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 הטיולי  במערכת החינו 
 תקציר

שמשרד , נאמר, "טיולי  במערכת החינו ", 1997בחוזר המנהל הכללי מינואר 
רואה בקיו  טיולי  חשיבות רבה וחלק )  המשרד להל  (התרבות והספורט , החינו 
קיימי  טיולי  כחלק מתכנית בתי הספר מ. נפרד מתכנית הלימודי  בלתי

 . הלימודי 
הנמצא ,  רצח חייל ירדני שבע תלמידות שביקרו באי השלו  בנהריי 1997במרס 

שבחנה את , ) ועדת פרסלר להל  (בעקבות המלצות ועדת בדיקה . בריבונות ירדנית
 מינהלת הטיולי  והלמידה מחו# 1997הוקמה בספטמבר , מכלול ההיבטי  של הטיול

מינהלת הטיולי  נשאה באחריות לקביעת ).  מינהלת הטיולי  להל  (פר לבית הס
 מדיניות המשרד ולתיאו  מכלול הפעילות הקשורה לטיולי  ה  מ  ההיבט הביטחוני

 . בטיחותי ה  מ  ההיבט הפדגוגי
:  החליט המשרד לפצל את הטיפול בטיולי  בי  שתיי  מיחידותיו2004בינואר  .1

הטיפול בתחו  הפדגוגי ; בטיחותי הועברה לאג( הביטחו  האחריות לצד הביטחוני
הפיצול נעשה למרות . של הטיול הועבר ע  מינהלת הטיולי  למינהל חברה ונוער

שוועדת פרסלר אפיינה את מינהלת הטיולי  כגו( שתפקידו לרכז ולתא  את פעילות 
. תפקידיהוכ  הוגדרו , בטיחותי הטיולי  ה  בתחו  הפדגוגי ה  בתחו  הביטחוני

במשרד לא היה תיעוד לבחינה ממצה בשאלה א  ראוי לפעול שלא בהתא  להמלצות 
 .ועדת פרסלר

 ,2002בשנת , על פי עקרונות לתכנו  הטיול שהכינה מינהלת הטיולי  לבתי הספר .2
והפעילות בו צריכה , הטיול הוא חלק מתכנית הלימודי  והוא קשור להוויה החינוכית

שברוב בתי הספר התקיי  קשר רופ( , נמצא. ט ערכית וחברתיתלהיעשות מנקודת מב
והטיול לא היה חלק אינטגרלי מרצ( , בי  הטיול השנתי ובי  מער  הלימודי  הרשמי

 .הלימוד לפי תכנית הלימודי  ולא נבע ממנה
הועברו לאחריותה פקחי הטיולי  האחראי  , ע  הקמת מינהלת הטיולי  .3

 הפחית 2003בשנת .  מכלול הנושאי  שהטיול כרו  בה לביקורות בשטח ולפיקוח על
הקטנת מספר הפקחי  נעשתה ללא שיתו( . 10  ל16 המשרד את מספר הפקחי  מ

והוא , במשרד לא נמצאו נימוקי  לקביעת מספר הפקחי  שיפוטרו. מינהלת הטיולי 
 . לא בדק את השפעת הקיצו# על היק( הטיולי  שיפוקחו

היו חברי  , ד לבדיקת אירועי  שבה  נהרגו תלמידי בוועדות שהקי  המשר .4
  .לא אחת גורמי  אשר היו אחראי  לטיולי 
♦  

לתכנו  הטיול במערכת החינו  ולביצועו . בתי הספר מקיימי  טיולי  כחלק מתכנית הלימודי 
וביניה  מנהלי מוסדות , ) המשרד להל  (שותפי  גורמי  רבי  במשרד החינו  התרבות והספורט 

רכזי טיולי  האחראי  לתכנו  ולהכנת הטיולי  בבתי הספר ופקחי טיולי  , מפקחי , מורי , ינו ח
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כמו כ  מפעיל המשרד לשכות לתיאו  טיולי  . העורכי  ביקורות מטע  המשרד על הטיולי  בשטח

וחדר מצב העומד בקשר רצו$ ע  מבצעי , האחראיות על תיאו  ואישור הטיולי  במערכת החינו 
 .י הטיול

החוזר ד  במרכיבי  ". טיולי  במערכת החינו " פרס  המשרד את חוזר המנהל הכללי 1997בינואר 
 שנושאו 2002בחוזר המנהל הכללי מפברואר . הבטיחותיי  והביטחוניי  של הטיול, החינוכיי 

הוראות . לסיורי  ולפעילויות השדה, מוקדש פרק לטיולי , "הבטחת הבטיחות במוסדות חינו "
על עובדי החינו  , על תנועות הנוער, על המכללות להכשרת מורי , יחות חלות על בתי הספרהבט

 .המשלי  ועל כל גו$ אחר המפוקח על ידי המשרד
 1997הוקמה בספטמבר )  מינהלת הטיולי  להל  (מינהלת הטיולי  והלמידה מחו# לבית הספר 

רצח  של שבע תלמידות באי השלו  שבדקה את נסיבות הי, במסגרת יישו  המלצות ועדת הבדיקה
מינהלת הטיולי  הוקמה כדי . המלצות הוועדה אומצו על ידי שר החינו  דאז). ראו להל (בנהריי  

 .לרכז את הטיפול הכולל בטיולי  במערכת החינו 
היא נשאה . מיו  הקמתה עסקה מינהלת הטיולי  בהיבטי  של למידה מחו# לבית הספר ובטיולי 

ה  מ  ההיבט , ת מדיניות המשרד ולתיאו  מכלול הפעילות הקשורה לטיולי באחריות לקביע
מינהלת הטיולי  קיבלה הנחיות מגורמי המשרד . בטיחותי הפדגוגי ה  מ  ההיבט הביטחוני

וניתנו לה , ) המינהל להל  (המזכירות הפדגוגית ומינהל חברה ונוער , כגו  אג$ הביטחו , השוני 
 . קצועית כלפי הגופי  השוני  במערכת החינו סמכויות ביצוע והנחיה מ

 ח " מיליו  ש6 בכ, ח" מיליו  ש6.1  בכ2003 2001תקציב מינהלת הטיולי  הסתכ  בשני  
עיקר התקציב באות  שני  היה מיועד לתשלומי  שמינהלת . בהתאמה, ח" מיליו  ש3.2 ובכ

