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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 1מבוא

מלגות סיוע לתלמידים התרבות והספורט של הכנסת בנושא , מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך

  .נזקקים במימון תשלומי הורים

 לשלם אתמתקשים ך סיוע במלגות לתלמידים נזקקים שהוריהם משרד החינוך מפעיל זה שנים מער

קרן "רוב פי -לעשנה מכונה בכל סכום הכסף המחולק . במוסדות החינוךתשלומי ההורים הנגבים 

בסעיף תקציבי מן המניין בתקציב המאושר של מעוגן  ה,מדובר בקרן אלא בתקציב איןאף ש, "המלגות

 מיליון 45-הוא כוכיום , הוכפל תקציב המלגות) ז"תשס(בשנת הלימודים הנוכחית . משרד החינוך

 .ח בשנת הלימודים הקודמת" ש מיליון23-לעומת כ, ח"ש

הטענות נוסף על . תקציב המלגותטיפולם בעל הספר -טענות כלפי משרד החינוך ובתיהוא רקע לדיון ה

-חינוך ובתיידי משרד ה-ביצוע התקציב עלבהשלבים העיקריים מוצגים במסמך , בנושא זההעיקריות 

המחקר והמידע של הכנסת בקרב כמו כן מוצגות במסמך תוצאות משאל מצומצם שערך מרכז . הספר

 .תקציב המלגות וניצולו בהטיפולספר בנושא -מנהלי בתי

 :אלהמסמך הממצאים הבבין השאר מפורטים 

 ובקרה תיאום, מינהל כוח אדם בהוראהְמַרֵּכז הסיוע במלגות ב, מר דוד פלברפי נתוני -על •

 הלימודים הנוכחית שנתלסך תקציב המלגות לסיוע במימון תשלומי הורים , משרד החינוךב

שנמסר בישיבת ועדת כפי  ,ח" מיליון ש56 ולא – ח" מיליון ש45-כבפועל הוא , )ז"תשס(

 ראש-שבבעקבות התחייבות של יו, 2006אוגוסט ב של הכנסת התרבות והספורט, החינוך

אגף התקציבים במשרד האוצר , לעומת זאת. ח" שני מיליו10הקואליציה לתוספת תקציב בסך 

תקציב המלגות אכן הועברה למשרד החינוך בתקציב על ח " שני מיליו10של  תוספת טוען כי

ממינהל כלכלה , שולמית מור' גב, לטענת גורם אחר במשרד החינוך .2006המאושר לשנת 

 .  אכן התקבלה זו תוספת תקציבית, ותקציבים

ענים כי תקציב טו, המועצה הלאומית לשלום הילד וארגון ההורים הארציובהם , ארגוניםכמה  •

 .ללא קריטריונים שוויוניים וללא שקיפות, המלגות מתנהל באופן שאינו תקין

 מתבססת על ביזור סמכויות ומקנהוהיא  ,משרד החינוך קבע מדיניות לביצוע תקציב המלגות •

 . הספר חופש פעולה רב בחלוקה בפועל של כספי המלגות-לבתי

ל בנושא תשלומי "מלגות סיוע בחוזר המנכאפשרות לקבל המשרד החינוך אינו מפרסם את  •

-המשרד לא קבע הנחיות ברורות לבתי, כמו כן. הורים המתפרסם בפתיחת כל שנת לימודים

 .מלגותה של ןל קיומהספר בדבר יידוע ההורים ע

חלק ספר עולה כי - מנהלי בתי31ממשאל שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בקרב  •

פי הנחיות משרד החינוך -הם פועלים עלו, הספר-בכל בתימהטיפול בתקציב המלגות דומה 

כגון אופן יידוע ההורים על תקציב , בנושאים שבהם אין הנחיות ברורות, זאת לעומת. בנושא

-בין בתי הבדלים רבים יש, נדרשים לצרף לבקשת המלגהההורים המלגות והמסמכים ש

  .הספר

                                                 
חבר הכנסת הרב , התרבות והספורט, ראש ועדת החינוך-של מרכז המחקר והמידע ליושבמסמך זה מעדכן ומרחיב מכתב   1

 .2006 בדצמבר 25-ב, "קריטריונים לחלוקת תקציב המלגות לתלמידים נזקקים"בנושא , מיכאל מלכיאור
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 מרכז המחקר והמידע

פי מדיניות ההקצאה שקבע -גות עלהספר שהשתתפו במשאל אשר זכאים לתקציב מל-כל בתי

 . דיווחו כי אכן קיבלו השנה תקציב זה, משרד החינוך

 הטיפול בתקציב המלגותעל טענות  .1

התרבות והספורט של הכנסת אשר עסקו בנושא , בכמה מישיבותיה הקודמות של ועדת החינוך

ללא קריטריונים , גורמים שונים כי קרן המלגות מופעלת באופן חלקי בלבדטענו , תשלומי ההורים

