לדיו בפורו מיוחד .בביקורת לא נמצאו מסמכי המתעדי את
הדיוני המיוחדי שקיי המשרד במש השני :
 " .1ת ק צ י ב ח ר ד י "  :המועצה המקומית אלעד הגישה למשרד החינו ביוני 2001
בקשה לתקצב מתקציב המשרד לשנת  2002בניית מוסדות חינו בתחומה .הבקשה נגעה לבניית
 115כיתות בחינו הממלכתי דתי ובחינו החרדי.
בתשובת משרד החינו הובאו החלטותיו באשר להקצאותיו לבניית  34מהכיתות שבמוסדות
חינו ממלכתיי דתיי  ,ואילו באשר ל  81הכיתות האחרות שנדרשו למוסדות חינו חרדיי
נכתב" :יידו במסגרת תקציב חרדי ".
א ח ר "  :במסמ שריכז את החלטות משרד החינו להפניית תקציבי
 " .2פ ו ר ו
למוסדות חינו במגזר החרדי לשנת  2007נכתב בנוגע ל  13בקשות להקמת מוסדות חינו חרדיי
בפתח תקווה "יידו בפורו אחר".
מתשובת מנהל מינהל הפיתוח שנכללה בתשובת משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה כי
המונח "דיו בפורו אחר" נוגע למקרי שבה "מנהל המינהל הוא אשר קיבל החלטות בדבר
התקצוב" ,וכמוהו ג הביטוי "תקציב חרדי " .בביקורת לא נמצאו מסמכי המתעדי את הדיוני
המיוחדי שנעשו במשרד.
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משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי נקיטת מונחי מעורפלי לאופ קבלת
החלטות בלא לציי שמדובר בהחלטת יחיד ,וקבלת החלטות בדבר תקצוב תשתיות
למוסדות חינו בידי מנהל מינהל הפיתוח לבדו ללא שקיפות של הלי ההחלטה מנוגדות
לכללי מינהל תקי .

שונות בהקצאת התקציבי לרשויות המקומיות שנבדקו
מבדיקת התקציבי לבניית מוסדות חינו שהעביר משרד החינו לרשויות המקומיות שנבדקו
עולה כי יש שונות גדולה בי התקציבי :
 .1בשנת  2000הקצה משרד החינו לרשויות המקומיות בני ברק ומודיעי ִעלית תקציבי
להקמת מוסדות חינו בהיק של  12מיליו ש"ח ו  9מיליו ש"ח ,בהתאמה .באותה שנה הוקצה
למועצה מקומית אלעד  56,000ש"ח בלבד .יצוי כי אי לתלות פער זה בהיק הבקשות שהגישה
המועצה המקומית אלעד למשרד החינו באותה שנה ובשני שקדמו לה.
 .2יש שונות גדולה ג בהיק התקציב שהוקצה לרשות מקומית אחת במש כמה שני  .בשני
 2006 2003הקציב המשרד לעיריית בני ברק כ  6מיליו ש"ח 6 ,מיליו ש"ח 7 ,מיליו ש"ח ו 10
מיליו ש"ח ,כסדר השני  ,ואילו בשנת  2007תקצב המשרד את בניית של מוסדות חינו באותה
העיר בכ  37מיליו ש"ח ,א על פי שרוב הבקשות הוגשו בשנת  2000לתקצוב באותה עת.
 .3במקרי מסוימי הקצה משרד החינו תקציב להקמת מוסדות חינו סמו להגשת הבקשות
בידי הרשות המקומית ,במקרי אחרי רק שני מספר לאחר שהוגשה הבקשה לתקצוב ,ולעתי
כלל לא הוקצה תקציב .להל דוגמה :המועצה המקומית אלעד הגישה בשנת  2002בקשה לבניית
 31גני ילדי  .התקציב לאחד מהגני אושר כבר בשנת  ,2003התקציב ל  19גני ילדי אחרי
אושר רק בשנת  ,2006ול  11גני ילדי לא אושר תקציב עד למועד סיו הביקורת.
 .4בבדיקת הקצבת התקציבי לבניית של מוסדות חינו בשלושת היישובי שנבדקו עולה כי
משרד החינו דחה את הקצאת התקציב לפרויקטי רבי  ,לעתי עד חמש שני לאחר אישור
הפרוגרמה והתכנית האדריכלית .להל דוגמאות:
)א( באלעד נבנו בשנת  ,2007מתקציב שאישר משרד החינו בשנת  ,2006שני בתי ספר
יסודיי ו  16גני ילדי שהפרוגרמות שלה אושרו בשנת  2002והתכניות האדריכליות אושרו
בשני  2003ו  .2004לארבעה בתי ספר ול  15גני ילדי אחרי  ,שג הפרוגרמות שלה אושרו
בשנת  2002וג התכניות האדריכליות שלה אושרו בשני  2003ו  ,2004לא הוקצה תקציב עד
למועד סיו הביקורת.
)ב( משרד החינו הקצה בשנת  2007לעיריית בני ברק תקציב לבניית שישה בתי ספר יסודיי
שהפרוגרמות שלה אושרו בשנת  1998והתכניות האדריכליות שלה אושרו בשני  2003ו .2004
לארבעה בתי ספר ולשלושה גני ילדי שהפרוגרמות שלה אושרו בשני  ,2002 2000והתכניות
האדריכליות אושרו בשני  2003 2002לא הוקצה תקציב עד למועד סיו הביקורת .יצוי כי
התקציב לבנייה לא הוקצה על פי סדר הקדימויות שקבעו שתי הרשויות המקומיות האמורות.
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משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי החלטותיו בנוגע לבקשות שהוגשו לו על ידי
הרשויות המקומיות למימו הקמת של מוסדות חינו במגזר החרדי מבטאות שונות
ניכרת .היה על משרד החינו לנקוט תהליכי קבלת החלטות שקופי המבוססי על אמות
מידה כתובות שיש בה כדי להבטיח שוויוניות בהקצאת המשאבי  ,ובהעדר לא נית
למצוא הסבר לשונות ניכרת זו.

העברת מבני חינו ממגזר אחד למשנהו
בעקבות שינויי דמוגרפיי שחלי ביישובי ישראל ומעבר אוכלוסייה מיישוב ליישוב נוצר
לעתי מצב שבו קט מספר התלמידי הלומדי במוסדות חינו של זר חינו אחד ,ובה בעת
גדל מספר של התלמידי הלומדי במוסדות החינו של זר חינו אחר .במקרה כזה ייתכ
שיופנו תקציבי להקמת מוסדות חינו ביישוב כלשהו בזמ שתשתיות חינו קיימות באותו יישוב
לא מנוצלות.
מנתוני אג החינו בעיריית בני ברק עולה כי בשנת הלימודי התשנ"ז למדו כמחצית מהתלמידי
שבעיר בחינו הרשמי )ממלכתי וממלכתי דתי( .כעבור כעשר שני  ,בשנת הלימודי התשס"ז,
למדו בעיר בחינו הרשמי רק כ  9%מהתלמידי  .מכיוו שכ  ,כיתות רבות בבתי הספר של
החינו הרשמי נותרו ריקות ,ואילו מוסדות חינו חרדיי נזקקו לחדרי כיתות נוספי  ,לדוגמה:
לפי נתוני אג החינו של העירייה ,באחד מבתי הספר הממלכתיי דתיי בעיר למדו לפני כעשר
שני יותר מ  600תלמידי בשלושה מבני שכללו  29כיתות לימוד .בשנת הלימודי התשס"ז
למדו בו כ  190תלמידי ב  12כיתות לימוד בלבד.
ביו  11.12.05העביר סג מנהל מינהל הפיתוח במשרד החינו לצוות מיפוי מוסדות חינו
במינהל הפיתוח הכפו לו "הצעה לנוהל טיפול בבקשות לבנייה עבור מוסדות לא רשמיי
קיימי " ,ולפיה ייעשו הליכי אישור תקציב להקמת מוסדות חינו מוכרי שאינ רשמיי על פי
הנוהל הקיי למוסדות רשמיי  .בתו הצעת הנוהל נקבע כי "חשוב מאוד לבדוק א בישוב ישנ
מוסדות מתפני היכולי להימסר לחרדי ".
נמצא כי משרד החינו לא קבע הנחיות וקריטריוני באשר לשאלות א יש לפצל מבנה של
מוסד חינוכי ולחלק את הכיתות שבו לשני זרמי ומתי לעשות כ ; ומתי יש לפנות מוסד
מהמבנה שבו הוא שוכ בגלל מספר המועט של תלמידיו ,להעבירו למקו אחר ולשכ
באותו המבנה תלמידי מזר אחר שמספר רב יותר במידה ניכרת.

התקציב לרכישת מבני יבילי לכיתות לימוד
 .1ה ק צ א ת ת ק צ י ב ל ר כ י ש ת מ ב נ י י ב י ל י  :ראש מינהל הפיתוח הסביר
למשרד מבקר המדינה כי לקראת תחילתה של כל שנת לימודי דני אנשי המינהל ע נציגי כל
רשות מקומית על מספר החדרי החסרי לכיתות לימוד חדשות ,ובעקבות דיו זה מקצה המינהל
לרשות המקומית תקציב לרכישת מבני יבילי .
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נמצא כי במשרד החינו לא היה כל תיעוד הקשור לתהלי האמור :לא נמצאו טופסי
בקשות של הרשויות המקומיות באשר למספר חדרי הכיתות החסרי ; לא נמצאו
קריטריוני של משרד החינו לחלוקת התקציב לרכישת מבני יבילי לרשויות
המקומיות; לא נמצאו פרוטוקולי של דיוני שנעשו במשרד החינו בי אנשי המינהל
ובי נציגי אות רשויות מקומיות; לא נמצאו סיכומי דיוני והחלטות בנושא זה.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי יש לראות בחומרה העברה של סכומי
נכבדי )כ  22מיליו ש"ח לשנה( לצור רכישת מבני יבילי בלא שיהיו לו קריטריוני
ובלא תיעוד כנדרש.
 .2ע י ת ו י ה ה ק צ א ה ה ת ק צ י ב י ת  :משרד החינו נוהג בכל שנה בחודש יולי ,לקראת
פתיחת שנת הלימודי הרשמית הנפתחת ב  1בספטמבר ,להודיע על החלטותיו בדבר הקצאת
תקציבי לרכישת מבני יבילי למוסדות חינו .
במוסדות החינו החרדיי נפתחת שנת הלימודי זמ מה לפני מועד פתיחת שנת הלימודי
הרשמית .נמצא כי המועד המאוחר שבו מקבל המשרד את החלטותיו בתחו זה אינו
מאפשר לרשויות המקומיות להיער כראוי לפתיחת שנת הלימודי בכיתות שבמבני
יבילי חדשי  ,וה נאלצות לרכוש את המבני לפני שנית לה אישור תקציבי ממשרד
החינו .

