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��טיפול�האגף�לחינוך�חרדי�בפיתוח�
��מערכות�מיון�לקבלת�תלמידות�

��יסודיים�-�בבתי�ספר�על
��

��
���מבוא

��
��.�אחראי�על�הטיפול�בחינוך�החרדי�בעיר)�האגף:�להלן(האגף�לחינוך�חרדי�

��
� �תקציבי �סעיף �קיים �האגף �של �חינוכיות'בתקציב �תכניות �להפעלת�', המיועד

�תכניות�לימודיות�בנושאים�שונים �על�סך��2009בשנת. �עמד�הסעיף�התקציבי
��.�ח"�ש4,142,000של�
��

�ההוצאות� �בדיקת �על �הביקורת �החליטה �לביקורת �שהגיעה �תלונה בעקבות
�ל �הנוגעות �במסגרות�'הכספיות �תלמידים �להצבת �מיון �מערכות פיתוח

�חינוכיות �הנ', �התקציב �מהסעיף �ל"הממומנות �עם�; �האגף �התקשרות �את וכן
��.ןהמכון�שיבצע�את�מבחני�המיו

��
יסודי�-רכזת�החינוך�העל,�לצורך�הבדיקה�נפגשה�הביקורת�עם�סגן�מנהל�האגף

�באגף�וראש�צוות�בכיר�לייעוץ�משפטי טיוטת�הדוח�נשלחה�גם�לתגובת�סגן�.
��.היועץ�המשפטי�לעירייה

��
���אישור�תקציבי�

  

2.1�� �� �תקציב �חינוכיות'להלן �תכניות ')� �מספר �תקציבי )�8180-821-8סעיף
��:�2008–�2007לשנים�

���
��

�שנה �תקציב� �תוספת�תקציב� �סך�התקציב� �ביצוע� �
2007� �3,750,000� �696,000� �4,446,000� �4,446,000� �
2008� �4,170,000� �75,000� �4,245,000� �4,149,381� �

  

  

�כספים �ועדות �במספר �אושרו �לתקציב �התוספות �התקציב�. הגדלת
��.�התאפשרה�באמצעות�העברה�תקציבית�בין�סעיפים�השייכים�לאגף

1 

2 
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2.2� יסודיים�-��עת�הוחלט�על�פיתוח�מערכות�מיון�לבתי�ספר�על2007בשנת��
ח�על�"�ש496,000ל�בסך�של�"הוגדל�הסעיף�התקציבי�הנ,�בחינוך�החרדי

��:כדלקמן,�ידי�העברה�תקציבית�משני�סעיפים�אחרים
  

��:2.9.07-��מ264ועדת�כספים�מספר�
��

ח�להגדלת�סעיף�"�ש496,000ועדה�זו�אישרה�העברה�תקציבית�בסך�של�
��:מהסעיפים�הבאים'�חינוכיותתכניות�'
��
��.ח"�ש407,000על�סך�)�81809367(תחזוקה�שוטפת� -
 .ח"�ש89,000בסך�של�)�81809374(היערכות�חורף� -
��

��.ח"�ש496,000:�סך�הכול
��

��:בדברי�ההסבר�לבקשה�נרשם
��

�ממכרז� �הפטורות �עבודות �למסירת הוועדה
�ב �17.6.07-��וב20.2.07-בישיבתה �לאגף�, אישרה

�להתקשר �חרדי �ביצוע�לחינוך �לצורך �המכון �עם
�ח �כיתות �לבוגרות �מיון �'מבחני �ביצוע�. לשם

ההתקשרות�האגף�לחינוך�חרדי�מבקש�את�אישור�
��.ועדת�הכספים�לשינוי�התקציבי�הבא

��
וזו�אושרה�על�ידי�מועצת�העירייה�,�ועדת�הכספים�אישרה�את�הבקשה

��).377ישיבה�מספר��(6.9.07-בישיבתה�ב
��

�מכ �עם �להתקשרות �הרקע �במדעי��תיאור �למחקר �ארצי ון
��ההתנהגות

��
3.1� �חובה� �חינוך �בחוק �ממלכתי1949-ט"התש, �חינוך ��ובחוק �1953-ג"התשי,

קיימות�שלוש�קטגוריות�של�מוסדות�חינוך�שהלימוד�באחת�מהן�מהווה�
בינתיים��(18מיצוי�חובת�הלימוד�החלה�על�כל�ילד�מגיל�שלוש�ועד�גיל�

מוסד�,�מוסד�רשמי:�ואלו�הן,�)�בלבד16הוחלה�חובת�לימוד�חובה�עד�גיל�
��.�מוכר�שאינו�רשמי�ומוסד�פטור

��
��:להלן�דוגמאות�של�סוגי�מוסדות

��

3 
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�מוכר�שאינו�רשמי� � �מוכר�רשמי �
�ח-כיתות�א �יסודי-על� �

�פטור �

��הזרם�הממלכתי�
�הזרם�הממלכתי�דתי �

מערכת�החינוך�העצמאי�
בתי�הספר�,�לבנות

�דומהדמוקרטיים�וכ �

כל�בתי�הספר�
�יםיסודי-עלה �

�ורהתלמודי�ת �

��
��

�מוסדות� �של �לקטגוריה �נכנסים �החרדיים �החינוך �מוסדות �רוב �פי על
רוב�הבנים�לומדים�בתלמודי�.�מוכרים�שאינם�רשמיים�או�מוסדות�פטור

מוסדות�מוכרים�'תורה�שרובם�הם�מוסדות�פטור�ורוב�הבנות�לומדות�ב
��.�'שאינם�רשמיים

��
3.2� �ספ� �לבתי �נחלקות �החרדי �בחינוך �בנות �של �הלימוד �יסודיים�מסגרות ר

�על �ספר �-�ולבתי �תיכון(יסודיים �הבנות�). �לומדות �היסודי �הספר בבית
�א �מכיתה �ח' �כיתה �ועד �העל' �הספר �-ובבית �המכונה '�סמינר'סודי

�לומדות�הבנות�מכיתה�ט �'ועד�כיתה�יב' .� מוסד�'סמינר�נחשב�אף�מעין
�גבוהה �להשכלה �יג' �כיתות �גם �בו �ללמוד �ואפשר ��יד–' במקצת�('
��).�ו�ואף�השתלמויות"תה�טהסמינרים�גם�כי

��
�יב �כיתה �בסיום �בגרות �מבחני �אין �החרדית �החינוך �מערכת ',�ברוב

ובמקומם��נבחנות�הבנות�במבחנים�חיצוניים�שנעשים�מזה�מספר�שנים�
��).���להלן�המכון(על�ידי�מכון�ארצי�למחקר�במדעי�ההתנהגות�

��
�משתייכים� �רשמיים �שאינם �המוכרים �לבנות �החינוך �מוסדות רוב

אל�'ורשת�החינוך�התורני�'�בית�יעקב'�רשת�–כת�החינוך�העצמאי�למער
��.���ס"שהוקמה�על�ידי�תנועת�ש',�המעיין

