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 2019הדין וחשבון השנתי על  הביקורת לשנת 

, הנני מתכבד להגיש לך את הדין  ג לפקודת העיריות 170בהתאם להוראות סעיף  
  ויחד עם זאת  כנדרש בפקודת העיריות   2019וחשבון על הביקורת בעירייה לשנת 

 וועדת ביקורת. לחברי  מועברים עותקים מהדו"ח

מלווי ההסעות בחינוך המיוחד,   . בנושאים שונים וחשובים הביקורת השנה עסקה
היחידה לביקור סדיר, ניהול קרנות ההשתלמות של עובדי העירייה, מציאת  

תשלומי העירייה עבור תלמידים  המיוחד, בטים במסגרות החינוך יפתרונות וה
ודווח על תיקון הליקויים שעלו בדוחות     ת(בחינוך המיוחד ) תוכנית רב שנתי

 של משרד הפנים ומבקר העירייה.  קודמים

" בו  בחינוך המיוחד העסקת מלווי הסעות במוקד הדוח  פרק העוסק  בנושא " 
התשלומים,  מלווים בהסעות, נוהל הדווח ושיבוץ תהליכי יבטים כספיים,  ה נבדקו 

בהתאם לדרישות  הנדרשים   יםהכישורו די המלווים, תפקיכח אדם ושכר המלווים,  
 החוק, התקנות והוראות המנהל התקין.   

ביחידה לביקור סדיר  "קציני ביקור סדיר  "הוקדש לנושא עבודת פרק מיוחד 
הקצאת משאבים, חלוקת  המבנה הארגוני של היחידה, הכולל בדיקת  בעירייה, 

  ברמה המערכתית    ירהסד קים בין העובדים ביחידה, תפקידם של קציני הביקורהתי
 סכנת הנשירה. הולם למניעת   במטרה לתת מענה וטיפול והרשותית 

בו נבדקו נתונים  "  קרנות ההשתלמות של העובדים"באופן ניהול  פרק מיוחד עוסק 
 והפרשות לקרנות ההשתלמות השונות ע"פ דרישת החוק. כספיים, 

נוך המיוחד  ירותים הניתנים לילדי החי בנושא הש יםעוסק  בדו"ח ים נוספ  יםפרק
הלומדים במוסדות החינוך מחוץ לעיר על רקע המודעות לנושא ילדים בעלי צרכים  

לצמצום מספר הילדים היוצאים  ומציאת פתרונות מעשיים    ,מיוחדים ומוגבלויות
 ר. מחוץ לעי



 בקר העירייה מ

 

דו"ח זה הוגש לכבודו בחודש יולי לאור נושאים שבדיקתם נמשכה עד סוף שנת  
 הלימודים במוסדות החינוך.   

ה  ג הנך מתבקש להעביר לוועדת הביקורת את הערותיך לדו"ח ז  170לסעיף  בהתאם
 ה חודשים מיום קבלתו.תוך שלוש

ור פרסום פרטי הדו"ח טרם הגשתו למליאת  ניין איס ג לע  170יבך לסעיף  תשומת ל
 העירייה. 

 

 

 כבוד רב ב

 אהרונוביץ יהושע 

 מבקר העירייה. 
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מלווי ההסעות 

 בחינוך המיוחד
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 בחינוך המיוחד  מלווי הסעות

 כללי .1

עיליתעיריית   החינוך    מודיעין  לתלמידי  ומורכב  גדול  היסעים  מערך  מקיימת 
ללווי  מההוצאה מיועד    נכבדהמיוחד למוסדות החינוך השונים ומהם, כאשר חלק  

בחינוך המיוחד. ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד מבוצעות ממקומות  תלמידים  
תלמידי    532הוסעו    תשע"ט בשנת הלימודים  .    מגוריהם למוסדות החינוך ובחזרה
תלמידים הוסעו למוסדות חינוך    157  , מתוכם  חינוך מיוחד לגני ילדים ולבתי ספר

 מחוץ למודיעין עילית. 

 

שהיא   בכך  המיוחד,  החינוך  לתלמידי  חשוב  מענה  נותנת  ההסעות  מערכת 
מתחשבת בסוגי הלקויות השונים ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בגני  

משרד החינוך  חוזר מנכ"ל  על פי  צורכיהם הייחודיים.    ילדים ובתי ספר העונים על
החל מכיתות הגן  זכאים להסעה  תלמידי חינוך מיוחד  ,  2004)א( יוני  10ד/"תשס

כמו כן ילד נכה זכאי לליווי של אדם    ללא הגבלת מרחק,  21ועד גיל    3של גילאי  
ועדת השמה כבעל לקות כמפורט בחוזר מנכ"ל.   ידי  ליווי  מבוגר אם אופיין על 

   ע"י העירייה. המועסקים מלוויםהתלמידים הזכאים נעשה על ידי 

 

המקומית   הרשות  על  חלה  וביצוען  התלמידים  ליווי  ההסעות,  ארגון  חובת 
ומשרד החינוך מממנים    מודיעין עיליתשהתלמידים מתגוררים בתחומה. עיריית 

משרד החינוך    והמלווים.במשותף את הסעותיהם של תלמידי החינוך המיוחד  
תלמידים  להסעת  והנחיות  כללים  ל  קבע  לזכאים  מיוחדים  לווי  וקריטריונים 

עפ"י תבחינים שנקבעו. ההסעות    והמלווים  משתתף במימון ההסעות ו  בהסעה,
 מבוצעות באמצעות קבלנים/מסיעים, עמם מתקשרת העירייה במכרז פומבי.  

        

  בין היתר כי נמצאו ליקויים ואיחוד קווים   צוין  2018מבקר העירייה לשנת  בדוח  
בחלק ממסלולי הנסיעה, נעשו איסופם מוקדמים ומאוחרים, ותלמידים נאלצו  

  הביקורת החליטה הנ"ל,    ההסעותלאור ממצאי דוח    בדרכים זמן רב.   ללהיטלט
 .   לווי ההסעות  לערוך ביקורת מקיפה בנושא

 

( עבור מלווי ההסעות לתלמידים  2019הלימודים תשע"ט )הוצאות העירייה בשנת  
  מיליון ₪  והשתתפות משרד החנוך   3.9    -כ  חד הסתכמו בהוצאה של  בחינוך המיו 

   מיליון ₪.  3.2במימון מלווי ההסעות הסתכמו בסכום של כ  

 

 

 מטרת הביקורת והיקפה
  

לבחון את מערך לווי ההסעות מבחינת יעילות עליות והשירות    מטרת הביקורת
לילדים,   ה  הניתן  הגורמים  על  ההוצאות  להצביע  את  לווי  מגדילים  במערך 

הנ"ל,    ההסעות ההוצאות  במימון  העירייה  השתתפות  שיעור  על   ואת  להצביע 
הישנותם   ליקויים במידה וקיימים ולהמליץ על דרכים לפתרון על מנת למנוע את  

 דוח זה מתייחס לשנת הלימודים תשע"ט .  של מקרים כאלה.
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 מהלך הביקורת 
 

 במסגרת האמצעים בהם נקטה הביקורת בוצעו הפעולות כדלקמן: 
 

בדבר;   .א הנוגעים  תפקידים  ממלאי  עם  שוחחה  מערכת  הביקורת  על  האחראית 
והנהלת  אדם    כוח  מחלקת ,  לצרכים מיוחדיםמחלקת  ה, מנהלת  הלווי וההסעות

 החשבונות. 

                

דוחות  תשע"ט,  למשרד החינוך לשנת הלימודים  התלמידים  נבדקו טופסי דיווח   .ב
   שכר ותנאי העסקה של מלווי ההסעות, דוחות נוכחות, ובוצעו ביקורת שטח .

                    

נבדקו בקשות לאישור השתתפות בהעסקת מלווים שדווחו למשרד  יחד עם זאת    .ג
תש הלימודים  בשנת  זכאות  ע"ט  החינוך  בעניין  מיוחד  חינוך  מחלקת  ידי  על 

או   הנכות  אשר  התלמידים  כל  דווחו  האם  לבחון  במטרה  וזאת  תלמידים 
 המוגבלות מזכה אותם בליווי בהסעה עפ"י תקנות המשרד.  

 

 הבסיס החוקי  
   

מוגבלויות,   .1 בעלי  ולפעוטות  לילדים  הבטיחותית  ההסעה  נכנס  1994- התשנ"ד  חוק   ,

 . 1.9.95באלול   לתוקפו בראשית שנת הלימודים תשנ"ו, ב ו'

להסעה   .2 לזכאות  ומבחנים   )כללים  נכים  לילדים  בטיחותית  הסעה  ותקנות  חוק ההסעה 

 . 2000חוזר מנכ"ל ספטמבר   1998 –ולליווי( )תיקון( תשנ"ח 

 בתיקון התקנות נקבע כי  

הזכאי לקבלו חלה על הרשות המקומית שבתחום  האחריות לביצוע הלווי לילד נכה   .א

 שיפוטה הוא גר. 

   -ילד נכה זכאי ללווי אם הוא אחד מאלה .ב

ילד חריג שאופיין בוועדת ההשמה כחולה נפש, כאוטיסט, כמי שסובל מהפרעות  .1

סיעודי( כבעל פיגור קשה או כבעל פיגור  התנהגות קשות, כבעל פיגור עמוק )

 בינוני. 

 ת פיזית קשה.משותק מוחין בעל נכו .2

 נמצא זכאי ללוי על ידי וועדת חריגים שמינה לעניין זה שר החינוך .  .3

רשות מקומית תתקשר , אם הדבר מעשי עם רשויות מקומיות סמוכות כדי שההסעה  .3

לא תגרום להארכתו של משך ההסעה באורח   ובלבד שההסעה  יהיו חסכוניים  והלווי 

 בלתי סביר. 

החינוך לרשות המקומית נקבעו מקורות מימון  בהסדר מיוחד שהושג בין משרד  .4

לביצוע החוק ע"י הרשויות המקומיות. תחולת ההסדר משנת הלימודים תשנ"ט 

1.9.1998. 

חובת הלווי חלה בימי הלימוד הרשמיים וכן בימי הפעילות בפגרת הקיץ ובחופשות  .5

 החגים למסגרות החינוך הזכאיות לכך. 
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רק אם הוא זכאי להסעה. במקרה שילד נכה זכאי להסעה רק  לליווי זכאי ילד נכה .6

  בהתאם לקריטריון המרחק, כגון ילד הסובל מהפרעת התנהגות, הוא יהיה זכאי לליווי , 

 בתנאי שיקבל קודם לכן זכאות להסעה. רק 

 

 

 ממצאים עיקריים 

 

 השתתפות העירייה בעלות מלווי ההסעות  .1

 

שנת  
 לימודים  

מספר  
 הזכאים 

הכנסות  
משרד  
 החינוך 

השתתפות   הוצאות 
 העירייה 

השתתפות  
 ב % 

  2,473,844 249 תשע"ז 
 ₪ 

2,694,085   ₪ 220,241    ₪ 8.5% 

  2,899,308 276 תשע"ח 
 ₪ 

3,178,548   ₪ 279,240   ₪ 8.5%   

  3,228,622 303 תשע"ט 
 ₪ 

3,913,134   ₪ 684,512   ₪ 20%   

 

 עבור שכר מלווי ההסעות .    לחודש₪  326,094העירייה הוציאה    .2
 

והעביר לעירייה    לחודש₪ לתלמיד  887.96משרד החינוך השתתף בעלות של  .3
 תלמידים זכאים.   ₪303 מידי חודש עבור   260,902סכום של  

 
עבור שכר מלווי  חודש  ₪ בכל  65,192העירייה הוסיפה על חשבונה סך של   .4

  11.5%מהוצאות שכר המלווים שהם   20%ההסעות. השתתפות העירייה היא 
בלבד על הוצאות   8.5%יותר משנים קודמות. בשנים הקודמות העירייה הוסיפה 

 שכר מלווי ההסעות. 
 

תלמידים . בהסעות מחוץ   2.6תלמידים דהיינו מלווה לכל  532מלווים לווי   199 .5
תלמידים ובהסעות מחוץ לעיר הממוצע הוא    1.7לעיר הממוצע הוא מלווה לכל 

הממוצע הוא  תלמידים. בבדיקת הנתון ברשויות אחרות נמצא כי  3.4מלווה לכל  
   תלמידים.  5.8מלווה על כל 

 
שכר שהתקבלו ממערכת השכר נמצא כי עלות שכר חודשית למלווה  מנתוני  .6

₪ לשנה. עלות   60,000 – ₪ לחודש  כ  4800  -מחוץ לעיר כולל עליות שכר הוא כ
 ₪ לשנה.  29,500  -₪ לחודש כ  2350  –שכר של מלווה הסעות בתוך העיר הוא כ  
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סדות  תלמידים עם מלווים  למו  532בשנת הלימודים תשע"ט העירייה הסיעה   .7

תלמידים בלבד   303החינוך המיוחד בעוד שמשרד החינוך אישר את זכאותם של 
 תלמידים נוספים  עם מלווים .   301לפי הקריטריונים.  העירייה הסיעה 

 

לדעת הביקורת  הגורמים העיקריים המשפיעים על גידול הוצאות העירייה בגין   .8
ם על פי קריטריון  מלווי ההסעות הוא הסעתם של מאות תלמידים שאינם זכאי

  , לתלמיד  אחד  מלווה  שיבוץ  כפולים,  מלווים  שיבוץ   , בהסעות  לליווי  המשרד 
 וממוצע גבוה של מלווה לתלמיד . 

 

גורמים נוספים המשפיעים על גידול הוצאות העירייה בגין מלווי הסעות תשלום   .9
3    , חרום  בשעת  מלווים  הקפצת  אישורי   , בעיתיות  בהסעות  למלווים  שעות 

 תשלומים נוספים למלווים בגין איחורי הסעות. 

 

 

עולה   .10 אחת  בנסיעה  צמוד  מלווה   + הסעה  מלווה  כגון  כפולים  מלווים  שיבוץ 
כ   את    100,000לעירייה  יגדיל  בהסעה  הכפולים  המלווים  צמצום  בשנה.   ₪

האפשרות לליווי תלמידים שאינם זכאים למלווה על פי הקריטריונים של משרד  
 החינוך ויקטין את הוצאות העירייה . 

 

הקטנת נסיעות בהם מלווה ההסעה מלווה תלמיד אחד בלבד יגדיל את האפשרות   .11
על למלווה  זכאים  שאינם  תלמידים  החינוך    לליווי  משרד  של  הקריטריונים  פי 

 ויקטין את הוצאות העירייה . 
 

מתוכם הם בהסעות חזור ממוסדות   10הסעות לא שובצו מלווים להסעה.   16ב  .12
החינוך מחוץ למודיעין עילית יש לבדוק שמקרים אלו אינם  חורגים ממדיניות   

להגעת  ואחריות העירייה לאור העובדה שמדובר בהסעות התמשכות זמן רב עד  
 התלמידים לביתם. 

 

ברוב ההסעות יש לווי ויש לפחות ילד אחד שזכאי. יש הסעות בהם אין אף ילד   .13
מנהלת המחלקה  וי אך בכל זאת משובץ מלווה בהסעה לפי שיקול  ו זכאי לל

 לצרכים מיוחדים ואחראית ההסעות. 
 

לקויות שונות  תלמידים בעלי    12בבדיקת הדוחות נמצא כי לא הוגשו  ערעורים  על   .14
תלמידים    12שלא אושרו ע"י משרד החינוך. על העירייה  לפעול ולהגיש ערעור על  

שנמצאו ללא לקות מזכה . קבלת הערעור ע"י  משרד החינוך תוסיף להכנסות של  
 בשנה.   ₪120,000 לחודש שהם    10,000משרד החינוך כ 

 

תלמידים שהיו    16בשנת הלימודים תשע"ז הוגשו לוועדת החריגים בקשות עבור   .15
הוגשו   תשע"ח  הלימודים  בשנת  אושרו.  שלא  הסעה  למלווה  בקשות    17זכאים 

החינוך   משרד  כי  לביקורת  נמסר  החשבונות  מהנהלת  אושרו.  שלא  לתלמידים 
 העביר את התשלום עבור התלמידים הזכאים. 
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נמצאו   .16 תשע"ט  בשנה"ל  ללווי  תלמידים  דיווחי  רשימת  תלמידים    12בבדיקת 
ללוו עבור  הזכאים  ידנית  בקשה  הוגשה  לא  הביקורת  למועד  עד  אושרו.  שלא  י 

 הזכאים. לא ידוע אם התקבל התשלום . 
 

 

תלמידים בעלי לקויות שונות    12בבדיקת הדוחות נמצא כי לא הוגשו  ערעורים  על   .17
תלמידים    12שלא אושרו ע"י משרד החינוך. על העירייה  לפעול ולהגיש ערעור על  

שנמצאו ללא לקות מזכה . קבלת הערעור ע"י  משרד החינוך תוסיף להכנסות של  
 שנה. ב    ₪105,600 לחודש שהם   8,800משרד החינוך כ 

 

בכל  הסעות לתלמידי החינוך המיוחד .  199בשנת הלימודים תשע"ט בוצעו  .18
 2מקרים יוצאי דופן בהם נמצאו  3ההסעות מלווה אחד לכל הסעה למעט  

 מלויים בהסעה. 

 

איסוף התלמידים הסעות מחוץ למודיעין עילית.  89ב  הוסעו    תלמידים 157 .19
הסעות. בכל   52הסעות ופיזורם לאחר שעות הלימודים נעשה ב  37נעשה ב 

מדובר בשני מקרים   מלוים. 2נמצאו   ם בה הסעות 2הסעה היה מלווה אחד  
חריגים בהם נסעו ילדים בעלי נכות קשה הזקוקים לסיוע אישי צמוד לכל אורך  

 הנסיעה. 
 

מודיעין עילית. איסוף התלמידים הסעות בתוך  110ב תלמידים הוסעו   375 .20
  60הסעות ופיזורם לאחר שעות הלימודים נעשה ב   50למוסדות החינוך נעשה ב 

מדובר   מלוים. 2הסעות בה נמצאו   2הסעות. בכל הסעה נמצא מלווה אחד למעט 
בשני מקרים חריגים בהם נסעו ילדים בעלי נכות קשה הזקוקים לסיוע אישי  

 צמוד לכל אורך הנסיעה.
 

עובדים        223  -ל מנת לקיים את מערכת ללווי ההסעות הנ"ל ,העירייה העסיקה כ  ע .21
לפי תשלום של   ללווי בתוך העיר  1בליווי תלמידים בהסעות  עבודה  ו שעת   ,-  2  

לעיר ללווי מחוץ  שעות עבודה    3נמצאו מלווים ששולם להם לפי    .שעות עבודה 
 ללווי מחוץ לעיר. 

 
מלווי ההסעות מדווחים על שעות עבודתם באמצעות מערכת טלפונית. המלווה   .22

מחייג למערכת במועד שעולה להסעה ובמועד שיורד ממנה . פעולות אלה מהוות  
ל  החתמת כרטיס. המערכת קולטת את הנתונים ומפיקה דוח נוכחות מפורט לכ

 עובד בהתאם לשיחות שהתקבלו.  

 

נמצא כי נעשו    2019יולי    -דוחות נוכחות לחודשים מאי  10בבדיקה מדגמית של   .23
 בחלק מדוחות הנוכחות.  קיזוזים בהתאם לדיווחים, ונעשו מעט תיקונים ידניים

 
 

בבוקר בהתאם  8:30  -06:45בין השעות   24.2.20ביקורת השטח נערכה ביום  .24
 שהתקבל מהמחלקה לצרכים מיוחדים. למערך ההסעות 
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מילוי   .25 לצורך  מהעירייה  כלשהיא  הכשרה  או  הדרכה  קיבלו  לא  ההסעות  מלווי 
חותמים   עליהם  ההעסקה  לתנאי  מצורף  המלווה  תפקידי  פירוט   . תפקידם 

 המלווים.
 

 

 המלצות הביקורת 

מהממצאים ומהאמור לעיל הביקורת מוצאת, כי על העירייה לבחון  .1
שקול האם יש מקום לקבל החלטה אם לצמצם  את הנושא מחדש ול 

לפי   הזכאות  בקריטריון  עומדים  שאינן  התלמידים   מספר  את 
משרד החינוך או לחילופין לאחד מסלולי הסעה ולהקטין את מספר  

 המלווים בהסעה.  
 

בדווח   של סוגי הלקות הביקורת ממליצה לבצע בדיקה קפדנית .2
אישורי משרד   לבדוק את תלמידים הזכאים ללווי הסעה, ה

 החינוך ולהגיש ערעורים בהתאם. 
 
 

כל מלווה יכול לסייע למספר ילדים כך שעלות שכרו תמומן   .3
 במלואה ככל שילווה מספר רב יותר של ילדים.

 
על העירייה לצמצם את מספר המלווים על ידי צירוף  של מלווה   .4

 אחד למספר תלמידים מאושרים. 
 
 

משיבוץ מלווים כפולים בהסעות, משיבוץ מלווה אחד  עיש להימנ .5
 לתלמיד ולהעלות את הממוצע של מלווה אחד למספר תלמידים.

 
על העירייה לקבוע ימי הדרכה מיוחדים למלווי ההסעות כדי   .6

 לרענן את תפקיד המלווה ואת אחריותו.
 

שעות למלווים בהסעות   3תשלום של   ם יש לצמצם למינימו  .7
להחלטת מדיניות העירייה לשלם  דבעיתיות מחוץ לעיר ולהיצמ

 שעתיים בלבד עבור לווי חוץ.
 

הביקורת ממליצה להקים וועדה מיוחדת לאישור שיבוץ מלווה  .8
להסעה במקרה שבהסעה אין ילדים הזכאים ללווי. הוועדה  

 עץ המשפטי. והיו תורכב מנציגי הגזברות נציגי החינוך
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 דוח מפורט 

 

 נתונים כללים וכספיים

תיכנון מערך ההסעות , שיבוץ התלמידים, שיבוץ המלווים והפעלת מערך  .1
ההסעות נעשה ע"י רכזת ההסעות במחלקה לצרכים מיוחדים באגף החינוך , 

באחריותה של מנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים הכפופה למנהלת אגף החינוך  
 בעירייה. 

 
שתתף בעלות העסקת המלווים לתלמידי החינוך המיוחד על פי  ממשרד החינוך   .2

בקריטריונים ואינו משתתף בעלות העסקת מלווים לכלל ילדי   הלקות שנקבע
 החינוך המיוחד. 

 
ליווי    2016-2019להלן התפלגות נתוני ביצוע הוצאות והכנסות העירייה בשנים  .3

, כפי שרשומים במערכת הנהלת החשבונות חינוך מיוחדבהסעה לתלמידי  
 ומערכת השכר לשנת לימודים. 

 
גידול    תלמידים  27גדל מספר הזכאים לליווי הסעה ב    בשנת הלימודים תשע"ט .4

קודמות ד לשנים  במלווי  .  ומה  העירייה  השתתפות  תשע"ט  הלימודים  בשנת 
 ביחס להשתתפות העירייה בשנים קודמות. ההסעות הייתה גבוהה 

 

 מלווי ההסעות בעלות השתתפות העירייה  .5

 

שנת  
 לימודים  

מספר  
 הזכאים 

הכנסות  
משרד  
 החינוך 

השתתפות   הוצאות 
 העירייה 

השתתפות  
 ב % 

  2,473,844 249 תשע"ז 
 ₪ 

2,694,085   ₪ 220,241    ₪ 8.5% 

  2,899,308 276 תשע"ח 
 ₪ 

3,178,548   ₪ 279,240   ₪ 8.5%   

  3,228,622 303 תשע"ט 
 ₪ 

3,913,134   ₪ 684,512   ₪ 20%   

 

 

 עבור שכר מלווי ההסעות .    לחודש₪  326,094העירייה הוציאה    .6
 

העביר לעירייה  ו  לחודש ₪ לתלמיד 887.96משרד החינוך השתתף בעלות של  .7
 תלמידים זכאים.   303עבור   מידי חודש₪  260,902סכום של  
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שכר מלווי  עבור חודש  בכל ₪  65,192העירייה הוסיפה על חשבונה סך של   .8
  11.5% שהם מהוצאות שכר המלווים  20%א יהשתתפות העירייה ה   .ההסעות

בלבד על הוצאות   8.5%בשנים הקודמות העירייה הוסיפה  יותר משנים קודמות.
 שכר מלווי ההסעות. 

 
₪ לחודש     4800  -עלות שכר חודשית למלווה מחוץ לעיר כולל עליות שכר הוא כ  .9

₪   2350 – ₪ לשנה. עלות שכר של מלווה הסעות בתוך העיר הוא כ  60,000  –כ 
 ₪ לשנה. 29,500 -לחודש כ

 

 עלות המלווים מול הכנסות משרד החינוך תשע"ט  .10

 

 ס"ה הכנסות  עלות המלווים  

 משרד החינוך 

 הפרש 

נסיעות  
 חוץ

2,383,948  ₪ 1,974,720  ₪ 409,228  ₪ 

 ₪  275,284 ₪  1,253,902 ₪  1,529,186 פנימי 

 ₪  684,512 ₪  3,228,622 ₪  3,913,134 ס"ה

 

 ₪.   684,512מעבר להשתתפות משרד החינוך הוא השנתי  עלות שכר המלווים  .11

 

הוסיפה   .12 עילית    409,228העירייה  למודיעין  מחוץ  ההסעות  מלווי  עבור  ועוד  ₪ 
 ₪ עבור מלווי ההסעות הפנימיות בתוך מודיעין עילית.   275,512

 
 2019עלות  מלווי ההסעות    .13

מספר   
 התלמידים 

מספר  
 הסעות 

 עלות שכר שנתית 

 ₪   46,287 2 3 אלעד 

 ₪  208,242 7 10 בית שמש 

 ₪  358,118 11 21 בני ברק 

 ₪  1,771,301 67 121 ירושלים 

 ₪  1,865,579 110 375 פנימי 

 ₪  4,249,527   ס"ה  

 

 

מתנוני שכר שהתקבלו ממערכת השכר נמצא כי עלות שכר חודשית למלווה מחוץ   .14
₪ לשנה. עלות שכר של    60,000  –₪ לחודש  כ    4800   - לעיר כולל עליות שכר הוא כ

 ₪ לשנה.  29,500 -₪ לחודש כ 2350 –מלווה הסעות בתוך העיר הוא כ  
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 שיבוץ מלווים בהסעות

 מערך הסעות ומלווים תשע"ט   .1
 

מס   
תלמידים  

 נוסעים 

מס  
 אסופים 
 )בוקר( 

מס  
 פיזורים 
אחרי  

 לימודים( 

ס"ה  
מספר  
 מלווים 

מספר  
 מוסדות 

 31 67 40 27 121 ירושלים 

 8 11 6 5 21 בני ברק 

 1 2 1 1 3 אלעד 

 4 7 4 3 10 בית שמש 

 2 2 1 1 2 מודיעין 

מודיעין  
 עילית 

375 50 60 110 30 

      

 46 89 52 37 157 ס"ה חוץ 

 30 110 60 50 375 ס"ה פנים

      

 76 199 112 87 532 ס"ה כללי 

 
 בשנת הלימודים תשע"ט  שיבוץ מלווי ההסעות .2

 
מס    

תלמידים  
   נסעוש

 בפועל  

זכאים  
משרד  
 החינוך 

מספר   הפרש 
 ההסעות 
) איסוף  
 ופיזור(   

 
הסעות  

ללא  
 לווי 

 
הסעות  

בלווי  
 כפול 

מלווה  
לילד  
 אחד  

מחוץ  
למודיעין  

 עילית 

157 116 107 89 12 1 3   

בתוך  
מודיעין  

 עילית 

375 187 194 110 4 2 3  
 הלוך 

4  
 חזור 

 10 3 16 199 301 303 532 ס"ה 

 
  2.6תלמידים דהיינו מלווה לכל   532מלווים לווי    199לפי הנתונים הנ"ל ,  .3

תלמידים    1.7תלמידים . בהסעות מחוץ לעיר הממוצע הוא מלווה לכל 
בבדיקת הנתון  תלמידים.  3.4ובהסעות מחוץ לעיר הממוצע הוא מלווה לכל 

    תלמידים. 5.8הממוצע הוא מלווה על כל ברשויות אחרות נמצא כי 
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את   הביקורת מעירה  כי יש להעלות את הממוצע הכללי  כדי להגדיל  
האפשרות לליווי תלמידים שאינם זכאים למלווה על פי הקריטריונים של  

 . משרד החינוך
 
 

תלמידים עם מלווים    532בשנת הלימודים תשע"ט העירייה הסיעה   .4
  303למוסדות החינוך המיוחד בעוד שמשרד החינוך אישר את זכאותם של  

תלמידים נוספים   229תלמידים בלבד לפי הקריטריונים.  העירייה הסיעה 
 עם מלווים .  

 

מנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים מסרה לביקורת כי מדיניות העירייה היא   .5
וחד וסובלים מלקות כלשהי, מקבלים  שכל התלמידים הלומדים בחינוך המי 

 מלווה בהסעה כולל תלמידים שלא זכאים למלווה לפי תקנות המשרד. 
 

ברוב ההסעות יש לווי ויש לפחות ילד אחד שזכאי. יש הסעות בהם אין אף  .6
ילד זכאי ללוי אך בכל זאת משובץ מלווה בהסעה לפי שיקול מנהלת  

 המחלקה לצרכים מיוחדים ואחראית ההסעות. 
 

 ספר מלווים בפועל בממוצע לתלמיד מ .7
 

מס   
 הסעות 

מס  
 תלמידים 

מספר  הסעות עם  
 מלווים בפועל 

ממוצע  
 לתלמיד 

נסיעות מחוץ  
 למודיעין עילית 

89 157 89 1.7 

נסיעות בתוך  
 מודיעין עילית 

110 375 110 3.4 

 2.6 199 537 199 ס"ה 

 

מלווה לתלמיד. בנסיעות   1.7בנסיעות מחוץ למודיעין עילית הממוצע הוא   .8
הממוצע מלווה לתלמיד.   3.4הפנימיות בתוך מודיעין עילית הממוצע הוא  

 תלמידים.  3.4כלומר מלווה אחד על כל   2.6הכללי הוא  

 

גידול הוצאות העירייה   .9 על  לדעת הביקורת  הגורמים העיקריים המשפיעים 
הה  מלווי  פי  בגין  על  זכאים  שאינם  תלמידים  מאות  של  הסעתם  הוא  סעות 

קריטריון המשרד לליווי בהסעות , שיבוץ מלווים כפולים, שיבוץ מלווה אחד  
 לתלמיד , וממוצע גבוה של מלווה לתלמיד . 

 

הסעות   .10 מלווי  בגין  העירייה  הוצאות  גידול  על  המשפיעים  נוספים  גורמים 
, אישורי הקפצת מלווים בשעת  שעות למלווים בהסעות    3תשלום   בעיתיות 

 חרום , תשלומים נוספים למלווים בגין איחורי הסעות. 
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כפולים .11 מלווים  כ    עלתה      בהסעות  3ב    שיבוץ  בשנה.    120,000לעירייה   ₪
בהסעה הכפולים  המלווים  תלמידים    צמצום  לליווי  האפשרות  את  יגדיל 

משרד   של  הקריטריונים  פי  על  למלווה  זכאים  את  ו  החינוךשאינם  יקטין 
 .  הוצאות העירייה

 

בלבד   .12 אחד  תלמיד  מלווה  ההסעה  מלווה  בהם  נסיעות  את  הקטנת   יגדיל 
של  הקריטריונים  פי  על  למלווה  זכאים  שאינם  תלמידים  לליווי  האפשרות 

 משרד החינוך ויקטין את הוצאות העירייה . 
 

חזור  מתוכם הם בהסעות  10הסעות לא שובצו מלווים להסעה.   16ב  .13
ממוסדות החינוך מחוץ למודיעין עילית יש לבדוק שמקרים אלו אינם   
חורגים ממדיניות  ואחריות העירייה לאור העובדה שמדובר בהסעות  

 התמשכות זמן רב עד להגעת התלמידים לביתם. 

 

מלווי ההסעות משובצים בסוגי רכב שונים . כלי הרכב המשמשים את תלמידי   .14
 מקומות.    10עלון, מוניות, ורכבים של החינוך המיוחד הם  רכבי מ

 

עובדים בהיקפי משרה    מחוץ לעיר ובתוך העיר    מלווי ההסעות מתוך    80%כ    .15
 העירייה משלמת את כל עליות השכר הנדרשות ע"פ חוק.    50%  - מ נמוכים

 

בליווי    עובדים    223  שובצו  על מנת לקיים את מערכת ללווי ההסעות הנ"ל , .16
שעות    2שעת עבודה ללווי בתוך העיר ועד    1תלמידים בהסעות לפי תשלום של  

 . עבודה ללווי מחוץ לעיר
 
 
 

: מערך ההסעות ושיבוץ המלווים נעשה מתוך  תגובת אחראית ההסעות
שיקול דעת. העירייה מסיעה רק ילדים שזכאים להסעה בגלל לקות או 

 מרחק או אישור חריג. 
לווי ויש לפחות ילד אחד שזכאי. יש הסעות בהם אין אף  ברוב ההסעות יש 

 ילד זכאי ללוי אך בכל זאת משובץ מלווה בהסעה לפי שיקול דעתנו.

