
 



 



 

 דוח מבקר העירייה

 0202לשנת 

 

 השנתי לדוחכללי מבוא 

דרך מרכזית בעבודת הביקורת ומהווה ריכוז של הדוחות -יקורת השנתי המוגש בזאת הוא אבןכמדי שנה דו"ח הב

 וסיכום של עיקרי עבודת הביקורת בשנה זו. 0202השוטפים שהוגשו במהלך שנת 

 

מערכת ארגונית מתוקנת, נועדה וחותרת לתרום בעיריית גבעתיים  הביקורת, כפונקציה של איזונים ובלמים בכל

לשירותים משופרים ואיכותיים ולתפקודה כארגון לומד ומשתפר, למען התושבים. משתלב בכך גם יעודה של 

 הביקורת העירונית לשרת את הבטחת תקינות פעולות הארגון, תהליכי החלטותיו וביצוע תפקידיו.

 

ואת עבודת העירייה כשרות חיוני  פניות-הציבור, עצמאי ונטול כנאמן  ה העליון לשמשהביקורת רואה את יעוד

 פי אלה נבנית המכוונות של הביקורת והראיה שלה את עבודת העירייה ופעילותה.-לאותו ציבור. על

 

בסוף עבודת הביקורת נשענת כידוע על בסיס החוק בנושא )פרוט מובא בפרק "הבסיס החוקי לעבודת הביקורת" ש

 דוח שנתי זה(, אשר עיקריו מחייבים כלהלן:

  המידות, מנהל תקין ועקרונות יעילות וחסכון.-כדין ומתוך שמירת טוהר תהעירייה נעשושפעולות לבדוק 

  הליה.וסדרי הבקרה הנהוגים בעירייה והעמידה בנאת לבדוק 

 .לבדוק את שמירת הרכוש ואת ניהול הכספים והחשבונות 

 

 עות החוק הללו פועלת הביקורת עפ"י עקרונות וגישות של:על בסיסן של קבי 

 .אי תלות, עצמאות, הגינות ואובייקטיביות, כלפי כל הגורמים הנוגעים 

 .ביקורת בונה ומשפרת 

 .חיפוש מתמיד של תיקונים נדרשים 

 

 הביקורת פועלת בכלים, כללים וקריטריונים של:



 .הערכת הצרכים העירוניים 

 לחיזוק בגופי העירייה.-ת/ תורפו מיפוי סיכונים 

 .עדיפות לנושאים שעניינם שירות לציבור 

 .נושאים המשפרים את תפקוד העירייה 

  בעלי עניין לציבור. תושביםנושאים מפניות 

 

על רקע עקרונות אלה בחנה הביקורת השנה, באמצעיה המזעריים, את מערכות החינוך, הרווחה, החינוך המיוחד, 

מלכתיים, נושאים מנהליים ועוד. דגש נוסף הושם השנה על ביקורת בתחום טוהר תקבולי העירייה מגורמים מ

אחר תיקון ליקויים מדוחות מבקר המדינה ומבקר העירייה קודמים, הן כמתחייב מדיני  מעקב-המידות וכן ביקורת

 הישנות הליקויים.-העיריות והן בשל חשיבות הצורך בוידוא יישומן של המלצות הביקורת ואי

 

יובהר כי הדוחות השונים הוגשו כחוק לראש העירייה, למנכ"ל העירייה ולמבוקרים באופן שוטף במהלך השנה, לאחר 

מובטח שתיקון גם שנדונו עם המבוקרים וקבלו את התייחסותם לטיוטות, לצורך תיקון ויישום שוטפים. באופן זה 

ותר ואלה הם מטרותיה של הביקורת הבונה הליקויים מהביקורת ויישום המלצותיה יטופלו באורח אפקטיבי י

  הנקוטה בעיריית גבעתיים.

 

קוראת הביקורת שוב לפעילות נמרצת של העירייה  –כה -נוכח מצבה הכספי של העירייה והגרעון בו הייתה נתונה עד

 למעשה תנאי הכרחי לשיפור במצבה ים. אלה מהווים ואפקטיבייםמעשי צמצומיםו התייעלותלמימוש תוכניות 

 .התקציבי והכספי של העירייה

 

מטבע יעודה ופעילותה של הביקורת, מגמתה ומטרתה העיקריים הם לשפר את מערכות העירייה ופעילות גופיה 

הגופים של באותה דרך של תיקון ליקויים ויישום המלצות הביקורת. יצוין בסיפוק כי יש פתיחות ושיתוף פעולה 

ומאפשר את יישום ההמלצות והשיפורים באורח שוטף ובשיתוף גורמי  לצמרת העירייה, דבר אשר מקהמבוקרים ו

נהל עירוני בריא, כארגון לומד ומשתפר, יהעירייה השונים. השיתוף ותיקון הליקויים מצביעים על גישה ראויה של מ

 לייעול העבודה.ותיקון עצמי ל ,לשיפור תפקודו ושירותיוהמשכיל למנף את המלצות הביקורת 

 

א יותר מכל בתיקונם של הליקויים, ביישומן של ההמלצות מהדו"חות וביכולת ייקורת רואה בעמלה ההברכה שהב

 להשפיע ולתקן. באלה מצפה הביקורת לראות את השכר לפעלה ואת תרומתה לשיפור המערכת.

יעיל  גבעתיים היא עיר השואפת לאיכויות וברוח זו מבקשת הביקורת להבטיח כי העירייה פועלת באופן מיטבי,

 העיקרים. -עיקרזהו והרי  תים משופרים הראויים לתושבי העירותקין למתן שירו

   



 
 

 דוח ביקורת

 בנושא

 ועדות השמה - חינוך מיוחד

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



 דוח ביקורת

 בנושא

 ועדות השמה – חינוך מיוחד

 מבוא –פרק א' 

  מבוא

ועדות  בחינוך המיוחד. בעירייה, קויימה ביקורת על מערכת ועדות ההשמהבמסגרת תוכנית עבודת הביקורת  .0

 ללמידה הולמת. םאלה מיועדות להבטיח מענה לתלמידים נזקקים בעלי צרכים מיוחדים, ליכולות שלהם ולזכות

לרווחתם, של התלמידים הזכאים  מוסדרת בתקנות ובהנחיות ממלכתיות ונועדה לדאוגועדות ההשמה מערכת  .0

 לה כאמור לעיל.

אותם צרכים מיוחדים דרך אופן הטיפול בתלמידי החינוך המיוחד הביקורת באה לבחון את מידת המענה ל .3

 והעמידה בחוק, בתקנות ובהנחיות הנוגעים.

