
מאגר חדש חושף מאות תוכניות לימוד פרטיות בביה"ס
המאגר חושף את מה שעד עכשיו בחרו במשרד החינוך להתעלם ממנו — היקף הכניסה האדיר

של גורמים פרטיים ועמותות למערכת ושפע התוכניות הפרטיות והלא מפוקחות שפעלו באין
מפריע
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משחקים עם פריזבי, צפייה בתינוקות וטיפוח האסתטיקה — אלו רק חלק מתוכניות הלימוד והפעילויות
שמתגלות במאגר הממוחשב החדש של משרד החינוך. המאגר, הפתוח לקהל הרחב, ממפה את מאות

תוכניות הלימוד הפרטיות הפועלות במערכת החינוך כבר שנים. המאגר הוא צעד ראשון במיפוי תוכניות אלה,
ואינו מהווה פיקוח הדוק עליהן — כמעט כל ארגון יכול להעביר את פרטיו בצורה מסודרת ולהופיע במאגר.
הכלי החדש חושף את מה שעד עכשיו בחרו במשרד החינוך להתעלם ממנו — היקף הכניסה האדיר של
גורמים פרטיים ועמותות למערכת החינוך ושפע התוכניות הפרטיות והלא מפוקחות שפעלו באין מפריע.

המאגר הוא סופו של תהליך היוועצות ארוך ושקוף שערך המשרד עם ארגוני חברה אזרחית, חברות מסחריות
וגורמים במערכת החינוך. הרציונל שעומד מאחוריו הוא שלא ניתן להילחם בכניסת אלפי הארגונים, אך יש
להקים מאגר שיאפשר למפות אותם ויפרט מה התוכניות מציעות, ובמקביל להעניק למנהלים כלים לסינון

ובחירת התוכניות. החל משנת הלימודים הקרובה, כל תוכנית חיצונית שלא מופיעה במאגר לא תורשה
במערכת החינוך.
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עד עתה היו הארגונים פונים לבתי הספר או לעיריות ומציעים את מרכולתם, לעתים מדובר היה בלחץ
שהופעל מפקידים במחלקות החינוך בעיריות לקיים פעילות מסוימת בבית הספר. אשת חינוך שהיתה שותפה

בבניית המאגר מספרת כי "מנהלים אפילו לא ידעו עד עכשיו שמותר להם לסרב לקחת תוכניות. היה אפילו
מנהל שאמר לי ׳מה, מותר לי לסרב לתוכנית שהעירייה מציעה לי?׳. אנחנו מכירים מקרים רבים שבהם רשויות

חייבו בתי ספר לקבל לתוכם פעילויות מסוימות בגלל לחצים של הארגונים על העירייה. כיום אם תוכנית לא
עומדת בתבחינים יש למנהלים גיבוי להגיד לא גם לראש העיר שלהם״. לפי בכיר במשרד החינוך, "כ-10

שנים ניסה המשרד להתמודד עם הבעיה ולא הצליח, אפילו לא ידענו כמה תוכניות כאלה קיימות. היו
אומדנים שדיברו על 4,000 תוכניות והיו כאלה שדיברו על 7,000״.

למאגר עלו בינתיים כ–1,000 תוכניות, והן מחולקות לשני מסלולים, ירוק — הכולל כ–400 תוכניות שמלוות
על ידי נציגי המשרד, כלומר, עברו פיקוח כלשהו ולכן מומלצות יותר. המסלול הכחול כולל כ–600 תוכניות

שלא מלוות על ידי נציג המשרד, כלומר, שהמשרד לא מכיר בהן. בתי ספר בהן פעלו התוכניות יכולים להשאיר
המלצות במאגר, וקיים פירוט נרחב על היקף הפעילות ושנות הניסיון של הארגון. כשמדובר בעמותות, ישנם

קישורים לאתר גיידסטר המפרט את מקורות המימון והדוחות השנתיים שלהן. לכל תוכנית יש איש קשר ומוצג
האי־מייל והטלפון שלו. בתחילת שנת הלימודים יפורסמו תוכניות לימוד אדומות, שכניסתם לבית הספר תיאסר

לחלוטין.

לצד תוכניות חיוביות שהגו אנשי חינוך מנוסים או ארגונים מוכרים, הזוכות להמלצות רבות, ישנן לא מעט
תוכניות תמוהות: אחת מהן מציעה ביקור שבועי של אם ותינוק בכיתה, כדי לפתח אינטליגנציה רגשית

ואמפתיה. אחרת מציעה להפוך חלק מחצר בית הספר לכפר מקראי ״ יילמדו הילדים מיומנויות חיים קדומות
האופייניות לחיי היהודים במזרח התיכון הקדום״. מטרת התוכנית לחזק את הקשר בין ערכים לבין האדמה

והארץ. במאגר בולטת תוכנית של המכון לאסטרטגיה ציונית, שמטרתה ״לחשוף את התלמידים לשיח זכויות
האדם והקשר שלו לציונות״, ותוכנית של הקרן למורשת הר הבית והמקדש, שבין מטרותיה ״עידוד עליית

יהודים להר הבית על פי ההלכה״.



