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 ל ה לקב" כאשר  השתנתה  מפת אז ורי  העדיפות המשיכו  עו, ממשלהה ת החלטיפל

ט   "התשנ-א "בשנ ים התשנ, משום כך. שובים שלא נכללו במפה החדשהייבמריצים ת

  י נו גר וא ה "וע, השעמל .  21,500-ל  8,200-מ -  -160% בהתמריציםבלי קמ  מספרלדג

 . ם יישוביםתואה ב "בהטבה זו חלק מהשכר של  עו ו א ריםרוהמ

 

י תוח פי הבה ביישו"הח ינוך בדבר  הגיד ול בשיעור  האק דמאים בקרב עושרד  ני  מנתו

 . ק שר מובהק בין  מתן התמריצים לבין שיעורי הא קדמאים ןישא, יםארמ

 

ה   נ ש 20-כ - 1994רש  המשרד  בשנת ד נ-ופיים לך בכלים חדבר הצורבנות ח טענוכ

ה  טובים "וסור בעמחת  בעיית ה א רבהפעלת תכנית  התמריצים לפתו ל חהוש לאחר

אנגלי ת   , הם מתמטיקהבת  וות מקצועות הנלמדים לקראת בחינות הבג רארוקר להיעב

בין   ם בינ ו לוהוסכ, פת ור את  הבעיה נ אלץ המשרד לה פעיל אמצעי נוסףל יכד. ון שלו

 . ם איש יים לשנה אחתזיחו יפל וקסה נדרשים שי וע"על מכסת עו  יםרומ היו נגרא

 

דר  החוזים האישיים גדל  רק  במעט מספר  הסה וחל בז  ארבע ש נים מא מהלךשב, אנמצ

המשרד הפעיל את הסדר החוזים בעיקר באזורים   . אישיים זיםוים לפי חקסעה המו"וע

הטבות הניתנות   ל זכא ים ום לתמריצים ולא ביישובים נזקקים שלא הייאכבעו זקנש

 . אומית לותפיעדרי  ו אזתפמלפי 

 

יים  ול שקול דרכים  לנ יצול  ישזים האחוחון את  יעילות  התמריצים והד לב המשרעל 

 .הםבים עפים הרבים שמושקסכ הר של  תויטוב 

  

 דיקת יישומוב: ם היישובי30יקט ורפ
 בים בדרוםוישיבעה רבא

 יים משרד  החינוך אחד הפרויקטים  מרכזיג דר בידו ה)  הפרויקט-הלן  ל (ם היישובי30יקט ורפ

 בשנה . ח"ש ליון ימ 200-ב  לר ולת של קולת כ לועב ,1999-1994 הופעל בשנים ויקטהפר . שלו

 . וא  נמשך ברובם כ ל אותן  שניםהו, םוביישי 35עלתו נכלל ו בו  להפשונה הרא

 

 הם יד קבע כרשהמש, מיתיפות ל אועל ביישובי פיתוח וביישובים באזורי עדפהו ויקטרהפ

נב חרו היישובים  בהסתמך על , פי פרסומי המשרד ל.םוכייור  משאבים חינבגתקים לוקז

נוסף על ; ם עמםהישגי תלמידים והמלצות של גור מי חינוך העובדי, מייםונואק-ציו וסים וננת

נות לים ש נועדו להבטיח שקבוצת היישובים תהיה מגוונת מבחיוקיבון ששחבכך הובאו 

ג ודל היישוב ושי עור העולים  ) ים זורד, םיערב, יהודים(סייה ו לכהאו יגוס, פיר ור הגיאו גהפיז

 . וגוררים בתמההחדשים 

 

ות התערבות  יתכנ ובו ביקש מהמציעים להציע, יקט פרסם המשרד מכרז פומביהפרוצוע לבי

התכניות יופעלו  בידי הגופים   ;  פר את  תפקודן  של מערכות הח ינוך ביישוביםשל ועדותימה

 מכללות , מכרז א וניברסיטאות לו נענ. תוימף עם מערכות החינוך המקו וב שית, ןיעו אותציש

המשרד פנה גם לכמה מיחידותיו בבקשה להציע תכניות . כיץ חינועוקות בייהעוסרות וחב

אך הו צבו גם יעדים  , ניות ה ותא מו לצרכיו הייחודיים של כל יישובכתהדים ועיה. כאלה

ת חמצה, תוינטול מסגרות  לימודיות בדליב,  ודייםמים הליג שיאת ההלעהכמו   , משותפים

 .םיבו ם משאגיאמית ווקממנהיגות חינוכי ת 
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אז    שכ ן  -ן חשוב ביותר להצלחתו  ש ל הפרויקט יהיה  דו וקא לאחר  סיומו  בחמש ע בקד רשהמ

ולבחון  אם  מערכת החינוך  ביישוב חוזרת   לתפקוד שאפיין אותה  לפני   תור  לנ סשפאיהיה  

את התר בות החינוכית  נהישו, ךור יצר שינוי חיובי לטווח אטו שהפרויקא, ויקטפרההפעלת 

 .ביישוב

 

בזיקה , ן ביצוע הפרויקט ואת המידה שבה הושג ו  יעדיוופן את אבחמדינה קר הד מבמשר

א ופקים ושדרות   , י רוחם, נתיב ות:  חינוך ב ארבע ערי פיתו ח בדרוםה ת מערכו לשלמצבן 

ו   ללכנש םיינם מדגם מייצג של היישובאישובים ירבעת  הא). (ביםושעת הייברא -להלן  (

 ).רויקטבפ

 

