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 אלול תשע"בב"ד כירושלים, 

11/09/2012  
  15030728מספר פניה: 
  15044560מספר סימוכין: 

  לכבוד
  מנהלי בתי הספר

  
  

  שלום רב, 
  
  
  

  ספרית-החלטת בית המשפט העליון בדבר פרסום תוצאות בחינות המיצ"ב ברמה ביתהנדון : 
  
  
ורים בעניינים מנהליים, פסק בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערע 2012באוגוסט  23-ב

כי מתקבל הערעור של התנועה לחופש המידע ועמותת ההורים הל"ה על פסק דינו של בית המשפט 
), וכי על משרד החינוך למסור לעותרים את תוצאות בחינות המיצ"ב ברמה 29.12.11המחוזי (מיום 

  הבית ספרית בתוך שלושים ימים. 
היא כי העותרים, כמו גם כל גורם שיבקש מעתה את  משמעות החלטה זו של בית המשפט העליון

ספרית, יוכלו לקבל את התוצאות ולפרסם אותן כהבנתם. -תוצאות בחינות המיצ"ב ברמה הבית
ספרית -אשר על כן החליט משרד החינוך להקדים ולפרסם את תוצאות המיצ"ב ברמה הבית

  ככל הניתן על בית הספר. ביוזמתו, וזאת במתכונת מקצועית ראויה, המספקת תמונה רחבה 
  

מכתב זה מתאר בקצרה את השתלשלות העניינים ומבהיר את אופן פרסום תוצאות המיצ"ב 
  בעקבות פסיקה זו. 

  
העתירה נגד משרד החינוך הוגשה על ידי עמותת ההורים הל"ה (למען החינוך בשכונות ובעיירות 

צאות בחינות המיצ"ב ברמת בתי הפיתוח) והתנועה לחופש המידע בדרישה למסור לידיהם את תו
ספר. במהלך הדיונים הקימה מנכ"לית המשרד (דאז) ועדה מקצועית אשר תמליץ למשרד על 

עדה, שבראשה עמדה מנכ"לית ראמ"ה ומדיניות הולמת ומוסדרת בכל הקשור לפרסום הציונים. הו
חינוך ובחקר ובין חבריה נמנו טובי המומחים לחינוך בישראל (כולל שני חתני פרס ישראל ב

החינוך), מנתה את החסרונות בפרסום פומבי של ציוני מיצ"ב ברמה בית ספרית והמליצה להמשיך 
ספריים רק למנהל בית הספר ולצוות -במדיניות פרסום הנוהגת, לפיה יש למסור את הציונים הבית

זרית הפיקוח על בית הספר ולפרסם לציבור הרחב את הציונים ברמה הארצית, היישובית והמג
  (קרי, בכל רמה שהיא מעל רמת בית הספר הבודד). 

  
ועדה המקצועית, ועמדה זו הובאה בפני ומנכ"לית משרד החינוך דאז סמכה ידיה על המלצות ה

משפט לעניינים מנהליים קיבל -בית המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית
בחינות המיצ"ב ברמת בית הספר (או ברמה של את עמדת משרד החינוך, שלא לפרסם את תוצאות 

ישוב כאשר ביישוב בית ספר אחד). בית המשפט המחוזי הסכים עם משרד החינוך כי פרסום 
התוצאות ברמה בית ספרית עלול להפוך את המיצ"ב ל"עתיר סיכון" ולגרור עמו השלכות שליליות 

  ספר לתפקד כראוי תפגע. ובלתי רצויות למערכת החינוך, עד כדי חשש שיכולתם של בתי 
  העותרים ערערו על החלטת בית המשפט המחוזי, אשר כאמור קיבל את עמדת משרד החינוך. 
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בית המשפט העליון לא ראה בתהליכים החינוכיים והחברתיים השליליים הצפויים עילה מספקת 

 ודאות ח שקיימתלמנוע  את חשיפת המידע, ופסק שלא מתקיימת עילה לחיסיון המידע וכי לא הוכ
 עלול שגילויו מידע בגדר ב ברמה הבית ספרית הוא "בחינות המיצ שפרסום תוצאות לכך קרובה
  הרשות הציבורית.  של התקין בתפקודה ממשי לשיבוש לגרום

עוד צוין, כי יש לנקוט בדרכים להתמודדות עם השיבוש שאותו צופה משרד החינוך בעקבות הפיכת 
  יכון", ולא לפגוע בשל כך בזכות הציבור לחופש המידע. מבחני המיצ"ב ל"עתירי ס

  
בחלונית  עדה המקצועית ופסקי הדין בנושא ראו באתר האינטרנט של ראמ"ה ולקריאת דוח הו

  .  1""רקע כלליבנושא  ""מיצ"ב
  

נערך מעתה לפרסם לאלתר את תוצאות בחינות  החינוך העליון משרד ר פסיקת בית המשפטלאו
 להקטנת במקביל פועל המשרד כי ברור זאת עם. ספרית לכלל הציבור-המיצ"ב ברמה הבית