חזר וטען בפני , ר יצחק קדמן"ד, ל המועצה הלאומית לשלום הילד"מנכ. שוויוניים וללא שקיפות

אופן חלוקת המלגות וכי בידיו מכתבים המעידים על על הוועדה כי ממשרד החינוך לא התקבל כל הסבר 

 2.ילהפנו לקבלת סיוע במלגה אך נענו בשלקשה כלכלי -חברתישמצבם הכך שהורים 

שבע לשלום הילד תוצאות סקר בנושא -בכנס בארהוצגו בחודש ינואר השנה , בהמשך לטענות אלה

ובהן תוצאות , עבור המועצה הלאומית לשלום הילד" גיאוקרטוגרפיה"תשלומי הורים שערך מכון 

 69% נמצא כי 3, הורים לתלמידים במערכת החינוך400אשר נערך בקרב , בסקר. למלגותהנוגעות 

 נמצא בסקר כי ככל שהכנסת ההורים והשכלת, כמו כן. לקיומן של המלגותמודעים  לא היוהורים מה

 78%- מבעלי ההשכלה הנמוכה ו81% ( של המלגותלקיומןפחות הם מודעים כך , יותרנמוכות  ההורים

 , מלגהפנו וקיבלו, ידעו על  המלגותדיווחו כי  מההורים 1.3%). עליהןידעו מבעלי ההכנסה הנמוכה לא 

 4.בקשתם נדחתה מההורים טענו שידעו על הקרן ופנו לקבלת מלגה אך 5%-וכ

לטענת .  המלגותתקציב ביצוע התנהלות מערכת החינוך בנושאהנוגעת ל, אחרתארגון ההורים טענה ל

אלא נשארים לעתים , תלמידים נזקקים אינם מגיעים לידי ההוריםלהמיועדים למלגות  הכספים, הארגון

הספר דואגים להשלמת -בתיכי הארגון מסביר . הספר או בידי הרשות המקומית-פת ביתרבות בקו

 מההורים המבוססים נוספים באמצעות גבייה של כספים תלמידים נזקקיםידי -שלא שולמו עלהכספים 

אינם מחזירים את התשלומים הנוספים הללו כאשר מתקבל ממשרד החינוך ו, כלכליתמבחינה יותר 

 ארגון ההורים הארצי במבצע לגיוס  פתח בהמשך לטענות אלה5.למידים נזקקיםאותם תלהסיוע 

  כספים שנגבו כתשלומילתקציב המלגותספר להעביר -בתיבקש מלבכוונתו  ו,לצורך המלגותתרומות 

תקציב ביצוע הארגון דורש ממשרד החינוך לפרסם דוח שנתי מפורט של , במקביל. הורים אך לא נוצלו

הסכום הדרוש כיום , להערכת ארגון ההורים הארצי.  כאלהיש אם, רוט יתרות תקציבכולל פי, המלגות

של תלמידים ) סל תרבות והשאלת ספרים, טיולים: תשלומי רשות בסיסיים(לכיסוי תשלומי ההורים 

 6.ח" מיליון ש200נזקקים עומד על 

 

 

                                                 
 .2006 ביוני 20, התרבות והספורט,  מישיבת ועדת החינוך19'  מסראו למשל פרוטוקול  2
אוכלוסיית הסקר מהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת ביישובים היהודיים , "גיאוקרטוגרפיה"פי פרסומי מכון -על  3

 .בישראל
ק ' צ–חינוך חינם "הרצאה בנושא , "גיאוקרטוגרפיה"מכון , לית בכירה"סמנכ, טיבה הירשמן' גב: תוצאות הסקר מתוך  4

-להפסיק את התשלומים לבית: ההורים", מירב לוי; 2007 בפברואר 13, 2007שבע לשלום הילד -כנס באר, "ללא כיסוי
 .2007 בפברואר 11 –תאריך כניסה , חינוך-Nfcאתר האינטרנט , "הספר

 ,אתר האינטרנט של ארגון ההורים הארצי, " אחיזת עיניים–קרן המלגות "  5
     htm.Hodaa_Keren_Tmicha/org.horim-irgun.www://http , 2007 במרס 26 –תאריך כניסה. 

 .2007 במרס 29 –תאריך כניסה , שם  6
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 סך תקציב המלגות  .2

קבעה תחילה . ח"מיליון ש 56–55 להיותר היה אמו תקציב המלגות) ז"תשס(בשנת הלימודים הנוכחית 

 21- כ–) ו"שנקבע לשנת תשסמהתקציב כפול (ח " מיליון ש46-כלשנה זו תקציב מלגות של שרת החינוך 

ח נוספים על בסיס סיכום תקציבי שהושג בין משרד החינוך " מיליון ש25-ח בבסיס התקציב וכ"מיליון ש

הורים הבנושא תשלומי של הכנסת  התרבות והספורט, ינוךבדיוני ועדת הח, עם זאת. משרד האוצרל