 

 נוהל דיווח ותשלומים

 

 שלבים :  4ל נוהל הדווח והתשלומים  מתבצע ב "לפי חוזר מנכ  .1

 

 הגשת בקשה  .א
הרשות המקומית תגיש בקשה לקבלת השתתפות בהעסקת מלווים לוועדת  
שהוכנו   מיוחדים  טפסים  גבי  על  החינוך  משרד  של  המחוזית  ההסעות 

הסיוע   זו.  החוק   ן יינתלמטרה  דרישת  אחר  שתמלאנה  לרשויות  ורק  אך 
 ותעסקנה מלווים בפועל. 
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 אישור הבקשה  .ב
השתתפות   אישור  לקבל  הרשות  בבקשת  תדון  המחוזית  ההסעות  ועדת 
בהעסקת מלווים ותאשר את מספר התלמידים הזכאים. השתתפות המשרד 
ובהתייחס  השמה  וועדת  טופס  על  בהסתמך  רק  תאושר  מלוים  בהעסקת 

זאת למעט תלמידי החינוך המיוחד הפטורים על פי  ,  ללקות העיקרית בלבד
 סובלים מלקויות קשות.החוק מוועדות השמה וה

 תשלום  .ג
השתתפות משרד החינוך בהעסקת המלווים תועבר בהתאם לאישור מידי  

 חודש בחודשו באמצעות מערכת תשלומים מאוחדת.
 דוח ביצוע  .ד

הרשות המקומית תדרש להגיש דוח ביצוע על התלמידים המלווים בפועל  
עד חודש ינואר  - על גבי טפסים מיוחדים שיוכנו למטרה זו לתקופת ספטמבר

אוגוסט בחודש ספטמבר. דוחות הביצוע יועברו   -פברואר פברואר ולתקופת 
פי   על  תועבר  החינוך  השתתפות משרד  החינוך.  לשכת המחוז במשרד  אל 

 . הצהרת הרשות המקומית על הביצוע בפועל

 

הליך הגשת הבקשות לקבלת זכאות ללווי בהסעה נעשה באופן ממוחשב.  .2
באופן אוטומטי את התלמידים בעלי הלקויות המערכת הממוחשבת מזהה  

 הזכאים למלווה . 
 

הרשימה כוללת תאריך דיווח תלמיד לליווי, תאריך וסטטוס דיווח לתלמיד   .3
מספר  ישוב,  התלמיד,  רשות  מסלול,  מוסע,  החלטת המחוז, האם  לליווי, 
זהות, שם התלמיד, סוג המסגרת הארגונית, שם המוסד בו לומד התלמיד, 

לקות. רק תלמידים העומדים בקריטריונים ובקוד הלקות שקבע  כיתה וקוד  
 המשרד זכאים לליווי. 

 

ליום נכון      13.1.2020שהופק ביום    דוחות הדווח למשרד החינוךבבדיקת   .4
תלמידים נמצאו ללא לקות   38תלמידים ללווי .  341נמצא כי אותרו    4.3.19

  . של    17מזכה  ממסלול  משולבים  כתלמידים  אותרו  רשויות  תלמידים 
תשלום מקבלת  אינה  העירייה  עליהם  שנמצאו    אחרות  התלמידים  ס"ה 

 תלמידים.  303זכאים ללויי בהסעה 
 

 

תלמידים בעלי לקויות   12בבדיקת הדוחות נמצא כי לא הוגשו  ערעורים  על   .5
שונות שלא אושרו ע"י משרד החינוך. על העירייה  לפעול ולהגיש ערעור על  

לקות מזכה . קבלת הערעור ע"י  משרד החינוך תלמידים שנמצאו ללא    12
 בשנה.  ₪120,000 לחודש שהם    10,000תוסיף להכנסות של משרד החינוך כ  

 

 

כי  .6 נמצא  )מיתר(  החינוך  ממשרד  ההכנסות  של  מקבילה  בשנת   בבדיקה 
  303עבור    לעירייה  העביר תשלוםו   אישר  משרד החינוך  הלימודים תשע"ט  

 תלמידים בלבד.  
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תלמידים זכאים שנופלים מהמערכת מסיבות שונות. ישנם תלמידים ישנם   .7
שאינם מדווחים במערכת הממוחשבת מסיבות טכניות וכתוצאה מכך לא 
להגיש  העירייה  על  אלה  במקרים  מלווה.  לזכאות  בקשה  עבורם  מוגשת 

 בקשה מיוחדת עבור תלמידים אלה. 

 

תלמידים   16ר  בקשות עבו  לוועדת החריגים   בשנת הלימודים תשע"ז הוגשו .8
שהיו זכאים למלווה הסעה שלא אושרו. בשנת הלימודים תשע"ח הוגשו  

בקשות לתלמידים שלא אושרו. מהנהלת החשבונות נמסר לביקורת כי    17
 משרד החינוך העביר את התשלום עבור התלמידים הזכאים. 

 

נמצאו   .9 תשע"ט  בשנה"ל  ללווי  תלמידים  דיווחי  רשימת    12בבדיקת 
ללווי שלא אושרו. עד למועד הביקורת לא הוגשה בקשה  תלמידים הזכאים  

 ידנית עבור הזכאים. לא ידוע אם התקבל התשלום .

. 

 כח אדם ושכר

האחראית על ההסעות משבצת את מלווי ההסעות בהתאם למסלולי ההסעות   .1
 למחלקת כח אדם לצורך תשלום. ו  על מצבת המלווים למשרד החינוך ומדווחת

 
מרשימות העובדים שהועסקו בליווי תלמידים אשר נמסרו לביקורת ממחלקת   .2

עובדים    223בשנת הלימודים תשע"ט  העירייה העסיקה בפועל כ    עולה, כי  השכר
 לפי השיבוץ הבא:  בחלקיות משרה שונים בלווי ההסעות 

 

 )כולל חלקי משרה(   מס מלווים מס תלמידים  

הסעות מחוץ  
למודיעין  

 עילית 

157 123 

הסעות בתוך  
 מודיעין עילית 

375 100 

 223 532 ס"ה 

 

 

 עלות שכר שנתית    מס מלווים 

 ₪   46,287 5 אלעד 

 ₪  208,242 14 בית שמש 

 ₪  358,118 19 בני ברק 

 ₪  1,771,301 85 ירושלים 

 ₪  1,865,579 100 פנימי 

 ₪  4,249,527 223 ס"ה 
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 המלווים שמקבלים שכר מספר מלווי ההסעות בפועל מול מספר  .3

  

מספר   
ההסעות  

 בפועל 

ים  ו מספר המלו
הרשומים במערכת  

 השכר 

ס"ה מלוים   
מילוי   עודפים

 מקום, השלמה(  

לווי מחוץ  
 לעיר 

89 123 45 

ליווי בתוך  
 העיר 

110 100 1 

    

 199 223 46 

 

 

  89הסעות לתלמידי החינוך המיוחד .    199בשנת הלימודים תשע"ט בוצעו  .4
הסעות בוצעו בתוך העיר. בדוח     110הסעות בוצעו מחוץ למודיעין עילית  

   בחלקי משרה שונים . מלווים 223מערכת השכר נמצאו 

מתוך מלווי ההסעות מחוץ לעיר ובתוך העיר  עובדים בהיקפי משרה    80%כ   .5
 העירייה משלמת את כל עליות השכר הנדרשות ע"פ חוק.    50%  - נמוכים מ

 

כ   .6 העסיקה  ,העירייה  הנ"ל  ההסעות  ללווי  מערכת  את  לקיים  מנת    223  - על 
וי בתוך  שעת עבודה ללו   1עובדים     בליווי תלמידים בהסעות לפי תשלום של  

 . שעות עבודה ללווי מחוץ לעיר 2העיר ועד 
 

 שעות עבור שעת לווי מחוץ לעיר.   3נמצאו מספר מלווים ששולמו להם  .7
 

תגובת מנהלת אגף כח אדם: מדובר במקרים בודדים בהם נוסעים תלמידים  
 בעלי לקויות ברמה קשה מאד ומחסור בכח אדם מתאים . 

 
 

מסלולים   10מחוץ למודיעין עילית נמצא כי ב בהסעות חזור ממוסדות החינוך  .8
מסלולים לא שובצו מלווים. בהסעות  חזור ממוסדות החינוך בתוך   51מתוך  

 מסלולים לא שובצו מלווים.   3העיר נמצא כי ב 
 

 
בבוקר ממודיעין עילית למוסדות החינוך מחוץ לעיר שובצו   שיצאוהסעות  4ב  .9

 מחוץ לעיר שובצו מלווים כפולים.  חזורהסעות  3מלווים כפולים. ב  

 

  90%-80%מלווים עובדים בהיקף של   4מלווי הסעות עובדים במשרה מלאה,  2 .10
מלווי הסעות עובדים    7משרה,    80%-70%מלווים עובדים בהיקף של    5משרה,  

משרה.    60%-50%מלווים עובדים בהיקף של    7משרה,    70%-60%בהיקף של  
מלווים    116משרה. כלומר    50%שאר מלווי ההסעות עובדים בהיקפים של עד  

 . 50%עובדים בהיקפי משרה קטנים מ   141מתוך  
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אדם נמצא כי חלקם הגדול של ממלווי ההסעות קיבלו    בבדיקת דוח שכר כח .11
עבודה    לחלק ממלווי ההסעות נרשמו שעות העבודה כשעות    .שכר משעות התקן

 נוספות. 

 

 2019עלות שכר מלווי ההסעות  .12

 

עלות שכר   מס מלווים  
 שנתית  

עלות שנתית  
לתלמיד )  

 ממוצע(  

עלות  
חודשית   
 לתלמיד  

 ₪   771 ₪    9,257 ₪    46,287 5 אלעד 

 ₪    1,239 ₪   14,874 ₪   208,242 14 בית שמש 

 ₪   1570 ₪   18,848 ₪   358,118 19 בני ברק 

 ₪   1736 ₪   20,838 ₪   1,771,301 85 ירושלים  

 ₪   1554 ₪   18,655 ₪   1,865,579 100 פנימי 

 223 4,249,527    ₪   

 

 

 ונוכחות  דווחי שעות
 
מלווים,    .1 מצבת  בנושא  האוצר  למשרד  העירייה  של  פניה  ביום בעקבות 

התקיימה פגישה במשרד האוצר בנושא שכר מלווים בהסעות בה    31.1.18
 כי: הוחלט 

 
לפי   .א יתורגמו  עבודתם  ושעות  ויציאה  כניסה  ידווחו  בהסעות  המלווים 

 חלקיות משרה. 
 

עובדים ניתן לאשר תשלום של בקווים ו או מסלולים  שיש בהם קושי בגיוס   .ב
שעות עבודה ללווי מחוץ לעיר ) מעבר   2שעת עבודה ללווי בתוך העיר ועד    1

 לתקן הרגיל( 

 

נוספת מעבר לשעות  .ג ניתן לאשר שעה אחת  במקרה חריג של איחוד קוים 
 הרגילות תוך תרגום השעות לחלקיות משרה. 

 

ותיושם באופן    4.3.18האישור למתכונת הנ"ל מאושרת החל ממועד הישיבה   .ד
 זמני עד לסיום שנה"ל תשע"ח. 

 
חתימה   .2 חותמים  אלא  ויציאתם  בכניסתם  מדווחים  אינם  ההסעות  מלווי 

מלווי ההסעות מדווחים על שעות  אחת ביום ועל בסיס זה מקבלים תשלום.  
טלפונית מערכת  באמצעות  דוח  ה  עבודתם  ומפיקה  הנתונים  את  קולטת 

 לשיחות שהתקבלו.    נוכחות מפורט לכל עובד בהתאם
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נמצא כי    2019יולי    -דוחות נוכחות לחודשים מאי  10בבדיקה מדגמית של   .3
בחלק מדוחות   נעשו קיזוזים בהתאם לדיווחים, ונעשו מעט תיקונים ידניים

 הנוכחות. 

 

בחוק   .4 המוגדרות  המטרות  השגת  ולשם  נאותה  פעילות  להבטיח  מנת  ,  על 
הוציאה חוזר הנחיות/תדריך למלווים אשר   מחלקת משאבי אנוש בעירייה

 בו הוגדרו תפקידי המלווים בהסעות ואחריותם.  

 

משטרה,  .5 אישור  העסקה,  תנאי   : כולל  המלווים  חותמים  עליו    החוזר 
  .דיווח נוכחות, החזר נסיעות, כשירות לעבודהתפקידי המלווה,  התפטרות, 

 המלווים חתומים על החוזר הנ"ל. 

 

ההסעות  .6 מלווי  תשע"ט  הלימודים  קיבלו  בשנת  הכשרה    הדרכה  לא  או 
לצורך מילוי תפקידם . פירוט תפקידי המלווה מצורף   מהעירייה כלשהיא  

 לתנאי ההעסקה עליהם חותמים המלווים.

 

הנוכחות המפורט נשלח לבדיקתם של המלווים לצורך דוח  בסוף החודש,    .7
או הוספות, המלווה חותם על דוח הנוכחות ומעביר לאישורה של \תיקונים ו

 רכזת ההסעות. 

 

מעבירה את הדוחות למחלקת  ו  מאשרת את דוחות הנוכחות  רכזת ההסעות .8
 משאבי אינוש לצורך תשלום. 

 

מראש .9 מודיע  אחר,  או  מחלה  עקב  שנעדרת  ההסעות לאחר  מלווה  אית 
  האחראית על ההסעות מקום.  ע"י מילוי  והעניין מטופל באופן מידי    בעירייה

רשימת יש    לאחראית  .    מלווים מחליפיםמנהלת מעקב ויומן עבודה עבור  
 . ממלאי מקוםעובדים זמינים 

 

 

 תפקיד המלווה 

 

 תקנות משרד החינוך קובעות את תפקידי המלווה וכישוריו הנדרשים. .10

 יהיה נוכח בכל מהלך ההסעה.המלווה   .א

המלווה יחזיק בידיו את רשימת התלמידים המיועדים להיות מוסעים  .ב

באותה הסעה. כולל פרטים אישיים, מספרי טלפונים , פרטי המוסד בו  

 התלמיד לומד ונקודות איסוף ופיזור 

 המלווה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו. .ג

התל .ד עם  הנסיעה  בעת  לשבת  המלווה  היציאה  על  פתח  ליד  מידים 

 והכניסה של הרכב. 
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המלווה יקפיד על כניסה מסודרת לרכב ויוודא שכל התלמידים להסעה  .ה

 יעלו לרכב. 

 במהלך הנסיעה המלווה יקפיד על ישיבה במקומות וחגורות בטיחות. .ו

 הירידה מהרכב בפתח המוסד או בנקודה הורדה שסוכמה מראש.  .ז

ודווח   .ח ההסעה  בסיום  הרכב  תופעות סריקת  על  המקומית  לרשות 

 ואירועים חריגים המתרחשים במהלך הנסיעה. 

 

 

 ביקורת שטח  מדגמית מלווי הסעות 

בבוקר   8:30  -06:45בין השעות   24.2.20ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 בהתאם למערך ההסעות שהתקבל מהמחלקה לצרכים מיוחדים. 

  6:45בשעה  15הסעה שהייתה אמורה לצאת  מרחוב שדרות יחזקאל  .2
כולל מלווה. בשיחה שערכה   7:00למוסד ניצנים בירושלים יצאה בשעה 

נמצא כי ההסעה מאחרת באופן קבוע בגלל    ההוריםהביקורת עם 
איחורים אלה גורמים  לפגיעה    איחורים קבועים של מלווה ההסעה.

 ם. במערכת הלימודים של התלמידי

לסמינר   6מרחוב נתיבות שלום   7:00הסעה שהייתה אמורה לצאת בשעה  .3
  2. בבדיקה שערכתי ברכב נמצאו  7:30בית בינה בירושלים הגיעה בשעה 

אחד מהם הוא המלווה הרשמי המופיע במערך ההסעות של   מלווים
 העירייה.  

   7:30בבדיקת הסעה למוסד סולם שיצאה מרחוב נתיבות שלום בשעה  .4
המופיע במערך   שם המלווההשם אינו תואם את ששמה  לווה נמצאה מ
 ההסעות. 

למוסד נתיבות הלימוד יצאה בזמן כולל    6הסעה מרחוב נתיבות שלום  .5
נמצא כי קיימת שביעות רצון מתפקודו של   ההוריםמלווה. בשיחה עם  

 המלווה. 

לתלמוד תורה ברסלב בעיר הגיעה בזמן כולל    20הסעה מרחוב רשב"י  .6
נמסר כי הם שבעי רצון  ההורים  המלווה. בשיחה שקיימה הביקורת עם  

 מהתנהלות ההסעות ומתפקודו של המלווה. 

הביקורת תמשיך לבצע בדיקות  שטח מדגמיות ולבדוק את שביעות רצון  .7
 ההורים מתפקודם של המלווים. 

 שים למלווים הכישורים הנדר

 עליהם לדעת את השפה העברית  •

 עליהם להיות ללא עבר פלילי  •

 ומעלה  18עליהם להיות בני   •
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 עליהם להיות בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור איתם קשר  •

 

משטרה,  .1 אישור  העסקה,  תנאי   : כולל  המלווים  חותמים  עליו  תפקידי    החוזר 
לעבודה. כשירות  נסיעות,  החזר  נוכחות,  דיווח  על    המלווה,  חתומים  המלווים 

 החוזר הנ"ל. 

 

מילוי    .2 לצורך  כלשהיא מהעירייה  הכשרה  או  הדרכה  קיבלו  לא  ההסעות  מלווי 
חותמים   עליהם  ההעסקה  לתנאי  מצורף  המלווה  תפקידי  פירוט   . תפקידם 

 המלווים.

 

 משטרה מכל המלווים כתנאי להעסקתם כנדרש בחוק. העירייה  דורשת אישור    .3

 

   , מלווי לסיכום  בגין  העיריה  הוצאות  גידול  על  המשפיעים  העיקריים  הגורמים 
ההסעות הם צירוף מלווים להסעתם של כל ילדי החינוך המיוחד גם אלה שאינם  
  זכאים למלווה על פי הקריטריונים של משרד החינוך, שיבוץ מלווים כפולים, שיבוץ 

 מלווה אחד לתלמיד אחד, ושיבוץ מספר תלמידים קטן לכל מלווה.

 

 

 

 



 הכנסות משרד החינוך 

 

 

 

 

 

 

סכום מחושב קודםסכום מחושבאחוז השתתפותעלותמספר יחידותתאור נושאקוד נושאחודש תחולהסמל מוטבשם מוטבחודש חישוב

249808.38100201286.6201286.62ל. הסעות ח"מ - י"ם256ספט-1043797816עירית מודיעין עליתפבר-18

249808.38100201286.6201286.62ל. הסעות ח"מ - י"ם256אוק-1043797816עירית מודיעין עליתפבר-18

249808.38100201286.6201286.62ל. הסעות ח"מ - י"ם256נוב-1043797816עירית מודיעין עליתפבר-18

249808.38100201286.6201286.62ל. הסעות ח"מ - י"ם256דצמ-1043797816עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256ינו-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256פבר-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256מרץ-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256אפר-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256מאי-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256יונ-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256יול-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

249837.7100208587.3208587.3ל. הסעות ח"מ - י"ם256אוג-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-18

2,473,844.88   

הכנסות משרד החינוך מלווי הסעות תשע"ז

הפרש מחושבסכום מחושב קודםסכום מחושבאחוז השתתפותעלותמספר יחידותתאור נושאקוד נושאחודש תחולהסמל מוטבשם מוטבחודש חישוב

276837.7100231205.2214451.216754ל. הסעות ח"מ - י"ם256ספט-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-19

276837.7100231205.2214451.216754ל. הסעות ח"מ - י"ם256אוק-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-19

276837.7100231205.2214451.216754ל. הסעות ח"מ - י"ם256נוב-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256דצמ-1043797817עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256ינו-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256פבר-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256מרץ-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256אפר-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256מאי-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256יונ-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256יול-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

276887.96100245076.96227317.817759.2ל. הסעות ח"מ - י"ם256אוג-1043797818עירית מודיעין עליתפבר-19

2,899,308.24  

הכנסות משרד החנוך מלווי הסעות תשע"ח 



 הכנסות משרד החינוך 

 

 

 

 

 השתתפות העירייה בעלות מלווי ההסעות

 
שנת  

 לימודים  
מספר 

 הזכאים 
הכנסות  

משרד  
 החינוך 

השתתפות   הוצאות
 העירייה 

השתתפות  
 ב % 

 8.5% ₪    220,241 ₪   2,694,085 ₪   2,473,844 249 תשע"ז 

   8.5% ₪   279,240 ₪   3,178,548 ₪   2,899,308 276 תשע"ח 

   20% ₪   684,512 ₪   3,913,134 ₪   3,228,622 303 תשע"ט

 

 

סכום מחושבאחוז השתתפותעלותמספר יחידותתאור נושאקוד נושאחודש תחולהסמל מוטבשם מוטבחודש חישוב

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256ספט-1043797818עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256אוק-1043797818עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256נוב-1043797818עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256דצמ-1043797818עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256ינו-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256פבר-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256מרץ-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256אפר-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256מאי-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256יונ-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256יול-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

303887.96100269051.88ל. הסעות ח"מ - י"ם256אוג-1043797819עירית מודיעין עליתאוג-19

3,228,622.56  

הכנסות משרד החינוך מלווי הסעות תשע"ט



שנת כספים   עיריית מודיעין עילית - הנה"ח
28.10.2020 13:16תאריך הדפסה  מפיק הדוח מרים כרטסת 

1817800110  עד: 1817800110מכרטיס: 
31.08.2017  עד ת. רישום: 01.09.2016מת. רישום: 

2017  עד שנה: 2016משנה: 
כל הפקודות

כולל כרטיסים עם יתרת אפס
כולל תנועות סטורנו 

כולל כרטיסים ללא תנועות
מיון לפי: תאריך רישום 

מס' כרטיס: 1817800110  שם כרטיס: הסעות ח. מיוחד-שכר מלווי  

יתרת פתיחה ל-01.09.2016:    

 1,461,993.85

תאריך פקודה
רישום

יתרה סכום זכותסכום חובהכרטיס נגדיפרטי התנועה
מצטברת

תאריך 
ערך

אסמכתא
בפק'

1,667,279.05 205,285.20 9/2016שכר לחודש  01.09.16 01.09.16 200484

1,864,112.87 196,833.82 10/2016שכר לחודש  01.10.16 01.10.16 200513

2,023,809.78 159,696.91 11/2016שכר לחודש  01.11.16 01.11.16 200595

2,238,314.21 214,504.43 12/2016שכר לחודש  01.12.16 01.12.16 200650

2,509,698.42 271,384.21 1/2017שכר לחודש  01.01.17 01.01.17 200012

2,784,905.14 275,206.72 2/2017שכר לחודש  01.02.17 01.02.17 200029

2,993,628.95 208,723.81 3/2017שכר לחודש  01.03.17 01.03.17 200067

3,218,131.00 224,502.05 4/2017שכר לחודש  01.04.17 01.04.17 200117

3,390,855.06 172,724.06 5/2017שכר לחודש  01.05.17 01.05.17 200221

3,750,332.01 359,476.95 6/2017שכר לחודש  01.06.17 01.06.17 200272

4,007,292.49 256,960.48 7/2017שכר לחודש  01.07.17 01.07.17 200382

4,156,079.54 148,787.05 8/2017שכר לחודש  01.08.17 01.08.17 200427

4,156,079.54סה"כ 0.00 2,694,085.69

1דף   2510מס' הדוח:  



שנת כספים   עיריית מודיעין עילית - הנה"ח
25.10.2020 09:45תאריך הדפסה  מפיק הדוח מרים כרטסת 

1817800110  עד: 1817800110מכרטיס: 
31.08.2018  עד ת. רישום: 01.09.2017מת. רישום: 

2018  עד שנה: 2017משנה: 
כל הפקודות

כולל כרטיסים עם יתרת אפס
כולל תנועות סטורנו 

כולל כרטיסים ללא תנועות
מיון לפי: תאריך רישום 

מס' כרטיס: 1817800110  שם כרטיס: הסעות ח. מיוחד-שכר מלווי  

יתרת פתיחה ל-01.09.2017:    

 1,917,765.33

תאריך פקודה
רישום

יתרה סכום זכותסכום חובהכרטיס נגדיפרטי התנועה
מצטברת

תאריך 
ערך

אסמכתא
בפק'

2,124,833.00 207,067.67 9/2017שכר לחודש  01.09.17 01.09.17 200475

2,374,043.55 249,210.55 10/2017שכר לחודש  01.10.17 01.10.17 200534

2,572,421.53 198,377.98 11/2017שכר לחודש  01.11.17 01.11.17 200629

2,816,895.27 244,473.74 12/2017שכר לחודש  01.12.17 01.12.17 200675

3,067,143.13 250,247.86 1/2018שכר לחודש  01.01.18 01.01.18 200013

3,068,063.13 920.00 7200002000 דמי פגיעה כהן יוכ  08.01.18 08.01.18 200106

3,341,975.89 273,912.76 2/2018שכר לחודש  01.02.18 01.02.18 200020

3,613,098.46 271,122.57 3/2018שכר לחודש  01.03.18 01.03.18 200033

3,871,410.13 258,311.67 4/2018שכר לחודש  01.04.18 01.04.18 200103

4,180,428.65 309,018.52 5/2018שכר לחודש  01.05.18 01.05.18 200247

4,592,652.90 412,224.25 6/2018שכר לחודש  01.06.18 01.06.18 200308

4,914,509.11 321,856.21 7/2018שכר לחודש  01.07.18 01.07.18 200369

4,915,179.11 670.00 7200002000 דמי פגיעה 01.07.18 01.07.18 200562

5,096,313.96 181,134.85 8/2018שכר לחודש  01.08.18 01.08.18 200441

5,096,313.96סה"כ 0.00 3,178,548.63

1דף   2510מס' הדוח:  



שנת כספים   עיריית מודיעין עילית - הנה"ח
28.10.2020 12:12תאריך הדפסה  מפיק הדוח מרים כרטסת 

1817800110  עד: 1817800110מכרטיס: 
31.08.2019  עד ת. רישום: 01.09.2018מת. רישום: 

2019  עד שנה: 2018משנה: 
כל הפקודות

כולל כרטיסים עם יתרת אפס
כולל תנועות סטורנו 

כולל כרטיסים ללא תנועות
מיון לפי: תאריך רישום 

מס' כרטיס: 1817800110  שם כרטיס: הסעות ח. מיוחד-שכר מלווי  

יתרת פתיחה ל-01.09.2018:    

 2,279,418.69

תאריך פקודה
רישום

יתרה סכום זכותסכום חובהכרטיס נגדיפרטי התנועה
מצטברת

תאריך 
ערך

אסמכתא
בפק'

2,556,797.57 277,378.88 9/2018שכר לחודש  01.09.18 01.09.18 200459

2,820,245.17 263,447.60 10/2018שכר לחודש  01.10.18 01.10.18 200535

3,145,598.58 325,353.41 11/2018שכר לחודש  01.11.18 01.11.18 200593

3,469,513.90 323,915.32 12/2018שכר לחודש  01.12.18 01.12.18 200640

3,779,451.57 309,937.67 1/2019שכר לחודש  01.01.19 01.01.19 200007

4,102,979.46 323,527.89 2/2019שכר לחודש  01.02.19 01.02.19 200026

4,428,634.73 325,655.27 3/2019שכר לחודש  01.03.19 01.03.19 200073

4,736,056.75 307,422.02 4/2019שכר לחודש  01.04.19 01.04.19 200115

5,080,128.88 344,072.13 5/2019שכר לחודש  01.05.19 01.05.19 200211

5,610,665.96 530,537.08 6/2019שכר לחודש  01.06.19 01.06.19 200249

6,003,217.38 392,551.42 7/2019שכר לחודש  01.07.19 01.07.19 200389

6,192,552.48 189,335.10 8/2019שכר לחודש  01.08.19 01.08.19 200427

6,192,552.48סה"כ 0.00 3,913,133.79

1דף   2510מס' הדוח:  



   

מספר  שם יחידה 
 עובד

משולב +   חלקיות 
 תוספות 

עבודה 
 נוספת

תשלומים  
 שנתיים 

ביטוח  ברוטו  שונות
 לאומי 

הפרשה  מס שכר
 לקופות

 עיר סה"כ עלות

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 אלעד  5229.29 700.92 313.78 147 4067.59 686.12 112.62 145.49 3123.36 0.06057 3916374

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 אלעד  29464.73 4768.07 1688.18 799 22209.48 2925.22 1093.49 1798.55 16392.22 0.26439 6497378

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 אלעד  4891.14 547.3 296.95 141 3905.89 473.26 0 1358.23 2074.4 0.04497 6610728

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 אלעד  6064.42 799.88 362.53 172 4730.01 743.13 92.14 199.09 3695.65 0.06607 30184283

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 אלעד  637.96 80.14 37.73 20 500.09 56.01 0 444.08 0 0 20128346

             

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  63.98 7.04 4.09 2 50.85 29.59 0 21.26 0 0 1544558

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  16048.86 2448.35 956.89 454 12189.62 410.2 0 243.47 11535.95 0.1821 2805577

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  35415.66 4941.02 2114.51 1001 27359.13 1592.74 2293.73 569.66 22903 0.35043 3396748

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  29537.35 3326.24 1789.91 802 23619.2 3461.31 3146.82 322.99 15445.19 0.2264 3940217

מלווה חינוך  
 מיוחד 

20046178 0.24603 17831.99 8699.45 1777.03 1126.68 29435.15 1108.8
7 

 בית שמש  37979.63 5165.97 2269.64

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  24526.86 4469.38 1408.76 667 17981.72 2808.55 1827.79 128.39 13216.99 0.22121 33386480

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  17029.04 2529.81 1035.01 448 13016.22 132.42 857.83 340.41 11685.56 0.25076 5263493

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 שמש בית   41120.32 5758.59 2441.28 1156 31764.45 451.72 377.74 288.94 30646.05 0.49578 5643824



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  610.51 146.49 35.68 16 412.34 0 412.34 0 0 0 6613725

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  646.04 64.99 39.24 19 522.81 86 0 436.81 0 0 20703411

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  1580.71 172.8 95.31 45 1267.6 161 0 1106.6 0 0 31501448

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  2146.93 321.66 131.36 97.43 1596.48 499.74 1095.4 62.26 60.92- 0 3678943

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  1131.52 200.7 69.27 33 828.55 0 828.55 0 0 0 3737273

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בית שמש  405.09 48.31 25.74 12 319.04 166.45 0 152.59 0 0 31558305

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  24768.05 3988.98 1420.78 672.56 18685.73 637.14 909.23 1214.45 15924.91 0.23869 2377090

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  33677.65 5934.77 1934 916 24892.88 186.02 2059.07 637.94 22009.85 0.32001 3437444

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  33287.5 5960.52 1899.1 900 24527.88 3029.93 991.37 0 20506.58 0.37643 4079074

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  7661.6 899.11 458.27 217 6087.22 505.73 0 1416.09 4165.4 0.07341 20343051

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  943.5 81.55 63.8 29 769.15 161.39 0 607.76 0 0 20614819

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  41658.03 5223.36 2519.24 1192 32723.43 939.2 737.41 549.12 30497.7 0.53083 20706861

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  89810.74 14007.22 5201.43 2479 68123.09 9372.99 2466.08 374.13 55909.89 0.79867 30002894

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  6707.94 841.82 400.11 189 5277.01 332.71 59.92 649.36 4235.02 0.05991 30067991

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  460.48 53.13 27.59 13 366.76 177.18 0 189.58 0 0 30089062

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  55208.9 9289.84 3166.72 1498 41254.34 6946.54 2079.16 306 31922.64 0.49644 30821905



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  1502.05 155.81 101.55 46.54 1198.15 128.64- 128.64 0 1198.15 0 4086050

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  1652.14 207.57 100.62 47 1296.95 151.05 0 1145.9 0 0 20706502

חינוך  מלווה  
 מיוחד 

 בני ברק  2244.41 255.64 134.86 64 1789.91 415.4 0 1374.51 0 0 21212043

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  5801.41 679.2 347.58 157 4617.63 21.06 224.74 1325.65 2839.07 0.03819 31630294

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  30986.76 4507.28 1844.47 874 23761.01 766.23 1040.13 129.91 21824.74 0.30727 20414973

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  1850.49 388.33 109.42 52 1300.74 0 1174.71 126.03 0 0 3940156

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  18414.01 2370.26 1092.9 518 14432.85 316.61 307.27 887.99 12920.98 0.21201 31871907

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  1038.88 133.97 61.52 28 815.39 0 0 815.39 0 0 34383909

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 בני ברק  444.23 51.22 26.63 12 354.38 4.93 0 349.45 0 0 21159252

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  20310.62 2971.8 1214.19 574 15550.63 1184.89 169.99 0 14195.75 0.228 1572171

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  39153.97 9116.63 2094.64 991 26951.7 1403.56 3296.91 103.02 22148.21 0.42413 2167310

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  17045.75 2507.91 997.06 473 13067.78 1404.41 1248.05 4013.77 6401.55 0.13626 2168234

חינוך  מלווה  
 מיוחד 

 ירושלים  36580.31 6016.14 2124.43 1005 27434.74 3689.09 1390.68 614.9 21740.07 0.32501 2742434

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  27191.06 4019.72 1620.52 767 20783.82 978.98 1165.51 394.86 18244.47 0.27784 3156808

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  41970.65 5799.78 2501.47 1185 32484.4 1919.87 0 130.99 30433.54 0.43822 3175953

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  13517.92 1748.51 804.55 381 10583.86 392.79 515.46 1190.47 8485.14 0.14326 3242226



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  15816.02 2529.98 909.83 431 11945.21 994.52 638.79 72.64 10239.26 0.1575 3257868

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  32534.43 5791.27 1866.59 882 23994.57 185.51 1964.84 0 21844.22 0.32169 3299576

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1050.62 117.74 54.76 24 854.12 95.81 0 758.31 0 0 3584096

חינוך  מלווה  
 מיוחד 

 ירושלים  1432.01 185.08 84.82 40 1122.11 13.07 0 0 1109.04 0.03554 3798918

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  10202.07 1326.05 608.67 288 7979.35 791.4 138.22 533.71 6516.02 0.11284 3801856

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  54043.34 7495.26 3215.39 1521 41811.69 1395.09 1940.56 1398.63 37077.41 0.56448 3873132

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1825.27 326.47 111.8 52.15 1334.85 0 1398.63 0 63.78- 0.08079 3934073

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  19440.23 2562.49 1155.74 547.23 15174.77 645.63 873.97 199.62 13455.55 0.22566 3939187

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  16974.34 2930.76 963.73 456 12623.85 966.79 343.16 0 11313.9 0.188 3941317

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  41831.47 5753.19 2504.71 1186 32387.57 3532.28 2357.93 0 26497.36 0.48649 6670694

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  21684.19 3822.79 1222.34 579 16060.06 695.46 906.71 352.12 14105.77 0.22744 20038116

