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  8201הדין וחשבון השנתי על  הביקורת לשנת 

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

, בה בעת כנדרש בפקודת העיריות מועברים עותקים מהדו"ח לחברי 2018הביקורת בעירייה לשנת 

 וועדת ביקורת.

 

מחלקת רכש,  –הליך רכישת טובין לעירייה . השנה עסקה בנושאים שונים וחשוביםהביקורת 

ם בחינוך המיוחד, ליקויים בהסעות תלמידים המוקד העירוני , תשלומי העירייה עבור תלמידי

 דווח על תיקון הליקויים שעלו בדוחות קודמים.ובתוך העיר, ניהול מצאי בבתי הספר, 

תהליכי הרכש של בו נבדקו  הליך רכישת הטובין לעירייה"בנושא "פרק העוסק   במוקד הדוח 
 נהל התקין. דרישות החוק, התקנות והוראות המלהעירייה בהתאם 

עבודת המוקד העירוני בו נבדקו  פניות של תושבי העיר וניתובן   פרק מיוחד  הוקדש לנושא
 לגורמים הרלוונטיים במערכת העירונית במטרה לתת מענה וטיפול. 

השירותים הניתנים לילדי החינוך המיוחד הלומדים במוסדות החינוך מחוץ  בנושאעוסק נוסף פרק 

 .ומוגבלויותם בעלי צרכים מיוחדים ילדיעל רקע המודעות לנושא לעיר 

שבדיקתם נמשכה עד סוף שנת הלימודים  לאור נושאיםדו"ח זה הוגש לכבודו בחודש יולי 

 במוסדות החינוך. 

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

 חודשים מיום קבלתו.

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

 מחלקת רכש –הליך רכישת טובין  .1

 מבנה ארגוני 

  היקף הפעילות 

 תהליך הרכש 

 ונספחים המלצות הביקורת 

 מוקד עירוני .2

  2018פילוח פניות 

 פניות פתוחות 

 פניות שנסגרו בחריגה 

 ונספחים המלצות הביקורת 

 בחינוך המיוחד םעבור תלמידיהעירייה  תשלום .3

 ממצאים עיקריים 

  במוסדות החינוך והמלצותביקורת שטח 

 המלצות ונספחים 

 ליקויים בהסעות תלמידים  .4

 נתונים כספיים 

 מערכת ההסעות 

 ביקורת שטח ותצפיות 

 דווח מול ביצוע 

 המלצות ונספחים 

 ניהול מצאי בבתי הספר .5

 ממצאים עיקריים 

 ממצאי ביקורת שטח 

 ונספחים המלצות הביקורת 

  

 ישיבות הוועדה לענייני ביקורת .6

 ליקוייםמעקב תיקון  .7

 צוות תיקון ליקויים 
  העירייהדוח מבקר המבקר 

  הפנים דוח מבקר משרד 

 

 



הליך רכישת 

 טובין

 מחלקת רכש
 2018דוח מבקר העירייה 
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 מחלקת רכש –הליך רכישת טובין 

 הבסיס החוקי 

תהליכי הרכש של הרשות יתבצעו בהגינות, תוך שמירה על עקרונות התחרותיות  .1
והשוויון, ביעילות מהבחינה הכלכלית והמנהלית ובהקפדה על קיום כל דרישות 

אות מינהל תקין החלות עליה ) המדריך למנהל שפרסם החוקים, התקנות והור
 (2014משרד הפנים בשנת 

 הרקע הכללי

מדיניות עיריית מודיעין עילית היא להבטיח כי תהליכי הרכש וההתקשרויות של 
העירייה יבוצעו ביעילות כלכלית ומנהלית תוך עמידה בכל דרישות החוקים, 

 התקנות וההוראות החלות עליה.

 תמטרת הביקור

 . התנהלות מחלקת  הרכש והליך הרכש בעירייהלבדוק ולבחון את 

 מהלך הביקורת

מנהלת ל מחלקת הרכש, עובדי מחלקת הרכש, מבקר העירייה ערך פגישות עם מנה
 .הסברים ומסמכים מפורטים מחלקת חשבונות ועובדי הנהלת חשבונות וקיבל

  

 מחלקת רכש –הליך רכישת הטובין 

ייה כוללת שלושה עובדים. מנהל מחלקת רכש, אחראית על . מחלקת הרכש בעיר 1
הצעות מחיר שתפקידה לקבל הצעות מחיר מספקים , לפתוח הזמנות , ולעקוב אחר 
הליך הרכש. עובדת נוספת אחראית על רכישת הציוד המתכלה ואספקתו למחלקות 

 .העירייה 

מחלקת הרכש בעירייה אחראית על הליך הוצאת טופסי הזמנה, בקשת  .2
הצעות מחיר מספקים , על פרטים הנכללים בהצעה, השוואה בין הצעות 

  והצגתן לגורמים המוסמכים.המתקבלות מהספקים 
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רכישות ל הזמנות  טפסי הזמנה בסכום כולל של  1797  הוציאההעירייה  2018בשנת  .3
 לפי הפירוט הבא:  .₪ 35,909,192.40טובין בסך כולל של 

 

 מספר טופסי סטטוס הזמנות
 הזמנה

 סכומי ההזמנות

הזמנות שבוצעו 
 בפועל

1316 19,709,522 ₪ 

ההזמנות שאושרו 
 לביצוע

154 4,837,019 ₪ 

הזמנות שבוצעו 
 באופן חלקי

171 6,623,804 ₪ 

הזמנות ממתינות 
 לאישור

22 1,346,469 ₪ 

 ₪ 2,434,412 126 הזמנות שבוטלו

 ₪ 138,964 8 הזמנות שנפתחו בלבד

 

ע"י הנהלת חשבונות לאחר  שבוצעו בפועל הם הזמנות רכש שאושרוהזמנות רכש   .4
 , שולמו לספקים ונסגרו. הזמנות שאושרו לביצוע הם הזמנותבדיקת סעיף תקציבי

ממתינות לביצוע. הזמנות רכש שבוצעו באופן חלקי הם ונחתמו ע"י הגזבר  שנבדקו,
גזבר הם הזמנות  הזמנות ששולמו לספקים באופן חלקי. הזמנות הממתינות לאישור

רכש שהוצאו אך  עדיין לא נחתמו . הזמנות שבוטלו הם הזמנות רכש שהוצאו אך 
 לא שולמו. הזמנות שנפתחו הם הזמנות רכש שהוצאו אך לא התקדמו מעבר לכך .
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הזמנות רכש  573הזמנות רכש נפתחו ע"י האחראית על הצעות מחיר ,   1202 .5
הזמנות רכש הוצאו ישירות ע"י  22נפתחו ע"י האחראית על ציוד מתכלה, 

 הנהלת חשבונות. 

הביקורת מציינת כי הזמנות הרכש ע"י הנהלת חשבונות הם רק במקרים 
 מיוחדים כמו חופשות או היעדרות של עובדי המחלקה. 

 

 נוהל רכש –הליך רכישת הטובין 

 

העירייה מקפידה על הפרדת תפקידים בהליך הרכישות כדי למנוע טעויות, אי  .1
לא באחת ממחלקות העירייה  רים ומעילות. מזמין המוצר דהיינו מנהל מחלקה סד

יהיה הגורם שמתקשר עם הספק אינו חותם על טופס הזמנה ואינו מעביר חשבונית 
 לתשלום.

מנהל המחלקה מעביר בקשה למנהל הרכש, מנהל הרכש מבצע את ההזמנה, ראש  .2
וצר מאשר את קבלת המוצר, העיר וגזבר העירייה חותמים על ההזמנה, מזמין המ

, הגזבר מאשר את התשלום ומעביר החשבונית מעוברת לבדיקה בהנהלת חשבונות 
 לתשלום. 

ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות בנוהל הרכש של העירייה נקבע כי מנהל הרכש,   .3
הרכש  עבור העירייה מחלקת  בלבד מורשים לבצע הליך רכישהבמקרים חריגים 

 הזמנה ומגישים אותו לגזברות לצורך חתימה. יסטופאחראים על פתיחת 

הביקורת מציינת כי הפרדת התפקידים היא כלי בקרה חשוב בהליך רכישות הטובין  .4
 של העירייה .

מנהל הרכש או הנהלת חשבונות מבצעים הקמת ספק ממוחשבת ורק אז ניתן  .5

וועדת הרכש להוציא הזמנת עבודה לספק. המערכת הממוחשבת מתריעה על תוקף 

 וסכום הפטור.
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תהליך הרכש בפועל מתבצע בשלבים הבאים : בקשה כתובה מהגורם המזמין ,  .6

אישור הבקשה ע"י מנהל מחלקת הרכש לאחר בדיקת זכיין וסעיף תקציבי, פניה 

לספקים לקבלת הצעות מחיר, הזנת הזמנת עבודה למערכת הממוחשבת לפי הספק 

ימה בעירייה, שליחת ההזמנה לספק עם העתק החת ימורשהזול ביותר, והחתמת 

 למזמין.

המערכת הממוחשבת משריינת באופן אוטומטי את סכום הפריטים שהוזמנו בטופס  .7

ההזמנה למרות שיכולים להיווצר עיכובים בהחתמת ההזמנה. מצב זה גורם לכך  

שמצד אחד הזמנת העבודה מתעכבת ומאידך המערכת כבר משריינת את הסכום 

 טופס ההזמנה.המופיע ב

טופס הזמנת הרכש כולל תיאור מלא של הטובין שהוזמנו , כמות, מחיר ליחידה,  .8

תנאי תשלום. בסקירת טופסי הזמנה נמצא כי לא צוין אופן האריזה, מועד 

מנהל הרכש מסר לביקורת כי לכל טופס הזמנה  האספקה ותקופת האחריות.

 תקופת אחריות.מצורפת הצעת המחיר הרלוונטית כולל מועד אספקה ו

מבצעת רכישות על פי צרכים שוטפים של המחלקות העלתה כי העירייה הביקורת  .9

כנית אך לא הכינה ת קציב הרכש השנתי שאושר לכל מחלקההשונות בכפוף לת

 צריכה תקופתית כנדרש בתקנות הרכש.

בשיתוף עם מנהלי המחלקות  כנית צריכה תקופתיתעירה כי הכנת תהביקורת מ

 עשויה לייעל את הליכי הרכש במובן הכלכלי והמנהלי.ועמידה בה 

במקרה חריג שבוצעה גם  העירייה אינה מבצעת כלל רכישות ללא הזמנה חתומה.   .10

רכישה ללא טופס הזמנה,  הנהלת החשבונות אינה תשלם עבור ההזמנה למרות 

 יתרה חיובית בסעיף התקציבי.
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בתוספת מעמ פטורות מביצוע ₪  10,000בסכום שאינו עולה על  קטנות  רכישות  .11

 הליך הצעות מחיר וניתן להתקשר על בסיס הצעה אחת בלבד.

הכרחית  היא מסוימתבמקרים חריגים רשאי מנהל הרכש להחליט שהתקשרות   .12

 . מידיולהוציא טופס הזמנה באופן ודחופה 

 זמן האספקה ותקופת האחריות של הציוד הנרכש יןצו לאטופסי ההזמנה מבחלק   .13

כדי לבצע בקרה נאותה על הליך  ורת ממליצה להקפיד על מלוי כל הפרטיםהביק

 הרכש לפני החתימה על טופס ההזמנה.

הביקורת התרשמה כי עבודת המחלקה נעשית בצורה יעילה ומושכלת ועל פי נהלים   .14

 ברורים.

 

תהליכי הרכש של העירייה מתבצעים בהגינות, תוך שמירה על עקרונות לסיכום,  
שוויון בהקפדה על קיום דרישות החוק, התקנות והוראות המינהל התחרות וה

 .  באופן יעיל ומושכל מתבצע התקין. ניהול הרכש

הביקורת מודה למנהל הרכש ,לגזבר העירייה, לעובדי המחלקה, לעובדי מחלקת 
מכרזים, והנהלת חשבונות על שיתוף הפעולה המלא שהביאה לביקורת יעילה 

 ואפקטיבית.
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 מלצות הביקורתה

בשיתוף עם מנהלי  הביקורת ממליצה להכין תכנית צריכה תקופתית מידי רבעון .1
בנושא המחלקות בעירייה מנהל הרכש ובתיאום עם הגזבר. תכנון צריכה מראש 

הרכש מקנה לעירייה יתרונות כמו  קיצור זמן ההמתנה לקבלת הפריט הנרכש, 
  ר את היעילות הכלכלית.שהות לנהל משא ומתן כספי עם הספקים ולהגבי

הביקורת ממליצה לוודא שהרכישה תיעשה בסמוך למועד קבלת הצעות המחיר  .2
 על סמך הצעות מחיר עדכניות. ולבצע רכישות

הביקורת ממליצה למלא  בטופסי ההזמנה יצוין זמן האספקה ותקופת האחריות  .3
טופס  של הציוד הנרכש כדי לבצע בקרה נאותה על הליך הרכש לפני החתימה על

 ההזמנה.

 

 תגובת ראש העיר

 

נהל המיממצאי הביקורת מעידים כי הליך הרכש בעירייה מתבצע לפי עקרונות 
 התקין לרבות קיום תחרות הוגנת ומתן הזדמנויות שוות לכולם. 

העירייה מקפידה על הפרדת תפקידים בהליך הרכישות כדי למנוע טעויות ואי 
א תכנית צריכה תקופתית, וייעול סדרים ומקבלת את המלצות המבקר בנוש