. ח" מיליון ש92דרשו חברי הוועדה להכפיל את התקציב המיועד ולהעמידו על  ,ז"לשנת הלימודים תשס

 10  הקואליציה השיג את הסכמת משרד האוצר לתוספת שלראש-שבלבסוף נמסר לחברי הוועדה כי יו

 7.ח" מיליון ש56- כיהיהכך שתקציב המלגות , ח על הסכום שקבעה השרה" שנימיליו

התרבות , בניגוד למה שנמסר בוועדת החינוך, ְמַרֵּכז הסיוע במלגות במשרד החינוך, לדברי מר דוד פלבר

 לא התקבלה –ח " שני מיליו10 בסך –התוספת האמורה לתקציב המלגות ,  של הכנסתוהספורט

עיקר תקציב ,  לדבריו8.ח" מיליון ש45-ום על כתקציב המלגות בפועל עומד כי לכן .2006בתקציב 

הספר עד סוף חודש - הועבר לבתי–ח " מיליון ש40- כ–ז "המלגות שהוקצה בפועל לשנת הלימודים תשס

על ח " שני מיליו10אגף התקציבים במשרד האוצר טוען כי תוספת בסך , לעומת זאת. 2006דצמבר 

 – 202711סעיף ב( 2006גרת התקציב המאושר לשנת תקציב המלגות  אכן הועברה למשרד החינוך במס

 9.")מלגות ומענקים לתלמידים"

שולמית מור ממינהל כלכלה ותקציבים ' מסרה גב, משרד החינוך בנושא זהלנוספת פנייתנו ה עקבותב

 6 התקבלה במשרד החינוך ומתוכה נוצלו כבר  אכןח" שני מיליו10במשרד כי התוספת התקציבית בסך 

תחילה  חזרוהוח נוספים " שני מיליו4, מור' ברי גבדל. )הספר- חולקו לבתיהם, דהיינו(ח " שנימיליו

נתונים   10.אולם לפני זמן קצר הועברו שוב אל משרד החינוך ,מנוצלים-בלתיכעודפים משרד האוצר ל

 .שפורטו לעיל,  במשרד החינוךאלה אינם מתיישבים עם נתוני ְמַרֵּכז הסיוע במלגות

מלגות ומענקים  "התקציביתבתקנה  קבוע 2007לשנת משרד החינוך של תקציב הי בבסיס יצוין עוד כ

. )2006שנת לבבסיס התקציב שנקבע מה בדומה ל(ח בלבד " מיליון ש21סכום של " לתלמידים

שאם לא יימצא לה מקור התקציב היא אינה בבסיס פעמית אשר -משמעותה של תוספת תקציב חד

שנת שנקבע ל נמוך בהרבה מזה וע במלגות לתלמידים נזקקים יהיהתקציב הסי, תקציבי בעתיד

תלמידים רבים שנעזרו בסיוע זה השנה לא יוכלו לעשות כן בהמשך ,  כלומר.הלימודים הנוכחית

 .לימודיהם

 

 

                                                 
 .2006 באוגוסט 30, התרבות והספורט,  מישיבת ועדת החינוך54' פרוטוקול מס  7
 2,  באפריל30, שיחות טלפון, משרד החינוך, תיאום ובקרה, וח אדם בהוראהמינהל כ, מרכז הסיוע במלגות, מר דוד פלבר   8

 .2007 במאי 6-במאי ו
אגף , רפרנט חינוך, מר יונתן רגב; 2007 במאי 1, שיחת טלפון, משרד האוצר, אגף תקציבים, רפרנטית חינוך, ריקי ארמן' גב  9

 .2007 במאי 6, שיחת טלפון, משרד האוצר, תקציבים
 .2007 במאי 6, שיחת טלפון, משרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציבים, למית מורשו' גב  10
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 11 שלבים עיקריים–ביצוע תקציב המלגות  .3

אום ית, אדם בהוראה חוהיא מינהל כבמשרד החינוך היחידה האחראית  על מערך הסיוע במלגות כיום 

העקרונות המנחים כיום את משרד החינוך , ְמַרֵּכז הסיוע במלגות במינהל, לדברי מר דוד פלבר. ובקרה

 מוסברת משמעותם המעשית של עקרונות אלה. ביזור ושל בקרהבהפעלת מערך הסיוע הם עקרונות של 

 .להלן

 יית הזכאים לסיועאוכלוסיעדי הסיוע ו, מדיניות כללית להקצאת התקציבקביעת  .3.1

 . משרד החינוךידי -שלב זה מבוצע על

 :משרד החינוך קבע שני יעדים עיקריים לתקציב המלגות

 ;סיוע בתשלומי ההורים הכלליים ובמימון אביזרי לימוד .א

פעילויות חינוכיות וחברתיות נוספות המתקיימות מחוץ ל וטיוליםלסיוע בתשלומי ההורים  .ב

