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 ד לכבו

 העיר   ראש -גוטרמן  יעקב הרב

 

 2020 לשנת   הביקורת  על השנתי  וחשבון הדין

 

 הדין  את לך  להגיש  מתכבד הנני,  העיריות לפקודת  ג  170  סעיף להוראות  בהתאם

 זאת  עם  דויח ת העיריו בפקודת  כנדרש   2020 לשנת בעירייה  הביקורת  על  וחשבון

 .ביקורת  וועדת  לחברי ח"מהדו  עותקים מועברים

 

סייעות במערכת החינוך  כמו   הביקורת השנה עסקה בנושאים שונים וחשובים

עבודות אחזקה ושיפוץ  וסייעות לתלמידים משולבים, סייעות רפואיות המיוחד , 

  עבור העירייה תשלומי חונכות אישית,אחזקת הגינון, ו אחזקת מבני ציבור,בעיר 

  שעלו  הליקויים ון תיק  על  דווח ו( שנתית רב ת יתוכנ) המיוחד  וךבחינ תלמידים

 . העירייה  ומבקר  הפנים משרד מבקר המדינה,    של קודמים בדוחות

 

"   לבים ואיות וסייעות לתלמידים משוסייעות רפ " בנושא העוסק פרק הדוח  במוקד

שכר   ,אדם כח ,והתשלומים הדווח נוהל,  הקריטריונים,  כספייםה  היבטיםה נבדקו  בו

  התקנות , החוק  לדרישות  בהתאם הנדרשים והכישורים, הסייעות יד תפקיהסייעות, 

 .התקין המנהל והוראות

 

 גף לשירותים חברתיים בא"  החונכים האישיים"  עבודת לנושא  הוקדש מיוחד פרק

וניהול  העבודה  חלוקת,  משאבים  הקצאת הארגוני המבנה  בדיקת הכולל , בעירייה

ארגון נותן  רותים חברתיים ל לשי ףהאג הממשקים בין  באגף, העובדים   בין התיקים

ם  הול וטיפול  מענה לתת  במטרה המערכתית  ברמה החונכים  של תפקידם  השירות, 

 קוקים והזכאים לסיוע.לילדים הז 
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ביצוע עבודות האחזקה והשיפוץ  "פיקוח על הו  ניהולה  באופן עוסק מיוחד פרק

נבדקו שלושה צוותי אחזקה . צוות אחזקת העיר, צוות אחזקת מבני ציבור  . " בעיר

של   ניהולייםו  דיקה כללה היבטים כספיים, ארגוניים. הב וצוות אחזקת הגינון

אופן הפיקוח  והעבודה ביחס לתשלומים שהעירייה משלמת  צוותי האחזקה, איכות  

 . האחזקהת צוותי והבקרה על עבוד

 

 המיוחד   ינוךח  ה לילדי הניתנים  םהשירותי בנושא  סקיםעו   ח"בדו  ם נוספי  פרקים

 צרכים  בעלי  ילדים לנושא המודעות רקע על לעיר מחוץ  החינוך  במוסדות הלומדים

בתיקון הליקויים שנמצאו בדוח מבקר המדינה, דוח משרד  מיוחדים ומוגבלויות, 

 . ות הוועדה לביקורת פירוט ישיבו ,  הפנים ומבקר העירייה

 

 שנת  סוף  עד נמשכה  שבדיקתם  נושאים לאור   יולי  בחודש לכבודו  הוגש   זה ח "דו

 .החינוך במוסדות הלימודים

 

 זה  ח"לדו  הערותיך  את הביקורת לוועדת  להעביר  מתבקש הנך  ג 170 לסעיף בהתאם

 .קבלתו מיום חודשים  שלושה תוך

 

 למליאת  הגשתו טרם  ח"הדו   פרטי  פרסום סור  אי  עניין ל ג 170  לסעיף ליבך   תשומת

 . רייההעי

 

 ב ר  בכבוד

 ע שיהו  אהרונוביץ

 . העירייה מבקר



 

 

 תוכן  עניינים 
 

 סייעות במערכת החינוך הרגיל 
 סייעות רפואיות וסייעות לתלמידים משולבים 

 הרפואיות תחומי האחריות של הסייעות      •
 סייעות רפואיות  – נתונים כספיים     •

 נוהל דווח והסכמים     •
 מערכת התשלומים     •

 תפקידי הסייעת הרפואית     •
 לתלמידים משולבים תחומי האחריות של הסייעות      •
 סייעות לתלמידים משולבים  – נתונים כספיים     •

 והסכמים נוהל דווח      •
 מערכת התשלומים     •
 תפקידי הסייעת לתלמידים משולבים     •

 תוכניות העבודה  שעותה נוכחות, מערכת   –  בגני הילדיםביקורת שטח     •
 השעות תוכניות העבודה נוכחות, מערכת   -ביקורת שטח במוסדות חינוך יסודיים     •
 נוכחות, מערכת השעות תוכניות העבודה  -ביקורת שטח  במוסדות חינוך תיכוניים    •

 המלצות     •
 תגובת ראש העיר     •
 נספחים     •

  
 ביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ בעיר 

 אחזקה - מבנה ארגוני •
 צוותי האחזקה  – ממצאים עיקריים  •

 מסמכי המכרז  •
 נתונים כספיים  •
 ממצאים  -  העירצוות אחזקת  •

 ממצאים   – צוות אחזקת מבני ציבור  •
 ממצאים  -  צוות אחזקת גינון •

 יומני עבודה  •
 אופן התשלומים  •
 פיקוח ובקרה  •

 ביקורת שטח לפי פניות מוקד  •
 ביקורת שטח במוסדות ציבור  •
 ביקורת שטח באזורי הגינון  •

 המלצות  •
 תגובת ראש העיר  •
 נספחים  •

 
· 



 

 

 חונכות אישית
   הבסיס החוקי •
 נתונים מספריים  •

 הסדר משרד העבודה והרווחה  •
 הפעלת החונכים במודיעין עילית  •
 הליך קבלת אישורים •

 תקציב חונכות   •
 החונכים שכר  •

 תפקיד החונך ותחומי פעילות  •
 היקף החונכות  •
 מיון החונכים, תנאי הסף ואופן קבלת חונך לעבודה  •

 הכשרה והדרכה  •
 פיקוח ובקרה  •

 
 

 תשלומים עבור תלמידים בחינוך המיוחד 

 הוראות משרד החינוך לתקופת הקורונה  •

 דרישות התשלום של מוסדות החינוך  •

 ביקורת שטח במוסדות החינוך   •

 ביקורת שנערכו באמצעות המצאת מסמכים  •

 המלצות  •

 תגובת ראש העיר  •
 

  
 מעקב תיקון ליקויים 

 דוח מבקר העירייה •

 דוח מבקר משרד הפנים  •

 המדינה דוח מבקר  •
 

 

 ישיבות הוועדה לענייני ביקורת   •
 

 



 

 סייעות במערכת החינוך הרגיל 

 דוח מבקר העירייה

 

 עיריית מודיעין עילית 
 

2020 
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 נושאי הדוח 

 תחומי האחריות של הסייעות הרפואיות    •

 סייעות רפואיות   –נתונים כספיים     •

 נוהל דווח והסכמים    •

 מערכת התשלומים     •

 תפקידי הסייעת הרפואית     •

 תחומי האחריות של הסייעות לתלמידים משולבים     •

 משולביםות לתלמידים  סייע  –ם יינתונים כספ    •

 נוהל דווח והסכמים    •

 מערכת התשלומים     •

 תפקידי הסייעת לתלמידים משולבים     •

 העבודה  נוכחות, מערכת השעות תוכניות –ביקורת שטח בגני הילדים     •

 נוכחות, מערכת השעות תוכניות העבודה -ביקורת שטח במוסדות חינוך יסודיים      •

 נוכחות, מערכת השעות תוכניות העבודה -כוניים דות חינוך תיסו שטח  במ ורת ביק    •

 המלצות     •

 תגובת ראש העיר     •

 נספחים     •
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 במערכת החינוך הרגיל  יעות סי

 לתלמידים משולבים סייעותו סייעות רפואיות

 הבסיס החוקי 

 (  76-2.2"ל ) חוזר מנכ   סייעות רפואיות בחינוך הרגיל

במצב מסכן  פולשני בשגרה או השגחה  ואיים הדורשים טיפול רפ  כיםהרגיל עם צרתלמידי החינוך 

הנדרשים  בקריטריונים  ועומדים  זכא  חיים,  רפילכך,  לסיוע  הלימודים  ואים  ימי  במסגרת 

ופעילויות משרד החינוך בחופשות. הרשויות המקומיות אחראיות להסדרת הליך הגשת הבקשה  

ה  התלמידים  הקריטריובשם  על  ולהעסקת עונים  טיפול  יעת סי  נים  למטרות  מלווה    יות או 

 .הרגיל לתלמידים בחינוך 

  

 :   הקריטריונים לסיוע לתלמידים

מתן   :י אם במסמך רפואי הוגדר כי נדרש סיוע באחת מהפעולות הבאותלסיוע רפוא   יהתלמיד זכא. 1

טרכאוסטום  חמצן דרך  הפרשות  השתן  ,שאיבת  שלפוחית  והז ,  צנתור  הסוכר  רמת  רקת  ניטור 

 . הזנה דרך זונדה או גסטרוסטוםו  .ןאינסולי

מנ  השגחה .  2 מיידיתיעת סכלשם  חיים  שת   נת  מומחה  מרופא  רפואי  מסמך  פי  יאוחר  ועל  לא  קפו 

ה מרגע  חודשים  הרפואיים משישה  המצבים  אחד  של  קיומו  את  הקובע  לסיוע,  הבקשה  גשת 

   קוצב לב או  ים  לת איבר השת  לאחר  , אפילפסיה לא מאוזנת שאינה ניתנת לאיזון תרופתי  : הבאים

המזון הבאים יה מסכנת חיים למוצרי  אלרג  ,קרלא מבו   לדימום   הי הפרעת קרישה חמורה עם נטי

    יצים, דגים, חלב שומשום ובוטנים.אגוזים, שקדים, ב :בלבד

במערכת המקוונת בלבד. ניתן להגיש  תוגש באמצעות הרשות המקומית   לסייעת רפואית  הבקשה.  3

 . ותו בסיועד בקריטריונים המזכים אעומד ה בור כל תלמיאת הבקשה ע

מקרים של בקשה  הלן, וב מסמך רפואי עדכני מרופא מומחה, כמפורט ל צרףקשה יש ל הבלהגשת  .  4

 . פקודיתחוות דעת ת  לצרף גם לטיפול פולשני יש

 .או מלווה למטרות טיפוליות ין להעסיק הורה או בן משפחה של התלמיד כסייעתא
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 ן ה/גאחת באותה כיתמסייעת / מלווה  ר ותל י העסקה ש   לא תאושר 5.

 ד חו דים הלומדים במסגרות של החינוך המיבקשה עבור תלמיהגיש לא ניתן ל  6.

 ת. כי התלמיד שעבורו מוגשת הבקשה רשום במצבת התלמידים של הרשוקפיד יש לה 7.

הסיוע, לאחר    8. בבקשת  וועדה   דיון  משרדית   תתכנס  את  לו תכו החלטה  תקבל  שמיוחדת    בין  ל 

יוע. אם יאושר הסיוע, ותו של הסבנוגע לבקשת הסיוע וכן את היקפו ומה   תה ואת המלצתהבתשו

 התלמיד.לומד החינוכי שבו  נמצא המוסדלרשות שבה   סקהמעלויות ההע 75%יועברו 

 

 ( 39-1.2חוזר מנכ"ל )  –לתלמידים משולבים  סייעות

ההסייעת      כלל  את  מלווה  המיוחד  החינוך  במסגרותבמסגרות  ובכיתות    כיתה  המיוחד  החינוך 

רג  ספר  בבתי  המיוחד  החינוכיהחינוך  המוסד  מצוות  נפרד  בלתי  חלק  והיא  היא  ילים,   שבו 

בחלק   צו סגרותממ מועסקת.  יש  המיוחד  של  החינוך  המקצועי  החינוכי  הצוות  את  לתגבר  רך 

מכלו את  לבצע  כדי  בסייעות  עהמוסד  מסוימים  תלמידים  הנדרשות.  המשימות  מוגבלויות ל  ם 

לתמיכה זכאים  השילוב,  בתוכנית  הנמצאים  ממערך של   מורכבות  חלק  היא  זו  סייעת  סייעת. 

נית  והיא  הכולל,  נ נתהתמיכה  אם  מחייבצ מלתלמיד  שלו  התפקוד  רמת  כי  זאתא  קיימת    .ת 

 : תהסייעות בהתאם לסוגי הסייעו  הבחנה בין מתכונת ההקצאה של שעות

  החינוך המיוחד ן אוטומטי למסגרות פ המוקצות באושעות סייעת   - עות כיתתיותסיי

יוחד  מ השל החינוך  למסגרות או לכיתות   שעות סייעת המוקצות מהמחוז  -סדיות  סייעות תגבור מו

 ז המחושיקול דעתו של   על פי

  שעות סייעת המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים  -סייעות לתלמידים משולבים 

הלימודי מועסקות  הסייעות   ימי  המתקיימים  בכל  וכן  ם  הלימודים  שנת  במהלך  החינוכי  במוסד 

 .עלה של המוסד החינוכי בחופשת הקיץ ובחופשות החגיםי ההפ בכל ימ

בשלושה רבדים: סיוע ברובד התלמיד  ים לידי ביטויבא רת החינוכיתסגהסייעת במ  של קידיהפת  

הס הדגשים  בכללותו.  הספר  בית  ברובד  וסיוע  הכיתה  ברובד  סיוע  תהבודד,  של  פקידי  פציפיים 

לית של המסגרת שהיא מועסקת בה, בהתחשב מבוססים על המדיניות החינוכית והטיפו הסייעת

 הכולל:     .בהם הלומדים יד של התלמי בצרכים המיוחדים
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בשירותים,    שת עזרה פיזית לתלמידים המתקשים בניידות וזקוקים לעזרה במעברים, בשימוש  גה .1

 . הבאכילה ובהלבש

 . ני לתלמידיםרטי חינוכי פ סיוע לימוד . .2

 . לתלמידים ובתרגולן בהקניית מיומנויות סיוע לצוות ההוראה .3

ש .4 מקצועיים  לטיפולים  התלמיד  ה גבמס  וניםליווי  ובהרת  הלימודים  בשעות     תאם חינוכית 

 . לתוכנית הלימודים האישית שלו

 . סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים .5

 .גון חיי הכיתה ובית הספרי הכיתה ובארמעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמיד .6

 . ולשלומוהתלמיד, לניקיון סביבתו דאגה לניקיונו האישי של  .7

ות המתקיימות מחוץ מן הפעילות בחצר ובכיתה ובזמן פעילוי זבם ה עליהטיפול בתלמידים והשגח  .8

 . לבית הספר

לכיתות, .9 והבאתם  החינוכית  למסגרת  בבואם  התלמידים  התלמידים קבלת  בתום להסע ליווי  ות 

 .הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכביום  

 . הגן  בית הספר או מעורבות בחיי .10

 . ציוד עזר לתלמיד ולכיתה תנומר ובהכעזרה למורה או לגננת בכיתה בהכנת הח  .11

 טרת הביקורת והיקפהמ

ה  את  לבדוק  הביקורת  משולבים  מטרת  לתלמידים  סייעות  בהעסקת  החינוך  מוסדות  תנהלות 

ה ינוך השוסייעות הבריאות במוסדות הח  ותם שלתנהל את הה,  נוך הרגיל מערכת החיב יקף  נים, 

במוסדות החינוך , תוכניות   תונוכחות הסייעספית של מערכת הסייעות, לבדוק את  הפעילות הכ

 יצוע הסיוע הנדרש לתלמידים.  לבתם  העבודה, ואת הכשר

 מהלך הביקורת 

הרלוונטיים    הביקורת התפקידים  בעלי  עם  החינוךנפגשה  בעירייה,  זוהג   באגף  עם נפ ברות  גשה 

וערכה    וסדות הפטור,מוכר שאינו רשמי, עם מנהלי מך  החינו  סדותומהמפקחים המיוחדים של  

והתיכון כדי לעמוד מקרוב בתי ספר  ,גני ילדים  סדות חינוך שונים  מו  38יסודית ב  שטח    תר ביקו

 פואיות. לתלמידים משולבים ושל הסייעות הרסייעות הל העסקתם של ע



 

 2020שנתי  דוח

 קורת  י בת ההער

ר שפורסם בכלי התקשורת  ומספר ימים לאח ודה השנתית תוכנית העב וצעה על פי בביקורת הסייעות 

 לרגית. הייתה אלה שות למזון  רגיבגין  חייה  תרה שקיפחה אעל נע

 

 סייעות רפואיות

 תחומי אחריות 

מיד התל  בו לומד  כי  והמוסד החינ של    בעלותה  ע"י    מתבצעת  העסקת הסייעות הרפואיות בפועל   .1

   ו. ובאחריות שהוקצו לו שעות סיוע 

רפואיות,  שותקב ההגשת   .2 הרפואייםהעברת    לסייעות  ה  המסמכים  "י  ענעשית    חינוךלמשרד 

 בעירייה.נהלת אגף החינוך ם מיוחדים הכפופה למ אחראית המחלקה לצרכי

בעלות   .3 משתתף  החינוך  הרפואיות    75%של  משרד  הסייעות  הקעסקת  המופעים נים  ריטריו לפי 

בהעסקת הסייעות הרפואיות במוסדות   נוספים  25%כ"ל . העירייה משתתפת בעלות של  ר מנבחוז

 החינוך. 

 ת י המחלקה לצרכים מיוחדים באגף החינוך בעירייה אחרא,  וך  נ ימשרד הח   ישורלאחר קבלת א .4

את   ה להחתים  רפואית  סייעת  לאספקת  התקשרות  הסכם  על  החינוך  מוסדות  כולל  בעלויות 

 .שם הסייעת ו  כאיםהז לדיםל הייים שטים איש פר

בהתאם ית ולפעול  הבעלות להעסיק אתת הסייעת הרפואהתחייבות של    הסכם ההתקשרות כולל  .5

החינוך    תלהוראו המשרד  הרלוונטיים.וחוזרי  לשנת    מנכ"ל  תקפים  ההתקשרות  הסכמי  תוקף 

 לימודים אחת בלבד. 

  בריאות. עם משרד הה מטמורשרפואי  מוסד    על ידי לא קיבלו הדרכה  ואיות  חלק מהסייעות הרפ .6

    אית. בטרם העברת תשלום עבור הסייעת הרפו   רים הנדרשים  האישולבדוק את כל    על העירייה

)  ר חתום ע"י אחות. להעסיק סייעת רפואית ללא אישו ) בעלות(   ר לעירייה"ל אסוזר מנכולפי ח

 מנכ"ל(  נספח בחוזר 
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ע"י   .7 מעוסקות  הרפאיות  היות  בעלו הסייעות  לת להענ  אחראיםהוהם    ךחינומוסדות  למידים יק 

שעות את  שנק  הזכאים  לקבלת הסיוע  כתנאי  החינוך  משרד  ע"י  אשר  בעו  התקבלו    הכספים 

 נוך. יה ממשרד החי יבעיר 

 נתונים כספיים 

 שעות   7332אישר    ד החינוך  משר   2021  בחודש פברוארייעות הרפואיות נמצא כי  בבדיקת דוח הס  .1

רפואיסייעו עבור    תלמידים    73ל  התעריף  .    מהתשלום  75%שהם    ₪  270,996של  בסכום    ות  ת 

 עה. לש ₪  49.28ששולם לסייעות הרפאיות הוא לשעה 

לביקורמסות  הגזברחלקת  מ .2 כי  רה  כ  ת  רפואיות  10ישנם  תוקצבו    סייעות  שלא מכיושלא  ון 

כ  עבורם  העירייה  התקבלו  הנדרשים.  הרלוונטיים  המסמכים  למומעבירה  ל  התשלום  ות דסאת 

 ישור ממשרד החינוך. בלת אחר קק לאהחינוך ר

פברואר    .3 העביר משר   2021  בחודש  החינוך  הס   ₪   293,165.98    -מ  75%  של    סך    ד  עות י יעבור 

 הבא:פירוט לפי ה הרפואיות

 הסייעות הרפואיות במוסדות החינוךשעות  מספר 

 סכום ששולם  ת מספר שעו      בעלות מסגרת לימודים   

 רההל דבומכון א בית חינוך 1
  

 5,102.70 138.06 חינוך העצמאי  בי"ע אהלי ספר  2

 1,700.90 46.02 חינוך העצמאי  אהלי ספר 3

 5,102.70 138.06 חינוך העצמאי  ר ע אהלי ספבי" 4

 7,068.23 143.43 םת"ת וחסד מאיר עיניי מאיר עיניים 5

 4,871.70 98.86 מכון אהל דבורה בית חינוך 6

 4,871.70 98.86 בורהאהל דמכון  בית חינוך 7

 4,871.70 98.86 מכון אהל דבורה בית חינוך 8

 4,871.70 98.86 מכון אהל דבורה בית חינוך 9

 4,998.47 101.43 ת אמ עצת דרך אמת  10
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 5,301.17 143.43 חינוך העצמאי  נתיבות דעת  11

 5,301.17 143.43 העצמאי חינוך  נתיבות דעת  12

 4,998.47 101.43 רית ספר ות קמוסד קרית ספר  13

 2,644.12 53.66 רשת גנ"י של אגו"י  רשת הגנים  14

 2,644.12 53.66 רשת גנ"י של אגו"י  רשת הגנים  15

 5,308.93 143.64 חינוך העצמאי  עזריאבי  16

 4,998.47 101.43 ארזי התורה אהל התורה 17

 5,301.17 143.43 חינוך העצמאי  תמר משכנות  18

 5,301.17 143.43 אי צמחינוך הע תמר משכנות  19

 7,068.23 143.43 רני מעיין החינוך התו חסדי אבות  21

22 
 

 107.31 ר מעלות תמ
 

 4,998.47 101.43 פיקודיך הבינני  מאה שערים 23

 5,174.40 105.00 ברכת הנחל ברסלב 24

 2,644.12 53.66 יושר ינוך דרכילח ותהמע דרכי יושר 25

 2,644.12 53.66 דרכי יושרעמותה לחינוך  דרכי יושר 26

 5,288.24 107.31 לברכת הנח ברסלב 27

 3,104.64 84.00 חינוך העצמאי  מעלות בת שבע 28

 3,104.64 84.00 חינוך העצמאי  ויזניץ  29

 בית חינוך 30
 

107.31 
 

 107.31 הל דבורמכון אה בית חינוך 31
 

 2,328.48 63.00 חינוך העצמאי  שחרת האיל 32

 5,288.24 107.31 משכנות יעקב יעקב ותכנשמ 33

 5,288.24 107.31 ה חינוכית ילקה ושן הח גני 34

 5,288.24 107.31 ת"ת מסילה בגבעה  החינוך  35
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 5,288.24 107.31 קהילה חינוכית  גני החושן  36

 5,288.24 107.31 עטרת שלמה עטרת שלמה 37

 5,288.24 107.31 סלב שפת הנחל בר גני התמר 38

 5,288.24 107.31 "י אגו "י של רשת גנ ת הגנים שר 39

 רהת התונתיבו 40
 

107.31 
 

 2,328.48 63.00 חינוך העצמאי  ב"י נאות הפסגה  41

 5,288.24 107.31 שפת הנחל ברסלב  גני התמר 42

 מאור עיניים 43
 

84.00 
 

 5,288.24 107.31 ת נוכיקהילה חי ושן גני הח 44

 5,288.24 107.31 עץ הדעת  עץ הדעת  45

 דעת ה עץ עץ הדעת  46
  

 5,288.24 107.31 עץ הדעת  ת הדעעץ  47

 107.31 עץ הדעת  עץ הדעת  48
 

 5,288.24 107.31 עץ הדעת  עץ הדעת  49

 5,288.24 107.31 אור שערים קרלין 50

 5,288.24 107.31 שם אבותי דרכי אבותינו  51

 5,288.24 107.31 שם אבותי דרכי אבותינו  52

 5,288.24 107.31 ינני פיקודיך הב מאה שערים 53

 5,288.24 107.31 יושרנוך דרכי ותה לחימע מורשה 54

 107.31 מורשה מורשה 55
 

 5,288.24 107.31 שם אבותי דרכי אבותינו  56

 5,288.24 107.31 ת הגבעה הדרומיתת" נתיבות התורה 57

 5,288.24 107.31 עמותה לחינוך דרכי יושר כי יושררד 58

 דרכי יושר - 40 59
 

107.31 
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 2,644.12 53.66 אגו"י "י של  רשת גנ גנים רשת ה  60

 2,644.12 53.66 רשת גנ"י של אגו"י  רשת הגנים  61

 107.31 עץ הדעת  פרי התורה  62
 

 5,288.24 107.31 שפת הנחל ברסלב  גני התמר  63

 5,288.24 107.31 חיים ויזניץ  רי אמ ויזניץ  64

 5,288.24 107.31 תורה שירת ה רה שירת התו 65

 5,288.24 107.31 שירת התורה  שירת התורה  66

 5,288.24 107.31 מורשה  מורשה  67

 5,288.24 107.31 שירת התורה  שירת התורה  68

 5,288.24 107.31 ישראל   לתורהמרכז  ראל יש  בית 69

 1ת"ת חזון איש  70
 

107.31 
 

 5,288.24 107.31 ה בגבעה מסילת"ת  החינוך  71

 5,288.24 107.31 חזון איש  חזון איש  72

 5,288.24 107.31 קהילה חינוכית  גני החושן  73

 ה"כס 
 

7,332.15 293,165.98 
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   ממצאי ביקורת שטח

של  ע יסי   נמצאו יסודי    -  ב-א וסדות  מב .1 משפחה  קרובות  רפואיות  בניגוד  ות  וזר  לח התלמידים 

ה של לוודא שהסייעת אינה בת משפח ת  הרשות המקומיעל    כי  קובע  ה  (ה  שפחת ממנכ"ל ) בקש

 י גורם רפואי. למיד וכי הדרכת הסייעת תתבצע על ידהת

יקה  הבד  מציינת כי  רתקו. הבי   נכחו בעבודתם  רפואיותהסייעות  ה ינוך שנבדקו  בכל מוסדות הח  .2

אליו    ת מזוןילאכה מ וצאעל נערה שנפטרה כת מספר ימים לאחר שדווח בכלי התקשרות  נעשתה  

 דות החינוך. וסנמצאה נוכחות מלאה של הסייעות הרפואיות במ    ית.יתה אלרג הי

הח מבדיקת   .3 במוסדות  ונבדקה  שנצפתה  הרפואיות  הסייעות  הסייעות יעבודת  עבודת  עולה  נוך 

   ה .יל ויע  טובהת בצורה תבצעות מואי הרפ

 . יתצוע ה מקהדרכ כלל הכשרה או  לייע רפואי שלא קיב נמצא ס    גבמוסד   .4

ל התלמידה המקבלת סיוע בניגוד להוראות אחות שעת רפואית שהיא  יסודי נמצאה סיי   דבמוסד   .5

 זו הייתה בקשה של ההורים. מנכ"ל. מנהלת המוסד מסרה לביקורת כי בחוזר  

ממצאי   .6 נוכלאור  הסייעבדיקת  החינוך    איותהרפוות  חות  שהציגו    העבודה  תוכנית , במוסדות 

הביקורת המליצה שלא לעכב   וההשגחה הרפואית,    בות הסיועומפאת חשי,  הרפואיותייעות  הס

 . תשלומים עבור הסייעות הרפואיות
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 רפואיות סייעות בנושא קורת המלצות הבי 

ממו .1 לקבל  ממליצה  הסיסהביקורת  רשימת  את  החינוך  הרפואיודות  כז ולר    תיעות 

   קב .ך מעלצוררד החינוך ת רשימת הסייעות הרפואיות שאושרו ע"י משא

משפחה קרבת    ין  ולוודא שאהסייעות הרפואיות    ע בדיקה של מליצה לבצהביקורת מ .2

 כנדרש החוזר מנכ"ל.  מקבל הסיוע  ל הסייעת ן בי

הדרכה .3 אישור  מהסייעות  לדרוש  רפואי    יש  גורם  ידי  בחוזר   רטפוכמ מוסמך    על 

משרדמנכ סייע  11/13  ותהבריא  ל  להעסיק  אין  העסקתה.  אישור טרם  ללא  ת 

 רכה.הד

שהמוסד וק  לבדיש  תיים  בעל צרכים בריאואות עבור תלמיד  ר זכאישוקבלת  לאחר   .4

ו כדי להגדיר את  ך, התלמיד והורינות מנהל המוסד, המחגש בראשהקולט יקיים מפ

 .מנכ"ל בחוזרכנדרש  בשגרה. סייעת ואת דרכי ההתנהלותעבודת ה

כי   .5 ממליצה  הסובליהביקורת  ילדים  של  למוצם  במקרים  מזון  מאלרגיה  ע וצ תברי 

 . ם מסכנים החשיפה לגורמי  את  יתלהפח  ית בכיתה כדית הסברתפעילו

ההנחיות    ירייה העעל   .6 פי  על  קיצוניים  ובמצבים  בשגרה  פועלת  שהסייעת  לוודא 

 .  הלהדרכה שקיבלהגורם הרפואי המוסמך ובהתאם של  הפרטניות 
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  מידים משולביםלתל – סייעות חינוך

 

 י אחריות ומתח

סייעות לתלמידים בודדים  סייעים /  ן העסקת  גיהשתתפותו ב  ה אתיריייר לע ך מעב החינומשרד   .1

את   לויות מוסדות החינוך  ישירות לבע  מעביר. משרד החינוך  המשולבים במערכת החינוך הרגיל  

 דיות. תיות ומוססייעות כית  / סייעים השתתפותו בגין

סייעות  ת הקסל העים ע אחרא וע  שהוקצו להם שעות סי  בו לומדים התלמידים   מוסדות החינוך   .2

 משכר העסקתם.    30%בעלות של  העירייה משתתפת קודם .ועל תפ

למידים משולבים במערכת לת הסייעות   / עיםסיי    מעלות   70%של  משרד החינוך משתתף בעלות   .7

. העירייה משתתפת בעלות של  וזר מנכ"ופעים בחמהריטריונים  קלפי ה  הרגילהחינוך      30%ל 

 במוסדות החינוך.הרפואיות הסייעות  /םסייעי  בהעסקת

 ת י המחלקה לצרכים מיוחדים באגף החינוך בעירייה אחרא,  ינוך  משרד הח   חר קבלת אישוראל .8

את   התקשרות  להחתים  הסכם  על  החינוך  מוסדות  כולל  הות  סייע   סייעים/   העסקת בעלויות 

 .שם הסייעת ו  כאיםשל הילדים הז םים אישייפרט

ההת .9 כו הסכם  של    ללקשרות  אתלהעסי  לותהבעהתחייבות  ת להוראו בהתאם    ולפעול  הסייע  ק 

תוקף הסכמי ההתקשרות תקפים לשנת לימודים אחת  מנכ"ל הרלוונטיים.משרד החינוך וחוזרי ה

 בלבד. 

הסייע  .10 של  העבודה  ותוכנית  פיקוח    ההדרכה  הכולל  נוכחותה  באחריות על  הח  ם    ינוכי המוסד 

 הסייעות המשולבות.  סייעים/  ם עביד ד מעלעירייה אין קשרי עוב

בעו ע"י משרד החינוך הזכאים את שעות הסיוע שנק למידיםיק לתלהענ יםאחרא   סדות החינוךומ .11

 התקבלו בעירייה ממשרד החינוך. הכספים אשר   כתנאי לקבלת
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 כספיים ם נתוני

קובע     .1 מנכל  שבהן  במסגכי  חוזר  לתלמידים  רות  סיוע  שעות   משרד   דיםבודבים  משוליאושרו 

ושרת, והרשות המקומית לתקופה המא בודה  כר העמעלות ש  70%בשיעור  תף בשיעור  ישתהחינוך  

 מהעלות.   30%שבה התלמיד מתגורר תשתתף במימון 

 שנה   בכל   . מודים אחת בלבדלשנת לי הקצאת שעות לסייעת לתלמידים משולבים היא לכל היותר .2

שעות גרת מכסת החריגה, במס כיתתי  ת סייעוהאפשרויות להקצאת שעו ים  ייבחנו מחדש הצרכ

 שתוקצה למחוז באותה שנה. 

