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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
ח ובשלוש מינהלות אזוריות נבדקו היבטי  "במינהלה הארצית של פרויקט פר

בדיקות . תקצובו ומעמדו המשפטי והארגוני, הקשורי  לניהול הפרויקט
, השלמה נעשו באג  שירותי חברה ורווחה במשרד החינו  התרבות והספורט

במכו  ויצמ  , )ת"ות(בוועדה לתכנו  ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה 
במשרד האוצר ובמכו  הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התעשייה , למדע

 .המסחר והתעסוקה
 מכו  !בטכניו  , אביב!ת תלבאוניברסיט, באוניברסיטה העברית בירושלי 

טכנולוגי לישראל ובאוניברסיטת חיפה נעשה מעקב אחר תיקו  הליקויי  
, ת"בדיקות השלמה נעשו בוות. שהועלו בביקורת קודמת בנושא סדרי אבטחה

בשירות הביטחו  הכללי ובמטה ללוחמה , במשטרה, במשרד לביטחו  הפני 
   .בטרור

  פרויקט חונכות ח "פר
 תקציר

 ביוזמת מכו  ויצמ  למדע 1974החל לפעול בשנת ) ח" פר להל  (יקט חונכות פרו
הפרויקט מתבצע במימו  הוועדה לתכנו  ולתקצוב של ).  מכו  ויצמ  להל  (ברחובות 

  להל  (התרבות והספורט , משרד החינו!, )ת" ות להל  (המועצה להשכלה גבוהה 
שבמשרד ) ט" מה להל  (ית והמכו  הממשלתי להכשרה טכנולוג) משרד החינו!

ח פועל כיו# במסגרת עמותת מכו  דוידסו  לחינו! "פר. המסחר והתעסוקה, התעשייה
ח ה  "המטרות העיקריות של פר).  מכו  דוידסו  להל  (מדעי ליד מכו  ויצמ  למדע 

לסייע לתלמידי# במערכת החינו! באמצעות חונכות ולסייע לסטודנטי# במימו  שכר 
בשנת הלימודי# . ות מלגות שיקבלו בתמורה לעבודת החונכותהלימוד באמצע

תקציב הפרויקט הוא .  סטודנטי28,000# ח כ"הועסקו בפר) 2004 2003(ד "התשס
ג השקיעה המדינה "התשס ד"בשנות הלימודי# התשנ; ח בשנה" מיליו  ש160 כ

 .ח" מיליארד ש1.3 כ, ל"באמצעות הגופי# הנ, בפרויקט
ח אי  מעמד משפטי נפרד ועצמאי והוא פועל במסגרת שתי "הביקורת העלתה שלפר

, החות# על הסכמי# ע# הממשלה ומכו  דוידסו , מכו  ויצמ : ישויות משפטיות
תפעול הפרויקט הועבר למכו  . החות# על התקשרויות ע# ספקי# וגופי# אחרי#
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בלו ח לא קי"דוידסו  א, כי הנהלת מכו  ויצמ  והגופי# הממשלתיי# המשתתפי# בפר

ח מנוהל "פר, ח למכו  דוידסו "על א, העברת פעילות פר. החלטה מפורשת על כ!
. ח חלק אינטגרלי מפעילותו"וג# המכו  אינו רואה בפעילות פר, בפועל כישות עצמאית

 .הדבר יוצר עמימות לגבי מעמדו המשפטי והארגוני של הפרויקט
ישיבתה . ידי שר החינו!שחבריה מתמני# ב)  המועצה להל  (ח מועצה מייעצת "לפר

מסיכומי . 2001האחרונה של המועצה עד מועד סיו# הביקורת התקיימה ביוני 
 עולה כי היא לא מילאה למעשה את 2001 1997ח בשני# "הישיבות של מועצת פר

ג# מספר דיוני . עיקרי תפקידיה כפי שנקבעו בתקנונה א, בתקופה שבה התכנסה
ח התקבלו בידי " כ! רוב ההחלטות בעניי  פרעקב. ההנהלה הצטמצ# במידה ניכרת

 . בלא שהוגדרו סמכויותיו, ל"המנכ
 מהחונכי# יעסקו 80% כי 2003  וב2000 ח החליטו ב"ח והנהלת פר"מועצת פר

נמצא כי קבלת ההחלטות בשני ). כל סטודנט יחנו! חני! אחד(בחונכות אישית 
 . המוסדות לא נעשתה על סמ! בדיקה או נתוני# כלשה#

 על הגברת המעורבות 1999 ובמאי 1998החלטות שקיבלה הממשלה בדצמבר ה
לא יושמו בידי הגופי# , ח"החברתית של הסטודנטי# והגדלת מספר מלגות פר

 .ט"משרד החינו! ומה, ת" ות ח ומשתתפי# בהנהלתו "המתקצבי# את פר
 ב"ח בשנות התקציב התשס"ת הפחיתה פעמיי# את תקציב פר"נמצא כי ות

היא אישרה לו תקציב קט  מזה שאושר לו בתקציב המדינה ; )2004 2001 (ד"התשס
 . וקיצצה ג# בביצוע התקציב שאישרה

. ח" ש30,000ח קיבל מסוכנות הביטוח שעמה התקשר תרומה בס! "כי פר, הועלה
העדפה של , ולו למראית עי , מאחר שהיא עלולה ליצור, בתרומה זו יש טע# לפג#

 .סוכנות הביטוח
בשיתו, הרכז האחראי , כל חונ!: החונכות צריכה להיות מובנית, ח" הנחיות פרעל פי

אמור להכי  תכנית חונכות אישית לכל ילד ובה מטרות החונכות והאמצעי# , לו
בחלק ניכר . כמו כ  אמור להיעשות מעקב אחר השגת המטרות. שיינקטו להשגת 

א נכתבו כלל מטרות ח ל"מהחונכויות שנבדקו בשלוש מינהלות אזוריות של פר
בחונכויות אחרות הוגדרו מטרות . לחונכות ע# פירוט היעדי# והדרכי# להשגת#

אחר חונכויות רבות . באופ  כללי וחלקי בלא פירוט הדרכי# שבה  יפעל החונ! להשיג 
ד החלו "ג והתשס"בשנות הלימודי# התשס. לא נעשה מעקב או שנעשה באופ  חלקי

 האיחור מקצר את תקופת החונכות ועלול לפגוע ;כשליש מהחונכויות באיחור
 .ביעילותה

ח על בתי הספר והילדי# המשתתפי# "המידע המינהלי במרש# הממוחשב של פר
בפרויקט חסר ואינו מאפשר עיבוד נתוני# לצור! קבלת החלטות וקביעת סדרי 

 . עדיפויות
, יח לא בדקה את אפקטיביות הפרויקט באמצעות מחקר בלתי תלו"הנהלת פר

ג# האפקטיביות של פעולות ההדרכה בפרויקט לא . והסתפקה בהפצת שאלוני משוב
 .נבדקה מעבר למילוי שאלוני שביעות רצו  בידי הרכזי# והחונכי#

סיוע לסטודנטי# במימו  שכר הלימוד וקידו# : ח שתי מטרות עיקריות"לפר, כאמור
סיוע , הראשונההמטרה . תלמידי# שנמצאו נזקקי# ומתאימי# להשתלב בפרויקט

מתחייבת , ואול#. מושגת בעצ# מת  המלגות לסטודנטי# החונכי#, לסטודנטי#



 1007 מוסדות להשכלה גבוהה

, בדיקה באיזו מידה מושגת המטרה של קידו# הילדי# הנחנכי# מבחינה רגשית
והא# לש# השגתה יש צור! לשפר את ההכשרה וההדרכה , חברתית ולימודית
הפקת לקחי# ויוכלו לסייע בקבלת תוצאות הבדיקה חיוניות לצור! . הניתנות לחונכי#

  .כדי לשפרו ולהפיק ממנו את המיטב, החלטות בדבר דרכי הפעלת הפרויקט
♦  

 מבוא
 להל  ( ביוזמת מכו  ויצמ  למדע ברחובות 1974החל לפעול בשנת ) ח" פר להל  (פרויקט חונכות 

ועצה להשכלה הפרויקט מתבצע בעיקר במימו  הוועדה לתכנו  ולתקצוב של המ). מכו  ויצמ 
והמכו  הממשלתי )  משרד החינו! להל  (התרבות והספורט , משרד החינו!, )ת" ות להל  (גבוהה 

 . המסחר והתעסוקה, שבמשרד התעשייה) ט" מה להל  (להכשרה טכנולוגית 
ח ה# לסייע לתלמידי# במערכת החינו! באמצעות חונכות הנמשכת "היעדי# העיקריי# של פר

ה ולסייע לסטודנטי# במימו  שכר הלימוד באמצעות מלגות הניתנות בתמורה כשמונה חודשי# בשנ
בשנת . 1והיתר בחונכות קבוצתית,  מהחונכי# עוסקי# בחונכות אישית80% כ. לעבודת החונכות
תמורת החונכות קיבל כל .  סטודנטי28,000# ח כ"הועסקו בפר) 2004 2003(ד "הלימודי# התשס

מנהלי :  איש630 מועסקי# בשכר במסגרת הפרויקט כ,  נוס, על כ!.ח" ש4,562סטודנט מלגה בס! 
 .יועצי# וצוות המינהלה הארצית, רכזי#, ראשי צוותי#, אזורי#

) 2004 2001 (2ד"ג והתשס"התשס, ב"ח בשני# התשס"להל  בטבלה פירוט ההכנסות של פר
  :מהגופי# המשתתפי# במימונו

Ò˘˙‰"· Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"„  
השיעור 
 מס  
נסות ההכ

)באחוזי (

באלפי 
 ח "ש

השיעור  נומינליי 
 מס  

ההכנסות 
באלפי  )באחוזי (

 ח "ש
השיעור  נומינליי 

 מס  
ההכנסות 

באלפי  )באחוזי (
 ח "ש

 הכנסות נומינליי 
 ת"השתתפות ות 108,987 69 108,979 68 108,654 65
 השתתפות משרד החינו  28,980 18 35,888 23 42,013 25
 ט"השתתפות מה 8,076 5 5,905 4 7,010 4
השתתפות מוסדות  *12,646 8 1,555 1 1,909 1

 אקדמיי  במלגות
הכנסות מרשויות    3,639 2 2,845 2

 מקומיות
כולל (הכנסות שונות   3,221 2 3,961 3

 )תרומות
100 166,392 100 159,187 100 158,689 ‰Ò"˙ÂÒ Î‰ Î 

 .יות מקומיות והכנסות שונותסכו  זה כולל ג  הכנסות מרשו *
__________________ 

וחונכות קבוצתית היא פעילות של חונ  או חונכי  , חונכות אישית היא חונכות של חונ  ע  חני  אחד 1
 .חדי  ע  קבוצת חניכי א

 .ד"ח להתשס"על פי הנתוני  בתקציב פר 2
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 מכו   להל  (ח פועל כיו# במסגרת עמותת מכו  דוידסו  לחינו! מדעי ליד מכו  ויצמ  למדע "פר

, ח ובה חברי#"ממנה את מועצת פר)  שר החינו! להל  (התרבות והספורט , שר החינו!). דוידסו 
הלה מצומצמת שבה שמונה המועצה מינתה הנ. ט"ת ומה"ות, נציגי# ממשרד החינו!, בי  היתר
ותשע מינהלות אזוריות , ח נמצאת במכו  דוידסו  ברחובות"המינהלה הארצית של פר. מחבריה

ראשי , בכל אחת מה  מועסקי# מנהל; האחראיות לתפעול הפרויקט פזורות בכל רחבי האר.
 .מזכירה ויועצי# חינוכיי#, רכזי# המלווי# את הסטודנטי# בעבודת החונכות, צוותי#

ח שבמכו  דוידסו  " עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בהנהלת פר2004אוקטובר  בחודשי# יוני
שבמשרד ) ר" אג, שח להל  (ת ובאג, לשירותי חברה ורווחה "בוות, וכ  בשלוש מינהלות אזוריות

במשרד , במשרד האוצר, במשרד החו., במכו  ויצמ , ט"כמו כ  נעשו בירורי השלמה במה. החינו!
   .במשרד לביטחו  הפני# ובמשטרת ישראל, #המשפטי

 ח"המעמד המשפטי של פרויקט פר
 החל ג# משרד 1976ובשנת ,  ביוזמת מכו  ויצמ 1974הפרויקט החל לפעול כאמור בשנת  .1

 חת# המכו  על הסכ# ע# אגודת הסטודנטי# לחקלאות 1995בשנת . החינו! לסייע בהפעלתו
תוק, ההסכ# היה עד .  תפעול הפרויקט בניהולו של המכו בישראל ולפיו תקבל עליה האגודה את

בשנת . באותה שנה חזר מכו  ויצמ  לתפעל את הפרויקט; 1998 והוא הואר! עד 1996אוקטובר 
. לש# ביצוע פעילויות בתחומי החינו! והוראת המדעי#,  הקי# מכו  ויצמ  את מכו  דוידסו 1999

 . ח"ותה שנה הוא קיבל עליו את תפעול פרבהחלטה של הנהלת מכו  דוידסו  בספטמבר א
כי החליט להעביר את כל , 2004מכו  ויצמ  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

הסיבה להחלטה הייתה שבמכו  . פעילויות החינו! שלו שאינ  בגדר מחקר מדעי לידי מכו  דוידסו 
והעברת  לידי מכו  מיוחד , רויצמ  פעילויות החינו! והוראת המדעי# משניות לפעילות המחק

 . נועדה לאפשר לו להתמחות בה  ולפתח 
כתב , )ח"ר מועצת פר" יו להל  (ר הוועד המנהל של מכו  דוידסו  "שהוא ג# יו, ח"ר מועצת פר"יו

ר הוועד "כי בעת קבלת ההחלטה היה נשיא מכו  ויצמ  ג# יו, 2004למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
; וסג  נשיא מכו  ויצמ  והיוע. המשפטי שלו היו חברי ועד מכו  דוידסו ,  המנהל של מכו  דוידסו

ת ומשרד "וות, הוא הסביר כי דווח על ההחלטה לגופי# האקדמיי# והמנהלי# של מכו  ויצמ 
 .החינו! ידעו עליה וההעברה נעשתה בהסכמת# המלאה

„ÒÂÓ· ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÓ‰ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ ˙Â
¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÂÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓ ˙Ï‰ ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÁÂÂ„ Ô‰·"Á ; ÏÚ ÌÏÂ‡

¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰" ÔÂÎÓ ˜¯ „ÚÂ˙Ó ÔÙÂ‡·Â ˘¯ÂÙÓ· ËÈÏÁ‰ ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓÏ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÓ Á
ÔÂÒ„ÈÂ„ .˙Â Â‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÂ‚Î ¯Á‡ ÛÂ‚ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï Ì‚" Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ÍÎÏ Ô˙  ˙

·ÚÂ‰ Ì¯Ë· ˙˘¯ÂÙÓ‰˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰¯ . 
ח "כי ההחלטה על העברת ניהול פעילות פר, מכו  ויצמ  הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה

מכו  דוידסו  הוא זרוע של מכו  ויצמ  לביצוע ; למכו  דוידסו  הייתה החלטה תפעולית
בעוד שהאחריות המשפטית כלפי משרד , התחייבויותיו על פי ההסכ# שחת# ע# משרד החינו!