 .")הקצבת טיולים"סיוע זה מכונה (העליונות   ובחטיבותהביניים  בחטיבות– הספר-לבתי

 פיכךול, ח" מיליון ש55-כ אמור היה להיות תקציב המלגות) ז"תשס(בשנת הלימודים הנוכחית , כאמור

ח לסיוע בתשלומי ההורים " מיליון ש29:  כדלקמןיעדים העיקריים לתקציב תהיהחלוקה בין הנקבע כי ה

תוכניות ח נוספים ל" שני מיליו2-וכ" הקצבת טיולים"ח ל" מיליון ש24, דהשונים ובמימון אביזרי לימו

סך התקציב כיום , עם זאת). ד ועוד"י–ג"סיוע לתלמידי כיתות י, סיוע לתלמידי פנימיות(סיוע מיוחדות 

- ומסתכם בכ,התקציב בשני סעיפי הסיוע העיקריים נמוך יותרח ולכן " מיליון ש45-כא וה 2007לשנת 

-בשנת הלימודים הנוכחית אפשר תקציב זה חלוקת מלגות לכ, לדברי מר פלבר .ח"יון ש מיל43.3

 .  תלמידים139,000

לחלוקת  הסמכות.  ולא לתלמיד בודדספר-לבתיהקצאת תקציב המלגות של משרד החינוך היא , ככלל

ינוך החמשרד של מדיניות הביזור . ספריות-ועדות בית ונתונה בידי ,המלגות לתלמידים מבוזרת

הספר עם התלמידים ועם הוריהם היא -ההיכרות האישית של הנהלת ביתשמבוססת על ההנחה 

סבור החינוך משרד , הנחה זו נוסף על. המשמעותית ביותר לאיתור התלמידים הנזקקים למלגת סיוע

 .שמדיניות הביזור יעילה יותר מבחינה ארגונית ומבחינה תקציבית

-אשר פותח על, "מדד שחר"מדד טיפוח המכונה נעשה שימוש בספר -לבתיתקציב המלגות  חלוקתלצורך 

כאשר  (םמחולקים לעשרה עשירוניהספר -בתיבכל שנה פיו -ועל, ידי המדען הראשי במשרד החינוך

החלטת משרד החינוך התקפה ).  הוא הטוב ביותרכלכלי-החברתיהספר שמצבם - בתימצויים 1עשירון ב

שני מספר - בתי.טיפוחה של מדד 10–3עשירונים מספר -רק לבתיו יוקצכספים למלגות כיום היא כי 

 . למלגותתקציב העשירונים העליונים של מדד הטיפוח לא יקבלו 

                                                 
מערך "מסמך שכותרתו , משרד החינוך, תיאום ובקרה, מינהל כוח אדם בהוראה, מרכז הסיוע במלגות, מר דוד פלבר  11

 .2006 בנובמבר 30, התקבל בדואר אלקטרוני, "הסיוע במלגות לתלמידים נזקקים
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 מרכז המחקר והמידע

,  עם זאת12.מדיניות המשרד היא להקצות את תקציב המלגות למוסדות החינוך הרשמי בלבד, ככלל

 והן לחלק בחינוך הרשמיספר ה-לבתיהן בפועל מוקצה השנה תקציב מלגות מסוים , לדברי מר פלבר

הנמצאים בעשירוני ) חינוך העצמאיהספר של ה-ובתוך כך לבתי (בחינוך המוכר שאינו רשמיהספר -מבתי

 .10–3הטיפוח 

 

 קביעת מודל ההקצאה  .3.2

 . החינוךמשרד ידי -שלב זה מבוצע עלגם 

תח להקצאה מפקבע הוא , הספר ולא לתלמידים-משרד החינוך מקצה את הכספים לבתיאף שכאמור 

 . לפי עשירון טיפוח ולפי שלב חינוך ,תלמידל

הביניים ותלמיד בתיכון  תלמיד בחטיבתבין לספר יסודי -היחס בין תלמיד בבית, בקביעת סכום המלגות

 יקבל פי תלמיד בתיכוןו,  מתלמיד ביסודי1.6 יקבל פי ביניים היבתחטב תלמיד ,דהיינו(  2.4:1.6:1  הוא

 ). מתלמיד ביסודי2.4

מדד לפי  10עשירון מספר -תלמיד בביתובין מדד הטיפוח לפי  3עשירון מספר -תלמיד בביתבין היחס 

 .3:1הטיפוח הוא 

 )המחשה בלבדהסכומים ל(ח "בש, לפי עשירון טיפוח ולפי שלב חינוך, תלמידלמפתח ההקצאה 

  3עשירון  10עשירון 
 יסודי 10 30
 ביניים חטיבת 16 48
 תיכון 24 72

 

 והעברת הנחיות לחלוקת הכספים שנקבעה להם הספר על ההקצאה -וע בתיייד .3.3

 . זכיין חיצוניידי -שלב זה מבוצע על

פרויקט הפעלת מערך תשלומי מלגות ופרסים לתלמידים "משרד החינוך מפרסם מפעם לפעם מכרז בדבר 