פיקוח משרד החינו על ניצול הקצאות התקציב
בסיס המידע לקבלת ההחלטות
משרד החינו פרס כאמור נוהל להגדרת הצרכי לבנייה ולחידוש של מוסדות חינו  .בנוהל זה
נדרשת הרשות המקומית המבקשת לקבל תקציב להקמת מוסדות חינו להציג את תחזיות
התלמידי ברשות המקומית ואת ההחלטות המשותפות שהתקבלו במסגרת התכנו של מערכת
החינו שלה ,וזאת לאחר שמוצו כל האפשרויות לחסו בבנייה באמצעות ארגו מחדש של
מוסדות החינו  ,ניצול מרבי של כל מבני החינו הקיימי ואכלוס מיטבי של הכיתות אגב ויסות
תלמידי בי המוסדות.
נמצא כי שלוש הרשויות המקומיות שנבדקו לא צירפו לבקשותיה השנתיות את הנתוני
המפורטי בדבר תחזיות התלמידי  ,כנדרש בנוהל מבני חדשי ; ממילא לא יכול היה
משרד החינו לבחו ולנתח את הבקשות אל מול נתוני דמוגרפיי מפורטי ועדכניי .
המועצה המקומית אלעד הסבירה בנובמבר  2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "אי
למועצה אפשרות לחזות את מספרי התלמידי הצפויי לשני הבאות או א לשנת הלימודי
העוקבת בלבד ,זאת מכל הסיבות הבאות ג יחד :גידול האוכלוסייה הניכר והמתמיד בישוב
והעדר היכולת לצפות את היקפו באופ מדויק; פתיחת וסגירת של מוסדות החינו המופעלי
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על ידי בעלויות פרטיות; העובדה כי נתוני הצפי ,בא ניתני לגיבוש כלשהו ,נדרשי להתקבל
מידי העמותות הפרטיות אשר א ה בעלות אינטרס בנדו ; ובעיקר העדר יכולת לצפות את אופ
החלוקה של התלמידי  ,ובפרט אלו הנמני על האוכלוסייה החדשה ,בי מוסדות החינו הנמני
על הזרמי והמגזרי השוני "
משרד מבקר המדינה העיר למועצה המקומית אלעד כי התחזיות הנדרשות בנוהלי משרד
החינו נוגעות לתחזית מספר התלמידי בשלוש השני העוקבות בחת של גילאי ושלבי
לימוד ובלי קשר למוסד המסוי שבו ילמד התלמיד .כמו כ  ,ככל שיש קושי לרכז מידע
בנושא ,כ על המועצה להגביר את פעולות המעקב ואיסו המידע ,כדי שיהיה אפשר
לבנות מאגר נתוני מיטבי אשר ישמש בסיס לתכנו ולקבלת החלטות בדבר הפניית
משאבי .
משרד החינו הבהיר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי החלטות לבנייה מתקבלות על סמ
תחזיות התלמידי שנעשות "באמצעות מערכת חיזוי משוכללת שנבנתה בהתייעצות ע
סטטיסטיקאי מומחי " .ע זאת סייג המשרד את תקפות החיזוי ואמר" :ככל שעוסקי בתחזית
למספר תלמידי קט יותר כ גדלה ההסתברות לטעות ...אי מערכת חיזוי שיכולה לחזות
ביקושי מסוג זה ]על בקשות לא סדירות לבניית כתות לימוד[ .יכולת החיזוי נפגעת בערי שאינ
חדשות" .עוד הסביר משרד החינו כי "אי הגשת הנתוני על ידי הרשויות המקומיות מביאה את
המשרד לדילמה בי לא לתקצב בגלל התרשלות הרשויות לבי קביעת הצרכי על בסיס המידע
הקיי ביד המשרד".
נמצא כי משרד החינו אישר את הבקשות לאחר שהסתמ בעיקר על דרישות הרשות
המקומית ועל תחזיותיו הסטטיסטיות ,ולא בח את מידת הצור במבני המבוקשי על
סמ נתוני עדכניי  .להל דוגמאות:
 . 1כ י ת ו ת ל א מ נ ו צ ל ו ת  :בראשית שנת הלימודי התשס"ו )ספטמבר (2005
מסרה המועצה המקומית אלעד לעמותה מסוימת מבנה בית ספר של  16כיתות שנבנה
במימו משרד החינו  ,כדי שתפעיל בו בית ספר יסודי .נמצא כי בבית הספר למדו כ 110
תלמידי בארבעה חדרי כיתות בלבד ,כלומר  12חדרי הכיתות האחרי נותרו לא מנוצלי .
בשנת הלימודי התשס"ז למדו בבית הספר  155תלמידי ב  6כיתות; דהיינו  10חדרי
כיתות נותרו לא מנוצלי .
בתשובה למשרד מבקר המדינה הסבירה המועצה המקומית אלעד כי מדובר ב"מוסד בגידול
מתמיד ...לאור צפי לגידול האמור )ככל שנית לצפות( ,הוקצה לה מבנה גדול יחסית".
משרד מבקר המדינה העיר למועצה כי נוכח זאת שהיישוב כולו גדל ,שרוב אוכלוסייתו
צעירה ושחלק גדול ממוסדות החינו שבו צפויי לגדול ,אי הצדקה למסור מבנה כה גדול
לעמותה שמנהלת בית ספר המצרי מבנה קט יותר בעת שמוסדות חינו רבי ביישוב
ממוקמי במבני יבילי .
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ראשי מינהל הפיתוח הבהירו למשרד מבקר המדינה כי לא היו מודעי למציאות האמורה ,וככלל,
אי למשרד החינו כלי לפקח על הקצאות מבני חינו שנבנו במימו משרד החינו לעמותות
השונות.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי בבואו לתקצב בניית מוסדות חינו עליו
לוודא ,בי היתר ,א מצאי הכיתות שביישוב וגודל אוכלוסיית התלמידי מצדיקי הקצאת
תקציב ,ועליו לפקח על ההקצאות של הרשות המקומית לעמותות השונות.
 .2ה ק צ א ת ת ק צ י ב ל ב נ י י ת מ ו ס ד ו ת ח י נ ו ש א י ב ה צ ו ר  :אוכלוסיית
אלעד מורכבת בעיקר מזוגות צעירי  ,ועל כ רוב אוכלוסיית התלמידי ביישוב היא בגיל ג
הילדי או בגיל בית הספר היסודי .בשנת הלימודי התשס"ז למדו  434תלמידי ותלמידות
במסגרות חינו על יסודי בעיר ,ושיעור היה  4.5%בלבד מכלל התלמידי במוסדות החינו
בעיר; כ  100מתלמידי המסגרות העל יסודיות היו בנות שלמדו בשני בתי ספר תיכוני בעיר.
)א( באוקטובר  2003הגישה המועצה המקומית אלעד למשרד החינו בי היתר בקשה לאישור
תקציבי להקמת שני בתי ספר תיכוני לבנות ,ובה  35חדרי כיתות )לא כולל חדרי ספח
ומינהלה( .משרד החינו אישר ביולי  2005את התקציב להקמת המבני למוסדות החינו האלה.
הקמת המבני הסתיימה לקראת פתיחת שנת הלימודי התשס"ז )ספטמבר .(2006
נמצא כי בעת שהושלמה בניית המבני לשני בתי הספר התיכוני לא היו בתחו המועצה
המקומית אלעד תלמידות בגיל זה במספר המצדיק לפתוח עוד בית ספר על יסודי; ולעומת
זאת היה צור במבני לאכלוס תלמידי בתי ספר יסודיי וגני ילדי  .מכיוו שכ עשתה
המועצה שינויי במבני כדי להכשיר לאכלוס תלמידי בתי ספר יסודיי וילדי גני ילדי
ואכלסה אות כמפורט להל :
) (1המועצה המקומית אלעד מסרה בראשית שנת הלימודי התשס"ז את אחד ממבני בתי
הספר התיכוני )להל תיכו א'( לשלוש עמותות ,ואלה הפעילו בו שני בתי ספר יסודיי ובית
ספר תיכו שבו למדו  50תלמידות ,שהועבר ממיקומו הקוד במבנה יביל .מבנה בית הספר
התיכו השני )להל תיכו ב'( נמסר באותו מועד לשלוש עמותות אחרות ,ואלה הפעילו בו
שלושה בתי ספר יסודיי ושישה גני ילדי .
) (2עוד נמצא כי א שהמועצה המקומית אלעד ידעה כי אי בתחומה תלמידות בית
ספר תיכו במספר המצדיק לפתוח בית ספר תיכו  ,היא הגישה למשרד החינו במרס 2005
בקשה לאישור תקציב לבניית עוד אג לתיכו ב' בשטח של  562מ"ר .בתשובתו מיולי
 2005הכיר משרד החינו "בצור העקרוני בבנייה".
) (3במאי  ,2006בעת שמבנה תיכו ב' יועד לשני בתי ספר יסודיי ולגני ילדי  ,ובמרס
 ,2007בעת שהמבנה כבר אוכלס ,כאמור ,חזרה המועצה המקומית אלעד וביקשה ממשרד
החינו לתקצב את הקמת האג הנוס האמור לתיכו ב' .הבקשה הראשונה ,משנת ,2006
נדחתה ,והבקשה משנת  2007הייתה בעת הביקורת בדיו במשרד החינו .