 מטרות הביקורת

 את הנושאים הבאים: הביקורת נועדה לבחון .4

 מינוי יו"ר הועדה והחברים בועדה .א

 השתתפות בועדה .ב

 הזמנת הורים לועדות. .ג

 נוכחות הורים בועדות כנדרש. .ד

 מצע לדיון.המסמכים המשמשים  .ה

 פרוטוקול הועדה. .ו

 כינוס ועדות השמה. .ז

 החלטות הועדה. .ח

 הליכים מקוצרים בהתאם לתקנות חינוך מיוחד. .ט

 יישום החלטות ועדות ההשמה. .י



 שיטה

 הביקורת קיימה פגישות עם מנהלת המחלקה לטיפול בפרט ועם אחראית החינוך המיוחד במחלקה. .5

תיקי ועדות השמה שהתקיימו בשנת  3-הלך שנת תשע"א ותיקי ועדות השמה שהתקיימו במ 7 בדקההביקורת  .6

 תש"ע. כמו כן הביקורת ניתחה את קבצי ועדות ההשמה וקבצים ממערכת "ארגונון" העירייה. 

 
 הממצאים עקרי

 )פרוט מובא בגוף הדוח(
 
 תיקי ועדות השמה  .7

  ול נמצאו אי התאמות בין אפיוני חריגויות של תלמידים המופיעים על גבי פרוטוק     7.0

 לבין אפיוני החריגויות המופיעים על גבי ההחלטות הנשלחות להורי  הועדה         

 התלמידים.         

    שאבחנתם קבילה  הנדרשים נמצאו אבחונים חלקיים שלא נערכו על ידי כל הגורמים     7.0

 חריגות התלמיד וכן אבחונים לא חתומים ו/או חסרים פירוט מקצועו  לאפיון         

  המדויק ו/או מספר רישיונו של המאבחן.         

 נמצא, כי אין הקפדה אחר הוראות חוק הסעד לעניין עריכת אבחונים חוזרים של      7.3

 השרות למפגר ומשכך ועדות השמה מאפיינות תלמידים כבעלי פיגור בהעדר אבחון          

 אשר אופיין בועדת השמה  עדכני כנדרש בחוק. בהתאם לכך, נמצא תיק של תלמיד         

   שנים קודם לכן. 9אשר בוצע  לא תקף, כבעל פיגור וזאת בהסתמך על אבחון         

 חברי ועדת השמה  .8

 . כנדרש לא נמצאו כתבי המינוי של כל חברי ועדת ההשמה     8.0

 . כנדרש אין רופא ילדים אשר משמש כחבר בועדת ההשמה     8.0

 ום השתתפותם של חברי הועדה על גבי נמצאו תיקים בהם לא נערך ריש     8.3

 הפרוטוקול הועדה.          

 הזמנות לועדת השמה .9

 המחלקה לטיפול בפרט אינה שומרת את אישורי הדואר הרשום של משלוח      9.0

 . כנדרש ההזמנות אל ההורים         

 .כנדרש נמצאו תיקים בהם לא נמצא העתק ההזמנה עצמה שנשלחה להורים     9.0

 העתקי הזמנות להורים אשר הופקו במערכת במועד קצר יותר מהמועד נמצאו      9.3

 הנדרש בחוזר ועדת השמה.         

 פרוטוקולים .02

            נמצא, כי רישום הפרוטוקולים של ועדות ההשמה נערך באופן חלקי בלבד  02.0

  אינם נרשמים. בהתאם נמצאו פרוטוקולים בהם אין חתימותחשובים רבים ופרטים          

 מסודרות של חברי הועדה וכן פרוטוקולים בהם לא נרשמו המסמכים שהובאו בפני          

 שתתפות הגורם וה להחלטת הועדה, השתתפות חברי הועדה הועדה, עמדת ההורים         

 . המפנה         



 דיוני ועדות ההשמה .00

 זים תשע"א התקיימו מספר ימי דיונים מרוכ -עבור השנים תשס"ט נמצא, כי  00.0

 תלמידים, בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה. 02-בהם נדון עניינם של למעלה מ          

 המועד תשע"א התקיימו ועדות השמה לאחר  –עבור השנים תש"ע נמצא, כי  00.0

 לדברי מנהלת המחלקה כל  כמועד סיום הועדות. ועדות השמה הקבוע בחוזר          

 /אסמכתה    תיעוד אין, אולם כנדרש ל ידי משרד החינוךהועדות האמורות אושרו ע          

 .כל האישוריםל          

  32-ועדות השמה למעלה מ מספר תשע"א כונסו –נמצא, כי עבור השנים תש"ע  00.3

 הוראות חוזר ועדת ההשמה. לקבלת ההפניה לועדה, בניגוד  ימים לאחר          

 החלטות הועדה .00

 ל חברי הועדה על שרשמו תוצאות הצבעה שגויות בכל התיקים שבחנה הביקורת נ    00.0

  גבי הפרוטוקולים.           

 לאחר המועד הנדרש  באיחור נמצאו העתקי החלטות להורים אשר הופקו במערכת 00.0

 וראות חוזר ועדת ההשמה.לה בהתאם          

 מערכות מידע .03

 , לא עירהעירייה אשר מכילה את כלל התלמידים הלומדים בשל  "ארגונון"במערכת  03.0

 סיווג המבדיל בין תלמידי החינוך המיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל.  קיים          

 האינטרנטית תלמידי חינוך מיוחד אשר מופיעים במערכת ועדות השמה  9נמצאו  03.0

 העירייה.  "ארגונון"מופיעים במערכת  אולם אינםמשרד החינוך  של           

 



 הביקורת המלצות קריע
 מובא בגוף הדוח( )פרוט

 
זאת בניגוד למצב  .למערכת ועדות ההשמה ובמקביל לכינוסן של הועדות ישירותיש לשקול הזנת נתוני הועדות  .04

המקרים באופן זה תמנענה שגיאות בהזנת נתונים, כגון  .הקיים אשר במסגרתו נערך רישום פרוטוקול באופן ידני

ת על גבי הפרוטוקול לבין אפיון החריגות על גבי ההחלטה החמורים בהם קיימת אי התאמה בין אפיון החריגו

 הנשלחת להורים. 

טרם קיום הועדות, על אחראית החינוך המיוחד לבדוק, כי  האבחונים שברשותה נערכו על ידי כלל הגורמים  .05

שאבחנתם קבילה על פי הוראות חוזר ועדת השמה, וכן כי האבחונים חתומים ומכילים את פרוטו המקצועי 

ביחס לאבחונים של השרות למפגר, עליה לוודא שהאבחונים עדכניים בהתאם  פר רישיונו של המאבחן.ומס

 להוראות חוק הסעד.

כי בועדות השמה אשר מאפיינות תלמידים כבעלי פיגור, יהיו בפניה על יו"ר ועדות השמה להקפיד הקפדה יתרה,  .06

השנים שקדמו לועדת ההשמה , כנדרש  3לך אבחונים שנערכו על ידי ועדת האבחון של השירות למפגר במה

 בחוק הסעד.