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  28151.9 3458.37 1682.5 795.75 22215.28 1984.2 307.27 4817 15106.81 0.25455 20054404

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  19576.25 2893.07 1164.95 552 14966.23 576.03 184.42 773.23 13432.55 0.24209 20065515

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  60879.83 10372.74 3482.25 1649 45375.84 6756.55 2548.79 296.36 35774.14 0.54866 20330758

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  22965.12 4068.68 1329.03 630 16937.41 1826.7 2022.22 0 13088.49 0.2156 20363378

מלווה חינוך  
 מיוחד 

20619051 0.70338 47691.9 0 2965.29 8936.57 59593.76 2157.5
3 

 ירושלים  79759.36 13450.89 4557.18



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  25988.88 3457.82 1558.69 737 20235.37 2472.77 299.72 1070.88 16392 0.24359 20620661

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  9161.22 1224.71 546.53 259 7130.98 937.62 841.12 258.84 5093.4 0.08049 20673225

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  5592.22 721.23 332.75 157 4381.24 333.61 0 2387.29 1660.34 0.03481 20699808

חינוך  מלווה  
 מיוחד 

 ירושלים  520.31 63.65 33.41 15 408.25 123.45 0 284.8 0 0 20764667

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  14476.83 1915.43 859.93 407 11294.47 473.91 620.66 452.51 9747.39 0.16124 30089843

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  15380.35 2049.39 914.88 432 11984.08 617.84 901.67 0 10464.57 0.2055 30095563

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  52634.02 6256.7 3202.96 1515 41659.36 4869.58 2133.64 0 34656.14 0.54013 30108386

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  30305.13 5548.4 1798.29 851 22107.44 2572.84 1257.26 569.78 17707.56 0.28427 30116171

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  27117.01 3012.82 1644.12 778 21682.07 1810.33 743.19 4900.85 14227.7 0.22149 30133976

מלווה חינוך  
 מיוחד 

30155760 0.58383 41912.99 5355.03 2427.43 3789.14 53484.59 1958.9
3 

 ירושלים  70852.11 11315.36 4093.23

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  19651.51 2843.93 1219.68 577 15010.9 2005.41 377.74 0 12627.75 0.29348 30168166

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  64336.13 10871.22 3682.52 1745 48037.39 7499.92 2607.59 245.49 37684.39 0.62391 30568048

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  6632.88 834.11 393.4 186 5219.37 103.03 0 294.3 4822.04 0.05777 31377827

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  33556.83 4688 1999.66 946 25923.17 746.5 446.5 4769.81 19960.36 0.26439 31516297

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  943.93 166.87 56.91 27 693.15 190.24 0 502.91 0 0 31521250



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

31607141 0.77525 52938.93 1457.99 1929.59 7398.53 63725.04 2309.4
2 

 ירושלים  83373.22 12468.58 4870.18

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  5372.39 693.01 322.76 152 4204.62 258.17 61.43 1285.35 2599.67 0.03304 32179011

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  37168.42 5148.51 2213.78 1046 28760.13 1206.62 377.74 1310.93 25864.84 0.378 32274075

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  55500.26 7151.1 3335.37 1578 43435.79 6595.35 2087.56 1983.94 32768.94 0.46519 32443476

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  2376.56 306.21 140.61 66 1863.74 0 0 1863.74 0 0 3969926

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  3009.23 677.05 190.64 89 2052.54 221.09 68.25 0 1763.2 0.02624 4323690

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  12443.51 1594.5 737.77 348 9763.24 78.2 0 759.38 8925.66 0.14689 6287917

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  3710.66 856.48 195.14 91 2568.04 63.64 0 2504.4 0 0.01947 6567898

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  27081.38 4695.07 1562.9 740 20083.41 1607.91 945.94 271.51 17258.05 0.28641 6651310

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  26070.83 3863.13 1516.42 718 19973.28 3574.45 884.04 65.86 15448.93 0.22742 20052842

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  578.87 63.18 34.94 16 464.75 57.06 0 407.69 0 0 30287057

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  594.08 74.95 35.21 17 466.92 3.38 10.05 0 453.49 0 31834619

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  601.23 66.29 36.14 18 480.8 44 0 436.8 0 0 21138073

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  637.32 80.92 38.18 17 501.22 39.07 0 462.15 0 0 20408459

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  813.18 89.57 51.61 25 647 54.97 0 592.03 0 0 30137365

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  844.97 93.73 50.96 24 676.28 152.1 0 524.18 0 0.07711 31488583



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  959.63 136.43 56.93 28 738.27 10.3 0 0 727.97 0.01468 32156238

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1065.53 122.23 68.58 32 842.72 22.67 0 820.05 0 0 32161373

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1114.09 143.54 65.92 31 873.63 0 0 873.63 0 0 21159009

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1141.56 125.67 68.77 33 914.12 186.12 0 728 0 0 31229137

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1288.75 216.96 78.83 37 955.96 0 955.96 0 0 0 20911944

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1435.35 179.22 85.23 41 1129.9 42.81 0 1087.09 0 0 20907953

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1460.62 168.08 87.62 41 1163.92 201.77 0 962.15 0 0 21153172

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1528.43 239.88 93.49 44 1151.06 73.58 968.71 0 108.77 0 31623176

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1693.94 199.6 101.36 47 1345.98 192.22 0 1153.76 0 0 20688486

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1965.47 246.14 132.81 62 1524.52 118.85 0 1405.67 0 0 31574590

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  2382.13 497.39 128.62 62 1694.12 5.61 0 945.1 743.41 0.01157 31337999

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  2961.52 351.01 176.74 84 2349.77 49.24 0 2300.53 0 0 30494287

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  3913.92 1124.42 191.05 89 2509.45 67.88 90.65 282.55 2068.37 0.0606 31556213

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  4341.12 628.62 262.96 117 3332.54 66.08 227.52 408.13 2432.92 0.07263 20307852

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  4980.63 597.96 301.37 138 3943.3 648.34 78.36 0 3087.88 0.05386 30542376

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  5721.66 799.79 340.32 161 4420.55 387.99 0 319.79 3712.77 0.07323 32263872



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  6168.17 841.49 367.6 174 4785.08 298.13 328.23 634.99 3523.73 0.08989 21147445

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  7166.52 986.59 425.88 201 5553.05 429.23 0 3382.67 1741.15 0.03481 30090031

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  8391.88 961.21 503.13 237 6690.54 342.2 0 6348.34 0 0 31357338

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  9646.2 1157.24 573.2 273 7642.76 42.16 0 2060.13 5540.47 0.04906 20761991

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  21195.83 4227.96 1193.32 565 15209.55 342.68 415.53 596.5 13854.84 0.26215 20673236

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  21545.76 3220.38 1281.77 607 16436.61 351.2 341.5 0 15743.91 0.26731 20759454

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  22879.67 2527.71 1390.18 659 18302.78 1175.26 1618.52 0 15509 0.22922 30313401

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  24605.03 4590.47 1401.85 664 17948.71 1888.64 1075.89 878.71 14105.47 0.22934 30068022

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  32616.51 6168.61 1846.01 874 23727.89 1361.48 2138.03 32.27 20196.11 0.33045 30035130

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  36157.83 5159.08 2154.56 1020 27824.19 1013.55 1483.98 1664.32 23662.34 0.35343 31535203

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  38083.82 5174.94 2273.98 1077 29557.9 1426.11 614.55 64.29 27452.95 0.37321 31348594

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  49267.56 8199.21 2837.59 1341 36889.76 1879.12 2822.86 424.85 31762.93 0.46199 30167793

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  56065.19 9106.76 3242.86 1535 42180.57 2364.66 2621.91 262.01 36931.99 0.57187 20864145

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  88645.19 13707.85 5141.62 2461 67334.72 9740.03 3227.66 261.03 54106 0.7915 30015901

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  2035.26 352.97 124.38 58 1499.91 32.86 1263.91 31.34 171.8 0 3434208

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1102.87 234.95 65.02 31 771.9 0 771.9 0 0 0 3492674



   

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  1026.41 203.57 66.2 32 724.64 0 597.68 190.43 63.47- 0 4017637

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  8913.89 992.85 543.34 220 7157.7 714.61 280.52 1928.36 3170.9 0.04763 20915023

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  15692.95 1913.24 937 443 12399.71 1321.92 141.04 0 10936.75 0.17295 31265396

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  19892.66 2622.98 1182.09 561 15526.59 597.57 866.41 326.24 13736.37 0.21966 30178708

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  487.54 109.15 31.47 15 331.92 195.63 0 136.29 0 0 31529202

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 ירושלים  497.67 54.96 31.8 15 395.91 226.43 0 169.48 0 0 31532180

מלווה חינוך  
 מיוחד 

כונן גיבויים   3543.7 375.66 211.76 132.95 2823.33 0 0 2823.33 0 0 3879987
 חוץ לעיר 

מלווה חינוך  
 מיוחד 

מ"מ פנימי   5144.68 366.14 312.55 150.08 4315.91 2366.47 510.74 1581.69 142.99- 0 31275565
 וירושלים 

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 מודיעין  24801.77 4012.8 1419.73 671 18698.24 1505.56 1576.17 2738.55 12877.96 0.21067 4323477

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 מודיעין  962.95 111.55 61.33 29 761.07 414.24 0 346.83 0 0 20027255

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 מודיעין  1446.19 196.73 87.7 41 1120.76 17.06 11.71 49.05 1042.94 0.02202 20930345

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 מודיעין  1832.49 187.88 116.47 35 1493.14 0 548.23 254.72 125.59 0 20879025

חינוך  מלווה  
 מיוחד 

 מודיעין  4153.52 496.15 247.85 116 3293.52 40.45 46.07 1366.25 1840.75 0.01652 20386273

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 מודיעין  12671 1528.48 756.53 358 10027.99 762.98 85.78 1517.58 7661.65 0.11239 20674208

מלווה חינוך  
 מיוחד 

 פנימי 817.26 105.27 48.34 23 640.65 0 0 640.65 0 0 2150056
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 ביקור סדיר היחידה ל

 מבוא

חובת הביקור והלימודים במוסד החינוכי מטרתה לפתח אצל התלמידים ידע בסיסי,  

השכלה, מיומנויות למידה, כישורי חיים וערכים שיאפשרו לכל אחד מהם לפתח את  

יותו באופן המלא ביותר. תפקידו של המוסד החינוכי ליצור תנאים  אישיותו ואת עצמ 

 לימודיים, חינוכיים רגשיים וחברתיים המותאמים ליכולותיו . 

על הרשות לנקוט צעדים שיאפשרו יצירת רצף לימודים החל מגן הילדים ועד סיום  

 הלימודים בתיכון ולמנוע ככל האפשר נשירת תלמידים ממערכת החינוך. 

.  של בני נוער ממערכת הלימודים הפורמליים היא תופעה מוכרת בארץ ובעולםנשירה  

במשפחתו,   בתלמיד,  הקשורים  מגורמים  המושפעת  מורכבת,  תופעה  היא  הנשירה 

 הספר שבו הוא לומד.   -בסביבתו החברתית הקרובה והרחוקה ובבית

אים  הספר אינו סדיר והנמצ- איתור מוקדם ככל האפשר של תלמידים שביקורם בבית

 . בסיכון לנשירה יאפשר בניית תוכניות טיפול ושילוב וימנע נשירתם ממערכת החינוך

שר   ע"י  לו  שניתנה  הסמכה  ולפי  חובה  לימוד  חוק  מתוקף  פועל  סדיר  ביקור  קצין 

בקרה   האחד,   : עיקריים  היבטים  בשני  נוגעים  אחריותו  ותחומי  תפקידיו  החינוך. 

טחת לימודיו של ילד ונער במוסד חינוכי,  ואכיפה של חוק לימוד חובה ובכלל זה הב

 טיפולי שעיקרו הנחיה וסיוע בגיבוש תוכניות להכלה ולמניעת נשירה.   –והשני, חינוכי  

 

 מטרת הביקורת 

לעמוד על איכות הטיפול במניעת נשירה ברשות המקומית והטיפול בה, לבדוק את  

   נשירה גלויה וסמויהלמניעת  סדיר  ידי היחידה לביקור - הפעילות המתבצעת על

 

 מהלך הביקורת  

היחידה  הביקורת  במהלך   מנהלת  החינוך,  מחלקת  מנהלת  עם  הביקורת  נפגשה 

  נתוני כח אדם, דוחות נוכחות   כספיים,  נבדקו נתונים,  עם הקבסי"ם  לביקור סדיר,  

 ומסמכים שונים. 
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 אחריותם של קציני הביקור הסדיר 

 

(  פרסם משרד  0013) הוראת קבע מס   2017במרץ   01 ביום ג באדר תשעז  .1

החינוך חוזר מנכל מביקור סדיר למניעת נשירה אשר מפרט את ההנחיות, 

בעלי התפקידים  את ההליכים ואת הפעולות שעל הרשויות המוסמכות ועל 

השונים במערכת החינוך לנקוט לצורך קיום הוראות חוק לימוד חובה בדבר  

וכי וכדי ליישם את מדיניות משרד החינוך באשר ביקור סדיר במוסד חינ

הבאה להבטיח    ההישגיםלעקרונות ההמשכיות, הרצף ההתמדה וביסוס  

את הביקור הסדיר במוסדות החינוך בכל שלבי החינוך ולמנוע נשירה של  

בבסיס העבודה החינוכית עומדת התפיסה כי על   תלמידים מהמערכת.

המוסד החינוכי להכיל את התלמידים ופעול ככל יכולתו כדי ליצור עבורם 

 של משמעות ולשלבם במסלולי הלמידה כדי למנוע את נשירתם.מרחב 

בחוזר זה הודגשה עבודתו של קצין הביקור הסדיר בבקרה ובמעקב אחר  .2

 ובסיוע בשילובם המיטבי. התלמידים הנמצאים בסכנת נשירה

ההוראות הקודמות בנושא קציני ביקור סדיר פורסמו בתשנ"ה ומאז הוכנסו  .3

 תיקונים לחוק לימוד חובה ושונו הוראות הדווח. 

, 18ועד גיל   3להחלת חוק לימוד חובה מגיל בחוזר הנ"ל קיימת התייחסות  .4

שינוי הנהלים הנוגעים לחובת הדווח של מנהלים על היעדרות תלמיד,  

ביטול החובה של קצין ביקור סדיר לתעד תיעוד פיזי של עבודתו בתיק  

 התלמיד וחודדו הגדרות הנשירה הגלויה והסמויה.

 חוזר מנכ"ל  שפרסם משרד החינוך כולל ; .5

 יקור סדיר לכל מוסד שבתחום הרשותהקצאת קצין ב .א

 תפקיד קצין הביקור סדיר ברמת מוסד החינוך וברמה המערכתית רשותית .ב

 פעולות בקרה ואכיפה  .ג

פעולות שעל קצין ביקור סדיר לנקוט ביחס לתלמיד שאינו מבקר באופן סדיר   .ד

 במוסד חינוך שלא דווח על ידי במוסד החינוכי. 
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 נתונים כלליים -היחידה לביקור סדיר  

שנות   5לאחר  22.3.2018מנהלת היחידה לביקור סדיר בעירייה מונתה ביום  .1

 כקצינת ביקור סדיר. ניסיון 

 

בוצע מחקר עומק לבדיקת הנשירה במודיעין עילית ונמצא     2018בחודש דצמבר    .2

  944כי לפי נתוני משרד החינוך מספר הנושרים המקומי בנשירה מצטברת עמד על  

. מספר הנושרים בפועל לאחר בדיקת עומק השטח הוא כ    4.2%  םיו נושרים המהו

חלקם של התלמידים הנושרים הם    מכלל התלמידים.   0.1%נושרים המהווים    40

 מטופלי מחלקת הרווחה.

 

נתוני משרד  היחידה  מנהלת   .3 בין  הגבוה  לביקורת כי הפער  לביקור סדיר מסרה 

מדווחים   בעיר שאינם  פרטיים  נובעים ממוסדות  בפועל  הנשירה  לנתוני  החינוך 

בשנים   הנשירה  נתוני  זאת  עם  יחד  החינוך.  משרד  של  התלמידים  במצבת 

 מכלל התלמידים במודיעין עילית.   0.1%דומים ועומדים על האחרונות 

 

 

מספר הנושרים    07.12.18יינת כי לפי נתוני המחקר הנ"ל  נכון ליום  הביקורת מצ  .4

מכלל התלמידים בארץ. וכי נתוני    2.4%תלמידים המהווים    44,063הארצי עמד על  

מתייחסים עילית  במודיעין  ולתלמידים    הנשירה  ברשות  חינוך  למוסדות 

 המתגוררים ברשות.

 

 ויה וגלויה בגלל מספר סיבות:גבוה לנשירה סמ פוטנציאלבמודיעין עילית ישנו   .5

ואין מספיק שיתוף    אינם ממלכתייםמהמוסדות במודיעין עילית הם    100% .א

 פעולה. 

 )קשיים בהורות ו/או בסיפוק צרכים(  1אשכול סוציואקונומי  .ב

 . גבולות ומוסכמות הציבור .ג

 מוסדות פרטיים  .ד

 אתגר קבלה לתיכונים.  .ה
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פטורים משיתוף   אינם ממלכתיים: מכיוון שמוסדות  תגובת מנהלת היחידה

חוקית,  מבחינה  אמון   פעולה  לבניית  רבים  מאמצים  משקיעה  היחידה 

 ושיתוף פעולה  ומשתפרת עם הזמן. 

 

 

 מבנה ארגוני -הקצאת קצין ביקור סדיר 

 

פרסם משרד החינוך חוזר מנכ"ל הקובע כי משרד החינוך ממונה    2001בפברואר   .1

סדיר   ביקור  לקציני  תקנים  מקצה  המשרד  ומכוחו  חובה  לימוד  חוק  יישום  על 

וכי האפשרות לממשו מותנה בקבלת אישור    םלקריטריונילרשויות החינוך בכפוף  

ת המקומית להבטיח  מקצועי המוקנה על ידי המשרד. עוד נקבע בחוזר כי על הרשו

 פרסום מכרז לתפקיד קב"ס, ועל המועמד לעמוד בדרישות המפורטות בחוזר. 

 

סדיר .2 ביקור  קציני  של  משרות  תקני  מקומית  רשות  לכל  מקצה  החינוך    משרד 

  5.85בשנת הלימודים תש"פ אושרו לעירייה  בכפוף לקריטריונים שקבע המשרד.  

העסיקה   העירייה  בפועל   . בהי  8תקנים  שונים  קבסי"ם  משרה     5.3  בס"ה  קפי 

   תקנים מאוישים. 

 
כל התקנים  כיום,  : היה מדובר בתקופת מעבר קצרה .    תגובת מנהלת היחידה 

 תקן שאוישה גם היא., התקבלה תוספת מאוישים

 

בין אחוזי המשרה של הקבסי"ם למספר התלמידים המטופלים   .3 קיימת הלימה 

תלמידים ומספר    587המטופלים ביחידה  היחידה לביקור סדיר . כלומר סך  ע"י  

 משרות.  5.85התקנים 

 

נוער .4 לקידום  והיחידה  סדיר  לביקור  נפרדות.   היחידה  כיחידות  מנהלת    פועלות 

 .  כפופה למנהלת מחלקת החינוך בעירייה  לביקור סדיר היחידה

 

סדיר    יחידה  ב .5 היחידה  קבסים  8לביקור  מנהלת  אזורי    הפועלים  כולל  באופן 

 הבא:   המבנה הארגונילפי   ומגדרי 

 התיכונים הגדולים בעיר.  3ממונה על  –  קבסית נערות
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התיכונים הקטנים בעיר , על הנערות הלומדות מחוץ    3ממונה על    –  קבסית נערות

 לעיר כולל פנימיות ונערות בחינוך המיוחד 

ה בתוך השכונות  מנהלת היחידה וממונה על תלמודי התור  –  קבסית יסודי בנים

 קריית ספר, חפציבה ונאות הפסגה ) ללא אזורי ומגדרי( 

בנים יסודי  כולל    –   קבס  ומגדרי  אזורי  בברכפלד  תלמודי התורה  כל  על  ממונה 

 ישיבות קטנות חסידיות. 

 כולל גני הילדים. ממונה על מוסדות מגזריים לבנות   -קבסית יסודי בנות

יעקב בשכונת קריית ספר כולל רשתות גני  בתי    4ממונה על    -קבסית יסודי בנות

 הילדים ונאות הפסגה. 

יב כולל ישיבות קטנות, נוער    – ממונים על הנוער מכתה ז  קבסים ה   2    –  קבסי נוער 

 לפי חלוקה מגזרית. נושר, נוער בפנימייה וישיבות מחוץ לעיר 

 

מנהלת היחידה מסרה לביקורת כי החלוקה המגזרית בין הקבסים תורמת רבות   .6

 . עובד אתועילות העבודה לאור התאמתם של כל קבסים למגזר לי

 הקצאת המשאבים לתקציב קציני הביקור סדיר 

משרד החינוך קבע תקני כוח אדם לאיוש משרת הקב"סים בעיר, בהתאם למספר   .1

 קריטריונים, בהם : 

 רמה סוציואקונומית של הישוב.  .א

 מספר תלמידים עולים.  .ב

 שיעורי נשירה ידועים בעיר.  .ג

 אומדן מספר הנושרים הפוטנציאליים.  .ד

 מהשכר התקני שנקבע על ידו  לעיר.  75%השתתפות משרד החינוך הינה בשיעור  .2

 : להלן פירוט עלויות העירייה בהשוואה להשתתפות משרד החינוך 

 

 הכנסות  שנה 

משרד  

 החינוך 

השתתפות  

משרד  

 החינוך 

 הוצאות  

 שכר

חלק  

 העירייה 

 ₪ 

חלק  

העירייה  

  % 

 32%   269,206   843,964 68%   574,758 תשע"ט 

 32% 321,684 1,008,914 68%   687,230 תש"פ 
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מהנתונים לעיל מתברר כי חלקה של העירייה עלה על שיעור ההשתתפות הקבוע,   .3

 יותר.   7%תוספת שהסתכמה ב   32%והגיע לשיעור השתתפות של 

 

 

 הקב"סים בעירייה, במועד הביקורת פירוט כח אדם ביחידת   .4

 

 

וכן          BAמהנתונים לעיל עולה כי העובדים כולם בעלי תואר אקדמאי ראשון   .5

 הותק אשר צברו במהלך עבודתם תואם את הותק המוצהר על ידי העירייה.

 

התקבל מכתב ממשרד החינוך בו הוא מאשר על תנאי  את    2018ינואר    11ביום   .6

בגלל אי   0.60הגב א.א כקבסית זמנית בעיריית מודיעין עילית בהיקף משרה 

 התאמה לתנאי הסף ) רישיון נהיגה(.  

 

 

התקבל מכתב נוסף ממשרד החינוך בו הוא מאשר   2019אוקטובר   23ביום   .7

.   0.80המשיך ולשמש קבסית זמנית בהיקף משרה של תקצוב על תנאי לגב א.א ל

משרד החינוך התנה את המשך העסקתה של הגב א.א בהשלמת רישיון נהיגה  

 תוך שנה כפי המתייחס באוגדן משרד הפנים. 

שם 

 ומשפחה 

היקף  

 משרה 

תחולה מועד  

 העסקה 

ותק  

 הוראה 

 השכלה 

 ב.א 8 14.10.13 60% י.ג 

 מ.א 10 14.2.17 30% ג.ח 

 מ.א 16 27.10.19 50% פ.ב

 ב.א 14 5.2.17 100% ע.ב

 מ.א 19.5 10.2.16 60% י.ר 

 מ.א 24 18.4.17 50% ג.ח 

 ב.א 0.25 28.2.16 80% א.א

 ב.א 3 1.4.14 100% צ.מ

    5.3 סה"כ
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מדובר בעובדת שהשלימה את חובותיה , כיום היא    תגובת מנהלת היחידה:

 בעלת רישיון נהיגה כנדרש.

 

ב   .8 משתתף  החינוך  לצורך    75%משרד  בסיסית  רכב  אחזקת   + הקבסים  משכר 

ניהול.   וגמול  כי העירייה  מילוי תפקידם  דוח עלות של הקבסים נמצא  בבדיקת 

 שילמה את שכר הקבסים כולל אחזקת רכב והפרשות כנדרש בחוק. 

 

אחד מהקבסים לא קיבל אחזקת רכב.    בדיקת דוח שכר של הקבסים נמצא כיב .9

לפני   שנכנס  נהיגה  רישיון  ללא  ותיק  בעובד  מדובר  כי  נמצא  הביקורת  לשאלת 

הנוהל החדש המחייב את הקבסים ברישיון נהיגה. העובד מקבל החזרי נסיעות  

 עבור נסיעות שמבצע בתוקף תפקידו . 

 

 חלוקת תיקים בין הקבסי"ם  .10

 

שם 

 הקבס 

אחוז  

משר

 ה

סך  

מספר  

מטופלי 

 ם

מטופלים  

 אינטנסיבי 

במעק 

 ב

לומדי 

 ם

מחוץ  

 לעיר 

לומדים  

 בתוך העיר 

תלמידי 

ם 

שאינם  

 לומדים 

יעקב  

 שמשון 

0.6 61 20 41 11 50 0 

  39 22  30 60 0.33 חיה 

   4 56 14 70 0.5 פנינה 

       1 עליזה 

 5 19 36 43 17 61 0.6 יקותי. 

 11 40 53 78 26 92 0.5 גבריאל 

 1   60 10 60 0.8 אלישבע 

    78 24 102 1 ציבי 
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הביקורת מעירה כי מעקב קבוע אחרי הנתונים הנ"ל יסייעו רבות לניתוח עבודת   .11

 הקבסים בכל רגע נתון ויסייע לחלוקת עומס העבודה בין הקבס"ים . 

 

תלמידים    150תלמידים.    587טופלו בשנת הלימודים תש"פ    לביקור סדיר  ביחידה   .12

טופלו באופן אינטנסיבי לא נמצאה התאמה מלאה בהלימה בין מספר המטופלים  

 תלמידים נמצאו בסטטוס מעקב. 427האינטנסיבים. 

 

 

מחוץ לעיר חלקם הם ילדי חינוך מיוחד הלומדים במוסדות    122ביחידה טופלו    .13

 ית. חינוך מחוץ למודיעין עיל

 

ביחס    המטופלים    בהיקפי ובכמויותמהותיים    ישנם פעריםמנתוני הטבלה עולה כי   .14

  . המטופלים האינטנסיבייםבמספר  כל אחד מהקבסים לאחוזי המשרה של 

 

 

תלמידות עדיין לא    10מסרה לביקורת כי עד למועד הביקורת    .אחת מהקבסיות .15

 .הוכנסו למערכת הממוחשבת

 

האינטנסיבי:    המלצה המטופלים  במספר  פערים  לצמצם  לנסות  ביחס    יםיש 

 זי המשרה של כל אחד מהקבסים. ולאח

 

 

 קציני ביקור סדיר  תפקידי

( )בנספח ד( מגדיר את תחומי הטיפול והאחריות של הקב"ס.  1994חוזר תשנ"ה ) .1

 להלן עיקרי תפקידיו כפי שנקבעו: 

לבתי הספר ולגני הילדים שלא בוצע    איתור חייבי רישום בגיל חוק לימוד חובה •

עבורם רישום למוסד חינוכי גם לאחר התראה בכתב של הרשות המקומית. איתור  

לביה"ס. איתור "חסרי סטטוס לימודי" בהתאם לרשימות  נרשמים שלא הופיעו  

ידי משרד החינוך ומחלקת החינוך ברשות וטיפול בהתאם  -שוטפות המונפקות על 

 להנחיות המקצועיות. 
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איתור תלמידים עם בעיות ביקור סדיר וסיכון לנשירה בעקבות פניות של מנהלי   •

וקיום סיורים    ושל גורמים אחרים בקהילה באמצעות הצלבת מידע   הספר-בתי

באתרים מועדים לילדים משוטטים, לרבות ביקור בבית משפחת התלמיד וטיפול  

 בהם בהתאם להנחיות המקצועיות. 

ומעקב   • בקרה  ובאמצעות  -בבתיקיום  סדירה  ביקורים  תוכנית  במסגרת  הספר 

 ספרי. -קשרי עבודה ומפגשים עם הצוות החינוכי בית

מקצ • ובצוותים  מקצועיות  בוועדות  ובמוסד    ועייםהשתתפות  המקומית  ברשות 

פסיכולוגים   כגון:  בתלמיד  המטפלים  נוספים  גורמים  עם  קשר  וקיום  החינוכי 

 עובדים סוציאליים, קציני מבחן, קידום נוער וכו'.

מונעות • טיפוליות  תוכניות  ויישום  אחר    ייזום  ומעקב  הנשירה  ממדי  לצמצום 

 יישומה. 

תלמידים   • של  קליטתם  אחר  למסגר  מעקב  בתוך  העוברים  אחרת  לימודים  ת 

לישוב באישור הרשות המקומית   או למסגרת חינוכית מחוץ  הרשות המקומית 

 וטיפול בבעיות ביקור סדיר במסגרות יומיות או פנימיתיות. 

חודשי ועקבי למשרד החינוך על    ניהול מידע, ריכוז נתונים, מעקב ודיווח שוטף •

 "קבסנט". התלמידים המטופלים באמצעות מערכת המידע הממוחשבת  

 

כתובה .2 עבודה  תוכנית  נמצאה  היא    .לא  היחידה  של  השנתית  העבודה  תוכנית 

וביקורים   יומנים  בדיקת  כמו  קבועות  פעולות  על  המתבססת  ובסיסית  חלקית 

 ואיתור תלמידים.  ביקורי בית , קבועים במוסדות החינוך

כתובה    המלצה עבודה  תוכנית  להכין  יש  תקציבית  :  אחד  ומבוססת  לכל 

תוך   נוכחות  בבתי הספר להם הוא אחראי  ביקורות  מהקבסים הכוללת תכנון 

 תיעוד מדויק של הבדיקות .

 

נוכחות מתועדות, קיימת תוכנית    :תגובת מנהלת היחידה   ביקורות  מתבצעות 

 לשטח . עבודת הקבס כוללת קריאות פתע והתייחסותעבודה. 

 

פעולות   המלצה את  ולתעד  משוטטים  תלמידים  איתור  תוכנית  להכין  יש   :

 האיתור . 

 

 : יש לשתף בתוכנית העבודה של הקבס"ים מועדים לסיורים.המלצה  
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כוללת מגוון  רחב של פעולות לרבות: שיבוץ תלמידים במסגרות     עבודת הקב"סים .3

ובנושרים   פוטנציאליים  בנושרים  לימודיות, איתור תלמידים משוטטים, טיפול 

בפועל,  מעקב אחר תלמידים ששובצו במסגרות חינוכיות, השתתפות בישיבות  

שנה  בבתי הספר ובוועדת רשותיות ועוד. פעילויות מסוימות מבוצעות במהלך ה

 . כולה וחלקן במהלכה או בסופה

 

תפקידו של הקבס לסייע בחבירה לכל התוכניות העירוניות שנוגעות לילדים ונוער   .4

במוסדות החינוך להורידם לשטח, קשר אישי ורצוף עם כל הילדים המאותרים  

וקישור לכל הגורמים הרלוונטיים. למעשה, הקבס הוא מתכלל טיפול, ונותן את  

  המעטפת הכללית לכל ילד הנמצא בסיכון לנשירה.

 

עבודתם של הקבסים הוא בשטח כדי לתת מענה ועיסוק אינטנסיבי למניעת    עיקר .5

והבנות   הבנים  מוסדות  מול  ייחודי  קשר  ליצור  הקבסים  של  תפקידם  נשירה. 

 .  בהתאמה מגזריתולשיתוף פעולה, קשר עם רבנים, אדמורים, עסקנים   םוגיוס

 

לקבסים .6 כי  לביקורת  מסרה  היחידה  בתוכניות    מנהלת  גבוה  להכלה  מעורבות 

בקשר רציף עם  הקבסים נמצאים  הנוער המתבגר,  ומניעת נשירה מגיל הרך ועד  

משטרה,   רווחה,  שפח,  ומשפחות  בילדים  טיפול  המתכללים  העיר  גורמי  כל 

 .  קליטה ומועדוניות, 

 

מנהלת היחידה מסרה לביקורת כי אחראית הרישום בגני הילדים מעבירה  בכל   .7

רשימת   לימודים את  שנת  נרשמו  תחילת  חובה שלא  חינוך  בגיל  חייבי הרישום 

לבית ספר כלשהו כמתחייב בחוזר מנכ"ל . מנהלת היחידה בודקת באופן אישי  

 את הסיבה לאי רישום. 

 

ילדות מחייבי הרישום לבית   5בשנה"ל תש"פ הועברו למנהלת היחידה שמות של  .8

מקרים    2ו  ילדות נרשמו לבתי ספר פרטיים בעיר    3הספר. בדיקתה העלתה כי  

 הועברו לטיפול קב"ס.
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נעשים בשלושה דרכים. ביקורים במוסדות בתדירות של פעם    ביחידה   תוריםיהא .9

פעם יומנים  בדיקת  חודשים   בחודש,  ומהקהילה.    בשלושה  ודווחים מהמוסדות 

 האיתור . ותדירות    אין מעקב אחר פעולות 

פעולות   המלצה את  ולתעד  משוטטים  תלמידים  איתור  תוכנית  להכין  יש   :

 . האיתור 

 

 : ההמלצה מיושמת. תגובת מנהלת המחלקה        

בחוזר מנכ"ל תשנ"ה נקבע כי קצין ביקור סדיר יקיים סיורים בסביבת בתי הספר   .10

ובכל מקום אחר שתלמידים עלולים לשוטט בו בשעות הלימודים. בסיורים אלה  

הוא יברר את שמם ואת מענם של תלמידים אלה ואת בתי הספר שהם רשומים  

 בו.  

 

: יש לוודא כי כל אחד  מהקבסי"ם יערוך באופן סדיר ומתוכנן מראש  המלצה 

תוך תיעוד    -ביקורות נוכחות בבתי הספר להם הוא אחראי )"ביקורת יומנים"(  

לטופס  ובהתאם  וכו'(,  הערות  הנעדרים,  שמות  )תאריכים,  הבדיקה  של  מדויק 

 מובנה הקיים למטרה זו מטעם הביקור הסדיר  במשרד החינוך. 