��
3.3� �� �החינוך �לרשת �שבאשר �העלתה �יעקב'הביקורת �בית �תלונות�' קיימות

של�תלמידות�ממוצא�,�לכאורה,�ואף�נמתחה�ביקורת�בגין�אפליה�לרעה
�מזרחי ,� �מדיניות �קיום �מכסות'עקב ,'� �התלמידות�המגבילה �מספר את

��.�אשר�יכולות�להתקבל�ללימודים�במוסד,�ממוצא�מזרחי
��

� �לשנת �העירייה �מבקרת �העדתית�2003/4בדוח �האפליה �נושא �נבדק
כי�קיים�חשש�כבד�לאפליה�על�רקע�,�במוסדות�החינוך�החרדיים�ונמצא

�חרדיים �חינוך �למוסדות �תלמידים �בקבלת �עדתי �המליצה�. בדוח
עת�אפליה�באופן�הרישום�וקבלת�תלמידים�הביקורת�על�אמצעים�למני

��:במוסדות
��
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�אשר�  .א �רשמי �סמכויות�הפיקוח�על�מוסד�מוכר�שאינו לממש�את�
��.י�כרשם�ראשי"הוענקו�למנהל�מנח

��
�.ב לגבש�אמות�מידה�לקבלת�תלמידים�ושל�נוהל�רישום�לבתי�ספר��

 .מוכרים�שאינם�רשמיים
��

�.ג �בהתחייבו� �נתמך �חינוך �למוסד �ההקצבה �מתן �את ת�להתנות
�ובצירוף� �תלמידים �בקבלת �השוויון �עקרון �את �לממש המוסד

��.��אסמכתאות�להתחייבות�זו
��

3.4� �עתרה�האגודה�לזכויות�האזרח�בישראל�נגד�משרד�החינוך�2006בשנת��
�משרד�החינוך(התרבות�והספורט� �)להלן �בית�יעקב'העירייה�ורשת�, '–�

�רחל �דרכי ,� �למורות �יעקב �בית �ומרכז �למורות �יעקב �בית :�להלן(מכון
�(מוסדות�החינוך �241/06מ�"עת) עילת�העתירה�הייתה�פגיעה�חמורה�).

�חינוך� �במוסדות �עדתית �אפליה �בעקבות �תלמידות �של �יסוד בזכויות
�לבנות �בירושלים, �יעקב �לבית �השייכים �מוכרים�, �חינוך �מוסדות שהם

�לקבלת�30%במוסדות�אלה��קיימת�מכסה�פסולה�של�.��שאינם�רשמיים
��.���רחיתלמידות�ממוצא�מז

��
�כבית� �בשבתו �בירושלים �המחוזי �המשפט �בית �פסק �העתירה בעקבות

��:�משפט�לעניינים�מנהליים�כדלקמן
��

� �שאינם�... �מוכרים �חינוך �מוסדות �של זכותם
�הצורך� �את �מייתרת �אינה �לאוטונומיה רשמיים
�לדאוג� �במטרה �הציבורי �החינוך �רשויות בפיקוח
�היסוד�של�השוויון� ולשמור�מכל�משמר�את�ערכי

�עדתי �רקע �על �אפליה �נקודת�..........ומניעת לפיכך
�של� �להיות �צריכה �הציבור �רשויות �של המוצא

�יוזמה ,� �אמת�והעיקר �הרשות�חייבת�–פיקוח�בזמן
להיות�במצב�שבו�מלוא�הנתונים�והמידע�העובדתי�

�בידיה �........נתונים �פסיבי �פיקוח �בין בין�ובבחירה
�פיקוח�אקטיבי טיבי�על�הרשות�לבחור�בפיקוח�אק,

�שוויון� �של �האפשרית �היחידה �לתוצאה שיביא
��.)ההדגשה�של�הביקורת�(...ברישום�ובקבלת�ילדים

��
�עולה �מפסק�הדין �קיימת�אפוא�חובה�אקטיבית�על�העירייה�לפעול�, כי

�ולוודא �שוויוניים�, �הם �הספר �לבתי �תלמידים �של �והקבלה �הרישום כי
��.�על�רקע�עדתי,�בין�היתר,�וללא�כל�חשש�לאפליה
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�פסק�בית�המשפט�העליון�בשבתו�כבית�6.8.09-כי�לאחרונה�ב,�ייןיש�לצ
�כי�ככל�שיימצא�שמרכז�החינוך�העצמאי,�משפט�גבוה�לצדק מפר�את�,

יש�לנקוט�,�איסור�האפליה�העדתית�ופוגע�בזכותן�של�התלמידות�לשוויון
לרבות�שלילת�רישיונו�,�נגדו�את�כל�האמצעים�החוקתיים�לתיקון�המצב

��.�ת�תקצובושל�בית�הספר�ועציר
��

3.5� �המפקחת�הכוללת�7.5.06-��הוציאה�ב241/06מ�"בעקבות�פסק�הדין�בעת�
�העל �ספר �ורישום�-לבתי �קבלה �בדבר �חוזר �החינוך �במשרד יסודיים

יסודיים�המפוקחים�על�ידי�האגף�לחינוך�מוכר�-תלמידים�לבתי�ספר�על
��:כדלקמן,�שאינו�רשמי

��
'� �המשפט �בית �של �הדין �פסק �עת(לאור �"ראה �241/06מ �בבירור�) אציין

�ההנחיות �את �ובמסודר �ומדיד. �ברור �שוויוני �להליך �לדאוג �יש ,�ככלל
המאפשר�בקרה�ופיקוח�במידת�הצורך�מטעמנו�אחר�התנהלות�הרישום�

��:והקבלה�ויישום�ההנחיות�המפורטות�להלן
��

�וברורים�:קריטריונים������� - �שוויוניים �מקצועיים �קריטריונים �יש�לקבוע
,��על�פיהם��ברישום�ובקבלה�של�תלמידותאשר�יפעלו,�לכל�מוסד

 .ואלה�יפורסמו�לכל�דורש

��
��יש�לערוך�בחינה�בכתב�לכל�נרשמת:בחינה�בכתב������� - בבחינה�יהיו�.

� �כלליים ��יהדות–נושאים �ועברית, �מתמטיקה �אנגלית הבחינה�.
�ומיומנות �ידע �שאפשר �כמה �עד �ומשקפת �מדורגת �תהיה יש�.