יש לבחון את האבחונים של כלל התלמידים שאופיינו בועדות השמה בשנים האחרונות כבעלי פיגור על מנת  .07

לוודא שהם עומדים בהוראות חוק הסעד. תלמידים אשר אופיינו כבעלי פיגור ללא אבחון עדכני יופנו לעריכת 

 יסו במידת הצורך תיערך ועדת השמה נוספת.אבחון חוזר אשר על בס

 כל חברי ועדת ההשמה.וך לשם קבלת כלל כתבי המינוי של יש לפנות למשרד החינ .08

רופא ילדים כחבר בועדות ההשמה בהתאם להוראות חוק החינוך המיוחד וחוזר ועדות למינוי  לפעוליש  .09

 ההשמה. 

אף לשקול צירוף גורם נוסף שיהיה  כל פרטיו. ראוי הועדה על פרוטוקולומדויק של  יש להקפיד על רישום מלא .02

 אחראי לרישום הפרוטוקול.

 יש לשמור את העתקי ההזמנות הנשלחות להורים ואת אישורי הדואר הרשום. .00

יש להקפיד על עמידה בלוחות זמנים בכל הקשור למועד משלוח ההזמנות לועדה, מועד כינוס הועדה וכן מועד  .00

במאי כל שנה,  יש לקבל אישור  30-ועדות המתכנסות במועד חריג, לאחר ה משלוח ההחלטות לועדה. עבור

 . תיעוד מסודר לאישורים המתקבלים קייםול ממשרד החינוך

בהתאם להוראות חוזר  ,ועדות 02 -יש להקפיד על הגבלת מספר הועדות המתקיימות בימי דיונים מרוכזים ל .03

 ועדות השמה. 

 העירייה.  "ארגונון"החינוך המיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל במערכת יש ליצור סיווג מבדיל בין תלמידי  .04

 ומערכת וועדות ההשמה. "ארגונון"יש ליצור בקרות המבטיחות את התאמת בסיסי הנתונים של מערכת  .05

 

 

 



 המצב הקייםהמערכת וסקר  –פרק ב' 

 רקע כללי

האנושית והבסיס למימוש עצמי. אמנות גוברת ההכרה, כי היכולת ללמוד היא בשורש ההתפתחות  00-במאה ה .06

ובחובתה של החברה להבטיח לכל אדם את הזכות  בזכות הטבעית של ילדים ללימודים בין לאומיות הכירו

ללמידה ולחינוך. תלמידים עם צרכים מיוחדים נזקקים, לעיתים, למגוון התאמות וגישות חינוכיות מיוחדות, 

זכותם ללמידה. מכאן נובעת חובתה של החברה לספק להם חינוך שיסייעו להם לבטא את יכולתם ולממש את 

מיוחד. חובה זו מושפעת גם מהחובה המוסרית והמשפטית לנהוג בשוויון ולתמוך באזרחים שנתונים בשעה 

 קשה וזקוקים לכך יותר מן האחרים. 

בעל צרכים מיוחדים ילד קובע את זכותו של "( חוק החינוך המיוחד" או "החוק)להלן: "חוק החינוך המיוחד  .07

 אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת, בעללחוק, ילד בעל צרכים מיוחדים הוא  0על פי סעיף . לחינוך מיוחד חינם

לתו של ולקדם את כישוריו ויכלחוק, החינוך המיוחד נועד  0על פי סעיף  .תומוגבל הגורמת לולקות משמעותית 

ופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות הילד בעל הצרכים המיוחדים, לשפר את תפקודו הג

 והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה. 

לחוק מטיל על המדינה את האחריות למתן חינוך מיוחד חינם. כמו כן, החוק מטיל על הרשות המקומית  4סעיף  .08

לחוק מעניק לנציג  6נוך מיוחד בתחום שיפוטה, במשותף עם המדינה. סעיף את האחריות לקיום מוסדות לחי

 הרשות המקומית סמכויות ותפקידים נוספים. 

 שיטת הביקורת

עם מנהלת המחלקה לטיפול בפרט  קויימו פגישותבמהלך בדיקת תהליכי העבודה בועדת ההשמה כאמור לעיל,  .09

 וכן עם אחראית החינוך המיוחד. 

תיקי ועדות השמה שהתקיימו  3-תיקי ועדות השמה שהתקיימו עבור שנת הלימודים תשע"א ו 7בדקה הביקורת  .32

"( לבדיקת תקינות פעילות ועדת המחלקהעבור שנת תש"ע, השמורים במשרדי המחלקה לטיפול בפרט )להלן: "

 ההשמה.

הלימוד תש"ע הביקורת ערכה ניתוח של קבצים המכילים את פרטי ישיבות ועדת ההשמה שנערכו עבור שנות  .30

"(. הקבצים הכילו בין היתר את השדות הבאים: מס' ת"ז של התלמיד, תאריך קבצי ועדת השמהותשע"א )להלן: "

בית  /בית ספר לחינוך מיוחד]פנייה לועדת השמה, תאריך ועדה, גורם מפנה, סוג מסגרת לימודית עליה הוחלט 

 ואפיון חריגות לשיבוץ.  [יתה מיוחדת בבית ספר רגילכ /גן לחינוך רגיל /גן לחינוך מיוחד /ספר לחינוך רגיל

כלל התלמידים שלמדו פרטי העירייה המכילים את של  "ארגונון"בנוסף לכך קיבלה הביקורת קבצים ממערכת  .30

 "(.  קבצי תלמידיםבגבעתיים בשנים תשס"ט, תש"ע ותשע"א )להלן: "

 מאפייני הפעילות בועדה



)להלן:  0988 –החינוך המיוחד, תשמ"ח  בחוק ונקבעוסמכויותיה  הבמקצועית שהרכ הועדהיא ועדת ההשמה  .33

יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת העוסק ב"  0.0-36"( ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' חוק החינוך המיוחד"

  "(.חוזר ועדת השמה)להלן: " "שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר

האחריות , ועליו מוטלת "(יו"ר ועדה)להלן: " יושב ראש הועדהכמשמש  רשות המקומיתבחינוך ה מינהלנציג  .34

  .לחוזר ועדת השמה 3.5.0, כאמור בסעיף לארגון עבודתה, לזימון המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה

ולגבי השמתו  ,לחינוך מיוחד בעל צרכים מיוחדים תלמידמוסמכת לקבל החלטות לגבי זכאותו של הועדה  .35

במסגרת של חינוך מיוחד ללא החלטה של ועדת  תלמידלא ילמד  ,את צרכיו. ככללבמסגרת חינוכית ההולמת 

חוק החינוך ל( 0)א7את השמתו בחינוך מיוחד בהתאם לסעיף  ים בהם מבקשים הורי התלמידהשמה, למעט במקר

   . בבתי חולים פסיכיאטרייםעקב אשפוזם המיוחד, ולמעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד 

