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 ראש העיר -הרב יעקב גוטרמן

 

  2017הדין וחשבון השנתי על  הביקורת לשנת 

נני מתכבד להגיש לך את הדין וחשבון על ג לפקודת העיריות , ה 170להוראות סעיף בהתאם 

, בה בעת כנדרש בפקודת העיריות מועברים עותקים מהדו"ח לחברי 2017הביקורת בעירייה לשנת 

 וועדת ביקורת.

 

 פרויקטיםהתנהלות אירועי התרבות בעיר,  ,השנה עסקה בנושאים שונים וחשוביםהביקורת 

מידי החינוך המיוחד, רכישת ציוד למוסדות בתחום הנוער והקהילה, תשלומי העירייה בגין תל

דווח על תיקון הליקויים שעלו בדוחות ו חינוך , טיפול העירייה בגניבת סולר ממתחם השאיבה

 קודמים.

לאור " התנהלות אירועי התרבות בעיר במוקד הדוח מוקדש פרק נכבד העוסק בנושא "

בתחום הנוער  העובדה כי עיריית מודיעין עילית קידמה בשנים האחרונות פרויקטים רחבי היקף

 בעיר והשקיעה משאבים רבים הנחוצים לכך.   והקהילה

בבדיקת השירותים הניתנים לילדי החינוך המיוחד הלומדים במוסדות  עוסק נוסף פרק 

 .ומוגבלויותעלי צרכים מיוחדים ילדים בעל רקע המודעות לנושא החינוך מחוץ לעיר 

ג )ג( הנך מתבקש להעביר לוועדת הביקורת את הערותיך לדו"ח תוך  170בהתאם לסעיף 

 שלושה חודשים מיום קבלתו.

 ג לעניין איסור פרסום פרטי הדו"ח בטרם הגשתו למליאת העירייה. 170תשומת ליבך לסעיף 

 

 

 בכבוד רב

 אהרונוביץ יהושע

 מבקר העירייה
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 תוכן עניינים

 ) כולל דו"ח מפורט( התנהלות אירועי תרבות בעיר .1

 

 תאור מצב קיים •

 היקף הפעילות באודיטוריומים המרכזיים •

 תפוסת המושבים באולמות  •

 פיקוח וניהול מכירת כרטיסים לאירועים •

 נוהל מכירת כרטיסים •

 השכרת אולמות למפיקים חיצוניים •

 האודיטוריומיםמצב פיזי של  •

 ונספחים הביקורתהמלצות  •

 

 )כולל דו"ח מפורט( פרוייקטים בתחום הנוער והקהילה .2

 

 הממצאים העיקריים •

 מבנה ארגוני •

 תכניות עבודה  •

 מדגם פרויקטים •

 נוער בוחר

 סדנאות וחוגים

 פעילות קיץ

 קייטנת מדע

 ונספחים המלצות הביקורת •

 

 תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד .3

 

 ממצאים עיקריים •

 במוסדות החינוך והמלצותביקורת שטח  •

 ירושלים –הבן יקיר לי 

 ירושלים –סמינר בית יעקב 

 ירושלים -שתילים

 ירושלים –דקלים 

 ירושלים –המסורה 

 מנחת ירושלים



 עיריית מודיעין עילית                                                                         2017דוח מבקר העירייה 
 

 ירושלים –משי בית ספר 

 ירושלים –משי גני ילדים 

 ירושלים -ניצנים

 בית שמש -סולם יעקב

 בני ברק –עלה 

 בני ברק -אוהליך

 

 מתחנת השאיבהגניבת סולר  .4

 

 ממצאים עיקריים •

 אירוע גניבת סולר מתחנת השאיבה •

 המלצות •

 

 אספקת ציוד למוסדות חינוך .5

 

 ממצאים עיקריים •

 ממצאי ביקורת שטח •

 מכרז לאספת ריהוט וציוד •

 ונספחים מסקנות והמלצות הביקורת •
 

 דוח מעקב תיקון ליקויים .6

 

 הוועדה לענייני ביקורת •

 צוות תיקון ליקויים •
 2016המבקר הפנימי דוח מבקר  •

 2017דוח מבקר משרד הפנים  •

 דוח מבקר המדינה •

 

 



התנהלות אירועי 

 התרבות בעיר 
 2017דוח מבקר העירייה 

 

 



 עיריית מודיעין עילית                                                                     2017דוח מבקר העירייה 

 

1 

 

 לאירועים מכירת כרטיסיםו התנהלות אירועי התרבות 

 

 רקע כללי

מקיימת קשת רחבה של פעילויות לרווחת התושבים, שמטרתן  מודיעין עיליתיריית ע                

ידי -הרחב ומנוהלות עללתת מענה הולם לשעות הפנאי. פעילויות אלה פתוחות לקהל 

. הפעילויות מתקיימות המתנ"ס עם  בשיתוף פעולה,המחלקה לנוער תרבות וספורט 

מרכזיים בעיר.  םכוש העירייה ובשלושה אודיטוריומיר במבני העירייה השונים, שהם

עירייה גם מאפשרת לגופים ציבוריים ופרטיים להשתמש במבני היחד עם זאת, 

בוע, ו/או באופן חד פעמי להפעלה וקיום תכניות קו עירייה על בסיס מתמשך

ופעילויות תרבות, חברה וחינוך, שיש להן זיקה לתכנים ולמטרות שלשם ביצוען 

פי -פעילות ואת המערך הכספי, עלהלקיים את  יםחייב העירייה והמתנ"ס הוקמו.

 שלשמן הוקם. מינהל תקין ולשאוף להשגת המטרות כללי

 

 מטרת הביקורת
 

תפוסת נוהל מכירת כרטיסים, היקף הפעילות, אירועי התרבות בעיר, התנהלות לבדוק את 

, והשכרת האולמות למפיקים חיצוניים בהתאם לתוכנית העבודה םהמושבים באודיטוריו

 השנתית.

  

 מהלך הביקורת
 

עם מנהלת מחלקת תרבות נוער וקהילה, מנהלת ערך פגישות מבקר העירייה  .1

י המתנ"ס, מנהלת מחלקת חשבונות במתנ"ס, גזבר המתנ"ס, עובדי המחלקה, עובד

 העירייה, יועצת משפטית של העירייה וקיבל הסברים מפורטים ומסמכים.

 בזמן האירועים. םבאודיטוריומינעשתה ביקורת מדגמית של תפוסת המושבים  .2

נערכו פגישות עם כל הגורמים בעקבותיו ממצאי ביניים  הוצא דוח במהלך הביקורת  .3

והוצא נוהל מחייב ע"י היועצת גובשו נהלים חדשים והיועצת המשפטית  הרלוונטיים

 המשפטית של העירייה.
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 מצב קייםה תיאור .א

לא קיים נוהל . נמצאים בתהליכי בניה אירועי התרבות בעיר ונהלי העבודהמערכת  .1
בעיקר בחופשות הלימודים ובחגים, רובם   נערכים אירועי התרבותברור ומסודר. 

ע"י מחלקת תרבות נוער וקהילה , חלקם מאורגנים ע"י מפעילים חיצוניים מאורגנים 
 בפיקוח המחלקה.

המתוכננים  והפרויקטיםהתרבות  תכניותהכוללת את כל קיימת תוכנית עבודה שנתית  .2
 , תקציר בפעילות, שיתופי פעולה בין מחלקתיים, ושותפים מרכזיים במימון התוכניות.

. פעילות תרבות סביב מעגל  פרויקטים 11תוכננו  2017 שנתבתוכנית העבודה השנתית ל .3
השנה, מיזמים חינוכיים, מיזם סדנאות אומנות, חוגי ילדים, תיאטרון קהילתי לדוברי 

אנגלית, סטודיו אומנות, סדנאות בישול בריא, יציאה למרחצאות בריאותיים, ימי 
 תרבות, בימות פיס, ולונה פארק עירוני.

בע כי רכזת התרבות בעירייה מגישה למנהלת המחלקה הצעות קונוהל העבודה הקיים  .4
 לפעילות , קהל היעד, עלות הפעילות ומחיר הגבייה .

לאחר חשיבה מערכתית, בדיקת התוכניות ברמה הרוחנית , ובהתאם לצרכים ולתקציב  .5
מתקבלת החלטה על הפעלת אירוע וסכום הגבייה. הביקורת מציינת כי כל האירועים 

 אחר פיקוח ובדיקה רוחנית ע"י עובדת המוסמכת לכך .מאושרים רק ל

תפקידה של רכזת התרבות לשבץ את האירועים שאושרו במרכזי התרבות השונים בעיר  .6
 בהתאם לסוג האירוע וכמות המשתתפים הצפויה.

נעשים ההתקשרות והזמנות העבודה עם מפעילי האירועים והספקים השונים  כיתהלי .7
הביקורת מציינת כי רכזת התרבות  הרכש של המתנ"ס.מול  המתנ"ס בהתאם לנהלי 

משבצת אחראי אירוע שתפקידם לגבות את הכספים ולפקח על התנהלות האירוע 
 רכזות התרבות מנהלות בשטח אירועים גדולים ומורכבים. בשטח.

 :רכישת הכרטיסים לאירועים מתבצעת בשלושה דרכים .8

 גביה באמצעות מערכת טלפונית בכרטיסי אשראי. .א

 ביית מוזמן בכניסה לאירועים.ג .ב

 גביה ע"י מפיק האירוע . .ג

אירועים הנערכים ע"י מפעילים חיצוניים מתנהלים ע"פ נוהל קופה פתוחה. מפעיל  .9
משלם דמי שימוש באולם לפי מחירון קבוע ופרסום האירוע בעיתון המקומי. מכירת 

 הכרטיסים וגביית הכספים נעשית ע"י אחראים מטעמו של המפעיל. 
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 המרכזיים באודיטוריומיםף הפעילות היק .ב

 

הטבלה שלהלן משקפת את כמות הפעילות שהתקיימו בשלושת היכלי התרבות  .1
וכוללת את כל סוגי האירועים והמופעים   2017-2016המרכזיים בעיר בשנים 

שהתקיימו בהם: הצגות ומופעים לילדים, נוער ומבוגרים, בתי ספר, ארגונים, הרצאות, 
 אירועי תרבות לדוברי שפות .מוסיקה, שירה, ו

 2016 2017 

 אשכול הפיס

 מקומות( 240)עד 

360 368 

 מרכז קהילתי ברכפלד

 מקומות( 420)עד 

333 325 

מנחת קהילתי פיס  מרכז 
 חינוך

 מקומות( 1000)עד 

102 89 

 782 795 סה"כ

 

ה חופשת חנוכבחול המועד פסח  וסוכות,  יםים נערכהתרבות המרכזי אירועיעיקר  .2
הפעילות מכלל  75%תרבות כ  אירועי 334נערכו  6/17-8/17בחודשים  ובחודשי הקיץ .

 .תהשנתי

בחופשות הלימודים ובקיץ בשנת  שנערכוהטבלה שלהלן משקפת את כמות האירועים  .3
 בחתך לפי קהל היעד: 2017

חנוכה  קהל היעד
 (2017)ינואר

פסח 
)אפריל 

2017) 

-קיץ )יוני
יולי 
2017) 

סוכות 
 (2017ר)ספטמב

ס"ה 
 אירועים

נשים 
 ונערות

15 11 45 15 86 

 95 7 78 10 אבות 
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 ובנים

אימהות 
 ובנות

 4 60 5 69 

 43  29  14 בנים 

 145  122  23 בנות

ס"ה 
 אירועים

52 25 334 27 438 

 

בחופשות הלימודים ובקיץ שנערכו  אירועי התרבותהטבלה שלהלן משקפת את כמות  .4
 יום:בחתך לפי אודיטור 2017

 ס"ה סוכות קיץ פסח חנוכה מקום

אודיטריום 
 אשכול הפיס

33 8 72 10 123 

אודיטריום 
מרכז 

 קהילתי

11 12 91 12 126 

אודיטריום 
מרכז פיס 

חדש )מנחת 
 חינוך(

4 4 28 4 40 

 289 26 191 24 48 ס"ה

אירועים בחנוכה, אירוע אחד בפסח ובסוכות נערכו  4,   אירועי תרבות בקיץ  143 .5
 שטחים פתוחים, פארקים ו/או באולמות אחרים. ב
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 ׁ )ינואר( אירועי חנוכה – באודיטוריום מדגם תפוסת המושבים .ג

הביקורת בחנה את שיעורי תפוסת המושבים בהיכלי התרבות אשכול הפיס ומתנס  .1
אירועים כולל אירוע אחד  10אירועים מרכזיים שונים מתוך  6ברכפלד במדגם של 
 פרטי.  חיצונישהופק ע"י מפעיל 

  .התנהלות מכירת הכרטיסים המתבצעת במקום האירועיםחסר פיקוח על   .2

 שאינו מיומן.מכירת הכרטיסים מתבצעת ע"י כח אדם  .3

 בדיקת כרטיסים בכניסה לאולם.  תהלא נעש .4

 

 יקוח וניהול מכירת כרטיסים לאירועפ .ד

ונים ידניים. מהם, נעשו תיק 4דוחות סיום אירוע נמצא כי ב  9בבדיקה מדגמית של  .1
מעוברים הסכומים הסופיים לצורך פיקוח ובקרה .  מושלמיםדוחות סיום האירוע אינן 

 פנימיות במחלקה .לטבלאות 

במערכת  מידיהתקבולים במזומן ממכירת הכרטיסים אינם מופקדים באופן  .2
  .הממוחשבת

המליץ פורטו הליקויים ו בולאחר הבדיקה המדגמית הוציא מבקר העירייה דוח ביניים  .3
גזבר העירייה  בעקבות דוח הביקורת,  לממונים לקבוע נוהל למכירת כרטיסים מסודר .

 זימן באופן מידי את כל הגורמים לדון בממצאי דוח הביניים של הביקורת . 

היועצת והוחלט כי לדון בממצאי הביקורת  התכנסו כל הגורמים הרלוונטיים .4
המחייב את כל הגורמים הרלוונטיים  מכירת כרטיסים לאירועיםהמשפטית תנסח נוהל 

 להתנהל על פיו.

הפיץ מבקר העירייה את נוהל מכירת הכרטיסים לאירועים הסופי לכל  19.3.18ביום  .5
הגורמים הרלוונטיים במחלקת תרבות והמתנ"ס תוך דרישה להפעיל נוהל זה בכל 

 (2018האירועים החל מאירועי פסח תשע"ח )

 דו לקבוע את הכללים בכל הנוגע למכירת הכרטיסים הביקורת מציינת כי הנהלים נוע

היועצת המשפטית של העירייה פרסמה נוהל מכירת כרטיסים  בעקבות הביקורת, .6
נוהל פי  לאירועים המחייב את כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה ובמתנ"ס לפעול על

 זה. 

הכרטיסים הביקורת מציינת כי הנהלים נועדו לקבוע את הכללים בכל הנוגע למכירת  .7
 להלן נוסח הנוהל:
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 עיריית מודיעין עילית בשיתוף עם מתנ"ס מודיעין עילית .ה
 מכירת כרטיסים לאירועים נוהל 

 רקע .1

אירועים, כנסים,  םמקיי ,עיריית מודיעין עיליתמתנ"ס מודיעין עילית, בשיתוף עם  .1.1

 "(. האירועיםהפעלות, סדנאות, הצגות ועוד בתחומה )להלן ייקראו כולם: "

 ל זה מטרתו לקבוע את הכללים בכל הנוגע למכירת כרטיסים לאירועים השונים.נוה .1.2

העירייה הינה גוף ציבורי הפועל לאספקת שירותים לציבור. כגוף ציבורי המחויב לכללי  .1.3

, בכלל זאת בנוגע לגביית מנהל תקין, מחויבת העירייה לפעול בהתאם להוראות הדין

 .כספים

 הגדרות .2

 ות הבאות: נוהל זה תהיינה ההגדרב

יש אינטרס ישיר מבצעת העירייה ו/או שלעירייה שתרבותית פעילות   - "אירוע"

   כנס, הצגה, סרט, סדנא, הפעלה וכיוצא בזה. –, ובכלל זאת בקיומה

 עובד המתנ"ס אשר הוסמך על ידי מנהלת מחלקת התרבות בעירייה.  -" "מנהל אירוע

 מתנ"ס מודיעין עילית.   -" מתנ"ס"

 עיריית מודיעין עילית.   -" עירייה"

 אחריות המתנ"ס והעירייה .3

העירייה ובכלל זאת מחלקת התרבות בעירייה היא היזמית המנחה באשר למדיניות  .3.1

 האירועים בתחומי העירייה, כמפורט בנוהל זה.

המתנ"ס הוא זה אשר אחראי על ביצוע האירועים. בכלל זאת אחראי המתנ"ס על  .3.2

סופם, לרבות נושא הגבייה באירועים כמפורט בנוהל  הפקת האירועים, מתחילת ועד

 זה.

בהכנסות, ככל שיש רווח  חלק מהאירועים מתוקצבים על ידי משרדים ממשלתיים. .3.3

להגדלת פעולות הרווח יופנה "(, הרווחלאחר ניכוי התמיכה הממשלתית )להלן: "

 התרבות. המתנ"ס בתחום
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 תפקידיו וסמכויותיו של מנהל האירוע .4

אחראי על כל נושא הפיקוח וגביית הכספים באירועים, בכלל זאת על המנהל  מנהל האירוע

– 

 לפקח על הסדרנים והמוכרנים באירוע. .4.1

לבצע סבירות ראשונית בין מספר הנוכחים באירוע למספר הכרטיסים שנמכרו וככל  .4.2

 שישנה אי סבירות לדווח באופן מיידי למנהלת מחלקת התרבות בעירייה.

בסוף כל אירוע. לעניין זה יובהר כי ככל שהמכירה המבוצעת  למלא דו"ח קופה מסכם .4.3

 אינה ממוחשבת, באחריות מנהל האירוע להכין דו"ח קופה מסכם באופן ידני.

לבדוק התאמה בין הדו"ח המסכם לכרטיסים שנמכרו, בהתאם לכרטיס האחרון  .4.4

 שנמכר, לפי מספר הברקוד שעל הכרטיס.

ה שבה יצוין שם האירוע, המועד המדויק של להכניס בסיום כל אירוע, למעטפה סגור .4.5

 –יום ושעה וחתימת שמו של מנהל האירוע, את המסמכים הבאים  –האירוע 

 הדו"ח המסכם. .1

 הכרטיסים שנשארו. .2

 הכרטיסים הקרועים שבידי הסדרנים. .3

 הכספים שנגבו במהלך האירוע. .4

, בכספת להפקיד את הכספים שנגבו במהלך האירוע, המצויים במעטפה הסגורה כאמור .4.6

"(, לא יאוחר מיום לאחר האירוע. ככל שיום לאחר הכספתהמצויה במתנ"ס )להלן: "

האירוע משרדי המתנ"ס סגורים, יפקיד מנהל האירוע את הכספים שנגבו באירוע, 

באחריות מנהל האירוע להחתים עובד  בכספת, ביום העבודה הראשון שלאחר האירוע.

 והופקדו בכספת כאמור.הגביה במתנ"ס על קבלת הכספים שנגבו 

הדו"ח המסכם; הכרטיסים  –את יתר המסמכים המצויים במעטפה הסגורה  .4.6.1

הקרועים בידי הסדרנים והכרטיסים שנותרו, יפקיד מנהל האירוע במחלקת 

כל שיום לאחר האירוע התרבות בעירייה, לא יאוחר מיום לאחר האירוע. כ

משרדי העירייה סגורים, יפקיד מנהל האירוע את המסמכים כאמור ביום 

העבודה הראשון שלאחר האירוע. באחריות מנהל האירוע להחתים עובד 

 מחלקת התרבות על קבלת המסמכים כאמור.
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לעניין זה יובהר כי מנהל האירוע הוא האחראי הבלעדי לכספים שנגבו במהלך 

ל שיש ביכולתו של מנהל האירוע להפקיד את הכספים בכספת המצויה האירוע. ככ

 במתנ"ס העירייה מיד לאחר האירוע, יפעל מנהל האירוע בהתאם.

 הנחיות בנוגע למכירת כרטיסים .5

 העירייה תנפיק לכל אירוע כרטיסים בהתאם לכמות המוערכת של המשתתפים באירוע. .5.1

 ואילך. 1 -כל כרטיס יהיה בעל מספר סידורי מ .5.2

העירייה תפעיל בכל אירוע מוכרנים, אשר יישבו בקופות, ותפקידם למכור את  .5.3

  הכרטיסים שהונפקו לאותו האירוע. 

בכל הנוגע למוכרנים יובהר כי העירייה מחויבת לפעול בהתאם לחוק עבודת הנוער, 

 .1953-תשי"ג

כל מוכרן מחויב לחתום על כתב ההתחייבות המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמך זה  .5.4

 ".1כנספח "

בנוסף, תפעיל העירייה בכל אירוע סדרנים, בהתאם לכמות השערים הפתוחים באותו  .5.5

אירוע. בכל שער יוצב סדרן, אשר תפקידו לקרוע את הכרטיסים ולשמור את 

 הכרטיסים הקרועים לצורך מעקב.

בכל סוף אירוע יש להדפיס דו"ח קופה מסכם ובו פירוט של הכרטיסים שנמכרו לאותו  .5.6

 ע.האירו

 שמירת מסמכים ונתונים .6

באחריות העירייה לשמור את הדו"ח המסכם ואת החשבוניות בנוגע לכל האירועים,  .6.1

 לצורך ביקורת. 

 על העירייה לתייק את המסמכים כאמור בצמוד למסמכי הנהלת חשבונות. .6.2

 

 אישור הנוהל .7

 נוהל זה נתון לשינוים, בהתאם לצרכי ודרישות העירייה. .7.1

 27.02.2018נוהל זה נבחן ואושר על ידו ביום אש העירייה מאשר כי ר .7.2
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הפיץ מבקר העירייה את נוהל מכירת הכרטיסים לאירועים הסופי לכל  19.3.18ביום   .8
הגורמים הרלוונטיים במחלקת תרבות והמתנ"ס תוך דרישה להפעיל נוהל זה בכל 

 (2018האירועים החל מאירועי פסח תשע"ח )

קבוע את הכללים בכל הנוגע למכירת הכרטיסים הביקורת מציינת כי הנהלים נועדו ל
 נבחנו ואושרו ע"י ראש העיר.

הביקורת רואה בחיוב את יישום נוהל מכירת הכרטיסים בשטח, את שיתוף הפעולה בין  .9
 כל הגורמים הרלוונטיים וממליצה להמשיך וליישם את הנהלים בכל האירועים.

 

 השכרת האולמות המרכזיים למפיקים חיצוניים .ו

 מרכזיים מושכרים למפיקים חיצוניים: אודיטוריומים שלושה .1

 מקומות ישיבה  420עד  מרכז קהילתי  בשכונת בברכפלד .א

 מקומות ישיבה 240עד  אשכול הפיס  בשכונת קרית ספר  .ב

 מקומות ישיבה 1000עד מנחת חינןך  קהילתימרכז  .ג

 השכרת האולמות מלווה בחתימה על חוזה המסדיר את התנאים החלים על השוכר .2
 ועל המשכיר וכן את תעריף דמי השכירות אותם גובה העירייה.

תעריפון  שימוש במבני התרבות שקבעה העירייה מתייחס לאשכול הפיס ולמרכז  .3
הקהילתי בשכונת ברכפלד. לא קיימת התייחסות למרכז התרבות מנחת חינוך. 

 . לא ניתן לקבוע את מועד עדכון התעריפון הביקורת מציינת כי 

שעות למוסדות  5ירות האודיטוריום בשעות אחה"צ והערב למשך תעריף שכ .4
תעריף ₪.  1000עירוניים, ארגונים קהילתיים, ועסקים מקומיים קטנים הינו 

שכירות האודיטריום למוסדות שאינם עירוניים ו/או גופים עסקיים אחרים הינו 
1800  .₪ 

נוספות ושעת  התעריפון כולל  תוספת מחיר לחדר מחול, שימוש בלובי, שעות .5
לשעה ללא ציוד מעבדה ₪  35-100התקנת ציוד. תעריף השכרת חדרי הפעילות 

תעריף שעת  לשעת פעילות בוקר כולל ציוד מעבדה וחומרים.₪  50וחומרים ו/או 
 לשעה₪  50-150פעילות בחדרי הפעילות בשעות הערב 
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 מדגם -חוזים/הסכמים להשכרת האולמות .6

התעריף   שוכר האולם תאריך
השכרה ע"פ ל

 החוזה 

 תאריך האירוע

סימנר תהילה  21.10.17
 בני ברק

1800 11.12.17 

סימנר הליכות  5.11.17
 בית יעקב

1000 11.12.17 

 5.11.17 1000 מתוקים לדרך 2.11.17

  3000 יד אליעזר 26.10.17

סימנר הליכות  אין תאריך
 בית יעקב

1000 29.5.17 

   ארגון נשי 1.6.17

 30.7.17 1000 כיםער 10.7.17

 11.9.17 1000 בית יעקב  31.7.17

המכון לתנועה  29.8.17
 מבריאה

1000 25.10.17 

 25.9.17 1000 מרכז השלמויות 7.9.17

 17.9.17 1000 שמורה במבול 13.9.17

 2.11.17 300 צלילי ילדות 21.10.17

 חנוכה 1800 סיטיבוק 9.11.17

 19.12.17 1800 קווים 9.11.17

 13.1.18 1000 ערכים 15.11.17

 חנוכה 1000 ארגון יסוד הבית 27.11.17

ארגון נשות  18.5.17
 ויזניץ

300 25.5.17 
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 20.6.17 שח לשעה 50 עזר מציון 18.5.17

 13.6.17 1000 ערכים 23.5.17

 סיון 1000 שמירת הלשון 14.5.17

 28.8.17 1000 בנות ברסלב 5.6.17

  1000 אור גלעד 1.5.17

 ב אב-א 1000 גולדשמיט חיה 6.5.17

 אב–תמוז  1000 נשי קרית ספר 1.6.17

 ט באב 1000 שושי 27.6.17

 כא אלול-כ 1000 נשות קרלין 31.8.17

נשי  -וזכרנו 7.9.17
 ויזניץ

1000  

 חוהמ סיוכות 1000 נוצרי לשון 13.9.17

 17.1.18 לשעה 50 עזר מציון 15.1.17

 

אין מעקב ופיקוח מסודר אחר קיום האירועים א כי הביקורת נמצ ה שערכהבבדיק .7
  המפיקים החיצוניים.ע"י  בפועל לא שולמו  /ששולמו והתשלומים

חוזים אינם חתומים ע"י העירייה לא צוין  15בבדיקת החוזים וההסכמים נמצא כי  .8
בהם תאריך מסירת הודעה המאשרת את קיום האירוע. במקרה אחד נמצא כי 

י המבקש ובמקרה אחד לא צוין סכום השכירות. בכל שאר החוזה אינו חתום ע"
 החוזים שנבדקו נמצאו חוזי השכרה כנדרש.

הביקורת בדקה האם התעריפים שהיו נקובים בחוזי ההשכרה תואמים את  .9
התעריפים אכן תואמים לסכומים שנקבעו ונמצא כי  התעריפים שנקבעו בתעריפון .

 בתעריפון.

 

 מצב פיזי של האודיטוריומים .ז

 אשכול הפיס ) אבני נזר(
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ערכה הביקורת סיור שטח באולם האירועים באשכול הפיס ברחוב אבני נזר  8.3.18ביום  .1

על מנת להתרשם ממצבו של האולם בהשתתפות הגב גילה כהן ואיש התחזוקה מר חיים 

 דוד.

 מקומות ישיבה. 220האולם מכיל  .2

בשל בלאי הנובע בעיקר בשל  במצב הקיים ניתן להצביע על ליקויים ) חלקם משמעותיים( .3

 .תחזוקה לקויה

 : להלן עיקרי הממצאים המחייבים טיפול .4

מהמנורות הממוקמות בחלק מתקרת האולם שרופות, מנורות  30%כ  -תאורה באולם

 הממוקמות בקיר המדרגות שרופות.

קיימים מספר נקודות הזקוקות לתיקוני טיח וצבע, האולם זקוק לצביעה יסודית  – קירות

 ל מעקות הידכול

 12פרוז'קטורים המאירים את הבמה אינם עובדים, הבמה מוארת באמצעות  4 – במה

פלורסנטים גבוהים מאד ,קירות הבמה מתקלפים , חסרים פנלים מעץ הפרקט זקוק 

 לתיקונים צבע  וטיפול דחוף.

תחת קיון אינו משביע רצון , אבק ולכלוך רב מיהאולם אינו נקי. מצב הנ – ניקיון האולם

 למושבים.

כתמים מתפשטים על ריצפת השיש בשטח הלובי, תקלה במערכת  – לובי כניסה

 התאורה,

 מהמנורות הממוקמות בתיקרה שרופות. 30%כ 

מראות שבורות ומהוות סכנה מידית, חסרים חלקי תקרה אקוסטית,  – חדר ההלבשה

משמש  2לתחה משמש כמחסן, חדר מ 1הקירות זקוקים לתיקוני טיח וצבע, חדר מלתחה 

 לאחסון כסאות.

חסרה תאורה, תקרה מלוכלכת, קפיץ דלת נכים שבור, מתקני נייר טואלט  – שרותי גברים

 במצב חלודה, רמת ניקיון בינונית.

 לא נבדקו. – שרותי נשים

 ברכפלדמרכז קהילתי אולם אירועים 

ל מנת הביקורת ערכה סיור שטח באולם מרכז קהילתי ברכפלד ברחוב יהודה הנשיא ע .1

 להתרשם ממצבו של האולם בהשתתפות רכזת התרבות במקום.
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במצב הקיים ניתן להצביע על ליקויים ) חלקם משמעותיים( בשל בלאי הנובע בעיקר בשל  .2

 .תחזוקה לקויה

 : להלן עיקרי הממצאים המחייבים טיפול .3

 ארון החשמל פרוץ ומהווה סכנה. -תאורה באולם

קות לתיקוני טיח וצבע, האולם זקוק לצביעה יסודית קיימים מספר נקודות הזקו – קירות

 כולל מעקות היד.

 מערכת המיזוג תקינה .  – מזוג אויר

האולם אינו נקי. מצב הניקיון אינו משביע רצון , אבק ולכלוך רב מתחת  – ניקיון האולם

 למושבים.

ירות קילופים בקירות הכניסה. יש להשלים פנלים חסרים ולצבוע את הק – לובי כניסה

 במבואה. נורות שרופות בכניסה לאולם.

 מהמנורות הממוקמות בתיקרה שרופות. 30%כ 

מראות שבורות ומהוות סכנה מידית, חסרים חלקי תקרה אקוסטית,  – חדר ההלבשה

משמש  2משמש כמחסן, חדר מלתחה  1הקירות זקוקים לתיקוני טיח וצבע, חדר מלתחה 

 לאחסון כסאות.

י אסלה שבורים. יש לסלק את המפגעים כגון ארון פח ישן, חלקי מכס – םרותיישאזור ה 

כסאות שבורים, אין נייר ניגוב ידיים, התאורה בשירותים תקינה, יש לפנות כסאות פלסטיק 

 כדי לאפשר נגישות לשירותים.

 הרחבה אינה נקיה בעיקר בסמוך לגדרות הכניסה. –רחבת כניסה 

 תקינים –מושבים 

המחסן מכל הציוד המיותר ולהתקין מנעולים לארון התקשורת, ארון יש לפנות את  –מחסן 

 כיבוי אש, ומערכת לגילוי אש.

 

 

 

 מרכז פיס מנחת שלמהאולם אירועים 
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הביקורת ערכה סיור שטח באולם מרכז הפיס הקהילתי ברחוב מנחת שלמה על מנת  .1

 להתרשם ממצבו של האולם בהשתתפות איש התחזוקה במקום.

 מקומות ישיבה. 1000האולם מכיל כ  .2

 הביקורת מציינת כי קיימת רמה נאותה של תחזוקת המבנה ושמירה על הציוד הקיים. .3

 :להלן עיקרי הממצאים  .4

 יש לחזק אסלות ולהחליף פלורסנט. השירותים תקינים. - שירותי גברים

 תקינים – שירותי נשים

 זרוק על הרצפה.בחדר החשמל נמצא ציוד רב של מועדון גיל הזהב. הציוד  -חדר חשמל

יש להחליף מנורות. מצב הניקיון סביר, יש לנקות חלונות באזור  - מבואה שמאלית

 המדרגות, יש לבצע תיקוני רטיבות במדרגות.

 מקומות בהם קיים חריץ. 2מצב הפרקט מצויין למעט  -אולם

 מזגנים תקינים

 מסכים תקינים

 מושבים. 2כסא אחד שבור . חסרים  – מושבים

 יש להתקין תאורה. -ימעבר אחור

 ש לבצע ניקיון רחוב קבוע ברחבת הכניסה. -רחבת הכניסה

 

 

 

 

 

 

 הביקורת ממליצה
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ליישם את  נהלי העבודה החדשים בנושא מכירת כרטיסים לאירועים שגיבשה היועצת  .1
המשפטית של העירייה בכל האירועים הנערכים ע"י העירייה ו/או המתנ"ס ולהקפיד על 

 מנהל תקין.

 את נהלי העבודה החדשים בקרב עובדי המחלקה והגורמים הרלוונטיים. להטמיע .2

 להקפיד על חתימת הסכם שכירות האולמות למפיקים פרטיים גם ע"י העירייה. .3

 .לעדכן את תעריפון השימוש במבני תרבות  .4

ת למפיקים חיצוניים כולל מעקב בנושא השכרת האולמו מדויקלערוך פיקוח ומעקב  .5
 ים כספיים לעירייה.דנוע הפסאחר ההכנסות כדי למ

 

 תגובת ראש העיר

כפי שציין המבקר, העירייה לקחה לתשומת ליבה את ממצאי הביניים, לא 
 המתינה לדוח הסופי ומיד הקפידה על תיקון הליקויים.

נקבעו נוהלי מכירת כרטיסים לאירועים, רועננו נהלים, נערכו פגישות עם 
תחזוקה מידיות באודיטוריומים  כל הגורמים הרלוונטיים, נעשו פעולות

 ונערך מכרז על ניקיון אולמות האירועים.

 



 

 

 

 

 

 תכנית עבודה מח' נוער תרבות וקהילה

 מודיעין עילית

 

 

 

 

 -תשע"ח-



 

 וצעירים נוערילדים תחום 

שת"פ  תקציר פעילות שם התכנית/הפרויקט תכנית מובילה
 רשותי/מחלקתי

שותפים 
 הערות מרכזיים

תכניות העשרה 
משלימות 

 לילדים

 גינות מאכל בגני ילדים
גני ילדים  30הקמת גינות מאכל בכ

כולל הכשרה, הדרכה וליווי לצוות 
 החינוכי

 

המשרד להגנת 
 הסביבה

עמותת לעבדה 
 ולשמרה

התכנית אינה משוייכת 
באופן מובהק לתחום 

 מסוים במחלקה

 חוגי ניווט/סיור
חוגי העשרה לבנים לפיתוח מיומנויות, 
העצמה אישית והרחבת תחומי הידע 

 ותעסוקת הפנאי לבנים

 
חוגי  –מח' תרבות 
 ילדים

  משרד המדע

 מרכזי למידה מדעים
מפגשי הדרכה לילדי כיתות היסודי 

בתחומי מדעים להעשרה והרחבה של 
 עולם הידע והמושגים

 משרד המדע אשכול פיס
 מותנה באישור המשרד

הובלת התכנית ע"י 
 מנהלת אשכול הפיס

 מרפסת אקולוגית
אקולוגי לחשיפת -הקמת מתחם בוטני

לתחומי דעת  ילדים, נוער וצוותי הוראה
 שונים במדעים וסביבה

 משרד המדע אשכול פיס

תכנית העשרה לילדים לקויי למידה  תכנית העשרה לילדי חנ"מ
 בתחומים שונים 3-14בגילאי 

מח' צרכים מיוחדים 
  אגף החינוך

המודל עדיין אינו קבוע. 
תחומי הפעילות 

משתנים בהתאם לסוגי 
 התקציבים/הצרכים

 
 "צמרת"

התנדבות מרכז 
 ומעורבות נוער

 בתהליך חשיבה ובנייה   הקמת פורום מנהיגות נוער והכשרות קבוצות מנהיגות נוער

 חונכות

חונכות אישית ע"י בני נוער לילדים עם 
קשיים שונים. כולל הכשרות מקצועיות 

-לבני הנוער ותכניות משותפות חונכים
 חניכים במהלך השנה

 
שת"פ בתי 
  ספר/קהילה

 ליולדותגיהוץ 
התנדבות נוער בשמחות בקהילה 
בתחומים שונים, כולל הכשרות 

 מקצועיות ומפגשי גיבוש והעשרה.
 יח' ההתנדבות

ארגוני עזר 
 ליולדות

 

 עיצוב בארים לשמחות
עריכה ועיצוב בר בשמחות של משפחות 
העיר. השנה אפשרות לשדרוג המענה 
 ע"י חיתוכים ועיצובים בפירות וירקות

קבלת  –מח' קהילה 
   פניות



 חוגים
העברת חוגי אמנות לילדות בשילוב 

הדרכה מקצועית לנערות המתנדבות 
 ממנחה מוסמכת

חוגי  –מח' תרבות 
   ילדים

 המשמחות
קבוצות בני נוער להתנדבות של שעת 

שירה, נגינה ושמחה בבתים של 
 חולים/משפחות במצוקה

רווחה, קשישים, 
 התנדבות, קליטה

גב' אסתר 
 קורלנסקי

יש להרחיב את שיתופי 
הפעולה עם גורמים 

 מפנים

 משחקיית צמי"ד
הפעלת משחקייה מטעם המרכז 

למשפחה למשפחות צמי"ד פעמיים 
 בשבוע

   המרכז למשפחה

יום שיא עשיר להעצמה, גיבוש והוקרה  טיול שנתי מסכם
 מקבץ תקציבים   בסיום שנת התנדבות במרכז "צמרת"

 כללי -נוער 

 אופניים לבני נוער טיול
טיול אופניים ספורטיבי ומאתגר 

  בני נוער 1200לכ

משרד 
 הפריפריה

 משרד הספורט
איגוד ארגוני 
 בני הישיבות

 

קורסי העצמה, מודעות ופיתוח יכולות  קורסי העצמה לנערות 
   אישיות לנערות בעיר

שאיפה לפיתוח מענים  
נוספים לנערות. 