בהיקף של    לות שכר העבודה של הסייעת מבוסס על היותה של משרה מלאה של סייעתחשיב ע .3

 שעות בשבוע.  42.5

תלמידים במערכת   241ל  יוע  ס ות  שע  3485  היקצה  חינוךמשרד ה  2020פברואר    –בחודשים ינואר    .4

ילדים, בתי ספר יסודיים וך שונים ב מסגרות חינ   62    -  ב  דים  הלומ  רגילינוך ה הח גני  ,  עיר כולל 

 ותיכון. 

שעות עד   263מספר מוסדות עדיין לא העבירו לעירייה הסכם התקשרות חתום . העירייה עיכבה   .5

 רלוונטיים. לקבלת כל המסמכים ה 

מהתשלום עבור    70%    שהם  -  ₪  526,102סך של    העביר לעירייהינוך  רד החשמר  חודש פברואב .6

 תו ות החינוכי הסייע שעות  

משולבפירוט   .7 לתלמידים  הסיוע  לפי  שעות  הרגיל  החינוך  במערכת  השונות  ים  לחודש המסגרות 

 ;  2020רואר פב

 מסגרת לימודים
 סמלי המוסד       

 לתשפ"א 
 בעלות

 מספר תלמידים           

 שקיבלו סיוע 

 ר שעות  ספמ      

 שהתקבלו 

 342 17 העצמאי וך חינ 189945 בי"ע אבי עזרי

 197 18 נוך העצמאי חי 114315 י"ע אהלי ספרב

 44 7 העצמאי וך חינ 430521 בי"ע איילת השחר

 133 9 חינוך העצמאי  410671 בי"ע ויזניץ
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 129 13 חינוך העצמאי  410655 ע מעלות בת שבע בי" 

 114 13 וך העצמאי חינ 199540 בי"ע משכנות תמר 

 99 8 העצמאי  ךנוחי 511429 בי"ע נאות הפסגה 

 126 10 י ינוך העצמאח 138603 "ע נתיבות דעתבי

 96 14 ורהדב מכון אהל 131038 בית חינוך 

 42 3 אהל דבורהמכון  555491 בית חינוך לבנות

 15 1 מרכז לתורה ישראל  755934 בית ישראל 

 79 4 ת קצות החושןוכיקהילה חינ 731712 גני החושן 

 34 2 סלב בר שפת הנחל 712852 גני התמר

 40 2 יושר  דרכי 724451 חפציבה-ושרדרכי י

 30 3 ץ זניאמרי חיים וי 733494 בנות -ויזניץ 

 16 3 מש בית שונחלה מנוחה  114349 חסדי אבות

 8 1 ישיבת חברון גאולה  499590 באר חיים  ישיבת

 1 1 מוסדות בית אשר 477091 בית אשר ישיבת 

 1 1 ונהישיבת דרך אמ 560524 ישיבת בית אשר 

 8 1 למהדברי ש 362640 ישיבת דברי שלמה

 363879 שיבת כנסת יצחקי
 

1 8 

 24 1 פסגת יצחק ישיבת  361881 ת יצחק פסגישיבת 

 16 1 ישיבת שערי דעה 758417 עהערי דשיבת שי

 24 1 דרכה של תורה 733451 ישיבת תורת אברהם

 35 1 וישראלמכון אהרון  140632 שראלמכון אהרון וי

 190066 מכון בית יעקב למורות
 

1 25 
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 26 2 אבני מודיעין עילית  747718 ליםתיבות ירושנ

 9 1 מעיין החינוך התורני  743682 רת מלכה עט

 15 2 ת"ת בויאן 748476 ה מלכ עטרת

 5 2 עץ הדעת 760919 עץ הדעת

 5 1 רני מעיין החינוך התו 213249 פנינת אור

 125 9 קרלין -םאור שערי 555038 קרלין בנות

 43 2 י "י של אגו" רשת גנ 544941 רשת הגנים

 91 8 אי עצמחינוך ה 114323 ת"ת אהלי ספר

 24 1 לבנך ושננתם  160291 ת אור התורה ת" 

 48 2 ברכת הנחל  359795 ב ת"ת ברסל

 24 1 דעת זקנים 113712 ת"ת דעת זקנים 

 98 4 עצת אמת  555360 ת"ת דרך אמת 

 143 7 שם אבותי 468596 י אבותינות"ת דרכ

 16 1 בגבעה החינוך ת"ת מסילה 338764 ת"ת החינוך

 120 7 חיים ויזניץ אמרי  410887 ת"ת ויזניץ

 43 2 א דות ביאלמוס 473646 ת"ת כלל חסידי

 24 1 פיקודיך הבינני  359216 ת"ת מאה שערים

 93 6 ד  מאיר עיניים ת"ת וחס 124124 ת"ת מאיר עינים

 38 2 ת"ת מדרש מאיר  760315 ת מדרש מאיר ת" 

 102 5 נתיבות התורה הגבעה הדרומיתת"ת  755117 התורה ת"ת נתיבות 

 40 3 עטרת שלמה  440405 ת"ת עטרת שלמה 

 56 3 קרלין סטולין  186388 ןרלית"ת ק
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 8 1 כיתורת מרד 728691 תורת מרדכי

 96 6 מכון מורשת גד  670324 תיכון בית חינוך 

 10 1 מוסדות דרכי חיים  741710 בנות בת שבע תיכון

 10 1 מלכה  בנות 761353 ות מלכהנתיכון ב

 36 2 יץ אמרי חיים ויזנ 746785 תיכון ויזניץ

 180 6 ים לבנלב  346024 תיכון מאיר 

 24 2 קרן דעת ומוסר  712944 תיכון נתיבות חכמה

 36 3 תיכון בית יעקב  141690 תיכון פוירשטיין 

 104 5 קרלין -ור שעריםא 460548 לין תיכון קר

 5 1 תורני ן החינוך המעיי 213181 יעקב תפארת בית

 
 24 1 ותישם אב 186379

 
 11 1 קרלין -ר שעריםאו 433946

 
 24 1 ת חכמי לובלין שיבי 541987

 
556506 

 
1 10 

 שעות שנוספו במהלך השנה
   

33 

 שעות שאושרו  ה"כס
  

241 3485 

 

 

אים להחליף או  אינם ב   דים בגן הילו  א בבית הספר      קובע כי הסייע  2011ביולי    1חוזר מנכל מיום   .8

 ת. נוכישל המורה או הגננת במסגרת החי ומי האחריותדים ומתחפקילהחסיר מהת

ה  חוזר  .9 כי  סייע מנכל קובע   .   הבעלות למצוא ממלא מקום לסייע   מהעבודה מחייבת את  יעדרות 

לא   כן,  ב  כממלא   סייע יעסוק  כמו  מורה  של  לתאםמקום  חייבים  חריגים  במקרים   עם   העדרה. 

 המקומית. הרשות  
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 החינוך   שטח במוסדות תביקור

ת ות ביקורות פתע בבעלו ית לער ה רשאקובע כי בעיריי  10לויות סעיף  הסכם ההתקשרות עם הבע .1

 ת הבעלות בתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות. ת עמידבכל עת לצורך בחינ 

תם, שעות  וכחונ  ה אתונות ובדקות החינוך של הבעלויות הש מוסד     38ביקרה ב    הביקורת ערכה .2

ועבוד העבתם  תוכניות  האת  של  מוסד  העובד    סייעודה  לחוזרי    בכל  מבהתאם  של  שרד מנכ"ל 

 ך. החינו 

במוסדות הבנות היסודיים ובתיכון במוסדות הבנים ותי הספר  בגני הילדים, בבביקורת נערכה  ה .3

חינוך,    כולל בית  יסודי, מעלות בתיכון מאיר,  תיכון  עזויזניץ  בנים, י  הלאורי,  ת שבע, אבי  ספר 

ת או ת השחר, נ אייל,  , משכנות תמרתורה,  , נתיבות הושר,  ת, דרכי יחסדי אבו,  י ספר בנות,  אול 

תלמ  הפסגה אמת  דרך  יעקב,  החינוך,  בית  ילדים,  גני  אמת  דרך  תורה,  עטרת וד  ותיכון,  יסודי 

   .סידיכלל חרה, התו אוהלשכנות יעקב,  משלמה, שירת התורה, פרי התורה) עץ הדעת( 

.   7.1.21המוסד ביום    עזבה אתשעות סיוע    8    ת להזכאי   חתתלמידה אצא כי  חד המוסדות נמבא  .4

מהלך מציינת כי בהביקורת    עבור שעות אלה.שלם  כה להמשיך העירייה  הסייעת א ות ירדו מהשע

 מיידי.  ן והדבר טופל באופכים מיוחדים רלמחלקה לצ    מקרה דווחה הביקורת  

ל   24דת  ובהע   ת סייעמקרה של  מצא  נ  .5  מקום   ממלא  סייע   לא נמצא אך  חופשת לידה  שעות יצאה 

המחייב את הבעלות למצוא   לחוזר מנכ"ל בניגוד   הסיוע הנדרש התלמיד אינו מקבל את    . במקומה  

 לסייעת. ממלא מקום  

כי    בדיקה באחד המוסדות   .6 .   תלמידים  3שעות סיוע עבור    56למוסד  יה מעבירה  העירי  העלתה 

 . סיוע בלבדעות ש 35  םבפועל ניתניכש

נכחל  הסייעו   ספר מוסדותבמ .7 הסברים שלא   ניתנו,  אלת הביקורת  לש  בזמן הביקורת  במוסד  א 

   יחים את הדעת.מנ

  ח ו קיפ   ם ייק   כר שאינו רשמיהמו  ל ש  חו קיפ  תחת   םיאצ מנה  ך וניח  תודסו מבהביקורת מציינת כי   .8

 ו ח כונ   ת ועי יס ה  ל כו  ,תועי י סה  לכ  לש  הד וב ע  תוי נכ ות  ת רוק יבל  וג צוה  .  תוע יי סה  תדו בע  לע  רדוסמ

 ת. יקרבה  ןמ זב תוד סומב
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במהלךממה .9 שנמצאו  לטי  צאים  הועברו  לצהביקורת  המחלקה  ע רפול  בעירייה  מיוחדים  ם כים 

המחלקה לצרכים מיוחדים העבירה את   .לת החשבונות בעירייה  העתק למחלקת הגזברות והנה 

 הממצאים למנהלי מוסדות החינוך הרלוונטיים. 

ביקור .10 פניוספבלו מהתק  טח ת הש בעקבות  ו  ת  ר  פה  בכתב  וסדות החינוך בבקשה לבצע ממבעל 

נ יקוב ו המ לפניית  נתה  ערת חוזרת. הביקורת  ב  ערחלקה לצרכים מיוחדים    3  כה ביקורת חוזרת 

 . מוסדות 

ממצאי   .11 הסייעות  לאור  נוכחות  החינוך  המשולבות  בדיקת  העבוד  במוסדות  תוכניות  ה, בדיקת 

מנה  פגישות המוסדועם  שנמצאו  וייםיקול  תלי  המליצה   ,דיקות  הב   במהלך  שונים  הביקורת 

 .  ₪ 248,000 לעכב סכום של כ
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 טח במוסדות החינוך קורת שממצאי בי 

 

   אמוסד 

 חראית על הסייעות. ציגת המוסד האבנוכחות נ 7.4.21ביקורת השטח נערכה ביום  .1

ך אות ירדו מהסייעת  שעה .    7.1.21מוסד ביום  עזבה את ה  שעות סיוע  8    הזכאית ל   תלמידה אחת .2

 עבור שעות אלה. שלם  כה להמשיהעירייה  

החשבמסמכים   .3 מנהלת  נמצאבשהתקבלו  העי  נות  מעבירה  כי  תלמידה שעו  6רייה  עובר  סיוע  ת 

 המקבלות סיוע במוסד ת  רשימת התלמידודה לא נמצאה בהתלמיבשם ליבה מ.  

 ש"ח  14,600כבה למוסדות ב.ח ת העירייה עיורקלאור ממצאי הבי .4

 

 ב וסדמ

 וך העצמאי. החינ  המיוחד מטעם   בנוכחות מפקחת החינוך 18.4.21ביום   הביקורת נערכה .1

בין   אין התאמה  ך  יש התאמה במספר השעות הכולל אצא כי  החשבונות נמדוח הנהלת  בבדיקת   .2

 שעות.  20בס"ה בבית הספר   התלמידות המקבלות סיוע  שמות 

 ש. יל שפרה צ. אביגעל ב.נ, רות ז. י  תלמידות :מות הש .3

 

 גמוסד 

ב ג ו   מורה,  –הרב זינגר  וכה הרב ליב,  בה הנמ ות מפקח השכבנוכח  13.4.21ה ביום  רכ קורת נעהבי .1

 ( אלי ז. ד סייעת של התלמי )  אגסי

ווח  הד   שעות  8של  פער  יש    תלמידים.  7ל  בלבד הניתן    שעות סיוע  144על    וח לביקורתיו דהמוסד   .2

 ח הנהלת חשבונות. לדו   ל המוסדש
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ל  24ובדת  הע  תאח  סייעת .3 יצאה  לידשעות  .  חופשת  מה  מילוי  באין  אינו קום  התלמיד    מקומה 

 לסייעת. מנכ"ל המחייב את הבעלות למצוא ממלא מקום   לחוזרבניגוד    מקבל את הסיוע הנדרש

 .  את פעולות הסיוע תוך כדי הלמידה בכיתהמבצעים  המלמדים בכיתות .4

ס   נמצאולא    .5 הסייוע  אנשי  המלמדים  לדברי  ננוספים.  בוע  בזעשה  ההפסעיקר  ד בניגו  .קותמן 

ים ומתחומי דאינם באים להחליף או להחסיר מהתפקי  הסייעתקיד  כי תפקובע  לחוזר מנכ"ל ה

 כית. האחריות של המורה במסגרת החינו 

ת שעו   5של    ניע פרטמקבל סיו . התלמיד  שעות סיוע    16שהוקצו לו  .  אלי ז  תלמידללדברי הסייעת   .6

 שעה אחת ליום.   בלבד

 .₪  67,000עיכבה למוסד   ביקורת העירייהצאי הלאור ממ .7

 

  מוסד ד  –יקורת חוזרת ב

 מחלקת החינוך. הביקורת החוזרת נערכה על פי בקשת  .1

 רכזת חינוך מיוחד וסייעות. י בליוו  7.7.21הביקורת נערכה ביום   .2

סייעות   3כיתות גבוהות ועוד  ב  ומדיםללתלמידים העים  סיי  4.  סייעים    7בזמן הביקורת נמצאו   .3

 עד כיתה ג. ים  תלמידל

 כדלהלן: והסייעות   עים ת בין הסיי חלוקת השעו .4

חד.  ש"ש    24  –  1  סייע במק מסייע  המס ש  לאחר  ייע  ום  פוטר   ( הראשונה.  הביקורת  בזמן  שנמצא 

 סיוע ניתנות מחוץ לכיתה. ביקורת הראשונה( . כל שעות הה

 ה. לכית תה ז . רוב השעות ניתנות מחוץכילמיד ב. מסייע לתש"ש  24 –  2ייע ס

 ניתנות מחוץ לכיתה.  עות שעות שאר הש  5יד בכיתה במשך  ע לתלמ . מסייש"ש  24 –3סייע 

 ש . מסייע לתלמיד בכיתה ז . ש" 16 –4סייע 

 בהפסקות. סייעת לתלמיד בכיתה ג בעיקר ש"ש מ 24  –  5סייעת 

 . סובל מביית סי.פייד הת לתלמש"ש מסייע 16 –6סייעת 
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 ה ג. כית מיד בש"ש מסייעת לתל 24 – 7 סייעת 

 להציג את נוכחותם. כזת ע"י הר   נקראו  עים. כל הסית נערכה במסדרון המוסדיקורהב .5

אחר הסייעים הגברים   שוטף  יצה לרכזת החינוך מיוחד במוסד לבצע פיקוח ומעקבהביקורת המל  .6

בכך  וסד  במ צורך  אין  שלדעתם  הלמרות  שוטף עובד לאור  קשר  שקיים  של ע  ה  ההורים  ם 

 התלמידים. 

 

 ה מוסד

 לווי מנהל המוסד.ב  13.4.21ום  קורת נערכה ביהבי .1

הוקצו   .2 עבור  שע   93למוסד  ע"י  מידיתל  2או  נמצ   תלמידים.  6ות  פרטני  סיוע  שקיבלו  בלבד  ם 

   (  שעות 18כל מסייע  למסייעים ) 

אחד .3 ד.    סייע  יצחק  במוסד,  בשם  נכח  המנהל    -לא  ה לדברי  הגיע  לא  לעב הוא  מסיבות  יום  ודה 

 אישיות. 

 ה( המתנ ) אולי ב.  מוסדבחצר הנמצא    נוסף סייע  .4

   בכיתה. הוא המורה  .ם הרב סבש סייע נוסף .5

   ₪ 61,000יה עיכבה למוסד  ור ממצאי הביקורת העירילא .6

 

 המוסד   –יקורת חוזרת ב

 הביקורת החוזרת נערכה על פי בקשת מחלקת החינוך.  .7

 נהל המוסד.בליווי מ  7.7.21ה ביום  הביקורת נערכ  .8

 אות(  ות ) שעות מלילדים עם בעיות רפואים למסייעי 2.  ים סייע  5הביקורת נמצאו בזמן   .9

 התלמיד . ים של  ת הרפואית קיבלה הדרכה מההורהסייע .10

וחלקם  עים  סיי  3 לכיתה  מחוץ  חלקם  בכיתה  ניתנות  הסיוע  משעות  חלק   . במוסד  נמצאו  נוספים 

 בחצר בית הספר 
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 ומוסד 

 בנוכחות מנהל המוסד.  21.4.21ביום   הביקורת נערכה .1

מספה  יריי הע .2 חודשים  מעבירה  תלמ   19ר  עבור  סיוע  המוסדשעות  את  שעזב  השנה.   יד  במהלך 

 קיזוז. ינוך. יש לבצע ווח למחלקת החהמקרה ד

 . סודרת א נמצאה מערכת שעות מ למוסד אך  סייע אחד נמצא בשטח ה  .3

   ₪  26,900רייה עיכבה למוסד  לאור ממצאי הביקורת העי .4

 

 זמוסד 

 . המוסדוכחות מנהל  בנ 4.2121.כה ביום  הביקורת נער .1

דים מקבלים י. בבדיקה נמצא כי התלמ   תלמידים  3  שעות סיוע עבור   56למוסד  יה מעבירה  העירי   .2

 ד.שעות סיוע בלב  35

יע  מקום המסי  ישנו ממלא  וד תורה . לביקורת נמסר כיהגיע לתלמ א  בזמן הביקורת מסייע אחד ל .8

 במקומו.  

 טני .המקבל סיוע פרחד א  תלמידורת ראתה הביק  .9

החינו   שהתקבל   דווח ב  .10 כי  ממחלקת  נמצא  המלמך  במוסד  אחד  הסיוע   העיד דים  שעות  כי 

 לביקורת.  שנמסר ע"י המוסדוח ים הם בהיקפים נמוכים מהדדיהניתנים לאחד התלמ 

   ₪  19,000קורת העירייה עיכבה למוסד  לאור ממצאי הבי .11

 

 ח מוסד 

 המוסד.   בנוכחות מנהל 22.4.21  הביקורת נערכה ביום .1

ינו תואם לדווח  ות סיוע אתלמידים המקבלים שעאחד ה   כי  נות נמצא  וח הנהלת חשבבדיקת דוב  .2

 ות. רשימשמו אינו מופיע בשהניתנות לתלמיד  שעות סיוע  42ב  המוסד . מדובר 

   ₪ 25,000לאור ממצאי הביקורת העירייה עיכבה למוסד   .3
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 טמוסד 

 ת מנהל המוסד.בנוכחו  6.5.21כה ביום  רת נערהביקו .1

 .  ם "במוסד ברחוב רמבלומד ה ד עבור תלמיד אח סיוע תשעו  15ה ייה מעביר העיר  .2

של   .3 נמצהסייעת  שיל אה  התלמיד  אחרכגננת  בגן  עקי   וב  למבניגו  בא(  )רבי  הלימודים ד  ערכת 

 ב"ם. חוב רמגן ברעות סיוע בבש ובצתת מש בה נמצא כי באותה שעה הגננ שנמסרה לביקורת

 ום למוסד. ה את התשללא עיכב ממצאי הביקורת העירייה  לאור .4

 

 ט במוסד  –חוזרת   סייעות  ביקורת

 ת נערכה על פי בקשת מחלקת החינוך. הביקורת החוזר .1

 . אום עם מנהל המוסד בת 8.7.21בוצעה ביום  ביקורת שטח .2

 ש"ש.   15של בהיקף  לווה תלמיד אחד המנמצאה סייעת אחת   .3

 לן: להם כד מיד הלודתה עם הת עב ייעת מסרה לביקורת כי שעות הס .4

 8:00-12:00 -  שלישיימים שני ו

 8:00-13:00  -ום חמישיי

 8:00-12:00 -יום ששי

 

   ימוסד 

 חות מנהל המוסד. בנוכ  13.4.21  הביקורת נערכה ביום .1

.   ום הביקורתידים. מסייע אחד לא הגיע למוסד ביתלמ   2שעות עבור    48ייה מעבירה למוסד  עיר ה .2

 קום.  ם ממלא מלביקורת כי אחד המלמדימסר     מנהל המוסד

ד שלח  מא. מנהל המוס מבקר לשלוח דוגסד ביקש מהשעות הסיוע. מנהל המות  מצאה מערכלא נ .3

 ת. לאחר הביקור עכת שעות סיורמע
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 חוזרת. ץ לעשות בדיקהמומל  .4

   ₪  35,000הביקורת העירייה עיכבה למוסד   לאור ממצאי  .5

 

 א י וסדמ

ביום   .1 נערכה  על  הא .    21  6.5הביקורת  ה חראית  בזמן  נכחה  לא  מביקורת  הגנים  התלמו.  ד  נהל 

 יקורת. הב למבקר העירייה במהלך לווה הת  ק. תורה ומוסדות 

   לגן. הגיע לא הות  אחת הסייעות הקבוע .2

היה .3 במקומ   לא  סייעת  הייתה  אכן  אם  לבדוק  ה ניתן  לאור  בזמ ה  כי  נעשתה  עובדה  הביקורת  ן 

 ד. ים ביחכמה גנת של פעילו

 חוזרת. רת בצע ביקולמומלץ  .4

 מוסד  ת התשלום לרייה לא עיכבה איהע .5

 

 

 :  כים מיוחדיםרלצ  אגף גובתת

הביקורת, את  השעות    קראתי  בין  התאמה  אין  כאשר  שלהבא  זה  מלבד  מיוחדות  הערות  לי  אין 

ך לפרט אלו ילדים לא קיבלו את השעות וכמה, המאושרות לסיוע לבין מה שקורה בפועל יש צור

לום דבר שלא כל התשלמוסד את העל מנת שנוכל לעכב רק את מה שלא בוצע ולא נצטרך לעכב  

 מוצדק לעשות. 

 

 תלמידים משולביםלעות סיי בנושא המלצות 

ממ הביקו .1 הרת  כי  מיוחדים ליצה  לצרכים  רשימת    מהבעלויות  קבלי  אגף  ואת הסייעות  את   ,

רד רייה ממש שהתקבלו בעי  הכספיםלקבלת  כתנאי    של כל סייעתוהשעות    ערכות הלימודים  מ

 החינוך. 
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התא  .2 לבצע  בייש  השעמה  היקף  של  ן  מעבירה ות  שהעירייה  הסיוע  לשעות  בפועל  הסייעות 

 ת. ולבעל

הסכם  כפי שמחייב    לסייעת  ו מים ששולמפירוט כל התשלובו    בעונידוח ר  מהבעלויות  לקבל יש   .3

 ההתקשרות .  

הסייעת לרבות שינוי ויות בנושא של שינוי בהעסקת  נהלים לבעלאת ה   הרשות לרענן ולחדד  על   .4

 ת הנעדרת מעבודתה.  ל סייעלוי מקום שומי  .בהיקף משרתה

ביקורי .5 לערוך  העירייה  בחינת  לצור  בבעלויות  פתע  על  ב  עמידת ך  הסכם הבעלות  תנאי 

 .  ההתקשרות

 

 

 העירגובת ראש  ת

 ירייה ערך ביקורת מעמיקה ויסודית.מבקר הע

ביותר לסיוע יקבלו את המגיע להם ובכך וקים העירייה מקפידה לוודא כי הזק 

 ורת. ה של הביקיבותמונחת חש 

שנת הלימודים  ב ור הממצאים ביקשתי מהמבקר להמשיך את הביקורת גם לא 

 הנ"ל.מהסיבות הבאה 

רושים ע"מ לוודא שכספי הסיוע ימומשו בהתאם  הוריתי לנקוט בכל האמצעים הד 

להקצאות לתלמידים ולנקוט את האמצעים המתבקשים ע"מ שמוסדות החינוך  

 להם. יעניקו לילדים את כל המגיע 































 

 ביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ 
 דוח מבקר העירייה

 

       
 לית עיריית מודיעין עי 

2020 
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 ח נושאי הדו 
 

 אחזקה- מבנה ארגוני •

 צוותי האחזקה  –  ממצאים עיקריים •

 מסמכי המכרז  •

 נתונים כספיים  •

 ממצאים  -  צוות אחזקת העיר •

 ממצאים  – צוות אחזקת מבני ציבור •

 ממצאים  -  צוות אחזקת גינון •

 דהו ביומני ע  •

 אופן התשלומים  •

 ובקרה פיקוח  •

 ביקורת שטח לפי פניות מוקד  •

 ביקורת שטח במוסדות ציבור  •

 ביקורת שטח באזורי הגינון  •

 המלצות •

 תגובת ראש העיר  •

 נספחים •
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 עבודות אחזקה ושיפוץ ביצוע 

 הקדמה 

  ,העיר שלחזות מתמדת ושמירה טיפוח  על  העירייה  אחראית, העיריות פקודת  לפי

 .מהוכדו  ומטרדים מפגעים למנוע, מרביים  ובטיחות שירות   ושביםתל  לתת  רהבמט

  צוותי מפעיליםהמחלקות בעירייה  י שלושה בעיר מתבצעות ע" האחזקה  פעולות  

 :בתחום עיסוקםת י נקבל  ה רחבעובדים של  

עובדי קבלן שתפקידם לטפל    2הצוות כולל עובד עירייה ועוד    -  עיר  צוות אחזקת .1

ריה  של  השוטפת  ר באחזקה  וכד   חוב,וט  משתלבות  המתקבלות    ומהאבנים  פניות  לפי 

 העירוני. במוקד  

דרוג והתאמת מבני ציבור כולל מנהל  אחזקת ש  ותצו   -  צוות אחזקת מבני ציבור .2

בעירייה.  םיובד ע  2ו  צוות   ציבור  מבני  אחזקת  מחלקת  למנהל  כפופים  ומטפלים    אשר 

 בעיקר בפניות המגיעות למחלקה. 

מנהלי עבודה   2 עובדים קבועים ו 10קת הגינון כולל  חזא ותצו  - צוות אחזקת גינון .3

עיר עולל ניקיון גיזום וטיפול בפיצוצי מים  ב שתפקידם לטפל באחזקה השוטפת של הגינון

 משתנה על פי הצרכים המיוחדים. מספר הפועלים   ת.וי בוריצהת  בגינו

 מטרת הביקורת 

עובדי הקבלן של  ע"י    תהמבוצעוהעבודות  ואיכות  טיב    את   לבדוק   הייתה  קורת הבי  מטרת

ג תהליכי  חברת  בחינת  ההניהול  ריפון,  מנהלי  של  השוטף  והמעקב  מחלקות  הבקרה 

 . רייהיבע

 ורת יקמהלך הב 

  בחינת מסמכי המכרז,   ,מנהלי המחלקות הרלוונטיים  םע  שיחות  ופעולות הביקורת כלל

קבלו  הם התלגבי   בעיר  מקומות שוניםרוני, סיורים בהעי קד  מובדיקת דוחות קריאה מה

סיורים תל ציבו  מדגמיים  ונות,  גינון  ר  במבני  בשטחי  סיור  אחזקה,  עבודות  נעשו  בהם 

בעיר,   החשבונות  שונים  נתוני  עבורבחינת  לקבלן  יומ ו  ,העובדים   ששולמו  ני  בדיקת 

 . העבודה
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 קריים  ממצאים עי

זכת  .1 גריפון  לבלהתקשרות  במכרז  ה  חברת  מסגרת  עבודות  בהסכם  זקה  חאיצוע 

 בתחומי העיר מודיעין עילית. גינון   ות עבודוכן ושיפוץ  

אוקטובר    27ביום   .2 עם  העירייה  2019לחודש  מסגרת  הסכם  גריפון   חתמה    חברת 

ושיפ  אחזקה  הנגשהל  וץלביצוע  וחי   אקוסטית  רבות  ציבור  מבני  עבודות  של  וכן  נוך 

 לית. בתחומי העיר מודיעין עי נון כפי שידרשו לעירייהגי

הצה .3 ביהקבלן  הוא  כי  ,  הג  ווסי ה על  ר  האדם,  קבלני  כח  המיומנות,  הידע,  הניסיון, 

 המכרז וההסכם.כנדרש לפי צוע העבודות הדרושים לבי  ומחיותהציוד והמ

שילמההעירי   2020בשנת   .4 גלחב  יה  של    ריפוןרת    16  אספקת  בור  ע  ₪  2,143,835סך 

 עירייה בתחום התחזוקה.ב  מחלקות לשלושעובדים 

   ₪   296,680-ילמה  ה ש ריי יהע זוקת העירחת לעובדים  2עבור   .5

 .  ₪ 253,399ייה שילמה ירהע   עובדים למחלקת מבני ציבור 3  עבור  .6

   ₪ 1,593,756שילמה  ירייה הע העיר   גינון חזקתאל עובדים   11  עבור  .7

 השונים.תחזוקה בודות הלע כים הנדרשים ר מספר העובדים עשוי להשתנות לפי הצ .8

  בשל ו  ן  עובדי הקבל   ודתבע  על  שהנדר  הפיקוח  הליך  את  ריסדהמ   עירוני  נוהל  קיים  לא .9

 .  שונה באופן הקבלנים על וחיק הפ את  מבצע אגף  כל, אחיד   עבודה נוהל היעדר

העיר  צוותמנהל    .10 דע  מחליט    אחזקת  ומדווח  בשטח  תו  על  עדיפויות משלו  סדרי    על 

הצוות    נהל מ,  בודה. יחד עם זאתהע   מספר ימים על ביצוע   דימה  למזכירת איכות הסביב 

 וחו למוקד ומטפל בהם גם ללא פתיחת קריאה. ו ד שלא עיםזהה מפגמ

כולל  צועי א פיקוח מקמתבצעות לל העיר  אחזקהוות  עבודות המתבצעות ע"י צה .11

 .  של מהנדסות דעת ו חנדרשת  בהם  מקרים

צוות  קד. ח פניות שהתקבלו מהמוקת העיר הוא למעשה דויומן העבודה של צוות אחז .12

בודות שבוצעו בפועל  אין תיעוד של העלמעשה ש כך . יומן עבודהנו מנהל אי ןנואחזקת הגי 

 העבודה.  וכמות הפועלים שביצעה את
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ע"י    אחזקה לצוות ה  ירותמופנות ישור  לצוות אחזקת מבני ציב  פות  חלק מהפניות הדחו  .13

 לקה. מנהל המחחלקם מעוברות ל  רק קה ירת המחלמזכ

קד  יעות מהמומגה   ותי כמות הפני יקורת כ לב  רמסגינון  צוות אחזקת המנהל העבודה של   .14

 דה. ת העבובאיכו ופוגעת בתוכנית העבודהות לשינויים העירוני גורמ 

מנהל צוות העובדים  .  נוןחזקת הגי ות אבצו  ועליםחר נוכחותם של הפ אין מעקב מסודר א  .15

ים לפי דווח שהוא מקבל ממנהל העבודה  כנסהנ   מספר הפועלים  דווחהוא למעשה אחראי על 

 פועלים שהגיעו לעבודה באותו יום.ספר ה מ לל כ לא ידוע כך שלעיתים   ח.טבש

ביצוע .16 לפני  בשטח,  מפקח  חיוני  העבודה,  סיור  ק  הוא  העלצורך  הנדרשת  ביעת  בודה 

ובשל כך, הם אינם  ם בשטח  אין מפקחי  בפועל. נמצא כיו העובדים  צעהעבודה שבי  יולזיהו 

 כות העבודה שבוצעה. אי תאו בפועל.  הכמויות שחויבו   ולים לבחון אתיכ

העיר  צוות  הלמנ .17 דעתו    מחליט    אחזקת  ומדוו בשטח  על  משלו  עדיפויות  סדרי    ח על 

הסביב  איכות  ביצוע   יד מה  למזכירת  על  ימים  זדהבוהע   מספר  עם  יחד  הצוות .  מנהל    את, 

 יחת קריאה. שלא דווחו למוקד ומטפל בהם גם ללא פתעים זהה מפגמ

נ .18 תילא  תיעדוף  נוהל  /מצא  .   קונים  בעלי    משימות  ונ תיקונים  בטיחות  גישות  משקל 

 צריכים לקבל עדיפות על תיקונים אחרים. 