תוכניות נוספות המופיעות במאגר כחלק מהמסלול הירוק והמומלץ, הן אלה של הגרעינים התורניים
והמדרשות הרבות שהוקמו בשנים האחרונות על מנת לקרב את הציבור החילוני אל היהדות, ביניהם מרכז

יחד הרצליה, גרעין תורני יפו, גרעין תורני רמלה, גרעין תורני קהילת מורשת הוד השרון, גרעין ״ועליתם בנגב״
מצפה רמון, גרעין מורשת חולון, גרעין אליה נתניה ועוד. רבים מהם מציעים פעילויות חינמיות לבתי הספר,

משום שהם ממומנים על ידי משרד החינוך ומעסיקים בנות שירות. חלקם מציגים את הפעילות כמיועדת
לבתי ספר חילוניים בלבד. כך התוכניות שמציעים הגרעינים מקבלות כעת גושפנקא רשמית ממשרד החינוך

כתוכניות חינוכיות מומלצות שעברו ליווי על ידי המשרד, למרות שהן נחשבות לשנויות במחלוקת וישנם לא
מעט הורים לתלמידים בבתי ספר חילוניים המתלוננים על כפייה דתית במסגרת תוכניות אלה בבתי ספר

חילוניים.

הממונה על ניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, מיכל עוז ארי, מסבירה כי
״כשיצאנו למהלך הזה ניסינו לחקור מה קורה בעולם, ונפגשנו עם חוקרת מהאיחוד האירופי. כשסיפרתי לה

את כמות העמותות והארגונים שיש בארץ ואת הדרך שהן נכנסות לבתי הספר היא אמרה שאין דבר כזה
בעולם. בארה״ב ובאירופה יש לבתי הספר ועד מנהל או ועד הורים מאוד חזק והם מחליטים אילו תוכניות

ייכנסו״. לדבריה, ״חיפשנו משהו אחר, יצירתי חדשני, ובעיקר בלי הרבה ביורוקרטיה, שזו הביקורת המרכזית
עלינו. לפעמים הביורוקרטיה הזו מונעת מפרויקטים מדהימים לקרות. הארגונים כבר בפנים עשרות שנים,
השאלה היא איך לעשות את זה נכון ולשמור על האחריות שלנו כרגולטור. ההחלטה לקבל את חוות דעת

המנהלים נותנת המון כבוד למנהלים ולסמכות החינוכית שלהם״. היא מוסיפה כי ״המאגר הזה הוא כמו טריפ
אדווייזר של תוכניות חינוכיות, רצינו לקבל מידע מהשטח בזמן אמת. כעת מדינות אחרות מבקשות ללמוד

מאיתנו״.

עוד כותרות בנושא



הכתבות הנקראות באתר

האם בתי ספר דמוקרטיים מנציחים את הפערים בחברה? מה ניתן ללמוד מהשיעור של יעל
ביבר־אביעד

בג"ץ יקיים דיון עקרוני בתשלומי הורים לבתי הספר היחודיים
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פוצץ גשר מעריב

הסיוט הלילי של בנימין נתניהו | יוסי ורטר

הסטנאדפיסטית הכי בועטת בארץ בדרך לסלון שלכם

האם לעגבניה כואב כשאוכלים אותה?
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הוספת תגובה

מה כואב לך? שהורים חרוצים שעובדים קשה משקיעים יותר בילדיהם?2
דבילים שכמוכם - האם עם ישראל הצביע בהמוניו למפלגה הקומוניסטית, שאתם רוצים לכפות על

כולנו "אחידות" ו"שוויון" מזויפים? ההורים שמשקיעים בילדיהם הם לא מהאלפיון העליון. מדובר
במאות אלפי אנשים חרוצים, משכילים, נחושים, שקמים כל בוקר לעבודה קשה ומאתגרת, מרוויחים

יפה על הנייר (80% מזה הולך למדינה, במסים ישירים ועקיפים שברובם מממנים את הבטלנים
והלא-יוצלחים), ולכם כואב הלב שהם רוצים להשקיע בילדיהם עוד קצת. ****** בלי האנשים

האלה, לילדי הבטלנים, הבכיינים, הלא-יוצלחים, הערבים, המסתננים ושאר הפרזיטים - לא היו בכלל
בתי ספר. כלום. נאדה. גורנישט. אבל לכם זה לא מספיק - אחרי שמצצתם להם את הדם, אתם רוצים

לכפות עליהם את הטירופים שלהם ו"להשוות" בין ילדיהם לבין ילדי הפרזיטים. חלאס!
21.08.2015|  07:34| שגם ההורים האחרים יעבדו קשה 

אוי ואבוי . מוכרים את החינוך לכל שרלטן1
הגופים האלה לא מבינים כלום בחינוך ובילדים אינטרסים מקולקלים

21.08.2015|  06:36| מי 

וואלה!

מחלת הגאוט – כל מה שצריך לדעת

CITYR

הישראלים פיצחו את השיטה: כך מייצר שוק הנדל”ן
האמריקני הכנסה פאסיבית לאלפי משקי בית בישראל
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