 בתהליך חשיבה ובנייה
דרמה לנערות -סוציוקורס 

 בסיכון
קורס להעצמה אישית וקבוצתית ומתן 

 בתהליך חשיבה ובנייה  קידום נוער )בתיה( ביטוי אישי

 צעירים

 הקמת מרכז צעירים
הקמת מרכז הכוללת הקצאת מבנה, 

 שיפוץ והצטיידות וגיוס מנהל/ת
 גיוס צעירים פעילים להובלת המרכז

משרד  
 הפריפריה

תחום חדש בהתפתחות 
 תכנית זכויות לצעירים התהווה בשנה זוו

 

פעילות רחבה לקידום אוכלוסיית 
הצעירים בתחומים: חינוך פיננסי, 
 מיצוי זכויות, הדרכה הורית ויזמות

מרכז  –מח' קהילה 
 זכויות

 תעסוקה-מפתח

משרד 
 הפריפריה

תכנית מעורבות חברתית 
 צעירים

מגוון פעילויות לקידום מעורבות 
המשרד  יח' ההתנדבות קהילתית של צעירים ברשות-חברתית

 לשיוויון חברתי

 פעילות קיץ

קייטנות עשירות ומסובסדות לילדות  קייטנות גנים
משרד  רשתות גנים בכל גני הילדים בעיר

  הפריפריה

מסובסדת בהיקף עירוני פעילות קיץ  בין הזמנים סביב השעון
 ענק לתושבי העיר

 מח' תרבות
 מחשובמח' 

-משרד החינוך
עיר הילדים 

והנוער + 
תקציבים 

נוספים בהתאם 
 להגשות

טרם הוחלט על מודל 
 התכנית בשנה זו



 מערך התנדבות נערות בפעילויות הקיץ בני נוער –התנדבות קיץ 
מוגנות -קידום נוער
  קיץ

קידום נוער משתלב 
 בתכנית הרחבה

פעילות סיכום והוקרה 
מדציות  –למתנדבי קיץ 

 קייטנות + בין הזמנים
לשקול הפרטה/שילוב   יח' ההתנדבות טיול/הפעלה/תכנית למתנדבות

 הקבוצות + תוכן

פרויקט עטיפת  –עוטף חסד 
ספרי לימוד למשפחות 

 הקהילה

פרויקט קהילתי בהובלה והפעלה של 
בתהליך חשיבה ובנייה    ח'-נערות כיתות ז'

 לגבי הפעלה בשנה זו

 משרד המדע  קייטנות מדע לילדים בכתות היסודי מדעקייטנות 
מיועד עפ"י רוב לילדי 

 עובדים

 קייטנת אנגלית
קייטנת העשרה בחופשת הקיץ לפיתוח 

השפה האנגלית בקרב ילדים בכתות 
 היסודי וחט"ב

 משרד המדע 
  "סינגליש"



 תרבותתחום 

 תקציר פעילות שם התכנית/הפרויקט
שת"פ 

 עירוני/מחלקתי
 הערות שותפים מרכזיים

פעילות תרבות סביב מעגל 
 השנה

פסטיבלים, סדנאות, מופעים ופעילויות תרבות מגוונות 
ועשירות לכלל תושבי העיר בכל הגילאים בזמני שגרה, 

 חופשות וחגים
 

משרדים שונים,  
 לפי ההגשות.

יש לבנות תכנית עבודה 
 שנתית לפי חודשי השנה

מקצועיות ומסובסדות של סדנאות והרצאות סדרות  מיזם חינוכי
 מח' קהילה בנושאי חינוך ילדים

 תרבות יהודית
-משרד הרווחה

 חוסן

מימון ת.יהודית בשנת 
 תשע"ז

מיזם סדנאות  –ידי אמן 
 אמנות

פרויקט להרחבת העשייה האמנותית לנשים תוך מתן 
 הפריפריהמשרד   הזדמנות לפיתוח יצירתיות וכישורים, העצמה והעשרה. 

 חורף תשע"ח
שיוויוניות  -מול המשרד

 המגדרים 2-ל

 חוגי ילדים
חוגי העשרה לבנים לפיתוח מיומנויות, העצמה אישית 
והרחבת תחומי הידע ותעסוקת הפנאי לבנים בתחומים 

 שונים 
 סבבים בשנה 2  

תיאטרון קהילתי לדוברי 
 אנגלית "נשי"

 

כולל ניהול חובבני לדוברי אנגלית -תיאטרון קהילתי
 אמנותי מקצועי ומופע לקהל הרחב

 
 מפעל הפיס

 משרד הפריפריה
מימון מפעל הפיס בשנה 

 זו אינו וודאי

הקמת סטודיו לאמנות מקומית כולל איתור וקידום  סטודיו אמנות
 אמניות בעיר והפעלת פרויקטים בקהילה בתחום האמנות

 מח' קהילה
 מח' נוער וצעירים

 משרד התרבות
 מרק"ם

ריכוז הפועל ע"י עמותה 
 מפעילה

-משרד הרווחה מח' קהילה סדנאות בנושאי תזונה נבונה , אפייה ובישול בריא סדנאות בישול בריא
 חוסן

עדיפות לחיבור למטבח 
 הלימודי

יציאה למרחצאות 
 לא קבוע   יציאות מאורגנות לחמי געש/יואב לגברים ו/או נשים בריאותיים

מתוך רשימת  מפעל הפיס  תרבות בחודש אלול )ספטמבר(מקבץ מופעי  ימי תרבות
 מפעל הפיס  מופע תרבות איכותי ומושקע לבחירת הרשות בימות פיס אמנים/מופעים אפשריים

 בהובלת המתנ"ס מפעל הפיס  מתחם מתקנים ענק בפארק העירוני בחוה"מ פסח לונה פארק עירוני
אשכול הפיס  –מבני תרבות 

 –מזכירות מחלקה  מודל עבודה, תחזוקת מבנים, שיבוץ אירועים ועוד ומתנ"ס ברכפלד
בשנה זו מתוכנן שיפוץ   אישור אירועים

 אשכול הפיס

מפגשי סופרים, יריד קולינרי, חוגי נשים )דרמה,  חלומות...
 בתכנון   תדמיתנות(, טיולי משפחות



 קהילהתחום 

 תקציר פעילות שם התכנית/הפרויקט תכנית מובילה
שת"פ 

 מחלקתי/עירוני
 הערות שותפים מרכזיים

 מרק"ם

תכנית – שכנות טובה
 בניינים

תכנית לפיתוח חוסן קהילתי, עזרה 
 הדדית ורשת חברתית תומכת במודל בניין

 יח' התנדבות
 ע.קהילתית

 מרק"ם
 חוסן-משרד הרווחה

המשרד לשיוויון 
 חברתי

ייתכן הפעלה 
 כפיילוט בשנה זו

  והדרת פני שכן
 קשישים

 יח' התנדבות
המשרד לשיוויון 

 חברתי

ממתין לאישור 
התכנית ע"י 

 המשרד

 פורום אמניות
יצירת קבוצת אמניות מובילה הלוקחת 
חלק פעיל בהפעלת הסטודיו, העלאת 
 צרכים ופיתוח יוזמות בתחום האמנות

 מרק"ם תרבות
חלק מתכנית 
 סטודיו אמנות

 וצעירים. כלול בתכנית העבודה של התחום לעילשת"פ עם תחום נוער  צעירים מרכז
 שת"פ עם תחום תרבות. כלול בתכנית העבודה של התחום לעיל מיזם חינוכי חוסן קהילתי

תשתיות ופלטפורמות 
 קהילתיות

 קהילתי-מטבח לימודי
הקמה והפעלת מענה. כולל בניית תכניות 

עבודה, פיתוח סדנאות בקהילה, גיוס 
 שותפים ומשאבים

 ג'וינט אשלים 
מוקם במבנה 

 המרכז למשפחה

משחקיית השאלה 
 קהילתית

הקמה והפעלת מענה.  כולל למידה והכרת 
מודלים ארציים, בניית מודל ונהלי 
 עבודה, קידום תשתיות נדרשות ועוד

  צמרת-נוער
ייתכן התחלת 

פעילות כפיילוט 
 בשנה זו

 התנדבות

 יום החסד
פעילות היקפית של סיוע למשפחות 

בקהילה לקראת חג הפסח ע"י מרבית 
 תלמידות התיכונים בעיר

נערות  2000-כ תיכונים לבנות מח' נוער
 מתנדבות

סיוע ליולדות ע"י קבוצת נשים ותיקות  אם לאם
  מרכז גיל רך ומנוסות.

הוקם ע"י מוטב 
 –יחדיו. לא פעיל 

בשנה זו תתחדש 
 הפעילות

בעיר, כולל איגוד ארגוני עזר ליולדות  אם בישראל
  ארגוני עזר ליולדות  פורום נציגות פעיל מכלל הארגונים

אינו מתקיים    כנס שנתי לכלל המתנדבים ביחידה כנס הוקרה למתנדבים
 בכל שנה



 משפחה מספרת
אימהות וילדים שעברו הכשרה בתחום 

התנדבות בתוך  -הסיפור. שלב א'
 התנדבות בקהילה -הקבוצה. שלב ב'

 עירוניתספרייה 
 קשישים

התנדבות -ג'וינט
  משפחתית

 שמחה באוויר
פרויקט עיצוב בלוני מזל טוב ליולדות 

בעיר )בשילוב שקית מתוקה( ע"י נערות 
 מתנדבות

 תיכון ויזניץ 
פעיל + בתהליך 
 הרחבה ופיתוח

 ותיקים

סדנאות ומיזמים 
 קהילתיים לפעילים

 הרצאות וסדנאות בנושאי תוכן רלוונטיים

 קשישים
המשרד לשיוויון 

 חברתי
ממתין לאישור 

 טיולים ברחבי הארץ לאוכ' הגיל השלישי קהילה מטיילת המשרד

פעילות ספורט או התעמלות במים  ספורט וקידום בריאות
 מסובסד לאוכ' הגיל השלישי

 גמלאיות
+ 50קבוצה חברתית פעילה לנשים בגילאי 

הנפגשת באופן קבוע מדי שבוע כולל 
 הרצאות תוכן, פעילויות ומסיבות שונות

בבדיקת סטטוס  בית המורה שצ'רנסקי 
 שת"פ

 נפש בריאה בגוף בריא
+ הנפגשת מדי 50קבוצת פעילות בגילאי 

שבוע בספרייה לשעת התעמלות, ארוחת 
 בוקר קלה, הרצאת העשרה והווי חברתי

 ספרייה עירונית
 מתנ"ס
 תרבות?

 
המענה מופעל 

ע"י תושבת 
 פעילה

 קידום האשה
קורסים וקבוצות לפי אוכ' דמוגרפיות  מועדון נשים

 ו/או לפי נושאי תוכן
 מח' תרבות

 
המשרד לשיוויון 

 חברתי
 מרק"ם

ממתין לאישור 
 המשרד

 תעסוקה-מפתח קורסים שונים לפיתוח עסקי יזמות ופיתוח עסקי

בתחום  סיוע לתושבי העיר במיצוי זכויות מיצוי זכויות בקהילה מרכז זכויות
  שי"ל  הביטוח הלאומי

מיזמים סביבתיים  איכות סביבה
 קהילתיים

מיזמים קהילתיים בתחום איכות 
 הסביבה בהפעלה ע"י קבוצות שונות

 סטודיו אמנות
 נוער?

המשרד להגנת 
 הסביבה

תכנית חדשה 
 בשנה זו

    מדרשיית נשים, מרכז סדנאות קהילתי  חלומות...

 



 תשע"ח במודיעין עיליתטבלת ארועי  סוכות 

 מחיר קהל יעד שעה מקום שם הפעילות יום

 מוצ"ח
 ט"ו בתשרי
5/10/17 

 הקרנה 
 "פתאום"
 ר.אליאס

 אשכול הפיס 
 59אבני נזר  'רח

 ₪  20 נשים ונערות 21:00

 הקרנה 
 "עלה קטן"
 ט.אברהמי

 מרכז קהילתי 
 1יהודה הנשיא רח' 

 ₪  40 נשים ונערות 21:00

 שישי
 ט"ז בתשרי

6/10/17 

 אשכול הפיס  תערוכת סוכות
 59אבני נזר  'רח

כניסה  משפחות 12:30-10:00
 חופשית

 מרכז קהילתי  כנס שמירת הלשון
 1יהודה הנשיא רח' 

 ₪  10 אבות ובנים 10:30

 מוצ"ש
 י"ז בתשרי
7/10/17 

 הקרנה 
 "אחרי"
 ר.שיק

 אשכול הפיס 
 59אבני נזר  'רח

 ₪  30 נשים ונערות 21:00

 הר""איסתהקרנה 
 מ.ברזל

 מרכז קהילתי 
 1יהודה הנשיא רח' 

 ₪     40 נשים ונערות 21:00

 
 ראשון

 
 

 ראשוןיום 
 י"ח בתשרי
8/10/17 

 אשכול הפיס  תערוכת סוכות
 59אבני נזר  'רח

כניסה  משפחות 10:00-17:00
 חופשית

 "יחדיו לירושלים"
 שרה זילברברג

 מרכז קהילתי 
 1רח' יהודה הנשיא 

 אימהות ובנות 11:00
 (5)בנים עד גיל 

5  ₪ 

12:30 

 הצגה ר' שרגי
 "השליח"

 מרכז פיס קהילתי 
 3רח' מנחת שלמה 

 ₪  5 אבות ובנים 11:00



 

 הקרנה
 "שוברת גלים"

 מרכז קהילתי 
 1רח' יהודה הנשיא 

 ₪  10 בנות היסודי 15:00

 הקרנה 
 "אבודות"

 מ.ברזל

 אשכול הפיס 
 59אבני נזר  'רח

 ₪  20 נשים ונערות 17:30

 הקרנה
 "לא לפול"

 א.בראך

 אולם "בית חינוך"
 2רח' ראב"ד 

 

 ₪  25 ונערותנשים  20:30

סדנת אומן עם 
 א.בראך 

 אשכול הפיס 
 59אבני נזר  'רח

בנות נשים ו 21:00
 סמינר

כניסה 
 חופשית

-מופע כנורות
 "אלף אתמולים"

 מרכז פיס קהילתי 
 3רח' מנחת שלמה 

 ₪  10 נשים ונערות 21:00

 
 
 
 שני
 
 

 יום שני
 י"ט בתשרי

 מופע בובות
 "מלך הכבוד"

 אשכול הפיס 
 59אבני נזר  'רח

  אימהות ובנות 11:00
5  ₪ 12:30 

14:00 

 מרכז קהילתי  מופע דרבוקות
 1רח' יהודה הנשיא 

 ₪  5 בנות היסודי 11:00

12:30 

 

כנס ילדי התתי"ם 
 וההצגה:
"יוסלה        

 מרכז פיס קהילתי 
 3רח' מנחת שלמה 

 ₪  5 אבות ובנים  12:00



 קמצן קדוש"  9/10/17
 

 הקרנה
 "מתנת האש" 

 ר.אליאס     

 מרכז קהילתי 
 1רח' יהודה הנשיא 

15:30 
 

 
 

  נשים ונערות
25  ₪ 

הקרנה 
 הר""איסת

 מ.ברזל

 מרכז פיס קהילתי 
 1רח' מנחת שלמה 

 ₪  35 נשים ונערות 17:00

20:30 40  ₪ 

 אשכול הפיס  בת מלך 
 59אבני נזר  'רח

  ₪ 10 נערות 18:00

 נשים בלבד! 21:00

 הקרנה 
 ורת"יו"ע

 

 אולם "בית חינוך"
 2רח' ראב"ד 

 

 ₪  10 נערות 20:30

 שמחת חג
 לנשים ונערות  

 

 מרכז קהילתי 
 1רח' יהודה הנשיא 

21:00 
 

כניסה  נשים ונערות
 חופשית

 
 יום שלישי
 כ' בתשרי
10/10/17 

 "למה כובע"
 

 אשכול הפיס 
 59אבני נזר  'רח

 אמהות ובנות 11:00
 ( 5)בנים עד גיל 

5  ₪ 

12:30 

 מרכז קהילתי  להטוטים
 1רח'  יהודה הנשיא 

 ₪  10 אבות ובנים 11:00

12:30 



 מרכז קהילתי  מעגל מתופפים
 1רח'  יהודה הנשיא 

 ₪  5 אבות ובנים 16:30

18:00 

 הקרנה 
 "הריני מוחלת"

 ט.אברהמי

 מרכז קהילתי 
 1רח'  יהודה הנשיא 

 ₪  10 נשים ונערות 17:00

 יום שני 
 כ"ו בתשרי

 מרכז קהילתי      המסע אל החלל
 1רח'  יהודה הנשיא  

 אבות ובנים  19:00
 10מגיל 

10  ₪ 

 יום רביעי
 כ"ח בתשרי

עולם המחשבה 
 והזכרון

 אשכול הפיס 
 59אבני נזר  'רח

 אבות ובנים 20:00
 13מגיל 

5  ₪ 

 



מחירשעה מקום פעילותקהל יעדשם התכניתתאריך

ש"מוצ

ה בכסלו"כ
35 20:30₪מרכז קהילתינשים ונערותאחריי

יום שני 

ו בכסלו"כ
15 20:00₪מרכז קהילתינשים ונערותמופע אש

5 10:30₪אשכול הפיס'ג-'בנות כתות אסדנת בלונים

5 12:30₪אשכול הפיס'ג-'בנות כתות אסדנת בלונים

5 10:30₪אשכול הפיס'ו-'בנות כתות דסדנת בלונים

5 12:30₪אשכול הפיס'ו-'בנות כתות דסדנת בלונים

10 10:30₪אשכול הפיסבנות יסודייש לך קסם

10 12:30₪אשכול הפיסבנות יסודייש לך קסם

5 10:30₪ספרייה עירוניתאימהות וילדיםשעת ספור

5 12:00₪ספרייה עירוניתאימהות וילדיםשעת ספור 

50 10:00-14:00₪אשכול הפיסנשיםסדנת ציור בשמן 

15 11:30₪מרכז קהילתינשים ונערותשמור על ילדתי

5 18:30₪ מרכז קהילתיבניםמלכודת

20 20:30₪מרכז קהילתינשים ונערותפתאום

5 17:45₪אשכול הפיסמשפחות דוברות ספרדיתמסיבת חנוכה

10 10:30₪אשכול הפיס'ג-'בנות כתות אסדנת תכשיטנות 

10 12:30₪אשכול הפיס'ג-'בנות כתות אסדנת תכשיטנות 

10 10:30₪אשכול הפיס'ו-'בנות כתות דסדנת תכשיטנות 

10 12:30₪אשכול הפיס'ו-'בנות כתות דסדנת תכשיטנות 

10 10:30₪אשכול הפיס'ח-'בנות כתות זסדנת תכשיטנות 

10 12:30₪אשכול הפיס'ח-'בנות כתות זסדנת תכשיטנות 

10 10:30₪אשכול הפיסבנות יסודיתפקיד ראשי

10 12:30₪אשכול הפיסבנות יסודיתפקיד ראשי

5 10:30₪ספרייה עירוניתאימהות וילדיםשעת ספור

5 12:00₪ספרייה עירוניתאימהות וילדיםשעת ספור 

20 10:00₪אשכול הפיסנערותסדנת תמונות אוירה 

20 12:30₪אשכול הפיסנערותסדנת תמונות אוירה 

2017פעילות חנוכה 

יום רביעי 

ח בכסלו"כ

יום שלישי 

ז בכסלו"כ



15 20:30₪אשכול הפיסנשים ונערותזה הכל מלמעלה

מחירשעה מקום פעילותקהל יעדשם התכניתתאריך

5 10:30₪אשכול הפיס'ג-'בנות כתות אסדנת בצק סוכר 

5 12:30₪אשכול הפיס'ג-'בנות כתות אסדנת בצק סוכר 

10 10:30₪אשכול הפיס'ו-'בנות כתות דסדנת נרות קסם 

10 12:30₪אשכול הפיס'ו-'בנות כתות דסדנת נרות קסם 

10 10:30₪אשכול הפיסבנות יסודיהסוד שנעלתי במרפסת 

10 12:30₪אשכול הפיסבנות יסודיהסוד שנעלתי במרפסת 

10 10:30₪אשכול הפיסנערותסדנת צילום 

10 12:30₪אשכול הפיסנערותסדנת צילום 

5 11:00₪מרכז קהילתיבניםלהטוטים  

5 18:30₪מרכז פיס החדשבניםלהטוטים  

5 20:30₪מרכז פיס החדשבניםלהטוטים  

15 20:30₪מרכז קהילתינשים ונערותדפים ברוח

20 18:30₪אשכול הפיסמשפחות דוברות רוסיתמסיבת חנוכה

יום שישי 

בטבת' א

הצגה השמחה שבלב

 ותערוכת חנוכיות
5 10:00₪מרכז פיס החדשבנים

20 20:30₪מרכז פיס החדשנשים ונערותרוזה

10 20:30₪מרכז קהילתי12בנים מגיל חדון חנוכה אלקטרוני 

50 10:00-14:00₪אשכול הפיסנשיםסדנת ציור בשמן

5 10:30₪מרכז קהילתיאימהות וילדיםהציתו את האור

5 12:00₪מרכז קהילתיאימהות וילדיםהציתו את האור

5 13:30₪מרכז קהילתיאימהות וילדיםהציתו את האור

10 10:30₪אשכול הפיסבנות יסודיבלי מילים

10 12:30₪אשכול הפיסבנות יסודיבלי מילים

10 16:00₪אשכול הפיסבנות יסודיבלי מילים

15 20:30₪מרכז קהילתינשים ונערותכל ילד הוא נר

מסיבת חנוכה
נשים ונערות

דוברות צרפתית
15 20:00₪אשכול הפיס

יום ראשון

 זאת חנוכה

ש"מוצ

בטבת'  ג

יום רביעי 

ח בכסלו"כ

יום חמישי

ט בכסלו" כ



קוד

ללא רישום

ללא רישום

800

801

802

803

804

805

806

807

808

ללא רישום

809

ללא רישום

ללא רישום

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

2017פעילות חנוכה 



ללא רישום

קוד

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

ללא רישום

ללא רישום

ללא רישום

ללא רישום

833

834

835

836

837

838

839

840

ללא רישום

ללא רישום





18:00 31/12/2017א  יום16:00 31/12/2017א  יוםאודיטוריוםחזרות בית ברכה1

15:00 31/12/2017א  יום09:00 31/12/2017א  יוםאודיטוריוםבית ברכה-בת מצוה גנרליות 2

10:30 29/12/2017ו  יום09:30 29/12/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר3

19:00 27/12/2017ד  יום14:00 27/12/2017ד  יוםאודיטוריוםאהלי ספר- מסיבת חוגים 4

19:00 26/12/2017ג  יום14:00 26/12/2017ג  יוםאודיטוריוםאהלי ספר- חזרות חוגים 5

13:00 25/12/2017ב  יום08:00 25/12/2017ב  יוםאודיטוריוםהתמודדות- נתיבות חכמה 6

22:30 עד 20:30- ראשון מ כל יום22:30 24/12/2017א  יום20:30 24/12/2017א  יוםאודיטוריוםמיזם חינוכי- יעל זלץ 7

19:00 24/12/2017א  יום14:00 24/12/2017א  יוםאודיטוריוםחפציבה- מסיבת חוגים 8

13:00 24/12/2017א  יום08:30 24/12/2017א  יוםאודיטוריוםחזרות- סמינר מאיר 9

22:00 20/12/2017ד  יום17:00 20/12/2017ד  יוםאודיטוריוםמסיבת חנוכה דוברי צרפתית10

14:00 20/12/2017ד  יום12:00 20/12/2017ד  יוםאודיטוריוםת תורת חיים"ת11

11:30 20/12/2017ד  יום09:00 20/12/2017ד  יוםאודיטוריוםת אור התורה"ת12

22:00 19/12/2017ג  יום17:00 19/12/2017ג  יוםאודיטוריוםנהגי קווים- מסיבת חנוכה 13

14:00 19/12/2017ג  יום09:30 19/12/2017ג  יוםאודיטוריוםדרמחול באנגלית14

22:30 18/12/2017ב  יום20:30 18/12/2017ב  יוםאודיטוריוםהופעה- בובות של חול 15

14:00 18/12/2017ב  יום10:00 18/12/2017ב  יוםאודיטוריוםתרבות- תיאטרון בובות 16

22:00 17/12/2017א  יום17:00 17/12/2017א  יוםכל המבנהמסיבת חנוכה  דוברי ספרדית17

15:00 17/12/2017א  יום08:00 17/12/2017א  יוםכל המבנהכל המבנה- מרכז  למשפחה 18

22:30 16/12/2017שבת 20:30 16/12/2017שבת אודיטוריוםבחורים- הרב גלר 19

22:00 14/12/2017ה  יום18:00 14/12/2017ה  יוםכל המבנהבנים- יום פעילות עובדי עיריה 20

17:00 14/12/2017ה  יום08:30 14/12/2017ה  יוםאודיטוריוםיום פעילות לעובדות עירייה21

22:00 13/12/2017ד  יום17:00 13/12/2017ד  יוםאודיטוריום כל החדריםדוברי רוסית- מסיבת חנוכה 22

13:00 13/12/2017ד  יום08:00 13/12/2017ד  יוםאודיטוריוםאהלי ספר 23

22:30 12/12/2017ג  יום19:00 12/12/2017ג  יוםאודיטוריום0504153730:'בנים טל- חשמונאים 24

15:00 12/12/2017ג  יום12:00 12/12/2017ג  יוםאודיטוריוםצהרון- אהלי ספר 25

12:00 12/12/2017ג  יום08:30 12/12/2017ג  יוםאודיטוריוםאהלי ספר26

22:00 11/12/2017ב  יום17:30 11/12/2017ב  יוםאודיטוריוםת דור לתפארת"ת27

13:00 11/12/2017ב  יום09:00 11/12/2017ב  יוםאודיטוריוםסמינר תהילה28

20:00 10/12/2017א  יום15:00 10/12/2017א  יוםאודיטוריוםאהלי ספר- תנועת בתיה29

15:00 10/12/2017א  יום10:00 10/12/2017א  יוםאודיטוריוםאהל חנה30

22:30 06/12/2017ד  יום19:00 06/12/2017ד  יוםאודיטוריוםתיסמותק- קבוצת אימהות 31

10:30 04/12/2017ב  יום09:30 04/12/2017ב  יוםאודיטוריוםבית חינוך32

11:30 01/12/2017ו  יום08:00 01/12/2017ו  יוםאודיטוריוםאוהל התורה33

היקף פעילות אשכול הפיס 2017



22:30 29/11/2017ד  יום19:30 29/11/2017ד  יוםאודיטוריוםסעדה' ערב זיכרון לגב34

13:00 29/11/2017ד  יום08:00 29/11/2017ד  יוםאודיטוריוםסמינר בית יעקב החדש35

12:30 28/11/2017ג  יום09:30 28/11/2017ג  יוםאודיטוריום'ח' ז' כתות ו- בית יעקב החדש 36

20:00 27/11/2017ב  יום08:30 27/11/2017ב  יוםאודיטוריוםנאות הפיסגה- בת מצוה 37

16:30 26/11/2017א  יום16:00 26/11/2017א  יום 38

15:00 26/11/2017א  יום09:00 26/11/2017א  יוםאודיטוריוםנאות הפיסגה- גנרליות בת מצוה 39

12:00 24/11/2017ו  יום08:30 24/11/2017ו  יוםאודיטוריוםחזרות נאות הפסגה40

14:30 23/11/2017ה  יום08:30 23/11/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות נאות הפיסגה41

13:00 20/11/2017ב  יום08:30 20/11/2017ב  יוםאודיטוריוםסמינר בית יעקב החדש42

12:30 19/11/2017א  יום08:30 19/11/2017א  יוםאודיטוריוםס חפציבה צריך מפעילה"ביה43

22:30 18/11/2017שבת 20:00 18/11/2017שבת אודיטוריוםחלוקת פרסים44

11:00 17/11/2017ו  יום09:00 17/11/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר45

17:00 15/11/2017ד  יום08:30 15/11/2017ד  יוםאודיטוריוםגילוי אש- תיקונים 46

13:30 14/11/2017ג  יום13:00 14/11/2017ג  יום 47

18:00 13/11/2017ב  יום14:30 13/11/2017ב  יוםאודיטוריוםבית ברכה- סמינר 48

13:00 13/11/2017ב  יום10:00 13/11/2017ב  יוםאודיטוריום0527161224' סמינר בית ברכה טל49

13:00 09/11/2017ה  יום08:00 09/11/2017ה  יוםאודיטוריוםהינדה פינס- סמינר מאיר 50

22:30 עד 20:00- שלישי מ כל יום22:30 07/11/2017ג  יום20:00 07/11/2017ג  יוםאודיטוריוםתרבות הרב פנחס ברייער- מיזם חינוכי 51

13:00 06/11/2017ב  יום09:00 06/11/2017ב  יוםאודיטוריום'ב' כיתות א-בית חינוך 52

11:00 03/11/2017ו  יום08:30 03/11/2017ו  יוםאודיטוריוםמסיבת אותיות- ת חיי תורה "ת53

19:00 02/11/2017ה  יום15:00 02/11/2017ה  יוםחדר מחולצלילי ילדות54

21:00 01/11/2017ד  יום16:00 01/11/2017ד  יוםאודיטוריום0533147771המכון לתנועה מבריאה 55

20:30 31/10/2017ג  יום15:00 31/10/2017ג  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים אבי עזרי56

13:00 31/10/2017ג  יום08:00 31/10/2017ג  יוםאודיטוריוםבית ברכה- פעילות 57

19:00 30/10/2017ב  יום14:00 30/10/2017ב  יוםאודיטוריוםחפציבה שרי במברגר מפעילה- מסיבת חוגים 58

12:00 30/10/2017ב  יום09:00 30/10/2017ב  יוםאודיטוריוםשרי ברוק מפעילה' ח' בית חינוך כיתות ז59

20:00 29/10/2017א  יום14:00 29/10/2017א  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים שרי במברגר מפעילה-נתיבות דעת60

13:00 29/10/2017א  יום09:00 29/10/2017א  יוםאודיטוריוםאהלי ספר61

11:30 27/10/2017ו  יום08:00 27/10/2017ו  יוםאודיטוריוםפתיחה לבת מצוה שרי במברגר מפעילה- בית חינוך 62

19:00 26/10/2017ה  יום16:00 26/10/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות לתנועה מבריאה63

13:00 26/10/2017ה  יום09:00 26/10/2017ה  יוםאודיטוריוםאהלי ספר64

19:00 24/10/2017ג  יום15:00 24/10/2017ג  יוםאודיטוריוםעטרת- ברוריה בוגן 65

12:00 24/10/2017ג  יום08:00 24/10/2017ג  יוםאודיטוריוםסמינר נתיבות חכמה 66

19:00 23/10/2017ב  יום14:00 23/10/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים שרי במברגר מפעילה-אהלי ספר67

13:30 22/10/2017א  יום08:30 22/10/2017א  יוםאודיטוריוםאהלי ספר68



12:00 20/10/2017ו  יום08:00 20/10/2017ו  יוםאודיטוריוםפתיחה לשנת בת מצוה שרי במברגר מפעילה- אבי עזרי 69

22:30 18/10/2017ד  יום19:30 18/10/2017ד  יוםאודיטוריוםתרבות- הרב גלר 70

13:00 28/09/2017ה  יום09:00 28/09/2017ה  יוםאודיטוריוםאבי עזרי71

22:00 27/09/2017ד  יום17:30 27/09/2017ד  יוםאודיטוריוםסמינר בית יעקב החדש72

17:00 27/09/2017ד  יום14:00 27/09/2017ד  יוםאודיטוריוםמעלות שרה73

13:00 27/09/2017ד  יום09:00 27/09/2017ד  יוםאודיטוריוםאהלי ספר74

13:30 19/09/2017ג  יום09:00 19/09/2017ג  יוםאודיטוריוםאהלי ספר75

23:00 18/09/2017ב  יום19:00 18/09/2017ב  יוםאודיטוריוםשני שור- כנס נשים דוברות אנגלית 76

17:30 18/09/2017ב  יום15:00 18/09/2017ב  יוםאודיטוריוםמעלות שרה77

23:00 17/09/2017א  יום19:00 17/09/2017א  יוםאודיטוריוםעתניאל גיגי- כנס נשים 78

15:00 17/09/2017א  יום13:30 17/09/2017א  יוםאודיטוריוםסמינר בית ברכה79

13:00 17/09/2017א  יום09:00 17/09/2017א  יוםאודיטוריום'ח' בית חינוך ז80

12:00 15/09/2017ו  יום08:00 15/09/2017ו  יוםאודיטוריוםנתיבות דעת81

13:30 13/09/2017ד  יום09:00 13/09/2017ד  יוםאודיטוריוםאהלי ספר82

23:00 12/09/2017ג  יום19:00 12/09/2017ג  יוםאודיטוריום?מעון קרלין 83

15:00 12/09/2017ג  יום13:30 12/09/2017ג  יוםאודיטוריוםאהלי ספר84

13:30 12/09/2017ג  יום09:30 12/09/2017ג  יוםאודיטוריום'ב' בית חינוך א85

23:00 11/09/2017ב  יום20:00 11/09/2017ב  יוםתרבותמופע לנשים עולה מן המדבר86

22:00 10/09/2017א  יום20:00 10/09/2017א  יוםאודיטוריוםחדוה וסלי87

19:00 10/09/2017א  יום13:30 10/09/2017א  יוםאודיטוריוםחזרות- עולה מן המדבר 88

19:00 07/09/2017ה  יום14:30 07/09/2017ה  יוםאודיטוריוםנאות הפסגה-מסיבת חוגים 89

0526822884חני מפעילה - יום שיא תעסוקה לרווחה-שני עשה אל90 23:00 05/09/2017ג  יום17:00 05/09/2017ג  יוםאודיטוריום

22:30 04/09/2017ב  יום19:30 04/09/2017ב  יוםאודיטוריוםמיכל פתל91

22:00 03/09/2017א  יום20:00 03/09/2017א  יוםאודיטוריוםחדוה וסלי92

22:30 30/08/2017ד  יום19:00 30/08/2017ד  יוםאודיטוריום רגיל1 אלחוטיים ו2.מקרן- להבה 93

18:00 30/08/2017ד  יום15:00 30/08/2017ד  יוםאודיטוריוםהופעה-צלילי ילדות94

20:00 29/08/2017ג  יום09:00 29/08/2017ג  יוםאודיטוריום0527607086שרי -צלילי ילדות95

19:30 28/08/2017ב  יום10:00 28/08/2017ב  יוםאודיטוריוםצלילי ילדות-חזרות96

22:15 27/08/2017א  יום20:15 27/08/2017א  יוםאודיטוריוםחדוה וסלי97

21:00 27/08/2017א  יום17:00 27/08/2017א  יוםאודיטוריוםהסמינר הישן98

15:00 27/08/2017א  יום10:00 27/08/2017א  יוםאודיטוריוםצלילי ילדות-חזרות 99

23:00 24/08/2017ה  יום21:00 24/08/2017ה  יוםאודיטוריוםמופע נשים- איך אוב גורנישט געזוקט 100

13:00 24/08/2017ה  יום11:00 24/08/2017ה  יוםאודיטוריוםילדות- סינגליש 101

23:00 23/08/2017ד  יום21:00 23/08/2017ד  יוםאודיטוריוםנשים ויערות- דפים ברוח צרפתית 102

20:00 23/08/2017ד  יום17:30 23/08/2017ד  יוםאודיטוריוםנשים ונערות- השיר הנעלם באנגלית 103



17:30 23/08/2017ד  יום09:30 23/08/2017ד  יוםאודיטוריום13:30:שיינדי ההופעה ב -הופעה באנגלית 104

23:00 22/08/2017ג  יום19:00 22/08/2017ג  יוםאודיטוריום מופעים2נשים ונערות -שלג כצמר105

18:00 22/08/2017ג  יום16:00 22/08/2017ג  יוםאודיטוריוםצריך מחיצה, משפחות - טלפטיה בצרפתית 106

15:00 22/08/2017ג  יום10:30 22/08/2017ג  יוםאודיטוריום מופעים3בנים - ציור בחול 107

23:00 21/08/2017ב  יום20:00 21/08/2017ב  יוםאודיטוריוםגימלאיות-רחל בולטון108

19:30 21/08/2017ב  יום17:00 21/08/2017ב  יוםאודיטוריוםסרט בנות-ני 'ג109

16:30 21/08/2017ב  יום10:30 21/08/2017ב  יוםאודיטוריום מופעים4,ילדים - מעשיה בבלון 110

22:30 20/08/2017א  יום21:00 20/08/2017א  יוםאודיטוריוםנשים, אידיש , אילתור ברגע 111

20:00 20/08/2017א  יום15:00 20/08/2017א  יוםאודיטוריום מופעים3בנים - עולם הפוך 112

15:00 20/08/2017א  יום10:00 20/08/2017א  יוםאודיטוריום מופעים3ילדים - דסי בארץ הממתקים 113

22:30 17/08/2017ה  יום18:30 17/08/2017ה  יוםאודיטוריום מופעים2נשים ןנערות - כשתגדלי תביני 114

18:00 17/08/2017ה  יום15:30 17/08/2017ה  יוםאודיטוריוםבנות אידיש- סוד האושר115

14:30 17/08/2017ה  יום10:30 17/08/2017ה  יוםאודיטוריום מופעים3, בנות-קה 'קדצ116

22:30 16/08/2017ד  יום18:30 16/08/2017ד  יוםאודיטוריום מופעים2נשים ונערות - כשתגדלי תביני 117

16:00 16/08/2017ד  יום15:00 16/08/2017ד  יום'חדר הבנות- סדנת ניפוח סוכריה 118

14:00 16/08/2017ד  יום13:00 16/08/2017ד  יוםאודיטוריוםבנות-סדנת ניפוח סוכריה 119

12:30 16/08/2017ד  יום11:30 16/08/2017ד  יוםאודיטוריוםסדנת ניפוח סוכריה120

11:00 16/08/2017ד  יום10:00 16/08/2017ד  יוםאודיטוריוםבנות-  סדנת ניפוח סוכריה 121

22:00 15/08/2017ג  יום19:00 15/08/2017ג  יוםאודיטוריום מופעים2, בנים - טלפטיה122

17:30 15/08/2017ג  יום12:00 15/08/2017ג  יוםאודיטוריום מופעים3בנים - עולם הפוך 123

12:00 15/08/2017ג  יום10:30 15/08/2017ג  יוםאודיטוריוםבנים אידיש-עולם הפוך 124

23:30 14/08/2017ב  יום21:00 14/08/2017ב  יוםאודיטוריוםנשים- הקומזיץ של הקיץ 125

19:30 14/08/2017ב  יום15:00 14/08/2017ב  יוםאודיטוריום מופעים3- בנים - ציור בחול 126

14:30 14/08/2017ב  יום10:00 14/08/2017ב  יוםאודיטוריום. מופעים3, ילדים-דסי בארץ הממתקים 127

22:30 13/08/2017א  יום19:00 13/08/2017א  יוםאודיטוריום מופעים2נשים ונערות - זאת הנקודה 128

18:00 13/08/2017א  יום10:30 13/08/2017א  יוםאודיטוריום מופעים4בנות - עף לגובה 129

22:30 10/08/2017ה  יום21:00 10/08/2017ה  יוםאודיטוריוםנשים- סדנת צחוק 130

20:30 10/08/2017ה  יום19:00 10/08/2017ה  יוםאודיטוריוםנערות- סדנת צחוק 131

18:00 10/08/2017ה  יום14:00 10/08/2017ה  יוםאודיטוריום מופעים3, בנים - כתום בעיר 132

12:30 10/08/2017ה  יום10:00 10/08/2017ה  יוםאודיטוריום מופעים2בנות - הבדל תאומי 133

23:00 09/08/2017ד  יום20:30 09/08/2017ד  יוםאודיטוריוםסרט מיזרחה מכאן134

19:30 09/08/2017ד  יום15:00 09/08/2017ד  יוםאודיטוריום מופעים3נערות - הבדל תאומי 135

13:30 09/08/2017ד  יום08:30 09/08/2017ד  יוםאודיטוריוםאהבת חברים- קיטנה 136

23:00 08/08/2017ג  יום19:30 08/08/2017ג  יוםאודיטוריום מופעים2, בחורים -ניתוח שקוף137

17:30 08/08/2017ג  יום11:00 08/08/2017ג  יוםאודיטוריום מופעים4, בנות-המסע אל השלום 138