חדר המצב ולחברה הטיולי  העבירה לחברה להגנת הטבע עבור הפעלת לשכות התיאו  ו
 0.8  היה כ2004תקציב מינהלת הטיולי  לנושאי  פדגוגיי  בשנת . שהעסיקה את פקחי הטיולי 

ח לאג$ הביטחו  שעת חירו  ובטיחות " מיליו  ש6עוד הקציב המשרד באותה שנה ; ח"מיליו  ש
 .להפעלת לשכות התיאו  וחדר המצב ולפקחי הטיולי , ) אג$ הביטחו  להל  (סביבתית 

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של המשרד בטיולי  ובלמידה 2004אוגוסט  בחודשי  מאי
ובלשכת , באג$ לביטחו , הבדיקה נעשתה במינהלת הטיולי  שבמינהל. מחו# לבית הספר

ביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה על טיולי בתי . ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש"הסמנכ
   .1עוד לפני הקמת מינהלת הטיולי , 1997ספר נעשתה בשנת 

 המבנה הארגוני
 פתח חייל ירדני באש על קבוצת תלמידות שביקרו באי השלו  בנהריי  הנמצא 1997במרס  .1

על פי הנחיית . ארבע תלמידות ומורה אחת נפצעו; מהירי נרצחו שבע תלמידות. בריבונות ירדנית
ועדת בדיקה שתבח  את מכלול ההיבטי  של ל משרד החינו  דאז "מינה מנכ, שר החינו  דאז

  להל  (לראש הוועדה מונה מי שהיה יוע# ראש הממשלה למלחמה בטרור . הטיול שבו אירע הרצח
 ).ועדת פרסלר

 פרסמה די  וחשבו  הכולל את 1997ובאפריל , ועדת פרסלר בחנה את ההיבטי  השוני  של האירוע
הביטחו  כשל בכל הקשור להפצת המידע על אי שאג$ , במסקנות נקבע. מסקנותיה והמלצותיה
למנהלי בתי , למנהלי מחוזות. לאג$ הביטחו  ג  לא היה נוהל בעניי  זה; השלו  לרמות השטח

__________________ 
 .397' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„·47‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1997 ראו  1
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, עוד הוסיפה הוועדה. משמעי לבקר באתר ספר ולרכזי טיולי  לא היה מידע רשמי על האיסור החד
 למנוע כניסת מטיילי  ממערכת החינו  כי אג$ הביטחו  לא נקט צעדי  מעשיי  ברמת השטח כדי

 . לתחו  האסור בכניסה
  להל  " (שדה לאו  חברה"שהמינהל היה הגור  המרכזי בפעילות , ועדת פרסלר ציינה בדוח

ל "שא$ כי חוזרי המנכ, הוועדה העלתה. ובטיולי  בחטיבה העליונה ובתנועות הנוער) ח"של
מהמנהלי  , ת ובהירה את הנדרש מבתי הספרבנושא טיולי  ובטיחות מפרטי  בצורה מקצועי

הרי שהנהלי  לא היו מוכרי  לפרטיה  , באישור ובביצוע של הטיולי , ומרכזי הטיולי  בהכנות
 .ח ורכזי טיולי  לא היו בקיאי  בה "וא$ מדריכי של, בשטח

 נרשמה הערה בתיקו האישי, הועבר מנהל אג$ הביטחו  מתפקידו, בהתא  להמלצות ועדת פרסלר
. ננז$ נזיפה חמורה)  ראש המינהל כיו  (ח במינהל "ומנהל תחו  של, של ראש המינהל דאז

שהמשרד יקבע גו$ אחד שירכז את הטיפול , במסגרת ההמלצות המערכתיות המליצה הוועדה
, הארגוני, המקצועי הכולל בטיולי  במערכת החינו  ויתא  את כל הפעילות בתחו  הפדגוגי

חשוב להבטיח שלגו$ זה יהיו סמכויות ביצוע והנחיה ,  לדעת ועדת פרסלר.הבטיחותי והביטחוני
את הגו$ שיוק  ינחו בנושאי  המקצועיי  גורמי . מקצועית כלפי הגופי  השוני  במערכת החינו 

ועדת פרסלר המליצה שהנהלת . כגו  אג$ הביטחו  והמזכירות הפדגוגית, המשרד הרלוונטיי 
קה ארגונית לקביעת המסגרת וסדרי הפעולה של הגו$ שיהיה המשרד תיזו  עבודת מטה ובדי

 .אחראי לטיולי  וללמידה מחו# לבית הספר
 על 1997המליצה ביוני )  ועדת אלר  להל  (ועדה שהקי  המשרד ליישו  דוח ועדת פרסלר  .2

לתכנו  , לקביעת מדיניות, הקמת מינהלת טיולי  שתהיה הגו$ הבכיר במשרד לחשיבה אסטרטגית
ועדת אלר  . לגיבוש קריטריוני  ולפיקוח בכל תחומי הטיולי  והלמידה מחו# לבית הספר, רכתימע

לתחו  , לתחו  הארגוני, כי מינהלת הטיולי  תהיה אחראית לתחו  הפדגוגי, בי  היתר, המליצה
חדר המצב ופקחי הטיולי  יהיו כפופי  למינהלת , לשכות התיאו ; הביטחוני ולתחו  הבטיחותי

 . במחוזות המשרד יוקמו מטות טיולי ; י הטיול
, ועדת אלר  המליצה. עד הקמת מינהלת הטיולי  עבדו במשרד עשרה פקחי  בשמונה משרות

בוועדת אלר  .  מהטיולי 15% שתק  פקחי הטיולי  יגדל כ  שתהיה נוכחות של פקחי  לפחות ב
;  איש25יחידה של ; יש א30יחידה מורחבת בת : נדונו שלוש חלופות להפעלת יחידת הפיקוח

 . פקחי 16בסופו של דבר מנתה יחידת הפיקוח .  איש18יחידה מצומצמת שתכלול 
לית המשרד דאז החליטה שמינהלת "מנכ. 1997מינהלת הטיולי  הוקמה כאמור בספטמבר 

מיו  . ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש"הטיולי  תפעל כיחידה עצמאית ותהיה כפופה לסמנכ
 הייתה מינהלת הטיולי  אחראית ג  לפעולת לשכות התיאו  וחדר המצב 2004ואר הקמתה ועד ינ