54

התשתיות הפיזיות של מוסדות החינו במגזר החרדי

)ב( כדי להפעיל את מוסדות החינו האמורי במבני שני בתי הספר התיכוני נדרשה המועצה
המקומית אלעד להכשיר לייעודיה החדשי ולבצע פעולות בנייה במבני ובחצרותיה  .רוב
העבודות בוצעו במבנה תיכו ב' ,שהוסב בי היתר לגני ילדי  .העבודות כללו :הסבת כיתות לגני
ילדי  ,התקנת חדרי שירותי ומטבחי לגני  ,התקנת פתחי יציאה נפרדי לגני בחזית המבנה
והתקנת מתקני חצר מתאימי  .עלות העבודות להסבת מבנה תיכו ב' לייעודיו החדשי הסתכמה
עד למועד סיו הביקורת בכ  450,000ש"ח.
המועצה המקומית אלעד הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "אי המדובר בנתוני לא
נכוני אשר הועברו למשרד החינו  ,כי א בשינוי בצרכי אשר הוברר בדיעבד ולא נית היה
לחזותו מראש ...בישוב אלעד היו בתקופה הרלוונטית ) (2004 2003די והותר תלמידות תיכו
לש הקמת שני התיכוני המבוקשי  ,אול רבות מה  ,מ המגזר הדתי לאומי ]בוגרות בתי ספר
ממלכתיי דתיי [ עברו ללמוד מחו לתחומי הישוב".
עוד הדגישה המועצה בתשובתה כי "המועצה אכ יידעה את משרד החינו מיד לכשהתקבלה
ההודעה בדבר ההרשאה התקציבית .בשיחה שקיי ראש המועצה ,הרב צביקה כה  ,ע מר שמחה
שניאור ,ראש מינהל הפיתוח במשרד החינו דאז ,יידע ראש המועצה את מר שניאור על הצור
בהסבת ההרשאות התקציביות למוסדות החינו אשר הקמת נדרשה באותה עת .מר שניאור סירב
לביצוע ההסבה באותו שלב".
בתיקי משרד החינו לא נמצא תיעוד בדבר הבקשה להסבת הרשאות התקציב ,ומשרד החינו
מימ את הקמת המבני לבתי הספר התיכוני .
משרד מבקר המדינה העיר למועצה המקומית אלעד כי ג א היו בתחומה בשני 2003
 2004תלמידות תיכו בוגרות בתי ספר ממלכתיי דתיי לאכלוס תיכו אחד ,לא היה מקו
לממש את התקציב שמשרד החינו אישר לשני תיכוני ביולי  .2005במועד זה כבר ידעה
המועצה שאי בתחומה תלמידות א לא לאכלוס מבנה של בית ספר תיכו אחד ,והיה עליה
להודיע זאת למשרד החינו במקו לנצל את התקציב ליעדי שלא היו דרושי לה באותה
עת .זאת ועוד ,משסירב מנהל מינהל הפיתוח להסב את התקציב לייעוד אחר ,אסור היה
למועצה להשתמש בו.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את פעולות המועצה המקומית אלעד ,שגרמו להקמת
שני מבני לבתי ספר תיכוני שלא היה בה צור ושחייבו את הסבת למוסדות חינו
אחרי בתנאי פיזיי ירודי ובהוצאה כספית ניכרת .פעולות אלה מנוגדות לכללי יעילות,
חיסכו ומינהל תקי שרשות מקומית חייבת להתנהל על פיה  ,ובפועל א חייבו את
המועצה להוסי תקציבי ניכרי לצור הסבת המבני לייעוד החדש.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה ג את עצ הדבר שמשרד החינו מימ בניית מבני
חינו בלא שבדק א יש צור בבניית .
למימו
יבילי
שיועדו לרכישת מבני
 .3ש י מ ו ש ב כ ס פ י
ע ב ו ד ו ת ת ש ת י ת  :משרד החינו מתקצב את הקמת של כיתות לימוד במבני יבילי
בסכומי של  70,000ש"ח לכיתת בית ספר ו  120,000ש"ח לכיתת ג ילדי  .ההוצאות להכשרת
הקרקע ולהצבת המבנה היביל עליה מוטלות על הרשות המקומית.
מנתוני משרד החינו עולה כי בשני  2006 2001הקצה משרד החינו למועצה המקומית אלעד
 13.7מיליו ש"ח לרכישת  167מבני יבילי למוסדות החינו שבתחומה.

55

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

מנתוני המועצה עולה כי היא רכשה בתקופה האמורה  99מבני יבילי בלבד .היא שילמה עבור
רכישת  ,הצבת ופיתוח השטחי סביב כ  14.5מיליו ש"ח ,מזה  0.8מיליו ש"ח מתקציבה.
יצוי כי על פי נתוניה היא קיבלה ממשרד החינו  11.5מיליו ש"ח בלבד.
נמצא כי מספר המבני היבילי שרכשה המועצה היה כשני שלישי בלבד ממספר המבני
שהיה עליה לרכוש מהתקציב שהקצה לכ משרד החינו  .מהנתוני שלעיל עולה כי
המועצה ניצלה רק חלק מכספי משרד החינו לרכישת מבני יבילי  ,וביתרת הכספי היא
מימנה את הצבת ואת פיתוח השטחי שעליה הוצבו המבני שרכשה ,א שהייתה
אמורה לממ זאת מתקציבה .הדבר נעשה כדי להקטי את ההוצאות מתקציבה שלה.
עוד נמצא כי כדי להקטי עוד יותר את ההוצאות שיועדו למימו הצבת המבני היבילי
מתקציבה נהגה לעתי המועצה לרכוש מבני יבילי ע ציוד נלווה ומספר פתחי קטני
מהמקובל בעלות נמוכה מזו שנקבעה בידי משרד החינו  .בכספי שנותרו השתמשה
המועצה לכיסוי הוצאותיה בגי הצבת אות מבני יבילי  .מהנדס המועצה הסביר למשרד
מבקר המדינה כי "הוברר כי לעיתי בשל עלויות הפיתוח הגבוהות ,שהרשות אינה יכולה
לעמוד בה במקרי של הצבת קרוואני כגו בטופוגרפיה קשה ,הרשות הצטמצמה
איכותית וכמותית )מזגני  ,פתחי וציוד נלווה וכיו"ב( בעלויות הקרוואני ע"ח הוצאות
הצבת והכשרת השטח והפיתוח".
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את פעולות המועצה המקומית אלעד לניצול כספי
משרד החינו שלא למטרה שלשמה הוקצו ובלא שהמועצה קיבלה לכ את אישור משרד
החינו .
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי עליו לקיי בחינה נאותה של הבקשות
לקבלת תקציב לבניית מוסדות חינו כדי לעמוד על מידת הצור במוסדות החינו  ,ועליו
לקיי פיקוח נאות על אופ ניצול התקציב שהוקצב לרשות המקומית .כל זאת כדי למנוע
ניצול התקציבי למטרות שלא לשמ יועדו.

הקצאת מבני מוסדות חינו למפעילי המוסדות
בחברה החרדית מספר רב של פלגי  ,כאמור ,וכל אחד מפלגיה ומפלגי המשנה בה מקיי מוסדות
חינו לאוכלוסיה הנמנית עליו .כ לדוגמה ,כל חסידות מפעילה בתי ספר נפרדי  .פיצול זה
במערכת החינו החרדית ,כמו ג ההפרדה בי מוסדות חינו לבני ולבנות ,יצר את הצור בקיו
מוסדות חינו רבי  ,חלק קטני  ,המופעלי בידי גופי פרטיי הקשורי לפלגי השוני של
החברה החרדית .בשנת הלימודי התשס"ז הופעלו בתי הספר החרדיי שבתחומי המועצה
המקומית אלעד והמועצה המקומית מודיעי ִעלית בידי  31ו  22גופי  ,בהתאמה .בתיקי עיריית
בני ברק לא היה מידע מרוכז על הגופי הרבי שמפעילי את מוסדות החינו החרדיי בעיר,
ומספר לא היה ידוע.
כאמור ,כמה ממוסדות החינו החרדיי הוקמו בידי מפעילי מוסדות החינו על קרקע פרטית;
מוסדות חינו אחרי הוקמו ג ה במימו גורמי פרטיי  ,א על קרקע שהרשות המקומית
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הקצתה לבוני  .בתי הספר שנבנו מתקציבי המדינה הוקמו בידי הרשות המקומית ,והיא זו
שהוסמכה בידי משרד החינו להקצות את המבני למפעילי מוסדות החינו .
קבלת החלטות בדבר הקצאת קרקעות