 .הבקרה
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1656,600.007,722.007,722.008,528.00-806לפני מע"מ40שמירה בטחונית-הוצ'שונות                           1722000780סגורה180013601407000001.01.2018
9,900.009,900.0011,583.0011,583.0011,583.000לפני מע"מ1דרכים ומדרכות-חומרים                              1742200720סגורה180014600309700001.01.2018
1.511,711.7013,702.5013,702.50013,702.50כולל מע"מ10500מח חינוך - הוצאות שונות                           1811000780סגורה180019699999999901.01.2018
5.85877.51,026.681,026.681,131.96-105.28לפני מע"מ150מקוואות- רכישת גז                                 1856200781ביצוע חלקי180150600152200001.02.2018
5.852,047.502,395.582,395.582,147.32248.26לפני מע"מ350חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי180150600152200001.02.2018
5,802.005,802.006,788.346,788.346,788.000.34לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180153601345800001.02.2018
17,422.9617,422.9620,384.8620,384.8623,296.99-2,912.13לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180148600411100001.02.2018
4,977.9919,911.9623,296.9923,296.9923,296.990לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180149600411100001.02.2018
2,822.002,822.003,301.743,301.743,301.740לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180483600906500001.05.2018
3003003513513510לפני מע"מ1שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה180744601108600001.07.2018
111.111,333.321,559.981,559.981,560.00-0.02לפני מע"מ12שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה180744601108600001.07.2018
3,671.003,137.613,671.003,671.003,630.5140.49כולל מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180748600609600001.07.2018
5,176.8320,707.3224,227.5624,227.5624,227.550.01לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180746600411100001.07.2018
23,295.7323,295.7327,256.0027,256.0027,256.01-0.01לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180745600411100001.07.2018
1,900.001,900.001,900.001,900.001,950.00-50ללא מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181242600222100001.11.2018
15300351351280.870.2לפני מע"מ20אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה180023601514200002.01.2018
5905905905905900ללא מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה180028601909900002.01.2018
550.01550.01643.51643.51643.510לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180022601917600002.01.2018
560560655.2655.2656-0.8לפני מע"מ1א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה180027600204400002.01.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,462.000.5לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180025602117900002.01.2018
3,500.003,500.003,500.003,500.003,500.000ללא מע"מ1פעילויות בריאות                                   1833300780סגורה180029600146000002.01.2018
388.03388.034544544540לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180754601350500002.07.2018
5.161,032.001,207.441,207.44968.8238.64לפני מע"מ200מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180752600143300002.07.2018
5.161,548.001,811.161,811.161,989.20-178.04לפני מע"מ300חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180752600143300002.07.2018
50505050500ללא מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181028600222100002.09.2018
20808080800ללא מע"מ4מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181028600222100002.09.2018
701,400.001,400.001,400.001,400.000ללא מע"מ20מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181028600222100002.09.2018
5.415,410.006,329.706,329.702,190.004,139.70לפני מע"מ1000מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420ביצוע חלקי181025600143300002.09.2018
5.416,762.507,912.137,912.138,330.07-417.94לפני מע"מ1250חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי181025600143300002.09.2018
5,302.7237,119.0443,429.2843,429.2843,815.91-386.63לפני מע"מ7הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה181024600411100002.09.2018
5,302.7242,421.7649,633.4649,633.4617,764.2531,869.21לפני מע"מ8חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי181023600411100002.09.2018
8888102.96102.96102.960לפני מע"מ1מח הנדסה הוצ' שונות                               1731000780סגורה181100601316900002.10.2018
202.6202.6237.04237.04237.040לפני מע"מ1מח הנדסה הוצ' שונות                               1731000780סגורה181100601316900002.10.2018
22330386.1386.1386.10לפני מע"מ15הוצאות בחירות                                     1619000780סגורה181099601344900002.10.2018
24360421.2421.2421.20לפני מע"מ15הוצאות בחירות                                     1619000780סגורה181099601344900002.10.2018
2,130.002,130.002,492.102,492.102,492.000.1לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181375601347000002.12.2018
1,200.009,600.009,600.009,600.007,200.002,400.00ללא מע"מ8בי"ס - הוצאות שונות                               1813200780ביצוע חלקי181374600807500002.12.2018
29,250.0029,250.0034,222.5034,222.5034,223.00-0.5לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה181373601349700002.12.2018
170170198.9198.9198.90לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180037600805500003.01.2018
550550643.5643.5643.50לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180040601917600003.01.2018
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3152,205.002,579.852,579.852,579.850לפני מע"מ7ספריה-אחזקה שוטפת                                 1823000420סגורה180038600124700003.01.2018
3,280.003,280.003,837.603,837.603,837.600לפני מע"מ1ספריה-אחזקה שוטפת                                 1823000420סגורה180038600124700003.01.2018
4,989.744,989.745,838.005,838.005,838.000לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה180031600202300003.01.2018
7598.297007007000כולל מע"מ100צרכי משרד                                         1613000560סגורה180492601801500003.05.2018
570570666.9666.957096.9לפני מע"מ1א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180600601920100003.06.2018
13,500.0013,500.0015,795.0015,795.0015,795.000לפני מע"מ1ביוב-עב' קבלניות ק"ס                              1972000750סגורה180599600152100003.06.2018
5,299.6621,198.6424,802.4124,802.4124,802.42-0.01לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180596600411100003.06.2018
23,848.4723,848.4727,902.7127,902.7127,902.710לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180597600411100003.06.2018
550550643.5643.5643.50לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180758601917600003.07.2018
5,040.005,040.005,896.805,896.805,896.800לפני מע"מ1מח שפ"י - השתלמויות                               1817300520סגורה180757600416500003.07.2018
1,200.001,025.641,200.001,200.001,200.000כולל מע"מ1שפ"י-תכניות שמיד                                  1817300781סגורה181032602014100003.09.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.001,679.00321כולל מע"מ1כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה181030601351800003.09.2018
6,060.005,179.496,060.006,060.006,060.000כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181031601917600003.09.2018
180180210.6210.6210.60לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180049601911500004.01.2018
630630737.1737.1737.10לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180049601911500004.01.2018
5.768641,010.881,010.881,084.99-74.11לפני מע"מ150מקוואות- רכישת גז                                 1856200781סגורה180047600152200004.01.2018
4801,440.001,684.801,684.801,684.800לפני מע"מ3הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180049601911500004.01.2018
3601,800.002,106.002,106.002,106.000לפני מע"מ5הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180043601911500004.01.2018
2801,960.002,293.202,293.202,293.200לפני מע"מ7הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180043601911500004.01.2018
5.762,016.002,358.722,358.722,357.041.68לפני מע"מ350חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180047600152200004.01.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.0010,000.000כולל מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה180050601506000004.01.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.009,821.20178.8כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי180051601917600004.01.2018
17,117.3817,117.3820,027.3320,027.3320,027.330לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180045600411100004.01.2018
123.517,290.0020,229.3020,229.3020,229.300לפני מע"מ140טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180042600415200004.01.2018
4,890.6819,562.7222,888.3822,888.3822,888.39-0.01לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180046600411100004.01.2018
45225263.25263.250263.25לפני מע"מ5הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180154601911500004.02.2018
1,985.001,696.581,985.001,985.001,985.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180157601380000004.02.2018
2,533.002,533.002,963.612,963.612,963.610לפני מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180162601338700004.02.2018
4,033.004,033.004,718.614,718.614,088.00630.61לפני מע"מ1תאורת רחובות אחזקה1743000750ביצוע חלקי180159601335100004.02.2018
2,215.001,893.162,215.002,215.002,215.000כולל מע"מ1נעלה - הוצאות שונות                               1812610780סגורה180602601013300004.06.2018
5,000.004,273.505,000.005,000.002,699.002,301.00כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי180605601801500004.06.2018
14,199.8014,199.8016,613.7716,613.7716,614.00-0.23לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180603602012400004.06.2018
17,880.0015,282.0517,880.0017,880.0015,142.222,737.78כולל מע"מ1מקוואות- רכישת גז                                 1856200781ביצוע חלקי180779600411100004.07.2018
480480561.6561.6561.60לפני מע"מ1מרכז פסגה הוצ' שונות1817930780סגורה181035601911500004.09.2018
3001,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ4מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181041600415000004.09.2018
1,200.001,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181034601911500004.09.2018
3002,400.002,808.002,808.002,808.000לפני מע"מ8מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181040601360000004.09.2018
3002,400.002,808.002,808.002,808.000לפני מע"מ8מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181042602013700004.09.2018
292,900.003,393.003,393.003,393.000לפני מע"מ100מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה181043600142900004.09.2018
3004,800.005,616.005,616.005,616.000לפני מע"מ16מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181039600406500004.09.2018
3008,400.009,828.009,828.009,828.000לפני מע"מ28מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181038600605300004.09.2018
3008,400.009,828.009,828.009,828.000לפני מע"מ28מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181037602100400004.09.2018
30013,200.0015,444.0015,444.0015,444.000לפני מע"מ44מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181036601702900004.09.2018
26650760.5760.5760.50לפני מע"מ25גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה181246601016000004.11.2018
1,500.001,500.001,500.001,500.002,080.00-580ללא מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181247601348700004.11.2018
5,435.691,630.711,907.931,907.931,907.930לפני מע"מ0.3מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה181245600411100004.11.2018
2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.000ללא מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181247601348700004.11.2018
2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.000ללא מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181247601348700004.11.2018
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2,250.002,250.002,250.002,250.002,250.000ללא מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181247601348700004.11.2018
5,435.6923,373.4727,346.9627,346.9627,346.960לפני מע"מ4.3חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה181245600411100004.11.2018
5,435.6927,178.4531,798.7931,798.7931,798.790לפני מע"מ5הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה181245600411100004.11.2018
123003513513510לפני מע"מ25שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
128384449.28449.28449.280לפני מע"מ3שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
240720842.4842.4842.40לפני מע"מ3שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
3501,050.001,228.501,228.501,228.500לפני מע"מ3שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
3202,560.002,995.202,995.202,995.200לפני מע"מ8שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
2,800.002,800.003,276.003,276.003,276.000לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
9602,880.003,369.603,369.603,369.600לפני מע"מ3שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
55040,700.0047,619.0047,619.0047,970.00-351לפני מע"מ74שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180166601911500005.02.2018
65277.783253253250כולל מע"מ5ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180294600158200005.03.2018
5.98851,035.451,035.451,596.30-560.85לפני מע"מ150מקוואות- רכישת גז                                 1856200781סגורה180290600152200005.03.2018
5.92,065.002,416.052,416.052,416.050לפני מע"מ350חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180290600152200005.03.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180292601507900005.03.2018
3,675.003,141.033,675.003,675.003,675.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180291601013300005.03.2018
17,218.6017,218.6020,145.7620,145.7624,750.51-4,604.75לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180288600411100005.03.2018
4,919.6019,678.4023,023.7323,023.7310,366.1812,657.55לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180289600411100005.03.2018
34,970.0034,970.0040,914.9040,914.9040,914.900לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180297600129700005.03.2018
1,985.001,696.581,985.001,985.001,985.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180614600416400005.06.2018
19.54,056.004,745.524,745.524,745.520לפני מע"מ208רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180613601103200005.06.2018
500500585585210.6374.4לפני מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180798600325000005.07.2018
5005005855855850לפני מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180794601709200005.07.2018
6006006006006000ללא מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180796602006900005.07.2018
2501,000.001,170.001,170.001,813.00-643לפני מע"מ4הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180794601709200005.07.2018
81,230.771,440.001,440.001,439.090.91כולל מע"מ180הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180797600807600005.07.2018
501,367.521,600.001,600.001,009.58590.42כולל מע"מ32הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180797600807600005.07.2018
15.42,772.002,772.002,772.002,648.80123.2ללא מע"מ180הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180796602006900005.07.2018
182,769.233,240.003,240.003,240.000כולל מע"מ180הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180795601350900005.07.2018
455,692.306,660.006,660.006,659.330.67כולל מע"מ148הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180797600807600005.07.2018
539,540.0011,161.8011,161.8011,347.83-186.03לפני מע"מ180הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180798600325000005.07.2018
6010,800.0012,636.0012,636.0012,636.000לפני מע"מ180הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180794601709200005.07.2018
13,500.0011,538.4613,500.0013,500.0014,540.00-1,040.00כולל מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180793600414200005.07.2018
205,247.866,140.006,140.006,142.00-2כולל מע"מ307כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה181046601709200005.09.2018
150150175.5175.515025.5לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181261601506800005.11.2018
10,000.0010,000.0011,700.0011,700.0014,135.00-2,435.00לפני מע"מ1שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה181260602122300005.11.2018
20,000.0017,094.0220,000.0020,000.0020,000.000כולל מע"מ1בתי הספר של חופשות החגים1813800751סגורה181250600119900005.11.2018
3,500.003,500.004,095.004,095.003,510.00585לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181390601019100005.12.2018
17,300.0017,300.0020,241.0020,241.0020,241.000לפני מע"מ1שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה181388601352700005.12.2018
505058.558.5508.5לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180169601506800006.02.2018
50050058558550085לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180169601506800006.02.2018
1,500.001,282.051,500.001,500.001,497.003כולל מע"מ1מח הנדסה הוצ' שונות                               1731000780סגורה180171601912200006.02.2018
10.354,968.005,812.565,812.565,812.560לפני מע"מ480צרכי משרד                                         1613000560סגורה180170601917600006.02.2018
12.825,600.0029,952.0029,952.0025,493.004,459.00לפני מע"מ2000שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750ביצוע חלקי180172600415900006.02.2018
750750877.5877.5877.50לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180300601316900006.03.2018
3,500.003,500.004,095.004,095.004,095.000לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180299600512300006.03.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.002,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180495601507900006.05.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.001,120.00880כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782ביצוע חלקי180493601513000006.05.2018
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2,000.001,709.402,000.002,000.002,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180496601016400006.05.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180494601013300006.05.2018
3003,000.003,510.003,510.001,755.001,755.00לפני מע"מ10מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751ביצוע חלקי180502600406500006.05.2018
3003,600.004,212.004,212.004,212.000לפני מע"מ12מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה180504600415000006.05.2018
3009,000.0010,530.0010,530.0010,530.000לפני מע"מ30מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה180503601360000006.05.2018
30018,000.0021,060.0021,060.0021,060.000לפני מע"מ60מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה180499601702900006.05.2018
30021,000.0024,570.0024,570.0024,570.000לפני מע"מ70מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה180501600605300006.05.2018
30021,000.0024,570.0024,570.0024,570.000לפני מע"מ70מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה180500602100400006.05.2018
30,500.0030,500.0035,685.0035,685.0035,685.000לפני מע"מ1הקמת מחסן חרום מים                                2004522750סגורה180498602122600006.05.2018
3529.913535350כולל מע"מ1מח' שפ"י עבודות קבלניות                           1817300750סגורה180615601350800006.06.2018
398340.173983983980כולל מע"מ1מח' שפ"י עבודות קבלניות                           1817300750סגורה180615601350800006.06.2018
2,800.0019,600.0022,932.0022,932.0022,932.000לפני מע"מ7הקמה ושדרוג מערכות תאורה                          2003872750סגורה180618601018200006.06.2018
68,376.0868,376.0880,000.0180,000.0179,998.002.01לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180915600159000006.08.2018
1,000.00854.71,000.001,000.001,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181051600310900006.09.2018
1,000.00854.71,000.001,000.001,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181050601016400006.09.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181049601507900006.09.2018
4,000.003,418.804,000.004,000.004,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181048601013300006.09.2018
5,283.525,283.526,181.726,181.726,713.69-531.97לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי181263601506000006.11.2018
37,000.0037,000.0043,290.0043,290.0043,290.000לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה181269600159200006.11.2018
15,000.0015,000.0017,550.0017,550.0017,550.000לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181392600158100006.12.2018
720720842.4842.4842.40לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180056601911500007.01.2018
1,200.001,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180057601502800007.01.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.002,000.000כולל מע"מ1ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה180060601804900007.01.2018
450450526.5526.5526.50לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180174600513700007.02.2018
5,760.005,760.006,739.206,739.205,760.00979.2לפני מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180173600148600007.02.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה180304600154400007.03.2018
2,875.002,875.003,363.753,363.759982,365.75לפני מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751ביצוע חלקי180308601350600007.03.2018
4,900.004,900.005,733.005,733.005,733.000לפני מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751ביצוע חלקי180308601350600007.03.2018
0.4488102.96102.96103-0.04לפני מע"מ200גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180622600511900007.06.2018
340340397.8397.8397.80לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180620600609600007.06.2018
0.79790924.3924.3924.30לפני מע"מ1000גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180622600511900007.06.2018
205.832,058.302,408.212,408.212,408.200.01לפני מע"מ10גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180622600511900007.06.2018
400341.8840040032080כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181108601801500007.10.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,463.00-0.5לפני מע"מ1ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה181114602117900007.10.2018
5,364.561,609.371,882.961,882.961,286.70596.26לפני מע"מ0.3מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420ביצוע חלקי181116600411100007.10.2018
7,500.007,500.007,500.007,500.007,500.000ללא מע"מ1בדק בית ושיפוצים כ. ח"מ                           1813200421סגורה181105601352600007.10.2018
1.7111,113.9013,003.4513,003.4513,004.50-1.05לפני מע"מ6500מח' שפ"י-תכנית מוגנות                             1817310783סגורה181111601355600007.10.2018
5,364.5623,067.6126,989.1026,989.1020,084.906,904.20לפני מע"מ4.3חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי181116600411100007.10.2018
5,364.5626,822.8031,382.6831,382.6834,520.94-3,138.26לפני מע"מ5הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430ביצוע חלקי181116600411100007.10.2018
319319373.23373.23373.230לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181276601917600007.11.2018
1,400.001,400.001,638.001,638.001,638.000לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181275601911500007.11.2018
350350409.5409.5409.50לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180066602123700008.01.2018
9729721,137.241,137.241,137.50-0.26לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180066602123700008.01.2018
5,622.005,622.006,577.746,577.746,577.300.44לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180064601345800008.01.2018
6,260.006,260.007,324.207,324.207,324.200לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180064601345800008.01.2018
7,050.007,050.008,248.508,248.508,248.500לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180064601345800008.01.2018
870743.598708708700כולל מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180177600222100008.02.2018
7,900.007,900.009,243.009,243.009,243.000לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180178601338700008.02.2018
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1,985.001,696.581,985.001,985.001,985.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180310601380000008.03.2018
29414,700.0017,199.0017,199.0017,027.19171.81לפני מע"מ50שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה180311601350000008.03.2018
24.5294343.98343.98344-0.02לפני מע"מ12תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה180509600513800008.05.2018
550550643.5643.5643.50לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180514601917600008.05.2018
24.5588687.96687.96688-0.04לפני מע"מ24תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה180509600513800008.05.2018
10,000.0010,000.0011,700.0011,700.0012,072.06-372.06לפני מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180515601355200008.05.2018
10,000.0010,000.0011,700.0011,700.0011,893.00-193לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180508601351000008.05.2018
280280327.6327.63270.6לפני מע"מ1הוצאות מחשב                                       1613000781סגורה180803601015200008.07.2018
40040046846840068לפני מע"מ1א. פיס- פעולות תרבות                              1813600782סגורה180802601506800008.07.2018
10.995,275.206,171.986,171.986,171.980לפני מע"מ480צרכי משרד                                         1613000560סגורה180805601917600008.07.2018
19,546.0019,546.0022,868.8222,868.8222,869.00-0.18לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180801601210700008.07.2018
20020023423420034לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181279601506800008.11.2018
800800936936800136לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181279601506800008.11.2018
1,800.001,800.002,106.002,106.002,106.000לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181282600159500008.11.2018
151,500.001,500.001,500.001,500.000ללא מע"מ100נעלה - הוצאות שונות                               1812610780סגורה180071600807400009.01.2018
4,373.003,737.614,373.004,373.0004,373.00כולל מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180067699999999909.01.2018
2.51,068.401,250.001,250.001,250.000כולל מע"מ500מקוואות-הוצ' שונות                                1856200780סגורה180519601801500009.05.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.0010,000.000כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180522601917600009.05.2018
1,600.001,600.001,872.001,872.001,872.000לפני מע"מ1הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181399600608800009.12.2018
7007008198198190לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180073601512100010.01.2018
2,247.862,247.862,630.002,630.002,630.000לפני מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180398600416600010.04.2018
80,000.0080,000.0093,600.0093,600.0093,600.000לפני מע"מ1פיס ירוק 2016                                     2004232750סגורה180399602123600010.04.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,463.00-0.5לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180527602117900010.05.2018
2531,297.441,518.001,518.001,518.000כולל מע"מ6שפ"י-תכניות שמיד                                  1817300781סגורה180531601411000010.05.2018
2201,320.001,544.401,544.401,439.10105.3לפני מע"מ6גינון - הוצ' שונות                                1746100780ביצוע חלקי180530601336900010.05.2018
14.68,735.0210,220.0010,220.0010,220.000כולל מע"מ700משפחתונים הוצ' שונות                              1843900780סגורה180526601015400010.05.2018
780780912.6912.6912.60לפני מע"מ1מח' הנדסה-יעוץ                                    1731000750סגורה180630601351200010.06.2018
1,650.001,410.261,650.001,650.001,650.000כולל מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180627600704700010.06.2018
10.95,232.006,121.446,121.446,121.440לפני מע"מ480צרכי משרד                                         1613000560סגורה181127601917600010.10.2018
1001001171171170לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181405600215200010.12.2018
6006007027027020לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181404600129400010.12.2018
800683.768008008000כולל מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה181406602124100010.12.2018
3.7740865.8865.8865.80לפני מע"מ200צרכי משרד                                         1613000560סגורה181405600215200010.12.2018
8008009369369360לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181404600129400010.12.2018
550550643.5643.5643.50לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180075601911500011.01.2018
1,200.001,200.001,404.001,404.001,521.00-117לפני מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה180074600157500011.01.2018
6,321.006,321.007,395.577,395.577,396.00-0.43לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180076601410200011.01.2018
505058.558.5508.5לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780ביצוע חלקי180179601506800011.02.2018
5001,000.001,170.001,170.00500670לפני מע"מ2מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780ביצוע חלקי180179601506800011.02.2018
2,000.002,000.002,340.002,340.002,340.000לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה180183600525400011.02.2018
3,450.003,450.004,036.504,036.504,038.00-1.5לפני מע"מ1שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה180185600903300011.02.2018
4,957.714,957.715,800.525,800.525,736.1564.37לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180181601506000011.02.2018
13,425.0013,425.0015,707.2515,707.255,265.0010,442.25לפני מע"מ1הוצאות תכנון עיר                                  1732000950ביצוע חלקי180182600160500011.02.2018
250250292.5292.525042.5לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180315601506800011.03.2018
289289338.13338.13338.130לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180312601917600011.03.2018
5501,100.001,287.001,287.001,287.000לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180318601917600011.03.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180319601013300011.03.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,808.55-808.55כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180320601507900011.03.2018
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3,000.002,564.103,000.003,000.003,002.50-2.5כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180321602206000011.03.2018
4590105.3105.30105.3לפני מע"מ2הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180402601009800011.04.2018
88176205.92205.920205.92לפני מע"מ2הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180402601009800011.04.2018
750750877.5877.5877.50לפני מע"מ1מים-עבודות קבלניות                                1913100750סגורה180404601316900011.04.2018
4879741,139.581,139.5801,139.58לפני מע"מ2הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180402601009800011.04.2018
40,500.0040,500.0047,385.0047,385.0047,385.000לפני מע"מ1אוטומציה-אחזקת מחשבים                             1613000570סגורה180403601351400011.04.2018
50050,000.0058,500.0058,500.0058,500.000לפני מע"מ100מח' הנדסה-יעוץ                                    1731000750סגורה180401602013200011.04.2018
12.71,905.002,228.852,228.852,228.850לפני מע"מ150תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה180632601016000011.06.2018
9009001,053.001,053.001,053.000לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180806601710000011.07.2018
682,760.693,230.003,230.003,230.000כולל מע"מ50מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180812601013300011.07.2018
0.088,000.009,360.009,360.009,360.000לפני מע"מ100000הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180813601018600011.07.2018
1551,085.001,269.451,269.451,269.50-0.05לפני מע"מ7צרכי משרד                                         1613000560סגורה181135600129400011.10.2018
241,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ50צרכי משרד                                         1613000560סגורה181137601719200011.10.2018
151,575.001,842.751,842.751,843.00-0.25לפני מע"מ105הוצאות בחירות                                     1619000780סגורה181134600129400011.10.2018
1303,250.003,802.503,802.503,802.500לפני מע"מ25צרכי משרד                                         1613000560סגורה181135600129400011.10.2018
4,032.004,032.004,717.444,717.444,717.440לפני מע"מ1תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה181132601335100011.10.2018
320320374.4374.4374.40לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181409601911500011.12.2018
15330386.1386.1386.10לפני מע"מ22שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181409601911500011.12.2018
550550643.5643.5643.50לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181409601911500011.12.2018
209001,053.001,053.001,053.000לפני מע"מ45שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181409601911500011.12.2018
1,000.001,000.001,170.001,170.001,170.000לפני מע"מ1תכנון,מדידות הנדסיות וארנונה 20049829502018סגורה181412600104900011.12.2018
5506,600.007,722.007,722.007,722.000לפני מע"מ12שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181409601911500011.12.2018
11,075.0011,075.0012,957.7512,957.7512,940.0017.75לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה181407602008600011.12.2018
50050058558557312לפני מע"מ1נכסים צבוריים- תחזוקה                             1741000421סגורה180190601207200012.02.2018
991,980.002,316.602,316.602,316.600לפני מע"מ20ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה180187601917600012.02.2018
1,000.005,982.917,000.007,000.007,000.000כולל מע"מ7רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180186602012400012.02.2018
1,985.001,696.581,985.001,985.001,985.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180327600417300012.03.2018
777790.0990.0990.1-0.01לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה180635600410200012.06.2018
500427.3550050047030כולל מע"מ1נעלה עבודות קבלניות                               1812610750סגורה180647600215300012.06.2018
8008008008008000ללא מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180651600000100012.06.2018
201,094.021,280.001,280.001,360.00-80כולל מע"מ64הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180652600909200012.06.2018
1.281,280.001,497.601,497.601,497.90-0.3לפני מע"מ1000הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה180635600410200012.06.2018
653,555.564,160.004,160.004,260.00-100כולל מע"מ64הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180650601721200012.06.2018
4,030.004,030.004,715.104,715.104,715.100לפני מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180648600407100012.06.2018
4,600.004,600.005,382.005,382.005,382.000לפני מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה180642600129700012.06.2018
7506,410.267,500.007,500.007,500.000כולל מע"מ10כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה180641600154400012.06.2018
6,750.006,750.007,897.507,897.507,897.500לפני מע"מ1מים-חומרים ואחז' כלים                             1913100742סגורה180646600816100012.06.2018
16,100.0016,100.0018,837.0018,837.0018,837.000לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180643600129700012.06.2018
4,762.784,762.785,572.455,572.455,744.76-172.31לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180817601506000012.07.2018
6,150.006,150.007,195.507,195.507,196.00-0.5לפני מע"מ1שמירה בטחונית-הוצ'שונות                           1722000780סגורה180815602122700012.07.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.008,538.931,461.07כולל מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה180816601506000012.07.2018
800683.768008008000כולל מע"מ1ארועים וטקסים                                     1750000780סגורה181060601350200012.09.2018
1,500.001,282.051,500.001,500.001,500.000כולל מע"מ1ארועים וטקסים                                     1750000780סגורה181061602114700012.09.2018
4,000.003,418.804,000.004,000.004,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181056601013300012.09.2018
4,000.003,418.804,000.004,000.004,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181057601507900012.09.2018
5,900.005,900.006,903.006,903.007,254.00-351לפני מע"מ1בי"ס - הוצאות שונות                               1813200780סגורה181063601019100012.09.2018
4,972.008,499.159,944.009,944.009,944.000כולל מע"מ2הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181059601917400012.09.2018
345294.873453453450כולל מע"מ1מח כח אדם-הוצ' שונות                              1615000780סגורה181286601513700012.11.2018
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2,550.004,358.975,100.005,100.005,150.00-50כולל מע"מ2הוצ' תקשורת סלולרית                               1613000541סגורה181284600158800012.11.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.009,097.14902.86כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי181285601917600012.11.2018
1.75236.25276.41276.412760.41לפני מע"מ135הדברה חומרים וציוד                                1712100740סגורה181424600152100012.12.2018
6.5555.566506506500כולל מע"מ100מח הנדסה - צלומי אור ושמ                          1732000560סגורה181425601801500012.12.2018
650650760.5760.5760.50לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181416601352900012.12.2018
1,300.001,300.001,521.001,521.001,521.000לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181416601352900012.12.2018
5501,650.001,930.501,930.501,930.500לפני מע"מ3שרותי תקון                                        1847000840סגורה181416601352900012.12.2018
3,900.003,900.004,563.004,563.004,563.000לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181416601352900012.12.2018
3,250.009,750.0011,407.5011,407.5011,407.500לפני מע"מ3שרותי תקון                                        1847000840סגורה181416601352900012.12.2018
3901,170.001,368.901,368.901,369.00-0.1לפני מע"מ3שרות וטרינרי-הוצ'שונות                            1714200780סגורה180196600807200013.02.2018
6,500.006,500.007,605.007,605.007,605.000לפני מע"מ1הסברה ויחסי צבור-קבלנות1614000750סגורה180194602122000013.02.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.009,992.137.87כולל מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה180191601506000013.02.2018
1,150.001,150.001,345.501,345.501,345.500לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180331601917600013.03.2018
1,500.001,500.001,755.001,755.001,755.000לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180328600415800013.03.2018
2,400.002,400.002,808.002,808.002,808.000לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180328600415800013.03.2018
2,623.002,241.882,623.002,623.002,623.000כולל מע"מ1א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180538601613900013.05.2018
17,094.0217,094.0220,000.0020,000.0020,000.000לפני מע"מ1א.פיס.הצטיידות                                    1824000930סגורה180539600416700013.05.2018
52,995.6052,995.6062,004.8562,004.8560,877.001,127.85לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750ביצוע חלקי180535600416300013.05.2018
2002002002002000ללא מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180657600000100013.06.2018
2002002342342340לפני מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180655600407100013.06.2018
65222.22260260360-100כולל מע"מ4הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180656601721200013.06.2018
960820.519609609600כולל מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180932601612500013.08.2018
3,749.223,749.224,386.594,386.594,380.006.59לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180928601506000013.08.2018
15,000.0012,820.5115,000.0015,000.0015,000.000כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180930601917600013.08.2018
313136.2736.2736.270לפני מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה181069601345700013.09.2018
53212248.04248.04248.040לפני מע"מ4אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה181069601345700013.09.2018
48384449.28449.28449.280לפני מע"מ8אחזקת משרדי העירייה                               1613000420סגורה181069601345700013.09.2018
388.03388.034544544540לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181067601350500013.09.2018
404046.846.846.80לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181291600325000013.11.2018
220220257.4257.4257.40לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181291600325000013.11.2018
380380444.6444.6444.60לפני מע"מ1א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה181294601911500013.11.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,000.00462.5לפני מע"מ1ארועים וטקסים                                     1750000780סגורה181290601506800013.11.2018
252,500.002,925.002,925.002,925.000לפני מע"מ100מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181291600325000013.11.2018
16,795.6616,795.6619,650.9219,650.9219,651.00-0.08לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה181293602109400013.11.2018
7007008198198190לפני מע"מ1איכות הסביבה-הוצ' שונות                           1711000780סגורה181432600312100013.12.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.002,000.000כולל מע"מ1ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה181427601013300013.12.2018
1,790.001,790.002,094.302,094.302,094.000.3לפני מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה181430602124500013.12.2018
352,100.002,457.002,457.002,457.000לפני מע"מ60איכות הסביבה-הוצ' שונות                           1711000780סגורה181432600312100013.12.2018
4,288.004,288.005,016.965,016.965,017.00-0.04לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180081600511900014.01.2018
5,000.005,000.005,850.005,850.005,850.000לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180085600157800014.01.2018
5005005855855850לפני מע"מ1רכב 1727002531162-29-001סגורה180199601403600014.02.2018
2,800.002,800.003,276.003,276.003,276.000לפני מע"מ1רכב 1727002531162-29-001סגורה180199601403600014.02.2018
3,600.003,076.923,600.003,600.003,600.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180197600148600014.02.2018
3,300.003,300.003,861.003,861.003,861.000לפני מע"מ1רכב 1727002531162-29-001סגורה180199601403600014.02.2018
1,680.003,360.003,931.203,931.203,931.000.2לפני מע"מ2תחנות הסעה ורהוט רחוב                             1744600750סגורה180204602001000014.02.2018
4,600.004,600.005,382.005,382.005,382.000לפני מע"מ1מצלמות אבטחה                                      2003712930סגורה180198601515000014.02.2018
388776907.92907.92908-0.08לפני מע"מ2גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180337601108600014.03.2018
1,300.001,300.001,521.001,521.001,872.00-351לפני מע"מ1נכסים צבוריים ציוד                                1741000930סגורה180341601327700014.03.2018
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3882,328.002,723.762,723.762,724.00-0.24לפני מע"מ6גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180337601108600014.03.2018
7,800.006,666.677,800.007,800.007,800.000כולל מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180336601410800014.03.2018
0.088,000.009,360.009,360.009,360.000לפני מע"מ100000הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180333601018600014.03.2018
8318,260.0021,364.2021,364.2021,364.000.2לפני מע"מ220נכסים צבוריים ציוד                                1741000930סגורה180341601327700014.03.2018
266.67616.01720.73720.737200.73לפני מע"מ3צרכי משרד                                         1613000560סגורה180543602117900014.05.2018
17726.58508508500כולל מע"מ50מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180545600909200014.05.2018
725.645,805.126,791.996,791.996,792.00-0.01לפני מע"מ10צרכי משרד                                         1613000560סגורה180543602117900014.05.2018
18,135.6018,135.6021,218.6521,218.6521,218.650לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180540600411100014.05.2018
5,181.6020,726.4024,249.8924,249.8924,249.90-0.01לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180541600411100014.05.2018
76,006.7576,006.7588,927.9088,927.9088,927.900לפני מע"מ1מים-ציוד יסודי                                    1913100930סגורה180544601302200014.05.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.002,500.00500כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840ביצוע חלקי180662601613200014.06.2018
2,051.282,051.282,400.002,400.002,400.000לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180943601714500014.08.2018
16,650.0016,650.0019,480.5019,480.5019,480.500לפני מע"מ1בי"ס - הוצאות שונות                               1813200780סגורה180945601348400014.08.2018
220220257.4257.4257.40לפני מע"מ1הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181145601911500014.10.2018
8008009369369360לפני מע"מ1הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181145601911500014.10.2018
1,516.001,516.001,773.721,773.7201,773.72לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181148699999999914.10.2018
1,865.001,865.002,182.052,182.051,295.56886.49לפני מע"מ1חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי181141601335100014.10.2018
2,600.002,600.003,042.003,042.003,042.000לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה181139601018200014.10.2018
4,870.944,870.945,699.005,699.005,699.000לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181146600400300014.10.2018
40040046846840068לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181296601506800014.11.2018
2.55005855855850לפני מע"מ200מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה181295601710000014.11.2018
2.8560655.2655.26550.2לפני מע"מ200מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה181295601710000014.11.2018
130390456.3456.3456.30לפני מע"מ3צרכי משרד                                         1613000560סגורה180090601917600015.01.2018
3,371.793,371.793,944.993,944.993,945.00-0.01לפני מע"מ1א.פיס.הצטיידות                                    1824000930סגורה180089602109400015.01.2018
170170198.9198.9198.90לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180207600702000015.02.2018
120240280.8280.8280.80לפני מע"מ2שרותי תקון                                        1847000840סגורה180207600702000015.02.2018
2501,000.001,170.001,170.001,170.000לפני מע"מ4שרותי תקון                                        1847000840סגורה180207600702000015.02.2018
1,470.001,470.001,719.901,719.901,719.900לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180207600702000015.02.2018
4701,880.002,199.602,199.602,199.600לפני מע"מ4שרותי תקון                                        1847000840סגורה180207600702000015.02.2018
8.5170198.9198.9198.90לפני מע"מ20נכסים צבוריים ציוד                                1741000930סגורה180351602107600015.03.2018
1,500.001,500.001,755.001,755.001,755.000לפני מע"מ1שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה180350600214100015.03.2018
195,700.006,669.006,669.006,669.000לפני מע"מ300נכסים צבוריים ציוד                                1741000930סגורה180351602107600015.03.2018
2,500.0015,000.0017,550.0017,550.0017,948.00-398לפני מע"מ6שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה180350600214100015.03.2018
17,715.0017,715.0020,726.5520,726.5520,726.550לפני מע"מ1מח הנדסה הוצ' שונות                               1731000780סגורה180348600413400015.03.2018
5.988971,049.491,049.491,183.34-133.85לפני מע"מ150מקוואות- רכישת גז                                 1856200781ביצוע חלקי180415600152200015.04.2018
5.982,093.002,448.812,448.812,094.75354.06לפני מע"מ350חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי180415600152200015.04.2018
10.354,968.005,812.565,812.565,812.560לפני מע"מ480צרכי משרד                                         1613000560סגורה180411601917600015.04.2018
17,519.6717,519.6720,498.0120,498.0120,498.010לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180413600411100015.04.2018
5,005.6220,022.4823,426.3023,426.3023,426.280.02לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180412600411100015.04.2018
4,371.034,371.035,114.115,114.115,423.05-308.94לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180547601506000015.05.2018
5501,650.001,930.501,930.501,930.500לפני מע"מ3רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180821601917600015.07.2018
10,000.0010,000.0011,700.0011,700.0011,552.00148לפני מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751ביצוע חלקי180823601351000015.07.2018
10,496.0010,496.0012,280.3212,280.3212,281.00-0.68לפני מע"מ1נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה 20048827502018סגורה180824600159000015.07.2018
1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.000ללא מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה181156601019000015.10.2018
1,621.811,621.811,897.521,897.521,897.520לפני מע"מ1הוצאות בחירות                                     1619000780סגורה181149601917600015.10.2018
2,178.002,178.002,548.262,548.262,617.00-68.74לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181157601514900015.10.2018
280560655.2655.2656-0.8לפני מע"מ2בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180092600204400016.01.2018
1,200.001,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180093601917600016.01.2018



2
ABCDEFGHIJKLMNO

משורייןיתרה לביצועביצועסה"כ כולל מע"מעלות לפני מע''ממחיר יחידהסוגכמותהערותשם סעיףסעיף תקציביסטטוסתאריך פתיחהספקמס' הזמנה
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

