
 623 
    משרד החינו  התרבות והספורט

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדקו , שהוא יחידת סמ  של המשרד, במינהל לחינו  התיישבותי ועליית הנוער

הקצאת מורות חיילות ובנות שירות ; נשירת חניכי  מפנימיות: נושאי  אלה
כמו כ  נבדקו נושאי  כספיי  . בטיחות בפנימיות; לאומי לעבודה בפנימיות

באיזו מידה , עוד נבדק. ובה  תקצוב הפנימיות והתמיכה בה , ותקציביי 
ערוכות הפנימיות שבפיקוח המינהל לחינו  התיישבותי למלא את הצרכי  

 . של חניכי המינהל הייחודיי
שעת חירו  , באג  הביטחו , במינהלת הטיולי  והלמידה מחו  לבית הספר

למשאבי אנוש במשרד ל הבכיר למינהל ו"ובלשכת הסמנכ, ובטיחות סביבתית
 .נבדק טיפולו של המשרד בטיולי   מחו  לבית הספר

כ  נבדק נושא מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני 
   ).5' ראו בדוח זה עמ(במסגרת מטלת רוחב בנושא , שרי 

 המינהל לחינו  התיישבותי
 תקציר

הוא יחידת סמ  של )  המינהל להל  (המינהל לחינו  התיישבותי ועליית הנוער 
, יסודיי  המינהל מפקח על בתי ספר אזוריי  על. התרבות והספורט, משרד החינו 

על פנימיות ועל כפרי נוער, קיבוציי  וימיי , על בתי ספר חקלאיי 
1

 2004בשנת . 
אזוריי  ,  בתי ספר פנימייתיי 120  תלמידי  בכ67,000 פיקח המינהל על כ

 .ח" מיליארד ש1.8  היה כ2004בו המאושר לשנת תקצי. והתישבותיי 
ג"בשנת הלימודי  התשס

2

 ֵהִשֹי  המינהל בפנימיות שבפיקוחו ) 2003 2002 (
נוס, על חניכי המינהל לומדי  בפנימיות ).  חניכי המינהל להל  ( חניכי  13,000 כ

י שבפיקוחו ג  חניכי  שנרשמו אליה  באופ  פרטי וחניכי  שהופנו אליה  על יד
המינהל נושא בעיקר המימו  להחזקת חניכי המינהל . גופי  ציבוריי  אחרי 

 .בפנימיות
__________________ 

 ).או ימי(פנימייה ומשק חקלאי , ספר מוסד הכולל בתוכו בית: כפר נוער 1
 .טמבר ומסתיימת באוגוסט בשנה שלאחר מכ שנת לימודי  מתחילה בספ 2
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היה שיעור ) 2003אוגוסט  2000ספטמבר (ג "התשס א"בשנות הלימודי  התשס .1

הייתה שונות . 14% הנשירה הממוצע של חניכי המינהל מפנימייה שבה הושמו כ
שיעור הנשירה מה  הגיע באות  שני  והיו פנימיות ש, בשיעור הנשירה מ  הפנימיות

ניכרה שונות ג  בשיעור הנשירה מ  הפנימיות של בני נוער בקבוצות .  ויותר30% ל
כרבע מהחניכי  ) 2003 2002(ג "בשנת הלימודי  התשס. גיל ובקבוצות מוצא שונות

 .נשרו לאחר מכ  לגמרי ממערכת החינו , שנשרו מפנימייה שבה הושמו
של הוצאות )  סל לאור להל  (משרדית סל  ה ועדה בי  קבע1975בשנת  .2

סל לאור לא עודכ  ע  השני  ובעת הביקורת נמצא שהוא כבר לא היה . הפנימייה
זאת ; מותא  לרמת השירותי  שהפנימיות נדרשות לספק לחניכי  בשנות האלפיי 

סנ  א  למעשה אי  אחידות בי  הפנימיות בחו, הסל משק, שיטת תקצוב אחידה, ועוד
 .הכלכלי ובאוכלוסיית החניכי  ששוהה בה 

חלק מהתקנות . נמצאו ליקויי  בפעולות המינהל בנוגע למת  תמיכות לפנימיות .3
בנסיבות אלה אירע שהמינהל העניק . משמעי נוסח באופ  כללי שאינו ממצה וחד

 .למוסדות כפל תמיכה עבור אות  פעילויות מתקנות תמיכה שונות
  להל  (קוח המינהל משובצות מורות חיילות ובנות שירות לאומי בפנימיות שבפי .4

אג, בכיר לשירות לאומי ומורות חיילות במשרד . לצור  סיוע לצוות החינוכי) כוח עזר
הקצאת המורות . מופקד על קליטת  ועל הצבת  במוסדות חינו )  האג, להל  (

, בלא שהמינהל היה החיילות ובנות השירות הלאומי לפנימיות נעשתה על ידי האג
הקצאת כוח העזר נעשתה על פי נוהלי עבודה לקויי  תו  פגיעה בעקרו  . מעורב בכ 

במתכונת העבודה יש חשש שחלוקת , יתרה מכ . השוויו  ובלא תיעוד הפעולות שנעשו
התקני  נעשתה לעתי  משיקולי  לא ענייניי  ותו  העדפת מוסדות מסוימי  על פני 

 .אחרי 
, ב אי  חוק המחייב קבלת רישיו "י 'ת פנימיות לתלמידי כיתות טלש  הפעל .5

בביקורות בטיחות שעשה המינהל בפנימיות . ולפיכ  אי  חובת פיקוח על מוסדות אלה
ובכפרי נוער נמצאו מפגעי בטיחות חמורי  ה  במבני המגורי  ה  בחדרי הלימוד 

 גילוי אש וכיבוי אש בנושא, המפגעי  הבולטי  היו בתשתית החשמל. ובחדרי הספח
כשירי   חלק מהמוסדות נמצאו בלתי). היעדר סורגי  למניעת נפילות(ובחלונות 

  .מבחינה בטיחותית
♦  

 מבוא
הוא יחידת סמ  של משרד )  המינהל להל  (המינהל לחינו  התיישבותי ועליית הנוער  .1

על , יסודיי  אזוריי  עלהמינהל מפקח על בתי ספר ).  המשרד להל  (התרבות והספורט , החינו 
. 3על פנימיות ועל כפרי נוער, על בתי ספר ימיי , על בתי ספר קיבוציי , בתי ספר חקלאיי 

 מקצת  בבעלות המשרד ויתר  בבעלות  למוסדות הפנימייתיי  ולכפרי הנוער בעלויות שונות 
 .עמותות ותאגידי  ציבוריי , מועצות אזוריות

__________________ 
 ).או ימי(פנימייה ומשק חקלאי , ספר מוסד הכולל בתוכו בית: כפר נוער 3
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. ב"י ' בכיתות ז18 12לומדי  בני גילי  )  ספר ופנימיותבתי(במוסדות שבפיקוח המינהל 
מבני נוער מיישובי  כפריי  , אוכלוסיית התלמידי  מורכבת בעיקר מתלמידי המועצות האזוריות

בני נוער , נוס$ על הקבוצות שנמנו. ל ששוהה באר# במסגרת פעילות לעידוד העלייה"ומנוער מחו
 .כלכליות ומשפחתיות  גורמי השמה עקב בעיות חברתיותאחרי  כוונו לחינו  פנימייתי על ידי

 הועברו למינהל מכלול הנושאי  הנוגעי  לפנימיות שעד אז טופלו על ידי 1996בספטמבר 
 משמש המינהל מטה מרכזי לטיפול 2004החל מינואר . המחלקה לעליית הנוער בסוכנות היהודית

 של ילדי  בכל הפנימיות שבאחריות השמה וקליטה, כולל פיקוח, בחינו  הפנימייתי במשרד
 .4המשרד לרבות אלה שמופעלות על ידי גופי  מחו# למשרד

ומרביתו נועד לתשלו  שכר , ח" מיליארד ש1.8  היה כ2004התקציב המאושר של המינהל לשנת 
.  משרות370  עובדי  בכ400 במינהל כ. לאחזקת תלמידי  בפנימיות ולתמיכה בה , לעובדי הוראה

אזוריי  ,  בתי ספר פנימייתיי 120  תלמידי  בכ67,000  היו בפיקוחו כ2004בשנת , ניולפי נתו
 .והתישבותיי 

.  מסגרות פנימייתיות באחריות גופי  שוני 506 היו בישראל 2002בשנת , לפי נתוני המשרד .2
ניקות  מהפנימיות מע85% כ. 18 12מרבית  בני גילי  ;  חניכי 70,000 במסגרות אלו היו קרוב ל

המשרד אחראי ). בעל אוריינטציה שיקומית וטיפולית(והיתר מעניקות חינו  מיוחד , חינו  רגיל
ה  " אשפוזיות פוסט"ו" שיקומיות", "טיפוליות" בעוד שמסגרות 5"חינוכיות"למסגרות המוגדרות 

 .באחריות משרד הרווחה
 חניכי  13,000 קוחו כהשי  המינהל בפנימיות שבפי) 2003 2002 (6ג"בשנת הלימודי  התשס

ההורי  ; המינהל נושא בעיקר המימו  להחזקת חניכי המינהל בפנימיות).  חניכי המינהל להל  (
, יצוי . אבל ה  זכאי  להנחה על פי מבחני הכנסה, נדרשי  להשתת$ בעלויות ההחזקה בפנימייה

ליה  באופ  פרטי לומדי  בפנימיות שבפיקוחו ג  חניכי  שנרשמו א, שנוס$ על חניכי המינהל
 .וחניכי  שהופנו אליה  על ידי גופי  ציבוריי  אחרי  כגו  משרד הרווחה

חניכי  : ועיקר , ות בקבוצת חניכי המינהל בפנימיות שבפיקוחולהמינהל קבע קריטריוני  להיכל
חניכי  ממשפחות שבה  יש תופעות הפוגעות בתפקודו של הילד ; הוריות יתומי  או ממשפחות חד

חניכי  ממשפחות ; כגו  התנהגות עבריינית או משבר במערכת המשפחתית, תחותו התקינהובהתפ
חניכי  הנמצאי  על ; חניכי  ממשפחות של עולי  חדשי ; ברוכות ילדי  אשר מצב  הכלכלי קשה
 .ס$ נשירה או שנשרו ממערכת החינו 

 א "ודי  התשס שניתח את מאפייני חניכי המינהל לשנת הלימ7 פורס  מחקר2001באוגוסט 
 35% כ; כי כמחצית מחניכי המינהל היו עולי  חדשי , ממצאי המחקר העלו). 2001 2000(

כשני שלישי  מהחניכי  הגיעו מעיירות פיתוח ומיישובי ; הוריות מהחניכי  היו ממשפחות חד
בסיכו  המחקר .  מהחניכי  היו ממשפחות שהכנסת  הוגדרה מתחת לקו העוני70% כ; פריפריה

כי המסגרת הפנימייתית עשויה לתרו  לבני נוער אלה הנמצאי  במצב של ש0לי0ת חברתית , רנאמ
 .ולחזק  מבחינות לימודיות וחברתיות" מסוכנת ובלתי מוצדקת"
בי  . ביקורת במינהל, לסירוגי ,  עשה משרד מבקר המדינה2004ספטמבר  בחודשי  מאי .3

מורות חיילות ובנות שירות (הקצאת כוח עזר ; מיותנשירת חניכי  מפני: היתר נבדקו נושאי  אלה
ובה  , כמו כ  נבדקו נושאי  כספיי  ותקציביי . בטיחות בפנימיות; לעבודה בפנימיות) לאומי

משרד מבקר המדינה ג  בדק באיזו מידה ערוכות הפנימיות . תקצוב ומת  תמיכות לפנימיות

__________________ 
 ".המפעל להכשרת ילדי ישראל"ו" האגודה לקידו  החינו " 4
 ".חינוכיות שיקומיות"באחריות המשרד ג  שלוש מסגרות  5
 .בשנה שלאחר מכ שנת לימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  6
 -ÚÂ ‰ ˙ÈÈÏÚÂ È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ÍÂ ÈÁÏ Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÓÈ Ù· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈÎÈ Á Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó¯ , ר גוסטבו מש"ד 7

Ò˘˙·"‡ ,2001(אוניברסיטת חיפה , המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.( 
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ביקורת קודמת בנושא חינו  . כי המינהלשבפיקוח המינהל לתת מענה לצרכי  הייחודיי  של חני

   .19968פנימייתי פורסמה בשנת 
 נשירת חניכי  מפנימיות

 לא ריכז המינהל נתוני  על הנשירה מהפנימיות ולא הגדיר באופ  רשמי דרכי טיפול 1997עד שנת 
שתפקידיה איסו$ נתוני  מפנימיות על " יחידה למניעת נשירה"באותו מועד הקי  המינהל . בה

הנחיית עובדי הפנימייה ; יצירת מודעות לתופעה בקרב צוות העובדי  בפנימייה; היק$ הנשירה מה 
 .לאיתור מוקד  של חניכי  בסיכו  לנשירה ולגיבוש דרכי טיפול בה 

 . הוא כפו$ למנהל אג$ הקליטה במינהל; בראש היחידה למניעת נשירה מונה עובד בחצי משרה
; בהיק$ של חצי משרה לכפר) ס" קב להל  (קצי  ביקור סדיר  כפרי נוער מינה המינהל 31 ב