השתתפות ותיה של ועדת השמה יש השפעה משמעותית על חיי התלמיד וחיי בני משפחתו. על כן, ללהחלט .36

 ולהצגת עמדותיהם יש חשיבות רבה.  ועדההתלמיד ומשפחתו ב

הוראות פרוצדוראליות אלה  מפרטים את אופן ניהול ועדת ההשמה.חוק החינוך המיוחד וחוזר ועדת השמה  .37

תוך  – ועדההיעדר השרירות והיעדר החריגה מסמכות של ה וכן על , ההליךהוגנות  שמירה עלנועדו להבטיח 

שמירה על הסדר ועל התקציב הקיים. חריגה מהוראות אלה מעוררת חשש כי מעבר לפגיעה בפרוצדורה, 

   .מתקיימת פגיעה מהותית בזכויותיו של התלמיד ומשפחתו

 004דות, ועבור שנת תשע"א וע 008תש"ע  ועדות השמה, עבור שנת 034התקיימו שנת הלימודים תשס"ט ל .38

 ועדות. 

על סמך קבצי ועדות השמה שהועברו לביקורת ערכה הביקורת פילוח של אפיוני החריגות שנקבעו לילדי החינוך  .39

 תשע"א.  –המיוחד בגבעתיים בועדות ההשמה שנערכו לילדים עבור השנים תשס"ח 

 

 



 ממצאים –פרק ג' 

 

 ים בועדה . מינוי יו"ר הועדה והחבר1

 בסיס נורמטיבי מחייב  1.1

ימנה ועדות השמה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  לחוק החינוך המיוחד קובע, כי  שר החינוך והתרבות 5סעיף  .42

 :לחוק החינוך המיוחד קובע כדלקמן 6סעיף  ויקבע את אזורי פעולתן.

 

 "בועדת השמה יהיו שבעה חברים כמפורט להלן: 

 ומית והוא יהיה היושב ראש; נציג רשות חינוך מק .0

 שני מפקחים של משרד החינוך והתרבות, שאחד מהם הוא מפקח לחינוך מיוחד, או נציגיהם;   .0

 ....מטעם הרשות המקומית;  0977-פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז  .3

 רופא מומחה ברפואת תלמידים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות;   .4

שנים  5, בעל ניסיון של 0996-בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"וגדרתו עובד סוציאלי כה  .5

 ל בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.... מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה; יפולפחות בט

 ך מיוחד, מתוך רשימה שיקבע ועד ההורים". נציג ועד ההורים הארצי לחינו  .6

 

לחוזר ועדת השמה קובע, כי באחריותו של יו"ר הועדה לוודא שכל חברי הועדה הם בעלי כתב מינוי  3.3.0סעיף  .40

בר תוקף מטעם משרד החינוך. במידת הצורך, על יו"ר הועדה לפנות לממונה על ועדות השמה במשרד החינוך, 

לחוזר ועדת השמה, יש להזמין לדיון את כל חברי  3.5.0ינוי כחוק. על פי סעיף בבקשה לטפל בהוצאת כתב מ

 .   ועדת ההשמה

 

 

 כתבי מינוי של חברי הועדה  1.1

 

"( העתקים יו"ר ועדות השמה" ו/או "מנהלת המחלקההביקורת ביקשה ממנהלת המחלקה לטיפול בפרט )להלן: " .40

מסרו כתבי מינוי של מנהלת המחלקה וכן של שלוש של כתבי המינוי של כלל חברי הועדה. לביקורת נ

ועדה. עם זאת, בפסיכולוגיות מן השירות הפסיכולוגי אשר משמשות כנציגות של מנהלת השירות הפסיכולוגי  

 לא נמסרו כתבי מינוי של יתר חברי הועדה )כמפורט לעיל(. 

כי  ,קובעאשר לחוק החינוך המיוחד  6סעיף לחוק החינוך המיוחד )ראה לעיל( וכן ב 5בניגוד לקבוע בסעיף  .43

לדברי ש הרי. תוך רשימה שיקבע שר הבריאותמ ילדיםרופא מומחה ברפואת בועדת השמה יתמנה כחבר 

לדברי מנהלת המחלקה, רופא ילדים  .ועדההמשמש כחבר בילדים רופא  אחראית החינוך המיוחד, אין בגבעתיים

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=2123&lang=HEB


חוזר כי  חובה על מנת לקיים את הועדות. הביקורת מציינת,אינו אחד מחברי הועדה אשר נוכחותו הינה בגדר 

של רופא  מינויונוכחות של הרופא בכל דיון, אך אין בכך כדי לשלול את חובת מציין חובת  אינו ועדת השמה

  בחוק. כאמור  הזמנתוכחבר ועדה ואת  ילדים

 נמצא כי עניין זה אינו מקויים.

 

 . השתתפות בועדה1

 ועדההשתתפות חברי ה 1.1

שלושה חברים לפחות:  ההשמה יתקיים רק אם משתתפים בו בועדתהדיון לחוזר ועדת השמה,  3.7.0על פי סעיף  .44

 החינוכי.  , המפקח על החינוך המיוחד או נציגו והפסיכולוגועדהיו"ר ה

ברי תיקים לא נערך רישום של נוכחותם של ח 7 -בעולה, כי ערכה הביקורת שתיקי ועדות השמה  02 ממדגם של .45

הקשה על נוגד את כלל המנהל התקין. הדבר גם בר אשר ד ום הייעודי לכך על גבי הפרוטוקול,הועדה במיק

 בפועל של חברי הועדה.  בחינת השתתפותם

הפרוטוקולים, כגון  שלחלקים אחרים , בחנה הביקורת את השתתפות חברי הועדהעל מנת לבחון לאור האמור,  .46

מי מבין חברי הועדה להסיק מהם היה אשר במידה ומולאו כהלכה ניתן וטוקול, מהלך הדיון ואישור על רישום פר

של שלושת בפועל הייתה נוכחות בסעיף קודם התיקים האמורים  7מתוך  6-נכח בדיון. בהתאם לכך נמצא, כי ב

זאת, לעומת . אולם לא ניתן לדעת מי מבין יתר חברי הועדה נכח אשר נוכחותם הינה בגדר חובה, חברי הועדה 

של יו"ר הועדה וגם מעיון מעמיק בפרוטוקול בכללותו אין כל תיעוד לנוכחותם של נמצא, כי אחד בתיק 

תיק זה לקוי לפי כך באופן  , כקבוע בחוזר.אשר לא ניתן לקיים דיון בהיעדרן – על החינוך המיוחד תהמפקח

 בסיסי.

כי בועדות יהיו נוכחים לפחות שלושת ר תקפות החלטות הועדה יש לשמוחיזוק הביקורת מדגישה, כי לצורך  .47

 חברי הועדה המנויים בחוזר ועדות השמה. 