 טרטי של הפרויקואייס התסבה
 שי, האמינו שכדי להגיע להישגים של ממש בתחום החינוך ביישובט ויקפרהי עצבמ.   1

:  הפרויקט הושתת על שני עקרונות מרכזיים.  ערכת החינוך של ו באופן כוללנימ להשפיע על

ו " ם לה ז  ש בה" ו"   י ד ח מ  ה    י  ( נ   . " א" ז )    י  ל ו ד   היתה שיש  סונחת הי ה -"   םה

אשר הטיפול בו ו, טפל בו לל  יישוב את המרכיב המרכזי שישכ לנוך שיחהערכת במר לאת

" ) ב. (ולהכ תהמערכ לעעשוי להשפיע לטובה  ב   הה י  דמ   נ  זו יש סהפי תפי ל-"  ש ח

נוסף על כך י ש לבזר את   .  תית ובעלת חזוןכרעולה מעפבלהחליף את הפתרונ ות לשעה  

די  שי קחו חלקת ביצירת השינ ויים  כ, םיבועלים ביישופהמשר ד לאנשי  השד ה המכויות ס

 .םילחהמיו

 

צבו ע שייכד,  במסגרת   המכרז האמור , גם ל גופי ם חינוכיים חיצוניים,  רמואכ ,  הנפד רשהמ

חד את ו בכך ראה מאפיין המיי,  חינוכי ביישובים על פי גישתם וניסיונםה ךהתהלי תאויניעו 

 .רים שהפעילאח םיקטירופמרויקט הפ

 

ק .   2 ו ע  נ ו ה תר ע    שה ל ופ טל     ק  י ו  ר פ  , רבעתמוב יפעל גוף ישבכל י)  א(:    ה

לה ו פעתלהציע תכני; יות המרכזיות של מ ערכת החינוך ביישובעבה את ראתל: דיוקישמתפ

להציע דרכים שיבטיחו שהשפעת  ; תוף עם הג ופים המקומייםישבישמה יל ו, לטיפול בהן

 תוקם ועדת  בש ו יי לכב) ב.  ( תישמר ג ם לאחר סיומוטויקפרה בותקעבול ל נוי שיתחהשי

 תאשר  את תכנית ההתערבות ותלווה   דההווע; תמימקוה ת הר שושארשבראשה  יעמוד , היגוי

 .שה מאמץ לאגם את משאב י החינוך ביישובעייט קויהפרבמסגרת )   ג. (את ביצועה

 

 קטיורוע הפציב
 מינ הליים ותקציביים הוגבל משך   ם אילוצישלב . םישוביי 35-ב 1994על משנת פוהויקט רפה

דו רש ת התערבות   ת יישובי-ל בידיעה שתכנית  שינ וי חינוכית  כל,  ו ש ש ניםלשלויקט רפה

 את  ה התקשרות עם מ רבית הגופים  ךאריהבתום שלוש  שני ם החליט המשרד ל.  רתושכת יוממ

 .  1999ג וסט  באו-פרויקט הסתיים למעשה לאחר חמש שנים  הו, ערביםתמה

 

 הרכוהע ודסימ
ינהל  מה . ר  המז כירות הפדג וגית  דאז"ז ו של יו דא ד  רשמה ל"כ ביזמתם של מנ לחהויקט רפה

ת   בבת חלצו רך מעקב אחר  ביצוע הפרויקט מונתה  הנהלה  מור. על ביצועונה  ו מגי דגופה

 .  הבכיר  של המשרדלגס מה-ים רבחשישה 

 

יה  ימונו  רוחב,  אשה רת יעמוד בת  המקומינקבע ש ראש  ה רשו.  וקמה ועדת הי גויה ב ו יישלבכ

 .ם המקומייםיפוגה ל שםישיקול יפעל 
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סף עליהם הטיל המשרד על ו נ. שוביםיי 29-ילות בפע  במכרז נבחרו לביצוע הוזכשפים ו ג12

א ת הפרויקט בחמישה יישובים ועל המינהל הפ דגוגי  במשרד   עילפת  שלו להוזועה מחברא

 .שוב אחדייבעילו פהל

 

  תיר ויש רתיה  הקבלן סיפק לו בין . רויקטפהפעלת ה  בלן  לצורך עם קרתקש רד השהמ

תפקידי המטה היו  ).  המט ה-להלן   (ט ה הפרויקטמ ניהול  כספים ו הפעלת, היצריניסטמדא

 שר  בין המשרד לבין הג ופים המתערבים ולעשות קל; םידיניות הפרויקט ביישובמ לליץ עמהל

 ובקרה ) ימיתנפה רכ הע-ל הלן  (עילות שמתבצעת ביישובים במסגרת הפרויקט ל הפכה שהער

 . וביל תקצניצועל 

 

 ונית וח ש ל התהליכים   ודדי  תיע ישובים עלייבמית נ ועדה ללו ות  את הפעילות יפנהכה ערהה

 . ישובים ולשמש  כלי ייעוץ להנהלת המשרדים בילהנחות את  הגו פים הפועל,  םהברחשו תהש

 .ביםמו ביישוותיו נעזר  המטה בנציגים שפעלו מטעמשימצוע לבי

 

ום יס עד מועד . 1999ד עו  1994-מ , שנה הקבלן נקבעה בחוזה שחודש   כל ם   ע רותשקתהה

מ הם ; ח"ש ליון ימ 17- לקבלן תמו ר ת שירותי ו כ דרש לם המיש -  1999טמבר פס -קורת יבה