ס כפו$ מינהלית למנהל הכפר "הקב. המינהל נושא ברוב עלויות משרתו באמצעות מת  תמיכה
מכפרי נוער ופנימיות שבה  לא . ומונחה מבחינה מקצועית על ידי היחידה למניעת נשירה במינהל

ש צוות הפנימייה אשר ירכז את הטיפול בנשירה ס הוא דרש למנות עובד אי"מינה המינהל קב
  .וידווח על כ  ליחידה למניעת נשירה

 נתוני נשירה
 2000ספטמבר (ג "התשס א"משרד מבקר המדינה ניתח את נתוני הנשירה בשנות הלימודי  התשס

הממצאי  מבוססי  על נתוני . ב"י 'מפנימיות שבה  שוהי  חניכי המינהל בכיתות ז) 2003אוגוסט 
 105 דיווחי  ש; נתוני היחידה למניעת נשירה: הנתוני  הופקו בי  היתר בהתבסס על אלה. מינהלה

 .סי "דוחות של קב; שלחו ליחידה למניעת נשירה,  מחניכי המינהל13,000 שבה  הושמו כ, פנימיות
בי  א  , "נושר"תלמיד העוזב את מערכת החינו  מוגדר , 9על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ובי  א  הוא עובר ללמוד במוסד שאינו במערכת החינו  של , נשאר מחו# לכל מסגרת לימודית"
כעזיבה , "נשירה מפנימייה"משרד מבקר המדינה הגדיר לצור  הביקורת הנוכחית ". משרד החינו 

ג  א  לאחר מכ  הוא עבר למסגרת , את הפנימייה שבה הוש ) תהא סיבתה אשר תהא(של חני  
 ). נשירה להל  (רד החינו  מכיר בה חינוכית שמש

עקב ;  על פי החלטת החני  ובני משפחתו מרצו  : חני  יכול לעזוב פנימייה מאחת משלוש סיבות
 בגלל התנהגות חריגה  מחמת הרחקה ;  בשל היעדרויות או ניתוק חברתי חוסר הסתגלות והתאמה 

 .פנימייה אינה מסוגלת לטפל בושימוש באלכוהול או בסמי  ולאחר שנקבע כי ה, כגו  אלימות
 14%נשרו בממוצע ) 2003אוגוסט  2000ספטמבר (ג "התשס א"בי  שנות הלימודי  התשס .1
 מהחניכי  נשרו לגמרי ממערכת החינו  של 11% כ.  פנימיות105  חניכי המינהל ב13,000 מ

 . מהחניכי  הושמו מחדש בפנימייה אחרת של המינהל3% ו, 10המינהל
כרבע מהתלמידי  שנשרו מפנימיות המינהל בשנת ,  המחלקה לביקור סדיר במשרדעל פי נתוני

 .נשרו לאחר מכ  לגמרי ממערכת החינו ) 2004 2003(ד "הלימודי  התשס
__________________ 

 .335' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„46 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1996 ראו  8
9 Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘ , ¯ÙÒÓ54 )2003( ,8 3' עמ. 

קליטת החניכי  בפנימייה אחרת שבפיקוח המינהל או   אי נשירה ממערכת החינו  של המינהל  10
 .כתלמידי  אקסטרניי  בבית ספר שבפיקוח המינהל
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כי הוא פיתח מנגנו  להעברת חניכי  ,  למשרד מבקר המדינה מסר המינהל2004בתשובתו מנובמבר 
עת נשירה נעשו מאמצי  רבי  למנוע ולהקטי  עד ומאז הקמת היחידה למני, מפנימייה לפנימייה

 .כמה שנית  את מספר התלמידי  העוזבי  או המועזבי 
והפנימייה הייתה עבור  , חלק מחניכי המינהל נשרו עוד קוד  לכ  מבתי ספר שבתחו  מגוריה 

 כרבע מהחניכי  שנשרו מפנימייה שבה הושמו, כאמור. מוצא אחרו  לפני נשירה ממערכת החינו 
 .נשרו לאחר מכ  ממערכת החינו 

ג "התשס א"בטבלה שלהל  נתוני  על שיעור נשירת חניכי המינהל בשנות הלימודי  התשס .2
  :על פי סיבת נשירה) 2003אוגוסט  2000ספטמבר (

 Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎÈ Á ˙¯È˘ )ÌÈÊÂÁ‡· ( 
ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· 

Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"· Ò˘˙‰"‡ ‰¯È˘ ‰ ˙·ÈÒ 
 רצו עזיבה מ 56.2 62.5 55.9
 התאמה חברתית אי 19.0 15.9 19.3
 התאמה לימודית אי 6.0 3.4 5.0

  הרחקה 18.8 18.2 19.8
 .כי יותר ממחצית החניכי  שנפלטו ממוסדות פנימייתיי  עזבו מרצונ , מהטבלה עולה )א(

 ‰·ÈÊÚÏ Ú˜¯‰ ˙‡Â ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÙÏÂ ˜ÓÂÚÏ ÔÁ·È Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Á Ï˘ ÔÂˆ¯ÓÏ‰ ÈÓ‰ ÈÎÈ  . ÌÂÁ˙· ‰Ù¯Â˙ ˙Â„Â˜  ¯˙‡Ï Ï‰ ÈÓÏ ÚÈÈÒÏ ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ‰ ÈÁ·

˙ÂÈÓÈ Ù· ‰Ï‡ ¯ÚÂ  È · Ï˘ ‰Ó˘‰‰Â ‰ËÈÏ˜‰. 
ח הביקורת עלה בנקודה זו על היבט חשוב "דו"כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המינהל

מפגשי ] לרבות[הילד ומשפחתו לקראת קליטה בפנימייה ] באופ  של הכנת[בו התחלנו כבר לטפל 
תכניות אלה נועדו לצמצ  את ממדי , לדבריו". הכנה בתנאי פנימייה במהל  הקי#]ו... [הורי  ילדי 

 .העזיבות של חניכי  חדשי  בחודשי  הראשוני  שלה  בפנימייה
מנהל אג$ הקליטה מתייחס לעניי  שיעורי העזיבה של כל מקו  חינו  בי  "כי , עוד נאמר בתשובה

סיכו  נתוני העזיבות השנתיי  "וכי , "יוני  על תוכנית הקליטה של אותו מקו  חינו היתר בעת הד
הפקת לקחי  , של כל מקו  חינו  נשלח למנהל מקו  החינו  ולפיקוח לש  ניתוח הנתוני  השוני 

ישנ  ג  עזיבות "כי , יחד ע  זאת העיר המינהל". והחלטה על דרכי פעולה לצמצו  תופעת העזיבות
החליטו , משפחות שהיו במשברי  זמניי  והשתקמו... כגו , נית  לראות  באור חיובימרצו  ש

 ".להחזיר את הילד הביתה
)·( ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰ ÔÓ , ˙ÂÈÓÈ ÙÓ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎÈ Á ˙¯È˘  Ï˘ ¯ÎÈ  ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ-Ï ·Â¯˜ -40% 

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·" ‚)2002-2003 (-È‡Ó Â‡ ‰˜Á¯‰Ó Ú·  -˙È˙¯·Á ‰Ó‡˙‰ . ÌÈ Â˙ 
ÊÁÓ ‰Ï‡˘˘Á‰ ˙‡ ÌÈ˜ , ˙ÂÈÓÈ Ù· ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈÏÎ ¯„Ú‰Ó ˙Ú·Â  ‰¯È˘ ‰ ˙ÚÙÂ˙Ó ˜ÏÁ˘

Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ ÙÂÓ‰ ÌÈÎÈ Á‰ ÏÎ· ÏÂÙÈËÏ. 
אוכלוסיית התלמידי  שנקלטת בפנימיות בשני  "כי , בתשובה למשרד מבקר המדינה מסר המינהל

סחה מתאימה נו] במציאת[אנו עסוקי  ... האחרונות היא אכ  בעלת מאפייני  המצריכי  טיפול יתר
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על מנת שנית  יהיה להפנות משאבי  רבי  יותר למוסדות ] של פנימיות[לתקצוב דיפרנציאלי 

 ".הקולטי  את החניכי  המורכבי  ביותר לטיפול וחינו 
בטבלה שלהל  נתוני  על שיעור המורחקי  מקרב הנושרי  ממוסדות פנימייתיי  בשנות  .3

  :לפי אר# מוצא) 2003אוגוסט  2000ספטמבר (ג "התשס א"הלימודי  התשס
  חבר העמי  אתיופיה ישראל

ג"תשס שנת  א"תשס ב"תשס ג"תשס א"תשס ב"תשס ג"תשס א"תשס ב"תשס
 לימודי 

שיעור  17 19 16 27 30 35 17 14 16
המורחקי  

מקרב 
הנושרי  

  )באחוזי (
קרב יוצאי כי שיעור המורחקי  מקרב הנושרי  מ  הפנימיות גבוה ביותר ב, מהטבלה עולה

 35% א ל" בשנת הלימודי  התשס27% בקבוצת מוצא זו עלה שיעור זה מ, יתרה מכ . אתיופיה
 .ג"בשנת הלימודי  התשס

כי מתקיימי  דיוני  כדי לבחו  , בהתייחס לשיעור ההרחקה של חניכי  יוצאי אתיופיה מסר המינהל
גבוה ביחס לקבוצות אוכלוסייה את סיבותיה ואת העובדה ששיעור המורחקי  מקרב יוצאי אתיופיה 

כי הטיפול , המינהל ציי . אחרות מקרב התלמידי  המתחנכי  במסגרות החינוכיות של המינהל
חינוכי טיפולי ולא נית  לראות את תוצאותיו בטווח המיידי אלא בטווח הארו   מערכתי"בסוגיה זו 

 ".יותר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÓ‰ ÌÈÈ˘˜‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ‡ˆÂÈ ¯ÚÂ Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„ÁÂ

ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ¯Ù˘Ï Ô˙È  „ˆÈÎ ˜Â„·ÏÂ ‰ÈÙÂÈ˙‡. 
 ' כי מרבית הנושרי  מפנימיות היו בקבוצות הגיל של כיתות ט, משרד מבקר המדינה העלה .4
היו חניכי  ) 2003אוגוסט  2000ספטמבר (ג "התשס א"בכל אחת משנות הלימודי  התשס'; י ו

 . מכלל הנושרי 60% אלה כ
‰Ï‡ ÏÈ‚ ˙ÂˆÂ·˜· ‰¯È˘ ‰ Û˜È‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ô˙È  „ˆÈÎ ÔÁ·È Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . ¯·„‰

„ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ,È ‰˙ÈÎ ÌÂ˙·˘ ¯Á‡Ó '‰·ÂÁ ÍÂ ÈÁ ˜ÂÁ11„ÂÚ ÏÁ Â È‡  ,·˜‰Â" ‡Ï ¯·Î ÌÈÒ
Ì‰È˙ÂÈÚ· ÌÚ „„ÂÓ˙‰ÏÂ ÌÈ¯˘Â ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï Â˘¯„ÈÈ. 

 א"ות בכל אחת משנות הלימודי  התשס פנימי105  חניכי המינהל שהושמו ב13,000 מ .5
משרד .  כפרי נוער39 ב) 54%( חניכי  7,000 רוכזו כ, )2003אוגוסט  2000ספטמבר (ג "התשס

לעומת , 17%כי שיעור הנשירה מקרב חניכי המינהל בכפרי נוער אלה היה , מבקר המדינה העלה
 . הפנימיות105  מקרב חניכי המינהל ב14%

מרוכזת מסת התלמידי  ...  כפרי הנוער39 ב"כי , בקר המדינה נאמרבתשובת המינהל למשרד מ
מבחינת פרופיל התלמידי  והרקע , הבעייתיי  ביותר המתחנכי  במערכת הפנימיות של המינהל

__________________ 
 .המועד המאוחר יותר, ועד בכלל'  או עד כיתה י15חוק חינו  חובה חל עד גיל  11
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ג  במחיר הגדלת , האתגר הגלו  בחינוכ  של חניכי  כאלה הינו עצו ... הקשה של משפחותיה 
 ". מצליחי  לחוזר ולהשתלב במסגרת חינוכית נורמטיביתשיעורי הנשירה של אות  החניכי  שלא

6. Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘· ÂÈ‰ ˙ÂÈÓÈ Ù ˘˘·"‡-Ò˘˙‰" ‚) ¯·ÓËÙÒ2000- ËÒÂ‚Â‡2003 (
 ÔÈ· ÂÚ ˘ ÌÈ‰Â·‚ ‰¯È˘  È¯ÂÚÈ˘29%Ï -37% ,Î ˙ÓÂÚÏ-14% ÁÂ˜ÈÙ· ÂÈ‰˘ ˙ÂÈÓÈ Ù· 

Ï‰ ÈÓ‰ . ‰Ï‡ ˙ÂÈÓÈ ÙÓ ÌÈ¯˘Â ‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ì·Â¯)87% „Ú 96% (˘  ˙Î¯ÚÓÓ È¯Ó‚Ï ¯
Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰. 