צ   צוות .19 ע  יבור מבני  לאישור מהנדוקובודות הזקאינו מבצע  אין  סת  לה   ולכן    ות חינצורך 

מקצ ועיות.  מקצ אישור  המצריכה  עבודה  של  מתבצע  הא  עיובמקרה  ביישור  צוע  לאחר 

 . ןנהל התקי מדבר הנוגד את ה  ודההעב

חדש    תמש בחומר ממוחזר ולא בחומרלהש  ציבור היא  ת מבנילאחזק  מדיניות המחלקה .20

 .איכותיתה ן העבודה אינולכ  ויות כדי לחסוך בעל

מסודר  .21 מעקב  שנוכחו  חרא  אין  הפועל תם  הגינון  יםל  הוא  .  בצוות  העובדים  צוות  מנהל 

על   אחראי  הפועלים   דווח למעשה  ממנה   מספר  מקבל  שהוא  דווח  לפי  העבודה    להנכנסים 

 ו יום.לא ידוע כלל מספר הפועלים שהגיעו לעבודה באותים  כך שלעית בשטח.

מו .22 יציאות  פועלי   ת והיעדרויוקדמות  אישור  הגינון    ם  של  ל  של מנה  בסמכותו  ם הבצוות 

מעדכן את  העבודה    של מנהל המחלקה. לשאלת הביקורת, מנהל ללא פיקוח ומעקב  בודה  הע

 יה. ריעידמות ע"מ שזה ידווח ל ק מנהל הצוות במקרים של יציאות מו
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גדולה  ות  כמה ארוני בפאתי העיר נמצינון הנמצא בצמוד לפארק העי בבדיקת מחסן הג .23

    ניבה. פני גים מתאמ יגוןמ לא המחסן ל על גג יההשקנורות של צי

 בנושא האחזקה  המלצות הביקורת

הקבלן     עובדי  פיקוח עלהנושא    מהממצאים עולה כי על העירייה לבחון מחדש את .1

 קה תחת פיקוח מקצועי. האחז  צוותיכז את לר  ולשקול

כל  בלן בקוח הנדרש על עובדי הקך הפי ת הליעל העירייה לקבוע נהלים המסדיר א .2

 זקה. צוותי האח

יחיד לקב יש   .3 אחראי  אחזקת    וע  ש לצוות  לצוות  להעביר    תפקידוהעיר  משימות 

בעל  .    האחזקה יהיה  האחראי  כי  וטמומלץ  מקצועי  הנחור לצכני  רקע  מתן  יות  ך 

 . נדרשביצוע בהתאם ל 

  העבודות יאור  ת  של  יקמדוד  הכולל תיעו  תיםשל כולל הצוויש למלא יומני עבודה   .4

 . אחראי או הבודק מת הוחתילים  הפוע מספר  ,  המבוצעות בכל יום

לדאוג .5 ביצוע    נדרשיםההאישורים  והמקצועיות    ההנחיות   לכל  יש  עבודות  הטרם 

ל    .  בשטח כי  לוודא  עבובי  כל  פנייש  דרצוע  תתקבלנה  לביצוע  מפו ישות  דה    רטות 

לציפ   עבודה הממבקש   בהתאם  שהעבודה תתבצע  ה כדי  איכות כולל  יות  ביצוע,    זמן 

 ולתקציב.ם  צרכיאם לתבה ות החומריםיכ א  העבודה,

 .   בפועל  בוצעה שלא עבודה  על העבודה  ניביומ לדווח   אין .6

ציבורמנהל   .7 מבני  ביצוע    מחלקת  כל  שלפני  דרישות  עבודה  מבקש  תתקבלנה 

לביצוומפ הכולל    עבודההממבקש    ע  רטות  לציפיות  בהתאם  תתבצע  שהעבודה  כדי 

 . ולתקציב אם לצרכים ת בה איכות החומרים  העבודה,  איכות  ע,צובי זמן

המחלקות    על .8 איכותי   שבוצעה  בודהעה   כי  לוודאמנהלי  בצורה  ת  נעשתה 

 .צעהשבו דה העבו את לתקן  לדרוש עליהם, הצורך  במידת ומקצועית 

תקלות והתיקונים הנדרשים  צע מיפוי של כל הפניות היש למנות גורם אחראי שיב .9

ב העיר,  ציבור  בתחזוקת  הציבורי ובטיפול  מבני  בגינות  המים  הנדרש צנרת  ים  ות 

ונגישות צריכים לקבל עדיפות על תיקונים  בטיחות    של    כאשר תיקונים בעלי משקל

 . אחרים
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 ט דוח מפור 

 וץ ושיפ אחזקה לביצוע מכרז 

בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה  ת להתקשרו(  13/2019) כרז פומבי העירייה פרסמה מ .1

 בתחומי העיר מודיעין עילית. גינון   וכן עבודות וץ  ושיפ 

העירייה    2019לחודש אוקטובר  27ביום גריפון ייזום והשקעות בע"מ זכתה במכרז ו חברת .2

 .ששיידרכח אדם ככל ת אספק לל וכה הכוהז  ה הסכם מסגרת עם הקבלןחתמ

ככל  חים עובדים ומפקבלן מתחייב להעסיק מספר שרות נמצא כי הקההתקסכם  בבדיקת ה .3

 ה של העירייה. דרש לשביעות רצונייש

 ות. נדרשים לצורך ביצוע עבודיס כח אדם בהיקף וברמה ה יש ביכולתו לגי יהקבלן מתחייב כ  .4

עובד מקצועי " הוא    . "שעות וספת תל רותאפשעם  07:30-16:00הוא משעה    יום העבודה .5

ך לביצוע  מוסמשה ומנוסה, כשיר פיסית, מקצועי, מורובד : ע מכרזבמסמכי ה ו כהגדרת 

 העבודה הנדרשת. 

 נתונים כספיים 

הוא    א של עובד בלתי מקצועי ל מ עבור יום עבודההסכם המסגרת ר המוצעת ביהצעת המח   .1

רתו במכרז הוא  גד צועי כהעובד מקשל לא "מ , עבור יום עבודה מ לא כולל מע  ליום  ₪ 337

 ליום ללא מע"מ.  ₪  477וא  בודה מלא של מנהל עבודה ה עבור יום עללא מע"מ. ליום    ₪ 473

 2020בשנת  יפון גר חברת   אחזקה ושיפוץ  תשלום עבור   .2

 לחודש  עלות ממוצעת   תשלום מס עובדים   מחלקה 

   ₪ 20,000 ₪    296,680 2 אחזקת העיר 

   ₪ 25,000 ₪  253,399 3 מבני ציבור 

   ₪ 76,000 ₪  1,593,756 11   גינון 

   ₪ 121,000   ₪ 2,143,835 16   ה"כס
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 קת העיר אחז צוות

  עובדים  2 אספקתעבור   ₪  296,680 של   סך  פוןלחברת גרי העירייה שילמה .1

 . העירלתחזוקת  קבועים

 יר פירוט תשלומי לעובדי תחזוקת הע

 סכום זכות  ותוצ תנועה פרטי ה תאריך ערך  תאריך רישום 

 32,182.78 ת העיר זקאח 1/20פועלי אחזקה  31/01/2020 31/01/2020

 24,959.23 אחזקת העיר  2/2020פועלי אחזקה  28/02/2020 28/02/2020

 17,990.30 אחזקת העיר  3/20פועלי אחזקה+ כוננים  31/03/2020 31/03/2020

 14,719.67 זקת העיר חא 4/20 פועלי אחזקה+ כוננים  30/04/2020 30/04/2020

 30,311.78 אחזקת העיר  4/20אחזקה תגבור עבודות  30/04/2020 30/04/2020

 14,970.00 העיר אחזקת  5/20פועלי אחזקה+כוננים  31/05/2020 31/05/2020

 12,420.81 אחזקת העיר  6/20זקה י אחפועל  30/06/2020 30/06/2020

 12,329.30 אחזקת העיר  7/20ים קת כבישפועלי אחז 31/07/2020 31/07/2020

 12,329.30 אחזקת העיר  8/20זקה+ כוננים י אחפועל  02/09/2020 31/08/2020

 11,718.68 העיר קת אחז 9/20פועלי אחזקה מוקד   01/10/2020 30/09/2020

30/09/2020 01/10/2020 

-6הפרש תיקון   -פועלי אחזקה מוקד

 23,933.31 אחזקת העיר  9/20

 15,148.97 אחזקת העיר  10/20פועלי אחזקה מוקד   01/11/2020 31/10/2020

 30,434.04 אחזקת העיר  11/20 פועלי אחזקה  20/12/2020 30/11/2020

 21,228.29 אחזקת העיר  11/20מוקד  -ה אחזק  פועלי 07/12/2020 07/12/2020

 22,003.96 אחזקת העיר  12/20פועלי אחזקה כונני מוקד  31/12/2020 31/12/2020

 296,680.42   ה"כס    
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   ₪ 20,000  –וצע לחודש בממ  עובדיםעלות ה .2

לטפל באחזקה   עובדי קבלן שתפקידם  2עוד הצוות כולל עובד עירייה ו .3

קבלות לפי פניות המת  ומהב, אבנים משתלבות וכד ט רחו השוטפת של ריהו

 . העירוני  קדמוב

  הדרך ום בתח זקהצוות האח על ישירה   אחראיתמנהלת המוקד העירוני   .4

יכות הסביבה א ל.מזכירת המחלקה בדים. נוכחותם של העו  ומאשרת את 

 עדיפויות.לפי סדרי   שוטף מפעילה את הצוות באופן

  על סדרי עדיפויות משלו ומדווח  בשטח  על דעתו   מחליט  מנהל הצוות   .5

בודה. יחד עם זאת, הע פר ימים על ביצועסמדי מה ב ביהסאיכות   למזכירת

ם ללא פתיחת שלא דווחו למוקד ומטפל בהם געים מפגזהה ת ממנהל הצוו

 קריאה.

מנהל  עשות על פי החלטת ודות הנביצוע העבא יומן עבודה המתעד את  נמצ לא  .4

 הצוות. 

בשעה   הכניסה לעירעובדי הצוות משער  2וף את סי לא אחרא מנהל הצוות   .5

ת הללמנ ולדווח על נוכחותם 15:45ה למחסום בשעחזירם וקר ולהבב  7:30

 הקבועה. ם בשעה בכל יו האיסוף אינו מתבצע וני.יר הע  מוקדה

א פיקוח מקצועי  ות ללמתבצעבצעות ע"י צוות האחזקה דות המתכל העבו .6

 .  דסמהנ ל שחוות דעת נדרשת מקרים בהם  כולל  

. מזכירת דהבווע העצ ביל הנדרשים החומרים כמות  הצוות קובע את  מנהל  .7

כרז  ים למרחי המ ת אמת כות הסביבה אחראית לבדוק את ה מחלקת אי

 ומאשרת לתשלום. 

למקרה של תלונות, מול חברת גריפון   ר המטפל בעובדיםאיש קש לא נמצא .8

 וברורים אחרים.  

עובדים, מנהל הצוות  אחראים מ ר יותיש ,  אין פיקוח ובקרה על צוות האחזקה .9

ביצוע  ת, מקצועי  יכים חוות דעתם המצרבמקרי םגח שטבלטות  חה פועל לפי 

וף הפועלים  יסא ,כללאינו מתועד ים או שספר ימחר מק לא ד רהעבודות מתוע

 איכות העובדה ירודה.  . תמיד בזמן  ע אינו מתבצ 
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הטיפול בהם  ח כי לצוות האחזקה ודוו  שנמסרות פניות הביקורת קיבלה רשימ .10

 צאו: אים שנמלן הממצולה,  דגמיות בדיקות שטח מ 3ערכה   הסתיים

דרגות שבורות בשטח ן מלתק  יש  לפיהמוקד  תהתקבלה פניי   219.4.ביום 

 ת. תועד בתמונו. לא טופלה   ציבורי. הפניה

הפניה טופלה והתמרור פונה  פל תמרור.  התקבלה פנייה לפיה נ  8.4.21ביום 

 מהמקום.  

ל  טיפ  קהחז האצוות  כה . התקבלה פנייה לפיה קיים בור במדר  10.2.21ביום 

 י מילוי חצץ ללא הידוק.  ה ע" פנייב

פניה לא שטח ציבורי. ה ה על מדרגות שבורות ביי פנבלה  התק  21.3.21ביום 

 הטיפול בפניה הסתיים.ווח כי  למרות שד טופלה

ה  הפני או ממקומם.התקבלה פנייה לפיה אבנים משתלבות יצ  12.4.21ביום 

 וי חול. טופלה ע"י מיל 

 "י מילוי חול.ה עיה טופל . הפנ 13.4.21 וםקבלה ביכנ"ל בפניה שהת

לא    תנועה. הפניהה יש גדר שבורה על אי יפ פניה להתקבלה    22.2.21ם ביו

 ווח כי הטיפול בה הסתיים.ד שלמרות  טחטופלה בש

וות  ע"י צהתקבלה פניה לפיה יש בור במדרכה הפניה לא טופלה   22.1.21ביום 

 ה וד עבאת ה   צעלבהאחזקה מהסיבה שהצוות אינו יכול  

קיים   ל טפדע לשצוות האחזקה אינו יכול או יו פניות   כי ורת מציינתיק הב .11

 התקלה לא תוקנה. על  פודווח שהטיפול הסתיים למרות שב

 



 

 2020שנתי  דוח

 

 

 הם הסתייםשהטיפול בפניות   –ביקורת שטח תיעוד 
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 צוות אחזקת מבני ציבור 

  דיםעוב  3  אספקתעבור  ₪  ₪  253,399סך של    פוןלחברת גרי ההעירייה שילמ  .1

 . לאחזקת מבני ציבור עיםבוק

 סכום זכות  צוות פרטי התנועה  ערך  יך תאר תאריך רישום 

 32,887.53 מבני ציבור  1/20פועלי אחזקה  16/02/2020 31/01/2020

 29,875.95 מבני ציבור  2/20זקה פועלי אח 29/02/2020 29/02/2020

 19,734.39 מבני ציבור  3/20פועלי אחזקה  31/03/2020 31/03/2020

 3,959.28 ני ציבור במ 5/20פועלי אחזקה  31/05/2020 31/05/2020

 26,532.09 מבני ציבור  6/20פועלי אחזקה  16/07/2020 16/07/2020

 31,939.83 ור ציב מבני 7/20פועלי אחזקה  17/08/2020 31/07/2020

 25,358.58 מבני ציבור  8/20פועלי אחזקה  31/08/2020 31/08/2020

 28,374.84 ר מבני ציבו 9/20פועלי אחזקה  25/10/2020 30/09/2020

 24,415.56 מבני ציבור  10/20חזקה פועלי א 16/11/2020 31/10/2020

 30,321.30 מבני ציבור  12/20פועלי אחזקה  17/01/2021 31/12/2020

 253,399.35   ה"כס    

 

   ₪ 25,000 –מוצע לחודש  במ  האחזקה והשיפוץ ות על .2

אשר  ובדיםע  2ו  יבור כולל מנהל צוות מת מבני צ אדרוג והת קת שצוות אחז .3

ומטפלים בעיקר בפניות   ני ציבור בעירייה. כפופים למנהל מחלקת אחזקת מב

 . קההמגיעות למחל

  קה ירת המחלע"י מזכ  אחזקה ה   לצוות  חלק מהפניות הדחופות מופנות ישירות .4

 המחלקה.   מנהלחלקם מעוברות ל

 ופנות אליו. דחופות מ  תכי פניות פחו מנהל המחלקה מסר לביקורת
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ודה מסודרת  כנית עב אין תו ה הכולל תיעוד של עבודת הצוות.דוב ן ענמצא יומ  .5

 בשיטת כיבוי שריפות. יים  נטוו רכים הרל אלא העבודה נעשית על פי הצ 

י  מדגמדק באופן קה בו המחל   מנהל. על עבודת הצוותי  ועמקצ יקוח אין פ .6

רת שטח מדגמי  בביקו כות העבודה.ידק את א ך אינו בוא שהעבודה נעשתה

 ( .פורט בהמשךי) כות העבודה יאב ים נמצאו ליקוי

ע  ויצתוכניות לברבית המקרים לא נמסרות מ בכי  ורתה מסר לביקמנהל המחלק 

   ו/או דרישות מפורטות לביצוע. 

בודה  עות ה בדיקות פתע לצומסר לביקורת כי הוא מבצע קה מחלל המנה .7

 בתדירות משתנה. 

בשעה   ות או ימיםבבוקר ומסי  7:30בשעה בודה ע לים את יום ההעובדים מתחי .8

 . דיםעוב. מנהל הצוות מנייד את ה 16:00

  כל יוםעו בגישה אחראית לתעד את נוכחות העובדים  המחלקה מזכירת   .9

של   את שעות הנוכחות מת ומסכ כזת מר ירה במזכבסוף החודש  לעבודה. 

את   תימתומאשר בחר הימים שעבדו בפועל. מנהל המחלקה מספ י העובדים לפ

 העבודה שעבדו בפועל.  ימי

ם למחלקה הכולל שעות  קת מבני ציבור מנהלת דוח פניות המגימחל   תרכימז .10

רת המחלקה ממיינת את  מזכי ה.ניומהות הפ פונה המחלקה הפונה, שם ה 

   . בותםחשידחיפותם ו ות לפי רמתהפני
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 לאחזקת מבני ציבור צוות  –ות  דוח פנידוגמא ל

 

  תאריך

 אחראי  הפניה  ורתא ם מקו הפניה

תאריך  

ותהער טיפול  

 מרכז ר"ן 01/03/2021

ן ומו כך שלא נית כניסה נתלש ממק  משקוף דלת

     שמואל  לסגור טוב את הדלת 

 מרכז  אומנויות   01/03/2021

יפול + מנורה שרופה  סידור תקרה  שהולכת ל

     ל ואשמ כניסה ב

   15/03/2021 שמואל  כרויות למרכז קשרז התמכונניות ממרכ  2העברץת  מרכז קשר 02/03/2021

     ת תנור חדש.  קנהת יחידת איתור  02/03/2021

רצו להתקן את התנור   

והוא נמצא פגום. הותקן  

 בהמשך

02/03/2021 

ך  אגף חינו

       ינקלשטיין חדר של אילת פרטיבות ועובש  מיוחד 

04/03/2021 

מתנ"ס מנחת  

   03/03/2021 שמואל  ים באסלה זורמ שרותים שלישי משמאל מים שלמה 

 מחשוב  04/03/2021

של חוי  רדחדק של שוקי לחהעברת מדפסת מה

   07/03/2021 שמואל  בראון לשעבר

   07/03/2021 שמואל  רותי גברים נזילה בכיור ש "ח  פש 04/03/2021

 טפטוף על השולחן חדר של סימי  הנדסה   04/03/2021

חברת 

 יים עד פסח  כשבוע   ודותבע  15/03/2021 איטום 

 גביה  04/03/2021

  יה ה אחד עדיי ןפלורוסנטים בגב הוחלפול אתמו

   04/03/2021 שמואל  מהבהב

 מתנ"ס ברכפלד 04/03/2021

ת  דרוב וגורם לנזילה + הובמטבח לא מחובר טז בר

 10/03/2021 שמואל  וילון לצורך כביסה  

את הוליונות ביקשו ממי  

וריד  שעושה את השיפוץ שי

 להם

 יחידת איתור   04/03/2021

התנור  ן+ התקנת היש נקודות חשמל בקראוון 

 16/03/2021 שמואל  החדש שהגיע

לא התקינו את התנור כי  

 לא מתאים ש חד הגיע תנור 

     נת מזגן ישן התק  סמינר בתיה     09/03/2021

יעשה בעז"ה בשבוע הבא.  

לאפריל  ע"י טכנאי   25

 מזגנים 

     שמואל  סתימה בכיור שהותקן   מרכז ר"ן 10/03/2021

   10/03/2021 שמואל לא ניתן לנעול את דלת הכניסה   -תונים פחמש מתנ"ס ברכפלד   10/03/2021
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 למשרדים 

   11/03/2021 שמואל  ובאשכול פיס למחלקת מחשהעברת מחשבים מה וב מחלקת מחש 11/03/2021

       ט"ק /שוקי אהרונוביץ למחשוב העברת  מחשב מב מחלקת מחשוב  11/03/2021

11/03/2021 

מחלקת 

       לוח שעם חדר אהובי הרשלר  יתתלי לוגיסטיקה  

     יה  גבסככה מחלקת  מוקד עירוני  11/03/2021

ה  בגלל המתנ רצו להתקין

ורונה כבר לא  בחוץ בק

 י  רלוונטי

 יסגה מרכז פ 14/03/2021

ות בו  חשמל קפץ בקומה עליונה בחדר שמתקיימ

     וועדות השמה  

דוק. לא  שמואל הלך לב

קשור אלינו. קשור לקבלן  

 בד שם שע 

   16/03/2021 שמואל  אגף ימני ריח חזק של ביוב  מחלקת רווחה   14/03/2021

 מחלקת רווחה   14/03/2021

ובדות .  גורם ע 2שבר בגבס בין  20 חדר 

   17/03/2021 שמואל  לשריטות. 

   16/03/2021 שמואל  רופפה שרותי נשים בכניסה התידית דלת  מחלקת רווחה   14/03/2021

14/03/2021 

מרכז  

       הפרדה ביןמרכז קשר למרכז התמכרויות   ויות  כרהתמ

 בת נדיב  14/03/2021

+ חוטי חשמל שהשאירו  ת וילונות מחדר לחדרהעבר

   16/03/2021 שמואל  היו שם ה מפעם קודמת שעל הריצפ

   16/03/2021 שמואל  שרותים סתימה ב בת נדיב  15/03/2021

 מטמון  15/03/2021

שיוכלו להתקין שלט   מלנקודת חשם יש האלבדוק 

       6עובש חדר  מואר+ החלפת תקרה עם

   16/03/2021 שמואל  מחשבים מנעלה למחשוב  4העברת  ת מחשוב מחלק 15/03/2021

   זינגרביץ לא עובד כראוי  12דר חמזגן ב שפ"ח   16/03/2021

נמצאה בעיה. הוסבר    לא

להם שאותו מנוע לא יכול  

נית על חום  זמ לעבוד בו 

 ור וק

   07/03/2021 שמואל  התקרה בחדר של מיקי  טיפטוף מים מ מחלקת רווחה   16/03/2021

       מקומה  אסלה בשרותי בנות זזה מ ספריה   16/03/2021

   18/03/2021  שמואל רוסנט מהבהב בחדר של אבי עדןופל גזברות  18/03/2021

18/03/2021 

מועדונית בת  

 חיל

לת  הדת יצאה ממפתן תיזוית מתכ

ות הראשיתובעקבותיה יצאו כמה קרמיקות צר

ה מפגע  פו ומהווות נוספות התרופ תומכות וכן קרמיק

   22/03/2021 שמואל  לבנות שעלולות ליפול 
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18/03/2021 

מועדונית בת  

     התקנת סל לכדורסל בחצר ילח

רות מבחנת  אין אפש

 בטיחותית 

18/03/2021 

מועדונית בת  

   22/04/2021 שמואל  מהחיבורים שלוא שא סינטטי שיצד סידור חן

18/03/2021 

  מועדונית בת

 חן

ריםשהיה בהםרטיבות והם בשני חד צביעת קירות

     וב לצבוע את יתר הקירות נראים מקולפים. חש

ה שבוע הבא.  "יעשה בעז 

 סוף אפריל 

18/03/2021 

מועדונית בת  

   22/03/2021 שמואל  סתימה בשרותים שמאלי   שבע  

18/03/2021 

מועדונית בת  

 שבע  

ף את מיקום הארונות  בחדר כיתה יש להחלי

ר )שכל האפורים יהיו  עם האפו ולהחליף את הבז'

   22/03/2021 שמואל  בר אותם לקיר לאורך קיר אחד(. ולח

18/03/2021 

מועדונית בת  

   22/03/2021 שמואל  לתות ארון מטבח תיקון ד שבע  

22/03/2021 

נית חנוך  דומוע

 שמואל  רת קיר גבס וכד'...שתיות למטבח חדש. שבית לנער

מיד אחרי  

 ח פס

מטבח  אחרי התקנת ה

 יכו מה שצריך עוד ימש 

 

  של ירוט פ כוללים העבודה   יומני. בטבלת אקסל עבודה יומן  פיקהמזכירת המחלקה מ .11

  ועלים.הפמקום העבודה של ואריך בו בוצעה בעבודה, כמות הפועלים הת, שבוצעה העבודה

 . העבודהכמות ו  העבודות כוללים אתבודה העיומני  

 

 

 : קת מבני ציבורהעבודה של צוות אחז להלן דוגמא ליומן  .12
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 ני ציבור בזקת מאחצוות   – יומן העבודה

 

 תאריך

יום  

 בשבוע 

ת  וכמ

 ביצוע  מקום עבודה פועלים 

 בנהבדיקת כל הנזילות במ -משכנות תמר  סדות חינוך  מו 3 שני  01/03/2021

 נזילה . להמשך טיפול.  נמצאה בעיית -אבי עזרי  מוסדות חינוך        

 מוסדות חינוך        

  התקנת השחלת צינור בתוך המרזב הקיים, -זרי אבי ע

 ריעות בחזרהיסיפון בכניסה למרזב , הדבקת ה

 וץ בתיבה בחוץמנעול פר  תיקון מתנ"ס ברכפלד      

 איטום ותיקון כל הנזילות   -ת תמר נותמשכ נוך  מוסדות חי 3 שלישי   02/03/2021

 חינוך הישנה  איטום מעל מחלקת  די עירייה  משר 3 רביעי  03/03/2021

 פלורוסנטים  10חלפת ה -ביה ג משרדי עירייה        

 נגרם בהובלה עקב נזק שפתיחת התנור החדש . לא הותקן  דת איתור ייח      

 סטודיו אומנויות        

, חיזוק התקרה  60*60סטיות קותקרות א 28החלפת 

ורנ מוגן מים מוקדים, החלפת גוף תא שנפלה במספר

עקב לחשמל, תיקון חורים בגג, תיקון נזק  בכניסה, חיבורו

ה בגוף תאורהיצוני ררת מים בעבר, שפכטל, החלפת נויחד

 הקיים 

 טיפול זמני בניאגרה נוזלת    מנחת שלמהמתנ"ס       

 קנת תנור קיר מחוץ למבנה הת ש.ג. 3   חמישי 04/03/2021

 מתנ"ס מנחת שלמה קרטונים ל 10העברת  ה  קורונ      

 ז ר"ןמרכ      

לברז כיור   םבור מיהשחלת צינור מים לברז החדש, חי

 מטבח 

 החלפת פלורוסנט מהבהב עירייה    ימשרד      

 רייה  משרדי עי      

ף תאורה  חיבור גו -מחלקת חינוך ) מרכז לצעירים( 

ק רגל רדלצורך טיפול בבעיית נזילה בעבר, פרוהוש

 השולחן  שולחןוהעברת לצד

 צעירים מרכז לנוער ו      

חת לגג בגלל  תואחוץמתיקון חורים בקירות , הזזת תנ

 חדירת מים 

 חיים  פתיחת השער החיצוני לבקשת מחסן חפציבה       
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 סדות חינוך  מו      

 2ת בכניסה . פרוק דליים לגבי סיור עם ח -אוהלי ספר בנות 

נעול הדלתות , החלפת מ 2הת הדלתות בכניסה והגב

 והתקנת גלגל האטה 

 נת מסך פלזמה על הקיר התק -  לישכה משרדי עירייה   3 ראשון  07/03/2021

 שרדי עירייה  מ      

בכיור שרותי גברים . נזילה  החלפת נורה מהבהבת בכניסה

יות החיצוניות )  ידק טיפול ב)אצל שושי( חדרים כתום/ ירו

 חדר ישיבות(, סגירה בין הקראוונים 

 חדר של שוקי להנדסה  פסת מההעברת מד שרדי עירייה  מ      

 ?רייה ??משרדי עי      

הגדלת חור לנגדי ?   ,החלפת מנעול, התקנת צילינדר

 במשקוף

 שה עם איש  אינסטלציה על בעיית הנזילה במטבח פגי ז ר"ןמרכ      

 תיקון החשמל של התנור  התמכרויות   כזמר      

 הו דר שהתפרקה לכוון מתתיטלאי לג תורת חיים       

 3 שני   08/03/2021

) מרכז  סאשכול פי

 לצעירים(

מחיצות   4סנטים, העברת פלורו 12 גופי תאורה , 6החלפת 

 ממחסן חפציבה 

 ך  מוסדות חינו      

עפ"י ידרישת התקנת מעקות בטיחות ) -נאות הפיסגה 

 בטיחות( 

 יחות( התקנת מעקה בטיחות )עפ,י דרישת בט - אבי עזרי מוסדות חינוך        

 בשביל   י הירידותתיקון כל מאחז היד בשת -אבי עזרי  נוך  ימוסדות ח  3 שלישי   09/03/2021

 סדר במחסן משרדי עירייה        

 ש.ג. 3 רביעי  10/03/2021

לל סגירת הצינורות הנכנסים תימת חורים בארון חשמל כוס

אה  יוהנחת מלכודות עכברים+ קריית עכברים לארון עקב בע

 בעיה מל ופתירת החשעל אי ספיקת 

 סמינר בתיה       

  והמיקוםהגעה עם הטכנאי מזגנים לצורך בדיקת המזגן 

 התקנתו ל

      ???? 

רת הכביש ע"י  כתם שמן על הכביש עקב סגי -שד' בית הלל 

 חול על השמן   משטרה . שמו

 הוד והדר       

ור בלר, התקנת צינור, ברז וחימל קרוב לקוהעתקת חש

 גל שולחן ר הקולר, תיקון

 תיקון הברז ס ברכפלדמתנ"      

 מתנ"ס ברכפלד      

הצילינדר בדלת כניסה ך ן והיפותיקו -משפחתונים

 למשפחתונים  
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 מרכז ר"ן      

וז מרשת יית הצפה והחלפת מכסה ניק טיפול בבע

 לסגור???