 

 השתתפות הגורם המפנה 1.1

 

 אין לקיים דיון בועדת ההשמה ללא נוכחותו והשתתפותו של הגורם)ב( לחוזר ועדת השמה קובע, כי  3.7.0סעיף  .48

 . המפנה

רך כלל המוסד החינוכי בו לומד התלמיד. משמעות לדברי מנהלת המחלקה לטיפול בפרט, הגורם המפנה הוא בד .49

הדבר היא שבמרבית הדיונים נוכחותם של נציגי המוסד החינוכי הינה בגדר חובה. ממדגם התיקים שערכה 

וזמנים לועדה על גבי הפרוטוקולים, לרבות מוזמנים הביקורת עולה, כי אין הקפדה על רישום שמות המ

)מנהל מוסד חינוכי, יועץ חינוכי  בהיעדרם אין לקיים את הועדהר אשהמשמשים כנציג של הגורם המפנה 

נוגד את דבר אשר . המוזמנים שאינם חברי ועדה לדיון לא נרשמו פרטיהתיקים  02מתוך  6 -ב .מהמוסד וכיו"ב(



יש היקשה על הביקורת לבחון האם בכל הדיונים נכח הגורם המפנה. ההנחיות וכללי המנהל התקין. הדבר גם 

 .להטיל צל על תקפות הועדהבכך 

החלטות ועדות ההשמה יש להקפיד על קיומן של ועדות השמה הביקורת מדגישה, כי על מנת לחזק את תקפות  .52

 בנוכחותו של בגורם המפנה, בהתאם להוראות חוזר ועדת ההשמה.



 . הזמנת הורים לועדות 3

 בסיס נורמטיבי מחייב 3.1

 

לחוזר קובע  0.0יהם של  התלמיד והוריו, כפי שהוצגו בועדה. סעיף חוזר ועדת השמה מייחס חשיבות לעמדות .50

 כדלקמן:

  

תכלית הדיונים המתקיימים בוועדות אלו היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות "

ומשמעותיות בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. לפיכך הדיונים חייבים להיות 

דיון הוגן, אחראי ומכבד, הדוגל בשיתוף ההורים  מושתתים על עקרונות הומניסטיים תוך קיום

והתלמיד ומאפשר להם להשמיע את עמדתם ולהציג את רצונם ואת תפיסתם לגבי המענה 

 ."ההולם את צורכי התלמיד כדי שתקודם איכות חייו

 

ד הוועדה תזמין את הורי הילד בעל הצרכים המיוחדים ואת היל)ב( לחוק החינוך המיוחד קובע, כי 9סעיף  .50

 ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם.

סעיף  ים לועדה, וזאת על מנת שיוכלו להשמיע את דברם.מיוחד על הזמנת ההורדגש גם חוזר ועדות השמה שם  .53

 בועדת)או את האפוטרופוס שלו( ואת התלמיד לדיון  תלמידהזמין את הורי הליש קובע, כי )א( לחוזר  3.5.3

מבלי  תלמידהחלטות של ועדת השמה המתקבלות בעניינו של , )ג( לחוזר 3.5.3י סעיף על פו. ההשמה בעניינ

 אינן תקפות. לדיון שהוזמנו הוריו

 

 תיעוד משלוח ההזמנה להורים בדואר רשום 3.1

 

העתק ההזמנה וההזמנה להורים ולתלמיד תישלח אליהם בדואר רשום )א( לחוזר ועדת השמה,  3.5.3סעיף  על פי .54

 .ת המקומיתיתויק ברשו

 . אם ההורים לא הגיעו לדיון יש לצרף את העתק המכתב הרשום שנשלח אליהם )א( 3.7.4על פי סעיף  .55

אין שומרים במחלקה על אף הוראותיו של חוזר ועדת השמה, אחראית החינוך המיוחד מסרה לביקורת, כי  .56

הזמנות נשמרים במחלקה עד משלוח ה ילדבריה, אישורבדואר רשום.  להורים אישורים של משלוח ההזמנות 

ים תלמידחודש ספטמבר, דהיינו תחילתה של שנת הלימודים ולאחר מכן הם נזרקים. רק אישורים שנשלחו ל

( נשמרים אשר במסגרתם מתקיימות כמה ועדות שנערכה להם ועדה פרטנית )בניגוד לימי דיונים מרוכזים

 במחלקה. 

רת לא נמצאו אישורים למשלוח ההזמנות להורים בדואר תיקים שבחנה הביקו 02מתוך  9-התאם לאמור, בב .57

עצמן התיקים שבחנה הביקורת לא נמצאו העתקי ההזמנות  02מתוך  3--. מעבר לכך, בכנדרש בחוזר רשום

  .שנשלחו להורים

הביקורת מדגישה, כי שמירת ההזמנות שנשלחו להורים ואישור הדואר הרשום מהווים אישור לכך שההורים אכן  .58

לועדה בהתאם להוראות חוק החינוך המיוחד וכי ניתנה להם האפשרות להביע את עמדתם בנוגע לעתידו הוזמנו 

 העדרם מטיל על כך צל ספק, שלא לומר קשיים לעירייה במקרה של ערעור או תביעה.  ינוכי של ילדם.חה



 

 מועד משלוח ההזמנה להורים 3.3

 

ן לישיבות ועדת ההשמה ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות הזימוקובע, כי )א( לחוזר ועדת השמה,  3.5.0סעיף  .59

 .יום לפני מועד הישיבה 06-מ

מאחר ורובם הגדול של אישורי משלוח ההזמנות להורים בדואר רשום אינם נשמרים בתיקים, כמתואר בסעיף  .62

 .הורים בפועל לאבצע בקרה אחר לוח הזמנים בהם נשלחות ההזמנות להיה לדו"ח זה, לא ניתן  65

יש לציין, כי במדגם התיקים את התאריכים המופיעים על גבי ההזמנות עצמן. בחנה הביקורת לאור האמור,  .60

 יםם אולם נשלחה בפועל אל ההורשההזמנה הופקה במערכת במועד מסוי קת מאחר וייתכןבדיקה זו אינה מדוי

 06-במועד שהינו פחות מ ים התיקים הופקו הזמנות להור 02מתוך  5 -נמצא, כי ב רק כמה ימים לאחר מכן. 

תיקים  3-ב ימים לפני קיום הועדה, ומשכך גם נשלחו להורים בדואר בפרק זמן קצר יותר מהנדרש בחוזר.

בדו"ח זה, לא נמצאו כלל העתקי ההזמנות ומשכך לא ניתן לדעת באילו תאריכים  48נוספים, כאמור בסעיף 

 ו.ונשלחהופקו 

פורמלית אלא משמעותה דרישה רק בלוח הזמנים שנקבע בחוזר אינה  , כי עמידהמבקשת להדגישהביקורת   .60

לערוך את כל הסידורים הנחוצים לקראת הועדה לרבות לגשת עם להתארגן ו לאפשר להורים פרק זמן סביר 

להזמין גורמים מומחים מטעמם לועדה, להזמין גורם שייצגם , אבחונים נוספים ךלאנשי מקצוע לצור ילדם

 וכיו"ב. ם חפצים בכך בועדה במידה וה

 נושא זה לקוי.