1,500.001,500.001,755.001,755.001,755.000לפני מע"מ1אוטומציה-אחזקת מחשבים                             1613000570סגורה180097601338100016.01.2018
1,800.001,800.002,106.002,106.002,106.000לפני מע"מ1מתנ""ס ג.ד. אחזקה",,                             1824300420סגורה180099600157500016.01.2018
1,800.001,800.002,106.002,106.002,106.000לפני מע"מ1ספריה-אחזקה שוטפת                                 1823000420סגורה180099600157500016.01.2018
1,800.001,800.002,106.002,106.002,106.000לפני מע"מ1פרויקט בת נדיב-הוצ' שונו                          1847100780סגורה180099600157500016.01.2018
8004,000.004,680.004,680.004,680.000לפני מע"מ5בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180099600157500016.01.2018
13,500.0013,500.0015,795.0015,795.0015,210.00585לפני מע"מ1ביוב-עב' קבלניות ק"ס                              1972000750ביצוע חלקי180095600152100016.01.2018
24,800.0024,800.0029,016.0029,016.0029,016.000לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180098601349700016.01.2018
30,000.0030,000.0035,100.0035,100.0028,144.006,956.00לפני מע"מ1שיקום גינון2004172750סגורה180096601348000016.01.2018
390390456.3456.34560.3לפני מע"מ1א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה180421600152000016.04.2018
2,100.002,100.002,457.002,457.0002,457.00לפני מע"מ1א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה180421600152000016.04.2018
5,955.005,089.745,955.005,955.005,955.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180420601018900016.04.2018
6,361.006,361.007,442.377,442.377,442.370לפני מע"מ1מים-ציוד יסודי                                    1913100930סגורה180419601302200016.04.2018
150150175.5175.5175.50לפני מע"מ1נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה 20048827502018סגורה180550600906700016.05.2018
440376.074404404400כולל מע"מ1משפחתונים הוצ' שונות                              1843900780סגורה180549601801500016.05.2018
452386.324524524520כולל מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180551601801500016.05.2018
5750877.5877.5877.50לפני מע"מ150נגישות אקוסטית לליקויי שמיעה 20048827502018סגורה180550600906700016.05.2018
1,200.001,025.641,200.001,200.001,200.000כולל מע"מ1מח' שפ"י עבודות קבלניות                           1817300750סגורה180553600807500016.05.2018
2,200.002,200.002,574.002,574.002,574.000לפני מע"מ1התאמה ושדרוג מבני ציבור                           2003912750סגורה180828601348500016.07.2018
2,200.002,200.002,574.002,574.002,574.000לפני מע"מ1שיפוץ מבנה אשכול פיס                              2004482750סגורה180828601348500016.07.2018
5,150.005,150.006,025.506,025.506,026.00-0.5לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180826601200200016.07.2018
1,050.001,050.001,228.501,228.501,228.500לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה180957600814400016.08.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.002,000.000כולל מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180950601348700016.08.2018
1,583.003,166.003,704.223,704.223,704.000.22לפני מע"מ2רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180956600906800016.08.2018
5,000.004,273.505,000.005,000.003,606.001,394.00כולל מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780ביצוע חלקי180951600608900016.08.2018
6,737.236,737.237,882.567,882.567,739.61142.95לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה180952601506000016.08.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.007,233.952,766.05כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180949601506000016.08.2018
250250292.5292.52920.5לפני מע"מ1מח בטחון - הוצאות שונות                           1721000780סגורה181074600527800016.09.2018
4,200.003,589.744,200.004,200.001,050.003,150.00כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840ביצוע חלקי181076602010000016.09.2018
9,223.969,223.9610,792.0310,792.0310,792.000.03לפני מע"מ1שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה181080600511900016.09.2018
11,500.0011,500.0013,455.0013,455.0013,455.000לפני מע"מ1בי"ס - הוצאות שונות                               1813200780סגורה181077601019100016.09.2018
20020023423420034לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181160601506800016.10.2018
2502,500.002,925.002,925.002,925.000לפני מע"מ10מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181161602009700016.10.2018
5,047.581,514.271,771.701,771.7001,771.70לפני מע"מ0.3מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420ביצוע חלקי181440600411100016.12.2018
5,047.5817,666.5320,669.8420,669.84020,669.84לפני מע"מ3.5חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי181440600411100016.12.2018
5,047.5820,190.3223,622.6723,622.6723,622.670לפני מע"מ4הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430ביצוע חלקי181440600411100016.12.2018
20833.339759759750כולל מע"מ75בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420ביצוע חלקי180100600513900017.01.2018
20833.339759750975כולל מע"מ75בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420ביצוע חלקי180100600513900017.01.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180101601013300017.01.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180102601507900017.01.2018
16007027027020לפני מע"מ600שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה180422600152100017.04.2018
18009369369360לפני מע"מ800שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה180425600152100017.04.2018
5501,100.001,287.001,287.001,287.000לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180424601917600017.04.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180428601613200017.04.2018
10,733.0010,733.0012,557.6112,557.61012,557.61לפני מע"מ1עבודות פיתוח שפוץ מתנס מנחת שלמה 2004182750סגורה180423601345800017.04.2018
134,940.005,779.805,779.805,780.00-0.2לפני מע"מ380צביעה ואמצעי בטיחות                               1744300750סגורה180556600416800017.05.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.002,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180669601507900017.06.2018
2,295.001,961.542,295.002,295.002,295.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180667601915000017.06.2018
4,032.004,032.004,717.444,717.443,887.00830.44לפני מע"מ1תאורת רחובות אחזקה1743000750ביצוע חלקי180666601335100017.06.2018
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606070.270.2700.2לפני מע"מ1עבודות פיתוח שפוץ מתנס מנחת שלמה 2004182750סגורה180836601515500017.07.2018
690589.746906906900כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180844601515400017.07.2018
3006007027027020לפני מע"מ2שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180845601721300017.07.2018
1,282.051,282.051,500.001,500.001,500.000לפני מע"מ1א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180837600608900017.07.2018
7001,400.001,638.001,638.001,638.000לפני מע"מ2שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180845601721300017.07.2018
2,310.001,974.362,310.002,310.002,325.00-15כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180843600210200017.07.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180840601013300017.07.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180842601507900017.07.2018
3,957.603,957.604,630.394,630.394,630.000.39לפני מע"מ1א.פיס-הוצ' שונות                                  1824000780סגורה180835602109400017.07.2018
2275,277.756,174.976,174.976,174.380.59לפני מע"מ25שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180830600411700017.07.2018
13,236.5413,236.5415,486.7515,486.7515,509.18-22.43לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180841601506000017.07.2018
18,600.0018,600.0021,762.0021,762.0021,762.000לפני מע"מ1עבודות פיתוח שפוץ מתנס מנחת שלמה 2004182750סגורה180836601515500017.07.2018
1,280.001,280.001,497.601,497.601,497.600לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181085601917600017.09.2018
663,384.623,960.003,960.003,960.000כולל מע"מ60הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181089600158900017.09.2018
7,168.277,168.278,386.888,386.888,240.76146.12לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי181092601506000017.09.2018
12,000.0012,000.0014,040.0014,040.0014,040.000לפני מע"מ1פיתוח שצפ"ים מתקני משחק ורהוט רחוב 2004122750סגורה181087600417000017.09.2018
36,000.0036,000.0042,120.0042,120.0042,120.000לפני מע"מ1פיתוח שצפ"ים מתקני משחק ורהוט רחוב 2004122750סגורה181086601018500017.09.2018
46,260.0046,260.0054,124.2054,124.2057,040.00-2,915.80לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931סגורה181088601200200017.09.2018
14.8444519.48519.48519.480לפני מע"מ30צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי181441601917600017.12.2018
6.2744870.48870.48725.35145.13לפני מע"מ120צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי181441601917600017.12.2018
15.78789923.13923.131,107.76-184.63לפני מע"מ50צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי181441601917600017.12.2018
17.548771,026.091,026.091,231.31-205.22לפני מע"מ50צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי181441601917600017.12.2018
360360421.2421.2421.10.1לפני מע"מ1מח חינוך - הוצאות שונות                           1811000780סגורה180110601347000018.01.2018
7003,500.004,095.004,095.003,276.00819לפני מע"מ5בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180109601512100018.01.2018
4,688.304,007.094,688.304,688.304,469.00219.3כולל מע"מ1מח שפ"י - הוצ' שונות                              1817300780ביצוע חלקי180107601015400018.01.2018
4590105.3105.30105.3לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180211601009800018.02.2018
88176205.92205.920205.92לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180211601009800018.02.2018
520444.445205200520כולל מע"מ1כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה180221699999999918.02.2018
4879741,139.581,139.5801,139.58לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180211601009800018.02.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180215601013300018.02.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180216601507900018.02.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,002.50-2.5כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180217602206000018.02.2018
4,400.004,400.005,148.005,148.004,559.00589לפני מע"מ1מח גזברות-הוצאות שונות                            1621100780ביצוע חלקי180358601333100018.03.2018
390390456.3456.3456.5-0.2לפני מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180433602117900018.04.2018
1,020.511,020.511,194.001,194.001,194.000לפני מע"מ1עבודות פיתוח שפוץ מתנס מנחת שלמה 2004182750סגורה180434601919800018.04.2018
5501,100.001,287.001,287.001,287.000לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180431601917600018.04.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,462.500לפני מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180433602117900018.04.2018
135108126.36126.36126.30.06לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180677600607600018.06.2018
279223.2261.14261.14261.10.04לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180677600607600018.06.2018
1,517.001,213.601,419.911,419.911,419.600.31לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180677600607600018.06.2018
2382,380.002,784.602,784.602,784.600לפני מע"מ10דרכים ומדרכות-חומרים                              1742200720סגורה180673600154200018.06.2018
5905905905905900ללא מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה180849601909900018.07.2018
9909901,158.301,158.301,158.300לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180856601917600018.07.2018
991,980.002,316.602,316.602,316.600לפני מע"מ20ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה180850601917600018.07.2018
175.318,765.5010,255.6410,255.6410,255.640לפני מע"מ50הוצאות בחירות                                     1619000780סגורה180860601344900018.07.2018
30,000.0025,641.0330,000.0030,000.0031,920.00-1,920.00כולל מע"מ1בי"ס - הוצאות שונות                               1813200780סגורה180858600413500018.07.2018
78.89315.56369.21369.21369.20.01לפני מע"מ4הוצאות גינון                                      1746100751סגורה181169600511900018.10.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,463.00-0.5לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181167602117900018.10.2018
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7001,400.001,638.001,638.001,638.000לפני מע"מ2נגישות פיזית לליקויי ראיה                         2004022750סגורה181166600311200018.10.2018
991,980.002,316.602,316.602,316.600לפני מע"מ20ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה181168601917600018.10.2018
2208,800.0010,296.0010,296.008,800.001,496.00לפני מע"מ40מח רווחה - הוצאות שונות                           1841000780סגורה181174601721400018.10.2018
19,635.0419,635.0422,973.0022,973.0022,099.95873.05לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי181172601506000018.10.2018
1,500.001,500.001,755.001,755.001,755.000לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה181454600160800018.12.2018
104.55,225.006,113.256,113.256,113.000.25לפני מע"מ50הקמה ושדרוג מערכות תאורה                          2003872750סגורה181451600513800018.12.2018
12,800.0012,800.0014,976.0014,976.0014,976.000לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה181454600160800018.12.2018
14,812.0014,812.0017,330.0417,330.0417,330.000.04לפני מע"מ1ביוב-אחז' תחנות שאיבה                             1973200740סגורה181450601805600018.12.2018
141141164.97164.970164.97לפני מע"מ1הוצאות מחשב                                       1613000781סגורה180227601909100019.02.2018
218436510.12510.1243674.12לפני מע"מ2הוצאות מחשב                                       1613000781סגורה180227601909100019.02.2018
2,251.002,251.002,633.672,633.671,967.80665.87לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780ביצוע חלקי180223600508200019.02.2018
6,133.206,133.207,175.847,175.847,176.00-0.16לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180226601920000019.02.2018
1503,750.004,387.504,387.503,600.00787.5לפני מע"מ25תרבות תורנית                                      1827000780ביצוע חלקי180361601506800019.03.2018
12,320.6812,320.6814,415.2014,415.2013,993.61421.59לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי180362601506000019.03.2018
750750877.5877.5878-0.5לפני מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751סגורה180682601507800019.06.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1שמירה בטחונית-הוצ'שונות                           1722000780סגורה180679600514100019.06.2018
3,600.003,076.923,600.003,600.002403,360.00כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840ביצוע חלקי180681600148600019.06.2018
4,200.003,589.744,200.004,200.004,200.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180680601613200019.06.2018
1,410.267,051.308,250.028,250.028,250.000.02לפני מע"מ5שרותי תקון                                        1847000840סגורה180678600416900019.06.2018
230690807.3807.3807.33-0.03לפני מע"מ3מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180862601506000019.07.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180964601013300019.08.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.002,999.160.84כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180965601507900019.08.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,002.00-2כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782ביצוע חלקי180966602206000019.08.2018
70024,500.0028,665.0028,665.0028,665.000לפני מע"מ35שיקום והקמת קווי ומתקני מים                       2002532750סגורה180963600409300019.08.2018
707008198198190לפני מע"מ10נכסים צבוריים- תחזוקה                             1741000421סגורה181312601345700019.11.2018
3,575.003,575.004,182.754,182.754,182.750לפני מע"מ1מקוואות-ציוד יסודי                                1856200930סגורה181309601103200019.11.2018
4,900.004,900.005,733.005,733.005,733.000לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה181311601103200019.11.2018
445333.75390.49390.49391-0.51לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה181458601507800019.12.2018
4,330.054,330.055,066.165,066.165,716.49-650.33לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי181459601506000019.12.2018
2934,395.005,142.155,142.156,084.88-942.73לפני מע"מ15הוצאות תכנון עיר                                  1732000950סגורה181455601350000019.12.2018
5,312.325,312.326,215.416,215.415,268.46946.95לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי181457601506000019.12.2018
5,000.004,273.505,000.005,000.005,000.04-0.04כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180232601801500020.02.2018
5,760.004,923.085,760.005,760.005,760.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180233600148600020.02.2018
21,859.7621,859.7625,575.9225,575.9225,432.72143.2לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי180231601506000020.02.2018
151,500.001,500.001,500.001,500.000ללא מע"מ100נעלה - הוצאות שונות                               1812610780סגורה180364600807400020.03.2018
2,100.002,100.002,457.002,457.002,457.000לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180369601207200020.03.2018
3,050.003,050.003,568.503,568.503,568.500לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180373601411300020.03.2018
213,150.003,685.503,685.503,510.00175.5לפני מע"מ150מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780ביצוע חלקי180366600324200020.03.2018
3,440.003,440.004,024.804,024.804,024.800לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180370600508200020.03.2018
670670783.9783.9783.90לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180685601911500020.06.2018
860735.048608608600כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180684601801500020.06.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.002,000.000כולל מע"מ1ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה180686601804900020.06.2018
6,000.006,000.007,020.007,020.007,020.000לפני מע"מ1ביצוע הסדרי תנועה שד' בית שמאי2004792750סגורה180683601352100020.06.2018
24.5294343.98343.98344-0.02לפני מע"מ12תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה180975600513800020.08.2018
375320.513753753750כולל מע"מ1הוצאות בחירות                                     1619000780סגורה180969601801500020.08.2018
24.5588687.96687.96688-0.04לפני מע"מ24תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה180975600513800020.08.2018
2,300.002,300.002,691.002,691.002,691.000לפני מע"מ1הקמת מחסן חרום מים                                2004522750סגורה180972602122600020.08.2018
3,600.003,076.923,600.003,600.003,600.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180970600148600020.08.2018
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14,117.8114,117.8116,517.8416,517.8416,517.840לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180971601506000020.08.2018
15,000.0015,000.0017,550.0017,550.0017,550.000לפני מע"מ1הקמת מחסן חרום מים                                2004522750סגורה180972602122600020.08.2018
404046.846.846.80לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181098600325000020.09.2018
220220257.4257.4257.40לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181098600325000020.09.2018
252,500.002,925.002,925.002,925.000לפני מע"מ100מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181098600325000020.09.2018
235.9235.92762762760לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה181314600410900020.11.2018
4,200.003,589.744,200.004,200.004,200.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה181322601613200020.11.2018
6,997.806,997.808,187.438,187.437,749.48437.95לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי181313601506000020.11.2018
242.12,905.203,399.083,399.083,399.10-0.02לפני מע"מ12שיקום גינון ושטחים פתוחים 20049727502018סגורה181461600511900020.12.2018
1,140.00974.361,140.001,140.001,059.6080.4כולל מע"מ1כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה180235601719100021.02.2018
9,892.009,892.0011,573.6411,573.6411,573.640לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180375601506000021.03.2018
9,264.009,264.0010,838.8810,838.8810,838.880לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180557600609600021.05.2018
1550643.5643.5644-0.5לפני מע"מ550שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה180696600152100021.06.2018
1856,475.007,575.757,575.757,575.750לפני מע"מ35צרכי משרד                                         1613000560סגורה180694601348400021.06.2018
1428,000.0032,760.0032,760.0031,974.00786לפני מע"מ2500שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750ביצוע חלקי180692601351300021.06.2018
500427.355005005000כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180979601801500021.08.2018
5.281,056.001,235.521,235.522,406.00-1,170.48לפני מע"מ200מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180992600143300021.08.2018
5.281,584.001,853.281,853.282,406.00-552.72לפני מע"מ300חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180992600143300021.08.2018
11,600.001,872.001,872.001,872.000לפני מע"מ1600שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה180977600152100021.08.2018
2938,790.0010,284.3010,284.309,512.98771.32לפני מע"מ30שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה180989601350000021.08.2018
18,332.0018,332.0021,448.4421,448.4421,448.440לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180990600411100021.08.2018
5,237.7320,950.9224,512.5824,512.5824,512.580לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180991600411100021.08.2018
42.7442.7450.0150.01500.01לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181185601718600021.10.2018
454552.6552.6552.40.25לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181186600410200021.10.2018
757587.7587.7587.8-0.05לפני מע"מ1מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה181187600157300021.10.2018
18144168.48168.48168.480לפני מע"מ8הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181179601911500021.10.2018
88.2195.01228.16228.16228.2-0.04לפני מע"מ3מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה181187600157300021.10.2018
18270315.9315.9315.90לפני מע"מ15הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181179601911500021.10.2018
153003513513510לפני מע"מ20הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181179601911500021.10.2018
320320374.4374.4374.40לפני מע"מ1הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181179601911500021.10.2018
59.83358.98420.01420.014200.01לפני מע"מ6שרותי תקון                                        1847000840סגורה181185601718600021.10.2018
380380444.6444.6444.60לפני מע"מ1הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181179601911500021.10.2018
85.47512.826006006000לפני מע"מ6שרותי תקון                                        1847000840סגורה181185601718600021.10.2018
24.5588687.96687.96688-0.04לפני מע"מ24תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה181181600513800021.10.2018
719614.537197197190כולל מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה181180602124300021.10.2018
24.58821,031.941,031.941,032.00-0.06לפני מע"מ36תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה181181600513800021.10.2018
0.91,080.001,263.601,263.601,263.600לפני מע"מ1200מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181186600410200021.10.2018
1,985.001,696.581,985.001,985.001,985.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה181175600214700021.10.2018
1,985.001,696.581,985.001,985.001,985.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה181176601380000021.10.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה181178600148600021.10.2018
5503,850.004,504.504,504.504,504.500לפני מע"מ7הקמת משחקיות בשכונות2004632750סגורה181179601911500021.10.2018
3301,320.001,544.401,544.401,544.000.4לפני מע"מ4נכסים צבוריים- תחזוקה                             1741000421סגורה181326601610100021.11.2018
180360421.2421.2421.20לפני מע"מ2שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180248601911500022.02.2018
536.75536.756286286280לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180249601350500022.02.2018
230690807.3807.3807.30לפני מע"מ3שרותי תקון                                        1847000840סגורה180250601919900022.02.2018
735.812,207.432,582.692,582.692,582.690לפני מע"מ3שרותי תקון                                        1847000840סגורה180250601919900022.02.2018
2,700.002,700.003,159.003,159.003,159.000לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180248601911500022.02.2018
682,760.693,230.003,230.003,230.000כולל מע"מ50מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180251601013300022.02.2018
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3,500.003,500.004,095.004,095.004,095.000לפני מע"מ1שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה180241602122400022.02.2018
1,200.007,179.498,400.008,400.008,400.000כולל מע"מ7מח' שפ"י עבודות קבלניות                           1817300750סגורה180243600807500022.02.2018
1.75297.5348.08348.083480.08לפני מע"מ170א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה180381600152100022.03.2018
68.8550.4643.97643.97643.970לפני מע"מ8א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה180377601016000022.03.2018
508009369369360לפני מע"מ16א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה180377601016000022.03.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,463.00-0.5לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180441602117900022.04.2018
9,148.007,818.809,148.009,148.008,936.48211.52כולל מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי180445601506000022.04.2018
8,288.008,288.009,696.969,696.969,697.00-0.04לפני מע"מ1מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180444601345800022.04.2018
10,817.9510,817.9512,657.0012,657.0010,592.002,065.00לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840ביצוע חלקי180442602012400022.04.2018
1,200.001,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180559600905600022.05.2018
1,661.001,419.661,661.001,661.001,626.0035כולל מע"מ1נעלה - הוצאות שונות                               1812610780סגורה180558600133600022.05.2018
3,500.003,500.004,095.004,095.004,095.000לפני מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה180560600501400022.05.2018
150150175.5175.5176-0.5לפני מע"מ1מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה181198600410200022.10.2018
1.75183.75214.99214.99215-0.01לפני מע"מ105שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה181193600152100022.10.2018
1,450.001,450.001,696.501,696.501,697.00-0.5לפני מע"מ1הוצאות בחירות                                     1619000780סגורה181197600129400022.10.2018
1,000.001,000.001,170.001,170.001,170.000לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה181339600129700022.11.2018
5,435.691,630.711,907.931,907.933,494.66-1,586.73לפני מע"מ0.3מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420ביצוע חלקי181328600411100022.11.2018
19,612.7619,612.7622,946.9322,946.9322,948.30-1.37לפני מע"מ1שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה181337600511900022.11.2018
5,435.6921,742.7625,439.0325,439.0319,079.276,359.76לפני מע"מ4הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430ביצוע חלקי181328600411100022.11.2018
5,435.6921,742.7625,439.0325,439.038,932.3116,506.72לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770ביצוע חלקי181328600411100022.11.2018
404046.846.846.80לפני מע"מ1א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180568600325000023.05.2018
59100.851181181180כולל מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180565600906600023.05.2018
10.5210245.7245.7245.70לפני מע"מ20א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180568600325000023.05.2018
220220257.4257.4257.40לפני מע"מ1א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180568600325000023.05.2018
1.75350409.5409.5410-0.5לפני מע"מ200שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751סגורה180563600152100023.05.2018
329562.396586586580כולל מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180565600906600023.05.2018
1,404.001,404.001,642.681,642.681,642.680לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180562601911500023.05.2018
2,650.002,650.002,650.002,650.002,650.000ללא מע"מ1א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180566600214600023.05.2018
2,457.002,457.002,874.692,874.692,874.690לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה180562601911500023.05.2018
1,250.002,500.002,925.002,925.002,925.000לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180564602117900023.05.2018
4034.194040400כולל מע"מ1הוצ' תקשורת סלולרית                               1613000541סגורה180876600906300023.07.2018
5.161,032.001,207.441,207.441,354.30-146.86לפני מע"מ200מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180869600143300023.07.2018
5.161,548.001,811.161,811.161,790.7020.46לפני מע"מ300חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180869600143300023.07.2018
2,822.002,822.003,301.743,301.743,301.740לפני מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751סגורה180881600906500023.07.2018
2703,461.544,050.004,050.004,050.000כולל מע"מ15הוצ' תקשורת סלולרית                               1613000541סגורה180876600906300023.07.2018
5,332.505,332.506,239.036,239.036,239.030לפני מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751סגורה180881600906500023.07.2018
6,611.106,611.107,734.997,734.997,411.50323.49לפני מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751ביצוע חלקי180878600511900023.07.2018
18,118.9018,118.9021,199.1121,199.1121,199.110לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180868600411100023.07.2018
5,176.8320,707.3224,227.5624,227.5624,227.540.02לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180867600411100023.07.2018
3,700.003,700.004,329.004,329.004,329.000לפני מע"מ1בי"ס - הוצאות שונות                               1813200780סגורה180996601348400023.08.2018
4,400.003,760.684,400.004,400.004,400.000כולל מע"מ1בי"ס - הוצאות שונות                               1813200780סגורה180999601019100023.08.2018
30012,000.0014,040.0014,040.0013,250.50789.5לפני מע"מ40שרותי הדברה-קבלן                                  1712100751ביצוע חלקי180997600152100023.08.2018
15270315.9315.9315.90לפני מע"מ18שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181201601911500023.10.2018
20360421.2421.2421.20לפני מע"מ18שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181201601911500023.10.2018
550550643.5643.5643.50לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181201601911500023.10.2018
5503,300.003,861.003,861.003,861.000לפני מע"מ6שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181201601911500023.10.2018
3484,872.005,700.245,700.245,700.000.24לפני מע"מ14מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה181206600326600023.10.2018
2,565.372,565.373,001.483,001.483,001.000.48לפני מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה180114600909700024.01.2018
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6,000.005,128.216,000.006,000.006,000.000כולל מע"מ1בריאות-הוצאות שונות                               1836100781סגורה180113600817000024.01.2018
1,050.001,050.001,228.501,228.501,228.500לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930ביצוע חלקי180455601917600024.04.2018
3501,400.001,638.001,638.001,638.000לפני מע"מ4א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה180459602201300024.04.2018
1,600.001,600.001,872.001,872.001,872.000לפני מע"מ1הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה180454601346800024.04.2018
3,790.003,790.004,434.304,434.303,205.801,228.50לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930ביצוע חלקי180455601917600024.04.2018
9,885.169,885.1611,565.6411,565.6411,110.18455.46לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי180571601506000024.05.2018
260520608.4608.4608.40לפני מע"מ2א.פיס פ. תרבות                                    1824000782סגורה180882601917600024.07.2018
4,220.004,220.004,937.404,937.404,937.400לפני מע"מ1א.פיס - אחזקת המבנה                               1824000421סגורה181208600910000024.10.2018
580495.735805805800כולל מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180258600513500025.02.2018
34639.327487487480כולל מע"מ22מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180259600213000025.02.2018
38714.538368368360כולל מע"מ22מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180259600213000025.02.2018
12.71,270.001,485.901,485.901,485.900לפני מע"מ100תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה180252601016000025.02.2018
4,320.003,692.314,320.004,320.004,320.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180253600906400025.02.2018
2,475.004,230.774,950.004,950.004,950.000כולל מע"מ2שרותי תקון                                        1847000840סגורה180258600513500025.02.2018
9,000.0054,000.0054,000.0054,000.0054,000.000ללא מע"מ6בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180255602123500025.02.2018
5.98851,035.451,035.451,596.30-560.85לפני מע"מ150מקוואות- רכישת גז                                 1856200781סגורה180382600152200025.03.2018
5.92,065.002,416.052,416.052,416.050לפני מע"מ350חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180382600152200025.03.2018
5,760.004,923.085,760.005,760.005,760.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180385600148600025.03.2018
17,218.6017,218.6020,145.7620,145.7620,145.760לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180383600411100025.03.2018
4,919.6019,678.4023,023.7323,023.7323,023.730לפני מע"מ4חשמל תאורת רחובות1743000770סגורה180384600411100025.03.2018
550550643.5643.5643.50לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180708601917600025.06.2018
1,100.001,100.001,287.001,287.0001,287.00לפני מע"מ1כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה180710601320700025.06.2018
5501,650.001,930.501,930.501,930.500לפני מע"מ3מקוואות-ציוד יסודי                                1856200930סגורה180704601917600025.06.2018
2941,764.002,063.882,063.881,872.00191.88לפני מע"מ6תאורת רחובות אחזקה1743000750ביצוע חלקי180707602106900025.06.2018
10,599.3210,599.3212,401.2012,401.2012,401.21-0.01לפני מע"מ1הוצ' חשמל מערכת הגברת מי                          1913100430סגורה180703600411100025.06.2018
2,900.0017,400.0020,358.0020,358.0020,358.000לפני מע"מ6תאורת רחובות אחזקה1743000750ביצוע חלקי180707602106900025.06.2018
2002002342342340לפני מע"מ1רכישת רכבים                                       1741000530סגורה180886600107600025.07.2018
6006007027027020לפני מע"מ1רכישת רכבים                                       1741000530סגורה180886600107600025.07.2018
1,600.001,440.001,684.801,684.801,684.800לפני מע"מ1רכישת רכבים                                       1741000530סגורה180886600107600025.07.2018
2,100.001,890.002,211.302,211.302,211.300לפני מע"מ1רכישת רכבים                                       1741000530סגורה180886600107600025.07.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.009,851.15148.85כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560ביצוע חלקי180893601917600025.07.2018
5,220.005,220.006,107.406,107.405,256.80850.6לפני מע"מ1הוצאות בחירות                                     1619000780ביצוע חלקי181216601352300025.10.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.009,619.22380.78כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה181218601506000025.10.2018
30,000.0030,000.0035,100.0035,100.0035,100.000לפני מע"מ1אחזקת מתקני שמירה                                 1722000920סגורה181215601515600025.10.2018
1,046.401,046.401,224.291,224.291,224.000.29לפני מע"מ1שיפוץ המחלקה לשרותים חברתיים                      2003002750סגורה181343600159000025.11.2018
0.040.040.050.050.050לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181472601210900025.12.2018
343439.7839.7839.780לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181472601210900025.12.2018
410410479.7479.7479.70לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181472601210900025.12.2018
1,068.001,068.001,249.561,249.561,259.37-9.81לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181472601210900025.12.2018
3,550.003,550.004,153.504,153.504,153.000.5לפני מע"מ1מח חינוך - הוצאות שונות                           1811000780סגורה181471601347000025.12.2018
2654,529.915,300.005,300.005,300.000כולל מע"מ20הוצ' תקשורת סלולרית                               1613000541סגורה181467600512500025.12.2018
300600702702800-98לפני מע"מ2בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה180265601713700026.02.2018
800683.768008008000כולל מע"מ1כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה180266601350200026.02.2018
621,271.801,488.001,488.001,488.000כולל מע"מ24מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180260601013600026.02.2018
621,271.801,488.001,488.001,488.000כולל מע"מ24מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780סגורה180260601013600026.02.2018
343,400.003,978.003,978.003,978.000לפני מע"מ100מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180263601506000026.02.2018
11,820.0011,820.0013,829.4013,829.4013,829.400לפני מע"מ1התאמה ושדרוג מבני ציבור                           2003912750סגורה180262600158000026.02.2018
4538.464545450כולל מע"מ1מח הנדסה הוצ' שונות                               1731000780סגורה180466601914100026.04.2018
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230230269.1269.1269.10לפני מע"מ1תאורת רחובות אחזקה1743000750סגורה180462601316900026.04.2018
390390456.3456.3456.5-0.2לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180464602117900026.04.2018
5470.09550550348202כולל מע"מ110מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780ביצוע חלקי180463601801500026.04.2018
1,159.00990.61,159.001,159.001,159.000כולל מע"מ1מח הנדסה הוצ' שונות                               1731000780סגורה180466601914100026.04.2018
1,250.001,250.001,462.501,462.501,462.500לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180464602117900026.04.2018
1,000.001,000.001,170.001,170.001,170.000לפני מע"מ1בדק בית ושיפוצים כ. ח"מ                           1813200421סגורה180716601348500026.06.2018
4751,900.002,223.002,223.002,223.000לפני מע"מ4מים-חומרים ואחז' כלים                             1913100742סגורה180712601704600026.06.2018
2,500.002,500.002,925.002,925.002,925.000לפני מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה180722600140600026.06.2018
14,727.3014,727.3017,230.9417,230.9417,301.78-70.84לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180717601506000026.06.2018
1,000.00854.71,000.001,000.00832168כולל מע"מ1הוצ' שמירה במוס' חינוך                            1817100750ביצוע חלקי180900601801500026.07.2018
8,547.018,547.0110,000.0010,000.006,500.003,500.00לפני מע"מ1יעוץ כלכלי                                        1621200750ביצוע חלקי180906600158600026.07.2018
3712,950.0015,151.5015,151.5015,148.003.5לפני מע"מ350בדק בית ושיפוצים כ. ח"מ                           1813200421סגורה180903600603300026.07.2018
45,632.0045,632.0053,389.4453,389.4453,190.54198.9לפני מע"מ1בדק בית ושיפוצים כ. ח"מ                           1813200421ביצוע חלקי180899601016000026.07.2018
2,450.0017,150.0020,065.5020,065.5020,065.500לפני מע"מ7שיקום גינון ופתוח שצפי"ם 2017                     2004612750סגורה181002600153700026.08.2018
180180210.6210.6210.60לפני מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420ביצוע חלקי180272601015200027.02.2018
280239.322802802800כולל מע"מ1מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180278600513500027.02.2018
4004004684684680לפני מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420ביצוע חלקי180272601015200027.02.2018
580580678.6678.6678.60לפני מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420ביצוע חלקי180272601015200027.02.2018
9809801,146.601,146.601,028.80117.8לפני מע"מ1אחזקת משרדי העירייה                               1613000420ביצוע חלקי180272601015200027.02.2018
6001,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ2מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180274600609800027.02.2018
1,500.001,282.051,500.001,500.001,500.000כולל מע"מ1מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180267602013900027.02.2018
1,300.001,300.001,521.001,521.001,521.000לפני מע"מ1מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180274600609800027.02.2018
7841,340.171,568.001,568.001,568.000כולל מע"מ2מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180278600513500027.02.2018
2401,440.001,684.801,684.801,684.500.3לפני מע"מ6מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180274600609800027.02.2018
3,300.002,820.513,300.003,300.003,300.000כולל מע"מ1מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180267602013900027.02.2018
1,880.005,640.006,598.806,598.806,598.500.3לפני מע"מ3מרכז בנים -מיתר                                   1847200750סגורה180274600609800027.02.2018
7,940.006,786.327,940.007,940.001,985.005,955.00כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840ביצוע חלקי180279601380000027.02.2018
227.77,411.648,671.618,671.618,672.00-0.39לפני מע"מ35משרד הפנים - אחזקה1769100780סגורה180277600411700027.02.2018
227.712,705.6614,865.6214,865.6214,866.00-0.38לפני מע"מ60מקוואות-אחזקה שוטפת1856200420סגורה180277600411700027.02.2018
3003003513513510לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180731601911500027.06.2018
20,698.8820,698.8824,217.6924,217.6923,224.25993.44לפני מע"מ1רהוט וציוד למוסדות חי""מ"                        1813200931ביצוע חלקי181009601917600027.08.2018
0.040.040.050.0500.05לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181347601210900027.11.2018
343439.7839.7839.8-0.02לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181347601210900027.11.2018
410410479.7479.7479.70לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181347601210900027.11.2018
1,068.001,068.001,249.561,249.561,249.500.06לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181347601210900027.11.2018
0.040.040.050.050.050לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181481601210900027.12.2018
343439.7839.7839.770.01לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181481601210900027.12.2018
410410479.7479.7479.70לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181481601210900027.12.2018
1,068.001,068.001,249.561,249.561,259.38-9.82לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181481601210900027.12.2018
991,980.002,316.602,316.602,316.600לפני מע"מ20ספריה - הוצ' שונות                                1823000780ביצוע חלקי181485601917600027.12.2018
6,100.004,270.004,995.904,995.904,995.000.9לפני מע"מ1בדק בית ושפוצים בי"ס                              1813200420סגורה181484601713700027.12.2018
3009,600.0011,232.0011,232.0011,232.000לפני מע"מ32מח שפ"י - הדרכה                                   1817300751סגורה181483600417400027.12.2018
2,000.002,000.002,340.002,340.002,340.000לפני מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180117601207200028.01.2018
9,455.009,455.0011,062.3511,062.3510,588.27474.08לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי180120601506000028.01.2018
60060,000.0070,200.0070,200.0070,200.000לפני מע"מ100מערכות אשפה-ציוד יסודי                            1712300930סגורה180123600414000028.01.2018
50750877.5877.5750127.5לפני מע"מ15מזכירות - הוצאות שונות                            1613000780ביצוע חלקי180285602207500028.02.2018
2,500.002,136.752,500.002,500.002,500.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180283602115100028.02.2018
2,000.001,709.402,000.002,000.002,201.00-201כולל מע"מ1גינון - הוצ' שונות                                1746100780סגורה180394601207200028.03.2018
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1,800.001,800.002,106.002,106.002,106.000לפני מע"מ1נכסים צבוריים- תחזוקה                             1741000421סגורה180392600157500028.03.2018
1,500.001,282.051,500.001,500.001,351.00149כולל מע"מ1הוצאות גינון                                      1746100751סגורה180736601207200028.06.2018
2,500.002,136.752,500.002,500.002,500.000כולל מע"מ1טפול בילד ובנוער                                  1843500840סגורה180733602115100028.06.2018
2,250.002,250.002,632.502,632.502,632.500לפני מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180737601917600028.06.2018
3,000.003,000.003,510.003,510.00213,489.00לפני מע"מ1תכנון הסדרי תנועה                                 2003642950ביצוע חלקי180738601912200028.06.2018
380380444.6444.6444.60לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181013601911500028.08.2018
454552.6552.6552.40.25לפני מע"מ1מים-הוצ' שונות                                    1913100780סגורה181225601108700028.10.2018
160136.751601601600כולל מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181223601352500028.10.2018
143143167.31167.31168-0.69לפני מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה181222600159000028.10.2018
239204.272392392390כולל מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181223601352500028.10.2018
250213.682502502500כולל מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181223601352500028.10.2018
60480561.6561.6561.60לפני מע"מ8מים-הוצ' שונות                                    1913100780סגורה181225601108700028.10.2018
9509501,111.501,111.501,111.500לפני מע"מ1כיבודים במשרדים ונסיעות                           1613000512סגורה181228600154400028.10.2018
241,200.001,404.001,404.001,404.000לפני מע"מ50מים-הוצ' שונות                                    1913100780סגורה181225601108700028.10.2018
7,350.006,282.057,350.007,350.007,350.000כולל מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה181223601352500028.10.2018
602,666.673,120.003,120.002,760.00360כולל מע"מ52הדרכה והשתלמות עובדים                             1616000520סגורה181353601614300028.11.2018
204046.846.846.80לפני מע"מ2מקוואות-הוצ' שונות                                1856200780סגורה180130600906100029.01.2018
50250292.5292.5292.50לפני מע"מ5מקוואות-הוצ' שונות                                1856200780סגורה180130600906100029.01.2018
501,500.001,755.001,755.001,755.000לפני מע"מ30מקוואות-הוצ' שונות                                1856200780סגורה180130600906100029.01.2018
218218255.06255.06255.060לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180469601909100029.04.2018
902,160.002,527.202,527.202,527.000.2לפני מע"מ24ביוב-אחז' תחנות שאיבה                             1973200740סגורה180470600311400029.04.2018
5,051.285,051.285,910.005,910.005,910.000לפני מע"מ1שרותי תקון                                        1847000840סגורה180474601805300029.04.2018
10,000.008,547.0110,000.0010,000.0010,971.06-971.06כולל מע"מ1צרכי משרד                                         1613000560סגורה180471601506000029.04.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,000.000כולל מע"מ1רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180585601410800029.05.2018
8,000.008,000.009,360.009,360.009,360.000לפני מע"מ1מח גזברות-הוצאות שונות                            1621100780סגורה180582601211100029.05.2018
1,803.401,803.402,109.982,109.981,375.34734.64לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430ביצוע חלקי181014601506000029.08.2018
2,800.002,800.003,276.003,276.003,276.000לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה181015601911500029.08.2018
1933,915.0039,680.5539,680.5539,311.00369.55לפני מע"מ1785פיתוח מבני ציבור                                  2003952750סגורה181018600159300029.08.2018
2,500.002,500.002,500.002,500.002,500.000ללא מע"מ1הוצ' פרסום והסברה                                 1614000550סגורה181234601348700029.10.2018
11.23,360.003,931.203,931.203,276.00655.2לפני מע"מ300גינון - הוצ' שונות                                1746100780ביצוע חלקי181229601351300029.10.2018
12,649.0012,649.0014,799.3314,799.3314,799.000.33לפני מע"מ1התאמה ושדרוג מבני ציבור                           2003912750סגורה181230600159700029.10.2018
2,918.002,494.022,918.002,918.002,918.000כולל מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181364601016000029.11.2018
3,000.002,564.103,000.003,000.003,388.30-388.3כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181360601507900029.11.2018
3,270.002,794.873,270.003,270.003,270.000כולל מע"מ1שיפץ והרחבת מבני עירייה2004622750סגורה181365600416200029.11.2018
4,000.003,418.804,000.004,000.004,000.000כולל מע"מ1ספריה - רכישת ספרים                               1823000782סגורה181359601013300029.11.2018
2,265.402,265.402,650.522,650.522,650.66-0.14לפני מע"מ1מקוואות-חשמל+ח.נקיון                              1856200430סגורה180135601506000030.01.2018
991,980.002,316.602,316.602,316.600לפני מע"מ20ספריה - הוצ' שונות                                1823000780סגורה180478601917600030.04.2018
46276322.92322.92322.920לפני מע"מ6הוצאות תקשורת                                     1613000540ביצוע חלקי180586601515100030.05.2018
400400468468309.02158.98לפני מע"מ1הוצאות תקשורת                                     1613000540ביצוע חלקי180586601515100030.05.2018
896112.32112.32112.320לפני מע"מ12הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180145601911500031.01.2018
896112.32112.32112.320לפני מע"מ12הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180145601911500031.01.2018
896112.32112.32112.320לפני מע"מ12הוצאות תקשורת                                     1613000540סגורה180145601911500031.01.2018
7007,000.008,190.008,190.008,190.000לפני מע"מ10פתוח שטחים ציבוריים ודרכי גישה2003582750סגורה180140600311200031.01.2018
45,000.0045,000.0052,650.0052,650.0052,650.000לפני מע"מ1עבודות פיתוח שפוץ מתנס מנחת שלמה 2004182750סגורה180143600158500031.01.2018
5501,100.001,287.001,287.001,287.000לפני מע"מ2רהוט וציוד משרדי                                  1613000930סגורה180595601917600031.05.2018
14,240.1714,240.1716,661.0016,661.0016,661.000לפני מע"מ1רהוט וציוד למוס'חינוך                             1813200930סגורה180594602012400031.05.2018
10,000.0010,000.0011,700.0011,700.0011,700.000לפני מע"מ1הוצאות משפטיות                                    1617000580סגורה181241601606500031.10.2018
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 רקע כללי

המוקד העירוני הינו גוף שמטרתו קבלת פניות בנוגע למטרדים ומפגעים ברחבי העיר 
וכן לשמש כמוקד מידע. במוקד העירוני מתקבלות פניות של תושבי העיר ואזרחים 

ונטיים במערכת העירונית במטרה והוא אחראי על ניתובן והעברתן לגורמים הרלו
 לתת מענה וטיפול. 