 סילת ישרים מועדוניות מ 3 חמישי   11/03/2021

+והתקנת מחזיר  מןל הדלת למחזיר שעהתקנת משקוף מ

 ול לשער, ריתוך מעצןרוחיזוק הצירים שמן גד

 ם למחשוב  בימחש 4ת העבר אשכול פיס      

 יחידת איתור       

ית בטיחות והסרת מעקות  ת עקב בעיריתוך גדר בין המעקו

 הוות סכנה שמ

 הוד והדר       

צר חפיסת יוטהעל הגדר לאורך הת ומתלים, תתליית תמונו

 החצר מ ופינוי פסולת

 

ו  בר או הוע תרלמועד מאוחר יו נדחונמצאו עבודות שלא בוצעו בפועל אלא  ביומני העבודה .13

 . ע"י עובדי הקבלןבפועל     לטיפול גורם אחר. יש לדווח ביומן העבודה רק עבודות שבוצעו

 

   . מחלקה ה  מנהלשל ורו לאיש ני העבודה עוברים בסוף החודש יומ  .14

 

  שביצע מבלי ות מדגמיות בדיק שביצע   לאחר   ודהעבה  יומני אשר את ממנהל המחלקה  .15

 .  הכמויות  ונאותות העבודה איכות  ,לבפוע ותד העבו כל  ביצוע לבדיקת  בשטח סיור 

 

ועיות.  חיות מקצ אין צורך להנ ולכן זקוקות לאישור מהנדסהצוות אינו מבצע עבודות ה .16

דבר    ודהעב צוע הלאחר ביצע בישור מתהא  עי וה אישור מקצ בודה המצריכבמקרה של ע

 הל התקין.נמ הנוגד את ה

  ומנהל המחלקה  ייהירהנדס הע מסגן בלווי   בדיקות שטח מדגמיות , כה ערהביקורת   .17

 ולהלן הממצאים שנמצאו:

ע"י  ו  עוגנ ותור גופי המנחלפת מנורות. חלקי תקרה אקוסטית כולל ההוחלפו   במכון נעלה

ופי  גפר  נמצאו מס  ת.עיולא בצורה מקצו  םבנהליע"י חוט ברזל כנדרש  אל ט חשמל וחו

 י והדבר מהווה מפגע בטיחותשאינם מעוגנים כנדרש   אורהת
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,  בצורה חובבנית ולא מקצועית ב מסילת ישרים נעשתה הדבקת פנליםחובר  וניתדבמוע

ואסטטית ,   איכותית שאינהורה גבס נעשתה בצהקיר קה בחיפוי הקרמיסיום עבודת 

 קצועי. מ  בודה שלא באופןע ונעשתה ללכצנרת לא עוגנה 

כדי   שתמש בחומר ממוחזר ולא בחומר חדכי מדיניות המחלקה להש  ה :הביקורת מעיר 

 ויות ולכן העבודה אינה נראית איכותית ך בעלסו לח

  lni  -ה  ברז מקצועית. לאורה מאולתרת בצוהתקנת כיור  נעשתה  חדש  מבנה    6במגרש צ  

ן  הכיור הותק  הקיר ,ת מ לטובו יקוז גלויהנ הנרת  צ במקום לא תקין, כל   הכיור הותקןשל 

מילוי בין חריצי    ןאיי. יחות טכה לקולר משוחרר ואינו ב בזורי, חסר ארון, הארופן פרובא

 ה אינה אסטטית . המרצפות בשירותים, המרצפות שקועות. העבוד 

בוצעה באופן שאינו   החורים בגג תקין אך סגירת  יעה באופן צבנעשתה  חינוךבמחלקת ה

 . קצועימ

הנחיות מתאימות   יש לקבל  עותית(  משמ)  הכי לפני כל עבוד מליץ  ה מהנדס העירייה  .18

 .  פיות כסת ולשקול עלויו

  לביצוע  רטותל המחלקה מבקש שלפני כל ביצוע עבודה תתקבלנה דרישות מפונהמ .19

  יכותן ביצוע, אזמ י שהעבודה תתבצע בהתאם לציפיות הכולל ד כ עבודהה ממבקש 

 תקציב.לואם לצרכים  תבה םאיכות החומרי  העבודה,
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 נון צוות אחזקת גי

  ובדיםע  11 אספקתבור  ע ₪ 1,593,756סך של  פוןלחברת גרי העירייה שילמה .1

 לפי הפירוט עבודהכולל עובד שהוגדר כמנהל  .עירב הגינון לתחזוקת קבועים

 הבא: 

אריך  ת

 כום זכות ס צוות פרטי התנועה  תאריך ערך  רישום 

 21,359.15 גינון  ן צומת נתיבות שלום וגינ 31/01/2020 31/01/2020

 111,432.84 גינון  1/20גינון  31/01/2020 31/01/2020

 135,810.01 גינון  2/20פועלי גינון  28/02/2020 28/02/2020

 79,492.51 גינון  3/20פועלי גינון  31/03/2020 31/03/2020

 9,992.92 נון גי 4/20פועלי גינון  30/04/2020 30/04/2020

 86,916.37 ן גינו 5/20 גינון  31/05/2020 31/05/2020

 2,344.17- גינון  5/20קיזוז גינון  31/05/2020 31/05/2020

 2,000.00 גינון  5/20השלמה גינון  31/05/2020 31/05/2020

 110,882.07 גינון  6/20פועלי גינון  30/06/2020 30/06/2020

 85,294.92 גינון  ון פארק עירוני נוייקט שיקום גיפר 30/06/2020 30/06/2020

 107,036.46 גינון  7/20גינון  31/07/2020 31/07/2020

 69,741.36 גינון  שדרוג גינון פארק עירוני  31/07/2020 31/07/2020

 169,323.15 גינון  8/20פועלי גינון  03/09/2020 31/08/2020

 96,802.99 גינון  9/20פועלי גינון  01/10/2020 30/09/2020

 51,667.71 גינון  פארק עירוני  דרוג גינוןש 01/10/2020 30/09/2020

 66,590.00 גינון  10/20 פועלי גינון 01/11/2020 31/10/2020

 78,533.50 גינון  2 -10/20פועלי גינון  01/11/2020 31/10/2020

 88,756.67 גינון  11/20פועלי גינון  07/12/2020 30/11/2020
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 51,551.37 גינון  בית הלל יכרות שד' שיקום כ -פועלי גינון 07/12/2020 30/11/2020

 79,593.93 גינון  12/20פועלי גינון  06/01/2021 31/12/2020

 93,322.37 גינון  12/20פועלי גינון  31/12/2020 31/12/2020

 1,593,756.13   "כ הס    

 

   ₪  ,00076 –לחודש    עלות העובדים בממוצע .2

דה שתפקידם לטפל  עבומנהלי    2  עובדים קבועים ו 10כולל  ן וות אחזקת הגינ צו .3

יפול בפיצוצי מים  וט עיר עולל ניקיון גיזום באחזקה השוטפת של הגינון ב 

 פי הצרכים המיוחדים. משתנה על  מספר הפועלים   בגינות הציבוריות.

  2  ים.עובד 3-4צוות בין   משנה בכל צוותי  3ת אחזקת הגינון מחולק ל  צוו .4

י אחראי על תיקון  שלישצוות הם על התחזוקה לפי שכונות והיאצוותים אחר

 פיצוצי מים בצנרת. 

 ;  בעירייהן ת הגינוהמבנה הארגוני של מחלק .5

 אחראי על כל מערכת הגינון בעיר  -מנהל מחלקת גינון

ספקת  ג לאלדאולפי אזורים, לנייד את העובדים  י אחרא  – מנהל צוות אחזקה 

 . מערכת ההשקיה בגינות  לשאי על תפעולה אחר הציוד הנדרש ו

בפרויקטים מיוחדים  ראי על חלוקת העבודה לצוותים, עוסק אח -עבודה  מנהל 

 על איכות ואופן הביצוע. ח אך אינו מפק 

   דים בתחום הגינון בעיר.יקטים מיוחאחראי על פרו -יועץ גינון

ן. ינושל צוותי אחזקת הג   החודשית בלה את תוכנית העבודההביקורת קי .6

 רובות ע"פ הצורך. תים קלעי  תלהשתנוה אינה קבועה ועשויה דותוכנית העב 

 העירוני.   קדהמתקבלות במוצוות פיצוצי המים פועל לפי קריאות   .7

מידי יום. יועץ הגינון  לא נמצא יומן עבודה המתעד את העבודה הנעשית בשטח   .8

י קיימת  דה כ ן עבודה לאור העוביומ ניהול ב יקורת כי לדעתו אין צורך סר לב מ
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תו, יש צורך ביומן עבודה  . לדעוותיםעבודה וחלוקה מסודרת בין הצ   יתתוכנ 

 ום. עבודתם בכל ים ובדים בעבודה ואת מיקומתעד את נוכחות הע ה

  לפי תוכנית העבודהבדים העו  אין פיקוח על עבודת הפועלים למעט פיזור .9

 ש המוסכמות. פגואיסוף מנקודות המ 

  בכוחות עצמם  בבוקר להגיע יםהפועלים נדרש יר.  נון נמצא בפאתי העמחסן הגי .10

  העובדים לעבודה . לאחר שם נערכת התארגנות  למחסן החירוםש  המפג  נקודתל

 מנהל הצוות אחראי לפזר את העובדים באזורים שונים בעירת ההתארגנו

 .לתוכנית העבודה בהתאם

  ורכישות נמצאיםב, יהול תקציעבודה, נ   הוצאת הזמנותרכש כולל נושא ה .11

 מנהל המחלקה.   לש  כותו הבלעדיתבסמ

בשעה   ומסתיים   14:50בצע החל מהשעה בודה מתום העבסי ם איסוף הפועלי .12

 במחסום .......  15:30

  מנהל צוות העובדים הואמעקב מסודר אחר נוכחותם של הפועלים.  ין א  .13

מנהל  וא מקבל מ הנכנסים לפי דווח שה פר הפועליםמס  דווחלמעשה אחראי על 

 עבודה כלל מספר הפועלים שהגיעו ל עדולא ישלעיתים כך  העבודה בשטח.

 ו יום. באות 

ם בין  לים במספר הפוע לא נמצא תאובבדיקת נוכחות אקראית שנערכה בשטח  .14

 הדווח שמסר מנהל העבודה לדווח שנמסר ממנהל הצוות. 

נוכחות  ועלים מעביר לעירייה את דוחות הצוות הפ , מנהלף כל חודשבסו .15

 לקה. ישורו של מנהל המחלא

המגיעות מהמוקד  ניות  ות הפ י כמהפועלים מסר לביקורת כ  לש מנהל העבודה .16

 ות העבודה. יכבא  ופוגעת בתוכנית העבודהות לשינויים העירוני גורמ 

סמכותו של מנהל  בם השל פועלים   תוהיעדרויואישור יציאות מוקדמות  .17

  אלת הביקורת, מנהל מחלקה. לש של מנהל ה ללא פיקוח ומעקב  ישירהעבודה ה

מ שזה ידווח  ות ע"מוקדמ הל הצוות במקרים של יציאות נמ  מעדכן אתודה העב

 עירייה. ל
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ה כמות  אבפאתי העיר נמצ ניינון הנמצא בצמוד לפארק העירובבדיקת מחסן הג .18

   גניבה. פני ן ללא מיגון מתאים מהמחס  על גגגדולה של צינורות השקייה 

 

 

 

 

 

  דווח הח לבין  טבש בין מספר הפועלים  ה תאמה מלאאין ה לעיתים קרובות,   .19

 מספר הפועלים שעבדו בכל יום.   ויק במד לעירייה כך שלא ניתן לדעת 

תן לבדוק את איכות העבודה.  ולא ני  רה ללא פיקוח ובקעבודת הפועלים נעשית  .20

 ה נעשית ע"פ תוכנית עבודה. העבוד

 : ים שנמצאוקרי להלן הממצאים העיוות שטח מדגמיות  ורת ערכה בדיקהביק  .21

ים נמצאו  על פו 4) לא כולל את מנהל העבודה(   בלבד עובדים  9הגיעו   29.5.21ביום  •

דשה ו  שתילה חל  עובדים נמצאו בהכנת שטח 3ז ראשי,  מטפלים בפיצוץ מים בבר

 חוב חפץ חיים.צאו בעבודות ניקיון בגינה החדשה בר עובדים נוספים נמ 2

מים   מטפלים בפיצוץ בדים נמצאועו  2ובדים בלבד. ע  12הגיעו    1.6.21 םביו •

  4ו  ברחוב שערי תשובה,  עהנו צימחיה על אי התם עסקו בגיזום ובדיע  4ארק, בפ

קאל. עובד נוסף עסק  רות יחז שדעסקו בגיזום ונקיון ברחוב עובדים נוספים 

 כיסוח. בפעולות השקיה ועובד נוסף רכת בבדיקת מע

בשדרה הראשית.  צים חדשים  בשתילת ע פועלים העוסקים  6נמצאו .  6.6.21ביום  •

העבודה למנהל   הלמנאום מלא בין לא נמצא תים העובד   חותכנו מספר בבדיקת 

 הצוות.  

 

במתכונת הנוכחית   וךוחינ וריבושיפוץ מבני צ אחזקת העיר עבודות  ם:לסיכו

    שאינו מקצועי, אופןב  מתבצעותות העבודרודה,  אינה יעילה , איכות העבודה י
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ים.  ש ופן שאינו אסטטי גם במבנים חדבא בודות מתבצעות צאה מכך העוכתו

עבודות אחזקה  חצי מיליון שח בשנה על   -רייה מוציאה כ ימתכונת הקיימת הע ב

 שאינן מקצועיות.ושיפוץ 

קודמות. חזות  שנים  טובה יותר מ  כחיתונת הנובמתכ  נון בעירהגי זקת אח ותעבוד

עירייה  ה העובדים.   של יעילניהול   מתבצעאך לא ובה יותר העיר נראית ברמה ט

יעיל   יהול  נבעיר אך ללא    בשנה עבור אחזקת הגינון ₪  ליון וחציימ  -כ  משלמת 

וכנית  בת העבודה ואת העמידה למדוד את שעות  תי העבודה לא ניתן צוו של 

   עבודה .ה

 

 

 תגובת ראש העיר

 קה.  האחזנושא  בדיקת מבקר העירייה על אני מודה ל  

ם קבלת  ומיד ע לתשומת ליבה את ממצאי הביקורת העירייה לקחה 

 . ות את המבנה הארגוניתי לשנוטת הדוח הורי טי

גף תפעול  חברה של יעוץ ארגוני שהמליצה על הקמת ארה שכהעירייה 

דות התחזוקה בעיר. מונה איש מקצוע  כל עבות תחתיו אתשתיות שירכז  

 הקמתו. בתחום הבינוי והאגף בשלבי 
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 ח נושאי הדו 

 

  הבסיס החוקי •

 ם י נתונים מספרי •

 הסדר משרד העבודה והרווחה  •

 הפעלת החונכים במודיעין עילית •

 הליך קבלת אישורים •

 תקציב חונכות  •

 החונכים שכר   •

 תפקיד החונך ותחומי פעילות  •

 היקף החונכות  •

 עבודה מיון החונכים, תנאי הסף ואופן קבלת חונך ל  •

 והדרכה הכשרה   •

 פיקוח ובקרה  •
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 אישית  ת כוחונ

 הבסיס החוקי 

 (  33. ה) הוראהעבודה והרווחה  משרד  –הוראות התע"ס   .1

ה בתקנון  המופיעות  ההוראות  של  החוקי  הוא  תוקפן  )תע"ס(  הסוציאלית  עבודה 

המנהל   )תפקידי  הסעד  לשכת  ארגון  תקנות  הסעד,  שירותי  לחוק  התקנות  מכוח 

אלי לנזקקים והגשת  סוצי טיפול( "מתן 1)א( ) 4, סעיף 1963 -תשכ"ד ה וועדת הסעד(,

נוהל   להוראות  ובהתאם  דין  פי  על  הרווחה  וסעד  משרד  של  הכללי  המנהל  הנחיות 

 .1986תשמ"ו  ל בנזקקים הטיפו הסעד,וכן מכוח תקנות שירות  ,חון החברתיטיוהב 

 סוציאלית  עבודה תקנון

  עם   ילדים  ובעבור  בסיכון  ילדים  בעבור  סומך  האישי  והמטפל  המטפח  שירותי

 ניתנים   מוגבלות

  אלו   שירותים.  במכרז  שזכו   גופים   -90  בכ  המועסקות   סומכות  באמצעות 

 הוראות  על מבוססים

 .  סוציאלית עבודה  בתקנון -3.3 ו 10.3.1

  מקצועיים   סמך  עובדים  הפעלת  נוהלי ,    3.3  הוראה,  סוציאלית  דהעבו  ןתקנו 

  3.3  הוראה.    2015  במאי  11,  החברתיים והשירותים  הרווחה  משרד,  משפחתיים

  פירוט   ללא  הרווחה  מחלקת  בשיתוף ,  המפעיל  ידי  על   הניתנת  בהכשרה  עוסקת 

  זים הרכ,  הסמך  מעובדי  הנדרשים  והדיווח   ה כרבהד,  בהכשרה  הנדרשים  התכנים

 . אלו  שירותים של ספקיםהו

 

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/Mancal/Pages/OpenSpecialHozerMenakal.aspx
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/Mancal/Pages/OpenSpecialHozerMenakal.aspx
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 ציטוטים מתום הוראות התע"ס  
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 כנסת ישראל  -המידע מרכז המחקר ו .2

מה סקירה של מרכז המחקר והמידע בנושא פורס  2020רואר בפב 20ביום  
דרת פעילות כחונכות,  ק בהגהעוס  " לת חונכות אישית לקטיניםלהפע  םאיתנ"

ון של משרדי ממשלה, תנאי הסף, הכשרה,  הפעלת חונכים ביוזמה ובמימ 
 הדרכה והפעלה של החונכים.  

 :  תמצית הסקירה

ניינם הפעלת עקרוניים שעלא נמצאו חוקים, החלטות או הסדרי ממשלה   •
עט תיקון חוק המציין במפורש כי  מ ל  כים לחניכים בגירים או קטיניםחונ 

עיסוקים המחייבים את הגברים העובדים עם ילדים עד ללת בות נכונכח
 המצאת אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתם. ב  18גיל  

מ    19,000כ    2019בשנת   • אישית  חונכות  קיבלו    חונכים   13,000ילדים 
ממשלתי הרווחה    חונכות  כולל  ת  בתמיכה  העבודה  משרד  מטעם 

 ירותים החברתיים. שוה
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 ארגון עזר מציון  .3

החונכים    ארגון  עילית  יעיןבמוד   להעסקת  הארצי  במכרז  זכה  מציון"  "עזר 
על כן  ההכשרה ,ליווי ,שיבוץ והדרכה  נעשים  וכלל שירותי סמך מקצועי .   

שלע" עילית  מודיעין  בסניף   . שירות  כספק  הארגון  צוות     י  יש  מציון"  "עזר 
לו   מומדים וחה  עוונכות   שעובדים מטעם אגף הרו חה   בשכר המטפל בתחום  

   .פרטני ובחלק התקציבי  –בחלק המקצועי 

 

 מטרת הביקורת 

הממשקים   את  מציון,  עזר  ארגון  באמצעות  החונכים  הפעלת  אופן  את  לבדוק 
בותם של עובדי  מעוראת    לבין הארגון,    בעירייה   ושיתוף הפעולה בין אגף הרווחה

ונטיים  רלום המיאת שיתופי הפעולה בין כל הגור  ות ונכחאגף הרווחה בתהליך ה 
 ילדים וההורים. שירות לטובת הואת יעילות ה
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 מהלך הביקורת 

רכזת   הרווחה,  אגף  מנהלת  עם  נפגשה  מקסמהביקורת  אגף  צועי,  ך  תקצבנית 
ההסדרים עם ארגון עזר מציון, היקף החונכות,  ,  . נבדקו נתונים כספיים  הרווחה

 בארגון. י נהלהמוהפיקוח המקצועי ויון, ההכשרה, ך המיתהלנתוני כח אדם, 

 נתונים מספריים 

 מספר ילדים  

 3-18גלאי  

 שעות  פרמס

 26,750 295 חונכות 

 2300 32 תגבור 

 29,050 327 ס"ה 

 

מספר   נכים פר חו מס
 חונכות 

ממוצע שעות עבודה   ס"ה חונכים 
 בחודש 

94 147 241 41 

 

משרד  ן ו מימ החונכים עלות 
  הרווחה

(75% ) 

  השתתפות 
העירייה  

(25% ) 

ים  נכ החו שכר
ע"י  ששולם 
כולל  )עזר מציון

 ( מעבידעלות 

ם  יההפרש 
לטובת עזר  

 מציון 

 ₪  490,026 ש"ח  1,443,378 ₪  483,352 ₪  1,450,057 ₪  1,933,410
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 הסדר משרד העבודה והרווחה להפעלת חונכים 

1.   , שנים  למספר  מכרז  אחת  מפרסם  הרווחה  המעוניימשרד    ת ו נ לחברות 
מקצועית  הפעיל סמך  מערכת  לילדים    מטפחים      קתס העל  כול   ל  אישיים 

בגלאי   מנכות  הסובלים  וילדים  חונ   3-18רגילים   (  ) תפקכים  קשיי  וד  ולהם 
האיש החברתי  בתחום  מעסיקות  י,  במכרז  הזוכות  החברות  הלימודי.  או 

 ם את משכורתם.בפועל את החונכים ומשלמים לה

עילית .2 זכהצ מ  "עזר  ארגון  במודיעין  החונ   יון"  להעסקת  הארצי    כים במכרז 
על כן  ההכשרה ,ליווי ,שיבוץ והדרכה  נעשים  ל שירותי סמך מקצועי .   כלו

שלע" עילית  מודיעין  בסניף   . שירות  כספק  הארגון  צוות     י  יש  מציון"  "עזר 
וחה  עומדים מולו   בשכר המטפל בתחום  החונכות   שעובדים מטעם אגף הרו 

   .בחלק התקציביני וט פר  –בחלק המקצועי 

 ין עילית ע דיבמוהפעלת חונכים 

לחונכות  הילדים הזק  השמתעל      בפועל  אחראית  למעשה  העירייה .1 , וקים 
השעות אישור  ז  על  ילדלהם  כל  של  מימבתתפת  משו   קוק  מעלות   25%ון 

 ים.העירייה אינה מעסיקה ישירות את החונכ אך   כיםהחונ

ילדים מקבלים סיוע    200-כ  דשבחואגף הרווחה מסרה לביקורת כי  מנהלת   .2

חונכו שהתקבלה    . םי\תעי  וזכאים ילדים  שזקוקים  מקצועית  החלטה 

של לתקופה  עד  השירות  את  לקבל  יוכלו  שנה  לחונך    האישור   .כחצי 

דוח    וחה  מוגשת לאגף הרו   שלאחר מכן    לשלושה חודשים  הראשוני הוא  

זו    סיכום הצוות    שראזמן ע"י     הארכהל  ן האפשרות  נבחביניים  בצומת 

שבשנה   .והעו"ס מחהנ נ   דיםיל  350-ככך  קיימים    ונכות.ים    180-ככיום 

 . ילדים פעילים במערכת המקבלים חונכ/ת

לכל ילד עם אפשרות להאריך ע"פ  תן לחצי שנה  ת אישית נהאישור לחונכו  .3

הה הארכת  הצורך.  על  החונחלטה  באגף  זמן  הצוות  ראש  ע"י  ניתן  כות 

 רלוונטית.ת היאל הרווחה בשיתוף העובדת הסוצי

זרימ   צאנמ .4 אגף  מקצוע  סמ"ך  עבודת  ך  הלית  ל  ול הכ   ובכת  התרשים  בין 
   .שלבים 7מתבצע ב הליך העבודה ת.  לארגון עזר מציון הרווחה 

חה מציגה את המקרה בפני ראש של המשפ   העובדת הסוציאלית  –שלב א   .5
, מתגבשת ביחד החלטה איזה סוג סיוע סמ"ך  ראשי צוותים(    4)    הצוות  

זמן  תלת ולכמה  שעות  כמה  ב,  רוב  ע"פ  ל  ון  אשר  שלב .  ניתן    3האישור 
   חודשים.
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, העובדת הסוציאלית הגיש בקשה לחונכותהצוות אחראית לראש   –שלב ב  .6
שה הכולל את פרטי הפונה וצרכיו ומעדכנת את אחראית למלא טופס בק
 ר.המשפחה על מתן האישו 

  ווחה והיא אחראית רב  לחונך אישי מעוברת לרכזת סמ"ךהבקשה    –שלב ג   .7
כל הח עזר   על החונכים   האחראיהחונכים    ז  רכל  ומרלהעביר את  בארגון 

 מציון. 

ד .8 המשפחה    -שלב  עם  קשר  יוצר  בארגון  החונכים  כל רכז  קבלת    לאחר 
שמות   ת.ז,  מס  שם,  כולל  המידע   . הרווחה  מאגף  התלמיד  על  המידע  

בתוכנית   תיומטרות עיקר,  ההפניהעל המשפחה, סיבת  ההורים, דוח קצר  
 . תהאם ניתן להכניס חונכת לביו,  כותהיכן תתבצע החונ   ול,הטיפ 

  ליט על החונך המתאים שניתן החונכים בארגון עזר מציון מחרכז    –שלב ה   .9
 חונך.  -משפחה   -לשבץ בכל מקרה וסוגר את המעגל בין כל הגורמים רווחה

 העובדת הסוציאלית מקבלת את פרטי החונך  

ד .10 שורת  קיבלה  בסיום  כיצד  חשבתממו  אמוגהביקורת  המידע   מופיע 
. המידע כולל את שם המטופל, מס ת.ז תאריך לידה, סוג  הראשוני  יךהל הת

תעריף,   סמל  התחל הסיוע,  העובד,  טלפון  שם  לחודש,  שעות  סיום,  ה, 
 שם ראש הצוות. והורים, כתובת, שם העו"ס 

ו   .11 מההחונך    –שלב  מקבל  המקרה,  הנבחר,  על  והדרכה  רקע  נעשה  רכז 
ציפיות  ויאת מ ם  עורך  הרכז  החונכות,  אחת ל  ע  עקב על  בממוצע  העבודה 

 לחודש. 

באחריות ארגון עזר החונך הוא    של    והלווי המקצועי   שיבוץ האחריות על   .12
העובדבלבד  וןמצי והלווי  הסוציאלי   .  השיבוץ  בהליך  מעורב  של   אינו 

.ה ממאגר    העו"ס  חונכים  רוב  פי  על  ששובץ  החונך  פרטי  את  מקבל 
 הארגון.   לש  העובדים

ז .13 ו כעבור    -שלב  עםהארגון    זכר  חצי חודשיים   הוצאת  לצורך   החונך   נפגש 
ביניים   סיכוהערכת  דוח  מכתובה.  הביניים  ראש ם  הרווחה.  לאגף  ועבר 

האם להאריך את קרה לגופו ומתקבלת החלטה  עו"ס דנים בכל מהצוות וה
הטיפ צי שהחונכות לח את  רווחה מבצעת  באגף  הרכזת  לסיימה.  או    ול נה 

כעבור המקצועית.  ההחלטה  ע"פ  בארגון  ה  שני  חצ   בהשמה  החונכים  רכז 
 מוציא דוח סיכום טיפול של החונכות. 

לה .14 בקשה  תהיה  דופן  יוצאי  ההחלטה ארכ במקרים  שנה.  לחצי  מעבר    ה 
בין ראשתתקבל במפ נדרשת התערבות  "ס  במקריהצוות והעו  גש  ם בהם 

 . מקרים  40במודיעין עילית נמצאו לשלושה חודשים נוספים. 
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ל  ים ש קורת כי רק במקרים מורכבבי ל  סרהרכזת הסמ"ך באגף הרווחה מ .15
 ד לשנה. המוכרים בשירות לאוטיזם תהיה הארכה של החונכות ע 

את פרטיו האישיים של הכולל  מדגמי    חונכות    הביקורת קיבלה דוח סיכום .16
והחניך תהחונך  והתוכן,  החונכות  מיקום  המפגש,  זמני  ע י,  הקשר  ם אור 

ה  ם,ההורי תהליך  החניך,  של  כללי  מצב  שעלו  ת  כוחונתיאור  וקשיים 
ותיעוד שיחה  האחרונה,  שגו במהלך התקופהמטרות שהו, במהלך החונכות

 יקים בתיקי הפונה באגף הרווחה. עם ההורים. דוחות הסיכום מתו

אג .17 בין  העבודה  כ מהליך  עולה  מציון  עזר  לארגון  הרווחה  הף  אינו  י  עו"ס 
ם סכמ  דוחראשונית, וקבלת    ייהנכות למעט הפנ והחרות בהליך  ב ישימעור

 ובקשה להארכה במקרה הצורך. החונכות וחצי מתחילת לאחר חודשיים 

כי   .18 עולה,  והעהע עוד  השירותים  את  נותנת  למעשה  באמצעות ירייה  זרה 
הליך  ב   יליםשותפים פע  ואינן  מלוות  םאינ  "יםשהעוסמכיוון  החונכים אך  

ע"י הארגון שזכה  רק  עזרה ניתנת  הי  שנדמה לתושבים כ העסקת החונכים  
 א כשירות העירייה לתושבים. לו  זכרבמ

נ יק הב .19 בקשיים  ורת  החונכים  בקבלת  תקלה  ע"י      המועסקיםרשימות 
 כות הניתנות לכל ילד. החונעל מספר שעות   לצורך בקרה הארגון  

בשל אבטחת מידע, אין באפשרותנו לתת רשימה שמית   תגובת הארגון :
לכל שהמידעורות של המטכמשולא של    של מטפלים ברור   רגיש  פלים. 

 לבעיה המשפטית.  להפיצו. לא היו קשיים אחרים מעבר  ואין

של אגף הרווחה ועזר מציון    סמ"ך מקצועיבין      הכה פגישנער   16.2.21יום  ב .20
ס רכזת  האגף,  מנהלת  סגנית  האגף,  מנהלת  מקצועית   מ"ך בהשתתפות 

סמך עם    רווחה,   סומצועמק  עו"ס  וחלוי  מציון,  מעון    פתכות  עזר  ארגון 
יענון נהלי העבודה והגדרת לרנושאים הקשורים  נדונו    הםב   כיםרכזי החונ ו

 התפקידים. 

 רווחה אגף   –  קבלת אישור זכאות לחונךהליך 

ה .א ע"י  מקרה  כל  ובדיקת  לעזרה  המשפחה  הסוציאלי פנית  של  ת  עובדת 

 המשפחה. 

   ם(תיצוו שירא 4  ) ראש הצוות ל  הסוציאלית ופניההחלטה של העובדת  .ב

 י המקרה. לפי אופ ר לפי התקציב וא לאששר/ לראש הצוות אחראי לא .ג

 הפניה מעוברת לאחראית על פרוייקט החונכות באגף הרווחה   .ד
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לתשלום .ה דרישה  מוציאה  מספר    ממוחשבת  האחראית  הכולל  חונך  עבור 

 בהתאם להנחיות של משרד הרווחה  השעות ומספר החודשים הנדרש 

תקפה .ו ע"י  נבדקים  הבצירטים  הבודקת  אית  התקצמחלקה  מגבלות  יב  את 

 משרד הרווחה."י קבע עשנ

מנהל  .ז לחתימת  עוברת  ומשודההשמה  הגזבר  של  ולחתימתו  האגף  רת  ת 

 למשרד הרווחה. 