23:00 07/08/2017ב  יום21:00 07/08/2017ב  יוםאודיטוריוםבחורים-טלפטיה 139

19:30 07/08/2017ב  יום15:00 07/08/2017ב  יוםאודיטוריום מופעים3, בנים -להטוטים140

13:30 07/08/2017ב  יום11:30 07/08/2017ב  יוםאודיטוריוםדרכי חינוך- קיטנה 141

11:00 07/08/2017ב  יום09:00 07/08/2017ב  יוםאודיטוריוםאהבת חברים- קיטנה 142

22:30 06/08/2017א  יום18:30 06/08/2017א  יוםאודיטוריום מופעים2-נשים ונערות,מופע- חכי לו 143

18:30 06/08/2017א  יום14:00 06/08/2017א  יוםאודיטוריום מופעים3- בנים - יום של שוק 144

13:00 06/08/2017א  יום08:00 06/08/2017א  יוםאודיטוריוםדרכי חינוך- קיטנה 145

12:00 04/08/2017ו  יום08:00 04/08/2017ו  יוםאודיטוריוםקיטנה אהבת חברים146

13:30 03/08/2017ה  יום08:30 03/08/2017ה  יוםאודיטוריוםדרכי חינוך- קיטנה 147

18:00 02/08/2017ד  יום14:30 02/08/2017ד  יוםאודיטוריוםאהבת חברים- קיטנה 148

14:30 02/08/2017ד  יום11:00 02/08/2017ד  יוםאודיטוריוםדרכי חינוך-קיטנה149

22:00 30/07/2017א  יום18:30 30/07/2017א  יוםאודיטוריוםהסמינר הישן150

15:00 30/07/2017א  יום11:00 30/07/2017א  יוםאודיטוריוםמפגש הדרכה  מתנדבות בין הזמנים151

21:00 26/07/2017ד  יום17:00 26/07/2017ד  יוםאודיטוריוםהסמינר הישן152

13:00 26/07/2017ד  יום11:00 26/07/2017ד  יוםאודיטוריוםשרי יפה-אהלי ספר153

13:00 25/07/2017ג  יום09:00 25/07/2017ג  יוםאודיטוריוםשריון לשעור הרב מילר 154

13:00 24/07/2017ב  יום11:00 24/07/2017ב  יוםאודיטוריוםשרי יפה-אהלי ספר155

23:00 23/07/2017א  יום20:00 23/07/2017א  יוםאודיטוריוםברכה ברקוביץ-שמירת הלשון156

11:00 21/07/2017ו  יום09:00 21/07/2017ו  יוםאודיטוריוםדרך הקודש-מסיבת סידור157

17:00 20/07/2017ה  יום08:30 20/07/2017ה  יוםאודיטוריוםקיטנה-אהלי ספר158

19:00 19/07/2017ד  יום13:30 19/07/2017ד  יוםאודיטוריוםמחנה-חסדי אבות159

13:00 19/07/2017ד  יום08:30 19/07/2017ד  יוםאודיטוריוםבית חינוך-קיטנה160

22:30 18/07/2017ג  יום19:00 18/07/2017ג  יוםאודיטוטריוםאבי עזרי161

13:00 18/07/2017ג  יום09:00 18/07/2017ג  יוםאודיטוריוםקיטנה על בסיס מקום פנוי-נתיבות דעת162

20:30 17/07/2017ב  יום14:00 17/07/2017ב  יוםאודיטוריוםמשכנות תמר163

13:00 17/07/2017ב  יום08:30 17/07/2017ב  יוםאודיטוריוםקיטנה-אבי עזרי164

19:00 16/07/2017א  יום16:00 16/07/2017א  יוםאודיטוריוםחפציבה-מחנה165

13:00 16/07/2017א  יום08:30 16/07/2017א  יוםאודיטוריוםקיטנה-אהלי ספר166

13:00 13/07/2017ה  יום08:30 13/07/2017ה  יוםאודיטוריוםתמיר-קליקרים167

23:00 12/07/2017ד  יום20:00 12/07/2017ד  יוםאודיטוריוםגלעד כהן-ערב זיכרון 168

20:00 12/07/2017ד  יום15:00 12/07/2017ד  יוםאודיטוריוםנתיבות דעת-מחנה169

13:00 12/07/2017ד  יום08:30 12/07/2017ד  יוםאודיטוריוםתמיר-קליקרים170

10:00 11/07/2017ג  יום09:30 11/07/2017ג  יום 171

13:00 11/07/2017ג  יום09:00 11/07/2017ג  יוםאודיטוריוםקיטנה-אהלי ספר172

19:30 10/07/2017ב  יום13:30 10/07/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים-בית ברכה 173



13:00 10/07/2017ב  יום08:30 10/07/2017ב  יוםאודיטוריוםקיטנה-נאות הפסגה 174

19:00 09/07/2017א  יום14:00 09/07/2017א  יוםאודיטוריום0548406713קיטנה-בית יעקב החדש175

13:00 09/07/2017א  יום08:30 09/07/2017א  יוםאודיטוריוםקיטנה-אהלי ספר176

12:00 07/07/2017ו  יום08:30 07/07/2017ו  יוםאודיטוריוםמסיבת חומש-דרך הקודש177

22:00 06/07/2017ה  יום09:30 06/07/2017ה  יוםאודיטוריום0504144878מסיבת גמר-שריון בית ברכה178

21:30 05/07/2017ד  יום09:30 05/07/2017ד  יוםאודיטוריוםאוהל חנה-מסיבת גמר179

22:30 04/07/2017ג  יום18:00 04/07/2017ג  יוםאודיטוריוםירושלים,תרבות-גימלאיות180

16:30 04/07/2017ג  יום14:30 04/07/2017ג  יוםאודיטוריוםחזרות בית ברכה181

13:00 04/07/2017ג  יום08:30 04/07/2017ג  יוםאודיטוריום'ב',קיטנה א-בית חינוך182

20:30 03/07/2017ב  יום14:00 03/07/2017ב  יוםאודיטוריוםנתיבות דעת מחנה-בינה דרבקין183

13:00 03/07/2017ב  יום08:30 03/07/2017ב  יוםאודיטוריום חני פרקש0548499817:'קיטנה  טל-חסדי אבות184

13:00 03/07/2017ב  יום08:30 03/07/2017ב  יום'חדר בתפירה185

19:00 02/07/2017א  יום14:00 02/07/2017א  יוםאודיטוריוםבית חינוך-מסיבת חוגים186

13:00 02/07/2017א  יום08:00 02/07/2017א  יוםאודיטוריוםקיטנה אם התאריך פנוי-אהלי ספר187

12:00 30/06/2017ו  יום08:00 30/06/2017ו  יוםאודיטוריוםחיי תורה-מסיבת חומש188

22:00 29/06/2017ה  יום20:00 29/06/2017ה  יוםאודיטוריום0533142255הרצאה -דרכי אבותינו189

13:00 29/06/2017ה  יום09:00 29/06/2017ה  יוםאודיטוריוםאהלי ספר190

22:00 28/06/2017ד  יום09:00 28/06/2017ד  יוםאודיטוריום0533120608:'מסיבת גמר רותי רפסון טל-חשמונאים בנות191

20:00 26/06/2017ב  יום09:30 26/06/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת גמר-אהלי ספר192

19:00 25/06/2017א  יום15:00 25/06/2017א  יוםאודיטוריוםנאות הפסגה-מסיבת צהרונים193

15:00 25/06/2017א  יום08:30 25/06/2017א  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות-אהלי ספר194

12:00 23/06/2017ו  יום09:00 23/06/2017ו  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות-אהלי ספר195

20:00 22/06/2017ה  יום13:00 22/06/2017ה  יוםאודיטוריוםאלישבע מוזס,מסיבת חוגים-ויזניץ196

12:30 22/06/2017ה  יום09:30 22/06/2017ה  יוםאודיטוריום0533120608:חשמונאים רותי רפסון-חזרות גנרליות197

21:00 21/06/2017ד  יום08:30 21/06/2017ד  יוםאודיטוריוםמסיבת גמר-חסדי אבות198

22:30 20/06/2017ג  יום09:00 20/06/2017ג  יוםאודיטוריום0548421392-ינקוביץ,מסיבת גמר-ויזניץ199

20:30 19/06/2017ב  יום09:00 19/06/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת גמר-נתיבות ירושלים200

19:30 18/06/2017א  יום13:30 18/06/2017א  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים- משכנות תמר201

12:00 16/06/2017ו  יום08:00 16/06/2017ו  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות-נתיבות ירושלים202

19:00 15/06/2017ה  יום14:00 15/06/2017ה  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים-שריון בית יעקב החדש203

11:30 15/06/2017ה  יום08:00 15/06/2017ה  יוםאודיטוריום'כנס כתות יב-סמינר מאיר204

19:30 14/06/2017ד  יום14:00 14/06/2017ד  יוםאודיטוריוםמעלות בת שבע בינה דרבקין-מסיבת חוגים205

13:00 14/06/2017ד  יום09:00 14/06/2017ד  יוםאודיטוריוםצריך מפעילה-בית חינוך206

22:30 13/06/2017ג  יום20:30 13/06/2017ג  יוםאודיטוריום דוד0533181836:'טל-ערכים207

20:00 13/06/2017ג  יום14:00 13/06/2017ג  יוםאודיטוריום0527624858נתיבות דעת מרים שקדי -שריון מסיבהחוגים208



12:00 13/06/2017ג  יום09:00 13/06/2017ג  יוםאודיטוריום0527625483:'מסיבת סידור טל-דרכי אבותינו209

22:00 12/06/2017ב  יום14:00 12/06/2017ב  יוםאודיטוריוםעדינה עוגן210

20:00 11/06/2017א  יום13:30 11/06/2017א  יוםאודיטוריוםסינגליש-רחלי ננקנסקי211

12:00 11/06/2017א  יום09:00 11/06/2017א  יוםאודיטוריוםאבי עזרי-מסיבת צהרונים212

12:30 09/06/2017ו  יום10:30 09/06/2017ו  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים-חזרות מרים שקדי213

20:00 08/06/2017ה  יום14:00 08/06/2017ה  יוםאודיטוריוםאהלי ספר-מסיבת חוגים214

20:30 07/06/2017ד  יום13:30 07/06/2017ד  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים-שריון לאבי עזרי215

13:30 07/06/2017ד  יום09:00 07/06/2017ד  יוםאודיטוריוםאהלי ספר216

20:00 06/06/2017ג  יום13:00 06/06/2017ג  יוםאודיטוריוםחפציבה מסיבת חוגים-אילה אשכול217

19:30 05/06/2017ב  יום17:00 05/06/2017ב  יוםאודיטוריוםחזרות-בינה דרבקין218

17:00 05/06/2017ב  יום14:00 05/06/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת צהרונים-אהלי ספר219

13:30 05/06/2017ב  יום09:30 05/06/2017ב  יוםאודיטוריוםאהלי ספר220

18:30 04/06/2017א  יום16:00 04/06/2017א  יוםאודיטוריוםחוגים -בינה דרבקין221

16:00 04/06/2017א  יום14:00 04/06/2017א  יוםאןדיטוריוםנתיבות דעת מרים שקדי-מסיבת צהרונים222

13:00 04/06/2017א  יום10:00 04/06/2017א  יוםאודיטוריוםחזרות לצהרונים מרים שקדי223

12:00 02/06/2017ו  יום10:30 02/06/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר224

19:30 01/06/2017ה  יום17:00 01/06/2017ה  יוםאודיטוריוםעדינה עוגן-חזרות225

17:00 01/06/2017ה  יום14:00 01/06/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות-סינגליש226

13:00 01/06/2017ה  יום11:00 01/06/2017ה  יוםתרבות תאטרון בובות באודיטוריום227

19:30 29/05/2017ב  יום15:00 29/05/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת חוגים-חזרות אבי עזרי228

13:00 29/05/2017ב  יום09:00 29/05/2017ב  יוםאודיטוריוםאהלי ספר229

22:30 28/05/2017א  יום20:00 28/05/2017א  יום'חדר אבנות מלכים-הקרנה230

22:30 28/05/2017א  יום18:00 28/05/2017א  יוםלובי+אודיטוריום0533144656:שרי יפה' שריון אהלי ספר בנים טל231

15:30 28/05/2017א  יום08:30 28/05/2017א  יוםאודיטוריום0527134700:אילי קופמן' יד' יג-סמינר מאיר232

11:30 26/05/2017ו  יום09:30 26/05/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר233

23:00 25/05/2017ה  יום19:00 25/05/2017ה  יוםאודיטוריוםעתניאל-כנס גברים234

16:30 25/05/2017ה  יום15:00 25/05/2017ה  יוםאודיטוריוםבינה דרבקין-חזרות 235

13:00 25/05/2017ה  יום09:00 25/05/2017ה  יוםאודיטוריוםבנים-חזרות אהלי ספר 236

23:00 24/05/2017ד  יום20:00 24/05/2017ד  יוםאודיטוריוםכנס בנות מלכים-ברכה ברקוביץ237

17:00 24/05/2017ד  יום13:30 24/05/2017ד  יוםאודיטוריוםאהלי ספר חוגים238

13:00 24/05/2017ד  יום09:00 24/05/2017ד  יוםברוריה בוגן שריון-נתיבות דעת239

22:30 23/05/2017ג  יום17:00 23/05/2017ג  יוםאודיטוריום0527611833:'סמינר מאיר תיכון הינדה פינס טל240

17:00 23/05/2017ג  יום13:30 23/05/2017ג  יוםאודיטוריוםאהלי ספר חוגים-חזרות241

13:00 21/05/2017א  יום11:00 21/05/2017א  יוםאודיטוריוםצריך מפעילה-בית חינוך242

11:30 19/05/2017ו  יום09:00 19/05/2017ו  יוםאודיטוריוםבית חינוך243



19:00 18/05/2017ה  יום14:30 18/05/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות אהלי ספר244

22:30 17/05/2017ד  יום19:00 17/05/2017ד  יוםחדר מחולערב לנשות עסקים חרדיות ממודיעין עילית-כנס למפתח245

23:30 עד 20:00- ראשון מ כל יום23:30 14/05/2017א  יום20:00 14/05/2017א  יוםלגברים 22:00-23:00 לנשים20:00-21:30סדרת שעורים חדוה וסילי 246

13:30 14/05/2017א  יום11:00 14/05/2017א  יוםשני שורהקרנה לדוברות אנגלית 247

11:30 12/05/2017ו  יום09:00 12/05/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר248

12:00 10/05/2017ד  יום09:00 10/05/2017ד  יוםאודיטוריוםבית יעעקב החדש249

12:00 07/05/2017א  יום09:00 07/05/2017א  יוםאודיטוריוםצריך מפעילה' ח',תכנית לז-בית חינוך250

13:00 04/05/2017ה  יום09:00 04/05/2017ה  יוםאודיטוריוםבית חינוך251

11:30 21/04/2017ו  יום09:00 21/04/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר252

22:30 19/04/2017ד  יום20:00 19/04/2017ד  יוםאודיטוריוםשני שור-דוברי אנגלית-ערב לגברים ניהול תקציב253

13:00 05/04/2017ד  יום09:00 05/04/2017ד  יוםאודיטוריוםקעניג-קיטנה254

18:00 04/04/2017ג  יום15:00 04/04/2017ג  יוםתרבות16:00תאטרון בובות הרפתקאה במקדש בשעה 255

13:00 04/04/2017ג  יום09:00 04/04/2017ג  יוםאודיטוריוםקעניג-קיטנה 256

12:00 03/04/2017ב  יום10:00 03/04/2017ב  יוםאודיטוריוםמועדוניות257

22:30 30/03/2017ה  יום20:00 30/03/2017ה  יוםאודיטוריוםגברים-אהרון מרגלית' הר258

22:30 29/03/2017ד  יום17:00 29/03/2017ד  יוםאודיטוריוםת מאיר עיניים"ת259

14:00 28/03/2017ג  יום09:00 28/03/2017ג  יוםאודיטוריוםבנים-חשמונאים260

17:00 26/03/2017א  יום14:00 26/03/2017א  יוםאודיטוריוםאהלי ספר-מופע בלט261

10:00 26/03/2017א  יום08:30 26/03/2017א  יוםאודיטוריום'ח',שריון לבית חינוך כתות ז262

11:30 24/03/2017ו  יום10:00 24/03/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר263

22:30 23/03/2017ה  יום20:00 23/03/2017ה  יוםאודיטוריוםגברים-אהרון מרגלית' הר264

19:00 23/03/2017ה  יום17:00 23/03/2017ה  יוםמפגש סיום לחוג להטוטים265

22:30 22/03/2017ד  יום20:00 22/03/2017ד  יוםתרבותכנס פסח באודיטוריום266

20:30 22/03/2017ד  יום15:30 22/03/2017ד  יוםאודיטוריוםתלוי בתשלום-יד אליעזר שריון267

13:00 22/03/2017ד  יום09:00 22/03/2017ד  יוםאודיטוריום0533161765פוירשטיין  -פעילות268

20:30 21/03/2017ג  יום15:30 21/03/2017ג  יוםאודיטוריום שריון תלוי בתשלום0527124292יד אליעזר מירי שפירא269

14:00 21/03/2017ג  יום09:00 21/03/2017ג  יוםאודיטוריוםחזרות פוירשטיין270

19:30 20/03/2017ב  יום17:00 20/03/2017ב  יוםאודיטוריוםשרה מלכין-מרכז למשפחה271

14:00 20/03/2017ב  יום09:00 20/03/2017ב  יוםאודיטוריוםשריון ברכה ברקוביץ272

22:00 19/03/2017א  יום16:00 19/03/2017א  יוםאודיטוריוםציפי מפעילה-שריון ברכה ברקוביץ273

22:30 16/03/2017ה  יום20:00 16/03/2017ה  יוםאודיטוריוםגברים-הרב אהרון מרגלית274

22:30 15/03/2017ד  יום19:30 15/03/2017ד  יום'חדר הצמרת-אסתר טוקר275

15:00 15/03/2017ד  יום09:00 15/03/2017ד  יוםאודיטוריוםחזרות-ברכה ברקוביץ276

22:00 14/03/2017ג  יום18:30 14/03/2017ג  יוםאודיטוריוםשריון ליעל חכמוב277

12:00 10/03/2017ו  יום09:00 10/03/2017ו  יוםאודיטוריוםמסיבת פורים-תורת חיים278



22:30 09/03/2017ה  יום20:00 09/03/2017ה  יוםחדר מחולסמינר בתיה-מסיבת פורים279

20:00 08/03/2017ד  יום15:30 08/03/2017ד  יוםאודיטוריוםסמינר מאיר-ברכה ברקוביץ280

15:30 08/03/2017ד  יום13:30 08/03/2017ד  יוםאודיטוריוםמסיבת פורים-אהלי ספר281

13:00 08/03/2017ד  יום09:00 08/03/2017ד  יוםאודיטוריוםהצגה של סמינר מאיר-ברכה ברקוביץ282

23:00 07/03/2017ג  יום20:00 07/03/2017ג  יוםאודיטוריוםגימלאיות283

18:00 07/03/2017ג  יום09:00 07/03/2017ג  יוםאודיטוריוםמסיבת סידור-חשמונאים בנות284

19:00 06/03/2017ב  יום12:00 06/03/2017ב  יוםחדר מחולמסיבת בת מצוה-חפציבה285

21:00 06/03/2017ב  יום09:00 06/03/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת בת מצוה-חפציבה286

22:30 05/03/2017א  יום20:30 05/03/2017א  יוםאודיטוריוםדוברות אנגלית-סדנא ניהול תקציב מסילה287

20:00 05/03/2017א  יום12:00 05/03/2017א  יוםאודיטוריוםמסיבת סידור-ביאן288

12:00 05/03/2017א  יום09:00 05/03/2017א  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות  סידור-חשמונאים בנות289

22:30 04/03/2017שבת 19:30 04/03/2017שבת אודיטוריוםכנס נשים-עתניאל290

12:00 03/03/2017ו  יום08:30 03/03/2017ו  יוםאודיטוריוםביאן-חזרות גנרליות291

22:30 02/03/2017ה  יום20:00 02/03/2017ה  יוםאודיטוריוםגברים-אהרון מרגלית' הר292

13:00 02/03/2017ה  יום08:30 02/03/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות  גנרליות בת מצוה-בית יעקב חפציבה293

22:30 01/03/2017ד  יום20:00 01/03/2017ד  יוםאודיטוריוםלאה ברזל חני מפעילה294

19:00 01/03/2017ד  יום09:00 01/03/2017ד  יוםאודיטוריום0722223190-בית יעקב החדש295

18:30 28/02/2017ג  יום09:00 28/02/2017ג  יוםאודיטוריוםמסיבת סידור -בית חינוך296

22:30 27/02/2017ב  יום21:00 27/02/2017ב  יוםאודיטוריוםקרן שטרן צביה מפעילה297

18:30 27/02/2017ב  יום09:00 27/02/2017ב  יוםאודיטוריוםבית חינוך-מסיבת סידור 298

19:00 26/02/2017א  יום14:30 26/02/2017א  יוםאודיטוריום ולובישריון לעזר מציון299

14:00 26/02/2017א  יום08:30 26/02/2017א  יוםאודיטוריוםפעילות-אהלי ספר300

22:30 25/02/2017שבת 19:00 25/02/2017שבת אודיטוריוםערב אימהות-מעון קרלין301

12:00 24/02/2017ו  יום08:00 24/02/2017ו  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות-בית חינוך302

20:00 23/02/2017ה  יום16:00 23/02/2017ה  יוםמרים שקדימסיבת חוגים נתיבות דעת 303

14:00 23/02/2017ה  יום09:00 23/02/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות-בית חינוך304

19:00 22/02/2017ד  יום09:00 22/02/2017ד  יוםאודיטוריוםמסיבת סידור-אהלי ספר 305

19:00 22/02/2017ד  יום09:00 22/02/2017ד  יוםחדר מחולמסיבת סידור-אהלי ספר306

22:30 21/02/2017ג  יום20:30 21/02/2017ג  יוםאודיטוריוםדוברות אנגלית-סדנא ניהול תקציב מסילה307

19:00 21/02/2017ג  יום09:00 21/02/2017ג  יוםאודיטוריוםמסיבת סידור-אהלי ספר308

15:30 20/02/2017ב  יום09:00 20/02/2017ב  יוםאודיטוריוםגנרליות מסיבת סידור-אהלי ספר309

22:30 19/02/2017א  יום19:30 19/02/2017א  יוםאודיטוריוםהשתלמות משפחתונים310

15:30 19/02/2017א  יום09:00 19/02/2017א  יוםאודיטוריוםגנרליות מסיבת סידור-אהלי ספר311

23:00 18/02/2017שבת 20:00 18/02/2017שבת אודיטוריוםדעת זקנים312

12:30 17/02/2017ו  יום08:30 17/02/2017ו  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות-אהלי ספר313



22:00 16/02/2017ה  יום15:00 16/02/2017ה  יוםאודיטוריום צריך מחיצה0526933666:גילעד פוטולסקי-תזמורת שלהבת314

14:00 16/02/2017ה  יום08:00 16/02/2017ה  יוםאודיטוריוםמסיבת סידור-חסדי אבות315

19:00 15/02/2017ד  יום09:00 15/02/2017ד  יוםאודיטוריום0779022555' בת מצוה טל-בית יעקב החדש316

22:30 14/02/2017ג  יום18:30 14/02/2017ג  יוםאודיטוריוםשריון-תזמורת אביבים317

18:00 14/02/2017ג  יום13:30 14/02/2017ג  יוםאודיטוריוםבית יעקב החדש-חזרות 318

14:00 14/02/2017ג  יום09:00 14/02/2017ג  יוםאודיטוריום0732226992:'מסיבת סידור טל-בית ברכה319

15:00 13/02/2017ב  יום12:00 13/02/2017ב  יוםאודיטוריוםחסדי אבות-חזרות גנרליות סידור320

12:00 13/02/2017ב  יום09:00 13/02/2017ב  יוםאודיטוריוםגנרליות מסיבת סידור-בית ברכה321

19:00 12/02/2017א  יום09:00 12/02/2017א  יוםאודיטוריוםמסיבת סידור-נאות הפסגה322

12:00 10/02/2017ו  יום08:30 10/02/2017ו  יוםאודיטוריוםגנרליות-נאות הפסגה323

17:00 09/02/2017ה  יום09:00 09/02/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות-נאות הפסגה324

19:00 08/02/2017ד  יום09:00 08/02/2017ד  יוםאודיטוריום0533183905:מסיבת סידור  טל-אהל חנה325

15:00 07/02/2017ג  יום12:00 07/02/2017ג  יוםאודיטוריוםבית יעקב החדש-חזרות גנרליות326

12:00 07/02/2017ג  יום08:00 07/02/2017ג  יוםאודיטוריוםאהל חנה-חזרות גנרליות327

22:00 06/02/2017ב  יום09:00 06/02/2017ב  יוםאודיטוריום0527682332:'מסיבת בת מצוה טל- לנתיבות ירושלים328

08:00 06/02/2017ב  יום07:00 06/02/2017ב  יוםאודיטוריום0527682332:'בת מצוה גנרליות טל-נתיבות ירושלים329

22:30 05/02/2017א  יום19:30 05/02/2017א  יוםאודיטוריוםהשתלמות משפחתונים330

19:00 05/02/2017א  יום09:00 05/02/2017א  יוםאודיטוריום 0548421392'ויזניץ טל-מסיבת סידור331

12:00 03/02/2017ו  יום09:00 03/02/2017ו  יוםאודיטוריוםגנרליות בת מצוה- לנתיבות ירושלים332

15:00 02/02/2017ה  יום09:00 02/02/2017ה  יוםאודיטוריוםגנרליות מסיבת סידור-ויזניץ333

22:30 עד 20:00- רביעי מ כל יום22:30 01/02/2017ד  יום20:00 01/02/2017ד  יוםאודיטוריוםהרב אהרון מרגלית334

18:00 01/02/2017ד  יום09:00 01/02/2017ד  יוםאודיטוריום מסיבות סידור2נתיבות דעת 335

16:30 31/01/2017ג  יום09:00 31/01/2017ג  יוםאודיטוריוםגנרליות מסיבות סידור-נתיבות דעת336

18:00 30/01/2017ב  יום09:00 30/01/2017ב  יוםאודיטוריום מסיבות סידור2-נתיבות דעת337

15:00 29/01/2017א  יום09:00 29/01/2017א  יוםאודיטוריוםגנרליות מסיבת סידור-נתיבות דעת338

12:00 27/01/2017ו  יום08:00 27/01/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר339

14:00 26/01/2017ה  יום12:00 26/01/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות-נתיבות דעת 340

12:00 26/01/2017ה  יום10:00 26/01/2017ה  יוםאודיטוריוםבית יעקב החדש-מסיבת  שמונה  עשרה341

10:00 26/01/2017ה  יום08:00 26/01/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות -נתיבות דעת 342

13:00 25/01/2017ד  יום09:00 25/01/2017ד  יוםאודיטוריוםחזרות-נתיבות דעת 343

19:00 24/01/2017ג  יום09:00 24/01/2017ג  יוםאודיטוריוםמסיבת בת מצוה-אהלי ספר344

22:30 22/01/2017א  יום19:30 22/01/2017א  יוםאודיטריוםהשתלמות משפחתונים345

19:00 22/01/2017א  יום09:00 22/01/2017א  יוםאודיטוריוםאהלי ספר מסיבת בת מצוה346

23:00 21/01/2017שבת 19:30 21/01/2017שבת אודיטוריוםעתניאל חני מפעילה-כנס נשים347

12:00 20/01/2017ו  יום09:00 20/01/2017ו  יוםאודיטוטריוםגנרליות בת מצוה-אהלי ספר348



23:00 19/01/2017ה  יום17:30 19/01/2017ה  יוםהפסקת מים באשכול לא לקיים אירועים349

15:00 19/01/2017ה  יום09:00 19/01/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות גנרליות-אהלי ספר350

19:00 18/01/2017ד  יום09:00 18/01/2017ד  יוםאודיטוריום0527682332:'מסיבת סידורטל-נתיבות ירושלים351

22:30 17/01/2017ג  יום19:00 17/01/2017ג  יוםאודיטוריוםשריון למשכנות תמר352

15:30 17/01/2017ג  יום13:00 17/01/2017ג  יוםאודיטוריוםרותי קלרמן-מסיבת חוגים353

13:00 17/01/2017ג  יום09:00 17/01/2017ג  יוםאודיטוריום0527682332גנרליות סידור -נתיבות ירושלים354

20:00 16/01/2017ב  יום13:00 16/01/2017ב  יוםאודיטוריוםמסיבת בת מצוה-בית ברכה355

20:00 15/01/2017א  יום09:00 15/01/2017א  יוםאודיטוריוםגנרליות מסיבת בת מצוה- בית ברכה 356

20:00 12/01/2017ה  יום15:00 12/01/2017ה  יוםאודיטוריוםחפציבה שרי מפעילה-מסיבת חוגים357

13:00 12/01/2017ה  יום08:30 12/01/2017ה  יוםאודיטוריוםפעילות שרי מפעילה-בית יעקב החדש358

21:00 11/01/2017ד  יום09:00 11/01/2017ד  יוםאודיטוריום0548421392גילה מפעילה ' מסיבת בת מצוה טל-ניץ'ויז359

22:00 10/01/2017ג  יום20:30 10/01/2017ג  יוםאודיטוריום מעלות שרה360

22:30 10/01/2017ג  יום20:00 10/01/2017ג  יוםחדר מחול שולחנות3ערב בריאות לגימלאיות צריך 361

20:00 10/01/2017ג  יום14:30 10/01/2017ג  יוםאודיטוריוםאהלי ספר גילה מפעילה-מסיבת חוגים362

14:00 10/01/2017ג  יום09:00 10/01/2017ג  יוםאודיטוריום0548421392בת מצוה גנרליות חני מפעילה -ויזניץ363

22:00 09/01/2017ב  יום09:00 09/01/2017ב  יוםאודיטוריוםבת מצוה חני מפעילה-חסדי אבות364

11:30 06/01/2017ו  יום09:00 06/01/2017ו  יוםאודיטוריוםאהלי ספר365

19:00 05/01/2017ה  יום15:00 05/01/2017ה  יוםאודיטוריוםחזרות חוגים לאה וירצר366

22:30 01/01/2017א  יום19:00 01/01/2017א  יוםאודיטוריוםדוברות צרפתית חני מפעילה-מסיבת חנוכה367

16:00 01/01/2017א  יום10:00 01/01/2017א  יוםאודיטוריוםכ חני"הקרנה שרי מפעילה ואח-בלי מילים368



2017 היקף פעילות מתנס ברכפלד                               
13:00 31/12/2017א  יום09:00 31/12/2017א  יוםחזרות משכנות תמר1

08:00 29/12/2017ו  יום07:00 29/12/2017ו  יוםנתיבות דעת 2

10:00 28/12/2017ה  יום08:00 28/12/2017ה  יוםצביה נמצאת-בית חינוך3

20:00 27/12/2017ד  יום09:00 27/12/2017ד  יום16:00ת אור התורה המסיבה מתחילה בשעה "ת4

10:00 26/12/2017ג  יום09:00 26/12/2017ג  יוםרחלי לא נמצאת 5

20:00 25/12/2017ב  יום19:00 25/12/2017ב  יוםעזרה ראשונה למשפחתונים6

10:00 25/12/2017ב  יום09:00 25/12/2017ב  יוםרחלי לא נמצאת 7

13:30 24/12/2017א  יום09:30 24/12/2017א  יוםפעילות מעלות בת שבע 8

12:00 22/12/2017ו  יום09:00 22/12/2017ו  יוםחזרות אבי עזרי 9

13:00 21/12/2017ה  יום08:00 21/12/2017ה  יוםחזרות אבי עזרי 10

10:00 17/12/2017א  יום08:00 17/12/2017א  יוםמעלות בת שבע או בשני 11

13:00 13/12/2017ד  יום09:00 13/12/2017ד  יוםמסיבת חנוכה אבי עזרי רבקי סמונס מפעילה 12

16:00 12/12/2017ג  יום15:00 12/12/2017ג  יום13:45-14:30מסיבת חנוכה לצהרון משכנות תמר 13

13:00 12/12/2017ג  יום08:30 12/12/2017ג  יוםמסיבת חנוכה נתיבות דעת רחלי לא יכולה רבקי סמונס 14

23:00 11/12/2017ב  יום18:00 11/12/2017ב  יוםלאה טריגר חני -השתלמויות פוירשטיין 15

13:00 11/12/2017ב  יום07:00 11/12/2017ב  יוםחזרות מאיר רחלי מפעילה 16

20:00 10/12/2017א  יום17:00 10/12/2017א  יום17:30-19:15חזרות בית חינוך 17

13:00 10/12/2017א  יום08:00 10/12/2017א  יוםחזרות סמינר בית חינוך רחלי מפעילה 18

12:00 08/12/2017ו  יום08:00 08/12/2017ו  יום11:30 פתיחה עד 8:15חזרות בית חינוך 19

21:00 07/12/2017ה  יום17:00 07/12/2017ה  יום17:30,19:00סדנת אלקטרוניקה לחנוכה 20

19:00 07/12/2017ה  יום16:30 07/12/2017ה  יום16:30-19:0חוגי ילדים 21

13:00 07/12/2017ה  יום08:00 07/12/2017ה  יוםחזרות סמינר מאיר 22

22:30 06/12/2017ד  יום16:00 06/12/2017ד  יוםחזרות בית חינוך23

22:00 עד 16:00צ משעה " ואחה13:30 עד 8:45חזרות בית חינוך משעה 24 13:00 06/12/2017ד  יום08:00 06/12/2017ד  יום

21:00 05/12/2017ג  יום17:00 05/12/2017ג  יום22:00 עד 17:30חזרות בית חינוך משעה 25

12:30 05/12/2017ג  יום09:30 05/12/2017ג  יום מחלקת מקוואות  רחלי מפעילה 26

20:00 04/12/2017ב  יום19:00 04/12/2017ב  יוםעזרה ראשונה למשפחתונים27

22:00עד 16:00צ משעה " בבוקר ואחה8:45-13:30חזרות בית חינוך 28 22:00 04/12/2017ב  יום08:00 04/12/2017ב  יום

13:30 03/12/2017א  יום11:00 03/12/2017א  יום11-14ת פרי התורה "הקרנה לת29

10:30 03/12/2017א  יום08:30 03/12/2017א  יום8:30-10:30משכנות תמר 30

13:00 01/12/2017ו  יום07:00 01/12/2017ו  יוםחזרות אבי עזרי31

11:30 30/11/2017ה  יום08:00 30/11/2017ה  יום11:30 עד 9:00פעילות בית ספרית משכנות תמר 32

21:00 29/11/2017ד  יום10:00 29/11/2017ד  יוםת מאה שערים"ת33

22:00 28/11/2017ג  יום08:00 28/11/2017ג  יום מייטי ינקוביץ 0548421392-ערב הורים ויזניץ34

21:00 27/11/2017ב  יום20:00 27/11/2017ב  יוםעזרה ראשונהלמשפחתונים35

13:00 27/11/2017ב  יום09:00 27/11/2017ב  יוםמעלות בת שבע 36

19:00 25/11/2017שבת 18:00 25/11/2017שבת מסיבת חנוכה למטפלות המשפחתונים37

12:00 24/11/2017ו  יום07:00 24/11/2017ו  יוםחזרות אבי עזרי38

13:00 23/11/2017ה  יום11:00 23/11/2017ה  יום16:00-19:00יריד במשחקיה 39

13:00 22/11/2017ד  יום07:00 22/11/2017ד  יוםפעילות נתיבות דעת 40

22:30 21/11/2017ג  יום18:00 21/11/2017ג  יום18:30פעילות לסמינר החדש ציפי מפעילה משעה 41

13:00 21/11/2017ג  יום09:00 21/11/2017ג  יוםפעילות נתיבות דעת 42

22:30 20/11/2017ב  יום19:00 20/11/2017ב  יוםארוע לנשים עתניאל גיגי 43

12:00 19/11/2017א  יום07:00 19/11/2017א  יוםסמינר מאיר44

19:00 18/11/2017שבת 18:00 18/11/2017שבת טלי אברהמי בחדש 45

22:00 15/11/2017ד  יום07:00 15/11/2017ד  יוםמלבושי כבוד 46

22:00 14/11/2017ג  יום18:00 14/11/2017ג  יוםמלבושי כבוד47

12:00 14/11/2017ג  יום08:00 14/11/2017ג  יוםהשתלמות לעובדות מקוואות 48

10:00 12/11/2017א  יום07:00 12/11/2017א  יוםהסמינר הישן49

09:00 10/11/2017ו  יום07:00 10/11/2017ו  יוםהתארגנות לסמינר הישן50

13:00 06/11/2017ב  יום09:00 06/11/2017ב  יוםפעילות חסדי אבות 51



13:00 02/11/2017ה  יום09:00 02/11/2017ה  יוםפעילות משכנות תמר52

21:00 01/11/2017ד  יום08:00 01/11/2017ד  יוםת המסילה מסיבת חומש "ת53

22:00 31/10/2017ג  יום18:00 31/10/2017ג  יוםת המסילה"הקמת במות לת54

20:00 30/10/2017ב  יום15:00 30/10/2017ב  יוםפתיחה לבתיה 55

14:00 30/10/2017ב  יום08:30 30/10/2017ב  יום8:45-13:40חזרות נתיבות דעת 56

22:30 29/10/2017א  יום20:00 29/10/2017א  יוםהרב סגל/סדרת שעורים עם חדוה וסילי 57

22:00 29/10/2017א  יום17:00 29/10/2017א  יום0548420656'רבקי מילר טל- סמינר מאיר58

12:00 27/10/2017ו  יום08:00 27/10/2017ו  יוםמסיבת אותיות דרכי יושר59

19:00 26/10/2017ה  יום18:00 26/10/2017ה  יום15:45פעילות במשחקיה 60

13:00 26/10/2017ה  יום08:00 26/10/2017ה  יוםסמינר מאיר 61

19:00 25/10/2017ד  יום15:00 25/10/2017ד  יום15:00-19:00מסיבת חוגים מעלות בת שבע 62

22:30 24/10/2017ג  יום19:00 24/10/2017ג  יוםפתיחת צמרת 63

17:00 24/10/2017ג  יום16:00 24/10/2017ג  יום 64

14:00 22/10/2017א  יום13:00 22/10/2017א  יום 65

22:00 19/10/2017ה  יום18:00 19/10/2017ה  יוםהערכות למסיבת אותיות דרכי יושר66

20:00 18/10/2017ד  יום16:00 18/10/2017ד  יוםהדרן עליך-מעמד הסיומים 67

21:00 17/10/2017ג  יום20:00 17/10/2017ג  יוםמוטי שטינמץ בחדש 68

22:00 16/10/2017ב  יום19:00 16/10/2017ב  יוםהמסע אל החלל 69

22:30 15/10/2017א  יום19:00 15/10/2017א  יוםלגברים-ערכים70

00:00 12/10/2017ה  יום19:00 11/10/2017ד  יוםמעמד סיום 71

13:00 03/10/2017ג  יום11:00 03/10/2017ג  יוםכנס סוכות משכנות תמר72

11:00 03/10/2017ג  יום09:00 03/10/2017ג  יום9:30מעלות בת שבע הרקדה משעה 73

15:00 02/10/2017ב  יום10:00 02/10/2017ב  יוםסדנאות קשוט סוכה לילדים 74

9:00 מפעילה משעה 8:15סמינר בית חיוך הבנות מגיעות בשעה 75 13:00 28/09/2017ה  יום08:00 28/09/2017ה  יום