16

משרד הפני פרס בספטמבר  2001נוהל שנועד להסדיר הקצאת קרקעות ומבני  ,ללא תמורה,
מאת רשויות מקומיות לגופי הפועלי בתחו הרשות בנושאי חינו  ,תרבות ,דת ,בריאות ,רווחה
ועוד ,כדי לסייע לפעולותיה לטובת הציבור )להל נוהל הקצאת מקרקעי ( .במבוא לנוהל
הובהר כי הוא נועד לקד מינהל תקי בתחו הקצאת הקרקע :לשמור על עקרונות של שוויו ,
חיסכו  ,יעילות ושקיפות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.
עוד נקבע בנוהל הקצאת מקרקעי הלי ביצוע ההקצאה ,ולפיו גו המבקש להקצות לו קרקע
יגיש תיעוד בדבר אופ ההתאגדות ,מצבו הכספי ,מטרת ההקצאה והוכחת הצור בהקצאה כגו
"חוות דעת והמלצת היחידה המתאימה במשרד החינו בדבר הצור בהקמת בית ספר באזור".
ועדת ההקצאה תדו בבקשות ותמלי בפני מועצת הרשות המקומית למי מהגופי להקצות קרקע,
והמועצה תדו בהמלצות ותחליט.
 .1נמצא כי בשתיי מהרשויות המקומיות שנבדקו אלעד ומודיעי ִעלית הוקצו מבני החינו
למפעילי מוסדות החינו בלא שבקשות המפעילי לקבל מבנה נדונו בוועדת הקצאות ,ומבלי
שהוצגו אמות מידה ברורות להקצאה.
ראש המועצה המקומית מודיעי ִעלית הבהיר בתשובתו מאוקטובר  2007למשרד מבקר המדינה
כי נוהל ההקצאות לא אומ באזור יהודה ושומרו " .חר זאת ,מתו מודעות לעמדת הפרקליטות
החליטה המועצה המקומית מודיעי עלית כי הקצאות חדשות יבוצעו בהתא לנוהל הקצאות של
משרד הפני ".
בתיקי שתי הרשויות המקומיות לא נמצא תיעוד באשר לאופ קביעת הגופי שזכו לקבל זכות
שימוש במבני למוסדות החינו שבניהול  .ג לא נמצא תיעוד בדבר הצרכי של מפעילי
מוסדות החינו )מספר התלמידי שנרשמו ללימודי וגיל ( ואופ ההתאגדות של הגופי
שקיבלו זכות שימוש במבני  ,וממילא אי לדעת כיצד נקבעה זכות של מפעילי מוסדות החינו
לקבל מבנה.
)א( המועצה המקומית אלעד לא המציאה למשרד מבקר המדינה כל מידע בדבר הגור
במועצה שקבע אילו מבני יינתנו לכל מבקש .ממכתבי המועצה למשרד החינו בדבר
הקצאת מבני לעמותות שונות עולה כי ראש המועצה הוא שקבע את אופ חלוקת המבני
למפעילי .
)ב( בנוהל הקצאת מקרקעי נדרשת הרשות המקומית המקצה קרקע לגו לעג זאת בהסכ
חתו  .ג מהוראות פרק  13בצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א  ,1950עולה כי מועצה רשאית
להרשות שימוש במקרקעי שאי בו משו שכירות ,והרשאה זו תעוג בחוזה.
__________________
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ראו הפרק בנושא "הקצאת קרקעות ומבני לצורכי ציבור ברשויות המקומיות והפיקוח על השימוש
בה " ,עמ' .145
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נמצא כי המועצה המקומית אלעד לא חתמה על חוזי ע מפעילי המוסדות שקיבלו מבני
עבור מוסדותיה  .התיעוד היחיד שנמצא בנוגע להעברת הנכסי לשימוש הגופי הפרטיי
היו מכתבי שכתב מנהל מחלקת החינו לגורמי הרישוי של מוסדות החינו במשרד ,ובה
הודיע כי "ראש המועצה הרב צביקה כה אישר מת זכות שימוש" במבנה לצור הפעלת
מוסד חינו אגב ציו מקו המבנה וש העמותה המקבלת .באשר ל  67ממוסדות החינו
שביישוב לא נמצא א לא תיעוד שכזה.
)ג( עובדי אג החינו במועצה המקומית מודיעי ִעלית הסבירו למשרד מבקר המדינה כי
ההחלטות על אכלוס המבני התקבלו בידי נציגי של אג החינו ושל אג ההנדסה ובידי ראש
המועצה .על בסיס החלטות אלה נהגה המועצה לחתו ע מפעילי מוסדות החינו על חוזה
שלפיו ניתנה לה רשות שימוש במבני למש שנה אחת תמורת תשלו של שקל אחד.
נמצא כי בתיקי המועצה לא היה כל תיעוד בדבר קיו דיוני בי אגפיי ע ראש המועצה
בדבר אופ חלוקת המבני לעמותות המקיימות את מוסדות החינו  ,וממילא אי לדעת מה
היו השיקולי שהנחו את מקבלי ההחלטות בקביעותיה .
משרד מבקר המדינה העיר לראש המועצה המקומית אלעד ולראש המועצה המקומית
מודיעי ִעלית כי טיפול המועצות בנושא הקצאת נכסי לגופי פרטיי לצור הקמת
מוסדות חינו היה לקוי .פעולות ההקצאה נעשו שלא לפי הנוהל ולא על פי הקריטריוני
המנחי  ,ללא כל שקיפות של הלי ההקצאה .דר זו של הקצאת מקרקעי מנוגדת לכללי
מינהל תקי ומאפשרת למסור מבני לידי גופי שוני באופ לא שוויוני ומתו שיקולי
זרי  .על המועצות המקומיות להחיל את עקרונות נוהל הקצאת מקרקעי על פעילות
בתחו הקצאת המקרקעי למוסדות החינו ולקיי את הליכי ההקצאה מתו שקיפות
מלאה של אופ קבלת החלטותיה .

הפיקוח על מצב התשתיות במוסדות החינו החרדי
משרד החינו פרס חוזרי מנכ"ל ובה פרוגרמות לתכנו מוסדות חינו וכ הוראות קבע בדבר
התנאי הפיזיי שצריכי להתקיי במוסדות חינו  .מבני למוסדות חינו צריכי לעמוד
בתנאי שוני בשלושה תחומי הבטחת תנאי פיזיי נאותי ללימוד ולמשחק; מניעת מפגעי
בטיחות במבני ובחצרות; הבטחת תנאי תברואה נאותי  .התנאי נקבעו בדיני שוני כגו חוק
התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה( ,ובהנחיות שפרס משרד החינו ,
שבה נקבעה הפרוגרמה הפיזית הנדרשת למוסד חינו ולחצרו 17ותנאי הבטיחות והתברואה בו.
רוב ההנחיות האמורות של משרד החינו פורסמו בחוזרי מנכ"ל המשרד שאוגדו במסגרת הוראות
קבע של משרד החינו .

__________________
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לדעת משרד מבקר המדינה מ הראוי שהנורמות שקבע משרד החינו למבני מוסדות חינו
וחצרותיה יחולו ג על מוסדות חינו פרטיי  .משרד החינו נדרש אפוא לפעול שמצב
התשתיות של כל מוסדות החינו שבתחומי הרשויות המקומיות לא ייפול מזה שנקבע
בנורמות.
שלושה גורמי עוסקי בפיקוח על הקמת התשתיות למוסדות חינו ועל תחזוקת כנדרש לעיל:
משרד החינו מפקח על קיומ של התנאי שקבע שצריכי להתקיי במוסד החינו  ,משרד
הבריאות מפקח על תחו התברואה והגיהות בתחומי מוסדות החינו  ,והרשויות המקומיות
מפקחות פיקוח שוט על קיו תנאי הלימוד הנאותי בתשתיות החינו שבתחומ  .הרשויות
המקומיות אחראיות ג לכ שמבני מוסדות החינו שהוקמו יתאימו לדרישות משרד החינו
ולפרוגרמה שאושרה למבנה.
פיקוח משרד החינו על התשתיות
על פי סעי  3לחוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט ) 1969להל חוק הפיקוח(" ,לא יפתח אד
בית ספר ולא יקיימו אלא א יש בידו רישיו לפי חוק זה ובהתא לתנאיו" .סעי  9לחוק הפיקוח
קובע כי "לא ית המנהל הכללי ]מנכ"ל משרד החינו [ רישיו אלא א הוא סבור כי תובטח רמה
נאותה בהתא לתק ולנהוג בסוג בית הספר שהבקשה מתייחסת אליו" .הרמה הנאותה מתייחסת
בי היתר ל"מבני בית הספר והגישה אליה  ,החצר ,מספר הכיתות וחדרי הלימוד ,הספח
והשירות; תנאי הבטיחות בבית הספר".
מוסדות חינו חרדיי רבי  ,כלל אינ פוני למשרד החינו בבקשה לקבל רישיו כנדרש ,ממילא
משרד החינו אינו קובע את מעמד ואינו מקיי בה כל בדיקה .כ למשל בעיריית בני ברק
נמצאו לפחות  26מוסדות חינו שלא היו רשומי במשרד החינו .
האג לחינו מוכר שאינו רשמי שבמשרד החינו )להל האג לחינו מוכר( עוסק במת
רישיונות להפעלת מוסדות חינו מוכרי שאינ רשמיי ו"מוסדות פטור" .רישיונות אלה ניתני
לשנה עד חמש שני  .במסגרת "נוהל להגשת בקשה לרישוי מוסדות חינו " נדרשי מפעילי
המוסדות להמציא ארבעה סוגי אישורי  :חוות דעת של רשות החינו המקומית; חוות דעת של
ועדה מקומית(; אישור לשכת הבריאות
הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה )להל
המחוזית/האזורית; אישור יוע בטיחות באשר למבנה הפיזי ולסביבה הלימודית במוסד.
נמצא כי משרד החינו בודק באמצעות המסמכי המוגשי לו פרטי הקשורי למבנה
המוסד ולתנאי הבטיחות שבו ,ואול פרטי אחרי  ,שג ה קשורי למבנה המוסד
ולתנאי הבטיחות שבו ,כגו גודל החצר ,מיגו החלונות ,גידור המוסד והפרדת המטבח
מחדר פעילות בגני ילדי  ,אינ נבדקי )ראו להל (.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי עליו לקיי בדיקה של כל מרכיבי תשתיות
החינו כדי להבטיח שהתלמידי המתחנכי במוסדות החינו החרדיי יזכו לתנאי
בסיסיי במבני המוסדות ובתנאי בטיחות כפי שנקבעו בהוראות הקבע בחוזרי המנכ"ל.
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פיקוח הרשויות המקומיות על התשתיות
את האחריות לקיו תנאי פיזיי נאותי במוסדות החינו הטיל משרד החינו בהוראות הקבע
על הרשות המקומית או על מפעילי מוסד החינו  ,א מדובר במוסד חינו שבבעלות " :הרשות
המקומית/הבעלות תפעל באופ שמוסדות החינו שבתחומה ,על מתקניה  ,ייבנו בהתא למפרטי
הבטיחות שפורסמו על ידי משרד החינו ובכפיפות לכל חוק ודי בנושא )כגו חוק התכנו
והבנייה( ...הרשות המקומית/הבעלות תדאג לתקינות המבני  ,המקלטי  ,המתקני  ,החצרות,
הגדרות והשערי הכלולי בשטח המוסד החינוכי ושל דרכי הגישה אליו ,לרבות חניות ,תחנות
הסעה והסדרי תעבורה אחרי  ...הרשות המקומית/הבעלות תגבשנה ותיישמנה תכנית לסילוק
מפגעי ולביצוע פעולות מתקנות במבני  ,בתשתיות ,בחצרות ובמתקני במוסד החינו
ובסביבתו המיידית .התכנית תיער בשיתו ע הנהלת המוסד החינוכי".
עוד קבע משרד החינו בהוראות הקבע כי הרשות המקומית תמנה מנהל בטיחות של מוסדות
החינו ברשות המקומית )להל מנהל בטיחות( ,ותפקידיו יהיו ,בי היתר" ,לעקוב אחר הפעולות
המתקיימות ברשות המקומית לתיקו ולסילוק של מפגעי וליקויי בטיחות ...לפעול לביצוע
מבדקי בטיחות במוסדות החינו ברשות פע בשנה לפחות ...לקיי ולנהל מערכת מידע לתיעוד
הפעולות להבטחת הבטיחות והגהות ולהפי מידע זה לכל מוסדות החינו הפועלי ברשות
המקומית".
פיקוח עיריית בני ברק על תשתיות מוסדות החינו