שר זכתה במכרז א, "מ"מרמנת ארגון פרויקטים בע"ידי חברת -עלמופעל כיום הפרויקט ". וסטודנטים

 .האחרון בנושא

ערכה למימוש תקציב מלגות עבור ", עוד לפני פתיחת שנת הלימודים, הספר-הזכיין מעביר למנהלי בתי

 :ובה, "הספר-תלמידי בית

פי -על, הספר-המוקצה לביתהסכום המפרט את מכתב (הספר -ביתשל מלגות ההודעה על תקציב  •

אום ית, אדם בהוראה חו מינהל כומנהלמשרד החינוך ל "ידי סמנכ-חתומה על, )מודל שפורט לעילה

 .ובקרה

                                                 
 .2002 בנובמבר 1, תשלומי הורים, )א(3/תשסגל "חוזר מנכ 12
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 .) פירוט להלןאור(תן מלגות ספרית וקריטריונים למ-הנחיות כלליות לוועדת המלגות הבית •

 : טפסים נלווים •

 ;)טופס אישי לכל תלמיד(טופס פרוטוקול אישור  מלגה  -

  ;הספר לצורך ביצוע העברה בנקאית-טופס פרטי בית -

 ;לימודים באותה שנת סיועתלמידים הזכאים למלגות ה רשימת טופס לריכוז -

 .לימודים באותה שנת" הקצבת טיולים"תלמידים הזכאים למלגות הטופס לריכוז רשימת  -

 וקריטריונים למתן מלגותספרית - הביתהנחיות לוועדת המלגות .3.3.1

ספרית -ת הביתגם הנחיות לוועדת המלגומצויות ספר ה-למנהלי בתימעביר ערכה שהזכיין ב, כאמור

הספר בשנת -להלן פירוט ההנחיות והקריטריונים שהועברו למנהלי בתי. וקריטריונים למתן מלגות

 :הלימודים הנוכחית

 שלושה שבה, ספר ועדת מלגות פנימיתה-יכנס בית, מלגותהעם קבלת ההודעה על תקציב  

 מלגה זכאי לועדה זו תקבע מי מהתלמידים. לפחות אחד מהם נציג הנהלהש,  לפחותחברים

 .ח" ש600–150גובה המלגה לתלמיד יהיה .  המלגהומהו גובה

 מאלה ל שבו הוראות הקבע בנושא תשלומי הורים קובע הוראות מפורטות"מנכהיצוין כי חוזר  

, ל"פי חוזר המנכ-על. הספר בפתיחת שנת הלימודים הנוכחית-שהעביר הזכיין למנהלי בתי

יועץ חינוכי ונציג ועד , )או נציג מטעמו(הספר -ל ביתספרית יהיו חברים מנה-בוועדה הבית

 לפחות שניים דיון כן מצוין בחוזר כי החלטת הוועדה תהיה תקפה רק בתנאי שנכחו ב13.ההורים

הספר בשנת -הנחיות אלה אינן כלולות בערכה שהעביר הזכיין אל מנהלי בתי. מחבריה

לפי , כל תלמיד ותצרף אליו מסמכיםל פרוטוקול  טופס הוועדה תמלא.הלימודים הנוכחית

הספר ולא יישלח - במזכירות ביתטופס הפרוטוקול יישמר בתיק האישי של התלמיד. הצורך

 .לזכיין המפעיל את מערך הסיוע

נכתב כי על , 2006הספר בספטמבר -למנהלי בתישהעביר הזכיין  ,בהנחיות לוועדות המלגות 

 :לההוועדה לשקול בין השאר את הקריטריונים הא

 ;)הזוג עובדים-תוך התחשבות בשאלה אם שני בני(הכנסות ההורים  -

 ;מספר הנפשות בבית ומספר האחים הלומדים באותו מוסד -

 ;הוריות-משפחות חדלילדים  -

 ;ידי לשכת הרווחה-ת עלו המטופלותמשפח -

                                                 
, עם זאת. מצוין גם כי בראש ועדת המלגות יעמוד נציג שירותי הרווחה העירוניים או היישוביים) שם(ל "בחוזר המנכ  13

משרד החינוך במכתב , תיאום ובקרה, מינהל כוח אדם בהוראה, מרכז הסיוע במלגות, ממר דוד פלברבהבהרה שהתקבלה 
התקבל בדואר אלקטרוני ביום  (2006 בדצמבר 13 מיום " פניית המועצה לשלום הילד–מלגות סיוע לתלמידים  "שכותרתו

שתתוקן בחוזר ,  צוין כי אין צורך בהשתתפותו של נציג שירותי הרווחה בוועדה וכי מדובר בטעות,)2006 בדצמבר 26
 .ל החדש בנושא"המנכ