 

ליחידת    ההמלצ  למסור  הספר  מבתי  חודש(  )מדי  שוטף  באופן  לדרוש  יש   :

הקבסי"ם נתונים של ימי היעדרות בלתי מוצדקות של תלמידים, החל מרמה  

 מסוימת.

בשעות   .11 העיר  ברחובות  משוטטים  הקבסים  כי  לביקורת  מסרה  היחידה  מנהלת 

רים  הלימודים, בפארקים, ובמרכזים המסחריים. יחד עם זאת קבסי הנוער מאת

לא גם בשעות הערב במקומות הנ"ל במדרשות כמו לב לבנים תפארת בחורים .  

 נמצא תיעוד של סיורי השטח של הקבסים . 

 

היחידה  מנהלת  תיעודתגובת  נמצא  לא  שהנערים    :  מאחר  השטח  לסיורי 

 המאותרים מוכנסים ישירות לטיפול במערכת הקבסנט.

 

   תלמידים   לאיתורבאופן אישי    יוצאת    מנהלת היחידה מסרה לביקורת כי היא .12

 ואיתרה מספר מקרים במהלך השנה.  במודיעין עזריאלי קניון ב
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בישיבות העבודה הקבסים מדווחים    ישיבות עבודה מתקיימות בתדירות שבועית . .13

 למנהלת היחידה על מקרים חדשים ומקרים חריגים.  

 

 פיקוח ובקרה 

 

נמצא כי שעות סיום העבודה של    10-12/19בבדיקת נוכחות מדגמית לחודשים   .   .1

הנוער ו   קבסי  הצהריים  בשעות  מתחילות  הערב  )בנים(  בשעות  מסתיימות 

 המאוחרות בשעות שונות.   

 

קבסים הממונים  ה  2עבודתם של    פיקוח ומעקב אחר יכולת  למנהלת היחידה אין   .2

הנוער ז  בעיר    על  כתות  אחר    יב-)  בשעות  מתבצעת  עבודתם  כי  העובדה  לאור   )

שוטפות עבודה  ישיבות  נערכות  לא  בלבד.  על  ,    הצהריים  ומעקב  פיקוח  ואין 

דוח   בדיקת  באמצעות  נעשה  היחידה  מנהלת  של  הפיקוח  או  נוכחותם.  הנוכחות 

 ביקורי פתע בשעות אחה"צ.

 
: מצב זה נוצר כפועל יוצא מגיוס עובדים איכותיים בשכר  תגובת מנהלת היחידה

 במחנכים שנקלטו כעבודה שנייה.  נמוך וממילא מדובר

 

לביקור סדיר נעשה באופן ממוחשב ע"י   תיקי התלמידים המטופלים ביחידה  ניהול    .3

הגורמים   לכל  משודרים  קבסנט  במערכת  הנתונים  קבסנט.   אינטרנטית  תוכנה 

חסויים. לכל קבס קיימת הרשאה אישית    בה  הנתוניםו   הרלוונטיים במשרד החינוך 

 לקבלת ומסירת נתונים רק עבור התלמידים עליהם ממונה במסגרת תפקידו. 

 

כוללת פרטים אישים של המטופלים, מספר המטופלים ביחידה,    תוכנת הקבסנט .4

ונתונים נוספים : מספר המטופלים שבאחריות כל אחד מהקבסים, מידע על מספר  

  הבנים והבנות, כמה לומדים בעיר וכמה מחוצה לה, כמה ילדים אינם לומדים כלל 

 ומספר הילדים המטופלים באופן אינטנסיבי. 

 

 

שאה וגישה לכל מאגר הנתונים של התוכנה לצורך ניהול  למנהלת היחידה ישנה הר .5

התוכנה ומעקב אחר הדיווחים של כל קבס. לפי נהלי העבודה, על כל קבס לדווח  
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על אופן הטיפול האינטנסיבי ופעם בחודש על אופן  תוכנת הקבס נט  אחת לשבוע ב

עבודת   אחר  שוטף  מעקב  מבצעת  היחידה  מנהלת  התלמידים.  בשאר  הטיפול 

 באמצעות התוכנה.  הקבסים

 

המבוקרות   .6 בשנים  קב"ס  כל  של  בחתך  דיווחים  מאפשרת  לא  הקבסנ"ט  מערכת 

 . המערכת הממוחשבת מדווחת באון ליין בכל רגע נתון 

 

קבסי :  המלצה  של  ועבודתם  נוכחותם  אחר  ובקרה  פיקוח  תוכנית  לקבוע    יש 

 הנוער העובדים בשעות אחר הצהריים והערב. 

 

היחידה   :המלצה  בתוך  ומתועדות  מתוכננות  עבודה  פגישות  שגרת  למסד  יש 

לתיעוד,   טופס  לקבוע  מומלץ  היחידה.  ומנהלת  כל הקבסים  בין  סדיר  לביקור 

פיקוח ובקרה של מנהלת מחלקת החינוך אחר פגישות עבודה לרבות החלטות  

 הלת היחידה. ונושאים שנידונו עם מנ 

 

יש לשפר את השימוש במערכת המידע קבס נט ככלי מרכזי לניהול  :  המלצה 

 שוטף לתכנון ובקרה. 

 

 

 רשותית  -תפקידי קציני הביקור הסדיר ברמה מערכתית

 

ומפתח   .7 מפעיל  החינוך  באמצעות    תכניותמשרד  ארציות  טיפוליות  התערבות 

תקצובן לשם צימצום ממדי הנשירה ולאפשר יצירת תנאים חינוכיים לימודיים  

 המאפשרים לתלמיד בסיכון השתלבות בבית הספר.

 

בין היתר    .8 כוללים  כי תפקידי הקבס  נקבע  ויש    בחוזר מנכ"ל  ם תכניות  וייזום 

מגוון התוכניות שאושרו ע"י  משרד בין    ם ממדי הנשירה.ו טיפוליות מונעות לצמצ

  מנ"ע  טיפוליות שונות כמו תוכנית  החינוך  במודיעין עילית ניתן למצוא תוכנית

מוגנות, יכולות,  צומחים יחד, מעלות, חדרי שלווה,  )מניעת נשירה עכשיו(, תכנית  

 .  ובטחון קהילתי  
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משווקים   .9 אלא  הטיפוליות  התוכניות  הפעלת  את  יוזמים  אינם  אותם  הקבסים 

לפי   וילדים  הורים  מפנים  בשטח,  הפעילות  אחרי  עוקבים  החינוך,  למוסדות 

שותפים  הצורך.   מהקבסים  שותפים    שח"ר  בתוכניותחלק  מהקבסים  חלק   .

 פעילים מבחינה חינוכית  במועדוניות הרווחה.   

 

יחדתוכנית   .10 אחרי    צומחים  המופעלות  לימודיות  קבוצות  להפעלת  תוכנית  היא 

שעות הלימודים לתגבור קבוצתי ויחידני. הקבסים שותפים בבחירת התלמידים  

 . והחונכים יחד עם מנהלי המוסדות ומבצעים בקרה בשטח

 

היחידה לביקור סדיר מפעילה את תוכנית מנ"ע ומנצלת את המשאבים לתועלת   .11

איש לחונך  הזקוקים  הקציב  הילדים  החינוך  משרד  תשע"ט  הלימודים  בשנת  י. 

לפי  ₪    68,206חונכים בעלות של    30.העירייה העסיקה    ₪   73,041  לתוכנית מנ"ע 

 שיקול דעתם של הקבסים.

 

 

לשנת   .12 הביצוע  דוח  כי    2019בבדיקת  תוכנית  נמצא  חולקו שעות  מנ"ע  במסגרת 

 החונכים לפי החלוקה הבאה: 

 

מספר   שם בית הספר 

 תלמידים 

 מספר השעות 

נתיבות דעת, נאות הפסגה, נוות יעקב, אוהלי  

 ספר 

4 160 

 176 4 אוהלי ספר, איילת השחר, בית חינוך,  

בית   ויזניץ,  ירושלים,  נתיבות  אבות,  חסדי 

 ברכה 

7 168 

 104 2 מאה שערים, ויזניץ 

 48 1 ישיבת חזון דוד 

התורה,   נתיבות  שבע,  בת  בנות  שרה,  מעלות 

 החינוך 

12 432 

 1088 30 ס"ה 
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לבדיק  .13 אחראים  הרלוונטיים  והביצוע  לו  ההקבסים  הנוכחות  דוחות  של  אישור 

כל בקשה להעסקת חונך והקצאת  .    של הדוחות לתשלום  ולהעברתם תוכנית המנע  

 . שעות החונכות טעונה אישור של פיקוח משרד החינוך

 

 

 ממשקים רשותיים 

קיימים ממשקים בין היחידה לקידום נוער לבין גורמים רשותיים רלוונטיים   .1

 אחרים.  

רווחה   .א והעובדים    –מחלקת  בשיתוף   םהסוציאלייהקבסים  עובדים 

פי   על  הרווחה  של  וטיפול  תכנון  וועדת  בכל  נוכחים  הקבסים  פעולה, 

 נערכות פגישות עבודה משותפות.  החוק.

העובדים    –שפ"ח   .ב לפסיכולוגים  הקבסים  בין  פעולה  שיתוף  קיים 

   במוסדות החינוך.

מועדוניות הבנים  –  360 .ג בתוכניות  ובשיווק תוכניות   הקבסים שותפים 

 רלוונטיות למוסדות. 

קיימת הפניית תלמידים ושיתוף פעולה המכון לקידום למידה.     -נעלה   .ד

 בין הצוותים. 

שוטפת עם מנהלת מחלקת    בכל שבוע נערכת ישיבה  –מחלקת החינוך   .ה

וקידום   חריגים  מקרים  ביחידה,  הנעשה  על  סקירה  ניתנת  בה  החינוך 

 אין תיעוד של הפרוטוקולים .    מערכות מערכתיות. 

 

ועסקנים    .16 אדמורים,  רבנים,  עם  רציף  קשר  מקיימים  הקבסים  חרדית,  כעיר 

 של התלמידים המטופלים ע"י היחידה על פי הצורך.  בהתאם למזגר

 

 הטיפול בתלמידי חוץ

התלמידים   .1 מגורי  במקום  העובדים  הקבסים  כי  נקבע  תשנה  מנכל  בחוזר 

אחראים לעקוב אחר סדירות לימודיהם של תלמידי חוץ, לאתר תלמידי חוץ  

ולטפל בהם.   על הקבסים    –שנשרו מבתי הספר  כיצד  חוזר מנכל אינן מפרט 

 לבצע מטלה זו. 

 



 עיריית מודיעין עילית                                                                       2019דוח מבקר העירייה   

 
 

תלמידים ממודיעין עילית במוסדות מחוץ     126בשנת הלימודים תש"פ טופלו    .2

 . ילדי חינוך מיוחדרובם הם  למודיעין עילית

 

פנית   .3 או  מיוחדים  לצרכים  המחלקה  של  פניה  ע"י  נעשה  חוץ  תלמידי  איתור 

שנם איתורים הנעשים ע"י פניות מחלקת  בהם הם לומדים. י  ההמוסד / פנימיי 

 הרווחה.

 

נוספים  המטופלים ע"י הקבסים  הם בני נוער שלא נמצאה להם  ה חוץ  ה תלמידי   .4

המסגרות   דרך  אותרו  אלו  תלמידים  מגוונות.  מסיבות  העיר  בתוך  מסגרת 

 הקודמות, עבודת רחוב קהילתית וחלקם ע"י פניות של בני המשפחה. 

 

ממליצה  מה   הביקורת  הילדים  לקבל  כל  על  המעודכנים  הנתונים  את  אחראים 

הלומדים מחוץ לעיר לפי המסגרות בהם הם לומדים כדי לנהל מעקב הולם אחר  

 . סדירות הופעתם של תלמידי העיר הלומדים במסגרות החוץ

 

 

 

הביקורת התרשמה כי עבודת היחידה ביקור סדיר  לסיכום, 

נעשית בצורה טובה, יש צורך לייעל ולשפר את נהלי 

העבודה, את הבקרה והפיקוח על עבודת הקבסים, ולשקול 

לצמצם את הפערים במספר המטופלים האינטנסיביים לכל  

 קבס .
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 הכנסות משרד החינוך מול הוצאות העירייה 

 

 

 

 

פקודהשם כרטיסמס' כרטיס

מקור 

פקודה

סוג 

פקודה

תאריך 

סכום זכותפרטי התנועהתאריך ערךרישום

44,194.79קב"ס 30.09.201830.09.20189/2018יומןהנה"ח200463חינוך-שכר קב"ס1317100920

44,194.79קבס 30.10.201830.10.201810/18יומןהנה"ח200542חינוך-שכר קב"ס1317100920

44,194.79קבס 30.11.201830.11.201811/2018יומןהנה"ח200598חינוך-שכר קב"ס1317100920

44,194.79קב"ס 31.12.201831.12.201812/2018יומןהנה"ח200733חינוך-שכר קב"ס1317100920

44,194.79קב"ס 31.01.201931.01.201901/2019יומןהנה"ח200009חינוך-שכר קב"ס1317100920

44,111.89קב"ס 28.02.201928.02.20192/2019יומןהנה"ח200045חינוך-שכר קב"ס1317100920

44,153.34קבס 31.03.201931.03.20193/2019יומןהנה"ח200064חינוך-שכר קב"ס1317100920

100.53קבס 31.03.201931.03.20191-3/19יומןהנה"ח200130חינוך-שכר קב"ס1317100920

44,186.85קבס 30.04.201930.04.20194/2019יומןהנה"ח200122חינוך-שכר קב"ס1317100920

882.99קב"ס 31.05.201931.05.20194/19יומןהנה"ח200233חינוך-שכר קב"ס1317100920

45,069.84קב"ס 31.05.201931.05.20195/19יומןהנה"ח200233חינוך-שכר קב"ס1317100920

70,618.47קבס 30.06.201930.06.20196/19יומןהנה"ח200340חינוך-שכר קב"ס1317100920

57,873.25קבס 31.07.201931.07.20197/19יומןהנה"ח200386חינוך-שכר קב"ס1317100920

46,787.71קבס 31.08.201931.08.20198/2019יומןהנה"ח200425חינוך-שכר קב"ס1317100920

574,758.82

הכנסות קבסים משרד החינוך תשע"ט

מס' 

כרטיס

שם 

פקודהכרטיס

מקור 

פקודה

סוג 

פקודה

תאריך 

פרטי התנועהתאריך ערךרישום

שם כרטיס 

נגדי

סכום 

חובה
8,621.91שכר לחודש 01.09.201801.09.20189/2018יומןשכר200459שכר קב"ס1817700110

76,163.61שכר לחודש 01.10.201801.10.201810/2018יומןשכר200535שכר קב"ס1817700110

2,293.55שכר לחודש 01.10.201801.10.201810/2018יומןשכר200535שכר קב"ס1817700110

74,850.78שכר לחודש 01.11.201801.11.201811/2018יומןשכר200593שכר קב"ס1817700110

2,920.23שכר לחודש 01.11.201801.11.201811/2018יומןשכר200593שכר קב"ס1817700110

76,269.02שכר לחודש 01.12.201801.12.201812/2018יומןשכר200640שכר קב"ס1817700110

44,151.99שכר לחודש 01.12.201801.12.201812/2018יומןשכר200640שכר קב"ס1817700110

4,231.00המוסד לביטוח לאומידמי פגיעה חדד31.12.201831.12.2018יומןהנה"ח200791שכר קב"ס1817700110

71,050.12שכר לחודש 01.01.201901.01.20191/2019יומןשכר200007שכר קב"ס1817700110

58,215.28שכר לחודש 01.02.201901.02.20192/2019יומןשכר200026שכר קב"ס1817700110

75,568.73שכר לחודש 01.03.201901.03.20193/2019יומןשכר200073שכר קב"ס1817700110

66,904.09שכר לחודש 01.04.201901.04.20194/2019יומןשכר200115שכר קב"ס1817700110

76,026.48שכר לחודש 01.05.201901.05.20195/2019יומןשכר200211שכר קב"ס1817700110

105,850.89שכר לחודש 01.06.201901.06.20196/2019יומןשכר200249שכר קב"ס1817700110

315.99שכר לחודש 01.06.201901.06.20196/2019יומןשכר200249שכר קב"ס1817700110

82,834.32שכר לחודש 01.07.201901.07.20197/2019יומןשכר200389שכר קב"ס1817700110

445.19שכר לחודש 01.07.201901.07.20197/2019יומןשכר200389שכר קב"ס1817700110

66,505.75שכר לחודש 01.08.201901.08.20198/2019יומןשכר200427שכר קב"ס1817700110

111.63שכר לחודש 01.08.201901.08.20198/2019יומןשכר200427שכר קב"ס1817700110

893,330.56

מנע49,365.77

ללא מנע843,964.79

הוצאות שכר קבסים תשע"ט



 

 

 

 

פקודהשם כרטיסמס' כרטיס

מקור 

פקודה

סוג 

פקודה

תאריך 

תאריך ערךרישום

פרטי 

סכום זכותהתנועה
46,787.71קבס 30.09.201930.09.20199/2019יומןהנה"ח200544חינוך-שכר קב"ס1317100920

46,787.71קבס 30.10.201930.10.201910/2019יומןהנה"ח200603חינוך-שכר קב"ס1317100920

2,186.34קב"ס 30.11.201930.11.20199/2019יומןהנה"ח200795חינוך-שכר קב"ס1317100920

2,186.34קבס 30.11.201930.11.201910/2019יומןהנה"ח200795חינוך-שכר קב"ס1317100920

48,974.05קב"ס 30.11.201930.11.201911/2019יומןהנה"ח200795חינוך-שכר קב"ס1317100920

39,796.12קב"ס 31.12.201931.12.201912/2019יומןהנה"ח200816חינוך-שכר קב"ס1317100920

9,177.93קבס 31.12.201931.12.201912/19יומןהנה"ח200817חינוך-שכר קב"ס1317100920

48,958.14קבס 31.01.202031.01.20201/2020יומןהנה"ח200019חינוך-שכר קב"ס1317100920

28.4-קב"ס 28.02.202028.02.20201/20יומןהנה"ח200061חינוך-שכר קב"ס1317100920

48,929.74קב"ס 28.02.202028.02.20202/20יומןהנה"ח200061חינוך-שכר קב"ס1317100920

48,982.42קב"ס 31.03.202031.03.20203/20יומןהנה"ח200069חינוך-שכר קב"ס1317100920

48,947.30קב"ס 30.04.202030.04.20204/20יומןהנה"ח200185חינוך-שכר קב"ס1317100920

792.37קב"ס 31.05.202031.05.20204/20יומןהנה"ח200251חינוך-שכר קב"ס1317100920

49,739.67קב"ס 31.05.202031.05.20205/20יומןהנה"ח200251חינוך-שכר קב"ס1317100920

8,740.59קב"ס 30.06.202030.06.20203/20יומןהנה"ח200254חינוך-שכר קב"ס1317100920

8,882.09קב"ס 30.06.202030.06.20204/20יומןהנה"ח200254חינוך-שכר קב"ס1317100920

8,882.09קב"ס 30.06.202030.06.20205/20יומןהנה"ח200254חינוך-שכר קב"ס1317100920

87,805.72קב"ס 30.06.202030.06.20206/20יומןהנה"ח200254חינוך-שכר קב"ס1317100920

72,081.10קב"ס 31.07.202031.07.20207/20יומןהנה"ח200359חינוך-שכר קב"ס1317100920

58,621.76קב"ס 31.08.202031.08.20208/20יומןהנה"ח200430חינוך-שכר קב"ס1317100920

687,230.79

הכנסות קבסים משרד החינוך - תש"פ

מס' כרטיס

שם 

פקודהכרטיס

מקור 

פקודה

סוג 

פרטי התנועהתאריך ערךתאריך רישוםפקודה

כרטיס 

נגדי

שם 

כרטיס 

סכום חובהנגדי

72,452.81שכר לחודש 01.09.201901.09.20199/2019יומןשכר200476שכר קב"ס1817700110

323.23-שכר לחודש 01.09.201901.09.20199/2019יומןשכר200476שכר קב"ס1817700110

82,572.59שכר לחודש 01.10.201901.10.201910/2019יומןשכר200574שכר קב"ס1817700110

10,088.05שכר לחודש 01.10.201901.10.201910/2019יומןשכר200574שכר קב"ס1817700110

95,751.83שכר לחודש 01.11.201901.11.201911/2019יומןשכר200656שכר קב"ס1817700110

13,239.05שכר לחודש 01.11.201901.11.201911/2019יומןשכר200656שכר קב"ס1817700110

81,045.36שכר לחודש 01.12.201901.12.201912/2019יומןשכר200713שכר קב"ס1817700110

43,392.04שכר לחודש 01.12.201901.12.201912/2019יומןשכר200713שכר קב"ס1817700110

66,068.15שכר לחודש 01.01.202001.01.20201/2020יומןשכר200013שכר קב"ס1817700110

1,348.32שכר לחודש 01.01.202001.01.20201/2020יומןשכר200013שכר קב"ס1817700110

71,677.72שכר לחודש 01.02.202001.02.20202/2020יומןשכר200039שכר קב"ס1817700110

76,930.78שכר לחודש 01.03.202001.03.20203/2020יומןשכר200068שכר קב"ס1817700110

77,159.76שכר לחודש 01.04.202001.04.20204/2020יומןשכר200118שכר קב"ס1817700110

92,378.31שכר לחודש 01.05.202001.05.20205/2020יומןשכר200202שכר קב"ס1817700110

121,700.40שכר לחודש 01.06.202001.06.20206/2020יומןשכר200246שכר קב"ס1817700110

92,072.88שכר לחודש 01.07.202001.07.20207/2020יומןשכר200357שכר קב"ס1817700110

77,755.21שכר לחודש 01.08.202001.08.20208/2020יומןשכר200397שכר קב"ס1817700110

1,075,310.03

מנע66,395.91

1,008,914.12



























 

  

קרנות השתלמות 
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 קרנות השתלמות 

 

 רקע כללי  

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני מסוג קופת גמל, המיועד לתשלום  
לעובדים השתלמות  לקרן  1דמי  כספים  מפרישים  המעביד  והן  העובד  הן   .

כספי   של  תכליתם  בעבר,  העובד.  של  משכרו  קבועים  בשיעורים  ההשתלמות 
ניתנה    1980החיסכון בקרן ההשתלמות הייתה למטרת הכשרה מקצועית, אך מאז  

לעובדים האפשרות למשוך תשלומים מהקרן לכל מטרה בדומה לכל חיסכון אחר  
 שנים .  6כעבור 

 

   ס החוקיהבסי

 

 חוקת העבודה  .א

  לחוקת העבודה קובע כי עובדי הרשות המקומית שבדירוג המינהל  80.2סעיף  •
והשירותים או הדרוגים המקצועיים זכאים להצטרף על פי דירוגם המקצועי  
לאחת מקרנות ההשתלמות הקיימות שבשיתוף המעסיקים יחד עם האיגודים  

  ... המקומיות.    ם ביניההמקצועיים  ברשויות  עובדים  של  ההשתלמות  קרן 
לקרן   הצטרפות  בקשת  טופס  הגשת  ע"י  תיעשה  והחברות  ההצטרפות 

 ההשתלמות ובהתאם לתקנות קרן ההשתלמות אליה מוגשת הבקשה. 

קובע כי הקרן מיועדת לעובדים ברשויות המקומיות בדירוג אחיד    80.3סעיף   •
רה וקהילה ואין אפשרות  עובדי המנהל והשירותים ולעובדי חינוך חב

 להצטרף לקרן אחרת. 

הפרשת מעביד,  7.5%אחוזי ההפרשה לקרן ההשתלמות הם  1.6.88החל מ  •
 הפרשת העובד.  2.5%ועוד 

 
 שלטון מקומי  .ב

עדכן השילטון המקומי את הרשויות המקומיות כי קרן   2020מרץ  10ביום   •
 ת. היא קרן ברירת מחדל לעובדי הרשויות המקומיו –השתלמות רום  

על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הסתדרות המעו"ף לבין ממשלת ישראל   •
ומרכז שלטון מקומי ובהמשך לאמור בחוקת העבודה יש לצרף עובדים  

שהינם עובדי רשות מקומית לקרן ההשתלמות רום ככל שלא בחרו בקרן  
 השתלמות אחרת. 

 
 דוח מבקר המדינה  

ההשתלמות של עובדי ההוראה מתייחס לקרנות  2013דוח מבקר המדינה  •
וקובע שזכותו של עובד הוראה להצטרף לקרן השתלמות ואין המעסיק רשאי  

 להתעלם ממקרים שבהם זכותו אינה ממומשת. 

 

 

 
1 
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 מטרת הביקורת 

נושא קרנות ההשתלמות הן מבחינת זכויות  ב  יישום חוקת העבודה  לבדוק את
מחלקת משאבי אנוש בקרנות  העובד והן מבחינת חובות המעביד ואת טיפולה של  

ההשתלמות. הביקורת מודה לעובדי מחלקת משאבי אנוש בעירייה על שיתוף  
 הפעולה בהכנת הדוח. 

 מהלך הביקורת 

נבדקו  ממחלקת משאבי אנוש והגזברות, שהתקבלו  הביקורת אספה ובדקה נתונים 
עובדים  תלושי שכר, נערכו פגישות עם הגורמים הרלוונטיים ונערכו שיחות עם  

 שונים בנושא קרן ההשתלמות. 

 ם  ממצאים עיקריי

לאחראית על קרנות ההשתלמות  תפקידה  במחלקת משאבי אנוש מונתה  עובדת  .1
   בין היתר בקשרים עם הקרנות.  ולטפל  נושאהאת  לרכז 

 
עובדים הצטרפו לקרנות   368עובדים.   574בעירייה עובדים בסך הכל  .2

 ו.  עובדים לא הצטרפ   206ההשתלמות השונות,  
 

לאחר ממצאי הביקורת חודדו הנהלים וכחלק  תגובת מנהלת המחלקה : 
מתהליך קליטת העובד העובד מיודע על זכותו העתידית בקרן ההשתלמות 

וחותם על מסמך לפיו יודע שהאחריות להצטרפות לקרן ההשתלמות מוטלת  
 עליו .

 
  42עובדים קבועים,   80הם     לא הצטרפו לקרנות ההשתלמותש עובדים ה .3

עובדים שעתיים    84עובדים שיהיו זכאים אחרי שנה,    17עובדים זמניים בהם  
 שאינם זכאים להצטרף לקרנות ההשתלמות. 

 
מהעובדים הצטרפו   70% -כ קרנות השתלמות שונות    15העובדים הצטרפו ל   .4

מהעובדים הצטרפו לקרן ברירת המחדל    10%לקרן ההשתלמות הראל רק כ 
 רום. 

 
מיליון ₪ לקרנות ההשתלמות. העובדים   2.03  -כ  העירייה הפרישה 2019בשנת  .5

 מליון ₪. 2.7   -כ אלף ₪ . ס"ה הועברו לקרנות ההשתלמות  677 - כ הפרישו
 
 

היבטים הלכתיים וניהול קרנות הפנסיה בחברת הראל גרמו לעובדים רבים  .6
לקרן ההשתלמות של חברת הראל למרות שברירת המחדל היא קרן  להצטרף  

 . ההשתלמות רום
 

עובדים ללא קרן השתלמות. העובדים אינם   206במערכת השכר של העירייה  .7
  חותמים על טופס ויתור הצטרפות לקרן השתלמות.

 
 

עובדים ביקשו    2  עובדים חדשים לקרנות ההשתלמות.  28הצטרפו   2019בשנת  .8
 בין קרנות ההשתלמות ולעבור מקרן אחת לקרן אחרת . לנייד 
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לחודש. בחודשים    8העירייה העבירה  את התשלומים בתאריך  1-9/19בחודשים  .9
 לחודש.  10העירייה העבירה את התשלומים ביום   10-12/19

 
 

 בין מערכת השכר לסכום שעבר לקרנות ההשתלמות. קיימים הפרשים   .10
 

לשכר ותנאי שירות של העובדים ע"י רואה חשבון  העירייה יזמה בדיקה מקיפה  .11
 . 2020ועו"ד . הבדיקה הושלמה בשנת 

 
 

 המלצות הביקורת העיקריות
 

 
הביקורת ממליצה כי מחלקת משאבי אנוש תפיק דוח מעקב לפחות אחת      .1

 לשנה אחר עובדים הזכאים לקרן השתלמות וטרם נפתח עבורם קרן.
 

המחייב פניה תקופתית בכתב לעובדי העירייה  הביקורת ממליצה כי יקבע נוהל  .2
בדרוגים שונים שלא הורו על הצטרפות לקרן השתלמות כדי למנוע אי פתיחת  

 קרנות בשל העדר מודעות.
 
 

הביקורת ממליצה לבחון שילוב בקרה ממוחשבת במערכת השכר שתתריע על   .3
 עובד שהגיע מועד זכאותו לקרן השתלמות.

 
 : ההמלצה מיושמת בשטח. קיימת מערכת התרעה.  תגובת מנהלת המחלקה 

 
המלצת הביקורת להכין טופס למקרה של אי זכאות העובד לקרן השתלמות  .4

הכולל פירוט וסיבות. כמו כן הביקורת ממליצה  להכין טופס נוסף על ויתור 
 הצטרפות לקרן השתלמות.

 
 

העירייה  המלצת הביקורת לפעול לשיתוף גורמים הלכתיים במתן מידע לעובדי   .5
 בנושא קרן ההשתלמות. 

 
הביקורת ממליצה לקבוע נוהל המחייב ביצוע התאמה תקופתית בין נתוני   .6

 מערך השכר לנתוני המס"ב.
 
 

הביקורת ממליצה לקבוע נהלי בקרה ומעקב למניעת איחורים בהפקדות כדי   .7
 להימנע  מתשלומי ריבית.

 
נהלי בקרה ומעקב למניעת  חודדו בעקבות הביקורת :   תגובת מנהלת המחלקה 

 איחורים בהפקדות. 
 

תיעוד הממצאים שנמצאו בבדיקת תלושי השכר חשובים לצורך קבלת החלטות    .8
ותיקון ליקויים . הביקורת ממליצה לחייב את רו"ח להפיק דוח מפורט הכולל  

 ממצאים והמלצות. 
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 ייעוץ בנושא שכר 

 

אישרה וועדת הפטור לשכור את שרותיו של רו"ח עלאא ריאן לצורך   8.6.17ביום   .1
עריכת בדיקת שכר מקיפה לעירייה בנימוק כי בדיקה מקיפה של שכר תסייע  

בעירייה. הנ"ל מוכר כבר סמכא   םהייחודיילעיירה לשמר את בעלי המקצועות  
)  םהייחודיי   כדי לשמר את העובדים םייחודיימוביל בתחום והציע פתרונות  

 ( שכר מפקחים, תברואן, אנשי מחשוב וכד'.
 

מנהלת משאבי אנוש של העירייה בחנה את ההצעה וחיוותה דעתה כי אכן   .2
 מדובר בבדיקה נחוצה .  

 
   שהגיש רו"ח לעירייה כוללת :  הצעת המחיר .3

 
 
בדיקת שכר מקיפה לכלל עובדי הרשות כדי לאתר חריגות בשכרם ו/או כדי   .א

עמידת שכרם בתנאי ההסכמים הקיבוציים המאושרים של  לבדוק את 
 . העובדים

 
בחינת דוחות האקסולוגיה של מערכת השכר ומיפוי ותיקון פרטני של כל   .ב

סמלי השכר וההתנהגות של אותם סמלים ביחס להוראת הדין וההסכמים 
 הקיבוציים . 

 
 

 בחינת קידום בשכר כדין. .ג
 

 רלוונטיות בתחום השכר. מתן מענה הולם לסוגיות מקצועיות  .ד
 

 
₪ בתוספת מע"מ   32,000שאישרה וועדת הפטור הוא בסכום של  הפרויקטעלות  .4

מחלקת גזברות הוצ' שונות.  מעקב שוטף אחר    -לפי סעיף תקציבי מאושר  כחוק.
 . מחלקת גזברות באחריותביצוע 

 
העירייה   21.7.2019ביום  בבדיקה מדגמית של הזמנת שירות ייעוץ  נמצא כי    .5

₪ עבור   3100כלומר ₪   15,502ביקורים ע"ס  5חתמה על הזמנת עבודה עבור  
התשלומים בוצעו רק לאחר קבלת התמורה וביקור יומי בעירייה מידי  ביקור. 
 חודש. 

 
₪ עבור שירותי יעוץ של רו"ח עלאא ריאן   18,600העירייה שילמה  2019בשנת  .6

 תמורת חשבוניות . לפי הפירוט הבא: 
 

 סכום תשלום חודש תשלום
3.4.19 6,200   ₪ 
8.7.19 3,100   ₪ 

28.7.19 3,100   ₪ 
15.8.10 3,100   ₪ 

10.10.19 3,100   ₪ 
 ₪  18,600 ס"ה 
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 . 2020הבדיקה הושלמה בשנת   .7

 

 מצא כי כל הבדיקות היו תקינות. יועץ השכר לדברי מנהלת האגף  .8
 

מספר פעמים בבקשה להוציא   השכר מבקר העירייה וגזבר העירייה פנו ליועץ .9
העירייה מעכבת לנ"ל את   ,בדיקות השכר שערךממצאי  סיכום  דוח כתוב על

 התשלום האחרון עד לקבלת תיעוד כתוב של הממצאים. 

 נתונים כספיים 

מכלל   65%עובדים המהווים   368 ל  עובדים רק 574עבדו בעירייה  2019בשנת  .1
עובדים    28במהלך השנה הצטרפו   קיימת הפרשה לקרן השתלמות. העובדים 
 חדשים .  

 
קרנות השתלמות   15בוצעו הפרשות ל  2019מנתוני מחלקת שכר עולה כי בשנת   .2

איסור מוחלט לייעץ  שונות שנבחרו ע"י העובדים. על העירייה חל פעילות 
 לעובדים. 