ההסכ# ע# משרד החינו! מאפשר למכו  ויצמ  לבצע את ;  נותרה על כתפיו של המכו החינו!
על כ  לא היה צור! בקבלת אישור משרד החינו! לשינוי . הפרויקט במסגרותיו הארגוניות השונות

ועל כ  יש לראות# כמי שהסכימו , ח"ת חברי# במועצת פר"נציגי משרד החינו! וות, כמו כ . האמור
 .רלשינוי האמו
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓÏ˘ ÍÎ·Â ‰˙Â‰Ó·Â ˙ÂÏÈÚÙ‰ ·ÈË· ·˘Á˙‰·
 Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á  ÂÓÚ ‡Ï˘Â ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ Ï˘ ÂÊÓ ˙„¯Ù  ˙ÈËÙ˘Ó ˙ÂÈ˘È‡

‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ , ¯Á‡Ï ˜¯ Ï·˜˙˙ ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓÏ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰
 Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· „ÚÂ˙ÓÂ ˘¯ÂÙÓ ÔÂÈ„ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Â ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈ·ˆ˜˙Ó‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ . 
מעסיק אלפי , המעמד המשפטי של גו, ציבורי המתוקצב בידי המדינה בסכומי# ניכרי# .2

. סטודנטי# ועוסק בפעילויות חונכות בקרב עשרות אלפי ילדי# ראוי שיהיה מוסדר באופ  נאות
ח לפעול במסגרת שתי ישויות "ח למכו  דוידסו  המשי! פר"פרשלאחר העברת פעילות , הועלה

להפעלת ) ט"משרד החינו! ומה(על הסכמי# ע# הממשלה :  מכו  ויצמ  ומכו  דוידסו  משפטיות 
ואילו על התקשרויות ע# ספקי# וגופי# אחרי# חת# מכו  דוידסו  , הפרויקט חת# מכו  ויצמ 

כי ההסכמי# , הביקורת העלתה, זאת ועוד). ח"ה ע# פרבעניי  זה ראו ג# בפרק על הסכמי הממשל(
 . גו, שאי  לו ישות משפטית " ח"מנהלת פר"ח נחתמו בש# "ע# החונכי# לגבי העסקת# בפר

ואילו מכו  , כי הוא נושא באחריות המשפטית כלפי משרד החינו!, מכו  ויצמ  הסביר בתשובתו
מתקשר ע# ספקי# וגורמי# שוני# לצור! ולכ  הוא , ח מבחינה תפעולית"דוידסו  מנהל את פר

 . ביצוע הפרויקט
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ‡È‰ Ì‚ ÔÂÎÓ‰ ˙·Â˘˙ ,

¯Ù Â·"˙Â Â˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÂ˘È È˙˘ ˙¯‚ÒÓ· ÏÚÂÙ Á : ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÙÏÎ ˙Á‡‰
ÂÈ˜ÙÒ ÈÙÏÎ ˙¯Á‡‰Â ,˙Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ ˙Á˙ ˙ÂÊÎÂ¯Ó ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ˘ ‡Ï· ,˘È˙˘ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡

˙ÏÏÂÎ ,˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‡ÂÏÓ ˙ÏÚ· ‰È‰˙ , ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ Û˜˘˙Â
˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÔÂÂ‚Ó Ï˘ . 

3. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ"ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓÏ Á ,¯Ù" Ï‰Â Ó Á
˙È‡ÓˆÚ ˙Â˘ÈÎ ÏÚÂÙ· ,¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ· ‰‡Â¯ Â È‡ ÔÂÎÓ‰ Ì‚Â"Â˙ÂÏÈÚÙÓ ÈÏ¯‚Ë È‡ ˜ÏÁ Á : 

מחקר ; טיפוח החינו! המדעי בישראל: מטרותיה ה , על פי תקנו  עמותת מכו  דוידסו  )א(
הנחיה ; הכשרת מנהיגות חינוכית והכשרת מורי# בתחומי המדעי#; ופיתוח בתחו# הוראת המדעי#

ציבוריות , סיוע למערכות ממלכתיות; מת  סיוע ותמיכה למורי# בתחו# הוראת המדעי#; מקצועית
למדע או לפיתוח וטיפוח של הוראת , כל מטרה אחרת הקשורה לחינו!; ו! מדעיופרטיות לחינ

 . המדעי#
‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,ÌÈÚ„Ó‰ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ÁÂÙÈËÂ ÁÂ˙ÈÙ· ˜ÂÒÚÏ ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙ ¯˜ÈÚ˘ ;
¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ" Á-‰Ù˜È‰ Û‡ ÏÚ  , ‰˙Â·È˘ÁÂ ‰˙Â·Î¯ÂÓ- ‰˙ÂÓÚ‰ ÔÂ ˜˙· ˙¯ÎÊÂÓ ‰ È‡ 

˘¯ÂÙÓ· ,ÈÚÒ· ÏÏÎÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‡Ï‡ Û"ÍÂ ÈÁÏ ‰¯Â˘˜‰ ‡È‰˘ ˙¯Á‡ ‰¯ËÓ ÏÎ ."... 
כי מכו  דוידסו  רק נות  לגופי# השותפי# , מכו  ויצמ  בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב

ח חלק מפעילותו "ואי  לראות בפעילות פר, של הפרויקט" הבעלי#"אי  הוא ; ח שירותי ניהול"בפר
 .יקט בהצלחהאלא בקשר לשירותי# שהוא נות  לש# הבטחת ניהול הפרו
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)·( ‰ Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ,ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓ ˙˙ÂÓÚÏ ÂÈ‰È ,‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ :˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡ ,Ï‰ Ó „ÚÂ ,

¯˜·Ó ÛÂ‚ Â‡ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ .¯ÙÏ" ÔÂÎÓ Ï˘ ‰ÊÓ „¯Ù  ÔÂ ˜˙Â ÌÈ„¯Ù  ÌÈÏ‰ Ó ˙Â„ÒÂÓ ˘È Á
ÔÂÒ„ÈÂ„ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , È‡Ó· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰·È˘È· ÈÎ2000Î ÓÒ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰· " Ï

„ Ï‰ ÈÓÏÂ ÌÈÙÒÎÏÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ Ï˘ Ê‡ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Ê‡„ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,ÂÈ"¯Ù ˙Ï‰ ‰ ¯" Á
Î ÓÂ Ê‡„"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï ,¯Ù ÏÚ „ÁÂÈÓ ˜¯Ù ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓ ÔÂ ˜˙Ï ÛÈÒÂ‰Ï ÌÎÂÒ"Á , Ú·˜È˘

¯Ù Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ï·˜È ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓ˘"Á ,‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ Í‡ .
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ù ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ‰ÊÎ ¯„Ò‰È ÓÊ ÔÂ¯˙ , Ï˘ ‰˙Â‡  ‰¯„Ò‰Ï „Ú

¯Ù Ï˘ È Â‚¯‡‰Â ÈËÙ˘Ó‰ Â„ÓÚÓ"Á ,Â˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ˙‡ ˙ÓÏÂ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· , Í¯„Â Â˙ÂÈ„ÂÁÈÈ
˙È‡ÓˆÚ‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ . 

יש , ח על ידי מכו  דוידסו  כישות עצמאית"הלכה למעשה מנוהל פרויקט פר"כי , מכו  ויצמ  הסביר
עור! , הוא מעסיק רואה חשבו , תפי# בפרויקטלו אורגני# משלו בה# מיוצגי# כל הגורמי# השו

ח מנוהלת כאמור על ידי מכו  "פעילות פר... ח כמבקר פנימי"ומעסיק דר! קבע רו, דוחות כספיי#
 ". דוידסו  ואול# אינה מהווה חלק מפעילותו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â„ÓÚÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ˜¯ ÔÂÎÓ‰ È¯·Ò‰
˘ È Â‚¯‡‰Â ÈËÙ˘Ó‰¯Ù Ï"Â˙ÂÏÈÚÙ ˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ÔÙÂ‡· Á . 

: ח נאמר" שדווח בה על פעילות פר2003בישיבת הוועד המנהל של מכו  דוידסו  בפברואר  )ג(
ת או משרד החינו! יכולי# "רק ות] ח"נגד פר[ במקרי# של תביעות נזיקי   ' במקרה צרה'אחריות "

ר "יש להגיע להסכמה ע# יו. ח"פרהטיפול הוא של המערכת המשפטית של . לקחת זאת עליה#
כי על פי ההסכ# שחת# מכו  ויצמ  ע# משרד החינו! , יצוי ". ת על נושא זה"לית ות"ומנכ

לכל נזק "נאמר במפורש כי מכו  ויצמ  אחראי לבדו ,  ואשר הואר! מאז בכל שנה1991בפברואר 
 ". ות חוזה זהשייגר# על ידיו או בגי  רכושו ונכסיו ובידי המועסקי# על ידיו למטר

מחזיק בדעה כי האחריות המשפטית "שהוא , מכו  ויצמ  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה
ח "גו, שישק, את השותפות של כל הגופי# החברי# במועצת פר[ח "צרי! שתחול על האגד פר

.. .מכו  ויצמ  אחראי על הפרויקט כלפי משרד החינו!]... ואשר בניהולו ובאחריותו יופעל הפרויקט
או על מכו  /ברור הוא כי לגופו של עניי  לא על מכו  ויצמ  ו... ואול# אי  זה המצב המשפטי הראוי

 ".לשאת באחריות זו ונושא זה טעו  הסדרה... דוידסו  המנהלי# את הפרויקט
‰ÏÂÚ ¯‡Â˙Ó‰Ó ,¯Ù ÈÎ"˙È‡ÓˆÚ ˙Â˘ÈÎ ‰˘ÚÓÏ Ï‰Â Ó Á ,‰ÊÎÎ „‚Â‡Ó Â È‡˘ Û‡ , ‡Â‰Â

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Í¯ÂˆÏ ÏÚÂÙ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÂ˘È È˙˘ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈ)ÔÂÒ„ÈÂ„ ÔÂÎÓÂ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ( ,
Ô‰Ó ÈÏ¯‚Ë È‡ ˜ÏÁ ‰ È‡ Â˙ÂÏÈÚÙ˘ .‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· , Â„ÓÚÓ ˙Ï‡˘· ˙ÂÓÈÓÚ ˙ÓÈÈ˜

˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙Ï‡˘·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ È Â‚¯‡‰Â ÈËÙ˘Ó‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,
 È Â‚¯‡‰Â ÈËÙ˘Ó‰ Â„ÓÚÓ Ï˘ ‰¯„Ò‰ ÍÈ¯ˆÓÂ ÔÈ˜˙ Â È‡ ·ˆÓ‰¯Ù Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘"Á , ÔÙÂ‡·

ÂÙ˜È‰ ˙‡ ÌÂÏ‰È˘ ,Â˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ,‰˘ÚÓÏ ˙È‡ÓˆÚ‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰Â Â˙Â·È˘Á .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙Ï‰ ‰˘
¯Ù"¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰ ÈÂ È˘Ï ÂÏÚÙÈ Â˙ÏÚÙ‰·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Â Á , È„Î

 ‡˘ÈÈ ‡Â‰Â ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‡ÂÏÓ ÂÏ ÂÈ‰È˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ „Á‡ ÛÂ‚ ‰È‰È˘
¯Á‡·˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ . 