 
   11 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ;מגבלות רפואיות -

 .משפחות עולים חדשים -

אחד מהקריטריונים ואת המסמכים  תת לכלההנחיות לוועדת המלגות אינן מפרטות את המשקל שיש ל

בתגובת משרד החינוך על פניית המועצה . עמידה בקריטריוניםכדי להוכיח שיש להציג לוועדה 

בשל השונות הגדולה בין מוסדות "בנושא תקציב המלגות  נכתב כי  2006מדצמבר הלאומית לשלום הילד 

  עמדת,פי אותה תגובה- על 14".אחידים לחלוקהלא מצאנו לנכון לקבוע קריטריונים מדויקים ו, החינוך

הספר מסוגלת לבצע חלוקה הוגנת של תקציב המלגות מבלי שהמשרד יקבע -הנהלת ביתהיא כי המשרד 

 .עבורה קריטריונים מחייבים

אינן קובעות נוהל , ל בעניין מלגות הסיוע"גם הוראות הקבע של חוזר המנכו, ההנחיות לוועדת המלגות

 .טת הוועדהלערעור על החל

 

 חלוקת כספי המלגות בפועל .3.4

 .הספר-בתיידי -שלב זה מבוצע על

לכל תלמיד אל הזכיין המפעיל את שנקבע סכום הולמלגה לאחר העברת שמות התלמידים הזכאים 

-התלמיד חייב לביתאם . הספר-אל חשבון הבנק של ביתמועבר הכסף ממשרד החינוך , פרויקט הסיוע

לתלמיד אם . אושרש בהתאם לסכום נוהספר לזכות את חשבו-על בית, יםתשלומי הורבגין הספר כסף 

על ,  על כךנוסף. סכום המלגהבהספר להעביר להורי התלמיד המחאה -על בית, הספר-אין חובות לבית

הספר להחתים את הורי התלמיד על מסמך המאשר את קבלת המלגה ולשמור את האישור החתום -בית

 .הספר-רות ביתבתיק האישי של התלמיד במזכי

 

 בקרה על חלוקת המלגות .3.5

 .הזכייןידי -שלב זה מבוצע על

ובהן , הספר-משרד החינוך מבצע ביקורות מדגמיות בבתימטעם הזכיין האחראי להפעלת הפרויקט 

ידי הורי - החתומים עלהטפסיםספריות ו-נבדקים טופסי הפרוטוקול של ועדות המלגות הבית

 .מלגותת קבלת ה אשר מאשרים א,התלמידים

-יוזם העלו כי במרבית המקרים הכירו מנהלי בתיהמשרד  המדגמיות שהביקורות, לדברי מר דוד פלבר

  15.פיהם-הספר את הנהלים הנוגעים לתקציב המלגות ופעלו על

 

                                                 
 . שם, מכתבו של מר דוד פלבר  14
 .שם  15
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 פרסום האפשרות לקבלת מלגות .4

 תושכותריש סעיף ,  בנושא תשלומי הוריםהוראות הקבעל משרד החינוך המפרט את "בחוזר מנכ

ין את קיומו של תקציב מלגות לסיוע לתלמידים נזקקים ומתאר בקווים סעיף זה מצי". זכאי סיוע"

על הורים המעוניינים לקבל מלגת סיוע לפנות , פי הסעיף-על. כלליים את נוהל חלוקת המלגות

 16.הספר-ביוזמתם אל הנהלת בית

מפרט את ה ,שנהבכל המתפרסם ל "מנכהההוראות הנוגעות לתקציב המלגות אינן מופיעות בחוזר 

תשלומי הורים לשנת הלימודים "ל "הן אינן מופיעות בחוזר מנכ, למשל (תשלומי ההורים לאותה שנה

 ,כיוון שכך. )2002/3( ג" אשר פורסם לאחרונה בשנת תשס,אלא רק בחוזר הוראות הקבע, ")ז"תשס

 בצמוד לדרישות התשלום שהם תקציב המלגותעל ספר רבים אינם מפרסמים מידע -סביר להניח שבתי

 .מעבירים להורים בפתיחת שנת הלימודים

נושא ביצוע תקציב המלגות אין הנחיות הספר ב-יאל מנהלי בתבערכה שהעביר הזכיין הנוכחי  יצוין כי

  .ות של המלגןקיומעל  בדבר יידוע ההורים

ציין מר דוד פלבר כי , 2006ום הילד אל משרד החינוך מדצמבר בתגובה לפניית המועצה הלאומית לשל

עד כה טרם   17.ל הנוגע לתקציב המלגות"המשרד שוקד על נוסח עדכני ומפורט יותר של חוזר המנכ

שרת החינוך הורתה לפרסם את דבר קיומו של כי באותו מכתב ציין מר פלבר עוד . פורסם חוזר עדכני

 הלימודים הבאה תקציב המלגות בהודעה רשמית של משרד החינוך באמצעי התקשורת משנת

 .)ח"תשס(

 