אמנת השירות של עיריית מודיעין עילית, לכל תחום ראש העיר ו מדיניותו של  על פי
נקבעו מדדי זמן הקשורים למועדי ביצוע ותדירות למשימות שבשגרה, זמני תגובה 

מות לטיפול בתהליכים התלויים בגורמים נוספים, וזמני מקסימום לסיום משי
 מוגדרות שבאחריות ישירה של העירייה.

המוקד העירוני מהווה כתובת מרכזית למידע ושירות בשגרה ובחרום ומרכז את 
פניות התושבים בנושא תקלות במערכת השירותים העירוניים ומפגעי בנייה ומעביר 

 אותן לטיפולן המקצועי של המחלקות הרלוונטיות.

 

 מטרת הביקורת

ל בפניות למוקד העירוני ואת העמידה של הגורמים לבדוק את אופן הטיפו
 לפי תכנית עבודה שנתית של הביקורת. הרלוונטיים במדדי הזמן שנקבע 

 

 מהלך הביקורת

המוקד העירוני , עובדי המחלקה,  האחראית על מבקר העירייה ערך פגישות עם 
ם, מנהלי מחלקות רלוונטיים בעירייה, קיבלה דוחות מוקד ומסמכים רלוונטיי

 נעשתה ביקורת מדגמית ופגישות עם הגורמים המוסמכים.

עובדת המוקד על שיתוף הפעולה המלא והיעיל במהלך לו אחראיתהביקורת מודה ל
 הביקורת. 
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 הממצאים

התקבלו  2017פניות למוקד העירוני. בשנת  10,497התקבלו  2016בשנת  .1
 17,934התקבלו  2018. בשנת 50%פניות למוקד העירוני גידול של כ  20,713

 פניות למוקד העירוני.

 
 לפי מחלקות  2018סך כל הפניות שהתקבלו במוקד בשנת 

 

 מספר פניות שם המחלקה מספר פניות שם המחלקה

 637 תאורה 1926 מים

 519 שפע 1414 פעילות קיץ

 503 ביטחון 1288 תברואה

 431 פיקוח בניה 1257 גביה

 298 הדברה 1213 פניות הציבור

 255 מבני ציבור 1091 נסמת

 228 רווחה 1058 נקיון

 202 מיחזור 1007 אחזקה

 196 חינוך 1002 גינון

 163 מחשב ותקשורת 844 בטיחות בדרכים

 118 תשתיות 831 פיקוח עירוני

 78 חינוך מיוחד 706 שירות וטרינרי

 153 כללי  
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!שגיאה

 

: הנתון מוכיח את האמון והיעילות במוקד.  התייחסות מנהלת המוקד
 מבחינתנו  יצרנו כתובת למידע ושרות לתושב.

 

בבדיקת דוח הפניות נמצא כי הדוח כולל מספר פניה, פרטי הפונה, תאריך  .2
פתיחת הפניה, צפי לביצוע, כתובת, תיאור, סטטוס, מחלקה מטפלת אופן 

 הטיפול.

כל פניה המתקבלת במוקד העירוני מקבלת מספר פניה, ותאריך יעד לסיום  .3
הטיפול במשימה באופן אוטומטי הנגזר מתיאור הפניה. בדיקה מדגמית 

העלתה כי בכל הפניות למוקד העירוני צוין תאריך לסיום הטיפול במשימה 
 ומי האחראי לטיפול במשימה.

(  מתוך סך הפניות בשנת 35%כ  פניות ) 609 -מהנתונים שהתקבלו נמצא כי ב .4
נשארו פתוחות למרות שנקבע תאריך יעד לסיום הטיפול במשימה.   2018

.יתכן שפניות אלה לא טופלו כלל או טופלו ולא דווחו למערכת בניגוד 
 לנהלים.

 
: זמן התקן שמופיע בתוכנה אינו רלוונטי הוא  התייחסות מנהלת המוקד 

שלא שייך לסגור מאחר והם בתהליך  מוגדר כברירת מחדל. ישנם פניות
טיפול ולעיתים זה נמשך שבועות חודשים. רוב הפניות שמתעכבות בסגירה 

 הם פניות המטופלות ע"י קבלן חיצוני וממתינות לפירוט הביצוע.
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 2018סך כל הפניות הפתוחות בשנת 
 

מספר פניות  המחלקה
 פתוחות

מספר פניות  המחלקה
 פתוחות

 15 ירות וטרינריש 169 פיקוח בניה
 11 תברואה 88 בטיחות בדרכים

 9 פעילות קיץ 81 תשתיות
 4 מים 61 אחזקה
 3 מחשוב ותקשורת 55 תאורה

 2 פניות הציבור 32 פיקוח עירוני
 1 שירות פסיכולוגי 32 גינון

 1 מחזור 22 מבני ציבור
 1 כללי 22 שפע

 
 

!שגיאה
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 2018 –מספר מדגמי של הפניות הפתוחות ביחס לכלל הפניות 
  

 
  

  
  

 2018פניות הס"ה  המחלקה
 

 מספר הפניות הפתוחות 
 4 1926 מים

 9 1414 פעילות קיץ
 11 1288 תברואה

 2 1213 פניות הציבור
 61 1007 אחזקה

 32 1002 גינון
 88  844 בטיחות בדרכים

 32 831 פיקוח עירוני
 15 706 שירות ויטרנרי

 55 637 תאורה
 22 519 שפע

 169 431 פיקוח בניה
 22 255 מבני ציבור

 81 118 תשתיות

 

 במחלקותמהנתונים עולה כי מספר הפניות הפתוחות הגבוה ביותר היו  .5
 9%ה ותאור 10%תשתיות  –,בטיחות בדרכים   40%,    פיקוח בניה   69%אחזקה  

. 

פניות בנושא אחזקה כגון תיקון אבנים משתלבות, בורות בכבישים, גדרות,  .6
 מעוברות  ספסלים עזרה ראשונה לפינוי מפגעים ,טיפול בניקוזים שבורים וכדומה

 2לטיפולו של עובד האחזקה המבצע את עבודתו בעזרת  ע"י המוקד העירוני
במקרים של פניות דחופות  .פועלים. עובד האחזקה כפוף ישירות לעובדות המוקד 

 המוקדן מעביר את הפניה ישירות  לעובד האחזקה .

פניות בנושאים אחרים מעוברות ישירות  ע"י המוקדן למנהלי המחלקות  .7
 הרלוונטיים לכל פניה קיימת הרשאת צפייה לעובדי המוקד העירוני לצורך מעקב.

 ל פניה. למוקדנים  קיים מידע למי עליהם לפנות בעירייה בכל סוג ש



 עיריית מודיעין עילית                                                          2018דוח מבקר העירייה  

 

 

 

: לאור נתוני הביקורת הנ"ל אנו מחייבים להלן התייחסות מנהלת המוקד
את מחלקת האחזקה לעדכן ולפרט אחת לשבוע אודות ביצוע וטיפול . בקרוב 

יעדכנו באון ליין באפליקציה. הנושא בתהליך מתקדם לביצוע. לגבי פיקוח 
זה טיפול הפניות הינם בזמן התקן אך אינן נסגרות מאחר ויש לבניה 

 ופיקוח מתמשך עד לסיום הבניה.

 

לא נמצאו אסמכתאות כתובות או תיעוד כלשהו המצביע על טיפול בפניות  .8
המוקד שנשארו פתוחות . לא ידוע אם הם נסגרו בשלב מסוים או שלא טופלו 
כלל. בהעדר מעקב לא ניתן לוודא שהפניות אכן נסגרו בניגוד לאמנת השירות 

לבדוק את סיבת האיחור או אי הטיפול בפניות כנדרש של העירייה ולא ניתן 
 בנהלים.

 
: הבעירה תיפתר בקרוב בהשקת אפליקציה באון התייחסות מנהלת המוקד

 ליין כולל פירוט ביצוע ותמונה.
 
 
 

 פניות שנסגרו בסטייה מהתקן ) חריגה(

 

המערכת מזהה באופן אוטומטי אילו פניות טופלו בזמן שנקבע )בתקן ( אילו  .9
 מות טופלו בחריגה מזמן התקן שנקבע . משי

 

נמצא כי מספר הפניות  2018במדגם משימות חודשי לחודש נובמבר  .10
( משימות 71%) 775פניות.  1085שהתקבלו במוקד העירוני הסתכמו בס"ה 

( פניות בוצעו באיחור ממדדי הזמן 29%) 310בוצעו במדדי הזמן שנקבע. 
 .שנקבעו  

 

 
 
 
 
 
 



 עיריית מודיעין עילית                                                          2018דוח מבקר העירייה  

 

 

 לקות:להלן הפירוט לפי מח

 

 המחלקה

סך הפניות 
שהתקבלו בחודש 

 נובמבר
סך הפניות שטופלו 
 במדדי הזמן שנקבע

סך הפניות שטופלו 
בסטייה מהתקן 

 שנקבע

 3% 9 97% 298 307 מים

 61% 50 39% 33 83 תברואה

 2% 1 98% 87 88 גביה
 14% 12 86% 77 89 פניות הציבור

 47% 47 53% 54 101 קיוןינ

 33% 28 67% 57 85 אחזקה
 70% 36 30% 15 51 גינון

 10% 5 90% 48 53 בטיחות בדרכים

 43% 27 57% 36 63 פיקוח עירוני

 70% 35 30% 15 50 יוטרינרשרות 

 56% 35 44% 28 63 תאורה
 48% 25 52% 27 52 פיקוח בניה

            
 29% 310 71% 775 1085 ס"ה

 

קרוב בהשקת אפליקציה באון : הבעירה תיפתר בהתייחסות מנהלת המוקד
 ליין כולל פירוט ביצוע ותמונה.

 
 

מהטבלה עולה כי מדי חודש אחוז הפניות הנסגרות באיחור ממדדי הזמן  .11
 מסך הפניות המתקבלות במוקד העירוני. 30%שנקבע עומד על כ 

 

הביקורת מדגישה כי הצפי לסיום המשימות מופיע באופן אוטומטי במערכת  .12
ניות דחופות הם בין שעתיים לחמש שעות. ישנם מדדי זמן .  מדדי הזמן של פ

 בנושאים שונים שנקבע אפילו לחודש ומעלה.
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המחלקות שהקפידו יותר על סיום המשימות על פי מדדי הזמן שנקבע ע"י  .13
 המערכת הם  מחלקת מים, מחלקת גבייה, בטיחות בדרכים ופניות הציבור.

 

איחור מהתקן  הם: שרות המחלקות בהם מספר המשימות הרב שבוצעו ב .14
 וטרינרי ומחלקת גינון,  תברואה, ניקיון, תאורה ,פיקוח בניה ופיקוח עירוני.

 

 85בבדיקת דוח מוקד בנושא האחזקה נמצא כי בחודש נובמבר התקבלו  .15
עובדים שונים. בחלק מהמקרים לא צוין איזו  5פניות שהועברו לטיפולם של 

 9הועברו לטיפול מעובד לעובד .  פניות 16 מחלקה או גורם מטפל בפניה.
 פניות נשארו פתוחות לא ידוע אם וכיצד טופלו.

 
מעובד לעובד וטיפול של מספר עובדים שונים  העברת משימות : הערת הביקורת

על סדרי עבודה וחלוקת תפקידים מצביעים  ופניות הנשארות פתוחות,  בנושא אחד
 לקויה.

 

אין תיעוד למדדי הזמן בהם במשימות שטופלו באיחור מהתקן שנקבע  .16
הסתיים הטיפול. לא ידוע האם המשימות בוצעו או  זמן סיום הטיפול. 

 נמצאו מקרים בהם דווח על טיפול במשימה זמן רב לאחר ביצועו.
 

האחריות לביצוע תיקון התקלות חלה על מנהלי האגפים ותפקיד המוקד  .17
מת השירות לדווח למנהלים על איחור או אי טיפול בפניות בהתאם לר

המוגדרת לכל סוג אירוע. באחריות כל מנהל אגף לבדוק את דוח המוקד, 
 לחקור את סיבת האיחור בטיפול בכל פניה.

 

הביקורת לא מצאה נוהל פעולה מתקנת ומונעת  או אסמכתא לדוח המפרט  .18
העברת דיווח חודשי ומעקב אחר פניות שלא טופלו או שבוצעו באיחור 

 לי המחלקות. לא נמצא נוהל מעקב לפניות אלה.מממדי הזמן שנקבע למנה

 
 

: פניה שחוזרת על עצמה מציפה את חוסר להלן התייחסות מנהלת המוקד
הטיפול . המשך הדרישה מתבצע במייל אך ללא תיעוד. אחת לרבעון נשלח 

דו"ח פניות פתוחות מאחר וזה מעמיס על הצפייה . במהלך העבודה השוטף 
ישנם פניות כמו דרישה ת שעברו לטיפול. המוקד צופה בפניות הפתוחו
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להוספת ספסלים בגנים ציבוריים או דרישה להצטרפות לקורס ריענון 
נהיגה וכדומה שהמוקד מציין לידיעה בלבד והם מוצפות בזמן ביצוע 

 . הפרויקט

 
 

הביקורת מעירה כי יש צורך לבדוק את סיבת האיחור בביצוע הטיפול  .19
ע  או משימות שלא בוצעו כלל ונשארו בפניות שסטו מממדי הזמן שנקב

 פתוחות.
 

 : הנושא בבדיקההתייחסות מנהלת המוקד
 

 

בבדיקת דוחות המוקד נמצא כי ישנן פניות שטופלו בזמן או בחריגה מבלי  .20
לפרט כיצד טופלה הפניה. לא נמצא להם תיעוד לאופן הטיפול ומה נעשה 

 בעניין.

 
וט אינו רלוונטי כגון  : ישנם נושאים שהפירהתייחסות מנהלת המוקד

במקרה של הפסקת מים עקב פיצוץ נפתחות פניות רבות ) כפולות( והסגירה 
 שלהם היא קולקטיבית. כך גם במקרה של פינוי אשפה.

 

 אין אחראי למשלוח דיווחים על איחורים בסגירת פניות למוקד העירוני. .21
 

צמו : בעקבות הביקורת המוקד לקח על עלהלן התייחסות מנהלת המוקד
 לפקח יותר בנושא הטיפול וסגירת פניות.

 

הביקורת מציינת כי גם איחור בזמני תגובה לטיפול במשימות התלויים  .22
 בגורמים נוספים מוגדרים כתקלות שבאחריות העירייה.
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 2018בחודש נובמבר  דוגמאות לפניות שנסגרו בסטייה מהתקן

 

תאור  מס פניה
 הפניה

תאריך 
 פתיחה

 סטטוס די הזמןמד צפי לביצוע

נפילת  2018110197
מעקות 

בטיחות גדר 
הפרדה 
 בכביש

 חריגה ימים 7 12.11.18 5.11.18

בור פתוח  2018111001
במעבר 

 תלמידים

 חריגה ימים 9 29.11.18 20.11.18

 חריגה ימים 10 2.12.18 21.11.18 ספסל שבור 2018111054

      

תאור  מס פניה
 הפניה

תאריך 
 פתיחה

 סטטוס מדדי הזמן צועצפי לבי

ממטרות  2018110784
פועלות ללא 

 הפסקה

14.11.18 
19:40 

14.11.18 
23:40 

 חריגה שעות 4

 חריגה ימים 7 3.12.18 26.11.18 קו צרעות  2018111383

 1.11.18 פינוי פגר 2018110015
12:45 

1.11.18 
14:45 

 חריגה שעות 2

פינוי שברי  2018110497
 זכוכית

11.11.18 
14:30 

11.11.18 
14:45 

 חריגה שעות 2

ברז כיבוי  2018110113
נעקר 

 ממקומו

 חריגה ימים 7 13.11.18 4.11.18

פגר חתול  2018110710
 בכביש

13.11.18 
18:36 

13.11.18 
20:36 

 חריגה שעות 2
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לסיכום, הביקורת התרשמה כי עבודת המוקד העירוני נעשית בצורה טובה אך יש 
מועדי ביצוע המשימות וזמני התגובה לטיפול בתהליכים  צורך לייעל ולשפר את

התלויים בטיפול עובדי העירייה ו/או בגורמים נוספים , בהתאם למדיניות שקבע 
 ראש העיר על שיפור ואיכות השירות לציבור . 

 

מעיון בדו"ח המבקר התרשמנו שהינו מקצועי : להלן התייחסות מנהלת המוקד
אודות למגוון , התרשמנו מאמון הציבור במוקד ,ר לקחנו נושאים לשיפו ומעמיק 

הרחב של הפניות אנו מתייעלים ומייעלים את המחלקות ולא מרפים עד שכל נושא 
יושב תחת המטרייה המשויכת לו ומבהירים זאת לבעלי התפקידים וכמובן שאנו 

 מגובים מגורמים שמעלינו 

 

 

 
 המלצות הביקורת

וחלוקת  סדרי העבודה,הכפיפות  ,אחריותהביקורת ממליצה לקבוע את תחומי ה .1
. יש להחליט על גורם מטפל בנושא בעירייה  התפקידים בין כל גורמי האחזקה 

 האחזקה כדי למנוע העברת משימות מעובד לעובד. 

הזמן  מממדיהביקורת ממליצה להפעיל מערכת מעקב  אחר פניות שטופלו בחריגה  .2
 או שלא טופלו כלל. ושנקבע

 

צה למוקד העירוני לדואג שהפניות יטופלו במועד הזמן שנקבע הביקורת ממלי .3
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  .4
 ל בפניות המוקד.המחלקות בעירייה בכל הקשור לטיפו

 

יש לבצע רישום ומעקב אחר הפניות והטיפול בהם, לקבוע סדרי עבודה פנים  .5
מחלקתית וחלוקת תפקידים בין המטפלים במשימות למזכירות ולתעד את הליך 

 הטיפול.
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הביקורת ממליצה שמנהלי המחלקות ידווחו מידי חודש למוקד על עיכוב בביצוע  .6
 משימות בפירוט הסיבות לכך.

 

יקורת ממליצה לבצע מעקב ופיקוח על הפניות , לצמצם את הפניות הפתוחות או הב .7
 פניות שנסגרות באיחור תוך תיעוד לגבי הטיפול שנעשה.

 

הפניות  בענייןיש לקבוע נוהל פעולה מתקנת ומונעת המפרט את תוכן הדיווח  .8
 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 דוחות  .9
הפניות שנסגרו באיחור במדגם הפניות בחודש נובמבר במחלקת תברואה, ניקיון, 

ח בניה כדחי לצמצם את הסטייה ממדדי פיקוח עירוני, שרות וטרינרי, תאורה ופיקו
הזמן ולייעל את הטיפול בפניות המתקבלות במוקד העירוני בתקלות ומפגעים 

 המתרחשים בעיר.

.  

 

 

 תגובת ראש העיר

במסגרת שיפור האיכות והשירות לציבור בכל מחלקות העיריה הוריתי למבקר 
אמצעות המוקד העירייה לבדוק את איכות השירות והטיפול הניתן לתושבים ב

 העירוני המהווה כתובת מרכזית למידע ושירות בשגרה ובחרום.

מדדי זמן הקשורים למועדי ביצוע  לצמצוםהעירייה פועלת ומייחסת חשיבות רבה 
בעקבות הביקורת חודדו הנהלים ונהלי שיתוף ותדירות למשימות שבשגרה, 

יכות השירות לשפר את א כדי הפעולה בין המוקד העירוני למחלקות העירייה
 לתושבים.

 

 





















































תשלומי העירייה 

עבור ילדי חינוך 

 מיוחד
 2018דוח מבקר העירייה 
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 תשלומי העירייה עבור ילידי חינוך מיוחד 

   הבסיס החוקי

 בחינוך המיוחד( תכנית לימודים נוספת )תל"ן
 נוהל  לאישור תל"ן כיתתי רשותי לשנת הלימודים תשע"ט

 
 תל"ן כיתתי במימון הרשות

דים נוספת, המיועדת ללימודי העשרה ולא לתוספת שעות  תל"ן הינה תכנית לימו
שיש  נושאים,אינם נושאי ליבה או  התכנית נושאיבמקצועות הלימוד הרגילים. 

 עליהם חובת לימוד בתוכניות הלימודים של המשרד.
התכנית ממומנת במלואה על ידי הרשות המקומית/הבעלות, ומופעלת במתכונת 

הכיתה. המדובר בשעות שאינן מוכרות כשעות  כיתתית, בהשתתפות כל תלמידי
הוראה של משרד החינוך, ולצורך הפעלת התכנית מתקיים הליך של שכירת 

של עובדים העסקה שירותים והתקשרות עם ספק שירות חיצוני. יודגש כי מדובר ב
לדוגמא:  שירותי ברכת שחייה ומדריך שחייה, עלות כניסה  על תקן ביה"ס. שלא

  . לג'מבורי וכו'
בתהליך ההתקשרות עם נותני השירות, מנהל המוסד החינוכי, המפקח וכן 
הרשות/הבעלות, אמורים לבדוק את כשירות נותני השירות/החברה שתפעיל את 

 התכנית עבור התלמידים.
 

 תל"ן רוחב
 

תל"ן רוחב היא תכנית לימוד נוספת )העשרה בלבד( שמתקיימת במהלך יום הלימודים   1.16
וד המתוקצבות על ידי משרד החינוך. משמעות הדבר ביטול שיעור בשעות הלימ

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.
 

יימים הלימודים עד לשעה מאוחרת ניתן לקיים בכיתות חנ"מ ללקויות קשות, בהן מתק 1.17
באישור הפיקוח תל"ן רוחב )בשל מורכבויות תפעול שונות כגון שעת סיום מאוחרת של יום 
הלימודים, תכנית ניצנים, תכנית רווחה ואחרות(. בפעילות נדרשת נוכחות של מורת הכיתה 

 והסייעת, בנוסף למדריך התל"ן.
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)באחריות מנהל המוסד והמפקח  ניתן לקיים במתכונת תל"ן  רוחב להלן פרוט התכניות  ש 19
 לבדוק  הכשרתם של ספקי השירות(.

 
הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך שחייה מוסמך )רק במוסדות בהם לא  – ברכת שחייה -

 קיימת ברכת שחייה בית ספרית(.

 הפעילות תתבצע בהדרכת  מדריך מוסמך לרכיבה טיפולית רכיבה טיפולית -
הפעילות תתבצע בהדרכה של  מדריך מוסמך  –)מחייב קרבה פיזית לים(   ופי יםצ -

 ימית במסגרת תנועת הצופים. לפעילות 
פעילות שמותאמת לכיתות ז' ומעלה. הפעילות תתבצע בהדרכה של   – חדר כושר -

 כושר מוסמך. מדריך 
 תכנית ספורט אתגרים  -
והיא  תתקיים מחוץ לתחומי המוסד הפעילות מיועד לכיתות בי"ס יסודי    - ג'מבורי -

 ותתופעל 

 על ידי חברה חיצונית )אין לאשר במוסד שיש בו מתקני ג'מבורי(. 
 הפעילות תתבצע בהדרכה של  מאלף כלבים מוסמך – כלבנות/אילוף כלבים   -

 הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך  מוסמך לטיפול בבעלי חיים. –חוג חיות    -
(: תכנית המתקיימת בתחומי המוזיאון ע"י צוות ההדרכה ת/מדעלימודי מוזיאון )אומנו -

 המוזיאון. של 
הפעילות תתבצע ע"י מדריך מוסמך לתחום  – יוגה/מדיטציה )דמיון מודרך( /פילאטיס -

 החוג.
הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך פסיכודרמה או מוסמך  – תיאטרון בובות -

 חינוכי.-בובות טיפולי תיאטרון 
הפעילות מיועדת  לגילאי גן עד כיתה ג', ותתבצע ע"י מדריך מוסמך    – ריתמיקה -

 לריתמוסיקה. )אין הגבלת גיל לכיתות פ.  בינוני, פ. בינוני מורכב ואוטיזם בתפקוד נמוך(   

הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך   –ג'ודו/טאי צי/קרטה  אומנויות לחימה: -
 החוג. לתחום 

 ילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך לתחום החוג. הפע – קפוארה/ג'גלינג -

הפעילות תתבצע בהדרכת מורה/מדריך ספורט בעל  – רכיבה על אופניים/גלגיליות -
 לתחום אופניים/גלגיליות.    הכשרה 

הפעילות תתבצע בהדרכת  מדריכים/מורים  למדע  – סדנת קיימות ופיתוח בר קיימא -
 וטכנולוגיה. 

הפעילות תתבצע  – - אמנות צלום, עריכת סרטים, עריכת סאונד: לטימדיהתכניות מו    -       
 של מדריך מוסמך לתחום החוג.          בהדרכה 

 הפעילות תתבצע על ידי מדריך מוסמך לתחום החוג. – עיצוב המוצר -
)ובתנאי שאינם חלק משיעורי כישורי חיים בתוכנית ל"ב  אמנות הבישול וקונדיטוריה -
 ואין   21

ידי בעל תעודת הסמכה לבישול ו/או -מגמה מאושרת בנושא(. הפעילות תתבצע על      
 קונדיטוריה 

 הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך שסיים קורס גינון טיפולי. – גינון טיפולי     -  
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הפעילות תתבצע בהדרכת  –חוג נגינה על  אורגניות/כלי נשיפה/תיפוף/גיטרה  -
 גינה.מוסמך להוראת כלי נ מורה 

 הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך לליצנות רפואית –ליצנות רפואית    -         

 

 הרקע הייחודי
 

שונות לומדים במוסדות לחינוך מיוחד   3-21תלמידים ממודיעין עילית  בגלאי  190
 סובלים.מחוץ לעיר בהתאם לרמת הלקויות מהם 

הסעות יעילה והעשרת פעילויות מדיניות העירייה לסייע לילדים אלה ע"י מערכת 
 ותוכניות בבתי הספר השונים מחוץ למודיעין עילית.

כניות תשלומים עבור תפיקוח ובקרה על   מערכתיחד עם זאת, העירייה מפעילה  
סדות החינוך מחוץ למודיעין לילדי החינוך המיוחד הלומדים במוופעילויות מיוחדות 

 עילית 
 

 מטרת הביקורת
 

נמצא  לילדי החינוך המיוחד פעילויות ותוכניות לימודיות  רנושא תשלום עבו
בתוכנית העבודה השנתית של הביקורת ומטרתה לבדוק את תשלומי העירייה בגין 

רכיבים תפעוליים של מוסדות החינוך המיוחד עבור תלמידי החינוך המיוחד 
 הנשלחים ללמוד מחוץ למודיעין עילית.