�הבחינה �בזמן �נינוחה �לאווירה �לדאוג �יש�. �הכניסה �בחינת את
 .לשמור�בבית�הספר�למשך�שלוש�שנים�מיום�הבחינה

 
�אישייר������� - �בסף�:איון �שעמדו �לאלו �או �הנבחנות �לכל �הוא �הריאיון

הריאיון�יהיה�מתועד�.�הבחינה�על�פי�החלטת�המועצה�הפדגוגית
�ואחיד �קבוע �בפורמט �המראיינות, �כל �את �שישמש �את�. כמו

�את�הטופס�המתעד�את�התרשמות�בחינת�הכניסה�יש�לשמור�גם
 .המראיינת

��
�משקל �לתת �יש �הקבלה �מהליך �שלב �(�לכל �בכתב�–קרי �בחינה

 .�40%–�60%שינוע�בין�)�וריאיון�אישי

��
�-� �יש�לשלוח�בכתב�לכל�הנבחנות�תוך�זמן�קצר�:דחייה/מכתב�קבלה�

��.סביר�לאחר�התהליך
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רשמו�רשימת�התלמידות�שנ:�ובהיכין�ערכת�קבלה��כל�בית�ספר�������� -
טופס�תיעוד�,�מבחני�כניסה,�טופס�רישום�לבית�הספר,�לבית�הספר

�הריאיון �קבלה, �תשובה �למכתב �ורשימת�/דוגמאות דחייה
��'������.הנדחות/התלמידות�המתקבלות

��
�ורכזת�החינוך�העל �מנהל�האגף �סגן �שבאגף-�לדברי �יסודי �ההליך�, לפני

�החינוך �משרד �של �ההנחיות �והוצאת �המשפטי ,� ות�מוסד(הסמינרים
��:קיבלו�תלמידות�על�סמך)�יסודיים�לבנות�החרדיות-�החינוך�העל

��
��.���������ריאיון -
��
�-�  .תעודות�של�בית�ספר�יסודי�

��
�-�  .מנהלת�וכדומה,���בדיקה�על�התלמידה�אצל�המורה–בירור��

��
3.6� �משרד�החינוך�החלו�� �ידי �והוצאת�ההנחיות�על לאחר�קבלת�פסק�הדין

תעודות�,�ת�וזאת�בנוסף�לריאיוןהסמינרים�לערוך�מבחני�כניסה�לתלמידו
��.ובירור

��
�בגין� �קשות �תלונות �החרדי �מהציבור �לעלות �החלו �המבחנים בעקבות

��:המבחנים�שעיקרן�הן
��

�-� המבחנים�אינם�אחידים�וכל�בת�נבחנת�במבחן�אחר�בנוסח�שונה��
 .ונשאלת�שאלות�אחרות

 
�-� לאחר�נתינת�הציון�לא��.�כל�מוסד�ערך�ובדק�את�המבחנים�בעצמו�

�אפ �מחברת�היה �את �לראות �אפשר �היה �ולא �עליו �לערער שר
 .הבחינה

��
�-�  .המבחנים�בהם�נבחנו�הבנות�היו�קשים�מדי�

��
�-�  .ח�למבחן"�ש300עלות�המבחנים�הייתה�גבוהה�והגיעה�עד��

��
�-� �� �מוסדות �נרשם�למספר �הציבור �מקום(רוב �לשריין �כדי �זה�). דבר

גרם�לעלויות�גבוהות��למשפחות�עבור�דמי�הרשמה�ובחינה�וגם�
�התרוצצות�מיותרת�של�הבנות �במספר�רב�של�, �להיבחן שנאלצו

 .בחינות

��
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�-� איחור�במתן�תשובות�סופיות�שלעתים�הגיעו�לאחר�פתיחת�שנת��
 .הלימודים

��
�-� �עיכובים�� �וחלו �ארוך �נעשה �ההרשמה �הליך �עירונית מבחינה

��.ואיחורים�בשיבוץ�התלמידות�בסמינרים
��

3.7� �הדין� �פסק �רקע �על ,� �משרד �של �הרישום �הציבור�נוהל �ופניות החינוך
�בעירייה�לבנות�תכנית�של�מערכת�מבחנים� החליט�האגף�לחינוך�חרדי

ותחייב�'�שתונהג�בכל�בתי�הספר�היסודיים�למסיימות�כיתות�ח,�אחידה
��).התכנית:�להלן(את�כל�הסמינרים�

��
�ושקיפות� �שוויוניות �להבטיח �היא �ובראשונה �בראש �התכנית מטרת

�לחסו �וגם �התלמידות �קבלת �להיבחן�בהליך �הצורך �את �מהתלמידות ך
��.במספר�מבחנים�ומההורים�את�התשלומים�לסמינרים

��
�ומבחן �ריאיון �פי �על �תיעשה �תלמידה �קבלת �יהיה�, �מהם �אחד ולכל

��.��משקל�בהליך�הקבלה
��

��.תכנית�זו�תואמה�במלואה�עם�משרד�החינוך
��
�הסמינרים14.1.07-�ב ��כינס�האגף�ישיבה�עם�מנהלי ובה�הוסברה�להם�,

�ל �האחידיםההצעה �המבחנים �עריכת �הסכימו�. �הישיבה �של בסיכומה
וראו�בו��מענה�גם�ברמה�,�המנהלים�לעיקרון��שינחה�את�מערכת�המיון

��.הארגונית�וגם�ביחס�לתלמידות
��

�האגף �החליט �התוכנית �ביצוע �לשם �המתאים�, �הוא �האמור �המכון כי
�המבחנים �מערכת �להכנת �היתר, �בין �עבור�, �עורך �שהמכון משום

� �הסמינרים �החיצוניים'את �המבחנים �הסמינרים' �אימון �את �רכש .�ואף
�ש �מיליון ,�ח"לשם�כך�הוגדל�הסעיף�התקציבי�המתאים�ונוסף�לו�כחצי

��.�לעיל2כמפורט�בסעיף�
��

��הערת�הביקורת
��

�ספר�על �לרישום�לבתי יסודיים�הוא�צעד�-לדעת�הביקורת�פיתוח�מערכת�מיון
�ליצירת�כללים�שוויוניים�ברישום�תלמידות�למ ,�וסדות�חינוך�לא�רשמייםנכון

��.ויש�בו�כדי�למנוע�חשש�לקיומה�של�אפליה�פסולה�שנאסרה�על�פי�הדין
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על�אף�שהושקעו�,�תכנית�זו�לא�יצאה�אל�הפועל,�כפי�שיתואר�להלן,�עם�זאת
��.כספים�רבים�בפיתוחה

��
��

���ההתקשרות�עם�המכון�
��

4.1�� ��הצעת�המכון�
��

בהצעה�.��המערכת�שלח�המכון�לאגף�הצעה�מפורטת�לפיתוח21.1.07-�ב
��:שלבי�העבודה�ושכר�הטרחה�כדלקמן,�נרשמו�עקרונות�העבודה