 יצירת הוא התוצאות בפרסום ביותר החשש הגדול. הפרסום עצם של השליליות ההשפעות
 בדירוגים למספר (ציון) התייחסות תוך ובמקומונים, הארצית בעיתונות ופרסומן ליגה" "טבלאות

כאלו, מחוץ  ליגה טבלאות הספר. פרסום בית איכות לכאורה את ויחיד לכל בית ספר שמייצג אחד
 כלל לחזות ,תוצאות מבחן אחד או שניים להטעות ולהפוך להקשר הכללי של כל בית ספר, עלול

 החינוכית הרחב. אנו יודעים כי העשייה והציבור ההורים בבית הספר בעיני החינוכית העשייה
 של הגיל שכבות ושתי המיצ"ב מקצועות מאשר ארבעת יותר מתקיימת בהרבה הספר בבית

  . זאת לבדן לא יכולות ולא מתיימרות לשקף המיצ"ב ותוצאות המיצ"ב,
  

הם  מקצוע ך בכלהחיצוניים מתקיימים בכל בית ספר אחת לשנתיים, א ב"המיצ מבחני, ועוד זאת
 החינוכית העשייה את אינו מייצג אחת שנה של נתונים שפרסום כך שנים, לארבע אחת נערכים

  . ב"שנות קיום המיצ שבין השנים בשלוש הספר בבתי באותו מקצוע לימוד המתקיימת
בכדי לתת תמונה רחבה יחסית ולמנוע רדוקציה של תמונת בית הספר למספר אחד, החליט משרד 

לפרסם את הדוח הבית ספרי במלואו (ברמת שכבה). הנתונים שיתפרסמו יכללו אפוא  החינוך
(ברמת שכבה) את נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית ונתונים אודות ההישגים במבחני המיצ"ב 

כלכלי של -נתונים המביאים בחשבון את ההשפעה של הרקע החברתי -בנושאי המבחן השונים 
  ר התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ועוד. תלמידי בית הספר, את שיעו

ספריים (ובהם נתונים -, יתפרסמו דוחות המיצ"ב הבית23.9.2012: ביום א', נוהל פרסום הדוחות
  "(כמעט) הכלשל המשרד באתר הנקרא:  "אוח"ברמת שכבה) משלוש השנים האחרונות בפורטל 

ל בית ספר תחת הלשונית "דוחות . הדוחות יוצגו באתר בדף המיועד לכ2ודות מוסדות החינוך"א
מיצ"ב" ויעמדו לרשות הציבור הרחב (מנהלי בתי הספר מוזמנים להפנות את הורי התלמידים 

באתר זה יש לשונית ייעודית בה לאתר זה באם יראו זאת לנכון). בהזדמנות זו אבקש להזכיר כי 
  ציפי של בית הספר. כל בית ספר מוזמן לתאר את כלל העשייה החינוכית שלו ואת ההקשר הספ

זוהי הזדמנות בעבורכם המנהלים לחשוף את כלל העשייה המקצועית הנעשית בבית הספר על 
  הבטיה הפדגוגיים, הערכיים, החברתיים והרגשיים.

  אני סבורה כי חשוב מאד שתעשו זאת. 
  
  
  
  

                                                           
1
  http://rama.education.gov.ilכתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:  
2
 www.edu.gov.il/mosdot"(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך":  -כתובת אתר האינטרנט  

  ).2013יתבצע רק לאחר חופשת הפסח (אפריל יים לשנה"ל תשע"ב פרסום פומבי של דוחות מיצ"ב בית ספר 
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הלי בתי מבחני המיצ"ב ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית ימשיכו לשמש כלי סיוע חשוב למנ
הספר בשיפור העשייה בבית ספר וכלי מערכתי להערכת מערכת החינוך. אנו מתנגדים בכל תוקף 
לעריכת "טבלאות ליגה", אשר עלולות להגביר השוואות לא תקפות ותחרות לא הוגנת. כל גורם 
שיעשה כך יעשה זאת על דעת עצמו ובצורה בלתי אחראית, גם משום שבמרבית המקרים השוואות 

ה הן שגויות מבחינה מתודולוגית, וגם משום שפרסום כזה עלול לפגוע בעבודה החינוכית כאל
  התקין.  ההחשובה הנעשית בבתי הספר ולאיים על תפקוד

  
  
  
  

  

  
  בברכת שנה טובה ופורייה, 

       
 דלית שטאובר          

  
  
  
  

  מר גדעון סער, שר החינוךהעתק : 
  לית ראמ"הפרופ' מיכל בלר, מנכ"              
  מנהלי המחוזות              
   גב' מיכל כהן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי              
   עו"ד דורית מורג, היועצת המשפטית              
  מפקחים כוללים              
  מפקחים מקצועיים              
  מפקחי מינהל חברה ונוער              

 יועצות בכירות                   