  הזוכה( )  לעזר מציון    המעביר   האחראית על פרוייקט החונכות באגף הרווחה  .ח

 . שור התקציביכולל האי את ההשמה

 2020כות בשנת חונה תקציב 

משרד  ן ו מימ כים ונ ח ה עלות 
  הרווחה

(75% ) 

   פותתתהש
העירייה  

(25% ) 

החונכים   שכר
ע"י  ששולם 
כולל  )עזר מציון

 ( מעבידעלות 

ם  יההפרש 
לטובת עזר  

 מציון 

 ₪  490,026 ש"ח  1,443,378 ₪  483,352 ₪  1,450,057 ₪  1,933,410

 

 עזר מציוןארגון ים ע"י השכר ששולם לחונכ

 ס"ה שכר  כים חונמס  חודש 

1/20 72 92,450   ₪ 

2/20 74 95,188   ₪ 

3/20 70 101,881   ₪ 

4/20 67 93,470   ₪ 

5/20 98 191,088   ₪ 

 ס"ה שכר  כים חונמס  חודש 

6/20 86 143,461   ₪ 

7/20 74 140,261   ₪ 
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8/20 80 137,055   ₪ 

9/20 54 76,452   ₪ 

11/20 98 160,138   ₪ 

12/20 74 125,368   ₪ 

 ₪  1,443,378  הס"

 

ת ,  שעת חונכולשעה עבור   ₪ 53של ן סך עזר מציו- לארגוןרד הרווחה משלם שמ .1
נימום לשעת חונכות כולל עליות בעוד שהחברה המעסיקה משלמת שכר מי

תקציבאית  שתה לפי חשבון שעלשעת חונכות.  ₪  41ס"ה כ  מעביד כנדרש בחוק
 ות.ת חונכלכל שע  ₪ 12שאר לחברה המעסיקה נ א כיהאגף נמצ

בור החונכים מופנים  ים עשלומ ת בהשתתפות העירייה מצא כי ם הנ"ל נניו מהנת  .2
ההפרשים   .  שכר רכזים, הוצאות משרד וכד'הכולל  עזר מציון פעילות  לטובת 

 נכות בשנה. שעות חו   14,000ל כ  בשנה הם שווי ערך  ₪ 490,000בסך 

 . לבניםד חמיו בנות ורכז ל אחת   כות. רכזת חונ רכזי 2 יק  עס מ  וןארגון עזר מצי  .3

 תגובת הארגון 

לפי עלות  עלות משכורות  יש לחשב    30%.לפי  חושבה  ם  חונכיעלות משכורת   .1
ואנחנו    35%של   היות  ועוד.  חופשות  חגים,  תשלום  לחשב,  יש  .בעלויות 

 .  7.5%עמותה יש לנו עוד עלות של 

משכורות  .2 עלות  על  להוסיף  יש  מציון  לעזר  נשאר  כסף  כמה  לחשב  בכדי 
מ  עלות  אחזקת  כו שהחונכים,  מזכירה,  רכזים,  שני  של  ב, מיחשורות 

 פוניה, אחזקת משרדים ועוד. טל

 בשל כך העמודה של ההפרשים לטובת עזר מציון אינם מדויקים. .3
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 ותחומי הפעילות  חונךתפקידו של ה הגדרת 

הינה אישית ומותאמת כחליפה תפורה לפי מידה .    הגדרת תפקידו של החונך .1

בטופס  מהעו"ס משפחה    קיבלו  פי ההנחיות ש על  ם  החונכים והחונכות עובדי

ל ההפנ ה יה  בתוך  לחונכות.  ליווהז ב  מרחבקשה  יש  וזמינה  מקצועי   ות  י 

 ת כיצד לסייע לילד. \להתייעצות עם הרכז

 :חונך

רגשית   • ותמיכה  סיוע  עצמי,  ביטחון  הקניית  לילד,  וביטוי  מקום  אישי  קשר 

 בזמני משבר, 

 ,  ותומניעת שוטטסוקת פנאי  חיובית  תע •

ת  ו שידול ומבצעים על הגעה בזמן לת"עבודה על נקודות שונות עם הילד כמ  •

 וות הת"ת וההורים בשיתוף עם הרכז.יאום מטרות עם צ', תוך קשר ות וכד

ילדי צמי"ד   • על  כעבודה עם  סיוע למשפחה וחברה לילד המיוחד תוך עבודה 

שונים   בתחומים  למוגבלות  של  קידום  בהתאמה  והפגה     נםיש.   העשרה 

פיזית בעצמם או באחרים במקרים    רים בהם נדרשת  השגחה מפני פגיעה מק

 ם.  המורכבי

 :  חונכת 

 .ום וביטוי לצרכי הילדה הרגשיים, תמיכה בזמני משבר קשר אישי וחם מק  •

 . המשפחהעבודה על תחומים שונים כפי שמצוין בטופס ההפניה מעו"ס   •

 .למניעת שוטטות   תעסוקת פנאי  חיובית •

 ה אקוטית . עקב מחל שהאם לא מסוגלת לטפל בהם    בילדיםטיפול  •

-13בגילאי    שרופלים באגף הרווחה . לנוער נוהשירות ניתן לאוכלוסיית המט .2

ככלל יש .    של אגף הרווחה    ) בנים ובנות ( ניתן שירות ע"י יחידת האיתור     18

ייתי של מועדוניות  מתאימים מענה קבוצתי שההעדפה לתת לאותם ילדים ה

לרו וכד  . מקבליו'  שאינם  ילדים  יקבלו  חונכות  חלק  ב   . שהייתי  מענה  ם 

בא מוכרים  מענה   מהילדים  ומקבלים  מוגבלויות  עבור  מגף  זה   תקציב 

כלל   בקהילה   בילד  טיפול   בתקציב   . המחוזי  הפיקוח  באישור  החונכות 

 תנאי הנזקקות .   הילדים זכאים ובלבד שיתקיימו בהם
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בה  .4 עובדים  והחונכות  מגדהחונכים  רבות  תאמה  פעמים  נגזרים  גם  ומכך    רית 

ו ת בנים חומי  בין  המבחינים  הפעילות   הילדים   תכני  לגיל  והתאמה    לבנות 

 .  התאמה לאורח החיים החרדי וב

בהשגחה    המטרה  .5 הצורך  ולעתים  ,העשרתית   רגשית  הינה  החונכות  של 

ה  אינ  גיל ולנטיות אישיות של הילד. המטרה  בד"כובתעסוקת פנאי  מתאימה ל

הילימודי את  המחבר  הצורך  זהו  לעתים  אך  לשירות  ת  וההורים  .  לדים 

שמ  לכך  למשפחה"התירוץ"  מחוץ  הילד.  שר  בק  יהיה    ישהו  מצבם עם  ישנם 

 שהצלחה לימודית מביאה להחזרה של הילד לאבני הדרך ההתפתחותיות . 

ל  .6 נדרש  ומעבישנם מצבים בהם החונך  וסיוע בתהליך הכנה  חוץ  יווי  ר למסגרת 

 ע בשילובו .  ית ולסיובית

 

 היקף החונכות 

  פרמס
 נכים חו

מספר  
 חונכות 

ות עבודה  ממוצע שע ס"ה חונכים 
 בחודש 

94 147 241 41 

 

  בהיקף שעות 2020חונכים עבדו בשנת    241מתוך  ( 30%) חונכים  70  .1
 שעות חודשיות 30 עד הרווחה מאשרמעל הממוצע בעוד שמשרד   חודשיות

 . לכל ילד לבדב

 . 2020חודשים בשנת  6ה מ לבדו למע חונכים ע  40 .2

שעות לחודש. לא מדובר  30המשרד מאשר בשעות טיפוח עד  ארגון:תגובת ה
 שעות בחודש. 182החונך זכאי לעבוד כמו כל עובד עד  מטפל.  –על החונך 

מעל    24 .3 קיבלו  החונ  100חונכים  עבור  חודשיות  מ שעות  : סיבות  כות  שונות 
  וכאלה כתוצאה מבעיות טכניות    םלחונכי  טרו ובעיותתשלומי ר   ת.עומס פניו

בעל ואישה    עבודה עם מספר ילדות בחודש. ,תשלומי ביניים    שמו מאוחר.שנר
 לדים של אותה משפחה. מספר י ים בשמטפל 

ילדים בחודש אחד בטענה שזו    4-5המטפלות ב נמצאו מספר חונכות   .4
 ית. פרנסתם העיקר 

 רייה. שהם בנות של עובדי עי נמצאו מספר קטן של חונכות  .5
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  3מעל או חונכות מתמשכת   /אחד ו  בחודש נכים קיבלו מספר חו  משפחות 38 .6
 לפי שיקול  שעות חונכות 350 -כ  ערך ל יו שעות שו 10,452בסך של  חודשים 

 לקת הרווחה.  דעתם של אנשי מח 

 

 מתמשכת  כותחונ  משפחות שקיבלו חונכים למספר ילדים /

 מס שעות   מס ילדים במשפחה  משפחה  
1 3 450 
2 3 525 
3 2 182 
4 2 335 
5 2 255 
6 3 210 
7 1 270 
8 1 360 
9 1 186 

10 1 360 
11 3 270 
12 2 135 
13 2 35 

14 4 180 
15 4 240 
16 2 230 
17 2 225 
18 3 240 
19 3 250 
20 1 240 
21 2 150 
22 2 180 
23 3 180 
24 4 240 
25 3 150 
26 1 225 
27 3 180 
28 3 630 
29 2 240 
30 3 330 
31 3 240 
32 1 200 
33 2 390 
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34 1 160 
35 2 164 
36 4 220 
37 3 270 
38 2 530 
39 4 480 
40 1 115 

 10,452 ס"ה שעות   
 

ר מספ ת לחונכו   עותם שיניתנרים למקרים בהם ו קריטריונים ברולא נמצא .7
עשויים  במקרים אלה קריטריונים ברורים  ת ויניו פחה . מדשמילדים ב

 הזכאים לסיוע ועזרה. להגדיל את מספר הילדים 

עולה כי  ורים העם ה  רכזת הבנותפרוטוקול שיחות מבדיקה מדגמית של  .8
. נמצא מקרה  ברוב המקרים החונכות יעילה לילדים מבחינה רגשית ונפשית 

הרכזת פעלה  . ונכתח ים של המנלוח הזה בהתלוננו על אי עמיד   שההורים
 חונכת.להחלפת ה

  ורים עולה כי ה מדגמית של פרוטוקול שיחות רכז הבנים עם ההק מבדי .9
מבחינה לדים מתקדמים גם , רגשית ונפשית וכי היהחונכות יעילה לילדים

 לימודית. 

 

 ך לעבודה אופן קבלת חונו תנאי הסף להעסקת החונכים ,מיון החונכים

מספר שנים  שכבר עבדו    מנוסים  כיםמחונהמורכב    מאגר חונכיםכיום קיים   .1

ילדים  ע שלנו  ם  של  בהפניה  המערכת  י  נו  ועם  העבודה  הם  את  ודעים 

  .נויות הנדרשות לתפקיד  דרכה השוטפת שיפרה את הכישורים והמיומ והה 

תחלופה   .2 יש  הצורךכאשר  מציון"   ולפי    " דרושים "מודעת  מפרסם      "עזר 

מראיינו תקופה  ח מידי  חונכים  .  איונהר .  דשיםים  הרכזים  ע"י  נעשים  ות 

אישי הרלוונטי  יסיונו ההרקע של המועמד ונ   ש מקום לשאלות על בראיונות י

  ה  וניסיון בתחום החינוך  . לתפקיד החונך . מרבית הנשים מגיעים עם הכשר

ת חונך .   מתקבלים רק אנשים עם ניסיון אישי או מקצועי המכין אותם להיו 

נבח  האיש הכישורינים  בעיקר  והיים  לידי  ם  שבאה  הבינאישית  תקשורת 

הריאיו   ביטוי הריאיו   ן במהלך  במהלך  עולה  המניע    השאלה   ן.  של  

את התפקיד ומה הוא  והמוטיבציה לתפקיד. המועמד מספר איך הוא רואה  
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. החונכים נדרשים לספק המלצות    יכול לתת מעצמו לילד   מקבל החונכות 

הריאיו ל, למממתקשהרכזים    ןאחר  התמונה  כדי  ב  ליצים  רים  להשלים את 

תהליך את  לקבל     ולסיים  האם  החלטה  המועמד    ולקבל  .   לעבודה    של 

ם המלצות  ת רק אנשים מתאימים עם כישורים הולמים לתפקיד וע\מתקבל

להביא  ה מחויבים  הגברים  שליחות.  בתור  לילד  מעצמם  לתת  מעוניינים 

של   קתי  תעסו  ןניסיו   לאחר   . מין  טרה על העדר עבירות  תעודת יושר  מהמש 

במשך   חודשיםחונכות  העסקתם    שלושה  המשך  לא  נבחנת  ומועמדים 

 ימשיכו להיות מועסקים. ימים לא מתא

ההורים ומבררים האם הילד מרוצה  הרכזים עומדים בקשר עם  באופן שוטף   .3

האם החונך מרוכז  במפגשים,  ומחכה  מרכיביו  שמח  כל  על  האם  ,    בתפקיד 

בזמנים לזמןומתמ  עומד  . למשיו  איכות  סר  הילד  עם  לעבודה  שנקבעו    מות 

מעט כמו בשידוכים,  והתאמה ככת לילד נעשה תוך חשיבה רבה  \ץ חונךשיבו

במרבית המקרים הרכזים    רה,  ההתאמה על פי צרכי הילד אופי הילד והמק

ואין   תחלופה   כמעט  ואין  ובהתאמה  בשיבוץ  מצליחים    בד"כ המנוסים  

 ת. כ\להחליף חונך צורך

הח גמא  .4 קרודש  וחמ   ונכיםר  העוה   בות  לעיתים  פרטי  את  סוג  כולל  בד, 

אופיו   לפי  והתהחונכות המתאימה  גילאים.האישי  לפי  מאמץ    אמה  מושקע 

 עדיפות לשיבוץ חונך וותיק.  יימתהחונך לילד. קרב בהתאמת  

קטינים  עובדים  בבדיקת רשימת החונכים שנמסרה ע"י עזר מציון לא נמצאו   .5

 .  16מתחת לגיל 

ת אותם במצבי  מבוגר משמעותי עבור הילדים וללוו  היות לנדרשים  החונכים   .6

א  הם  תומכת  כדמות  ועיקר  נדרשיינם  משבר  מחנכים  או  מורים  להיות  ם 

ות אישי  ליווי  הוא  .   עיסוקם  הלימודים  שעות  לאחר  הפגתיים  פנאי  כני 

נדרשות פורמליות  השכלה  דרישות  אין  זה  ההדרכה    יסיון  הנ   ,לתפקיד 

 .   קיד בתפ הם ההכשרהדה בעבודה  וההתמ

  קתלהעס   סף  כתנאי  מובאת  אינה  אך  המקרים  ברוב  נבדקת   חונכים  השכלת .7

  אינם   לכל  בדרך  אך   אישיות  ביו  ויכולות   מוטיבציה ,  ניסיון  םינבדק   חונכים

 .מחייבים סף כתנאי  מוגדרים
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   הדרכההכשרה ו 

ים  ומבצע  נת החונכים לעבודתםאחראי על הכמציון  עזר    –הארגון המעסיק   .1

 ספר מישורים במת כה פרטניהדר

 החונכות והתוכן בזמן קבלת העובד  הדרכה מפורטת על מטרת .א

טלפונית  הד .ב עם    לאחר שבוע   -רכה  לאחר שיחה  טלפונית  הדרכה  מתקיימת 

 ה של החניך ההור

רציף .ג הר   -קשר  וההורים.  בחודש  החונך  עם  טלפוני  צמוד  לווי  קיים  אשון 

 עת לפי הצורך. תדירות נקב ה

מגיעהח   -יתחודש  הדרכה  .ד נשלח להד  ונך  ההדרכה  בסיום  לחודש.  אחת    רכה 

אחת הסוציאלית.  לעובדת  פגישה  חו  סיכום  סיכום  לשלושה  נשלח  דשים 

 מפורט. 

קע למתן  ונכות, ר: תאריך אישור החכולל  של עזר מציון  ת  דוח סיכום חונכו .2

ת והתוכן.  החונכות  מיקום  המפגשים,  זמני  הורי  אי החונכות,  עם  הקשר  ור 

של  אור י ת  יכים,החנ  לימנהח   כללי  מצב  תקשורת,  בחיך,  מיקומו  ברה,  די, 

החונכותית תהליך  התנהגותי,  קש אור  מטרות  ,  החונכות,  במהלך  שעלו  יים 

 מלצות להמשך.והגו, יעדים  עיקריות, מטרות שהוש

קיבלה .3 מת  שיחות  9  של    פירוט   הביקורת  ועם    ועדותטלפון  חונכים  הורים 

 . יקהמעס  ת החונכים בארגוןרכזשביצעה  

המעהא .4 ה סיק  רגון  לרבעון  אחת  קבוצתית  הדרכה  כוללתמקיים  :  הדרכה 

בנ דיון  קבוצות  כלהעשרה,  הנלמד,    2020בשנת  וגיבוש.  לעבודה  ים  ושא 

 לות הקורונה. מגבבגלל  4רכות לחונכים במקום הד  2 ערךהארגון המעסיק  

הקורונה .5 ב   בעקבות  הבריאות  משרד  הנחיות  פי  ערבי ועל  שני  נערכו    פעול 

בשנ  האחרונ חונכות  בתה  בתא  24.6.21אריכים  ה  החונכות,  ריך  לכלל 

י  26.04.21ה עם  העובדות  תקשורת.לחונכות  נערכה    לדי  באולם  ההדרכה 

 .ילת ישריםברחוב מס המבנה החדש של עזר מציון 

ה .6 אוטיזם  22השתתפו    24.4.21בתאריך  לילדי  ה,  חונכות    26.6.21בתאריך 

עם ילדי/אחי    בדות העו  נכות עד לכלל החו ונכות, הערב היה מיו ח   80השתתפו  
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אונקולוגיה,   רגשיים,  צמי"ד,  קשיים  התנהגות,  בעיות  בסיכון   נפש,    ילדים 

 ועוד 

 פיקוח ובקרה 

של    כזים  י שיחות טלפוניות בין הרהבקרה על עבודת החונכים מתבצעת ע" .1

מציון   לוודא  עזר  מנת  על  בתדיר להורים  החונכות  יעילות  חודשית.  את  ות 

המשפחה שיזמה את השירות נמצאת   עו"ס קורת כי  גף מסרה לבי מנהלת הא

 . צון מהחונכותעות הרי לקבל מידע על שבישר עם המשפחה בכד בק

כי קיים קשר רציף מס  של עזר מציון   לשאלת הביקורת, רכזת החונכים .2   רה 

פעולה  ושי העובדים  תוף  רווחה.  באגף  הסוציאליים  העובדים  עם 

בתחילת  וציאלייםהס דווח  על  מקבלים  הח  החונכות  ותוכנית  ונך  פרטי 

ו העבודה חודשי  דווח  משמעותידוח  ,  מקרים  החונכות.  בסיום  ים  סיכום 

 לוונטי. עוררים במהלך החונכות מדווחים לעובד הסוציאלי הרהמת

החונכים  המע .3 פרטי החונכות במתועדת  קב אחר  את    , טבלת אקסל הכוללת 

הס תאריכי   לעובד  דווח  ו ההדרכה,  השיחו וציאלי  ההורים פירוט  עם  .  ת 

 קה דוח מדגמי. ת בדהביקור

הבנות   .4 יציאות  מתבצעחונכות  המשלבת  בבית החונכת  ברובה  עד    פעמיים ת 

של עזרה  צורך    במקרי חירום בהם קייםי לגוון את העבודה.   שלוש בשבוע כד

נוכחות האב  בבית החונ כות מתבצעת בבית החניכה. קיים פיקוח קפדני על 

 ונכות.  בזמן הח

הבני .5 בם  חונכות  למבחועיקר  מתבצעות  החונ ץ  בהם  בודדים  מקרים  ך  עט 

ל הפעלול   . באחרים  לפגוע  או  עם  הזיק  לב החניך  עילות  תורמת  מחוץ  ית 

 כיתה.או בלחונך להוציא תסכולים שונים המתרחשים בבית 

הביקורת .6 המתעו  לשאלת  קשיים  במהלבנושא  הביקורתררים  מנהלת    ך   ,

והפניה  יון  ת עזר מצבתוך מערכם  המידע זור  יש קושי    כאשר כי    האגף מסרה 

  .  היררכיבאופן כל זאת  חה למערכת עזר מציון היא לרווחה או ההיפך מהרוו

 להנהלה .  כאשר זה קושי שההנהלה צריכה לפתור זה  מגיע 

כשנה לפ .7 האגף   ני  מנהל  החונכות     לבצע   ביקשה  מערך  על  מעמיקה  בדיקה 

הה וקבלת  המידע  העברת  להתנהלות ודרכי  בקשר  .    חלטות  החונכות 
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והשיתוף בין    יפות היידוע  יים שסייעו להידוק הקשר ,אופן ותכשינו והתבצעו  

ל קהמערכות  של  טובת  יותר   רבה  ויעילות  לאפקטיביות  החונכות  ידום 

 התושבים .  רות לטובת השי

העובדות .  הפעלת החונכים בפועל מתבצעת ע"י ארגון עזר מציון    לסיכום,

לא מתבצע ,  האישית  החונכות  אינן מעורבות די הצורך בהליך  תהסוציאליו

לצרכים הסוציאליות אינן מבצעות התאמה  מעקב בזמן החונכות, העובדות  

של   ההתקדמות  קצב  אחר  שוטף  מעקב  מתבצע  ולא  מקצועית  מבחינה 

 החניכים.

 תגובת מנהלת אגף רווחה

הרווחה   אנו   משרד  של  הדרישות  במסגרת  בשירות   פועלים  שימוש  לצורך 
החונכים   המ  של  המ עבור  .  שפחות  של   טופלות  ובבקרה  בהדרכה  העו"ס 
הצוות   של   ראש  ובשאלות  באיכות  כ"א   השירות     משך עוסקות  לנו  אין   .

שהוקצה בתקנים באופן ייחודי לצורך זה ואיני חושבת שניתן היום להוסיף  
   .  וזי זה מתוך תקני הרווחה  תפקיד ריכ 

תמיכה של  (    חלופה  יומית  אומנה   ( זה  מקובלת    –ביתית  סידור  כאשר 
הפיקוח   מול  התהליך  חודשים.  נכנס   למספר  והכסף  ומורכב  ממושך  הוא 

שעות   לדווח  צורך  ואין  האישור  מתן  לאחר  רבים   אוטומטית  במקרים   .
למספר ילדים במשפחה כאשר החברה שותפה במעקב   מעדיפים לשבץ חונך  

. השירות  קבלת  החו  אחר  כבמהלך  היו  האחרונים  של   8-דשים  משפחות 
קולוגיה ברובם, או שעברו משבר קשה במשפחה והצריך הכנסה של חולי אונ

ולעיתים    2 של    –  3חונכים  לתקופה  בד"כ  ניתן  ובמידת     3הסיוע  חודשים 
 הצורך בחלק קטן מהמקרים נעשית הארכה  

ון לא  שום חסכ  –עזר מציון מקבלים את התעריף הנמוך של עמותה ציבורית  
 חנו ולא קבלנו עליה מענה בקשה ששליהיה בהבאת חברה נוספת, אין 

. היו   המכרז הוא ארצי והוספת זכיינים אינה תלויה באגף הרווחה ברשות 
לא הצליחו לאתר עובדים    –עמל סיעודית ומענית    –בעבר עמותות אחרות  

  ויזמו הפסקת עבודה איתנו ביניהם מתנ"ס מודיעין עילית . 

מבמקרים   יותר  ניתנו  להתנהלות  לס  היא    העבודה    –שעות    30-בהם  יוע 
  עם כלל הילדים  משפחתית 
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 הביקורת  קריות של עי  המלצות

ה .1 העסקת  בהליך  העירייה  של  יותר  גדולה  פיקוח    חונכיםמעורבות  כולל 
 בקרה.ו

וק .2 מדיניות  ברולקבוע  צריטריונים  יש  בהם  למקרים  בחונכים  ורך  רים 
הגדלת    רכדי לאפש   וא חלופות זולות יותר  למצלמספר ילדים במשפחה ו

 .ר ילדים הזקוקים לסיועספמ

ארגון   .3 , /להוסיף  בעליות  לחסוך  כדי  החונכים  להעסקת  מתחרה  חברה 
ולנצל את   ילדים והמשפחות השעות להגדלת מספר הלייעל את העבודה 

 לסיוע.  הזקוקות

ה .4 פי  על  רק  חונכים  הרווחה  להעסיק  משרד  של  ות שע  30הקובע  נהלים 
 ית וכדיעת רפוא ימיוחדים כגון סילד למעט מקרים ל

 

 

 עיר התגובת ראש 

תקשים בתפקוד אישי, חברתי  הממשאבים רבים בסיוע לילדים העירייה משקיעה 
את יעילות    ות ביסודי  בדקירייה  בקר העחונכות אישית. מ    בפרויקטכולל  ולימודי  

שיתוף   ואת  ביהחונכות,  הרלוונטיים  הפעולה  הגורמים  כל    ממצאי   בעקבותון 
 . ן הזכייןעם הארגושקי שיתוף הפעולה לים וממהביקורת חודדו הנה
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 נושאי הדוח 

•  

 לתקופת הקורונה הוראות משרד החינוך 

 החינוך דרישות התשלום של מוסדות •

   החינוך ביקורת שטח במוסדות •

 המצאת מסמכים  שנערכו באמצעותביקורת   •

 המלצות  •
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 תשלומי העירייה עבור ילידי חינוך מיוחד   -  2020

 הבסיס החוקי 

הינה תכנית לימודים, המיועדת ללימודי העשרה ולא      (תל"ןתוכנית לימודים נוספת )

או   ליבה  נושאי  אינם  התכנית  נושאי  הרגילים.  הלימוד  במקצועות  שעות   לתוספת 

נושאים, שיש עליהם חובת לימוד בתוכניות הלימודים של המשרד. התכנית ממומנת  

כל  במלואה על ידי הרשות המקומית/הבעלות, ומופעלת במתכונת כיתתית, בהשתתפות  

החינוך,   משרד  של  הוראה  כשעות  מוכרות  שאינן  בשעות  המדובר  הכיתה.  תלמידי 

ולצורך הפעלת התכנית מתקיים הליך של שכירת שירותים והתקשרות עם ספק שירות  

חיצוני. יודגש כי מדובר בהעסקה של עובדים שלא על תקן ביה"ס. לדוגמא:  שירותי  

בורי וכו' .  בתהליך ההתקשרות עם נותני  ברכת שחייה ומדריך שחייה, עלות כניסה לג'מ

את   לבדוק  אמורים  הרשות/הבעלות,  וכן  המפקח  החינוכי,  המוסד  מנהל  השירות, 

 כשירות נותני השירות/החברה שתפעיל את התכנית עבור התלמידים.  

 תל"ן רוחב   

תל"ן רוחב היא תכנית לימוד נוספת )העשרה בלבד( שמתקיימת במהלך יום הלימודים    

שיעור  בשע ביטול  הדבר  משמעות  החינוך.  משרד  ידי  על  המתוקצבות  הלימוד  ות 

לימודיים   תכנים  לכן,  התל"ן.  את  להפעיל  בגדי  החינוך  משרד  ידי  על  שמתוקצב 

שמוכרים כתחומי הוראה במשרד החינוך וניתן ללמדם בשעות התקן של משרד החינוך  

 אינם נחשבים כתל"ן.  

ות, בהן מתקיימים הלימודים עד לשעה מאוחרת ניתן  ללקויות קש חינוך מיוחד  בכיתות   

סיום   שעת  כגון  שונות  תפעול  מורכבויות  )בשל  רוחב  תל"ן  הפיקוח  באישור  לקיים 

נדרשת   בפעילות  ואחרות(.  רווחה  תכנית  ניצנים,  תכנית  הלימודים,  יום  של  מאוחרת 

 נוכחות של מורת הכיתה והסייעת, בנוסף למדריך התל"ן.  

 אגרת תלמידי חוץ 

בהתאם להוראות משרד החינוך, על הרשות המקומית השולחת תלמיד בחינוך המיוחד  

ללמוד בבית ספר מחוץ לעיר, לשלם לרשות הקולטת בעבורם אגרת תלמידי חוץ לשנת  

לימודים. מחיר האגרה נקבע על פי תבחינים שנעשו לתלמיד ובהתאם לשירות המוענק  

 לתלמיד על ידי המוסד הקולט. 
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 מטרת הביקורת  

  עבור פעילויות ותוכניות לימודיות לילדי החינוך המיוחד דרישות התשלום    לבדוק את  

ילדי את  הקולטים  המוסדות  ע"י  לשנה  אחת  לעירייה  המיוחד    המוגשות   החינוך 

של הביקורת ומטרתה לבדוק את  שנתית  הרב    נמצא בתוכנית העבודה      ממודיעין עילית.

 דרשות התשלום של מוסדות החינוך המוגשים לעירייה.  

 מהלך הביקורת   

נמצא בתוכנית  בדיקת דרישות התשלום עבור ילדי החינוך המיוחד  .1

 .שנתית של הביקורת הרב   העבודה 

 

מוסדות בהם לומדים ילדי   51מוסדות מתוך    26הביקורת בדקה   .2

   מחוץ למודיעין עילית.החינוך המיוחד 

 

  -דוח הביקורת מתייחס לביקורת השטח שנערכו בחודשים מאי .3

 2019אוקטובר 

 ממצאים 

הוציא משרד החינוך חוזר מיוחד בנושא תשלום בגין תלמידי חוץ    2020ליוני    10ביום   .1

 בתקופת הגבלת הפעילות במסגרות החינוך בשל נגיף הקורונה. 

 

המשבר הנגזר מהתפשטות הקורונה בישראל, נוצרה מציאות  על רקע ההתמודדות עם   .2

פעילות   הוגבלה  השאר  בין  זו  בנסגרת  שונות.  ומשמעותיות  רבות  השלכות  בעל  חדשה 

מתאריך   החל  החינוך  מתאריך  15.3.20מוסדות  החל  הדרגתי  באופן  הוסרה  זו  הגבלה   .

19.4.20. 

 
לקיים את  גורים לא ניתן היה  בזמן שמוסדות החינוך פעלו באופן מוגבל ומבניהם היו ס  .3

לקיים את תוכניות התלן בהתאם לנהלים המחייבים את הפעלתן. החזרה לפעילות התלן  

ולהנחיות   הינה בהתאם להנחיות משרד החינוך לחזרה הדרגתית לפעילות של המוסדות 

בתאריך   שפורסמו  התלן  פעילות  התלן  19.5.20לקיום  עבור  שהתשלום  הוחלט  משכך,   .

   ה יחסית. יתבצע בצור

 
משרד החינוך קובע כי לא יגבה תשלום עבור תלן בשל חוסר פעילות במוסדות החינוך   .4

 . 19.4.20ועד לתאריך    15.3.20לתקופה של חודש ימים מתאריך 
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מאי   .5 חודש  עבור  לחזור    –  2020תשלום  היה  ניתן  מיוחד  לחינוך  האגף  הנחיית  פי  על 

מתאריך   החל  תלן  התשלום    13.5.20ולהפעיל  את  לדרוש  תוכל  הקולטת  הרשות  לפיכך, 

ורק   ורק עבור תלן שהיו חלק ממערכת השעות הכיתתית החדשה  מהרשות השולחת אך 

 עבור תוכניות שהתקיימו בפועל. 

 

חינוך,  בהשת   ישיבהנערכה    2020לדצמבר    21ביום   .6 אגף  מנהלת  העירייה,  גזבר  תפות 

מזכירת המחלקה לצרכים מיוחדים, מבקר העיירה  מנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים,  

והיועצת המשפטית של העירייה בה דנו המשתתפים ביישום הוראות חוזר מנכ"ל בנושא  

 תשלום העירייה עבור תלמידי חוץ בתקופת הגבלת הפעילות בשל נגיף הקורונה. 

 
הוחלט כי מבקר העירייה יבצע את הביקורת הנ"ל ויבדוק בייחוד את נושא    בישיבה  .7

יעילה    התל"ן בתקופת הקורונה. הוחלט כי הביקורת תיערך מול מוסדות החינוך בצורה 

ובמקרה הצורך תיעשה ביקורת שטח במוסדות החינוך. יחד עם זאת הוחלט כי כל מוסד  

אי לביקורת  ימציא  התל"ן  עבור  תשלום  כי שידרוש  המאשר  חשבון  מרואה  מיוחד    שור 

 ומפעילי התלן לא הוצאו לחת בזמן הקורונה.   העובדים 

 

שהתקבלו בישיבה הנ"ל מבקר העירייה הוציא חוזר מיוחד לכל מוסדות  לאור החלטות   .8

התלמידים   רשימת  את  לביקורת   לשלוח  החינוך  מוסדות  התבקשו  בו  המיוחד  החינוך 

התלן,   מפעילי  שמות  החינוך,  משארד  אישורי  הלימודים,  מערכות  את  המעודכנת, 

זאת , מוסדות החינוך  ההסכמים שנעשו עם מפעילי התלן כולל תעודות הסמכה. יחד עם  

בזמן   לחלת  הוצאו  לא  התלן  שמפעילי  חשבון  מרואה  אישור  לביקורת  להעביר  התבקשו 

 הקורונה. מסמכים אלה מהווים תנאי לקבלת תשלום עבור שעות התל"ן.