��
�-� �� �במקצועות �מבחנים �מערכת �ך"�תנ–הכנת �יהדות, ,�עברית,

��.מתמטיקה�ואנגלית
��
�-� ��.�המבחנים�יהיו�מורכבים�מרמות�קושי�שונות�
 
�-� �הספר����������� �בתי �ולצורכי �לדרישות �יותאמו �המבחנים תוכני

��.ם�בירושליםיסודיים�החרדיי-�העל
 
�-� �� �הספר �מבתי �כותבים �ועדות �בסיוע �ייכתבו מורות�(המבחנים

�בסמינרים �המלמדות �האגף�) �מטעם �היגוי �ועדת �של ובהכוונה
 .לחינוך�חרדי

��
�-� �יגובש�בשיתוף�פעולה�עם�מנהלי�בתי�הספר�� הרכב�ועדת�ההיגוי

� �מטעמם �העל(ונציגים �יסודי-�החינוך �של�) �אחד �מנציג ולפחות
 .החינוך�היסודי

��
�-� �מקבילים� �נוסחים �בשני �ייכתבו �המבחנים �לשמש�, �שיוכלו כדי

��.'ובמועד�ב'�במועד�א
 
�-� �שהן�� � �היסודיים �הספר �בבתי �אחד �ביום �כולן �ייבחנו התלמידות

�בהם �לומדות ,� �המשגיחות("והבוחנות �סמינריסטיות�") תהיינה
��.מהסמינרים�החרדיים

 
�-� �בית�ספר�תמונה�רכזת�מטעם�המכון� �לכל �שתהיה�אחראית�על,

 .איסופם�והעברתם�למכון,�ביצוע�המבחנים

��

4 
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�-� �ביצועה�בפועל�בעיר�תיערך�הרצה�� בסיום�הכנת�המערכת�ולפני
� �פיילוט(ניסיונית �המערכת) �לבדיקת �הניסיונית�. �ההרצה לאחר

 .��'תפעל�המערכת�וייערכו�המבחנים�לבוגרות�כיתות�ח

��
כדי�להשאיר�את�הנבחנות�עלומות�שם�בזמן�הבחינה�כל�נבחנת�

��.�וד�אישי�ללא�חשיפת�שמה�ושם�משפחתהתקבל�ק
��

��.���נתוני�הבחינות�יעובדו�לכל�תלמידה�ויחושבו�ציוניה
��

בזמן�ההרשמה�והשיבוץ�יוכל�כל�סמינר��לפנות�למכון�ולקבל�את�
�לו �הדרוש �המידע �לריאיון�. �אוטומטית �לזמן �יוכל �מצדו הסמינר

�אלמונית �מועמדת �כל �קבלה �שתקבענה�, �בדרישות שתעמוד
��.מראש

��
שוויוניות�ושקופות�,�ייווצר�מנגנון�בעל�אמות�מידה�מקצועיותכך�

��.לקבלת�תלמידות�ושיבוצן�בסמינרים
��

�-� ��:הצעת�המחיר�של�המכון�כללה�שלוש�חלופות�
��

��.ח"�ש�330,151–מבחנים�שבהם��שאלות�סגורות�
��.ח"�ש�500,351–מבחנים�שבהם�שאלות�פתוחות�

��.ח"�ש�423,301–מבחנים�המשלבים�שאלות�סגורות�ופתוחות�
��

�הסמינרים28.1.07-�ב� �מנהלי �עם �נוספת �ישיבה ��התקיימה �הוחלט�, ובה
�המכון �את�החלופה�השלישית�בהצעה�של �לאמץ �התבקש�, �המכון אך

� �הכלליים �במקצועות �רק �מבחנים ��מתמטיקה–להכין �ועברית�, אנגלית
במקצועות�אלו�כל�סמינר�יכין�לעצמו�.�ך"ולא�במקצועות�היהדות�והתנ

סוכם�כי�כל�סמינר�יגיש�,�בנוסף.��בריאיון�לפי�רצונומבחנים�או�שיסתפק
והן�ישתתפו�בהכנת�המבחנים��,�רשימה�של�מורות�שיהיו�נציגות�מטעמו

��.עם�המכון
��� ���

4.2�� ��הפטורות�ממכרזועדה�למסירת�עבודות�הו�
��

�הובאה�לאישור�הוועדה�2כאמור�בסעיף� �לעיל�ההתקשרות�עם�המכון
� �הוועדה�למסירת�:להלן(למסירת�עבודות�הפטורות�ממכרז �הוועדה�או

��).���עבודות
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,���מפורטת�רשימה�של�חוזים1987-ח"התשמ,�)מכרזים(בתקנות�העירייה�
��:שרשאית�העירייה�להתקשר�ללא�מכרז�כדלקמן

��
חוזה�לביצוע�עבודה�מקצועית�הדורשת�ידע�ומומחיות�מיוחדים�או�יחסי�

�מיוחדים �אמון �כגון, �תכנון: �עבודת �פיקוח, �מדידה, �שמאות, יעוץ�י,
��.ועבודות�כיוצא�באלה

��
�האגף �ידי �על �שהוסבר �כפי �בהכנת�, �והמומחיות �הידע �את �יש למכון

�החרדי �הציבור �עם �והיכרות �מבחנים �עורך�, �שהמכון �מכיוון וזאת
�החוץ�שהתלמידות�נבחנות�בהם �לסמינרים�את�מבחני �לסמינרים�. לכן

��.ולפיכך�נבחר�המכון�לביצוע�התכנית,�החרדים�יש�אמון�במכון
��

�בשלוש�ישיבות�שונות�של�2007ת�בשנ �אושרה�ההתקשרות�עם�המכון
��:להלן�רשימת�הוועדות.�הוועדה�למסירת�עבודות

��
��

מספר�
 ועדה

תאריך�
 הוועדה

 הבקשה

 יסודיים-פיתוח�מערכות�מיון�לבתי�ספר�על 20.2.07 29

32 17.6.07 

�על �ספר �לבתי �מיון �מערכות דחיית�(�יסודיים-פיתוח
 )ביצוע�העבודה

33 23.10.07 

�על �ספר �לבתי �מיון �מערכות �-פיתוח הגדלת�(יסודיים
 )היקף

��
��

��:להלן�פירוט�הבקשות
��

��20.2.07-ועדה�מ��4.2.1
��

�מיון� �מערכות �לפיתוח �המכון �עם �להתקשר �בקשה �הוגשה �זו לוועדה
��:בדברי�ההסבר�לבקשה�צוין�כי.�יסודיים�לבנות-�לבתי�הספר�העל

��
�לקדם� �כדי �מיון �מערכת �להקים �מבקש האגף

�הספר��������תהליכי �לבתי �רישום �לקראת �מיון
יסודיים�לבנות�בעיר�לקראת�שנת�הלימודים�-�העל
�ח"תשס �מבחנים. �של �במערכת �מדובר ניתוח�,

�ממצאיהם �למוסדות�, �ומסירת�מידע הפקת�ציונים
�ולנבחנות �החינוך �למבחן�. �לעבור �מבקש האגף
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�אחיד �העל, �הספר �בתי �את יסודיים�-המחייב
� �על �המצביע �מבחן �בו �של�ולראות יכולתן

�הספר� �בבית �בלימודיהן �להצליח התלמידות
�עליהן �המועדף �מההורים�. �תיחסך וכך

�עבור� �ותשלומים �התרוצצויות ומהתלמידות
�המבחנים �הספר�. �בתי �בכל �יועברו המבחנים

�באגף� �רשמיים �שאינם �המוכרים �לבנות היסודיים
�ושקיפות� �שוויוניות �להבטיח �כדי �חרדי לחינוך