כי שש הפנימיות שבה  היו שיעורי נשירה גבוהי  , בתשובת המינהל למשרד מבקר המדינה נאמר
שלא היו במסגרות "ביניה  כאלה , "ע  אוכלוסיית התלמידי  הקשה ביותר"במיוחד מתמודדות 

וכאלה שידיעותיה  כאלה שהסתבכו ע  החוק , חינוכיות בקהילת  ומוגדרי  כנוער מנותק
אנו לוקחי  את הסיכו  הכרו  בקליטת בני נוער בסיכו  ... הלימודיות קלושות ביותר ביחס לגיל 

אנו שוקדי  ... חברתית ממדרגה ראשונה זאת מתו  תפיסה שזוהי משימה לאומית, גבוה לנשירה
ולצמצ  , פנימיותכל הזמ  על פיתוח כלי  ותוכניות חדשות על מנת להגדיל את יכולת ההכלה של ה

הוא מנסה , לדברי המינהל". את הנשירה למינימו  ג  בקרב אוכלוסיות החניכי  הקשות ביותר
ג  במחיר הגדלת שיעורי הנשירה של אות  החניכי  שלא , הינו עצו "להתמודד ע  האתגר ש

 ".מצליחי  לחזור ולהשתלב במסגרת חינוכית נורמטיבית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ ¯Â‡Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓÂÁ˙Ï Ú‚Â ˘ ¯‚˙‡· ¯·Â„Ó˘ ‰„·Â

ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÏ Ì‚Â ÌÈ·¯ ,ÔÈ·‰ ‰Ó¯· ÔÁ·ÈÈ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯- ˜¯ ÌˆÓËˆÈ ‡ÏÂ ˙È„¯˘Ó
Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙Ï .Ï˘ÓÏ ÔÂÁ·Ï ˘È ‰Ê ¯˘˜‰· , ‰ÈÂ‡¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙¯‚ÒÓ Ì‡

˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓÈ Ù ‡Ó˘ Â‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÈÓÈ Ù ‡È‰ ‰Ï‡ ¯ÚÂ  È ·Ï , ‰Ï‡ ÔÂ‚Î
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ,¯˙ÂÈ ÂÓÈ‡˙È . ÊÂÎÈ¯ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ" ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡

¯˙ÂÈ· ‰˘˜‰ "‰Ï‡ ÌÈÎÈ ÁÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ÔÎ‡ ‡Â‰ ˙ÂÈÓÈ Ù ˘˘· , È¯ÂÚÈ˘ ¯Â‡Ï
Ô‰Ó ÌÈ‰Â·‚‰ ‰¯È˘ ‰. 

ולעתי  משמעותה נטישה סופית , לנשירה עשויה להיות השפעה רבה על עתידו של הנושר .7
עיו  בדיווחי  ששלחו . מכא  החשיבות הרבה לבחינת הסיבות שהביאו לנשירה.  מערכת החינו של
שחלק  היו כלליי  ולא נית  , סי  בכפרי הנוער אל היחידה למניעת נשירה של המינהל העלה"הקב

מ  הדוחות שהיו מפורטי  דיי  עלתה המצוקה שברקע . היה ללמוד מה  מהו הרקע לנשירה
 :הנשירה
כי בכפר הנוער שבו הוא עובד צוות העובדי  אינו ערו  לטפל בבעיות , סי  ציי "הקבאחד 

משרות מרכזיות אוישו על ידי בנות שירות לאומי ומורות חיילות ויכולת , לדבריו. החניכי 
שחניכי  , ס הוסי$"הקב". צוות בוגרי ] של[ההתמודדות שלה  ע  קשיי  נמוכה יותר מאשר "

כי בדר  כלל אי  ", וההתמודדות ע  הבעיה הייתה קשה יותר, שתו לשוכרה, י בעיקר אתיופ, רבי 
ג  בנושא השימוש בסמי  הייתה ...". הורי  מספיק חזקי  ומשמעותיי  לעבוד עימ  עבור ילד 

המצב הכלכלי ". מצאנו שידינו די כבולות", לדבריו. תופעה דומה א  כי היא הייתה פחות נפוצה
 ".לעזור בכלכלת הבית"  שהחיש עזיבה מפני שאחד הנימוקי  היה הקשה ג  הוא היה גור

 ' ס בכפר נוער אחר דיווח על שבעה מדריכי  שהתחלפו במש  השנה בקבוצה של שכבות ט"קב
כי הייתה בעיה קשה , הוא ציי ". היא בשכבות האלה) עזיבה והרחקה(ואכ  רוב הנשירה "', י ו

ס "הקב". דבר שהצוות לא היה די ערו  לו", יינותמאוד של אלכוהול שגרמה לאלימות ולעבר
, כי לצוות החינוכי והבית ספרי הייתה תחושת עייפות וחוסר אוני  לגבי תלמידי  רבי , הוסי$

הוא סיכ  באמרו שיש תלמידי  שלא מתאימי  . בעיקר תלמידי  ע  קודי  עברייניי  קשי 
 ".א  ישהו במסגרת שתתאי  לה ... וייטב לה "למסגרת 
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˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â·ˆÈ  Ì‰È Ù·˘ ÌÈ¯‚˙‡‰ ÏÚ ¯Â‡ ÌÈÎÙÂ˘ ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ , ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓÂ

ÌÈÈ˙Â‚‰ ˙‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÎÈ Á Ï˘ ˙ÂÈÚ· ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Ô‰Ï˘ ÌÈÈ˘˜‰-ÌÈÈ˘‚¯ : ˘ÂÓÈ˘
˙Â ÈÈ¯·Ú‰ ÏÂ·‚ ÏÚ ˙Â‚‰ ˙‰Â ÌÈ¯ÎÓÓ ÌÈ¯ÓÂÁ·. 

 החינוכי שיסייע להכשרת הצוות"כי הוא עושה , בתשובת המינהל למשרד מבקר המדינה נאמר
" על ידי פיתוח מער  של השתלמויות וסדנאות...  "להתמודד ע  הבעיות המצוינות בדיווחי הקבסי

המינהל ציי  שהתחלופה ". סי  בכפרי הנוער"לנסות להביא לגיבוש וקיבוע צוות הקב"במטרה 
שנו י, סי  קבועי  מספר שני "א  במוסדות שבה  הקב", 25% סי  היא כ"השנתית של הקב

 ".שיפור משמעותי בצורת עבודת  ובאיכותה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·˜‰ ÏÎÓ ˘Â¯„Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ" ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ ¯ÂÒÓÏ ÌÈÒ

˙È˙ÂÎÈ‡‰ ‰ ÈÁ·‰ ÔÓ ‰¯È˘ ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ Á˙ Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ . ÂÏ ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ‰Ê Ú„ÈÓ
Ï˘·Â ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÔÈ· Ô˙˜ÂÏÁÂ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ·Ï˘· ‰ËÈÏ˜‰ È·

ÌÈÎÈ Á Ï˘ ‰Ó˘‰‰Â .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÈÓÈ Ù‰ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ
Ô‰ÈÏ‡ ‰ ÙÓ ‡Â‰˘ ÌÈÎÈ Á‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆ· È˘ÓÓ ÏÂÙÈËÏ.   

 )סל לאור(תקצוב הפנימיות 
  על החזקת חניכי המינהל בפנימיות ועל2003 בשנת 12הוצאותיו נטו, על פי נתוני המינהל .1

 .ח" מיליארד ש0.6 תמיכות למוסדות חינו  פנימייתיי  שבתחו  אחריותו היו כ
: שני תעריפי  להחזקת חניכי  בפנימייה)  ועדת לאור להל  (משרדית   קבעה ועדה בי 1975בשנת 

סל לאור : כדלקמ , כל אחד מהסלי  מתייחס לסוג שונה של הוצאות". סל שירותי "ו" סל לאור"
, ניהול ומזכירות" (אחזקת הבית", דלק, מזו , פנימייה עבור שכר עובדי מתייחס להוצאות ה

כביסה , ספרייה, ספורט, תרבות" (אחזקת חני "ו) ביטוח ומסי , אחזקה, תיקוני , שירותי עזר
 .ספרי לימוד ודמי כיס, סל שירותי  נועד לחניכי  נזקקי  עבור ביגוד). ועוד

 היה 2004בשנת . יס סל לאור מדי חודש או מדי רבעו המינהל מעביר לפנימיות תשלומי  על בס
 לאור מגבלת תקציב העביר המינהל לפנימיות לא יותר . ח" ש1,780 התשלו  החודשי לחני  כ

 2,400  ח " ש1,760 היה התערי$ השנתי לחני  עבור סל שירותי  2004בשנת .  מתערי$ זה85% מ
ח לחני  "ימיות תשלו  שנתי של כמה מאות שמעביר המינהל לפנ, נוס$ על תשלומי  אלה. 13ח"ש

 .לכיסוי הוצאות בריאות וביטוח
ועדת לאור קבעה את התעריפי  להחזקת חני  בפנימייה בהתבסס על הוצאות של פנימייה  .2

 חניכי  תקבל 175פנימייה בת , 2004על פי תעריפי סל לאור מעודכני  לשנת .  חניכי 175המונה 
ח " מיליו  ש2.0 כאשר עלויות השכר ה  כ, ח בשנה להחזקת החניכי "ש מיליו  3.7  כ2004בשנת 

 בדירוג 14  בדירוג עובדי הוראה ו11,  משרות25תק  כוח האד  בפנימייה כזו מונה . מהסכו 
 .מינהלי

__________________ 
 .ית ומאחרי מהסוכנות היהוד, בניכוי הכנסות מההורי  12
 .קיבלו את התערי- הגבוה יותר" נזקקי "חניכי  ממוצא אתיופי ואלה שהוגדרו  13
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ÏÒ‰ Ú·˜  Â·˘ „ÚÂÓ· ˙ÂÈÓÈ Ù‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ‰ ·  ¯Â‡Ï ÏÒ . Í˘Ó·
Ó·Â ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯· ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ ÌÈ ˘‰ÍÈ ÁÏ ˜ÙÒÏ ˙˘¯„  ‰ÈÈÓÈ Ù˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÂ‚ , ¯·„
ÏÒ‰ ·Î¯‰ ÈÂ È˘Ï ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ . ÈÙÈ¯Ú˙ ˙‡ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÔÎ„Ú Ì Ó‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

ÏÒ‰ ,ÈÂ È˘ ‡ÏÏ ¯˙Â  Â·Î¯‰ Í‡.  
˙ÂÈÚ· ‰ÓÎ ˘È Â‰ ·Ó·˘ ‰ÏÚ‰Â ¯Â‡Ï ÏÒ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ô‰·Â: 

בי  חניכי המינהל יש . א רק משרות הדרכה ותחזוקהסל לאור אינו כולל משרות טיפוליות אל )א(
ויש , חלק  סובלי  מבעיות התנהגותיות או רגשיות, כלכלי נמו  כאלה המגיעי  מרובד חברתי

. בעיות אלה מחייבות התייחסות של צוות טיפולי; ביניה  בני נוער שמשתמשי  בחומרי  ממכרי 
למשל להיעזר , לק מ  השירותי  הטיפוליי המינהל דורש מ  הפנימיות לספק לחניכי  לפחות ח

כל . יש פנימיות הנעזרות בשירותי  פסיכולוגיי  ובמטפלי  בלקויות למידה; בעובדי  סוציאליי 
והפנימיות משלמות בעד  ממקורותיה  וכ  באמצעות תמיכות שה  , אלה אינ  נכללי  בסל לאור

 .מקבלות מ  המינהל
יב הפנימיות אינו מכסה את הוצאות השכר האמיתיות שכאשר תקצ, משרד מבקר המדינה העלה

לצור  חישוב התמיכה מכיר . משל  לה  המינהל תמיכה לכיסוי חלק מהתקציב החסר, שלה 
 .המינהל במספר משרות ובהרכב משרות שוני  מאלה שסל לאור מכיר בה 

 ÂÏ˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÔÂ ‚ Ó· ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆÏ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ¯·„‰˘ ÍÎ ÏÚÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÎ¯Â ,Ó˘˙‰"‰-

1985)  ÔÏ‰Ï-·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ( , ˜˘ÓÂ ÌÈÙÒÎ ÔÂ ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚÂ) ÔÏ‰Ï-Î˙ "Ì( ,
) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÔÈÈ ÚÏ"Ï‰ ÈÓ‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â·ˆ˜‰Â ˙ÂÎÈÓ˙.(" 

 ˙ ˘· ¯·Î199614‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜  , ÈÎ"Â‡¯ ÏÎ ÔÂÓÈÓÏ ‰ËÈ˘ ˘„ÁÓ ÚÂ·˜Ï ‰È‰ È
Ô‰È‚ÂÒÏ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ,ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ ‰·˘ ... ˙ÂÓ¯Â ·Â ÌÈÈÁ‰ ˙Ó¯· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰

 Ú·˜  Ê‡Ó ˙ÂÈÏÂÙÈË‰'¯Â‡Ï ÏÒ' ."‡ˆÓ  , ˘„Á ÏÒ ÂÚ·˜ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰ ÈÎ
˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÔÂÓÈÓÏ , ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰Â1996ÌÂÈ‰ Ì‚ ‰ÙÈ ‰ÁÂÎ . 