 .שהמשרד הפעיל באמצעות גו$ מקצועי חיצוני
כשנה וחצי לאחר הקמת מינהלת הטיולי  הטיל המשרד על חברה חיצונית לבחו  את  .3

 דוח  להל  (בדוח שהגישה . ההיערכות הארגונית שלו בנושא הטיולי  והלמידה מחו# לבית הספר
: הציעה החברה מספר חלופות למיקומה של מינהלת הטיולי  במער  הארגוני של המשרד) 'א

השלישית ; ל למינהל ומשאבי אנוש" בכפיפות לסמנכ השנייה ; ל" בכפיפות למשנה למנכ האחת 
 . בכפיפות למינהל 

ול  היה הכפפת אול  הפתרו  הבעייתי מכ, הצביע על בעייתיות בכל אחד מהפתרונות' דוח א
 פעולות המינהל מיועדות לנוער ולתלמידי  בחינו  , לפי אותו דוח. מינהלת הטיולי  למינהל

צירו$ מינהלת הטיולי  למינהל עשוי . יסודי יסודי בלבד ולא לגילאי החינו  היסודי והטרו  העל
נובעת ' ע דוח אבעיה נוספת שעליה הצבי. מבניי  וארגוניי , לחייב התארגנות ושינויי  מהותיי 

 . כפי שצוי  בדוח ועדת פרסלר, מאחריות  של נושאי תפקידי  במינהל לאירוע באי השלו 
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לית המשרד על שינוי ארגוני שבמסגרתו יפוצל הטיפול בטיולי  בי  " הודיעה מנכ2003בדצמבר 

פיצל המשרד את הטיפול בטיולי  בי  שתיי  , 2004בינואר , כעבור חודש. יחידות במשרד
הטיפול בתחו  הפדגוגי של ; בטיחותי הועברה לאג$ הביטחו  האחריות לצד הביטחוני: יחידותיומ

בד בבד הורחבה האחריות . הטיול והלמידה מחו# לבית הספר הועבר ע  מינהלת הטיולי  למינהל
והיא חלה על כל חטיבות הגיל בחינו  , שעד הפיצול טיפל רק בחטיבות הגיל העליונות, של המינהל

' השינוי הארגוני נעשה למרות ההסתייגויות בדוח א). מג  הילדי  ועד גמר התיכו (ורמלי הפ
 .כאמור, להכפפת מינהלת הטיולי  למינהל

שהעברת מינהלת , ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד מסר למשרד מבקר המדינה"הסמנכ
 דוח  להל  (לית "שנה למנכהטיולי  למינהל נעשתה על פי תכנית לשינוי ארגוני שהוכנה בידי המ

ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש לא נמצא דוח לייטר "המינהל והסמנכ, לית"במשרדי המנכ). לייטר
למרות , המשרד לא המציא למשרד מבקר המדינה. ורק עיקריו הוצגו להנהלת המשרד, במלואו
 .הארגוניעותק מלא של הדוח כדי שיהיה אפשר ללמוד ממנו על הצור  בשינוי , דרישתו

שהשינוי המבני שהציע , לית המשרד" למשרד מבקר המדינה הסבירה מנכ2004בתשובתה מנובמבר 
וממילא ג  לא נית  פירוט למטלות השונות אשר מוכפפות , לא בוצע בסופו של דבר"דוח לייטר 

 ".למינהל חברה ונוער
בהמלצות [ את ההגיו  אינני רואה] של ועדת פרסלר[למרות ההמלצות "כי , לית"עוד מסרה המנכ

מפרקי  , ומאיד ) מינהלת הטיולי (מאגמי  את כל המטלות בגו$ אחד , כאשר מחד] ועדת פרסלר
ג  , וכוללות מעבר לטיולי , אשר מטלותיו נרחבות הרבה יותר, )אג$ ביטחו (גו$ מקצועי אחר 

לת הטיולי  נהג נוצר מצב שבו ראש מינה... טיפול בנושאי ביטחו  שוטפי  בכל מוסדות החינו 
במקביל לפנייתו , )ל"משטרת ישראל וצה(לפנות באופ  עצמאי וישירות לגופי הביטחו  המנחי  

, מצב זה יצר מבוכה ופגע בסדרי מינהל תקיני  ובתיאו . של מנהל אג$ הביטחו  המטפל בכ 
 ".שהיה נחו# כל כ 

, ו שלוש שני  קוד  לכ לאחר שלוש וחצי שני  בתפקידי ומסקנות שהצטבר", לית"לדברי המנכ
כדי למנוע מצב זה ... מצאתי כי יש צדק בטענת אג$ הביטחו  לפיה יש לחבר בי  סמכות לאחריות

שבו ג  ראש אג$ הביטחו  מחויב לקשר ע  הגורמי  המנחי  החיצוניי  וג  ראש מינהלת 
 וראש מינהלת הקמנו גו$ מתא  שבו יושבי  ראש אג$ הביטחו  בכבודו ובעצמו, הטיולי  נוהג כ 

וזאת , תחת המטריה של מינהל חברה ונוער האחראי על מינהלת הטיולי , הטיולי  בכבודו ובעצמו
 ".מבלי הצור  להכפי$ את אג$ הביטחו  למינהלת הטיולי 

Î Ó‰ ˙·Â˘˙Ó"‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ˙ÈÏ ,¯ËÈÈÏ ÁÂ„ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú  ‡Ï ÈÂ È˘‰˘ , ¯È·Ò‰˘ ÈÙÎ
Î ÓÒ‰"˘Â ‡ È·‡˘ÓÏÂ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÎ·‰ Ï ,‡„¯˘Ó· Â¯·Ëˆ‰˘ ˙Â ˜ÒÓ ÈÙ ÏÚ ‡Ï . „¯˘ÓÏ

˙Â ˜ÒÓ‰ ÂÈ‰ ‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Â ÓÓ˘ ÍÓÒÓ ‚ˆÂ‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , Ô˙Â‡ ˜ÈÒ‰ ÈÓ
Â Â„  ÌÂ¯ÂÙ ‰ÊÈ‡·Â. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„ÚÂ ˙Â ˜ÒÓ ÂÏ·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·˘˘ Ì Ó‡ ¯È·Ò
 ÌÈÏÂÈË‰ ÌÂÁ˙· ˙È Â‚¯‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ‡˘Â · ˘„ÁÓ „¯˘Ó‰ ÔÂ„È ¯ÏÒ¯Ù ıÂÁÓ ‰„ÈÓÏ‰Â