הגיע ל    בגין קרנות השתלמות העובדים והמעביד    הפרשותהכולל של   סכום  ה .3
אלף ₪ ,  700לסכום של  והגיע   2019הפרשות העובדים בשנת  מיליון ₪. 2.8

ראל היו  הההפרשות לקרן ההשתלמות  מיליון ₪.  2.12הגיעו ל  המעבידהפרשות 
 . הגבוהות ביותר

 ההפרשות לקרנות ההשתלמות השונות פירוט 

 2019סה"כ הפרשה לקרן בשנת   מס עובדים בקרן שם הקרן

 ₪  27,204.84 2 אקסלנס 

 ₪ 9,382.61 2 הילת שוהם 

 ₪  1,519,655.86 247 הראל 

 ₪  115,608.88 15 איילון  –מיטב 

 ₪  22,664.76 6 מנורה מבטחים 

 ₪  36,393.86 4 פאגי 

 ₪  81,994.73 3 ילין לפידות 

 ₪  18,287.83 4 כלל 

 ₪ 5,393.21 1 מגדל 

 ₪  155,184.32 22 פסגות 

 ₪  24599.28 1 פרא רפואי 

 ₪  93,786.59 14 אקדמאים  - המח"ר 

 ₪  173,475.34 22 עו"ס  –ק.ל.ע 

 ₪  130,953.87 11 שחם  -אלטשולר

 ₪  424,414.86 40 רשויות  -רום 
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לשאלת  . לקרן השתלמות הראל  הפרישו    מהעובדים 70% –מהטבלה עולה כי כ   .4
להפריש את כספי קרן ההשתלמות בחברת הראל   העדיפו העובדים , הביקורת 

לאור העובדה כי חברת הראל מנהלת את קרנות הפנסיה ולאור העובדה כי  
לחברת הראל קיימת התייחסות הלכתית מהודרת בנושא ריביות , היתר עיסקא  

 וכד'. 
 

ושא ההצטרפות לקרן השתלמות כרוך בסוגיה הלכתית בנושא  בציבור החרדי נ .5
ריבית. ישנם דרגות הקפדה משתנות בקהילות השונות. במקרים רבים סוגית  
 הריבית ניתנת לפיתרון באמצעות שיתוף גורמים הלכתיים המתמחים בנושא.

 
 . עובדים הם ללא קרן השתלמות  206  עובדים  574מהטבלה עולה כי מתוך   .6

 
עובדים    42עובדים קבועים,   80הם     לא הצטרפו לקרנות ההשתלמותש עובדים ה .7

עובדים שעתיים שאינם   84עובדים שיהיו זכאים אחרי שנה,   17זמניים בהם 
 זכאים להצטרף לקרנות ההשתלמות. 

 
תקנות מס הכנסה קובעות כי על המעביד לשלם את חלקו ואת חלק העובד לקרן   .8

ההשתלמות עד תום שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת או חמישה עשר  
על המעביד לשלם את המשכורת לעובד. המוקדם יום מתום החודש שבעדו 

 . מבניהם
 

בבדיקת כרטסת העברת כספים לקרנות ההשתלמות לחברת הראל, בנק   .9
העירייה העבירה  את    1-9/19רום ולחברת פסגות נמצא כי בחודשים   –הפועלים 

העירייה העבירה את   10-12/19לחודש. בחודשים   8התשלומים בתאריך 
 לחודש.  10התשלומים ביום 

 
   עיקריותקופות   שלושל פירוט התשלומים שהועברו .10

 
מערכת   

 השכר 
סכום בהנהלת  

 חשבונות 
הפרשים בין רישומי  

הנהלת חשבונות לתשלום 
 בפועל 

בנק   – רום 
 פועלים 

424,414  ₪ 428,926  ₪ 4,512    ₪ 

הראל  
 השתלמות כללי 

1,528,297  ₪ 1,532,761  ₪ 4,464    ₪ 

פסגות  
 השתלמות 

155,184  ₪ 155,433  ₪ 249   ₪ 

 
 

מערכת השכר לסכום בהנהלת  מהטבלה עולה כי אין התאמה מלאה בין  .11
 חשבונות. 

 
 

  2016בהתאם להנחיות הרגולציה החל משנת  :   תגובת מנהלת המחלקה 
הרשות נדרשת להעביר לקופות את כל התשלומים מבלי לקזז את  
התשלומים השליליים וזאת באמצעות ממשק אחיד. את הכספים  

תובעת במקביל ישירות מהקופה. לעומת זאת,  השליליים הרשות 
ברישומי הנהלת חשבונות הסכומים מופעים עם הקיזוז ולכן יש  

 לפעמים תשלומי יתר.
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 מבנה ארגוני 
 

 
מה שאין המעסיק רשאי להתעלם מאי מימוש זכותו  גבשנים האחרונות  חלה מ .1

 של העובד. 
 

מנפיקה מסמך סיכום תנאי  בסיום תהליך קבלת עובד מחלקת משאבי אנוש   .2
 העבודה כולל התייחסות לקרן ההשתלמות. 

 
כי  נכתב בטופס קליטת עובד חדש ישנו סעיף המתייחס לקרן השתלמות ובו   .3

 העובד זכאי להצטרף לקרן השתלמות בתום שנת עבודתו הראשונה.  
 

מהשכר הפרשת מעביד   7.5% למרבית העובדים שיעור הפרשה לקרן השתלמות 
מהשכר ניכוי לעובד. על העובד להגיש טופס הצטרפות לקרן המבוקשת    2.5%+ 

 למחלקת משאבי אנוש.  
 

ברירת המחדל הינה לקרן השתלמות רום לעובדי הרשויות המקומיות. עובדים  
 . מידיבדירוגים מקצועיים זכאים לקרן השתלמות באופן 

 
אדם בעירייה נמסר לביקורת כי מחלקת כח אדם בעירייה מיידעים   ממחלקת כח  .4

  את העובדים על זכאותם להצטרף לקרן השתלמות אך אינם דורשים מהעובדים  
 ויתור חתום. האחריות הבלעדית חלה על העובד. טופס  

לאחר ממצאי הביקורת חודדו הנהלים וכחלק מתהליך  תגובת מנהלת המחלקה : 
מיודע על זכותו העתידית בקרן ההשתלמות וחותם על   עובד כל  ,  קליטת העובד

 מסמך לפיו יודע שהאחריות להצטרפות לקרן ההשתלמות מוטלת עליו .

האחראית על קרנות ההשתלמות בעירייה מסרה לביקורת שתפקידה ליידע את   .5
העובדים על זכאותם לקרן השתלמות, לשלוח מכתבים המיידעים על זכאותם,  

 ים מול קרנות ההשתלמות. וכן לנהל את הקשר
 

האחראית על קרנות ההשתלמות מעדכנת את האחראית על פקודת השכר  .6
מופק דוח המהווה בסיס  .  החודשי  בהתאם לטופסי הצטרפות לקרן השתלמות  

מעוברים לאישור ראש העיר   להכנת טופסי מס"ב לקרנות השונות. דוחות המס"ב
 והגזבר . הגזבר קובע את זמן שידור המס"ב. 

 
 

האחראית מסרה לביקורת כי בדרך כלל  עובד שנשלח אליו מכתב המיידע אותו   .7
 על זכאותו ולא ביקש להצטרף יקבל תזכורת נוספת על זכאותו. 

 
החוק קובע כי זכותו של העובד לבחור באיזו קרן השתלמות לנהל את כספיו   .8

.במהלך תקופת העסקה העובד רשאי לעבור מקרן לקרן ללא הגבלה. עובד עירייה  
המעוניין לבצע מעבר של קרן ההשתלמות פונה לאחראית במחלקת כח אדם 

ודואג למלא את הטפסים הרלוונטיים על פי דרישת הקרן. הקרן מעבירה לעירייה  
דם  הודעה על הפסקת ההפקדות לקרן ובמקביל האחראית במחלקת כח א

 מעבירה לאחראית על השכר את טופס ההצטרפות לקרן החדשה. 
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ברירת המחדל של העירייה הוא לצרף את העובדים לקרן השתלמות רום לעובדי   .9
מבוצעות הפקדות לקרן    357עובדים מתוך  40הרשויות המקומיות. רק ל  

 עובדים מפרישים לקרן ההשתלמות אראל.   247  ההשתלמות רום.
 

היבטים הלכתיים וניהול קרנות הפנסיה בחברת הראל גרמו לעובדים רבים  .10
להצטרף לקרן ההשתלמות של חברת הראל למרות שברירת המחדל היא קרן  

 . ההשתלמות רום
 
 

זכותו של העובד לבחור באיזו קרן השתלמות לנהל את כספיו. במהלך תקופת    .11
לבצע מעבר   העסקה, העובד רשאי לעבור מקרן לקרן ללא הגבלה. עובד המעוניין

ודואג למילוי טפסים   משויך של קרן ההשתלמות, פונה לקרן אליו הוא 
הרלוונטיים. הקרן מעבירה לעירייה הודעה על הפסקת ההפקדות לקרן ובמקביל  

 האחראית מעבירה לשכר טופס הצטרפות לקרן חדשה.  
 

   עובדים חדשים לקרנות ההשתלמות   28טרפו הצ 2019בשנת  .12
 

 מס העובדים שהצטרפו שם הקופה 
 19 הראל 

 1 אלטשולר שחם 
 2 רום 

 4 קלע ) עו"ס( 
 1 המחר ) אקדמאים( 

 1 מנורה מבטחים
 

לעבור מקרן אחת  לנייד בין קרנות ההשתלמות ו עובדים ביקשו  2רק  2019בשנת  .13
 . לקרן אחרת 

 שכר בדיקת מדגמית תלושי  

מדגם עובדים בגינם נבדקו תלושי שכר תוך התייחסות להפרשות לקרן  
 . 2019בחודש נובמבר  השתלמות

 
הפרשה לקרן   תחילת עבודה  דירוג  מחלקה  מס

 השתלמות 
 פסגות  1.4.02 מנהלי  מחשוב  1
 הראל  20.1.02 מנהלי  בטחון  2
 אין הפרשות  1.1.07 מנהלי  הנדסה  3
 הראל  1.10.07 בכירים  רכש 4
 הראל  2.1.00 חינוך ונוער  חינוך   5
 הראל  15.2.11 מינהלי  חינוך  6
 רום  1.2.00 הוראה  חינוך  7
 הראל  1.6.99 מנהלי  חינוך  8
 הראל  1.2.12 חינוך ונוער  חינוך  9

 ס אקסלנ  1.2.99 חינוך ונוער  רווחה  10
 
 

העירייה מפרישה הפרשות לקרנות ההשתלמות כנדרש בחוק  לסיכום, 
 מבקשים להצטרף לקרן ההשתלמות. ו לעובדים הזכאים לכך 
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   תעובדים זמניים ללא קרן השתלמו 

 גיל תאריך לידה  תאריך ת. העסקה חלקיות שם המעמד  מעמד 

 33.6 10/02/1987 26/02/2020 0.196 זמני  5 משרתים בקודש  1

 35.9 15/11/1984 01/07/2020 0.115 זמני  5 משרתים בקודש  2

 35.9 28/10/1984 23/09/2019 0.036 זמני  5 משרתים בקודש  3

 36.1 06/09/1984 20/07/2016 0.31 זמני  5 משרתים בקודש  4

 47.9 31/10/1972 25/12/2019 0.258 זמני  5 משרתים בקודש  5

 40.3 28/06/1980 01/01/2017 0.109 זמני  5 משרתים בקודש  6

 28.3 17/06/1992 24/09/2015 0.039 זמני  5 משרתים בקודש  7

 23.6 19/02/1997 01/07/2020 0.197 זמני  5 קורונה שכר מוקד  8

 21.2 12/07/1999 01/08/2020 0.866 זמני  5 שכר עובדות לשכת ר  9

 37.2 17/07/1983 01/10/2016 0.404 זמני  5 מקווה קס/ג  10

 38.7 06/02/1982 01/08/2020 0.592 זמני  5 שכר מוקד קורונה  11

 53.7 08/01/1967 01/09/2015 0.06 זמני  5 משרתים בקודש  12

 42.7 06/02/1978 03/01/2019 0.541 זמני  5 משרתים בקודש  13

 60.1 09/08/1960 19/03/2018 0.302 זמני  5 משרתים בקודש  14

 54 19/10/1966 29/12/2019 0.467 זמני  5 משרתים בקודש  15

 41 17/10/1979 01/09/2015 0.158 זמני  5 משרתים בקודש  16

 40.6 26/02/1980 14/01/2020 0.083 זמני  5 משרתים בקודש  17

 47.9 29/10/1972 01/10/2018 0.4 זמני  5 משרתים בקודש  18

 35.2 21/07/1985 01/05/2020 0.497 זמני  5 שכר מוקד קורונה  19

 50.9 01/11/1969 01/06/2020 0.177 זמני  5 משרתים בקודש  20

 39.6 01/03/1981 01/01/2020 0.02 זמני  5 משרתים בקודש  21

 58.9 20/10/1961 01/04/2020 0 זמני  5 שכר מוקד קורונה  22

 52.4 02/05/1968 28/12/2019 0.15 זמני  5 משרתים בקודש  23

 24.9 20/11/1995 01/08/2020 0.352 זמני  5 שכר מוקד קורונה  24

 25.4 12/05/1995 01/07/2020 0.262 זמני  5 משרתים בקודש  25

 48.5 31/03/1972 01/08/2020 0.14 זמני  5 עובדי מח' רווחה  26

 29.7 24/01/1991 26/08/2018 0.18 זמני  5 משרתים בקודש  27

 34.6 27/02/1986 01/04/2020 0.451 זמני  5 שכר מוקד קורונה  28

 31.9 08/11/1988 07/11/2018 0.053 זמני  5 משרתים בקודש  29

 48.5 13/04/1972 25/12/2019 0.063 זמני  5 משרתים בקודש  30

 24.6 14/02/1996 11/04/2019 0.067 זמני  5 משרתים בקודש  31

 61.2 22/07/1959 01/07/2010 0.035 זמני  5 משרתים בקודש  32

 33.4 28/04/1987 01/03/2014 0.285 זמני  5 משרתים בקודש  33

 30 16/09/1990 01/08/2020 0.223 זמני  5 שכר מוקד קורונה  34

 45.5 17/04/1975 15/09/2019 0.11 זמני  5 משרתים בקודש  35

 26.4 29/04/1994 01/07/2018 0.152 זמני  5 משרתים בקודש  36

 34.6 09/03/1986 08/11/2017 0.213 זמני  5 משרתים בקודש  37

 34.4 05/05/1986 27/11/2017 0.004 זמני  5 משרתים בקודש  38

 23.1 26/08/1997 29/11/2018 0.378 זמני  5 שכר עובדות לשכת ר  39

 47.5 17/03/1973 14/08/2011 0.108 זמני  5 משרתים בקודש  40

 65 26/09/1955 01/02/2012 0.049 זמני  5 משרתים בקודש  41

 34.1 26/08/1986 23/09/2019 0.468 זמני  5 משרתים בקודש  42



        

  עובדים קבועים ללא קרן השתלמות 
 24 14/10/1996 03/09/2020 0.143 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  1

 22.9 27/10/1997 02/09/2018 0.476 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  2

 35.6 26/02/1985 03/09/2017 0.5 קבוע  1 שפ"י  3

 60.9 31/10/1959 10/11/2019 0.357 קבוע  1 חינוך מיוחד מלווה  4

 36.6 04/03/1984 26/08/2020 0.476 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  5

 39.7 05/01/1981 05/09/2019 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  6

 30 30/09/1990 18/12/2019 0.4 קבוע  1 משרתים בקודש  7

 51.9 22/11/1968 02/09/2019 0.286 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  8

 44.9 12/11/1975 01/01/2007 1 קבוע  1 מחלקת הנדסה  9

 20.3 26/06/2000 23/09/2019 0.357 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  10

 19 27/09/2001 01/09/2019 0.691 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  11

 36.6 08/03/1984 12/02/2017 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  12

 34.7 03/01/1986 08/02/2019 0.119 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  13

 35 22/09/1985 01/05/2018 0.476 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  14

 41.3 01/06/1979 01/04/2013 0.286 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  15

 26.4 21/05/1994 20/04/2017 0.357 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  16

 33.7 04/02/1987 04/09/2019 0 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  17

 24.5 14/04/1996 28/01/2015 0.167 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  18

 20.1 12/09/2000 16/08/2020 0.214 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  19

 37 02/10/1983 23/09/2019 0.286 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  20

 21.9 26/10/1998 18/08/2020 1 קבוע  1 מחלקת חינוך  21

 38.1 20/08/1982 23/06/2019 1 קבוע  1 בטחון קהילתי  22

 37 17/09/1983 03/09/2019 0.286 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  23

 20.2 18/07/2000 01/09/2020 0.095 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  24

 29.7 10/01/1991 24/01/2020 0.119 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  25

 45.5 29/03/1975 23/07/2020 0.75 קבוע  1 מועדונית בנים  26

 38 23/09/1982 13/09/2020 1 קבוע  1 פיקוח עירוני  27

 34.9 20/11/1985 01/04/2015 0.143 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  28

 33.9 02/11/1986 27/10/2019 1 קבוע  1 אבטחת מוס"ח  29

 32.2 10/07/1988 23/06/2019 1 קבוע  1 הנהלת חשבונות  30

 29 15/10/1991 09/11/2015 0.333 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  31

 32 23/09/1988 01/03/2018 0.5 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  32

 21.4 21/04/1999 02/01/2017 0.429 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  33

 33.5 03/04/1987 23/10/2015 0.31 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  34

 34.1 27/08/1986 17/02/2019 0.4 קבוע  1 משרתים בקודש  35

 40.7 28/01/1980 29/09/2020 1 קבוע  1 עו"ס  36

 25.8 23/12/1994 04/09/2019 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  37

 35.8 31/12/1984 21/12/2017 0.333 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  38

 27.2 06/08/1993 14/09/2020 1 קבוע  1 עובדי מח' רווחה  39

 34.6 16/02/1986 22/07/2020 1 קבוע  1 שכר שרותי תיקון  40

 32.7 19/01/1988 10/09/2017 0.191 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  41

 30.5 29/03/1990 24/07/2019 1 קבוע  1 מחלקת חינוך  42

 31.1 12/09/1989 06/11/2019 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  43



 46 02/10/1974 31/03/2019 1 קבוע  1 פיקוח עירוני  44

 27.9 24/11/1992 10/09/2019 0.81 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  45

 27.9 12/11/1992 01/09/2014 0.191 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  46

 29.7 26/01/1991 01/07/2018 0.143 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  47

 22.6 09/03/1998 10/11/2019 0.179 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  48

 44.9 03/11/1975 01/05/2017 0.26 קבוע  1 מרכז למשפחה  49

 33.3 15/06/1987 08/11/2018 0.191 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  50

 27 19/09/1993 02/09/2018 0.286 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  51

 46.2 04/08/1974 01/09/2019 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  52

 42.6 27/02/1978 15/08/2018 0.333 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  53

 33 19/10/1987 01/11/2011 0.214 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  54

 44.6 19/02/1976 10/05/2017 0.476 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  55

 24.6 22/02/1996 22/06/2020 1 קבוע  1 מחלקת הנדסה  56

 22.4 17/05/1998 23/08/2020 1 קבוע  1 מחלקת הנדסה  57

 32.3 28/05/1988 19/04/2018 0.571 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  58

 45.2 09/07/1975 01/11/2016 0.176 קבוע  1 משרתים בקודש  59

 21.4 03/05/1999 19/01/2020 0.143 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  60

 66.6 25/02/1954 01/11/2011 0.286 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  61

 41.4 21/05/1979 06/12/2019 0.571 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  62

 50.1 04/09/1970 18/12/2019 0.357 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  63

 18.9 08/11/2001 27/08/2020 0.381 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  64

 20.6 09/02/2000 17/12/2018 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  65

 20.5 26/03/2000 09/08/2020 1 קבוע  1 מחשוב  66

 19.1 23/08/2001 09/09/2020 0.143 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  67

 40.8 21/12/1979 09/08/2020 0.75 קבוע  1 מועדונית  68

 47.8 03/12/1972 19/04/2017 0.405 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  69

 27.9 20/11/1992 03/05/2019 0.286 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  70

 38.2 06/08/1982 24/10/2018 0.143 קבוע  1 מיוחד מלווה חינוך  71

 21.9 22/11/1998 03/08/2018 0.333 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  72

 44 09/10/1976 13/05/2020 1 קבוע  1 מחלקת הנדסה  73

 48.8 31/12/1971 01/07/2020 1 קבוע  1 עם הפנים לקהילה  74

 60.8 27/11/1959 01/12/2006 0.047 קבוע  1 משרתים בקודש  75

 22.5 09/04/1998 04/09/2019 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  76

 33.4 11/05/1987 30/10/2017 0.238 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  77

 33.1 22/08/1987 28/12/2015 0.571 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  78

 45.2 09/07/1975 20/06/2017 0.143 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  79

         21.2 01/08/1999 15/09/2017 0.405 קבוע  1 מלווה חינוך מיוחד  80

 

 

 

 

 



 

 עובדים שעתיים ללא קרן השתלמות 

 37.9 03/11/1982 01/04/2012 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  1

 21.1 11/09/1999 07/07/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  2

 21.3 05/06/1999 21/12/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  3

 39.5 30/03/1981 25/08/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  4

 25.5 09/04/1995 06/08/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  5

 43.5 16/03/1977 05/07/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  6

 28.1 16/08/1992 02/09/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  7

 28.7 15/01/1992 05/07/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  8

 20.6 23/02/2000 24/09/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  9

 26 05/10/1994 07/11/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  10

 32.4 22/04/1988 01/12/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  11

 22.2 19/07/1998 07/09/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  12

 19.8 14/12/2000 24/08/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  13

 20.3 13/06/2000 07/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  14

 19.1 08/09/2001 26/07/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  15

 40.6 22/02/1980 20/01/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  16

 23.3 20/06/1997 08/09/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  17

 32.8 29/11/1987 01/09/2014 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  18

 30.4 27/04/1990 13/09/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  19

 39.9 08/11/1980 01/09/2014 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  20

 42.4 06/05/1978 01/10/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  21

 19.4 24/05/2001 15/09/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  22

 21.3 20/06/1999 26/07/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  23

 30.7 25/01/1990 14/05/2018 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  24

 21.7 18/01/1999 21/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  25

 25.1 05/09/1995 08/09/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  26

 20.2 07/07/2000 01/12/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  27

 23.7 26/01/1997 15/09/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  28

 20.2 13/07/2000 28/10/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  29

 21.7 07/01/1999 09/01/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  30

 32.1 08/09/1988 12/11/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  31

 31.1 11/08/1989 01/02/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  32

 38.3 29/06/1982 01/02/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  33

 40 01/10/1980 01/09/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  34

 37.8 04/12/1982 01/07/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  35

 36 06/10/1984 03/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  36

 21.1 17/08/1999 23/07/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  37

 26 15/09/1994 22/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  38

 21.1 27/08/1999 07/07/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  39

 20.8 27/11/1999 10/11/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  40

 34.2 09/07/1986 01/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  41

 24 13/10/1996 23/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  42



 32.7 02/01/1988 21/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  43

 36.7 22/01/1984 02/02/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  44

 37.7 02/02/1983 15/03/2016 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  45

 20 23/09/2000 01/07/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  46

 29.2 14/07/1991 15/10/2018 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  47

 26.1 27/08/1994 20/02/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  48

 21.7 08/01/1999 14/01/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  49

 24.8 26/12/1995 01/05/2014 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  50

 21.1 25/08/1999 11/10/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  51

 31.1 10/08/1989 05/11/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  52

 20.7 18/01/2000 01/08/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  53

 20.5 06/04/2000 18/05/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  54

 21 08/10/1999 17/01/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  55

 22.8 13/12/1997 01/02/2018 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  56

 58.6 01/03/1962 16/08/2016 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  57

 19.8 05/12/2000 11/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  58

 20.2 31/07/2000 11/10/2018 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  59

 31.7 25/01/1989 23/06/2020 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  60

 18.8 05/12/2001 30/12/2019 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  61

 27.5 17/03/1993 01/10/2017 0 שעתי  3 מלווה חינוך מיוחד  62

 



























 

  

היבטים במערכת 

 החינוך המיוחד 

 

פתרונות לצרכים 

 מיוחדים
      

      
 

 2019דוח מבקר העירייה 



 
 

 

 במערכת החינוך המיוחד   םהיבטי

 שנה"ל תש"פ  פתרונות לצרכים מיוחדים

 נתונים כלליים  

 

 

 

 160 תלמידים היוצאים המספר 

 53 מספר המוסדות  מחוץ לעיר 

 14 בגיל הרך היוצאים   תלמידים מספר

 108 היוצאים לבתי ספר תלמידים  מספר 

 13 היוצאים לישיבות קטנות  תלמידים   מספר

 6 היוצאים למסגרות מיוחדות  תלמידים מספר

 19 היוצאים לתיכון  תלמידים   מספר

 5 הרשויות הקולטות מספר

 88 היוצאים  מספר הבנים 

 34 היוצאות  מספר הבנות

 38 מספר היוצאים למוסדות מעורבים ) בנים בנות(

 80 התלמידים מספר הרכבים העומדים לרשות 

 ₪  4,375   לתלמיד   חודשית ה עלות הסע 

 ₪  1,241 לתלמיד  לחודש מלווה עלות 

 ₪  7000 לשנה   תשלום עבור אגרות חוץ

  

 ₪ 77,000  -כ ( בממוצע )לתלמיד מחוץ למודיעין עילית    שנתיתס"ה עלות  



 
 

 

 המלצות הביקורת 

 

לגיל הרך במקום גני משי בירושלים מהלך זה    C/Pהביקורת ממליצה לפתוח גני  .1
 ₪ בשנה.  730,000ימנע טלטולים מיותרים של ילדים רכים  ותחסוך לעירייה כ 

 

הביקורת ממליצה לפתוח כיתות נוספות לחינוך מיוחד במסגרות הקיימות בעיר   .2
או לשלב בעלי לקויות קלות כגון ליקויי למידה והתנהגות במסגרות הקיימות  

 ע טלטולים מיותרים אל מחוץ לעיר וחסכון כספי לעירייה. ובכך למנו
 

בנים בעלי לקויות למידה + התנהגות באידיש   13 יש לשקול פתיחת מסגרת ל .3
 בגילאי בית ספר במקום תפארת בנים בירושלים או לשלבם במוסדות קיימים .  

 

אליו  יש לשקול פתיחת בית ספר לתקשורת במקום בית ספר שתילים בירושלים  .4
 תלמידים בכל יום.  12יוצאים 

 

 הקדמה 

 . 21ועד   3חוק חינוך מיוחד  חל על כל הילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיל  .1
 

הילדים חינוך ושירותים נלווים בחינם , על מנת לקדם ולפתח את   ת חוק זה , מעניק לאוכלוסיי .2
כישוריהם. קיום מוסדות חינוך מיוחד לפי חוקים אלו חל על הרשות המקומית ועל המדינה  

 כאחד. 
 

 
הילדים    יתבדוח זה נבחנו האופן והיישום של חוק זה בנושא קיום מוסדות החינוך לאוכלוסי  .3

בעלי צרכים מיוחדים בעיר תוך דגש על מוסדות החינוך המיוחד מחוץ למודיעין עילית ומציאת  
 פתרונות  מתאימים בתוך העיר. 

 
מערכת החינוך המיוחד בעיר כוללת מסגרות ייעודיות המותאמות לסוג הלקות ממנו הילד   .4

ידים מצומצם , עתיר כח  . וייחודם,  שהם מאופיינות במספר תלמ21סובל מגיל הגן ועד גיל 
 אדם ופעילויות מיוחדות.

 
 

מילדי החינוך המיוחד לא נמצאה מסגרת מתאימה בעיר והעירייה נאלצת להסיע   25%ל   .5
 . אותם למוסדות  חינוך מיוחד מחוץ

 
מטרת הביקורת לנסות למצוא פתרונות בעיר לילדים בעלי צרכים מיוחדים היוצאים מחוץ   .6

את טלטלתם לערים אחרות ובד בבד  לנסות לחסוך משאבים   למודיעין עילית כדי לצמצם
 לעירייה. 

 



 
 

 
 נושא זה נמצא בתוכנית השנתית של הביקורת לאור בקשתו של ראש העיר.  .7

 

 

 נתונים כלליים
 

ל   3-21תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  בגלאי  160   הוציאהבשנת הלימודים תש"פ העירייה   .1
מכלל התלמידים   27%מספר התלמידים היוצאים  מהווה כ מוסדות חינוך בארבע רשויות .   52

 בחינוך המיוחד. 
 

בתי ספר מיועדים לילדים הסובלים מפיגור קל,   8בבדיקת  מאפיינים של בתי הספר נמצא כי    .2
מיועדים לילדים הסובלים   3קשה, -בתי מספר מיועדים לילדים הסובלים מפיגור בינוני 4

מסגרות לבעיות   7מסגרות לליקווי למידה,  CP ,10ים מ מסגרות מיועדים לסובל 3מאוטיזם, 
מוסדות   3מסגרות לבעיות תקשורת, מסגרת אחת מיועדת ללקויי ראיה , ב  7התנהגות, 

 הלימודים הם בשפת האידיש. 
 
 

 חלק ממסודות החינוך מטפלים בילדים בעלי מספר לקויות.  .3
 

ממספר הבנות היוצאות   2.3פי    היוצאים למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעיר גדול מס הבנים   .4
 מוד במוסדות חינוך מיוחד  מחוץ לעיר. לל
 
 

את ילדי החינך המיוחד הלומדים מחוץ לעיר בעלות כוללת של כ  חברות הסעה הסיעו  2 .5
  80מוניות ס"ה   8מעלונים, ו    5מקומות,  10רכבים  ₪36 בחודש . מערך ההסעות כולל  540,000

ילדים בעלי צרכים מיוחדים  למוסדות החינוך המיוחד מחוץ למודיעין    160כלי רכב הסיעו 
 עילית. 

   ₪ בחודש. 200,000הלומדים מחוץ לעיר בעלות של כ  מלווים לווי את התלמידים 123 .6
 

העירייה משלמת   בנוסף,  . מת לכל מוסד אגרת חינוך בסיסית עבור כל תלמיד העירייה משל .7
. עלות אגרת החינוך הבסיסית נעה  שנבדקת  עבור תוכניות מיוחדות )תלן( לפי תוכנית אישית

 ₪ לתלמיד לשנה .  7000 - ₪  5000בין  
 
 

לשנה כולל הסעות, מלווה,  ₪   65,000כ   לעירייה  עלות אחזקת תלמיד מחוץ למודיעין עולה   .8
 אגרת חינוך, ותלן.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 עלויות  הסעות למסגרות מחוץ למודיעין עילית 

מס  חברת ההסעה  עיר 
 תלמידים 

עלות  
 חודשית 

עלות חודשית  
 לתלמיד 

 ₪   3,157 ₪  420,000 133 א.ס ירושלים 
בית   בני ברק /

 שמש/אלעד 
 ₪   4,400 ₪  120,000 27 (  1.9.19חנן   ) מיום 

     
 ₪    4,300 ₪  540,000 160  ס"ה 
     

 

 עלות מלווי ההסעות למוסדות חוץ 

 

 עלות שכר שנתית  עיר 
 של המלווים

עלות שנתית  
 למלווה

עלות חודשית   
 למלווה

 ₪  771 ₪   9,257 ₪   46,287 אלעד 

 ₪   1,239 ₪  14,874 ₪  208,242 בית שמש 

 ₪   1,570 ₪  18,848 ₪  358,118 בני ברק 

 ₪   1,100 ₪  20,838 ₪  1,771,301 ירושלים 

 ₪   1615 ₪     19,381 ₪  2,383,948 ס"ה  

 

 

 ה ימוסדות לחינוך מיוחד בעיר כפי שהופיע באתר האינטרנט של העיר

 
 גיל הרך 

 

 מיועדים  לילדים בעלי עיכוב שפתי – גני שפה    49  •

 מיועדים  לילדים בעלי עיכוב התפתחותי  –  גנים התפתחותיים     3  •

 מיועדים  לילדים בעלי לקות למידה  – גנים לליקויי שמיעה      2 •

 גנים לפיגור בינוני עד קשה      4 •

 גני תקשורת     4 •
 

 בתי ספר לחינוך מיוחד 
 

 בית ספר לבנים לליקויי למידה   1 •

 בית ספר לפיגור בינוני עד קשה    1 •

 מיועד לתלמידים בעלי לקות למידה   – למידהבתי ספר לליקויי  2 •



 
 

 

 כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים 

 

 תלמידים בנים  בעלי לקויות למידה  מיועדות ל – כיתות מקדמות לבנים 13 •

 מיועדות לתלמידות בנות בעלות לקות למידה – כיתות מקדמות לבנות 15 •
 

 
 
 

 מוסדות חינוך מיוחד מחוץ למודיעין עילית 
 
 

 ותקשורת   CP  –גני ילדים   3 •

, התנהגות,  CPבתי ספר המיועדים לילדים פיגור קל, בינוני וקשה, תסמונת דאון,  31 •
 מתוכם בשפת אידיש.  3תקשורת, ראיה, ורגשי.  

המיועדים לילדים בעלי פיגור קל, קשיי למידה התנהגות ובעיות   14-18ישיבות גלאי  9 •
 רגשיות 

 למידה, תקשורת והתנהגות תיכוניים לבנות עם קשיי  6 •

   18-21מסגרות מיוחדות לבעלי צרכים מיוחדים בגלאי   2 •

 

 

 סגרות לחינוך מיוחד מחוץ למודיעין עילית מ



 
 

 

 
 

 
 ניתוח מוסדות מחוץ לעיר

 
  5-3מדובר בילדים בגלאי  לגן משי בירושליםבגיל הרך יוצאים   C /Pילדים בעלי לקות   10 .1

על העירייה לשקול פתיחת מסגרת זו   ולומדים בקומפלקס גנים אחד.הסובלים מאותה לקות  
 במודיעין עילית. 