שבה דווח לחברי ההנהלה על הכוונה להקי# את מכו  , 1998ח בנובמבר "בישיבת הנהלת פר .4
ג# . ח"דהיינו עמותה עצמאית לפעילות פר, ח"סוכ# ג# שיש לזרז את הקמת עמותת פר, דוידסו 

  ח למכו"שבה דווח לחברי ההנהלה על העברת פעילות פר, 2000בסיכו# ישיבת ההנהלה ביוני 
 .ח כעמותה עצמאית"הובע הצור! במיסוד פר, דוידסו 



 1011 מוסדות להשכלה גבוהה

כי לדעתו היה ראוי , 2004ח כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "ר מועצת פר"יו
 הוא ניסה לפעול לש# כ! 2001 1977ובשני# , ח תהיה אישיות משפטית נפרדת ועצמאית"שפר

נשיאי מכו  ויצמ  ויועצי# משפטיי# , ת"יושבי ראש ות, וקיי# דיוני# בנושא ע# שרי החינו!
בשל מגבלה , לדבריו, ח כגו, עצמאי נכשלו"אול# הניסיונות להקי# את עמותת פר. במשרד החינו!

ת "ות. 3משפטית המונעת מנציגי המדינה להיות חברי הנהלה של גופי# המתוקצבי# בידי המדינה
ח "קשיי# משפטיי# א# פרכי ייתכנו , 2004כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ג# מכו  ויצמ  בתשובתו הודיע כי הוא בדעה שיש להסדיר . יתאגד כישות משפטית חדשה ונפרדת
 .את מעמדו המשפטי של הפרויקט

, ח בחנו באופ  יסודי ומעמיק"לא נמצא כי מכו  ויצמ  או המוסדות המנהלי# של פר, ואול#
כי , ג# לא נמצא. פתרונות ראויי# לסוגיה זו, באמצעות סיוע מקצועי וייעו. משפטי מתאימי#

   .שיאפשרו הכרעה בנושא, בדיוני# הועלו הצעות חלופיות למבנה משפטי של הפרויקט
 מוסדות מנהלי 

 ח"מועצת פר
 הותק  למועצה 1989באוקטובר ; ח החלה לפעול בשנות השבעי# של המאה העשרי#"מועצת פר

על פי . ח ואת תפקיד#"ה המוסדות המנהלי# של פרביוזמת משרד החינו! תקנו  הקובע את מבנ
לעודד את הפרויקט ולסייע ; ח"לייע. בקביעת מטרות פר: תפקידי המועצה ה# אלה, התקנו 

לקבוע את היק, ; לאשר את תקציבו; ח"לתכנ  ולהתוות את פעולות פר; בהעמקתו ובהרחבתו
לעקוב אחר ביצוע ; קבלת את סכומ  ואת כללי מת  המלגות ותנאי , ח מעניק"המלגות שפר

 .לייע. לשר החינו! ולהמלי. לו בכל הענייני# הנוגעי# לפרויקט; הפרויקט
 נציגי# ובה# נציגי# מ  24במועצה . חברי המועצה מתמני# בידי שר החינו!, על פי התקנו 

, מהתאחדות הסטודנטי#, ט"ממה, מהמועצה להשכלה גבוהה, ממשרד החינו!, האוניברסיטאות
לנהל באופ  "המועצה בוחרת את חברי ההנהלה המצומצמת שאמורה . יצמ  וכ  אישי ציבורממכו  ו

על המועצה להתכנס פעמיי# בשנה לפחות לישיבות ". שוט, את תפקידי המועצה ופעולותיה
אחת לשנה תגיש המועצה ; ולישיבות מיוחדות לפי דרישת רוב חבריה, במועדי# שתקבע, מליאה

 . ל פעולותיהלשר החינו! דוח שנתי ע
לכ  ראוי ; מת  מלגות לסטודנטי# וחונכות לתלמידי#: ח כאמור שתי מטרות עיקריות"לפר .1

יהיה ייצוג נאות לגופי# המייצגי# את עניינ# של ) המועצה וההנהלה(שבמוסדותיו המנהלי# 
ת "לוות, שבמוסדות המנהלי# יש ייצוג נכבד למוסדות להשכלה גבוהה, הועלה. החניכי#

ראו בעניי  זה ג# בפרק על ( גופי# שעניינ# הוא בחלוקת המלגות לסטודנטי#  דנטי# ולסטו
שלו שישה , את האינטרסי# של החניכי# אמור לייצג משרד החינו!). ההסכמי# להפעלת הפרויקט

 . נציגי#
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘ ÏÚ ,‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙‡ ‰ ÓÓ‰ , ÌÈÙÂ‚‰ ÛÂ˙È˘·

¯Ù ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ‰"Á , Ï˘ Ì ÈÈ Ú ˙‡ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì‚ÂˆÈÈ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÏÂ˜˘Ï
¯Ù ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÎÈ Á‰"Á . ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙¯·‚‰Ï ÌÂ¯˙Ï Ì‚ ÈÂ˘Ú ¯·„‰

ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È Î˙·. 
__________________ 

 . ר" בתקשי43.02פרק ; 1988, )60.007 (6.5100' ראו הנחיית היוע* המשפטי לממשלה מס 3 
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2. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,¯Ù ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ‰ Â¯Á‡‰ ‰˙·È˘È˘" ‰ÓÈÈ˜˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú Á

 È ÂÈ·2001)  ÒÂ ÈÎ ÔÈÈ Ú· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰- ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘ ˙·Â˘˙· Â‡¯ 
ÔÏ‰Ï .(‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· ,ÔÂ ˜˙Ï „‚Â Ó‰ ,¯Ù „˜ÙÈ˙"‰ˆÚÂÓ‰ ÈÏ· ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó· Á ,

ÔÂ Î˙ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ ,ÂÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â¯ËÓ ˙ÈÈÂÂ˙‰ . 
ישיבות כי במרבית ה,  העלתה2001 1997ח בשני# "בדיקת סיכומי הישיבות של מועצת פר .3

המועצה לא יעצה בדבר קביעת מטרות . א! לא התקבלו החלטות, התקבלו דיווחי# והובעו דעות
א, שלפי התקנו  (ח היא שאישרה את התקציב "הנהלת פר; לא התוותה ותכננה את פעולותיו, ח"פר

ג# לא ; ואת סכו# המלגות קבעה ועדה ציבורית שמינתה הממשלה, )זהו תפקידה של המועצה
, יצוי . ח שהמועצה הייתה אמורה להכי  על פי התקנו "המלצות בענייני# הנוגעי# לפרנמצאו 

הרהור בדבר חשיבותה של המועצה "ר המועצה " העלה יו1997שכבר בישיבת המועצה בדצמבר 
 ".ובעיית המיעוט היחסי של המשתתפי#

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ¯Â‡È˙‰Ó ,¯Ù ˙ˆÚÂÓ ÈÎ"Î ‰È„È˜Ù˙ È¯˜ÈÚ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï Á ÈÙ
‰Ò Î˙‰ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· Û‡ ÔÂ ˜˙· ÂÚ·˜ ˘. 

מעול# לא הופעל  "1989שהתקנו  משנת , ר המועצה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה"יו
ר ספקות בדבר תוקפו של התקנו  עקב "נוס, על כ! הביע היו". ומבחינה פורמלית אכ  הדבר פגו#

 . הבהירות בעניי  מעמדו המשפטי והארגוני של הפרויקט אי
„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú , ·Ï ÌÈ˘· ‡„È¯‚ ÈÏÓ¯ÂÙ Ì‚Ù Â È‡ ‰ˆÚÂÓ‰ „Â˜Ù˙ ˙˜ÒÙ‰

ÔÂ ˜˙· ‰È„È· Â¯ÒÓ ˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ„È˜Ù˙Ï . ‰Ï ÌÈ‡˙Ó Â È‡ ÔÂ ˜˙‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯·Ò Ì‡
‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰˙Â‡  ‰¯Âˆ· Û˜˘Ó Â È‡Â , ‰Ï ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÂ ˜˙· ÛÈÚÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÏÎÈ ‡È‰

ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘ ¯Â˘È‡· Â˙Â‡ ˙Â ˘Ï .ÙÂ‚‰ ÏÚ¯Ù ˙ˆÚÂÓ ˙‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÌÈ" ˙‡ ÌÈ ÓÓÓÂ Á
 ÏÂ˜˘Ï Â‡ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˘Â„ÈÁÏ ÏÂÚÙÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ „Â˜Ù˙ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰

‰ÓÂ˜Ó· Ô‰È¯Á‡ ·Â˜ÚÈÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÔÂÂÎÈ˘ ¯Á‡ ÛÂ‚Ï ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ Ô˙Ó. 
ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘ ,·‚ '˙ ·Ï ¯ÂÓÈÏ , ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰·˙Î2004 , ÈÎ

¯Ù ˙ˆÚÂÓ˘ ÔÈ˜˙ ‰Ï ‰‡¯  ‡Ï" ˙„˜ÙÂÓ ‡È‰˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈ‡˘Â · ‰ „ ‡ÏÂ ‰Ò Î˙‰ ‡Ï Á
Ì‰ÈÏÚ ;‰ÙÈÒÂ‰ ‡È‰ ,ÂÈ ÈÎ"¯Ù ˙ˆÚÂÓ ¯" ‰Ò Î˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰Ï ÁÂÂÈ„ Á

ÔÂ ˜˙‰ ÈÂ È˘Ï ‰Úˆ‰ ‰„·ÈÚÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ,‰¯Â˘È‡Ï ‰¯·ÚÂ‰˘ , ˘„ÁÓ Â Á·ÈÈ ·Â¯˜· ÈÎÂ
¯Ù ˙ˆÚÂÓ ˙Â¯ËÓ"‡ Û˜˘È ˘„Á‰ ÔÂ ˜˙‰Â ÁÔ˙Â.  

 ח "הנהלת פר
,  חונכי28,000# הפרויקט מפעיל בכל שנה כ; ח פרויקטי# רבי# בתחומי פעילות שוני#"לפר

חלק# ,  תלמידי50,000# הארגו  חונ! יותר מ; ח לשנה" מיליו  ש160 ותקציבו השנתי הוא כ
ת קרנות הפועלות למע  אוכלוסיות במצוקה ורשויו: כגו , בשיתו, פעולה ע# גופי# אחרי#

פרויקטי# אחרי# מבוצעי# בשיתו, פעולה . מקומיות המשתתפות במימו  ביצוע הפרויקט בתחומ 
סטודנטי# , סטודנטי# הסובלי# מליקויי למידה: ע# גופי# המייצגי# מגזרי אוכלוסייה שוני#

 .סטודנטי# עולי# מארצות מסוימות ועוד, עיוורי#
ר ההנהלה יהיה אחד "יו. ח"ה את הנהלת פרהמועצה תבחר מקרב חברי, ח"על פי תקנו  מועצת פר

 ).ג" מל להל  (לי המועצה להשכלה גבוהה "בתפקיד זה משמשי# בדר! כלל מנכ. מחברי ההנהלה
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לנהל באופ  שוט, את תפקידי  " ח רק במשפט אחד "תפקיד ההנהלה הוגדר בתקנו  פר .1
יר בתקנו  ביתר הרחבה יש מקו# לפרט ולהגד, לדעת משרד מבקר המדינה". המועצה ופעולותיה

 . ח"ל פר"את תפקידי ההנהלה וסמכויותיה ואת קשרי הגומלי  בינה למועצה ולמנכ
ח מחייב את ההנהלה לקבוע מטרות וסדרי עדיפויות לפי "ניהול פרויקט בהיק, נרחב כמו פר .2

באילו קבוצות גיל , עליה לקבוע באילו מגזרי# לפעול. המדיניות שאמורה להתוות המועצה
כמו כ  יש לקבוע את היק, הפעילות בכל אחד . ולאילו סוגי פרויקטי# לתת עדיפות, השקיעל

מאחר שההחלטה על ביצוע פרויקט בשיתו, . כמה מלגות יוקצו לכל פעילות, דהיינו, מהתחומי#
רצוי שהחלטות , ח שמקור# בכספי ציבור"גופי# אחרי# משמעותה החלטה על הקצאת משאבי פר

. ח" לפרויקטי# השוני# ודירוג חשיבות# יידונו מדי שנה בשנה בהנהלת פרעל הקצאת חונכי#
ר מועצת "יו. היה אפשר לצפות שההנהלה תקיי# דיוני# תכופי#, בשני# בה  המועצה לא התכנסה

,  שעל פי אופי הפרויקט ועל פי ניסיונו שלו2004ח מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "פר
 .פרויקט כשש פעמי# בשנהההנהלה צריכה לדו  בענייני ה

 1998ח בפרק הזמ  ינואר "משרד מבקר המדינה בדק את תדירות התכנסויות הנהלת פר )א(
משש ישיבות : ח נמצא במגמה של ירידה"כי מספר הישיבות של הנהלת פר, והעלה. 2004ספטמבר 

ות אחת או כי שלוש מארבע השני# שבה  היה מספר הישיב, יצוי . 2004 לשתיי# בשנת 1998בשנת 
 . ח"שבה  חדלה להתכנס מועצת פר, )2004 2002(שתיי# ה  השני# האחרונות 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â·È˘È Ï˘ ˙‡ÊÎ ˙Â¯È„˙· Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ , ‡ÏÓÏ ‰Ï‰ ‰‰ ‰ÏÂÎÈ
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ï‰ ÏÂ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î .È‡ ·˜Ú-¯Ù ˙ˆÚÂÓ ˙ÂÒ Î˙‰" Á

‰Ï‰ ‰‰ ˙Â·È˘È ËÂÚÈÓÂ ,ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È Î Ó‰ È„È· ˙È„ÚÏ· ÌÈ„˜ÙÂÓ ÂÈÏÚ ‰¯˜·‰Â Ë˜"Ï ,
ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ¯·„‰Â. 