 . בעבור פעולות מטה שכללו ב יצוע הערכה פנימיתח" ש  ליוןי מ5.6-כ

 

לביצוע  ) ת  המחקרו צו-להלן  ( תל אביב ניברסיטת גם עם צו ות מחקר מאור קשתרד השהמ

בין   ם ה שנחתוזנקבעה בח ת וההתקשר).  הערכה חיצונית-להלן (יקט ורפרכת העהלמחקר 

ללת   וכהלותה ע ו, 1999אר רוב פדע 1995 לפרק הזמן  שמנוב מבר הטיניברסואה המשרד לבין 

 .  ח"ש   ליוןי מ1.34-כ למשרד היתה 

 

 ה והמיסודכרערי ההצות
בש ה.    1 ש   ו  מ יעה י  נ  פ ה ה    כ  תמ ר   תלעפנתיים הרא שונות  להבשתבר ר  שה:    י 

תדירות בין  ת   פגישוג והונה: תה של  הנהלת המשרד  במהלכיו רבהוברה מעותיה קטוירפה

ות  הערכה שוטפים שתיעדו את   ח דווהופק, ד לבין צוות המטהרשמהלת הנהבהבכירים 

לת בלה שימשו את הנהלת  המשרד למעקב אחר ביצוע הפרויקט ולקאו, שוביםייבהפעילות 

 .יינונעבת והחלט

 

 קטוזמי הפרוייו ,  אישים בהנהלת המשרדיפוילחו  הי1996- בפי השלטוןחילובות בעק

ט ההוליסטי קר ו יפה", לדברי ג ופים במשרד  ובמטה.  בתפקידיהםש משיקו לספהו  ניומארג

עם   , ןם שלאחר מכינשילו ב או, 1996-1994ל המשרד בשנים ש תימויודקהעמד בראש סדר 

מאז הלכה  ;  "רים קודמואחם  יאשו נו, לא ותה קד ימות... ה כ ז לא, רדשמבן וופי השלטחיל

והיא מיעטה לכנס את   ,   בפרויקט ובתו צריורד לת המשנהשל   ה תוניינה התעודעכה מידת 

 .הכר וחות  העד והמטה ולבקש ממנ

   ף וסב: "מראנ  1999מנהל המינהל הפ דגוגי  למשרד מ בקר המדינה בדצמבר  של  ובתושבת

יציאה הדרגתית  :  פת היתהוסנ  ה טלחה.. .ו ן   הערכה זה  להת קיים נגנסיק מפה]  1997[ז   "התשנ

ל הזמן  לקחים על בסיס המידע השוטף והעדכני   כקט הפיקויה הפרטמ...  .  מהיישובים

 ".םביוישיהמשהגיע 

 

בהש.    2 ש   ו מ  עי  תה  י נ  ו צ י  ח ה  ה   כ  שנועדה   , ערכה הפנימיתלהני גוד  ב:    ר 

יים   לבחון את  ת וצרי הפרויקט ו את השינותהחיצו ני נה  ההערכהו וכ, יכיםלהתלהתחקות אחר  

נית המקורית היתה תכה, מ חקר הד ברי אישים במשרד ובצוותל. ןרך  זמואלשחלו ביישובים 

ינוך  ביישובים ערב הפעלת הפרויקט ולהשו ותם  חת הו  מערכלש צריהן ות ולאפיין את מצבן 

 למצב ולתוצרים 
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, םיכ גו ן שיעור הנ שיר ה מלימוד בנתונים דה להתר כזערכה נועהה. ר סיומוחלא קבלותשי

 .וברכת החינוך  ביישעמ נות הבגרו ת ומאפיינים שליחבלחה בצהה רועיש

 

ל אחר שהחלה  הנתר  משוי - 1995החוזה בין המשר ד לאוניברסיטה רק בסוף  תםחנ, עלובפ

 . םלכדי סיוה פרויקט  עירם הגטב - 1999ואילו ת וקפו  פקע בראשית , קטיורלת הפעפה

 

בגלל הקשיים " ו ת המחקר כי ו צאש ין ר המדינה צירקבשר ד ממל 1999 רבמבונ מתבוכבמ

איחור רב בהתחלת ביצוע הערכה וצמצום משך (ת חיצוני הבהם פעלה ההערכהש םילוציאהו

ק של ממצאי הערכה המ תייחסים ' תמונה   חלקית'מציג  .. . המסכם של נו  ח והד , )רכהעהה   ר

מק  ל ח ל שה   ךש מ  ו    ת ל  ע  ק פ י  ו ר פ  ה   ). קורבמ ההד גש ה (" טל  

 

י   כ ה ציינ, ותו  חודש  למשרד מבקר המ דינהמא הבתכמב, דשית של  המשר א הר עניתדהמ

מונה   תור אל תי.. . חשש ]ו ... [רצון מעבודתו של המעריך החיצוני ת עויבש אי"ה תיהבמשרד 

 ". ה של הייש ובנמיתי מהלבוחלקית 

 

יו   נעלתה לפו המדינה  טען ראש  צוות  המחקר שלא   הרקבשרד   ממל 2000ר אנויתב מכבמ

רא וי הי ה כי  , ל דבריו. פעולות ההערכה החיצונית  מן צור תועיבש- אי לע המש רד לשטענה 