 
 מהלך הביקורת 

 

גש מספר פעמים עם מנהלת המחלקה, עובדי המחלקה מבקר העירייה נפ .1
 וגזבר העירייה וקיבל מסמכים והסברים.

לעיר יחד  מוסדות לחינוך מיוחד מחוץ 44 -נעשתה ביקורת שטח יסודית ב  .2
 עם מנהלי המוסדות.

 תשע"ט –תשע"ח  –דוח הביקורת מתייחס לתקופת שנת הלימודים  .3
 

חדים בעירייה, לעובדות המחלקה הביקורת מודה למנהלת המחלקה לצרכים מיו
 ולגזבר העירייה על שיתוף פעולה חיובי במהלך הביקורת.
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 ממצאים

 

עבור ₪   1,931,473בקשות בסך כולל של  190בשנה"ל תשע"ט הוגשו לעירייה  .1
 תלמידי החינוך המיוחד הלומדים במסגרות שונות מחוץ למודיעין עילית.

יוחד כוללים תשלום עבור בסיס , הבקשות לתשלום עבור תלמידי החינוך המ .2
פסיכולוג, שמירה, סייעות תגבור, מגמות, תכניות לימודים נוספות ) תל"ן( ושעות 

 פעילות עבור בריכת שחיה.

בשנת הלימודים הוגשו לעירייה בקשות לתשלום לפי הפירוט הבא: עבור שעות בסיס  .3
, עבור סייעות תגבור ₪ 64,258עבור שמירה ₪,  19,811עבור פסיכולוג ₪,  1,294,124

ש"ח,  427,723 תוכניות לימודים נוספותש"ח,  5007ש"ח, עבור מגמות  116,419
 ₪.  1,931,473ס"ה היקף הדרישות ₪.  21,723שעות בריכה 

על פי נוהל אישור תל"ן כיתתי רשותי לשנת הלימודים תשע"ט על הרשות לבדוק את  .4
 ת עבור התלמידים.כשירות נותני השירות או החברה המפעילה תכניו

שהוגשו דרישות התשלום  נבדקוהביקורת  תכנית העבודה השנתית של במסגרת .5
בערים שונות ביניהם  ביקורות שטח במוסדות החינוך המיוחד  45לעירייה ובוצעו 

בני ברק, פתח תקווה, ירושלים, תל אביב, בית שמש, אלעד , אשדוד וגבעת יערים. 
  וסדות.בדיקות השטח תואמו עם מנהלי המ

את רמת השמירה, את מערכות התלמידים בכל אחד מהמוסדות  בדקה הביקורת .6
הכיתתיות והאישיות, את התאמת מערכות הלימודים והתוכניות  לאישור משרד 

, את החינוך, את כשירותם של נותני השירות, את ההסכמים שנעשו עם המדריכים
 וסדות.הפעילות במסוגי התוכניות המופעלים במוסד ואת חדרי 

בחלק מהמוסדות נמצא כי מערכת האבטחה לוקה בחסר ובחלקם לא הוצבה  .7
שמירה. חלק מתוכניות הלימודים של התלמידים אינן תאמו את אישורי משרד 

בחלק מהמוסדות לא נמצאו תעודות כשירות של המדריכים ובחלקם לא החינוך , 
שת התשלום של נעשו הסכמים כנדרש בחוזר מנכ"ל. נמצאו אי התאמות בין דרי

 רט בהמשך ( ודוח מפ)המוסד למערכת הלימודים בשטח 
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הביקורת מצאה כי בחלק ממוסדות החינוך לא ניתנו שירותים משלימים ו/או שעות  .8
מלאות עבור פעילויות ותוכניות לימודים דבר הפוגע בטובת הילדים בעלי צרכים 

 מיוחדים .    

סדות החינוך המיוחד הביקורת מציינת כי ביקורת השטח שנעשתה במו .9
הביאה לכך כי ילדי בשנת הלמודים הקודמת ומהלך שנת הלימודים הנוכחית 

מודיעין עילית נהנים  יותר מפעילויות ותוכניות לימודים נוספות, לימודי העשרה 
 ברמה גבוה ולתוספת שעות למקצועות הלימוד הרגילים. 

ישום הנהלים של הביקורת הביאה לכך שמנהלי המוסדות יקפידו יותר על י .10
משרד החינוך , על הגשת בקשות על פי חוזר מנכ"ל ועל גביית תשלומים נכונים 

 ומדויקים עבור השתתפות התלמידים בתוכנית התל"ן.

לאחר ביקורת השטח במוסדות  הביקורת הוציאה דו"חות ביניים למחלקה   .11
ר לצרכים מיוחדים עם העתק להנהלת חשבונות  ונמצא כי סך התשלום שאוש

בין ₪  436,864דהיינו הפרש של ₪  1,494,608למוסדות לאחר ביקורות השטח הינו 
דרישות התשלום של המוסדות לתשלום שהעירייה אישרה בפועל בעקבות פעולות 

 כל הבדיקות תועדו גם בתמונות.הביקורת. 

ממצאי השטח שנמצאו בביקורת השטח שנעשו במוסדות להלן מדגם  .12
 החינוך:

 

 אלעד –  ע.ע –קורת  שטח בי           

 בליווי  הרב דוד בן חיים  מנהל בית הספר.  13.3.18ביקורת השטח נערכה ביום 

 יש שומר בכניסה לבית הספר.

 תלמידים המתגוררים במודיעין עילית. 3למדו  במוסד הנ"ל –בשנה"ל תשע"ז 

 תלמידים תושבי מודיעין עילית.  5בשנה"ל תשע"ח לומדים במוסד 

יבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, הביקורת ק
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני 

 השירות וכשירותם של נותני השירות. 
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נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות המפעילים 
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

 חדרי פעילות נפרדים לכל חוג. 7סיור בשטח המוסד נמצא כי במוסד קיימים ב

 . מאובזר במלואוחדר נגרות 

הכולל מערכות תופים מקצועיות, מערכת הגברה מקצועית, וקיר  חדר תופים
 אקוסטי.

 ציוד ספורט, מתקני כושר, משקולות, שק אגרוף, מתקני מתיחה וכו חדר כושר

הכולל מטבח פעיל ומאובזר, תנורי אפיה, מקררים,  ביתחדר בישול אפיה וכלכלת 
 משטחי עבודה לתלמידים, מיקרוגל, וכו'

 הכולל מתקני ספורט, ציוד, מזרנים. חדר התעמלות 

הכולל תנור חמר, עבודות קרמיקה של התלמידים, חדר קרמיקה  ואלקטרוניקה 
 עמדות עבודה, חוטי חשמל ואביזרי אלקטרוניקה שונים.

לויות נקיים, מסודרים ומאורגנים  ומהווים סמל ודוגמא למוסדות חדרי הפעי
 !!! אחרים

 

 523431סמל  מוסד  –  ש.ב–ביקורת  שטח           

בליווי  הרב רוט מנהל  12:00-13:30בין השעות   11.3.18ביקורת השטח נערכה ביום 
 בית הספר.

 אין שומר בכניסה לשטח המוסד.

תלמידים המתגוררים  2ולומדים במוסד הנ"ל תשע"ח למדו  –בשנה"ל תשע"ז 
 במודיעין עילית. 

הביקורת קיבלה את הרציונל  לתוכניות התל"ן, תחומי התל"ן לפי הכיתות, צוות 
התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות וכשירותם של 

ת שעות נותני השירות. הביקורת מציינת כי קיבלה העתק מבקשת המוסד לחלוק
 התל"ן.
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לאישור ילים נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות המפע
 משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

 חדרי פעילות נפרדים לפעילות. 2בסיור בשטח המוסד נמצא כי במוסד קיימים 

 הכולל מטבח מאובזר , תנור, מקרר, כיריים חשמליים, וכו' חדר אומנות הבישול 

מכשירי כושר, , מזרני קפיצה, סולמות,  6טיפולי מאובזר כולל ציוד ספורט ,  חדר ספורט
 וכו' 

 חוג אומנות נערך בכיתות הלימוד מחוסר מקום.

 תלמידים וקיבלה הסברים על הפעילות המתקיימת בכל חדר. 3הביקורת שוחחה עם 

 מצב ניקיון החצר והמטבח אינו משביע רצון.

 

 412197סמל  מוסד  – ע. ב –טח ביקורת  ש       

בליווי  מנהלת בית  10:30-11:30בין השעות   25.4.18ביקורת השטח נערכה ביום 
 הספר.

 . הכניסה למוסד באמצעות מערכת  אינטרקום.אין שומר בכניסה לשטח המוסד

 תלמידות המתגוררות במודיעין עילית.  2בשנה"ל תשע"ח לומדות במוסד הנ"ל 

ת הרציונל  לתוכניות התל"ן, תחומי התל"ן לפי הכיתות, צוות הביקורת קיבלה א
התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות וכשירותם של 
נותני השירות. הביקורת מציינת כי קיבלה העתק מבקשת המוסד לחלוקת שעות 

 התל"ן.

ום בשעות לדברי מנהלת בית הספר אחת מנתוני השירות עובדת גם כממלאת מק
 התקן  בניגוד לחוזר מנכ"ל.

לא נמצאה התאמה מלאה בין תכנית הלימודים  לאישור משרד החינוך ולחוזר  
 מנכ"ל. 

בבדיקת אישור משרד החינוך לא ניתן אישור להפעלת חוג תסרוקות ועיצוב שיער, 
 עיצובי פירות, ועריכת מצגות מחשב. 
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שעות   4התלמידות מקבלות   בבדיקת מערכת הלימודים של התלמידות נמצא כי
 . ע"י משרד החינוך אושרו  בלבד מהם 2 ל"ן  ת

בסיור בשטח המוסד נמצא כי קיים חדר פעילות לחוג ספורט אתגרי הכולל 
חישוקים, ואביזרים שונים. הביקורת מציינת כי נראו מספר עציצים  קטנים  שנעשו 

 ע"י התלמידות בחוג שזירת פרחים.

 החצר סביר.מצב ניקיון        

שעות תל"ן לכל תלמידה. המלצת  5דרישת התשלום לשנת תשע"ח  כוללת 
 שעות תל"ן בלבד . 2הביקורת לשלם עבור 

 

 סמל  מוסד  –המסורה ירושלים   –ביקורת  שטח 

 בליווי מנהלת בית הספר. 28.5.18ביקורת השטח נערכה ביום 

 יש שומר בכניסה לשטח המוסד. 

 תלמידות המתגוררות במודיעין עילית.  2מוסד הנ"ל בשנה"ל תשע"ח לומדים ב

בבדיקת מערכת שעות שבועית שנת תשע"ח נמצא כי התלמידות אינן מקבלות 
 שעות תל"ן כלל. 

 

 338624 -סמל  מוסד –   נ.נ

 בנוכחות מנהל המוסד. 25.12.2018ביקורת השטח נערכה ביום 

 . אין שמירה או מנגנון אבטחה בשער הכניסה למוסד

 נה"ל תשע"ח למד במוסד תלמיד אחד בלבד המתגורר במודיעין עילית. בש

 במודיעין עילית. אין במוסד תלמידים המתגורריםבשנה"ל תשע"ט 

הביקורת בדקה את מערכת הלימודים של התלמיד ונמצא כי התלמיד קיבל את  
 שעות התל"ן בהתאם לאישור משרד החינוך . 

 כנדרש ע"פ חוזר מנכ"ל. נעשו הסכמי התקשרות עם כל המפעילים
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 הביקורת התרשמה מאד מהפעילות המתבצעת במקום.

 

 165118 -סמל  מוסד –   ת.ב

 בנוכחות האחראית על התל"ן במוסד. 25.12.2018ביקורת השטח נערכה ביום 

 . אין שמירה או מנגנון אבטחה בשער הכניסה למוסד

 ן עילית. תלמידים המתגוררים במודיעי 8בשנה"ל תשע"ח למדו במוסד 

 במודיעין עילית. תלמידים המתגוררים 11לומדים במוסד בשנה"ל תשע"ט 

הביקורת בדקה את מערכת הלימודים של התלמיד ונמצא כי התלמידים קיבלו את  
שעות התל"ן בהתאם לאישור משרד החינוך  כולל חוג רכיבה טיפולית, חוג חיות, 

 ג אלקטרוניקה, ואתגרים. חוג גמבורי, סדנת קונדיטוריה, חוג מוסיקה, חו

 נעשו הסכמי התקשרות עם כל המפעילים כנדרש ע"פ חוזר מנכ"ל.

 הביקורת התרשמה מאד מהפעילות המתבצעת במקום. 

ירושלים. יש לעדכן  28בשנה"ל תשע"ט המוסד עבר למשכנו החדש ברחוב אבן דנן 
 את הרשימות במחלקת החינוך.

 

 מ.י 

 בליווי  נציג הנהלת בית הספר. 10.5.18ביקורת השטח נערכה ביום 

 יש שומר בכניסה לשטח המוסד. 

 בשנה"ל תשע"ח לומד במוסד תלמיד אחד בלבד המתגורר במודיעין עילית. 

הביקורת קיבלה את  תוכניות התל"ן, תחומי התל"ן לפי הכיתות, צוות התל"ן, 
 תני השירות וכשירותם של נותני השירות. מערכת הלימודים הכיתות, הסכמים עם נו

 קיימת התאמה בין מערכת שעות התל"ן לאישור הניתן ע"י משרד החינוך. 

 חוגי התל"ן :

 מתקיים בבריכת בית טובי העיר בירושלים. נמצא הסכם מתאים.  – חוג שחיה
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 מתקיים בחוות עומרי. נמצא הסכם ותעודת כשירות של המדריך. – רכיבה טיפולית

 קיים ציוד ומתקני ספורט מתאימים. – ספורט חוג

 מתקיים בכיתות הלימוד ע"י מדריכת חוץ.  -חוג אפיה

 הביקורת ממליצה על תשלום תל"ן מלא עבור תלמיד אחד.

 

 בית שי– א.ש  –ביקורת  שטח 

 בליווי מנהל בית הספר.  2018ביקורת השטח נערכה באוקטובר 

 יש שומר בכניסה לבית הספר.

תלמידים המתגוררים במודיעין  2תשע"ט לומדים במוסד הנ"ל  –ע"ח בשנה"ל תש
 עילית.

 בשנה"ל תשע"ז למד במוסד תלמיד אחד בלבד.

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות 

 השירות.  וכשירותם של נותני

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות המפעילים 
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

בשנה"ל תשע"ח הופעל התל"ן במלואו כולל חוג חיות, ספורט אתגרים, ובריכת 
 שחיה.

 תל"ן. חוג נגינה, אתגרים, וחוג חיות. 3בשנה"ל תשע"ט מופעלים 

תה בפועל הפעלת חוג חיות בהשתתפות התלמידים והתרשמה מאד הביקורת רא
 מהפעילות המתבצעת בכיתה ע"י מפעיל מקצועי.

 מגמות מגמת אומנות ומגמת חממה טיפולית.  2למוסד אושרו 

 חדר אומנות מאובזר כנדרש והתבצעה בו פעילות מרשימה. 



 עיריית מודיעין עילית                                                               2018דוח שנתי 

 

של  בחממה הטיפולית נמצאו צמחים וציוד רב והתבצעה פעילות מרשימה
התלמידים במקום כולל מדריך מקצועי. הביקורת התרשמה מאד מהפעלת 

 התלמידים בחממה הטיפולית.

 חדרי הפעילויות נקיים ומסודרים חלקם סובלים מהזנחה חיצונית. 

 חדרי הפעילות תועדו גם בתמונות.

 

 גשרים- א.ש –ביקורת  שטח 

 הספר. בליווי  מזכירת בית  2018ביקורת השטח נערכה באוקטובר 

 יש שומר בכניסה לבית הספר.

 תלמידות ממודיעין עילית. 2למדו  במוסד הנ"ל –בשנה"ל תשע"ח 

 בשנה"ל תשע"ט לומדת במוסד תלמידה אחת ממודיעין עילית.

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
מים עם נותני השירות אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכ

 וכשירותם של נותני השירות. 

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות המפעילים 
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

בסיור בשטח המוסד נמצא כי במוסד  קיים אולם רב שימושי המשמש לפעילות 
רגנית, כלי הקשה, ומקרן. בזמן מוסיקה וספורט . בחדר הרב שימושי נמצאו או

הביקורת התבצעה פעילות במקום. לא נמצא ציוד לספורט. לדברי המזכירה מפעילת 
 הג'מבורי מביאה את הציוד הנדרש לפעילות.

 נמצאו עמדות תפירה  –חדר אומנות 

 עמדות 4-חדר מחשבים 

 הכוללת אבזור מלא . –דירה טיפולית 

 וכלי מטבח. בזמן הביקורת המטבח היה פעיל.מאובזר כולל מקרר  –מטבח טיפולי 
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חדרי הפעילויות נקיים, מסודרים ומאורגנים  חדרי הפעילות תועדו גם 
 בתמונות.

 

 

   520767  א. ח. ד ח. –ביקורת  שטח 

 

 בליווי מנהל בית הספר. 31.3.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 תשע"ט  לומד תלמיד אחד במוסד הנ"ל.  –בשנה"ל תשע"ח 

 ש שומר בכניסה לבית הספר .י

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות 

 וכשירותם של נותני השירות. 

אין התאמה בין אישור משרד החינוך לשנת תשע"ט שהתקבל במחלקת החינוך 
ר משרד החינוך שנשלח למבקר אחרי הביקורת. לפי האישור שנשלח לאישו

למחלקת חינוך אין התאמה בין תכניות הלימודים שאושרו ע"י משרד החינוך לבין 
 התוכניות בפועל. מנהל המוסד הסביר זאת כטעות דפוס.

ממשרד החינוך לשנה"ל תשע"ט  אישור שונהלאחר ביקורת שנערכה במוסד התקבל 
התאמה מלאה בין תוכניות הלימוד שאושרו ע"י משרד החינוך לבין לפיו קיימת 

 התוכניות הניתנות בפועל.

(  !!!! ) מצ"ב צילום של 9.10.18מדובר בשני אישורים שניתנו למוסד באותו יום )
 האישורים(

ש"ש תל"ן הכוללים סדנת חוקרים צעירים, מוזיקה,  5במערכת הלימודים מופעלים 
 ואומנות שפת הגוף. בריכה, אומנות לחימה

. אין חדרי הפעלה מיוחדים למעט יציאה לבריכת שחיההפעילויות נעשות בכיתות, 
 יש הסכמים חתומים ותעודות הכשרה.

הביקורת ממליצה לעכב את תשלום התל"ן עד לבירור אמיתות האישורים מול 
 משרד החינוך.
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    520296סמל  א.ח –ביקורת  שטח 

 

 בליווי מנהל בית הספר. 31.3.2019 ביקורת השטח נערכה ביום

 אין תלמידים–בשנה"ל תשע"ח למד תלמיד אחד במוסד הנ"ל. בשנה"ל תשע"ט 

 יש שומר בכניסה לבית הספר .

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, 
רשימת אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני 

 ות וכשירותם של נותני השירות. השיר

יש התאמה בין התוכניות שאושרו ע"י משרד החינוך לבין התוכניות במערכת 
 הלימודים.

הפעילויות נעשות בכיתות, אין חדרי הפעלה מיוחדים למעט יציאה לבריכת 
 שחיה. יש הסכמים חתומים ותעודות הכשרה.

 

 421131בית יהודה סמל  ב.י  –ביקורת  שטח 

ת הגיע לכתובת המוסד המופיע באישור משרד החינוך  ומצאה כי הביקור
במקום מתבצעים עבודות בניה והמקום סגור לחלוטין. לא מתקיימת פעילות 

 !!!!כל שהיא במקום 

 

 המסורה ירושלים  –ביקורת  שטח 

 

 בליווי מנהלת בית הספר. 10.4.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 ימת מערכת אבטחה.יש שומר בכניסה לבית הספר. קי

 תלמידים ממודיעין עילית. 5בשנה"ל תשע"ט לומדות במוסד 
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הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות 

 וכשירותם של נותני השירות. 

הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות המפעילים  נמצאה התאמה מלאה בין מערכת
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

ש"ש תל"ן הכוללים חוג קיימות, גינון טיפולי,  5במערכת הלימודים מופעלים 
 ריתמיקה, חיות ותאטרון בובות

 ש"ש תלן בלבד. 4תלמיד אחד מקבל  

 חוג קיימות מתבצע בחורשה הסמוכה למוסד.

 מה מהפעילות הנעשית במוסד.הביקורת התרש

 

 עיריית ירושלים ק.א  –ביקורת  שטח 

  10.4.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.

 תלמידים הגרים במודיעין עילית. 2במוסד לומדים 

 המוסד אינו מפעיל תל"ן כלל !!!!!!!

 יש לשלם אגרות חוץ בלבד.

 

 

 מעוז ירושלים   –שיח סוד  –ח ביקורת  שט

 בליווי אחראית תלן במוסד. 10.4.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 יש שומר בכניסה לבית הספר. וקיימת מערכת אבטחה.
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תלמידות ממודיעין עילית והוגשו בקשות  3למדו במוסד  2019עד לחודש אפריל 
ם הוגשה בקשה. יש כנדרש. בחודש אפריל נוספה תלמידה חדשה ממודיעין עילית טר

 לבדוק התאמה בין הבקשה למספר חודשי הלימוד.

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות 

 וכשירותם של נותני השירות. 

תכנית הלימודים וכשירות המפעילים  נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים,
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

ש"ש תל"ן טיפול בבעלי חיים, חדר כושר, פילאטיס ,  5במערכת הלימודים מופעלים 
 גינון טיפולי וחוג נגינה.

 חדר הכושר מצויד במכשירי כושר, מכשירי הליכה, ובריכת כדורים. 

 לכך. הגינון הטיפולי נעשה במתחם מיוחד

 חוג בעלי חיים, וחוג נגינה ודרמה מתבצעים בכיתות. האורגניות נמצאות בארון . 

 הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר תל"ן במלואו.

. 

  515486שתילים בני ברק  –ביקורת  שטח  

 בליווי מנהל בית הספר. 31.3.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 תלמידים במוסד הנ"ל. 2בשנה"ל תשע"ח למדו 

עבור ₪  1216יש שומר בכניסה לבית הספר אך  לא ברור מדוע קיימת דרישה ע"ס 
 עבור שמירה.₪  383תלמיד אחד ואילו עבור התלמיד השני קיימת דרישה ע"ס 

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
ם בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודי

 וכשירותם של נותני השירות. 

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות המפעילים 
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 
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ש"ש תל"ן הכוללים רכיבה טיפולית, אומניות  5במערכת הלימודים מופעלים 
 ישול, אלקטרוניקה ומולטימדיה.לחימה, גמבורי, אומנות ב

חוגי הבישול, אלקטרוניקה ונגרות מתבצעים בחדר סדנאות מיוחד. החדר מאובזר 
 כנדרש.

בחדר בו מתבצע חוג מחשבים לא נמצאו עמדות מחשב. לדברי מנהל המוסד 
 השימוש נעשה במחשבים ניידים הנמצאים ברשות המורים מטעמי ביטחון.

וות סוסים סמוכה נבדקו תעודות כשירות והסכם הרכיבה הטיפולית מתבצעת בח
 חתום.

. 

 455931מיתרים סמל ש.  –ביקורת  שטח 

 

 בליווי מנהלת בית הספר.  31.3.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 יש שומר בכניסה לבית הספר.

תלמידות במוסד הנ"ל . תלמידה אחת )ש.א( לא נכחה  4למדו  –בשנה"ל תשע"ח 
מדרישת ₪  10,693יש לקזז סך של כיוון שהוצאה לאשפוז. במוסד תקופה ארוכה מ

 התשלום.

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני השירות 

 וכשירותם של נותני השירות. 

תכנית הלימודים וכשירות המפעילים  נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים,
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

בשנה"ל תשע"ח הופעל התל"ן במלואו כולל עיצוב שיער, בימוי ומשחק, אומנות 
 הבישול, מוזיקה, מחול ותנועה, והנהלת חשבנות.

עמדות מחשב. חדר זה משמש גם ללימודי  10חדר מחשבים מאובזר כנדרש הכולל  
 שבונות.הנהלת ח

עמדות עבודה מאובזרות, עמדת חפיפת שיער ואביזרים  10חדר עיצוב שיער כולל 
 נלווים.
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 חדר אומנות הבישול כולל מטבח תעשייתי מאובזר ומושקע.

 

 ירושלים  נ.ה שתילים  –ביקורת  שטח 

 בליווי מנהל בית הספר. 10.4.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 יימת מערכת אבטחה.. קאין שומר בכניסה לבית הספר

הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, 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 המפעילים 
 שרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. לאישור מ

ש"ש תל"ן בלבד הכוללים אתגרים בטבע, אומניות  4במערכת הלימודים מופעלים 
 לחימה, נגינה וחוג רכיבת אופניים.

 חדר המוסיקה מאובזר במערכת תופים, ואורגניות.

 עמדות מחשבים + מדפסת. 5חדר המחשבים מצויד ב 

מותאמים לצרכי התלמידים כולל זוגות אופניים ה 10בחדר האופניים נמצאן כ 
 קסדות ראש ואביזרים נלווים.

 חדר הכושר מצויד במכשירי כושר משוכללים , מכשירי הליכה, כדורי כח וסולמות.

ש"ש לתוכניות  4הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית במוסד וממליצה לאשר 
 התל"ן.

 ירושלים  ב.בתיכון  –ביקורת  שטח 

 בליווי מנהלת בית הספר. 10.4.2019ביקורת השטח נערכה ביום 

 יש שומר בכניסה לבית הספר. קיימת מערכת אבטחה.

 בשנה"ל תשע"ט לומדת במוסד תלמידה אחת ממודיעין עילית.
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הביקורת קיבלה את כל האישורים הנדרשים בתחום התל"ן לפי הכיתות, רשימת 
השירות אנשי צוות התל"ן, מערכת הלימודים בכל הכיתות, הסכמים עם נותני 

 וכשירותם של נותני השירות. 

נמצאה התאמה מלאה בין מערכת הלימודים, תכנית הלימודים וכשירות המפעילים 
 לאישור משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל. 

ש"ש תל"ן הכוללים חדר כושר, אומנות הצילום  5במערכת הלימודים מופעלים 
ות. ) שעתיים בשבוע במוסד אין חדר כושר הפעילות מתבצעת בכית ודמיון מודרך.

(חוג אומנות הצילום נעשה בכיתות. נמצאו מצלמות חצובות ואביזרים נלווים 
הביקורת התרשמה מהפעילות הנעשית  בארון. חוג דמיון מודרך נעשה בכיתות.

 ש"ש לתוכניות התל"ן. 4במוסד וממליצה לאשר 

 

 

 לסיכום

נית עבודה שנתית הביקורת הנעשית במוסדות החינוך המיוחד מידי שנה לפי תכ
הביאה לשיפור ניכר בשירות הניתן ע"י מוסדות החינוך. ילדי מודיעין עילית נהנים  

יותר מפעילויות ולימודי העשרה ברמה גבוה בתוספת שעות למקצועות הלימוד 
הרגילים. הביקורת הביאה לכך  שהגשת הבקשות לתשלום יוגשו  לפי הנהלים 

 ת רק על הפעילויות הניתנות לילדים בפועל.שקבע משרד החינוך , והעיירה משלמ

עבור ₪   1,931,473בקשות בסך כולל של  190בשנה"ל תשע"ט הוגשו לעירייה 
לאחר  תלמידי החינוך המיוחד הלומדים במסגרות שונות מחוץ למודיעין עילית.

ובדיקת השירותים הניתנים לילדי מודיעין עילית בפועל ביקורת השטח במוסדות  
ביקורת השטח הביאה  .₪  1,494,608הינו  לתשלום ך התשלום שאושרנמצא כי ס

 . 436,864 לחסכון כספי לעירייה בסך של 
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 המלצות הביקורת

 

הביקורת ממליצה לבצע בדיקות שטח באופן שטתי במוסדות לחינוך  .1
 מיוחד ולבדוק שדרישות התשלומים מהעירייה מוצדקות.

 

של התלמידים והתאמתם לאישורים יש לבדוק  את מערכות הלימודים  .2
הניתנים ע"י משרד החינוך, את כשירותם של נותני השירות וההסכמים 

 שנחתמו איתם כנדרש בחוזר מנכ"ל.

 

יש לבחון מתן אפשרויות לימוד במסגרות העירוניות הקיימות ו/או  .3
לפתוח מסגרות מתאימות בעיר בגלל העלות הגבוה של מערך הסעות 

 ות היומיות מכבידות מאד על התלמידיםובשל העובדה שהנסיע
 

יש לבדוק ולבחון בשטח את התאמת דרישת התשלום לתעריף המתאים   .4
שנקבע על ידי משרד החינוך ולאשר לתשלום רק לאחר בדיקת שטח כולל 

כל האישורים הנדרשים, ובדיקת המערכת הכיתתית והאישית של כל 
 תלמיד.
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 תגובת ראש העיר

 

ואה בחומרה רבה את הממצאים לפיהם משרד החינוך אישר העירייה ר

תשלומים עבור שירותים שלא ניתנו בפועל. העירייה הפחיתה מידית את 

 התשלומים עבור שירותים אלה. 

לציין כי בשנים קודמות העירייה העסיקה חברת פיקוח ובקרה עצמאית 

ימודים לבדוק את השירותים הניתנים במוסדות מחוץ לעיר והחל משנת הל

תשע"ז מבקר העירייה הודיע כי בכוונתו לעשות ביקורות חוזרות בכל 

 מוסדות החינוך הרלוונטיים כדי להדק את הפיקוח.
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 תיעוד בתמונות....

הביקורת הביאה לשיפור ניכר בשירות הניתן ע"י מוסדות החינוך. ילדי מודיעין 
רה ברמה גבוה בתוספת שעות עילית נהנים  יותר מפעילויות ולימודי העש

 למקצועות הלימוד הרגילים. 