אי  הוא מביא בחשבו  את השונות . צג שיטת תקצוב אחידה לכל הפנימיותסל לאור מיי )ב(
בצורכי הפנימיות בתחומי  של תחזוקה וטיפול בחניכי  ואת השונות ביכולותיה  לממ  גירעונות 

בתחו  התחזוקה נית  . הנוצרי  בשל פערי  בי  תקציב המבוסס על סל לאור לבי  ההוצאות בפועל
ועלויות , מוסדות מסוימי  עומדי  על תל  יותר ממאה שני ( המבני  לציי  את השונות באיכות

בתחו  הצרכי  ; )אחזקת  גבוהות יותר מעלויות האחזקה של מוסדות שמבניה  חדשי 
טיפוליי  נית  לציי  את השונות הקיימת בי  הפנימיות בפרופילי  החברתיי  והאישיי   החינוכיי 

למכור , י  את השונות ביכולות של פנימיות לגייס תורמי בתחו  המימו  נית  לצי. של חניכיה 
להתגבר על , )כגו  השכרת חדרי  להרצאות או לנופשי  בתקופת החופשות(שירותי  לציבור 

 . גירעונות ולגבות כספי  מהורי החניכי 
__________________ 

 .340' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„46‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1996 ראו  14
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„¯˘Ó‰ ÏÚ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· , ·Âˆ˜˙ ˙ËÈ˘ ÔÂÁ·Ï

ÈÎ¯ ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙˙˘ ·Âˆ˜˙ ˙ÚÈ·˜ ¯˘Ù‡˙Â ‰ÈÈÓÈ Ù ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â¯ÎÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È·
˙Â‡ˆÂ‰ ÈÏÒ Ï˘ ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ . ˙·ˆ˜Â˙Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â Â˘‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙‡Ê

ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÌÂÁ˙·- ÌÈÒÏÎ‡Ó Ì‰˘ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ Ï˘Â ÌÈÎÈ Á‰ Ï˘ ÌÈÈÊÈÙ‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ
˙ÂÈÓÈ Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈÒ  ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÎÈ·Â. 

יש מקו  חיוני ביותר "כי ג  מנהליו סבורי  ש, שרד מבקר המדינה נאמרבתשובת המינהל למ
במיוחד יש להקצות בסל ... ועדכונו על פי הצרכי  העכשוויי ' סל לאור'לבדיקה מחודשת של 

". סעיפי  המתייחסי  לצרכי  החינוכיי  והטיפוליי  של החניכי  ברמת סיכו  גבוהה לנשירה
נית לבדוק את האפשרות לשינוי שיטת התקצוב הנוכחית ולבדיקת החליט עקרו"כי , המינהל הודיע

רמת השירות הניתנת על ידי : האפשרות למעבר לדמי אחזקה דיפרנציאליי  אשר יבטאו כדלקמ 
כי לצור  כ  החליטה ועדת התקצוב , עוד הודיע המינהל". אקונומי של החני  מצב סוציו; המוסד

ל בהקד  שתהווה את הבסיס " אשר יבצע בדיקה כנלהתקשר ע  גו$ "30.8.04 של המינהל ב
 ".להחלטות הנהלת המינהל בעניי  שיטת התקצוב המתאימה

יש לראות "כי ,  למשרד מבקר המדינה מסר אג$ התקציבי  במשרד האוצר2004בתשובתו מנובמבר 
לויות לפי חלוקת הע' אחד לאחד'ולאו דווקא תמחור , מנגנו  עדכו  מחירי  נורמטיבי' סל לאור'ב

 ".בפועל של כל פנימייה ופנימייה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÒ‰ ˙Ó‡˙‰ ‡˘Â  ÌÚ ˙„„ÂÓ˙Ó ‰ È‡ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ˙·Â˘˙

 ·Âˆ˜˙ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ‰ ÌÚÂ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ‰ ·Ó Ï˘ ÌÈÈ Î„Ú ·Î¯‰ÏÂ ‰Ó¯Ï È·ÈËÓ¯Â ‰
˙Â‡ˆÂ‰ ÈÏÒ Ï˘ ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ .˙‰ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ Â˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÚ „„ÂÓ

ÔÓÚ.   
 תקנות תקציביות לבתי ספר ממשלתיי 

העובדי  בבתי הספר הללו ובפנימיות .  שלושה בתי ספר ממשלתיי 2004המינהל תקצב בשנת 
 הייתה לכל אחד מבתי הספר 1995עד שנת . שצמודות לה  מקבלי  משכורת מ  המדינה

הכנסות , וצאות שכר מורי ה: הממשלתיי  הללו תקנת תקציב נפרדת שנכללו בה נושאי  מגווני 
החל . הוצאות והכנסות של המשק החקלאי, הוצאות שכר מדריכי , הכנסות פנימייה, משכר לימוד

.  נעדרות מחוברת התקציב של המשרד תקנות תקציב ייעודיות לבתי ספר ממשלתיי 1996בשנת 
 הספר  להעביר את ניהול בתי199315הסיבה לביטול התקנות היא החלטת ממשלה מאוגוסט 

 .הממשלתיי  מ  הממשלה לגופי  ציבוריי 
 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú) ÈÏÂÈ2004( ,‰ È„Ó‰ ÏÂ‰È · ¯ÙÒ‰ È˙· ˙˘ÂÏ˘ Â¯˙Â  ÔÈÈ„Ú . Û‡

Ì¯Â·Ú ˙Â ˜˙‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙¯·ÂÁÏ Â¯ÊÁÂ‰ ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ . ˙Â ˜˙ ¯„Ú‰·
 Ï‰ ÈÓ‰ ıÏ‡  ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ˙Â„ÚÂÈÓ ·Èˆ˜˙"·ÈÎ¯‰Ï " Ì‰Ï ‰ ˘· ‰ ˘ È„ÈÓ

 Ê‡Ó1996ÂÏ˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â ˜˙Ó ·Èˆ˜˙  ,ÛÒÎ Ì‰Ï ÌÈ¯ÊÓ ‡Â‰ Ô‰ÓÂ. 
__________________ 

 .31.8.93 מיו  1831החלטת ממשלה  15
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על העדר תקנות ,  התריע חשב המינהל בפני אג$ התקציבי  במשרד האוצר1998בנובמבר 
בית ספר ממשלתי ככל יחידת ביצוע אחרת חייב מספר ", לדבריו. תקציביות לבתי ספר ממשלתיי 
ר  ניהול המערכת הכספית ובקרה על הפעילות השוטפת ולצור  תקנות תקציביות מינימלי לצו

ספר  סגירת תקנות על ידי אג$ התקציבי  באוצר לא תגרו  לסגירת בתי... הגילוי הנאות המתבקש
 ".לביצוע פעילות  בניגוד לכללי  המקובלי  ואפילו לעבירה על חוק התקציב... אלא

אי  ליצור מספר תקנות רב מדי בתו  "כי , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר אג$ התקציבי 
ללא כל קשר לבעלות על בתי הספר הנדוני  אי  כל תכלית לניפוח מספר . סעיפי תקציב המדינה

בתשובת אג$ התקציבי  אי  התייחסות לסוגיה הנדונה ". התקנות התקציביות במשרד החינו 
   .ולדברי  שהעלה חשב המינהל

 לתמיכות והקצבות מתקציב המינה
הוצאות הממשלה לתמיכה במוסדות ציבור ייקבעו בכל סעי$ תקציב , על פי חוק יסודות התקציב

הסכו  שנקבע בסעי$ תקציבי לסוג מסוי  של מוסדות . בסכו  כולל לכל סוג של מוסדות ציבור
 .ציבור יחולק בי  מוסדות מאותו סוג לפי מבחני  שוויוניי 

לצור  תמיכה , השנתי קובע את הוצאות הממשלהחוק התקציב "כי ,   נאמר"בהוראות התכ
סמו  ככל האפשר להגשת הצעות התקציב לכנסת או לאישור "כי ,  "עוד נקבע בתכ". במוסדות
הודעה בדבר האפשרות לקבלת תמיכה ובכפו$ לאישור ] הממשלתי[יפרס  המשרד , התקציב
אלא , תידחה ללא דיו , שתוגש לאחר המועד שנקבע ופורס "בקשת תמיכה של מוסד ". התקציב

המצדיקות דיו  בבקשה ומבחינה תקציבית אי  מניעה למת  התמיכה , א  קיימות נסיבות מיוחדות
המשרד יפקח על מילוי . בקשות לתמיכות מהמשרד יידונו על ידי ועדת תמיכות; "המבוקשת

 .ידיו התנאי  למת  התמיכה ועל השימוש בתמיכה שניתנה על
, ח" מיליו  ש168  לתמיכות במוסדות החינו  שבפיקוח המינהל כ16משרד היה תקציב ה2003בשנת 
משרד מבקר המדינה בדק את מבחני התמיכה של המינהל ואת . ח" מיליו  ש152  כ  2004ובשנת 

 :ולהל  עיקר הממצאי , האופ  שבו אישר ושיל  תמיכות
1. ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ ˘· ÈÎ2003Â -2004 ÔÈ· ‰ÙÈÙÁ ‰˙ÈÈ‰  ‰ÎÈÓ˙ ˙Â ˜˙

ÂÏ˘ ·Âˆ˜˙ ˙Â ˜˙ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ,È˙ÈÈÓÈ Ù‰ ÍÂ ÈÁÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ . ˙ÂÏÂÚÙÏ ‰Ú‚  ‰ÙÈÙÁ‰
‰Ú· Â Ô‰Ó Â ÓÂÓ˘ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÁÒÂ  ˙Â ˜˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÔÓ , Â È‡˘

„Á Â È‡Â ‰ˆÓÓ-ÈÚÓ˘Ó .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
פו# מבני  שול  במקביל לבטיחות ולתחזוקה ולשי, הכס$ עבור פריטי  הנוגעי  לאבטחה )א(

) תוכנות וחומרה, מחשבי (הכס$ עבור ציוד מחשוב ; מכמה תקנות ה  של תמיכה ה  של תקצוב
הכס$ לאחזקת חניכי  בפנימיות נית  ; שול  במקביל מכמה תקנות ה  של תמיכה ה  של תקצוב

 .ד בדר  של תמיכה או בשתי הדרכי  ג  יח ולעתי  , במרבית המקרי  בדר  של תקצוב
 .תקנה מסוימת שימשה בעת ובעונה אחת ג  לתשלו  תמיכות וג  לתשלו  הקצבות )ב(
כספי  למילוי צרכי  בסיסיי  של בית ספר כגו  ציוד למעבדה ושיפוצי  שולמו מתקנות  )ג(

 .א$ שהיה ראוי לשלמ  באמצעות תקנות תקצוב, תמיכה
__________________ 

 .מאושר לתחילת השנה 16
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 98 הגישו 2003בשנת : תהגשת בקשה לתמיכה מתקנה אחת ותשלו  הכס$ מתקנה אחר )ד(

א  ,  מוסדות נדחתה44בקשת  של ; "אבטחה"מוסדות בקשה לתמיכה מתקנה המיועדת לצורכי 
 . מה  מסר המינהל שה  אמורי  לקבל את כספי התמיכה מתקנות אחרות30 לכ
 העלתה שבכמה מקרי  העניק המינהל למוסדות כפל 2003בדיקת דוח ביצוע תמיכות לשנת  )ה(

 . אות  פעילויות מתקנות תמיכה שונותתמיכה עבור
Ú·Â  ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ,˘ÈÓ‚ ÔÙÂ‡· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÔÂ ‚ Ó· ˘Ó˙˘‰ Ï‰ ÈÓ‰˘ , ÒÁÈÈ˙‰ ÌÈ˙ÚÏÂ

¯·„ ÏÎÏ ·Âˆ˜˙ ¯Â˜Ó Ï‡Î Ô‰ÈÏ‡ .˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÈÏÏÎÓ Ï‰ ÈÓ‰ ‚¯Á ÍÎ· . ÌÈÙÒÎÏ ¯˘‡·
˙ÂÎÈÓ˙‰ ÔÂ ‚ Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓÏÂ˘ ¯˘‡ ¯ÙÒ È˙· Ï˘ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎ¯ˆ ¯Â·Ú· ,„¯˘Ó ¯˜·Ó 

·Âˆ˜˙‰ ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÌÂÁ˙Ó Ì¯È·Ú‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ï‰ ÈÓÏ ıÈÏÓ‰ ‰ È„Ó‰ .
 ˙ÂÎÈÓ˙ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰ Á·‰ ˙Â˘ÚÏÂ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ¯È„‚‰Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ

·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÂÈ‰È ÂÏ˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â¯·Ú‰˘ ˙ Ó ÏÚ ·Âˆ˜˙ ÔÈ·Ï. 
שינוי אסטרטגי בתהלי  התמיכות "שהוא עובד על , נאמרבתשובת המינהל למשרד מבקר המדינה 

בי  " לעשות סדר"בכוונתו , לדבריו". ח הביקורת"אשר יפשט את התהלי  ויתאימו למסקנות דו
כ  שרוב התקנות יהיו תקנות תקצוב כפי שמתבקש מהעובדה "תקנות התמיכה ובי  תקנות התקצוב 

המינהל הודיע כי בסיו  הביקורת של ". ו  חובהשמדובר במוסדות חינו  הפועלי  על פי חוק חינ
והוא פעל לעדכו  המבחני  של כל התקנות , משרד מבקר המדינה היה התהלי  בעיצומו

 .הרלוונטיות
שהוא יבח  כל פנייה של המינהל בנוגע , בתשובת אג$ התקציבי  למשרד מבקר המדינה נאמר
של משרד מבקר " יותאמו להמלצות" שה  לשינויי שמות התקנות או מספריה  לגופו של עניי  כ 

 .המדינה
על מנת למנוע מצב שבו גו$ יקבל תמיכה מ  המדינה ובד בבד יקבלו מנהליו שכר גבוה  .2

בהוראה . הוראות בנדו ) ל" החשכ להל  (פרס  החשב הכללי במשרד האוצר , מהמקובל במשק
בקש לקבל תמיכה ממשרד  מוסד ציבורי המ2003שהחל משנת הכספי  ,  נקבע2003מפברואר 

המסמכי  יתייחסו ; ממשלתי יצר$ לטופס הבקשה נתוני שכר ודוח הוצאות הנהלה והוצאות כלליות
המסמכי  יוגשו עד תו  מועד הגשת הבקשות ;  ויאושרו על ידי רואה חשבו 2002  ו2001לשני  

 ".תנאי הכרחי לאישור התמיכה"כ
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ ˘· ÈÎ2003‰ „  ˙Â˘˜·· Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ 

˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ‰¯˘È‡ Û‡Â ‰ÎÈÓ˙Ï , ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ ˙Ï·˜ ÏÚ ‰„ÓÚ˘ ÈÏ·
ÌÈÎÓ˙ ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È„È ÏÚ ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡ˆÂ‰ÏÂ ‰Ï‰ ‰Â . Â˘ÓÈ˘ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ‰˘ÚÓÏ

˙Â˘˜·· ÔÂÈ„Ï ÒÈÒ·Î ‰˙Â‡ ;¯ÂÁÈ‡· ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ Â˘È‚‰ ˙Â„ÒÂÓ ‰ÓÎ , ‡Ï ˙Â„ÒÂÓ ‰ÓÎÂ
È‚‰ÏÏÎ Ì˙Â‡ Â˘. 