 

דרישות תשלום עבור ילדי חינוך מיוחד הלומדים    215  הוגשו לעירייהתשפ"א  בשנה"ל   .9

בפועל העירייה אישרה לתשלום סך של  .  ₪      1,926,933  של    מחוץ למודיעין עילית בסך כולל

 ₪ פחות מהדרישות.  286,675  כלומר סכום של  ₪    1,640,258

 

עבור    ₪,    1,425,995  -תשלום בסיס   עבור  פירוט הדרישות שהגישו מוסדות החינוך: .10

   11,037  –סייעות תגבור    עבור  ₪,    44,633  - שמירה  עבור  ₪ ,    20,534  –פסיכולוג  שירותי  

 ₪.  31,970–₪ , בריכה   290,342 –תל"ן    עבור ₪,   2422מגמות   עבור  ₪ ,
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 בש"ח  ההבדלים בדרישות התשלום  .11

2020 2019  

 מספר דרישות תשלום  190 215

 תשלום בסיס  1,294,120 1,425,995

 שירותי פסיכולוג  19,811 20,534

 שמירה  64,258 44,633

 עבור סייעת תגבור  116,419 11,037

 מגמות  5,007 2,422

 שעות תלן  427,723 290,342

 שירותי בריכה  21,444 31,970

 ס"ה דרישות  1,931,473 1,926,933

 ס"ה אושר לתשלום 1,494,608 1,640,258

 ההפרש בין הדרישה לתשלום המאושר  437,135 286,675

 

דרישות   ,התאם לחוזר מנכ"לב ו 2020בשנת  הקורונה מהטבלה עולה כי בשל הגבלות 

, מגמות, ושעות עבור תלן היו קטנות יותר מדרישות  בגין שמירה, סייעות תגבור התשלום 

.2019התשלום בשנת  .  

 

פי מדיניות העירייה אישור התשלום עבור ילדי החינוך המיוחד הלומדים  על  . 4

לאור   מחוץ למודיעין עילית מותנה בבדיקת  שטח המבוצעת ע"י הביקורת .  

תתבצע רק   ביקורת השטחהגבלות הקורונה הוחלט כי בשנת הלימודים תשפ"א 

בדיקת כל המסמכים    במקרים מיוחדים. הביקורת השוטפת תיעשה ע"י 

הוכחת תשלום. יחד    ,שורים הרלוונטיים , כשירות נותני השירותים השוניםוהאי

גם את אישורי רואי החשבון והצהרתם כי לא הוצאו  עם זאת הביקורת בדקה 

 עובדים לחלת בזמן הקורונה. 
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מוסדות לחינוך     29  נבדקו ,  במסגרת תכנית העבודה השנתית של הביקורת. 5

בני ברק, פתח תקווה,  עירייה בערים הבאות: מיוחד שהגישו דרישות תשלום ל 

 ירושלים, תל אביב, בית שמש, אלעד , אשדוד וגבעת יערים.  

בדיקות   18בדיקות נעשו בשטח   11. בדיקות השטח תואמו עם מנהלי המוסדות

נעשו באמצעות בדיקת מסמכים וקשר ישיר מול מוסדות החנוך ללא ביקורת  

 שטח. 

 

הביקורת בדקה בכל אחד מהמוסדות את רמת השמירה, את מערכות התלמידים   .6

שרד  הכיתתיות והאישיות, את התאמת מערכות הלימודים והתוכניות  לאישור מ

החינוך, את כשירותם של נותני השירות, את ההסכמים שנעשו עם המדריכים, את סוגי  

 התוכניות המופעלים במוסד ואת חדרי הפעילות במוסדות.  

 

  בחלק מהמוסדות נמצא כי מערכת האבטחה לוקה בחסר ובחלקם לא הוצבה . 7

שמירה. חלק מתוכניות הלימודים של התלמידים אינן תאמו את אישורי משרד החינוך  

, בחלק מהמוסדות לא נמצאו תעודות כשירות של המדריכים ובחלקם לא נעשו  

התשלום של המוסד    הסכמים כנדרש בחוזר מנכ"ל. נמצאו אי התאמות בין דרישת

 למערכת הלימודים בשטח )דוח מפורט בהמשך (   

 

הביקורת מצאה כי בחלק ממוסדות החינוך לא ניתנו שירותים משלימים ו/או שעות    . 8

מלאות עבור פעילויות ותוכניות לימודים דבר הפוגע בטובת הילדים בעלי צרכים  

 מיוחדים .      

 

שנעשתה במוסדות החינוך המיוחד  בשנת   הביקורת מציינת כי ביקורת השטח . 9

לית  הלמודים הקודמת ומהלך שנת הלימודים הנוכחית הביאה לכך כי ילדי מודיעין עי

נהנים  יותר מפעילויות ותוכניות לימודים נוספות, לימודי העשרה ברמה גבוה  

 ולתוספת שעות למקצועות הלימוד הרגילים.   
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ת יקפידו יותר על יישום הנהלים של  משרד  הביקורת הביאה לכך שמנהלי המוסדו . 10

החינוך , על הגשת בקשות על פי חוזר מנכ"ל ועל גביית תשלומים נכונים ומדויקים  

 עבור השתתפות התלמידים בתוכנית התל"ן.  

 

נמצא כי הביקורת חסכה לעירייה כ     2020 בבדיקת הדוחות הכספיים לשנת. 11

ת  ו רק לאחר דוחות ביקור אושרו החינוך   מוסדות דרישות התשלום של . ₪   280,000

   שטח שמסרה הביקורת למחלקה לצרכים מיוחדים בעירייה.

 

 

 

כולל   החינוך  מוסדות  של  התשלום  דרישות  את  לבדוק  להמשיך  ממליצה  הביקורת 

אישורי משרד החינוך , התאמת מערכת הלימודים לאישורי התל"ן של משרד החינוך,  

הוכחת   מנכ"ל,  בחוזר  כנדרש   הסמכה  תעודות  כולל  התל"ן  עובדי  של  כשירותם 

ה שטח  וביקורת  הנוספות  הלימודים  תוכניות  עבור  מספר  תשתלום  התאמת  כוללת 

 ספח.  ההתלמידים והציוד בחדרי 
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 שטח במוסדות החינוך המיוחד להלן מדגם ממצאי השטח שנמצאו בביקורת 

 2020ביקורת שטח שהתבצעו בשנת 

 

 2020יוני   29בס"ד                                                                                                       

 אלין – ביקורת  שטח

 

 בליווי מנהלת המוסד .  12.2.2020ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר .  .2

 תלמידים ממודיעין עילית  4בשנה"ל תשע"ט למדו   .3

 במוסד מתקיימים  טיפולי מים בבריכה. אין שעות תל"ן .  .4

עילית מקבלים טיפולים בבדיקת מערכת הלימודים נמצא כי ילדי מודיעין  .5

 שוטפים בבריכה , הבריכה נמצאה נקיה ומתוחזקת כנדרש. 

נמצאו כל האישורים הנדרשים להפעלת הבריכה הטיפולית במוסד . הביקורת   .6

 שוחחה עם המציל בבריכה וצפתה בפעילות המתקיימת במקום.  

 הביקורת התרשמה מאד מההשקעה ומהפעלת הבריכה הטיפולית במוסד. .7
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14.7.20 

 אוהל פרידה ולאה   –אור התורה ביקורת שטח 

בביקורת שטח שערכתי במוסד בשנה"ל תשע"ט נמצאו מערכות הלימודים של   .1

 התלמידים במוסד. 

בבדיקה היו חסרים מסמכי כשירות של המפעילים כגון תעודות הסמכה. וע"כ   .2

 המלצתי להמתין עם תשלומי התל"ן. 

לאחר הביקורת בשטח המוסד שלח אליי את כל המסמכים הרלוונטיים   .3

 שנבדקו ונמצאו תקינים.

 לאור האמור ניתן לאשר תשלום תל"ן למוסד הנ"ל .4

20.7.20 

 

 520296מוסד אורחות חיים סמל    שטח  ביקורת

 תלמיד ממודיעין עילית.  1בשנה"ל תש"פ למדו במוסד הנ"ל   .1

 שעות תל"ן.  5בבדיקת מערכת הלימודים נמצאו  .2

קיימת התאמה מלאה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך . במוסד   .3

מופעלים התוכניות הבאות: רכיבה על אופניים, בריכת שחייה, קרב מגע, סדנת  

 פיתוח, קרטה. 

בבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן נמצא כי כל המפעילים כשירים לעבודה   .4

עם התלמידים, נמצאו תעודות הסמכה והסכמים חתומים עם כל במפעילים 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

אומנות הלחימה מתבצעת במוסד, הפעילו בבריכה מתבצעת בבריכת מפלים )   .5

 במוסד. יש הסכם חתום( שאר הפעילות מתקיימת 

 הביקורת מאשרת תשלום מלא עבור התל"ן.  .6
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 520767מוסד דרכי חינוך  סמל    שטח ביקורת

 תלמידים ממודיעין עילית.  2בשנה"ל תש"פ למדו במוסד הנ"ל   .1

 שעות תל"ן.  5בבדיקת מערכת הלימודים נמצאו  .2

קיימת התאמה מלאה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך . במוסד   .3

מופעלים התוכניות הבאות: חוקרים צעירים, קרב מגע, מוזיקה, בריכת שחיה,  

 שפת הגוף. 

בבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן נמצא כי כל המפעילים כשירים לעבודה   .4

עם התלמידים, נמצאו תעודות הסמכה והסכמים חתומים עם כל במפעילים 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

 לו בבריכה מתבצעת בבריכת מפלים  אומנות הלחימה מתבצעת במוסד, הפעי  .5

) יש הסכם חתום(,  חוג מוזיקה מתבצע בחדר תרפיה. שאר הפעילות מתקיימת  

 במוסד. 

 499756חמדת התורה   סמל      שטח  ביקורת

 תלמידים ממודיעין עילית.  8בשנה"ל תש"פ למדו במוסד הנ"ל   .6

 חוגים בלבד נגרות, תיפוף ונגינה.  3אישור משרד החינוך כולל  .7

שעות   5חוגים בזמן של    3בבדיקת מערכת הלימודים נמצא כי התלמידים קיבלו  .8

 שעות תיפוף בשבוע(   2שעות נגרות +  3בשבוע . )לדוגמא: בכיתה י ניתנו 

 קיימת התאמה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך .   .9

 ף. במוסד מופעלים התוכניות הבאות: לימוד אורגן, עיצוב מוצר ) נגרות(  ותיפו .10

  לא נמצאו תעודות כשירות למפעיליםבבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן   .11

 )נגינה ונגרות ( למעט אישור לימודים של המכון ללימודי חזנות.  

 נמצאו הסכמים חתומים עם המפעילים כנדרש בחוזר מנכ"ל.  .12

הביקורת ממליצה להמתין עם תשלום התל"ן עד לקבלת תעודות כשירות  .13

 לן כנדרש בחוזר מנכ"ל. והסמכה של מפעילי הת 

 הביקורת מאשרת תשלום מלא עבור התל"ן.  .14
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 540245מוסד תורה ודעת  סמל   שטח  ביקורת

 תלמיד ממודיעין עילית.  1בשנה"ל תש"פ למדו במוסד הנ"ל   .1

 שעות תל"ן.  5בבדיקת מערכת הלימודים נמצאו  .2

קיימת התאמה מלאה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך . במוסד   .3

מופעלים התוכניות הבאות: חוקרים צעירים, קרטה, אלקטרוניקה, בריכת 

 שחיה, אומנות הסת"ם. 

בבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן נמצא כי כל המפעילים כשירים לעבודה   .4

ם עם כל במפעילים עם התלמידים, נמצאו תעודות הסמכה והסכמים חתומי

 כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

אומנות הלחימה מתבצעת במוסד, הפעילו בבריכה מתבצעת בבריכת מפלים )   .5

 יש הסכם חתום( שאר הפעילות מתקיימת במוסד.

 הביקורת מאשרת תשלום מלא עבור התל"ן.  .6

 

 160192ת"ת המסורה  סמל     שטח ביקורת 

 תלמידים ממודיעין עילית.  4בשנה"ל תש"פ למדו במוסד הנ"ל   .1

שעות תל"ן   4התלמידים בכיתה א קיבלו  2בבדיקת מערכת הלימודים נמצא כי   .2

 שעות תל"ן.  5תלמידים נוספים קיבלו   2בלבד. 

קיימת התאמה מלאה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך . במוסד   .3

 שול. מופעלים התוכניות הבאות: חוג חיות, ריתמיקה, גינון, קיימות ובי

בבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן נמצא כי כל המפעילים כשירים לעבודה   .4

עם התלמידים, נמצאו תעודות הסמכה והסכמים חתומים עם כל במפעילים 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

חוג גינון מתקיים בחצר האחורית של בית הספר, חוג חיות בחדר חוגים, חוג   .5

 בישול במטבח המוסד. 

שעות   4ילדים בלבד ותשלום עבור   2ם מלא עבור  הביקורת מאשרת תשלו  .6

 התלמידים בכיתה א.   2בלבד  ל 
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 במוסדות משי גנים, בית ספר ותיכון  שטח ביקורת 

תלמידים ממודיעין עילית. בבית הספר  8בשנה"ל תש"פ למדו בגני הילדים    .1

 תלמידים ממודיעין עילית.  2תלמידים , ובתיכון למדו  8למדו  

 בבדיקת מערכת הלימודים נמצא   .2

גנים בהם חוג ריתמיקה   2שעות תל""ן בלבד )למעט   3בכל גני הילדים ניתנו 

 ניתן שעתיים(  

 שעות תל"ן בכל הכיתות.  5בבית הספר ובתיכון ניתנו 

קיימת התאמה מלאה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך כולל חוג   .3

גינון, חדר כושר, ריתמיקה, בוצה, פילטיס  ג'מבורי, קיימות, חיות, מולטימדיה, 

 ובריכה. 

בבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן נמצא כי כל המפעילים כשירים לעבודה   .4

עם התלמידים, נמצאו תעודות הסמכה והסכמים חתומים עם כל במפעילים 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

 הביקורת בדקה את הפעילות בשטח בתחילת שנה"ל.   .5

   745919מוסד תורת חיים  סמל   שטח ביקורת 

 תלמיד ממודיעין עילית.  1בשנה"ל תש"פ למד במוסד הנ"ל   .1

 שעות תל"ן.  5בבדיקת מערכת הלימודים נמצאו  .2

קיימת התאמה מלאה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך . במוסד   .3

 מופעלים החוגים הבאים : אקרובטיקה, כלכלת בית, אלקטרוניקה, נגרות, מוזיקה. 

בבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן נמצא כי כל המפעילים כשירים לעבודה   .4

עם התלמידים, נמצאו תעודות הסמכה והסכמים חתומים עם כל במפעילים 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

 כל הפעילויות מתבצעות בכיתות.   .5

 

 הביקורת מאשרת תשלום מלא עבור התל"ן. 
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 ישיבת דברי שלמה  –בדיקת שטח  

 ללא הודעה מוקדמת למוסד.   10:10בשעה  23.6.20השטח נערכה ביום בדיקת   .1

התבקשתי להזדהות ולהסביר את מטרת הבדיקה. )נראה כי היה חשד למטרת   .2

 הבדיקה(  

בחורים. לדברי    45בשיחה ראשונית עם התלמידים נמסר לי כי בישיבה לומדים  .3

 תלמידים חלקם מגיעים מחוץ לעיר.   50האחראי לומדים בישיבה 

 יקורת השטח נמצא כי במתחם הישיבה  בב .4

 חדרי שיעורים )אחד מהם משמש גם לחדר אוכל (   3     

 חדר צוות 

 חדר לראש הישיבה 

 בית מדרש גדול             

 מחסן  

 תאי שירותים לצוות  2תאי שירותים +   4

 חצר גדולה 

 ירושלים  -במוסד בית יעקב מרכז    שטח ביקורת

 תלמידות ממודיעין עילית.   2בשנה"ל תש"פ למדו בתיכון הנ"ל    .1

 שעות תל"ן לכל ילדה.  5בבדיקת מערכת הלימודים נמצא ביתות הלימוד ניתנו   .2

קיימת התאמה מלאה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך כולל חדר   .3

  3שעות תל"ן  ב  5ר מיוחד להפעלת כושר, פסיכודרמה, נגינה )  יש אישו

 נושאים בלבד(  

בבדיקת כשירותם של מפעילי התל"ן נמצא כי כל המפעילים כשירים לעבודה   .4

עם התלמידים, נמצאו תעודות הסמכה והסכמים חתומים עם כל במפעילים 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל. 

 הביקורת בדקה את הפעילות בשטח בתחילת שנה"ל.   .5
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 עות המצאת מסמכיםביקורת שנערכו באמצ

 אוהל שרה 

 ילדים ממודיעין עילית   3בשנה"ל תשפ"א למדו במוסד . 1

 שעות תל"ן בכל כיתה.  5. במערכת הלימודים נמצאו 2

 . יש התאמה בין מערכת השעות לבין אישור משרד החינוך 3

 . נמצאו הסכמים ותעודות הכשרה של המפעילים4

 שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן הקורונה.. לא התקבל אישור רוח 5

. הדרישות    2/2021-  11/2020ע"פ דרישת משרד החינוך בין חודשים  -לטענת המוסד  

 תשלום שהוגשו זה לאחר קיזוז של חודשים אלו. 

 

 שתילים מוסדות  

תלמידים תושבי   28. התקבל טופס ריכוז בו נמצא כי בכל מוסדות שתילים למדו 1

 עילית. מודיעין 

  2  -איילת השחר ירושליםתלמיד,  1 –  בני ברק איילת השחר תלמיד,  1 –  אוהליך. 2

  4 –  עמק יזרעאלתלמידים,   4 –  נתיבות הלימודתלמיד אחד,   -ישכיל תלמידים, 

 תלמידים.  10 –  שתילים ירושליםתלמידים,    5 –  שביל התורהתלמידים, 

צאו לחלת ולא פוטרו בתקופת  . התקבל אישור רואה חשבון שמפעילי התל"ן לא הו3

 הקורונה. 

. הנהלת המוסדות ערכה הסכם אחד עם עמותת מיוחדים בחינוך על הפעלת כל חוגי  4

 התלן בכל המוסדות . 

 . התקבלו תעודות ההכשרה של מפעילי התל"ן. 5

חוגי תל"ן מותאמים    5. בבדיקת מערכת הלימודים של שתילים בני ברק נמצאו 6

 ך.לאישור של משרד החינו 
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תלמידים נמצא כי   4בהם לומדים   נתיבות הלימודבבדיקת מערכת הלימודים של    . 7

   יש חוג תלן אחד בלבד-בכיתה י 

   יש תלן אחד בלבד- 1בכיתה יא 

 חוגי תלן  3יש  -2בכיתה יא 

  חוגי תלן  3יש - 3בכיתה יא 

 יש חוג תלן אחד בלבד  -  1בכיתה יב 

 חוגי תלן. 2יש  -  2בכיתה יב 

 

 התשלום של מוסד זה.מספר החוגים הניתנים בפועל לדרישת  יש לערוך התאמה בין  

חוגי תלן מותאמים   5בבדיקת מערכות הלימודים בשאר מוסדות שתילים נמצאו   8.

 לאישור משרד החינוך. 

 

 משי 

   –שעות תל"ן בלבד.   3נמצאו   בגני הילדים בבדיקת מערכות הלימודים .1

 - שיש לנו אישור עליהם ותואם דרישה של גנים  נכון, זה שעות התל''ן

 מצורף אישור תל''ן גנים 

   -     שעות תל"ן 5נמצאו  בבית הספר  בבדיקת מערכות הלימודים      .2

   –נכון, זה שעות התל''ן שיש לנו אישור עליהם ותואם דרישה של בי''ס 

 מצורף אישור תל''ן בי''ס

מערכת        .3 יסודי הלימודיםבבדיקת  נמצאו   בעל  יא  בלבד.    4כיתה  תל"ן  שעות 

 שעות תל''ן 5מצורף מערכת כיתה י''א ויש בו   -

 קיימת התאמה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך       .4

 נמצאו הסמים ותעודות הסמכה כנדרש.       .5

 קורונה.התקבל אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן ה      .6
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 על יסודי  –מרכז בית יעקב ירושלים 

 . תלמידות 3במוסד לומדות   .1

 . שעות תל"ן בכל כיתה 5במערכת הלימודים נמצאו  .2

 הסכמים.   5עם המפעילים בלבד במקום   הסכמים  2התקבלו רק  .3

 נמצאו תעודות מתאימות . .4

 הקורונה.התקבל אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן   .5

 

 מוסדות שתילים 

 שתילים, שבילי התורה, נתיבות הלימוד, לב טהור, ישכיל.  המוסדות שנבדקו :  .1

 שעות תל"ן בכל כיתה.  5כל מערכות הלימודים כוללים   .2

 קיימת התאמה בין מערכת הלימודים לבין אישורי משרד החינוך.  .3

 קיימים הסכמים עם מפעילי התלן  .4

 מפעילי התלן קיימים תעודות הסמכה של  .5

 התקבל אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן הקורונה. .6

 ניתן לאשר תלן מלא.  .7

 תורת חסד – אורחות חינוך 

שעות תל"ן   2בבדיקת מערכת הלימודים נמצא כי התלמידים מקבלים  .1

 בלבד. 

 . נמצאה התאמה לאישור משרד החינוך .2

 . נמצאו הסכמים ותעודות הסמכה .3

 התקבל אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן הקורונה. .4
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 מרכז בית יעקב ירושלים – על יסודי 

 . תלמידות 3במוסד לומדות   .1

 . שעות תל"ן בכל כיתה 5במערכת הלימודים נמצאו  .2

 הסכמים.   5עם המפעילים בלבד במקום   הסכמים  2התקבלו רק  .3

 נמצאו תעודות מתאימות . .4

 אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן הקורונה.התקבל   .5

 

 

 שיח סוד 

 . המוסדות שנבדקו: אוצר התורה, בית מצודות, מעוז ירושלים .1

 .שעות תל"ן  5בבדיקת מערכות הלימודים נמצאו   .2

 נמצאה התאמה בין מערכת הלימודים לאישור משרד החינוך.  .3

 נמצאו הסכמים ותעודות כנדרש.  .4

 אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן הקורונה.התקבל   .5

 

 סמינר בית בינה 

 נמצאו כל האישורים הנדרשים. .1

 התקבל אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן הקורונה. .2
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 תקוה לילד 

 . שעות תלן בלבד 3נמצאו   1בבדיקת מערכת הלמודים כתה י  .1

 . שעות תלן בלבד 3נמצאו   2הלימודים כתה י  בבדיקת מערכת  .2

 . שעות תלן בלבד 3בבדיקת מערכת הלימודים כתה יב נמצאו  .3

לא נעשו הסכמים עם מפעילי התלן . המוסד טוען כי מפקחת משרד החינוך   .4

נתנה אישור מיוחד להעסיק את צוות בית הספר כמפעילי התלן. מצ"ב תכתובת  

 להחלטתכם !!!!!  –עם המפקחת 

 התקבל אישור רואה חשבון שהמפעילים לא הוצאו לחלת בזמן הקורונה. .5

 

 מגן הלב 

 תלמידים ממודיעין עילית  4בשנת הלימודים תשפ למדו במוסד   .1

 יש התאמה בין החוגים לאישור משרד החינוך יש חדרי ספח  .2

 קיבלתי את מערכות התלמידים הסכמים חתומים ותעודות הסמכה  .3

 . חומר מסודרשלחו .שעות תל"ן  5  .4

 

 תקווה לילד 

מפעילי התל"ן במוסד הם המורים בצוות המוסד ואין איתם הסכמים מיוחדים   .1

 עבור הפעלת החוגים. 

המציאו אישור של המפקחת שנתנה עדיפות למורים במוסד ) לא נכתב במפורש   .2

 שהיא מאשרת את העסקתם של המורים במוסד לשעות התלן (  

 

 מכון בית יעקב למורות 

 אין הפעלת תל"ן במוסד. 
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 ית בינה ב

 תלמידה אחת ממודיעין עילית  .1

מערכת השעות, נשלחו כל המסמכים הנדרשים כולל אישור משרד החינוך,  .2

 הסכם עם במפעילים, כשירותם של המפעילים.

 ניתן לאשר תל"ן מלא  .3

 

 אור התורה 

 יש לבדוק את מספר התלמידים הלומדים במוסד .1

נשלחו כל המסמכים הנדרשים כולל אישור משרד החינוך, מערכת השעות,  .2

 הסכם עם במפעילים, כשירותם של המפעילים.

 ניתן לאשר תל"ן מלא  .3

 

 רה חמדת התו

 תלמידים ממודיעין עילית  8 .1

  נשלחו כל המסמכים הנדרשים כולל אישור משרד החינוך, מערכת השעות,  .2

 הסכם עם במפעילים, כשירותם של המפעילים.

 ניתן לאשר תל"ן מלא  .3

 

 סולם

  2באפיקים,  3תלמידים ממודיעין עילית בכל הסניפים לפי הפירוט הבא:  12 .1

 פקודת אליעזר  5תורת יעקב,  2עטרת ברכה, 

נשלחו כל המסמכים הנדרשים כולל אישור משרד החינוך, מערכת השעות,  .2

 הסכם עם במפעילים, כשירותם של המפעילים.

 . ניתן לאשר תל"ן מלא .3
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המיוחד   לסיכום,   החינוך  במוסדות  שנעשתה  השטח  ביקורת  כי  מציינת  הביקורת 

בשנת הלמודים הקודמת ומהלך שנת הלימודים הנוכחית הביאה לכך כי ילדי מודיעין  

עילית נהנים  יותר מפעילויות ותוכניות לימודים נוספות, לימודי העשרה ברמה גבוה  

הרגילים.    הלימוד  למקצועות  שעות  עם    ולתוספת  לכך  זאת,  יחד  הביאה  הביקורת 

שמנהלי המוסדות יקפידו יותר על יישום הנהלים של  משרד החינוך על הגשת בקשות  

על פי חוזר מנכ"ל ועל גביית תשלומים נכונים ומדויקים עבור השתתפות התלמידים  

 בתוכנית התל"ן. 

 

 

 המלצת הביקורת 

 

  מוסדות   של  התשלום   דרישות  את   לבדוק  להמשיך  ממליצה  הביקורת 

  לאישורי   הלימודים  מערכת  התאמת ,    החינוך   משרד  אישורי  כולל  החינוך

  הסמכה   תעודות  כולל  ן"התל  עובדי  של   כשירותם,  משרד החינוך  של  ן "התל

  הנוספות  הלימודים  תוכניות  עבור  תשתלום  הוכחת,  ל"מנכ  בחוזר  כנדרש

 הספח.  בחדרי והציוד התלמידים  מספר  התאמת הכוללת שטח  וביקורת
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 9201דוח מבקר העירייה   –תיקון ליקויים 

 

 פרק  מעקב תיקון  ליקויים 

 

 מבוא

 יעילות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר, ביישום ההמלצות 

בהפקת לקחים ותיקון ליקויים באופן שימנע את הישנותם של הליקויים שהומלצו,   

 בעתיד. מעקב הביקורת אחר תיקון הליקויים יש בו משום תזכורת ודרבון נוסף של 

 . הנוגעים בדבר לתקן ולהשלים את הליקויים השונים 

 :והפעולות שננקטו ע"י העירייה 2019להלן עיקרי ההמלצות בדוח מבקר העירייה 

 

 ביקור סדיר 

: יש לנסות לצמצם פערים במספר המטופלים האינטנסיביים ביחס    המלצה  .1

 –  לאחוזי המשרה של כל אחד מהקבסים. 

בוצע. נערכה הדרכה בתחום ע"י מנהלת    הפעולות שהעירייה נקטה :

המטופלים.   למספר  יותר  תואמים  המשרה  שאחוזי  כך  היחידה 

 )כאמור , דינמי( 

אחד    המלצה  .2 לכל  תקציבית  ומבוססת  כתובה  עבודה  תוכנית  להכין  יש   :

נוכחות ביקורות  תכנון  הכוללת  תוך     מהקבסים  אחראי  הוא  להם  הספר  בבתי 

   – תיעוד מדויק של הבדיקות .

מנהלת היחידה ערכה תכנית כללית שנתית    פעולות שהעירייה נקטה :

מהעובדים   חודשים במסגרות. כולל דף אישי לכל אחד 3של בקרה כל 



 
 מבקר העיריה  - 2020שנתי דוח 

 

 

ובו התכנית המפורטת למעקב אחר הביצוע. )הוחרגו שני קב"סי נוער  

של   מדויק  תיעוד  בישיבות(  לתפקידם  מותאמת  אינה  זו  שתכנית 

הקב"סים   פעולות  את  המתעדת  הקב"סנט  בתכנת  מצוי  הבדיקות 

 ביחידות.

פעולות    המלצה .3 את  ולתעד  משוטטים  תלמידים  איתור  תוכנית  להכין  יש   :

 האיתור . 

נקטה   שהעירייה  תלמידים  פעולות  איתור  כי  החלטה  התקבלה   :

פעמים     בסיור3   משוטטים באחריות מנהלת היחידה. האיתור מתבצע

 בשבוע , בחלוקה לשכונות ברכפלד/ קרית ספר/ שכונות מזרחיות.

 : יש לשתף בתוכנית העבודה של הקבס"ים מועדים לסיורים. המלצה .4

התכנית כנזכר לעיל. בנוסף עובדי היחידה  :    פעולות שהעירייה נקטה   

בשעות הבוקר קיבלו הדרכה לשימת לב מיוחדת בנסיעותיהם בתפקיד  

ילד   מאותר  באם  חוקי  באופן  לפעול  כיצד  הדרכה  וכן  העיר  ברחבי 

 משוטט. 

יערוך באופן סדיר ומתוכנן מראש   מהקבסי"ם  : יש לוודא כי כל אחדהמלצה .5

תוך תיעוד    -ביקורות נוכחות בבתי הספר להם הוא אחראי )"ביקורת יומנים"(  

לטופס   ובהתאם  וכו'(,  הערות  הנעדרים,  שמות  )תאריכים,  הבדיקה  של  מדויק 

   במשרד החינוך.  מובנה הקיים למטרה זו מטעם הביקור הסדיר 

ערכה תכנית כללית שנתית    : מנהלת היחידהפעולות שהעירייה נקטה  

חודשים במסגרות. כולל דף אישי לכל אחד מהעובדים  3של בקרה כל 

ובו טבלה לתיעוד התכנית המפורטת למעקב עד הביצוע. תיעוד מדויק  

של הבדיקות מצוי בתכנת הקב"סנט המתעדת את פעולות הקב"סים  

 ביחידות.
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ליחידת    המלצה  .6 למסור  הספר  מבתי  חודש(  )מדי  שוטף  באופן  לדרוש  יש   :

מרמה   החל  תלמידים,  של  מוצדקות  בלתי  היעדרות  ימי  של  נתונים  הקבסי"ם 

 מסוימת. 

נקטה  בתי הספר בקשר שוטף עם הקב"ס/ית    פעולות שהעירייה   :

הממונה עליהם ומדווחים לגבי העדרויות מוגזמות )גם אם מוצדקות.(  

 ת וטיפול ומתן מענה לסיבת ההיעדרות.לשם התייעצו

  

: יש לקבוע תוכנית פיקוח ובקרה אחר נוכחותם ועבודתם של קבסי  המלצה .7

 הנוער העובדים בשעות אחר הצהריים והערב. 

: מנהלת היחידה פוגשת את קב"סי הנוער    פעולות שהעירייה נקטה  

עבודתם. אחר  באופן    למעקב  אפשרית  בלתי  בשטח  הנוכחות  בדיקת 

ואינם   –כלשהו בשל היותם במוסדות/ פנימיות/רחבי העיר וכו'  סדיר

 אנשי משרד מתוקף עבודתם.