 18ספר בנושא הטיפול בתקציב המלגות-תוצאות משאל שנערך בקרב מנהלי בתי .5

בר ח, התרבות והספורט,  ועדת החינוךראש-שבהטיפול בתקציב המלגות ולבקשת יועל בעקבות הטענות 

- בתי31ם של הערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת משאל בקרב מנהלי, הרב מיכאל מלכיאורהכנסת 

-בתי. ספרם-ניצולו בביתשל נשאלו על היבטים שונים של הטיפול בתקציב המלגות והמנהלים . ספר

 אינםאולם הם , מיישובים שונים ומשלבי חינוך שונים, הספר שהשתתפו במשאל הם ממגזרים שונים

 .מהווים מדגם סטטיסטי מייצג

                                                 
 ".זכאי סיוע "– 7.2סעיף , 2002 בנובמבר 1, תשלומי הורים, )א(3/ל תשסג"חוזר מנכ  16
 מלגות סיוע"מכתב שכותרתו , משרד החינוך, תיאום ובקרה, מינהל כוח אדם בהוראה, כז הסיוע במלגותמר, מר דוד פלבר  17

 ). 2006 בדצמבר 26, וניהתקבל בדואר אלקטר (2006 בדצמבר 13, " פניית המועצה לשלום הילד–לתלמידים 
על סיועו , התרבות והספורט של הכנסת, סטודנט באוניברסיטה העברית ומתמחה בוועדת החינוך, תודה לעודד לובוביץ 18

 .הרב בעריכת המשאל ובסיכום תוצאותיו
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 :להלן התוצאות העיקריות העולות מן המשאל

הספר שדיווחו -ששת בתי; ספר שהשתתפו במשאל הוקצה השנה תקציב מלגות-י בת31 מתוך 25-ל •

עשירונים שמשרד החינוך קבע כי לא ( של מדד הטיפוח 2–1עשירונים עם כי לא קיבלו מלגות נמנים 

 מלגות לא היו בתקציקיבלו הספר שלא -ת בתיששלושה מתוך ש; )יוקצה להם תקציב מלגות

 .זהמודעים כלל לקיומו של תקציב 

גבוה תקציב השנה שנת הלימודים הנוכחית קיבלו בהספר שהוקצה להם תקציב מלגות -רוב בתי •

 ואילוספר לא קיבלו כלל תקציב מלגות בשנת הלימודים הקודמת -שני בתי;  הקודמתהשנב מיותר

 .השנה הוקצה להם תקציב

 וניתן ,משאלהספר שהשתתפו ב- המלגות יש אחידות רבה בקרב בתיתקציב ם אחדים שלבתחומי •

 : הנחיות משרד החינוך בנושאפי -כי הם פועלים עללהבחין 

 ;ספרית-קבלת החלטות על אישור מלגות באמצעות ועדה בית -

 ;)ח" ש600–150(מתן מלגות בגובה שקבע משרד החינוך  -

  דהיינו (הספר - בביתחשבון התלמידלגה להורים באמצעות זיכוי העברת סכום המ -

 ).בהתאם לסכום המלגה שאושר, תשלומיםם או הנחה בורימתן פטור מתשלומי ה

 : הספר-בין בתיהאלה יש הבדלים רבים בשני התחומים  •

 ;אפשרות לקבל מלגההיידוע ההורים על  -

 .  כלכלי לבקשה לקבלת מלגההמצב המסמכים המעידים על לצרף דרישה ה -

 .הספר-ש פעולה לבתיאלא ניתן חופ, בנושאים אלה אין הנחיות ברורות של משרד החינוך       

 בקשות למלגת סיוע במימון תשלומי 2,965ל וסך הכבהספר שהשתתפו במשאל הוגשו -לבתי •

 . ) מהבקשות שהוגשו76%-כ(בקשות  2,258מתוכן אושרו ו, הורים

  בחלק.הספר- יש הבדלים גדולים מאוד בין בתיבשיעורי הבקשות שהתקבלו מתוך הבקשות שהוגשו

ספר אחרים אושרו - ואילו בבתי, יחסיתתלמידים רב בסכום נמוך למספר הספר אושרו מלגות-מבתי

יש לזכור כי הקצאת תקציב המלגות (יותר תלמידים מועט מלגות בסכומים גבוהים יותר למספר 

 ). פי המודל שקבע משרד החינוך שתואר לעיל-על, ספר היא דיפרנציאליתה-לבתי

שהוקצה להם נמוך מדי ואינו מאפשר סיוע מספק הספר ציינו כי תקציב המלגות -חלק ניכר מבתי

הספר שהשתתפו במשאל תומך -בתי שהוגשו להבקשותהרב של  מספרה.  לכךהזקוקות למשפחות

יש לזכור כי עד .  ומצביע על כך שמשפחות רבות זקוקות לסיוע במימון תשלומי ההורים,בטענה זו

ל השנתי או באמצעי התקשורת "מנככה לא פרסם משרד החינוך את אפשרות בקשת המלגה בחוזר ה