21:00 27/09/2017ד  יום20:00 27/09/2017ד  יוםנשות ויזניץ76

20:00 27/09/2017ד  יום17:30 27/09/2017ד  יום18:00סמינר נתיבות חכמה הרצאה בשעה 77

13:00 27/09/2017ד  יום10:00 27/09/2017ד  יוםפ משכנות תמר"כנס יוכ78

23:00 26/09/2017ג  יום20:00 26/09/2017ג  יוםערכים79

15:00 26/09/2017ג  יום08:00 26/09/2017ג  יוםנחמי טל מפעילה , (לא התכון)סמינר מאיר 80

22:00 25/09/2017ב  יום19:00 25/09/2017ב  יום18:30לאה השתלמויות פוירשטיין משעה 81

13:00 25/09/2017ב  יום10:00 25/09/2017ב  יום11:00-13:00כנס תשובה חסדי אבות 82

23:30 24/09/2017א  יום15:00 24/09/2017א  יוםמכירת ארבעת המינים קרן החסד83

22:30 18/09/2017ב  יום18:00 18/09/2017ב  יום18:00סמינר מאיר כנס אלול בשעה 84

13:00 18/09/2017ב  יום08:00 18/09/2017ב  יום10:15סמינר בית חינוך מפעילה משעה 85

00:00 18/09/2017ב  יום18:00 17/09/2017א  יום18:00ארוע לבנות ברסלב משעה 86

12:00 15/09/2017ו  יום08:00 15/09/2017ו  יוםמשכנות תמר 87

21:00 13/09/2017ד  יום11:00 13/09/2017ד  יום2017ימי תרבות 88

23:30 13/09/2017ד  יום08:00 13/09/2017ד  יוםמכירת בגוד קרן החסד89

02:30 13/09/2017ד  יום19:00 12/09/2017ג  יוםהתארגנות למכירת קרן החסד90

20:00 12/09/2017ג  יום18:00 12/09/2017ג  יום18:30הצגה לבנים חבר וחצי בשעה 91

22:00 12/09/2017ג  יום17:00 12/09/2017ג  יום2017ימי תרבות 92

11:00 12/09/2017ג  יום07:00 12/09/2017ג  יוםאסיפת צוות מחלקת מקוואות93

22:00 11/09/2017ב  יום18:00 11/09/2017ב  יוםשריון ציפי מפעילה-השתלמויות בית המורה 94

19:00 11/09/2017ב  יום18:00 11/09/2017ב  יוםלהכניס נקיון אחרי ההצגה 95

18:00 11/09/2017ב  יום15:30 11/09/2017ב  יום2017ימי תרבות 96

13:00 11/09/2017ב  יום09:00 11/09/2017ב  יוםכנס פתיחת שנה סמינר החדש רחלי מפעילה97

22:00 10/09/2017א  יום18:00 10/09/2017א  יום18:00סמינר מאיר משעה 98

19:00 06/09/2017ד  יום14:00 06/09/2017ד  יוםפעילות מרכז למשפחה ציפי מפעילה99

9:15-11:30 רחלי מפעילה משעה 8:30סמינר בית חיוך הבנות מגיעות בשעה 100 13:00 06/09/2017ד  יום08:00 06/09/2017ד  יום

14:30 05/09/2017ג  יום13:30 05/09/2017ג  יוםפתיחת צהרונים משכנות תמר101

21:00 04/09/2017ב  יום15:00 04/09/2017ב  יום תפילינסקי 0527182813ארגון בנות ברסלב נחמה רוזנפלד 102

22:30 03/09/2017א  יום20:00 03/09/2017א  יוםיום עיון למטפלות משפחתונים103

16:30 30/08/2017ד  יום14:30 30/08/2017ד  יום'כנס פתיחת כיתה א104



16:00 31/07/2017ב  יום14:00 31/07/2017ב  יוםכנס לתשעה באב הרב מילר ומצגת105

23:00 30/07/2017א  יום19:00 30/07/2017א  יוםערכים לנשים הרב קהתי והרב לסרי 106

21:00 26/07/2017ד  יום17:00 26/07/2017ד  יוםסמינר בית חינוך 107

22:30 25/07/2017ג  יום19:00 25/07/2017ג  יוםסמינר מאיר אתנחתא108

15:00 25/07/2017ג  יום14:00 25/07/2017ג  יוםאסיפה לקיטנה109

23:00 24/07/2017ב  יום20:00 24/07/2017ב  יוםנ חינסקי גילה מפעילה"כנס נשים לע110

22:00 20/07/2017ה  יום18:00 20/07/2017ה  יוםמעלות בת שבע111

23:00 19/07/2017ד  יום17:00 19/07/2017ד  יום18:00מחנה בית חינוך משעה 112

22:00 18/07/2017ג  יום18:00 18/07/2017ג  יוםנתיבות דעת113

18:30 17/07/2017ב  יום14:30 17/07/2017ב  יום14:00מחנה אהלי ספר משעה  114

13:00 17/07/2017ב  יום08:00 17/07/2017ב  יוםקליקרים-פעילות בנושא המחזור115

22:30 16/07/2017א  יום18:00 16/07/2017א  יוםאבי עזרי רחל זליגר מפעילה116

13:00 16/07/2017א  יום09:00 16/07/2017א  יוםנאות הפסגה117

22:00 13/07/2017ה  יום18:00 13/07/2017ה  יוםאתנחתא סמינר מאיר רחלי שטסמן מפעילה118

13:00 13/07/2017ה  יום09:00 13/07/2017ה  יוםקיטנה משכנות תמר רחלי מפעילה119

21:00 12/07/2017ד  יום17:00 12/07/2017ד  יום"לא לפול" ההקרנה 17:00מחנה אבי עזרי משעה  120

13:00 12/07/2017ד  יום08:00 12/07/2017ד  יוםאבי עזרי121

13:00 11/07/2017ג  יום09:00 11/07/2017ג  יוםצום122

22:00 10/07/2017ב  יום08:00 10/07/2017ב  יום בברכפלד16:30 ושניה 12:30מסיבה ראשונה -ת אור התורה "ת123

22:00 09/07/2017א  יום18:00 09/07/2017א  יוםאתנחתא בית חינוך124

13:00 09/07/2017א  יום12:00 09/07/2017א  יום 125

13:00 09/07/2017א  יום10:30 09/07/2017א  יוםמשכנות תמר קיטנה126

12:00 07/07/2017ו  יום08:00 07/07/2017ו  יוםדרכי יושר חפציבה127

23:00 06/07/2017ה  יום21:00 06/07/2017ה  יוםהכנות לדרכי יושר חפציבה128

21:30 06/07/2017ה  יום17:30 06/07/2017ה  יוםנתיבות דעת יש לסיים מוקדם כדי לאפשר לדרכי יושר להערך129

15:00 06/07/2017ה  יום09:00 06/07/2017ה  יוםת ויזניץ"מסיבה לת130

23:00 05/07/2017ד  יום19:00 05/07/2017ד  יום בברכפלד 18:00ת ויזניץ משעה "הכנה לת131

19:00 05/07/2017ד  יום13:00 05/07/2017ד  יום13:00  והנקיון יהיה עד 13:00אהלי ספר משעה /משכנות תמר132

12:00 05/07/2017ד  יום09:00 05/07/2017ד  יום12:00נתיבות דעת עד 133

22:00 04/07/2017ג  יום18:00 04/07/2017ג  יוםאתנחתא סמינר בית חינוך134

16:00 04/07/2017ג  יום15:00 04/07/2017ג  יום14:30-15:00אסיפת מדריכות מבית  חינוך 135

13:00 04/07/2017ג  יום09:00 04/07/2017ג  יוםקיטנה מעלות בת שבע136

21:00 03/07/2017ב  יום17:00 03/07/2017ב  יוםמעלות בת שבע 137

17:00 03/07/2017ב  יום13:00 03/07/2017ב  יום13:30משכנות תמר משעה 138

13:00 03/07/2017ב  יום08:00 03/07/2017ב  יוםקיטנה חפציבה139

22:00 02/07/2017א  יום18:00 02/07/2017א  יוםאהלי ספר מחנה 140

15:00 02/07/2017א  יום13:00 02/07/2017א  יוםנקיון במבנה141

8:00לבדוק אם אפשר לפתוח הגברה משעה 8:00קיטנה ויזניץ יבואו משעה 142 13:00 02/07/2017א  יום09:00 02/07/2017א  יום

12:00 30/06/2017ו  יום08:00 30/06/2017ו  יוםמביאים ציוד  לבד כנראה -ת פרי התורה"ת143

22:00 29/06/2017ה  יום18:00 29/06/2017ה  יוםת פרי התורה "התארגנות לת144

15:00 29/06/2017ה  יום13:30 29/06/2017ה  יוםכנס מדריכות קיטנות איריס145

13:00 29/06/2017ה  יום08:00 29/06/2017ה  יום13:00סמינר בית חינוך עד 146

20:00 28/06/2017ד  יום19:00 28/06/2017ד  יוםסגירת ציוד ונעילת מבנה בברכפלד 147

16:00 28/06/2017ד  יום14:00 28/06/2017ד  יוםמשכנות תמר רחלי שטסמן מפעילה-מסיבת צהרונים 148

13:00 28/06/2017ד  יום09:00 28/06/2017ד  יוםפעילות חסדי אבות  149

22:30 27/06/2017ג  יום08:00 27/06/2017ג  יוםמסיבת גמר מעלות בת שבע150

19:00 26/06/2017ב  יום14:00 26/06/2017ב  יום14:30חזרות גנרליות משעה 151

14:00 26/06/2017ב  יום09:00 26/06/2017ב  יום8:45מסיבת גמר מעלות בת שבע משעה 152

00:00 26/06/2017ב  יום09:00 25/06/2017א  יוםמשכנות תמר מסיבת גמר153

12:00 23/06/2017ו  יום08:00 23/06/2017ו  יוםמשכנות תמר154

22:00 22/06/2017ה  יום19:00 22/06/2017ה  יוםמשכנות תמר התארגנות למסיבה155

15:00 22/06/2017ה  יום10:00 22/06/2017ה  יוםמשכנות תמר156

21:00 21/06/2017ד  יום20:00 21/06/2017ד  יוםלמצוא מחליפה-ץ בברכפלד "ליבי כ157



22:00 21/06/2017ד  יום19:00 21/06/2017ד  יוםכנס גננות לקיטנות158

20:00 21/06/2017ד  יום19:00 21/06/2017ד  יוםלהכניס נקיון לפני הכנס159

19:00 21/06/2017ד  יום09:00 21/06/2017ד  יוםחזרות גנרליות משכנות תמר160

19:00 20/06/2017ג  יום18:00 20/06/2017ג  יוםהרכבת במות למשכנות תמר בברכפלד161

13:00 20/06/2017ג  יום08:00 20/06/2017ג  יוםחזרות מעלות בת שבע162

21:00 19/06/2017ב  יום20:00 19/06/2017ב  יוםבערב פנוי163

0527211627 קוסובר 14:00ת קנין התורה מסיבה בשעה "מסיבת סיום ת: העתק164 19:00 19/06/2017ב  יום08:00 19/06/2017ב  יום

23:00 18/06/2017א  יום18:30 18/06/2017א  יוםערכים עם מאירה וביילי ציפי מפעילה 165

16:00 18/06/2017א  יום14:00 18/06/2017א  יוםפרוק במה 166

12:00 16/06/2017ו  יום08:00 16/06/2017ו  יוםמסיבת חומש דרכי יושר: העתק167

23:00 15/06/2017ה  יום19:00 15/06/2017ה  יוםהתקנה לדרכי יושר168

19:00 15/06/2017ה  יום18:00 15/06/2017ה  יוםסמינר עלי שור169

13:00 15/06/2017ה  יום09:00 15/06/2017ה  יום14:00חזרות למסיבת גמר עד -נתיבות דעת 170

18:00מסיבת חומש דעת זקנים בברכפלד המסיבה מתחילה בשעה : העתק171 20:30 14/06/2017ד  יום14:30 14/06/2017ד  יום

21:30 13/06/2017ג  יום18:00 13/06/2017ג  יוםת דעת זקנים בברכפלד"התקנת במות לת172

13:00 13/06/2017ג  יום09:00 13/06/2017ג  יום9:00חזרות מסיבת גמר משכנות תמר משעה 173

20:00 12/06/2017ב  יום14:00 12/06/2017ב  יום15:30פעילות  רחלי יכולה משעה -שמירת הלשון174

13:00 12/06/2017ב  יום09:00 12/06/2017ב  יוםחזרות נתיבות דעת175

23:30 11/06/2017א  יום17:30 11/06/2017א  יוםמסיבת סיום למשפחתונים 176

11:00 11/06/2017א  יום10:00 11/06/2017א  יום  177

14:00 11/06/2017א  יום08:30 11/06/2017א  יום14:00משכנות תמר פעילות בית ספרית עד 178

12:00 09/06/2017ו  יום08:00 09/06/2017ו  יוםחזרות למסיבת גמר בברכפלד-אבי עזרי : העתק179

19:00 07/06/2017ד  יום16:00 07/06/2017ד  יוםרחל זליגר מפעילה-פעילות בית חינוך180

16:00 07/06/2017ד  יום08:00 07/06/2017ד  יום10:00ת כלל חסידי מתחילים בשעה "מסיבת חומש ת181

21:00 06/06/2017ג  יום18:00 06/06/2017ג  יום0504141824ת כלל חסידי יהודה "התארגנות למסיבה ת: העתק182

15:00 06/06/2017ג  יום13:00 06/06/2017ג  יוםת כלל חסידי "חזרות לת183

23:00 05/06/2017ב  יום19:00 05/06/2017ב  יום גם את החדר חוגים רחלי שטסמן מפעילה18:30השתלמויות פוירשטיין לפתוח בשעה 184

13:00 05/06/2017ב  יום09:00 05/06/2017ב  יוםמשכנות תמר פעילות 185

13:00 04/06/2017א  יום08:00 04/06/2017א  יוםחזרות למסיבת גמר-אבי עזרי 186

12:00 02/06/2017ו  יום08:00 02/06/2017ו  יוםחזרות אבי עזרי: העתק187

20:00 01/06/2017ה  יום18:00 01/06/2017ה  יוםיוני הלהטוטן לבנים 188

14:00 01/06/2017ה  יום10:00 01/06/2017ה  יוםסרט ילדות תמונה מטושטשת189

12:00 30/05/2017ג  יום09:00 30/05/2017ג  יום10:00דרכי יושר משעה 190

12:00 29/05/2017ב  יום08:00 29/05/2017ב  יוםכנס שבועות סמינר בית חינוך191

22:30 28/05/2017א  יום17:30 28/05/2017א  יוםמעלות בת שבע פעילות 192

14:00 28/05/2017א  יום08:00 28/05/2017א  יוםכנס שבועות סמינר מאיר 193

12:00 26/05/2017ו  יום08:00 26/05/2017ו  יוםכנס שבועות משכנות תמר: העתק194

23:00 25/05/2017ה  יום20:00 25/05/2017ה  יום19:00ערב לנשות ויזניץ משעה  רחלי מפעילה משעה 195

12:00 23/05/2017ג  יום09:00 23/05/2017ג  יוםהשתלמות לעובדות מקואות 196

22:30 22/05/2017ב  יום16:00 22/05/2017ב  יום"האחוד"כנס נשים 197

12:00 19/05/2017ו  יום08:00 19/05/2017ו  יוםחזרות אבי עזרי: העתק198

12:30 18/05/2017ה  יום09:30 18/05/2017ה  יוםכנס אדריכלים 199

22:00 15/05/2017ב  יום09:00 15/05/2017ב  יוםקרן החסד200

22:30 14/05/2017א  יום20:30 14/05/2017א  יוםקרן החסד201

22:30 14/05/2017א  יום20:00 14/05/2017א  יוםהשתלמות משפחתונים202

14:30 14/05/2017א  יום11:30 14/05/2017א  יום11:30-14:30משוריין לפעילות בתיה בית חינוך 203

11:00 14/05/2017א  יום08:00 14/05/2017א  יום8:45-11:00פעילות בתיה אבי עזרי 204

20:00 10/05/2017ד  יום19:00 10/05/2017ד  יוםרשום למשפחתונים205

20:00 09/05/2017ג  יום19:00 09/05/2017ג  יוםרשום למשפחתונים206

14:00 09/05/2017ג  יום08:00 09/05/2017ג  יוםמשכנות תמר207

22:30 08/05/2017ב  יום19:00 08/05/2017ב  יוםערכים לנשים ציפי מפעילה208

21:00 03/05/2017ד  יום20:00 03/05/2017ד  יוםרשום למשפחתונים209

12:00 28/04/2017ו  יום08:30 28/04/2017ו  יום8:30מעלות בת שבע לפתוח בשעה 210



12:00 25/04/2017ג  יום09:00 25/04/2017ג  יוםהשתלמות לעובדות מקואות 211

22:30 24/04/2017ב  יום17:00 24/04/2017ב  יוםיצחק כרמלי 212

23:00 23/04/2017א  יום19:00 23/04/2017א  יוםערכים לגברים213

19:30 05/04/2017ד  יום16:00 05/04/2017ד  יום16:00אל הדגל בשעה 214

12:30 05/04/2017ד  יום10:00 05/04/2017ד  יום11:00יום הולדת למלך בשעה -הצגה לבנים215

18:00 04/04/2017ג  יום16:00 04/04/2017ג  יוםס החדש "שרגי במתנ' ר: העתק216

12:00 04/04/2017ג  יום10:00 04/04/2017ג  יום! רחלי לא יכולה11:00סערה בדלי מים בשעה 217

22:00 03/04/2017ב  יום21:00 03/04/2017ב  יום 218

19:00 03/04/2017ב  יום15:00 03/04/2017ב  יום16:00,17:30מלכה שידלובסקי 219

12:00 03/04/2017ב  יום10:00 03/04/2017ב  יום11:00בבית אחד בשעה  22021

23:00 30/03/2017ה  יום18:00 30/03/2017ה  יוםס"חלוקת תלושים קרן ק: העתק221

12:00 30/03/2017ה  יום09:00 30/03/2017ה  יום9:00פעילות משכנות תמר בשעה 222

22:00 29/03/2017ד  יום08:00 29/03/2017ד  יום18:00ת מאה שערים המסיבה בשעה 'ת: העתק223

22:30 28/03/2017ג  יום19:00 28/03/2017ג  יום19:00צמרת רחלי מפעילה משעה 224

20:00 27/03/2017ב  יום15:00 27/03/2017ב  יוםהפנינג למשפחות מתנדבים צביה מפעילה225

13:00 27/03/2017ב  יום08:00 27/03/2017ב  יוםסמינר מאיר226

23:00 26/03/2017א  יום18:00 26/03/2017א  יום18:00עזר מציון מפעילה משעה 227

13:00 26/03/2017א  יום08:00 26/03/2017א  יום רחלי מפעילה9:00מפעילה משעה  -בית חינוך228

22:00 22/03/2017ד  יום09:00 22/03/2017ד  יום19:00המסיבה בשעה -ת כלל חסידי מסיבת סיום "ת: העתק229

22:00 21/03/2017ג  יום20:00 21/03/2017ג  יוםת  כלל חסידי "הקמת במות לת: העתק230

19:00 21/03/2017ג  יום18:00 21/03/2017ג  יוםהדרכה לבנות צמרת231

20:30 20/03/2017ב  יום15:30 20/03/2017ב  יום 16:00,18:30הקרנה למתנדבות יד אליעזר 232

22:00 15/03/2017ד  יום18:30 15/03/2017ד  יוםהשתלמויות פוירשטיין צביה מפעילה233

23:00 14/03/2017ג  יום20:00 14/03/2017ג  יוםערב לבנות הגהוץ צביה מפעילה -צמרת234

22:00 13/03/2017ב  יום12:00 13/03/2017ב  יוםם-י-ר-ו-פ235

20:00 12/03/2017א  יום11:00 12/03/2017א  יוםפורים236

12:00 10/03/2017ו  יום09:00 10/03/2017ו  יוםמסיבת פורים אבי עזרי רחלי שטסמן מפעילה237

18:00 08/03/2017ד  יום14:00 08/03/2017ד  יום14:00-18:00-מסיבת חוגים בשעה 238

21:00 07/03/2017ג  יום17:00 07/03/2017ג  יוםאבי עזרי פעילות בתיה239

13:00 07/03/2017ג  יום09:00 07/03/2017ג  יוםסגור-פעילות פוירשטיין240

23:00 06/03/2017ב  יום20:00 06/03/2017ב  יוםרחלי מפעילה-אסתר סומך סדנת עצוב משלוחי מנות 241

20:00 06/03/2017ב  יום09:00 06/03/2017ב  יוםר הגבעה הדרומית "מסיבת סדור תשב: העתק242

22:30 05/03/2017א  יום17:30 05/03/2017א  יוםר"התארגנות לתשב: העתק243

13:00 05/03/2017א  יום08:00 05/03/2017א  יוםפעילות משכנות תמר244

23:00 04/03/2017שבת 19:00 04/03/2017שבת דרך אמת 245

12:00 03/03/2017ו  יום08:00 03/03/2017ו  יום!אהלי ספר בנים מסיבת סדור מביאים ציוד לבד: העתק246

23:00 02/03/2017ה  יום20:00 02/03/2017ה  יוםר "התארגנות לתשב: העתק247

18:00 01/03/2017ד  יום15:00 01/03/2017ד  יוםפעילות חודש טוב בחדר חוגים248

13:00 01/03/2017ד  יום09:00 01/03/2017ד  יוםפעילות סמינר פוירשטיין 249

! מביאים ציוד הגברה לבד20:00 יסיימו בשעה  16:30המסיבה בשעה -ת המסילה "ת: העתק250 21:00 28/02/2017ג  יום09:00 28/02/2017ג  יום

22:30 27/02/2017ב  יום20:00 27/02/2017ב  יוםקבלת קהל לארנונה 251

23:00 27/02/2017ב  יום20:00 27/02/2017ב  יוםת המסילה"הכנסת ציוד לת: העתק252

20:00 27/02/2017ב  יום15:00 27/02/2017ב  יום15:00מפעילה משעה -ח אדר"פעילות ר253

13:00 27/02/2017ב  יום09:00 27/02/2017ב  יוםח "אהלי ספר פעילות לכבוד ר254

22:00 26/02/2017א  יום09:00 26/02/2017א  יוםמסיבת בת מצוה משכנות תמר: העתק255

23:00 25/02/2017שבת 20:00 25/02/2017שבת הקמת במות למשכנות תמר: העתק256

12:00 24/02/2017ו  יום09:00 24/02/2017ו  יוםמשכנות תמר חזרת בת מצוה: העתק257

23:00 23/02/2017ה  יום17:00 23/02/2017ה  יוםמשכנות תמר  התארגנות למסיבה: העתק258

15:00 23/02/2017ה  יום09:00 23/02/2017ה  יוםמשכנות תמר חזרות למסיבת בת מצוה259

23:00 22/02/2017ד  יום22:00 22/02/2017ד  יוםפרוק במות והגברה: העתק260

23:00 22/02/2017ד  יום18:00 22/02/2017ד  יום18:45מעלות בת שבע מסיבת בת מצוה המסיבה בשעה 261

13:00 22/02/2017ד  יום09:00 22/02/2017ד  יוםגנרליות לבת מצוה מעלות בת שבע262

22:00 21/02/2017ג  יום08:00 21/02/2017ג  יוםבית חינוך מסיבת בת מצוה263



20:00 20/02/2017ב  יום19:00 20/02/2017ב  יוםהרכבת תוחם במה לבית חינוך : העתק264

20:00 20/02/2017ב  יום15:00 20/02/2017ב  יוםגנרליות בית חינוך 265

13:00 20/02/2017ב  יום08:00 20/02/2017ב  יוםחזרות לבת מצוה בית חינוך266

23:00 19/02/2017א  יום17:00 19/02/2017א  יוםהקמות לבית חינוך267

15:00 19/02/2017א  יום14:00 19/02/2017א  יוםמסיבת בת מצוה לנתיבות דעת בחדש268

13:00 19/02/2017א  יום08:00 19/02/2017א  יוםמעלות בת שבע חזרות לבת מצוה 269

12:00 17/02/2017ו  יום09:00 17/02/2017ו  יוםלהכין הגברה וטייפ-משכנות תמר חזרות: העתק270

13:00 16/02/2017ה  יום10:00 16/02/2017ה  יוםקרלין בנים271

22:30 15/02/2017ד  יום18:00 15/02/2017ד  יוםהתארגנות לארוע קרלין : העתק272

13:00 15/02/2017ד  יום09:00 15/02/2017ד  יום משכנות תמר273

13:30 14/02/2017ג  יום08:00 14/02/2017ג  יוםח,אבי עזרי פעילות לכתות ז274

14:00 13/02/2017ב  יום09:00 13/02/2017ב  יוםמפעילה+9:00-14:00חזרות בת מצוה נתיבות דעת275

23:00 12/02/2017א  יום19:30 12/02/2017א  יוםכנס לעלוי נשמת יעקב276

13:00 12/02/2017א  יום08:00 12/02/2017א  יוםאבי עזרי מסיבת שמונה עשרה277

10:00 10/02/2017ו  יום09:00 10/02/2017ו  יוםתעודות278

13:00 09/02/2017ה  יום09:00 09/02/2017ה  יוםפעילות משכנות תמר רחלי מפעילה279

22:30 08/02/2017ד  יום20:00 08/02/2017ד  יוםהרב מאיר שוורץ והרב קהתי ציפי מפעילה-ערכים לנשים280

15:00 08/02/2017ד  יום14:00 08/02/2017ד  יום281

12:30 08/02/2017ד  יום09:00 08/02/2017ד  יוםפעילות משכנות תמר רחלי מפעילה282

00:00 08/02/2017ד  יום19:00 07/02/2017ג  יום להכנסת ציוד17:30השתלמות פוירשטיין  רחלי מפעילה צריך לפתוח בשעה : העתק283

12:00 07/02/2017ג  יום09:00 07/02/2017ג  יוםאסיפת צוות מקוואות284

23:00 06/02/2017ב  יום20:30 06/02/2017ב  יוםצביה מפעילה" זהירים לשומרו"ארגון 285

20:00 06/02/2017ב  יום10:00 06/02/2017ב  יום13:00מסיבת סידור בשעה -בית יעקב חפציבה 286

23:00 05/02/2017א  יום19:00 05/02/2017א  יוםהתארגנות למסיבת חפציבה: העתק287

15:00 05/02/2017א  יום14:00 05/02/2017א  יוםלבקש נקיון יסודי למחרת לפני המסיבה288

14:00 05/02/2017א  יום09:00 05/02/2017א  יוםחזרות למסיבת סידור-בית יעקב חפציבה 289

00:00 05/02/2017א  יום23:00 04/02/2017שבת ס חפציבה"התארגנות לביה: העתק290

23:00 04/02/2017שבת 19:00 04/02/2017שבת ערב גבוש צמרת צביה מפעילה291

12:00 03/02/2017ו  יום09:00 03/02/2017ו  יוםנחמי מפעילה+חזרות נתיבות דעת לבת מצוה292

21:30 02/02/2017ה  יום18:00 02/02/2017ה  יוםהמכון לתנועה מבריאה293

19:00 01/02/2017ד  יום15:30 01/02/2017ד  יום15:45-19:00חוגי חודש טוב 294

23:00 01/02/2017ד  יום09:00 01/02/2017ד  יוםמסיבת סדור משכנות תמר295

13:00 31/01/2017ג  יום09:00 31/01/2017ג  יוםחזרות למסיבת סדור משכנות תמר296

21:00 30/01/2017ב  יום09:00 30/01/2017ב  יוםמסיבות סידור-משכנות תמר297

14:00 29/01/2017א  יום09:00 29/01/2017א  יוםמשכנות תמר חזרות למסיבות סידור298

20:00 28/01/2017שבת 19:00 28/01/2017שבת הכנסת ציוד למשכנות תמר299

20:00 26/01/2017ה  יום17:30 26/01/2017ה  יום"מכון לתנועה מבריאה"חזרות ל300

12:30 26/01/2017ה  יום08:30 26/01/2017ה  יוםפעילות בית חינוך301

22:00 25/01/2017ד  יום09:00 25/01/2017ד  יוםמסיבת סידור מעלות בת שבע302

15:00 24/01/2017ג  יום09:00 24/01/2017ג  יוםמסיבת סידור מעלות בת שבע303

00:30 24/01/2017ג  יום20:00 23/01/2017ב  יוםהתארגנות למעלות שבע304

15:30-18:30המסיבה בשעה  -0527631268ת אור התורה בראנד "ת: העתק305 19:30 23/01/2017ב  יום09:00 23/01/2017ב  יום

23:00 22/01/2017א  יום20:00 22/01/2017א  יוםערב לעלוי נשמת הרב ברוורמן 306

13:00 22/01/2017א  יום09:00 22/01/2017א  יוםחזרות מעלות בת שבע רחלי מפעילה307

23:00 21/01/2017שבת 19:00 21/01/2017שבת ערב לנשות ויזניץ גילה מפעילה-מאוחדת308

11:30 20/01/2017ו  יום08:30 20/01/2017ו  יוםפעילות מעלות בת שבע שרלה סעדה מפעילה309

13:00 19/01/2017ה  יום09:00 19/01/2017ה  יוםחזרות מסיבת סדור מעלות בת שבע רחלי מפעילה310

09:00 19/01/2017ה  יום08:00 19/01/2017ה  יוםנופש עובדות עיריה311

13:00 18/01/2017ד  יום09:00 18/01/2017ד  יוםמשכנות תמר חזרות בת מצוה312

09:00 18/01/2017ד  יום08:00 18/01/2017ד  יוםנופש עובדות עיריה313

13:00 17/01/2017ג  יום09:00 17/01/2017ג  יוםמשכנות תמר חזרות בת מצוה314

09:00 17/01/2017ג  יום08:00 17/01/2017ג  יוםנופש עובדות עיריה315

17:30 16/01/2017ב  יום16:00 16/01/2017ב  יוםחוגי עולים316



12:00 16/01/2017ב  יום09:00 16/01/2017ב  יוםאסיפת צוות מקוואות317

13:00 15/01/2017א  יום10:00 15/01/2017א  יוםפעילות חסדי אבות 318

22:30 09/01/2017ב  יום19:30 09/01/2017ב  יוםערכים לנשים319

23:00 08/01/2017א  יום19:00 08/01/2017א  יוםנאמנות עזר מציון320

22:00 04/01/2017ד  יום20:30 04/01/2017ד  יוםסדנא עם הרב אהרון מרגלית321

15:00 04/01/2017ד  יום09:00 04/01/2017ד  יוםויזניץ : העתק322

21:00 03/01/2017ג  יום17:00 03/01/2017ג  יוםת מאה שערים "ת323

14:00 03/01/2017ג  יום09:00 03/01/2017ג  יוםת מאה שערים"התארגנות למסיבת ת: העתק324

(הערב עצמו מתקיים בחדש)חזרות לערב הורים סמינר פוירשטיין 325 16:00 02/01/2017ב  יום09:00 02/01/2017ב  יום
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 פרוייקטים בתחום הנוער והקהילה

 

  הבסיס החוקי

 :קובע 1.1.2017מתנ"ס ביום ל בין העירייה הסכם שנחתם

 .ס מתחייב לבצע את הפעילות או מתן השירות בהתאם להסכם "המתנ .א

את העובדים או הקבלנים ו /או כל מי ס מתחייב להעסיק ולהפעיל "המתנ .ב
 מטעמו נותני השירות לעירייה על פי המקובל אצלו ועל פי כל דין.

ס מתחייב לתת את כל שירותי ההנהלה, המשרד והנהלת החשבונות "המתנ .ג
 כרוכים במתן הפעולה או השירות ע"פ הסכם זה.ה

י המתנ"ס בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין עובד .ד
 ו/או מי מטעמם.

 

 מטרת הביקורת

הביקורת בדקה את התנהלות המחלקה ואת שיתוף הפעולה עם המתנ"ס העירוני 
לפי הסכם שנחתם בין הרשות למתנ"ס בהיבטים הנוגעים בעיקר לפרויקטים 

 נבחרים בתחום הנוער .

 מהלך הביקורת
 

מבקר העירייה ערך פגישות עם מנהלת מחלקת תרבות נוער וקהילה, מנהלת 
המתנ"ס, עובדי המחלקה, עובדי המתנ"ס, מנהלת מחלקת חשבונות במתנ"ס, 

 .גזבר העירייהו
 

 עיקרי הממצאים
 
תחום ילדים נוער וצעירים, תחום התרבות ותחום הקהילה מופעלים ע"י  .1

 נהלת אגף החינוך בעירייה. המחלקה לנוער תרבות וקהילה הכפופה למ
 

 26בבדיקת תכנית העבודה השנתית נמצאו כי בתחום הילדים והנוער תוכננו  .2
  22פרויקטים ובתחום הקהילה תוכננו  13פרויקטים, בתחום התרבות 

פרויקטים לשנת הלימודים  61פרויקטים. בס"ה תוכננו ע"י המחלקה 
 .תשע"ח

 

 

בחלק מהפרויקטים שנבדקו ע"י הביקורת ההוצאות בפועל חרגו מהתכנון  .3
 .לפרויקטהכספי שיועד 
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 פרויקטים  נמצא חוסר התאמה בין התכנון לביצוע. 5בבדיקה מדגמית של  .4

 ביצוע בפועל  התכנון  שם התוכנית
 147,597  132,500 נוער בוחר

 157,014 130,000 עיר הילדים והנוער
 301,772 306,762 פעילות קיץ

 66,075 55,598 התנדבות בקהילה
 

 2017בבדיקת נתונים  מדגמית באגף החשבונות של העירייה נמצא כי בשנת  .5
בקשות לתקצוב פרויקטים שנעשו בשיתוף עם המתנ"ס ע"ס  10הוגשו 

פרויקטים  4עבור ₪  135,598. העירייה העבירה למתנ"ס סך של  665,470
אגף לתרבות יהודית ומתקציב שוטף של  –וך מתוך תקציב ממשרד החינ

 5משרד הרווחה. על פרויקט אחד העירייה העבירה למתנ"ס תשלום חלק. על 
 פרויקטים נוספים עדיין לא התקבל תקציב ממשרד החינוך.

 

 לפרויקטיםס הקשורים "בבדיקת כרטיסי הנהלת חשבונות של המתנ .6
במדגם כוללים שכר עובדים  הפרויקטיםשהרשות מממנת נמצא כי עלות 

 ופעילויות :

 
מספר  שם הפעילות

 עובדים
שכר 

 עובדים
 עלות ס"ה רכש/פעילות

 בש"ח
 147,597 93,703 53,894 8 נוער בוחר

 124,057 120,207 33,850 13 סדנאות
עיר הילדים 

 והנוער
10 30,497 126,517 157,014 

 301,772 255,569 46,203 42 פעילות קיץ
התנדבות 

 בקהילה
4 4881 61,194 66,075 

 23,829 11,697 12,132 4 חוגי ילדים
 

 

והבחירה הסופית של העובדים   מהפרויקטיםלחלק  העובדים גיוס תהליך  .7
הפיקוח על העובדים נעשה ע"י המחלקה ושכרם  .בהובלת המחלקה ית נעש

 .המתנ"סמשולם  במימון העירייה ע"י 

 

פרויקטים  6בדיקה המדגמית של  כרטיסי הנהלת החשבונות הקשורים ל  .8
נבחרים נמצא כי תשלומי שכר עבור כח אדם שהועסקו בפרויקטים ע"י 

 ₪   181,457המתנ"ס  הסתכמו בסך של כ 

 

בתוכנית קייטנת המדע לא התקבל מידע על מספר מדויק של המשתתפים  .9
 מן.בתוכנית. הגבייה נעשתה באופן ידני ובמזו
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התנהלות הזמנות העבודה מהספקים ונותני השירות אינם תואמים את כללי  .10
 המנהל התקין של המתנ"ס.

 

 של המחלקה מבנה ארגוני

ופועלת בשלושה מחלקת תרבות נוער וקהילה  נמצאת בשלבי בנייה וארגון  .1
  .עובדים  8נושאים תרבות נוער וקהילה. המחלקה כוללת 

 

 משרה 100%מנהלת האגף עובדת עירייה  •

 משרה 100%מנהלת המחלקה עובדת עירייה   •

 מחלקת תרבות עובדת מתנ"ס פרויקטיםרכזת  •

 משרה 60%רכזת תרבות עובדת עירייה  •

 משרה 100%עובדת עירייה  פרויקטיםרכזת נוער  •

 משרה 100%מנהלת תחום קהילה עובדת עירייה  •

 רכזת שטח קהילה עובדת מתנ"ס •

 משרה 100%מזכירת המחלקה עובדת עירייה  •
 

 תרשים מבנה ארגוני

 

 

 

 

 

מנהלת האגף

מנהלת מחלקת  
תרבות נוער  

וקהילה

קהילה

מנהלת תחום

רכזת שטח

נוער

רכזת  
פרוייקטים

תרבות

כל )רכזת 
(הפרוייקטים

רכזת תרבות
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 תכניות עבודה

 26תוכננו כנית העבודה השנתית נמצאו כי בתחום הילדים והנוער בבדיקת ת .1
  22ובתחום הקהילה תוכננו  פרויקטים 13, בתחום התרבות פרויקטים
 לשנת הלימודים תשע"ח . פרויקטים 61בס"ה תוכננו ע"י המחלקה  .פרויקטים

  :מובילות כניותת 5נמצאו  נוער וצעיריםבתחום ילדים  .2

 

גינות מאכל בגני ילדים, חוגי נווט,  – כניות העשרה משלימות לילדיםת .א
כניות העשרה לילדים בעלי למידה מדעיים, מרפסת אקולוגית, תמרכזי 

 צרכים מיוחדים, 

קבוצות מנהיגות נוער, חונכות, גיהוץ  – צמרת התנדבות ומעורבות נוער .ב
ליולדות, עיצוב בארים לשמחות, חוגים, המשמחות, משחקיית צמיד, 

 טיול שנתי מסכם.

טיול אופניים לבני נוער, קורסי העצמה לנערות, קורס סוציו  -נוער כללי .ג
 דרמה לנערות בסיכון.

מעורבות הקמת מרכז צעירים, תכנית זכויות לצעירים, תכנית  -צעירים .ד
 חברתית צעירים.

קייטנות גנים, התנדבות קיץ לבני נוער, פעילות סיכום  -פעילות קיץ .ה
עטיפת ספרי לימוד למשפחות  פרויקטוהוקרה למתנדבי קיץ, עוטף חסד 

 הקהילה, קייטנת מדע, קייטנת אנגלית.

 :פרויקטים 13בתחום תרבות ונוער תוכננו  .3
פעילות תרבות סביב מעגל השנה, מיזם חינוכי, ידי אומן מיזם סדנאות 
אמנות, חוגי ילדים, תיאטרון קהילתי לדוברי אנגלית, סטודיו אומנות, 

, ימי תרבות, בימות בריאותייםסדנאות בישול בריא, יציאה למרחצאות 
 פיס, לונה פארק עירוני, ושיפוץ מבני תרבות.

 :פרויקטים 22יות מובילים הכוללים כנת 8בתחום הקהילה תוכננו  .4

 שכנות טובה, והדרת פני שכן, פורום אומניות, מרכז צעירים. – מרק"ם .א

 מיזם חינוכי -חוסן קהילתי .ב

מטבח לימודי קהילתי, משחקיית השאלה  -תשתיות קהילתיות .ג
 קהילתית.