 

 חדרי נגרות
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 מוסיקה חדר

 

 

 חדרי כושר
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 פינות חי
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בריכהתל"ןמגמותסייעת תגבור שמירהפסיכולוגבסיסדרגת כיתהקוד לקותעיררחובסמלמס'
 סה"כ 
דרישה

 מאושר 
לתשלום

 תשלום 1 יתרה
 תאריך 
תשלום

בקורת תשלום 2

מאושר בסיס בלבד23.1.19   11,151₪            ₪-   11,151₪   11,151₪       1,650₪       9,219282₪ ₪י'19ירושליםז'ולטי 119595824
מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪ב'19ירושליםשד' הרצל 2195958124
מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪ז'19ירושליםשד' הרצל 3195958124
מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪ז'19ירושליםשד' הרצל 4195958124
מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪א'19ירושליםשד' הרצל 5195958124
מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪ב'19ירושליםשד' הרצל 6195958124
מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪ב'19ירושליםשד' הרצל 7195958124
מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪ג'19ירושליםשד' הרצל 8195958124
מאושר בסיס בלבד23.1.19   11,151₪            ₪-   11,151₪   11,151₪       1,650₪       9,219282₪ ₪י"א19ירושליםז'ולטי 919595824

מאושר מלא     23.1.194,142₪   11,151₪            ₪-   15,293₪   15,293₪     3,910₪        232₪       1,650₪       9,219282₪ ₪ב'19ירושליםשד' הרצל 10195958124
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,864₪            ₪-   12,210₪   12,210₪     2,346₪          110₪       9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםשמואל הנביא 1122162269
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,864₪            ₪-   12,210₪   12,210₪     2,346₪          110₪       9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםשמואל הנביא 1222162269
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,754₪            ₪-   12,100₪   12,100₪     2,346₪       9,219535₪ ₪חובה19ירושליםשמואל הנביא 1374099369
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,754₪            ₪-   12,100₪   12,100₪     2,346₪       9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםשמואל הנביא 1472242169
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,754₪            ₪-   12,100₪   12,100₪     2,346₪       9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםשמואל הנביא 1572242169
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,864₪            ₪-   12,210₪   12,210₪     2,346₪          110₪       9,219535₪ ₪חובה19ירושליםשמואל הנביא 1634909269
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,864₪            ₪-   12,210₪   12,210₪     2,346₪          110₪       9,219535₪ ₪חובה19ירושליםשמואל הנביא 1716852669
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,864₪            ₪-   12,210₪   12,210₪     2,346₪          110₪       9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםשמואל הנביא 1816852669
מאושר מלא     23.1.192,346₪     9,864₪            ₪-   12,210₪   12,210₪     2,346₪          110₪       9,219535₪ ₪ט.חובה19ירושליםשמואל הנביא 1916852669
בסיס בלבד            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ט'20ירושליםמירסקי 201764873
מאושר מלא22.5.19   18,990₪            ₪-   18,990₪   18,990₪     2,515₪     3,910₪        325₪       2,486₪       9,219535₪ ₪י"א24ירושליםהריקמה 211320199
מאושר מלא22.5.19   16,475₪            ₪-   16,475₪   16,475₪     3,910₪        325₪       2,486₪       9,219535₪ ₪ז'24ירושליםהריקמה 221320199
מאושר מלא22.5.19     9,754₪            ₪-   13,664₪   13,664₪     3,910₪       9,219535₪ ₪ט153ירושליםיוסף חכמי 2374380728
מאושר מלא22.5.19     9,754₪            ₪-   13,664₪   13,664₪     3,910₪       9,219535₪ ₪ט153ירושליםיוסף חכמי 2474380728
מאושר מלא22.5.19     9,346₪            ₪-   14,561₪   14,561₪     5,215₪    8,1301,216₪ ₪יב205ירושליםיוסף חכמי 2574380728
מאושר מלא22.5.19     9,754₪            ₪-   13,664₪   13,664₪     3,910₪       9,219535₪ ₪יב158ירושליםיוסף חכמי 2674380728
מאושר מלא22.5.19   10,196₪            ₪-   15,411₪   15,411₪     5,215₪          850₪    8,1301,216₪ ₪ו201ירושליםתובל 271607546
מאושר מלא22.5.19   10,304₪            ₪-   14,214₪   14,214₪     3,910₪          550₪       9,219535₪ ₪ט261ירושליםתובל 281607546
מאושר מלא22.5.19   10,196₪            ₪-   15,411₪   15,411₪     5,215₪          850₪    8,1301,216₪ ₪יב201ירושליםתובל 291607546
מאושר מלא22.5.19   20,212₪            ₪-   20,212₪   20,212₪     3,839₪     5,215₪       1,530₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ז202ירושליםהרב דוד זריצקי 301620162
מאושר מלא22.5.19   17,451₪            ₪-   17,451₪   17,451₪     2,515₪     3,910₪          990₪       535₪       9,219282₪ ₪י151ירושליםהרב דוד זריצקי 311620162
מאושר מלא22.5.19     6,503₪            ₪-     9,109₪     9,109₪     3,910₪       9,219535₪ ₪א152ירושליםיוסף חכמי 3212048528
מאושר מלא22.5.19     6,011₪            ₪-     8,292₪     8,292₪     3,910₪          550₪       9,219535₪ ₪ט26ירושליםתובל 331607546
בסיס בלבד            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ 2011₪ירושליםמעגלי הרים לוין 3417028229
בסיס בלבד6.5.19     4,762₪            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ב'17ירושליםאור שרגא 3511329021
בסיס בלבד6.5.19     4,762₪            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ו17ירושליםאור שרגא 3611329021
מאושר מלא22.5.19   13,164₪            ₪-   13,164₪   13,164₪     3,128₪       535₪       9,219282₪ ₪ג'15ירושליםלובביץ 3716019052
מאושר מלא22.5.19   13,164₪            ₪-   13,164₪   13,164₪     3,128₪       535₪       9,219282₪ ₪ה15ירושליםלובביץ 3816019152
מאושר מלא22.5.19   13,164₪            ₪-   13,164₪   13,164₪     3,128₪       535₪       9,219282₪ ₪ו15ירושליםלובביץ 3916019252
מאושר מלא22.5.19   13,164₪            ₪-   13,164₪   13,164₪     3,128₪       535₪       9,219282₪ ₪ו15ירושליםלובביץ 4016019252
מאושר מלא            ₪-     7,461₪     7,461₪        369₪       383₪       6,427282₪ ₪יב17דולבדולב, ד.נ. מודיעין 411603747193500
מאושר מלא21.5.19   10,584₪            ₪-   10,584₪   10,584₪     3,475₪          400₪       6,427282₪ ₪ז203ירושליםאבן דנן 4216511828
מאושר מלא21.5.19   10,584₪            ₪-   10,584₪   10,584₪     3,475₪          400₪       6,427282₪ ₪ז203ירושליםאבן דנן 4316511828
מאושר מלא21.5.19   10,584₪            ₪-   10,584₪   10,584₪     3,475₪          400₪       6,427282₪ ₪ג201ירושליםאבן דנן 4416511828
מאושר מלא21.5.19   10,584₪            ₪-   10,584₪   10,584₪     3,475₪          400₪       6,427282₪ ₪ג201ירושליםאבן דנן 4516511828
מאושר מלא21.5.19   10,584₪            ₪-   10,584₪   10,584₪     3,475₪          400₪       6,427282₪ ₪ה201ירושליםאבן דנן 4616511828
מאושר מלא21.5.19   10,584₪            ₪-   10,584₪   10,584₪     3,475₪          400₪       6,427282₪ ₪ז203ירושליםאבן דנן 4716511828
מאושר מלא21.5.19   14,307₪            ₪-   14,307₪   14,307₪     5,215₪          680₪       8,130282₪ ₪ו211ירושליםאבן דנן 4816511828
מאושר מלא21.5.19   14,307₪            ₪-   14,307₪   14,307₪     5,215₪          680₪       8,130282₪ ₪ו211ירושליםאבן דנן 4916511828
מאושר מלא21.5.19     7,109₪            ₪-     7,109₪     7,109₪          400₪       6,427282₪ ₪א201ירושליםאבן דנן 5016511828
מאושר מלא21.5.19     7,109₪            ₪-     7,109₪     7,109₪          400₪       6,427282₪ ₪ב201ירושליםאבן דנן 5116511828

תוספות מיוחדותכתובת

דרישות ותשלומים בחינוך המיוחד



מאושר מלא21.5.19     7,109₪            ₪-     7,109₪     7,109₪          400₪       6,427282₪ ₪ב201ירושליםאבן דנן 5216511828
מאושר מלא21.5.19     7,109₪            ₪-     7,109₪     7,109₪          400₪       6,427282₪ ₪א201ירושליםאבן דנן 5316511828
מאושר מלא6.10.19   10,567₪            ₪-   10,567₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ד171ירושליםבן ציון 5416262815
בסיס בלבד6.10.19     7,092₪            ₪-     7,092₪     7,092₪       383₪       6,427282₪ ₪ד171ירושליםבן ציון 5516262815
מאושר מלא6.10.19     9,889₪            ₪-     9,889₪     9,889₪     2,780₪          400₪       6,427282₪ ₪א291ירושליםשמגר 574121977
מאושר מלא6.10.19     9,889₪            ₪-     9,889₪     9,889₪     2,780₪          400₪       6,427282₪ ₪ו291ירושליםשמגר 584121977
בסיס בלבד6.10.19     4,762₪            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ב202ירושליםאהליאב 5914546623
בסיס בלבד6.10.19     4,762₪            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ב202ירושליםאהליאב 6014546623
בסיס בלבד6.10.19     4,762₪            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ב202ירושליםאהליאב 6114546623
בסיס בלבד6.10.19     4,762₪            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ג202ירושליםאהליאב 6214546623
מאושר מלא6.10.19   13,094₪            ₪-   13,094₪   13,094₪     4,172₪          510₪       8,130282₪ ₪ח201בית שמשהמשלט 6341177720
מאושר מלא6.10.19   13,094₪            ₪-   13,094₪   13,094₪     4,172₪          510₪       8,130282₪ ₪י201בית שמשהמשלט 6441177720
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪ט1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪ט1732ירושליםמנחת יצחק 6519006623
מאושר מלא22.5.19     9,700₪            ₪-     9,700₪     9,700₪        354₪    8,1301,216₪ ₪ט2033ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪י1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪י1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יא1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יא1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1730ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1733ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1733ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1734ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1734ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1734ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד22.5.19     4,865₪            ₪-     4,865₪     4,865₪       4,762103₪ ₪יב1735ירושליםמנחת יצחק 6519006623
בסיס בלבד11.7.19     5,544₪            ₪-     5,544₪     5,544₪          760₪       4,681103₪ ₪ד17בני ברקבעלז 655103705
בסיס בלבד11.7.19     5,544₪            ₪-     5,544₪     5,544₪          760₪       4,681103₪ ₪ב20בני ברקבעלז 655103705
מאושר מלא            ₪-   10,405₪   10,405₪     3,475₪          120₪       6,427383₪ ₪ד201בני ברקשלמה המלך 8552076712
מאושר מלא            ₪-   10,685₪   10,685₪     3,475₪          400₪       6,427383₪ ₪ז204בני ברקאנילביץ 8654024529
מאושר מלא            ₪-   13,664₪   13,664₪     3,910₪       9,219535₪ ₪יב15ירושליםמלכי ישראל 8714071557
מאושר מלא            ₪-     6,832₪     6,832₪     3,910₪       9,219535₪ ₪יב15ירושליםמלכי ישראל 8814071557
מאושר מלא            ₪-   13,664₪   13,664₪     3,910₪       9,219535₪ ₪יב15ירושליםמלכי ישראל 8914071557
מאושר מלא22.5.19   15,474₪            ₪-   15,474₪   15,474₪     3,910₪        325₪       1,485₪       9,219535₪ 2424₪גדרהלוינסון 8 גדרה90421099
מאושר מלא22.5.19   14,104₪            ₪-   14,104₪   14,104₪     3,910₪          440₪       9,219535₪ ₪ט193ירושליםדרוק 9122668899
בסיס בלבד22.5.19     4,762₪            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪יא171ירושליםהמ"ג 921421905
מאושר מלא22.5.19   11,047₪            ₪-   11,047₪   11,047₪     3,475₪          480₪       383₪       6,427282₪ ₪ז17ירושליםיוסי בן יועזר 9313224124
מאושר מלא22.5.19   11,047₪            ₪-   11,047₪   11,047₪     3,475₪          480₪       383₪       6,427282₪ ₪יב17ירושליםיוסי בן יועזר 9413224124
מאושר מלא22.5.19   11,047₪            ₪-   11,047₪   11,047₪     3,475₪          480₪       383₪       6,427282₪ ₪ז17ירושליםיוסי בן יועזר 9513224124
מאושר מלא22.5.19   10,352₪            ₪-   10,352₪   10,352₪     2,780₪          480₪       383₪       6,427282₪ ₪י17ירושליםיוסי בן יועזר 9613224124
מאושר מלא22.5.19     8,802₪            ₪-     8,802₪     8,802₪     1,390₪          320₪       383₪       6,427282₪ ₪ט171ביתר עיליתהרב שך 9742062028
בסיס בלבד            ₪-     9,346₪     9,346₪    8,1301,216₪ ₪י"ב21ירושליםהרב אטון 2, סנה"מ98140145

מאושר בסיס בלבד6.10.19     6,810₪     3,475₪     6,810₪   10,285₪     3,475₪       6,427383₪ ₪י202אלעדרבי עקיבא 1003388304
מאושר בסיס בלבד6.10.19     6,810₪     3,475₪     6,810₪   10,285₪     3,475₪       6,427383₪ ₪יא201אלעדרבי עקיבא 1013388304
מאושר בסיס בלבד6.10.19     6,810₪     3,475₪     6,810₪   10,285₪     3,475₪       6,427383₪ ₪י201אלעדרבי עקיבא 1023388304
מאושר בסיס בלבד6.10.19     3,115₪     1,738₪     3,115₪     4,854₪     1,738₪       2,710405₪ ₪יב288אלעדרבי עקיבא 1033388304
מאושר בסיס בלבד6.10.19     9,346₪     5,215₪     9,346₪   14,561₪     5,215₪    8,1301,216₪ ₪יב268אלעדרבי עקיבא 1043388304
מאושר מלא6.10.19   10,567₪            ₪-   10,567₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ו201אלעדראב"ד 1054202739
מאושר מלא6.10.19     6,164₪            ₪-     6,164₪     6,164₪     2,027₪       223₪       3,749165₪ ₪ז20אלעדראב"ד 1064202739
מאושר מלא6.10.19   10,567₪            ₪-   10,567₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ט172אלעדראב"ד 1074202739
מאושר מלא6.10.19   10,567₪            ₪-   10,567₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ו172אלעדראב"ד 1084202739
מאושר מלא6.10.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט201בית שמשנהר הירדן 109520411104



עבר ביקורתעיריית ירושלים חייבים לנו סכומיםלא לתשלום     2,515₪   12,830₪   15,345₪     2,515₪       2,794₪       535₪       9,219282₪ ₪ה191ירושליםהורקניה 11012028719
בסיס בלבדעיריית ירושלים חייבים לנו סכומיםלא לתשלום            ₪-     1,716₪     1,716₪         34₪         1,58794₪ ₪א15ירושליםבן ציון 11111113824
עבר ביקורתעיריית ירושלים חייבים לנו סכומיםלא לתשלום            ₪-            ₪-            ₪-ירושליםהרב פרדס 11211163339
עבר ביקורתעיריית ירושלים חייבים לנו סכומיםלא לתשלום            ₪-            ₪-            ₪-ירושליםהרב פרדס 11311163339
בסיס בלבדעיריית ירושלים חייבים לנו סכומיםלא לתשלום            ₪-     5,043₪     5,043₪       103₪       4,681259₪ 156₪ירושליםאבן דנן 11411243330
עבר ביקורתעיריית ירושלים חייבים לנו סכומיםלא לתשלום     2,515₪   14,176₪   16,691₪     2,515₪       4,422₪       9,219535₪ ₪יא26ירושליםאבא הלל סילבר 1151240243
מאושר מלא5.6.19   15,353₪            ₪-   15,353₪   15,353₪     5,215₪          510₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ז202ירושליםשדרות נווה יעקב 11633806136
מאושר מלא9.9.19   15,071₪            ₪-   15,071₪   15,071₪     5,215₪          510₪    8,1301,216₪ ₪ו212ירושליםראשון לציון 1171606717
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ד211ירושליםאבן דנאן 1184708156
מאושר מלא5.6.19     5,783₪            ₪-     7,955₪     7,955₪     2,173₪       1,771₪       507₪       3,388118₪ ₪ב211ירושליםאבן דנאן 1194708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ב211ירושליםאבן דנאן 1204708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ה211ירושליםאבן דנאן 1214708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ו211ירושליםאבן דנאן 1224708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ט211ירושליםאבן דנאן 1234708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪י212ירושליםאבן דנאן 1244708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ח211ירושליםאבן דנאן 1254708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ח211ירושליםאבן דנאן 1264708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ב212ירושליםאבן דנאן 1274708156
מאושר מלא5.6.19   13,878₪            ₪-   19,093₪   19,093₪     5,215₪       4,250₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ב211ירושליםאבן דנאן 1284708156
עבר ביקורת5.6.19     9,628₪     5,215₪     9,628₪   14,843₪     5,215₪    1,216₪       8,130282₪ ₪י203ירושליםהרואה 1295234318
עבר ביקורת5.6.19     7,092₪     3,475₪     7,092₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ט172ירושליםהרואה 1305234318
עבר ביקורת5.6.19     7,092₪     3,475₪     7,092₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ט172ירושליםהרואה 1315234318
עבר ביקורת5.6.19     9,628₪     5,215₪     9,628₪   14,843₪     5,215₪    1,216₪       8,130282₪ ₪י212ירושליםהרואה 1325234318
עבר ביקורת5.6.19     9,628₪     5,215₪     9,628₪   14,843₪     5,215₪    1,216₪       8,130282₪ ₪י213ירושליםהרואה 1335234318
מאושר בסיס בלבדלא לתשלום5.6.19     7,092₪     3,475₪     7,092₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ח171צפריההארז134748319
מאושר בסיס בלבדלא לתשלום5.6.19     7,092₪     3,475₪     7,092₪   10,567₪     3,475₪       383₪       6,427282₪ ₪ח171צפריההארז135748319
מאושר מלא5.6.19   15,353₪            ₪-   15,353₪   15,353₪     5,215₪          510₪    1,216₪       8,130282₪ ₪יא212ירושליםרובין 13672941832
מאושר מלא5.6.19   15,353₪            ₪-   15,353₪   15,353₪     5,215₪          510₪    1,216₪       8,130282₪ ₪יא212ירושליםרובין 13772941832
מאושר מלא     5.6.193,475₪     7,492₪            ₪-   10,967₪   10,967₪     3,475₪          400₪       383₪       6,427282₪ ₪ד171בני ברקעמק יזרעאל 13851548637
מאושר מלא     5.6.195,215₪   10,478₪            ₪-   15,693₪   15,693₪     5,215₪          850₪    1,216₪       8,130282₪ ₪ז282בני ברקעמק יזרעאל 13951548637
מאושר מלא15.7.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪י171תל אביבדבורה הנביאה 14074291681
מאושר מלא15.7.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17תל אביבדבורה הנביאה 14174291681
מאושר מלא15.7.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17תל אביבדבורה הנביאה 14274291681
מאושר מלא15.7.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪יב17תל אביבדבורה הנביאה 14374291681
מאושר מלא15.7.19   13,345₪            ₪-   13,345₪   13,345₪     8,1305,215₪ ₪יב28תל אביבדבורה הנביאה 14474291681
מאושר מלא6.10.19   12,269₪            ₪-   12,269₪   12,269₪     2,515₪       9,219535₪ ₪גן24בני ברקעוזיאל 14521612766
בסיס בלבד6.10.19     9,501₪            ₪-     9,501₪     9,501₪       9,219282₪ ₪גן15בני ברקעוזיאל 14643472066
מאושר מלא6.10.19   16,576₪            ₪-   16,576₪   16,576₪     2,515₪        325₪       3,982₪       9,219535₪ ₪ו24בני ברקעוזיאל 14752087466
מאושר מלא6.10.19   16,251₪            ₪-   16,251₪   16,251₪     2,515₪       3,982₪       9,219535₪ ₪י"ב24בני ברקעוזיאל 14852087466
מאושר מלא15.7.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט172בית שמשבני דן 1497222722
מאושר מלא15.7.19   11,259₪            ₪-   11,259₪   11,259₪     8,1303,129₪ ₪יב572בית שמשאור שמח 15049975615
מאושר מלא15.7.19   11,259₪            ₪-   11,259₪   11,259₪     8,1303,129₪ ₪י282בית שמשאור שמח 15149975615
מאושר מלא15.7.19   11,259₪            ₪-   11,259₪   11,259₪     8,1303,129₪ ₪י281בית שמשאור שמח 15249975615
מאושר מלא15.7.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪יב171בית שמשאור שמח 15349975615
מאושר מלא15.7.19     9,902₪            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט172בית שמשאור שמח 15449975615
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪ט204ירושליםאור שרגא 1553590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪יא202ירושליםאור שרגא 1563590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪י173ירושליםאור שרגא 1573590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪יב201ירושליםאור שרגא 1583590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪י171ירושליםאור שרגא 1593590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪יב171ירושליםאור שרגא 1603590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪ט202ירושליםאור שרגא 1613590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪ט203ירושליםאור שרגא 1623590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪ט204ירושליםאור שרגא 1633590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪י171ירושליםאור שרגא 1643590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪ח171ירושליםאור שרגא 1653590676



בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪יא2030ירושליםאור שרגא 1663590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪יא2030ירושליםאור שרגא 1673590676
בסיס בלבד25.7.19     7,475₪            ₪-     7,475₪     7,475₪          665₪       6,427383₪ ₪יא201ירושליםאור שרגא 1683590676
מאושר מלא            ₪-   10,466₪   10,466₪     3,475₪        6,427564₪ ₪יב17ירושליםהושע 16972558016
מאושר מלא            ₪-   10,466₪   10,466₪     3,475₪        6,427564₪ ₪ט17ירושליםהושע 17072558016
בסיס בלבד            ₪-     9,219₪     9,2199,219₪ ₪יא24תל אביבשד' החי"ל171503631
בסיס בלבד            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ט201ירושליםחיים עוזר 17274128042
בסיס בלבד            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ט20ירושליםחיים עוזר 17374128042
בסיס בלבד            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ט17ירושליםחיים עוזר 17474128042
בסיס בלבדעיריית מודיעין חייבים לנו סכומיםלא לתשלום            ₪-     5,147₪     5,147₪       103₪       4,762282₪ ₪ג17מודיעיןיהלום 17523288452
ממתין לדו"ח ביקורת     3,475₪     6,427₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪ו17בית שמשבן עזאי 17672387416
מאושר מלא            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17גבעת יעריםשלום שבזי 1774220971
מאושר מלא            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪יא17גבעת יעריםשלום שבזי 1784220971
מאושר מלא            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪י17גבעת יעריםשלום שבזי 1794220971
מאושר מלא            ₪-     9,902₪     9,902₪     6,4273,475₪ ₪ט17גבעת יעריםשלום שבזי 1804220971
בסיס בלבד            ₪-     4,762₪     4,7624,762₪ ₪ד20שילתבית ירדן 1814425747
בסיס בלבד            ₪-     5,241₪     5,2415,241₪ ₪ו17גני מודיעיןשבזי 1821322905
בסיס בלבד            ₪-     5,241₪     5,2415,241₪ ₪ח17גני מודיעיןשבזי 1831322905
בסיס בלבד            ₪-     5,241₪     5,2415,241₪ ₪ח172גני מודיעיןשבזי 1851322905
בסיס בלבד            ₪-     5,241₪     5,2415,241₪ ₪ו172גני מודיעיןשבזי 1861322905
עבר ביקורת     2,346₪   10,396₪   12,742₪     2,346₪       9,2191,177₪ ₪יא19ירושליםבצלאל 18816584522
עבר ביקורת     2,346₪   10,396₪   12,742₪     2,346₪       9,2191,177₪ ₪ח19ירושליםבצלאל 18916584522
עבר ביקורת     2,346₪   10,396₪   12,742₪     2,346₪       9,2191,177₪ ₪יב19ירושליםבצלאל 19016584522
192-₪            -₪            -₪            
193-₪            -₪            -₪            
194#########19,811₪  64,258₪  116,419₪   5,007₪     ########21,444₪   ########################



ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"חבני ברקעמק יזרעאל 35חנישתילים בני ברק09:00
תשע"ח-תשע"טבני ברקרח' חזון איש 72מוטי וייסאורחות חיים10:00
תשע"חפתח תקוהבזל 10אילהשתילים -מיתרים11:00
תשע"חפתח תקוהזרח ברנט 18אסתרבני יוסף- בית יהודה12:00

ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"חירושליםהרב רובין 32ישראל ברמן-מנהלשתילים- נתיבות הלימוד09:00
תשע"טירושליםהרב דוד זריצקי 2ליזי- מנהלתשיח סוד- מעוז ירושלים09:30
תשע"חירושליםאבא הלל סילבר 3נעמי טראב-מנהלתקרן אור- עיריית ירושלים10:15
תשע"טירושליםהרב דרוק 99מירבבית בינה- תיכון11:00
תשע"טירושליםלובביץ 52שירה- מנהלתהמסורה12:00

ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"ח- בריכהירושליםהורקניה 19מזכירהאילנות - עיריית ירושלים09:00
תשע"ט- תל"ןירושליםיוסף חכמי 32לאה לוקשיח סוד- אוצר ירושלים09:30

תשע"ט- תל"ןירושליםיוסף חכמי 28הרב קליגרשיח סוד- אוצר התורה
תשע"ט- תל"ן + מגמותירושליםשד' הרצל 124חיה שרה סקס-מנהלתבי"ס מש"י10:00
תשע"ט- תל"ןירושליםתובל 6הרב משה בלר- מנהלשיח סוד- בית מצודות10:30
תשע"ט- תל"ןירושליםשמואל הנביא 69אשרגנ"י מש"י11:15
תשע"ח- תל"ןירושליםהושע 16מוטיבית בלומנטל- יגדיל תורה11:45

ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"ט- תל"ן + מגמותירושליםז'ולטי 24אשרישיבה מש"י09:30
תשע"ח+תשע"ט- תל"ןירושליםשד' נווה יעקב 36טלי בצלאל(מנהלת)שתילים- לב טהור10:15

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום ראשון 31/3/19

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום רביעי 10/4/19

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום שני 13/5/19

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום ראשון 2/6/19



ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
לבדוק שטופלתשע"ט- תל"ןצפריההארזהרב בלוךצפריה- שתילים (צלילים)09:00
תשע"ט- בריכה+מגמותבני ברקעוזיאל 66מיכל אלקריףעלה עזר לילד המיוחד10:00
תשע"ח-תשע"ט- תל"ןבני ברקשלמה המלך 12מוטי וייסדרכי חינוך10:30
תשע"ח- תל"ןבני ברקחזון איש 72מוטי וייסאורחות חיים11:00
תשע"ח-תשע"ט- תל"ןבני ברקאנילביץ 29מוטי וייסתורה ודעת11:30
הצנחנים 12 מהצד השניתשע"ט- תל"ןתל אביבדבורה הנביאה 81יוסף שבקסאור משה- העמלים12:15
תשע"ח- תל"ןפתח תקוהיאיר חפותא 4 אסתרבני יוסף- בית יהודה13:00

ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
לא בוצעה ביקורתתשע " ט -  תל " ן בית שמש המשלט  20רחלי סולם יעקב -  סולם 09:15
תשע"ט- תל"ןבית שמשבני דן 2הרב אבי ליפמן- מנהלאור משה09:30
תשע"ח-תשע"ט תל"ןבית שמשאור שמח 15חשין- מנהלאור משה חמדת התורה10:00
שתשלח את המסמכיםתשע"ח- תל"ןבית שמשבן עזאי 16רחלי שבדרון- מנהלתאור התורה-אוהל פרידה לאה10:30
תשע"ט- תל"ןבית שמשנהר הירדן 104מרדכי טולדאנו- מנהלדרכי איש אוהל אשר11:45
לא בוצעה ביקורתתשע " ח -  תל " ן אשדוד הצבעוני  08-85799048מגן הלב אשדוד 12:45

ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"ט- תל"ןירושליםהרואה 8ברמןשבילי התורה- שתילים09:00
תשע"ט- תל"ןירושליםהרב פרדס 39תמי פרוידיגרבית יעקב נווה בת שבע- עיריית ירושלים10:00
תשע"ט- תל"ןירושליםשמגר 7רחליעטרת ברכה- סולם10:45
תשע"ט- תל"ןירושליםראשון לציון 7משה רוטנברגמנחת שלמה11:15
תשע"ט- תל"ןירושליםבן ציון 15רחליאפיקים- סולם11:45
תשע"ט- תל"ןירושליםאבן דנן 6ליסהשתילים ירושלים12:15
תשע"ט- תל"ןבית שמשהמשלט 20רחליסולם יעקב- סולם13:15

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום שני 17/6/19

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום שני 24/6/19

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום רביעי 19/6/19



ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"ט- תל"ןאלעדרבי עקיבא 4שמעון רווחאוהל אשר- עטרת עמרם09:30
תשע"ט- תל"ןאלעדראב"ד 9שמעון רווחאוהל אשר10:00
תשע"ח- תל"ןאשדודהצבעוני 08-85799048מגן הלב אשדוד11:15

ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"ט- מגמות ותל"ןירושליםז'ולטי 24אשרישיבת מש"י- ביקורת חוזרת09:30
תשע"ט- תל"ןירושליםבצלאל 22רות שטרןתקוה לילד10:30
תשע"ט- תל"ןגבעת יעריםשלום שבזי 1מאיר אלפאמרכז חינוכי גבעת יערים11:30

ביקורת לשניםעירכתובת הגעהאיש קשרשם המוסדשעה
תשע"ט- מגמות ותל"ןירושליםז'ולטי 24אשרישיבת מש"י- ביקורת חוזרת11:00
תשע"ט- תל"ןירושליםבצלאל 22רות שטרןתקוה לילד- נווה צבי12:00
תשע"ט- תל"ןגבעת יעריםשלום שבזי 1מאיר אלפאמרכז חינוכי גבעת יערים13:00

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום שני 16/9/19

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום ראשון 15/9/19

ביקורת במוס"ח חינו"מ  / יום שלישי 25/6/19



ליקוייםבהסעות

תלמידים
 2018 העירייה דוח מבקר
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 תלמידים בחינוך מיוחד תהסעליקויים ב 

 רקע כללי

עיריית מודיעין עילית מבצעת מערכת היסעים מורכבת לתלמידי בחינוך המיוחד 
הכולל מערכת הסיעים פנימית  ומערכת היסעים לתלמידים הלומדים מחוץ 

בוצעות ממקום מגוריהם של התלמידים למוסדות למודיעין עילית. ההסעות מ
ם תלמידים כולל ילדי 500החינוך ובחזרה. בשנת הלימודים תשע"ט הוסעו כ 

 ממעונות היום השיקומיים.

מערכת ההסעות נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת 
ד ללמוד בגני בסוגי הלקויות והמגבלות השונות ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוח

 ילדים ובתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים. 