שבתחומה

 .1עיריית בני ברק טיפלה ,כאמור ,רק ב  33מ  195בתי הספר החרדיי שבתחומה .ב  162בתי
הספר החרדיי שלא נבנו מכספי המדינה לא טיפלה העירייה וא חסרה כל מידע באשר לה 33 .
בתי הספר החרדיי האמורי נכללו בתכנית העבודה של מנהל הבטיחות ,ובה הוא קיי בדיקות
תקופתיות לגילוי מפגעי בטיחות.
נמצא כי העירייה לא קיימה כל פיקוח על מצב הפיזי של  162מוסדות החינו האחרי ,
שבה למדו כמחצית מתלמידי העיר.
עיריית בני ברק מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מאוקטובר  2007כי הפעלת פיקוח על
כלל מוסדות החינו יחייב תוספת כוח אד  ,זאת בעת שהעירייה מצויה בתהלי של הבראה
בליווי משרד הפני .
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי קיו מאגר מידע מלא על כל מוסדות החינו
הפועלי בתחומה הוא תנאי עיקרי לפעילות נאותה ברשות חינו ותנאי מוקד לכל ניסיו
להבטיח שמבני מוסדות החינו  ,חצרותיה ומתקניה נבנו כיאות ,ואי בה מפגעי
בטיחות .מ הראוי שהעירייה תיער לקיו פיקוח על תשתיות כל מוסדות החינו
שבתחומה.
 .2על פי פקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,העירייה מוסמכת להורות לתק בנייני מסוכני
בתחומה או להרס  .בחוק העזר לבני ברק )הריסת מבני מסוכני ( ,התשי"ט  ,1959נקבע כי
"ראש העירייה יורה למהנדס לערו  ,מזמ לזמ  ,ובמקרה שקיבל הודעה ,מיד אחרי קבלתה ,סקר
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על בנייני העלולי להוות סכנה ...המהנדס שער את הבדיקה ,חייב להגיש די וחשבו לראש
העירייה תו  24שעות לאחר הבדיקה".
הדברי האמורי מלמדי כי העירייה חייבת לפקח בי היתר על מצב של כל מבני מוסדות
החינו שבתחומה ולהורות למנהליה להסיר את המפגעי שהתגלו בה או בחצרותיה  .הנושא
הוצג בבית המשפט בעת שד בתביעה הנוגעת לילד שנהרג ממפגעי בטיחות בחצר בית ספר בבני
ברק בעת ששיחק ש בשעות שלאחר הלימודי  .בהכרעת הדי הובאו דברי מנהל מבני מסוכני
באג ההנדסה בעיריית בני ברק ,שהסביר כי אי הוא מטפל בתלמודי התורה העצמאיי
והפרטיי  .18מהנדס העירייה הסביר ג למשרד מבקר המדינה כי עיריית בני ברק לא עושה
בדיקות בטיחות יזומות במבני חינו של מוסדות החינו הפרטיי האמורי .
משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי הנחיות משרד החינו בתחו הבטיחות והחקיקה
הנוגעת למבני מסוכני מטילי עליה את האחריות לבדוק את כל מוסדות החינו
שבתחומה רשמיי ופרטיי כאחד ואת החובה לדאוג לסלק מפגעי שנמצאו בתחומ .
על העירייה להיער לאלתר לביצוע הבדיקות בכל בתי הספר שבתחומה.

הפיקוח על תשתיות החינו

באלעד ובמודיעי

עלית

המועצה המקומית אלעד והמועצה המקומית מודיעי ִעלית הוקמו כאמור באמצע שנות
התשעי של המאה העשרי  ,רוב מבני מוסדות החינו שבתחומ הוצבו או הוקמו בידיה ,
ורוב ההוצאות להקמת מומנו מתקציב משרד החינו  .על פי דרישות משרד החינו
וכתנאי להקצאת התקציבי היה עליה לדאוג לכ שהתשתיות יוקמו על פי דרישות משרד
החינו  .נמצא כי בתחומי שוני הנוגעי לתשתיות מוסדות החינו החרדיי לא הקפידו
הרשויות המקומיות למלא את דרישות משרד החינו  ,ובבדיקות הועלו ממצאי רבי
שנגעו למצב הפיזי של מוסדות חינו אלה ,כמפורט להל .

תשתיות לקויות ומפגעי בטיחות במוסדות חינו חרדיי שנבדקו
משרד החינו קבע כאמור לעיל כללי שלפיה במבני המיועדי למוסדות חינו צריכי להיות
תנאי נאותי ללימוד ולמשחק; ועל מפעילי מוסדות החינו לדאוג למנוע מפגעי בטיחות
במבני ובחצרותיה ולהבטיח תנאי תברואה נאותי .
במחצית הראשונה של שנת  2007סיירו עובדי משרד מבקר המדינה בתחומי שלוש הרשויות
המקומיות שנבדקו וביקרו ב  186מוסדות חינו ) 66באלעד 66 ,בבני ברק ו  54במודיעי ִעלית(,
מה  123גני ילדי ו  63בתי ספר 11 .מבתי הספר כללו פנימיות ) 2באלעד 8 ,בבני ברק ואחד
במודיעי ִעלית( בסיורי בדקו המבקרי באיזו מידה עומדי המבני וחצרותיה בדרישות משרד
החינו .
__________________
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ת"פ ) 6749/05ת"א( מדינת ישראל נ' גודלבסקו מתתיהו ,מופיע בדיני .
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 .1בהוראות הקבע נקבע כי מבנה יביל יוצב על בסיס מוגבה מהקרקע ,שגובהו המרבי  60ס"מ;
המרווח בי המבנה לקרקע ייאט בבלוקי ; בכניסה למבנה יהיו לפחות שלוש מדרגות 19ומשני
צדיה יותק מעקה )מאחז יד( בגובה  90ס"מ.
 125מ  186מוסדות החינו שנבדקו בסיור מוקמו המוסד כולו או חלקו במבני יבילי
) 51באלעד 21 ,בבני ברק ו  53במודיעי ִעלית( .נמצא כי באלעד ובבני ברק ובשמונה
מהמוסדות במודיעי ִעלית הוצבו המבני על בסיס נמו מהנדרש ,בכניסה אליה היו פחות
משלוש מדרגות או לא היו מדרגות כלל ,והמרווח שבי המבנה לקרקע לא נאט כנדרש.