יום החסד, אם לאם, אם בישראל, כנס הוקרה למתנדבים,  -התנדבות .ד
 שמחה באוויר. משפחה מספרת,

סדנאות ומיזמים קהילתיים, קהילה מטיילת, ספורט וקידום  -וותיקים .ה
 בריאות, גמלאיות, נפש בריאה בגוף בריא.

 מועדון נשים, יזמות ופיתוח עסקי -קידום האישה .ו

 מיצוי זכויות בקהילה -מרכז זכויות .ז

 מיזמים סביבתיים קהילתיים. -איכות הסביבה .ח

 

כנית העבודה השנתית שהוגשה לביקורת כוללת מקורות תקציביים ת .5
, הפריפריהלמימונה, משרד החינוך, משרד הרווחה, מפעל הפיס, משרד 
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 לשוויוןמשרד הספורט, המשרד המשרד להגנת הסביבה, משרד המדע, 
 חברתי, הגוינט וארגונים קהילתיים.

 

יסודי על בסיס שבועי מתנדבות בגלאי בית ספר על  400המחלקה מפעילה כ  .6
כולל הכשרה מקצועית. המתנדבות עוסקות בגיהוץ בגדים לקהילה, חונכות 

 אישית, משחקיית השאלה ועוד.
 

 

הם באחריות המחלקה לתרבות נוער וקהילה  והפרויקטיםהתוכניות  .7
ומבוצעים בפועל באמצעות המתנ"ס העירוני לפי הסכם שנחתם בין העירייה 

  1.1.17 למתנ"ס ביום

 

 לביצוע. התכנוןפרויקטים  נמצא חוסר התאמה בין  5בבדיקה מדגמית של  .8

 ביצוע בפועל   התכנון שם התוכנית
 147,597  132,500 נוער בוחר

 157,014 130,000 עיר הילדים והנוער
 301,772 306,762 פעילות קיץ

 66,075 55,598 התנדבות בקהילה
 

 2017באגף החשבונות של העירייה נמצא כי בשנת מדגמית  בבדיקת נתונים  .9
שנעשו בשיתוף עם המתנ"ס ע"ס  פרויקטיםבקשות לתקצוב  10הוגשו 

פרויקטים  4 עבור₪  135,598. העירייה העבירה למתנ"ס סך של  665,470
אגף לתרבות יהודית ומתקציב שוטף של  –מתוך תקציב ממשרד החינוך 

 5משרד הרווחה. על פרויקט אחד העירייה העבירה למתנ"ס תשלום חלק. על 
 פרויקטים נוספים עדיין לא התקבל תקציב ממשרד החינוך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 של שיתוף בין העירייה למתנ"ס פרויקטיםמדגם 
 

 () צמרת נוער בוחר פרויקט
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שכר ששולם לעובדים .   ש"ח 93,703  ושכר עובדים  פעילויותהעלות  .1
סכום  ₪. 147,597 – בפועל הפרויקטעלויות  ס"ה  ₪  53,894 – בפרויקט

  ₪. 132,500הבקשה לתקצוב העירייה 

 

 עלויות הפרויקט חרגו מסכום הבקשה שהוגש לתשלום העירייה. .2
 

 :נוער בוחר בפרויקטהעובדים   8 שכר .3
 ₪ 11,353.72 -ינואר

 ש"ח 7,425.94 -פברואר
 ש"ח 7858.37 –מרץ 

 ש"ח 4,319.65 -אפריל
 ש"ח 6,852.41 -מאי
 ש"ח 9,406.05 -יוני
 ש"ח 1,729.66 -יולי

 ש"ח 4,393.25 -אוגוסט
 

 סדנאות וחוגים
 
 תכנית חוגי צמרת 

 

כנית זו כוללת העברת חוגי אומנות לילדות בשילוב הדרכה מקצועית ת .1
 לנערות מתנדבות .

חוגי צמרת נערכו בימי שלישי והגבייה בהם נעשתה בצורה שלושה  .2
הגבייה נעשתה  ₪. 50ות, מחיר לחוג משתתפ 20ממוחשבת. בכל חוג 

  מכל חוג. ₪  2610טלפונית בצורה ממוחשבת  . סך ההכנסות 

 לא התקבלה בעירייה דרישה לתשלום תכנית זו. .3

 
 ס"חוגי מתנ

 

כולל חוגי העשרה לפיתוח מיומנויות, העצמה אישית והרחבת  הפרויקט .1
 תחומי הידע.

 

עלות שכר העובדים ₪  120,207עלות הפעילויות בסדנאות החוגים  .2
הביקורת מעירה כי עלויות השכר הגבוהות  ₪. 33,850בסדנאות חוגים 

 .2017נרשמו בחודש נובמבר 

 

 זה . בפרויקטעובדים קיבלו שכר  13 .3
 

 זה. פרויקטלא התקבלה דרישה לתשלום העירייה לא שילמה עבור  .4
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 חוגי ילדים

 12,132 עובדים  4של עלות שכר ₪  12,153עלות הפעילויות של חוגי הילדים 
.₪ 

 עריכת בארים לשמחות

בשמחות של  בתוכנית זו המשתתפות למדו עריכה ועיצוב בארים .1
 .משפחות העיר כולל עיצובים וחיתוכים מיוחדים בפירות וירקות

משתתפות במערכת  109בתוכנית עריכת בארים לשמחות נרשמו  .2
למפגש ס"ה ההכנסות מתוכנית ₪  20הממוחשבת. המשתתפות שילמו 

 ₪. 2180עריכת בארים לשמחות 

 

 2017פעילות קיץ  פרויקט
 

כולל פעילות קיץ מסובסדת בהיקף עירוני ענק לתושבי  הפרויקט .1
 העיר.

זה  בפרויקטעלות שכר העובדים ₪.   255,569 הפרויקטעלות פעילות  .2
 ₪. 321,750לעירייה הוגשו בקשות תשלום ע"ס ₪.  46,203.96

 

  זה . בפרויקטעובדים קיבלו שכר  42 .3

 

היתרה לא ₪.  80,000פעילות קיץ  פרויקטהעירייה שילמה עבוד  .4
 עד לקבלת מימון משרד החינוך. שולמה 

 

 :התוכניות עליהם העירייה שילמה .5

 )פעילות קיץ(₪  40,000 -אירוע קיץ לנשים ונערות .א

 )פעילות קיץ(ש"ח  40,000  -אירוע קיץ לבני הישיבות .ב

 ₪  55,598 -התנדבות בקהילה .ג

 תשלום חלקי –עיר הילדים והנוער  .ד
 

 

 

 

 עיר הילדים והנוער פרויקט

 157,014ס"ה ₪  30,497עלויות השכר ₪,  126,517עלות פעילויות הפרויקט  .1
₪ 
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 זה . בפרויקטעובדים קיבלו שכר  10 .2

  

 ש"ח 29,815עלות פעילות פרויקט קולנוע קיץ  .3
 
 

 פרויקט קייטנת מדע
 

הפרויקט כולל מפגשי הדרכה לילדי כיתות היסודי בתחומי המדעים  .1
פרויקט קייטנת מדע נערך  עולם הידע והמושגים. להעשרת והרחבת

בהתאם לתוכנית העבודה השנתית של המחלקה המיועדת לילדים 
 בכתות היסודי.

 

 .לא התקבל מידע על מספר מדויק של המשתתפים בתוכנית  .2

 

בבדיקת הנתונים במחלקת החשבונות של המתנ"ס נמצא כי הופקד  .3
אין ₪.  3300הרכש הסתכמו ב בלבד. הוצאות ₪  4850בסעיף זה סך של 

 עליות שכר.

 

 לא התקבלה דרישה לתשלום והעירייה לא שילמה עבור פרויקט זה. .4

 
לסיכום, תחום ילדים נוער וצעירים, תחום התרבות ותחום הקהילה 
מופעלים ע"י המחלקה לנוער תרבות וקהילה הכפופה למנהלת אגף 

ואת שיתוף  החינוך בעירייה. הביקורת בדקה את התנהלות המחלקה
 הפעולה עם המתנ"ס העירוני לפי הסכם שנחתם בין הרשות למתנ"ס

 נבחרים בתחום הנוער .  לפרויקטיםבהיבטים הנוגעים בעיקר 

 

 

 

 

 

 

 המלצות הביקורת

שבאחריות  הפרויקטיםיש לבצע מעקב מסודר ורציף אחר עלויות  .1
המחלקה כדי לוודא שאין חריגה בתקציב ושאכן התקציבים מנוצלים 

 למטרה שלה יועדו.
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 6בדיקה המדגמית של  כרטיסי הנהלת החשבונות הקשורים ל  .2
נמצא כי תשלומי שכר עבור כח אדם שהועסקו נבחרים  פרויקטים

על .  ₪  181,457ע"י המתנ"ס  הסתכמו בסך של כ  בפרויקטים
 דוק את עליות השכר בכל פרויקט.העיריה לב

 

 

יש לקבוע נהלים ברורים לתהליך בחירת כח האדם וכח העזר  .3
ולקבוע נהלי  ו/ או המתנ"ס השונים שמובילה המחלקה בפרויקטים

 פיקוח ובקרה על העובדים .

 

תהליך גיוס כח האדם לאירועים השונים צריך להתבצע על פי כללי  .4
 .המנהל התקין 

 

 

העבודה מהספקים ונותני השירות השונים צריכים נוהל הזמנות  .5
 להתבצע בהתאם לנהלי העבודה של המתנ"ס ועל פי המנהל התקין.

 

בנושא מכירת כרטיסים לאירועים וגביית כספים במזומן יש לפעול  .6
הנחיות היועצת המשפטית של העירייה שנקבעו בעקבות לפי 

 הביקורת בנושא מכירת כרטיסים לאירועים.
 

 
 

 תגובת ראש העיר
 

העירייה משקיעה ומפעילה מערכת מגוונת ורחבת היקף בפרויקטים 
ותוכניות בתחום הנוער והקהילה, לילדים, לנוער ולמבוגרים בשיתוף 

 עם משרדי הממשלה השונים.
 

בעקבות הביקורת, חודדו ורועננו נוהלי שיתוף הפעולה עם המתנ"ס 
 העירוני.

 









 2017שנת  –נספח א' של חוזה מתנ"ס 

 4מתוך  1עמוד 

 

 תנאי תשלום תיאור הפעילות תקציב שנתי הפעילות

 
הפעלת מבני 

 תרבות
458,000 

תחזוק והפעלה שוטפת 
מבנה מתנ"ס של 

ברכפלד והפעלה של 
לרבות  מבנה אשכול פיס

  לבורנט

 ש"ח38,167חודשי 

אירועים במתנס 
 במנחת שלמה

20,000 
אירועים במתנס החדש 

לפי אחד מסוגי 
 האירועים המתומחרים

לאירועים  בהתאם
שבוצעו בפועל לפי 

מחירון מוסדות 
 לימוד

 90,000 אותנחוגים וסד

הפעלת חוגים 
וסדנאות חד  תמשכיםמ

פעמיות למבוגרים 
 וילדים.

מותנה בקבלת 
התקציב ממנהל 

  תרבות

 150,000 ארועי תרבות

פעילות תרבות 
המדווחת למשרד 

התרבות 
 . /משרד החינוךוהספורט

 
מותנה בקבלת 

הל התקציב ממנ
ומשרד  תרבות
 החינוך

 672,380 מועדוניות בנות

הפעלת מועדוניות 
לבנות הכוללת 

 ,, אם ביתמדריכות
חומרים מתכלים, הזנה, 

הסעות וחוגים והפעלות 
 .ותחד פעמי

₪+  54,365חודשי 
המיועדים  30,000

להוצאות מיוחדות 
אישור בכפוף ל
ממשרד  התוכנית

 החינוך

 280,848 בית הוד והדר

ית חם הפעלת ב
ומועדונית מתבגרים 

י' -לבנות בכיתות ו'
בהתאם להוראות משרד 

 הרווחה

לחודש ₪  23,404
החל מחודש 

6/2015 
 

 קידום נוער

 
300,000 

 
 

הפעלת תוכנית קידום 
 נוער 

חודשי, לפי ביצוע 
 בפועל

 60,000 ספורט

פעילות ספורט 
המדווחת למשרד 

התרבות והספורט, 
בעבור פעילות ספורט 

 ע"י המתנ"ס. המבוצעת

ש"ח 15,000
 . לרבעון

 – מועדונית בנים
 חנוך לנער

 )א' ג' ( 
192,576  

הפעלת מועדנית לבנים 
הכוללת מדריך, אב 

בית, רכישת מזון 
וחומרים מתכלים, 

וחוגים והפעלות חד 
 פעמיות.

 ₪ 16,048חודשי 
 



 2017שנת  –נספח א' של חוזה מתנ"ס 

 4מתוך  2עמוד 

 

 תנאי תשלום תיאור הפעילות תקציב שנתי הפעילות

 – מועדונית בנים
 ארזי הלבנון

 )א' ג' ( 

בהתאם לתקציב משרד  
 הרווחה

עלת מועדנית לבנים הפ
הכוללת מדריך, אב 

בית, רכישת מזון 
וחומרים מתכלים, 

וחוגים והפעלות חד 
 פעמיות.

החל ממועד חודשי 
 הפעלת המועדונית

 -מועדונית  בנים
 )ד' ו' ( מתמידים

190,956  

הפעלת מועדנית לבנים 
הכוללת מדריך, אב 

בית,  רכישת מזון 
וחומרים מתכלים, 

וחוגים והפעלות חד 
 פעמיות.

 ₪ 15,913חודשי 

מועדונית 
שערי  -מתבגרים 

 תורה
 154,512  

הפעלת מועדנית לבנים 
הכוללת מדריך, אב 

בית, רכישת מזון 
וחומרים מתכלים, 

וחוגים והפעלות חד 
 פעמיות.

 ₪ 12,876חודשי 
 

 846,673 מעלות 
תוכנית הוראה מקדמת 

בת"ת ע"י מדריכות 
 ומורות

חודשי בכפוף 
יצוע לדיווח על ב

 בפועל

 ספריה 
443,120 

 

תפעול שוטף של 
 הספרייה

 

₪  32,760חודשי 
לחודש +אופציה 
להוצאות נוספות 

בכפוף  50,000עד 
הזמנה לקבלת 

 מראש מהעירייה

 -בית נוער לבנות 
 עדי

1,061,664 

בית נוער הפעלת 
הכוללת רכישת מזון 

ציוד  וחומרים מתכלים,
וחוגים והפעלות חד 

 .יותפעמ

 ₪ 82,700חודשי 
 
 

 -בית נוער לבנים 
 מיתר

1,182,000 

הפעלת בית נוער 
הכוללת רכישת מזון 

וחומרים מתכלים, ציוד 
וחוגים והפעלות חד 

 פעמיות.

₪  98,500חודשי, 
 בחודש

 13,000 מועדון קשישים

הפעלת תוכניות וחוגים 
וחומרים  רכישת מזון

מתכלים  והפעלות חד 
 יותפעמ

רבעוני, בכפוף 
  ועללביצוע בפ

 

 ₪  140,000 מוגנות
הפעלת תוכנית מוגנות 

 לגני ילדים ובתי ספר 

לפי ביצוע בפועל + 
אופציה לשירותים 

נוספים בהזמנת 
עבודה מראש 

 מהעירייה



 2017שנת  –נספח א' של חוזה מתנ"ס 

 4מתוך  3עמוד 

 

 תנאי תשלום תיאור הפעילות תקציב שנתי הפעילות

 ₪ 114,852 תוכנית משפחות
תוכנית הדרכה להורים 

 לגיל הרך
 ₪  9,571חודשי 

מטמון )תקציב 
 שמיד(

 
432,240 ₪ 

הפעלת מרכז הדרכה 
 להורים וילדים

 ₪  36,020חודשי 

מטמון )תקציב 
עם הפנים 

 לקהילה(
130,000 ₪ 

הפעלת מרכז הדרכה 
 להורים וילדים

חודשי, לפי ביצוע 
 בפעל

מטמון ג )תקציב 
טיפול בפגיעות 

 מיניות(

 
 ע"פ התקציב המאושר 

 ממשרד הרווחה
 לפי הזמנת עבודה טיפול בילדים נפגעים

להורות נתיבים 
 לגיל הרך

173,520  ₪ 
הפעלת התוכנית 

בהתאם להנחיות משרד 
 הרווחה

 לפי ביצוע

פעילות רווחה 
 קהילתית

 
 ע"פ התקציב המאושר 

 ממשרד הרווחה

הפעלות חד פעמיות או 
מתמשכות לפי הזמנת 

 מחלקת רווחה

לפי הזמנת עבודה 
בכפוף לביצוע 

  בפועל

 מבטים
 

70,000 
הפעלת תוכנית מבטים 

 עם אגף שפ"י ביחד
לפי ביצוע  חודשי,
  בפועל

 40,000 יד לצמיד
הפעלת תוכנית לאחיות 

 לילדי צמי"ד
 לפי ביצוע בפועל

 לפי ביצוע בפועל  גיל רך הפעלת מרכז  100,000 מרכז גיל רך

מסיבות ואירועים 
 בחגים

75,000 
הפעלת מסיבות 
 ואירועים בחגים

רבעוני.  מותנה 
בכך שהמתנ"ס לא 

ה עבור יבצע גביי
פעילות זו. בכפוף 

 ביצוע בפועל.ל

כנסים וערבי 
 התעוררות

100,000 
ארגון כנסים וערבי 

 התעוררות

רבעוני.  מותנה 
בכך שהמתנ"ס לא 

יבצע גבייה עבור 
פעילות זו. בכפוף 

 לביצוע בפועל.

פסטיבל ולונה 
פארק בחול 
 המועד פסח

250,000 
ארגון והפעלת פסטיבל 

ולונה פארק בחול 
 פסחהמועד 

בכפוף לביצוע 
 בפועל

הכנסת ספר 
 תורה

 הכנסת ספר תורה 40,000

רבעוני. מותנה בכך 
שהמתנ"ס לא יבצע 
גבייה עבור פעילות 

זו. בכפוף לביצוע 
 בפועל.



 2017שנת  –נספח א' של חוזה מתנ"ס 

 4מתוך  4עמוד 

 

 תנאי תשלום תיאור הפעילות תקציב שנתי הפעילות

פעילויות 
לאוכלוסיות 

 מיוחדות:
חינוך מיוחד, 

 קשישים, עולים

40,000 

ארגון פעילויות 
 לאוכלוסיות מיוחדות:

 חינוך מיוחד, קשישים,
 עולים

רבעוני. מותנה בכך 
שהמתנ"ס לא יבצע 
גבייה עבור פעילות 

זו. בכפוף לביצוע 
 בפועל.

פעלת ה
 משפחתונים

590,000 

הפעלת מערך רכזות 
לרבות השתלמויות 

מקצועיות מטעם משרד 
 התמ"ת

 
 לחודש ₪  49,167

80,000  
שרותים נלווים לרווחת  

המטפלות, השתלמויות, 
 מטפלות/הורים

ת עבודה לפי הזמנ
בכפוף לביצוע 

 בפועל

הפעלת תוכנית 
 אביב

 10%ועד  63,000
 מעלות התוכנית בפועל

)סך תקציב התוכנית 
 1,260,000יים תלשנ
)₪ 

הפעלת התוכנית 
המקצועית בהתאם 

 לדרישות ביטוח לאומי. 
הוצאות משרדיות 

ואחזקה שוטפת בגין 
התוכנית חלות על 

 הרשות.

חודשי, לפי ביצוע 
 בפועל

ת ויות נוספפעילו
 לבקשת הרשות

 
ת ופעילויות נוספ

 לבקשת הרשות

לפי הזמנת עבודה 
בכפוף לביצוע 

 בפועל
 

 

 

 

 

 

 

___________      ________ 

 אבי עדן      יעקב גוטרמן
 גזבר       ראש העיר



 

    

 כ"ד שבט תשע"ט

 2019ינואר  30

 הזמנת אולם לצורך קיום אירועאישור בקשה ל

 59אודיטוריום "אשכול הפיס" רח' אבני נזר  ____ (Xהאולם המוזמן: )יש לסמן 

 1מרכז קהילתי רח' יהודה הנשיא  ____           

 _______מס' פקס_____________הארגון _________________טלפון   ון ____________________ארגשם ה

 _______________________מייל ______________  ניידשם המזמין ___________ תפקיד  ____________ 

 _______________________________________________________________________מהות הפעילות 

 _____ משתתפים צפוי:  ________מספר 

 תאריך/מועד מבוקש לאירוע:  _____________________

 _____ אם כן, כמה? _____ רוע?יגבה תשלום מבאי האיהאם 

 האם האירוע יפורסם לקהל הרחב? כן / לא

 עפ"י תעריפוןלתשלום: מחיר 
  .מודיעין עילית 5מנחת שלמה עין עילית", רח' למשרדי "מתנ"ס מודי לפני מועד האירועאת התשלום יש להעביר 

 .9:00-14:00בין השעות 

  בקשה להנחה / החזר מלא )פטור מתשלום(:

 בתאריך ולצורך מהות הפעילות המפורטת לעיל.לשימוש עבור השימוש באולם ___ תשלום החזר / הנחה_אני, הח"מ מבקש  

 ____________________________________:  __________________________________נימוק הבקשה
 

  ______ חתימה_________________ תאריך___________________________שם המזמין____

 

ע"מ לקבוע תאריך ולסדר את כל הפרטים  ,יש לפנות לאחראיות יומןממח' תרבות  בכתב לאחר קבלת האישור הבהרה:

 הטכניים לקראת האירוע.

 08-9142307: מרכז קהילתי א. ברכפלד גב' רוט •

 0שלוחה  08-9743170 כהןאשכול פיס גב'  •

 

 

  לתשומת לב:

ביטול במועד מאוחר  ,יממות( 3האירוע ) מועדשעות לפני  72 תתקבל עד שנקבע לו תאריך סופי הודעה על ביטול אירוע ❖

 .מבוטלמתאריך האירוע ה אי קבלת המבנים עד חודשייםיגרור אחריו יותר 

  .מקבלת טופס זה חודש, עד המייל/אישור לבקשתכם/ן לשימוש במבנה ישלח אליכם באמצעות הפקס ❖

 במידה והאירוע מתפרסם במקומונים יש לקבל הנחיות לגבי הפרסום מאחראית המבנה. ❖

 tarbut@modil.org.il-mאו למייל   9142330-08את הטופס יש לשלוח למס' פקס 

 08-9140955טלפון לבירורים: 

 

 לשימוש המשרד:

  _בתאריך_________________ הודעה נמסרה                     ___________ מחיר לתשלום -  הנחה אושרה / לא אושרה

 חתימה_________________                           

 עת תאריך על בסיס מקום פנוי בלבד!!קבי

 טופס זמני

mailto:m-tarbut@modil.org.il


  
  
  
  
  
   

 

 

 מודיעין עילית 4רח' שער המלך  נוער, תרבות וקהילה, אגף החינוך / מחלקת 
 m-tarbut@modil.org.ilדוא"ל:  08-9142330פקס:   08-8142343טל' : 

 

 

 בס"ד

 תעריפון שימוש במבני תרבות

 1 / מרכז קהילתי רח' יהודה הנשיא 59אשכול פיס רח' אבני נזר 

 אודיטוריום

 מהות הפעילות
 תעריף מוזל

מוסדות עירוניים /ארגונים 
 קהילתיים/עסקים מקומיים קטנים

 תעריף רגיל
מוסדות שאינם עירוניים/ 

 גופים עסקיים
 ₪ 1,800 ש"ח 1,000 שעות 5אירוע עד 

 ₪ 500 ללא תוספת תוספת חדר מחול

 ₪ 500 ללא תוספת תוספת שימוש בלובי

 ₪ 250 ₪ 150 כל שעה נוספת )של האירוע(

 ₪ 200 ₪ 100 שעת התקנה

 *אירועים באשכול הפיס בשעות אחה"צ והערב בלבד.

 ]רלוונטי לאשכול הפיס בלבד[ חדר מחול

 מהות הפעילות

 תעריף מוזל

ם מוסדות עירוניים /ארגוני

 קהילתיים/עסקים מקומיים קטנים

 תעריף רגיל

מוסדות שאינם עירוניים/ 

 גופים עסקיים

 ₪ 500 ש"ח 300 שעות 3אירוע עד 

 ₪ 150 ₪ 50 כל שעה נוספת )של האירוע(

 

 ]רלוונטי לאשכול הפיס בלבד[ חדרי פעילות

 מהות הפעילות

 תעריף מוזל

ארגונים /מוסדות עירוניים 

 קהילתיים/עסקים מקומיים קטנים

 תעריף רגיל

מוסדות שאינם עירוניים/ 

 גופים עסקיים

 שעת פעילות בוקר 

 )ללא ציוד מעבדה וחומרים(
35 ₪ 100 ₪ 

 שעת פעילות בוקר 

 )כולל ציוד מעבדה וחומרים(
50 ₪ ---- 

 ₪ 150 ₪ 50 שעת פעילות אחה"צ/ערב

 דקות( 45שעה אקדמאית ) *שעות פעילות בוקר מחושבות לפי

 *שעות פעילות בוקר מיועדות למוסדות חינוך בלבד.

 לשם קיום אירועים במבני התרבות יש למלא טופס בקשה ולשלוח למח' תרבות.

 קבלת אישור ממח' תרבות והסדרת התשלום. לאחרלבד, ע"י מזכירות המבנים ב שיבוץ סופי 

 , תאורה ומחשוב(!השימוש במבנים אינו כולל ציוד טכני )סאונד



  

תשלום עבור 

תלמידי חוץ 

 בחינוך המיוחד
 2017דוח מבקר העירייה 

 

      



 עיריית מודיעין עילית                                                                       2017דוח מבקר העירייה 
 

 

 תשלום עבור תלמידי חוץ 

 בחינוך המיוחד

            הבסיס החוקי

לפי חוזר מנכל מוסדות החינוך המיוחד זכאים לגבות מהרשות השולחת  .1
שאליה שייך התלמיד תשלום עבור תלמידי חוץ המיועד לכיסוי החלק 

היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתמיד בגין רכיבים תפעוליים של 
המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו או עי משרדי 

 ממשלה אחרים. 

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של  .2
הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן על פי 

)ב(  4וכן מסעיפים  1949-א לחוק לימוד חובה התש"ט 7המשתמע מסעיף 
 .1988)ג( לחוק החינוך המיוחד התשמ"ה  4-ו

 
 הרקע הייחודי 

 

העירייה מפעילה מערכת חינוך מיוחד בעיר הכוללת מסגרות מיוחדות 
המותאמות לסוג הלקות ממנו סובל התלמיד מגני ילדים ועד מסגרות 

. מערכות אלו עתירי כח אדם מטפל ופעילויות מיוחדות. עם 21לילדים בגיל 
הרחבת חוק החינוך המיוחד בנושא השילוב, מפעילה העירייה גם מערכות 

בבתי הספר הרגילים המותאמות לתלמידים המסוגלים להשתלב  מיוחדות
 במערכת החינוך הרגיל על אף לקותם.

יחד עם זאת העירייה מפעילה מערך הסעות לתלמידים היוצאים מהעיר 
 למסגרות מותאמות לפי סוג לקותם.. 

 
 מטרת הביקורת

 
חינוך המיוחד נמצא בתוכנית העבודה תשלום עבור תלמידי חוץ בנושא 

תשלומי העירייה בגין רכיבים  את שנתית של הביקורת ומטרתה לבדוקה
תפעוליים של מוסדות החינוך המיוחד עבור תלמידי החינוך המיוחד 

 הנשלחים ללמוד מחוץ למודיעין עילית.
 

  מהלך הביקורת
 

מבקר העירייה נפגש מספר פעמים עם מנהלת המחלקה, עובדי המחלקה  .1
 והסברים.וגזבר העירייה וקיבל מסמכים 

מוסדות לחינוך מיוחד מחוץ לעיר  22 - נעשתה ביקורת שטח יסודית ב .2
 .59מתוך 

 תשע"ח -תייחס לתקופת שנת הלימודים דוח הביקורת מ .3
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הביקורת מודה למנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים בעירייה, לעובדות 

 המחלקה ולגזבר העירייה על שיתוף פעולה חיובי במהלך הביקורת.

 
 הממצאים

 

המטפלת והאחראית על נושא החינוך המיוחד הינה המחלקה  המחלקה .1
אגף החינוך . המחלקה כוללת ל וכפופהבעירייה  לבעלי צרכים מיוחדים 

 : ארבע עובדות כדלהלן

 
 היקף משרה תפקיד

 100% מנהלת מחלקה לצרכים מיוחדים
מזכירת המחלקה ורכזת וועדות 

 השמה
100% 

 100% רכזת מערך הסעות
 100% מזכירת רכזת הסעות

  
 

הביקורת מציינת כי בנוסף לארבע העובדות העירייה מינתה את אחת  .2
מעובדות אגף החינוך לטפל בנושא תלמידי החוץ כולל טיפול בדרישות 

 לאגרות חינוך.

 

 -תלמידים בגלאי גן 171העיריה שלחה בשנת הלימודים תשע"ז העירייה  .3
רשויות אחרות ביניהם  12עילית ב  י"ב למוסדות חינוך מחוץ למודיעין

בני ברק, ירושלים, כפר חבד, פתח תקווה, גדרה, בית שמש, אלעד, מטה 
 ביתר עילית ודולב.בנימין, מודיעין, אשדוד 

 

העיריה שולחת את התלמידים לבתי ספר הקולטים תלמידים מהחינוך  .4
לפי חוק הפיקוח על בתי הספר. חלקם בבעלות  המיוחד הפועלים ברשיון

הרשויות וחלקם בתי ספר במעמד מוכר שאינו רשמי בפיקוח משרד 
 החינוך.

 

תעריפי החינוך המיוחד נקבעו ע"י ועדת היגוי שחברים בה נציגי המרכז  .5
לשלטון מקומי, נציגי משרד החינוך ונציגי רשויות מקומיות ואזוריות. 

בדיקה של רואה חשבון חיצוני , סולם הוועדה קבעה בהתבסס על 
בחינוך המיוחד על פי  תעריפים דיפרנציאלי לתשלום עבור תלמידי חוץ

 אפיון החריגות הכיתתית.

 

גובה התשלום נקבע על פי הסוג והרמה של שירותי החינוך הניתנים  .6
 ר נבדקו והוכרו מראש על ידי משרד החינוך .במוסדות החינוך אש
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תלמידי החינוך המיוחד נקבעו בחוזר מנכ"ל וכוללים  תעריפי החיוב עבור .7
תעריפי חיוב בגין הרמה הבסיסית, פסיכולוג, שמירה, סייעת תגבור 

מוסדית, תוספות מיוחדות עבור תפעול מגמות לימוד, תל"ן  ) תכנית 
לימודים נוספת( כיתתית במימון הרשות המקומית/ הבעלות, משרה 

הסימנים לתלמידים חירשים  לספרן ברייל, משרת מתורגמן לשפת
 וליקויי שמיעה.

 

הפעלת תל"ן כיתתית מחייבת אישור של מפקח החינוך המיוחד של  .8
המוסד החינוכי ואישור בכתב ממנהל המחוז, ובכפיפות להנחיות 

 הכתובות של האגף לחינוך מיוחד.
להלן דוגמא לפרטי דרישת תשלום של מוסדות חינוך מיוחד עבור 

 במודיעין עילית: תלמידים המתגוררים
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ע"פ ההנחיות הכתובות של האגף לחינוך מיוחד , תל"ן הינה תוכנית   .9
לימודית נוספת המיועדת ללימודי העשרה ולא לתוספת שעות במקצועות 

הלימוד הרגילים. נושאי התכנית אינם נושאי ליבה או נושאים שיש 
 עליהם חובת לימוד בתוכניות הלימודים של משרד החינוך.

 

התוכנית ממומנת במלואה ע"י הרשות המקומית/ הבעלות ומופעלת  .10
במתכונת כיתתית בהשתתפות כל תלמידי הכיתה. המדובר בשעות שאינן 

מוכרות כשעות הוראה של משרד החינוך ולצורך הפעלת התכנית 
מתקיים הליך של שכירת שירותים והתקשרות עם ספק שירות חיצוני. 

 בדים שלא על תקן בית הספר.יודגש כי מדובר בהעסקה של עו

בהליך ההתקשרות עם נותני השירות מנהל המוסד החינוכי, המפקח וכן  .11
הרשות/ הבעלות אמורים לבדוק את כשירות נותני השירות/ החברה 

 שתפעיל את התכנית עבור התלמידים.
 

תכנית זו נקבעת כתכנית לימודים כיתתית ועל כן היא תבוא לידי ביטוי  .12
הכיתה. בתוכנית ישתתפו כל תלמידי הכיתה. אין  במערכת השעות של

 להשתמש בשעות תל"ן לצורך פיצול כיתות לקבוצות למידה. 
 

 

הנוהל לאישור תל"ן שנקבע ע"י האגף לחינוך מיוחד כולל קריטריונים   .13
פירוט התוכניות שניתן לקיים  ברורים כתנאי לאישור תל"ן כתתי רשותי,

והמפקח לבדוק את  המוסד במתכונת תל"ן רוחב )באחריות מנהל
נוהל גביית תשלום מהרשות והשירות(,נוהל הבקשה,  הכשרתם של ספקי 

 .השולחת עבור השתתפות תלמידי חוץ בתכנית התל"ן 

 

הביקורת מעירה כי נוהל לאישור תל"ן מחייב את הרשות המקומית,  .14
 .המפורסמותמוסדות החינוך המיוחד ומפקחי החינוך המיוחד להנחיות 

 

 

בבדיקה שערכה הביקורת נמצא כי בשנת הלימודים תשע"ז הוגשו  .15
מוסדות לחינוך מיוחד בסך כולל של  59דרישות תשלום ע"י  171לעירייה 

בלבד עבור תשלום בסיס, פסיכולוג, שמירה, סייעת תגבור, ₪  1,439,224
 מגמות, תל"ן ובריכה.

 

חד בהם מוסדות לחינוך מיו 22הביקורת יצאה וערכה ביקורת שטח ב  .16
לומדים תלמידים המתגוררים במודיעין עילית כדי לבדוק שהעירייה 
 משלמת עבור שירותים הניתנים לתלמידים בפועל על פי חוזר מנכ"ל.

 

 

במהלך הבדיקה נבדקו אישורי משרד החינוך, מספר התלמידים בפועל,  .17
מערכת השמירה, מערכות הלימודים הכיתתיות והאישיות  של 
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התלמידים, ההסכמים שנחתמו עם נותני וספקי השירות, כשירותם של 
נותני השירות, וחדרי ההפעלה בהם ניתנת הפעילות . יחד עם זאת 

הביקורת בדקה את הפעלת התל"ן בזמן אמת. להלן הממצאים שנמצאו 
 בביקורת השטח:

 132241סמל  מוסד  –הבן יקיר לי  

בנוכחות  10:00-11:30בין השעות   28.1.2018ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 הרב ישראל שלם ומזכירת בית הספר .

יש שמירה ואמצעי מנגנון אבטחה בשער הכניסה למוסד. המבקר נדרש  .2
 להזדהות באמצעות ת.ז.

תלמידים המתגוררים במודיעין עילית.  4בשנה"ל תשע"ז למדו במוסד הנ"ל  .3
בר דירה במהלך תלמידים .) אחד התלמידים ע 3בשנה"ל תשע"ח לומדים 

 ( 2018חודש ינואר 

לא התקבלו מערכות לימודים של שנת תשע"ז. התקבלו מערכות לימודים   .4
-של שנת תשע"ח בלבד. לדברי ההנהלה מערכות הלימודים בשנים תשע"ז

 תשע"ח זהות למרות שאישורי משרד החינוך לתוכניות התל"ן שונים.

תל"ן  2ים מקבלים תלמיד 3בבדיקת מערכת הלימודים תשע"ח נמצא כי  .5
תל'ן חוג גיטרה  3בלבד חוג אומנות לחימה וחוג כדורגל. תלמיד אחד מקבל 

 אילוף כלבים ואומנות לחימה.

בבדיקת ההסכמים עם נותני השירות נמצא כי ההסכם עם מפעיל אומנות  .6
והוכחת תשלום .  תעודת כשירותלא התקבלה    4.12.17לחימה נערך ביום 

של מפעיל חוג כדורגל. אין הסכם חתום  כשירות הסכם ותעודתלא התקבל 
 עם אילוף כלבים )למעט הצעת מחיר( בניגוד לחוזר מנכ"ל.

במייל שהתקבל מהמוסד נמצא כי המפקחת מאשרת הפעלת חוג  .7
לשעות התל"ן . לא התקבל הסכם ותעודת כשירות של  בנוסףאלקטרוניקה 

 המפעיל.

מכשירי כושר , ציוד  3בסיור בשטח המוסד נמצא חדר פעילות הכולל   .8
משרדי וגיטרה שבורה. בחצר נמצאו מספר עציצים ואדניות "גינון טיפולי" 

ומגרש כדורגל. לדברי ההנהלה פעילות התל"ן נערכת בכיתות ובחצר בית 
 הספר. ) מתועד בתמונות(

 לאור הממצאים הנ"ל הביקורת ממליצה  .9

תעודת לאחר קבלת תלן בלבד )יוגה + קסמים( רק  2שנת תשע"ז לשלם עבור  .א
 .מדריך יוגה

רק לאחר תל"ן ) אומנות לחימה, יוגה וכדורגל(  3שנת תשע"ח לשלם עבור  .ב
 קבלת תעודות הסמכה לאומנות לחימה, מדריך יוגה ומאמן כדורגל.
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 140715סמל  מוסד  –בי"ס סמינר בית יעקב  

בנוכחות  12:00-13:00בין השעות   5.2.2018ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 מנהל הסמינר ומרכזת חינוך מיוחד.

יש שמירה ואמצעי מנגנון אבטחה בשער הכניסה למוסד. המבקר נדרש  .2
 להזדהות באמצעות ת.ז.

תלמידות המתגוררות  5תשע"ח לומדים במוסד הנ"ל  –בשנה"ל תשע"ז  .3
 במודיעין עילית. 

מערכות לימודים של שנת תשע"ז תואמת את האישור הניתן ע"י משרד  .4
ש"ש  2ש"ש כושר גופני +  2 -ביקורת מציינת כי ניתן אישור להחינוך. ה

 שעות תל"ן. 4פסיכודרמה. ס"ה 

בבדיקת ההסכמים עם נותני השירות נמצא כי נעשו הסכמים מתאימים  .5
 כנדרש בחוזר מנכ"ל.

בבדיקת כשירותם של נותני השירות נמצא כי למפעילת הכושר יש תעודת  .6
מיוחד" ולמפעילה נוספת יש תואר  הסמכה "מדריכת כושר מוסמכת לחינוך

 שני והסמכה  לטיפול באומנות ופסיכודרמה.

מכשירי כושר  10בסיור בשטח המוסד נמצא חדר כושר מאובזר  הכולל  .7
משוכללים שנתרמו באדיבות קרן שלם משרד הרווחה והשירותים 

 החברתיים.

 לאור הממצאים הנ"ל הביקורת ממליצה לשלם תל"ן במלואו.