חובת ארגון ההסעות וביצוען חלים על הרשות המקומית בהם מתגוררים התלמידים 
,משרד החינוך קבע כללים והנחיות להסעת תלמידים ומשתתף במימון ההסעות על 

קשרת במכרז פי תבחינים שנקבעו. ההסעות מבוצעות ע"י קבלנים עמם העירייה מת
 ובחוזה.

חברת על מנת לקיים את מערך ההיסעים בצורה יעילה העירייה התקשרה עם 
חברות המבצעות עבורה את מערכת  ההסעות בון תור וחברת ההסעות דן לימוזין

 .ההסעות הפנימיות 

 מטרת הביקורת

על ליקויים במערכת ההסעות  בעירייה ההסעותמאחראית  הביקורת קיבלה תלונות
הכוללות אי עמידה בזמנים, איחורים ,  ת דן לימוזין יות המבוצעות ע"י חברהפנימ

 צמצום הסעות  וביצוע ההסעות שלא בהתאם לתוכנית העבודה שניתנה לחברות.

 לאחר סיום שעת הלימודים  בבדיקת מערכת ההיסעים הפנימית התמקדההביקורת 
 . ) דוח נפרד(ולא התמקדה בהסעות מחוץ למודיעין עילית ובליווי ההסעות
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 הממצאים

 נתונים כספיים כלליים .1

כפי שרשומים במערכת  2018בבדיקת נתוני ביצוע הוצאות והכנסות העירייה בשנת 
עבור הסעות ₪  6,460,000הנהלת חשבונות נמצא כי העירייה הוציאה בסך הכל  

 העירייה.₪  5,739,000חינוך מיוחד . ההכנסות ממשרד החינוך הסתכמו בסך של 
 ש"ח.  721,000השתתפה בסך של 

כפי שרשומים במערכת  2018בבדיקת נתוני ביצוע הוצאות והכנסות העירייה בשנת 
עבור הסעות ילדי ₪  636,177הנהלת חשבונות נמצא כי העירייה הוציאה בסך הכל  

המעונות השיקומיים ) כולל ליווי( . ההכנסות ממשרד הרווחה הסתכמו בסך של 
 ₪  168,464ליווי( העירייה השתתפה בסך של  )כולל₪  467,713

דן לימוזין וביום  העירייה חתמה חוזה  עם חברת ההסעות  16.2.16ביום  .2
לביצוע הסעות ילדי חינוך מיוחד  העירייה חתמה חוזה עם חברת בון תור  16.8.19

נקבעו כללים שונים  כולל ילדים הלומדים במעונות השיקומיים. בתוך העיר
לל סוגי הרכב ופרטי הרכבים בהם תבוצענה ההסעות , התחייבות ומסלולים כו

חברות ההסעה בנוגע לביטוחים, ערבויות, הוראות בטיחות, סידורים להסעת נכים 
 וכדומה.

 העירייה מינתה את המשכ"ל כחברה מנהלת בהתאם למכרז. .3

תכנון מסלול ההסעה מתבצע ע"י האחראית על ההסעות במחלקה לצרכים  .4
החינוך על סמך נתונים המתקבלים ממחלקת החינוך, החלטות  מיוחדים באגף

יולי מתקבלות -ועדת השמה, וועדת שיבוץ. יחד עם זאת, במהלך החודשים יוני
רשימות של תלמידים מגני הילדים ובתי הספר הממשיכים ללמוד במוסדותיהם 

 בשנת הלימודים הבאה.

. ילדים בעלי האחראית על ההסעות משבצת את התלמידים במסלולי הסעה  .5
 צרכים מיוחדים הסובלים מנכויות או לקויות קשות משובצים בכלי רכב מיוחדים.

האחראית על ההסעות משבצת את התלמידים במסלולים תוך קביעת סדרי  .6
 איסוף ופיזור והתחשבות במשך זמן הנסיעה.

הביקורת מעירה כי יש חשיבות רבה למשך זמן הנסיעה של התלמידים בעלי  .7
 יוחדים במיוחד בזמן הגעתם הביתה לאחר יום לימודים ארוך.הצרכים המ
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הביקורת התרשמה כי האחראית על ההסעות משקיעה מאמצים רבים  .8
בניהול מערכת הסעות התלמידים בחינוך המיוחד שהופך להיות קשה 

 ומורכב משנה לשנה. 

 344בשנת הלימודים תשע"ט העירייה הסיעה על פי נתוני אחראית ההסעות,   .9
מידי יום לגני הילדים , בתי הספר ולמעונות היום השיקומיים  דיםתלמי

 כלי רכבב  מסלולי הסעה 30 -בכ   התלמידים הוסעו בתוך מודיעין עילית
 .וניות ורכבים עם מעלונים מיניבוסים, טרנזיט, מ שונים

נערך שימוע לחברת דן לימוזין המבצעת את ההסעות  31.3.19ביום   .10
נוך המיוחד  בה השתתפו הגזבר, היועץ המשפטי, הפנימיות לתלמידי החי

אחראית ההסעות, אחראית התקשרויות, נציג המשכ"ל, מנהל חברת דן 
 לימוזין והיועץ למשכ"ל.

נמסר  למשתתפים על ביצוע מספר ביקורות שערכה  השימוע במהלך  .11
אחראית ההסעות בהם נמצא כי מספר קוים אוחדו לקו אחד בניגוד להסכם 

כי הילדים נוסעים במשך שעה וחצי  לאחר יום לימודים ארוך  וכפועל יוצא
 בניגוד להנחיות משרד הרווחה .

 השימוע הסתיים בסיכום  והחלטות כדלהלן: .12

 מלווי הסעת פעוטות יהיו עובדי עירייה.בהתאם לחוק   .א

של הנסיעות, הוכחת תשלום משכורות של   GPSלהעביר לעירייה   .ב
 .הנהגים והמלווים

 תוקנים.הגשת דוחות מ .ג

רכבים לפחות בהתאם למסלולים שיועברו ע"י  4מסלולים ע"י  7יבוצעו  .ד
 האחראית .

 הפעלת מערך מתוקן בהתאם לסיכום. .ה

 בדיקת חשבונות שטרם שולמו ואישור תשלום רק עבור החלק היחסי. .ו

הוציא גזבר העירייה מכתב  למנכ"ל חברת דן לימוזין בו הודיע  5.5.19ביום  .13
סעת פעוטות העירייה מחויבת להעסיק את המלווים לו כי בהתאם לחוק ה

 כעובדיה ובהתאם לזאת העירייה לא תשלם לחברה עבור ליווי ההסעות.
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לאור התלונות שהתקבלו מצוות העובדים במעונות השיקומיים, גני הילדים  .14
ולבקשת גזבר העירייה והאחראית על ההסעות בעירייה מבקר ובתי הספר 

, ערך תצפיות ובדיקות בזמן אמת על התנהלות  העירייה יצא לביקורות שטח
מערכת ההסעות הפנימית, ושוחח עם נהגי ההסעות והמלווים במסלולים 

 השונים .

בתאריכים  להלן הממצאים העיקריים שנמצאו במהלך ביקורות השטח  .15
 :עוקבים

 

  29.5.19ביקורת שטח ביום 

 לווה.בית ספר טף לטף כולל ממגיעה הסעה ראשונה ל  16:35בשעה 

מלווה אחד בכל בבית ספר דרך התורה יש  כלי רכב מיניבוסים שלושה  16:50בשעה 
הורדת ילד בכיכר חפץ חיים פינת  אחד הרכבים נראהאחר  ותצפית  הסעה. במעקב

 מסילת יוסף במצב לא בטיחותי.

 

 30.5.19ביקורת שטח ביום 

תלמידים  6עליון +   תלמידים רחוב 6איסוף  מיניבוס מבצע  1 רכב  -  פתחיהגני  
איסוף התלמידים מתבצע בפינת הרחוב ) צומת( ממתינים בפינת הרחוב התחתון . 

 . ולא מפתח המוסד

הרכב  נצפה במעקב אחר מיניבוס מבצע איסוף מגני פתחיה.  2רכב                           
 14 הילדים מעוברים מרכב אחד לרכב אחר ברחוב שערי תשובה 13:45בשעה  כי 

 14:00יחד עם המלווה. לא ברור מדוע. הפיזור הסתיים בשעה 
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  טף לטף גני ילדים

 רכבים. 4הגיעו לפתח המוסד  16:30שעה ב 

 כולל מלווה.תלמידים  11 – 1רכב 

אין התאמה בין מספר הנוסעים בפועל  למספר  -  כולל מלווה תלמידים 8 – 2רכב 
 הנוסעים ברשימה.

 כולל מלווהם תלמידי 8 – 3רכב 

בהסעה זו הייתה צריכה להיות . לדברי המלווה כולל מלווה תלמידים  7 – 4רכב 
 .16:40. ההסעה הגיעה בשעה מלווה נוספת שלא הגיעה

 

  6.2.19ביקורת שטח ביום 

  15:50שעה  -הסעות  3 - פתחיה 

. לדברי המלווה החברה שולחת באופן קבוע  12מספר התלמידים בהסעה  -1רכב  
 מקומות בלבד ואין מספיק מקום. 10כב של ר

 . 12מספר התלמידים  – 2רכב 

ההסעה מגיעה בשעה  15:40הילדים ממתינים בחוץ עם המלווה מהשעה    – 3רכב  
הילדים ממתינים  ההסעה השלישית מאחרת באופן קבוע. לדברי המלווה  16:00

הסעה ההמלווה . לדברי 13הרבה זמן בשמש ללא תחנת הצללה. מספר התלמידים 
 תלמיד אחד התייבש עד שהגיע לביתו.  16:30הגיעה בשעה  30.5ביום 

 

  15:30  -שעה שמע קולנומעון  

אין התאמה בין מספר הנוסעים בפועל למספר הנוסעים . תלמידים באופן קבוע 8 
 בבדיקה שעשתה הביקורת נמצא כי ברכב נמצאים ילדים מפעוטון אחר. ברשימה.

 

 כולל מלווה. 20ההסעה מגיעה בזמן מספר התלמידים  15:45 - שעה סולםגני  
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 17:30שעה   בית ספר טף לטף

 נגלות(. 2)  אסופים 2מעלון מבצע  -1רכב 

 תלמידים  5 איסוף   -2רכב 

 .תלמידים 7איסוף   -3רכב 

 תלמידים  10איסוף – 4רכב 

 18:00האסופים מסתיימים בשעה 

 

 2.7.19ביקורת שטח ביום 

 7:30 -בית ספר טף לטף שעה 

  7:30בון תור  מיניבוס מגיע בשעה  – 1רכב 

   7:40בון תור מיניבוס מגיע בשעה   – 2רכב 

  7:59בון תור מיניבוס מגיע בשעה  – 3רכב 

 ויוצא לסבב נוסף. 8:05בון תור מעלון מגיע בשעה  – 4רכב 

 .ויוצא לסבב נוסף 8:10בון תור מעלון מגיע בשעה   – 5רכב 
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 דן לימוזין  – 29.7.19ביקורת שטח ביום 

מעון שיקומי פתחיה ברחוב ל של חברת דן לימוזין  מגיע  רכב הסעות  15:10בשעה 
ילדים בעזרת  7מסתיימת העלאתם של  15:15לאיסוף ילדים . בשעה  16רשב"י 

 מלווה והרכב עוזב את המקום.

 

דקות לפני  20איסוף מתבצע  ה.  15:30שעת סיום הלימודים הרשמי הוא בשעה 
. בשיחה עם אחת הסייעות במעון נמסר לביקורת כי נהג  מועד סיום הלימודים

באופן קבוע על הילדים להיות  15:10ההסעות הודיע לה שהאיסוף מתבצע בשעה 
 מוכנים בשעה זו. 

הביקורת מעירה כי קיימת חשיבות רבה לאיסוף הילדים בשעת הסיום הרשמית  
 לימודית וחינוכית והן מבחינת קבלת הילדים ע"י ההורים.הן מבחינה 

ברחוב מרומי שדה למעון השיקומי אותו רכב עם אותו נהג  מגיע   15:38בשעה 
 דקות.  14איסוף הילדים מתבצע במשך כ 

מגיע רכב הסעות של דן לימוזין ) אותו רכב שאסף ילדים במעון  15:55בשעה 
 16:02רכב ההסעות יוצא בשעה סלול הקודם. ילדים מהמ 3השיקומי פתחיה ( ובו 

 ילדים . 11לאחר העלאתם של 
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כדי שהילדים  קווים 3העירייה משלמת לחברת דן לימוזין  עבור   :הערת הביקורת 
הקווים מבוצעים בכלי רכב  בהקדם לביתם ללא טלטלות מיותרות כשבפועל יגיעו 
עות זמן ממושך  לעיתים . הביקורת רואה בחומרה טלטלת פעוטות ברכב הסאחד

 במשך שעה וחצי.

לאור טלטלת הפעוטות זמן ממושך ברכבי ההסעות  החליטה הביקורת לבצע 
 מעקבים נוספים על  המסלולים הנ"ל ולבדוק אם דפוס העבודה חוזר על עצמו.

 31.7.19ביקורת שטח ביום 

יה ברחוב מגיע  רכב הסעות  של חברת דן לימוזין  למעון שיקומי פתח 15:07בשעה 
ילדים בעזרת  7מסתיימת העלאתם של  15:12לאיסוף ילדים . בשעה  16רשב"י 

 מלווה והרכב עוזב את המקום.
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מגיע הרכב הנ"ל לאיסוף פעוטות נוספים במעון השיקומי ברחוב מרומי  15:30בשעה 
  שדה עם המלווה הנ"ל.

 

לאיסוף פעוטות נוספים מהמעון השיקומי טף לטף  מגיע הרכב הנ"ל 15:40בשעה 
פעוטות  4ברחוב סמטת אחיעזר עם המלווה הנ"ל. בבדיקת הרכב נמצא כי היו 

 מהמסלולים הקודמים.
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  1.8.19ביקורת שטח ביום 

מגיע  רכב הסעות  של חברת דן לימוזין  )רכב לבן( למעון שיקומי  15:10בשעה 
ילדים בעזרת  7מסתיימת העלאתם של  15:15. בשעה  16פתחיה ברחוב רשב"י 

 מלווה והרכב עוזב את המקום.

מבקר העירייה עקב אחרי הרכב הנ"ל ונמצא כי פעוט אחד הורד ברחוב יהודה 
פעוטות נוספים הורדו ע"י המלווה ברחוב אביי ורבא ופעוט נוסף הורד  2הנשיא, 

 פעוטות. 2ברחוב קצות החושן. בכרב נשארו 

פעוטות נוספים מהמעון השיקומי ברחוב  7של כב הנ"ל מבצע איסוף הר 15:30בשעה 
 פעוטות ברכב ההסעות. 9מרומי שדה ס"ה נמצאים 

פעוטות מהאסופים   2מגיע הרכב הנ"ל למעון השיקומי טף לטף ובו  15:50בשעה 
 הקודמים.

בשיחה שקיימה הביקורת עם מלווה ההסעה נמצא כי  ע"פ הוראות שקיבל 
 עבודה זה מתבצע באופן קבוע.מהחברה, דפוס 

 

 5.8.19ביקורת שטח ביום 

מגיע רכב הסעות  של חברת דן לימוזין  למעון שיקומי פתחיה ברחוב  15:06בשעה 
ילדים בעזרת מלווה והרכב עוזב את  7מסתיימת העלאתם של  15:10רשב"י בשעה 

 )הרכב תועד גם בתמונות( המקום.

יקומי ברחוב מרומי שדה. מבקר העיריה הרכב הנ"ל מגיע למעון הש 15:25בשעה 
 7פעוטות שנשארו מהמסלול הקודם. מלווה ההסעה מעלה  3בדק את הרכב ומצא 

 ילדים נוספים. 

 ילדים. 9הרכב הנ"ל  מגיע למעון השיקומי טף לטף ומבצע איסוף של  15:52בשעה 
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 בדיקת דווח מול ביצוע בפועל

חברת כי  ן בשנה"ל תשע"ט נמצא בבדיקת עלות ההסעות של חברת דן לימוזי .1
וה בכל כולל מלורכבים  7נסיעה ב המסלולי  את  דן לימוזין התחייבה לבצע

 הסעה.

ליום כולל מלווה הסעה ₪  341.172דצמבר עלות כל רכב  -בחודשים ספטמבר .2
ליום כולל מלווה ₪  392.792אוגוסט עלות כל רכב  -ומ.ע.מ בחודשים ינואר

 הסעה ומ.ע.מ.

והנסיעות בוצעו השטח שנעשו נמצא כי בפועל אוחדו קווי נסיעה בביקורות  .3
חודשים בוצעו הנסיעות ב  8במשך במספר רכבים קטן יותר מהדוח לעירייה. 

 7רכבים במקום  6חודשים בוצעו הנסיעות ב   4, ובמשך  7רכבים במקום  5
 רכבים.

. החל מלווי ההסעות הועסקו ע"י חברת דן לימוזין 2018עד לחודש דצמבר   .4
  .ע"י העירייה על פי החוק מועסקים מלווי ההסעות  2019מחודש ינואר 

דוחות הנסיעות שדווחו ההפרשים בין בבדיקה שעשתה הביקורת נמצא כי   .5
על ₪  195,950.01הסתכמו בסך של  לעירייה לבין הנסיעות שבוצעו בפועל 

 פי הטבלה הבאה:

 חודש
מספר ימי 

 עבודה
עלות רכב 

 ליום 

מספר 
ים רכב

שדווח 
 לעירייה 

מספר 
רכבים 
שביצעו 
 בפועל 

הנסיעות דווח 
לפני  לעירייה

 הביקורת
התשלום בפועל 
 לאחר הביקורת

ההפרש בין 
הדווח   

 לתשלום בפועל

 ₪8,870.47  ₪22,176.18  ₪31,046.65  5 7 ₪341.17  13 ספטמבר

 ₪16,376.26  ₪40,940.64  ₪57,316.90  5 7 ₪341.17  24 אוקטובר

 ₪17,740.94  ₪44,352.36  ₪62,093.30  5 7 ₪341.17  26 ובמברנ

 ₪17,058.60  ₪42,646.50  ₪59,705.10  5 7 ₪341.17  25 דצמבר

 ₪25,260.34  ₪48,976.97  ₪74,237.31  5 7 ₪392.79  27 ינואר

 ₪22,453.63  ₪43,535.09  ₪65,988.72  5 7 ₪392.79  24 פברואר

 ₪23,389.20  ₪45,349.05  ₪68,738.25  5 7 ₪392.79  25 מרץ

 ₪14,969.09  ₪29,023.39  ₪43,992.48  5 7 ₪392.79  16 אפריל

 ₪14,892.17  ₪56,595.61  ₪71,487.78  6 7 ₪392.79  26 מאי

 ₪13,746.61  ₪52,242.11  ₪65,988.72  6 7 ₪392.79  24 יוני

 ₪15,464.94  ₪58,772.37  ₪74,237.31  6 7 ₪392.79  27 יולי

 ₪5,727.76  ₪21,767.54  ₪27,495.30  6 7 ₪392.79  10 אוגוסט

                

 ₪506,377.81  ₪702,327.82        267 ס"ה 
 ₪

195,950.01 
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ההפרשים בין דוחות הנסיעות שדווחו לעירייה לבין כי  ביקורת עולההמלסיכום,              
איסוף הפעוטות מתבצע  ₪ 195,950.01מו בסך של הנסיעות שבוצעו בפועל  הסתכ

באופן  של שלוש קוויםרכב אחד מבצע איחוד   ,דקות לפני מועד סיום הלימודים 20
שיטתי בניגוד להסכם שנערך עם העירייה, פעוטות נוסעים ומטלטלים במשך 

כשעה וחצי עד הגעתם לביתם, העירייה משלמת עבור קווים נפרדים בעוד שבפועל 
 ים איחודי קווים בניגוד להנחיות של משרד הרווחה.מתבצע

הביקורת מניחה כי  מטרת האיסוף המוקדם לפני שעות סיום הלימודים במעון 
 פתחיה הוא להספיק ולבצע שלושה קווים ברכב אחד . 

 

 המלצות הביקורת

על העירייה לבדוק ולבחון  את זכאותם של כל תלמידי החינוך המיוחד לפי  .1
 קבע משרד החינוך . צעד זה עשוי להביא לחסכון כספי לעירייה.הקריטריונים ש

על העירייה לשקול את המשך העסקתה של חברת דן לימוזין לאור הממצאים  .2
 ובניגוד לחוזה.החמורים שנמצאו בשטח 

על העירייה להדק את הפיקוח והבקרה על הסעות התלמידים בחינוך המיוחד  .3
די למנוע איחורים, איחוד קווים, באמצעות המשכ"ל והאחראית על ההסעות כ

 וטלטלה מיותרת של הילדים.

 

 

 

 תגובת ראש העיר

מיד עם קבלת ממצאי הביניים של ביקורת השטח העירייה קיזזה את כל הכספים 
 שדווחו על מסלולים בהם אוחדו ובוצעו פחות קווים. 
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 חזור –מערך הסעות פנימי 

 

 שעות איסוף
 שם המוסד 

מספר  כתובת
 תחנות הורדה נוסעים

 12שערי תשובה  1 1מסילת ישרים  תורת חיים 15:50

          

 20רשב"י  1 39רבי עקיבא  ת"ת ברסלב 16:00

          

 7חפץ חיים  1 111נתיבות המשפט  סמינר פוירשטיין לפי מערכת

          

          

 75נתיבות המשפט  אבי עזרי לפי מערכת

 11קצות החושן  1

 17מסילת יוסף  2

 58מסילת יוסף  3

 2מרומי שדה  4

          

          

 14:00-אגדה 14:45-ב'
סמינר בית ברכה 

 נאות הפסגה קרלין
1 

 21נתיבות המשפט 

 14:00 -אגדה 13:15-ב'
 נאות הפסגה בית חינוך

 4אור החיים  2

 14מסילת יוסף  3  

 13:00ה'     15:00ד -א

 נתיבות דעת

 3נתיבות המשפט 

 96משך חכמה  4

 7מסילת יוסף  5 14:00

 8אור החיים  6 13:00

 4נתיבות שלום  7 9ריטבא  גן ורד 13:20

 54נתיבות המשפט  8 9ריטבא  גן טובי 13:20

          

          

 8ריטבא  15 סוף ריטבא תת עטרת שלמה 17:00

          

          

 1מסילת ישרים  תורת חיים 15:50

 26ריטב"א  1

 24ריטב"א  2

 24ריטבא  3

 24ריטב"א  4

 24ריטב"א  5

 5נתיבות שלום  6

 4נתיבות שלום  7

 18נתיבות שלום  8

 12חזון איש  9

 18אבי עזרי  10

 6אבי עזרי  11

 6אבי עזרי  12

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 חזור –מערך הסעות פנימי 

 
 שעות איסוף

 
 שם המוסד 

 
 כתובת

מספר 
 נוסעים

 תחנות הורדה

 99נתיבות המשפט  2 20שערי תשובה  החינוך 16:00א'ג'ה' 

 5קצות החושן  3 קצות החושן פינת ח"ח אור התורה 17:30

 5אור החיים  5 מסילת ישרים דרך אמת 8:10-17:00

 4חתם סופר  6 משך חכמה דרך אמת צהרוןעד שיתחיל   13:00

          

          

 1מסילת ישרים  תורת חיים 15:50

 7רב ושמואל  1

 11שד' יחזקאל  2

 4רשב"י  3

 25רשבי  4

 27יהודה הנשיא  5

 28יהודה הנשיא  6

 16ר עקיבא  7

 6ר' עקיבא  8

 27נודע ביהודה  9

 11חפץ חיים  10

  1מסילת יוסף  11

 19מסילת יוסף  12

 8מסילת יוסף  13

 101נתיבות המשפט  14

 17קצות החושן  15

          

          

 27אור החיים  אהלי ספר 17:25        16:25        15:25

 9שד' יחזקאל  1

 5רב ושמואל  2

 11ריטב"א  3

 26 ריטבא 4

 18נתיבות שלום  5

 22אבי עזרי  6

 22אבי עזרי  7

 12חזון איש  8

 15חזון איש  9

 17שאגת אריה  10

 29חזון איש  11

 5חזון איש  12

 3קהילות יעקב  13

 5קהילות יעקב  14

 3קהילות יע קב  15

 8פונוביץ  16

 4שדה חמד  17

 1נתיבות המשפט  18

19 
 92משך חכמה 

 

     



 חזור –מערך הסעות פנימי 

מספר  כתובת שם המוסד  שעות איסוף
 נוסעים

 תחנות הורדה

14:00/16:00 

 9768568 ביה"ס חשמונאים

 22ריטבא  1

 15נתיבות שלום  2

 8נתיבות שלום  3

 2נתיבות שלום  4

 59נתיבות המשפט  5

 5חזון דוד  6

 9יחזקאל שד'  7

 14ריטב"א  8

 6משך חכמה  9

 6634002שרה:       נוות יעקב

 28נתיבות המשפט  10

 17חזון איש  11

 משך חכמה 12

          

 39רבי עקיבא  דרך החינוך 16:45

 3נתיבות שלום  1

 4נתיבות שלום  2

 6נתיבות שלום  3

 32אבי עזרי  4

 2יעקב קהילות  5

 12חזון איש  6

 חזון איש 7

 18חזון איש  8

 13חזון דוד  9

 12שערי תשובה  10

 9שד' יחזקאל  11

          

 39רבי עקיבא  דרך החינוך 16:45

 13אור החיים  1

 11חפץ חיים  2

 6שדה חמד  3

 42מסילת יוסף  4

 10נתיבות המשפט  5

 101נתיבות המשפט  6

 14נתיבות המשפט  7

 16נתיבות המשפט  8

 3נתיבות המשפט  9

 63נתיבות המשפט  10

 8נתיבות המשפט  11

 13קצות החושן  12

 13קצות החושן  13

 13שאגת אריה  14

 
 
 
 
 

  

 

  

     



 חזור –מערך הסעות פנימי 

מספר  כתובת שם המוסד  שעות איסוף
 נוסעים

 תחנות הורדה

   דרך החינוך 16:45

 יהודה הנשיא 1

 26יהודה הנשיא  2

 29יהודה הנשיא  3

 13ר' עקיבא  4

 16ר' עקיבא  5

 34ר' עקיבא  6

 7רב ושמואל  7

 7רב ושמואל  8

 13רבי עקיבא  9

 22רשב"י  10

 36רשב"י  11

 4רשב"י  12

 30רשב"י  13

          

          

 12ישועת דוד  1 3אבי עזרי  בי"ע חפציבה  

13:00 
 נתיבות התורה

מנחת שלמה ע"י 
 המתנ"ס 

 20מרומי שדה  2

 15חזון דוד  3 13:00

15:30 

תשבר הגבעה 
 הדרומית

 4זכרון שמואל 
 18חפץ חיים  4

 107נתיבות המשפט  6 35חזון איש  -גן עץ הדעת

          

 14שדי חמד  5 16חזון איש  נתיבות התורה 17:00

          

 8מרומי שדה  שמע קולינו 15:30

 42רשבי  1

 13רשב"י  2

 10ר' עקיבא  3

 26ריטב"א  4

 3/1חזון איש  5

 16חזו"א  6

 25חזון איש  7

 14שדה חמד  8

 9חפץ חיים  9

 24מרומי שדה  10

 19החושן קצות  11

 19קצות החושן  12

 19קצות החושן  13

 23קצות החושן  14

 1נתיבות המשפט  15

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 חזור –מערך הסעות פנימי 

 
 שעות איסוף

 
 שם המוסד 

 
 כתובת

מספר 
 נוסעים

 
 תחנות הורדה

וגם ב    13:30פרידה קירשנבאום גם ב 
15:45  

 גני בנות סולם                              
    8שערי תשובה  

הכניסה מרחוב    
 ראשית חכמה

 35יהודה הנשיא  1

 3רב ושמואל  2

 18רשב"י  3

 28רשב"י  4

 28רשב"י  5

 34רשב"י  6

 19רשבי  7

 31/10רשבי  8

 7רשב"י  9

 4מסילת יוסף  10

 3חזון איש  11

          

 ראשית חכמה גני בנים סולם        15:45וגם ב    13:30בן חיים גם ב 

 14רשב"י  1

 19רשב"י  2

 23רשב"י  3

 26רשב"י  4

 28רשב"י  5

 34רשב"י  6

 37רשב"י  7

 20רשבי  8

 45רשבי  9

 18רשבי  10

 45רשבי  11

 26רשבי  12

 43רשב"י  13

 26רשב"י  14

 22רשבי  15

 28יהודה הנשיא  16

 20יהודה הנשיא  17

 26יהודה הנשיא  18

 3נתיבות שלום  19

 5נתיבות שלום  20

 6ריטב"א  21

          

          

          

 18 ריטב"א 1 35יהודה הנשיא  מעלות בת שבע 13:00

 27חזון איש  2 35יהודה הנשיא  -גן עץ הדעת 13:20

 2ישועת דוד  3 1נתיבות המשפט  דרכי אבותינו 13:00

 97נתיבות המשפט  4 35רבי עקיבא  -גן עץ הדעת 13:00

13:20 
 35רבי עקיבא  -גן עץ הדעת

 7נתיבות שלום  5

 15חזון איש  6 13:20

          

     



 חזור –מערך הסעות פנימי 

 שעות איסוף
 שם המוסד 

 כתובת
מספר 
 תחנות הורדה נוסעים

 9שד' יחזקאל  2 1יהודה הנשיא  משכנות תמר 14:00

 15שד' יחזקאל  3 35יהודה הנשיא  מעלות בת שבע 14:00

          

 3עיון התלמוד  1     13:20

 15חזון איש  2 32אבני נזר  גן שרי 13:20

          

  

 2/4רבינו תם  13:30

 27דוד חזון  1

 חזון דוד 2  

 9חזון דוד  3  

 9חזון דוד  4 פתחיה

 27חזון דוד  5  

 7חזון דוד  6  

 1חזון דוד 7  

 14שערי תשובה  8  

 11/16שאגת אריה  9  

          

  

 2/4רבינו תם  13:30

 7רבי עקיבא  1

 32אבני נזר  2  

 24אבני נזר  3 פתחיה

 22משך חכמה  4  

 107נתיבות המשפט  5  

 103נתיבות המשפט  6  

 97נתיבות המשפט  7  

 6חתם סופר  8  

 16מסילת יוסף  9  

 5חפץ חיים  10  

 17מסילת יוסף  11  

          

          

  

 2/4רבינו תם  15:50

 15חזון דוד  1

 27חזון דוד  2 פתחיה

 25דוד  חזון 3  

 25חזון דוד  4  

 39נתיבות המשפט  5  

 25נתיבות המשפט  6  

 99נתיבות המשפט  7  

 107נתיבות המשפט  8  

 97נתיבות המשפט  9  

 97נתיבות המשפט  10  

 99נתיבות המשפט  11  

 99נתיבות המשפט  12  

 103נתיבות המשפט  13  

          

     



 חזור –מערך הסעות פנימי 

 

מספר  כתובת שם המוסד  שעות איסוף
 נוסעים

 תחנות הורדה

  

 2/4רבינו תם  15:50

 ח"ח פינת נודע ביהודה 1

 9חפץ חיים  2 פתחיה

 10אור החיים  3  

 18/20אור החיים  4  

 18אור החיים  5  

 14שדי חמד  6  

 9אבני נזר  7  

 13אבני נזר  8  

 58משך חכמה  9  

 62משך חכמה  10  

 16משך חכמה  11  

 80משך חכמה  12  

 56משך חכמה  13  

          

          

  

 2/4רבינו תם  15:50

 10שערי תשובה  1

 14שערי תשובה  2 פתחיה

 9חזון דוד  3  

 5חזון דוד  4  

 1שאגת אריה  5  

 7שאגת אריה  6  

 9אריה שאגת  7  

 11שאגת אריה  8  

 9קצות החושן  9  

 18קצות החושן  10  

  1קצות החושן  11  

 19/28קצות החושן  12  



  

ניהול מצאי בבתי 

 הספר
 2018דוח מבקר העירייה 
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 ניהול מצאי בבתי הספר

.. 