 אימות משלוח ההזמנה עם ההורים  3.3

 

יש לעשות כל האפשר להימנע מקיום דיון ללא ההורים, ולכן יש לברר קובע, כי  )י( לחוזר ועדת השמה3.5.3סעיף  .63

 לקיים את הדיון שלא בנוכחותם.החלטה אם ההורים קיבלו את הזימון לפני 

 .השיחה שביררה את סיבת היעדרםשל תיעוד ההורים נעדרו מהדיון, ישמר במקרה וכי  ,יב)א( מחי 3.7.4סעיף   .64

במדגם התיקים שערכה הביקורת, נמצא תיק אחד אשר בו התבטלה ועדה עקב היעדרם של ההורים. עם זאת,  .65

הבין, כי לא נמצא בתיק כל תיעוד כתוב לשיחה טלפונית שנערכה עם ההורים. מפרוטוקול הועדה לא ניתן היה ל

להמשך הועדה שנערכה במועד אחר הועדה בוטלה עקב היעדרם של ההורים שכן אותו הפרוטוקול שימש גם 

  בנוכחות ההורים. רק ההחלטה שנמצאה בתיק מלמדת על כך שהועדה בוטלה עקב היעדרות ההורים.ו

. אינם עניין פורמלי גרידאההורים  עם תראוי להדגיש, כי תיעוד אישורי הדואר הרשום ושיחות הבירור שנערכו .66

 ,קיים חששבמידה ולא הגיעו לועדה ירור טלפוני מול ההורים תיעוד של משלוח ההזמנות להורים וכן ב בהיעדר

אשר יש להם זכות חוקית להשתתף בה וליטול חלק בקבלת  ועדההזמנה לאת הקיבלו  לאכלל ההורים כי 

 במסגרת חינוכית הולמת.  ילדםההחלטה לגבי השמת 

 ניין זה יש בו הטלת פגם בתקפות ההחלטות.ע

 

 . המסמכים המשמשים מצע לדיון  5

 בסיס נורמטיבי מחייב 5.1

 

האיפיון  של התלמיד. נתן על פי אפיון החריגותעל ידי ועדת ההשמה אמור להיהמענה החינוכי שייקבע לתלמיד  .67

ור התפקודי של התלמיד ועוצמת התיאמו ,על סמך המסמכים הקביליםלתלמיד שנקבעה  אבחון הלקותמורכב מ

  התמיכות הדרושות לו.

בכל מקרה של הפניית תלמיד הלומד במוסד חינוכי כלשהו אל ועדת ההשמה, , כי קובע חוזר ועדת השמהעל כן  .68

שאלון  ועדהלרבות דיונים חוזרים בעניינם של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד, יובאו לפני ה

חוות דעת  ועדהיוגשו ל ,  וכןח מקיף מטעם המוסד החינוכי שהוא לומד בו"ולל דוההפניה של התלמיד הכ

 3.4.4)ג(, 3.6.0. )סעיף והחלטת ועדת השילוב המוסדית)או אבחון אחר הנדרש על פי סוג הלקות( פסיכולוגית 

 )ד((.

 שאלון הפניה  5.1

". שאלון שאלון הפניהופס המכונה "טבאמצעות  נעשיתהפניית תלמיד על ידי המוסד החינוכי אל ועדת השמה  .69

מסמך בו מדווחים נציגי המוסד החינוכי על תפקודו של התלמיד במוסד, ועל כן הוא אחד ההפניה הוא 

 המסמכים המרכזיים שעליהם מבססת ועדת ההשמה את החלטתה. 

  :( לחוזר ועדת השמה0)ג( ) 3.4.4על פי סעיף  .72

 

  –על שאלון ההפניה יחתמו "

 הספר;-מנהל ביתא( 



 מחנכת הכיתה או הגננת המבקשים דיון בוועדת ההשמה;ב( 

המפקח על המסגרת החינוכית המאשר את ההפניה, בתנאי שהוא יוודא כי אכן מוצו ג( 

 אפשרויות הטיפול והחינוך בתלמיד במסגרת החינוכית שהוא לומד בה;

 ." השאלוןהורי התלמיד, המאשרים שהובאו לידיעתם הבקשה לדיון ותוכנו של ד( 

 לחוזר מוסיף כדלקמן:( 4)ג( ) 3.4.4סעיף  .70

 מסרבים לחתום על השאלון, יציינו המנהל או הגננת "אם ההורים 

 ".על גבי השאלון את הסיבה לכך 

שאלונים שלא נחתמו על ידי כל הגורמים הנדרשים לחתום על  התיקים שבדקה הביקורת נמצאו 02ך מתו 4 -ב  .70

בשני שאלונים לא מופיעה חתימה של מחנכת הכיתה ובשני  ,מת המפקחפיעה חתישאלון אחד לא מוהשאלון: ב

רים מסרבים לחתום ומה הסיבה לכך, ון שההושאלעל גבי ה ןשאלונים לא מופיעה חתימת ההורים ואף לא מצוי

  .כנדרש בחוזר

בבואה לקבוע שאלון ההפניה הוא אחד המסמכים המרכזיים עליהם מתבססת ועדת השמה הביקורת מציינת, כי  .73

את המוסד החינוכי בו ילמד התלמיד. מלוא החתימות הנדרשות על גבי השאלון משקפות את נכונות תוכן 

 חסרונן פוגם בתקפותו.המידע המובא בשאלון ומקנות לו משנה תוקף. 



 אבחונים   5.3

 אבחונים: בסיס נורמטיבי מחייב 5.3.1

 

 כה פסיכולוגית, על פי שיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג.אחד המסמכים הנדרשים לדיון הוא אבחון או הער .74

במקרים שנדרשים בהם אבחון/הערכה על ידי גורם מקצועי אחר, כגון גורמים רפואיים או ועדת האבחון לאדם 

את ההורים לגורמים המקצועיים המוסמכים, כדי שאלה להפנות הצוות החינוכי  על, של משרד הרווחה המפגר

 ועדהרשאים אף הם להביא לפני ה תלמידהורי ה ך לערוך אבחון או הערכה וישיבו על כך בכתב.ישקלו את הצור

מסמכים קבילים, רק ב רשאית לדון ועדה. התלמידחוות דעת מקצועיות ומסמכים אחרים הנוגעים לעניינו של ה

 החתומים על ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים.