¯ÙÒ‰ ˙È·Ï . ÂÏ·˜˙ÈÂ „‚ Â „Ú· ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÎ Â Â„ÈÈÂ ÂÏÚÂÈ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ Ì¯·
„ÚÂ˙ÓÂ ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˙ÂËÏÁ‰ . Ì‡ ‰Ï‡˘· ÔÂÈ„Ï Â‡ ‰ˆÓÓ ‰ ÈÁ·Ï „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ „¯˘Ó·

 ÛÂ‚Î ÌÈÏÂÈË‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙‡ ‰ ÈÈÙ‡ ¯˘‡ ¯ÏÒ¯Ù ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯
ÈÚÙ ˙‡ Ì‡˙ÓÂ ÊÎ¯Ó˘ ÌÈÈ˙ÂÁÈË·‰ ÌÈÓÂÁ˙· Ô‰ È‚Â‚„Ù‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ÌÈÏÂÈË‰ ˙ÂÏ

ÌÈÈ ÂÁËÈ·‰Â . ¯‡Â È· „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ÏÂˆÈÙ‰2004 ÌÈ Â˘‰ ÌÈË·È‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· 
ÌÈÏÂÈË‰ Ï˘ ,¯ÏÒ¯Ù ˙„ÚÂ ‰ÚÈ¯˙‰ Â„‚ Î ¯˘‡ ÌÈÈ¯‰ · Áˆ¯‰ ·¯Ú ¯¯˘˘ ·ˆÓÏ ‰ÓÂ„. 
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ת והגדירה את לקוחותיה  מיפתה מינהלת הטיולי  את השירותי  שהיא מספק2001בשנת  .4
אמות המידה שנקבעו באמנה נועדו לקבוע ". אמנת איכות שירות"ופיתחה בשיתו$ חברת ייעו# 

אבני דר  להפעלת שירות מהימ  ואיכותי ולהוות תמרי# מתמיד ומתמש  להעלאת רמת השירות 
 .שמעניקה מינהלת הטיולי 

  קני  הישראלי לתק  איכות בי  לאומי  קיבלה מינהלת הטיולי  הסמכה ממכו  הת2002באוקטובר 
2000ISO ,כחלק מהדרישות . והייתה הראשונה במגזר הממשלתי שזכתה בתק  האיכות החדש

ללשכות , לטיפול באירועי  חריגי , הכינה מינהלת הטיולי  נהלי  לטיולי  לקבלת תק  האיכות
הקשרי  שבי  נותני נהלי  אלה נועדו להסדיר את . ליחידת הפיקוח ולחדר המצב, התיאו 

לש  ). 'תנועות נוער וכד, בתי ספר(ובי  הלקוחות שלה ) 'תיאו  וכד, פיקוח(השירותי  מטעמה 
עמידה בדרישות התק  עשו מינהלת הטיולי  ומכו  התקני  הישראלי סקרי  שנתיי  לבדיקת 

הלי בתי הסקרי  נעשו בקרב המשתלמי  בקורסי  לרכזי טיולי  ולמנ. שביעות רצו  מפעולותיה
 .ה  בדקו א  מינהלת הטיולי  עמדה ביעדי  שהציבה לעצמה ובדרישות התק . ספר

 לא המשי  אג$ הביטחו  בעריכת הסקרי  השנתיי  2004בעקבות השינוי הארגוני שנעשה בשנת 
יוצא אפוא שהכלי  שהיו בידי מינהלת הטיולי  למעקב ולניתוח של כל הענייני  . למרות חשיבות 

 .2004לא היו בשימוש בשנת , יולי הקשורי  לט
שאג$ , הודיע המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה, 2004לאחר סיו  הביקורת בנובמבר 

להמשי  להישע  על אמנה זו וא$ להרחיבה וזאת בסיוע היחידה לאיכות "הביטחו  מתכוו  
   ".בימי  אלה החלה עבודת המטה בנושא זה. ומצוינות במשרד

 תהפעילות הפדגוגי
  להל  (שמינהלת הטיולי  תונחה על ידי מועצה ציבורית , בהמלצות ועדת אלר  נקבע .1

ל "על המועצה להתוות את מדיניות המשרד ולהמלי# לשר ולמנכ, על פי המלצות הוועדה). המועצה
ע  הקמת מינהלת הטיולי  מינה המשרד מועצה שמטרתה קידו  . על צעדי  שיקדמו את הטיולי 

 15יהיו בה , על פי התקנו  שהכינה המועצה.   והיציאה לשדה במערכת הלימודי נושא הטיולי
 .ביטחו  וחינו , חברי  והיא תפעל באמצעות ועדת היגוי וועדות משנה בנושאי כלכלה

וחבריה העלו בי  היתר את הצור  בהגדרה של מדיניות המשרד ,  התכנסה המועצה2001באוקטובר 
כחודש לאחר מכ  פנה . ו של רכז הטיולי  ובהוזלת עלויות הטיולבגיבוש מעמד, בנושא הטיולי 

וחסרי  בה , ר המועצה לחברי המועצה וציי  שלמועצה אי  תמונה ברורה על מצב הטיולי "יו
 .נציגי  ממספר מגזרי  ומ  הציבור
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â„ÚÂ Ï˘Â ‰ˆÚÂÓ‰ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÔÈ‡ „¯˘Ó·˘

Ó ÂÓ˜Â‰˘ ‰ ˘Ó‰‰ÓÚË . ˙ ˘· ‰ˆÚÂÓ‰ È ÂÈ„2002 ‡˘Â · ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï Â‡È·‰ ‡Ï 
‰È¯·Á È„È ÏÚ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÌÂ„È˜ÏÂ ÌÈÏÂÈË‰ . Ò¯Ó·2003ÂÈ ÚÈ„Â‰ " ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯

Â˙Â¯ËÙ˙‰ ;ÂÈ „¯˘Ó‰ ‰ ÈÓ ‡Ï Ê‡Ó"Ò Î˙‰Ï ‰·˘ ‡Ï ‡È‰Â ‰ˆÚÂÓÏ ˘„Á ¯. 
בורית נבחנה א  תוצריה לא פעילותה של המועצה הצי"ש,  הודיע המשרד2004בתשובתו מנובמבר 

לקיי  לפחות אחת לשנה דיו   "2004ראש מינהלת הטיולי  הוסמ  בסו$ שנת ". תרמו כמצופה
לבחו  את מטרות הטיול , מקצועי נוקב בשיתו$ גורמי  מקצועיי  ואנשי רוח במשרד ומחוצה לו