 

 הרקע הייחודי

כיאה לעיר חרדית צעירה, תחום החינוך ופיתוח מוסדות החינוך במודיעין עילית, . 1
עומד בראש סדר העדיפויות של העירייה, הדואגת לרווחת התושבים ברמה הגבוהה 

 23,000 -ביותר בארץ ומבססת את מערכת החינוך הגדולה, הכוללת למעלה מ
תלמידים  2,000-תלמידים מגילאי הגן ועד תלמידות העל יסודי, במקביל לעוד כ

 .בעשרות ישיבות שקבעו את משכנם בעיר

. החינוך לילד הוא מהמסד ועד הטפחות. החל ממשפחתונים ומעונות יום, גני 2
תורה לבנים, בתי ספר יסודיים לבנות, בתי ספר על יסודיים לבנות, ילדים, תלמודי 

מוסדות לחינוך מיוחד, קידום נוער, מרכזי למידה וישיבות לצעירים )גילאי תיכון, 
 ..ב( וישיבות לבוגרים”עד כיתה י

. כדרכה של עיר חרדית ברוכת ילדים, חלק ממבני מוסדות החינוך מצויים עדיין 3
יריית מודיעין עילית עושה מאמצים כבירים להדביק את קצב במבנים טרומיים. ע

הגידול המהיר, ולסיים את בנייתם של עוד ועוד כיתות לימוד חדשות. עד כה למעלה 

 .ממוסדות החינוך בעיר מצויים במבני קבע 80% –מ 
כיתות שילוב  80 -תלמידים ב 750בחינוך המיוחד במודיעין עילית לומדים מעל 

לומדים ילדים שיקומיים בעלי ” טף לטף“ר, במוסד לחינוך מיוחד בגנים ובתי ספ
 צרכים מיוחדים.

 

 מטרת הביקורת

במסגרת הערכות אגף החינוך לפתיחת שנת הלימודים , פנתה מנהלת האגף בבקשה 
הריהוט הקיים במוסדות חינוך השונים מצאי למבקר במטרה לבדוק את מצב  

,לערוך התאמה בין הבקשות לריהוט  חדש לבין המצב הקיים בשטח,  לבדוק את 
 .האחריות מול הספק הפעלת 

ובמטרה לבדוק את התנהלות  2016-2017בשנים בהמשך לביקורת המדגמית 
נערכה ביקורת ט תשע"מוסדות החינוך בשנת ל ברכישת ואספקת הציודהעירייה 
מגמה לחסוך לעירייה כספים ברכישת ציוד וריהוט במוסדות בעיר בשלוש מדגמית 

 חדש למוסדות חינוך קיימים.
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 יזום ומהלך הביקורת 

על סמך בקשת אגף החינוך הוכנה תכנית ביקורת, במהלכה התקבלו ונבדקו נתונים  
רמים הרלוונטיים מהאגף לחינוך ומהמחלקה להתקשרויות, נערכו פגישות עם הגו

כולל מנהלי מוסדות החינוך, נערכה ביקורת שטח מדגמית שתועדה במלל 
ובתמונות,  והוצגו ממצאי ביניים והמלצות במהלך הערכות לפתיחת שנת 

 הלימודים.

 הבסיס החוקי

עירייה נדרשת להסדיר את רכישותיה, לנהל את מחסניה ואת הטובין שלה, בהתאם 
ישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(, התשנ"ח לתקנות העיריות )הסדר רכ

– 1998. 
  

  

 ממצאים עיקריים

עיריית מודיעין עילית מספקת  ציוד וריהוט בסיסי למוסדות החינוך בעיר בהתאם  .1
למספר התלמידים בכל מוסד כדי שלכל תלמיד יהיו את התנאים הבסיסיים 

 ולמורים.ללמידה. הריהוט כולל שולחנות וכסאות לתלמידים 
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האחריות הכללית על הזמנת  ואספקת הריהוט והציוד למוסדות החינוך בעיר חלה  .2
על  מנהלת האגף לחינוך . אחת מעובדות האגף מונתה לנהל בנושא אספקת הריהוט 
למוסדות חינוך קיימים, ולנציגת העירייה בהתקשרות עם הספק. תפקידה כולל בין 

ממוסדות החינוך, הזמנת הציוד, תאום זמני האספקה,  פעולות היתר ריכוז הנתונים 
פיקוח ובקרה , והפעלת אחריות היצרן במקרה הצורך בכפיפות מנהלית למנהלת 

 האגף.

 

 האחריות על שמירת הריהוט והציוד במוסדות החינוך מוטלת על מנהלי המוסדות.  .3

 

 

עיר הכוללת את שם באגף החינוך נמצאת רשימת מעודכנת של כל מוסדות החינוך ב .4
המוסד, סמל המוסד במשרד החינוך , כתובתו, פירוט מספר הכיתות והתלמידים 
בכל שכבת גיל ומספר התלמידים הכללי בכל מוסד. הרשימה מתעדכנת במהלך שנת 

 הלימודים.

 

 

במסגרת ההערכות לשנת הלימודים נשלח טופס הערכות לכל מוסד חינוך הכולל  .5
ריהוט וציוד לשנה"ל הבאה . הבקשה כוללת את סוג עדכון פרטי המוסד ובקשת 

הריהוט הנדרש מתכת פלסטיק / פלסטיק יצוק , תיאור הריהוט הנדרש, מספר 
התלמידים הצפוי, וכמות הריהוט הנדרשת. יחד עם זאת נשלחת תזכורת על אחריות 

 הניתנת ע"י הספק ועל האפשרות להזמין מהספק חלקי חילוף.

 

ופס ההערכות ובקשת הציוד נדרשים מנהלי המוסדות לאשר הביקורת מציינת כי בט .6
 כי חל איסור השלכת בלאי  ועליהם לדווח לאגף החינוך במקרה של בלאי. 

 

עובדי האגף לחינוך בודקים כל בקשה לגופה, עורכים התאמה והשוואה בין הבקשה  .7
 לנתונים הקיימים במאגר הנתונים . במקרה של חוסר התאמה בין הבקשה לנתונים

 הקיימים נערכת בדיקה וויזואלית במוסד החינוך.

 
 

באגף החינוך מאשרים את הבקשות לפי המדיניות שקבעה העירייה הקובעת כי  .8
 בלאי. 5% -כמות הריהוט נקבעת לפי הגידול הטבעי במוסד החינוך בתוספת של  כ

 

 :מוסדות חינוך גדולים של ומצאה כי 5הביקורת ערכה בדיקה מדגמית וויזואלית ב  .9
 

 

 באופן כללי מצבם הפיזי של השולחנות והכיסאות מניח את הדעת .  .א

 

 .ללא שמירה נאותה בחלק מהמוסדות נמצא ריהוט בחצר המוסד ובמסדרונות  .ב
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 בין מספר התלמידים למספר השולחנות והכיסאות. אין התאמהבחלק מהמוסדות  .ג

 

 בין גובה השולחנות לכיסאות. אין התאמהבחלק מהכיתות  .ד
 

 

במחסני המוסד הביקורת מציינת כי  נמצא  ריהוט עודףבחלק מהמוסדות  קיים  .ה
 ריהוט חדש ומשומש  ללא דווח לאגף החינוך.

 

 
 

 שניתן להחליפו  או לתקנו במסגרת האחריות.  ריהוט שבורבחלק מהמוסדות נמצא  .ו
 

 

 הניתנת על ידי הספק .האחריות חלק מהמוסדות לא הפעילו  את  .ז

 
ללא ידיעת האגף לחינוך , ללא וועדת בלאי כנדרש  הושלך ציודבחלק מהמוסדות  .ח

  בחוק.
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 החדש ב.י ביקורת ריהוט 

על פי בקשת מחלקת החינוך ובליווי  10.1.2019ביקורת השטח נערכה ביום 
 מזכירת בית הספר .

 תמונת מצב עדכנית:

 הכיתה
כסאות לא 

 הערות שולחנות לא תקינים תקין

 הכל תקין     1-א

 הכל תקין     2-א

 הכל תקין     3-א

 להחליף פלטה  1   1-ב

 פלטות  3להחליף  2   2-ב

 חוסר התאמה בגבהים 5 14 1-ג

 להחליף פלטות 4 1 2-ג

 חוסר התאמה בגבהים 3   1-ד

 להחליף פלטות 5   2-ד

 חוסר התאמה בגבהים 2 5 3-ד

 כסאות, לחבר פלטות  10חסרים    10 1-ה

 כסאות נמוכים   10 2-ה

 חסר 1 2 הקבצה 

 חסר    2 1-ו

     2-ו
יש לחבר פלטות  לשולחן ולטפל בשולחנות  

 מתנדנדים

 הכל תקין     1-ז

 חסר   12 2-ז

 כסאות, לחזק פלטות 5חסרים    5 1-ח

 הכל תקין     2-ח

     

  כסאות תקינים בגבהים שונים.  40במחסן בחצר בית הספר נמצאו כ 

 

  האחורית נמצא בלאי רב של ריהוט שכפי הנראה  שייך למוסד הקודם.בחצר 
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  הביקורת ממליצה לספק פלטות לתיקון שולחנות שאינם תקינים וכסאות
 חסרים לאחר התאמת גבהים ע"י אב הבית .

 

 .יש לטפל בפינוי בלאי הריהוט הנמצא בחצר האחורית של בית הספר 
 

 

  16איש חזון  –התורה  נ.ממצאי ביקורת ריהוט 

 בליווי מנהל התלמוד תורה. 24.5.18הביקורת נערכה ביום  .1

בכל הכיתות קיימת התאמה בין מספר התלמידים למספר השולחנות  .2
 והכיסאות.

כל הריהוט במצב תקין קיימת שמירה נאותה על הריהוט. חלק עשוי  .3
 פלסטיק חלקו ברזל.

 מצ"ב טבלה מפורטת של הציוד הקיים בכיתות ואיכותו. .4

  16חזון איש  -נתיבות התורה בית ספר  

       

 הכיתה
מס 

 תלמידים
כסאות 
 תקינים

שולחנות 
 תקינים

כסאות לא 
 תקין

שולחנות לא 
 הערות תקינים

     1 13 25 26 1-א

     2 13 24 26 2-א

     2 13 23 25 5-ב

 הכל תקין     12 24 24 6-ב

 הכל תקין     12 24 24 4-ג

 הכל תקין     13 25 25 5-ג

   1   11 24 24 4-ד

     4 11 18 22 5-ד

 הכל תקין     2 7   חדר מורים

   1 9 100 194 196 ס"ה

 

 י.ו ברכפלד

 יא( -) כתות ט ישיבה קטנה -קומה תחתונה 

לדברי מנהל המוסד בישיבה הקטנה לומדים שיעור א ושיעור ב. בשנה הבאה 
 חדשים . תלמידים 30יתווספו כ 

 כיסאות ) מצב מצוין( 40שולחנות +  20           -בית מדרש

 כיסאות 32שולחנות + 8           –חדר אוכל 

 כיסאות 3שולחנות +  8      –חדר שיעורים 
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 כיסאות  30     –חדרי פנימייה 

 מחסן

 ספסלים ) תמונות( 4שולחנות חדשים +  17     -במחסן מאוחסנים

 ים מהמוסדות הקודמים           שנ5מאוחסן ריהוט ישן שהועבר לפני כ במחסן 

 הביקורת מציינת כי קיימת שמירה נאותה על הריהוט .

 

במוסדות החינוך הביאה  ניהול מצאילסיכום, הבדיקה שערכה הביקורת בנושא        
למודעות ולחשיבות שמירת הריהוט הקיים במוסדות החינוך בעיר ולחסכון כספי 

 ברכישת ציוד חדש . 

 

 המלצות הביקורת

הביקורת תכניס לתוכנית העבודה השנתית ביצוע ביקורת שטח יסודית  .1
  ניהול מצאי במוסדות החינוך.בנושא 

 

לרכוש העירייה יש ערך כספי וניהולו בגוף ציבורי צריך להיות מפוקח  .2
ומבוקר באופן קבוע על ידי הממונים וצריכה לכלול ניהול מצאי/ מלאי 

 במוסדות החינוך כולל ספירת מלאי  לפחות אחת  לשנה . 

 

יש לערוך השוואה בין המלאי הפיסי הקיים לבין המלאי הרשום בכרטסת.  .3
למנות מפקח זמני שתפקידו לבצע פעולות  פיקוח ובקרה הביקורת ממליצה 

על הציוד הקיים במוסדות במקביל לבקשות המתקבלות ממנהלי מוסדות 
החינוך, לבדוק את מצבו הפיסי של הריהוט הנמצא במחסני מוסדות 

 החינוך ובמחסני העירייה ובכך לחסוך כספים ברכישת ציוד חדש.

 

א הצטיידות למוסדות קיימים, ניהול יש להכין נהלי עבודה כתובים בנוש .4
 המלאי, ממוש אחריות היצרן, ונוהל השלכת ציוד מתכלה . 

 

יש לקבוע נקודות מינימום ומקסימום דהיינו כמויות המהוות קווים  .5
אדומים לכמות הציוד והריהוט במוסדות החינוך על פי הצרכים האמתיים 

 גם אם התקציב לא ינוצל במלואו.

 

להוציא הוראות  ולרענן נהלים למנהלי מוסדות החינוך הביקורת ממליצה   .6
בנושא שמירת הריהוט והציוד הנרכש ע"י העירייה ולפעול בהתאם 
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להנחיות והנהלים הנקבעים ע"י העירייה. יש לרענן את הנהלים מספר 
 פעמים בשנה.

 

לאור הממצאים של ביקורת השטח , יש לשקול הטלת עיצומים על   .7
של השלכת ציוד שלא על פי הנהלים, או אי שמירה מוסדות חינוך במקרים 

 נאותה על רכוש העירייה.

 

לפי נהלי העבודה, יש לכנס את וועדת הבלאי ולהביא לידיעתם מקרים של   .8
ציוד מתכלה טרם השלכתו. יש לפעול לפי הנהלים הנדרשים ולהוציא 

 פרוטוקול בהתאם.
 

 

 

 תגובת ראש העיר

 

רואה חשיבות רבה בשמירה על רכוש הציבור ושימוש נאות ברכוש  העירייה

הנחה את מנהלת אגף החינוך לחזור ולחדד את ראש העיר  הציבור, 

 הנהלים בעניין זה.
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 1820בשנת  ישיבות הוועדה לענייני ביקורת

 
 

 ועדה זוהי .בחוק המוכרים הביקורת מגופי אחד היא ביקורת לענייני הוועדה

 חברי .העיריות בפקודת קבועים וסמכויותיה תפקידיה ,שהרכבה סטטוטורית

 .חבריה מקרב העירייה מועצת ידי על נבחרים הוועדה

 

 המדינה מבקר של ,העירייה מבקר של הביקורת דוחות בכל לדון אמורה הוועדה

 על כן כמו .הפנים משרד מטעם החשבון רואה של ובדוח הציבור תלונות ונציב

 .הביקורת שהעלתה הליקויים תיקון אחר לעקוב דיוניה במסגרת הוועדה

 

 2/18-1וועדות  חברי וועדת הביקורת

 יו"ר הוועדה –הרב יהודה שם טוב 

 מועצת העירחבר  -הרב נחום גיטלר

 חבר מועצת העיר –משה מוטרפרל הרב 

 חבר מועצת העיר –גליק  צבי הרב 

 חבר הוועדה -הרב אבינועם שיפמן

 

 

 4/18-3וועדות  חברי וועדת הביקורת

 יו"ר הוועדה – שמואל אלישיבהרב 

 חבר הוועדה –הרב משה מוטרפרל 

 חבר הוועדה -הרב אבינועם שיפמן

 חבר וועדה – ויזל ח.מ  הרב
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 דיוני הוועדה לענייני ביקורת

 

 דיונים בנושאים שונים : 4קיימה הוועדה  2018במהלך שנת 

 

מועד  מס ישיבה

 הישיבה

 הנושא הנדון

 דיון בדוח משרד הפנים 6.5.18 1/18

 דיון בדוח תיקון ליקויים

 מעקב תיקון ליקויים משרד הפנים 26.8.18 2/18

דיון בפרוטוקול הוועדה לתיקון 

 ליקויים

 מבקר העירייהדיון בדוח     27.12.18 3/18

דיון נוסף בדוח השנתי של מבקר  30.1.19 4/18

 העירייה 
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מעקב אחר תיקון 

 ליקויים
 2018דוח מבקר העירייה 
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 פרק מעקב תיקון ליקויים
 מבוא

יעילות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר, ביישום ההמלצות 
שהומלצו, בהפקת לקחים ותיקון ליקויים באופן שימנע את הישנותם של הליקויים 

אחר תיקון הליקויים יש בו משום תזכורת ודרבון נוסף של בעתיד. מעקב הביקורת 
 הנוגעים בדבר לתקן ולהשלים את הליקויים השונים.

 

 2017 - דוח המבקר הפנימי
דוח מבקר העירייה האחרון שהותר לפורסום הוגש לראש העירייה בחודש 

  בחוק.וועדת הביקורת ומועצת הרשות דנו בדוח כנדרש . 2017והתייחס לשנת  4/2018

 

 בהתאם לסדר הצגת נושאי הדוח: ההמלצותעיקרי 

 

 התנהלות אירועי תרבות

 יישום נוהל מכירת כרטיסים לאירועים 

 הטמעת נהלי עבודה חדשים 

 פיקוח ומעקב בנושא השכרת האולמות למפיקים 

 

 הפעולות שננקטו:

   העירייה מינתה עובדת חדשה לניהול אירועי התרבות בעיר

שעבודתה כוללת פיקוח ובקרה על נוהל מכירת כרטיסים והטמעת 

 נהלי העבודה.

 

 

 

 
 פרוייקטים בתחום הנוער והקהילה
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 ביצוע מעקב אחר עלות הפרויקטים  שבאחריות המחלקה 

 מעקב אחר כרטיסי הנהלת חשבונות הקשורים לפרוייקטים 

 נהלים לבחירת כח אדם מתאים קביעת 

 מעקב אחר נוהל הזמנות עבודה מספקים ונותני שירות 

  לפעול לפי הנחיות היועצת המשפטית בנושא מכירת כרטיסים

 וגביית כספים

 

 הפעולות שננקטו:

פרוייקטים בתחום הנוער  לניהול העירייה מינתה עובדת חדשה
אחר נושא  המלצות הביקורת נלמדות . הביקורת תעקובוהקהילה. 

 תיקון הליקויים ויישום ההמלצות.
 

 תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

 ביצוע בדיקות וביקורות שטח באופן שיטתי 

 בדיקת מערכות הלימודים של התלמידים 

 בדיקת האישורים של משרד החינוך 

 בדיקת כשירותם של נותני השירות וההסכמים איתם 

  לתעריפים שקבע משרד החינוךבדיקת דרישות התשלום בהתאם 

 

 הפעולות שננקטו:

מרכזת את כל דרישות ה העירייה הקצתה עובדת מיוחדת .1

התשלומים עבור ילדי החינוך המיוחד כולל אישורי משרד 

החינוך והמסמכים הנדרשים ומעבירה לביקורת לצורך 

 בדיקת שטח.

מבקר העירייה עורך בדיקות שטח יסודיות במוסדות חינוך  .2

בודק את דרישות התשלום בהתאם להנחיות האגף מיוחד , 

 לחינוך מיוחד במשרד החינוך  ולחוזר מנכ"ל .
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מנהלת האגף עורכת מידי שנה מיפוי של תלמידי החינוך  .3

המיוחד לפי גלאים ורמת הלקויות ובהתאם לכך ממליצה על 

 פתיחת כיתות ומסגרות בעיר.

 

 גניבת סולר מתחנת השאיבה

  מיפוי והוכנה תוכנית מקצועית להתקנת בעקבות הביקורת נערך

ב. המצלמות הותקנו, הם מצלמות בתחנות השאיבה למים וביו

וניתנות לצפייה מערכת הקלטה לשחזור אירועים פועלות,  כוללות 

 ע"י המוקד העירוני בכל רגע נתון.

 

 שמירת טובין במוסדות החינוך

  בדיקות שטח יסודיות במוסדות החינוך ובמחסנים.לבצע 

 פיקוח ובקרה על הריהוט הקיים 

 רכישת ריהוט בהתאם לצרכים האמתיים 

 .רענון נהלים למנהלי המוסדות בנושא שמירת הריהוט 

 

 

 :הפעולות שננקטו

לפני אספקת הציוד כדי  החינוך למוסדות מכתב נשלחבמהלך שנת הלימודים  .1
 .להזכיר שיש שנתיים אחריות על הציוד

 
     מחלקת וכל התאום עם המוסדות נעשה ע"י  שיפרנו את נושא האספקה  .2

 מבני ציבור ונכסים
 

 בכל שנה נערכת  ביקורת שטח  מדגמית במספר מוסדות. .3
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 כ"ו אייר תשע"ז

 2017 מאי 22 

 

 לכבוד

 הנהלת בית הספר

 

 

 הצטיידות לשנת הלימודים תשע"חהנדון: 

 

 

 

במסגרת ההערכות לפתיחת שנה"ל הבאה, נבקשכם לשלוח לאגף החינוך את רשימת הצרכים  

 הנדרשים בטבלה המצ"ב.

 

 

 להזכירכם: 

 בכל מקרה של שבר או לציוד המסופק לבתי הספר יש אחריות לשנתיים  - אחריות ריהוט ,

 .במהלך כל השנה בלבדבכתב בלאי לא סביר יש לעדכן את מח' החינוך 

 ניתן להזמין חלקים להחלפה ע"י איש תחזוקה של המוסד  –ממנו לא תקין  ציוד שחלק

 )גבים/ מושבים/ פלטות לשולחנות(, אין לבקש ציוד חדש במקום.

 ( 29/05/2017את הטבלה המלאה יש להעביר לאגף החינוך עד ליום חמישי ד' בסיון) 

, אין  התחייבות לספק את הריהוט לפני תחילת שנת הלימודים   etis@modil.org.ilבכתובת מייל 

 ללא הגשות בזמן.

 

 מעקב תיקון ליקויים משרד הפנים

 
המפורט  עיריית מודיעין עילית מייחסת חשיבות רבה לדוח הכספי ודוח הביקורת

 הליקויים בעתיד.של  ופועלת באופן יסודי לתיקון הליקויים באופן שימנע את הישנותם

ומדרבנת בות רבה במעקב אחר תיקון הליקויי יחד עם זאת, העירייה רואה חשי

 את כל הנוגעים בדבר לתקן ולהשלים את הליקויים השונים.

 

עם קבלת הדוח הכספי ודוח הביקורת המפורט העירייה הורתה לעובדים  .1

 שנותם בעתיד.הרלוונטיים להפיק לקחים ולתקן את הליקויים באופן שימנע את הי

mailto:etis@modil.org.il
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העירייה נקטה בפעולות רבות לתיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת כולל יעוץ  .2

 משפטי, והנחיות מקצועיות להקפדה על הנהלים כפי שיפורט בהמשך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מנכ"ל העירייה

 מודיעין עילית  6רח' שער המלך 
 08-9140932פקס:   08-9140900טל: 

yair@modil.org.il 
 

         

 26.4.2018  פרוטוקול מהוועדה לתיקון ליקויים בתאריך

 
 משתתפים:

 
 מנכ"ל העירייה –יאיר קירשבוים 

 גזבר העירייה –אבי עדן 
 מבקר העירייה -אהרונוביץ יהושע

 מנהל מחלקת הגבייה –יצחק ווגנר 
 הנהלת חשבונות -נאווה גלוסקינוס

 
 נושאי הדיון:

 
 2016-הפנים ממצאים עיקריים בדוח מבקר משרד 

 2106 -דוח מבקר משרד הפנים –מעקב תיקון ליקויים 
 

 פרק ב –ממצאים עיקריים 
 

 הפעולות שננקטו סטטוס הממצאים  הסעיף
ביצוע תקציבי 

 פיתוח
שנדגמו  התב"רים 3בכל  1ב.

נחתם עם הקבלן המבצע הסכם 
התקשרות בהיקף העולה על 

התקציב המאושר ע"י הממונה 
ביהודה ושומרון בסכום המצטבר 

 )כולל מע"מ( ₪ אלפי  11,785של כ 
 

כל שיטת העבודה עם  תוקן
המשכ"ל ובכל הרשויות 

במדינת ישראל מבוססת על 
הסכמי מסגרת. העירייה פעלה 

בהתאם לחו"ד של היועץ 
משפטי. הסכמי מסגרת ה

אינם מהווים התחייבויות 
כספיות אלא רק הוצאת 

 הזמנה ספציפית.
כל ההזמנות הספציפיות יצאו 

רק לאחר אישור התברים עי 
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משרד הפנים ומשכך הערת 
הביקורת שגויה מיסודה ואין 

 בכך ליקוי.
יתרה על כך גם המבקר הביע 

 2את דעתו בע"פ. )מדובר ב 
 הסכמי מסגרת(

הסתיים כשנה  278ב"ר ת 2ב. 
מאוחר מהמועד שנקבע בצו 

 התחלת העבודה

 הערה אינה רלוונטית תוקן

מערך השכר 
והעסקת 

 עובדים

מהנדסת העירייה קיבלה שכר  3ב.
בכירים החל ביום תחילת עבודתה 

בעירייה כממלאת מקום מהנדס 
( ובטרם אושר 13.6.2016העיר )

מינויה במליאת המועצה 
(27.9.2016 ) 

 התקבל אישור משרד הפנים תוקן

 

 
 פרק ג  -מעקב אחר תיקון ליקויים

 הפעולות שננקטו סטטוס הליקוי  הנושא
העירייה לא פעלה לגבייה  - 1ג.  ארנונה ומים

בפועל של חובות בעיקר של מים 
₪ מיליון  4.06 –וביוב בסך של כ 

בגין חוב מוסדות ) ישיבות, תלמודי 
תורה, מקווה, גני ילדים ובתי 

 כנסת(  

תוקן 
 חלקית

הושג הסדר עם בעל הקרקע. 
היועצים המשפטיים עומדים מול 
המנהל האזרחי להעברת הזכויות 

 בקרקע לרשות העירייה

 26נבחרי העירייה כ  3חובם  – 3ג. חייבים
עירייה מעובדי ה 9ושל ₪ אלפי 

הסתכם בסוף שנת הדו"ח לסך של 
 ₪.אלפי  140

כמצוין בדוח העירייה עושה כל  תוקן
מאמץ לגביית חובות עובדי 

העירייה. כל החובות בטיפול 
 משפטי.

מנגנוני 
בקרה 

וביקורת 
 פנימית

חלק מוועדות החובה ) וועדת  – 4ג. 
הקצאות, ועדה למאבק בנגע 

הסמים המסוכנים וועדת ערר על 
קביעת ארנונה כללית( לא התכנסו 

 כמספר הפעמים הנדרש בחוק.

מנכ"ל העירייה הודיע לועדה  תוקן
לתיקון ליקויים כי יתזכר את יו"ר 
הוועדות הרלוונטיות בדבר חובתם 

 לכנס את הוועדות

מועצת העירייה לא  מליאת – 5ג. 
קיימה ישיבה מן המניין אחת 

לחודש לפחות, למעט בשני חודשים 
של השנה, כנדרש בתוספת השנייה 

 לפקודת העיריות

העירייה עושה מאמצים והשתדלות  
 לעמוד בדרישת החוק אחת לחודש.

אך עם זאת בשל אילוצים 
אובייקטיביים לא תמיד ניתן 

לקיים ישיבה אחת לחודש . 
מקיימת בהחלט  לפחות  העירייה

 ישיבות בשנה כנדרש בחוק.  10
נמצאו ליקויים בכל הקשור  –6ג. 

לכתיבת, שמירת ואישור 
הפרוטוקולים של מליאת המועצה 

וועדות העירייה, כדלקמן: 
הפרוטוקולים של מליאת המועצה 

לא אושרו בישיבה העוקבת כנדרש. 
בחלק מהפרוטוקולים לא נמצא 

סדר יום ורשימת חברים שנעדרו, 
המועצה אינה עורכת פרוטוקולים 

פרטים את מוועדות הנהלה המ
 מהלך הישיבות.

 

  
 הליקוי תוקן

שלושה מחברי המליאה נעדרו  – 9ג. 
לפחות משלוש ישיבות רצופות . אף 
על פי כן, לא נשלחו לחברי המליאה 

 הליקוי תוקן 
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הודעות בדבר היעדרם ונוסח סעיף 
לפקודת העיריות קובע כי חבר  123

מועצה יחדל להיות חבר מועצה 
 כנדרש בחוק.

בחלק מהוועדות ) הוועדה  – 10ג. 
לקידום הילד, ועדה לאיכות 
הסביבה, ועדה למאבק בנגע 

הסמים( לא מונו חברים נציגי 
ציבור, עובדים ונציגי ארגונים 

 כנדרש בחוק

מדובר בטעות המבקר. בישיבת  
א שהתקיימה ביום 1מליאה 

מונתה הוועדה לקידום  10.12.13
מעמד הילד. יו"ר הוועדה הוא חבר 

חברים  2ה מר נחמן נוימן ו בעיריי
 נוספים.

יחד עם זאת מונתה וועדה למאבק 
בנגע הסמים המסוכנים יו"ר 

הוועדה הוא מר אליהו אוחיון + 
 חבר ונציגי ציבור.

יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה הוא 
 מר משה מוטלפרל וחבר נוסף.

ניהול נכסים 
 ובטיחות

לא התקבלו העתקים  11ג.
ופים אשר מפוליסות הביטוח משני ג

 עושים שימוש במבנה שהוקצה להם.

 הליקוי אינו רלוונטי 
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