בסיס למבנה יביל בבית ספר יסודי בבני ברק )צול ב (21.5.07

 .2בהוראות הקבע נקבע כי במבנה יביל שנבנה לפני  1.11.00יותקנו גלאי עש ומתזי מי ;
במבנה יביל שנבנה לאחר מועד זה יותק רק גלאי עש .
נמצא כי במבני היבילי שנצפו בסיור לא הותקנו גלאי עש  ,ובמבני היבילי שנבנו
לפני שנת  2000רוב בבני ברק היו חסרי ג מתזי מי .
 .3בהוראת הקבע נקבע כי חלונות בבית ספר ובג ילדי ימוגנו מפני נפילה ,והובאו בה
האפשרויות למיגו  .נמצא כי ב  69מ  186המוסדות שנבדקו בסיור ) 56באלעד ו  13בבני ברק(
לא מוגנו החלונות כראוי :ב  61מוסדות החלונות לא מוגנו כלל ,בשלושה מוסדות נוספי היה
מיגו רק בכמה מהחלונות ,ובחמישה מוסדות אחרי הותקנו סורגי ללא פתחי מילוט.
 .4בהוראות הקבע נקבע כי מגרשו של מוסד החינו יגודר מכל עבריו .גובה הגדר יהיה  2מ'
לפחות .גדר סורג יש לייצב בבסיס בטו .
__________________
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בתקנות התכנו והבנייה נקבע כי מספר המדרגות במהל מדרגות אחד לא יפחת מ  ,3ורו המדרגה
לא יעלה על  15.5ס"מ.
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נמצא כי ב  100מ  186המוסדות שנבדקו בסיור ) 15באלעד 32 ,בבני ברק ו  53במודיעי
ִעלית( לא ענה גידור המוסדות על הנדרש בהוראות הקבע 18 :מוסדות כלל לא גודרו,
שמונה מוסדות חינו גודרו חלקית ,ו  74מוסדות חינו אחרי גודרו בגדר לא תקנית.
 .5בחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א  ,1951נקבע כי בכל בית ובכל מפעל 20או סמו לו
יהיה מקלט שישמש בעיקרו את דיירי הבית ובני אד הרגילי לבקר בו ,ואת עובדי המפעל ובני
אד הרגילי לבקר בו .לפי תקנות התכנו והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל 1970
)להל תקנות התכנו והבנייה( ,נכלל בהגדרת "מקלט" ג "מרחב מוג " כהגדרתו בתקנות
ההתגוננות האזרחית )מפרטי לבניית מקלטי ( ,התש"  .1990בצו בדבר חוק תכנו ערי  ,כפרי
ובנייני )יהודה והשומרו ( )מס'  ,(418התשל"א  ,1971החל על תחו המועצה המקומית מודיעי
ִעלית ,נקבע )בסעי )ד() ((1כי ועדת תכנו מיוחדת ,שמפקד האזור רשאי למנות לאזור תכנו
מסוי  ,רשאית להתנות מת רישיו להקמת בית או מבנה שהוא בעיקרו מפעל או תוספת לה
בהתקנת מקלט לבית ,למבנה או לתוספת לה .
נמצא כי ב  125מוסדות חינו לפחות ) 49באלעד 23 ,בבני ברק ו  53במודיעי ִעלית(,
שרוב מוקמו במבני יבילי  ,היו חסרי מקלטי ומרחבי מוגני .
 .6בחוק התכנו והבניה ,נקבע כי הוועדה המקומית לא תית היתר בנייה לבניי ציבורי ,כפי
שנקבע בתקנות התכנו והבנייה ,21א לא יהיה נגיש לנכי ולא ייכללו בו התקני מיוחדי לנכי .
בתקנות התכנו והבנייה נקבע ,בי היתר ,כי הכניסה לבני ציבורי תהא נגישה ,ויובילו אליה דר
או כבש )רמפה( בשיפוע שנקבע בתקנות וברוחב של לפחות  80ס"מ .עוד נקבע כי יותקנו בבניי
ציבורי שני תאי בתי שימוש לנכי  ,אחד לגברי ואחד לנשי  .יצוי כי במערכת הדיני התקפה
ביהודה ושומרו לא נקבעו נורמות מקבילות לנורמות האמורות החלות על פי הדי בישראל .ע
זאת מצא לנכו משרד מבקר המדינה לבחו את התנאי השוררי בתחו זה במוסדות החינו של
המועצה המקומית מודיעי ִעלית אל מול הנורמות החלות בישראל ,מכיוו שאי כל טע מהותי
אשר יש בו כדי להבחי בי התשתיות הנחוצות לנכי במוסדות בישראל לאלה שבאזור יהודה
ושומרו .
נמצא כי  105מ  186מוסדות החינו שנבדקו ) 14באלעד 64 ,בבני ברק ו  27במודיעי
ִעלית( חסרו סידורי לנכי .
בבית ספר על יסודי באלעד למד תלמיד נכה המרותק לכיסא גלגלי ונעזר בעובד מסייע.
נמצא כי הגישה לכיתות הלימוד בבית הספר הייתה באמצעות מדרגות בלבד ,ללא כבש,
ובמבנה כיתות הלימוד ג לא היו בתי שימוש לנכי  .בית שימוש שכזה היה רק במבנה
חדר האוכל ,הממוק במבנה נפרד ממבנה כיתות הלימוד ,ושימוש בו הצרי להוביל את
הנכה ממבנה הכיתות אל מבנה חדר האוכל.
__________________
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בחוק ההתגוננות האזרחית הוגדר מפעל ,בי היתר ,כמבנה של קבע או חלק ממנו ,שמבקרי בו
כרגיל לא פחות מעשרי בני אד בבת אחת.
בחלק ח' של תקנות תכנו ובנייה "התקנת סידורי מיוחדי לנכי בבני ציבורי" הוגדרו המבני
הקרויי "בני ציבורי" ,בה בתי ספר לסוגיה וג ילדי  ,למעט ג ילדי פרטי.
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 .7בחוזר מנכ"ל א' נקבע כי שטח מגרש לג ילדי יהיה  600 500מ"ר לכיתה .באזורי צפופי
אפשר לאתר שטח מגרש קט מזה ,ובלבד שלכל כיתת ג תובטח חצר משחקי רצופה בשטח של
 200מ"ר .השטח הכולל של המגרש לא יפחת מ  6דונ  .שטח המגרש למבנה המיועד לחטיבת
ביניי נקבע לדונ לכיתה .בתדרי להקצאת קרקע לצרכי ציבור 22נקבע כי שטחי המגרשי
שיוקצו לבתי ספר במגזר החרדי יהיו כלהל  :בבתי ספר לבני  5.4דונ לבית ספר יסודי של 18
כיתות ו  4דונ לבית ספר על יסודי של  8כיתות; בבתי ספר לבנות  8דונ לבית ספר יסודי של
 16כיתות ו  9.5דונ לבית ספר על יסודי של  12כיתות .מ הנתוני שבתדרי עולה כי ג א
במבנה בית הספר תהיה קומה אחת בלבד ,שטח החצר לא יפחת מ  6דונ בבתי ספר לבנות ומ 3
דונ בבתי ספר לבני .
נמצא כי ב  63מ  123גני הילדי שנבדקו ) 21באלעד 13 ,בבני ברק ו  29במודיעי ִעלית(
היו חצרות משחקי קטנות מהנדרש; ב  44מ  63בתי הספר שנבדקו ) 4באלעד 34 ,בבני
ברק ו  6במודיעי ִעלית( כלל לא היו חצרות למשחקי או שהיו חצרות שרוב שטח נתפס
על ידי מבני יבילי של כיתות לימוד שהוצבו בחצר ,ולא נשאר מקו מלבד המעברי בי
המבני .

מבני יבילי בחצר בית ספר על יסודי בבני ברק )צול ב (19.6.07

משרד החינו הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "קיי מחסור חמור מאוד בקרקעות
לצרכי ציבור בכלל ולחינו בפרט .חוקי התכנו הבנייה אינ מחייבי את רשויות התכנו להקצות
שטחי ייעודיי לחינו אלא כוללי את החינו בי שאר השטחי המיועדי לשטחי ציבור.
כתוצאה מכ היק השטחי המועמדי לטובת בניה במערכת החינו אינו עונה על הצרכי .
__________________
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התדרי הוכ בידי המכו למחקר ופיתוח מוסדות חינו ורווחה )ע"ר( בהנחיית וועדה בי משרדית
שהשתתפו בה נציגי ממשרד החינו  ,ממשרד הפני  ,ממשרד הבינוי והשיכו וממשרד האוצר.
הוועדה הוקמה על פי החלטת הממשלה מס'  1316מיו  8.1.97בדבר ייעול השימוש בקרקעות לצרכי
ציבור .ב  28.1.01החליטה הממשלה )החלטה מס'  (2873לאמ את עקרונות התדרי  .גרסה אחרונה
של התדרי פורסמה בספטמבר .2005
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במצב זה אנו נמצאי בדילמה בי רצוי למצוי ,ונאלצי להתפשר על גודל המגרשי  .ללא פשרות
בענייני המגרשי לא יהיה מקו לכלל הצרכי של מערכת החינו  ...יתר על כ למשרד החינו
אי נציגויות בוועדות התכנו ויכולת ההשפעה שלנו מעטה ,ג אי דר להתמודד ע הקצאת
מגרשי בעת הבניה והקטנה שלה בשלב מאוחר יותר".
המועצה המקומית אלעד הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בתחומה יש מחסור חמור
במגרשי המיועדי למוסדות חינו בשל פער בי הנדרש ובי המאושר בתכניות המתאר השונות,
ומש כ הוקטנו חצרות המשחקי .
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו כי מ הראוי שיבח דרכי להבטחת מגרשי
מתאימי בגודל למוסדות חינו שעתידי להבנות ושיפעל להכללת נציג המשרד
בוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה ,כדי שיביע את דעתו בעת שהוועדה דנה בתכנית לבניי
עיר .משרד מבקר המדינה הוסי והעיר למועצה המקומית אלעד כי מ הראוי היה לפעול
לשינוי תכנית בני עיר ולהתאימה לאוכלוסיית הילדי שביישוב.
 .8בחוזר מנכ"ל א' נקבע כי לכל כיתת ג יהיו לפחות ארגז חול ע סככה ,מגלשה וחבית
זחילה; ובחצרות בתי הספר יוקצו מקומות לכינוסי ולאירועי של תלמידי בית הספר ,וכ
לפעילות ספורטיבית ולהירגעות בי השיעורי .
נמצא כי ב  33מ  123גני הילדי שנבדקו ) 20באלעד 8 ,בבני ברק ו  5במודיעי ִעלית( לא
היו חלק ממתקני החצר הנדרשי ; בחצרות  43מ  63בתי הספר שנבדקו ) 13באלעד27 ,
בבני ברק ו  3במודיעי ִעלית( לא היו מתקני לפעילות ספורטיבית.
 .9בתקנות התכנו והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשמ"ג  ,1983נקבעו ,בי היתר ,הוראות
בדבר התקנת מקומות חנייה ליד מוסדות חינו  .בהוראת הקבע ) (5.8.2 ;25 5.1נקבע כי התקנת
תחנות הסעה לתלמידי ותחזוקת ה באחריות הרשות המקומית/הבעלות .עוד נקבע שיוקמו
גדרות מג להפרדת התלמידי מאזור התנועה ושמסלול התנועה בתחנת ההסעה יאפשר לצאת
ממנה ללא שימוש בהילו אחורי.
נמצא כי פרט למוסד אחד )בבני ברק( ,בכל מוסדות החינו שנבדקו לא הותקנו מקומות
חנייה מסודרי ולא הותקנו תחנות הסעה לתלמידי .
 .10בהוראות הקבע נקבע כי בחצר המוסד לא יימצאו עמודי חשמל או טלפו ; כל קווי החשמל
והטלפו יהיו תת קרקעיי ; ואי להעביר קו מתח חשמל מעל למוסד או בקרבתו.
נמצא כי  11מ  66מגרשי של מוסדות חינו שנבדקו בבני ברק היו סמוכי לקווי חשמל
)מתח גבוה(.
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קווי חשמל מעל לחצר בית ספר על יסודי בבני ברק )צול ב (3.6.07