 כל מוסד ציבורי המבקש לקבל 2004משנת , ל הודעה שלפיה" פרס  החשכ2004בפברואר  .3
 2004והחל משנת , תמיכה מתקציב המדינה יגיש דוח הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של המוסד

לא תאושר תמיכה למוסד ציבורי ששיעור הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות שלו ממחזור 
ראו (גדול מהשיעור המרבי המפורט , ו השנתי בשנת הכספי  שלגביה הגיש דוח מבוקרהכנסותי

 ).פירוט בטבלה להל 
המפרטי  את הוצאות ההנהלה ,  פנימיות2003משרד מבקר המדינה בדק מסמכי  ששלחו בשנת 

להל  . 2002  ו2001וההוצאות הכלליות שלה  ואת חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בה  בשני  
 :צאי הממ
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)‡( ˙ Â È Ï Ï Î  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰ Â  ‰ Ï ‰  ‰  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰ :  Ï‰ ÈÓ‰˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÓ ÌÈ„Á‡
Î˘Á‰ Ú·˜˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Ó ‰Ê ÌÂÁ˙· Â‚¯Á Ì‰· ÍÓ˙"Ï . ‰‚È¯ÁÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë·

 ˙ ˘·2002.  
˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡ˆÂ‰Â ‰Ï‰ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙¯˜˙ 

)¯ÂÊÁÓ‰Ó ÌÈÊÂÁ‡·( 
 ‰‚È¯Á‰ ¯ÂÚÈ˘

ÌÈÊÂÁ‡·  ÏÚÂÙ·-ÈÙÏ  
¯˜Â·Ó ÈÙÒÎ ÁÂ„ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ 

Î˘Á‰ Ú·˜˘"Ï „ÒÂÓ  ˙ÂÒ Î‰ ¯ÂÊÁÓ
È˙ ˘ 

)˘ È ÂÈÏÈÓ·"Á( 
 10 0 'א 22 38.4 74

 10 0 'ב 22 46.0 109
 25 10 'ג 18 34.7 93
 25 10 'ד 18 25.5 42

 25 10 'ה 18 54.2 201
  50 25 'ו 13 27.9 115

‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ ˘· ÈÎ2004 ÈÓÏ Â˘È‚‰ ‡Ï˘ ÌÈÎÓ˙  ÌÈÙÂ‚ ÂÈ‰  ˙‡ Ï‰
˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡ˆÂ‰Â ‰Ï‰ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ,Î˘Á‰ ˘¯„˘ ÈÙÎ"Ï , Í‡

˙ÂÎÈÓ˙ Ì‰Ï ÌÏ˘Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÍÈ˘Ó‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ. 
)·( ¯ Î ˘  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰:   ˙ÂÈÂ‡¯ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ È·‚Ï ˙Â¯Â¯· ˙ÂÓ¯Â  Ï‰ ÈÓÏ ÔÈ‡

ÍÓÂ˙ ‡Â‰ Ì‰·˘ ÌÈÙÂ‚· , ÔÈ‚· ˙ÂÈˆ˜ Ò ÏÈÚÙ‰Ï Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ"‰‚È¯Á "Ó¯Â Ó ˙Â
˙ÂÈÂ‡¯ ¯Î˘. 

היא , ) חוקת העבודה להל  " (חוקת העבודה לעובדי  במוסדות חינו  חקלאיי  ופנימייתיי "
המינהל שכר . מסמ  המסדיר תנאי עבודה ושכר של עובדי  במוסדות חינו  חקלאיי  ופנימייתיי 

 של את שירותיו של רואה חשבו  חיצוני אשר בהסתמ  על חוקת העבודה ניתח את מבנה השכר
ועל פי נתוני הכפר בצירו$ נתוניו ,  כפרי נוער18לש  כ  בדק . 2002מנהלי כפרי נוער בשנת 

 .האישיי  של מנהל הכפר קבע עלויות שכר שנתיות נורמטיביות למשרת כל אחד מ  המנהלי 
משרד מבקר המדינה השווה בי  עלות השכר השנתית הנורמטיבית של מנהל כפר שקבע רואה 

לבי  עלות השכר השנתית בפועל של אות  ,  כפרי הנוער שבדק18 לכל אחד מהחשבו  לגבי 
כי ברוב המקרי  היו הוצאות השכר בפועל של מנהל כפר גדולות מההוצאות , נמצא. מנהלי 

 .הנורמטיביות שקבע רואה החשבו 
 אול , קביעת רואה החשבו  אינה בהכרח אמת המידה המתאימה ביותר, לדעת משרד מבקר המדינה

. והיא נקבעה בעבורו על פי הזמנתו מגור  מקצועי, היא אמת המידה היחידה שהייתה למינהל
על מנת למנוע את החריגות בשכר שעליה  הצביע , המינהל לא עשה שימוש במידע שהיה בידיו

 .על ידי קיצו# בתמיכה, למשל, רואה החשבו 
Â·Ú‰ ˙˜ÂÁ ‰ÏÁ ÌÈÎÓ˙  ˙Â„ÒÂÓ ÂÏÈ‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓÏ Â‡ ˙Â„ÒÂÓ ÂÏÈ‡ ÏÚÂ ‰„

‰ÏÁ ‰ È‡ ‡È‰ Ì‰Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ. 
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כי לא קיבל הנחיות בעניי  השכר המקסימלי , המינהל הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה

פרט להנחיות האחרונות בדבר , המאפשרת אי מת  תמיכות לגו$ החורג"וכי אי  כל סנקציה , המותר
 ".אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מהמחזור

˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ , ¯˘˜· ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÈ„È· ÂÈ‰È˘ È„Î ÏÂÚÙÏ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ
 ÂÈ„È ÏÚ ÌÈÎÓ˙ ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï-˙ÂÈÓÈ ÙÂ ¯ÚÂ  È¯ÙÎ  ; ‰Ï‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡˘ ÈÂ‡¯

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÓÎÒÂÓ ÂÈ‰È . ÏÚ ÈË ÂÂÏ¯‰ ÈÙÒÎ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ
‰ÎÈÓ˙ Ì‰Ï ÌÏ˘È Ì¯Ë· ÌÈÎÓ˙ ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ , ¯Î˘ ÌÈÓÏ˘Ó Ì È‡ Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙ Ó ÏÚ

¯˙ÂÓÏ ¯·ÚÓ.   
 שיבו  מורות חיילות ובנות שירות לאומי בפנימיות

המוצבות בפנימיות שבפיקוח המינהל עוסקות )  כוח עזר להל  (מורות חיילות ובנות שירות לאומי 
.  חינוכיי ובה  סיוע לחניכי  בהכנת שיעורי בית וסיוע לצוות בהכנת פרויקטי , בפעולות שונות

   2004ובשנת ,  בנות שירות לאומי133  מורות חיילות ו80 עבדו בפנימיות של המינהל 2003בשנת 
להל  (אג$ בכיר לשירות לאומי ומורות חיילות במשרד .  בנות שירות לאומי142  מורות חיילות ו90
 .מופקד על קליטת כוח עזר זה ועל הצבתו במוסדות חינו )  האג$ 

  הסתכמה העלות השנתית הממוצעת למורה חיילת 2004  ו2003בשני  ,  האג$על פי נתוני
בהתבסס על הנתוני  האמורי  תקצב . ח" ש15,600  בכ ולבת שירות לאומי , ח" ש27,000 בכ

ח עבור " מיליו  ש4.6 ח ובכ" מיליו  ש4.2  בכ2004  ו2003האג$ את החינו  הפנימייתי בשני  
 .בהתאמה, לאומימורות חיילות ובנות שירות 

  2003משרד מבקר המדינה בדק את הקצאת את כוח העזר לפנימיות שבפיקוח המינהל בשני  
 .2004 ו

1. ‡ˆÓ  , Ï‰ ÈÓ‰˘ ‡Ï· Û‚‡‰ È„È ÏÚ ‰˙˘Ú  ˙ÂÈÓÈ ÙÏ ¯ÊÚ‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰˘- ÛÂ‚‰ 
 „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰-ÍÎ· ·¯ÂÚÓ ‰È‰  . ‡Ï Ï‰ ÈÓ· ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰

 Û˙Â˘ ‰È‰‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰Ï ,˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÔÈ· ¯ÊÚ‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï Û‡Â. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· Û˙Â˘ ‰È‰È Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙ÂÈÓÈ ÙÏ ¯ÊÚ‰ ÁÂÎ ˙˜ÂÏÁÏ Ú‚Â ‰ .ıÂÁ  ‰Ê Ú„ÈÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ô‰ÈÏÚ ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÂˆÏ. 
2. ÈÒ·Î ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÍÓÒÓ ÔÈÎ‰ Û‚‡‰ ˙ÂÈÓÈ ÙÏ ¯ÊÚ‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰Ï Ò) ÔÏ‰Ï- ÍÓÒÓ 

ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ .(‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È ÏÏÂÎ ÔÙÂ‡· ÁÒÂ  ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÍÓÒÓ , ÂÈ‰ ‡ÏÂ
‰‡ˆ˜‰Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰˘ÚÓÏ Â· .‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÍÎÈÙÏ , ÈÏ·˜ÓÏ ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈÏÎ ÍÓÒÓ‰ Ô˙  ‡Ï

ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,ÏÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï Ô˙È  ‡ÏÌ‰È˙ÂË . ‰¯˙È
ÍÎÓ ,˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁ· ‰˙˜Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ ˙ËÈ˘ Û˜È˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÍÓÒÓ . ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï

ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÍÓÒÓ· ÌÈ˙ÂÂÈÚÏ: 
)‡( ÍÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ , Ï‰ Ó Ï˘ ‰ÈÈ Ù· ÏÈÁ˙Ó ˙ÂÈÓÈ ÙÏ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÍÈÏ‰˙

Û‚‡Ï ‰ÈÈÓÈ Ù‰ , ¯˘‡Î"Ï·˜Ó ‡Ï ˘˜·Ó Â È‡˘ ÈÓ ." ÈÏ‰ Ó˘ ‰Á ‰ ˙„Â˜ Ó ‡ˆÈ Û‚‡‰
‰˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ¯„Ú‰· Ì‚ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙Ï·˜Ï ÂÈÏ‡ ˙Â ÙÏ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÚ„ÂÈ ˙ÂÈÓÈ Ù . ‡ˆÂÈ

 Ô‰ÈÎ¯Âˆ ÈÙ ÏÚ ˙È˘Ú  ‰ È‡ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÔÈ· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ ‡ÂÙ‡
˙ÈÒÁÈ ˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘ Ï˘ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ Â‡ ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡‰. 
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)·( ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ·˙Î  ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÍÓÒÓ· ,ÈÈÙ‡Ó· ˙·˘Á˙Ó ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÎ ÌÈ Â˘ ÌÈ 
‰ÈÈÓÈ Ù Ï˘ ,‰È„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ Ì‰·Â ,Ì‡ˆÂÓ ı¯‡Â ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ . ‡Ï ÍÓÒÓ·

ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ ÂÏ˜˘Ó Â‰Ó ÔÈÂˆ. 
„ÂÚÂ ˙‡Ê ,·˙Î  ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÍÓÒÓ· ÌÈÙÈÚÒ‰ „Á‡· , ÌÚ ˙ÂÈÓÈ Ù ÈÎ" ÌÈ„ÏÈ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡

‰˘˜ "ÎÏ „Á‡ Ô˜˙ ÂÏ·˜È Ï30-40ÌÈ„ÈÓÏ˙  ,ÌÈ ˜˙ ‰Ú·˘Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï Í‡ . ÔÈ‡ ÍÓÒÓ·
 Ï˘ ‰¯„‚‰‰"‰˘˜ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ "‰ÊÎ Ô˜˙· „ÒÂÓ ‰ÎÊÓ˘. 

ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÁÂÒÈ Ï ÏÚÙÈ Û‚‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 
3. ¯ÊÚ‰ ÁÂÎ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÏÚ Â·˘ ÔÂ¯Á‡ È˙ ˘ „ÚÂÓ Ú·˜ ‡Ï Û‚‡‰ .