סביר להניח . אפשרות זובדבר ההורים ליידע את הספר -וכי הנחיות המשרד אינן מחייבות את בתי

 . אף יותרגדול ששינוי במדיניות זו יביא למספר בקשות 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 19:להלן סיכום תוצאות המשאל

 שאלה תשובה

 ;ספר קיבלו- בתי25
 .ספר לא קיבלו-בתישישה 

הספר קיבל השנה תקציב -האם בית
 מלגות ממשרד החינוך לחלוקה של

 ?סיוע

 ;ספר קיבלו סכום גבוה יותר- בתי20
 ;קיבל סכום נמוך יותראחד ספר -בית
 ;קיבל סכום זההאחד ספר -בית

 .בלו הקצאה בשנת הלימודים הקודמתספר לא קי-בתיתשעה 

הספר -האם התקציב שהוקצה לבית
בשנה זו גבוה יותר או נמוך יותר 
מהתקציב שהוקצה לו בשנה 

 ? שעברה

 ;דעים בחוזר מיוחדיספר מי-בתי 12
 ציינו כי הםמהם ארבעה  ;אינם מיידעים כללספר - בתיתשעה

ל הכללי בנושא תשלומי "מסתמכים על הפרסום בחוזר המנכ
  ;הורים

ארבעה  ; בכתב את ההוריםים מיידעאינםספר -בתיתשעה 
באספות הורים או במעמד , פה בטלפון-מיידעים בעלמהם 

 ;הספר-התשלום לבית
מיידע הן באמצעות חוזר מיוחד והן באמצעות אחד ספר -בית

 .זימון אישי של הורי התלמידים

הספר את ההורים -כיצד מיידע בית
 ? של תקציב המלגותועל קיומ

 

שהוקצה להם תקציב ההחלטה על אישור  הספר-בכל בתי
 .ספרית-ביתועדה מלגה מתקבלת בוה

אישור מיהו הגורם המחליט על 
  ?המלגה

 הספר או סגנו- בית מנהלהספר שקיבלו תקציב-תיכל בב
  .עדהובראש הועומדים 

-עומד בראש הוועדה הבית מי
 ?ספרית

ספר יש להגיש לוועדה תלושי שכר של ההורים וכן - בתי12-ב
 ;אישור משירותי הרווחה

 ;ספר יש להגיש תלושי שכר של ההורים בלבד- בתיארבעהב
 ;רותי הרווחה בלבדיספר יש להגיש אישור מש- בתישניב

אישור , ספר אחד יש להגיש תלושי שכר של ההורים-בבית
 ;לאומיהביטוח הרותי הרווחה ואישור מימש
 ;מסמכיםלהגיש ספר אין צורך - בתישמונהב

המחנך עורך ם ספר אחד אין צורך להגיש מסמכים אול-בבית
 .ביקור בית

לו מסמכים יש להגיש לוועדה או יא
 ?הספר-לבית

                                                 
יבלו הספר שלא ק-חלק מבתי, עם זאת. הספר שהשתתפו במשאל קיבלו השנה תקציב מלגות- בתי31 מתוך 25, כאמור 19

על סמך דרך פעולתם בשנים קודמות או על סמך המדיניות הכללית של ) או על חלקן(השנה תקציב מלגות ענו על השאלות 
 .25-ולכן מספר המשיבים על שאלות אלה עשוי להיות גדול מ, הספר-מנהל בית
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ;ח" ש600–150ספר סכום המלגה עומד על - בתי25-ב
 .ספר אין סכום אחיד- בתישלושהב

 ?מהו גובה המלגה לתלמיד

 ;הוריםספר נותנים זיכוי או פטור מתשלומי - בתי25
 .אה את הסכום בהמחנותנים אפשרות לקבלארבעה מהם 

כיצד מקבלים הורי התלמידים 
 ?הזכאים את המלגה

 ; בלתי מנוצלתספר אין יתרה- בתי15-ב
להורים היא תועבר , תיוותר יתרהאם ציינו כי  ספר-בתי שישה

 ;שבקשתם נדחתה בסיבוב הראשון
 למשרד היא תוחזר, תיוותר יתרהאם ציינו כי  ספר-בתי שני

 ;החינוך
-ביתפעילויות לצורכי  יתרהמשתמש ב אחד מעביר פרס-בית

 .הספר

-תקציב המלגות שהוקצה לביתאם 
מה נעשה , הספר אינו מנוצל במלואו

 ?ביתרה

 ;מהבקשות 20%–1%ספר אושרו - בתיארבעהב
 ; מהבקשות60%–20%ספר אושרו -בתי שלושהב
 ; מהבקשות100%–60% אושרו ספר-בתי 15-ב
 .  בקשות כלשוספר לא הוג- בתיארבעהב
 

שיעור הבקשות המאושרות מתוך 
 ספרה-הבקשות שהוגשו בבית

 

 