 ".ויעדיו במכלול ההיבטי  החינוכיי  והערכיי 



 ב55דוח שנתי  650
  הטיול צרי  להיות חלק מתכנית הלימודי  הבית1997י משנת  על פי חוזר המנהל הכלל .2

על , לבתי הספר, 2002שהכינה מינהלת הטיולי  בשנת , על פי עקרונות לתכנו  הטיול. ספרית
הפעילות החינוכית בטיולי  צריכה ; ספרית הטיול להיות קשור להוויה החינוכית ולתרבות הבית

על של הטיול היא הכרת האר# וטיפוח אחריות ה מטרת; לכלול היבטי  ערכיי  וחברתיי 
היתרו  בלימוד מחו# לבית הספר , על פי מסמכי המשרד. לאד  ולחברה, לטבע, ומחויבות לנו$

ההתנסות בסביבה החיצונית חשובה ; הוא היכולת להציג לתלמיד את תמונת העול  החיצוני
 . כמרכיב מרכזי בלמידה

קיימי  הבדלי  בי  המבנה המתוכנ  של מינהלת הטיולי  כי ',  הראה דוח א1999עוד בשנת  )א(
וכתוצאה מכ  כמעט אי  עוסקי  במערכת , שתפקיד פדגוגי לא אויש, הדוח העלה. למבנה בפועל

כתוצאה מכ  לא מילאה מינהלת הטיולי  את אחד החשובי  .  פדגוגיעהחינו  בטיול כבאירו
 .תופעילותה הוסטה לתחומי הביטחו  והבטיחו, ביעדיה

שברוב בתי הספר קיי  קשר רופ$ בי  הטיול השנתי ובי  מער  הלימודי  , הביקורת העלתה )ב(
שבה  ה  ,  מפגשי  ע  בתי הספר8,120 קיימו פקחי הטיולי  מטע  המשרד 2003בשנת . הרשמי

 1,250מינהלת הטיולי  סקרה . מילאו שאלוני  בנושאי  הקשורי  לפדגוגיה של הטיול
 מהטיולי  תוכננו על ידי חברות שונות ללא שיתו$ רכזי הטיולי  44%כי , תהמהשאלוני  והעל
 . מהטיולי  לא היה נושא מרכזי62% ב; ומורי  בבתי הספר

שיבוצה של מינהלת הטיולי  במינהל חברה ונוער מסייעת בפעילות "ש, בתשובתו מסר המשרד
תו  השתלבות ברצ$ , הפורמליתמעמיקה את הקשר בי  הטיול לבי  תוכנית הלימודי  , הפדגוגית
 ".ומהווה בסיס לגיבוש תכנית רב שנתית בכל רמות הגיל, הלימוד

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ‡È‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ï ıÂÁÓ ‰„ÈÓÏ· ‰‡Â¯ „¯˘Ó‰˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ˘
ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ ÈÙÏ „ÂÓÈÏ‰ Ûˆ¯Ó ÈÏ¯‚Ë È‡ ˜ÏÁ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï . ÔÈÎ‰Ï Â˘¯„  ‡Ï ¯ÙÒ‰ È˙·

È˙ ˘ ·¯ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙‰˙ÈÎÏ ıÂÁÓ „ÓÏÈ‰Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ‡˘Â · ˙Â . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ÔÈÎ‰Ï ¯ÙÒ‰ È˙· ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ È˙ ˘‰ ÏÂÈË‰ „ÓÚÓ ˙‡ Ì˜˘Ï È„Î

ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ , ˙ÂÓ‡ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÏÂÈË‰ ÔÂ Î˙Ï ˙Â Â¯˜Ú‰ ÏÚ ˙Â˙˙˘ÂÓ ÂÈ‰È ¯˘‡
˙ÂÈÎÂ ÈÁ ‰„ÈÓ.   

 חדר המצב ופקחי הטיולי , לשכות התיאו 
וה  מביאות , הלשכות לתיאו  טיולי  אחראיות על תיאו  ועל אישור של הטיולי  במערכת החינו 

ל "לידיעת מוסדות החינו  את כל המתחייב בעניי  ההיערכות ליציאה לטיול בהתא  לחוזרי מנכ
חדר המצב עומד בקשר רצו$ ע  כל גורמי השטח הנותני  מענה וסיוע לפעילות . המשרד

והוא נות  שירותי חדר מבצעי  לטיולי  ולפעילות מחו# לבית , לכותלי בית הספרהמתבצעת מחו# 
להוציא יו  (בכל ימות השנה ,  שעות ביממה24חדר המצב פועל . הספר לכל מוסדות החינו 

 ).הכיפורי 
 זכתה החברה להגנת הטבע במכרז להפעלת לשכות התיאו  וחדר המצב והפעילה 1998בשנת  .1

 פג תוק$ ההסכ  בי  2003במרס . בירושלי  ובדרו , במרכז, בחיפה, בצפו : חמש לשכות תיאו 
והמשרד קיבל אישור מוועדת הפטור בחשב הכללי להארי  את , המשרד ובי  החברה להגנת הטבע

 .2004ההסכ  ע  החברה ללא מכרז עד סו$ 
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 הבעלות אשר התייחס בי  היתר לשאלת, בי  המשרד והחברה להגנת הטבע נחת  הסכ  הפעלה
המשרד והחברה להגנת . והזכויות על התוכנה לתיאו  טיולי  שמפעילה החברה להגנת הטבע

הטבע חלוקי  בעניי  הבעלות על התוכנה שפיתחה החברה להגנת הטבע ועל פרשנות הסכ  
 . ההפעלה
 הכי  מינהל התקשוב במשרד אפיו  למערכת מידע חדשה בנושא הטיולי  וגרסה 2002בשנת 

פרק הזמ  מפרסו  המכרז ועד . ח" ש600,000 בעלות של כ, ל מכרז לפיתוח התוכנהראשונה ש
העלות המשוערת לפיתוח תוכנה חדשה נאמדת בכשני .  חודשי 10 סיו  פיתוח התוכנה נאמד בכ

 פנה ראש מינהלת הטיולי  2003בדצמבר ). ח שהושקעו עד כה" ש600,000 כולל כ(ח "מיליו  ש
ו שכדי שהמשרד יוכל לבחור ספק שהתוכנה שלו תעבוד כבר בתחילת לחשב המשרד וציי  בפני