Ë Ú·˜ ‡Ï Ì‚ Û‚‡‰ÂÊÎ ‰˘˜·Ï „ÈÁ‡ ÒÙÂ . Í¯ÂˆÏ Ô‰ Û‚‡‰ ˙‡ ˘Ó˘Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‰ÊÎ ÒÙÂË
‰ÈÈÓÈ Ù ÏÎ· ÌÈÎÈ Á ˙·ˆÓ ÔÂ‚Î ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ Í¯ÂˆÏ Ô‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ,

‰È„ÈÓÏ˙ ÏÈÙÂ¯ÙÂ ‰Ï˘ Ì„‡ ÁÂÎ ˙·ˆÓ. 
כי בהעדר מתכונת רשמית אחידה להגשת בקשות היה ההלי  מבוסס על פניות אל מנהל , נמצא

 .יזמו מנהלי הפנימיותהאג$ ש
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ‰Ï‰ ˙‰˘ ˙·Â˙Î˙‰ Ï˘ È˘ÓÓ „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ Û‚‡·˘

 ¯ÊÚ‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ÍÈÏ‰˙Ï Ú‚Â · Û‚‡‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÈÏ‰ Ó ÔÈ·-‰‡ˆ˜‰‰ ˙Â˘˜· ˙‚ˆ‰  ,
˙Â˘˜·‰ È„ÚÂÓ ,„ÒÂÓÏ ‰·Â˘˙ Ô˙Ó Ï˘ Í¯„‰Â ÍÈ¯‡˙‰ ,‰ÈÈÁ„Ï ÌÈ˜ÂÓÈ Â ˙Â˘˜· ˙ÈÈÁ„ .

˜Ó ‡ÏÓÓÛ‚‡‰ Ï‰ Ó ÌÂ ,˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· Â„È˜Ù˙Ï ‰ ÂÓ˘ , „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÔÈ·Â Û‚‡‰ ÔÈ· ÌÈÚ‚Ó‰ ¯·„· „ÂÚÈ˙ Û‚‡· ÔÈ‡ ËÚÂÓ ¯ÓÂÁÓ ıÂÁ ÈÎ

¯·Ú· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ˙ÂÈÓÈ Ù‰. 
בדק משרד מבקר המדינה את התפלגות כוח העזר בי  הפנימיות , על פי הנתוני  שמסר האג$ .4

 : והעלה את הממצאי  הבאי 2004  ו2003 בשני 
היו פנימיות שהוקצו לה  יותר משבעה , לעומת זאת; היו פנימיות שלא הוקצה לה  כלל כוח עזר

לא קיבלה , יותר ממחצית  עולי  חדשי ,  חניכי 600 פנימייה שמנתה כ, למשל, כ . תקני  בשנה
הקצה ,  חניכי 200 נימייה שמנתה כלפ, לעומת זאת.  אפילו תק  יחיד של כוח עזר2003בשנת 
 . תקני  כאלה15האג$ 

Â˜„· ˘ ÌÈ ˘· Û‚‡· ˙ÓÈÈ˜ ‰˙ÈÈ‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ ÂÎ˙Ó ,2003-2004 ,˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ , ÈÎ
ÈÈ ÈÈ Ú ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘Ó ‰˙˘Ú  ÌÈ ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÌÈ˙ÚÏÌ. 

 2004החל מיולי "כי ,  למשרד מבקר המדינה מסר ממלא מקו  מנהל האג2004$בתשובתו מנובמבר 
: שעיקרה, נהגה שיטת עבודה אחרת מול כל יחידות המשרד ובכלל  המינהל לחינו  התיישבותיהו

שיתו$ פעולה וקביעה משותפת של ההקצאה על פי סדרי עדיפויות מקצועיי  ובהתחשב במכלול 
הצוות ]ו[, מסמ  הקריטריוני  אכ  כוללני"כי , עוד נאמר". המוקצי  על ידי המשרד' כוחות העזר'

 ".לאג$ ולחינו  ההתיישבותי יגדיר לשנה הבאה את סדרי העדיפויות להקצאה ואת התהלי המשות$ 
לא שות$ "כי למרות בקשותיו החוזרות ונשנות הוא , בתשובה למשרד מבקר המדינה מסר המינהל

בשני  האחרונות בקביעת סדרי העדיפויות ובהחלטות על שיבו# מורות חיילות או בנות שירות 
מדובר על כ  שכל האחריות לתפעול "ו" המצב השתנה לאחרונה"א  , " השונותלאומי בפנימיות

תיעשה על ידי הגורמי  , השוט$ של מער  המורות החיילות ובנות השירות הלאומי בפנימיות
 ".על של האג$ המקצועיי  במטה המינהל תו  שיתו$ פעולה מלא ופיקוח
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ÈÂ ÌÈÈÂ‡¯ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ˘·‚Ï ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙ÂÙÈ˜˘Â ˙Â¯È‰· Ï˘ ˙Â Â¯˜Ú ıÓ‡

˙ÂÈÓÈ ÙÏ ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ ˙Â ·Â ˙ÂÏÈÈÁ ˙Â¯ÂÓ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â Ï ,Ì‰·Â : ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜
‰‡ˆ˜‰Ï ,Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÓ‰ Ï‰ ÈÓÏÂ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÈÏ‰ ÓÏ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰È˘ ; Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ

‰‡ˆ˜‰‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ;¯ÊÚ ÁÂÎ ˙Ï·˜Ï „ÈÁ‡ ‰˘˜· ÒÙÂË , Â˘¯„ÈÈ Â·˘
Ó ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ÍÂ¯ÚÏ ‰È‰È Ô˙È ˘ ÍÎ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÈÏ‰ 

ÏÚÂÙ· ‰‡ˆ˜‰‰ ÔÈ·Â ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ . ÍÈÏ‰˙ ÏÚ
‰¯˜·Ï Ô˙È Â „ÚÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰‡ˆ˜‰‰.   
 בטיחות בפנימיות ובכפרי נוער

 כרוכה 17הפעלתו של בית ספר, ) החוק  להל  (1969 ט"התשכ, לפי חוק פיקוח על בתי ספר .1
על מבקש רישיו  לצר$ לבקשתו ,  המשרד18על פי נוהל).  הרישיו  להל  (בקבלת רישיו  מהמשרד 

. המאשר כי המוסד עומד בתנאי הבטיחות הנדרשי , דוח בדיקת בטיחות של יוע# בטיחות מוסמ 
נאותה בהתא  לתק  ולנהוג בסוג א  הוא סבור כי תובטח רמה "ל המשרד מעניק את הרישיו  "מנכ

. והוא רשאי להתנות את מת  הרישיו  בתנאי  שיש לקיימ  לפני נתינתו או לאחר מכ , "בית הספר
 .הרישיו  יכול להיות קבוע או זמני לתקופה קצובה שלא תפחת משנת לימודי  אחת, לפי החוק
. ת שעמ  התקשר המשרד נעשו בדיקות הבטיחות בבתי ספר על ידי חברות פרטיו1999עד סו$ 
על הבעלי  של בתי הספר להתקשר בעצמ  ע  חברות ייעו# לש  ביצוע בדיקות , 2000מינואר 

לממנ  ולדווח למשרד על מצב הבטיחות בכל מוסד בצירו$ חוות דעת , בטיחות במוסדותיה 
 .19מקצועית

  משר העבודה  חייב ברישיו20בעלי  של מעו , 1965 ה"התשכ, לפי חוק הפיקוח על מעונות .2
ילד מוגדר לפי חוק זה . שהמעו  ממלא אחר התנאי  שנקבעו בתקנות, והרווחה לאחר שהשר נוכח

לפיכ  לצור  הפעלה של פנימיות וכפרי נוער נדרש רישיו  מעו  רק ".  שנה14כמי שלא מלאו לו "
 .14א  מתחנכי  בה  ילדי  עד גיל 

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,È¯ ˘¯„  ÔÂÚÓ Â‡ ¯ÙÒ ˙È· ˙ÏÚÙ‰Ï˘‰ÎÂ¯Î Â˙‚˘‰˘ ÔÂÈ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÂÏÈÓ·
˙ÂÁÈË· ˙Â˘È¯„ , ÏÈ‚ ÏÚÓ ÌÈ„ÏÈ ÌÈÎ Á˙Ó Ì‰·˘ ¯ÚÂ  ¯ÙÎ Â‡ ‰ÈÈÓÈ Ù Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Ï ÂÏÈ‡Â

14 ,Ë ˙Â˙ÈÎ· ¯ÚÂ  È · Â ÈÈ‰„'-È"· ,ÔÂÈ˘È¯ ˘¯„  ‡Ï. 
כי ,  למשרד מבקר המדינה מסרה לשכת היועצת המשפטית של המשרד2004בתשובתה מדצמבר 
עד ) לעניי  החוסי  בפנימיות" (ילד"פרטית המבקשת להרחיב את ההגדרה של הוכנה הצעת חוק 

מאז ועד "ו, 18.5.03הצעת החוק נדונה בוועדת שרי  לענייני חקיקה ביו  , לדברי הלשכה. 18גיל 
 ".הטיפול בהצעת החוק הוקפא]ו...[היו  לא אירעה כל התפתחות בנושא

__________________ 
, חינו  על יסודי,   יסודיחינו, שבו לומדי  יותר מעשרה תלמידי  ושבו נית  חינו  ג  ילדי "מוסד  17

 .למעט המוסדות הנזכרי  בחוק, "חינו  על תיכוני או חינו  אומנותי
 .ה"נוהל הגשת בקשה לרישוי מוסדות חינו  לשנת הלימודי  תשס 18 

 .38' עמ, )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„)2001 בעניי  בטיחות במבני חינו  ראו ג   19
והכל ... מקו  מגורי  או מקו  שהיה לילדי , או הנועד לשמש כולו או חלקו, משמקו  המש " מעו   20

 ".כשה  מחו. למשפחת 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Â·˘ ·ˆÓ‰ „Ò- ¯ÙÒ‰ ˙È· -ÔÂÈ˘È¯ ÔÂÚË  , „ÂÚ·
 ¯Á‡‰ Â˜ÏÁ-Ë ‰˙ÈÎ È ·Ï ‰ÈÈÓÈ Ù‰  ' ‰ÏÚÓÂ-ÔÂÈ˘È¯ ÔÂÚË Â È‡  ,¯È·Ò Â È‡ . „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓ¯Â‚ ÛÂ¯Èˆ· ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ì‰·Â ,‰˜È˜Á· ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÈÂ˘È¯ ¯È„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ , ÔÈ·
È˘ ÍÎ ˙Â ÂÚÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ· „ÏÈ ˙¯„‚‰ ÔÂ˜È˙ È„È ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ „Ú ¯ÚÂ  È · ÏÂÏÎ

 ÏÈ‚18˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„· ‰˘ÚÈÈ˘ ÔÈ·Â .   
 ביקורות בטיחות בפנימיות

מפרט את דרישות " הבטחת הבטיחות במוסדות חינו " בנושא 2002ל המשרד מפברואר "חוזר מנכ
החוזר מטיל את האחריות על הבטיחות בפנימייה ובכפר הנוער על בעלי המוסד ועל . הבטיחות

ויקוי  מעקב אחר תיקו  , ביקורת בטיחות שנתית מקיפה תבוצע על ידי הבעלות"כי , הנהלתו ומציי 
 ".הליקויי  אשר נמצאו בביקורת

האחריות . המינהל מקיי  ביקורות בטיחות בפנימיות ובכפרי נוער שבה  הוא משי  תלמידי 
בשנת עברה לידי המינהל )  האגודה להל  (לבטיחות בשש פנימיות של האגודה לקידו  החינו  

 מקיי  המינהל ביקורות בטיחות ג  בפנימיות ובכפרי הנוער שבה  הוא משי  2004מינואר . 2002
 .את ילדי האגודה וילדי המפעל להכשרת ילדי ישראל

שעמה )  חברת הייעו# להל  (ביקורות הבטיחות מטע  המינהל נעשות על ידי חברת ייעו# פרטית 
 2004ובשנת ,  פנימיות וכפרי נוער80 # ביקורות בכ עשתה חברת הייעו2003בשנת . הוא התקשר

חברת הייעו# מעבירה את ממצאי הביקורת למוסדות לש  תיקו  .  ביקורות50  כ ) מאי ינואר(
במקרי  ). ט המינהל" קב להל  (הליקויי  והסרת המפגעי  ולידיעת קצי  הבטיחות של המינהל 

 .ט המינהל"ו של קבלטיפול" דוח מיוחד"חמורי  מעבירה חברת הייעו# 
1.  ÌÈ ˘· ÂÁÂ˜ÈÙÏ Â¯·Ú˘ ˙Â„ÒÂÓ· Ï‰ ÈÓ‰ ÌÚËÓ ÂÎ¯Ú ˘ ˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â˜È·2002-

2004ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÂÏÙÂË ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ˙ÂÁÈË· ÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚ‰  .˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ¯·„‰ ,
È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÁÈË· ˙¯Â˜È·Ï ˙ÂÙÂÙÎ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰Â ˙ÂÈÂÏÚ·˘ ,

Î Ó ¯ÊÂÁ·˘ ˙Â˘È¯„‰Ó ÂÓÏÚ˙‰"Ï , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Â ˜È˙ ‡ÏÂ ˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â˜È· Â˘Ú ‡Ï
˘¯„ Î .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