��.���בהליך�קבלת�התלמידות
��

��.ח"�ש550,000:�שכר�טרחה�כולל
��

�והוועדה�החליטה�לאשר�את�הבקשה�כמפורט� האגף�המליץ�על�המכון
��).���ההצעה�הראשונה:�להלן(לעיל�

��
��:�לבקשה�זו�צורפו

��
�מ - �המכון �של �המחיר �21.1.07-הצעת �שלבי�, �ובה �קודם שפורטה

��.�העבודה�ואבני�הדרך�לתשלום
��
�-� ��.�ילומי�הבחינותח�בגין�עלויות�צ"�ש42,124תוספת�בסך�של��
 

��17.6.07-ועדה�מ��4.2.2
��

�התכנית �ביצוע �את �נוספת �בשנה �לדחות �האגף �ביקש �זו ,�בוועדה
��.ט"�התשס–ח�"שנקבעה�לשנים�התשס

��
בדברי�הסבר�לבקשה�ביקש�האגף�את�אישור�הוועדה�להעביר�את�ביצוע�

בכפוף�לאישור�תקציבי�(ע�"�התש–ט�"התכנית�לשנת�הלימודים�התשס
� �הוועדה �המשפטי�ולאישור �היועץ �אגף �עם �ובתיאום �עבודות למסירת

��).לעירייה
��

��.ח"�ש545,831:�שכר�טרחה�כולל
��

� �כמפורט �הבקשה �את �לאשר �הוועדה �החליטה �הדיון :�להלן(לאחר
��).��ההצעה�השנייה

���
��:�לבקשה�זו�צורפו
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�-� �מפרט� �הוא �ובו �המכון �מנהל �של �מכתב ,� �בשנת �יידרש�2007כי
��544,852יידרש�תקציב�של�2008ח�ובשנת�"�ש545,831תקציב�של�

 ).ח�לתכנית"�ש1,090,683סך�הכול�(ח�"ש

��
�-� ,�מסמך�חדש�של�המכון�המפרט�את�העיקרון��שינחה�את�העבודה�

��.�מחיר�ושלבי�ביצוע
���

�המחיר �הצעת �את �בדקה �הביקורת �בהצעה�, �ועלותם �הביצוע שלבי
�הראשונה �ההצעה �לעומת �השנייה �הצעות�, �בשתי �מדובר �כי ונמצא

להלן�טבלה�.�חלוטין�ובתמחור�אחר�לגמרי�לשלבי�העבודהמחיר�שונות�ל
��:�המסכמת�את�ההבדלים

��
��

�שלב�ביצוע הצעה��
�ראשונה �

��הצעה�
�שנייה �

אחוז�
תוספת�
�הגידול �

�מבחנים� �מערכת פיתוח
�ומערכת�ממוחשבת �

155,733� �257,680� �65.46%��
� �

�פיילוט�ונתינת�ציונים �39,983� �288,151� �620.68%� �
�ביצוע�מבחני�המיון�ובדיקתם �157,964� �181,249� �14.74%� �
�ומסירת� �הנתונים עיבוד

�תוצאות �
111,745� �258,306� �131.16%� �

�ע"תשהפיתוח�בחינות�לשנת� �לא�תומחר� �105,297� �----------� �
�סך�הכול �465,425� �1,090,683� �134.34%� �

סך�הכול�ללא�פיתוח�בחינות�
�ע"תשהלשנת� �

465,425� �985,386� �111.72%� �

��
��

��23.10.07-ועדה�מ��4.2.3
��

��.�זו�ביקש�האגף�הגדלת�היקף�ההתקשרות�עם�המכוןבוועדה
��

��:בדברי�ההסבר�לבקשה�נאמר�כי
��

�הוועדה� �של �הקודמות �ההחלטות �לשתי בהמשך
�הספר� �לבתי �המיון �מערכות �של �הפיתוח בנושא

�יסודיים-�העל �התכנית�, �את �לעדכן �האגף מבקש
��:כדי�להתאימה�לתהליך�הנדרש�כדלקמן

��
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� �המחשוב2007שנת �תשתית �לבניית ,���תוקדש
�של�� �בעלות �פיילוט �וביצוע �בחינות �מערך בניית

��.ח"�ש545,831
��

� �מבחנים2008בשנת �ובו �המיון �תהליך ,��יבוצע
�הערכתם �הספר�, �בתי �ולמנהלי �לאגף �מידע מתן

�יסודיים-�העל .� �הוא �זה �שלב ח�"�ש544,852עלות
�לשנת� �העירייה �תקציב �לאישור �בכפוף נוספים

2008.��
��

� ��.ח"�ש1,090,683סכום�של�:�שכר�טרחה�כולל�
��

�צורפה�אותה�הטבלה�שצורפה�לוועדה�השנייה� ,�)17.6.07-מ(לבקשה�זו
�שנות� �העבודה�לפי המתארת�את�הפעולות�המתוכננות�וחלוקת�שלבי

��.לימודים�ותקציב
��

� �לעיל �את�הבקשה�כמפורט �החליטה�הוועדה�לאשר �דיון :�להלן(לאחר
��).���ההצעה�השלישית

��
� ה�הראשונה�הוצגה�כל�עלות��כי�בוועדה�שדנה�בהצע,מן�הנתונים�עולה�

� �של �בסך �"ש�465,425התכנית �לשנת�(ח �בחינות �פיתוח �עלות ללא
�עלות�התכנית�הכפילה�,הצעה�השנייהבדנה�ש�ואילו�בוועדה�,)ע"התש

��.ח"�ש985,386את�עצמה�והגיעה�לסך�של�
��
��

��הערות�הביקורת
��
1�.� בדברי�ההסבר�לבקשה�הראשונה�לא�פורטו�שלוש�החלופות�וההבדלים��

אף�על�,�בנוסף�לא�הצביע�האגף�על�החלופה�המועדפת�ועלותה,�ביניהם
��.�עם�מנהלי�הסמינרים28.1.07פי��שזו�כבר�הומלצה�בישיבה�מיום�

��
2�.� �היא�� �הראשונה �ההצעה �פי �על �הנבחרת �החלופה �שעלות �פי �על אף

התבקש�תקציב�בסך�של�,�ח�עבור�פיתוח�התכנית"�ש465,425בגובה�של�
�ח"�ש550,000 �מעלו, �גבוה �שהוא �של �בסך �הנבחרת �החלופה �84,575ת

��.ח"ש
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3���.� �של�� �בסך �תקציב �נדרש �השנייה �בוועדה �שנדונה �לבקשה בהסברים
�ח"�ש545,831 �לתכנית. �כולל �טרחה �כשכר �הוצג �התקציב �שכר�, אבל

��.טרחה�זה�מספיק�רק�עד�שלב�הפיילוט
��
4.� �� �של �לסך �והגיעה �עצמה �את �הכפילה �התכנית �עלות �985,386למעשה