הפסיק ללט חמשרד  החינוך מדוע ה ו" הה ערכה החיצונית יסביר תדו עבנות גבבר לדבמקום 

מדוע הוחלט אחר כך להמשיך אותו  , כה החיצונית שלורעהלמה השוהאת הפרויקט בטרם 

]   הו גשה למשרד[נו של םכסמה טיוטת הדוח...  ית נוצה חיר כעה כל אישובים ללבמקצת הי

דיון אח ד בלבד שעסק ) ה ערכה הת צוותפותת שהב] (שרדמב[ םיילפני כשנה ומ אז התק

ביצוע ]המ שרד משקיע כספים ב [ועדמ... .  רכהעהה לם  שיבעיקר בצדדים המתודולוגי

כי צוות   , מכתבומן  עולה ככמ ו " . היולת ראעותפעולות הערכה מבלי לנסות ל הפיק מהן 

ח   "מבלי לדון בדו "וק להפסיטילרד החשמהאולם ,  הפרויקטאת יךשמהל ץיהמחקר המל

 ". ההערכה

 

 .ערכה החיצונית ו מסקנותיההי האי המשרד דוח מסכם  על ממצדיב היה   לא2000ר ינואעד 

  
המעורבות  וה עניין של ה נהל ות המשרד  במהלכיו  את מידת   אפיין תופר רציסוח

 ש הגדירה  את  הפרויק ט   -ת  נראה   שיוזמות  של  הנ הלה אח. ה פרויקטל ש  צריותובו

 . די ההנה לה שמונתה במ קומהביחד שות ת  הצדה ל טובת יוזמווקח נד-זי  כרמ

 

צוע הערכות לפרויקט שנעשו במשך שנים בידי י בבח" מיליוני ששקיערד ההמש

ת  מיפניה הערכההשימוש ב; י צוות מחקר אקדמיידובי משרד-ה  פניםכרענו ן הגנמ

עד , רכה החיצונית לא עובדו בידי המשרדע ההיוצרתו , 1997אחר שנת ל ך לדעולחה

 .י סיכום כולל שישמש   בסיס להפקת לקחים מהפעלתוכדל, ו יקטהפר םד סיועומ

 

 קט בארבעת היישוביםיורלת הפעפה
. מלואו לגוף המתער ב שפעל בו בברועל יישוב הרויקט בכי להפעלת הפתנשציב הקתה

מ סגרת התקציב . ח בשנה "פי שלא ישוב הי ה בהיקף של כמה מאותי ל לכנתיש הביתקצה

-וביצועה היה כ , ח" ש מיליון  9.77-תה כ הי 1999-1994ים ש נובים בשייבע ת הראלהכוללת 

 .ח" ליון ש ימ 8.84
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נת  תלמידים מהחטיבה העליונה ויקט בהכפ קים הושקעו מ רבית כספי הפרובאווחם רבי

-שבה למדו כ ,  ב"ת יקדה הפעילות בשנתיים הראש ונ ות בשכבמ חם התוביר. רו תגבהלבחינות 

חד מבתי הספר אב מידיםתל 120-יקט כרופקים טופלו במסגרת הפובא; ידיםמתל 50

 .עילות בארבעה בתי ספר יסודייםפה הדמקתה ת יבותנבו, התיכוניים

 

 בותיתנ
ב רעת המהגוף. 1999 אוגוסט דע 1994השנייה של שנת ת צימחעל בנתיבות מהפוהויקט רפה

המשתייך ,  ולביצועה הוא מכון העוסק בחינוך ובמחקרבושן   הפעילות בייונכחר לתבנש

 עמד סגן טוי קרבראש ועדת ההיגוי שהוקמה לצורך הפ. עברית בירושליםה הטיברסוניאל

מפקחים , תי ספר בלינהמ, עירייההחינוך ב חבריה ה יו מנהל אגף  ןיבו, עצהומהראש 

נציגי הגוף המתערב , )םי מפקח-להלן  (י הספר וגני הילדים תב ד על המשרםעחינוכיים מט

 .רד ביישוב באו תה עתמשפעיל השהרים חא וכייםניחונציגי פרויקטים 

 

 ומוסדות החינוך ביישוב לפני הגוף  המתערב היה תומיקי  שהעלו הרשות  הממרכזרך ההצו

 . ליתגנאודי ה מילשיפור 

 

. ישובהאנגלית בארבעה בתי ספר יסודיים בי  ר הוראת ווף המתערב יפעל לשיפי הגלט כהוח

 .נהגה   החינוכית ביישובהה וק של יזהעל של התכני ת היה בנייה וח-יעדימ דאח, כך לענוסף 

 

פ צ ות ה י    טי ורר ט נעשתה פעילות להכשרת ה מורים לאנגלית   קפרויהמסגרת ב :   ק 

לימודי  בגייםוגופד םעו ד נעשו  שינויי ם מבניי. תףשו מדהוות עבו צל יבושםגלוביישוב 

טענו חברי  ועדת ההיגוי  כי  רמת  המורים  , תחילת הפר ויקט ח ראלש נים  ם גוא ול ם ;  האנגלית

עות הפרויקט פ השת לא  קיים מבחני הערכה לבדיקדרשהמ. קתפסמישו ב אינה בינגלית לא

 . תילגה האנפשבעל הישגיהם של  התלמידים 

 

 ביישוב על פ י   ועילות  פירר אוי שהמשרד  יבחן את תוצ, ינהמד הקרבמ דת משרעדל

שה רי הפעילות ש נעשתה נ ועדה  ; ים בשפה האנגלי תדימישגי התלה לעתם עפשה

 .  םי שגיה הלות אתעהל

 