תקבע את חלוקת מספר הסטודנטי# לפרויקטי# "כי היא , ח" החליטה הנהלת פר1999במאי  )ב(
: כי החלטת ההנהלה לא קוימה ברובה, הביקורת העלתה]". הפרויקט[השוני# המצטרפי# להפעלת 

וג# בדיוני# אלה , # שעברו מאז התקבלה ההחלטה דנה ההנהלה בפרויקטי# ספורי# בלבדבשני
ג# בנוגע לפרויקטי# שההנהלה דנה במספר . נקבע רק לעתי# נדירות מספר המשתתפי# בפרויקט

המשתתפי# בה# היא לא חזרה לדו  בכ! א, על פי שסביר להניח שע# הזמ  השתנו צורכי 
 .הפרויקט

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰  , ‰Ï‰ ‰‰ ˙ÂÈÂÒ Î˙‰ ˙Â¯È„˙· È„ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ˘ÈÁÓÓ ¯·„‰
‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÈÂÏÈÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ ,¯Ù ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ" ˙‡ ‡È·‰Ï ˘È ˙Â·ÈÒ  ÂÏÈ‡· ÚÂ·˜Ï Á

Ì¯Â˘È‡ Í¯ÂˆÏ ‰Ï‰ ‰· ÔÂÈ„Ï ÌÈÚˆÂÓ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ , ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â·ÈÒ  ÂÏÈ‡·Â
Î Ó Ï˘ ‰È‰˙ ‰Ù˜È‰Â Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰"¯Ù Ï" ÈÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â‡ Á Ï˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰Ï‰

¯Ù"Á . 
אחד הכלי# החשובי# לקיו# בקרה תקציבית ולתכנו  התקציב העתידי הוא דוח ביצוע  )ג(

מה , כדי לבחו  א# יש חריגות מהתקציב שאושר, על ההנהלה לקבלו לידיה ולדו  בו. התקציב
 ינואר הביקורת העלתה שבפרק הזמ . והא# יש צור! בביצוע שינויי# בתקציב, הסיבות לחריגות

וממילא לא בדקה , ח בישיבותיה בדוחות ביצוע התקציב" לא דנה הנהלת פר2004ספטמבר  2001
 .והא# יש צור! בביצוע שינוי תקציבי, א# במהל! שנת העבודה היו חריגות מהתקציב שאישרה

, כי חו. מהפרויקטי# המשותפי# ע# גופי# אחרי# ודוח ביצוע התקציב, הביקורת העלתה )ד(
, ל לגביה#"ח במגוו  נושאי# שמ  הראוי היה שתדו  בה# ותנחה את המנכ"הנהלת פרלא דנה 

 :בכלל# הנושאי# האלה
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ל הוא שהחליט על שיתו, פעולה ע# ארגו  אחר שכלל העסקת חונכי# שאינ# "המנכ )1(

החלטה זו היה ראוי שתידו  . סטודנטי# ממוסדות לימוד שהוכרו בידי המועצה להשכלה גבוהה
מאחר שהיא חורגת מדפוס הפעולה הרגיל של , ל לבדו"ח ולא תתקבל בידי המנכ"רבהנהלת פ

 . ג בלבד" העסקת סטודנטי# ממוסדות המוכרי# בידי מל  4ח"פר
שהקי# ) מוזיאוני מדע מעי  מיני" (חווידע"החלטות על הקמה וסגירה של מרכזי מחשוב ו )2(

מ  הראוי , עת משרד מבקר המדינהלד. ל בלבד"ח בכמה מקומות באר. אושרו בידי המנכ"פר
בתפעול# וג# בהפסקת פעילות# בעת , שההנהלה תדו  במכלול השיקולי# הקשורי# בהקמת#

 .הצור!
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Ù ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ"Î Ó‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯È„‚‰Ï Á" Ï

‰Ï‰ ‰‰Â ,Ì‰È È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈÂ Ì‰È„È˜Ù˙ . 
, ח למנהלי#"על פי הנחיות פר; תלמידי# לפרויקטההנהלה לא דנה ג# באופ  בחירת  )3(

יש לבחור את החניכי# מבי  תלמידי כיתות שבה  יש מועמדי# רבי# , ליועצי# ולמורי# בבתי ספר
ח הסביר בתשובתו למשרד מבקר "ל פר"מנכ. ולא להתפרס על פני כל כיתות בית הספר, לחניכה
חנכי# חמישה תלמידי# ויותר ניכרת כי בכיתה שבה נ, שבמחקר שנעשה בעבר התברר, מדינה

 .וכי מדובר בהמלצה ולא בניסיו  לכפות בחירה זו או אחרת, השפעת החונכות על הכיתה כולה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙¯ÈÁ·· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó

¯Ù˘"ÍÂ ÁÈ Á ,¯Ù ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‡˘Â · ÔÂ„˙ Á . 
)4( ‰Ï‰ ‰‰Î Ó‰ ˙ÂÚÈÒ · ‰ „ ‡Ï "ÂÁÏ Ï"Ì˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ·Â Ï . ˜¯Ù·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

 ¯‡Â È ÔÓÊ‰2002- È ÂÈ2004Î Ó‰ ÚÒ  "ÂÁÏ Ï" Ï16ÂÁ· ‰‰˘Â ÌÈÓÚÙ " Ï130ÌÂÈ  .
Î Ó‰"¯Ù ÈÈÂÓ„ ÌÈ Â‚¯‡ ˙Ó˜‰ ÌÂÊÈÈÏ ÏÚÙ Ï"ÂÁ· Á"ÂÁ· ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓÏ ‰ ÙÂ Ï" Ï

ÓÂ¯˙ ÒÈÈ‚ÏÂ ÂÈ˙ÂÓÊÂÈ ˙‡ Ì„˜Ï ‰¯ËÓ· ı¯‡· Ì‚ÂÔ˘ÂÓÈÓ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â ; ˙ÂÚÈÒ ‰Ó ˜ÏÁ
ÂÈ È„È· Â¯˘Â‡"¯Ù ˙ˆÚÂÓ ¯"ÂÈÂ Á"Â¯˘Â‡ ‡Ï Ô˜ÏÁÂ ‰Ï‰ ‰‰ ¯ . ÈÏÏÎ ÁÂÂÈ„ ¯ÒÓ  ‰Ï‰ ‰Ï

¯Ù È¯˘˜ ÏÚ „·Ï·"ÂÁ· ÌÈÙÂ‚ ÌÚ Á"Ï ,Î Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ ˘ ˙Â¯È˜Ò ˙¯‚ÒÓ·"Ï , Â‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ
ÂÁ· ‰‰˘˘ ÌÈÓÈ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ  ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  ‰Ï"Ï . 

ח ראתה תמיד "כי הנהלת פר, 2004ח כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר "ל פר"מנכ
כ  הדגיש כי חלק מנסיעותיו היו על חשבו  . בחיוב את הקשר ע# מוסדות אחרי# ומדינות אחרות

כי מימו  הנסיעות לא נעשה מכספי הפרויקט אלא מכספי גופי# לא ציבוריי# , וציי , ימי חופשה
את היוקרה , ח ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"ר מועצת פר"יו. אלי#שרוב# א, אינ# ישר

 .לאומית לפרויקט הרבה שמוסיפה הפעילות הבי 
המימו  נית  . ל"ל כדי שיממנו את נסיעותיו לחו"ל פנה לגורמי# שוני# באר. ובחו"שהמנכ, הועלה

ח ג# לא דנה בפניות " פרוהנהלת, לו במישרי  ולא באמצעות הנהלת מכו  ויצמ  או מכו  דוידסו 
 . ל לגופי# פרטיי# לצור! גיוס תרומות למטרה זו"המנכ

שבסופו , ל במטרה לפעול להבאתה לאר. של תערוכה"ל לחו" נסע המנכ2002באוקטובר , לדוגמה
ח מקיי# שיתו, פעולה "אחד הגופי# שמימנו את הנסיעה היה קר  שפר. של דבר לא הובאה לאר.
ל "ל ובנסיעת המנכ"ח לא דנה בהבאת התערוכה מחו"הנהלת פר. שותפי#הדוק עמה בפרויקטי# מ

 .ל לש# כ!"לחו
__________________ 

ח והחלטות הממשלה "תקציב פר"לעניי- זה ראו ג  על החלטות הממשלה ותכנית משרד החינו  בפרק  4
 ".הסטודנטי על הרחבת המעורבות החברתית של 
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כי הקר  לא תרמה לו אישית אלא לפעילות , ח כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה"ל פר"מנכ
שתרומת הקר  לצורכי , 2004ל הקר  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מנכ. ח"פר

ל הקר  "ח ע# מנכ"שבתכתובת של פר, יצוי . ל"ל לחו"  נסיעת המנכהתערוכה לא נועדה למימו
אוצרי ומקימי התערוכה ממקסיקו לישראל ] עבור[למימו  נסיעות "התבקשה במפורש התרומה 

 ". ולהיפ!
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ È Â ‚ Ó ÂÓÈÂ˜È ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ,

Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂÂÈ„Î "ÂÁ· Ï"ÂÓ˘· Â‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯Â·Ú Ï , ˙ ÈÁ·Ó Ô‰
˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ ÌÈÈ Â‚¯‡‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â Ô ÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÂ Ô È‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰ . ÏÚ

¯Ù ˙Ï‰ ‰" ˙˘˜·· ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ÈÈ ÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÔÎÂ ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Á
‰ÓÂ¯˙ Â‡ ÔÂÓÈÓ ,Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰Â Ì„ÂÚÈÈ ÈÙÏ. 

ושא חונכות צרי! שתהיה מלווה בבדיקה מקצועית של תוצאותיה  קבלת החלטות בנ )ה(
כי , ח" החליטה מועצת פר2000במרס . האפשריות והצגת החלופות השונות ועלות  לפני ההנהלה

שומרת על "כי היא , ח" קבעה הנהלת פר2003בספטמבר .  מהחונכי# יעסקו בחונכות אישית80%
 מס! פעילות 75% מסורתית לא תקט  מ/ח היחידנית"ח לפיה משקל פעילות פר"החלטת מועצת פר

 ".ח"פר
כי לדעתו על רוב הפעילות , 2004ח הסביר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "ר מועצת פר"יו

ועלותה , בפרויקט להיות חונכות פרטנית מאחר שזו אינה מתחרה בפעילות של הוראה בבתי הספר
לעסוק בפרויקטי# , לדעתו,  הסטודנטי# מתאימי#לא כל, זאת ועוד. נמוכה מזו של פעילויות אחרות

 ).לעניי  זה ראו ג# בפרק על ההדרכה(השוני# א! כל סטודנט יכול להיות חונ! 
 ÍÂÓ˙Ï È„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈ Â˙  Â‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ ‰˜È„· ‰˙˘Ú  ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ

ÂÈ Ï˘ Â¯·Ò‰·"¯Ù ˙ˆÚÂÓ ¯"Á .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Ù ˙Ï‰ ‰ ÏÚ"˜Ï Á Ï·
˙ÒÒÂ·Ó ‰¯Âˆ· ˙ÂËÏÁ‰ ,ÌÈ Â˙  ÍÓÒ ÏÚ , ˙ÂÙÂÏÁÏ ‰‡ÂÂ˘‰ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ Â˙  ˙Â·¯Ï

˙Â¯Á‡ .   
 קבלת תרומה מסוכנות ביטוח

לכ  חובה עליו לפעול כדי . ממומנת מכספי ציבור, לרבות התקשרויותיו העסקיות, ח"פעילות פר
יכות גבוהה של עבודה או שהתקשרויותיו העסקיות יהיו יעילות ולנסות להשיג מחירי# מוזלי# וא

ח "במסמ! שהוציא פר. כגו, ציבורי עליו ג# לדאוג לתת הזדמנות שווה לספקי# שוני#. שירות
הארגו  ימנע ממצב של ניגוד אינטרסי# או ממראית עי  "נכתב ש" ח"הקוד האתי של פר"שכותרתו 

 ".של ניגוד אינטרסי#
¯Ù Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ ˘Ï Á"Ò˘˙‰Â ‚"Î˙Ò‰ ·· ÂÓ-424,000·Â -378,000 

˘"Á ,‰Ó‡˙‰· .‰ÏÚÂ‰ , ¯·Óˆ„·˘2003¯Ù Ï·È˜ " ¯˘˜˙‰ ‰ÓÚ˘ ÁÂËÈ·‰ ˙Â ÎÂÒÓ Á
 ÍÒ· ‰ÓÂ¯˙30,000˘ "Á. 

פעמית כמחווה לפעילות   הודיעה סוכנות הביטוח שמדובר בתרומה חד2004בתשובתה מנובמבר 
 .ח ולתרומתו לקידו# השכלת הנוער בישראל"פר
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 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ ,‰ÓÂ¯˙ ˙Ï·˜· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ,„Á ‡È‰ Ì‡ Ì‚-˙ÈÓÚÙ , ˜ÙÒÓ

¯ÙÏ Ô˙Â ‰"ÌÈ˙Â¯È˘ Á .¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ˙‡ÊÎ ‰ÓÂ¯˙ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ , Â˙Â‡ ÈÙÏÎ ‰Ù„Ú‰
˙Â¯Á˙Ï ˙Â¯È˘‰ ˙ÁÈ˙Ù ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ ˜ÙÒ , ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÙÒÓ ÏÂÏ˘Ï ÍÎ·Â

˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ÏÚ ˙Â¯Á˙‰Ï .¯Ù Ï˘ È˙‡‰ „Â˜‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"È˙È Á ÌÈ·ˆÓÏ ˘¯ÂÙÓ· ÒÁÈ
Ì˙Â‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰Ï‡ ÔÂ‚Î .   