יש למסד שגרת פגישות עבודה מתוכננות ומתועדות בתוך היחידה   :המלצה .8

הקבסים  כל  בין  סדיר  לתיעוד,    לביקור  טופס  לקבוע  מומלץ  היחידה.  ומנהלת 

החלטות   לרבות  עבודה  פגישות  החינוך אחר  מנהלת מחלקת  ובקרה של  פיקוח 

 ונושאים שנידונו עם מנהלת היחידה. 

נקטה   שהעיירה  עובדי פעולות  כל  עם  שוטפות  פגישות  נקבעו   :

והמנהלת.  את    היחידה  מתעדת  היחידה  מנהלת  מהדיונים  כתוצאה 

 ההחלטות עד לבירור הביצוע.

: יש לשפר את השימוש במערכת המידע קבס נט ככלי מרכזי לניהול  המלצה .9

 שוטף לתכנון ובקרה. 

נקטה   שהעירייה  ממנהלת  פעולות  הדרכה  בעבר  קיבלה  היחידה   :

וכן נערכות ביקורות חודשיות   המערכת בחברת מרמנט המנהלת את 
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הקבסנט משמש כיום כלי  והדרכות כפועל יוצא מהבקרה באופן שוטף.  

 מרכזי תיעודי.

לקבל מהאחראים את הנתונים המעודכנים על כל הילדים   הביקורת ממליצה .10

הלומדים מחוץ לעיר לפי המסגרות בהם הם לומדים כדי לנהל מעקב הולם אחר  

 . סדירות הופעתם של תלמידי העיר הלומדים במסגרות החוץ

פעולות שהעירייה נקטה: נוצר קשר והעברות מידע עם מסגרות החוץ   

ורוב   פנימיות,   , בנים  נוער  ממוסדות  חלק  התיכונים,  נערות  בתחום 

 מסגרות החנ"מ. 

 קרנות השתלמות 

לשנה    הביקורת ממליצה כי מחלקת משאבי אנוש תפיק דוח מעקב לפחות אחת      .1

 נפתח עבורם קרן.  אחר עובדים הזכאים לקרן השתלמות וטרם

הביקורת ממליצה כי יקבע נוהל המחייב פניה תקופתית בכתב לעובדי העירייה         .2

אי פתיחת   למנוע  כדי  על הצטרפות לקרן השתלמות  בדרוגים שונים שלא הורו 

 קרנות בשל העדר מודעות.

על         .3 השכר שתתריע  במערכת  בקרה ממוחשבת  שילוב  לבחון  ממליצה  הביקורת 

 שהגיע מועד זכאותו לקרן השתלמות.  עובד

 : ההמלצה מיושמת בשטח. קיימת מערכת התרעה.  תגובת מנהלת המחלקה  

השתלמות         .4 לקרן  העובד  זכאות  אי  של  למקרה  טופס  להכין  הביקורת  המלצת 

ממליצה הביקורת  כן  כמו  וסיבות.  פירוט  ויתור     הכולל  על  נוסף  טופס  להכין 

 השתלמות.הצטרפות לקרן  

המלצת הביקורת לפעול לשיתוף גורמים הלכתיים במתן מידע לעובדי העירייה         .5 

 בנושא קרן ההשתלמות.  

הביקורת ממליצה לקבוע נוהל המחייב ביצוע התאמה תקופתית בין נתוני מערך        .6

 השכר לנתוני המס"ב. 
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איח        .7 למניעת  ומעקב  בקרה  נהלי  לקבוע  ממליצה  כדי  הביקורת  בהפקדות  ורים 

 מתשלומי ריבית.  להימנע 

: בעקבות הביקורת חודדו נהלי בקרה ומעקב למניעת    תגובת מנהלת המחלקה 

 איחורים בהפקדות. 

קבלת         .8 לצורך  חשובים  השכר  תלושי  בבדיקת  שנמצאו  הממצאים  תיעוד 

ט  ותיקון ליקויים . הביקורת ממליצה לחייב את רו"ח להפיק דוח מפור  החלטות

 הכולל ממצאים והמלצות.

 

 :  ה נקטה י יפעולות שהעיר 

העסקתם   • מתחילת  שנה  שעברה  העובדים  לכל  נשלחים  חודש  מידי 

השתלמות לקרן  זכאותם  בדבר  אותם  המיידע  תקופה    מכתב  לאחר 

 .נשלח מכתב נוסף לעובדים שטרם ביקשו לפתוח קרן השתלמות

העסקתו כי לאחר שנה  במקביל ישנו טופס עליו חותם העובד בתחילת   •

וההצטרפות   השתלמות  לקרן  להצטרף  זכאי  לאחר  יהיה  רק  היא 

 הגשת טופס הצטרפות מצידו. 

 מידי חודש מבוצעת בדיקת התאמה בין נתוני השכר לנתוני המס"ב  •
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 חינוך מיוחד 

גני.  1 לפתוח  ממליצה  משי    C /P הביקורת  גני  במקום  הרך  לגיל 

ותחסוך     טלטולים מיותרים של ילדים רכיםבירושלים מהלך זה ימנע  

 ₪ בשנה.   730,000לעירייה כ  

  

במסגרות       .2 מיוחד  לחינוך  נוספות  כיתות  לפתוח  ממליצה  הביקורת 

למידה   ליקויי  כגון  קלות  לקויות  בעלי  לשלב  או  בעיר  הקיימות 

והתנהגות במסגרות הקיימות ובכך למנוע טלטולים מיותרים אל מחוץ  

 וחסכון כספי לעירייה. לעיר 

  

בנים בעלי לקויות למידה + התנהגות    13יש לשקול פתיחת מסגרת ל        .3

באידיש בגילאי בית ספר במקום תפארת בנים בירושלים או לשלבם  

 במוסדות קיימים . 

  

שתילים     .4 ספר  בית  במקום  לתקשורת  ספר  בית  פתיחת  לשקול  יש 

 כל יום.תלמידים ב  12בירושלים אליו יוצאים 

  

 תיקון ליקויים   –מחלקת חינוך 

חנ"מ של  .1 , מפקחת  מיוחדים  צרכים  מח'  ממנהלת  מורכבות  השיבוץ  ועדות 

משרד החינוך ופסיכולוגים. כל בקשה נדונה בצורה מקצועית וענינית. כולנו  

מבינים את הקושי והחיסרון בהוצאת תלמידים מחוץ לעיר ומשתדלים למנוע  

 זאת כמה שיותר 

בד"כ אפשרות אחרונה שנוקטים בה. בעבר נעשו ניסיונות לפתוח מסגרת  זו  

 של מש"י במודיעין עילית אשר לא צלחו. 
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ישנם מקרים   .2 נפתחות כיתות בהתאם לצרכי התלמידים אך עדיין  בכל שנה 

 ספציפיים אשר אין להם מענה בעיר וזקוקים ללמוד מחוץ לעיר. 

לפתוח כיתה באידיש אך לצערינו  גם לגבי כיתות באידיש בכל שנה אנו מנסים   .3

אין מספיק תלמידים, וכאשר בודקים מס' תלמידים יש לבדוק גם את היקף  

 הגילאים. 

י"ב, אך עדיין ישנם מאד מעט  - כיתות א  17קיים ביה"ס לתקשורת בעיר עם   .4

מקרים שבכל אופן אין להם מענה מתאים במסגרת הנוכחית ואנחנו נאלצים  

 גרת מתאימה. להפנות אותם מחוץ לעיר למס
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 2019דוח משרד הפנים   –תיקון ליקויים 

 2020דוח מבקר המדינה 

 מעקב תיקון ליקויים  משרד  הפנים – 2019

 

 דוח הביקורת לעיריית מודיעין עילית מייחסת חשיבות רבה לדוח הכספי ו

העירייה   המפורט   הפנים.  משרד  באופן    של  הליקויים  לתיקון  יסודי  באופן  פועלת 

של הליקויים בעתיד. יחד עם זאת, העירייה רואה חשיבות רבה  תם  שימנע את הישנו

אחר  את    במעקב  ולהשלים  לתקן  בדבר  הנוגעים  כל  את  ומדרבנת  הליקויים  תיקון 

 הליקויים השונים. 

מבקר המדינה    ודוח    של משרד הפנים  עם קבלת הדוח הכספי ודוח הביקורת המפורט

לעובדים הורתה  באופן    העירייה  הליקויים  את  ולתקן  לקחים  להפיק  הרלוונטיים 

 ם בעתיד. שימנע את הישנות

 

של משרד   העירייה נקטה בפעולות רבות לתיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת

הפנים ומבקר המדינה, נערכו ישיבות מיוחדות של הוועדה לתיקון ליקויים, נערכו  

  ים בוועדת הביקורת ובמליאת העירייה. דיונ

 

 2.9.20מיום   2019פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים דוח ביקורת מפורט 

 

עדן   אבי  מר   : קירשבוים    –משתתפים  יאיר  העירייה,  מנכ"ל    – גזבר 

גב'  יהושע  – גלוסקינוס    העירייה,  אהרונוביץ  חשבונות,  אגף    -מנהלת 

 מבקר העירייה 
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 ( 8הממצאים העיקריים ) עמוד -פרק ב דיון ב

 

 הפעולות שננקטו  סטטוס הממצאים   הסעיף 

ביצוע 

תקציבי  

 פיתוח

. הרשות לא סגרה תברי"ם 1

ללא פעילות של למעלה משנה, 

חלקם תברי"ם שלא החלו  

בפעילות, חלקם תברי"ם  

שביצועם כנראה לא הסתיים 

עם פעילות  וחלקם תברי"ם

בעבר וללא ביצוע במהלך 

 השנה  

ישנם תברי"ם רבים שזה לא  תוקן

רלוונטי כי הביצוע באמצע. יחד  

עם זאת בעקבות הביקורת, 

העירייה עשתה סריקה וישיבת 

  6נסגרו  20מליאה אחרונה יולי 

 תברי"ם שעלו בביקורת. 

מהנדסת העירייה החדשה 

מגבשת פיקוח הדוק יותר על 

 .ביצוע התברי"ם

 

ניהול נכסים 

 ובטיחות

. הרשות העניקה זכות 2

שימוש במבנים שברשותה  

לצורך הפעלת מוסדות חינוך 

שהינם מוסדות פטור ו/או מוכר 

שאינו רשמי. עבור מוסדות אלו 

הרשות מקיימת הליך הקצאה 

על פי נוהל ההקצאות שבחוזרי  

מנכ"ל משרד הפנים, ואף  

השלימה את חלקם, אולם טרם 

אישור ממשרד הפנים התקבל 

 להקצאות.

העירייה עושה כל אשר בידה  תוקן

לעמוד בהנחיות ומעבירה  

 למשרד הפנים לאישור.

יחד עם זאת, העירייה לא יכולה 

להשאיר עשרות אלפי ילדים ללא 

מוסדות חינוך בשעה שנבנו 

בנינים במאות מיליוני שקלים רק  

בשל התמהמהות משרד הפנים  

 באישור ההקצאות.
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 פרק ג  –מעקב אחר תיקון ליקויים  -בפרק ג  דיון

 הפעולות שננקטו  סטטוס  הליקוי   הנושא 

מנגנוני 

בקרה  

וביקורת  

 פנימית

חלק מוועדות החובה לא התכנסו  

 למספר ישיבות כנדרש לפי החוק 

תוקן  

 חלקית 

העירייה לקחה הערה זו לתשומת  

ליבה ותפעל להגביר את תדירות  

 התכנסות הוועדות. 
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 2020דוח מבקר המדינה   –תיקון ליקויים 

 

 הוועדה לתיקון ליקויים 

 הסעות תלמידים ברשויות המקומיות 

 פרוטוקול 

 תאריך :  12.7.2021                        שעה:    10:00-11:30

משתתפים: מנכ"ל העירייה, גזבר, מבקר העירייה, מנהלת מדור הסיעים, מנהלת  

מיוחדים.המחלקה לצרכים    

  הנושא הליקוי  הפעולות שננקטו

העירייה תקדם תוכנית לקידום הבטיחות והבטחון  

 בהסעות התלמידים .

מומלץ כי הרשויות 

המקומיות יגבשו 

תוכניות לקידום 

הבטיחות והביטחון 

 בהסעות.

תאונות  

דרכים 

בהסעות 

 תלמידים

1 

מערכות       2בעקבות הערותיו של המבקר,  העירייה בדקה 

ת התלמידים ולאחר תקופת פיילוט  ניהול ובקרה להסעו

 נמצא כי אחת המערכות מתאימה יותר לצרכי העירייה.  

מערכת ניהול ובקרת ההסעות כוללת בקרה מלאה על  

הרכבים, מיקומם בכל רגע נתון, שעת ההגעה ואיסוף  

לים השונים, מעקב אחר התלמידים, פרטי המסלו

העלאת והורדת תלמידים וניתור בזמן אמת. כעולה מן  

האמור, מערכת הבקרה והפיקוח השתדרגו ללא היכר,  

כבר היום קיימת בקרה מלאה בזמן אמת  ע"י המערכת  

 הממוחשבת ומפקחים אנושיים בשטח. 

עיריית מודיעין עילית  

ניהלה רישום של 

המסלולים שהיא  

  קיימה, אך היא לא

פירטה את זמן  

הנסיעה ומרחק 

הנסיעה של  

התלמידים 

במסלולים של  

 החינוך הרגיל. 

 

תכנון 

מסלולי 

הסעות 

בחינוך 

 הרגיל 

2 
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חברת המשכל נענתה לבקשת העירייה להעמיד לרשותה  

צוע התאמות נדרשות.  את המערכת הנ"ל תוך בי

העירייה התקשרה עם חברת המשכל בחוזה ניהול  

המטיל אחריות רבה על חברת המשכל  משופר ומשודרג  

והחל משנה"ל תשע"ב  תכנס בהדרגה מערכת הבקרה  

 ותעבוד בהיקף מלא . 

 

במועד הבדיקה   -

טרם נחתם הסכם  

בין משכ"ל ובין 

עיריית מודיעין 

 עילית. 

 

הסכמי  

ניהול בין  

משכ"ל 

לרשויות 

 המקומיות

3 

החוזה עם המשכל חודד הן לנושא הבקרה והן לנושא  

 המצאת כל המסמכים הנדרשים. 

 

העירייה מודה למבקר המדינה על הערותיו הבונות 

שהוטמעו בין מערכת הניהול והן בחוזה הניהול על  

 המשכל לרווחת ילדי החינוך המיוחד. 

 

 

 

משרד מבקר המדינה 

מעיר לרשויות 

המקומיות שנבדקו  

על היעדר מלוא  

המסמכים הבסיסיים  

שהן רשאיות לדרוש 

ממבצעי ההסעות 

בתיקי הרשויות  

המקומיות ועל 

היעדר מעקב ובקרה  

מצידן על חברות 

 ההסעות. 

מסמכים  

הכרחיים 

הנדרשים 

מחברות  

ההסעות 

במכרז  

 הסעות

4 

הבדיקה העלתה כי  העירייה פועלת לפי נוהל העבודה של משרד החינוך 

ברשות המקומית לא  

היה נוהל עבודה 

בכתב שיסדיר את  

העבודה  הליכי 

 בתחום ההסעות בה. 

 

 

קביעת 

נוהלי  

עבודה 

בנושא 

הסעת 

 תלמידים

5 

העירייה התקשרה עם חברת המשכל בחוזה ניהול  

פר ומשודרג המטיל אחריות רבה על חברת המשכל  משו

ברשויות המקומיות  

שנבדקו נמצא כי הן  

סדרי  

הדיווח על  

6 
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והחל משנה"ל תשע"ב  תכנס בהדרגה מערכת הבקרה  

 ותעבוד בהיקף מלא . 

 

מורת שירותי  שלמו ת

הקבלנים על פי  

חשבוניות שנעדר 

מהן: פירוט יומי של 

שעת התחלת 

המסלול של כל  

הסעה, שעת ההגעה  

ליעד, מספר 

התלמידים שהוסעו  

בכל מסלול ומספרי 

הרישוי של כלי הרכב  

שביצעו את ההסעות 

האלה. גם לא פורטו  

בהן מספר תחנות  

ההסעה, מספר 

הקילומטרים הכולל  

ן  של המסלולים וזמ

 הנסיעה הכולל. 

 

שירותי 

חברות 

 ההסעות 

העירייה התקשרה עם חברת המשכל בחוזה ניהול  

פר ומשודרג המטיל אחריות רבה על חברת המשכל  משו

והחל משנה"ל תשע"ב  תכנס בהדרגה מערכת הבקרה  

 ותעבוד בהיקף מלא . 

 

בתיקי העירייה לא 

פורט אילו פעולות  

נקטו משכ"ל 

והעירייה בעקבות  

העלאת הממצאים 

בביקורות שנעשו, 

זאת למרות שחלק  

מהליקויים שהועלו  

בביקורות משכ"ל, 

העידו על כך שחברות 

ההסעה הסיעו את 

התלמידים באופן לא 

בטיחותי, באמצעות 

נהגים שלא הוכשרו 

כנדרש ובכלי רכב  

 שבחלקם לא נמצאו

רישיונות הפעלה  

אופן 

הבקרה על 

מתן  

שירותי 

 ההסעות 

7 
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 וביטוח תקף.

 

כפועל יוצא, בחודשים האחרונים הופעל סעיף פיצוי  

מוסכם מראש ע"פ החוזה כפועל יוצא מהפעלת  

המערכות. לעירייה יש מידע מקיף ומלא בזמן אמת על  

איחורים וחריגות בתנאי ההסכם. המידע הוא ברמת  

ובזמן אמת כך שקשה לסתור את  אמינות גבוה מאד 

הנאמר בו. במקרים של איחורים מתמשכים או  

איחורים חוזרים מופעל סעיף הפיצוי המוסכם מראש 

 באופן שוטף. 

הרשויות המקומיות  

מיעטו  שנבדקו 

בדרישת הפיצויים  

המוסכמים שנקבעו 

בהסכמים עם חברות  

ההסעות שהפרו  

הסכמים גם 

כשהמסיעים חרגו  

מההסכמים עימם, 

סיעו תלמידים ה

באופן לא בטיחותי 

ובביקורות שנערכו 

עליהם הועלו  

ליקויים, לעתים כבדי  

 משקל.

 

דרישות 

לפיצויים 

 מוסכמים 

8 

כל תלונה המגיעה לעירייה נרשמת ומתועדת ומעוברת  

. בסוף כל חודש העירייה  לחברת ההסעות הרלוונטית

מעבירה לחברת הסעות את ריכוז התלונות הרלוונטי  

מעקב על אופן הטיפול בכל תלונה. תוך   

הבדיקה העלתה כי 

הרשות המקומית לא  

קבעה נהלים ודפוסי  

עבודה לעניין אופן 

טיפולן בתלונות 

 שהתקבלו. 

 

טיפול 

 בתלונות

 

 

 

 

 

 

9 

ערך מבקר העירייה ביקורת יסודית ומקיפה   2019בשנת 

בנושא מלווי ההסעות בחינוך המיוחד לפי תוכנית 

עבודתו השנתית. הביקורת כללה נתונים כללים  

וכספיים, מהלך שיבוץ המלווים בהסעות, נוהל דווח  

ותשלומים, כח אדם ושכר המלווים, אופן דווח שעות  

ייה מפרסמת העיר

מודעות  מדי פעם

ולפיהן דרושים 

מלווים לקו הסעות 

מסוים, ואולם אין 

היא מפרטת  

העסקת 

מלווים 

בהסעות 

של תלמידי 

10 



 
 מבקר העיריה  - 2020שנתי דוח 

 

 

שטח מדגמית, ונוכחות, תפקוד המלווים, ביקורת 

 ובדיקת הכישורים של המלווים.  

הערותיו והמלצותיו של מבקר העירייה יושמו באופן  

מלא ע"י העירייה באופן מידי ובעקבות דוח הביקורת  

,העירייה בדקה את האופציות לשדרוג מערכות הניהול  

 והבקרה של ההסעות. 

מצ"ב העתק דוח ביקורת מלווי הסעות שערך מבקר  

 העירייה . 

במודעות את  

הדרישות הבסיסיות  

למילוי התפקיד.  

בתיקים האישיים של 

המלוות בעירייה לא 

נמצאו מסמכים  

המעידים כיצד 

התקבלו לעבודה, אם 

רואיינו לפני קבלתן 

לעבודה, מהי רמת 

ת  השכלתן, מהי רמ

הקריאה והכתיבה 

שלהן והאם הכשרתן  

הקנתה להן יכולת 

לעבוד עם ילדים. 

העירייה קיימה,  

לאחרונה, כנס 

לכלל   2017בדצמבר 

המלווים בדבר מהות 

תפקידם ונוהלי  

 העסקתם.

החינוך  

 המיוחד

בנוסף למערכת הבקרה הממוחשבת על הרכבים מונו  

מיוחדים הבודקים בשטח באופן מעשי את  מפקחים 

סוגי הרכבים המשמשים להסעת התלמידים כולל 

 רכבים עם מעלונים. 

הרשות המקומית לא  

הרכב   בדקה את כלי

ששימשו להסעת 

התלמידים, ובכלל זה  

לא בדקה כלי רכב  

עם מעלונים ששימשו 

להסעות תלמידים 

 מוגבלים בניידות. 

 

הסעת 

תלמידים 

בכיסא  

גלגלים  

לות  ובעג

דחיפה  

)טיולון(  

 ברכב

11 
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 הוועדה לתיקון ליקויים 

 התנהלות הרשויות המקומיות בעת משבר הקורונה 

 פרוטוקול 

  תאריך :     22.7.21

 משתתפים: מנכל העירייה, גזבר, מבקר העירייה, מרכזת פרויקט קורונה 

  הנושא  הליקוי  הפעולות שננקטו 

המלצת  העירייה לקחה לתשומת ליבה את 

מבקר המדינה ותפעל להכין נוהל מעודכן 

 למקרה של פנדמיה של שפעת. 

 -מתוך עשר הרשויות שנבדקו, רק שלוש 

הכינו  - רמת גן, רחובות וראשון לציון 

נוהל לתרחיש פנדמיה של שפעת על אף  

העובדה שמשרד הביטחון פעל בהתאם 

לתחזית של ארגון הבריאות העולמי בנוגע  

שפעת להכנת עדכון לתרחיש פנדמיה של 

, מרבית הרשויות 2007לנוהל מל"ח 

המקומיות והגורמים הרלוונטיים במש"מ 

 לא היו מודעים לקיומ

 

ההיערכות 

  -לתרחיש חירום 

 פנדמיה של שפעת

1 

מבקר העירייה עבד במסגרת מכסת העובדים 

החיוניים . המבקר לקח חלק פעיל בניהול 

כמבקר  המשבר , המשיך בתפקידו השוטף 

וכממונה על תלונות הציבור , והיה חלק פעיל  

במוקד הטלפוני המיוחד של צוות הקורונה 

 בעירייה. 

בדיקת העסקתם ותפקידיהם של 

המבקרים ברשויות המקומיות שנבדקו 

העלתה כי הם עבדו במסגרת מכסת  

העובדים החיוניים ברשויות המקומיות.  

המבקרים בעיריות קריית מלאכי ורמת גן  

ו בתפקידם השוטף כמבקרים המשיכ

וממונים על תלונות הציבור; בעיריית צפת 

המבקר שימש משקיף בישיבות צוות 

החירום; ברשויות המקומיות ג'לג'וליה,  

חדרה, טמרה ורחובות המבקרים 

השתתפו בישיבות צוותי החירום 

כמשקיפים וכמתריעים בעת הצורך; 

המבקרת של עיריית ראשון לציון הייתה 

יונים ככל המנהלים הבכירים שותפה לד

בעירייה; במודיעין עילית ובעכו לקחו 

עוד  המבקרים חלק פעיל בניהול המשבר.

עלה כי המבקרים ברשויות המקומיות  

העסקת מבקרי  

הרשויות 

המקומיות  

ותפקידם במשבר  

 הקורונה 
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ג'לג'וליה, מודיעין עילית, ראשון לציון,  

ות ורמת גן עדכנו את תוכנית רחוב

וכללו בה  2020העבודה שלהם לשנת 

  היבטים שנבעו ממשבר הקורונה;

המבקרים בעיריות טמרה וצפת הודיעו על  

כוונתם לבדוק היבטים שונים של משבר 

; והמבקרים בעיריות 2021הקורונה בשנת 

חדרה וקריית מלאכי טרם כללו בתוכנית  

בדיקת היבטים  2021הביקורת לשנת 

הנוגעים למשבר הקורונה. המבקר  

בעיריית עכו היה כאמור פעיל בצוות 

א עשה כל ביקורת  ניהול המשבר, ועל כן ל

בנושא זה. יש לציין כי המבקר סיים את  

2020תפקידו בעירייה בדצמבר   

 

 מישורים:  2הרשות פעלה ב 

מאחר ולמרבית העובדים  –במישור הטכנולוגי 

אין בבית תשתית טכנולוגית המאפשרת עבודה 

לספק לעובדים ציוד   מרחוק נדרשת העירייה

וחומרה. העירייה רכשה ציוד נוסף לשם כך, 

ובנתה נוהל לבקשת ולאישור ציוד וחומרה 

 לעבודה מהבית. 

נבנתה מערכת לשרשור מהיר  –במישור הארגוני 

של הודעות לעובדים בדבר הצורך / ההנחיות 

לעבודה מהבית, כולל קבלת התייחסות 

 העובדים 

- אחוז המועסקים מרחוק בחודשים מרץ

ברשויות המקומיות שנבדקו   2020פריל א

. 0%- 14%נע בין   

 

 

עבודה מרחוק 

בגל התחלואה  

 הראשון

3 

להמשיך לספק את השירותים  כדי העירייה צוינה לחיוב בסעיף זה.

החיוניים לתושבים גם במצבי חירום, 

נדרשות הרשויות המקומיות בעיתות 

חירום לארגן ולשבץ עובדים כתגבורת 

והשלמה למנגנוני החירום השונים 

ש לציין לחיוב כי חלק בתחומן.

  -מהרשויות המקומיות שנבדקו, בהן  

עיריות טמרה, מודיעין עילית, עכו,  

  -לציון, רחובות ורמת גן צפת, ראשון  

שימוש בעתודות 

כוח אדם וניוד 

עובדים בגל  

התחלואה  

 הראשון
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נעזרו לעיתים בעובדים שלא נכללו  

במצבת העובדים החיוניים כתגבורת  

והשלמה למנגנוני החירום השונים  

 בתחומן 

בהסכמים האמורים נקבע כי מתוך   לא רלוונטי

עיקרון של ערבות הדדית ולפי הסכמות  

ל המעסיקים, תוקם קרן ימי חופשה  מו

אצל כל מעסיק, אשר תפעל כדי לסייע 

לעובדים שאין ברשותם יתרת ימי חופשה  

מספקת, לצורך ניצול ימי חופשה בתקופת  

ההסכם בהתאם לכללים שיעוגנו בהסכם 

הקרן לא   2020קיבוצי.עד ראשית דצמבר 

 הוקמה, ועדיין מתקיים לגביה משא ומתן 

 

הסדרת ימי  

לעובדים  חופשה 

בגל התחלואה  

 הראשון

5 

העירייה תפעל בהתאם להמלצות של משרד  

 הפנים 

בבדיקה עלה כי כל הרשויות המקומיות  

שנבדקו אישרו לחלק מהעובדים, לפי  

צורכי הרשות, לעבוד מרחוק, ובשאר  

המקרים העובדים שהו בחופשה בהסדר  

 על פי הכללים שנקבעו בהסכם 

 

 

הסדרי עבודה 

בתשלום וחופשה 

לאחר גל  

התחלואה  

 הראשון

6 

מנהלת מחלקת הרווחה נדרשה להשמיד מיד כל 

חומר הקשור לפרטי חולים, להכין ולהטמיע 

נהלים במחלקה כדי לוודא  חסיון המידע 

 בהתאם לחוק.

רשימות החולים נוהלו במערכת פנימית סגורה 

ומאובטחת שהרשאות הגישה אליה נוהלו  

ורך העבודה מול בצימצום ורק לפי הנדרש לצ

נעשה מאמץ לאתר ולמחוק את   החולים.

ממערכת  בי.אי. במערכת   הקבצים שהורדו

הפנימית לא נמחקו הנתונים מתוך הבנה 

שייתכן וידרשו להמשך. עם זאת,  נסגרו כל 

 ההרשאות למערכת למעט הרשאת מנהל אחד.

 

הבדיקה העלתה כי בעיריית קריית מלאכי  

ו בגל הועברו פרטי החולים שהתקבל 

הראשון גם לראש העירייה, לבקשתו, 

למטרת התעניינות ישירה בשלום 

החולים, ובגל השני הועבר המידע ישירות 

ממשרד הבריאות גם למנכ"ל העירייה.  

בכל מקרה שבו נדרשה הדפסת רשימות  

חולים, הרשימה נגרסה מייד בסיום 

השימוש. בעיריית צפת רשימות שהודפסו 

לחולים נגרסו   ממערכת מס"ר לצורך סיוע

בתום מתן הסיוע.      חמש מהרשויות 

המקומיות שנבדקו לא נהגו למחוק את  

המידע על החולים שנשמר בקבצים 

במחשבי הרשות או ברשימות שהדפיסו,  

טיפול הרשויות  

המקומיות במידע  

 על החולים 
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כנדרש בהוראות הנוהל: ברשויות 

המקומיות ג'לג'וליה וטמרה נשמרו  

הרשימות עם פרטי החולים בקלסרים 

ים לצורך במחלקות לשירותים חברתי

מעקב; בעיריית מודיעין עילית ציינה  

מנהלת מחלקת הרווחה בפני עובדי משרד  

מבקר המדינה כי בתקופה הראשונה של  

המשבר הייתה הקפדה על חיסיון פרטיהם 

של החולים, ועם הזמן החיסיון לא נשמר  

כלל בין גופי העירייה ולא הייתה לגביו  

הנחיה מדויקת; ובעיריות עכו וראשון 

ון נשמרו הרשימות מתחילת המשבר  לצי

בקובץ ממוחשב לצורך תיעוד הטיפול 

ומעקב אחריו, וניתן לעיין בהן על פי  

הרשאתה של מנהלת המחלקה לשירותים 

 חברתיים.

 

מצב תגובת מנהלת מערכות מידע של העירייה 

עם  לפיה הייתה הקפדה רבה על הנהלים. יחד 

זאת, מנהלת מחלקת הרווחה בעירייה התבקשה 

להכין את הנהלים בתוך המחלקה ולדווח 

למבקר העירייה כי הנהלים חודדו לכל העובדים  

 הרלוונטיים. 

חמש מהרשויות המקומיות שנבדקו לא  

נהגו למחוק את המידע על החולים 

שנשמר בקבצים במחשבי הרשות או  

ברשימות שהדפיסו, כנדרש בהוראות  

הל: ברשויות המקומיות ג'לג'וליה  הנו

וטמרה נשמרו הרשימות עם פרטי החולים  

בקלסרים במחלקות לשירותים חברתיים 

לצורך מעקב; בעיריית מודיעין עילית 

ציינה מנהלת מחלקת הרווחה בפני עובדי 

משרד מבקר המדינה כי בתקופה 

הראשונה של המשבר הייתה הקפדה על  

הזמן  חיסיון פרטיהם של החולים, ועם

החיסיון לא נשמר כלל בין גופי העירייה  

ולא הייתה לגביו הנחיה מדויקת; 

ובעיריות עכו וראשון לציון נשמרו  

הרשימות מתחילת המשבר בקובץ 

ממוחשב לצורך תיעוד הטיפול ומעקב 

אחריו, וניתן לעיין בהן על פי הרשאתה 

 של מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

 

טיפול הרשויות  

ת במידע  המקומיו

 על החולים 
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יש לציין לחיוב כי הרשויות המקומיות   תקין

שנבדקו גייסו מובילי דעה למאמץ 

 ההסברה. 

 

העמדת המידע 

 לרשות הציבור 

9 

כל הרשויות המקומיות שנבדקו מצאו   תקין

דרכים חלופיות לקיים אירועים להעלאת  

המורל של התושבים באופן המתאים  

השונות, כמפורט להנחיות ולתקנות 

 להלן: 

 

אירועי תרבות  

ופנאי למען  

תושבי הרשות 

 המקומית 

10 

העירייה העמידה שטחים במרחב הציבורי 

 לרשות התושבים והכינה נוהל בנושא זה. 