 
מוסדות מטפלים בילדים    3מוסדות הם מוסדות המטפלים בילדים הסובלים מפיגור קל,  11 .2

מוסדות   4מוסדות מטפלים בתלמידים בעלי לקות למידה,   21בעלי פיגור קשה ואוטיזם, 
  12מוסדות מטפלים תלמידים עם בעיות רגשיות,  9דאון,   מטפלים בתלמידים בעלי תסמונת

שם המוסד

מספר 

אפיון  המוסדשכבת גילעיר תלמידים
ליקויי למידה + פיגור קלבית ספראלעד2אוהל אשר

ליקויי למידה + פיגור קלישיבהאלעד1אוהל יוסף

סי.פיגניםבית שמש1גני שפר

תקשורתבית ספרבית שמש1ביס חבד לבנות

פיגור בנוני + קלבית ספרבני ברק2אוהל שרה 

דאון בית ספרבני ברק1ממד עציון

בעיות התנהגותבית ספרבני ברק1שתילים 

רגשי +התנהגותיבית ספרבני ברק2דרך אמונה

לקות למידה +רגשי+ התנהגותיתיכוןבני ברק6סימנר וולף

רגיל ליקויי למידהתיכוןבני ברק1כהנא

רגיל לקות למידהתיכוןבני ברק1סימנר גברא

רגיל לקות למידהבית ספרבני ברק1תת בעלזא

לקות למידה +פיגור קל בית ספרבני ברק2דרכי חינוך

לקות למידה + פיגור קלישיבהבני ברק1אורחות חיים

רגיל תקשורתבית ספרבני ברק3רזילי 

מסגרת תעסוקתית גיל  21 ומעלהמסגרתירושלים4מע"ש

דיור לילדים עם פיגור שכלימסגרתירושלים1עלי שיח

פיגור קל - קשה + אוטיזםבית ספרירושלים4בית מצודות

פיגור קל  +קשה+ אוטיזםבית ספרירושלים6אוצר ירושלים

פיגורצהרוןירושלים1תעסוקה שלוה

אוטיזם + לקות למידהישיבהירושלים3נתיבות הלימוד

רגיל מקדמות עם לקויי למידהבית ספרירושלים3מאור ישראל

רגיל פיגור בינוני + דאוןבית ספרירושלים7ת"ת המסורה

רגיל כיתת סי.פי - נכות פיזיתבית ספרירושלים1סמנר בית בינה

סי.פיישיבהירושלים1ישיבת משי

לקות למידה בנות רגשי+התנהגותיבית ספרירושלים4אפיקים

לקות למידה +רגשי+התנהגותיישיבהירושלים1נתיבות נועם

ממד עם כתות תקשורתישיבהירושלים1ישיבת חורב

תקשורתבית ספרירושלים1יד המורה

פיגור +אוטיזיםבית ספרירושלים4שיח סוד מעוז ירושלים 

ליקוויי ראיה + פיגורבית ספרירושלים2קרן אור

סי.פיבית ספרירושלים3נווה צבי

תקשורתבית ספרירושלים2נוה בת שבע

תקשורתבית ספרירושלים1לב טהור

תקשורתישיבהירושלים2ישיבת איילת השחר

לקות למידה + רגשי+התנהגותישיבהירושלים2ישיבת שבילי התורה

סי.פיבית ספרירושלים8משי בית ספר

סי.פיגניםירושלים10משי גנים

התנהגות + הפרעות נפשיותבית ספרירושלים4הבן יקיר לי

סי.פיבית ספרירושלים1אילנות

פיגור בינוניבית ספרירושלים2ניצנים 

כיתת דאוןבית ספרירושלים1בית יעקב הר נוף

תקשורתבית ספרירושלים12שתילים 

רב בעייתי ) התנהגות, למידה תקשורת(ישיבהירושלים1דרכי חיים

לקות למידה+התנהגות+תקשורתבית ספרירושלים13 תפארת בנים

רגיל לקות למידהתיכוןירושלים1סימנר דרכי רחל

דאוןתיכוןירושלים1סימנר החדש

לקות למידה+רגשי+ והתנהגותי בית ספרירושלים2סולם -בית ספר ע. ברכה

רגיל לקות למידה +רגשי+התנהגות+ נפשי+ תקשורת תיכוןירושלים9סמינר בית יעקב

רגיל לקות למידהבית ספרירושלים6תת מאור חיים

תקשורתגניםירושלים3סולם

לקות למידה+ רגשיות+ פיגור קלבית ספרירושלים5מגן הלב

לקות למידה + רגשי+ התנהגותבית ספרפתח תקווה1דרכי יהודה



 
 

מוסדות מטפלים בבעיות תקשורת, ביס   12מוסדות מטפלים בתלמידים עם בעיות התנהגות, 
 מוסדות לומדים באידיש.  4בתי ספר מטפלים בבעיות נפשיות, ב    2אחד מטפל בלקות ראיה, 

 
 

  9 .בלבדP/ Cמאופיינים כמטפלים בתלמידים הסובלים מ תלמידים   24מוסדות בהם   6  .3
מוסדות מטפלים   11  מוסדות מאופיינים כמטפלים בתלמידים עם בעיות תקשורת בלבד

 כמטפלים במספר לקויות. . שאר המוסדות מאופיינים בילדים בעלי פיגור ברמות שונות 
 

 מוסדות מחוץ לעיר.   6יוצאים ל     P/Cתלמידים הסובלים מ  24 .4
 

 מוסדות מחוץ לעיר.  9תלמידים הסובלים מבעיות תקשורת יוצאים ל  41 .5
 

 מוסדות מחוץ למודיעין עילית.  11תלמידים הסובלים מפיגור ברמות שונות יוצאים ל   38 .6
 

כגון לקות למידה, התנהגות,  מוסדות המטפלים במספר לקויות  37תלמידים יוצאים ל   57 .7
 ובעיות רגשיות. 

 
 

 גני ילדים 
 

שם 
 המוסד 

מספר  
 עיר   תלמידים 

שכבת   
 ניתוח לקויות  גיל 

משי  
 מעורב    סי.פי  גנים  ירושלים  10 גנים 

 בנים  תקשורת    גנים  ירושלים  3 סולם 
 בן    סי.פי  גנים  בית שמש  1 גני שפר 

 

 ילדים בגיל הרך למוסדות חינוך מיוחד מחוץ לעיר.  14העירייה שולחת  .1

 

המיועדים לתלמידים הלוקים    CP )בנים ובנות( הם גנים לילדים בעיר ירושלים  גני משי .2
 בשיתוק מוחין ובנכות פיזית.  

 
 הם  גני תקשורת לבנים המיועדים לילדים בעלי לקות תקשורת. בעיר ירושלים   גני סולם  .3

 
 

   ילדים להם לא קיימת מסגרת מתאימה בעיר.  14לומדים  בירושלים ובית שמש  בגני הילדים  .4
גורם קשיים פיזיים  טלטול ילדים בגיל הרך במשך מספר שעות בכל יום הביקורת מעירה כי 

 ונפשיים לילדים.  
 

עלות מלווה  לתלמיד לשנה.    38,000 -כ הוא  השנתי לכל תלמיד לירושלים עלות ההסעה  .5
  בחינוך במיוחד  הסעת ילד   שנתית של  ס"ה עלות₪  לתלמיד לשנה.  21,000לירושלים כ  הסעה 

 ₪ בשנה.   60,000עולה לעירייה כ    בירושלים לגן ילדים 
 



 
 

 
  בסיס₪ לתלמיד לשנה הכולל תשלום    13,000חינוך בסך של כ  על סכום זה יש להוסיף אגרות  .6

 שח ותוכניות תלן (  10,000כ   ע"ס
 

 ₪ לשנה.  73,000הוצאת ילד לגן בחינוך מיוחד בירושלים עולה לעירייה כ  .7
 
 

ילדים לגני משי בירושלים . לכאורה העירייה    10בשנת הלימודים תש"פ העירייה הוציאה   .8
פתיחת  לה הסובלים מאותו סוג לקות. על העירייה לילדים א ₪10 רק עבור  730,000שילמה 

 לקבוצה זו כדי לחסוך עלויות וטלטול מיותר.  מסגרת מתאימה בעיר  
 

 בתי ספר 
 

 

 

שם המוסד

מספר 

עיר תלמידים

פיגור קלבית ספרירושלים4בית מצודות

פיגור 

בניםאוטיזםקשה

פיגור קלבית ספרירושלים6אוצר ירושלים

פיגור 

בניםאוטיזםקשה

בית ספרירושלים3מאור ישראל

לקות 

בניםלמידה

בניםדאוןפיגור קלבית ספרירושלים7ת"ת המסורה

בנותסי.פיבית ספרירושלים1סמנר בית בינה

בית ספרירושלים4אפיקים

לקות 

בנותהתנהגותרגשילמידה

בניםתקשורתבית ספרירושלים1יד המורה

שיח סוד מעוז 

בית ספרירושלים4ירושלים

פיגור 

בנותאוטיזםקשה

בניםראיהפיגור קלבית ספרירושלים2קרן אור

בניםסי.פיבית ספרירושלים3נווה צבי

בנותתקשורתבית ספרירושלים2נוה בת שבע

בניםתקשורתבית ספרירושלים1לב טהור

מעורבסי.פיבית ספרירושלים8משי בית ספר

בניםנפשיהתנהגותבית ספרירושלים4הבן יקיר לי

בניםסי.פיבית ספרירושלים1אילנות

בניםפיגור בנוניבית ספרירושלים2ניצנים

בנותדאוןבית ספרירושלים1בית יעקב הר נוף

מעורבתקשורתבית ספרירושלים12שתילים

בית ספרירושלים13 תפארת בנים

לקות 

בניםאידישתקשורתהתנהגותלמידה

סולם -בית ספר 

בית ספרירושלים2ע. ברכה

לקות 

בנותאידישהתנהגותרגשילמידה

בית ספרירושלים6תת מאור חיים

לקות 

בניםאידישלמידה

מעורבפיגור קלבית ספרבני ברק2אוהל שרה

בניםדאוןבית ספרבני ברק1ממד עציון

בניםהתנהגותבית ספרבני ברק1שתילים

בניםהתנהגותרגשיבית ספרבני ברק2דרך אמונה

בית ספרבני ברק1תת בעלזא

לקות 

בניםאידישלמידה

פיגור קלבית ספרבני ברק2דרכי חינוך

לקות 

בניםלמידה

בניםתקשורתבית ספרבני ברק3רזילי

פיגור קלבית ספראלעד2אוהל אשר

לקות 

בניםלמידה

בתתקשורתבית ספרבית שמש1ביס חבד לבנות

פיגור קלבית ספרירושלים5מגן הלב

לקות 

מעורברגשילמידה

בית ספרפתח תקווה1דרכי יהודה

לקות 

בניםהתנהגותרגשילמידה

ניתוח לקויות



 
 

 

 

קשה   –בית ספר אוצר ירושלים הוא בית ספר חינוך מיוחד לתלמידים הסובלים מפיגור קל   .1
  –תלמידים לבית ספר זה בעלות מעורכת של  כ   4הנמצא בעיר ירושלים . העירייה שולחת 

 ₪ לשנה.  438,000
 

לבנים המיועד לתלמידים לילדים הסובלים מפיגור קל   תלמוד תורה המסורה הוא בית ספר  .2
 ₪ לשנה.  511,000תלמידים בעלות של כ   7נת דאון. העירייה שולחת לבית ספר זה ותסמו

 
 

  8. העירייה שולחת    PCבית ספר משי בירושלים מיועד לבנים ולבנות הסובלים מלקות  .3
 ₪ בשנה.   580,000  –תלמידים לבית ספר זה בעלות של כ 

נות(  ומיועד לתלמידים  בית ספר שתילים בירושלים הוא בית ספר לחינוך מיוחד )בנים וב  .4
  870,000תלמידים לבית ספר זה בעלות של כ  12הסובלים מלקות תקשורתית. העירייה שולחת 

 ₪ לשנה. 
 

בית ספר תפארת בנים בירושלים  הוא בית ספר חינוך מיוחד לבנים שהלימודים בו הם בשפת   .5
ולקות בתקשורת.  קשיי התנהגות  אידיש. בית ספר זה מיועד לילדים הסובלים מלקות למידה, 

 ₪ לשנה.  900,000 –תלמידים לבית ספר זה בעלות של כ   13העירייה שולחת 
 
 

תלמוד תורה מאור חיים בירושלים מיועד לתלמידים בעלי לקות למידה והלימודים בו הם   .6
 ₪ לשנה.   400,000 –תלמידים בעלות של כ   6בשפת אידיש. העיריה שולחת לבית ספר זה 

בית ספר מגן הלב בירושלים הוא בית ספר לחינוך מיוחד לבנים ובנות המיועד לילדים   .7
תלמידים לבית ספר    5למידה וקשיי התנהגות. העירייה שולחת  הסובלים מפיגור קל , לקויות 

 ₪ לשנה.  350,000 –זה בעלות של כ  
 

עלות ממוצעת לתלמיד  .    תלמידים    133בתי הספר  לחינוך מיוחד בירושלים לומדים   31ב   .8
₪ עבור תלמידים הנוסעים   9,500,000 –₪ . העירייה שילמה כ   70,000הלומד בירושלים היא כ  

 בירושלים.  הספר השוניםלבתי  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 בנים  – ישיבות 
 

 

 

. לתלמידים אלו   בירושלים ישיבות 9יוצאים ל    14-19בגלאי  ילדים בעלי צרכים מיוחדים 13 .1
לא נמצאה מסגרת מתאימה בעיר והם נאלצים לצאת למסגרות מחוץ לעיר. רוב התלמידים  

 סובלים מלקות למידה. 
 

 הלומדים בישיבות מיוחדות . ₪ לשנה עבור התלמידים   950,000 –העירייה שילמה כ    .2

 

 בנות   –תיכון 

שם 
 המוסד

מספר 
 ניתוח לקויות   עיר   תלמידים 

נר  יסמ
 תיכון  ירושלים  1 דרכי רחל 

לקות  
         למידה 

נר  יסמ
       דאון    תיכון  ירושלים  1 החדש 

סמינר  
 תיכון  ירושלים  9 בית יעקב 

לקות  
 תקשורת  התנהגות  רגשי   נפשי למידה 

נר  יסמ
 תיכון  בני ברק  6 וולף 

לקות  
   התנהגות  רגשי    למידה 

 תיכון  בני ברק  1 כהנא 
לקות  
         למידה 

נר  יסמ
 תיכון  בני ברק  1 גברא 

לקות  
         למידה 

 

שם המוסד

מספר 

עיר תלמידים

אוטיזםישיבהירושלים3נתיבות הלימוד

לקות 

בניםלמידה

בניםסי.פיישיבהירושלים1ישיבת משי

ישיבהירושלים1נתיבות נועם

לקות 

בניםרגשילמידה

בניםישיבהירושלים1ישיבת חורב

בניםישיבהירושלים2ישיבת איילת השחר

ישיבהירושלים2ישיבת שבילי התורה

לקות 

בניםרגשילמידה

ישיבהירושלים1דרכי חיים

לקות 

בניםתקשורתלמידה

פיגור קלישיבהבני ברק1אורחות חיים

לקות 

בניםלמידה

פיגור קלישיבהאלעד1אוהל יוסף

לקות 

בניםלמידה

התנהגות

התנהגות

ניתוח לקויות 

התנהגות

תקשורת

תקשורת



 
 

מוסדות מחוץ למודיעין   6ילדות בעלות צרכים מיוחדים בגיל תיכון  ל   19העירייה שולחת  .1
  8בנות לומדות בתיכוניים בירושלים   11עילית מכוון שלא נמצאה להם מסגרת מתאימה בעיר.  

 בנות לומדות בעיר בני ברק.
 

יב הסובלות    -לבנות בכיתות ט  ים מיועדוולף בעיר בני ברק  רוסמינבית יעקב בירושלים  רסמינ  .2
 מקשיי למידה ובעיות רגשיות. 

 
 

 תלמידים 3ס"ה  תלמידים היוצאים  לאלעד
 

 שם המוסד 
מספר  

 אפיון  המוסד  שכבת גיל  תלמידים 
 ליקויי למידה + פיגור קל בית ספר  2 אוהל אשר 
 ליקויי למידה + פיגור קל ישיבה  1 אוהל יוסף 

 
 
 

 תלמידים   2ס"ה   בית שמשל תלמידים היוצאים 

 סי.פי  גנים  1 גני שפר 
 תקשורת  בית ספר  1 ביס חבד לבנות 

 

 

 ירושלים ל תלמידים  היוצאים 

 ומעלה  21מסגרת תעסוקתית גיל    מסגרת  4 מע"ש 
 דיור לילדים עם פיגור שכלי  מסגרת  1 עלי שיח 

 קשה + אוטיזם -פיגור קל  בית ספר  4 מצודות בית 
 פיגור קל  +קשה+ אוטיזם בית ספר  6 אוצר ירושלים 
 פיגור  צהרון  1 תעסוקה שלוה 
 אוטיזם + לקות למידה  ישיבה  3 נתיבות הלימוד 
 רגיל מקדמות עם לקויי למידה  בית ספר  3 מאור ישראל 
 דאון רגיל פיגור בינוני +  בית ספר  7 ת"ת המסורה 

 נכות פיזית  -רגיל כיתת סי.פי   בית ספר  1 סמנר בית בינה 
 סי.פי  ישיבה  1 ישיבת משי 

 לקות למידה בנות רגשי+התנהגותי  בית ספר  4 אפיקים 
 לקות למידה +רגשי+התנהגותי  ישיבה  1 נתיבות נועם 
 ממד עם כתות תקשורת  ישיבה  1 ישיבת חורב 
 תקשורת  בית ספר  1 יד המורה 

מעוז  שיח סוד 
 פיגור +אוטיזים  בית ספר  4 ירושלים 
 ליקוויי ראיה + פיגור  בית ספר  2 קרן אור 
 סי.פי  בית ספר  3 נווה צבי 

 תקשורת  בית ספר  2 נוה בת שבע 
 תקשורת  בית ספר  1 לב טהור 



 
 

 תקשורת  ישיבה  2 ישיבת איילת השחר 
 לקות למידה + רגשי+התנהגות  ישיבה  2 ישיבת שבילי התורה 

 סי.פי  בית ספר  8 ספר משי בית 
 סי.פי  גנים  10 משי גנים 

 התנהגות + הפרעות נפשיות  בית ספר  4 הבן יקיר לי 
 סי.פי  בית ספר  1 אילנות 
 פיגור בינוני  בית ספר  2 ניצנים 

 כיתת דאון  בית ספר  1 בית יעקב הר נוף 
 תקשורת  בית ספר  12 שתילים

 למידה תקשורת( רב בעייתי ) התנהגות,  ישיבה  1 דרכי חיים 
 לקות למידה+התנהגות+תקשורת  בית ספר  13 תפארת בנים 

 רגיל לקות למידה  תיכון  1 סימנר דרכי רחל 
 דאון  תיכון  1 סימנר החדש 

בית ספר ע.  - סולם 
 לקות למידה+רגשי+ והתנהגותי  בית ספר  2 ברכה 

 תיכון  9 סמינר בית יעקב 
רגיל לקות למידה +רגשי+התנהגות+  

 תקשורת נפשי+ 
 רגיל לקות למידה  בית ספר  6 תת מאור חיים 

 תקשורת  גנים  3 סולם 
 לקות למידה+ רגשיות+ פיגור קל  בית ספר  5 מגן הלב 

 

 
 
 
 

   תלמידים היוצאים לבני ברק
 

 פיגור בנוני + קל  בית ספר  2 אוהל שרה 
 דאון  בית ספר  1 ממד עציון 
 בעיות התנהגות  בית ספר  1 שתילים

 רגשי +התנהגותי  בית ספר  2 אמונה דרך 
 לקות למידה +רגשי+ התנהגותי  תיכון  6 סימנר וולף 

 רגיל ליקויי למידה  תיכון  1 כהנא 
 רגיל לקות למידה  תיכון  1 סימנר גברא 
 רגיל לקות למידה  בית ספר  1 תת בעלזא 
 לקות למידה +פיגור קל  בית ספר  2 דרכי חינוך 

 למידה + פיגור קל לקות   ישיבה  1 אורחות חיים 
 רגיל תקשורת  בית ספר  3 רזילי 
   21 ס"ה 

 

  

 

 



 
 

 התלמידים  להסעתכלי הרכב סוגי 

 

  10רכב  עיר  
 מקומות

 ס"ה כלי רכב  מונית  מעלון

 25 8 5 12 ירושלים 
בית   בני ברק /

 שמש/אלעד 
24 0 31 55 

 80 39 5 36 ס"ה 
 

 המלצות הביקורת 

 

לגיל הרך במקום גני משי בירושלים מהלך    C/Pהביקורת ממליצה לפתוח גני  .1
₪   730,000ותחסוך לעירייה כ  זה ימנע טלטולים מיותרים של ילדים רכים 

 בשנה. 
 

הביקורת ממליצה לפתוח כיתות נוספות לחינוך מיוחד במסגרות הקיימות   .2
והתנהגות במסגרות  בעיר או לשלב בעלי לקויות קלות כגון ליקויי למידה 

 הקיימות ובכך למנוע טלטולים מיותרים אל מחוץ לעיר וחסכון כספי לעירייה. 
 

בנים בעלי לקויות למידה + התנהגות באידיש   13יש לשקול פתיחת מסגרת ל  .3
 בגילאי בית ספר במקום תפארת בנים בירושלים או לשלבם במוסדות קיימים  

 
בית ספר שתילים בירושלים   יש לשקול פתיחת בית ספר לתקשורת במקום .4

 תלמידים בכל יום.  12אליו יוצאים 
 

 









 

  

תשלומי העירייה 

עבור ילדי חינוך 

 מיוחד מחוץ לעיר
      

 
      

 2019דוח מבקר העירייה 
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   2019  -   תשלומי העירייה עבור ילידי חינוך מיוחד

 

 הבסיס החוקי 

הינה תכנית לימודים, המיועדת ללימודי העשרה    ( תל"ןתוכנית לימודים נוספת )
ולא לתוספת שעות  במקצועות הלימוד הרגילים. נושאי התכנית אינם נושאי ליבה  

או נושאים, שיש עליהם חובת לימוד בתוכניות הלימודים של המשרד. התכנית  
ממומנת במלואה על ידי הרשות המקומית/הבעלות, ומופעלת במתכונת כיתתית,  

כל תלמידי הכיתה. המדובר בשעות שאינן מוכרות כשעות הוראה של  בהשתתפות 
משרד החינוך, ולצורך הפעלת התכנית מתקיים הליך של שכירת שירותים 

והתקשרות עם ספק שירות חיצוני. יודגש כי מדובר בהעסקה של עובדים שלא על  
בורי  תקן ביה"ס. לדוגמא:  שירותי ברכת שחייה ומדריך שחייה, עלות כניסה לג'מ

וכו' .  בתהליך ההתקשרות עם נותני השירות, מנהל המוסד החינוכי, המפקח וכן  
הרשות/הבעלות, אמורים לבדוק את כשירות נותני השירות/החברה שתפעיל את  

 התכנית עבור התלמידים. 

  

 תל"ן רוחב  

תל"ן רוחב היא תכנית לימוד נוספת )העשרה בלבד( שמתקיימת במהלך יום    
ות הלימוד המתוקצבות על ידי משרד החינוך. משמעות הדבר ביטול  הלימודים בשע 

שיעור שמתוקצב על ידי משרד החינוך בגדי להפעיל את התל"ן. לכן, תכנים 
לימודיים שמוכרים כתחומי הוראה במשרד החינוך וניתן ללמדם בשעות התקן של  

 משרד החינוך אינם נחשבים כתל"ן.  

  

ללקויות קשות, בהן מתקיימים הלימודים עד לשעה מאוחרת  חינוך מיוחד  בכיתות 
ניתן לקיים באישור הפיקוח תל"ן רוחב )בשל מורכבויות תפעול שונות כגון שעת  

סיום מאוחרת של יום הלימודים, תכנית ניצנים, תכנית רווחה ואחרות(. בפעילות  
 תל"ן.  נדרשת נוכחות של מורת הכיתה והסייעת, בנוסף למדריך ה

 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  
 המוסד הקולט. לשירות המוענק לתלמיד על ידי  

                                                   

 מטרת הביקורת  

עבור פעילויות ותוכניות לימודיות לילדי החינוך  דרישות התשלום  לבדוק את 
החינוך    המוגשות  לעירייה אחת לשנה ע"י המוסדות הקולטים את ילדי   המיוחד

שנתית של הביקורת  הרב  ה נמצא בתוכנית העבוד   המיוחד ממודיעין עילית.
 דרשות התשלום של מוסדות החינוך המוגשים לעירייה.  ומטרתה לבדוק את 
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 מהלך הביקורת  

נמצא בתוכנית  בדיקת דרישות התשלום עבור ילדי החינוך המיוחד  .1
 .שנתית של הביקורת הרב   העבודה 

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

   המיוחד מחוץ למודיעין עילית.
 
 
אוקטובר   -דוח הביקורת מתייחס לביקורת השטח שנערכו בחודשים מאי .3

2019 

 ממצאים 

  

דרישות תשלום עבור ילדי חינוך מיוחד   190 בשנה"ל תשע"ט הוגשו לעירייה .  1
בפועל העירייה אישרה  . ₪  1,931,473 הלומדים מחוץ למודיעין עילית בסך כולל של 

₪ פחות מהדרישות.  436,865  כלומר סכום של  ₪  1,494,608לתשלום סך של    

 

₪, פסיכולוג   1,294,120  -פירוט הדרישות שהגישו מוסדות החינוך:  תשלום בסיס . 2
₪, תל"ן   ₪5007 , מגמות  116,419 –₪, סייעות תגבור    64,258 -₪ , שמירה  19,811 –
₪.  21,444  –₪ , בריכה   423,723 –  

 

. הבקשות לתשלום עבור תלמידי החינוך המיוחד כוללים תשלום עבור בסיס ,  3
פסיכולוג, שמירה, סייעות תגבור, מגמות, תכניות לימודים נוספות ) תל"ן( ושעות  

 פעילות עבור בריכת שחיה.  

 

פי מדיניות העירייה אישור התשלום עבור ילדי החינוך המיוחד הלומדים  על  . 4
מותנה בבדיקת  שטח המבוצעת ע"י הביקורת .  ביקורת   מחוץ למודיעין עילית

שורים הרלוונטיים , כשירות נותני  השטח כוללת  בדיקת כל המסמכים והאי
השירותים השונים הוכחת תשלום. יחד עם זאת הביקורת בדקה הוכחת נתינת  
השירותים לילדים באמצעות בדיקת מערכות הלימודים הכיתתיות והאישיות  

התלמידים. של   

 

דצמבר  - בחודשים מאי במסגרת תכנית העבודה השנתית של הביקורת. 5
מוסדות לחינוך מיוחד שהגישו דרישות תשלום לעירייה    26 נבדקו    2019

בני ברק, פתח תקווה, ירושלים, תל אביב, בית שמש, אלעד ,  בערים הבאות: 
    אשדוד וגבעת יערים. בדיקות השטח תואמו עם מנהלי המוסדות. 
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הביקורת בדקה בכל אחד מהמוסדות את רמת השמירה, את מערכות התלמידים   .6
הכיתתיות והאישיות, את התאמת מערכות הלימודים והתוכניות  לאישור משרד  

החינוך, את כשירותם של נותני השירות, את ההסכמים שנעשו עם המדריכים, את  
מוסדות.  סוגי התוכניות המופעלים במוסד ואת חדרי הפעילות ב  

 

  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 הסכמים כנדרש בחוזר מנכ"ל. נמצאו אי התאמות בין דרישת התשלום של  

 המוסד למערכת הלימודים בשטח )דוח מפורט בהמשך (   

 

יקורת מצאה כי בחלק ממוסדות החינוך לא ניתנו שירותים משלימים ו/או  הב  . 8
שעות  מלאות עבור פעילויות ותוכניות לימודים דבר הפוגע בטובת הילדים בעלי  

 צרכים מיוחדים .      

 

הביקורת מציינת כי ביקורת השטח שנעשתה במוסדות החינוך המיוחד  בשנת   . 9
דים הנוכחית הביאה לכך כי ילדי מודיעין  הלמודים הקודמת ומהלך שנת הלימו

עילית נהנים  יותר מפעילויות ותוכניות לימודים נוספות, לימודי העשרה ברמה גבוה  
 ולתוספת שעות למקצועות הלימוד הרגילים.   

 

הביקורת הביאה לכך שמנהלי המוסדות יקפידו יותר על יישום הנהלים של   . 10
י חוזר מנכ"ל ועל גביית תשלומים נכונים  משרד החינוך , על הגשת בקשות על פ

 ומדויקים עבור השתתפות התלמידים בתוכנית התל"ן.  

 

נמצא כי הביקורת חסכה לעירייה כ חצי    2019בבדיקת הדוחות הכספיים לשנת . 11
ת  ורק לאחר דוחות ביקור  אושרו החינוך    דרישות התשלום של מוסדות. מיליון ₪ 

   רכים מיוחדים בעירייה.שטח שמסרה הביקורת למחלקה לצ 

 

הביקורת ממליצה להמשיך לבדוק את דרישות התשלום של מוסדות החינוך כולל  
ישורי משרד החינוך , התאמת מערכת הלימודים לאישורי התל"ן של משרד  א

"ל,  כולל תעודות הסמכה כנדרש  בחוזר מנכ החינוך, כשירותם של עובדי התל"ן
הוכחת תשתלום עבור תוכניות הלימודים הנוספות וביקורת שטח הכוללת התאמת  

ספח.  המספר התלמידים והציוד בחדרי   
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 שטח במוסדות החינוך המיוחד להלן מדגם ממצאי השטח שנמצאו בביקורת 

 

 אילנות עיריית ירושלים  –ביקורת  שטח  

 

 בליווי מנהל המוסד.  13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.  .2

בשנה"ל תשע"ח למד תלמיד אחד ממודיעין עילית ולא קיבל שעות תל"ן   .3
 כלל.  

בבדיקת מערכת שעות תפעול הבריכה נמצא  כי התלמיד קיבל חצי שעה   .4
 במוסד . בשבוע של  שחיה בבריכה הטיפולית 

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים להפעלת הבריכה ושוחחה עם  .5
 מציל הבריכה. 

הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית בבריכה המחוממת  וממליצה לאשר  .6
 טיפול בבריכה.  

. 

 

 שיח סוד אוצר ירושלים  –ביקורת  שטח  

 

 במוסד. בליווי אחראית תלן   13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.  .2

 תלמידים בבית הספר היסודי.  2במוסד לומדים   .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  

 התקבל מהמשרד הראשי ( נותני השירות וכשירותם של נותני השירות. )  

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  

ש"ש תל"ן ריתמיקה )כתה א( , תיפוף, טיפול   5במערכת הלימודים מופעלים   .6
 בבעלי חיים, בריכה פעם אחת בשבוע במשך שעתיים. 

 רכת תופים, אורגנית ואביזרי נגינה שונים. חדר המוסיקה מצויד במע .7



 עיריית מודיעין עילית                                                                                   2019דוח שנתי  
 

הטיפולים בבריכה מתקיימים בבריכה של מוסדות שיח סוד בשכונת רמות  .8
 בירושלים. 

חוגי ריתמיקה, תיפוף טיפול בבעלי חיים ודרמה נערכים ע"י מפעילים   .9
 חיצוניים בכיתות. 

הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן   .10
 במלואו. 

 

 

 שיח סוד אוצר ירושלים  –ביקורת  שטח  

 

 בליווי אחראית תלן במוסד.  13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.  .2

 תלמידים בבית הספר היסודי.  2במוסד לומדים   .3

בלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, הביקורת קי .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  
 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות. ) התקבל מהמשרד הראשי ( 

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 ינוך ולחוזר מנכ"ל.  המפעילים לאישור משרד הח 

ש"ש תל"ן ריתמיקה )כתה א( , תיפוף, טיפול   5במערכת הלימודים מופעלים   .6
 בבעלי חיים, בריכה פעם אחת בשבוע במשך שעתיים. 

 חדר המוסיקה מצויד במערכת תופים, אורגנית ואביזרי נגינה שונים.  .7

הטיפולים בבריכה מתקיימים בבריכה של מוסדות שיח סוד בשכונת רמות  .8
 רושלים. בי

חוגי ריתמיקה, תיפוף טיפול בבעלי חיים ודרמה נערכים ע"י מפעילים   .9
 חיצוניים בכיתות. 

 הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן במלואו  .10
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 שיח סוד אוצר התורה ירושלים  –ביקורת  שטח  

 

 בליווי מנהל המוסד.  13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה. יש  .2

 תלמידים ממודיעין עילית.  4במוסד לומדים   .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  

 הראשי (   נותני השירות וכשירותם של נותני השירות. ) התקבל מהמשרד

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  

ש"ש תל"ן תיפוף, מוסיקה, טיפול בבעלי   5במערכת הלימודים מופעלים   .6
 חיים, פילטאיס , דרמה וטיפול בבריכה. 

 י נגינה שונים. חדר המוסיקה מצויד במערכת תופים, אורגנית ואביזר .7

הטיפולים בבריכה מתקיימים בבריכה של מוסדות שיח סוד בשכונת רמות  .8
 בירושלים. 

הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן   .9
 במלואו. 

 

 משי בית ספר  –ביקורת  שטח   .

 

 בליווי מנהלת המוסד.  13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 הספר. וקיימת מערכת אבטחה. יש שומר בכניסה לבית   .2

 תלמידים ממודיעין עילית.  7במוסד לומדים   .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  
 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות. ) התקבל מהמשרד הראשי ( 

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  



 עיריית מודיעין עילית                                                                                   2019דוח שנתי  
 

ש"ש תל"ן מולטימדיה, גמבורי, וריתמיקה.   5במערכת הלימודים מופעלים   .6
 תלמיד אחד משתתף בחוג גינון טיפולי. 

 יכה. חוג מולטימדיה מתבצע בכיתות באמצעות אייפדים + צילום +ער  .7

 חוג גמבורי מתבצע בחדר גמבורי מיוחד של יד שרה. ) יש הסכם(  .8

הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן   .9
 במלואו. 

 

 שיח סוד בית מצודות ירושלים –ביקורת  שטח   .

 

בליווי האחראית על שעות התל"ן   13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 במוסד. 