ח והחלטות הממשלה על הרחבת המעורבות החברתית של "תקציב פר

 סטודנטי 
. ט"משרד החינו! ומה, ת"ות: ח"שלושה גופי# מממני# את רובו הגדול של תקציב פר, כאמור

רוכות בהפעלת הכוללת את ס! ההוצאות הכ, תקצוב הפרויקט מבוסס על העלות הכוללת לחונ!
, הדרכה וביטוחי#, הוצאות על העשרה, ח"שכר עובדי פר, החזר הוצאות נסיעה, מלגה: כגו , חונ!

ח כמה חונכי# "מחשב פר, לפי עלות זו ולפי התקציבי# שמקצי# הגופי# השוני#. והוצאות משרד
ח סכו# " ש4,562מזה , ח" ש5,589ד הייתה "העלות לחונ! בשנת הלימודי# התשס. יוכל להעסיק

הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה "את סכו# המלגה קבעה . המלגה
בראשות נשיא בית המשפט המחוזי בתל " גבוהה ולבחינת הקלות אפשריות נוספות לסטודנטי#

  . 5ר אליהו וינוגרד"ד) בדימוס(אביב 
 החלטות הממשלה על הרחבת הפרויקט

, בי  היתר, 6החליטה הממשלה בדצמבר אותה שנה, 1998שנת בעקבות שביתת הסטודנטי# ב
להפעיל תכנית לסיוע לסטודנטי# במוסדות המוכרי# להשכלה גבוהה ולהגברת מעורבות# 

 ס "החל משנת הלימודי# התש, כ! שלכל סטודנט ללימודי תואר ראשו  תהיה אפשרות, החברתית
הכנה , פרויקט מחשב לכל ילד: בה#, דינהלהיות מעורב חברתית בתחומי# שוני# במ, )2000 1999(

מתכונת הפעילות תהיה "כי , עוד נקבע בהחלטה. לבגרות בשכונות מצוקה ועידוד לחינו! טכנולוגי
יגדל מספר ) 1999 1998(ט "בשנת הלימודי# התשנ"ו, "ח"בהתא# לזו הנהוגה כיו# בפרוייקט פר

 40,000 ס ל"בשנת התש;  מלגות30,000  מלגות ל7,500 ב, במתכונת הקיימת, ח"מלגות פר
ידי משרדי  ל ייקבעו על"המקורות התקציביי# לנ.  מלגות50,000 א ל"ובשנת התשס, מלגות
 ".של המועצה להשכלה גבוהה) ת"ות(התרבות והספורט והועדה לתכנו  ותקצוב , החינו!, האוצר

הצעה לביצוע , לפי החלטת הממשלה האמורה, אג, שירותי חברה ורווחה שבמשרד החינו! הכי 
ההצעה . תכנית למעורבות חברתית של סטודנטי# נוספי# במוסדות המוכרי# להשכלה גבוהה

ופורטו בה סוגי התכניות , יסודי התמקדה בהפעלת סטודנטי# שיטפלו בעיקר בתלמידי החינו! העל
המוצעות לתלמידי חטיבת הביניי# והחטיבה העליונה ומספר החניכי# והחונכי# שיוקצה לכל 

 . תכנית
__________________ 

 ב "החל משנת הלימודי  התשס, ח תהיה"מלגת פר" ש2001הוועדה קבעה בדוח שהגישה בינואר  5
". כסכו  קבוע ולא כאחוז משכר הלימוד, )2000במחירי יולי (ח " ש4,500בס  של , )2001.2002(

 . אימצה את החלטות הוועדה2001הממשלה בהחלטתה מינואר 
 .6.12.98 מיו  4545' החלטה מס 6
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לאמ. את עקרונות הצעת  "1998 החליטה הממשלה בהמש! להחלטתה מדצמבר 19997במאי 
יסודי בהכנה  תו! מת  דגש לתגבור וסיוע לתלמידי# בחינו! העל, התרבות והספורט, משרד החינו!

ניהול פרוייקט הסיוע ... התוכנית תופעל באזורי עדיפות לאומית ובשכונות שיקו#. לבגרות
ח "ח בהתא# למודל שיקבע בהנהלת פר"יבוצע בידי מנהלת פר) ה"פרוייקט סל(# לסטודנטי

ה "היק, הסטודנטי# הכולל במסגרת פרוייקט סל... התרבות והספורט, ובתיאו# ע# משרד החינו!
 50,000ס ועד לס! של " סטודנטי# לשנת הלימודי# התש40,000ח יגדל לס! של עד "ותוכנית פר

 ".א"בשנת הלימודי# התשס
לפי נתוני ) 2004 1997(ד "התשס ח"להל  בטבלה נתוני# על הגידול במספר החונכי# בשני# התשנ

  :ח"פר
 ¯ÙÒÓ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰

 Ì¯ÙÒÓÏ ÏÚÂÙ· ÌÈÎ ÂÁ‰
È·¯Ó‰ ÏÚÂÙ· ÌÈÎ ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ  È·¯Ó‰ ÌÈÎ ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ

 ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ ˘‰  21,548  ח"התשנ 

 ט"התשנ 30,000 23,592 6,408
 ס"התש 40,000 25,883 14,117
 א"התשס 50,000 27,146 22,854
 ב"התשס 50,000 29,934 20,066
 ג"התשס 50,000 27,182 22,818
  ד"התשס 50,000 27,919 22,081

‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó , ˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘·˘"Á-Ò˘˙‰"ÌÈÎ ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ „ , ÔÈÈ„Ú Í‡
Â‚ÏÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÓÓÏ Ô˙È ˘ ÌÈÎ ÂÁ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰Ó ÔË˜ Ì¯ÙÒÓ¯Ù ˙" ÈÙ ÏÚ Á

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ .¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó , ˙È˙¯·Á‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙¯·‚‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ
 ÌÈË „ÂËÒ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡·‰Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Úˆ‰· ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈË „ÂËÒ Ï˘

Ï ˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰-50,000 -¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ È„È ÏÚ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï  ,
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ .   

 ח"ת לפר"הקצבות ות
הסכומי# ; ח"תקנה נפרדת לפר" השכלה גבוהה" נכללת בתקציב המדינה בסעי, 2001משנת 

באלפי (להל  בטבלה . ח בתקציבה הרגיל"והיא אמורה לתקצב את פר, ת"בתקנה זו מוקצי# לוות
, ד"התשס ב"הסכומי# שהוקצו בתקנה זו בשנות הלימודי# התשס) ח בסכומי# נומינליי#"ש
ח כפי "ת לפר"ת וההתחייבות התקציבית של ות"ח בתקציב הרגיל של ות"כומי# שיוחדו לפרהס

 . שהיא משתקפת בתקציב הפרויקט
__________________ 

 .2.5.99 מיו  5031' החלטה מס 7
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 ÔÈ· ˘¯Ù‰‰
 ‰‡ˆ˜‰‰
˙Â ·Èˆ˜˙·" ˙
 ÔÈ·Ï

 ‰˙ÂÙ˙˙˘‰
ÏÚÂÙ·  ˙ÂÙ˙˙˘‰

˙Â" ÏÚÂÙ· ˙
 ·Èˆ˜˙·

¯Ù"Á*** 
 ÔÈ· ˘¯Ù‰‰

¯Ù ˙ ˜˙" Á
 ·Èˆ˜˙·

 ÔÈ·Ï ‰ È„Ó‰
 ‰‡ˆ˜‰‰
˙Â ·Èˆ˜˙·"˙  ‰‡ˆ˜‰‰

Ï¯Ù" Á
 ˙¯‚ÒÓ·

˙Â ·Èˆ˜˙"˙**  ‰‡ˆ˜‰‰
¯Ù ˙ ˜˙·" Á

 ‰ÏÎ˘‰ ÛÈÚÒ·
 ·Èˆ˜˙· ‰‰Â·‚

‰ È„Ó‰* ÔÓÊ‰ ˜¯Ù 
)4(.)2)=(5( )4( )2(.)1)=(3( )2( )1(  

8,476 108,654 24,958 117,130 142,088 9/02.10/01 
9,665 108,979 27,539 118,644 146,183 9/03.10/02 
5,136 108,987 32,639 114,123 146,762 9/04.10/03 

 חודשי  9הסכו  בתקנה חושב לפי ,  מאחר ששנת הפעילות של הפרויקט אינה חופפת לשנת התקציב *
 . חודשי  באופ- יחסי משנות התקציב המתאימות3.ו

 .ת למשרד מבקר המדינה"נתוני התקציב על שינוייו כפי שמסר ות ** 
 על פי פירוט ההכנסות בדוחות הכספיי  של 2003. ו2002 בספטמבר 30.בשנות התקציב שהסתיימו ב *** 

 .ד"ח להתשס" על פי הנתוני  בתקציב פר2004 בספטמבר 30.בשנת התקציב שהסתיימה ב. ח"פר
‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó ,˙Â ‰˙ˆ˜‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÎ"¯ÙÏ ˙"Î· ‰ ˘ ÏÎ· ÌÈ Ë˜ ÂÈ‰ ‰·Èˆ˜˙· Á-25-

33˘ È ÂÈÏÈÓ "‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÂÊ ‰ ˜˙Ï Â¯˘Â‡˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Ó Á .ÂÚ „ÂÚ‰Ï·Ë‰Ó ‰Ï , ÈÎ
˙Â ˙ÂÙ˙˙˘‰"¯Ù ·Èˆ˜˙ ÔÂÓÈÓ· ÏÚÂÙ· ˙"˙ÈÈ‰ Á‰Î· ‰ ˘ ÏÎ· ‰ Ë˜ -5 „Ú 10 È ÂÈÏÈÓ 

˘"È˙ ˘‰ ‰·Èˆ˜˙· ÍÎÏ ‰¯˘È‡ ‡È‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Ó Á .‡ˆÂÈ ,˙ÂÂ˘" ‰˘ÚÓÏ ‰˙ÈÁÙ‰ ˙
¯Ù ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÓÚÙ"Á : ·Èˆ˜˙· ÂÊ ‰¯ËÓÏ ¯˘Â‡˘ ‰ÊÓ ÔË˜ ·Èˆ˜˙ ÂÏ ‰¯˘È‡ ‡È‰

Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ·· Ì‚ ‰ˆˆÈ˜Â ‰ È„Ó‰‰¯˘È‡˘ · . 
מסגרת התקציב : "כי, בי  היתר, 2004ת השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר ובנובמבר "ות

 התבססה בעיקר על 2000  ובראשית שנות ה60 ת בסו  שנות ה"ח אשר אישרה ות"לפרויקט פר
ח הרלבנטית למערכת ההשכלה "הערכת הביקושי! של הסטודנטי! לתחומי הפעילות בפרויקט פר

היק  הביקושי! השנתי לפרויקט בפועל גדל בשני! אלו באופ  ... ת" המתוקצבת על ידי ותהגבוהה
בפועל באות  שני! ). 6.12.98מיו!  (4545' נמו# יחסית לגידול שהוער# בהחלטת הממשלה מס

כ# ... ת העריכה כי התקציב שהוקצה על ידה לפרויקט תא! את הביקושי! בפועל"הנהלת ות
ת "ב הקפידה ות"החל מתשס... ס! להשתלבות סטודנטי! נוספי! בפרויקטשהתקציב לא היווה ח

ח ציי  "ר מועצת פר"יו, לעומת זאת". 19,500 ח מספר חונכי! קבוע שעמד על כ"להקצות לפר
 10,000 אינדיקציות שכ"ג! במסגרת החונכות הקיימת יש , בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי

החסר בתקציב מנע , דהיינו".  אפשרו לה! לזכות במלגותאילו, סטודנטי! נוספי! היו מצטרפי!
 . ומילדי! את החונכות, מסטודנטי! את ההזדמנות למעורבות חברתית ולקבלת המלגה

הכנה : כי בהחלטות הממשלה נקבע שהפרויקט יורחב לתחומי! כגו , ת בתשובתה"עוד ציינה ות
לי! את הפרויקט רצו לשמור על ייעודו הגופי! המנה. לבגרות ועידוד החינו# הטכנולוגי בבתי ספר

 חונכות אישית לילדי בית הספר היסודי ולא ראו טע! בהרחבתו לתחומי! שבה! אי   המקורי 
לא התאפשר להגדיל את מספר החונכי! להיקפי! , לפיכ#. יכולת או יתרו  יחסי, ידע, ח ניסיו "לפר

בוקר במספר החונכי! היה עלול כי גידול חד ולא מ, בנוס  ציינה. שנקבעו בהחלטת הממשלה
 . לגרו! נזק לפרויקט
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÙÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó· Ô‚ÂÚÓ ÌÈË „ÂËÒÏ ÚÂÈÒ‰˘ ¯Á‡Ó
˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂËÏÁ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ,˙Â ÏÚ ‰È‰" ÂÏ Ú·˜ ˘ ÌÂÎÒ· Â˙Â‡ ·ˆ˜˙Ï ˙

‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· .ÔÈÙÂÏÁÏ ,Ú ‰È‰ ÂÊ ˙ÂÈ È„ÓÓ ˙Â ˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È˘ ‰¯·Ò Ì‡ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÂ È˘Ï .˙Â"ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ˙ , ÌÈÙ˙˙˘Ó ‰È‚Èˆ ˘ ÈÓÎ ‡Ï‡