ית ביישוב צברה לאנ גהנ ראה כי הו ר את השפה : קט לטווח ארוך ירופעת הפהש

שו   בתחום זה במסגרת הפר ויקט עשויים  וגים  שנעמבניים והפדגה םינ וי ישהו, תאוצה

שתה במסגרת  אולם הפעילות שנע. התלמידים בעתידי גשי בהפורלשילהביא 

לא פיתחה כוחות של   ו ו ז, נוךחייבטים נוספים במערכת הה ליעה עפשההפרויקט לא 

שלקראת   סיום הפרויקט , עוד   יצוין. מערכתית-כלל  עלת בראי יהופהוכית נ יחמנהיגות 

  ות וועדל בילקמוכי  היא הופעלה ביישוב ב, יגוהי  הועדת  לשה לותיעפה התמעט

 . המאחדת אותן תרה מסגמיי שהתקאלבחינוכיות אחרות  

 

בימים אלה : "המועצה המקומיתש יין רא צ המדינהרקבשרד ממל 1999מבר  מדצובתובתש

אנ שי  , רעצת חינוך עירו נית אשר  תהיה  מורכבת מנבחרי ציבוות ממ של  הקתור ן אפשחובאני 

 ע ל פי ההצעה. ים במערכת החינוךרהקשו םספיוננציגי הו רים ו גו רמי מקצוע ,  ךינ ווחוגיה גפד

 . .. ". ך העירונית תקבל מנדט לגבש מדיניות רב  שנתית חינוצת המוע

 חםורי
יצוע  בלוכנון  ת ל.  1999סט  א וגו עד1994על בירוחם מהמחצית השנייה של   שנת פוהויקט רפה

 .נתיבות בגםל שוב נבחר הגוף ה מתערב שפעייבילות עפה
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אה ל וועדות  וו ש ת ההי גוי  בירוחם התחו ו ר ייחודה בהדל ועש  מתהקהמאז :   יגוית ההועד

עמד   , בתוא ר ובפועל,  וועדה הבראש : ודקשת  היישובים האחרים  שנבולשקמו בוה שההיגוי 

ועדה  ייחוד נוסף של  הו.  היה  מעורב  בכל פרטי הפרו יקטאוה ו, ומצעומית קמ הראש ה רשות  

כל ה ג ופים הנו געים  י   נציגהב ו  ושותפ,  "שלת חינוך  יישוביתממ"בשה כג ת ה שהיא היה

 .לחינוך ביישוב

 

השלילית של  ת  התדמייא שעשה הגוף ה מתערב העלה כי הבעיה המרכזית הםכירון צחאב

תלמידים , דימוי עצמי שלילי בקרב מוריםול ת ווב ותחושה של חוסר יכ שיינוך  ביחהמערכת 

לו  ל א    שמודיל י הלוש רוב מסל,  לבית ה ספר התיכוןה ית הת במיוחדיליית  שלמדת.והורים

 . תור דת בגועתכוונ ו לקבלת 

 

בבחינות ם הישג יהר  ד בחיזוקם הלי מודי של תלמי די התיכון  לש ם שיפוקתמהלט לחוה

ישוב ואת תדמיתה של מערכת  יי במתם תחזק את הדימוי העצחלצח ה שהנהב, הבגרות

 . החינוך שלו

 

 בגרות  גדל  עו דתתלים אכו שיעור התלמידים הז, רשימים מיו  הות הפעלתהת ב שנכניתגי ההיש

 . ר מכןחאלשם שני  ב-50%כלה " שנתבה -18%מכ

 

היה בה כדי  ,  ה ר שות המקומיתאשו של  רו תגו בשת של ועדת  ההיגוי בראש מ התהיגונהמ

ולמנוע הת נגדות  שהיתה  , ונים ביישוב  לפעילות משותפתשם ה יהאישו םהג ו פי ת אלרתום 

ף המתערב זכו לשבחים  וו של הגיפעולות.  מאבקי כוח בדרגי הבינייםלשבעורר תהלעשויה 

 . רדשמבוב ושייבשל אישים 

 

י בחינות הבגרות של   שגתי בהיעועקב השיפור המשמ: קט לטווח ארוךירופעת הפהש

השתפרה  , היש גים ש נשמרו  ב כל שנ ות  הפרוי קט, שוביתיכו ן  שביה רת הספיבבהתלמידים 

 . ך ביישובנוהח י תערכמ שרד תדמיתם של בית הספר ושלבמ  ומיתוקות המשרבלדברי אישים 

 

ח בעשרות מעטות של "הושקעו במסגרת הפרויקט מאות אלפי שכי בכל שנה  יןיי לצורא

נות בגר ות   ילבח ף  על הכספים שהושקעו בהם במסגרת תכנית  א חרת להכנת סונ, ידיםמלת

התקציב הרגיל מטעם ל ו ע, ) ר"גף  שח א-ל הלן  (ה    האגף לשירותי   חינוך ור ווחליעתה הפואש

היתה גבוהה   ,  ות הבגרותניחבמסגרת מאמצי ההכנה לב, יד ביישובמ לתלהשק עהה; רדשמה

 . וןיכלמיד תלתעה הארצית הממוצעת קשהבה מהרהב

 

עם השנים הלכה  ופחתה . ת ביישובינ וכיזי היה   גיבושם של  כוח ות מנהיגות  חכמר על-רצתו

ת ולעישיזמה את הפ, הרש ות המ קומיתו, חהמנערב כגוף בגוף המתישוב יה תו של ולת

 .להעסיק את נציגו של  הג וף המתערב ה ל כוחות משלה ואף החהחיהצמ, הילעה צחוני

 