 

 ירושליםשתילים 

 יש לעדכן ברשימות.–בירושלים  6המוסד עבר למשכנו החדש ברחוב אבן דנן  .1

תלמידים ממודיעין עילית. בשנה"ל תשע"ח   7בשנה"ל תשע"ז למדו במוסד  .2
 יש לעדכן את הרשימה . -תלמידים  9לומדים 

במוסד לומד תלמיד המתגורר בבית שמש השוהה במשפחת אומנה במודיעין  .3
 נמצא  שאכן העירייה אינה משלמת עבור תלמיד זה.עילית. בבדיקה 

 שעות תל"ן לכל תלמיד. 5כוללת דרישת התשלום לשנת תשע"ז   .4

 11.12.2017הביקורת במוסד נערכה ביום  .5
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נמצא אישור מתאים ממשרד החינוך להפעלת התל"ן. הכולל גליליות,  .6
מה בהתא –ריתמיקה, טיפול בחיות, נגינה, כושר, כלבים, בריכה, ובישול 

 לשכבות הגיל.

תוכנית התל"ן מופיעה במערכת האישית של כל תלמיד ובמערכת הכיתתית.  .7
הביקורת מציינת כי הפעילות בבריכה נפרסת על שעתיים שבועיות באישור 

 המפקחת.

שעות התל"ן מופעלים ע"י מפעילים חיצוניים . הביקורת בדקה את  .8
 ההסכמים והאישורים הנדרשים. 

דר עם בריכת טדי )בריכה טיפולית( כולל חשבוניות נמצא הסכם חתום ומסו .9
 ששולמו.

חדר המוסיקה מופעל ומאובזר כראוי נמצאו כלי נגינה תקינים פסנתר,  .10
גיטרה, מערכת תופים דרבוקות ומערכת הגברה ממוחשבת. בזמן הביקורת 

 התקיימה הפעלה בחדר המוסדיקה.

ח ובשטיפת המטבח מאובזר כנדרש, התלמידים מופעלים בעבודות המטב .11
כלים. הביקורת מציינת כי במוסד מופעל קיוסק ע"י התלמידים בליווי צמוד 

של מדריכה .הביקורת התרשמה מאד מהפעלת התלמידים בקיוסק 
 ומהקניית מיומנויות הלמידה במקום.

מחשבים אישיים ובמחשב רשת נוסף בעל מסך  4חדר המחשבים מאובזר ב  .12
 ענק.

מכשירי כושר  5התחתונה ומאובזר ב חדר הכושר במוסד נמצא בקומה  .13
חדשים , כדורים, שערים, סלים וציוד נוסף. במקום התקיימה פעילות של 

 התלמידים.

הספרייה במוסד מהווה גם חדר תעסוקה בו התלמידים ממיינים ומסדרים  .14
 את הספרים, כורכים ספרים ומתקנים ספרים שנקרעו. 

 לא נמצא שומר בכניסה וביציאה מהמוסד. .15

חוות דעת כללית : המקום נקי מסודר ומטופח, סביבה לימודית מטופחת,  .16
 צוות מטפלים מורחב ואווירה כללית טובה. 
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 דקלים ירושלים

 

 ביקורת השטח נערכה בליווי  סגנית מנהלת בית הספר. .1

 יש שומר בכניסה לשטח המוסד.  .2

 2מחלקת החינוך מסרה לביקורת כי בשנה"ל תשע"ח לומדים במוסד   .3
תלמידים. בפועל נמצא כי רק תלמיד אחד לומד במוסד. )ט.ל( יש לבצע 

 התאמה בין הנתונים.

הביקורת קיבלה את מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני  .4
 השירות ותעודות על כשירותם של נותני השירות. 

בבדיקת מערכת הלימודים של התלמיד נמצא כי בפועל התלמיד מקבל  .5
ל'ן בלבד ) שעה אחת של אילוף כלבים ושעתיים חוג שעות ת 3מקבל 

 שעות תל"ן. 5קרמיקה ( למרות שהמוסד הגיש בקשה לתשלום עבור 

חוג אילוף כלבים מתבצע במוסד חוג קרמיקה מופעל במתנ"ס המקומי )  .6
 שעתיים רצופות(.

 הביקורת  עדיין לא קיבלה את ההסכמים החתומים עם מפעילי החוגים. .7

 שעות תל"ן בלבד. 3לשלם עבור הביקורת ממליצה  .8

 

 המסורה ירושלים

 ביקורת השטח נערכה בליווי  מנהלת בית הספר. .1

 יש שומר בכניסה לשטח המוסד.  .2

 5בנתונים שהתקבלו ממחלקת החינוך בשנה"ל תשע"ח לומדים במוסד הנ"ל  .3
 תלמידים המתגוררים במודיעין עילית.  8תלמידים. בפועל לומדים במוסד 

 2בבדיקת מערכת שעות שבועית שנת תשע"ח נמצא כי התלמידים מקבלים  .4
שעות תל"ן בלבד חוג דרבוקות וחוג בעלי חיים . נמצאו הסכמים ותעודות 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל ואישור משרד החינוך.

 2בבדיקת מערכת שעות שבועית שנת תשע"ז נמצא כי התלמידים קיבלו רק  .5
וגשו לתשלום . נותני השירות הנוספים ) שעות תל"ן שה 5שעות תל"ן מתוך 

 פילטיס,בישול ובובות( עבדו במוסד בשעות התקן בניגוד לחוזר מנכ"ל. 

 נמצאה התאמה מלאה בין תכנית הלימודים  לאישור משרד החינוך . .6
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בסיור בשטח המוסד נמצא כי קיים חדר פעילות מיוחד לחוג דרבוקות כולל  .7
נלווים. הפעילות בחוג בעלי חיים דרבוקות, ציוד הגברה, ואביזרים  6

 מתקיימת בחדר נפרד .

 מצב ניקיון החצר סביר. .8

 שעות תל"ן לכל תלמיד.  5- 4כוללת דרישת התשלום לשנת תשע"ז   .9

 תשע"ח -שעות תל"ן בלבד  לשנים תשע"ז  2המלצת הביקורת לשלם עבור  .10

 

 מנחת ירושלים

 ביקורת השטח נערכה  בליווי  נציג הנהלת בית הספר. .1

 ש שומר בכניסה לשטח המוסד. י .2

 בשנה"ל תשע"ח לומד במוסד תלמיד אחד בלבד המתגורר במודיעין עילית.  .3

הביקורת קיבלה את  תוכניות התל"ן, תחומי התל"ן לפי הכיתות, צוות  .4
התל"ן, מערכת הלימודים הכיתות, הסכמים עם נותני השירות וכשירותם 

 של נותני השירות. 

 קיימת התאמה בין מערכת שעות התל"ן לאישור הניתן ע"י משרד החינוך.  .5

 חוגי התל"ן : .6

מתקיים בבריכת בית טובי העיר בירושלים. נמצא הסכם  – חוג שחיה
 מתאים. 

מתקיים בחוות עומרי. נמצא הסכם ותעודת כשירות של  – רכיבה טיפולית
 המדריך.

 קיים ציוד ומתקני ספורט מתאימים. – חוג ספורט

 מתקיים בכיתות הלימוד ע"י מדריכת חוץ.  -חוג אפיה

 הביקורת ממליצה על תשלום תל"ן מלא עבור תלמיד אחד
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 ירושלים –משי בית ספר 

 

 ביקורת השטח נערכה בליווי  מנהלת בית הספר. .1

לבניין מוצב בבניין  יד שרה בירושלים . בכניסה  5בית הספר ממוקם בקומה  .2
שומר בעמדת שמירה מרכזית המפקח על השמירה של הבניין כולו. בכניסה 

 לאגף בית הספר לא מוצב שומר נפרד.

תלמידים המתגוררים  9בשנה"ל תשע"ח לומדים בבית הספר  במוסד  .3
 במודיעין עילית. 

הביקורת קיבלה את מערכת הלימודים בכל הכיתות, וכשירותם של נותני  .4
 השירות. 

אין התאמה מלאה בין החוגים הניתנים בשעות התל"ן לאישור שעות התל"ן   .5
 לשנה"ל תשע"ח שהיתן למוסד ע"י משרד החינוך.

חוגי תל"ן ריתמיקה, גמבורי, הפעלה בטבע, פילאטיס,  6בית הספר מפעיל  .6
חוגים מתוכם אושרו ע"י משרד החינוך  3חדר כושר ומולטימדיה. רק 
 . גמבורי פילאטיס וחדר כושר

שעות  הכיתה
תל"ן 

 מאושרות

שעות 
תל"ן 

שאינן 
 מאושרות

ס"ה 
שעות 
 התל"ן

 5 1 4 יב

 4 )ברצף(  2 2 1ט

 4 רצף( 2) 3 1 ו

 4 2 2 1א

 4 2 2 1א

 4 2 2 1א

 5 3 2 1ה

 5 רצף( 2) 3 2 1ג

 4 3 1 ה
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השייך ליד שרה )יש הסכם(  המאובזר  חוג הגמבורי מופעל בחדר הגמבורי .7
כראוי בבריכת כדורים ענקית, מתנפחים, מזרונים, נדנדות ואביזרים 

 נוספים.

חדר הכושר בבית הספר מאובזר במתקני כושר, ציוד ספורט, מכישרי  .8
 התעמלות, כדורים,משקולות וכו

חוג "הפעלה טבע" מופעל מחוץ לבית הספר בפינת מגרש כדורגל של בית ספר  .9
בתי עץ שנבנו מעצים ועסקו  2הסמוך מעבר לכביש. התלמידים הופעלו ב 

 בהכרת הצבעים. לא נראה כי קיימת פעילות גינון במקום.

הביקורת ממליצה לשלם עבור שעות התל"ן המאושר ע"י משרד החינוך ע"פ  .10
 הטבלה לעיל.

 יש להחליט לגבי תשלום שעות התל"ן שאינן מאושרות ע"י משרד החינוך. .11

יש לבצע התאמה בין דרישת התשלום של המוסד על כל תלמיד לשעות   .12
 התל"ן הניתנות בפועל לפי הטבלה הנ"ל.

 

 ירושלים –משי גני ילדים 

 

 ביקורת השטח נערכה  בליווי  מנהלת הגנים. .1

 . בכניסה לגני הילדים מוצב שומר . .2

ן ילדים המתגוררים במודיעי 6בשנה"ל תשע"ח לומדים בבית הספר  במוסד  .3
 .6וילד נוסף בגיל  5, ילד אחד בגיל 3-4ילדים בגילאי  4עילית.            

הביקורת קיבלה את מערכת הלימודים בכל הכיתות, כשירותם של נותני  .4
 השירות וההסכמים הנדרשים ע"פ חוזר מנכ"ל.

אין התאמה מלאה בין החוגים הניתנים בשעות התל"ן לאישור שעות התל"ן   .5
 ן למוסד ע"י משרד החינוך.לשנה"ל תשע"ח שנית

חוגים בלבד מאושרים ע"י  2שעות תל"ן בכל גן . 3בגני הילדים מופעלים  .6
משרד החינוך       )הידרותרפיה וריתמיקה ( חוג רכיבה על אופניים אינו 

 מופיע באישור שניתן ע"י משרד החינוך למרות שבפועל החוג מתקיים.

ותרפיה נערך בבריכת נוות ישראל חוג ריתמיקה נערך בכיתות הגן . חוג הידר .7
 )כולל הסעות(.

זוגות  30מחסני אופניים, כ  2חוג אופניים מתקיים בחצר הגנים. קיימים  .8
אופניים בגדלים שונים המותאמים לנכויות התלמידים. קיים מסלול רכיבה 
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מיוחד הכולל רמזורים . הפעלת החוג מתבצעת גם בחנייה הסמוכה 
ם. יש להחליט אם לאשר חוג זה למרות שאינו ומופעלים גם ילדים מונשמי

 מופיע באישור התל"ן של משרד החינוך.

הביקורת ממליצה לשלם עבור שעות התל"ן המאושר ע"י משרד החינוך  .9
 ולקבוע מדיניות לגבי חוגים המופעלים ללא אישור של משרד החינוך.

יש לבצע התאמה בין דרישת התשלום של המוסד על כל תלמיד לשעות  .10
 התל"ן הניתנות בפועל .

 

 ניצנים ירושלים

 

 ביקורת השטח נערכה  בליווי  מנהלת בית הספר. .1

 יש שומר בכניסה לשטח המוסד.  .2

 2מחלקת החינוך מסרה לביקורת כי בשנה"ל תשע"ח לומדים במוסד   .3
תלמידים. בפועל נמצא כי רק תלמיד אחד לומד במוסד. )י.ד( יש לבצע 

 התאמה בין הנתונים.

בבדיקת מערכת שעות שבועית שנת תשע"ח נמצא כי התלמיד אינו מקבלו  .4
 שעות תל"ן כלל. 

 

 בית שמש –סולם יעקב 

 

 ביקורת השטח נערכה בליווי  נציג הנהלת בית הספר. .1

 אין שומר בכניסה לשטח המוסד.  .2

תלמידים המתגוררות במודיעין  3בשנה"ל תשע"ח לומדים במוסד הנ"ל  .3
 בכיתה ו תלמיד נוסף בכיתה ז(.תלמידים  2עילית. ) 

הביקורת בדקה את  תוכניות התל"ן, תחומי התל"ן לפי הכיתות, צוות  .4
התל"ן, מערכת הלימודים הכיתות, הסכמים עם נותני השירות וכשירותם 

 של נותני השירות. 

כל הפעילויות בשעות התל"ן נעשות בכיתות הלימוד של התלמידים למעט  .5
 חוג מחשבים וחוג ספורט.
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הפעילות נעשית בכיתה אין חדר נגרות במוסד. המפעיל אושר  – וג נגרותח .6
 בניגוד לחוזר מנכ"ל. ללא תעודת כשירותע"פ קורות חיים בלבד 

המפעיל מגיע עם בעלי חיים לכיתות. הפעילות נעשית  – חוג בעלי חיים
 בכיתה. יש תעודת כשירות למפעיל.

הפעילות נעשית בכיתות אין חדר נפרד לאלקטרוניקה.  – חוג אלקטרוניקה
 בניגוד לחוזר מנכ"ל. ללא תעודת כשירותהמפעיל אושר ע"פ קורות חיים 

 עמדות מחשב. 7יש חדר נפרד הכולל  – חוג מחשבים

יש חדר נפרד הכולל מזרנים, סולמות וציוד ספורט יש תעודת  – חוג ספורט
 כשירות למפעיל.

שעות תל"ן בלבד ) ספורט, בעלי חיים,  3הביקורת ממליצה לשלם עבור  .7
 מחשבים(.

 

 עלה בני ברק

מנהלת המוסד הודיעה לביקורת כי בשנת הלימודים תשע"ח לא מופעלת  .1
 מערכת התל"ן  ולא הופעלו מגמות הלימוד.

תלמידים  2בשנת הלימודים תשע"ח לומדים במוסד הנ"ל  לומדים במוסד  .2
 לי הידרותרפיה בלבד. הסכם??.המקבלים טיפו

 2מנהלת בית הספר הודיעה למבקר כי בשנה"ל תשע"ז למדו במוסד  .3
תלמידים המתגוררים במודיעין עילית . מגמת הלימוד הייתה אומנות 

 3שעות מוסיקה בתנועה,  2שעות תל"ן )  5שימושית , טיפולי הידרותרפיה ו
 שעות חוג בעלי חיים(.

מערכת הלימודים של שנת תשע"ז כולל הביקורת קיבלה ובדקה את  .4
 ההסכמים וכשירות המפעילים כנדרש בחוזר מנכ"ל.

לא נערכה בדיקת שטח מכיוון שהשנה לא מופעלת מערכת התל"ן ולא   .5
הופעלו מגמות הלימוד . לא ניתן לקבוע בוודאות הפעלת התל"ן בשנת 

ם  תשע"ז אלא בהסתמך על מערכת הלימודים, כשירות המפעילים וההסכמי
 וע"פ הודעת המוסד.

הביקורת ממליצה לקבל החלטה בעניין תשלומי התל"ן והמגמות בשנה"ל   .6
 תשע"ז.
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 540427סמל  מוסד  –אוהליך בני ברק 

בליווי מנהל 10:00-11:30בין השעות  28.12.2017ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 בית הספר הרב צבי פינקל.

בשער הכניסה למוסד. חוזר  אין שמירה או אמצעי מנגנון אבטחה כלשהוא .2
מנכ"ל קובע כי "מוסד אינו רשאי לדרוש תשלום עבור שמירה אלא אם 

השמירה מתבצעת ע"י הרשות המקומית או מי מטעמה"  לא ברור לביקורת 
  עבור שמירה.₪  7,545מדוע המוסד דורש סך של 

תלמידים המתגוררים במודיעין עילית.  11בשנה"ל תשע"ז למדו במוסד הנ"ל  .3
 .55תלמידים בקוד לקות  7ועוד  57תלמידים בקוד  לקות  4

( נמצא כי סדנת הצילום שובצה פעמיים 55בבדיקת מערכת הלימודים )לקות  .4
 בשבוע .

בבדיקת ההסכמים עם נותני השירות נמצא כי למפעיל תכנית המוסיקה   .5
 או תעודת הסמכה כנדרש בחוזר מנכ"ל.  אין כשירותולמפעיל תכנית הנגרות 

בסיור בשטח המוסד נמצא חדר מוסיקה הכולל מערכת תופים, גיטרות,  .6
 אורגן, מחשב, אקורדיון, דרבוקות ומערכת הגברה.

בסיור בשטח המוסד נמצא חדר בו מתקיימת סדנת הצילום אך החדר היה  .7
מעמדים למצלמה. לשאלת הביקורת  2ריק מציוד למעט מסכים, מקרן, ו 
 אה הציוד נמצא ברכבו של המורה. היכן הציוד? התקבלה תגובה שכנר

נערכה ביקורת של חברת  2016בנובמבר  23הביקורת מציינת  כי בתאריך 
 ס.מ. ל             )אריאלה( ונמצא כי חדר הצילום היה ריק מציוד. 

לא נמצאו חדרים מיוחדים בהם מתקיימת תכנית הלימודים בנגרות  .8
 בכיתות.ואלקטרוניקה. לדברי המנהל הפעילות מתקיימת 

ספורט ימי נמצא כי אכן התלמידים  –בבדיקה טלפונית עם מרכז דניאל  .9
 משתתפים בפעילות אך לא נמסר לביקור באיזו תדירות מתבצעת הפעילות.

נמצאו הסכמים חתומים ע"י מנהל המוסד עם נותני השירות .הביקורת  .10
ת מעירה, כי ההסכם שנחתם עם נותן השירות "מגן כלבים " נחתם מול עמות

שתילים רכים ולא מול המוסד "אוהליך" . לא התקבל הנספח בו מפורט 
 השירות, התמורה ותקופת ההסכם. 

מנהל המוסד והמזכיר  13:00בשעה  2.1.2018בביקורת פתע שנערכה ביום  .11
 לא נכחו בשטח ולכן לא נערכה ביקורת חוזרת.  
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 לאור הממצאים הנ"ל הביקורת ממליצה  .12

 ₪. 7,545סך של לא לשלם עבור השמירה  .א

 

 ) אלקטרוניקה( 55לשלם שעת תלן אחת בלבד לתלמידים בקוד לקות  .ב

. ) אילוף כלבים + 57שעות תל"ן בלבד לתלמידים בקוד לקות  2לשלם  .ג
 ספורט ימי(

 

 

בבדיקת השטח נמצא כי בחלק ממוסדות החינוך אין התאמה בין לסיכום, 
המופעלות במוסדות התוכניות שאושרו ע"י משרד החינוך לתוכניות 

החינוך, בחלק מהמוסדות אין התאמה בין דרישת התשלום מהעירייה לבין 
השעות הניתנות בפועל לתלמידים , בחלק מהמוסדות אין הסכם חתום עם 

המפעילים ונותני השירות כנדרש בחוזר מנכ"ל , בחלק מהמוסדות לא 
מהמוסדות נמצאו תעודות המעידות על כשירותם של נותני השירות, בחלק 

לא מופעלים כלל שירותים נוספים , ובחלקם נמצא כי אין שירותי שמירה 
 עליהם העירייה נדרשה לשלם.

מביקורת השטח והמלצות הביקורת ניתן לראות כי לעיתים, העירייה 
נדרשת לשלם סכומים גבוהים עבור תשלומי חוץ בגין שירותים שאינם 

 ניתנים או ניתנים חלקית.
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 המלצות הביקורת

 

הביקורת ממליצה לבצע בדיקות שטח באופן שטתי במוסדות לחינוך  .1
 מיוחד ולבדוק שדרישות התשלומים מהעירייה מוצדקות.

 

יש לבדוק  את מערכות הלימודים של התלמידים והתאמתם לאישורים  .2
הניתנים ע"י משרד החינוך, את כשירותם של נותני השירות וההסכמים 

 רש בחוזר מנכ"ל.שנחתמו איתם כנד
 

יש לשקול לצרף ליחידת החינוך המיוחד באגף את התקציבית של מערך  .3
תשלומי אגרות חוץ ולהתאימה לנתונים הקיימים במחלקה לצרכים 

 מיוחדים.

 

יש לבחון מתן אפשרויות לימוד במסגרות העירוניות הקיימות ו/או  .4
ות לפתוח מסגרות מתאימות בעיר בגלל העלות הגבוה של מערך הסע

 ובשל העובדה שהנסיעות היומיות מכבידות מאד על התלמידים
 

יש לבדוק ולבחון בשטח את התאמת דרישת התשלום לתעריף המתאים   .5
לאחר בדיקת שטח כולל  שנקבע על ידי משרד החינוך ולאשר לתשלום רק

והאישית של כל כיתתית המערכת הכל האישורים הנדרשים, ובדיקת 
 תלמיד.

 
 

 

 העירתגובת ראש 

 

העירייה רואה בחומרה רבה את הממצאים לפיהם משרד החינוך אישר 

תשלומים עבור שירותים שלא ניתנו בפועל. העירייה הפחיתה מידית את 

 התשלומים עבור שירותים אלה. 

לציין כי בשנים קודמות העירייה העסיקה חברת פיקוח ובקרה עצמאית 

לעיר והחל משנת הלימודים לבדוק את השירותים הניתנים במוסדות מחוץ 

תשע"ז מבקר העירייה הודיע כי בכוונתו לעשות ביקורות חוזרות בכל 

 מוסדות החינוך הרלוונטיים כדי להדק את הפיקוח.



 עיריית מודיעין עילית                                                                       2017דוח מבקר העירייה 
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 בחינוך המיוחד (תל"ן)תכנית לימודים נוספת  
 טתשע"לשנת הלימודים  רשותי כיתתי ןלאישור תל"נוהל  

 
 תל"ן כיתתי במימון הרשות

 המיועדת ללימודי העשרה ולא לתוספת שעות  ,תל"ן הינה תכנית לימודים נוספת
שיש עליהם  ,נושאיםאינם נושאי ליבה או  התכנית נושאימקצועות הלימוד הרגילים. ב

 חובת לימוד בתוכניות הלימודים של המשרד.
, כיתתיתומופעלת במתכונת  ,במלואה על ידי הרשות המקומית/הבעלותמומנת התכנית מ

של משרד  . המדובר בשעות שאינן מוכרות כשעות הוראהבהשתתפות כל תלמידי הכיתה
והתקשרות עם ספק הליך של שכירת שירותים , ולצורך הפעלת התכנית מתקיים החינוך

לדוגמא:   על תקן ביה"ס. שלאשל עובדים העסקה במדובר יודגש כי  .שירות חיצוני
  שירותי ברכת שחייה ומדריך שחייה, עלות כניסה לג'מבורי וכו'. 

בתהליך ההתקשרות עם נותני השירות, מנהל המוסד החינוכי, המפקח וכן 
הרשות/הבעלות, אמורים לבדוק את כשירות נותני השירות/החברה שתפעיל את התכנית 

 עבור התלמידים.
לימודים כיתתית ועל כן היא תבוא לידי ביטוי במערכת השעות  תכנית זו נקבעת כתכנית

כל תלמידי הכיתה. אין להשתמש בשעות תל"ן לצורך  ,בתכנית ישתתפושל הכיתה. 
רשות מקומית המפעילה תל"ן רשותי כיתתי לא תוכל פיצול כיתות לקבוצות למידה.  

  עמותת הורים.גבות תשלום נוסף מן ההורים בגין תכנית זו, גם לא באמצעות ל
 
 
 רשותי  כיתתי לאישור תל"ןבמוסד החינוכי כתנאי  המתקיימים קריטריונים  .1
 

משעות התקן,  70%ל המיוחד בהיקף ששל החינוך המחייבת  מפעיל את תכנית הליבה  בית הספר  1.1
תכנית  עפ"י מערכת השעות  הכיתתית. וניתן לראות את הנושאים והשיעורים בתכנית הלימודים

 התל"ן אינה פוגעת בשיעורי הליבה. 

מורשת : חינוך לשוני, חינוך מתמטי, חינוך גופני, תקשוב מדע וטכנולוגיה, תכנית הליבה כוללת
)הכנה לחיים  21תכנית ל"ב כישורי חיים/אזרחות, יצירה ואמנות )לפחות מסוג אחד(, ומסורת, 

אי, תפקוד במוסדות בקהילה, בריאות בתחומים: חיים ומגורים בקהילה, עולם העבודה התרבות והפנ
 מיני, זהירות בדרכים(.-והיגיינה, חינוך חברתי

 

 מקצועיים שיעורים שעות התקן  המתוקצבות ע"י משרד החינוך  יופנו  ללימוד    יתרתמ 30% 1.2
   שאינם חלק מתכנית הליבה, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל המוסד. 

 

 את הטיפולים  ,המופיעות בתקן המוסד ,רפואיות-פראהשעות הממפעיל  בית הספר/גן הילדים   1.3
 . היהנדרשים לסוג האוכלוסי

 
בניית תכנית תל"ן, בהחזרת שעות הלימוד  לפנימוסדות שלא מקיימים לימודים ביום שישי מחויבים,  .41

  .של יום זה
 

 אישרה מחלקת התקן את מבנה הכיתות והתקן שלהן, ולכל כיתה אין לאשר תל"ן בטרם  1.5
המפקח על החינוך מעודכנת, שאושרה על ידי  מערכת שעותהותאמה, ע"י מנהל בית הספר,  

במוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, יש להתנות את אישור התל"ן בקיומו של רשיון  המיוחד.
 הפעלה בר תוקף לשנת הלימודים הרלוונטית.

 

מפקחי החינוך המיוחד, באחריות 

החינוך להפיץ מסמך זה למוסדות 

המיוחד שבפיקוחם וכן למנהלי 

מחלקות החינוך ברשויות 

 .המקומיות
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 .מחוזהתל"ן רשותי כיתתי, חייב בקבלת אישורים הן של מפקח/ת  החינוך המיוחד והן של מנהל/ת  1.6
 

תכנית הלימודים הנוספת, היא חלק בלתי נפרד ממערכת השעות הכיתתית והיא צריכה להיות  1.7
באמצע יעדים, תוך בדיקתם והערכתם בכתב ו (( עם מטרותתמיוצגת בתל"כ )תכנית לימודים כיתתי

במסגרת גביית . ע"י הצוות החינוכי והפיקוח השנה )בהערכה מעצבת( ובסופה )בהערכה מסכמת(
תשלומי חוץ, לא ניתן לגבות תשלום מהרשות השולחת בגין תלמיד שלא לקח  חלק פעיל בתכנית 

 .התל"ן הכיתתית
  

  ת.כפיצול של כיתה לקבוצו  (או אורך רוחב)א ניתן להפעיל תל"ן ל 1.8
 

ל"ן תופעל לאורך כל שנת הלימודים, ולא תינתן אפשרות להמיר תכנית אחת בתכנית תכנית הת   1.9
לא ניתן יהיה לדרוש החזר בגין תלמידי חוץ, במסגרת התחשבנות  אחרת במהלך שנת הלימודים. 

   תשלום עבור תכנית לימודים נוספת, שאינה מיושמת מדי שבוע ולאורך כל שנת הלימודים.
 

 ל המסגרת החינוכית יוודא את הכשרתם של ספקי השירות. מנה 1.10
 

מנהל המסגרת החינוכית ידרוש מספקי השירות אישור ממשטרת ישראל על העדר הרשעות בגין  1.11
עבירות מין עבור כל מדריך שיעבוד עם תלמידי בית הספר. מנהל המסגרת החינוכית יבצע את 

ליישום החוק למניעת ההעסקה של עברייני מין הנדרש בכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל "הנחיות 
 )א(. 10במוסד החינוך" תשע"א/

יודגש כי העסקת אדם באופן זמני בצורה ישירה/עקיפה ללא האישור הנדרש היא עבירה פלילית  
 אשר העובר עליה יישא באחריות אישית.

 
 תל"ן אורך

 

 תל"ן  , ניתן לאשר אך ורק:0014שעה עד היום הלימודים  בכיתות חינוך מיוחד המסיימות את  .121
, מעבר לתקן השעות שהקצה ביטוי בהארכת יום הלימודים לידיהשעות תבוא תוספת  . אורך

 במקרים מיוחדים ובאישור מפקח החינוך המיוחד, ניתן לשלב את שעות תל"ן משרד החינוך. 
האורך במהלך יום הלימודים, בתנאי ששעות אלו יאריכו את יום הלימודים ובתנאי שכל 

 תלמידי הכיתה ישתתפו בתכנית. 
עם מטרות ויעדים, בהתקשרות נפרדת עם   מתחום ההעשרה תכניתתתקיים בשעות אלו  

תוספת של שעות למשרת מורה/גננת/ סייעת או מי מצוות המסגרת כולא  ספק השירות, 
 החינוכית.

 
ניצנים )תכנית צהרונים בסבסוד משה"ח בגני ילדים בהם מופעלת תכנית אין לאשר תל"ן אורך   1.13

 שמאריכה את יום הלימודים(. 
 

תוספת שעות להארכת יום  הוקצתה בתקן המוסד לכיתות בית ספר להם לאשר תל"ן אורך אין  1.14
  .יום חינוך ארוךהלימודים מתוקף חוק 

 
לא  הפעלת תכנית אורך דורשת תיאום של מערך ההסעות עם הרשויות המקומיות השולחות. 1.15 

יאושרו הסעות נפרדות לרשות שולחת עבור תלמידים שמקבלים תל"ן, ולתלמידים שאינם מקבלים 
 תל"ן ולפיכך מסיימים את יום הלימודים בשעות שונות.
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 תל"ן רוחב
 

רוחב היא תכנית לימוד נוספת )העשרה בלבד( שמתקיימת במהלך יום הלימודים בשעות  תל"ן  1.16
הלימוד המתוקצבות על ידי משרד החינוך. משמעות הדבר ביטול שיעור שמתוקצב על ידי 
משרד החינוך בגדי להפעיל את התל"ן. לכן, תכנים לימודיים שמוכרים כתחומי הוראה במשרד 

 התקן של משרד החינוך אינם נחשבים כתל"ן. החינוך וניתן ללמדם בשעות
 

בכיתות חנ"מ ללקויות קשות, בהן מתקיימים הלימודים עד לשעה מאוחרת ניתן לקיים באישור  1.17
תפעול שונות כגון שעת סיום מאוחרת של יום הלימודים,  הפיקוח תל"ן רוחב )בשל מורכבויות

תכנית ניצנים, תכנית רווחה ואחרות(. בפעילות נדרשת נוכחות של מורת הכיתה והסייעת, בנוסף 
למדריך התל"ן. הפעלת התכנית, אופי הפעילות ומכסת השעות תתאפשר בהתאם לטבלה 

 1.19ולמפרט התכניות בסעיף  1.18המפורטת שבסעיף 
 
 טבלת עזר לאישור שעות תל"ן  1.18 

 

 מכסת השעות לקות  הכיתה  אפיון לקויות קלות 
בבתי ספר   

לחנ"מ או בגני 
 הילדים לחנ"מ 

 

   ל"ל
 בעלי הפרעות התנהגות/רגשיות 

 שפה /מעוכבי התפתחות
 בעלי משכלי גבולי

 
ש"ש  לכיתה כתל"ן אורך  5 –לא יותר מ 

 בלבד.

לקויות  
 קשות

 ש"ש לכיתה  כתל"ן רוחב 5 –לא יותר מ  נפשיות ואוטיסטיםהפרעות 

 3ש"ש לכיתה ומיתוכן עד  5 –לא יותר מ   לקויי  חושים 
 ש"ש כתל"ן רוחב

יזיות פנכויות  /CPכיתות בי"ס  
  קשות

לנכויות פיזיות  /CPכיתות גן 
 קשות

 כתל"ן רוחב.ש"ש לכיתה  5 –לא יותר מ 
 

לכיתה, ומיתוכן עד  ש"ש 5 -לא יותר  מ
 ש"ש כתל"ן רוחב. 3

כיתות 
 פיגור 

 פיגור קל 
 פיגור בינוני ר"ב

 פיגור בינוני מורכב
 פיגור קשה/עמוק/סיעודי

 ש"ש לכיתה כתל"ן רוחב. 5 –לא יותר מ 
* במסגרות שלא מתקיימת מועדונית מטעם הרווחה 

להפעיל את  מומלץ לאחר סיום יום הלימודים, 
 .התכנית במתכונת אורך

 
 

 )באחריות מנהל המוסד והמפקח  לבדוק רוחב  להלן פרוט התכניות  שניתן לקיים במתכונת תל"ן  .191
 הכשרתם של ספקי השירות(.

 
מדריך שחייה מוסמך )רק במוסדות בהם לא הפעילות תתבצע בהדרכת  – ברכת שחייה -

 בית ספרית(.קיימת ברכת שחייה 

 הפעילות תתבצע בהדרכת  מדריך מוסמך לרכיבה טיפולית רכיבה טיפולית -
הפעילות תתבצע בהדרכה של  מדריך מוסמך לפעילות  –)מחייב קרבה פיזית לים(   צופי ים -

 ימית במסגרת תנועת הצופים. 
פעילות שמותאמת לכיתות ז' ומעלה. הפעילות תתבצע בהדרכה של  מדריך  – חדר כושר -

 כושר מוסמך. 
  תכנית ספורט אתגרים -
  ותתופעללתחומי המוסד מחוץ תתקיים  והיא  מיועד לכיתות בי"ס יסודי הפעילות   - ג'מבורי -

 על ידי חברה חיצונית )אין לאשר במוסד שיש בו מתקני ג'מבורי(. 
 הפעילות תתבצע בהדרכה של  מאלף כלבים מוסמך. – כלבנות/אילוף כלבים   -



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
 והאגף ליישומי חוק ומדיניות  אגף חינוך מיוחד

 

 6896169-03פקס:  6896120/04/05-03טל':  61092ת"א  2השלושה  רח'

 http://www.education.gov.il/special -מתי ביקרת לאחרונה ב
4_____________________________________________________ 

 הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך  מוסמך לטיפול בבעלי חיים. –חוג חיות    -
ע"י צוות ההדרכה של  (: תכנית המתקיימת בתחומי המוזיאוןלימודי מוזיאון )אומנות/מדע -

 המוזיאון. 
 הפעילות תתבצע ע"י מדריך מוסמך לתחום החוג. – יוגה/מדיטציה )דמיון מודרך( /פילאטיס -
הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך פסיכודרמה או מוסמך תיאטרון  – תיאטרון בובות -

 חינוכי.-בובות טיפולי 
הפעילות מיועדת  לגילאי גן עד כיתה ג', ותתבצע ע"י מדריך מוסמך    – ריתמיקה -

 לריתמוסיקה. )אין הגבלת גיל לכיתות פ.  בינוני, פ. בינוני מורכב ואוטיזם בתפקוד נמוך(   

הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך  לתחום  – ג'ודו/טאי צי/קרטה :אומנויות לחימה -
 החוג. 

 הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך לתחום החוג.  – קפוארה/ג'גלינג -

הפעילות תתבצע בהדרכת מורה/מדריך ספורט בעל הכשרה  – רכיבה על אופניים/גלגיליות -
 לתחום אופניים/גלגיליות.    

הפעילות תתבצע בהדרכת  מדריכים/מורים  למדע  – ופיתוח בר קיימאסדנת קיימות  -
 וטכנולוגיה. 

הפעילות תתבצע בהדרכה  – - אמנות צלום, עריכת סרטים, עריכת סאונד: תכניות מולטימדיה    -       
 של מדריך מוסמך לתחום החוג.          

 חוג.הפעילות תתבצע על ידי מדריך מוסמך לתחום ה – עיצוב המוצר -
  ואין  21בתוכנית ל"ב  כישורי חייםמשיעורי )ובתנאי שאינם חלק  אמנות הבישול וקונדיטוריה -

 ידי בעל תעודת הסמכה לבישול ו/או קונדיטוריה -. הפעילות תתבצע עלמגמה מאושרת בנושא(      
 הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך שסיים קורס גינון טיפולי. – גינון טיפולי     -  

הפעילות תתבצע בהדרכת מורה  –חוג נגינה על  אורגניות/כלי נשיפה/תיפוף/גיטרה  -
 נגינה. מוסמך להוראת כלי 

 הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך לליצנות רפואית –ליצנות רפואית    -         
 
תכנית שאינה מופיעה במפרט זה לא תאושר כתל"ן רוחב. מקרים חריגים ניתן להפנות לבדיקתה  

 של גב' חיה הראל מהאגף לחינוך מיוחד. 
 
 נוהל הבקשה  .2

 
 בכול שנה, יגיש מנהל  30.7 ולא יאוחר מהתאריך פתיחת שנת הלימודים ת הקיץ לקראת בחופש 2.1

את מפרט התכניות המבוקשות להפעלה וימלא את טבלת  מפקח/ת ביה"ס המוסד החינוכי ל
הבקשה תכלול הסבר לגבי התכניות המבוקשות להפעלה,  וכיצד הן ה. התכניות המופיעה בנוהל ז

תורמות לתלמידים מעבר לשעות הליבה והשיעורים המקצועיים. לבקשה יש לצרף את מערכת 
הל המוסד יצרף לבקשה את אישורו של מנהשעות הכיתתית, עבור כל הכיתות להן מתבקש התל"ן. 

י "מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית בה פועל המוסד, המאשר כי התכנית תמומן במלואה ע
 .השתתפות בגין התכנית שלא לגבות מן ההוריםשל הרשות  התחייבותההרשות המקומית, וכן 

 
  .  לצורך אישור התכנית המוצעת, יוודא המפקח את הנתונים הבאים:2.2

 בכיתה נלמדת תכנית הליבה של החינוך המיוחד. -
חיצוני באמצעות שכירת שירותים והתקשרות תשלום  ספק מועברת ע"י  תכנית התל"ן  -

 חיצונית.

 .1.18התכנית מועברת על ידי ספק שירות בעל הסמכה לתחום התכנית, כמפורט בסעיף  -

 התכנית מתקיימת מידי שבוע ולאורך כל שנת הלימודים. -

מתכונת הפעלת התכנית כשעות אורך או רוחב עונה על הקריטריונים המפורסמים בחוזר זה  -
 .1.17-1.18בסעיפים 

 התכנית ממומנת במלואה עי הרשות/הבעלות ללא גבייה מההורים. -
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המוסד,  שהוגשו על ידי  ,יעביר בכתב את אישורו לקיום תכנית התל"ן בצירוף המסמכיםהמפקח/ת  2.3  

 מנהל המחוז, וזאת בתוך שבועיים ימים מיום קבלת הבקשה.לאישורו של 
   

וזאת בתוך שבועיים   )בנוסח המצ"ב( ,ן רשותי כיתתי"לתל כתוב  מנהל המחוז ינפיק למוסד אישור 2.4
ימים מקבלת אישור המפקח/ת . נוסח האישור יהיה בהתאם לנוסח המצורף לנוהל זה. האישור 

מכיל את כל הפרטים הנדרשים, וחתום הן על ידי המפקח  רק כאשר הוא מודפס,ייכנס לתוקף 
העתק מאישור התל"ן ישלח למפקח/ת החינוך  .על החינוך המיוחד והן על ידי מנהל המחוז

 המיוחד ולמחלקת החינוך ברשות המקומית. 
       