 

 אפיון חריגות הגורמים שאבחנתם קבילה לצורך  5.3.1

 

הפסיכולוג החינוכי חבר ועדת ההשמה, יבצע את אפיון הלקות של , כי קובע )ז( לחוזר ועדת השמה3.6.0סעיף  .75

ועל אבחנות של  ועדההקבועים, תוך שהוא מסתמך על המידע שהוצג ב ועדההתלמיד בהיוועצות עם כל חברי ה

 0נספח  בחוזר. 0פי הטבלה המופיעה בנספח -ת, עלגורמים מקצועיים שאבחנתם קבילה לאפיון כל סוג של חריגו

לחוזר מפרט את הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד לצורך אפיון חריגותו של 

תאבחן ועדת האבחון  –יאבחן פסיכולוג חינוכי או התפתחותי; פיגור קל  –התלמיד. למשל: לקות משכל גבולי 

 . יו"בשל השירות למפגר וכ

ים במסגרות חינוך מיוחד בהסתמך תלמידבהם הושמו  תיקים 5תיקים שבדקה הביקורת נמצאו  02במדגם של   .76

חלקיים שאינם כוללים אבחונים מטעם כל הגורמים המוגדרים כגורמים שאבחנתם קבילה לאפיון חונים על אב

בדות שמיעה, נערך אבחון תלמיד אשר אובחן כבעל חריגות עיקרית של חירשות/כ החריגות של התלמיד. עבור

 על ידי השירות הפסיכולוגי ולא על ידי קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה כנדרש. 

. משכך, מקצועייםהגורמים השל  האבחוניםעל מתבסס  ועדהבאפיון הלקות של תלמיד  כי  מדגישה,הביקורת  .77

פי הטבלה המופיעה -חריגות, על אפיון כל סוג שלצורך ליהיו קבילים ישנה חשיבות רבה שאותם אבחונים 

 חוזר.ל 0בנספח 



 העדר חתימה נאותה על אבחונים  5.3.3

 

יהיו  ועדהיו"ר ועדת ההשמה יוודא שכל המסמכים המובאים לפני ה, )ו( לחוזר ועדת השמה 3.6.0על פי סעיף  .78

  ידי הגורם המקצועי שכתב אותם, תוך פירוט מקצועו המדויק של הכותב ומספר הרישיון שלו.-חתומים על

, שעל יו"ר ועדת ההשמה וכן על אחראית החינוך המיוחד שמרכזת את המסמכים הסעיף היאמשמעות  .79

מופיעות חתימות  למחלקה לקראת הועדותשעל האבחונים המוגשים לבדוק הרלוונטיים לקראת קיום הועדה, 

 הגורמים שערכו את האבחון, פירוט מקצועו המדויק )מומחיותו( ומספר הרישיון שלו.

אשר לא היו חתומים ו/או חסרים פירוט מקצועו נמצאו אבחונים התיקים שבדקה הביקורת  02מתוך  4 -ב .82

  .כותבההמדויק של הכותב ו/או  חסרים מספר רישיונו של 

 

 למפגר   אבחון של השירות  5.3.3

 אי עריכת אבחון קביל לפיגור  5.3.3.1

 

של אבחון הועדת "( קובע כי תפקיד חוק הסעד)להלן: " 0969-ל במפגרים( תשכ"טיפוחוק הסעד )טל 7סעיף  .80

, וכן עליה כי אדם שעניינו הובא בפניה הוא מפגר"( הוא להחליט ועדת האבחון למפגר" השרות למפגר )להלן:

קובע, שאם הובא לפני ועדת ההשמה עניינו של החינוך המיוחד חוק ל)ד( 7סעיף ו. ב יפוללקבוע את דרכי הט

קבעה שהוא מפגר, תתחשב ועדת ההשמה, לצורך קבלת החלטתה, בקביעת  למפגרחריג שועדת אבחון  תלמיד

 ועדת האבחון. 

 שהתלמיד הוא במקרה שבו נוכחה ועדת ההשמה כי קיים חשד סביר)ב( לחוזר ועדת השמה, 3.7.3על פי סעיף  .80

אם   תודיע בכתב לפקיד הסעד ברשות על כך.ו, למפגרועדת האבחון היא תפנה את ההורים לבעל פיגור שכלי, 

  הפרוטוקול. במסגרת זו החלטה רשוםעליה ל, כאמור הודעה מתן על מחליטה ועדהה

 )א( לחוק הסעד: 03לפי סעיף  .83

יא את עניינו של מפגר לפני ועדת לפחות פעם בכל שלוש שנים חייב פקיד הסעד לשוב ולהב"

  . "אבחון, ורשאי הוא לעשות כן בכל עת על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על המפגר

 

 

, אשר במסגרתו 0202 ינוארב ועדת השמהנמצא תיק שנדון בשערכה הביקורת, שמה הבמדגם תיקי ועדות ה .84

של ועדת האבחון היחיד האבחון עם זאת, . וניתלמיד היא פיגור בינובל קבעה הועדה כי הלקות העיקרית ממנה ס

מטעם ועדת אבחון חוזר לתלמיד לא נערך  שנים 9במשך  דהיינו, .0222שנת בוצע באשר נמצא בתיק למפגר 

  משמעות הדבר, היא שועדת ההשמה שהתקיימה בעניינו של התלמיד הינה חסרת תוקף.האבחון למפגר. 

לחוק הסעד ופנתה לשם בירור הנושא  03הכירה את הוראת סעיף  מנהלת המחלקה מסרה לביקורת, כי היא לא .85

אל העובדת הסוציאלית החברה בועדות ההשמה אשר אחראית על החינוך המיוחד ברווחה. לתשובתה של 

בהתאם לדרישות החוק, שנים  3האחרונה, בשל עומס עבודה וקושי תקציבי לא נערכים אבחונים חוזרים כל 

הביקורת אינה  סטאטוס של התלמיד, כגון במעבר בין מוסד חינוכי אחד למשנהו.אלא רק כאשר חל שינוי ב

 מקבלת נימוק זה



 

הביקורת רואה בחומרה רבה את הפרת הוראות חוק הסעד, אשר בשלה לא מן הנמנע שתלמידים שובצו  .86

 גם מעבר למקרה שצויין מעלה. למוסדות למפגרים ללא אבחון עדכני לפיגור, כנדרש בחוק הסעד.