גם   . מערכתית- ההיגוי  הו סיפה להתקיים במתכונת כלל דתא שוו עמצרו יקט נפ הם סיובער

רת הפרויקט נשמר ו   ספר במסגבניים ושיטות הלי מוד החדשות  ש הוכנסו לבית ה מה יםינוהשי

 שבעבר  ,ה ז ו גם  התייצב כוח ההוראה  ביישובופבתק יה כנית  המקומית ציוש רה. פחווטו

 .דתמתמלופה חתבהתאפיין 

 

היה  קיומה , כול  להיש גיו של  הפרויק ט ביישוב מם י ותרתררם   העיקרי שוג הה כי  ארנ

יות   את  הא חרלקחה לידיה, קומית שהשכילה  להיות מעורבת  בפעילות מת גומנהי לש

 .ערבתמהשרד  ועם הגוף מעם ה העולפ וי  המיוחל ועשתה זאת בשיתוףנישירת הציל
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 קיםפוא
ב רעתוף המגה.  1998 טס אוגודע 1994על ביישוב מהמחצית השנייה של פוהקט יופרה

הפועל  בכל הארץ זה   , וכי  וקהילתינ חיף  את הפעילות ביישוב הו א גועצבנ ן  ו לכתלשנבחר 

 .בשיתו ף עמוו ד  המשרדצלשנים רבות  

 

  ןיוב, שהי ה גם  סגן  רא ש  העירייה, ייהיר בעךוחינה היגוי עמד מחז יק תיקדת  ה ש ועברא

ומוזמנים אחרים על פי ב  המתערוףנציגי הג, מפקחים, ף החינוך בעירייהגא  מנהלויהחבריה 

.  דיםהו רי ם ותלמי,  נציגי מורים,  המניין מנה לי בתי ספר  מן ם עדה כחבריוולמונ ו    אל.העניין

ות הראשונים של   לי הפעישדחו וב, השתתף בישיבות הוועדה אלומית קמה הרש ות ראש 

 .היתה מו עטה) ראש  ועדת ה היגוי(  סגנ ו ל ש תורבוועמגם , הפרויקט

 

 אך הפעילות,  בהעלאת הישגי התלמידים בבחינות הבגרות ד ת תתמקהפעילולט שהוח

,   ותגרהבחינות בל מידיםלת 120- הכנת שכבה  של כ-רת הפרויקט גסמשתה בענשרית קהעי

הפעלת  המכשהסתיי, א"בסוף לימודיהם בכיתה יה מצעאבעה טק נ-'  יהתייו  בכהשכשהחלה 

 .שובייבהפרויקט 

 

שהמפקחים לא שיתפו פעולה , ם בדבר עלהעי ם הנוגשיד ומפגישות עם האירמשהמכי סממ

ות בקשר   הם טענו  שלא  היו שותפים ב בחירתו והביעו ספק. ערבת המףו גה  ון עםצרב

 הגופים החינו כיים ביישוב וט היקיפרוה כשהוחל בהפעלת, תמציתב. םגו גיידפהלכישוריו 

ברי  לד. כוחות הא התקיימה מנהיגות יישובית חינוכית שתאחד אתלו, וכריםנמוחלוקים 

,   רות בדבר  מהות הפרויקט ומטרותיו יבה-ירמ ו בין היתר  בשל  אגנ לוקותחמה, אישים ביישוב

.   ולך שונספת כספית גרידא למערכת החיתו כובם ביישיפות מהגצקמשאף נתפס בידי 

הנ וסף ,  רים   עמוסים מכדי לעסוק גם בפרויק ט זההספר  והמו י תהלי  בנמשחים אף טענו קפמה

 .י הספרתבבפעלו  הואחרים שם על פרויקטי

 

פ צ ות ה  י   טי ורר . השאיר אחריו השפעה חיובית ממשיתליח לא הצ לפרויקטה :   ק 

ה את    זימושאם ההו, בה ות סכול בקרב גופי החינוך שפעלו ביישובזכאלגרם   אוה, יתרה מכך

ששיתפה פעולה עם הגוף   , והרשות   המקומית, ה ל תפקדלדחועדת  ההיגוי  . ותהצלח-יאבזה 

בחילופי   גם אהדבר  התבט; ה מתוכה מנהיגות חינוכי ת פעילה ויוזמ תיחצמה  אל, בערתמה

ו נת הלימודים  תכלמו  ובחזרת,  תה הפעילוהספר הת יכון  שבו התמ קד תיהלת  בנהבאישים 

 .טיקורת הפעלפהשהיתה בו טרם  

 

רד אף גרסו כי במסגרת הפעלתו נעשה שימוש בזבזני  שמהיגי מחוז דרום ש ל  ונצקחיםהמפ

ינות חה במבעקבות הפעילות עלו הישגי התלמידים בכ, עם זאת. םיפסית בכלכתוחסר 

 . בגרות

סר היוזמ ה של   חו ורבלגוף המתעהמפקחים ח וסר שיתוף הפעולה בין ש אה אפוארנ

ההזדמנויות   העל של הפרו יקט ואת ניצול -הוי יעדיזי עו את נמ, יתמוקות המשרה

 .חלוף-צומצם ובר  מחינוכיט  ל כך שהוא ה ופעל ביישוב כפרויקומרוג, פקיסש

 ותרדש
 חר  אל, 1995נת שב סתייםהו  1994 השנייה של שנת  תחצימ לפעול בשדרות ב לחהויקט רפה