. 2004כ  שגמר הפיתוח יהיה בדצמבר , 2004עליו לפרס  מכרז לפיתוח התוכנה בינואר , 2005
, לא פרס  המשרד מכרז לפיתוח התוכנה, )2004אוגוסט (שעד מועד סיו  הביקורת , נמצא

 . הבעלות על התוכנה לא יושבהוהמחלוקת בי  המשרד והחברה להגנת הטבע על
נושא התוכנה החדשה להפעלת חדר המצב "ש, בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד

בדבר הבעלות על תוכנת הטיולי  ] של המשרד[מעוכב עד לסיו  הדיו  בלשכה המשפטית 
 החברה להגנת הטבע הודיעה למשרד". המופעלת היו  בחדר המצב על ידי החברה להגנת הטבע

כי יועציה המשפטיי  גיבשו חוות דעת משפטית בסוגיית הבעלות , 2004בדצמבר , מבקר המדינה
 .והיא הועברה למשרד, על התוכנות שבה  מדובר

‰ ÎÂ˙‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ È·‚Ï Ú·Ë‰ ˙ ‚‰Ï ‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÂÎÈÒ ¯„Ú‰· , ÌÒ¯Ù ‡Ï „¯˘Ó˘ÎÂ
‰ ÎÂ˙ ÁÂ˙ÈÙÏ ˘„Á Ê¯ÎÓ , ¯·Óˆ„· „¯˘Ó‰ ¯˙Â 2004 ,¯‡‰‰ ÌÂ˙ „ÚÂÓ ‰ ˙È ˘ ‰Î

‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï „¯˘ÓÏ ,ÌÈÏÂÈË ÌÂ‡È˙Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ ÎÂ˙ ‡ÏÏ , „¯˘Ó‰˘ Û‡ ÏÚ
˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÈÙ‡· ÚÈ˜˘‰Ï ÏÁ‰ . 

יעסקו פקחי הטיולי  בביקורת ובפיקוח בשטח על מכלול , על פי המלצות ועדת אלר  .2
ה  אי  טיולי  בעונות שב; )הביטחוני והבטיחותי, הארגוני, הפדגוגי(הנושאי  שהטיול כרו  בה  

. פקחי הטיולי  הועסקו בידי חברות פרטיות. בגזרת  ישולבו הפקחי  בהדרכה ובהשתלמויות
 זכתה חברה לניהול פרוייקטי  במכרזי  שפרס  המשרד והעסיקה את 1999  ו1998בשני  
 פרס  המשרד מכרז חדש לקבלת שירותי פיקוח על טיולי  ופעילות מחו# 2002באפריל . הפקחי 

 .ובמאי אותה שנה זכתה בו חברה חדשה,  הספרלבתי
 הגישו הפקחי  2002ביוני . החברה החדשה ביקשה להעסיק פקחי  חדשי  מטעמה )א(

שהועסקו בידי החברה הקודמת תביעה לבית הדי  האזורי לעבודה נגד המשרד למנוע את פיטוריה  
 2003באפריל . יעת הפקחי  קיבל בית הדי  את תב2003במרס . בטענה שה  עובדי מדינה קבועי 

בו התקבל ערעור ,  נית  פסק די  חלקי2003ביוני . הגישה המדינה ערעור לבית הדי  הארצי לעבודה
 . המדינה

לדבריו בגלל , 10  ל16 מיד לאחר תו  המשפט החליט המשרד להפחית את מספר הפקחי  מ
יטול ימי הדרכה בד בבד החליט המשרד על ב. קיצוצי  נרחבי  שנעשו בתקציב החינו 

פקחי הטיולי  התריעו בפני שרת החינו  שקיצו# במספר . והשתלמויות שאת חלק  נתנו הפקחי 
לירידה ניכרת ; לפגיעה בפינוי מטיילי  וחילוצ ; הפקחי  יביא להפקרת אזורי טיולי  רבי 

 .ולפגיעה בשירות ההדרכה וההנחיה; בפעילות למניעת אסונות ותאונות
. לתת מענה באמצעות עובדי רשות הטבע והגני "שאג$ הביטחו  נער  , רדבתשובתו מסר המש

התקשר , 2004באוגוסט ". בתקופת הביניי  נער  המשרד לתגבור הפקחי  באמצעות קציני ביטחו 
 .המשרד ע  רשות הטבע והגני  בהסכ  לקבלת שירותי פיקוח בטיולי 
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שמה  בדקו ,  טיולי 49,000 מו כג התקיי"בשנת הלימודי  התשס, על פי נתוני המשרד )ב(

: ביניה ,  בעיות וליקויי 2,680 בבדיקת הטיולי  בשטח מצאו הפקחי  כ.  טיולי 8,120הפקחי  
 טיולי  לא ניתנו הוראות פתיחה 484למאבטחי  של ,  טיולי  יצאו ללא בדיקת אוטובוסי 617
 טיולי  חסרו מלווי  154 ב,  טיולי  לא הכירו את הנהלי  הקשורי  בטיול280מדריכי , באש

 טיולי  עמדו לצאת ללא אישור טיול 76.  טיולי  לא היה מלווה חמוש כלל39 וב, חמושי 
 טיולי  התקיימו ללא מלווה 25.  טיולי  נמצא שלא נקבע אחראי לטיול35 וב, מלשכות התיאו 

 ,   חסרו מי  טיולי59 ב.  טיולי  למלווי  הרפואיי  לא היה תיק עזרה ראשונה47 וב, רפואי
 . טיולי  לא ידעו על קיומו של חדר המצב176 וב

ל וביצוע כושל "מהוראות חוזרי המנכ" חריגות בוטות"המשרד מגדיר אירועי  חריגי  בטיולי  כ
לעתי  הכשל חרי$ עד כדי איסור להמשי  ולקיי  את הטיול בטר  יתוק  . של האחראי  לטיול

בהשוואה .  טיולי  שבה  היו אירועי  חריגי 167הפקחי  ג מצאו "בשנת הלימודי  התשס. הליקוי
ריאלית העלייה  (22% ב עלה מספר  המוחלט של האירועי  החריגי  בכ"לשנת הלימודי  התשס

,  טיולי 89 עוכבה פעילות ב; )ג עלה"היות שמספר הטיולי  בשנת התשס, 6% כ, נמוכה יותר
 טיולי  הוחזרו המטיילי  לבתי 24 ב; ותפעוללאחר שנמצאו בה  ליקויי  חמורי  בנושאי ארגו  