¯Ù ˙Ï‰ ‰·" ˙ËÏÁ‰Ï ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰ Á"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ " ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‡Ï˘
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÓÂÁ˙Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ; ÌÂÎÒÏ Ì‡˙‰· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ‰·ˆ˜˙ ‡Ï

‰ Û‡Â ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÂÏ Ú·˜ ˘Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰¯˘È‡ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó ‰˙ÈÁÙ. 
¯Ù ‡˘Â Ï ·Èˆ˜˙ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÛÈÒÂ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡˘ Û‡" ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· Á

˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,¯Ù ˙ ˜˙· ·Â˜ ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÏÎ Ì‡ Ì‚˘ È¯‰" ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙·˘ Á
¯Ù ˙Â˘¯Ï „ÓÚÂÓ"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· Â‡ÂÏÓ· ÏˆÂ ÓÂ Á" „)2003-2004( , ¯˘Ù‡ ‰È‰

Ú‰ÏÎ ˜ÈÒ-6,760ÌÈÙÒÂ  ÌÈÎ ÂÁ  ,Î· Ì¯ÙÒÓ ÌÎ˙ÒÓ ‰È‰ Ê‡Â-35,000 ;¯ÂÓ‡Î , ‰Ï˘ÓÓ‰
Ï ÚÈ‚È Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÈ˘ È·¯Ó‰ ˙Â‚ÏÓ‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰Ú·˜-50,000 , ˙Â¯Â˜Ó‰ ÈÎÂ

¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó È„È· ÂÚ·˜ÈÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙·Á¯‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ,˙ÂÂ ÍÂ ÈÁ‰"˙ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È ÓÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ¯Ù ˙‡ Ì"Á ,)˙Â"˙ , ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó

‰ÓÂ"Ë ( ·Âˆ˜˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ „ˆÈÎ ÚÂ·˜Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â
¯Ù ˙‡ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙È„ÈÓ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰Â ÌÈ‡˙Ó"Ì‰· ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰˘ Á , È„Î

Á˘ Û‚‡ ÔÈÎ‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÙÏ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ÈÙÏ‡ ˙‡ ËÂÏ˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘" ¯
Â ÈÁ‰ „¯˘Ó·Í ,‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡ Ô˙Â‡ , ˙Â·¯ÂÚÓÏ ˙Â Ó„Ê‰ ‰È‰˙ Ë „ÂËÒ ÏÎÏ˘ ÍÎ

„ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓÏÂ ˙È˙¯·Á.   
 הבניית החונכות 

אמור , בשיתו  הרכז האחראי לו, כל חונ#: ח צריכה החונכות להיות מובנית"על פי הנחיות פר
בחוברת . השגת להכי  תכנית חונכות אישית לכל ילד ובה מטרות החונכות והאמצעי! שיינקטו ל

כיוו  שהיא , חשיבות הבניית החונכות הינה רבה"כי , בי  היתר, ח לרכזי החונכי! נאמר"שמפי, פר
החוברת ". מאפשרת מיקוד במטרות המשלבות ה  את יכולותיו של החונ# וה  את כוחותיו של הילד

. טרותמנחה את הרכזי! לבדוק בפגישת! החודשית ע! החונ# את התקדמות הילד לקראת המ
כדי שיהיה אפשר , החוברת ג! מדגישה את חשיבות התיעוד המסודר של תהלי# הבניית החונכות

ח חילק לחונכי! "פר. בדרכי! שנקבעו להשגת  ובהתקדמות לקראת , להבחי  במטרות ברורות
ובסו  החונכות אמור החונ# בסיוע הרכז למלא ,  להבניית החונכות ולמעקב אחריה!טפסי! ייעודיי

 . הערכה של מידת השגת  של המטרות שהוצבוטופס
ח "משרד מבקר המדינה בדק את הבניית החונכות והמעקב אחריה במינהלות האזוריות של פר

  להל  ( מכו  טכנולוגי לישראל  איל  ובטכניו   באוניברסיטת בר, באוניברסיטת תל אביב
 :להל  עיקרי הממצאי!). הטכניו 

1. ‰ÏÚÂ‰ ,·˘-125Ó -300ÂÎ ÂÁ ¯Ù Ï˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ˘ÂÏ˘· Â˜„· ˘ ˙ÂÈ"Á , ‡Ï
Í ÂÁ‰ ÏÚÙÈ Ô‰·˘ ÌÈÎ¯„‰Â ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ·˙Î· ÂÚ·˜  .·-35 ÂÚ·˜  ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÎ ÂÁ 
Ô˙‚˘‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ËÂ¯ÈÙ ‡Ï· ˙ÂÈ˜ÏÁÂ ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯ËÓ ·˙Î·. 

הבניית החונכות כוללת לא רק את הצבת המטרות אלא ג! את המעקב אחרי החונכות ובדיקת  .2
בביקורת הועלה כי אחרי חונכויות רבות לא עשו הרכזי! מעקב או נעשה . תממשות המטרותה
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או שתיעוד ההבנייה , התקיימה פגישת מעקב אחת במהל# תקופת החונכות, דהיינו. מעקב חלקי

 .במסמכי! המתעדי! את פגישות החונ# והרכז היה מועט
3. ‰ÏÚÂ‰ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ˘ÂÏ˘· ‰˜È„·· ,ÈÁ‡ ÔÈ‡˘ ·˜ÚÓ·Â ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÈÈ ·‰· ˙Â„

‰È¯Á‡ ;‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ „ÂÚÈ˙Ï ÌÈ Â˘ ÌÈÒÙË È‚ÂÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÌÈÎ ÂÁ‰Â ÌÈÊÎ¯‰ ; ˜ÏÁ ÏÚ
ÍÈ¯‡˙ ÔÈÂˆ ‡Ï ·˜ÚÓ‰ ÈÙ„Ó . Â‡ˆÓ  ‡Ï ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÈÈ ·‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰Ó ˜ÏÁ

 ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘Î ˙Â¯·ÁÓ‰ ˙‡ ÌÓÚ ÂÏË  Ì‰Â ÌÈÊÎ¯ Ï˘ ˙Â¯·ÁÓ· Â˘Ú  ÌÈÓÂ˘È¯‰˘ ÔÂÂÈÎ
Ì„È˜Ù˙Ë˜ÈÂ¯Ù· . 

שאחד היסודות , השלב האחרו  בהבניית החונכות הוא מילוי טופס סיכו! החונכות, כאמור .4
הלימודית , המרכזיי! שבו הוא הערכת השגת המטרות שהתווה החונ# ע! הרכז מהבחינה הרגשית

בטופס . כמו כ  החונ# אמור להמלי, א! יש מקו! לשנת חונכות נוספת לתלמיד שחנ#. והחברתית
 .אמר שהוא משמש לצבירת ידע על החונכותנ

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÏÚ ıÈÏÓÓ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ì‡ ˜¯ ˙ÂÎ ÂÁ‰ ÌÂÎÈÒ ÈÒÙÂË· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú  ÈÎ
„ÈÓÏ˙Ï ˙ÙÒÂ  ˙ÂÎ ÂÁ ˙ ˘ . È„Î ‰‡·‰ ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ ˘ Ï˘ ÊÎ¯Ï ÒÙÂË‰ ¯ÒÓ  ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·
‰˘„Á‰ ˙ÂÎ ÂÁ· ÚÈÈÒÈ˘ .Á˜Ï ˙˜Ù‰Â „ÂÓÈÏ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ÏÎ ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï ˙‡Ê „·ÏÓ ÌÈ

ÌÈÒÙË‰Ó . ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ÌÚ ˙ÂÎ ÂÁ‰ ÌÂÎÈÒ ÈÒÙÂË Â„Ó˘Â‰ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ˙Á‡·
ÌÈÂÏÈÓ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ ˘ Ï˘ ,ÔÂÒÁ‡ ÌÂ˜Ó· ¯ÂÒÁÓ Ï˘· . „ÂÚ

‰ÏÚÂ‰ , ˙ÂÈÂÎ ÂÁ È·‚Ï ÌÂÎÈÒ ÈÒÙÂË ‡ÏÓÏ ‚Â‰  ‡Ï Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÏ‰ ÈÓ· ÈÎ
ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ÌÂÈÒ È ÙÏ Â˜ÒÙÂ‰Â ÂÏ˘Î ˘ÔÂÏ˘ÈÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Ì‰· Ë¯ÙÏÂ ÌÈ„. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Á‡ ˙Â‡  ·˜ÚÓ ÔÈ‡Â ˙ÂÎ ÂÁÏ ˙Â¯ËÓ ˙Â·ˆÂÓ ÔÈ‡ ¯˘‡Î
Ô˙‚˘‰ ,˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÎ ÂÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ .¯Ù ˙Ï‰ ‰ ÏÚ" ˙Â˘ÚÏ Á

˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ·¯˜· ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÈÈ ·‰ ˙ÚÓË‰Ï ,ÌÈÎ ÂÁ‰Â ÌÈÊÎ¯‰ .ÓÎ Â
¯Ù ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ" ˙ÈÈ ·‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ÏÎ· „ÈÁ‡ ÒÙÂË ˙‚‰ ‰ ÏÂ˜˘˙ Á

‰È¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ ˙ÂÎ ÂÁ‰ .¯Ù ÏÚ Ï˜È ÍÎ"˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÈÈ ·‰ ÏÚ ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ Á , ‰˙Â·È˘Á˘
ÂÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÁÏˆ‰Ï ‰·¯ . ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÈÈ ·‰ Ï˘ ˙Â‡  „ÂÚÈ˙ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
‰ÈÏÚ ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡È˘ ,ÌÈÒÙË‰ÓÂ ÛÂÒ· ÌÈÎ ÂÁ‰ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ˙ÂÎ ÂÁ‰ ÌÂÎÈÒ Ï˘ 

ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ‰ ˘‰ ,˙Â ÂÏ˘ÈÎ‰Ó Ô‰Â ˙ÂÁÏˆ‰‰Ó Ô‰ . 
 במימוש !כי קיימי! קשיי! אובייקטיביי, ח מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"ל פר"מנכ

, יהונית  חופש יחסי לרכזי! בביצוע פעילות הבניית החונכות והמעקב אחר, תהליכי! בירוקרטיי!
הצוות יגיש . ח מקבל את המלצות משרד מבקר המדינה והקי! צוות מקצועי לבחינת הנושא"א# פר

   . את סיכומיו בשבועות הקרובי! ולכ  יהיה אפשר להתחיל ליישמ! עוד השנה
 הדרכת הרכזי  והחונכי 

הצעה להפעלת תוכנית למעורבות חברתית של הסטודנטי! "במסמ# של משרד החינו# שכותרתו 
: בי  היתר,  נאמר1999משנת )" 4545י החלטת ממשלה "עפ(במוסדות המוכרי! להשכלה גבוהה 

תנאי הכרחי להצלחת תכניות החונכות הוא הכשרה וליווי מתמיד ושוט  של הסטודנטי! לפני "
הכשרה זו יש למקד בעיקר בהכרת הרקע והאפיוני! של . כניסת! לעבודה ותו# כדי עבודת!

והשלמות בפרקי ידע , והסבר, בהקניית כישורי! דידקטיי! של אבחו ,  עובדי!האוכלוסייה אתה ה!
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המחקרי! שנעשו באר, בנושא החונכות וחשיבות ההדרכה בה ה! מעטי! ונעשו בשנות ". ספציפי!
אול! ג! ה! מדגישי! שלפעולות ההדרכה לחונכי! חשיבות רבה וא  יש בה  . השבעי! והשמוני!

 . ליח החונכות או תיכשללקבוע במידה ניכרת א! תצ
¯Ù"ÌÈÊÎ¯Ï ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ó Á ,˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ÈÏ‰ ÓÏÂ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ È˘‡¯Ï ;

ÍÈ Á‰ ÌÚ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÎÂ˙ ¯·„· Ì‰Ï ÚÈÈÒÏ ¯ÂÓ‡˘ ·˙Î· ¯ÓÂÁ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈÎ ÂÁ‰ .‰ÏÚÂ‰ ,
‰˜„·  ‡Ï ‰Î¯„‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ÈÎ ,¯ÙÂ" ˙ÂÚÈ·˘ È ÂÏ‡˘· ‰È·‚Ï ˜Ù˙Ò‰ Á

· „·Ï· ÔÂˆ¯ÌÈÎ ÂÁ‰Â ÌÈÊÎ¯‰ ·¯˜ . 
כי , 2004 ובתשובתה מנובמבר 2003ח הסבירה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "הנהלת פר

וההנהלה , אינו מאפשר קיו! פעולות הדרכה עבור!) 28,000 כ(המספר הגדול של החונכי! 
המלווי! את החונכי! , מארגנת פעולות הדרכה לסגל הבכיר של המינהלות האזוריות ולרכזי!

נוס  על כ# מפיצה ההנהלה חומר מודפס שאמור . בהנחה שה! ידריכו את החונכי!, עבודת!ב
עוד ציינה את מפגש ההדרכה החודשי של הרכז ע! כל חונ# . לסייע לחונכי! בעבודת! ע! החניכי!