 .ת בבאר שבעלית הפועכהגוף ה מתערב שנבחר הוא מכללה חינ ו. ת ספוריםוילעשי פדחו

 

 וך תדמית שלילית של מערכת החינ: והעלה כמה  בעיות" ן צרכ יםאבחו" עשה בערתף המוהג

 . ללימודים מחוץ לו" בריחת תלמידים"בותיה ובעקשוב ביי
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ב עקאך , עולה תכנית פהצרכים החלו הג וף המתערב והרשות המקומית לגבשחון ר אבלאח

 של  תעדגם  חוות ה. סיק את פעילותו ביישובהפב לרעהמת ף ביניהם החליט הגותועוקי דילח

ך הופסקה הפעלתו יכולפ, קטוי העלתה שהיישוב אינו ערוך  ל השתתף בפרדרשים במשיא

 . זה םדב מוקלשבביישוב 

 

ינכ ת ח ת    כי  ו ת נ  ת  י  י פ  ו  ל להעביר   ודים שלאחר  מכן המשיך המ שרד ימהל  בשנת :      ח

התכ נית ה ו פעלה ביישוב . תוכית  אחרחינפי הפרויקט להפעלת תכנית סמכ יםציבקתיישוב ל

  רהות העשויבעיקר בתגבור הלימודי ם בבתי ספר יסודיים ובפעיל הקו עסם ינש כשלוש 

ן כי גם קבלן המשנה עשה  ייצו .ל המשרד באמצעות קבלן משנהיעפנית הכתהאת . למורים

  ו בבו ינולא ני כר שה, ופעלו פרויקטים חינוכיים רבים הרבכוב ישיבשאבחון צרכים וציין 

 .  י ממשינושי

 

 הפרויקטים של המשרד רתרויקט בין יפה מו שלוקמ
ונת לטפל באופן הוליסטי במערכות   כוזית  המרכ  את הפרויקט כתכנית מרידרד הגשמה

בארבעת היישובים הופעלו במקביל לפרויקט מגוון תכ ניות  שנמצא . שוביםייבהחינוך 

בלא  שהיה ביניהן   , רדמשל   הש ניםו שעלו  בידי אגפים ומחו זות  פות היונ תכ ה. חינוכיות

 .דחאכתי מרעמלכאורה קשר  

 

כי בפועל   ,  מ שרד מבקר המדינהניינו לפצי בארבעת היישובים וכמה מפקחים ופים מהגכמה

ם  פרויקטיתר   מפרויקטים אחרים או שיש  שו ני  מהותי בינו לבי ןוי ינקט כוללי ורר  שהפכינלא 

שפ ה האנגלית במקביל לתכניות  המוד ילום דיבנתיבות הופעל הפרויקט לק, ה גמלדו. יםרחא

ד  לצ,  בלבדחדבאופקים פעל הפרויקט בבית ספר א; עות לימוד אחריםוצמקב ורבגת

ר   תכנית הכנה   "יל גם  אגף  שחע הפםואילו  בירוח.  י הספר האחריםתבבנהלו תהשפרויקטים 

  וי ריבש  ענוט איש ים ביישובים גם.   השו נותיוותולהיגוי  לפענה  ועדות  ימו, רו תגבהלבחינות 

המורים  , לבול ועומס יתר על מנהלי בתי הספרב ם יוצר לעתידרשזם המוישהפרויקטים 

 .והתלמידים

 

ן   תכנית הר ווחה  ילב, יש הפעיל המינהל הפדגוג, מדינה השווה  ב ין הפרויקטקר ה ד מבמשר

.   המשתייך אל המינהל הפדגוגי,  ר" אגף שח באמצעותופעלת משנות הש בעיםמה, נוכיתיחה

ו כי כמעט כל   , מית  וביישובי פיתוחואלתכניות כ וו נו  ל טפל באזורי עדי פות   השתיי  כ, הלעוה

 שתי התכנ יות קבעו להן. ו גם בתכנית הרווחה החינו כיתפליקט טורוכללו בפנש שוביםייה

; םייודי מהישגים הל שיפור  ה;צמצום פערים חינוכיים וחברתיים: ות כמע טהז על-תרוטמ

על ידי איגום    וכל  זאת -יעורי הנשירה מהלימודים שצמצום ; םי ביישובימצעמוי הידהחיזוק 

בשתיהן  שכר המשר ד   , י ועדות  היגוייד לוו בות שתי התכני. נוכיים של היישו ביחהאבים שמה

תן  ובהפעל-י  כג ון  אוניברסי טאות ומוסדות  לייעוץ חינוכ-וץ  לו  חם מיגופ לש ותים  רישאת 

 .יםימום מקיופו ג שותפ

 

ן  בפרויקט כל  י אשטען ,  ובים תכניו ת חינוכיות  ש ו נותיש ביליהפעש , ר"ח שף ל אגהמנ

כי , ן  יוזמ י ומפעילי הפרויקט במשרדבי שהיו י םלעו מתו טענו איש. הןילאו ו אה שהבחדשנות 

משום  שתקופת פעילותו הוגבלה כדי  שלא יראו בו   , חה החינוכיתוו רנית הכתמהוא שו נה 

גשה העברת היוזמה לשינוי מן   ודט הקיפרובשמשום ;  קבועיביר תקצוקמים ובישביהגופים 

שיבות  חגשה  בווד ומשום שה; צוניים ולרש ויות  המקומיותיח וכייםניחופים  גל המשרד

,   לה שפיע על המערכת בכללותה כדי וך  של  היישובניחרכת העמבהטיפול בבעיה מרכזית 

 .  רבות  אחרותת וית תכנטרמ שהיה בניגוד לתגבו ר  נ קודתי

 הפדגו גית   ר לש עבר של המזכיר ות" המדינה כתב היו קרבשר ד ממל 1999מבר צמד ובתושבת