 ית הספר. וקיימת מערכת אבטחה. יש שומר בכניסה לב  .2

 תלמידים ממודיעין עילית.  4במוסד לומדים   .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  
 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות. ) התקבל מהמשרד הראשי ( 

התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות    נמצאה .5
 המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  

ש"ש תל"ן  שעתיים בריכה, שעתיים רכיבה   5במערכת הלימודים מופעלים   .6
 טיפולית פילאטיס ונגרות.

יש לבדוק בחוזר השחייה בבריכה מתבצעת במוסד שיח סוד בשכונת רמות.   .7
 שא תשלום בריכה שלא נמצאת במוסד עצמו. מנכ"ל נו

חוג פילאטיס ונגרות מתבצעים בכיתות ולא בחדרים נפרדים. הביקורת   .8
 ראתה ערכות נגרות שהתלמידים מבצעים במוסד.

הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן   .9
 במלואו. 

. 
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 משי גני ילדים  –ביקורת  שטח   

 

 בליווי מנהלת הגנים..  13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.  .2

 תלמידים ממודיעין עילית.  9במוסד לומדים   .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
כת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  רשימת אנשי צוות התל"ן, מער

 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות.  

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  

 בלבד !!!    ש"ש תל"ן 3במערכת הלימודים מופעלים   .6

יש לבדוק בחוזר מנכ"ל  בירושלים. השחייה בבריכה מתבצעת במוסדות עלה  .7
 נושא תשלום בריכה שלא נמצאת במוסד עצמו. 

הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר שלוש שעות   .8
 תל"ן . 

 בית בלומנטל יגדיל תורה  –ביקורת  שטח  

 

 בליווי מנהל המוסד.  13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 הספר. וקיימת מערכת אבטחה. יש שומר בכניסה לבית   .2

תלמידים ממודיעין עילית. עדיין לא הוגשה    2בשנה"ל תשע"ח  למדו במוסד    .3
 בקשה לתשע"ט. 

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  רשימת אנשי צוות התל"ן

 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות.  

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  

מערכת התל"ן מופעלת במלואה. נגינה, אומניות לחימה, ספורט, וטיפול   .6
 בבעלי חיים. 

במוסד חדר מוסיקה ואולפן הקלטות מקצועי ומאובזר באורגן, מערכת   .7
 תופים, קלרינט וגיטרה חשמלית. ) תועד בתמונות(

במוסד פינת חי  טיפולית ומטופחת הכוללת כלובים בהם מספר רב של בעלי   .8
 חיים.)תועד בתמונות( 
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 במוסד מגרש ספורט + חדר התעמלות במקלט.  .9

הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן    הביקורת התרשמה מאד מהפעילות .10
 במלואו. 

 

 

 משי בית ספר  –ביקורת  שטח   .

 

 בליווי מנהלת המוסד.  13.5.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.  .2

 תלמידים ממודיעין עילית.  7במוסד לומדים   .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  
 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות. ) התקבל מהמשרד הראשי ( 

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 ור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  המפעילים לאיש

ש"ש תל"ן מולטימדיה, גמבורי, וריתמיקה.   5במערכת הלימודים מופעלים   .6
 תלמיד אחד משתתף בחוג גינון טיפולי. 

 חוג מולטימדיה מתבצע בכיתות באמצעות אייפדים + צילום +עריכה.  .7

 חוג גמבורי מתבצע בחדר גמבורי מיוחד של יד שרה. ) יש הסכם(  .8

שמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן  הביקורת התר .9
 במלואו. 
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 משי ישיבה ירושלים  –ביקורת  שטח   .

 

בליווי מנהל המוסד שמסר לביקורת כי    2.6.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 במוסד לא מופעלת תוכנית תל"ן מלאה. 

אין שומר בכניסה לבית הספר. קיימת מערכת אבטחה בשליטה של מזכירת   .2
 בית הספר. 

 תלמידים ממודיעין עילית.  2במוסד לומדים   .3

ללא הדגשה של שעות  הביקורת קיבלה את מערכת הלימודים בשתי הכיתות  .4
 התל"ן המאושרות ע"י משרד החינוך. 

הביקורת לא קיבלה את האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .5
רשימת אנשי צוות התל"ן, הסכמים עם נותני השירות וכשירותם של נותני  

 השירות. הובטח שישלח במייל. 

היכולת  במוסד יש חדר כושר משוכלל ומאובזר בציוד חדש ומותאם לרמת .6
של התלמידים כולל הליכונים, משקולות, סולמות, שק אגרוף ואביזרי  

 ספורט נוספים. 

 במוסד יש מטבחון לדברי מנהל המוסד מדובר במטבחון טיפולי.  .7

לדעת הביקורת אין לשלם עבור התל"ן עד לקבלת כל האישורים וההסכמים   .8
 הנדרשים והתאמתם לאישור משרד החינוך. 

 ור ירושלים לב טה –ביקורת  שטח  

 

בליווי האחראית על התל"ן במוסד   4.6.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 ומזכירת בית הספר. 

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.  .2

 במוסד לומד תלמיד אחד ממודיעין עילית.  .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  

 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות.  

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
 מנכ"ל.  המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר 

ש"ש תל"ן גינון טיפולי,  5לפי מערכת הלימודים, בשנה"ל תשע"ח הופעלו    .6
חיות, חוג אופניים, פילאטיס ועיצוב המוצר. לא נמצאה גינה טיפולית  

במוסד לדברי המנהלת החוג נעשה בכיתה. נמצאו מספר זוגות אופניים  
 הנעולים במחסן. 
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רבוקות, אומניות  ש"ש תל"ן ד 5במערכת הלימודים תשע"ט  מופעלים   .7
 לחימה, אתגרים בשטח, עיצוב מוצר וחוג חיות.  

חוג דרבוקות מתקיים בחדר מוסיקה הכולל מערכת תופים, גיטרות, אורגן,   .8
 ודרבוקות. 

ש"ש עבור תל"ן בשנה"ל תשע"ח ותל"ן מלא   3הביקורת ממלציה לשלם  .9
 לשנת הלימודים תשע"ט.

 צפריה שתילים ) צלילים(  –ביקורת  שטח  

 בליווי מזכירת בית הספר.   17.6.19ת השטח נערכה ביום ביקור  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.  .2

 תלמידות ממודיעין עילית בכיתה ח.  2במוסד לומדים   .3

הביקורת קיבלה את מערכת הלימודים בתחום התל"ן, רשימת אנשי צוות  .4
 ותני השירות.  התל"ן, בדקה את ההסכמים עם נותני השירות וכשירותם של נ

ש"ש תל"ן אומנות הבישול, פילאטיס,   5לפי מערכת הלימודים מופעלים  .5
 גינון טיפולי, חיות וחוג נגינה. 

שהמטבח במוסד לדברי המזכירה חוג אומנות הבישול מתבצע בכיתה מכיוון   .6
לרגל שיפוצים. במידת הצורך התלמידות משתמשות במטבח של חדר  סגור

 מורות.   

ים באולם הספורט. בבדיקת השטח נמצא כי האולם  חוג פלאטיס מתקי .7
לא נמצאו מזרונים או אביזרים  משמש לפעילויות שונות של בית הספר, 

 המעידים כי מתבצע במקום חוג פילאטיס.

גינון טיפולי בחצר בית הספר. הביקורת מצאה כי אומנם קיים מקום מוגדר  .8
לא נראה כי   המקום מוזנח, מלוכלך ועם צמחיה דלה מאד. אך לפעילות 

 מתבצעת פעילות תלמידים במקום. ) תועד בתמונות( 

כלובים ריקים מלוכלכים ומטונפים,  3בחצר בית הספר נמצאו   –חוג חיות   .9
פגרי בעלי חיים מתים שהעלו צחנה וזבובים מפגע תברואתי     2נמצאו 

חמור!!!! נראה כי בעלי החיים סובלים מהזנחה ומטיפול לקוי נמצאה  
 ראית חולה.)הממצאים תועדו גם בתמונות.( ארנבת אחת הנ 

הביקורת  העירה למזכירת המוסד על המפגע התברואתי וממליצה לבדוק 
באופן מיידי שהמפגע התברואתי הוסר או לפנות למשרד הבריאות כדי  

 למנוע מחלות אצל התלמידות !!!! 

בחדר המיועד לחוגי מוסיקה נמצאה אורגנית אחת וארונית עם אביזרי   .10
כסאות ליד האורגנית לא ברור   2קטנים בלבד ! שולחן עגול ו מוזיקה

 לביקורת אם מתבצעת פעילות במקום. 

הביקורת התרשמה כי מערכת החוגים במוסד לוקה בחסר, אינה יעילה  .11
 וממליצה לא לאשר תל"ן .
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 תורה ודעת בני ברק   –ביקורת  שטח חוזרת  

 

מנהל המוסד ומזכירת בית  בליווי  17.6.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 הספר. 

 יש שומר בכניסה לבית הספר.   .2

 בשנה"ל תשע"ח למד תלמיד אחד ממודיעין עילית. .3

 בשנה"ל תשע"ט לומד תלמיד אחד ממודיעין עילית. 

הביקורת בדקה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
מים עם  רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכ

 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות.  

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות   .5
המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. דבר שהיה לקוי בביקורת 

 הראשונה. 

ש"ש תל"ן חוקרים צעירים, אומנויות   5במערכת הלימודים מופעלים   .6
 , בריכת שחיה ואומנות הסת"ם.לחימה, אלקטרוניקה

 כל החוגים מתקיימים בכיתות הלימוד למעט השחייה בבריכה.  .7

במוסד חדר מוסיקה הכולל גיטרות, אורגן, מערכת תופים, מערכת הגברה   .8
 ורמקולים. 

 חדר ספורט מאובזר בקירות טיפוס.  .9

הטיפולים בבריכה מתקיימים בבריכת  מפלים בוסטון נמצא הסכם עם   .10
 רים נדרשים.הבריכה ואישו

 

 דרכי חינוך בני ברק  –ביקורת  שטח   .

 

 בליווי מנהל בית הספר.  31.3.2019ביקורת השטח הראשונה נערכה ביום  .1

בליווי מנהל המוסד ומזכירת בית   17.6.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .2
 הספר. 

 יש שומר בכניסה לבית הספר.   .3

 בשנה"ל תשע"ח למד תלמיד אחד ממודיעין עילית .4

 בשנה"ל תשע"ט לומד תלמיד אחד במוסד הנ"ל. 
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הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .5
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  

 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות.  

ירות  נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכש .6
 המפעילים לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל.  

ש"ש תל"ן בריכה, נגינה, אומנות שפת גוף,  5במערכת הלימודים מופעלים   .7
 קרב מגע וחוקרים צעירים.

כל החוגים מתקיימים בכיתות הלימוד למעט חוג נגינה המתבצע בחדר ריפוי   .8
 בעיסוק.. 

בוסטון נמצא הסכם עם  הטיפולים בבריכה מתקיימים בבריכת  מפלים  .9
 הבריכה ואישורים נדרשים.

 

 אורחות חיים בני ברק  – ביקורת  שטח חוזרת   .

 

 בליווי מנהל בית הספר.  31.3.2019ביקורת השטח הראשונה נערכה ביום  .1

בליווי מנהל המוסד ומזכירת   17.6.2019ביקורת השטח השנייה נערכה ביום  .2
 בית הספר. 

בשנה"ל תשע"ח למד תלמיד אחד במוסד בשנה"ל תשע"ט  אין תלמידים   .3
 ממודיעין עילית.  

 יש שומר בכניסה לבית הספר .  .4

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .5
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  

 שירות.  נותני השירות וכשירותם של נותני ה

 יש התאמה בין אישור משרד החינוך למערכת הלימודים.  .6

ש"ש תל"ן הכוללים סדנת חוקרים צעירים,  5במערכת הלימודים מופעלים   .7
 מוזיקה, בריכה, אומנות לחימה ואומנות שפת הגוף. 

כל הפעילויות נעשות בכיתות, אין חדרי הפעלה מיוחדים למעט יציאה    .8
 ותעודות הכשרה .  לבריכת שחיה. יש הסכמים חתומים

הפעילות בבריכה מתבצעת בבריכת מפלים )בוסטון( התקבלו הסכמים   .9
 ואישורים נדרשים. 
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 אור משה תל אביב   – ביקורת  שטח

 

בליווי מנהל המוסד ומזכיר  17.6.2019ביקורת השטח השנייה נערכה ביום  .1
 בית הספר. 

 יש שומר בכניסה לבית הספר .  .2

 תלמידים ממודיעין עילית.  5במוסד בשנה"ל תשע"ט לומדים  .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם  

 נותני השירות וכשירותם של נותני השירות.  

 יש התאמה בין אישור משרד החינוך למערכת הלימודים.  .5

ש"ש תל"ן הכוללים אומנות הבישול, חדר  5מופעלים   במערכת הלימודים .6
 כושר, קרטה, בעלי חיים וגינון. 

 יש כלובים ועיזים המסתובבות בשטח המוסד  –פינת חי   .7

מתקני כושר, ומזרונים. מגרש   8מאובזר ומצויד כנדרש כולל  –חדר כושר   .8
 כדורגל וכדורסל. 

המוסד הפעילות מתקיימת  אין מקום מוגדר לפעילות בגינון לדברי מנהל   .9
 בחצר המוסד באמצעות טיפוח הצמחייה שבכניסה למוסד. 

 מטבח מוסדי מאובזר. הפעילות מתקיימת במטבח המוסד.  .10

 

 בית יהודה פתח תקווה  – ביקורת  שטח

 

 .  17.6.2019ביקורת השטח השנייה נערכה ביום  .1

 יש שומר בכניסה לבית הספר .  .2

 ין עילית.בשנה"ל תשע"ח למד תלמיד אחד ממודיע .3

התקבלה מערכת לימודים של התלמיד,  אך לא נמצאו ההסכמים וכשירותם  .4
של נותני השירות. לטענת המוסד המסמכים נמסרו ידנית למשרד החינוך 

 ולא נשארו העתקים !! 

לדברי האחראית, בשנה שעברה לא היו חדרים נפרדים לפעילות כל   .5
ט המוסד עבר למשכנו  הפעילויות נעשו בכיתות מחוסר מקום. בשנה"ל תשע"

 החדש. 

הביקורת ממליצה לא לשלם עבור התל"ן לשנה"ל תשע"ח עד להמצאת כל   .6
 האישורים הנדרשים.
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 דרכי איש אוהל אשר בית שמש   – ביקורת  שטח

 

 בליווי מזכיר המוסד . 19.6.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 אין שומר בכניסה לבית הספר .  .2

ממודיעין עילית. ) תלמיד נוסף הגיע לפני  בשנה"ל תשע"ט לומד תלמיד אחד   .3
 כשבוע( 

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, וההסכמים עם 

 נותני השירות. ובדקה את כשירותם של נותני השירות. 

 לימודים. יש התאמה בין אישור משרד החינוך למערכת ה .5

 חוג כלכלת בית מתבצע במטבח המוסדי. המטבח מצויד ומאובזר כנדרש. .6

 חדר כושר כולל שק אגרוף ומכשירי כושר.  .7

 חוג משחק ותאטרון נעשה עם מדריך מחוץ למוסד. .8

גיטרות. חלק מהציוד   3אורגניות,   2דרבוקות,  4חדר נגינה בחדר נפרד מצויד   .9
 מאוחסן אצל רכז הלימודים. 

 הביקורת מציינת כי חדרי החוגים קטנים .  .10

חדר נגרות לתפארת מאובזר ומצויד בכל האמצעים הדרושים. הביקורת   .11
התרשמה מהפעילות בחדר הנגרות ומהעבודות שמבצעים התלמידים. )תועד  

 גם בתמונות( 

 הביקורת ממליצה לשלם תל"ן מלא 

 

 אור משה חמדת התורה בית שמש   – ביקורת  שטח

 

בליווי מנהל המוסד והאחראית על   19.6.2019נערכה ביום ביקורת השטח   .1
 החינוך המיוחד במוסד. 

 אין שומר בכניסה לבית הספר .  .2

 תלמידים ממודיעין עילית  4בשנה"ל תשע"ח למדו  .3

 תלמידים ממודיעין עילית.  5בשנה"ל תשע"ט לומדים 

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, וההסכמים עם רשימת 

 נותני השירות.  
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בבדיקת כשירותם של נותני השירות לא נמצאו תעודות הכשרה למפעיל   .5
החוג בנגרות ובתיפוף . למפעיל חוג תיפוף יש אישור לימודים. לדברי מנהל  

 המוסד משרד החינוך אישר את העסקתם בל פה. 

במוסד אין חדר כושר. לדברי מנהל המוסד בשנה"ל תשע"ח התלמידים    .6
 ביצעו את הפעילות בחדר כושר מחוץ למוסד. לא נמצא הסכם עם חדר כושר.

 יש התאמה בין אישור משרד החינוך למערכת הלימודים.   .7

מערכות תופים )אחת   2גיטרות,    2אורגניות,   4חדר מוזיקה מאובזר   .8
 ורמקולים.  אלקטרונית( מערכת הגברה

 חדר נגרות מאובזר ומצויד בציוד הנדרש .  .9

הביקורת ממליצה להמתין עם תשלום התל"ן עד להמצאות המסמכים   .10
 הנדרשים. 

 אור משה בית שמש   – ביקורת  שטח

 

 בליווי מנהל המוסד .  19.6.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 אין שומר בכניסה לבית הספר .  .2

 ממודיעין עילית. בשנה"ל תשע"ט לומד תלמיד אחד   .3

ש"ש תלן שעתיים כושר,   5בבדיקת מערכת הלימודים של התמיד נמצאו   .4
 שעתיים חוג מחשבים ושעת חוג נגינה. 

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן,, רשימת אנשי   .5
 צוות התל"ן, מערכת הלימודים, ההסכמים עם נותני השירות וכשירותם.  

מכשירי כושר גדולים, מגרש כדורסל מקורה,   5לל  במוסד יש חדר כושר הכו .6
 הביקורת ראתה את התלמידים במהלך משחק. 

אורגניות,   3במוסד חדר מוזיקה משוכלל הכולל גיטרות, מערכות תופים,  .7
מערכת הגברה ורמקולים. חדר המוסיקה משמש גם חדר ללימודי קולנוע  

 הביקורת התרשמה מהפעילות במקום. 

ת מחשב, מערכת ללימודי תלת ממד, התלמידים עמדו  5  –חדר מחשבים   .8
 לומדים על לב המחשב ועריכה בתלת ממד. 

 יש התאמה בין אישור משרד החינוך למערכת הלימודים.   .9
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 עלה בני ברק  –ביקורת  שטח  

 

 בליווי מנהלת המוסד.  17.6.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1

 אבטחה. יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת  .2

ילדות גרות בפנימית עלה, ילדה   2ילדים ממודיעין עילית  4במוסד לומדים   .3
אחת נמצאת באומנה חוקית אצל הסבתא. ילד אחד הלומד בגן עלה ונמצא 

 באומנה חוקית. ) מומלץ לבדוק את אישורי האומנה( 

הילדים ממודיעין עילית הם במצב סיעודי קשה + גסטרו וכולם מקבלים  .4
טיפול בבריכה. אחת הילדות מונשמת יש לה אחות צמודה ומקבלת שעות 

 הנשמה מלאכותית. בזמן הביקורת הילדה חזרה מטיפול בבריכה. 

שעות  3לדברי מנהלת המוסד אין במוסד שעות תל"ן. לילדה אחת בלבד יש   .5
מגמת אומנות ברמה אחת. הביקורת תיעדה בתמונות מוצרים שונים שנעשו  

משרד החינוך אינו מאשר שעות תל"ן למוסד בגלל  ע"י במגמת אומנות. 
 הצפיפות ומספר ילדים מעל התקן. 

הטיפולים בבריכה מתקיימים בבריכת המוסד. נמצאו אישורים להפעלת    .6
הבריכה במוסד. הביקורת שוחחה עם המטפלות בבריכה וראתה את  

התוכניות האישיות של הילדות. הבריכה מחוממת, נקיה ומאובזרת בכל  
 הנדרש. הציוד 

הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר טיפול   .7
 שעות מגמה לילדה אחת.  3בבריכה ו  

 

 מרכז חינוכי גבעת יערים  – ביקורת  שטח

 

בליווי מנהל המוסד והאחראית על   16.9.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 החינוך המיוחד במוסד. 

 יש שומר בכניסה לבית הספר .  .2

 תלמידים ממודיעין עילית  4למדו   בשנה"ל תשע"ט .3

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות,  .4
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, וההסכמים עם 

 נותני השירות. יחד עם זאת נבדקה כשירותם של נותני השירות. 

ות תל"ן  חוג כלכלת  שע 5בבדיקת מערכת הלימודים נמצא כי המוסד מפעיל  .5
 בהתאם לאישור משרד החינוך.  –בית, נגרות, קיימות, נגינה וחדר כושר  
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המטבח מצויד כנדרש , חדר הכושר כולל מכשירי כושר ברמות שונות, חדר  .6
הנגרות מצויד בציוד מקצועי וחדיש, ובחדר הנגינה נמצאו מערכת תופים,  

 ונות. גיטרות ומערכות הגברה. כל החדרים תועדו גם בתמ

 בשטח המוסד פינת חי מטופחת וחדר מיוחד ללימודי מגמת חשמל.  .7

הביקורת התרשמה מאד  מההשקעה ומהפעלת מערכת התל"ן וממליצה   .8
 לשלם תל"ן מלא. 

 

 ישיבת משי ירושלים  – ביקורת  שטח

 

בליווי מנהל המוסד . ) ביקורת חוזרת   16.9.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1
) 

 בכניסה לבית הספר . אין שומר   .2

לא נמצאו מערכות לימודים, הסכמים או תעודות המעידות על הפעלת תל"ן   .3
 במוסד. 

 בשיחה עם מנהל המוסד התברר כי המוסד אינו מפעיל מגמות ותל"ן . .4

 הביקורת ממליצה לשלם רק עבור שעות בסיס.  .5

 

 תקווה לילד ירושלים   – ביקורת  שטח

 

בליווי מנהלת המוסד והאחראי על   16.9.2019ביקורת השטח נערכה ביום  .1
 החינוך המיוחד במוסד. 

 אין שומר בכניסה לבית הספר . יש מערכת אינטרקום.  .2

 תלמידים ממודיעין עילית.  3בשנה"ל תשע"ט למדו   .3

 שעות תל"ן בלבד ) גינון טיפולי ונגרות (   3בבדיקת מערכת הלימודים נמצאו  .4

התקן ,אין הסכמים וחוזי עבודה עם  מורים במוסד בשעותנותני השירות הם  .5
מפעילי התל"ן  ולא נמצאו תעודות כשירות בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד  

 החינוך. החוגים מעוברים ע"י צוות פרא רפואי של המוסד. 

לדברי מנהלת המוסד משרד החינוך אישר להעסיק את מפעילי התל"ן   .6
 במתכונת הנוכחית. 

משרד החינוך לאישור העסקת  המוסד שלח מכתב בקשה ל 24.7.18ביום   .7
המורים במוסד בשעות התל"ן . בתשובה שהתקבלה ממשרד החינוך ביום 



 עיריית מודיעין עילית                                                                                   2019דוח שנתי  
 

לא נמצא אישור מפורש להפעלת חוגי התל"ן ע"י המורים בתקן בית   13.9.18
 הספר . 

 לדברי מנהלת המוסד חוג נגרות מתבצע בכיתות הלימוד ) אין חדר נפרד(  .8

 אין גינה טיפולית .  .9

לעיין בהתכתבות המוסד עם משרד החינוך המצ"ב   הביקורת ממליצה    .10
 ולשלם את בסיס התשלום בלבד. 



 פירוט דרישות תשלום עבור ילדי חינוך מיוחד

 

 

 

קוד לקותעירשם המוסדמס'
דרגת 

כיתה
 סה"כ דרישהבריכהתל"ןמגמותסייעת תגבור שמירהפסיכולוגבסיס

 מאושר 

לתשלום

       11,151₪       11,151₪     1,650₪     9,219282₪ ₪י'19ירושליםישיבת מש"י1

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪ב'19ירושליםבי"ס משי2

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪ז'19ירושליםבי"ס משי3

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪ז'19ירושליםבי"ס משי4

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪א'19ירושליםבי"ס משי5

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪ב'19ירושליםבי"ס משי6

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪ב'19ירושליםבי"ס משי7

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪ג'19ירושליםבי"ס משי8

       11,151₪       11,151₪     1,650₪     9,219282₪ ₪י"א19ירושליםישיבת מש"י9

       15,293₪       15,293₪     3,910₪         232₪     1,650₪     9,219282₪ ₪ב'19ירושליםבי"ס משי10

       12,210₪       12,210₪     2,346₪        110₪        9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםגני מש"י11

       12,210₪       12,210₪     2,346₪        110₪        9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםגני מש"י12

       12,100₪       12,100₪     2,346₪        9,219535₪ ₪חובה19ירושליםגני מש"י13

       12,100₪       12,100₪     2,346₪        9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםגני מש"י14

       12,100₪       12,100₪     2,346₪        9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםגני מש"י15

       12,210₪       12,210₪     2,346₪        110₪        9,219535₪ ₪חובה19ירושליםגני מש"י16

       12,210₪       12,210₪     2,346₪        110₪        9,219535₪ ₪חובה19ירושליםגני מש"י17

       12,210₪       12,210₪     2,346₪        110₪        9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםגני מש"י18

       12,210₪       12,210₪     2,346₪        110₪        9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםגני מש"י19

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ט'20ירושליםסמינר בנות ציון20

       18,990₪       18,990₪     2,515₪     3,910₪         325₪     2,486₪        9,219535₪ ₪י"א24ירושליםעלה - ירושלים21

       16,475₪       16,475₪     3,910₪         325₪     2,486₪        9,219535₪ ₪ז'24ירושליםעלה - ירושלים22

       13,664₪       13,664₪     3,910₪        9,219535₪ ₪ט153ירושליםשיח סוד-אוצר התורה23

       13,664₪       13,664₪     3,910₪        9,219535₪ ₪ט153ירושליםשיח סוד-אוצר התורה24

       14,561₪       14,561₪     5,215₪     8,1301,216₪ ₪יב205ירושליםשיח סוד-אוצר התורה25

       13,664₪       13,664₪     3,910₪        9,219535₪ ₪יב158ירושליםשיח סוד-אוצר התורה26

       15,411₪       15,411₪     5,215₪        850₪     8,1301,216₪ ₪ו201ירושליםשיח סוד-בית מצודות27

       14,214₪       14,214₪     3,910₪        550₪        9,219535₪ ₪ט261ירושליםשיח סוד-בית מצודות28

       15,411₪       15,411₪     5,215₪        850₪     8,1301,216₪ ₪יב201ירושליםשיח סוד-בית מצודות29

       20,212₪       20,212₪     3,839₪     5,215₪     1,530₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ז202ירושליםשיח סוד- מעוז ירושלים30

       17,451₪       17,451₪     2,515₪     3,910₪        990₪        535₪     9,219282₪ ₪י151ירושליםשיח סוד- מעוז ירושלים31

         9,109₪         9,109₪     3,910₪        9,219535₪ ₪א152ירושליםשיח סוד-אוצר ירושלים32

         8,292₪         8,292₪     3,910₪        550₪        9,219535₪ ₪ט26ירושליםשיח סוד-בית מצודות33

         4,762₪         4,7624,762₪ 2011₪ירושליםבית עולות34

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ב'17ירושליםמאור ישראל35

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ו17ירושליםמאור ישראל36

       13,164₪       13,164₪     3,128₪        535₪     9,219282₪ ₪ג'15ירושליםהמסורה- מכון ובתי תלמוד תורה37

       13,164₪       13,164₪     3,128₪        535₪     9,219282₪ ₪ה15ירושליםהמסורה- מכון ובתי תלמוד תורה38

       13,164₪       13,164₪     3,128₪        535₪     9,219282₪ ₪ו15ירושליםהמסורה- מכון ובתי תלמוד תורה39

       13,164₪       13,164₪     3,128₪        535₪     9,219282₪ ₪ו15ירושליםהמסורה- מכון ובתי תלמוד תורה40

         7,461₪         7,461₪         369₪        383₪     6,427282₪ ₪יב17דולבאולפנת דולב- בתי דולב לנוער41

       10,584₪       10,584₪     3,475₪        400₪     6,427282₪ ₪ז203ירושליםתפארת בנים42

       10,584₪       10,584₪     3,475₪        400₪     6,427282₪ ₪ז203ירושליםתפארת בנים43

       10,584₪       10,584₪     3,475₪        400₪     6,427282₪ ₪ג201ירושליםתפארת בנים44

       10,584₪       10,584₪     3,475₪        400₪     6,427282₪ ₪ג201ירושליםתפארת בנים45

       10,584₪       10,584₪     3,475₪        400₪     6,427282₪ ₪ה201ירושליםתפארת בנים46

       10,584₪       10,584₪     3,475₪        400₪     6,427282₪ ₪ז203ירושליםתפארת בנים47

       14,307₪       14,307₪     5,215₪        680₪     8,130282₪ ₪ו211ירושליםתפארת בנים48

       14,307₪       14,307₪     5,215₪        680₪     8,130282₪ ₪ו211ירושליםתפארת בנים49

         7,109₪         7,109₪        400₪     6,427282₪ ₪א201ירושליםתפארת בנים50

         7,109₪         7,109₪        400₪     6,427282₪ ₪ב201ירושליםתפארת בנים51

         7,109₪         7,109₪        400₪     6,427282₪ ₪ב201ירושליםתפארת בנים52

         7,109₪         7,109₪        400₪     6,427282₪ ₪א201ירושליםתפארת בנים53

       10,567₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ד171ירושליםאפיקים- סולם54

         7,092₪         7,092₪        383₪     6,427282₪ ₪ד171ירושליםאפיקים- סולם55

         9,889₪         9,889₪     2,780₪        400₪     6,427282₪ ₪א291ירושליםעטרת ברכה- סולם57

         9,889₪         9,889₪     2,780₪        400₪     6,427282₪ ₪ו291ירושליםעטרת ברכה- סולם58

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ב202ירושליםמאור חיים-סולם59

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ב202ירושליםמאור חיים-סולם60

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ב202ירושליםמאור חיים-סולם61

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ג202ירושליםמאור חיים-סולם62

       13,094₪       13,094₪     4,172₪        510₪     8,130282₪ ₪ח201בית שמשסולם יעקב- סולם63

       13,094₪       13,094₪     4,172₪        510₪     8,130282₪ ₪י201בית שמשסולם יעקב- סולם64

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65
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         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪ט1732ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         9,700₪         9,700₪         354₪     8,1301,216₪ ₪ט2033ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪י1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪י1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יא1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יא1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1730ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1733ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1733ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1734ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1734ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1734ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         4,865₪         4,865₪        4,762103₪ ₪יב1735ירושליםמכון בית יעקב למורות65

         5,544₪         5,544₪        760₪        4,681103₪ ₪ד17בני ברקמוסדות חסידי בעלזא65

         5,544₪         5,544₪        760₪        4,681103₪ ₪ב20בני ברקמוסדות חסידי בעלזא65

       10,405₪       10,405₪     3,475₪        120₪        6,427383₪ ₪ד201בני ברקדרכי חינוך85

       10,685₪       10,685₪     3,475₪        400₪        6,427383₪ ₪ז204בני ברקתורה ודעת86

       13,664₪       13,664₪     3,910₪        9,219535₪ ₪יב15ירושליםמרכז בית יעקב87

         6,832₪         6,832₪     3,910₪        9,219535₪ ₪יב15ירושליםמרכז בית יעקב88

       13,664₪       13,664₪     3,910₪        9,219535₪ ₪יב15ירושליםמרכז בית יעקב89

       15,474₪       15,474₪     3,910₪         325₪     1,485₪        9,219535₪ 2424₪גדרהעלה- מוריה90

       14,104₪       14,104₪     3,910₪        440₪        9,219535₪ ₪ט193ירושליםבית בינה91

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪יא171ירושליםעלי באר92

       11,047₪       11,047₪     3,475₪        480₪        383₪     6,427282₪ ₪ז17ירושליםהבן יקיר לי93

       11,047₪       11,047₪     3,475₪        480₪        383₪     6,427282₪ ₪יב17ירושליםהבן יקיר לי94

       11,047₪       11,047₪     3,475₪        480₪        383₪     6,427282₪ ₪ז17ירושליםהבן יקיר לי95

       10,352₪       10,352₪     2,780₪        480₪        383₪     6,427282₪ ₪י17ירושליםהבן יקיר לי96

         8,802₪         8,802₪     1,390₪        320₪        383₪     6,427282₪ ₪ט171ביתר עיליתלב החינוך חסידי97

         9,346₪         9,346₪     8,1301,216₪ ₪י"ב21ירושליםהישיבה התיכונית חורב98

         6,810₪       10,285₪     3,475₪        6,427383₪ ₪י202אלעדאוהל אשר- עטרת עמרם100

         6,810₪       10,285₪     3,475₪        6,427383₪ ₪יא201אלעדאוהל אשר- עטרת עמרם101

         6,810₪       10,285₪     3,475₪        6,427383₪ ₪י201אלעדאוהל אשר- עטרת עמרם102

         3,115₪         4,854₪     1,738₪        2,710405₪ ₪יב288אלעדאוהל אשר- עטרת עמרם103

         9,346₪       14,561₪     5,215₪     8,1301,216₪ ₪יב268אלעדאוהל אשר- עטרת עמרם104

       10,567₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ו201אלעדאוהל אשר105

         6,164₪         6,164₪     2,027₪        223₪     3,749165₪ ₪ז20אלעדאוהל אשר106

       10,567₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ט172אלעדאוהל אשר107

       10,567₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ו172אלעדאוהל אשר108

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט201בית שמשדרכי איש אוהל אשר109

       12,830₪       15,345₪     2,515₪     2,794₪        535₪     9,219282₪ ₪ה191ירושליםאילנות110

         1,716₪         1,716₪          34₪       1,58794₪ ₪א15ירושליםבית יעקב גבעת שאול111