ח בתשובתו למשרד מבקר "ר מועצת פר"יו. ואת מפגשי ההדרכה הקבוצתיי! של הרכז ע! החונכי!
 הזהיר שעלויות הפרויקט עלולות לגדול משמעותית א! יתקיימו 2004מבר המדינה מנוב

 . השתלמויות אינטנסיביות לחונכי!
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Ù ÏÚÂÙ Â·˘ Í˘ÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÁÎÂ "Á , Û˜È‰· ·˘Á˙‰·

Â· ÌÈÚ˜˘ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ,‰Î¯„‰‰ ‡˘Â · ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ¯˜ÁÓ ¯„ÚÈ‰·Â , ‰˜È„·Ï ÌÂ˜Ó ˘È
ÚÙ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ Ï˘¯Ù· ‰Î¯„‰‰ ˙ÂÏÂ"Ô¯Ù˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ó‚Ó· Á ; Ì‡˙‰·

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈË ·Ï¯ ÌÈÏÂ˜È˘ÏÂ Í¯ÂˆÏ ,¯Ù ÏÚ"‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Á . 
כי יכלול את שאלת הדרכת החונכי! בתכנית , ח מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"ל פר"מנכ

 במטרה לבדוק ח שכר את שירותיה"העבודה של מחלקת המחקר וההערכה של מכללה שפר
   ).ראו להל (ולהערי# את פעולות הפרויקט 

 בחירת בתי הספר לפרויקט
וסגל בית הספר , ר במשרד החינו# בוחרי! יחד את בתי הספר המשתתפי! בפרויקט"ח ואג  שח"פר

מדד "בחירת בתי הספר נעשית לפי . ח על התלמידי! המועמדי! לקבלת חונכות"ממלי, לפר
המבטא את , לכל ילד נית  ציו  לפי מדד זה. ינו# לבתי הספר היסודיי!שקבע משרד הח" הטיפוח

המדד מבוטא . כלכלי בהשוואה לשאר תלמידי בתי הספר היסודיי! במדינה מצבו החברתי
לכל . כלכלי הוא הגרוע יותר ובעשירו  העשירי נמצאי! התלמידי! שמצב! החברתי, בעשירוני!

וככל שהציו  המשוקלל , ) ציו  הטיפוח להל  (ידיו בית ספר מחושב העשירו  הממוצע של תלמ
 . כלכלי של תלמידי בית הספר גרוע יותר מצב! החברתי, גבוה יותר

ח פועל בה! את מידת ההתאמה בי  ציוני הטיפוח "משרד מבקר המדינה בדק בכל היישובי! שפר
 :להל  הממצאי!. ח בה!"של בתי הספר היסודיי! לבי  פעילות פר

ד נמצאו בתי ספר שלא השתתפו "ח פעל בה! בשנת התשס" היישובי! שפר182  מ19 ב .1
בפרויקט א  על פי שציוני הטיפוח שלה! גבוהי! יותר משל בתי הספר המשתתפי! בפרויקט באותו 

, 5 בשלושה מבתי הספר המשתתפי! בפרויקט ציוני הטיפוח נמוכי! מ, בבת י!, לדוגמה. יישוב
ביבנה פועל .  אינ! כלולי! בפרויקט5 הטיפוח שלה! גבוהי! מואילו שמונה בתי ספר שציוני 
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ואילו ארבעה בתי ספר בעלי ציוני טיפוח גבוהי! , 3.22הפרויקט בבית ספר שציו  הטיפוח שלו הוא 

 .יותר אינ! כלולי! בו
נוער וספורט במועצה המקומית ביישוב , תרבות,  פנה מנהל מחלקת חינו2002#באוגוסט  .2

כי ביישוב , בנימוקי! לבקשה הוא ציי . ח וביקש לשלב את היישוב בפרויקט"פרל "מסוי! למנכ
 משפחות חד הוריות וכמות נכבדה של ילדי! בעלי צרכי! 50 כ,  משפחות מחבר העמי!200 כ"

ח "ל פר" ענה לו מנכ2002בספטמבר ". מיוחדי! הנובעי! ממצבי! חברתיי! התנהגותיי! שוני!
 ג! לו פניית#  לא נראה לי כי יכולי! היינו , ל הנראה בפעילותינולאור הקיצוצי! שיחולו ככ"ש

אני ער . של סול! הנזקקות] התחתו [המצוי בקצה , ! לכלול במסגרתנו את יישובכ באה במועד 
א# מחויבותנו הראשונית היא לאות! ישובי! , לעובדה כי בכל יישוב קיימות אוכלוסיות חלשות

 ". וקי! לסיוע ועזרהומוסדות בה! אחוז גבוה של הזק
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,¯Ù˘"· ÏÚÂÙ Á-54 ¯ÙÒ È˙· -· ÌÈ‡ˆÓ ‰ -21 ÌÈ·Â˘ÈÈ - ÁÂÙÈË‰ È ÂÈˆ˘ 

¯ÙÏ ÌÈ˜Â˜Ê Ì‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÏÂ ‰Á„ ˘ ·Â˘ÈÈ· ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ‰ÊÓ ÌÈÎÂÓ  Ì‰Ï˘" ˙ÂÁÙ Á
Â ÓÓ. 

ית ח יפעל בה! נעש"כי בחירת בתי הספר שפר, ח מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"ל פר"מנכ
 !בכפיפות להימצאות, ר במחוזות משרד החינו# וברשויות המקומיות"על ידי נציגי אג  שח"

כ  ציי  שמדד הטיפוח הנו מרכיב מרכזי בבחירת בתי ". ונכונות! של סטודנטי! לפעול באזור נתו 
: כגו , א# נלקחי! בחשבו  ג! גורמי! נוספי! שיש בה! כדי להשפיע על בחירת בתי הספר, הספר

מספר השני! שבה  קיבל בית ; וע נוס  שקיבל בית הספר ממשרד החינו# או מהרשות המקומיתסי
 . ח ונכונותו לקלוט חונכי! ולסייע לה!"הספר חונכי! מטע! פר

שאכ  בתי הספר שנבחרי! , 2004משרד החינו# מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
אול! לעתי! לא נית  לשב, חונכי! רק . דד הטיפוחלפרויקט אינ! תמיד הזקוקי! לכ# ביותר לפי מ

א# , )'וכו, צוות המורי!, המנהל, מוכנות בית הספר(בגלל סיבות אוביקטיביות "על פי מדד הטיפוח 
 ".ע! זאת יפעל ברוח המלצות המבקר

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Ù ÏÚ" ÈÙÏ ¯ÙÒ‰ È˙· ˙¯ÈÁ· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ Á
ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ„„Ó ,Â‡ÈÈ·ÈË˜ÈÈ·ÌÌÈÈ Î„ÚÂ  ,‰˙Â‡  ‰˜È„· ÍÓÒ ÏÚÂ .   

 ניצול יעיל של זמ  החונכות
ח עוד בשנת הלימודי! הקודמת לשנת הלימודי! "ח נבחרי! בידי בית הספר ורכזי פר"חניכי פר

שנת הלימודי! במוסדות האקדמיי! . הרשמת הסטודנטי! לפרויקט מתחילה באוגוסט. שבה ייחנכו
יש לנקוט מבעוד מועד , כדי שהחניכי! יפיקו את המרב מ  החונכות. וברמתחילה בדר# כלל באוקט

את כל הפעולות הדרושות כדי שהחונכות תתחיל מיד ע! תחילת שנת הלימודי! במוסדות 
 .האקדמיי!

  להל  (ח קבעו איזה תלמיד ייחנ# על ידי כל חונ# "החונכות יכולה להתחיל רק לאחר שרכזי פר
, 8ח"לפי הסברי פר. תחיל מוקד! יותר תתחיל החונכות מוקד! יותרככל שההצמדה ת). ההצמדה

__________________ 
 ).ללא תארי " ( פרויקט חונכות.ח "פר"בחוברת  8
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ח "למרות הלח, הגדול על מינהלות פר. כל תחו! הגיוס והרישו! של החונכי! מוחשב במלואו"
  בכל שנה מופעלי! קרוב 15.11 עד ה. והרכזי! מוצבי! חונכי! לפעילות במועד מוקד! מבעבר

 ". מכלל החונכי!100% ל
ח "את הנתוני! הפיק פר; דינה בדק את מועדי ההצמדות במינהלות האזוריותמשרד מבקר המ

  :לבקשת משרד מבקר המדינה
Ò˘˙‰"„ 

‰Ò"Î  ·‚ ‰ 
È ÂÙˆ‰ ÔÂÙˆ‰ ‰ÙÈÁ ÔÂÈ ÎË‰ ‰ÏÙ˘‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙"‡ ÌÂ¯„‰ ÌÈÏ˘Â¯È   „ÚÂÓ 

‰„Óˆ‰‰ 
 מספר  1,572 2,372 1,619 2,329 1,410 1,881 2,784 1,938 1,687 17,592

 החונכי 
 אוקטובר באחוזי  49 78 59 75 70 59 80 49 67 65

 נובמבר
 מספר  1,646 660 1,134 757 616 1,296 708 2,045 820 9,682

 החונכי 
  דצמבר באחוזי  51 22 41 25 30 41 20 51 33 35

 ינואר
27,274 2,507 3,983 3,492 3,177 2,026 3,086 2,753 3,032 3,218  ‰Ò" Î

˙Â„Óˆ‰  
Ò˘˙‰"‚ 

‰Ò"Î
 ·‚ ‰

È ÂÙˆ‰ ˜ÓÚ‰ ÔÂÙˆ‰ ‰ÙÈÁ ÔÂÈ ÎË‰ ‰ÏÙ˘‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙"‡ ÌÂ¯„‰ ÌÈÏ˘Â¯È   „ÚÂÓ 
‰„Óˆ‰‰ 

19,337 1,912 1,262 1,955 2,441 1,832 1,507 2,542 1,811  מספר  1,840 2,235
 החונכי 

 אוקטובר באחוזי  61 83 72 76 71 64 87 74 47 77 71

 נובמבר
7,831  מספר  1,160 470 708 804 611 1,015 363 685 1,451 564

 החונכי 
  דצמבר באחוזי  39 17 28 24 29 36 13 26 53 23 29

 ינואר
27,168 2,476 2,713 2,640 2,804 2,847 2,118 3,346 2,519 2,705 3,000  ‰Ò" Î

˙Â„Óˆ‰  
‰ÏÂÚ ˙Â‡Ï·Ë‰Ó ,Î˘-35%Ò˘˙‰ ˙ ˘· ˙Â„Óˆ‰‰Ó "ÎÂ „-29% ˙ ˘· ˙Â„Óˆ‰‰Ó 

Ò˘˙‰"˘Ú  ‚¯‡Â ÈÂ ¯·Óˆ„ ÌÈ˘„ÂÁ· Â . ˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ÔÈ· ‰·¯ ˙Â Â˘ ÌÈ Â˙ · ˙ËÏÂ· ÔÎ ÂÓÎ
˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ :Ò˘˙‰·" ˙ÂÏ‰ ÈÓ Ú·¯‡· „)ÌÈÏ˘Â¯È ,·È·‡ Ï˙ ,ÔÂÙˆ‰Â ÔÂÈ ÎË‰ (Ó ¯˙ÂÈ-40% 

È˘„ÂÁ· Â˘Ú  ˙Â„Óˆ‰‰ÓÌ¯‡Â ÈÂ ¯·Óˆ„  ,Î ˙ÓÂÚÏ-20% ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ‰ ÈÓ È˙˘· „·Ï· 
)‰ÙÈÁÂ ÌÂ¯„‰.( 
ח עושה מאמצי! רבי! להפעיל את "כי פר, ו למשרד מבקר המדינהח הסביר בתשובת"ל פר"מנכ

שוכללה שיטת ההרשמה , הוקד! מועד ההרשמה, בי  היתר. החונכי! מוקד! ככל האפשר
שבגללו , הוא ג! ציי  את חוסר הוודאות בדבר התקציב. והוקד! מיו  החניכי!, באמצעות האינטרנט

דבר זה מקשה את . לות האפשרי של הפרויקטלעתי! עד ינואר לא ידוע מה יהיה היק  הפעי
 .ח ואת הקצאת מכסות החונכי! והחניכי! לרכזי! ומעכב את ההצמדות"פעילות  של מינהלות פר
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‰ ˘ ÈˆÁ ˙Î˘Ó  ‡È‰Â ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ˙¯ˆ˜Ó ¯‡Â È· Â‡ ¯·Óˆ„· ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÏÈÁ˙ ,

˙ÂÁÙ Û‡Â , ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Î ÌÂ˜Ó·)ÌÈ‚Á ÔÂ·˘Á· ÌÈ‡È·Ó Ì‡ ,ÈÓ ˙Â¯È˘ÌÈ‡ÂÏ , ˙Â˘ÙÂÁ
˙Â ÈÁ· ˙ÙÂ˜˙Â ‰ÏÁÓ .( ˜¯Ù ˙‡ ¯ˆ˜Ó ‡Â‰ ¯˘‡· Í ÂÁ‰ ÏÚ „È·Î‰Ï Ì‚ ÏÂÏÚ ¯ÂÁÈ‡‰

¯Ù ˙‚ÏÓ· Â˙Â‡ ‰ÎÊÓ‰ ˙Â˘È‚Ù‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ¯Â·ˆÏ ÂÈÏÚ Â·˘ ÔÓÊ‰"Á . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,¯Ù ˙Ï‰ ‰ ÏÚ" ÏÎÎ ÌÈ„˜‰Ï ÏÂÚÙÏ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈ·ˆ˜˙Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÚÂÈÒ· Á

ÌˆÓˆÏÂ ˙Â„Óˆ‰‰ ˙‡ Ô˙È ‰¯ÂÁÈ‡· ˙Â˘Ú ˘ ˙Â„Óˆ‰‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ·  . ˙˙Ï ˘È
˙ÂÈÂÎ ÂÁ‰ ÏÏÎ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ , ˙Â„Óˆ‰‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ˙ÂÏ‰ ÈÓ· ıÓ‡Ó‰ ˙‡ „˜ÓÏ ˘È Í‡

„ÁÂÈÓ· ‰Â·‚ ‰È‰ Ô‰· ˙Â¯ÁÂ‡Ó‰.   
 ח"מאגר המידע של פר

מ  הראוי , ח יתפקד בצורה יעילה ואפקטיבית ויהיה אפשר לבדוק את תרומתו לחניכי!"כדי שפר
 .יהיה ברשות מפעיליו מאגר מידע מעודכ  ורלוונטי על האוכלוסיות שהוא משרתש
ח נעשה על "שזיהוי התלמידי! הנחנכי! במאגר המידע הממוחשב של פר, הביקורת העלתה .1

כתוצאה ; ערכי שלה! במאגר הממוחשב ולכ  אי  זיהוי חד, פי שמותיה! בלבד ללא מספר זיהוי
אי  בידי , לדוגמה; על התלמידי! המקבלי! חונכות אינו של!ח "מכ# המידע הנמצא בידי פר

מידע זה היה יכול ; ח מידע מלא על מספר התלמידי! המקבלי! שנת חונכות שנייה"הנהלת פר
 . ח לקבוע סדרי עדיפויות להקצאת החונכויות"לסייע למקבלי ההחלטות בפר

 שהחונכות שלה! הופסקה ח יש מידע חלקי בלבד על התלמידי!"שבידי הנהלת פר, הועלה .2
ח נתוני! זמיני! על חונכי! שהפסיקו "אי  בידי ההנהלה הארצית של פר; לפני סיו! שנת הלימודי!