 אין ספק שבעניין הכפילויות בין "כירויקט הפמיוזמיו וממנהליו הבכירים של    הישה, רדשמב

 ".  םישובייה 30על בעיה מרכזית לא  רק לגבי פרויקט  עתםבהצ, ניםם שויקטיפרו
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בים  באזורי  וי נוך ביישחר מ שרד החינוך  א ת מערכות הב מתגםידעשו רים אח  הז

ועל   , פיתוח על ידי תוספת משאבים כספיים ושעות לימודית וביישובי מואפות לידע

ישגים הר  בוהת גבור   הביא לשיפ. חינ וכיות לקידום  אוכלוסיות חל שות תו תכניידי

 . בארץעתממוצה םיגשיך  רמתם עדיין נופ לת מרמת הה א, םנייישובים שוב םמודייילה

 

ר אחד   אותו  הג דיש, םישו בייה 30 את פר ויקט רדשמיל  הע הפ1999-1994ים בשנ

 . ח" ש ן ליוימ 200- ל בעלות כוללת  של ק רוב,  מרכזיים שלוה םויקטירפה

 

ו למערכות החינוך המקומיות ייותופרו יקט בכך שהמשרד ביזר את ס מכשל הודו ייח

פי   והם  היו  אמ ורים ל גבש תכ נ יות חינוכיות  ע ל, גופ י חינוך  חיצונייםלו שוביםייב

 כניסתם של כוחות  ור עיונו ת   באופן זה   ביקש המשרד לאפשר. שמןיילם ותסיפת

קן ול הביא אותן להצמיח מנהיגות חינוכית   חזל, מיותקונוך המיחהרכות עמלחדשים 

שפיע ל טובה על כלל מ ערכת שיי נוישובים  שיל יצור בייקט כוון  ורפה.  ילהעפויוזמת 

 . ישמר לטווח  ארוךיו תישוב הייךוניהח

 

  -אופקים ושד רות  , יר וחם,  נתיבות-ם שבדק משרד מבקר המדינה יובהיישעת בארב

 במיוחד וחוסר אמון של הת ושבים  יםם נמוכייים הישגים לימודנש  במשךויה

 . תונוך המקומייחהרכות עמב

 

 ת ד ימב תט בכל יישוב היתה תלויה  רבויקרוהפלחתו של ידת הצמ,  הא הנרלככ

. פעולה בינה לבין  הגוף  המתערבהדת שיתוף י הרשות המקומית ובמלש ותהורבעמ

יו מו בילי  ההיישובי  וראש, שיתוף פעולה רב בין גופי החינוך  ביישוב הים הוחריב

.  ת היישובירכת החינוךע במיא ה שהפרויקט חולל שינוי משמעותרנו, ויקטרפה

.    ובו  נוצר שינ וי- תנ ג ליאה ידומ לי-שיתוף פעולה  בתחום אחד   יהת היבותנב

שות  המקומית לא  ה ר, יכ ור  בין מפקחי המשרד לג וף המתערבנמן תסה םפקיואב

.   חשו תסכו ל ואכ זבה מהפעלתום ינו כייהחוה גופים , בפרויקט לייד פעקפתמילאה 

תערב ל בין הרשות  המקומית כבר בשלביו  מף הו בין ה גתועקו  הדלחנבשדרות 

חתו  של   למוקד הצ, ב סיכומו של  דבר . ו באבעטקנ הוא ו, ויקטרפההראשוניים  של   

שו ב לקבל עליהם את האחריות לה צלחת ראשי היי ול השכיובשויקט היה במקום רהפ

וידעו לה תעלו ת  , שסיפק בשל בסיסו הרעיוני היי חודי  תודמנוי זההזיהו א ת , העשייה

 . םייבינ-י גר די כוח של קמאב מעל

 

צעות אגפיו  ומחוזותי ו   אמים בבושייב  פעלת הפרויקט הפעיל המשרדהם עבבד  בד

.  ביניהן   קשר מערכתי מ אחדוון  תכני ות חינ ו כיות שלכא ורה   לא היהמגד  וע,  יםונשה

ו אף בלבול ועומס יתר  ,  פעולותיהן של תכ ניות בילויותכפבר  יצר לעתים דה רר כיבתה

בחון  את תכניותיו הש ונות    לרדמשעל ה. דיםם והתלמיהמורי, הספר י בתילב מנהרקב

שתבטיח ניצול יעיל , דתמאחרכתית עטיח שהן יפעלו בתוך מסגרת מבהלו שוביםייב

  בה של ה נהלתר תעורבומב 1993-ל את דרכו  בחהש, ויקטרפה. םיהמשאב לש

  - תמיוו לשנ ות את מ ערכות החינוך  המק-  ןו זר ה וחושבו נ שא עמו , ומשרד בה

.  1996-ב  ןהשהוחל ב ,  ד   הפעולות להער כתורשמו במה ושל רם טב, 1999-הסתיים ב

ל השפעות הפרויקט על מערכות החינוך  עע דימ השבויגלהמ שרד יפעל ש י הראוןמ

ותיו  החינו כיות   נישום תכייקחים שינ חו אותו  בלהוקנ ות סמהויפיק מהן את , יישוביםב

 .בעתיד

 