 .11בהוראות הקבע נקבע כי המדרגות במוסדות החינו יעמדו ,בי היתר ,בדרישות האלה:
מספר המדרגות במהל אחד לא יהיה פחות מ  3ולא יותר מ  ,14רוחב מהל המדרגות לא יהיה
פחות מ  1.20מ'.
בשני מוסדות חינו בבני ברק ,שמוקמו בקומות עליונות של שני בנייני  ,היו חדרי מדרגות
שלא התאימו להוראות הקבע :מספר מדרגות במהל אחד היה יותר מ  14בכל מהל ,
ורוחב מהל המדרגות היה פחות מהקבוע בהוראות.
 .12בהוראות הקבע נקבע כי המטבח בג הילדי יופרד מחדר הלימוד וישמש להכנת אוכל;
מתקני הבישול והחימו והכלי החשמליי המזיני אות יימצאו במקו גבוה מחו להישג ידו
של הילד.
נמצא כי ב  53מ  123גני הילדי שנבדקו ) 16באלעד 10 ,בבני ברק ו  27במודיעי ִעלית(
לא הופרד המטבח מחדר הלימוד.
 .13בהוראות הקבע נקבע כי עבודות בנייה במוסד חינו ייעשו במהל הלימודי רק בלית
ברירה ,ורק "העבודות השקטות והנקיות יחסית"; אזור העבודה יבודד; בי שטח המוסד לאתר
הבנייה תיבנה גדר הפרדה קשיחה ,אטומה ויציבה; הגדר תיבנה מלבני  ,מלוחות ע או מחומרי
אחרי  ,וגובהה יהיה  2מ' לפחות; יותקנו דרכי גישה נפרדות לעובדי  ,לצור הכנסה והוצאה של
חומרי  ,כלי וציוד.
)א( על גגותיה של שני גני ילדי בבני ברק נעשו עבודות בנייה במהל הלימודי .
נמצא כי הלימודי בגני הילדי התקיימו בלא ששטחי הבנייה גודרו כנדרש ,והדבר יצר
מפגעי בטיחות חמורי לילדי .
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בנייה מעל לשני גני ילדי בבני ברק )צול ב (3.6.07

)ב( בחמישה מוסדות חינו במועצה המקומית אלעד נמצאו מפגעי בטיחות חמורי
עקב בנייה :בארבעה מה נעשו עבודות בנייה בזמ הלימודי בלא ששטחי הבנייה גודרו,
וכ נוצרו מפגעי בטיחות חמורי לתלמידי שלמדו בה ; בחצר במוסד חינו אחר נותרו
בורות ופסולת בנייה שלא פונתה .בקומת הקרקע של מבנה של שלוש קומות ,שיועד
לישיבה גבוהה ,מוק בית ספר על יסודי .נמצא כי בניית המבנה לא הסתיימה ,ועבודות
בנייה בקומותיו העליונות נעשו במהל הלימודי ; חצר המבנה לא גודרה ,השטח שסביב
המוסד היה רצו מהמורות ומכוסה כולו בפסולת בניי הכול בניגוד להנחיות הבטיחות
של משרד החינו .
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו ולרשויות המקומיות שנבדקו כי המצב הפיזי
הלקוי של מוסדות החינו ברשויות המקומיות שנבדקו מחייב לעשות פעולות מידיות
להסרת מפגעי בטיחותיי בבתי הספר ולמלא אחר הנחיות משרד החינו הנוגעות למצב
הפיזי של המוסדות.

תנאי פיזיי במוסדות חינו חרדיי פנימייתיי
רוב בתי הספר העל יסודיי  23לבני של המגזר החרדי מקיימי לצד בית הספר פנימייה ,ובה לני
רוב תלמידי בית הספר .בתחומי המועצה המקומית אלעד והמועצה המקומית מודיעי ִעלית ,שרוב
אוכלוסיית תלמידיה היא בגיל ג הילדי ובית הספר היסודי ,פעלו בשנת התשס"ז שתי פנימיות
ופנימייה אחת ,בהתאמה .בתחו עיריית בני ברק יש בתי ספר פנימייתיי רבי  .בתיקי העירייה
__________________

23

פרק זה עוסק במוסדות חינו פנימייתיי על יסודיי לתלמידי בגילאי .18 14
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לא היה כל רישו בעניינ  ,והעירייה א לא ידעה את מספר  .מהסברי גורמי החינו בעירייה
עולה כי ברוב בתי הספר העל יסודיי לבני של המגזר החרדי פועלות פנימיות .משרד מבקר
המדינה מערי  ,על פי ממצאי סקר טלפוני שעשו עובדיו בספטמבר  ,2007כי מספר הפנימיות
העל יסודיות בעיר בני ברק גדול מ .70
פיקוח משרד החינו על התשתיות בפנימיות
משרד מבקר המדינה פרס בשנת  2004דוח על הביקורת במינהל לחינו התיישבותי פנימייתי
ועליית הנוער שבמשרד החינו ) 24להל המינהל לחינו התיישבותי( ,ובו נכללו בי היתר
ממצאי הביקורת על בטיחות בפנימיות ובכפרי נוער .המינהל לחינו התיישבותי שבמשרד החינו
ממונה על בתי הספר האזוריי  ,החקלאיי והימיי ועל כפרי נוער ופנימיות שבמסגרת החינו
הרשמי.
משרד מבקר המדינה עמד בדוח האמור על חלל בחקיקה :להפעלת בית ספר או מעו  25נדרש
רישיו שהשגתו כרוכה ,בי היתר ,במילוי דרישות בטיחות ,ואילו להפעלת פנימייה או כפר נוער,
שבה מתחנכי ילדי שגיל  14שנה ויותר ,לא נדרש רישיו .
משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינו בדוח האמור כי "המצב שבו חלק מהמוסד בית הספר
טעו רישיו  ,בעוד חלקו האחר הפנימייה לבני כיתה ט' ומעלה אינו טעו רישיו  ,אינו סביר.
על המשרד בצירו גורמי נוספי  ,ובה משרד הרווחה ,לפעול להסדיר רישוי הפנימיות
בחקיקה ,בי שהדבר ייעשה על ידי תיקו הגדרת ילד בחוק הפיקוח על מעונות כ שיכלול בני
נוער עד גיל  18ובי שייעשה בדרכי אחרות".
נמצא כי עד למועד סיו הביקורת )אוקטובר  (2007לא הוסדרה בחקיקה חובת רישוי כל
הפנימיות ולא הוסדר הפיקוח עליה בחקיקה .בפועל קיי משרד החינו  ,באמצעות המינהל
לחינו התיישבותי ,ביקורות בטיחות בפנימיות ובכפרי הנוער שבפיקוחו ,אשר אינ מהמגזר
החרדי.
מתשובת משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה כי עד שנת  1990פיקחה המחלקה לעליית
הנוער שבסוכנות היהודית על חלק מ הפנימיות שבמגזר החרדי .מהמועד האמור הועברה אחריות
הפיקוח על פנימיות אלה למינהל לחינו התיישבותי .הפיקוח מבוצע בפועל בידי עמותה והוא
כולל פיקוח על התשתיות .מנתוני העמותה עולה כי בשנת התשס"ח היא מפקחת על  96פנימיות,
בה  85פנימיות לבני .
מהאמור לעיל עולה כי המינהל לחינו התיישבותי מקיי פיקוח ,על חלק קט מכלל הפנימיות
החרדיות לבני באר  .כ לדוגמה בבני ברק פיקח המינהל על כשליש מהפנימיות לבני .
נמצא כי נוכח המצב החוקי האמור לא פיקח משרד החינו על רוב הפנימיות שבבתי הספר
החרדיי  ,וא היה חסר בידיו מידע על מיקומ ועל מצב .

__________________

24
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פיקוח משרד הבריאות על הפנימיות
הפעלה של מוסדות פנימייתיי  ,שבה שוהי תלמידי במש כל שעות היממה ובמסגרת
קיימי בי היתר מטבחי  ,חדרי אוכל ,חדרי שירותי ומקלחות ,מחייבת הקפדה על תנאי
תברואה נאותי  .משרד הבריאות אינו מפקח על תנאי התברואה במוסדות החינו הפנימייתיי
שבמגזר החרדי.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד הבריאות בעניי זה כי במסגרת קביעת הסדר חקיקתי
בדבר רישוי של פנימיות על יסודיות ופיקוח עליה יש להגדיר ג את תפקידי משרד
הבריאות ,וזאת כדי להבטיח פיקוח על תנאי התברואה שבמוסדות הללו .עד לביצוע
התיקו החקיקתי האמור נדרש משרד הבריאות לפקח על תנאי התברואה במוסדות הללו על
פי הסמכויות הכלליות שניתנו למשרד בדי בתחומי הבריאות והתברואה.

פיקוח הרשויות המקומיות על הפנימיות שבתחומ
בשלוש הרשויות המקומיות שנבדקו היו כאמור ,עשרות פנימיות חרדיות ,רוב בבני ברק ,ושהו
בה אלפי תלמידי  .נמצא כי הרשויות המקומיות שבתחומ פעלו הפנימיות לא קיימו כל פיקוח
על התנאי הפיזיי בה  .עיריית בני ברק ג לא ידעה כאמור את מיקומ ואת מספר של עשרות
פנימיות שפעלו בתחומה.
התנאי הפיזיי בפנימיות
משרד החינו ומשרד הרווחה יזמו הכנת "מדרי לתכנו בנייה וחידוש פנימיות לילדי ולבני
מדרי לפנימיות( ,הכולל את הדרישות הפיזיות הנובעות מ המרכיבי
נוער") 26להל
הפונקציונליי של הפנימיות .במדרי לפנימיות נקבעו עקרונות לתכנו מסגרות המגורי של
החניכי בפנימייה ,ובבסיס המטרה להקנות אופי "ביתי למסגרת המגורי ולתת לחני תנאי
רווחה ,פרטיות ואינטימיות במסגרת המגורי ".
משרד מבקר המדינה בדק  11פנימיות )שמונה מ  70ויותר הפנימיות בבני ברק ,שתי פנימיות
שפעלו באלעד ופנימייה אחת במודיעי ִעלית( ומצא נושאי רבי שלא תאמו לתנאי הפיזיי
שנקבעו במדרי לפנימיות ובהוראות הקבע של משרד החינו  .בכמה מהפנימיות נמצאו ג
מפגעי בטיחותיי .
 .1בהוראות הקבע של משרד החינו נקבעה החובה להתקי חצר למוסד חינו ; במדרי
לפנימיות נקבע כי בי מבני המגורי של החניכי נדרש להקצות שטח לחצר כמקו למשחק,
להפוגה ,למנוחה ,לטיפוח ירק ונוי ולפעילויות תחביב אחרות .המתקני הבסיסיי הנדרשי
בחצר :רחבה מרוצפת ,פינת ישיבה ומגרשי משחקי  .כמו כ נדרשי אזורי מוצלי  ,בעיקר
בפינות הישיבה ,ושטחי נוי )עצי  ,דשא ,גינות( ע תשתית השקיה הולמת.
__________________

26

א .אלו רש ואחרי  ,מדרי לתכנו בנייה וחידוש פנימיות לילדי ולבני נוער ,משרד החינו
התרבות והספורט ,משרד העבודה והרווחה ,ג'וינט ישראל ,המכו לפיתוח מבני חינו ורווחה ,מר
.1995
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נמצא כי מבני  10מ  11הפנימיות שנבדקו מוקמו ברוב שטח המגרש שיועד לה  ,בלא
שנותר מקו לחצר .ב  10מהפנימיות לא היה גידור ,או שהגידור היה לקוי.