���.ח"ש
��
5.� כי�הכפלת�עלות�התכנית�,�וטוקול�הדיון�של�הוועדות�השונות�עולהמפר�

בדברי�.�לא�נומקה�ולא�הובאה�לדיון�ולאישור�הוועדה�למרות�חשיבותה�
�נרשם �השנייה �בוועדה �ההסבר ,� �היא �הבקשה �מהות �ביצוע�'כי דחיית

�התכנית ,'� �הייתה �הבקשה �מהות �השלישית �היקף�'ובוועדה הגדלת
כי�העלות�הכפילה�,�נמק�נימוק�של�ממשבלא�לשים�דגש�ול'�ההתקשרות

��.עצמה
��
6.� �העובדה�� �בשל �בפרט �התכנית �עלות �להכפלת �הסבר �ביקשה הביקורת

�גם�מבחנים�בתנ �היו �וביהדות"שבהצעה�הראשונה�של�המכון �ך ואילו�,
��.ההצעה�השנייה�לא�כללה�מבחנים�אלו

��
� �הסביר� �האגף �ידי�, �על �הדברים �הצגת �של �הבנה �מאי �נבעו �הפערים כי

���.המכון
��

� �היא�מספקת�ואי�זו�תגובה�איןלדעת�הביקורת� �מסבירה�מדוע�תמחור�ן
�מהמחיר �עצמם �את �שילשו �ואף �הכפילו �העבודה �ביצוע �שננקב�,שלבי

��.�בהצעה�הראשונה

��
��

4.3�� ��תשלומים�
��

� �של �בגובה �היו �התכנית �בגין �למכון �התשלומים �כל .�ח"�ש545,831סך
��.התשלומים�שולמו�בשני�שוברי�תשלום�כדלקמן

��
���תשלום�ראשוןשובר 4.3.1

��
��:לשובר�צורפו.�11.9.07-�ח�על�פי�שובר�מ"�ש50,000סך�של���
��
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�-� �10.9.07-�מ�הוראת�תשלום� �סך �על �למכון �האגף ח�"�ש�50,000של
��.'יסודיים-�על�חשבון�פיתוח�מערכות�מיון�לבתי�ספר�על'

��
�-� פטור�(ח�"�ש�50,000של�המכון�על�סך�19.6.07-��מ181חשבון�מספר��

 ).מ�כיוון�שזו�עמותה"ממע

��
�-�  .17.6.07-��מ32דוח�הוועדה�מספר��

��
�-� �ולפיו�הביצוע�הסתכם�2007דוח�ביצוע�לתקופה�מרץ�עד�ספטמבר��

 .ח"�ש203,000בסך�של�

��
�-� ��.התכתבויות�שונות�
��

��שובר�תשלום�שני��4.3.2
��

��:לשובר�צורפו.�4.12.07-�ח�על�פי�שובר�מ"�ש495,831סך�של�
��

�-� ,�ח"�ש�495,831של�האגף�למכון�על�סך�4.12.07-הוראת�תשלום�מ�
��.'עריכה�של�מבחני�מיון�וביצועם�למסיימות�כיתות�ח'ובה�רשום�

��
�-�  .�לביצוע�העבודהלא�חתוםחוזה��

��
�-�  .אישור�הוועדה�למסירת�עבודות�

��
�-� שנעשו�עד�ביטול�,�מכתב�של�המכון�ובו�הוא�מצהיר�על�הפעולות�

��.של�אבני�הדרך'�ושלב�ב'�שהם�בעצם�שלב�א,�ההסכם
��
��

��ת�הביקורתוהער
��
1.� �הפעיל�את�המכון�במשך�כשנה�לביצוע�עבודה�בסכום�של�למעלה�האגף�

�ש �ש"ממיליון �מיליון �מחצי �למעלה �שילם �ואף �וללא�"ח �חוזה �ללא ח
��.הזמנה

��
2� � � � �מחצי�. �יותר �לתשלום �ואישרה �העירייה �מנוהלי �סטתה גזברות�העירייה

��.ח�ללא�חוזה�חתום"מיליון�ש
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ינה�מקבלת�את�ההסבר�הביקורת�א.��להלן6.2תגובת�הגזברות�מפורטת�בסעיף�
ולכן�לא�,�לאחר�שהוחלט�על�ביטול�התכנית,�שניתן�ולפיו�עיקר�התשלום�בוצע
�היה�טעם�בחתימת�חוזה�בדיעבד לדעת�הביקורת�לא�היה�מקום�מלכתחילה�.

�התשלום� �את �לשלם �מקום �היה �לא �ואף �חתום �חוזה �ללא �לעבודה לצאת
�שיש�חוזה�חתום�מבלי"�'על�החשבון'תשלום�"שהגזברות�מכנה�אותו�,�הראשון

��.כדת�וכדין
��

���ביצוע�התכנית
��

5.1� �� �פברואר �המורות�2007במהלך �על �המלצותיהם �את �הסמינרים �הגישו
��.שיעבדו�עם�המכון�בכתיבת�המבחנים

��
� �עבודות�(2007במרס �למסירת �הוועדה �של �הראשון �האישור ,�)לאחר

�וב �הסמינרים �מנהלי �רוב �עם �ישיבה �נציגי�15.4.07-התקיימה �ביקרו
�שלהםהמכון �הפנימיים �מבחנים �עריכת �בעת �סמינרים ��בכמה וקיבלו�,

��.הדרכה�ממנהלי�הסמינרים
��

� �ספטמבר �עד �יולי �2007בחודשים �המורות �עם �ישיבות �–�התקיימו
��.הנציגות�של�הסמינרים�להכנת�שאלות�ובניית�המבחנים

��
�למנכ22.10.07-�ב �האגף �מנהל �סגן �דאז"�כתב �העצמאי �רשת�החינוך ,�ל

�לבי �להיערך �הספרוביקש �בבתי �המבחן �צוע �המועד�. �ננקב �לא במכתב
�המבחנים �לעריכת �המדויק �היציאה�, �לפני �יבוצעו �הם �כי �צוין אך

�לחופשת�הפסח ,� �של �מהתלמידות�סך �יגבו �בעת�עריכת�המבחן �50וכי
��.שיועברו�למכון�כדמי�טיפול,�ח"ש
��
��.�נערך�הפיילוט17.12.07-�ב
���� ���

5.2� �הס26.12.07-�ב� �ישיבה�עם�מנהלי �מינרים�התקיימה �סיכומה�העלה. כי�,
נסוגים�,�שהיו�שותפים�פעילים�להכנת�מערכת�המיון,�מנהלי�הסמינרים

��.מעמדתם�ומתנגדים�לקיום�מבחני�הכניסה�בארגונה�של�העירייה
��
כי�הוא�,�ל�סמינר�בית�יעקב�למורות�למנהל�האגף"�כתב�מנכ28.12.07-�ב

דגוגית��הפ–מתנגד�לביצוע�המבחנים�מפאת�שימור�עצמאותו�החינוכית�
��.של�החינוך�החרדי�ולא�יאפשר�לגוף�שלטוני�להתערב�בהחלטותיהם