, ובמקרים תחילת שנת הלימודיםלפני  מנהל המוסד החינוכיידי ב להיותב חייותקין  חתום אישור  2.5
לאחר מועד  זה, . יאוחר מסוף חודש ספטמבר אך לא חריגים בלבד לאחר פתיחת שנת הלימודים 

  יהיה להנפיק בדיעבד אישור להפעלת תל"ן. לא ניתן 
 

נאפשר  למנהלי מסגרות החינוך בלבד,   טהערה חשובה: באופן חריג לשנת הלימודים התשע"
.  אישורי מפקח ומנהל 2018.9.5לא יאוחר מיום  ארכת זמן להגיש  למפקח את הבקשה לתל"ן

.  מפקח החינוך המיוחד יוודא .201815.10המחוז יונפקו למנהלי מסגרות החינוך לא יאוחר מיום 
 שהתכנית אכן מתקיימת החל מתחילת שנת הלימודים.

 
 גביית תשלום מהרשות השולחת עבור השתתפות  תלמיד חוץ בתכנית התל"ן  .3

 

 (.חוזר מנכ"ל  הוראות הקבע, "תשלום עבור תלמידי חוץ"תוך כללי )ממידע 
 

קומית שולחת ובעלות מ רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות 3.1
מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור  הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד זכאיות לגבות

ידי -שאינן מכוסות על הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד  תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של
 החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים. משרד ציבתק

השולחות על תלמידים  התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריות הרשויות המקומיות 
(, ובחינוך המיוחד התשלום מחויב )התש"ט פי המשתמע מחוק לימוד חובה-הגרים בתחומן, על 
 )ג'(.4, פרק ב', סעיף 1988-תשמ"חה גם מחוק החינוך המיוחד 

 
נת את מממה ,וסד חינוכימעל  בעלותקולטת/ רשות מקומית :כיתתיתוספת בגין תל"ן רשותי  3.2

, תוכל לדרוש את התשלום בגין הפעלת תכנית התל"ן מהרשות מלוא עלות התל"ן על חשבונה 
בכפיפות . הגבייה תיעשה , ובתנאי שהתכנית קיבלה את אישור הפיקוח ומנהל המחוזהשולחת 
או חוזר   3.3.9סעיף "תשלום עבור תלמידי חוץ"  )א(,7/עג לכללים המובאים בחוזר הוראות הקבע 

 מנכ"ל עתידי שיעדכן חוזר זה.

 
תוכל לגבות,  במסגרת תשלומי חוץ לא מקומית/בעלות הגובה תשלומים עבור תל"ן רשות 3.3

לגבות תל"ן בגין חלקה של  בנוסף, תשלומים עבור תל"ן מההורים. כמו כן, לא ניתן 
 נוספים, כגון קרן "קרב" וקרן "סקטה רש"י".  הרשות/הבעלות בהסכמים שחתמה עם גופים 

 
יוחד בבתי הספר לחינוך חינוך מכיתות אשר לומדים בתלמידים  לא ניתן לגבות תל"ן רשותי בגין 3.4

למעט כיתות באפיון חריגות אוטיזם, הפרעות נפשיות, שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה ופיגור  רגיל
 בינוני ר"ב.
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רשות/בעלות קולטת הדורשת מהרשות השולחת החזר כספי בגין תל"ן מחויבת לצרף לדרישת  .3.5

 התשלום את אישורו של מנהל המחוז.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 נוסח אישור לשעות תלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוסדות החינוך המיוחד ומפקחי החינוך המיוחד מחויבים להנחיות הרשות המקומית, 
  המפורסמות לעיל.

 
ימנע מהאגף ליישומי  ההנחיות כפי שהן מובאות בנוהל זה, על  חוסר הקפדה

 במסגרת  עבור תל"ן קיזוזתשלום ו/או לאשר חוק ומדיניות במנהל הפדגוגי, 
 .תחשבנות בגין תלמידי חוץה
 

 

 אגף לחינוך מיוחד בטלפון:בבשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות אל הגב' חיה הראל 
ליישומי חוק  הדר לוי מהאגףאו אל הגב'   chayaha@education.gov/ilאו במייל :  6896102-03

 hadarle@education.gov.ilאו במייל  5604023-02ומדיניות בטלפון 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:chayaha@education.gov/il
mailto:hadarle@education.gov.il
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 דוגמא -  טבקשה לאישור תל"ן  לשנת הלימודים תשע"

 
 מחוז __________________ _______אל: מפקח החינוך המיוחד ____________

 
 סמל מוסד __________________ ____________מאת בית ספר/גני ילדים _

 
 רשות מקומית/בעלות  _______________________

 

 ספק התכנית שם התכנית
 )שם החברה/מדריך(

הכשרה/הסמכה  ת.ז/ח.פ
 *חובה לצרף תעודות

 הידרותרפיה 000000000 מרכז הידרותרפיה נועם ברכת שחייה טיפולית

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 תקיים התכנית.שעות כיתתית לכל כיתה שבה ת מערכת יש לצרף * 
 הצהרת בית הספר/הרשות המקומית שלא מתקיימת גבייה מקבילה מההורים בגין תכניות אלו. יש לצרף  * 
 תעודות הסמכה של ספקי השירות יש לצרף * 
 חוזה התקשרותיש לצרף * 

 

 דוגמא -לפי כיתות  סיכום בקשה להפעלת תל"ן

 
אפיון לקות  דרגת כיתה

 הכיתה

מספר ש"ש  שם התכנית

 מבוקש

מתכונת 

הפעלה 

 רוחב/אורך

שעת סיום 

יום הלימודים 

 (ללא תל"ן)

שחייה . הידרותרפיה/ב*  נכות פיזית קשה א

 טיפולית

 * ג'מבורי 

 * חוג חיות

 ש"ש 2

 ש"ש 1

 ש"ש 1

 15.30 רוחב
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 דינת ישראלמ

 משרד החינוך
 מחוז ................... )להשלים(.

 
 תאריך:...........................

 לכבוד
 מנהל המוסד   ____________ 

 )כתובת מלאה של המוסד(
 

  שלום רב,
 טאישור שעות תל"ן שנת הלימודים התשע"נדון: ה

 
של האגף לחינוך מיוחד והאגף "  ט"נוהל אישור תל"ן רשותי כיתתי לשנה"ל תשע" בהתאם לחוזר 

כיתתי במימון הרשות המקומית/הבעלות  עבור בית  ליישומי חוק ומדיניות,  הרינו לאשר הפעלת תל"ן
 ספר / גן ילדים/ אשכול גני ילדים   סמל מוסד/גן  ___________.

 
יש לסמן את )    אורך   /    רוחב     ולהפעלה כתל"ן כיתתיתתכנית התל"ן מאושרת כתכנית לימוד 

 (. הרלוונטי

 ___ ש"ש לכיתה.   -אישור ההפעלה ניתן עבור ___ )לציין כמות( כיתות באפיון חריגות ________ 
במידה ויש מספר כיתות במוסד באפיונים שונים יש לבצע פיצול בנתונים ולציין בנפרד את מספר הכיתות )

 אישור לשעות אורך/רוחב, מספר השעות המאושרות ואפיון חריגות הכיתה(.
 

 תן על סמך המלצת מפקח/ת החינוך המיוחד ובהתאם לתכנית  שהוגשה על ידיכם. האישור ני
 

 __________, ____________, ________________, ______________, __________ :לימוד האורך שאושרותכניות 
 

 __________ תכניות לימוד הרוחב שאושרו: __________, ____________, ________________, ______________,
 )חובה לפרט את כל התכניות שאושרו(

 
 ועד סיום  שנת הלימודים.   1.9.2018אישור זה תקף החל מיום 

  
                                                

    בכבוד רב,      
    
 
  _____________                                  ____________________________ 
  מפקח/ת חנ"משם וחתימת        המחוז    מנהל/ת שם וחתימת    
 

 העתק: מחלקת החינוך ברשות המקומית
  

סמך -אישור זה תקף  רק אם  ניתן על

הקריטריונים שפורסמו בחוזר ההנחיות, 

, מכיל את כל הפרטים מודפסוכאשר האישור 

 הנדרשים, וחתום על ידי הגורמים הרלוונטיים.













  

גניבת סולר 

מתחנת שאיבת 

 המים
 דוח מבקר העיריה
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 גניבת סולר מתחנת שאיבת מים

 

 רקע כללי

אירוע  גניבת סולר ממיכל הגנרטור בתחנת שאיבת המים  בעקבות
הביקורת בדקה את התנהלות העירייה בנושא רכישת סולר לגנרטורים 

 רחוב בשבת וחגים.המספקים חשמל לתחנת שאיבת המים ולתאורת 

 

 הממצאים

גנרטורים בגדלים שונים המספקים  5במודיעין עילית מוצבים  .1
חשמל לתחנת שאיבת המים ולתאורת רחוב במקרה חרום , 

מקומות שונים בעיר .שני גנרטורים הם  5בשבתות ובחגים ב 
 גנרטורים מושכרים ע"י העירייה . 3רכוש העירייה ו 

 

ת קיבול שימושו מיקום הגנרטור
סולר 

 מקסימאלית

 בעלות

תחנת שאיבת  רח'  אביי ורבא
 המים

 שמרלינג גנרטורים ליטר 5000

 העירייה ליטר 5000 תאורת רחוב רח' מסילת יוסף

 העירייה ליטר 5000 תאורת רחוב רח' אבני נזר

 שמרלינג גנרטורים ליטר 400 תאורת רחוב רח' הריטב"א

 שמרלינג גנרטורים ליטר 400 מקווה טהרה הריטב"א  רח' 
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העירייה רוכשת סולר לגנרטורים מחברת דור אלון וחברת אס או אס לאחר   .2
שח בשנה. בבדיקת  500,000שזכו במכרז לאספקת סולר בעלות שנתית של כ 

העירייה רכשה סולר בסכום  2017הנתונים באגף הגזברות נמצא כי בשנת 
 ש"ח לפי הפירוט הבא: 545,892של 

חברה  גנרטור
 מתדלקת

מס 
 תדלוקים

בשנת 
2017 

 סכום

תחנת 
שאיבת 

 מים

 ₪ 246,289 13 דור אלון

תאורת 
רחוב 

קריית 
 ספר

 ₪ 267,362 13 דור אלון

תאורת 
רחוב 

שכונת 
נאות 

 הפסגה

אס או 
 אס

14 32,214  ₪ 

 ₪  545,892   ס"ה

 

מחלקת הרכש עורכת מעקב מסודר אחר אספקת הסולר  .3
ומבצעת הזמנות סולר בממוצע של אחת לחודש ע"פ סעיפים 

תקציביים. חברות אספקת הסולר מתאמות עם האחראי את  
 מועד האספקה . 

הסולר לגנרטורים מסופק במכליות תדלוק מתאימות ע"י נהגים  .4
וזמן עבודה  קבועים מנוסים ומקצועיים  דבר החוסך זמן תדלוק

לאחראי. הביקורת מציינת כי בזמן התדלוק ננקטים אמצעי 
 זהירות ובטיחות מקסימאליים כמתחייב.

 

 

 



 עיריית מודיעין עילית                                                          2017דוח מבקר העירייה 

תעודות המשלוח מודפסות בשעון מכני המותקן במכליות  .5
וכוללות את שם הנהג , מספר המכלית ומספר הליטרים 

שסופקו בכל גנרטור. תעודות המשלוח חתומות ע"י הנהג 
 ראי מטעם העירייה על אספקת הסולר.המתדלק והאח

תעודות המשלוח מעוברות למחלקת הרכש להמשך מעקב  .6
וטיפול בתשלום .החשבוניות המגיעות לתשלום מאושרות ע"י 
 האחראי על אספקת הסולר ומעוברות לתשלום ע"י הגזברות.

 

 אירוע גניבת סולר מתחנת שאיבת המים

ה מהמשטרה על בבוקר התקבלה הודע 04:50בשעה  6/6/18ביום 
גניבת סולר המתרחשת במתחם שאיבת המים ברחוב אביי ורבא. 

מבקר העירייה שהוא גם אחראי על אספקת הסולר בתחנת 
השאיבה הגיע מיד למקום האירוע כדי לבדוק את הנזקים שנגרמו 

 בגין הגניבה.

בבדיקה ראשונית שערך המבקר במקום  עם המשטרה נמסר כי 
התשובות המתגוררות בסמוך לתחנת התקשרה אחת  04:30בשעה 

השאיבה למשטרה ודווחה על תנועות חשודות במתחם תחנת 
השאיבה. מיד עם קבלת ההודעה הגיעו למתחם מספר ניידות 

חשודים שפרצו למתחם תחנת השאיבה והעבירו   2משטרה ונתפסו 
 סולר ממכל הסולר המוצב במתחם התחנה.

מעשה בו  הם  החשודים נתפסו ונעצרו ע"י המשטרה בשעת
מרוקנים סולר מהברז המותקן בצדי מכל הסולר הגדול  לתוך 

ליטר והעבירו לרכב מסחרי שהמתין  10ג'ריקנים קטנים של 
ג'ריקנים מלאים שעדיין לא הועברו  10במקום. במקום נמצאו כ 

 ג'ריקנים ריקים הממתינים כנראה למילוי. 5לרכב המסחרי ועוד 

ני פריצה למקום. החשודים פתחו בבדיקת המתחם לא נמצאו סימ
את המתחם עם מפתח שהיה ברשותם. לא ידוע כיצד השיגו מפתח 

 למתחם.

מבקר העירייה הודיע מיד לכל הנוגעים הרלוונטיים על מעשה 
הפריצה והגניבה כולל ראש העיר, גזבר העירייה, מנכ"ל העיריה, 

ולמהנדס המים האחראי על המתחם. יחד עם זאת מנהל אגף 
חון בעירייה העביר הוראה לסיירי הביטחון להגביר את הביט

הסיורים מסביב לכל מתקני הגנרטורים של העיריה במיוחד בשעות 
 הלילה כדי למנוע  מעשים דומים.
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מבקר העירייה הגיש תלונה בתחנת משטרת בנימין  על גניבה של כ 
ליטר סולר שהיו לכאורה במקום ועל פריצה למתחם העירייה.  3500

ודעה שהתקבלה מהמשטרה נמסר כי נגד החשודים הוגשו כתבי בה
 אישום והם נמצאים בהליך משפטי.

לאור אירוע גניבת הסולר בתחנת שאיבת המים המליץ  מבקר 
העיריה להתקין מצלמות אבטחה מסביב למתחם תחנת שאיבת 
המים באופן מידי  ולשקול התקנת מצלמות אבטחה נוספות בכל 

 מתחמי הגנרטורים השייכים לעירייה. 

 

 ליטר 2000מיכל הסולר האחורי מכיל 

 

 

 בהם בוצעה הגניבהמכלים 
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 סולר שנגנב נשאב למכליםה

 

 

 

 ליטר( 5000אופן ביצוע גניבת הסולר ממיכל הסולר הגדול ) 

 

 

 פריצת המנעול למתחם תחנת השאיבה
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 הגשת תלונה במשטרת ישראל

 



מקור פקודה' בפק2אסמכתא חוזה/ הזמנהפקודהשם כרטיסכרטיס' מס

רכש1001961700177753תאורת רחובות אחזקה1743000750

רכש1004081701318019תאורת רחובות אחזקה1743000750

רכש1007551702138410תאורת רחובות אחזקה1743000750

רכש1012731703468715תאורת רחובות אחזקה1743000750

רכש1012741703128714תאורת רחובות אחזקה1743000750

רכש1015491704559041תאורת רחובות אחזקה1743000750

רכש100058170015140067703חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש100059170015140067704חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש100325170130140068000חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש100326170130140067998חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש100442170214140068289חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש100942170311140068576חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש100943170311140068577חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש101340170344140068863חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש101341170344140068861חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש1017171705929357חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש101545170454140069186חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש101546170454140069187חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש1020631707419683חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש101951170740140069460חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש101952170740140069458חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש101953170748140069459חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש1024601707479987חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש102325170748140069753חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש102326170748140069754חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש102613170919140070042חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש102614170919140070043חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש10295517091710440חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש103292170919140070313חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש103291170919140070315חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש10352217091710798חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש103687171159140070591חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש103688171159140070592חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש10432317116011260חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש104041171268140070875חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש104041171268140070875חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש104041171268140070875חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש104041171268140070875חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש10432217126965398חשמל תאורת רחובות1743000770

רכש100060170016140067702חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש100324170129140067999חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש1007541702518409חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש100443170215140068288חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש100941170253140068578חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש100944170345140068575חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש101342170453140068862חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש101647170591140069185חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש101950170739140069461חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש102327170749140069755חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש102612170918140070041חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש103293170918140070314חשמל מערכת הגברת מי' הוצ1913100430

רכש103689171161140070593תחנות שאיבה' אחז-ביוב1973200740



רכש104040171267140070874תחנות שאיבה' אחז-ביוב1973200740



כרטיס נגדיפרטי התנועהתאריך ערךתאריך רישוםסוג פקודה

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/01/201731/01/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 20/02/201720/02/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 28/03/201728/03/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 26/04/201726/04/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 26/04/201726/04/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 29/05/201729/05/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/01/201731/01/2017זיכוי

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/01/201731/01/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר תחבורה גנרטור מס28/02/201728/02/2017זיכוי

6004111000ז"רכישת סולר גנרטור אבנ28/02/201728/02/2017זיכוי

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/03/201731/03/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/04/201730/04/2017זיכוי

6004111000נ "רכישת סולר תחבורה לגנרטור א30/04/201730/04/2017זיכוי

6004111000"רכישת סולר תחבורה לגנרטורי מס31/05/201731/05/2017זיכוי

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/05/201731/05/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 29/06/201729/06/2017זיכוי

6004111000נ "רכישת סולר לגנרטור א30/06/201730/06/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר לגנרטור מס30/06/201730/06/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 27/07/201727/07/2017זיכוי

6004111000נ "רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/07/201731/07/2017זיכוי

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/07/201731/07/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/07/201731/07/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 24/08/201724/08/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/08/201731/08/2017זיכוי

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/08/201731/08/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/09/201730/09/2017זיכוי

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א30/09/201730/09/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 30/09/201730/09/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר גנרטור מס22/10/201722/10/2017זיכוי

6004111000ז"רכישת סולר גנרטור אבנ31/10/201731/10/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/10/201731/10/2017זיכוי

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/11/201730/11/2017זיכוי

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור אב30/11/201730/11/2017זיכוי

6001522000הזמנת סולר תחבורה עבור גנרטור 30/11/201730/11/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/201731/12/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/201731/12/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/201731/12/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/201731/12/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/12/201731/12/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/01/201731/01/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא28/02/201728/02/2017זיכוי

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא28/03/201728/03/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/03/201731/03/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/04/201730/04/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/04/201730/04/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/05/201731/05/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/06/201730/06/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/07/201731/07/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/08/201731/08/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/09/201730/09/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/10/201731/10/2017זיכוי

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/11/201730/11/2017זיכוי



6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/12/201731/12/2017זיכוי



שריוןתקציביתרת פתיחהיתרה מצטברתסכום זכותסכום חובהשם כרטיס נגדי

2,296.002,296.000282,000.0019,754.98אס או אס אנרגיה 

2,296.004,592.000282,000.0019,754.98אס או אס אנרגיה 

2,406.726,998.720282,000.0019,754.98אס או אס אנרגיה 

2,178.059,176.770282,000.0019,754.98אס או אס אנרגיה 

1,485.9010,662.670282,000.0019,754.98אס או אס אנרגיה 

2,259.2012,921.870282,000.0019,754.98אס או אס אנרגיה 

12,254.2512,254.2501,050,000.00אלון אנרגיה -דור

11,140.2323,394.4801,050,000.00אלון אנרגיה -דור

10,002.8133,397.2901,050,000.00אלון אנרגיה -דור

8,335.6841,732.9701,050,000.00אלון אנרגיה -דור

20,208.5761,941.5401,050,000.00אלון אנרגיה -דור

16,047.0577,988.5901,050,000.00אלון אנרגיה -דור

12,837.6490,826.2301,050,000.00אלון אנרגיה -דור

10,794.93101,621.1601,050,000.00אלון אנרגיה -דור

8,635.95110,257.1101,050,000.00אלון אנרגיה -דור

2,057.61112,314.7201,050,000.00אס או אס אנרגיה 

8,107.75120,422.4701,050,000.00אלון אנרגיה -דור

10,269.82130,692.2901,050,000.00אלון אנרגיה -דור

1,569.72132,262.0101,050,000.00אס או אס אנרגיה 

8,803.49141,065.5001,050,000.00אלון אנרגיה -דור

16,566.10157,631.6001,050,000.00אלון אנרגיה -דור

10,098.13167,729.7301,050,000.00אלון אנרגיה -דור

1,220.49168,950.2201,050,000.00אס או אס אנרגיה 

9,156.80178,107.0201,050,000.00אלון אנרגיה -דור

7,002.26185,109.2801,050,000.00אלון אנרגיה -דור

8,109.84193,219.1201,050,000.00אלון אנרגיה -דור

5,406.56198,625.6801,050,000.00אלון אנרגיה -דור

2,301.50200,927.1801,050,000.00אס או אס אנרגיה 

20,733.70221,660.8801,050,000.00אלון אנרגיה -דור

16,250.74237,911.6201,050,000.00אלון אנרגיה -דור

4,051.92241,963.5401,050,000.00אס או אס אנרגיה 

9,484.45251,447.9901,050,000.00אלון אנרגיה -דור

7,252.82258,700.8101,050,000.00אלון אנרגיה -דור

2,313.00261,013.8101,050,000.00אס או אס אנרגיה 

19,862.60241,151.2101,050,000.00-אלון אנרגיה -דור

11,350.00252,501.2101,050,000.00אלון אנרגיה -דור

19,862.60272,363.8101,050,000.00אלון אנרגיה -דור

8,512.60280,876.4101,050,000.00אלון אנרגיה -דור

2,501.64283,378.0501,050,000.00אס או אס אנרגיה 

17,545.8617,545.860418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

13,892.7931,438.650418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

3,276.5434,715.190418,000.0016,138.68אס או אס אנרגיה 

18,547.5953,262.780418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

18,721.5771,984.350418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

18,721.5790,705.920418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

18,891.14109,597.060418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

18,918.08128,515.140418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

4,660.67133,175.810418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

18,852.23152,028.040418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

18,922.96170,951.000418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

39,225.92210,176.920418,000.0016,138.68אלון אנרגיה -דור

19,526.8119,526.8104,800,000.0021,551.11אלון אנרגיה -דור



19,862.6039,389.4104,800,000.0021,551.11אלון אנרגיה -דור



שם מחלקהמחלקה' מסנושאמוסדמקורכמותתאריך ערךיוצר הפקודהקוד מיוןתאריך קליטה

לא ידוע1700179999: הזמנה31.03.17בריינדי21.03.2017

לא ידוע1701319999: הזמנה30.04.17בריינדי27.04.2017

לא ידוע1702139999: הזמנה31.05.17בריינדי21.05.2017

לא ידוע1703469999: הזמנה30.06.17בריינדי02.07.2017

לא ידוע1703129999: הזמנה30.06.17בריינדי02.07.2017

לא ידוע1704559999: הזמנה31.07.17בריינדי28.07.2017

לא ידוע1700159999: הזמנה31.03.17בריינדי23.02.2017

לא ידוע1700159999: הזמנה31.03.17בריינדי23.02.2017

לא ידוע1701309999: הזמנה30.04.17בריינדי03.04.2017

לא ידוע1701309999: הזמנה30.04.17בריינדי03.04.2017

לא ידוע1702149999: הזמנה31.05.17בריינדי30.04.2017

לא ידוע1703119999: הזמנה30.06.17בריינדי05.06.2017

לא ידוע1703119999: הזמנה30.06.17בריינדי05.06.2017

לא ידוע1703449999: הזמנה31.07.17בריינדי04.07.2017

לא ידוע1703449999: הזמנה31.07.17בריינדי04.07.2017

לא ידוע1705929999: הזמנה31.08.17בריינדי21.08.2017

לא ידוע1704549999: הזמנה31.08.17בריינדי28.07.2017

לא ידוע1704549999: הזמנה31.08.17בריינדי28.07.2017

לא ידוע1707419999: הזמנה30.09.17בריינדי18.09.2017

לא ידוע1707409999: הזמנה30.09.17בריינדי03.09.2017

לא ידוע1707409999: הזמנה30.09.17בריינדי03.09.2017

לא ידוע1707489999: הזמנה30.09.17בריינדי03.09.2017

לא ידוע1707479999: הזמנה31.10.17בריינדי19.10.2017

לא ידוע1707489999: הזמנה31.10.17בריינדי01.10.2017

לא ידוע1707489999: הזמנה31.10.17בריינדי01.10.2017

לא ידוע1709199999: הזמנה30.11.17בריינדי01.11.2017

לא ידוע1709199999: הזמנה30.11.17בריינדי01.11.2017

לא ידוע1709179999: הזמנה30.11.17בריינדי13.11.2017

לא ידוע1709199999: הזמנה31.12.17בריינדי03.12.2017

לא ידוע1709199999: הזמנה31.12.17בריינדי03.12.2017

לא ידוע1709179999: הזמנה31.12.17בריינדי27.12.2017

לא ידוע1711599999: הזמנה31.01.18בריינדי03.01.2018

לא ידוע1711599999: הזמנה31.01.18בריינדי03.01.2018

לא ידוע1711609999: הזמנה31.01.18בריינדי21.02.2018

לא ידוע1712689999: הזמנה28.02.18בריינדי31.01.2018

לא ידוע1712689999: הזמנה28.02.18בריינדי31.01.2018

לא ידוע1712689999: הזמנה28.02.18בריינדי31.01.2018

לא ידוע1712689999: הזמנה28.02.18בריינדי31.01.2018

לא ידוע1712699999: הזמנה28.02.18בריינדי21.02.2018

לא ידוע1700169999: הזמנה31.03.17בריינדי23.02.2017

לא ידוע1701299999: הזמנה30.04.17בריינדי03.04.2017

לא ידוע1702519999: הזמנה31.05.17בריינדי21.05.2017

לא ידוע1702159999: הזמנה31.05.17בריינדי30.04.2017

לא ידוע29999: הזמנה30.06.17בריינדי04.06.2017

לא ידוע1703459999: הזמנה30.06.17בריינדי05.06.2017

לא ידוע1704539999: הזמנה31.07.17בריינדי04.07.2017

לא ידוע1705919999: הזמנה31.08.17בריינדי03.08.2017

לא ידוע1707399999: הזמנה30.09.17בריינדי03.09.2017

לא ידוע1707499999: הזמנה31.10.17בריינדי01.10.2017

לא ידוע1709189999: הזמנה30.11.17בריינדי01.11.2017

לא ידוע1709189999: הזמנה31.12.17בריינדי03.12.2017

לא ידוע1711619999: הזמנה31.01.18בריינדי03.01.2018



לא ידוע1712679999: הזמנה28.02.18בריינדי31.01.2018



כרטיס נגדיפרטי התנועהתאריך ערך

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/01/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 20/02/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 28/03/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 26/04/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 26/04/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 29/05/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 29/06/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 27/07/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 24/08/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 30/09/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/10/2017

6001522000הזמנת סולר תחבורה עבור גנרטור 30/11/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/12/2017

6001522000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא28/03/2017

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/01/2017

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/01/2017

6004111000י"רכישת סולר תחבורה גנרטור מס28/02/2017

6004111000ז"רכישת סולר גנרטור אבנ28/02/2017

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/03/2017

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/04/2017

6004111000נ "רכישת סולר תחבורה לגנרטור א30/04/2017

6004111000"רכישת סולר תחבורה לגנרטורי מס31/05/2017

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/05/2017

6004111000נ "רכישת סולר לגנרטור א30/06/2017

6004111000י"רכישת סולר לגנרטור מס30/06/2017

6004111000נ "רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/07/2017

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/07/2017

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/07/2017

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/08/2017

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/08/2017

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/09/2017

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א30/09/2017

6004111000י"רכישת סולר גנרטור מס22/10/2017

6004111000ז"רכישת סולר גנרטור אבנ31/10/2017

6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/11/2017

6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור אב30/11/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/01/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא28/02/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/03/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/04/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/04/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/05/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/06/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/07/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/08/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/09/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/10/2017

6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/11/2017



6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/12/2017



יתרת פתיחהיתרה מצטברתסכום זכותסכום חובהשם כרטיס נגדי

2,296.002,296.000אס או אס אנרגיה 

2,296.004,592.000אס או אס אנרגיה 

2,406.726,998.720אס או אס אנרגיה 

2,178.059,176.770אס או אס אנרגיה 

1,485.9010,662.670אס או אס אנרגיה 

2,259.2012,921.870אס או אס אנרגיה 

2,057.61112,314.720אס או אס אנרגיה 

1,569.72132,262.010אס או אס אנרגיה 

1,220.49168,950.220אס או אס אנרגיה 

2,301.50200,927.180אס או אס אנרגיה 

4,051.92241,963.540אס או אס אנרגיה 

2,313.00261,013.810אס או אס אנרגיה 

2,501.64283,378.050אס או אס אנרגיה 

3,276.5434,715.190אס או אס אנרגיה 

12,254.2512,254.250אלון אנרגיה -דור

11,140.2323,394.480אלון אנרגיה -דור

10,002.8133,397.290אלון אנרגיה -דור

8,335.6841,732.970אלון אנרגיה -דור

20,208.5761,941.540אלון אנרגיה -דור

16,047.0577,988.590אלון אנרגיה -דור

12,837.6490,826.230אלון אנרגיה -דור

10,794.93101,621.160אלון אנרגיה -דור

8,635.95110,257.110אלון אנרגיה -דור

8,107.75120,422.470אלון אנרגיה -דור

10,269.82130,692.290אלון אנרגיה -דור

8,803.49141,065.500אלון אנרגיה -דור

16,566.10157,631.600אלון אנרגיה -דור

10,098.13167,729.730אלון אנרגיה -דור

9,156.80178,107.020אלון אנרגיה -דור

7,002.26185,109.280אלון אנרגיה -דור

8,109.84193,219.120אלון אנרגיה -דור

5,406.56198,625.680אלון אנרגיה -דור

20,733.70221,660.880אלון אנרגיה -דור

16,250.74237,911.620אלון אנרגיה -דור

9,484.45251,447.990אלון אנרגיה -דור

7,252.82258,700.810אלון אנרגיה -דור

19,862.60241,151.210-אלון אנרגיה -דור

11,350.00252,501.210אלון אנרגיה -דור

19,862.60272,363.810אלון אנרגיה -דור

8,512.60280,876.410אלון אנרגיה -דור

17,545.8617,545.860אלון אנרגיה -דור

13,892.7931,438.650אלון אנרגיה -דור

18,547.5953,262.780אלון אנרגיה -דור

18,721.5771,984.350אלון אנרגיה -דור

18,721.5790,705.920אלון אנרגיה -דור

18,891.14109,597.060אלון אנרגיה -דור

18,918.08128,515.140אלון אנרגיה -דור

4,660.67133,175.810אלון אנרגיה -דור

18,852.23152,028.040אלון אנרגיה -דור

18,922.96170,951.000אלון אנרגיה -דור

39,225.92210,176.920אלון אנרגיה -דור

19,526.8119,526.810אלון אנרגיה -דור



19,862.6039,389.410אלון אנרגיה -דור



מקורכמותתאריך ערךיוצר הפקודהקוד מיוןתאריך קליטהשריוןתקציב

170017: הזמנה31.03.17בריינדי282,000.0019,754.9821.03.2017

170131: הזמנה30.04.17בריינדי282,000.0019,754.9827.04.2017

170213: הזמנה31.05.17בריינדי282,000.0019,754.9821.05.2017

170346: הזמנה30.06.17בריינדי282,000.0019,754.9802.07.2017

170312: הזמנה30.06.17בריינדי282,000.0019,754.9802.07.2017

170455: הזמנה31.07.17בריינדי282,000.0019,754.9828.07.2017

170015: הזמנה31.03.17בריינדי1,050,000.0023.02.2017

170015: הזמנה31.03.17בריינדי1,050,000.0023.02.2017

170130: הזמנה30.04.17בריינדי1,050,000.0003.04.2017

170130: הזמנה30.04.17בריינדי1,050,000.0003.04.2017

170214: הזמנה31.05.17בריינדי1,050,000.0030.04.2017

170311: הזמנה30.06.17בריינדי1,050,000.0005.06.2017

170311: הזמנה30.06.17בריינדי1,050,000.0005.06.2017

170344: הזמנה31.07.17בריינדי418,000.0004.07.2017

170344: הזמנה31.07.17בריינדי1,050,000.0004.07.2017

170592: הזמנה31.08.17בריינדי1,050,000.0021.08.2017

170454: הזמנה31.08.17בריינדי1,050,000.0028.07.2017

170454: הזמנה31.08.17בריינדי1,050,000.0028.07.2017

170741: הזמנה30.09.17בריינדי1,050,000.0018.09.2017

170740: הזמנה30.09.17בריינדי1,050,000.0003.09.2017

170740: הזמנה30.09.17בריינדי1,050,000.0003.09.2017

170748: הזמנה30.09.17בריינדי1,050,000.0003.09.2017

170747: הזמנה31.10.17בריינדי1,050,000.0019.10.2017

170748: הזמנה31.10.17בריינדי1,050,000.0001.10.2017

170748: הזמנה31.10.17בריינדי1,050,000.0001.10.2017

170919: הזמנה30.11.17בריינדי1,050,000.0001.11.2017

170919: הזמנה30.11.17בריינדי1,050,000.0001.11.2017

170917: הזמנה30.11.17בריינדי1,050,000.0013.11.2017

170919: הזמנה31.12.17בריינדי1,050,000.0003.12.2017

170919: הזמנה31.12.17בריינדי1,050,000.0003.12.2017

170917: הזמנה31.12.17בריינדי1,050,000.0027.12.2017

171159: הזמנה31.01.18בריינדי1,050,000.0003.01.2018

171159: הזמנה31.01.18בריינדי1,050,000.0003.01.2018

171160: הזמנה31.01.18בריינדי1,050,000.0021.02.2018

171268: הזמנה28.02.18בריינדי1,050,000.0031.01.2018

171268: הזמנה28.02.18בריינדי1,050,000.0031.01.2018

171268: הזמנה28.02.18בריינדי1,050,000.0031.01.2018

171268: הזמנה28.02.18בריינדי1,050,000.0031.01.2018

171269: הזמנה28.02.18בריינדי1,050,000.0021.02.2018

170016: הזמנה31.03.17בריינדי1,050,000.0016,138.6823.02.2017

170129: הזמנה30.04.17בריינדי418,000.0016,138.6803.04.2017

170251: הזמנה31.05.17בריינדי418,000.0016,138.6821.05.2017

170215: הזמנה31.05.17בריינדי418,000.0016,138.6830.04.2017

2: הזמנה30.06.17בריינדי418,000.0016,138.6804.06.2017

170345: הזמנה30.06.17בריינדי418,000.0016,138.6805.06.2017

170453: הזמנה31.07.17בריינדי418,000.0016,138.6804.07.2017

170591: הזמנה31.08.17בריינדי418,000.0016,138.6803.08.2017

170739: הזמנה30.09.17בריינדי418,000.0016,138.6803.09.2017

170749: הזמנה31.10.17בריינדי418,000.0016,138.6801.10.2017

170918: הזמנה30.11.17בריינדי418,000.0016,138.6801.11.2017

170918: הזמנה31.12.17בריינדי418,000.0016,138.6803.12.2017

171161: הזמנה31.01.18בריינדי4,800,000.0021,551.1103.01.2018



171267: הזמנה28.02.18בריינדי4,800,000.0021,551.1131.01.2018



שם מחלקהמחלקה' מסנושאמוסד

לא ידוע1700179999: הזמנה

לא ידוע1701319999: הזמנה

לא ידוע1702139999: הזמנה

לא ידוע1703469999: הזמנה

לא ידוע1703129999: הזמנה

לא ידוע1704559999: הזמנה

לא ידוע1700159999: הזמנה

לא ידוע1700159999: הזמנה

לא ידוע1701309999: הזמנה

לא ידוע1701309999: הזמנה

לא ידוע1702149999: הזמנה

לא ידוע1703119999: הזמנה

לא ידוע1703119999: הזמנה

לא ידוע1703449999: הזמנה

לא ידוע1703449999: הזמנה

לא ידוע1705929999: הזמנה

לא ידוע1704549999: הזמנה

לא ידוע1704549999: הזמנה

לא ידוע1707419999: הזמנה

לא ידוע1707409999: הזמנה

לא ידוע1707409999: הזמנה

לא ידוע1707489999: הזמנה

לא ידוע1707479999: הזמנה

לא ידוע1707489999: הזמנה

לא ידוע1707489999: הזמנה

לא ידוע1709199999: הזמנה

לא ידוע1709199999: הזמנה

לא ידוע1709179999: הזמנה

לא ידוע1709199999: הזמנה

לא ידוע1709199999: הזמנה

לא ידוע1709179999: הזמנה

לא ידוע1711599999: הזמנה

לא ידוע1711599999: הזמנה

לא ידוע1711609999: הזמנה

לא ידוע1712689999: הזמנה

לא ידוע1712689999: הזמנה

לא ידוע1712689999: הזמנה

לא ידוע1712689999: הזמנה

לא ידוע1712699999: הזמנה

לא ידוע1700169999: הזמנה

לא ידוע1701299999: הזמנה

לא ידוע1702519999: הזמנה

לא ידוע1702159999: הזמנה

לא ידוע9999

לא ידוע1703459999: הזמנה

לא ידוע1704539999: הזמנה

לא ידוע1705919999: הזמנה

לא ידוע1707399999: הזמנה

לא ידוע1707499999: הזמנה

לא ידוע1709189999: הזמנה

לא ידוע1709189999: הזמנה

לא ידוע1711619999: הזמנה



לא ידוע1712679999: הזמנה



שם כרטיס נגדיכרטיס נגדיפרטי התנועהתאריך ערך

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/01/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 20/02/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 28/03/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 26/04/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 26/04/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 29/05/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 29/06/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 27/07/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 24/08/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 30/09/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/10/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000הזמנת סולר תחבורה עבור גנרטור 30/11/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטור 31/12/2017

אס או אס אנרגיה 6001522000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא28/03/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000ז"רכישת סולר גנרטור אבנ28/02/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000ז"רכישת סולר גנרטור אבנ31/10/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר גנרטור מס22/10/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ "רכישת סולר לגנרטור א30/06/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר לגנרטור מס30/06/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר תחבורה גנרטור מס28/02/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/01/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/03/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/05/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/07/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/08/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור א30/09/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ "רכישת סולר תחבורה לגנרטור א30/04/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ "רכישת סולר תחבורה לגנרטור א31/07/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000נ"רכישת סולר תחבורה לגנרטור אב30/11/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/01/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/04/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/07/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס31/08/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/09/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000י"רכישת סולר תחבורה לגנרטור מס30/11/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000"רכישת סולר תחבורה לגנרטורי מס31/05/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור גנרטורי31/12/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/01/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא28/02/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/03/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/04/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/04/2017

אספקת סולר לגנרטורים 



אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/05/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/06/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/07/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/08/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/09/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/10/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא30/11/2017

אלון אנרגיה -דור6004111000רכישת סולר תחבורה עבור תחנת שא31/12/2017



יתרה מצטברתסכום חובה

2,296.002,296.00

2,296.004,592.00

2,406.726,998.72

2,178.059,176.77

1,485.9010,662.67

2,259.2012,921.87

2,057.61112,314.72

1,569.72132,262.01

1,220.49168,950.22

2,301.50200,927.18

4,051.92241,963.54

2,313.00261,013.81

2,501.64283,378.05

3,276.5434,715.19

32,214.29

8,335.6841,732.97

16,250.74237,911.62

20,733.70221,660.88

8,107.75120,422.47

10,269.82130,692.29

10,002.8133,397.29

11,140.2323,394.48

20,208.5761,941.54

8,635.95110,257.11

16,566.10157,631.60

7,002.26185,109.28

5,406.56198,625.68

12,837.6490,826.23

8,803.49141,065.50

7,252.82258,700.81

12,254.2512,254.25

16,047.0577,988.59

10,098.13167,729.73

9,156.80178,107.02

8,109.84193,219.12

9,484.45251,447.99

10,794.93101,621.16

-19,862.60241,151.21

11,350.00252,501.21

19,862.60272,363.81

8,512.60280,876.41

267,362.17

17,545.8617,545.86

13,892.7931,438.65

18,547.5953,262.78

18,721.5771,984.35

18,721.5790,705.92

אספקת סולר לגנרטורים 



18,891.14109,597.06

18,918.08128,515.14

4,660.67133,175.81

18,852.23152,028.04

18,922.96170,951.00

39,225.92210,176.92

19,526.8119,526.81

19,862.6039,389.41

246,289.79



  

 ציוד אספקת

 מוסדות החינוךל
 2017דוח מבקר העירייה 
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 ציוד למוסדות חינוך אספקת

.. 