העמדת שטחים במרחב   -המלצה 

הציבורי לרשות התושבים לתפילה, לקיום  

שמחות ולצורך פעילויות רווחה ופנאי 

שיבות מרובה אחרות, היא בעלת ח

לשמירת ההגבלות ולהגנה על בריאות  

הציבור, תוך הקפדה על שמירת הנחיות 

מומלץ כי  התו הסגול ומניעת התקהלויות.

הרשויות המקומיות יסדירו נהלים לקיום  

אירועים במרחב הציבורי בעיתות חירום, 

שיבטיחו הזדמנות שווה לכל התושבים 

שיתנו מענה לתרחישי -המעוניינים בכך 

ירום שונים, כולל מגפה, ויוודאו ח

 הפעלתם ואכיפתם בזמן אירוע כנדרש

העמדת שטחים 

לשימוש   ציבוריים

 התושבים

11 

 העירייה נקטה מספר פעולות לעידוד העסקים : 

טופס מקוון להצהרת תו סגול עבור יצירת   .1

 בעלי העסקים, כדי להנגיש את הדיווח. 

 

חינמי פנייה לבעלי העסקים לפרסם באופן  .2

עסקים הפועלים בהתאם  ה את  לתושבים

 לתו הסגול.  

פרסום עסקים בעלי תו סגול בעיתונות,  .3

באתר העירייה ובמערכת דיוור במייל 

 לתושבים.  

מרשויות המדגם קיימו   80%נמצא כי 

 פעילויות לעידוד העסקים בתחומן,

בהתאם להיקף המגזר העסקי ולאופיו,  

פרסום מאגר העסקים באתר   ובהן

המרשתת של הרשות, הרצאות מקוונות  

לבעלי העסקים, פרסום בשלטי חוצות, 

 הנחה בחניה באזורי המסחר ועוד

 

 

לעידוד פעולות 

העסקים 

 המקומיים
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פרסום חינמי בעיתונות ובמיילים של  .4

רשימת עסקים בעיר העורכים 

 משלוחים/הזמנות טלפוניות.  

הנגשת מידע לבעלי עסקים באתר העירייה,  .5

 מיצוי זכויות, מענקים וכד'. בעניין

הנגשה וליווי לבעלי עסקים בהגשת בקשה  .6

מבית 'הבית   we19לקבלת מענק 

לסולידריות חברתית, באמצעות מרכז  

צעירים שע"י העירייה. מתן וסיוע בכתיבת  

סיפור העסק, וליווי בכל ההליך 

כל  -הבירוקורטי, הביא לתוצאה המדהימה

גישו  בעלי העסקים ממודיעין עיילית שה

עסקים, קיבלו  29בקשה לקבלת מענק זה, 

 מענקים בסכום כולל של מאות אלפי ₪.  

לבעלי   הנגשת תקנות הקורונה .7

 העסקים

עריכת פעילות הסברה בעסקים באמצעות   .8

 מפקחים. 

תמיכה  ,מענה טלפוני אישי לבירורים .9

 נטייםווהפניה לגורמים רלושוטפת 

הדרכה למתן הסברה לציבור הלקוחות  .10

 ת דפי הדרכה ומידע. כולל הנפק

 

במודיעין עילית הוקמה מחלקה מיוחדת שכללה 

עובדים שהתקשרו באופן אישי לכל אחד  15

מהמאומתים כדי לוודא את הצרכים הנדרשים 

תושבים.   17,000-להם. מדובר ב כ   

הנתונים העולים מסקר שיתוף הציבור 

הנוגעים לשביעות רצון התושבים )תרשים 

מתושבי הרשויות  40%-(, ולפיו פחות מ19

וצים מתפקוד הרשויות, מצביע על כך מר

שעל אף מאמציהן של הרשויות 

עדיין מרבית התושבים  -המקומיות 

השיבו כי הם לא קיבלו מענה מספק 

 לצורכיה 

עמדות התושבים 

לגבי טיפול  

הרשויות 

המקומיות  

 במשבר הקורונה

13 

 

 פקחים לאכיפת התו הסגול   3הוכשרו 

 

המקומי   השלטון  מרכז  נתוני  פי  על 

השתתפו בהכשרות    15.12.20והמפעם, עד  

מ  1,011שנערכו   רשויות   136-עובדים 

המקומיות   הרשויות  ובהן  מקומיות, 

)  -שנבדקו   ) 36חדרה  עכו  קריית 24(,   ,)

(.  10( ורחובות )76(, ראשון לציון )7מלאכי )

הכשרת מפקחים 

 עירוניים 

14 



 
 מבקר העיריה  - 2020שנתי דוח 

 

 

מפקחי   חלק מהעובדים הוכשרו בתוך קורס של

 רישוי עסקים

- עובדים מ  240במפעם השתתפו בהכשרות  

( ורמת גן  1יות, ובהן צפת )רשויות מקומ  99

לאמצע  (.2) נכון  כי  העלתה  הבדיקה 

כ  2020דצמבר   עובדי    1,250-השתתפו 

לאכיפת   הייעודיות  בהכשרות  רשויות 

שהם   הסגול,  היעד    42%התו  מתוך 

כ של   עובדים.    3,000-שנקבע 

 

סמכויות האכיפה המסורות לפקחים ביו"ש 

אינן מקבילות לאלה מכח צווי הביטחון 

 המסורות לפקחים המצויים בישראל

 

 3.5.21מצ"ב חוו"ד של התובע העירוני מיום 

 

 

בבדיקה עלה כי מקרב הרשויות  

חדרה, טמרה, עכו,  -המקומיות שנבדקו 

קריית מלאכי, ראשון לציון, רחובות 

ורמת גן הכשירו מפקחים ואכפו את  

עטיית -הנחיות התו הסגול ואת אי

ילו קנסות.המסכה והט  

 

פעולות האכיפה 

של הרשויות 

 המקומיות
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 כפי הנראה הנתונים אינם מדוייקים.

בהיקף   הועסקו ברשות עו"סים  3-5/20בחודשים  

התקנים    31.54 מס'  לחודש.  בממוצע  משרות 

שהוקצו ממשרד הרווחה בחודשים אלו עמד על 

 משרות . 32.75

מצ"ב דוח עלות שכר לחודשים אלו. )בדוח העלות  

מהעובדות   32.54רשומות   אחת  אולם  משרות 

 אינה עו"ס ( 

רשויות   שלוש  מודיעין   -מדיווחי  עיריות 

ורחובות   צפת  שי  -עילית,  כי  עורי עלה 

ההעסקה של העו"סים בפרוץ המשבר היו 

כדי   והגיעו    20%-ו  30%,  50%נמוכים 

שגרה.   בעת  מהעסקתם  ארבע בהתאמה 

לעובדיהן   אפשרו  שלא  הרשויות  מבין 

מרחוק   קריית    - לעבוד  צפת,  עכו, 

ורחובות   עובדים    - מלאכי  על  דיווחו 

לחופשה   לצאת  שנאלצו  סוציאליים 

  בתקופת החירום, אם משום שלא היה

)לדוגמה   למחלקה  להגיע  באפשרותם 

לילדים   סידורי שמרטפות  היעדר  בשל 

חינוכיות(,   מסגרות  בהיעדר  קטנים 

ואם משום שבחרו לא להגיע למחלקה  

לקבוצת   השתייכות  בשל  היתר,  )בין 

לנגיף(.  מחשיפה  חשש  בשל  או   סיכון 

 

 

העסקת עובדי 

המחלקות 

לשירותים 

חברתיים בעת 

 המשבר
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ן הנחיות מיוחדות למנהלת מנכל העירייה נת

האגף לשירותים חברתיים להכין תוכנית כוללת 

 למתן מענה רגשי לתושבים הזקוקים לכך.

המשבר השפיע ביתר שאת על אוכלוסיות 

שגרה,   בעת  תפקודיים  קשיים  שחוות 

פורייה   קרקע  היווה  כך  ומתוך 

מתחים  של  להעמקתם  או  להתפתחותם 

ות נפשיים, לחצים וחרדות בקרב אוכלוסי

 אלו.

 

 

סיוע וטיפול  

באוכלוסיות 

 -ראויות לקידום 

מענה חומרי 

ומענה שאינו 

 חומרי

17 

לאחר הוצאת הנחיות הרשות תעמיד לרשות 

 המחלקה את הטכנולוגיות הנדרשות.

הציב   מרחוק  הטיפול  כי  עלה  בבדיקה 

גורמי   בפני  חדשות  וסוגיות  אתגרים 

בהם היעדר זמינות, חסך בקרבה    -הרווחה  

וחשש לפגיעה בפרטיות, וכן היעדר נגישות  

טכנולוגיים   לאמצעים  מספקת 

לטיפול   סדורות  והנחיות  ולמתודולוגיות 

הטיפול  שבה  בעת  בפרט  מרחוק,  מקצועי 

עם  להתמודד  עיקרית  דרך  שימש  מרחוק 

חברתי. ריחוק  המחייבת  חירום   מציאות 

 

 18 טיפול מרחוק

לעירייה יש מאגר מתנדבים בתחומים שונים  

פעלו במהלך הקורונה. ש  

ביולי   שגובש  הרווחה  משרד    2020בדוח 

וחוסן  בהתנדבות  העוסק  פרק  כלול 

בנוגע  המלצות  מובאות  ובו  קהילתי, 

חירום,   בעת  ההתנדבות  מערך  להפעלת 

הרשויות  דיווחי  על  היתר  בין  בהתבסס 

שלהן   הלקחים  והפקות  המקומיות 

היתר  בין  גל התחלואה הראשון.  בעקבות 

להגדי תחום  הומלץ  של  תפקידו  את  ר 

ההתנדבות בכל הקשור להנחיה מקצועית 

במסגרת   התנדבות  פעילות  של  ובקרה 

לשירותים  והמחלקות  המקומית  הרשות 

מידע   מערכת  ולהטמיע  לפתח  חברתיים; 

חברתיים  ופעילים  מתנדבים  לניהול 

תמיכה   לרבות  המקומית,  ברשות 

טכנולוגית   מערכת  לפתח  בשימורם; 

ר בין  צרכים  ההתנדבות להעברת  כזי 

לבין  חברתיים  לשירותים  במחלקות 

חירום;   בשעת  ארציים  התנדבות  ארגוני 

מערך סיוע 

 -המתנדבים 

הפקת לקחים 

 ומסקנות 
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לתחום   ייעודי  תקציב  ולהקצות 

החזרי  לצורכי  לדוגמה  ההתנדבות, 

 הוצאות ומיגון. 

ומופעל   מופרט  עילית  במודיעין  החינוך  מערך 

כ פרטיות  עמותות  העסקת באמצעות  ולל 

 הסייעות

סייעות משלבות שלא   5בקריית מלאכי היו  

והעירייה   לעבודתן,  להגיע  יכולות  היו 

צוותי   מתוך  מקום  בממלאות  הסתייעה 

סייעות שלא    200-ההוראה. ברחובות היו כ 

עבודתן,  למקום  להגיע  באפשרותן  היה 

הילדים  מגני  סייעות  ניידה  והעירייה 

שנבדקו   הרשויות  בשאר  הספר.  ומבתי 

היעדרות מע סייעות נמצאה  של  בלבד  טה 

משלבות.חלק ממלאות המקום לא קיבלו 

כסייעות   לתפקד  מתאימה  הכשרה 

 משלבות.

העסקת הסייעות 

המשלבות בתוך  

מוסדות החינוך 

בעת החזרה 

 ללימודים 

20 

בבדיקה עלה כי שש מהרשויות המקומיות   מאחר והחינוך המיוחד המשיך ללמוד 

קריית    -שנבדקו   עכו,  עילית,  מודיעין 

וג'לג'וליה   גן    - מלאכי, ראשון לציון, רמת 

התשפ"א  הלימודים  בשנת  הפעילו  לא 

לתלמידים  בתחומן  למידה  מוקדי 

 המשולבים כפי שהתאפשר בנוהל. 

מוקדי חינוך 

וטיפול לתלמידים  

 המשולבים 

21 

עבודה מהבית ן אפשרות למתנפתרה ע"י  הבעיה

 כך שלא היו יותר משני עובדים לחדר

 והתקנת מחיצות מפלסטיק שקוף

פסיכולוגים   שישה  שנבדקו,    - ברשויות 

( טמרה  בעיריית    23%שלושה 

מהפסיכולוגים בעירייה( ושלושה בעיריית 

מהפסיכולוגים בעירייה( יצאו   4%רחובות )

לחופשה מפני שלא היה באפשרותם לעבוד 

גם   נמצאה  השפ"ח.שונות  ממשרדי 

הפסיכולוגים.   של  עבודתם  במתכונת 

שנבדקו   מהרשויות  ות  עירי  -בשתיים 

ורחובות   רק    -טמרה  התקיימה  העבודה 

המקובלות  העבודה  ובשעות  מהמשרד, 

העבודה התקיימה    -בשגרה; בעיריית עכו  

עבודה  ובשעות  מהמשרד  רק 

המקומיות   ברשויות  כי  גמישות;נמצא 

רק   הפסיכולוגים  עבודת  נעשתה  שבהן 

בשעות העבודה המקובלות בשגרה, נוצרה  

ר קשר בעיה בכך שלא תמיד ניתן היה ליצו

העסקת 

הפסיכולוגים  

החינוכיים  

 בתקופת הקורונה
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ולשוחח עם ההורים ללא הפרעה. ההורים  

התקשו לשוחח כראוי בשעות הבוקר כיוון 

שכל הילדים היו בבית, וזו הייתה גם מנת  

ששהו   הפסיכולוגים  של  חלקם 

בבתיהם.לפי דיווחי עיריות מודיעין עילית 

הזמן  רוב  שבה  לשגרה  בניגוד  גן,  ורמת 

נמצאים  החינוכיים  הפסיכולוגים 

ך, נוצרה בעיה בכך שחלק במוסדות החינו

גדול מהפסיכולוגים נאלצו לשבת בצפיפות 

על  לשמור  אפשרות  ללא  במשרדיהם 

 ההנחיות הקובעות מרחק מינימלי ביניהם. 

מסכות, נגיעה,   מגבלות הקורונה: מרחק,עקב 

 לא יתאפשרו חלק מהמפגשים הטיפוליים 

ווחי עיריית מודיעין על פי די

בתקופה שבה לא התקיימו  עילית,

לימודים במוסדות החינוך נתנו  

מענה רק לחלק מהתלמידים השפ"חים 

המטופלים דרך שגרה, ובנוסף לתלמידים 

מדיווחי רשויות  שלא טופלו קודם לכן.  

רשויות לא ניתן מענה  2-המדגם עולה כי ב

פסיכולוגי חינוכי לתלמידים כלל כיוון 

( 16%רשויות ) 13-השירות לא פעל; בש

ניתן מענה רק לתלמידים המטופלים  

( 82%רשויות ) 67-בשפ"ח דרך שגרה; וב

ניתן מענה הן לתלמידים המטופלים  

בשפ"ח דרך שגרה ובנוסף לתלמידים שלא 

 טופלו קודם לכן. 

הטיפול  

 בתלמידים
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  הצוותים לא היו פנויים לקבלת עזרה מהשפ"ח

על אף שזה הוצע לכל המסגרות. הם היו 

עסוקים במשפחותיהם שהיו בבתים, ובזמן  

הפנוי עסקו במרחב הקולי ויצירת קשר עם  

 התלמידות

לא ניתן  -טמרה ועכו  -בשתי עיריות 

להורי תלמידים ולצוותי   מענה פסיכולוגי

חינוך של בתי הספר; במודיעין עילית ניתן 

י מענה להורי תלמידים ולא לצוות

החינוך.יצוין כי במסגרת הליך תשאול 

קבוצות המיקוד אמרו הורים מכמה  

חדרה, צפת, קריית   -מהרשויות שנבדקו 

כי   -מלאכי, ראשון לציון, רחובות, רמת גן 

הם אינם מודעים לקיומו של השפ"ח ולא 

 מודעים ליכולת להשתמש בשירותיו.

טיפול השפ"חים  

בהורי תלמידים, 

בצוותי חינוך 

 ובאחרים
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דיווחו    המדגם  ורשויות  שנבדקו  הרשויות 

על בעיות וקשיים שעימם נאלצו להתמודד  

עם פתיחת מוסדות החינוך, כמפורט להלן:  

מקדימה   להיערכות  שניתן  הזמנים  לוח 

היה דחוק  ;  קושי בחיטוי ובהכנת הכיתות  

 ; בהנחיות   כנדרש  הציבורי  והמרחב 

מחסור בסגל ההוראה וכוח אדם אחר   ; 

בשמ הקשור קושי  בכל  ההנחיות  ירת 

קושי    ; התלמידים   בין  מרחק  לשמירת 

עם   לתלמידים  הסעות  מערך  בארגון 

מוגבלויות כנדרש בהנחיות  ; קושי בארגון  

כנדרש  אחרים  לתלמידים  הסעות  מערך 

החינוך  משרד  מהנחיות  חלק   ; בהנחיות  

לא היו ניתנות ליישום  ; חלק מההנחיות 

ן כי רשויות רבות סתרו זו את זו      .    יצוי

ההנחיות   ביישום  רבים  קשיים  על  דיווחו 

משום שמשרד החינוך הוציא הנחיות רבות  

בתדירות גבוהה, כך שהנחיה רדפה הנחיה.  

רשויות מהמדגם דיווחו כי היו    38כמו כן,  

בצוהריים,   שישי  בימי  שפורסמו  הנחיות 

השבוע   תחילת  עד  ליישמן  היה  ניתן  ולא 

עו הטבלה  בשנת העוקב.מנתוני  כי  לה 

הלימודים התשפ"א חל קיטון לעומת שנת 

הרשויות  במספר  התש"ף  הלימודים 

מוסדות   פתיחת  עם  בקשיים  שנתקלו 

רשויות  של  רב  מספר  ואולם  החינוך, 

מקומיות עדיין נתקלו בקשיים גם בחזרה 

יכול  הדבר  התשפ"א.  בשנת  ללימודים 

לרשותם  שעמד  הזמן  למרות  כי  להעיד 

ל הקיץ,  חופשת  משרד  במהלך  נערכו  א 

החינוך ורשויות מקומיות מסוימות במועד  

הלימודים   שנת  פתיחת  לקראת 

מקומיות  התשפ"א. רשויות  כי  יצוין 

החינוך  משרד  על  שהיה  טענו  מסוימות 

צוותי  של  בנציגות  ולהיעזר  להתייעץ 

פרסום  טרם  תלמידים  והורי  הוראה 

 ההנחיות. 

קשיים בהיערכות 

לפתיחת מוסדות  

 החינוך 

25 



 
 מבקר העיריה  - 2020שנתי דוח 

 

 

ספר של החינוך העצמאי  ) מוכר שאינו  בתי ה

 רשמי(  הפעילו  

למידה בקבוצות קטנות בחצר בי"ס כשהיה  

 אפשרי 

על פי דיווחי הרשויות שנבדקו, חמש 

עיריות טמרה, מודיעין עילית,  -רשויות 

צפת וקריית מלאכי, והמועצה המקומית  

לא הפעילו מרחבי למידה  -ג'לג'וליה 

 -מחוץ למוסדות החינוך, וחמש רשויות 

עיריות חדרה, עכו, ראשון לציון, רחובות 

הפעילו מרחבי למידה רק בשנת  -ורמת גן

תשפ"א. לדוגמה, עיריית רמת  הלימודים ה

גן הפעילה מרחבי למידה רק בגינות 

ציבוריות הצמודות לבתי הספר כדי  

להימנע מהצורך לשנע את התלמידים 

למקומות רחוקים מבתי הספר שבהם הם 

 לומדים. 

 26 מרחבי למידה

לפי נוהל הפעלת שמרטפיות, כח האדם שמתפקד 

ופועל בשמרטפיות בזמן חירום הם עובדי חינוך.  

אין אפשרות לרתק אותם מכיון שהם אינם עובדי 

 רשות. הערה אינה רלוונטית למודיעין עילית. 

נמצא כי בחמש   

ג'לג'וליה, טמרה,  -מהרשויות שנבדקו 

לא  -מודיעין עילית, עכו וקריית מלאכי 

לו סידורי שמרטפות לטובת ילדיהם הופע 

של עובדי הרווחה.   מבדיקה שנעשתה 

ברשויות שנבדקו עולה כי בשנת 

הלימודים התשפ"א ארבע רשויות 

עיריות טמרה, מודיעין עילית,   -מקומיות 

לא הפעילו שמרטפיות  -עכו וראשון לציון 

 -לעובדי הוראה; שש רשויות מקומיות 

אכי, עיריות חדרה, צפת, קריית מל

רחובות ורמת גן והמועצה המקומית  

ג'לג'וליה -  הפעילו שמרטפיות רק לעובדי 

 החינוך המיוחד. 

הפעלת  

שמרטפיות לילדי 

עובדים חיוניים  

 בשעת חירום 
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 2020דוח שנתי 

 

 2020 ישיבות הוועדה לענייני ביקורת בשנת

   

הוועדה לענייני ביקורת היא אחד מגופי הביקורת המוכרים בחוק. זוהי ועדה   •

סטטוטורית שהרכבה, תפקידיה וסמכויותיה קבועים בפקודת העיריות. חברי  

     הוועדה נבחרים על ידי מועצת העירייה מקרב חבריה. 

מבקר   • של  העירייה,  מבקר  של  הביקורת  דוחות  בכל  לדון  אמורה  הוועדה 

המדינה ונציב תלונות הציבור ובדוח של רואה החשבון מטעם משרד הפנים.  

שהעלתה   הליקויים  תיקון  אחר  לעקוב  דיוניה  במסגרת  הוועדה  על  כן  כמו 

 הביקורת.  

   2020חברי וועדת הביקורת בשנת  •

 שיב הרב שמואל אלי  –יו"ר הוועדה  

 הרב משה מוטרפרל – חבר הוועדה  

 חבר הוועדה   -הרב אבינועם שיפמן

 הרב ח.מ  ויזל  –חבר וועדה  

 

 דיונים לפי הפירוט הבא : 4קיימה וועדת הביקורת  2020בשנת  •

 

מועד קיום   מס' וועדה

 הוועדה

 נושאי הדיון

 2018הפנים לשנת  שרדמדיון בדוח ביקורת  * 25.2.2020 1

 ביקורת מבקר העיריה דיון בדוח  *

 דוחות קודמים  – דיון בתיקון הליקויים  *

 ות הביקורת של מבקר העירייה דיון בדוח *    29.6.2020 2

 * מלווי הסעות 

 היחידה לביקור סדיר  *

 ם עדכונים שוטפי *



 
 2020דוח שנתי 

 2019מבקר העיריה לשנת   ותדיון בדוחהמשך  9.12.2020 3

מיוחד הלומדים  מציאת פתרונות לילדי חינוך   •

 מחוץ לעיר 

 קרנות השלמות של עובדי העירייה  •

 

 2019מבקר העיריה לשנת   ותדיון בדוחהמשך  29.12.2020 4

 עלויות כספיות חינוך מיוחד  •

 יישום התו הסגול במשרדי העירייה  •

 דוח מבקר העירייה   –מעקב תיקון ליקויים  •

 

 

 

 

  



 
 2020דוח שנתי 

 25/2/2020תאריך: 

 1/20פרוטוקול ועדת ביקורת 

 25.02.2020הישיבה התקיימה בתאריך: 

 10:20-11:00בין השעות 

 מיקום: חדר ישיבות  

 נוכחים:

 יו"ר הועדה  –אלישוב שמואל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –משה מוטרפרל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –אבינועם שיפמן חבר מועצת העיר 

 מבקר העירייה –יהושע אהרונוביץ 

 גזבר העיריה  –אבי עדן 

  :פתיחה יו"ר

 ,   2020לשנת 1אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  

 2018מ. הפנים לשנת דיון בדוח ביקורת  • על סדר היום: 

 ביקורת מבקר העיריה דיון בדוח  •           

 דוחות קודמים  –דיון בתיקון הליקויים   •          

 המבקר: 

מתקבל   שנה  לשנת  כמידי  הביקורת  דוח  בפניכם  מוצג  הפנים,  משרד  של  הביקורת    2018דוח 

יחד עם מכתב ממשרד הפנים המצ"ב ובו דרישה לדיון וועדת הביקורת בעיקרי    2-10-19שהתקבל ב  

 הדוח ולהעלותו לדיון במועצת העיר וכן לקדם את תיקון הליקויים 

והמלצותיה והוראותיה מוצגות    13/1-20עם קבלת הדוח התכנסה ועדת תיקון ליקויים בתאריך  

 בפניכם 

הנכם מתבקשים לדון בדברים כנ"ל ואסביר ואפרט ככל שתדרשו, לאחר מכן נעביר את המסקנות  

 למשרד הפנים ואכן את הדוח שנתי שהכנתי וכן דוח תיקון הליקויים  

 גזבר : 

 לא נמצאו ליקויים על ידי משרד הפנים.  2018שימו לב שבשנת 

 לתשומת לב לציון לשבח ממשרד הפנים את וועדת הביקורת ועבודת המבקרהמבקר מפנה 

 2019שימו לב בוועדה הבאה נבחר נושאים לביקורת לשנת 

 חברי הוועדה מאשרים את הדוחות המוצגים בפניהם  

 

 תודה לכולכם 

 הישיבה נעולה 



 
 2020דוח שנתי 

 29/6/2020תאריך: 

 

 2/20פרוטוקול ועדת ביקורת 

 29.06.2020בתאריך: הישיבה התקיימה 

 10:20-11:00בין השעות 

 מיקום: חדר הישיבות מבנה לוגיסטיקה 

 

 נוכחים:

 יו"ר הועדה  –אלישוב שמואל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –משה מוטרפרל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –אבינועם שיפמן חבר מועצת העיר 

 מבקר העירייה –יהושע אהרונוביץ 

 גזבר העיריה  –אבי עדן 

 

  :פתיחה יו"ר

 ,   2020לשנת   2אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  

 על סדר היום:  

 ות הביקורת של מבקר העירייה דיון בדוח  •

 עדכונים שוטפים  •           

            

 .2019נושאים עיקריים מדוח הביקורת לשנת   2המבקר: אני  מבקש להעלות היום לדיון 

 מלווי ההסעות בחינוך המיוחד מבקש להעלות לדיון ראשון את נושא 

 

מוצגים לפניכם הנתונים הכללים והכספיים של מלווי ההסעות, אופן שיבוץ המלווים בהסעות, נוהל  

 הדווח והתשלומים.  

 חבר הוועדה האם נושא זה בא לידי ביטוי בתקציב העירייה?  



 
 2020דוח שנתי 

נרשמים   ההסעות  מלווי  בגין  החינוך  ממשרד  ההכנסות  כל  כי  מצאתי  שערכתי  מבדיקה  מבקר: 

ות שכר ומצאתי כי נרשמו בכרטסת הנהלת חשבונות  פקודות פרטי התנועה,  כהכנסות , בדקתי דוח

 הסכומים והיתרה המצטברת. 

 

מוצג לפניכם כח האדם והשכר המשולם למלווי ההסעות, נוהל דווח שעות נוכחות, תפקיד המלווה,  

 ומדגם של ביקורות שטח שערכה הביקורת. 

 ההסעות בעירייה? חבר הוועדה: האם הדוח הובא לידיעת האחראית על  

המבקר: הדוח נמסר לעיון המבוקרים, נערכו פגישות בהשתתפות הגזבר והתקבלו החלטות לשנות  

 את הליך שיבוץ המלווים ולבצע מעקב צמוד על ההתנהלות.

 

 חברי הוועדה מעיינים בדוח מלווי ההסעות שהוצג בפניהם.

 

היחידה  ו והוא בדיקת התפקוד של  מבקר: אני מבקש להעלות לדיון נושא נוסף שהביקורת עסקה ב

 .לביקור סדיר בעירייה

 

המוקמים   המשאבים  היחידה,  של  הארגוני  המבנה  על  המספריים,  הנתונים  על  מצביע  המבקר 

 לביקור הסדיר .  

 חבר הוועדה? מה השתתפות העירייה ?  

וך.  השתתפות משרד החינ   75%השלמה ל    25%המבקר עונה למעשה השתתפות העירייה צריך להיות  

לאור העובדה כי נושא הנושרים חשוב    25%למעשה בשנתיים האחרונות העירייה השתתפה ביותר מ  

 מאד לעירייה והיא מקצה משאבים רבים כדי לצמצם את אחוזי הנשירה .  

 

חברי הוועדה קיבלו את הממצאים העיקריים בנושא תפקיד הקבס, והפיקוח והבקרה המתבצע ע"י  

 דה.משרד החינוך ומנהלת היחי 

 

 לאחר עיון מעמיק חברי הוועדה ממליצים לאמץ את המלצות המבקר שהומלצו בדוח. 

 הישיבה נעולה. 

 

 

 חברי הוועדה מאשרים את הדוחות המוצגים בפניהם  
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 9/12/2020תאריך: 

 3/20פרוטוקול ועדת ביקורת 

 9.12.2020הישיבה התקיימה בתאריך: 

 9:15בשעה 

 גזבר העירייה משרד מיקום: 

 4רחוב שער המלך  

 נוכחים:

 יו"ר הועדה  –אלישוב שמואל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –משה מוטרפרל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –אבינועם שיפמן חבר מועצת העיר 

 מבקר העירייה –יהושע אהרונוביץ 

 גזבר העיריה  –אבי עדן 

  :פתיחה יו"ר

 ,   2020לשנת   3אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  

 2019מבקר העיריה לשנת    ותדיון בדוחהמשך   • על סדר היום: 

הוועדה תדון בנושא מציאת פתרונות לילדי החינוך  2019בהמשך לדיון בדוח הביקורת 

 המיוחד וקרנות ההשתלמות של העובדים. 

, אני מבקש להביא לדיון הועדה את ממצאי  המבקר: בהמשך לדיונים הקודמים 

הביקורת בנושא ילדי החינוך המיוחד.  נמצאים לפניכם הנתונים הכללים של ילדי חינוך מיוחד  

היוצאים מידי יום למסגרות מחוץ לעיר, העלויות הכספיות של ההסעות ומלווי ההסעות והמלצות  

 הביקורת לפתיחת מסגרות בעיר. 

 מעיינים בממצאים ומאשרים את המלצות הביקורת. חברי הוועדה 

המבקר: מונח לפניכם דוח בנושא קרנות ההשתלמות של העובדים הכולל נתונים  

 כספיים, ובדיקות מדגמיות . 

 חברי הוועדה דנים בממצאים . ומאשרים את ההמלצות. 

 תודה לכולכם 

 הישיבה נעולה 
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 29/12/2020תאריך: 

 

 4/20פרוטוקול ועדת ביקורת 

 29.12.2020ישיבה התקיימה בתאריך: ה

 17:30בשעה 

 משרד חבר העירייה משה מוטרפרל מיקום: 

 4רחוב שער המלך  

 נוכחים:

 יו"ר הועדה  –אלישוב שמואל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –משה מוטרפרל חבר מועצת העיר 

 חבר הועדה –אבינועם שיפמן חבר מועצת העיר 

 מבקר העירייה –יהושע אהרונוביץ 

 גזבר העיריה  –אבי עדן 

  :פתיחה יו"ר

 ,   2020לשנת   4אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  

 2019מבקר העיריה לשנת    ותדיון בדוחהמשך   • על סדר היום: 

ת  המבקר: בהמשך לדיונים הקודמים , אני מבקש להביא לדיון הועדה את ממצאי ביקורו

השטח שנערכו במוסדות החינוך המיוחד מחוץ לעיר כולל העלויות הכספיות, את יישום התו  

הסגול במשרדי העירייה, מידע על ישיבות הוועדה לביקורת , ומעקב הליקויים שערך המבקר על  

 ליקויים שנמצאו בשנים קודמות. 

יה טרם  חברי הוועדה דנים בממצאים ומחלקים את הנושאים שיוצגו למליאת העירי

 אישורו של הדוח במליאה.    

 חברי הוועדה מאשרים את הדוחות המוצגים בפניהם         

 תודה לכולכם 

 הישיבה נעולה 