בביקורת שעשתה חברת הייעו# ביוני . 2004נתו  לפיקוח המינהל החל מינואר ' מוסד א )א(
יוע# .  הועלו ליקויי בטיחות רבי  שיצרו סכנה ממשית לשלומ  של התלמידי  במוסד2004

מצב "ו, "רמת הבטיחות במקו  מתחת לכל ביקורת"דוח כי הבטיחות מטע  חברת הייעו# קבע ב
ליקויי  , ליקויי  בתחו  חשמל: הליקויי  העיקריי  היו אלה". הבטיחות דורש טיפול שורש מיידי

שסיכנה את השוהי  , התפוררות תקרת אול  ספורט, בעיות תברואה קשות, במניעת נפילה מחלונות
 ".המוסד אינו כשיר" המינהל קבע כי ט"קב. ופסולת בני  באזור המגורי , בו

. החליט המינהל להקפיא את קליטת התלמידי  במוסד, בעקבות הליקויי  שהעלתה חברת הייעו#
העברת תקציבי  למוסד עבור תלמידי  חדשי  בפנימייה לקראת שנת  משמעות החלטה זו היא אי

ולאחר , נוספת במקו  נעשתה ביקורת 2004באמצע אוגוסט ). 2005 2004(ה "הלימודי  התשס
 .ט המינהל להעביר תקציבי  למוסד"אישר קב, שהתברר שחלק מהליקויי  תוק 
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 „ÒÂÓ· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò „ÂÒÈ ˘È ÌÙ˜È‰Â ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ˙¯ÓÂÁ ÏÏ‚·

‡ '‰ÈÈÓÈ Ù‰ ÏÚ È ÂˆÈÁ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÂ˜ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó Â ˜Â˙ ‡ÏÂ ·¯ ÔÓÊ Â· ÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰ . ÔÎ ÂÓÎ
‰ ˙¯ÈˆÚ˘ ‰‡¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ˙‡ ‰˘ÈÁ‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ë˜ ˘ „ÒÂÓÏ ÌÈ·Èˆ˜˙. 

נמצא בבעלות עמותה וכולל פנימייה ובית ספר שבה  מתחנכי  תלמידי  שהושמו ' מוסד ב )ב(
 ד "בתחילת שנת הלימודי  התשס. 2004המוסד נתו  לפיקוח המינהל החל מינואר . על ידי האגודה

 . פעל בית הספר שבמוסד ללא רישיו ומאז, למבנה אחר' עבר מוסד ב) 2004 2003(
ט המינהל ונציג חברת הייעו# "עשו קב, ד"דהיינו בסיו  שנת הלימודי  התשס, 2004רק ביולי 

בי  היתר נמצאו בה ". אינה ראויה למגורי חניכי "ביקורת בפנימייה והגיעו למסקנה כי היא 
צאו מבני  המורכבי  מפלטות בחצר נמ; מדרגות בלתי תקינות אשר לא הייתה בה  הגנה מנפילות

מערכת החשמל הייתה ; לא היו אמצעי  לגילוי ולכיבוי של אש; בטו  וגגות אסבסט ישני  ושבורי 
 .ויציבות המבני  הוטלה בספק, לקויה

עקב הממצאי  החליט המינהל להקפיא את קליטת התלמידי  החדשי  לקראת שנת הלימודי  
 תוקנו ליקויי  מסוימי  2004 שנת הלימודי  בספטמבר ואול  עד פתיחת). 2005 2004(ה "התשס

,  למשרד מבקר המדינה מסר מנהל האג$ לביטחו 2004בתשובתו מדצמבר . והמינהל חזר בו
 עשה יוע# הבטיחות בדיקה 2004כי באוקטובר , ) אג$ ביטחו  להל  (בטיחות ושעת חירו  במשרד 

פעולות רבות של בדיקת מהנדסי  "כי במוסד נעשו , הבדיקה העלתה. 'נוספת במוסד ב
 ".לקונסטרוקציה וחשמל וכ  שופרו ותוקנו ליקויי בטיחות כמו אמצעי  למניעת נפילה

נקלטו במינהל לחינו  התיישבותי ] 2004[תו  שנה אחת "כי , עוד מסר מנהל אג$ ביטחו  בתשובתו
יתה מתחת לכל שרמת האחזקה והבטיחות בה  הי, פנימיות וכפרי נוער,  מוסדות30 קרוב ל
פעלה מחלקת הביטחו  והבטיחות של המינהל לחינו  התיישבותי פעילות ", לדבריו". ביקורת

מנהל אג$ ". נמרצת ומקצועית כדי לאתר את הבעיות ולהנחות את מנהלי המוסדות כיצד לפעול
על אחת כמה וכמה במוסד שלא ", כי תהלי  הטיפול בבטיחות הוא ארו  טווח, הביטחו  הדגיש

ג  בו מחויבת להיות תוכנית אשר בה יוגדרו סדרי העדיפויות וקדימויות . ופל והוזנח שני ט
 ".הטיפול

Î Ó ¯ÊÂÁÏ „Â‚È · ÂÏÚÙ˘ ˙Â„ÒÂÓ „‚  ÌÈ„Úˆ Ë˜  „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï"Ï , ˙¯ÈˆÚ Ì‰·Â
ÌÈ·Èˆ˜˙ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ‡ ˙· ÌÈÎÈ Á È¯Â‚Ó ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡ ‰¯˜Ó ÏÎ·

 ÂÁËÈ· ˙‡ ÌÈ ÎÒÓ˘Ì‡‰ È˘È. 
2. ‰ÏÂÚ ˙Â„ÒÂÓ ¯ÙÒÓ Ï˘ ˙ÂÁÈË· ˙ÂÁÂ„· ÔÂÈÚÓ , ‡Â‰ Ï‰ ÈÓ‰ ‰˘Ú˘ ˙Â¯Â˜È·· ÈÎ

ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÚ‚ÙÓÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ , ÌÚËÓ ÌÈˆÚÂÈ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÁÈË· ˙ÂÁÂ„· ÂÏÈ‡Â
ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÌÈÏÚ·‰ ,ÌÈÚ‚ÙÓÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì˙Â‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï . ÔÏ‰Ï

˙Â‡Ó‚Â„: 
, חיצוני" יוע# וממונה על הבטיחות" שלח 2003באוגוסט . נימייהכולל בית ספר ופ' מוסד ג )א(

אי  חשש ממפגעי  בטיחותיי  בשטח "אישור להנהלת המוסד לפיו , שהמוסד שכר את שירותיו
בעקבות אישור זה נת  המשרד רישיו  לבית הספר לשנות ". הישיבה בחדרי הלימוד ובמגורי 

 ).2005וסט אוג 2002ספטמבר (ה "התשס ג"הלימודי  התשס
" דוח מיוחד"ב.  התגלו ליקויי  חמורי 2004בביקורת שעשתה חברת הייעו# במוסד בפברואר 

והמצב מחייב חוות דעת מיידית של , כי בכל מבני כיתות הלימוד התקרות שקועות, בי  היתר, צוי 
 .ל"נכשכל מבני המגורי  אינ  עוני  לדרישות מינימליות של חוזר מ, עוד צוי ; מהנדס מבני 
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לית על "לסגור את הפנימייה ולדווח למנכ"ט המינהל "המלי# קב, בעקבות ממצאי הביקורת
ואול  לקראת תחילת , ה הוקפאה"קליטת תלמידי  חדשי  לקראת שנת הלימודי  התשס". ס"ביה

 .והמינהל התיר קליטת תלמידי  למוסד, שנת הלימודי  חלק מהליקויי  תוקנו
הוא עובד ' ממונה הבטיחות של מוסד ד.  הכולל בית ספר ופנימייההוא כפר נוער' מוסד ד )ב(

שבו , להנהלת המוסד" אישור בטיחות לבית ספר" שלח ממונה הבטיחות 2002באוגוסט . המוסד
בבית הספר נערכות . נמצא בפיקוח של ממונה בטיחות באופ  שוט$ כל השנה"' מוסד ד: כתב

כל התקלות מועברות לביצוע תיקוני  באופ  . נו בדיקות בטיחות כמתחייב מהוראות משרד החי
אחת לשנה מבוצע סקר בטיחות מקי$ והדוח מועבר לכל . מיידי ושוט$ וחלק  בתהלי  ביצוע

ÈÚÂˆ˜Ó‰ È˙Ú„Ï ,]„ „ÒÂÓ' [ ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ˙. הגורמי  הנוגעי  בדבר
„ÂÓÈÏ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ ˜˙Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï) "ההדגשה אינה במקור.( 

" מרכזת רישוי והכרה מוסדות וגני ילדי "ל" דוח בטיחות"' ל מוסד ד"תו חודש שלח סמנכבאו
, העתק המכתב נשלח". אישור בטיחות לבית הספר"במשרד וציר$ אליו )  מרכזת הרישוי להל  (

הערות : "בי  היתר, ל"כתב הסמנכ" דוח הבטיחות"ב. למנהל המוסד ולמנהל בית הספר, בי  היתר
ושותפי  לטיפול אנשי המינהל לחינו  , מטופלות באורח יסודי, יעות בדוח שהוצאבטיחות המופ

·ÁÈ˙ÙÏ ¯ÙÒ‰ ˙È· È ˜˙Ó ÏÎ· ˘ÂÓÈ˘Ó ‰ÚÈ Ó ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰¯˜Ó ÏÎ˙ . התיישבותי ועליית הנוער
Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘"‚) "2002 2003) (ההדגשה אינה במקור.( 

אישור ". אישור בטיחות לבית הספר"'  חזר ממונה הבטיחות ושלח להנהלת מוסד ד2003בסו$ מאי 
È˙Ú„Ï ומסתיי  ג  הוא במשפט , 2002 זהה בכול לאישור ששלח באוגוסט 2003הבטיחות ממאי 

˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ , ¯ÙÒ ˙È·]„ „ÒÂÓ·' [ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ ˜˙Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ
„ÂÓÈÏ) "ההדגשה אינה במקור.( 

רישיו  זמני "'  למוסד ד2003ות העניק המשרד באוגוסט בעקבות חוות הדעת של ממונה הבטיח
בהתניות לרישיו  צוינו תיקוני  ). 2007 2006(ז "עד סו$ שנת הלימודי  התשס" לקיי  בית ספר

 .אול  לא הוזכרו ליקויי  בתחו  הבטיחות, הנדרשי  בתחו  התברואה
שנעשה על פי " הספרדוח בקרת מבני  במתח  בית "'  התקבל במוסד ד2003בתחילת ספטמבר 

ביצעתי ביקורת בנוגע למבני  ", בפתח הדוח כתבה המהנדסת שעשתה את הביקורת. הזמנת המוסד
תוצאות הביקורת מצביעות על החמרה . שיקו  ושיחזור בשל החמרת מצב , הדורשי  חיזוק

יה מבנה מעבדות ביולוג, שמבנה אול  הספורט, בדוח מציינת המהנדסת". בטיחותית של המבני 
מבנה הספרייה ומבני  נוספי  במוסד מהווי  סכנה למשתמשי  ולנכנסי  אליה  ויש , וכימיה

 .המהנדסת לא אישרה להשתמש במבני  האמורי . לטפל בה  מיד
 2004במרס . ט המינהל להרוס את מבנה המעבדות"המלי# קב, לאחר ביקורו בכפר, 2003בדצמבר 

בדוח פורטו ליקויי  רבי  . ' הבטיחות במוסד דעל מצב" דוח מיוחד"פרסמה חברת הייעו# 
 .סירוג חלונות ופתחי מילוט, בתחומי  שוני  כולל חשמל

„ „ÒÂÓ ˙Ï‰ ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ' ÁÂ„· Â ÈÂˆ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ· ÈÂ˘È¯‰ ˙ÊÎ¯Ó ˙‡ ‰ Î„Ú
„ÁÂÈÓ‰ ÁÂ„·Â ÌÈ ·Ó‰ ˙¯˜· .ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò , ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ‡·ÂÓ ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ Ì‡˘

È‰ ÈÂ˘È¯‰ ˙ÊÎ¯Ó ˙È·Ï ÔÂÈ˘È¯‰ ˙˜ Ú‰ ÔÈÈ Ú· „¯˘Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ÍÎ· ‰
¯ÙÒ‰. 