מגרש פנימייה באלעד )צול ב (13.12.06

בפנימייה שליד בית ספר על יסודי בבני ברק התגוררו כ  60מ  95תלמידי הישיבה.
הפנימייה מוקמה במבני יבילי שהוצבו בשטחי שתפסו את כל המגרש ולא הותירו
מקו לחצר .המבני גודרו במעקה ע ובגדר רשת פרוצה שאינה תקנית ,כל זאת בניגוד
לנדרש.
 .2במדרי לפנימיות נקבע כי שטח חדרי השינה נטו ייקבע לפי מספר החניכי שאמורי לישו
בחדר .במדרי נקבעו שלוש חלופות אפשריות :שני חניכי  14 12מ"ר; שלושה חניכי 15
 18מ"ר; ארבעה חניכי  24 20מ"ר.
נמצא כי ב  7מ  11הפנימיות שנבדקו אוכלסו חדרי השינה במספר חניכי גדול מהקבוע
במדרי לפנימיות ,לדוגמה:
בפנימייה באלעד נבנו חדרי השינה בשטח של  9מ"ר ,של  11מ"ר ו  12מ"ר חדרי ששטח
קט מהשטח המזערי שנקבע במדרי הפנימיות לחדרי שינה .בחדרי ששטח  9מ"ר לנו
שלושה חניכי  ,בחדרי ששטח  11מ"ר לנו ארבעה חניכי  ,ובחדרי ששטח  12מ"ר לנו
חמישה חניכי מספר חניכי כפול מזה שנקבע במדרי לפנימיות.
 .3במדרי לפנימיות נקבע כי במגורי החניכי יותקנו יחידות סניטריות )אסלה ,כיור ומקלחת(
בשטח של  7 6מ"ר ,ומספר יחושב לפי ארבעה משתמשי לכל יחידה סניטרית; עוד תותק
במבנה המגורי יחידת שירותי ציבורית )שירותי  +כיור( בשטח של  3מ"ר.
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נמצא כי בשתי פנימיות היה שטח היחידות הסניטריות קט מהנדרש ,ובשבע פנימיות היה
מספר היחידות הסניטריות הצמודות לחדרי המגורי קט מהנדרש למספר התלמידי
שהתגוררו בחדרי .
בפנימייה שליד בית ספר על יסודי בבני ברק לנו  80תלמידי  .נמצא כי לכל  8תלמידי
הייתה יחידה סניטרית בשטח של  6מ"ר דהיינו מספר התלמידי היה כפול מזה שנקבע
ליחידה סניטרית אחת.
 .4במדרי לפנימיות נקבע כי במגורי החניכי יהיה מטבחו ששטחו כ  4מ"ר להכנת ארוחות
ביניי קלות .נמצא כי בכל הפנימיות שנבדקו לא היו מטבחוני .
 .5במדרי לפנימיות נקבע כי חדר העזר הרב תכליתי במגורי החניכי יהיה מיועד לפעילויות
החניכי המחייבות הצנעה בחדר נפרד ,כגו שיחה אישית ע איש צוות חינו  ,מפגש ע הורי
ופעילות פרטנית של חני או של קבוצת חניכי בתחו מסוי שאינו מתאפשר בחדר השינה.
נמצא כי בכל הפנימיות שנבדקו לא היה חדר לפעילויות האמורות.
 .6במדרי לפנימיות נקבע כי במסגרת המגורי נדרשת פינת ישיבה או פינת משחק שבה יוכלו
החניכי לבצע פעילויות ברמות שונות ,כיחידי ובקבוצות קטנות ,מחו לחדרי שינה א
בקרבת  .המקו יכלול ,בי היתר ,כורסאות ,שולח נמו  ,פינת מחשב ומשחקי ההולמי את
גיל של החניכי  .נמצא כי בכל הפנימיות שנבדקו לא היו פינות ישיבה או פינות משחק כנדרש.
משרד מבקר המדינה העיר לשלוש הרשויות המקומיות שנבדקו ,ובייחוד לעיריית בני ברק,
כי יש לראות בחומרה רבה את קיומ של עשרות פנימיות שבה מתגוררי אלפי תלמידי
בלא שהרשויות המקומיות מפקחות על מצב המבני בה ובלא שה בודקות א אי בה
מפגעי בטיחותיי .
יצוי כי המועצה המקומית אלעד כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "לא ברור מדוע
מועלות טענות אלו כלפי המועצה ,שכ הפנימיות אינ מופעלות על ידה ואינ בשליטתה ,כי
מופעלות בידי בעלי פרטיי  .המועצה א אינה מסייעת לפנימיות באופ כלשהו ואינה מתקצבת
פעולת ".
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את המצב שבו עשרות אלפי תלמידי לני בפנימיות
שתנאיה הפיזיי ירודי ובלא שמתקיי פיקוח כלשהו על התנאי הפיזיי והתברואתיי
הקיימי בה ועל מפגעי בטיחות שעלולי להיווצר בה  .על משרד החינו לפעול ללא
דיחוי למיפוי כל הפנימיות שליד בתי הספר החרדיי  ,לבחו את מצב הפיזי ,לקבוע
אחראי לפיקוח עליה וליצור תנאי לקיו פיקוח על אופ הפעלת  .על משרד הבריאות
לפעול לקביעת נורמות מחייבות לבחינת מצב התברואה והגיהות בפנימיות כבבתי הספר
ולהיער לפיקוח על קיו הנורמות בנושאי הללו בפנימיות.
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מספר התלמידי הלומדי במוסדות המגזר החרדי גדל משנת  1992ועד לשנת  2006ב
 141%והגיע לשיעור של כ  15%מכלל התלמידי בישראל .שיעור זה צפוי להמשי לגדול
בשני הבאות.
הממצאי שפורטו בדוח ביקורת זה חושפי התנהלות לקויה ובעייתית בכל הנוגע
לתהליכי קבלת ההחלטות המתקיימי בשלטו המרכזי ובשלטו המקומי בקשר לתקצוב
ולהקמה של מוסדות חינו חרדיי בישראל ,ולפיקוח על מצב הפיזי של מוסדות אלה.
טר גובשה מדיניות רשמית הנותנת מענה לכלל שאלות היסוד הכרוכות בנושא זה; טר
נקבעו קריטריוני להקצאת המשאבי ; חסר בסיס מידע עדכני בדבר מצב תשתיות החינו
הקיימות במגזר החרדי; תהליכי הבחינה וההחלטה התקיימו במשרד החינו וברשויות
המקומיות שלא על פי כללי מינהל תקיני ; החלטות בדבר הקצאות של מיליוני ש"ח התקבלו
בהלי לא שקו  ,ללא תיעוד המציג שיקולי והנמקות; משרד החינו והרשויות המקומיות
לא פיקחו כראוי על מצב הפיזי ,התברואתי והבטיחותי של מוסדות החינו .
לדעת משרד מבקר המדינה ,השינוי בתהליכי הטיפול האמורי חייב להיות מושתת על
ארבעה עוגני עיקריי :
 .1על הממשלה או משרד החינו לקבוע מדיניות בנושא הקצאת משאבי להקמת
מוסדות חינו חרדיי  ,להגדיר את מידת המחויבות של המדינה לתת מענה למגזר זה
בתחו תשתיות החינו ולהבטיח את קיומ של תנאי מזעריי במוסדות חינו פרטיי .
מדיניות משרד החינו בתחו זה צריכה להיקבע ,בי היתר ,נוכח החובה המוטלת עליו
בחוק לפקח על קיו תנאי פיזיי נאותי בבתי הספר ,ונוכח הדרישה שעוגנה באמנת
האו" לזכויות הילד להבטיח הקצאה שוויונית של חינו איכותי לכלל התלמידי .
 .2יש לבסס את תהליכי קבלת ההחלטות בנושא זה ברמת השלטו המרכזי וברמת
הרשויות המקומיות על אמות מידה ברורות ושקופות.
 .3תהליכי הבחינה והאישור של משרד החינו ושל הרשויות המקומיות בעניי הקצאת
משאבי להקמת מוסדות חינו חרדיי צריכי להיעשות על פי כללי מינהל תקי  .יש
להגדיר את הפורומי שבוחני בקשות בנושא ,יש לפרט את הנימוקי להחלטות ויש
לתעד את כל תהליכי ההחלטה שמתקיימי .
 .4על משרד החינו והרשויות המקומיות להגביר את הפיקוח על מצב הפיזי של
מוסדות החינו החרדיי ולפעול כ שמוסדות אלו יתקנו את הטעו תיקו .
יש להביא לשינוי המציאות של עשרות אלפי תלמידי הלני בפנימיות של בתי ספר
חרדיי שתנאיה הפיזיי ירודי ובלא שמתקיי בה פיקוח של משרד החינו  ,של משרד
הבריאות או של הרשות המקומית שבתחומה מצויה הפנימייה .על משרד החינו לפעול
ללא דיחוי למיפוי כל הפנימיות שליד בתי הספר החרדיי  ,לבחו את מצב הפיזי ,וליצור
תנאי לקיו פיקוח על אופ הפעלת .
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