במספר  המוחלט של , 42% ב חלה עליה ניכרת של כ"בהשוואה לשנת הלימודי  התשס(הספר 
 .  מה  פונו לבתי חולי 154,  תלמידי  ומלווי  נפגעו בטיולי בתי הספר201). טיולי  שהופסקו

# נעשה בידי יחידות החילו# של החילו.  בטיולי  נדרש חילו# מקצועי מהשטח  אירועי122 ב
 .המשטרה והצבא ובידי פקחי השמורות ופקחי הטיולי 

לית "ה חייבה מנכ"שהחל משנת הלימודי  התשס, המשרד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה
כמו כ  המשרד מקיי  . המשרד לשת$ בכל טיול לפחות מדרי  טיולי  אחד שהוסמ  בידי המשרד

ו  ולמדריכי הטיולי  במגמה להטמיע את ההנחיות ואת הנהלי  הנוגעי  השתלמויות לאנשי החינ
 .לביטחו  הטיולי  ובטיחות 

 ‰„Â·Ú· ·¯ ÔÂÈÒÈ  ‰¯·ˆ˘ ÌÈÏÂÈË‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ ‰˙˘Ú  ÌÈÁ˜Ù‰ ¯ÙÒÓ ˙ Ë˜‰
ÌÓÚ .Â¯ËÂÙÈ˘ ÌÈÁ˜Ù‰ ¯ÙÒÓ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ  Â‡ˆÓ  ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó· , Ì¯Ë ˜„· ‡Ï ‡Â‰Â

 ÌÈÁ˜Ù ‰˘È˘ ¯ËÈÙ˘)Î-38% (ÂÁ˜ÂÙÈ˘ ÌÈÏÂÈË‰ Û˜È‰ ÏÚ ıÂˆÈ˜‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ . „¯˘Ó·
˙ÂÁÈË·Â ÔÂÁËÈ· È‡˘Â · ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰  Ì Ó‡ ˘È , ÌÈ¯ÎÂÓ Ì‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ¯¯·˙Ó Í‡

ÌÈÏÂÈË‰ ÏÚ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ‡¯Á‡Ï , ‰Î¯„‰‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÂ ÌÈÁ˜Ù‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘Á Ô‡ÎÓÂ
˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Â .È‡-ÈËÏ ‰‡ÈˆÈ‰ Ì¯Ë· „ÂÚ ‰ÈÂ˜Ï ‰ Î‰Â ÌÈÏ‰ ‰ ˙ÚÈ„È ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÏÂ

ÁË˘· ˙ÂÏ˜˙Ï.   
 חקירת מקרי מוות

 נפגע ילד בשעה שירד מרכב 2004ביוני .  טבע בכינרת חני  תנועת נוער מראשו  לציו 2004במאי 
לאחר כל .  טבע נער בבריכת שחייה בפארק מי 2004ביולי . הסעה של תלמידי  ונפגע מאוטובוס

 .2ינת הנסיבות שהביאו לאסו לית המשרד ועדת בדיקה לבח"אירוע מינתה מנכ
__________________ 

במקרה זה הקימה תנועת הנוער ועדה חיצונית . ונהרג מעד חני  תנועת נוער מצוק 2003בדצמבר  2
משטרת ישראל חקרה את האסו# והמליצה לפרקליטות מחוז דרו& להעמיד לדי# את ; שבדקה את האסו#

 . תנועת הנוער ואת מדרי  הטיול
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ובאחת , בשתיי  מהוועדות שהקי  המשרד השתת$ מנהל הבטיחות הארצי במשרד כמנחה הוועדה
ט "בוועדה שבדקה את מותו של הנער שטבע בפארק המי  היו חברי  קב. מה  הוא עמד בראשה

ועדו לבדוק את שבוועדות החקירה שנ, יוצא אפוא. מחוז חיפה והמפקח על הקייטנות במחוז הצפו 
 .הסיבות והכשלי  שהביאו לאסונות השתתפו הגורמי  המשרדיי  האחראי  לטיולי 

ששיתו$ גורמי  מקצועיי  ,  הסביר המשרד2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
בוועדות החקירה נדרש כדי לבחו  לעומק את הכשלי  ואת הסיבות לאסונות המתרחשי  במהל  

לית המשרד כוונה למנות  כיושבי ראש "יחד ע  זאת אי  למנכ. ספריות פעילויות חו# בית
 .א  יתגלה ניגוד אינטרסי  בעניינו, מקצועי ככל שיהיה, כמו כ  לא ישב בוועדה אד . הוועדות

משרד מבקר המדינה מכיר בנחיצות  של גורמי  מקצועיי  בוועדות החקירה כדי שיתרמו מ  הידע 
לפי ממצאי , א  מאחר שהכשלי  והסיבות לאסונות. גיע לחקר האמתשלה  ומניסיונ  במטרה לה

מ  הראוי שהאחראי  על הבטיחות במשרד לא ישתתפו , מקור  בבעיות בטיחות, הוועדות השונות
   .  כיושבי ראש וודאי שלא , כחברי  בוועדות החקירה

 תשלומי הורי 
  להל  (יעצת לנושא תשלומי הורי  ל המשרד דאז מועצה ציבורית מי" מינה מנכ1991בנובמבר  .1

כי בתהלי  של סח$ הדרגתי הוטל על הורי התלמידי  ,  קבעה ועדת לנגרמ 1992במאי ). ועדת לנגרמ 
 .השוויוניות בחינו  ועובדה זו מעמיקה את אי, לממ  יותר ויותר פעולות של מערכת החינו 

 החינו  על כל ישירותועדת לנגרמ  הגיעה למסקנה שיש להטיל את מעמסת המימו  של 
בהעדר הסכמה בי  חברי המועצה ביחס .  ושאי  לחייב בכ  את הורי התלמידי  בלבדההאוכלוסיי

, לדר  המימו  המועדפת של שירותי החינו  שאינ  ממומני  על ידי הממשלה והרשויות המקומיות
 תוספת לתשלומי היטל חינו  או, תוספת לארנונה שגובה הרשות המקומית: הוצעו שלוש אפשרויות