                ₪-                ₪-ירושליםבית יעקב נווה בת שבע112

                ₪-                ₪-ירושליםבית יעקב נווה בת שבע113

         5,043₪         5,043₪        103₪     4,681259₪ 156₪ירושליםבית יעקב הר נוף114

       14,176₪       16,691₪     2,515₪     4,422₪        9,219535₪ ₪יא26ירושליםקרן אור115

       15,353₪       15,353₪     5,215₪        510₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ז202ירושליםשתילים- לב טהור116

       15,071₪       15,071₪     5,215₪        510₪     8,1301,216₪ ₪ו212ירושליםמנחת שלמה117

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ד211ירושליםשתילים ירושלים118

         7,955₪         7,955₪     2,173₪     1,771₪        507₪     3,388118₪ ₪ב211ירושליםשתילים ירושלים119

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ב211ירושליםשתילים ירושלים120

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ה211ירושליםשתילים ירושלים121

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ו211ירושליםשתילים ירושלים122

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ט211ירושליםשתילים ירושלים123

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪י212ירושליםשתילים ירושלים124

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ח211ירושליםשתילים ירושלים125

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ח211ירושליםשתילים ירושלים126

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ב212ירושליםשתילים ירושלים127

       19,093₪       19,093₪     5,215₪     4,250₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ב211ירושליםשתילים ירושלים128

         9,628₪       14,843₪     5,215₪     1,216₪     8,130282₪ ₪י203ירושליםשבילי התורה- שתילים129

         7,092₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ט172ירושליםשבילי התורה- שתילים130

         7,092₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ט172ירושליםשבילי התורה- שתילים131

         9,628₪       14,843₪     5,215₪     1,216₪     8,130282₪ ₪י212ירושליםשבילי התורה- שתילים132

         9,628₪       14,843₪     5,215₪     1,216₪     8,130282₪ ₪י213ירושליםשבילי התורה- שתילים133

         7,092₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ח171צפריהצפריה- שתילים )צלילים(134

         7,092₪       10,567₪     3,475₪        383₪     6,427282₪ ₪ח171צפריהצפריה- שתילים )צלילים(135

       15,353₪       15,353₪     5,215₪        510₪     1,216₪     8,130282₪ ₪יא212ירושליםנתיבות הלימוד- שתילים136

       15,353₪       15,353₪     5,215₪        510₪     1,216₪     8,130282₪ ₪יא212ירושליםנתיבות הלימוד- שתילים137

       10,967₪       10,967₪     3,475₪        400₪        383₪     6,427282₪ ₪ד171בני ברקשתילים רכים138



 פירוט דרישות תשלום עבור ילדי חינוך מיוחד

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       15,693₪       15,693₪     5,215₪        850₪     1,216₪     8,130282₪ ₪ז282בני ברקשתילים רכים139

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪י171תל אביבאור משה- העמלים140

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17תל אביבאור משה- העמלים141

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17תל אביבאור משה- העמלים142

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪יב17תל אביבאור משה- העמלים143

       13,345₪       13,345₪     8,1305,215₪ ₪יב28תל אביבאור משה- העמלים144

       12,269₪       12,269₪     2,515₪        9,219535₪ ₪גן24בני ברקעלה עזר לילד המיוחד145

         9,501₪         9,501₪     9,219282₪ ₪גן15בני ברקעלה עזר לילד המיוחד146

       16,576₪       16,576₪     2,515₪         325₪     3,982₪        9,219535₪ ₪ו24בני ברקעלה עזר לילד המיוחד147

       16,251₪       16,251₪     2,515₪     3,982₪        9,219535₪ ₪י"ב24בני ברקעלה עזר לילד המיוחד148

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט172בית שמשאור משה149

       11,259₪       11,259₪     8,1303,129₪ ₪יב572בית שמשחמדת התורה- אור משה150

       11,259₪       11,259₪     8,1303,129₪ ₪י282בית שמשחמדת התורה- אור משה151

       11,259₪       11,259₪     8,1303,129₪ ₪י281בית שמשחמדת התורה- אור משה152

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪יב171בית שמשחמדת התורה- אור משה153

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט172בית שמשחמדת התורה- אור משה154

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪ט204ירושליםעטרת התורה- ישיבה155

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪יא202ירושליםעטרת התורה- ישיבה156

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪י173ירושליםעטרת התורה- ישיבה157

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪יב201ירושליםעטרת התורה- ישיבה158

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪י171ירושליםעטרת התורה- ישיבה159

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪יב171ירושליםעטרת התורה- ישיבה160

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪ט202ירושליםעטרת התורה- ישיבה161

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪ט203ירושליםעטרת התורה- ישיבה162

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪ט204ירושליםעטרת התורה- ישיבה163

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪י171ירושליםעטרת התורה- ישיבה164

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪ח171ירושליםעטרת התורה- ישיבה165

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪יא2030ירושליםעטרת התורה- ישיבה166

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪יא2030ירושליםעטרת התורה- ישיבה167

         7,475₪         7,475₪        665₪        6,427383₪ ₪יא201ירושליםעטרת התורה- ישיבה168

       10,466₪       10,466₪     3,475₪         6,427564₪ ₪יב17ירושליםיגדיל תורה169

       10,466₪       10,466₪     3,475₪         6,427564₪ ₪ט17ירושליםיגדיל תורה170

         9,219₪         9,2199,219₪ ₪יא24תל אביבמרכז רפואי שיקומי רעות171

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ט201ירושליםמשכנותיך ישראל172

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ט20ירושליםמשכנותיך ישראל173

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ט17ירושליםמשכנותיך ישראל174

         5,147₪         5,147₪        103₪     4,762282₪ ₪ג17מודיעיןדרכי יהודה )עיריית מודיעין(175

         6,427₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪ו17בית שמשאור התורה- אוהל פרידה לאה176

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17גבעת יעריםמרכז חינוכי גבעת יערים177

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17גבעת יעריםמרכז חינוכי גבעת יערים178

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪י17גבעת יעריםמרכז חינוכי גבעת יערים179

         9,902₪         9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט17גבעת יעריםמרכז חינוכי גבעת יערים180

         4,762₪         4,7624,762₪ ₪ד20שילתלמען אחי- מעיין החינוך התורני181

         5,241₪         5,2415,241₪ ₪ו17גני מודיעיןנוות יעקב- מעיין החינוך התורני182

         5,241₪         5,2415,241₪ ₪ח17גני מודיעיןנוות יעקב- מעיין החינוך התורני183

         5,241₪         5,2415,241₪ ₪ח172גני מודיעיןנוות יעקב- מעיין החינוך התורני185

         5,241₪         5,2415,241₪ ₪ו172גני מודיעיןנוות יעקב- מעיין החינוך התורני186

       10,396₪       12,742₪     2,346₪     9,2191,177₪ ₪יא19ירושליםתקוה לילד188

       10,396₪       12,742₪     2,346₪     9,2191,177₪ ₪ח19ירושליםתקוה לילד189

       10,396₪       12,742₪     2,346₪     9,2191,177₪ ₪יב19ירושליםתקוה לילד190

192-₪                -₪                

193-₪                -₪                

  1,494,608₪  1,931,473₪   21,444₪  427,723₪      5,007₪  116,419₪    64,258₪ 1,294,12019,811₪ ₪ס"ה194

195-₪                -₪                

196-₪                -₪                

197-₪                -₪                
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 2020יוני   – ביקורת התו הסגול אפריל 

 הבסיס החוקי 

הוציאו משרד הבריאות, משרד בכלכלה ומשרד האוצר הנחיות   28.4.2020ביום 
 להעסקת עובדים בתקופת נגיף הקורונה ולהלן ההנחיות: 

 להעסקת עובדיםתו סגול 

עובדים בכל מקומות העבודה ,כולל משרדים   10מעסיק שמעסיק מעל   
  :יפעל לפי הכללים הבאים ,ומפעלים

המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על   - ממונה קורונה •
טבלת   )שמירת הכלליים שיפורטו להלן. אי מינוי ממונה קורונה כרוך בקנס

 (קנסות
 .תו סגול לעובדים המעסיק וממונה הקורונה יחתמו על הצהרת-  הצהרה •

 (טבלת קנסות )אי חתימה על הצהרה כרוכה בקנס שיישמר במשרדי העסק .
יש למדוד חום לעובדים הנכנסים באמצעי שאינו פולשני. לא  - מדידת חום •

 .מעלות ומעלה 38תותר כניסת עובד שחום גופו 
האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין    יש לשמור ככל - ריחוק חברתי •

 .אדם לאדם
לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת,   - ציוד אישי •

עכבר, טלפון קוי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש  
 .של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד

במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות, ישבץ   - לותקפסו •
 .המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת

 : יש לתלות שילוט במקום בולט בנושאים הבאים •
o  מטרים בין אנשים   2שמירת מרחק של 
o  חובת עטיית מסכה 
o   המותר שלא  בכניסה למעלית יש לתלות שלט בדבר מספר הנוסעים

  יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית 

 :הנחיות לעבודה משרדית 

עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת   - עמדה קבועה לעובד •
 .ציוד אישי קבוע

בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם   - שמירת מרחק •
העברת רסס מאדם לאדם )גובה המחיצה   אלא אם יש מחיצה למניעת

ס"מ מתחת לתקרה במידה וקיימים ספינקלרים(.   50  -המקסימלי יגיע ל
בחוק שירות   הוראה זו לא חלה על מפעלים למתן שירותים קיומיים כהגדרתו

וכן על מקום שתחום פעילותו מפורט .1967 -עבודה בשעת חירום התשכ"ז 
 .לתקנות בתוספת השניה

איש, לרבות  50ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד  - פגישות •
 :משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים

o   הקורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה  המעסיק או ממונה
 באמצעים דיגיטליים חלופיים 

o  מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה   2במהלך הפגישה ישמרו
 מחיצה למניעת העברת רסס 

o במסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים. 
 תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד  - אכילה ושתיה •
 יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק מעסיק   - עבודה מרחוק •

https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/more-info/enforcement/
https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/more-info/enforcement/
https://govforms.gov.il/mw/forms/EmployeesStatement%40moital.gov.il
https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/more-info/enforcement/
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P221K6_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P221K6_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P221K6_001.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Kor30.pdf
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מספר הנוסעים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר   - מעלית •
 .לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום

מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל   - היגיינה  •
 .ידייםזה שטיפת  

בדבר החובה לעטות מסכה לפי   על המעסיק ליידע את עובדיו -  מסכה •
 .ההנחיות

אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא   - חולה מאומת •
בודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה  מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום הע

שעות בכפוף להוראה   120שעות או עד  72האפידמיולוגית ולכל היותר עד  
מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו. השגה על כך ניתן  

 . להגיש למנהל שירותי הרפואה

 רקע כללי  
  

לאור ההנחיות הנ"ל, מנהלת אגף כח אדם בעירייה פנתה לביקורת בבקשה לבדוק  
את יישום ההנחיות במחלקות העיריה השונות במטרה ליישם את ההנחיות ולשמור  

 על בריאות העובדים. 
 
 מהלך הביקורת  

 
הביקורת יצאה לבדיקות שטח במחלקות העיירה השונות בהם מתקיימת פעילות ,  

מנהלי המחלקות והעובדים, והמליצה על מיגונים שונים כדי   קיימה פגישות עם 
 לשמור על בריאות העובדים. 

 

 העיקריים  הממצאים 

 ביקורת השטח נערכו בתאריכים הבאים :  

1. 28.4.20          
2. 3.5.20 
3. 7.5.20 
4. 13.5.20 
5. 17.5.20   

 

 :  ביקורת השטח נערכה במחלקות הבאים

לוגיסטיקה, גביה, משפחתונים, שרות  בטחון, שער המלך, חינוך, 
והמחלקה   פסיכולוגי, אשכול פיס, נעלה, ספריה ציבורית, רווחה

 במקוואות הנשים והגברים. לביטחון קהילתי 

 

 

 

https://govextra.gov.il/economy/tavsagol/tavsagol/more-info/mask/
https://govextra.gov.il/economy/tavsagol/tavsagol/more-info/mask/
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 הממצאים העיקריים:  

 

העובדים מדדו חום, קיים  העובדים חתמו על הצהרת בריאות,   •
ים, ריחוק חברתי בין העובדים, הוקצה ציוד אישי קבוע לעובד

 נמצאו חומרי חיטוי . 
 

בכניסות למחלקת הרווחה , במחלקת הגבייה ובספרייה    •
 העירונית הוצבו אחראים לרישום הנכנסים, ומדידת חום.

 
 

בכל המקוואות הוצבו שומרים ואחראים על שמירת כללי התו   •
  04:00הסגול. במקוואות הגברים הוצבו אחראים החל מהשעה 

 לפנות בוקר, נמצאו חומרי חיטוי בכניסה למקוואות  

 

 שהומלצו:  ההמלצות העיקריות 

להקפיד על הצהרות בריאות מידי יום, שילוט במקום בולט, ריענון 
 לקה. הנהלים ע"י מנהל המח

 

 

 



 

  

ישיבות הוועדה 

לענייני ביקורת 

2019 
      

 
      

 2019דוח מבקר העירייה 
      



 עיריית מודיעין עילית                                                                                                    2019דוח מבקר העירייה 

 

 2019 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.  

  

הוועדה אמורה לדון בכל דוחות הביקורת של מבקר העירייה, של מבקר המדינה   •
תלונות הציבור ובדוח של רואה החשבון מטעם משרד הפנים. כמו כן על   ונציב

 הוועדה במסגרת דיוניה לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת. 

 

   2019חברי וועדת הביקורת בשנת  •

 הרב שמואל אלישיב   –יו"ר הוועדה 

 הרב משה מוטרפרל –חבר הוועדה  

 חבר הוועדה  - הרב אבינועם שיפמן

 הרב ח.מ  ויזל  –וועדה  חבר 

 דיונים לפי הפירוט הבא :  5קיימה וועדת הביקורת   2019בשנת  •
 

 הנושאים הנדונים   מועד קיום הוועדה  מס' וועדה
דיון בהמלצות דוח הביקורת  • 30.1.19 1

 השנתי של מבקר העירייה
תשלומי העירייה עבור ילדי   •   27.11.19 2

 חינוך מיוחד 
 התלמידים ליקויים בהסעות  •

 רכישת טובין לעירייה  • 9.12.19 3
איכות השירות הניתן   •

 לתושבים ע"י המוקד העירוני 
 הצטיידות לבתי הספר  •

מעקב תיקון ליקויים בדוח  • 22.12.19 4
 מבקר העירייה 

מעקב תיקון ליקויים בדוחות  •
 קודמים של משרד הפנים

דיון סופי והצגת הדוח השנתי   • 31.12.19 5
ההמלצות לקראת אישור 

 והגשתו לחברי מועצת העיר 
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 ביום שלישי ג'  14/19אושר לפרסום בישיבת מליאה  2018דוח מבקר העירייה לשנת  •
 . 31.12.19בטבת תש"פ 

 

 30.1.2019תאריך:  
 

 1/19פרוטוקול ועדת ביקורת  
 30.1.2019הישיבה התקיימה בתאריך: 

 11:30 - 10:00בין השעות 
 מיקום: משרד גזבר העירייה   

 
 נוכחים: 

 יו"ר הועדה  –שמואל אלישיב חבר מועצת העיר  
 חבר הועדה  –משה מוטרפרל חבר מועצת העיר  

 חבר הועדה  –אבינועם שיפמן חבר מועצת העיר  
 מבקר העירייה  –יהושע אהרונוביץ  

 גזבר העירייה  –אבי עדן  
 

  : פתיחה יו"ר
 ,   2019לשנת   1אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  

המלצות המבקר ואישור הדו"ח להגשה    2017על סדר היום: דו"ח מבקר העירייה לשנת  
 למועצת העיר . 

 
 המבקר:  

במסגרת הדיון בדוח הביקורת שהכנתי הוקדש פרק מיוחד לנושא  שיתוף הפעולה בין  
בנושא מכירת כרטיסים לאירועים. יעילות הביקורת נמדדת    בעירייה למתנ"ס  ופרק נוסף

במידת ההפנמה של הגוף המבוקר, ביישום ההמלצות ובהפקת לקחים באופן שימנע את  
הישנותם של הליקויים בעתיד ואכן העירייה תיקנה את הליקויים מיד עם המצאת טיוטת  

 הדוחות. 
 

 : חברי הוועדה
את החומר בזמן המאפשר עיון מיטבי לקראת  ראשית מציינים לשבח את המבקר ששלח 

הוועדה. מר אבינועם שיפמן ציין את התרשמותו מדוח הביקורת השנתי ואישר כי אכן נכח  
בחלק מאירועי התרבות שנערכו לאחרונה בעיר וגביית הכספים נעשתה בצורה יעילה  

 ומסודרת יותר. 
 

 המבקר 
המלצותיו המקצועיות ועדכן את חברי הוועדה בדבר  המבקר הקריא מתוך הדוחות הנ"ל את  

 תיקון הליקויים. 
 

 חברי הוועדה 
הוועדה מקבלת את כל המלצות המבקר לדו"ח הביקורת וממליצה להעביר לאישור את דו"ח  

 המבקר והמלצותיו למליאת מועצת העיר 
 

 
 תודה לכולכם 

 הישיבה נעולה 
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 27/11/19תאריך:  
 
 2/19ביקורת  פרוטוקול ועדת 

 27.11.2019הישיבה התקיימה בתאריך: 
 10:10-11:00בין השעות 

 מיקום: חדר ישיבות מחלקת חינוך   
 

 נוכחים: 
 יו"ר הועדה  –אלישוב שמואל חבר מועצת העיר  
 חבר הועדה  –משה מוטרפרל חבר מועצת העיר  

 חבר הועדה  –אבינועם שיפמן חבר מועצת העיר  
 העירייה מבקר  –יהושע אהרונוביץ  

 
  : פתיחה יו"ר

 ,   2019לשנת   2אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  
 דיון בדוח ביקורת תשלומי העירייה עבור ילדי חינוך מיוחד  על סדר היום: • 

 דיון בדוח ביקורת ליקויים בהסעות  •           
 המבקר:  

ני נושאים שאתם חברי הוועדה  כל שנה אנו דנים בדוחות של שנים קודמות וכעת מדובר בש
יוני וכמות פרטי  -בחרתם לביקורת, את הבקשות לביקורת קיבלתי בסביבות חודשים מאי 

  2018הביקורת רבים מאוד ולכן הביקורת התפרסה על פני תקופה ארוכה שזה בעצם כל שנת 
 2019ואף לתוך שנת  

נוך מיוחד מחוץ לעיר מה  נושא ראשון אלו תשלומים שלנו לגופים המספקים את צרכי ילדי חי 
שנקרא הבסיס של הבסיס פשוט לוודא שהילדים המסכנים האלו מקבלים את מה שאנו  

משלמים עבורם, החלק הכלכלי הוא חשוב אך העיקר זה איכות וכמות השירות וצרכי  
הילדים ממילא וכפי שראיתם בתמצית ותיכף אפרט הפרטים הם רבים מאוד פריסת  

 ך שמהלך הביקורת כלל עבודה רבה  המוסדות רחבה אף היא כ
 

נושא שני הם הסעות החינוך המיוחד גם שם מהלך הביקורת ארוך מאוד שכן המימצאים  
 צריכים להיאסף בשיטתיות ובעקביות בעבודת שטח מאומצת ומדוייקת כדי להסיק מסקנות 

 
 : חברי הוועדה

 נשמח לפירוט בעל פה על מהלכי הביקורת  
 

 המבקר מפרט דוגמאות וממצאים מהביקורות השונות 
 
 

 בוועדה הבאה נדון בדוחות עבור איכות השירות במוקד העירוני וכן התנהלות מחלקת רכש  
 

 
 תודה לכולכם 

 הישיבה נעולה 
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 9/12/19תאריך:  
 

 3/19פרוטוקול ועדת ביקורת  
 9.12.2019הישיבה התקיימה בתאריך: 

 10:20-11:00בין השעות 
 מיקום: חדר ישיבות מחלקת חינוך   

 
 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  

 
  : פתיחה יו"ר

 ,   2019לשנת 3אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  
 דיון בדוח ביקורת הליכי רכישת טובין במחלקת רכש על סדר היום: • 

 דיון בדוח ביקורת איכות השירות הניתן במוקד העירוני  •           
 •  ניהול מצאי בבתי הספר           

  
 המבקר:  

 
רכש ראיתי שישנה הפרדת תפקידים נאותה   במסגרת עבודת הביקורת במחלקת

בשונה מהמצב הרווח בהרבה רשויות בהן המזמין הוא גם מקבל הציוד שזה פתח למעילות  
וכד' אצלנו ההפרדה ברורה ביותר, בפועל זה עובד כך: מנהל מחלקה רלוונטית מבצע הזמנה  

ידי מנהל מחלקת  ההזמנה עוברת תהליך פורמאלי )התמחרות, הצעות מחיר, או מכרז( על  –
בתום האספקה חותם המזמין מהמחלקה   – הגשה לחתימות ראש העיר והגזבר   –רכש 

 הרלוונטית על אישור קבלת הציוד 
 

עדיין פתוחות   2018מהפניות של  35%במסגרת הביקורת במוקד העירוני נמצא כי כ  
מהפניות    30%הווי אומר שאין שום מידע מה בוצע והאם טופל בפניות אלו כמו"כ נמצאו כ 

 שטופלו/בוצעו באיחור המהווה סטייה מהזמן  
עיקר הסטייה מזמני הטיפול נצפתה במחלקות האחזקה לדעתי חסר מנהל אחד שינווט את  

 משימות האחזקה השונות בין צוותות האחזקה השונים  
 

ההמלצה העיקרית היא לקבוע סדרי עבודה ותחומי אחריות ברורים בין כל גורמי האחזקה  
 בעירייה 

 
סקירת מצאי בבתי הספר: ישנם כמה מאפיינים לדרישות ציוד א. גידול טבעי ב. בלאי   
   5%טבעי כ 

במסגרת תפקידי אני רק ממלא דו"ח על המצאי הקיים כאשר דו"ח זה מהווה את הבסיס  
 לשיקול דעת מחלקת חינוך האם וכמה להזמין למוסד כזה או אחר  

בעקבות הדו"ח הסתבר שאין צורך בהזמנה כלל או שמספיק פחות ציוד  ברוב המקרים כמובן  
אך בהחלט היו מקרים בהם מוסד הזמין מעט והתברר באמצעותי שמגיע להם הרבה יותר  

 וכך אכן נעשה 
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 תודה לכולכם 

 הישיבה נעולה 
 

 
 

 4/19פרוטוקול ועדת ביקורת  
 22.12.2019הישיבה התקיימה בתאריך: 

 10:20-11:00בין השעות 
 מיקום: חדר ישיבות מחלקת חינוך   

 
 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
 ,   2019לשנת   4אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  

 דיון בדוח מעקב תיקון ליקויים מבקר העיריה  על סדר היום:  • 
 דוחות קודמים מ. הפנים  –•  דיון בתיקון הליקויים            

  
 המבקר:  

 
לצו,  יעילות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר ביישום ההמלצות שהומ

 בהפקת לקחים באופן שימנע את הישנותם של הליקויים בעתיד 
במסגרת מעקב תיקון הליקויים נבדקו הליקויים בדוחות הקודמים בנושאים של התנהלות  

אירועי תרבות, פרוייקטים בתחום הנוער והקהילה, תשלום עבור תלמידי  חוץ בחינוך  
 מוסדות החינוך. המיוחד, גניבת סולר מתחנת השאיבה, ושמירת טובין ב

 
 המבקר מציג בפני חברי הוועדה את הפעולות שננקטו בכל נושא. 

 
במסגרת מעקב תיקון הליקויים שהועלו בדוחות משרד הפנים בשנים הקודמות הוצגו  
הפעולות שננקטו על ידי העיריה בנושאים הבאים: ביצוע תקציבי פיתוח, מערך השכר  

נגנוני בקרה וביקורת פנימית, כמופיע בדוח המבקר  והעסקת עובדים, ארנונה ומים, חייבים, מ 
 שהוצג לחברי הוועדה. 

 
 הוועדה דנה בסעיפים הרלוונטיים וממליצה למבקר להמשיך ולעקוב אחר תיקון הליקויים. 

 
 

 
 תודה לכולכם 

 הישיבה נעולה 
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 5/19פרוטוקול ועדת ביקורת  
 31.12.2019הישיבה התקיימה בתאריך: 

 17:45-18:00השעות בין 
 מיקום: חדר ישיבות מחלקת חינוך   

 
 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  

 
  : פתיחה יו"ר

 ,   2019לשנת   5אני מתכבד בזה לפתוח את ישיבת ועדת הביקורת מספר  
 הגשת והצגת דוח הביקורת למועצת העיר  על סדר היום:  • 

  
 המבקר:  

 
כולל תגובות ראש   2018לאחר שהוועדה דנה בכל הנושאים שהועלו בדוח מבקר העיריה לשנת 

מבעוד מועד מוגש בזאת דוח   העיר לכל הדוחות המפורטים המוצגים בפניכם ושנשלחו אליכם
בכולל את הנושאים הבאים: רכישת טובין מחלקת רכש, מוקד עירוני,   2018המבקר לשנת 

ניהול מצאי בבתי הספר, תשלומי העיריה עבור ילדי חינוך מיוחד, ליקויים בהסעות, ודוחות  
ן במליאת  מעקב תיקון ליקויים משנים קודמות על מנת להגישו ערוך לחברי מועצת העיר לדיו 

 המועצה 
 

 יו"ר : 
 

אני מתרשם מאוד לטובה מעבודת המבקר והיקף פרטי הביקורת השונים בצורה מקצועית  
 ומכובדת ומבקש מחברי הוועדה לאשר את ההגשה למועצת העיר.  

 
הוועדה מקבלת את כל המלצות המבקר לדו"ח הביקורת וממליצה להעביר לאישור דו"ח  

 . למועצת העיר 2018המבקר לשנת 
 

 
 

 תודה לכולכם 
 הישיבה נעולה 

 

 

   

 
 

 



 

  

 תיקון ליקויים
 

 
      

 2019דוח מבקר העירייה 
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 פרק מעקב תיקון ליקויים 

 מבוא  

יעילות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר, ביישום ההמלצות  
שהומלצו, בהפקת לקחים ותיקון ליקויים באופן שימנע את הישנותם של הליקויים  
בעתיד. מעקב הביקורת אחר תיקון הליקויים יש בו משום תזכורת ודרבון נוסף של  

 הנוגעים בדבר לתקן ולהשלים את הליקויים השונים.  

  

 2018 מבקר העירייהדוח 

 

 עיקרי ההמלצות שהומלצו והפעולות שננקטו 

 רכש 

הביקורת ממליצה להכין תכנית צריכה תקופתית מידי רבעון בשיתוף עם   •
מנהלי המחלקות בעירייה מנהל הרכש ובתיאום עם הגזבר. תכנון צריכה  

מראש בנושא הרכש מקנה לעירייה יתרונות כמו  קיצור זמן ההמתנה  
לקבלת הפריט הנרכש, שהות לנהל משא ומתן כספי עם הספקים ולהגביר 

 כלכלית.   את היעילות ה
 

.הביקורת ממליצה לוודא שהרכישה תיעשה בסמוך למועד קבלת הצעות  •
 המחיר  ולבצע רכישות על סמך הצעות מחיר עדכניות.  

 
 

הביקורת ממליצה למלא  בטופסי ההזמנה יצוין זמן האספקה ותקופת   •
האחריות  של הציוד הנרכש כדי לבצע בקרה נאותה על הליך הרכש לפני  

 החתימה על טופס ההזמנה.  
 
 

 הליקויים תוקנו במלואם. הפעולות שננקטו:

 

 מוקד עירוני 

הביקורת ממליצה לקבוע את תחומי האחריות, הכפיפות ,סדרי העבודה   •
וחלוקת התפקידים בין כל גורמי האחזקה  בעירייה . יש להחליט על גורם 

 מטפל בנושא האחזקה כדי למנוע העברת משימות מעובד לעובד.   
 

הביקורת ממליצה להפעיל מערכת מעקב  אחר פניות שטופלו בחריגה   •
 עו או שלא טופלו כלל.  מממדי הזמן  שנקב

 



 עיריית מודיעין עילית                                                                           2019דוח מבקר העירייה 

הביקורת ממליצה למוקד העירוני לדואג שהפניות יטופלו במועד הזמן   •
שנקבע  ולדאוג שהמטפל במשימה ידווח באופן מידי למערכת הממוחשבת 

 על אופן טיפולו בסמוך למועד הטיפול ולא לאחר זמן.  

 

הביקורת ממליצה לקבוע נהלים ולרענן את נהלי העבודה הקיימים לכל   •
 מנהלי  המחלקות בעירייה בכל הקשור לטיפול בפניות המוקד.  

 

יש לבצע רישום ומעקב אחר הפניות והטיפול בהם, לקבוע סדרי עבודה פנים    •
מחלקתית וחלוקת תפקידים בין המטפלים במשימות למזכירות ולתעד את 

 הליך הטיפול.  

 

 

. הביקורת ממליצה שמנהלי המחלקות ידווחו מידי חודש למוקד על עיכוב  •
 בביצוע  משימות בפירוט הסיבות לכך.  

 

הביקורת ממליצה לבצע מעקב ופיקוח על הפניות , לצמצם את הפניות   •
 הפתוחות או פניות שנסגרות באיחור תוך תיעוד לגבי הטיפול שנעשה.  

 

המפרט את תוכן הדיווח בעניין הפניות   ש לקבוע נוהל פעולה מתקנת ומונעת י •
שהתקבלו במוקד העירוני ולא נסגרו בזמן הביקורת ממליצה כי המוקד  

העירוני יהיה אחראי על נוהל פעולה מתקנת , למשלוח דיווחים על איחורים  
 בסגירת הפניות.  

 

הביקורת ממליצה לבחון את הצורך בשינוי מדדי הזמן שנקבעו לאור ממצאי   •
ות שנסגרו באיחור במדגם הפניות בחודש נובמבר במחלקת  דוחות הפני

תברואה, ניקיון, פיקוח עירוני, שרות וטרינרי, תאורה ופיקוח בניה כדחי  
לצמצם את הסטייה ממדדי הזמן ולייעל את הטיפול בפניות המתקבלות  

 במוקד העירוני בתקלות ומפגעים המתרחשים בעיר.  
 
 

קד החל בתהליך  בשנה האחרונה המו  הפעולות שננקטו:
התייעלות ושדרוג המענה ע"י המוקד העירוני. הדגש הינו  

ה של צוות תוכנית  מקסימום יעילות שירות ובקרה בהנחי
 ממריאים כולל. התהליך מתעכב מאילוצי נגיף הקורונה. 
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 הסעות

על העירייה לבדוק ולבחון  את זכאותם של כל תלמידי החינוך המיוחד לפי   •
הקריטריונים שקבע משרד החינוך . צעד זה עשוי להביא לחסכון כספי  

 לעירייה.  
 

על העירייה לשקול את המשך העסקתה של חברת דן לימוזין לאור   •
 הממצאים  החמורים שנמצאו בשטח ובניגוד לחוזה.  

 
 

.על העירייה להדק את הפיקוח והבקרה על הסעות התלמידים בחינוך   •
המיוחד באמצעות המשכ"ל והאחראית על ההסעות כדי למנוע איחורים, 

 איחוד קווים, וטלטלה מיותרת של הילדים.  
 
 

 הפעולות שננקטו:
 

 בדיקת זכאותם של ילדי החינוך המיוחד נעשית באופן קבוע. •
 

בעקבות הביקורת הוחלפה חברת דן לימוזין בחברת הסעות   •
 אחרת. העירייה ביטלה את ההתקשרות עם החברה. 

 
 

המחלקה נמצאת בהליך הטמעת מערכת ניתור רכבים שתסייע  •
 לפיקוח ובקרה על הליקויים בהסעות. 
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  2019 -  מעקב תיקון ליקויים משרד הפנים

  

מייחסת חשיבות רבה לדוח הכספי ודוח הביקורת  עיריית מודיעין עילית   •
המפורט ופועלת באופן יסודי לתיקון הליקויים באופן שימנע את הישנותם 

של הליקויים בעתיד. יחד עם זאת, העירייה רואה חשיבות רבה במעקב אחר  
ומדרבנת את כל הנוגעים בדבר לתקן ולהשלים את    םתיקון הליקויי

 הליקויים השונים.  

 

הדוח הכספי ודוח הביקורת המפורט העירייה הורתה לעובדים    עם קבלת  •
הרלוונטיים להפיק לקחים ולתקן את הליקויים באופן שימנע את הישנותם 

 בעתיד.  

 

העירייה נקטה בפעולות רבות לתיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת  •
כולל יעוץ  משפטי, והנחיות מקצועיות להקפדה על הנהלים כפי שיפורט  

 המשך.  ב

 

 2019פרוטוקול הוועדה לתיקון ליקויים דוח ביקורת מפורט 

 2.9.20תאריך :  

  מנכ"ל העירייה, גב' –גזבר העירייה, יאיר קירשבוים   –מר אבי עדן משתתפים : 
 מבקר העירייה  -מנהלת אגף חשבונות, אהרונוביץ יהושע  –גלוסקינוס 

 

 ( 8הממצאים העיקריים ) עמוד -דיון בפרק 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 וחלקם  

תברי"ם עם פעילות בעבר 
 וללא ביצוע במהלך השנה  

רבים שזה  ישנם תברי"ם  תוקן 
לא רלוונטי כי הביצוע  
באמצע. יחד עם זאת  

בעקבות הביקורת,  
העירייה עשתה סריקה  
וישיבת מליאה אחרונה  

תברי"ם   6נסגרו  20יולי 
 שעלו בביקורת.  

מהנדסת העירייה  
החדשה מגבשת פיקוח  

הדוק יותר על ביצוע  
 התברי"ם. 
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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 התקבל אישור ממשרד 

 הפנים להקצאות. 

ר  העירייה עושה כל אש תוקן 
בידה 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. 

 

 

 פרק ג – מעקב אחר תיקון ליקויים  -דיון בפרק ג 

 

 הפעולות שננקטו  סטטוס ליקוי  ה 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. 

 

 

 

 