��

5 
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כי�מדובר�במנהל�הסמינר�הוותיק�ביותר�והגדול�,�האגף�הבהיר�לביקורת
�בעיר �והתחרות�, �סמינרים �מאוד �למעט �השמורה �מיוקרה הנהנה

�קשה � �ללימודים � �אליו �להתקבל �אינו�. �גדול �כה �העובדה�שמוסד עצם
�יה�משפיעה�על�כלל�הסמינריםמשתף�פעולה�עם�העירי ואפשר�לומר�,
��.שיתוף�פעולה�מצד�כל�הסמינרים-�שלדעת�האגף�מדובר�באי

��
�החינוך�����1.1.08-�ב �מוסדות �למנהלי �מכתב �האגף �מנהל �סגן �הוציא

��.���ובו�הוא�מודיע�להם�על�דחיית�התכנית,�יסודיים-�העל
��

��הערות�הביקורת
��
1�.� ,�יון�בעת�רישום�תלמידיםהחובה�למנוע�אפליה�והחובה�לשמור�על�שוו�

קבלתם�ושיבוצם�במוסדות�החינוך�המוכרים�ושאינם�מוכרים�מעוגנות�
�מנהלי� �של �בהסכמה �מותנות �הן �ואין �המשפט �בתי �של �ובפסיקה בדין

��.המוסדות
��
2�.� חוסר�ההסכמה�מצדם�של�מנהלי�הסמינרים�לא�אמור�,�לדעת�הביקורת�

ייה�היה�לפעול�על�העיר.�לפגוע�בקידום�התכנית�ולהצדיק�את�הפסקתה
שהעירייה�תומכת�כספית�,�בנחישות�למימוש�התכנית�ולו�בשל�העובדה

��.במוסדות�אלה
��
3�.� �החשש�� �היא �התכנית �לדחיית �הסמינרים �מנהלי �מצד �הרשמית הסיבה

�לפגיעה�בעצמאותם שסיבה�זו��הועלתה�רק�,�הביקורת�מביעה�תמיהה.
שקיעה�אחרי�שהעירייה�כבר�הציגה�למנהלי�הסמינרים�את�התכנית�וה

��.ח�בקידומה"כחצי�מיליון�ש
��
4.� �הנתונים� �עולה�מן �עוד �אושר�לתשלום�בשובר�������, �שכר�הטרחה�הסופי כי

.��ואילו�ביצועו�של�השלב�הראשון�בתכנית�נסתיים�לאחר�מכן4.12.07-מ
��.כלומר�שכר�הטרחה�אושר�לתשלום�לפני�תום�ביצוע�העבודה

��
5.� �רצונו�של�האגף�לבטלאת��מקום�להעלות�לדיון��כי�היה,הביקורת�סבורה�

���.בקרב�הגורמים�שאישרו�את�ביצועה�של�התכנית�תכניתאת�ה
� ���
� �מידה�היו�גורמי�ו�האגף�לשאלה�באיזהתגובה�של��את�ביקשההביקורת��

�התכנית �ביטול �בדבר �להחלטה �שותפים �הבכירים �העירייה לאחר�,
��.ח"ששולם�כבר�כחצי�מיליון�ש
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� �שותפים�במהלך�היו�שותפים�שהיו,�תגובת�האגף�הייתה�כי�כל�הגורמים�
��.גם�לביטולו

��
�� �סגן�� �של �מכתב �ונמצא �האגף �שהגיש �המסמכים �את �בדקה הביקורת

,�)שלא�נחתם(ובו�הוא�מודיע�למכון�על�ביטול�ההסכם�,�היועץ�המשפטי
כי�כל�הגורמים�שהיו�שותפים�לתהליך�,�אבל�לא�נמצא�פרוטוקול�המעיד

��.גם�היו�שותפים�לביטולו
��

� �לג� �קוראת �עבודה�הביקורת �תהליך �או �נוהל �להכין �העירייה זברות
שאגף�מחליט�על�ביטול�מיזם��,�המפרט�את�השלבים�שיש�לבצע�במקרים

�דחייתו �או �בביצועו, �הוחל �שכבר �לאחר �חלק�, �שכבר �לאחר ובפרט
��.מהעלות�שולמה

��
6.� �זילות�� �על �מעיד �נעשה �שהדבר �בשלב �התכנית �ביטול �הביקורת לדעת

��.�שותפים�להחלטה�על�ביצוע�התכניתבכספי�ציבור�מצד�הגורמים�שהיו

��
��

���תגובות�המבוקרים
��

�האגף �מנהל �של �להערותיהם �הועברה �הדוח �טיוטת �האגף, �מנהל �סגן סגן�,
�באגף �וכספים �למינהל �המשפטי, �היועץ �וסגן �העירייה �גזברות להלן�.

��.תגובותיהם
��

6.1� ��תגובת�האגף�
��

ת�בוועדה�הראשונה�ביקש�האגף�תקציב�גבוה�יותר�מהעלות�המתוקצב
�יותר �גמישה �תקציבית �מסגרת �וליצור �לשריין �כדי �בפועל שיוכל�,

��.להתנהל�עמה�כאשר�התשלום�מבוצע�בפועל�על�פי�העלות�המדויקת
��

� �סך �היועץ�"�ש50,000נושא�תשלום�המקדמה�על �אגף �באישור ח�בוצע
�לעירייה �המשפטי �היועץ�. �סגן �ודברים�בין החוזה�שלא�נחתם�נבע�מדין

� �ובין �העירייה �של �הניסוח�המשפטי �על �במכון �הכספים �על האחראי
�הביטוח �ונספח �החוזה �של �הסופי �טעם�. �היה �לא �להסכמה �שהגיעו עד

��.בהחתמת�החוזה�היות�והתכנית�נעצרה
��
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כי�לא��היה��אפשר�להתקדם�,�באשר�לביטול�התכנית�מסר�מנהל�האגף
ולא��היה�אפשר�לבצע�,�בתכנית�ללא�שיתוף�פעולה�מלא�עם�המוסדות

��.�ללא�הסכמת�כל�הנוגעים�בדבר'מבחנים�בכיתות�ח
��

�לדבריו �שותפים�, �שהיו �הגורמים �כל �שותפים �היו �התכנית לביטול
��.למהלך

��
התכנית�עצמה�ישימה�גם�היום�בשל�היותה�הקניין�הרוחני�של�העירייה�

�ואפשר�להפעילה�ולעשות�בה�שימוש�בכל�עת�שיימצא�לנכון ובוודאי�,
��.לכשיבשילו�התנאים�לכך

��
6.2� ��:�כדלקמןתגובת�הממונה�על�החשבותאת�יר�העב�גזבר�העירייה�
��

ח�שולם�למכון�על�פי�הוראת�תשלום�"�ש50,000התשלום�הראשון�בסך�
�המסתמכת�על�סיכום�פגישה,�של�האגף �בה�גם�סגן�היועץ�, שהשתתף�

�203,000בזמן�התשלום�דוח��הביצוע�עמד�על�סך�של�.�המשפטי�לעירייה
�ח"ש �ממשית, �במקדמה �מדובר �שלא �כך ,� �מדובר �אלא על�'�בתשלום

��.�מקדמה–ולכן�לא�היה�פה�מקום�לערבות�',�חשבון
��

� �של �בסך �השני �לתשלום �למכון"�ש495,831בנוגע �שולם �ח לאחר�,
�הפסקת� �בדבר �לעירייה �המשפטי �היועץ �מסגן �מכתב שהתקבל

�ההתקשרות �לעירייה�לבצע�. �היועץ�המשפטי �ביקש�סגן �המכתב באותו
�השירותים�שניתנו �התחשבנות�על �צורף. �נחתם�על�לשובר �חוזה�אשר

כיוון�שההתקשרות�הופסקה�ביוזמת�,�אך�לא�נחתם�בעירייה,�ידי�הספק
�העירייה �של�. �בדיעבד �בהחתמה �טעם �היה �לא �התשלום במועד

�המורשים�בעירייה �עבודה�, �להימנע�מתשלום�עבור �לא�היה�אפשר אך
��.שנעשתה�באישור

��
החשבות�ו,�שיש�להקפיד�על�חוזים�חתומים�על�ידי�כל�הצדדים,�אין�ספק

��.מקפידה�על�כך�בעת�בדיקת�השוברים
��

��.�לעיל4התייחסות�הביקורת�לתגובה�זו�פורטה�בסוף�סעיף�
��

6.3� ��תגובת�סגן�היועץ�המשפטי�
��

�מידית �הוכן �והחוזה �עדיפות �ניתנה �לתכנית �והיקפו�, �שהמפרט אלא
�כל�פעם�מחדש �עודכן �הכספי �היה�צורך�לקבל�שלוש�פעמים�את�, ולכן

�בודותאישור�הוועדה�למסירת�ע �ועדת�הכספים�והמועצה, �בנוסף. היה�,
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צריך�אישור�ועדת�כספים�ומועצה�להעברה�מסעיף�תקציבי�למשנהו�כדי�
כי�החוזה�הראשון�לרבות�מפרטיו�כבר�אושר�,�יובהר.�לממן�את�התכנית

ואילו�החוזה�המעודכן�אושר�לחתימה�על�,�2007לחתימה�בתחילת�יולי�
�אישר�יועץ�הביטוח�27.12.07-�ב.�2007ידי�סגן�היועץ�המשפטי�בנובמבר�
�העירייה�את�נספח�הביטוח �של �של�, �למעשה�הנוסח�הסופי �אושר וכך

�החוזה �על�החוזה�אף�. מכל�מקום�חובה�על�האגף�להחתים�את�המכון
�לבטלו �הוחלט �החוזה�.אם �נחתם �לא �מדוע �ברור �לא �הועברו�, וכיצד

ואושרו�לאגף�תשלומים�בסך�מאות�אלפי�שקלים�ללא�חוזה�שנחתם�על�
��.ידי�הגורמים�המוסמכים�בעירייה

��
ח�אושר�בשל�ההתנהלות�של�האגף�גם�"�ש50,000-�התשלום�בסך�של�ה

��.�כאשר�חלו�שינויים�בהזמנת�השירותים�מהמכון�וגם�בהיקפם�הכספי
��

�פנה�סגן�מנהל�האגף�בבקשה�לנסח�מכתב�למכון�על�ביטול�2008בינואר�
�החוזה �בשל, �החוזה �ואת �התכנית �את �לבטל �שהוחלט �התנגדות�כיוון

�המכון �עם �פעולה �לשתף �הרבנים �הפסקת�. �על �הודעה �כי כשנמסר
�פה �בעל �למכון �נמסרה �החוזה �וביטול �העבודה �חתום�������, �מכתב הוצא

��.��להפסקת�ההתקשרות20.1.08-�ב
��

�ההשתלשלות �שכל �היא �אלו �לתגובות �הביקורת �התייחסות כפי�,
�המשפטי �היועץ �סגן �ידי �על �הן �הגזברות �ידי �על �הן �אינה�,שתוארה

�התשלומים �ואישור �העבודה �להתחלת �אישור �מצדיקה �שנחתם�, בלא
�חוזה�ההתקשרות �תקין. �היא�בניגוד�למינהל�ציבורי �זו .�התנהלות�מעין

�קובע �חרדי �לחינוך �האגף �העירייה, �של �רוחני �קניין �היא �התכנית ,��כי
�חתום �אינו �הדברים �את �המגדיר �החוזה �ואילו �משאיר�. �האגף �כן כמו

�המשך �את �בערפול �באמרו �התנאים"�התכנית �כשיבשילו לדעת�".
�התנאים �להבשלת �לגרום �האגף �על �הביקורת �הכלים�, �את �בידו ויש

��.אם�רק�יחפוץ�בכך,�להביא�למצב�זה
��

���סיכום
  

).�ו"לעתים�עד�ט('�עד�יב'�בירושלים�פועלים�סמינרים�חרדיים�לבנות�בכיתות�ט
ומנגד�הם�נהנים�,�סמינרים�אלו�נהנים�מעצמאות�מלאה�בקביעת�תכני�הלימוד

��.'חינוך�מוכר�שאינו�רשמי'מתקציבים�ממשרד�החינוך�בשל�הגדרתם��
��

��.סמינרים�אלו�מחליטים�בעצמם�אלו�תלמידות�יבואו�בשעריהם�ואלו�לא
��
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�ש �מיליון �מחצי �למעלה �של �והוצאה �כשנה �שנמשכה �עבודה �ללא�"לאחר ח
מסירת�העברה�תקציבית�בין�סעיפים�ושלוש�ועדות�ל,��חוזה�או�הזמנה�חתומה

��.�עבודות�גנז�האגף�תכנית�שתנהיג�שוויון�בקבלת�תלמידות�לסמינרים�חרדיים
��

כי�גניזה�זו�נעשתה�בפורום�העירוני��,�לביקורת�לא�הומצאו�מסמכים�המאשרים
��.שנתקבלה�בו�ההחלטה�על�ביצוע�התכנית

��
�הקריטריונים�לתמיכה�20.8.09-�בישיבת�מועצת�העירייה�שהתקיימה�ב �אושרו

וביניהם�קבלת�,�75%קצבים�על�ידי�המדינה�בשיעור�העולה�על�במוסדות�המתו
בדברי�ההסבר�להחלטה�הדגיש�ראש�העירייה�.�מדיניות�הרישום�של�העירייה

�צרכים� �בעלי �תלמידים �ושילוב �אפליה �היעדר �הם �זו �מדיניות �מאפייני כי
��.�מיוחדים

��
�הביקורת �סבורה �אלה �בנסיבות �של�, �פיתוחה � �את �לסיים �חשיבות �יש כי

�ית�שהוחל�בה�ושהושקעו�בה�משאבים�רביםהתכנ והביקורת�ממליצה�לקדם�,
��.הליך�זה�לאלתר

  