עד . ועדת לנגרמ  המליצה שההכרעה בדבר הדר  המתאימה תתקבל על ידי הממשלה. הביטוח לאומי
 .הממשלה לא דנה ולא קיבלה החלטות בנושא זה, 2004אוגוסט , מועד סיו  הביקורת

למרכז , למשרד האוצר,  החליט המשרד להקי  ועדה משותפת למשרד1993בנובמבר  .2
לארגוני המורי  ולרשות להגנת הצרכ  לבחינת תשלומי ההורי  וההיבטי  , השלטו  המקומי

 הגישה הוועדה את המלצותיה שעסקו במספר 1994ביוני . השוני  של מימו  פעילות בתי הספר
, בנושאי הטיולי ). תכנית לימודי  נוספת(  "בחינות בגרות ותל, ספרי לימוד: וביניה , נושאי 

 הגיעה הוועדה להסכמות המבוססות על צמצו  הפעילות המומלצת המסיבות ופעולות ההעשרה
, ע  זאת לא ויתר ארגו  ההורי  הארצי על תביעתו. ועל הטלת מגבלה על הסכומי  שמותר לגבות

כי במהל  השני  הקרובות יקבל על עצמו משרד החינו  בהדרגה את מימונ  המלא של טיולי  
 .ופעולות תרבות

מי שזכאי לחינו  חינ  לא : "נאמר בי  השאר, )ד(6בסעי$ , 1949 ט"תשה, בחוק לימוד חובה .3
יידרשו בעדו דמי הרשמה או כל תשלו  אחר בעד לימודיו במוסד חינו  רשמי או בעד לימודיו 

ואול  רשות החינו  או בעל המוסד יהיו רשאי  . במוסד חינו  אחר שאוצר המדינה נושא בשכר 
, זר הוצאות בשיעורי  שהשר יקבע בעד אספקה שה  נותני  לובאישור השר לגבות תשלומי  והח

. ובעד שירותי  שה  נותני  לו נוס$ על השירותי  שהשר הגדיר אות  בתקנות כשירותי  מקובלי 
אישור השר וקביעת שיעור התשלומי  והחזר ההוצאות בידי השר טעוני  התייעצות ע  ועדת 

והתרבות של הכנסת כללה את הטיול בי  תשלומי ועדת החינו  ." החינו  והתרבות של הכנסת
 .הרשות וקבעה את גובה תשלומי ההורי 
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 אישרה ועדת החינו  והתרבות של הכנסת את הסכומי  המותרי  לגבייה מההורי  2004באוגוסט 

הסכומי  נקבעו על ידי המשרד בשיתו$ ע  . הרשות והתשלומי  הנוספי , עבור שירותי החובה
התאגדות המנהלי  ורשות ההסתדרות , ארגו  המורי , הסתדרות המורי , מימרכז השלטו  המקו

ה "לקראת שנת התשס. ה ייכללו הטיולי  בתשלומי הרשות"ג  בשנת הלימודי  התשס. לצרכנות
ב אושר טיול "לתלמידי י; א ליומיי " י ' החליט המשרד להגביל את מספר ימי הטיול של כיתות ו

הגבלת .  הקודמת קיצר המשרד את הטיול מחמישה ימי  לארבעהלאחר שבשנה, של שלושה ימי 
 .מספר ימי הטיול באה לחסו  בהוצאות ההורי  ולהקטי  את התשלומי  הנדרשי  מה 

 העלתה ועדה שעסקה בארגו  מערכת הטיולי  יוזמות ורעיונות להוזלת טיולי 1999עוד בשנת  .4
 הטיולי  בה  התלמידי  מספקי  את לחזור לדג : בי  היתר, הוועדה המליצה. בתי הספר

בחניוני  פתוחי  (עידוד השינה בשטח פתוח ; להחזיר את הדרכת הטיולי  למורי ; כלכלת 
 . ועידוד ושיתו$ תלמידי  בוגרי ; איסור כניסה לאתרי אטרקציה; )מוסדרי 
  שהמשרד לא חזר לדו  בהצעות אלה ולא הכי  תכנית מחייבת לבתי הספר כדי לחסו, מתברר

בעקבות . באופ  שהטיולי  לא ייפגעו ויוכלו להיות ארוכי  יותר, בהוצאות הנלוות לטיולי 
כי הוא הנחה את ועדות הטיולי  הפועלות במחוזות המשרד , הביקורת מסר המשרד בתשובתו

לני  לינת שטח במקומות מאושרי  , לדג  הטיולי  בה  מספקי  התלמידי  את כלכלת "לסייע 
 ".כל האמור בהתאמה להנחיות הביטחו  והבטיחות של המשרד... די מוריה ומודרכי  על י

לביטול הדרגתי של תשלומי "משרדית  לית המשרד ועדה בי " הקימה מנכ2004באוגוסט  .5
נציגי  ממשרד המשפטי  , ר ארגו  ההורי  הארצי"חברי הוועדה כללו בי  היתר את יו". הורי 

לראש הוועדה מונתה מנהלת המינהל הפדגוגי ; המקומיוממשרד האוצר ונציג מרכז השלטו  
להגדיר במפורט ובאופ  ריאלי את סלי הצריכה והשירותי  "בכתב המינוי נדרשה הוועדה . במשרד

על הוועדה להגיש את ". בכל שכבות הגיל ולקבוע את חלוקת האחריות למימונ , במוסדות חינו 
 .2005המלצותיה הסופיות במרס 

אכ  מ  הראוי כי תשלומי הרשות של ההורי  בעבור הטיולי  יידונו ,  המדינהלדעת משרד מבקר
נפרד  כי הטיולי  ה  חלק בלתי, )1997בחוזר המנהל הכללי מינואר (משקבע המשרד , מחדש
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 Ï˘ ˙ÂÎÈÈ˘‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙˜ÓÚ‰Ï ˙Â Ó„Ê‰ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˜È Ú‰ ı¯‡‰ ÈÙÂ  ÌÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
‰˙˘¯ÂÓÏÂ ı¯‡Ï ¯ÚÂ  .ÌÏÂ‡ , ˙È Î˙Ó ˜ÏÁ ‡Â‰ ÏÂÈË‰˘ „¯˘Ó‰ ˙Â¯‰ˆ‰ Û‡ ÏÚ

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ , ıÂÁÓ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÈ‚Â‚„Ù ˙Â Â¯˜Ú ‰ÂÂ˙‰ ‡Ï ‡Â‰ ÏÚÂÙ·
‰˙ÈÎÏ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚÂ. 

 