ÂÊÓ ‰¯˙È ,„ „ÒÂÓ· ÌÈ Â˘ ÌÈ ·Ó· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰Â ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò ' ‡Ï
 ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· Â¯ˆÂ - È‡Ó ÛÂÒ ÔÈ· 2003 ‰ ˘ ‰˙Â‡ ¯·ÓËÙÒ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ·Ï - ‡Ï‡ 

ÌÈ ˘ Í˘Ó ˘ ÍÈÏ‰˙Ó ˜ÏÁ ÂÈ‰ . ¯¯ÂÚÓ ¯·„‰ ˙ÂÁÈË·‰ È¯Â˘È‡ Ï˘ Ì˙Â ÓÈ‰Ó È·‚Ï ˙Â˜ÙÒ
˙ÂÁÈË·‰ ‰ ÂÓÓ Ô˙ ˘ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï. 
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אכ  נתגלו ליקויי  אשר היו אמורי  להתגלות "' כי במוסד ד,  מסר המינהל2005בתשובתו מינואר 

המינהל יעיר לממונה הבטיחות לגבי חלק . על ידי ממונה הבטיחות בכפר ולהיות מטופלי  על ידו
ישנ  שינויי  "' כי במוסד ד, עוד מסר המינהל". יפיק לקחי  להמש מהממצאי  על מנת ש

סוג , עקב בעיות הקשורות לביסוס המבני , בטיחותיי  במבני  מעת לעת ובפרקי זמ  קצרי  יחסית
השימוש , לדברי המינהל". קרקע חרסיתית ומבני  ישני , קורוזיה מוגברת, קרבה לי , הקרקע

 .יזוק  ועד שהתקבל אישור שימוש מהמהנדסתבמבני  המסוכני  הופסק עד לח
לא קרה מקרה בו "כי ,  בתשובתה למשרד מבקר המדינה2005מסרה בינואר ' ג  הנהלת מוסד ד

 ".נעשה שימוש במבנה בשעה שעמד בתוק$ איסור שימוש של המהנדסת
כי המשרד דבק בגישה "כי ,  למשרד מבקר המדינה מסר מנהל אג$ ביטחו 2005בתשובתו מינואר 

משרד החינו  רואה עצמו נושא ... הוא זה שיבצע את הבדיקה, בעל האחריות למבנה ולבטיחות שלו
מתוק$ זה דאג משרד החינו  לעסוק בהכשרת . הנחייה וליווי, הדרכה, אחריות פיקוח, על באחריות

 ...".ל עדכניי "לפרסו  חוזרי מנכ, בעלי תפקידי  לעניי  זה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È˘‰ ‰ ÂÓÓ Ï˘ Â˙ÂÏ˙ ÈÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜Â ‰Ï˘Î ÌÂÈÎ ‰‚Â‰ ‰ ‰Ë

Â¯Î˘ ˙‡ ÌÏ˘Ó‰ „ÒÂÓ‰ ÏÚ·· ˙ÂÁÈË·‰ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· Â˙Â‡ ‰„ÈÓÚÓ , ¯Á‡Ó
˙ÂÁÈË·‰ ˙Â˘È¯„ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ „ÈÓ˙ ‡Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ· Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰˘ .

˙Â‡ÈÎ Â„È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ˙ÂÁÈË·‰ ‰ ÂÓÓ ÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰21. 
ˆÓÏ „¯˘Ó‰ ÏÚÈÂÏ˙ È˙Ï·Â È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÔÙÂ‡· ‰ ˘Ú˙ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â˜È„·˘ ÍÎÏ Í¯„ ‡Â ,

 ÏÎ ÏÚ „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ÔÂÈ˘¯‰ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ÂÈÏÚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰ ·ˆÓ· ÏÁ˘ ÈÂ È˘ .¯„Ò‰ ‡ˆÓÈÈ˘ „Ú ,Ô„ÈˆÓ ˙ÂÈÂÏÚ·‰ ÏÚ , ˙Â˘ÚÏ

˜È„· Ï˘ ˙ÂÏ˙‰ È‡Â ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡‰ ˙¯·‚‰Ï Ô˙È ˘ ÏÎÎ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â.   
 אישורי 

אישור שנתי : אישורי  אלה, בי  השאר, בפנימיות ובכפרי נוער יש לוודא שניתנו, ל"לפי חוזר המנכ
 אישור שירותי  להל  (של שירותי כיבוי אזוריי  לעמידה בדרישות למניעת דלקות ולכיבוי  

 אישור  להל  (אישור שנתי של חשמלאי בודק לתקינות מערכת החשמל וההארקה ; )כבאות
בבדיקות הבטיחות שהמינהל עושה באמצעות חברת הייעו# הוא בודק ג  א  יש ). חשמלאי

 .למוסדות אישורי  כאלה
 כפרי נוער ופנימיות 110 כי מכ,  על בדיקות בטיחות שנעשו עולה2004מדיווח המינהל בחודש יוני 

 . לא היה אישור חשמלאי30  לא היה אישור שירותי כבאות ולכ50 לכ, שנמצאו בפיקוחו שני 
ילדי גו$ ציבורי גדול לא היו בעת שעברו , בי  היתר,  המוסדות שבה  הושמו31 א$ לא לאחד מ
 .האישורי  הנדרשי , לפיקוח המינהל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È¯Â˘È‡ ÔÈ‡ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁÏ Â·˘ ·ˆÓ ˙‡˘Ï ÔÈ‡
˙ÂÁÈË· .·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï È„ÈÓ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ.  

__________________ 
 .286' עמ, )È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙ ˘ ÁÂ„45) 1995 ‰ בעניי  ניגוד ענייני  ראו ג   21
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✯  
ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ¯ÙÒ‰ È˙· ÏÚ ‰ ÂÓÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ÍÂ ÈÁÏ Ï‰ ÈÓ‰ , ÌÈÈ‡Ï˜Á‰

˙ÂÈÓÈ ÙÂ ¯ÚÂ  È¯ÙÎ ÏÚÂ ÌÈÈÓÈ‰Â . ˙Â·Î˘Ó ¯ÚÂ  È · ÌÈÚÈ‚Ó Ï‰ ÈÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ·˘ ˙ÂÈÓÈ ÙÏ
˙Â Â˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ .Ì ˘È ,˙‡Ê ÌÚ , Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï‡ ˙ÂÈÓÈ ÙÏ ÌÈ ÙÂÓ‰ ¯ÚÂ  È ·) Â‡

 ÔÂ‚Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ( ˙È˙ÈÈÓÈ Ù‰ ˙¯‚ÒÓ‰˘ ÌÈ¯Â·Ò ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡˘ ÌÂ˘Ó
ÏÈ‚¯ ¯ÙÒ ˙È·· ÌÈ„ÂÓÈÏÓÂ Ì˙ÁÙ˘Ó ˙È·· ÌÈ¯Â‚ÓÓ Ì¯Â·Ú ‰ÙÈ„Ú. 

 Â‡ ÌÈÈ„ÂÓÈÏ ÌÈÈ˘˜ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡ È„È ÏÚ ˙ÂÈÓÈ ÙÏ ÌÈ ÙÂÓ‰ ¯ÚÂ ‰ È · ·Â¯ ˙‡
ÌÈÈ˘‚¯Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÈ˘˜ ,È˙¯·Á „ÓÚÓ Ú˜¯ ÏÚ ÏÏÎ Í¯„·-Â‡ ÍÂÓ  ÈÏÎÏÎ ÌÈ¯·˘Ó ˙Â·˜Ú· 

ÌÈÈ˘È‡Â ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó . ˙ÏÈ‰˜· ¯ÙÒ È˙·Ó ÔÎÏ Ì„Â˜ „ÂÚ ¯„Ú  Â‡ ¯˘  ‰Ï‡ ¯ÚÂ  È ·Ó ˜ÏÁ
‰ÓÈÏ‡ ˙Â‚‰ ˙‰Â ÌÈ¯ÎÓÓ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ÌÈÒÂÙ„ ıÓÈ‡ Â‡ ÂÈ¯Â‚Ó . ‰¯ÂÓ‡ ‰ÈÈÓÈ Ù‰

 ÌÏÈÎ‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ‰ÏÈ‰˜· ˙Â¯Á‡ ˙Â¯‚ÒÓ˘ ¯Á‡Ï ˙È·ÈË ¯ËÏ‡ ˙¯‚ÒÓ Ì¯Â·Ú ˙ÂÂ‰Ï ‰˙ÈÈ‰
Î  Û‡ ÈÏÂ‡ÂÍÎ· ÂÏ˘ .˙È„ÂÓÈÏ ‰ ÈÁ·Ó Ì˜ÊÁÏ ‰„ÚÂ  ‰ÈÈÓÈ Ù‰ ,˙È˘‚¯Â ˙È˙¯·Á. 

ÊÎ¯Ó‰ Ï‡ ÌÈÈÏÂ˘‰ ÔÓ ‰Ï‡ ¯ÚÂ  È · ·Â¯È˜ Ï˘ ‰·Â˘Á ‰ÓÈ˘Ó ÂÓˆÚ ÏÚ ÏË  Ï‰ ÈÓ‰ .
¯¯·˙‰ ,ÍÎ· „ÂÓÚÏ Ï‰ ÈÓ‰ ÁÈÏˆ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ‡Ï ÈÎ .Î-14% ‰ Ù‰ ‡Â‰˘ ÌÈÎÈ Á‰Ó 

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘· ˙ÂÈÓÈ ÙÏ"‡-Ò˘˙‰" ‚) ¯·ÓËÙÒ2000- ËÒÂ‚Â‡2003( , ÔÓ ÂËÏÙ 
ÂÓ˘Â‰ Ô‰· ¯˘‡ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯˘  Û‡ Ì˜ÏÁÂ . ÌÈÎÈ Á‰ ·¯˜·

 ÏÏ‚· Â·ÊÚ Â‡ Â˜Á¯Â‰˘ ˘È ˙ÂÈÓÈ Ù‰Ó ÂËÏÙ ˘"‰‚È¯Á ˙Â‚‰ ˙‰ " Â‡"È‡-È‡Â ‰Ó‡˙‰-
˙È˙¯·Á ˙ÂÏ‚˙Ò‰" , ÏÚ ÌÈ ÙÂÓ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÈÏÈ‚¯ ¯ÙÒ È˙·Ó ¯Â˘ Ï Ì‰Ï ÂÓ¯‚˘ ˙Â·ÈÒ Ô˙Â‡

‡ È„È˙ÂÈÓÈ Ù‰ Ï‡ ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ . 
‡ˆÓ  , ˜ÏÁ Ï˘ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙È˙˘˙ ˙Â¯„Ú  ˙ÂÈÓÈ Ù‰˘

Ô‰ÈÏ‡ ÌÈ ÙÂÓ‰ ÌÈÎÈ Á‰Ó . ˙ÂÎÂ¯Ú Ô È‡ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙ÂÎÓÒ  Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰
Ô‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ „·ÂÎ ‡ÂÏÓ· ˙‡˘Ï. 

Ú ÌÈÈ˙ÈÈÓÈ Ù‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÈ Ú˘  ·Âˆ˜˙‰ ÌÂÁ˙· Ì‚˙Â ˙È‡ ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï , ÂÚ·˜  ¯˘‡
˘„ÁÓ Â Á·  ‡ÏÂ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ ,ÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â ˘ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ Ô È‡ Ô‰Â . ÔÈ·

¯‡˘‰ ,‰ÈÈÓÈ Ù ÏÎ Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÎ¯ˆ· ‰ Á·‰ ÔÈ‡ ¯Â‡Ï ÏÒ ÈÙ ÏÚ ·Âˆ˜˙‰ ˙ËÈ˘· , ÔÈ‡
˜ÙÒÏ ˙Â˘˜·˙Ó ˙ÂÈÓÈ Ù‰˘ ÌÈÈÏÂÙÈË‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰· ,ÈÎ¯ˆ· ‰¯Î‰ ‰· ÔÈ‡Â Ì

ÌÈÎÈ Á‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰. 
Ì„‡ ÈÈÁ ÔÎÒÏ Ì‰· ˘È˘ ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ . ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈ¯ÂÓÁ ˙ÂÁÈË· ÈÚ‚ÙÓ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÙÈ˜˙ ÌÈ„Úˆ· ËÂ˜ ÏÂ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰Ï .
 Ì‰·˘ ˙ÂÈÓÈ Ù ÏÚ Ì‚ ÈÂ˘È¯‰ ˙·ÂÁ ˙ÏÁ‰Ï ı¯Ó  ÔÙÂ‡· ÏÚÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

È ÌÈÎ Á˙Ó ÌÈ‡ÏÈ‚· ÌÈ„Ï14-18. 
 ÌÈÎÈ Á‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡ÏÂ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·È˘Á· ËÈÚÓ‰Ï ÈÏ·Ó

ÌÈÙÒÂ  ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈ˜È˘Ó ·Âˆ˜˙‰Â ÏÂÙÈË‰ ÈÓÂÁ˙Â , „¯˘ÓÏ ¯˜ÈÚ·
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ ,ÔÈ· ‰Ó¯· È˙ÈÈÓÈ Ù‰ ÍÂ ÈÁ‰ ‡˘Â  ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È-˙È„¯˘Ó . ÈÂ‡¯

ÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï˙ÂÈÎÂ ÈÁ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÔÈ· ¯-˙ÂÈ·Èˆ˜˙- ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÈÓÈ Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÂÙÈË
ÌÈ˘‚‰Ï Ô‰Ó ÌÈÙˆÓ˘ . ˙È ÙÂÓ‰ ÌÈÎÈ Á‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ì‰È‚ÂÒÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙Ó‡˙‰

¯ÚÂ  È ·˘ ÍÎÏ ‡È·˙ Ô‰ÈÏ‡ ,ÌÈ Ù Ì‰Ï Â¯È‡‰ ‡Ï ÌÈÈÁ‰˘ , ˙Ï‚ÂÒÓ‰ ˙¯‚ÒÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÂÎÊÈ
ÂÓÓ ¯Â˘ Ï ÂÙÈÒÂÈ ‡ÏÂ Ì‰Ï ÚÈÈÒÏÂ ÌÏÈÎ‰ÏÌ‰È È· „Â„ ÏÂ ˙Â„Ò , Ì‰ÓÂ- ÌÈÈÏÂ˘‰ Ï‡ 

ÌÈÈ˙¯·Á‰.  



  