סיוע (לחנו# תלמיד מסוי! והתחילו בחונכות ע! תלמיד אחר או במסלול אחר כגו  חונכות לימודית 
 ).בלימודי! לתלמיד או לקבוצת תלמידי!

ח אינ! תואמי! את מספרי הקוד "ר במאגר המידע הממוחשב של פרמספרי הקוד של בתי הספ .3
ח לוודא שבתי הספר שהוא "הדבר מקשה על פר; שלה! במערכת הממוחשבת של משרד החינו#

 . פועל בה! ה! בעלי ציו  גבוה במדד הטיפוח של משרד החינו#
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Ù ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ" ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï Á È„Î

¯Ù È„È·˘"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÂÈ‰È Á : ÌÈ‡ÏÓ ÈÂ‰ÈÊ È Â˙ 
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ , ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ‰Ï‡Ï ÌÈÓ‡Â˙ ¯ÙÒ‰ È˙· Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ È„Â˜

Â˜ÒÙÂ‰˘ ˙ÂÈÂÎ ÂÁ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙ Â. 
נבדקת כבר עתה  "כי הוא מאמ, את המלצת משרד המבקר המדינה וכי, ח כתב בתשובתו"ל פר"מנכ

 המועמדי!  של התלמידי! ) ז.ת(התאמת הקודי! ויופעל לח, על בתי הספר לספק פרטי! מלאי! 
   ".לחונכות
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 הערכת יעילות הפרויקט
בחלק! ברמה כוללנית ובחלק! ברמה ; 9ח עצמו בכמה מסמכי!"ח הוגדרו בידי פר"מטרות פר

 : כי! השוני!להל  חלק ממטרות הפרויקט שפורטו במסמ. מעשית יותר
חונ# לילד לש! קידו! הילד ה   הענקת סיוע לילדי! על ידי יצירת קשר אישי בי  סטודנט"

להקנות , בעיקרו של דבר, הפגישה בי  הסטודנט לילד נועדה... בלימודי! וה  בתפקודי אישיותו
להעניק ". "להרחיב אופקי! ולמת  עזרה בלימודי!, לעודדו למאמ, והתמדה, לילד בטחו  ביכולתו

להקטי  את הפערי! החברתיי! והלימודיי! בי  ; לכל ילד הזדמנות לממש את הפוטנציאל הטמו  בו
לגרו! למעורבות ומודעות של ; לספק תוכניות העשרה לילדי! נזקקי! בבתי ספר; ילדי ישראל

 לסייע לסטודנטי! במימו ; הסטודנטי! לבעיות החינוכיות והחברתיות של מגזרי! שוני! במדינה
קידו! ופיתוח כשרונות אצל הילדי! על ידי יצירת קשר בינ! לבי  סטודנטי! ". "שכר הלימוד

החיי! בתנאי! של מצוקה כלכלית , משיגי! להעניק סיוע לילדי! תת". "מהאוניברסיטאות
לקדמ! , לצמצ! את הפערי! החברתיי! והתרבותיי!, במטרה להעשיר את עולמ!, וחברתית

 ."!גיהבלימודי! ולשפר את היש
·ÈÈÁÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È  ,ÂÏ˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ‰˘ÚÈ˙ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ÈÎ ,

 ¯ÙÒÓ ˙ ÈÁ·ÓÂ ·Èˆ˜˙‰ ˙ ÈÁ·Ó ·Á¯  ‰Î Û˜È‰· Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘Î ¯ÓÂÁÂ Ï˜Â
Â· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ .‰‚ÏÓ‰ Ô˙Ó ÌˆÚ· ˙‚˘ÂÓ ÌÈË „ÂËÒÏ ÚÂÈÒ Ï˘ ‰¯ËÓ‰˘ „ÂÚ· , È¯‰

Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰˘‰Î¯Ú‰Â ‰˜È„· ˙·ÈÈÁ .Î Ó"¯Ù Ï" ¯ÒÓ Á
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ,¯Ù ÈÎ" ÂˆÙÂ‰˘ ·Â˘Ó È ÂÏ‡˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˜È„· ‰˘Ú Á

 ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ ·¯˜·)¯ÙÒ È˙· ,ÌÈÊÎ¯ ,ÌÈÎ ÂÁ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙Â ÌÈ¯Â‰ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ.( 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˜„Â·‰ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ¯˜ÁÓÏ ÛÈÏÁ˙ Ì È‡ ·Â˘Ó È ÂÏ‡˘

Ë˜Ù‡ÏÚ ÌÈÎÈ Á‰ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯Ï ‰ÓÂ¯˙‰ ˙ ÈÁ·Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ·È- ÌÈ ˙˘Ó Ï˘ ‰„È„Ó È„È
ÂÊ „ÚÈ ˙ˆÂ·˜Ï Â·ˆÂ‰˘ ÌÈ„ÚÈÏÂ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ . Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚÂÙ Â·˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ 

)Î-30‰ ˘  ( Â· ÌÈÚ˜˘ÂÓ‰ ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒÂ)Î-160˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰ ˘· Á( , ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÈÓ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÛÂ˙È˘· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÙÂ‡· ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ‚È˘Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ì‡ Â Á·È Â ÂÓ

È·ËÈÓ , ˙‡Â ÌÈÎÈ ÁÏ ‡È·Ó ‡Â‰˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ÌÈÈÂ È˘ Â· ˙Â˘ÚÏ Ô˙È  Ì‡Â
Â· ‰ÚÈ˜˘Ó ‡È‰˘ ÌÈ·‡˘ÓÏ ˙Ï·˜Ó ‰ È„Ó‰˘ ‰¯ÂÓ˙‰ . Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ ÂÈÁ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ¯„ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÚÈÈÒÏ ÂÏÎÂÈÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ,È„Î Â¯Ù˘Ï 
·ËÈÓ‰ ˙‡ Â ÓÓ ˜ÈÙ‰ÏÂ. 

כי בעקבות הביקורת הוא סיכ! ע! מחלקת המחקר של מכללה מסוימת , ח ציי  בתשובתו"ל פר"מנכ
בקשה בעניי  . ח"על ביצוע מחקר שיבדוק את התקדמות! ואת שיפור הישגיה! של חניכי פר

   . הועברה לאישור משרד החינו#
__________________ 

הקוד האתי של , מכתב להורי החניכי , אתר האינטרנט שלו, ח"הצעות תקציב של פר: מסמכי  אלה 9
 .ח"חוברת לרכזי פר, ח"פר
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סד המכוו  למת  שירות החוק למניעת העסקה של עברייני מי  במו

 לקטיני 
,  נחקק החוק למניעת העסקה של עברייני מי  במוסד המכוו  למת  שירות לקטיני!2001בשנת 
לרבות מוסד חינוכי ששוהי! בו , החוק אוסר על מעסיק לקבל לעבודה במוסד. 2001 א"התשס
ת מאסר בפועל או אד! בגיר שהורשע בעבירת מי  שעשה בהיותו בגיר ונידו  עליה לשנ, קטיני!

יגיש למשטרה במישרי  או , כהגדרתו בחוק, כי מעסיק,  נקבע10בתקנות שהותקנו מכוח החוק. יותר
 . באמצעות אחר בקשה לאישור כי אי  מניעה לפי החוק להעסקת בגיר בעבודה במוסד כאמור בחוק

ה להגיש בתקנות נקבעו ג! הסדרי! המאפשרי! למעסיק או מוסד שמקיי! קשר קבוע ע! המשטר
א! קיבל אישור לכ# מאת ראש מדור מידע פלילי ,  בגירי!50 בקשה מרוכזת הנוגעת ללא פחות מ
 ). ראש מדור מידע פלילי במשטרה להל  (במחלקת חקירות ותביעות במשטרה 

. ח להגיש לה בקשה מרוכזת כאמור"ח מהמשטרה לאשר לפר"ל פר" ביקש מנכ2003בספטמבר 
כי ,  למשרד מבקר המדינה עולה2004 בטיפול בנושא מנובמבר מתשובות הגופי! המעורבי!

 ביקש ראש מדור מידע פלילי במשטרה מהיוע, המשפטי של המשרד לביטחו  2003באוקטובר 
ומחלקת הייעו, המשפטי במשרד לביטחו  הפני! ביקשה , ח"הפני! להנחותו בקשר לבקשת פר

 עמדת משרד המשפטי! לפיה יש מקו! . ממשרד המשפטי! לחוות את דעתו בנושא2003בנובמבר 
ובאותו חודש שלח ראש מדור , 2004ח כמעסיק לעניי  החוק ניתנה בעל פה רק במרס "להכיר בפר

ח המפרטת כיצד עליו לפעול לקבלת האישורי! הדרושי! "מידע פלילי במשטרה הודעה בכתב לפר
פנה , )2004בספטמבר (רת ובמהל# הביקו, ח"תשובתה זו של המשטרה לא הגיעה לפר. על פי החוק

ח למחלקת הייעו, המשפטי במשרד החינו# בירושלי! בבקשה שתזרז את הטיפול "ל פר"מנכ
 . בבקשה

 ¯·Ó·Â · ˜¯2004 ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï , ÚÈ„Â‰
Î Ó"¯Ù Ï"‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Á ,¯„ÒÂ‰ ÔÈÈ Ú‰ ÈÎ , ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ¯˘˜· ‡ˆÓ  ‡Â‰ ÈÎÂ
˙Ï˙ÊÎÂ¯Ó ‰˘˜· ˙˘‚‰ Ï˘ Í¯„· ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ¯Â˘˜‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ÌÂ‡È .  

✯  
¯ÙÏ"˙ÂÈ¯˜ÈÚ ˙Â¯ËÓ È˙˘ Á : ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÂ„È˜Â „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓ· ÌÈË „ÂËÒÏ ÚÂÈÒ

˙Â˜˜Ê  ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ó. 
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙ÂÏÚ ÁÎÂ  , Â˙Â‡ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚÂ Â˙Â‡ ÌÈ ÓÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ

 ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÌÈÎ ÂÁÏ ˙ ˙È ‰ ‰Î¯„‰‰ Ï˘Â ÂÏ˘ , ˙Â ˘Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ˜Â„·ÏÂ
ÂÈ„ÚÈÏ ÔÓÈ‡˙‰ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â˜ÂÙ˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ‰ÏÂÚÙ ÈÒÂÙ„ .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ

 Ï˘ ˙È˙¯·Á‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙¯·‚‰Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ ˙·Á¯‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ
ÌÈË „ÂËÒ‰. 

__________________ 
, )אישור המשטרה(  תקנות למניעת העסקה של עברייני מי  במוסד המכוו  למת  שירות לקטיני 10

 .2003!ג"התשס
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ÏÈÚÙÓ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÛÂ˙È˘· ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ ÏÚ Â˙Ï‰ ‰· ÌÈÙ˙Â˘Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈ
Â˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ˙‡ ÌÏÂ‰‰ ÔÙÂ‡· È Â‚¯‡‰Â ÈËÙ˘Ó‰ Â„ÓÚÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ,Â˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ,
Â˙Â‡ ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡Â ˙È‡ÓˆÚ‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰Â Â˙Â·È˘Á :‰ˆÚÂÓ‰ ,

Î Ó‰Â ‰Ï‰ ‰‰"Ï. 
¯Ù Ë˜ÈÂ¯Ù"‰ÏÈ‰˜· ÚÂÈÒ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈË „ÂËÒ ·Ï˘Ó‰ È„ÂÁÈÈ ÏÚÙÓ ‡Â‰ Á .Í˘Ó· ÌÈ ˘‰ 

ÌÈ·¯ ÌÈ‚˘È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‚È˘‰ .Â· ‰Î¯„‰‰ Ï˘Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ· ,
 Ï˘ È Â‚¯‡‰Â ÈËÙ˘Ó‰ Â„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰Â „ÚÂÓ· ‰˙ÏÈÁ˙Â ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙ÈÈ ·‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ , ˙‡ Â ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ÌÈÎÈ ÁÏÂ ÌÈÎ ÂÁÏ ¯˘Ù‡˙˘ Í¯„· Â˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡ ÂÁÈË·È
·ËÈÓ‰Â ·¯Ó‰ .  



  