 

 הרקע הייחודי

כיאה לעיר חרדית צעירה, תחום החינוך ופיתוח מוסדות החינוך במודיעין עילית, . 1
הגבוהה עומד בראש סדר העדיפויות של העירייה, הדואגת לרווחת התושבים ברמה 

 23,000 -ביותר בארץ ומבססת את מערכת החינוך הגדולה, הכוללת למעלה מ
תלמידים  2,000-תלמידים מגילאי הגן ועד תלמידות העל יסודי, במקביל לעוד כ

 .בעשרות ישיבות שקבעו את משכנם בעיר

. החינוך לילד הוא מהמסד ועד הטפחות. החל ממשפחתונים ומעונות יום, גני 2
תלמודי תורה לבנים, בתי ספר יסודיים לבנות, בתי ספר על יסודיים לבנות, ילדים, 

מוסדות לחינוך מיוחד, קידום נוער, מרכזי למידה וישיבות לצעירים )גילאי תיכון, 
 ..ב( וישיבות לבוגרים”עד כיתה י

. כדרכה של עיר חרדית ברוכת ילדים, חלק ממבני מוסדות החינוך מצויים עדיין 3
מיים. עיריית מודיעין עילית עושה מאמצים כבירים להדביק את קצב במבנים טרו

הגידול המהיר, ולסיים את בנייתם של עוד ועוד כיתות לימוד חדשות. עד כה למעלה 

 .ממוסדות החינוך בעיר מצויים במבני קבע 78% –מ 
כיתות שילוב  80 -תלמידים ב 750בחינוך המיוחד במודיעין עילית לומדים מעל 

לומדים ילדים שיקומיים בעלי ” טף לטף“ובתי ספר, במוסד לחינוך מיוחד בגנים 
 צרכים מיוחדים.

תלמודי תורה לבנים  31תלמידים, מהם  12,000 -.. מערכת החינוך היסודי מונה כ4
תלמידות  1,200-תיכונים לבנות בהן לומדות כ 7בתי ספר לבנות. בעיר קיימים  13-ו
 הישיבות הקטנות בעיר. תלמידים מתחנכים בעשרות 900-ו

 

 מטרת הביקורת

במסגרת הערכות אגף החינוך לפתיחת שנת הלימודים , פנתה מנהלת האגף בבקשה 
למבקר במטרה לבדוק את מצב  שמירת הריהוט הקיים במוסדות חינוך השונים 
,לערוך התאמה בין הבקשות לריהוט  חדש לבין המצב הקיים בשטח,  לבדוק את 

 ולפקח על אספקת הריהוט למוסדות החינוך בעיר.הספק  האחריות מולהפעלת 

ובמטרה לבדוק את התנהלות העירייה  2016בהמשך לביקורת המדגמית בשנת 
נערכה ביקורת מדגמית תשע"ח מוסדות החינוך בשנת ל ברכישת ואספקת הציוד

מוסדות נוספים בעיר מגמה לחסוך לעירייה כספים ברכישת ציוד וריהוט בחמש 
 למוסדות חינוך קיימים.חדש 
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 יזום ומהלך הביקורת 

על סמך בקשת אגף החינוך הוכנה תכנית ביקורת, במהלכה התקבלו ונבדקו נתונים  
מהאגף לחינוך ומהמחלקה להתקשרויות, נערכו פגישות עם הגורמים הרלוונטיים 
כולל מנהלי מוסדות החינוך, נערכה ביקורת שטח מדגמית שתועדה במלל 

והוצגו ממצאי ביניים והמלצות במהלך הערכות לפתיחת שנת  ובתמונות, 
 הלימודים.

 הבסיס החוקי

עירייה נדרשת להסדיר את רכישותיה, לנהל את מחסניה ואת הטובין שלה, בהתאם 
לתקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(, התשנ"ח 

– 1998. 
  

  

 ממצאים עיקריים

מודיעין עילית מספקת  ציוד וריהוט בסיסי למוסדות החינוך בעיר עיריית  .1
בהתאם למספר התלמידים בכל מוסד כדי שלכל תלמיד יהיו את התנאים 

 הבסיסיים ללמידה. הריהוט כולל שולחנות וכסאות לתלמידים ולמורים.

 

האחריות הכללית על הזמנת  ואספקת הריהוט והציוד למוסדות החינוך  .2
מנהלת האגף לחינוך . אחת מעובדות האגף מונתה לנהל בעיר חלה על  

בנושא אספקת הריהוט למוסדות חינוך קיימים, ולנציגת העירייה 
בהתקשרות עם הספק. תפקידה כולל בין היתר ריכוז הנתונים ממוסדות 
החינוך, הזמנת הציוד, תאום זמני האספקה,  פעולות פיקוח ובקרה , 

 רך בכפיפות מנהלית למנהלת האגף.והפעלת אחריות היצרן במקרה הצו

 

האחריות על שמירת הריהוט והציוד במוסדות החינוך מוטלת על מנהלי  .3
 המוסדות. 

 

 

באגף החינוך נמצאת רשימת מעודכנת של כל מוסדות החינוך בעיר הכוללת  .4
את שם המוסד, סמל המוסד במשרד החינוך , כתובתו, פירוט מספר הכיתות 

ומספר התלמידים הכללי בכל מוסד. הרשימה והתלמידים בכל שכבת גיל 
 מתעדכנת במהלך שנת הלימודים.

 

 

במסגרת ההערכות לשנת הלימודים נשלח טופס הערכות לכל מוסד חינוך  .5
הכולל עדכון פרטי המוסד ובקשת ריהוט וציוד לשנה"ל הבאה . הבקשה 
כוללת את סוג הריהוט הנדרש מתכת פלסטיק / פלסטיק יצוק , תיאור 
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הנדרש, מספר התלמידים הצפוי, וכמות הריהוט הנדרשת. יחד עם  הריהוט
זאת נשלחת תזכורת על אחריות הניתנת ע"י הספק ועל האפשרות להזמין 

 מהספק חלקי חילוף.

 

הביקורת מציינת כי בטופס ההערכות ובקשת הציוד נדרשים מנהלי  .6
 המוסדות לאשר כי חל איסור השלכת בלאי  ועליהם לדווח לאגף החינוך

 במקרה של בלאי. 

 

עובדי האגף לחינוך בודקים כל בקשה לגופה, עורכים התאמה והשוואה בין  .7
הבקשה לנתונים הקיימים במאגר הנתונים . במקרה של חוסר התאמה בין 

 הבקשה לנתונים הקיימים נערכת בדיקה וויזואלית במוסד החינוך.

 
 

רייה הקובעת באגף החינוך מאשרים את הבקשות לפי המדיניות שקבעה העי .8
 -כי כמות הריהוט נקבעת לפי הגידול הטבעי במוסד החינוך בתוספת של  כ

 בלאי. 5%

 

מוסדות חינוך גדולים של  5הביקורת ערכה בדיקה מדגמית וויזואלית ב  .9
 ומצאה כי:

 באופן כללי מצבם הפיזי של השולחנות והכיסאות מניח את הדעת .  .א

ללא שמירה בחלק מהמוסדות נמצא ריהוט בחצר המוסד ובמסדרונות  .ב
 .נאותה 

בין מספר התלמידים למספר השולחנות  אין התאמהבחלק מהמוסדות  .ג
 והכיסאות.

 בין גובה השולחנות לכיסאות. אין התאמהבחלק מהכיתות  .ד

במחסני המוסד הביקורת מציינת  ריהוט עודףבחלק מהמוסדות  קיים  .ה
 חדש ומשומש  ללא דווח לאגף החינוך.כי  נמצא ריהוט 

שניתן להחליפו  או לתקנו   ריהוט שבורבחלק מהמוסדות נמצא  .ו
 במסגרת האחריות.

 הניתנת על ידי הספק .האחריות חלק מהמוסדות לא הפעילו  את  .ז
ללא ידיעת האגף לחינוך , ללא וועדת  הושלך ציודבחלק מהמוסדות  .ח

  בלאי כנדרש בחוק.

 

 

 



 עיריית מודיעין עילית                                                                      2017דוח מבקר העירייה  
 

 ריהוט מוסדות חינוך  –שטח ממצאי ביקורת 

 
 
  16חזון איש  -נתיבות התורה 

       

 הכיתה
מס 

 כסאות תקינים תלמידים
שולחנות 

 תקינים
כסאות 

 לא תקין
שולחנות 

 הערות לא תקינים

     1 13 25 26 1-א

     2 13 24 26 2-א

     2 13 23 25 5-ב

 הכל תקין     12 24 24 6-ב

 תקין הכל     12 24 24 4-ג

 הכל תקין     13 25 25 5-ג

   1   11 24 24 4-ד

     4 11 18 22 5-ד

 הכל תקין     2 7   חדר מורים

   1 9 100 194 196 ס"ה

       
 
 
 

 4הגר"א  -בויאן בנים

       

 הכיתה
מס 

 כסאות תקינים תלמידים
שולחנות 

 תקינים

כסאות 
לא 

 תקין

שולחנות 
לא 

 הערות תקינים

 3   9 24 24 1-א
פלטות  3החלפת 

 לשולחנות

 1   12 25 25 2-א

הכל תקין למעט 
שולחן מחורר 

 אחד

 14     27 27 ב
כל השולחנות 

 מחוררים

 8 3 5 23 26 ג

כסאות אינם 
מותאמים 

 3בגובה, 
שולחנות 
 מחוררים 

 1   11 23 23 ד

הכל תקין למעט 
שולחן מחורר 

 אחד

 הכל תקין     7 13 13 ה

   27 3 44 135 138 ס"ה

       

 כל השולחנות שאינם תקינים הם שולחנות שיש צורך בהחלפת פלטות בלבד !!!
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 אוהלי ספר בנות 

       

 הכיתה
מס 

 כסאות תקינים תלמידים
שולחנות 

 תקינים

כסאות 
לא 

 תקין

שולחנות 
לא 

 הערות תקינים

 5   15 40 40 1-א

 4החלפת פלטות 
שולחנות, שולחן 

אחד אינו 
 מותאם

 1   19 40 40 2-א
שולחן אחד 

 שבור

 הכל תקין     20 40 40 3-א

 הכל תקין     19 37 37 4-א

   1 1 15 36 37 5-א

 הכל תקין     19 37 37 1-ב

 הכל תקין     20 40 40 2-ב

     17 34 34 3-ב

שולחן מורה 
אינו תקין 

 )פלטה(

   1 1 19 36 37 4-ב

   2 1 17 37 38 5-ב

 3   16 37 37 1-ג
שולחנות 
 מחוררים

 הכל תקין     14 28 28 2-ג

   2 4 16 31 35 3-ג

   2 1 15 33 34 4-ג

 פלטה 1   15 33 33 5-ג

   3 14 24 27 1-ד
שולחן מורה 

 מתנדנד

   3 16 28 31 2-ד

כסא לא מותאם 
כסאות  2+ 

 שבורים

   10 17 24 34 3-ד

 כסאות לא
.  4 -תקינים 

כסאות לא 
 6-תואמים 

 גובה אינו תואם 2   16 35 35 4-ד

 3 2 14 32 34 5-ד

כסאות שבורים 
שולחנות  2,  2-

מחוררים, שולחן 
 אחד אינו תואם

 2 3 14 28 31 1-ה

שולחן לא תואם 
+ שולחן מחורר, 

כסאות אינם  3
 תואמים

 3       30 2-ה
שולחנות 
 מחוררים

 הכל תקין     16 31 31 3-ה

 2 3 13 26 29 4-ה

 -כסאות נמוכים
 2, כסא שבור, 2

שולחנות 
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 מחוררים

   1 4 14 26 30 5-ה

הקבצה 
 12 23       אנגלית

השולחנות אינם 
תואמים, כסאות 

בגדלים שונים 
 +כסאות כתר

הקבצה 
 6 15     15 חשבון

 6כסאות כתר, 
שולחנות אינם 

 תואמים

 2   15 34 34 1-ו

אינו שולחן 
מותאם+ שולחן 

שבור. חסר 
 שולחן

 2 1 14 31 32 2-ו

כסא נמוך  
,שולחן נמוך + 

 שולחן שבור

 הכל תקין     18 36 36 3-ו

   3 1 16 37 38 4-ו

 הכל תקין     4 8 8 5-ו

 הכל תקין     19 37 37 1-ז

     3 19 35 38 1-ז

     1 16 34 35 2-ז

   1   18 38 38 3-ז

 הכל תקין     4 8 8 6-ז

     1 17 32 33 1-ח

     1 17 33 34 2-ח

 שולחן מתנדנד 1   19 39 39 3-ח

 1 6 19 34 40 4-ח

שולחן מורה 
שבור, כסאות 

, 4 -לא תואמים 
 2 -כסאות כתר 
 1-,שולחן נמוך 

מורות 
 5     10 10 פרטיות

שולחנות לא 
תקינים בגדלים 

 שונים

   64 88 605 1239 1334 ס"ה

       

 כל השולחנות שאינם תקינים הם שולחנות שיש צורך בהחלפת פלטות בלבד !!!

       

 

 
 

  בנים  אוהלי ספר

       

  תקין ב-שולחנות א 25 

  תקין ב-כסאות א 15 

  יש להחליף פלטות שולחנות ד 4 

  יש להחליף פלטות שולחנות ו 4 

 10 
שלדי שולחן כתות 

  חסר פלטות    נמוכות

  תקין שולחנות חדר מורים  5 
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 3אבי עזרי -תיכון מאיר 

       

 הכיתה
מס 

 כסאות תקינים תלמידים
שולחנות 

 תקינים

כסאות 
לא 

 תקין

שולחנות 
לא 

 הערות תקינים

 הכל תקין     24 48 48 1-ט

   11   39 50 50 2-ט

   4   20 48 48 3-ט

   3   22 49 49 4-ט

 4   19 46 46 1-י

שולחן אחד לא 
 3תואם+ 

 מחוררים

   3   19 44 44 2-י

   1   23 48 48 3-י

 הכל תקין     23 46 46 4-י

 הכל תקין     23 46 46 1-יא

   6   16 43 43 2-יא

   7   14 42 42 3-יא

   4   19 45 45 4-יא

   5   18 43 43 1-יב

   7 1 15 43 44 2-יב

   5   17 44 44 3-יב

   5 3 17 41 44 4-יב

   2 2 8 18 20 הקבצה

   6   4 20 20 הקבצה

   18     27 27 הקבצה

   5   5 15 15 הקבצה

   8   7 30 30 הקבצה

   15 1 10 25 26 הקבצה

       8     חדר מורות

 הכל תקין       17 17 1-מחשבים 

 הכל תקין       13 13 2מחשבים 

   1   5 6 6 1-פרטני

   4   2 6 6  2-פרטני

   5   2 6 6 3-פרטני

       2 4 6 5-פרטני

   3   3 6 6 4-פרטני 

   132 7 384 919 928 ס"ה

       
 

 כל השולחנות שאינם תקינים הם שולחנות שיש צורך בהחלפת פלטות בלבד !!!
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 אספקת ציוד חדש למוסדות החינוךמכרז ל

 

עם א.ד מירב העירייה חתמה חוזה התקשרות מסגרת לאספקת ריהוט וציוד  5/6/18. ביום 1 .א
לאספקת ריהוט וציוד  11/2017תעשיות בע"מ שהוא אחד הספקים הזוכים במכרז מס' 

שפורסם ע"י החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. בו סוכם כי העירייה מזמינה 
המכרז, בהתאם להצעת הספק בנוהל הצעת מחיר פרטי ריהוט ו/או ציוד בהתאם לתנאי 

ובהתאם להזמנות שתוציא העירייה לספק מעת לעת עד לסכום כולל שלא  7/5/2018מיום 
חודשים מיום  12כולל מע"מ לכל שנת התקשרות. תוקף החוזה ₪  1,500,000יעלה על 
 חתימתו.

 .  .ב

במסגרת החוזה תהיה  .  על פי החוזה  העירייה הצהירה כי לכל ההזמנה שתימסר לספק2 .ג
הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר וכי ידוע לספק שהעירייה אינה מתחייבת למסור לו 

 הזמנות בהיקף כלשהו אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  .ד

. על פי החוזה העירייה העמידה נציגה לצורך החוזה  והודיעה לספק כי מינתה את החברה 3 .ה
 י החוזה.למשק וכלכלה כחברה מנהלת בהתאם למסמכ

  .ו

. החוזה כולל את תנאי ההתקשרות, זמני האספקה, כח אדם, איסור הסבת זכויות, אחריות 4 .ז
וביטוח, תפקידו וסמכויותיו של המפקח, אחריות, תיקונים ושירות, תשלומים, הפרות 

 וסעדים, תקופת החוזה וסיומו ופירוט הפריטים.

  .ח

וכלכלה משאבי אנוש בשלטון המקומי . לחוזה צורף חוזה ניהול שנערך בין החברה למשק 5 .ט
לבין עיריית מודיעין עילית בו מזמינה העירייה מהחברה שירותי ניהול ופיקוח על 
הפרויקט כמפורט בחוזה. הכולל פירוט השירותים שיינתנו ע"י החברה, שכר טרחה 

מכל תשלום המגיע לקבלן בפרויקט )לרבות מע"מ( , תקופת החוזה, ואחריות  5%בשיעור 
 רה.החב

  .י

העירייה חתמה על הוראת תשלום מחשבון הבנק של העירייה המשמש  13.6.18. ביום 6 .יא
למטרות חינוך בלבד לזכות החברה למשק וכלכלה את הסכומים הדרושים בגין התקשרות 

 עם הקבלן )הספק(.

  .יב

. ממצאי הביקורת המדגמית נמסרו לאגף החינוך . הממצאים שנמסרו לאגף כללו פרטים על 7 .יג
החינוך בהם נערכה הביקורת, מספר התלמידים בכל כיתה, מספר הכיסאות מוסדות 

 והשולחנות , מצבם הפיזי  ומלאי עודף. 

  .יד

 ועדת בלאי לא התכנסה כדי לאשר השלכת ציוד מתכלה כמתחייב בחוק.. 8 .טו

1.  
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לסיכום, הבדיקה שערכה הביקורת בנושא שמירת הריהוט הקיים במוסדות 
החינוך הביאה למודעות ולחשיבות שמירת הריהוט הקיים במוסדות החינוך בעיר 
ולחסכון כספי ברכישת ציוד חדש . הביקורת התרשמה שמנהלת האגף לחינוך 

לות רבה ועובדת המחלקה הממונה על ההצטיידות עושים מלאכתם במסירות וביעי
 תוך כדי ניצול משאבים קיימים וחסכון כספי לעירייה. 

 

 מסקנות והמלצות הביקורת

הביקורת תכניס לתוכנית העבודה השנתית ביצוע ביקורת שטח יסודית  .1
 בנושא אספקת ריהוט וציוד למוסדות החינוך בעיר. 

 

לרכוש העירייה יש ערך כספי וניהולו בגוף ציבורי צריך להיות מפוקח  .2
ומבוקר באופן קבוע על ידי הממונים וצריכה לכלול ניהול מצאי/ מלאי 

 במוסדות החינוך כולל ספירת מלאי  לפחות אחת  לשנה . 

 

יש לערוך השוואה בין המלאי הפיסי הקיים לבין המלאי הרשום בכרטסת.  .3
למנות מפקח זמני שתפקידו לבצע פעולות  פיקוח ובקרה הביקורת ממליצה 

על הציוד הקיים במוסדות במקביל לבקשות המתקבלות ממנהלי מוסדות 
החינוך, לבדוק את מצבו הפיסי של הריהוט הנמצא במחסני מוסדות 

 החינוך ובמחסני העירייה ובכך לחסוך כספים ברכישת ציוד חדש.

 

א הצטיידות למוסדות קיימים, ניהול יש להכין נהלי עבודה כתובים בנוש .4
 המלאי, ממוש אחריות היצרן, ונוהל השלכת ציוד מתכלה . 

 

יש לקבוע נקודות מינימום ומקסימום דהיינו כמויות המהוות קווים  .5
אדומים לכמות הציוד והריהוט במוסדות החינוך על פי הצרכים האמתיים 

 גם אם התקציב לא ינוצל במלואו.

 

להוציא הוראות  ולרענן נהלים למנהלי מוסדות החינוך הביקורת ממליצה   .6
בנושא שמירת הריהוט והציוד הנרכש ע"י העירייה ולפעול בהתאם 
להנחיות והנהלים הנקבעים ע"י העירייה. יש לרענן את הנהלים מספר 

 פעמים בשנה.

 

לאור הממצאים של ביקורת השטח , יש לשקול הטלת עיצומים על   .7
של השלכת ציוד שלא על פי הנהלים, או אי שמירה מוסדות חינוך במקרים 

 נאותה על רכוש העירייה.
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לפי נהלי העבודה, יש לכנס את וועדת הבלאי ולהביא לידיעתם מקרים של   .8
ציוד מתכלה טרם השלכתו. יש לפעול לפי הנהלים הנדרשים ולהוציא 

 פרוטוקול בהתאם.
 

 

 תגובת ראש העיר

ראש העיר רואה חשיבות רבה בשמירה על רכוש הציבור ושימוש נאות 

הנחה את מנהלת אגף החינוך לחזור ולחדד את ראש העיר  ברכוש הציבור, 

 הנהלים בעניין זה.
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 7201בשנת  ישיבות הוועדה לענייני ביקורת
 

 סטטוטורית ועדה זוהי .בחוק המוכרים הביקורת מגופי אחד היא ביקורת לענייני הוועדה

 ידי על נבחרים הוועדה חברי .העיריות בפקודת קבועים וסמכויותיה תפקידיה ,שהרכבה

 .חבריה מקרב העירייה מועצת

 

 ונציב המדינה מבקר של ,העירייה מבקר של הביקורת דוחות בכל לדון אמורה הוועדה

 במסגרת הוועדה על כן כמו .הפנים משרד מטעם החשבון רואה של ובדוח הציבור תלונות

 .הביקורת שהעלתה הליקויים תיקון אחר לעקוב דיוניה

 

 חברי וועדת הביקורת 

 יו"ר הוועדה –הרב יהודה שם טוב 

 חבר הוועדה –הרב נחום גיטלר 

 חבר הוועדה –משה מוטרפרל הרב 

 חבר הוועדה -הרב אבינועם שיפמן

 חבר וועדה –צבי גליק  הרב

 

 דיוני הוועדה לענייני ביקורת

 : דיונים בנושאים שונים 4קיימה הוועדה  2017במהלך שנת 

 

 הנושא הנדון מועד הישיבה מס ישיבה

 דווח מלא ועדכני בנושא האבטחה היישובית 7.6.17 1/17

ומעקב תיקון  2016דיון בדוח מבקר הפנים  13.11.17 2/17

 ליקויים

 דיון בדוח מבקר העירייה     10.12.17 3/17

דיון נוסף בדוח השנתי של מבקר העירייה לשנת  27.12.17 4/17

2016 
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מעקב אחר תיקון 

 ליקויים
 2017דוח מבקר העירייה 
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 פרק מעקב תיקון ליקויים
 מבוא

יעילות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר, ביישום ההמלצות 
שהומלצו, בהפקת לקחים ותיקון ליקויים באופן שימנע את הישנותם של הליקויים 

אחר תיקון הליקויים יש בו משום תזכורת ודרבון נוסף של בעתיד. מעקב הביקורת 
 הנוגעים בדבר לתקן ולהשלים את הליקויים השונים.

 

 6201 - דוח המבקר הפנימי
דוח מבקר העירייה האחרון שהותר לפורסום הוגש לראש העירייה בחודש 

  בחוק.וועדת הביקורת ומועצת הרשות דנו בדוח כנדרש . 2017והתייחס לשנת  3/2017

 

 בהתאם לסדר הצגת נושאי הדוח: ההמלצותעיקרי 

 

 אבטחה יישובית

 פיקוח על חברת השמירה ועבודת השומרים •

 התקנת מערכות מעקב בכרכבי הביטחון •

 ביקורת סדירה וקבועה בנשקיה •

 

 

 הפעולות שננקטו:

 

זכתה במכרז משכ"ל חברה חדשה בשם "רשת בטחון"  2018לספטמבר  1 -ב .1
איתם עדיין בשלבי למידה וחונכות, )העובדה שהחברה אנחנו נמצאים 

הקודמת לא ניגשה למכרז, מלמדת משהו....( בנוסף, לחברה יש יל"מ וכל 
 העובדים מדווחים כניסה ויציאה דרך המערכת.

 

 בכל רכבי הביטחון של הסיירים מותקנת מערכת פוינטר. .2
 
 

בבדיקה שעשיתי מול איציק הרבש"צ, טוען כי הפיקוח/הנחיות/ביקורות של  .3
הנשקייה הינם באחריות הצבא/משטרת ישראל )בפועל הם עושים זאת מעת 
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לעת( ואינם קשורים אלינו, על אף כן, אני מעדכן אותך כי קיימת בנשקיה מע' 
 . 24/7אלחוטית והמוקד מאוייש  GPRSמע'  -ו 1337אזעקה תקן 

ב אישורי תקינות+ביקורת משטרה והמפקח על כלי ירייה במשרד מצ"
 לבט"פ.

 

 אני מברך על עבודת הביקורת שהינה חשובה מאוד. .4
 

 

 מערכת החינוך המיוחד

 מינוי אחראית על מערך תשלומי אגרות חוץ •

 פתיחת מסגרות עירוניות לחינוך מיוחד  •

 מילוי מלא של פרוטוקולים וועדות השמה  •

לערוך ביקורת שטח במסדות לחינוך מיוחד ולבדוק את דרישות   •

 התשלום של המוסדות 

 לשפר את רמת השירות בנושא פניות טלפוניות •

 

 

 הפעולות שננקטו:

אחת מעובדות המחלקה מרכזת את כל דרישות התשלומים  .1

עבור ילדי החינוך המיוחד כולל אישורי משרד החינוך 

ורת לצורך בדיקת והמסמכים הנדרשים ומעבירה לביק

 שטח.

מבקר העירייה עורך בדיקות שטח יסודיות במוסדות חינוך  .2

מיוחד , בודק את דרישות התשלום בהתאם להנחיות האגף 

 לחינוך מיוחד במשרד החינוך  ולחוזר מנכ"ל .

מנהלת האגף עורכת מידי שנה מיפוי של תלמידי החינוך  .3

יצה על המיוחד לפי גלאים ורמת הלקויות ובהתאם לכך ממל

 פתיחת כיתות ומסגרות בעיר.
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 נקיון שבילים ומדרכות

לקבוע עקרונות ניהול פיקוח ובקרה בנושא נקיון הרחובות * •

 והשבילים

 לנהל מעקב אחר פעולות הקבלן •

 .בדיקת דווחי מנהל העבודה בשטח ולבצע קיזוזים כנדרש •

לשקול לשלב שטיפת מדרכות באמצעות רכב הטיאוט במהלך  •

 חודשי הקיץ.

 הפעולות שננקטו:

 ושוטפים מנהל המחלקה עורך סיורים יומיים קבועים .1

ובודק את מצב הנקיון תוך טיפול בכל רחבי העיר 

 בקריאות המוקד.

המעקב אחר הקבלן מתבצע באמצעות סיורי פתע  .2

ובאמצעות תוכנת גי פי אס העוקב אחר פעילות 

 ורכב   הטיאוט.משאיות פינוי האשפה 

זים בגין אי הפעלת רכב בוצעו קיזו 2017בשנת  .3

 הטיאוט ע"פ החוזה.

המחלקה נערכת לקליטת מפקח נוסף למעקב וטיפול  .4

שוטף אחר ביצוע נקיון הרחובות ורכב הטיאוט כדי 

 לשפר את מערך הנקיון בעיר.

נבדקת האפשרות לייעול מערך הנקיון בעיר ע"י  .5

 הפעלת מכונת שטיפת רחובות בשילוב רכב הטיאוט.

 

 במוסדות החינוךשמירת טובין 

 לבצע סקר ספירת מלאי לפחות פעם אחת בשנה .א

 להכין נהלי עבודה בנושא הצטיידות למוסדות חינוך .ב

הטלת קנסות על מוסדות חינוך במקרה של השלכת ציוד שלא על  .ג

 פי הנהלים או בגין אי שמירה נאותה.
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 .לבצע ביקורת על אספקת ציוד חדש .ד

 

 :הפעולות שננקטו

לפני אספקת הציוד  החינוך למוסדות מכתב נשלחבמהלך שנת הלימודים   .1
 .כדי להזכיר שיש שנתיים אחריות על הציוד

 
מחלקת וכל התאום עם המוסדות נעשה ע"י  שיפרנו את נושא האספקה  .2

 מבני ציבור ונכסים

 

וגם  היה נוכח בכל אספקה ובדק שהציוד היה תואם להזמנה מנהל המחלקה  .3
 חתם על תעודות המשלוח

 
 
 
 
 
 

 

 אייר תשע"זכ"ו 

 2017 מאי 22

 

 לכבוד

 הנהלת בית הספר

 

 

 הצטיידות לשנת הלימודים תשע"חהנדון: 

 

 

 

במסגרת ההערכות לפתיחת שנה"ל הבאה, נבקשכם לשלוח לאגף החינוך את רשימת הצרכים 

 הנדרשים בטבלה המצ"ב.

 

 

 להזכירכם: 

, בכל מקרה של שבר לציוד המסופק לבתי הספר יש אחריות לשנתיים  - אחריות ריהוט •

 .במהלך כל השנה בלבדבכתב או בלאי לא סביר יש לעדכן את מח' החינוך 

ניתן להזמין חלקים להחלפה ע"י איש תחזוקה של המוסד  –ציוד שחלק ממנו לא תקין  •

 )גבים/ מושבים/ פלטות לשולחנות(, אין לבקש ציוד חדש במקום.



 עיריית מודיעין עילית                                                                                               2017דוח מבקר העירייה 
 

 (29/05/2017ליום חמישי ד' בסיון )את הטבלה המלאה יש להעביר לאגף החינוך עד  •

, אין  התחייבות לספק את הריהוט לפני תחילת שנת הלימודים  etis@modil.org.il בכתובת מייל 

 ללא הגשות בזמן.

 

 מעקב תיקון ליקויים משרד הפנים

 
 הכספי ודוח הביקורתעיריית מודיעין עילית מייחסת חשיבות רבה לדוח 

של  המפורט ופועלת באופן יסודי לתיקון הליקויים באופן שימנע את הישנותם

 הליקויים בעתיד.

ומדרבנת בות רבה במעקב אחר תיקון הליקויי יחד עם זאת, העירייה רואה חשי

 את כל הנוגעים בדבר לתקן ולהשלים את הליקויים השונים.

 

המפורט העירייה הורתה לעובדים עם קבלת הדוח הכספי ודוח הביקורת  .1

 הרלוונטיים להפיק לקחים ולתקן את הליקויים באופן שימנע את הישנותם בעתיד.

 

. העירייה נקטה בפעולות רבות לתיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת 2

 כולל יעוץ משפטי, והנחיות מקצועיות להקפדה על הנהלים כפי שיפורט בהמשך.

 . 

 7201דוח ביצוע מפורט 

 (8פרק ב הממצאים העיקריים ) עמוד 

 26.4.2018  פרוטוקול מהוועדה לתיקון ליקויים בתאריך

 
 משתתפים:

 
 מנכ"ל העירייה –יאיר קירשבוים 

 גזבר העירייה –אבי עדן 
 מבקר העירייה -אהרונוביץ יהושע

 מנהל מחלקת הגבייה –יצחק ווגנר 
 הנהלת חשבונות -נאווה גלוסקינוס

 
 הדיון:נושאי 

 
 2016-ממצאים עיקריים בדוח מבקר משרד הפנים 

 2106 -דוח מבקר משרד הפנים –מעקב תיקון ליקויים 
 
 
 
 

 פרק ב –ממצאים עיקריים 

mailto:etis@modil.org.il
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 הפעולות שננקטו סטטוס הממצאים  הסעיף

ביצוע תקציבי 
 פיתוח

שנדגמו  התב"רים 3בכל  1ב.
נחתם עם הקבלן המבצע הסכם 

התקשרות בהיקף העולה על 
התקציב המאושר ע"י הממונה 

ביהודה ושומרון בסכום המצטבר 
 )כולל מע"מ( ₪ אלפי  11,785של כ 

 

כל שיטת העבודה עם  תוקן
המשכ"ל ובכל הרשויות 

במדינת ישראל מבוססת על 
הסכמי מסגרת. העירייה פעלה 

בהתאם לחו"ד של היועץ 
משפטי. הסכמי מסגרת ה

אינם מהווים התחייבויות 
כספיות אלא רק הוצאת 

 הזמנה ספציפית.
כל ההזמנות הספציפיות יצאו 

רק לאחר אישור התברים עי 
משרד הפנים ומשכך הערת 

הביקורת שגויה מיסודה ואין 
 בכך ליקוי.

יתרה על כך גם המבקר הביע 
 2את דעתו בע"פ. )מדובר ב 

 הסכמי מסגרת(
הסתיים כשנה  278תב"ר  2ב. 

מאוחר מהמועד שנקבע בצו 
 התחלת העבודה

 הערה אינה רלוונטית תוקן

מערך השכר 
והעסקת 

 עובדים

מהנדסת העירייה קיבלה שכר  3ב.
בכירים החל ביום תחילת עבודתה 

בעירייה כממלאת מקום מהנדס 
( ובטרם אושר 13.6.2016העיר )

מינויה במליאת המועצה 
(27.9.2016 ) 

 התקבל אישור משרד הפנים תוקן

 
 

 פרק ג  -מעקב אחר תיקון ליקויים
 

 הפעולות שננקטו סטטוס הליקוי  הנושא
העירייה לא פעלה לגבייה  - 1ג.  ארנונה ומים

בפועל של חובות בעיקר של מים 
₪ מיליון  4.06 –וביוב בסך של כ 

בגין חוב מוסדות ) ישיבות, תלמודי 
תורה, מקווה, גני ילדים ובתי 

 כנסת(  

תוקן 
 חלקית

הושג הסדר עם בעל הקרקע. 
היועצים המשפטיים עומדים מול 
המנהל האזרחי להעברת הזכויות 

 בקרקע לרשות העירייה

 26נבחרי העירייה כ  3חובם  – 3ג. חייבים
מעובדי העירייה  9ושל ₪ אלפי 

הסתכם בסוף שנת הדו"ח לסך של 
 ₪.אלפי  140

כמצוין בדוח העירייה עושה כל  תוקן
מאמץ לגביית חובות עובדי 

העירייה. כל החובות בטיפול 
 משפטי.

    
מנגנוני 
בקרה 

וביקורת 
 פנימית

חלק מוועדות החובה ) וועדת  – 4ג. 
הקצאות, ועדה למאבק בנגע 

הסמים המסוכנים וועדת ערר על 
קביעת ארנונה כללית( לא התכנסו 

 כמספר הפעמים הנדרש בחוק.

מנכ"ל העירייה הודיע לועדה  תוקן
לתיקון ליקויים כי יתזכר את יו"ר 
הוועדות הרלוונטיות בדבר חובתם 

 לכנס את הוועדות

מליאת מועצת העירייה לא  – 5ג. 
קיימה ישיבה מן המניין אחת 

לחודש לפחות, למעט בשני חודשים 
של השנה, כנדרש בתוספת השנייה 

 לפקודת העיריות

העירייה עושה מאמצים והשתדלות  
 לעמוד בדרישת החוק אחת לחודש.

אך עם זאת בשל אילוצים 
אובייקטיביים לא תמיד ניתן 

לקיים ישיבה אחת לחודש . 
עירייה מקיימת בהחלט  לפחות ה

 ישיבות בשנה כנדרש בחוק.  10
נמצאו ליקויים בכל הקשור  –6ג. 

לכתיבת, שמירת ואישור 
  

 הליקוי תוקן
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הפרוטוקולים של מליאת המועצה 
וועדות העירייה, כדלקמן: 

הפרוטוקולים של מליאת המועצה 
לא אושרו בישיבה העוקבת כנדרש. 

בחלק מהפרוטוקולים לא נמצא 
סדר יום ורשימת חברים שנעדרו, 
המועצה אינה עורכת פרוטוקולים 

פרטים את מוועדות הנהלה המ
 מהלך הישיבות.

 
שלושה מחברי המליאה נעדרו  – 9ג. 

לפחות משלוש ישיבות רצופות . אף 
על פי כן, לא נשלחו לחברי המליאה 
הודעות בדבר היעדרם ונוסח סעיף 

לפקודת העיריות קובע כי חבר  123
מועצה יחדל להיות חבר מועצה 

 כנדרש בחוק.

 הליקוי תוקן 

 
 
 
 

 
בחלק מהוועדות ) הוועדה  – 10ג.

לקידום הילד, ועדה לאיכות 
הסביבה, ועדה למאבק בנגע 

הסמים( לא מונו חברים נציגי 
ציבור, עובדים ונציגי ארגונים 

 כנדרש בחוק

מדובר בטעות המבקר. בישיבת  
א שהתקיימה ביום 1מליאה 

מונתה הוועדה לקידום  10.12.13
מעמד הילד. יו"ר הוועדה הוא חבר 

חברים  2בעירייה מר נחמן נוימן ו 
 נוספים.

 
 

יחד עם זאת מונתה וועדה למאבק 
בנגע הסמים המסוכנים יו"ר 

הוועדה הוא מר אליהו אוחיון + 
 חבר ונציגי ציבור.

יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה הוא 
 מר משה מוטלפרל וחבר נוסף.

ניהול נכסים 
 ובטיחות

לא התקבלו העתקים מפוליסות  11ג.
הביטוח משני גופים אשר עושים 

 שימוש במבנה שהוקצה להם.

 הליקוי אינו רלוונטי 
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הבסיס החוקי  

 לעבודת המבקר
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