 

 

 החלטת ועדת השילוב המוסדית  5.3

 לחוזר ועדת השמה:  0.3על פי סעיף  .87

ל בתלמידים בעלי יפומדיניות משרד החינוך הנגזרת מחוק החינוך המיוחד בכל הקשור לט"

צרכים מיוחדים היא להעניק זכות קדימה ככל האפשר להשמתו של תלמיד במסגרת החינוך 

ילה. רק לאחר מיצוי כל אפשרויות ההתערבות הרגיל, תוך מתן מענה לצרכיו במסגרת הרג

  ."במסגרת הרגילה יש לשקול במידת הצורך את הפניית התלמיד לדיון בועדת השמה

 

 :דלקמןלחוזר כ)ד(  3.4.0קובע סעיף  בהתאם לכך,  .88

הפניית התלמיד לוועדת ההשמה מחייבת קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית "

  ."ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות והיעדים הרשומים בה חינוכית יחידנית

 

בקשה לקיום ועדה מהורה, מרשות החינוך יו"ר ועדת ההשמה כי כאשר מקבל  ,( לחוזר קובע3)ד() 3.4.4סעיף  .89

החלטת ועדת השילוב שהתקיימה  אתמסגרת החינוכית בבקשה לקבל המקומית או מארגון ציבורי עליו לפנות ל

 ואת פרטיכול הדיון בה. ן התלמידענייב

 בכל מקרה של הפניית תלמיד הלומד במוסד חינוכי כלשהו אל ועדת ההשמהכי  ,)ג( לחוזר קובע 3.6.0סעיף  .92

 . ועדת השילוב המוסדיתשל  ההחלטהבין יתר המסמכים גם  ועדהתוגש ל

החלטות ועדות השילוב א צורפו בהם לתיקים  3התיקים שערכה הביקורת, נמצאו , במדגם אלולמרות הוראות  .90

תלמידים מבלי שנבדק כי מוצו כל אפשרויות הטיפול  3 -המוסדיות. משמעות הדבר היא שנערכו ועדות השמה ל

 בהם במסגרות הרגילות. 

 

 . פרוטוקול הועדה6

ת רבה א. לחוזר ועדת השמה קובע, כי פרוטוקול הדיון הוא מסמך המשקף את מהלך הדיון ויש חשיבו 3.7.4סעיף  .90

להקפדה לרשום באופן שוטף, אמין ומדויק את מהלך הדיון ולמלא את הסעיפים הבאים: פרטי התלמיד, הנוכחים 

בדיון, הנעדרים מהדיון, המסמכים שהובאו בפני הועדה, מהלך הדיון, פרטי ההחלטה, הנימוקים להחלטה, אישור 

 על רישום פרוטוקול וכיו"ב.

 קולים נערך על ידי מנהלת המחלקה, אשר משמשת גם יו"ר הועדה.בשנים תש"ע ותשע"א רישום הפרוטו .93

אשר אינו  באופן חלקי בלבד לא אחתמעיון בתיקים שערכה הביקורת עולה, כי רישום הפרוטוקולים נעשה  .94

. פרטים מהותיים כגון נוכחות חברי ועדה, נוכחות משקף באופן אמין ומדויק את מהלך הדיון והנוכחים בו

נותרים לא אשר נוכחותם בועדה הינה בגדר חובה )כפי שפורט לעיל בדו"ח זה( גורם מפנה  תההורים ונוכחו

 אחת ריקים, כפי שיפורט להלן:



 תיקים לא נערך רישום של נוכחותם של חברי הועדה  02מתוך  7 -ב 

 בדו"ח זה(. 0.0)ראה פרק     

 תיקים לא נערך רישום של המוזמנים לדיון  02מתוך  6 -ב 

 בדו"ח זה(. 0.0פרק )ראה     

 תיקים לא נערך רישום של נוכחות ההורים 02מתוך  6 -ב.  

  התיקים אותם בדקה הביקורת לא נרשמו המסמכים שהובאו בפני 02בכל  

 הועדה.     



 

 ועדה במקום הייעודי התיקים לא נרשמה עמדת ההורים להחלטת  02מתוך  3 -ב 

 .לכך    

 ודרות של חברי הועדה על אישור רישום תיקים אין חתימות מס 02מתוך  3 -ב 

  .הפרוטוקול    

 

 שורת ליקויים אלה מהוה חריגה מההנחיות המקצועיות וכשל מנהלי.

 

 . כינוס ועדות השמה7

 מספר ועדות השמה בימי דיונים מרוכזים 7.1

 32קצות לפחות תלמידים ולה 02-לחוזר ועדת השמה קובע, כי ראוי להביא ליום דיונים לא יותר מ 3.7.0סעיף  .95

 דקות לדיון בעניינו של כל תלמיד. 

"ט התקיימו שני ימי דיונים בהם למרות האמור, מניתוח קבצי ועדת השמה עולה, כי עבור שנת ההשמה תשס .96

ימי דיונים כאמור  3(, עבור שנת תש"ע התקיימו 05/25/0228, 03/25/0228תלמידים ) 02-דון עניינם של למעלה מנ

ו  03/25/0202( ועבור שנת תשע"א התקיימו שני ימי דיונים כאמור )04/25/0229, 00/25/0229, 27/25/0229)

מנוגדת להמלצות חוזר ועדת גם ועדות השמה ביום  02-, כי כינוסן  של למעלה מגורסת(.  הביקורת 32/25/0202

 עלולה להפחית מאיכותם של הדיונים. במיוחד השמה ו

 

 

 ישורי ועדות חריגותמועדי כינוס ועדות השמה וא 7.1

עשה לא יאוחר מחודש אפריל יהשמה תה בועדתהפניית תלמידים לדיון לחוזר ועדת השמה קובע כי  3.4.3סעיף  .97

במאי באותה שנת לימודים.  05 -ל התלמידים עד דיוניה בהשמתבכל שנה, כדי שוועדת ההשמה תסיים את 

או דיונים בעניין תלמידים העולים  ,וועדת השמהלדיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה 

עד תאריך זה תמומשנה בשנת השמה שקיבלו הוועדות רק החלטות  במאי בכל שנה. 30לכיתה א', יתקיימו עד 

  הלימודים העוקבת.

מבחינת קבצי ועדות ההשמה שהועברו לביקורת עולה, כי מבין כלל הועדות ההשמה שהתקיימו עבור שנת  .98

, אשר טרם 30/25/29ועדות התקיימו לאחר  3 . עבור שנת תש"ע נמצא, כי30/25/02יימו לאחר התק 8תשע"א, 

בפני הביקורת הוצגו שני אישורים ממשרד החינוך לקיום ועדה חריגה אחת נתקבל אישור ממשרד החינוך בגינן. 

רים ממשרד החינוך. עבור שנת תש"ע וכן ועדה נוספת עבור שנת שתע"א. ביחס לשאר התלמידים לא הוצגו אישו

לדברי מנהלת המחלקה, האישור ממשרד החינוך לקיום ועדות חריגות מתקבל באמצעות פתיחת השדות 

המאפשרים למחלקה  להזין נתונים של ועדות חריגות שהתקיימו ולקבוע זכאות של תלמיד עבור אותה שנת 

המפקחת הארצית הממונה על לימוד במערכת ועדות השמה האינטרנטית. פתיחת השדות מתבצעת על ידי 

ועדות ההשמה במשרד החינוך. משכך, לדברי מנהלת המחלקה, כל הועדות החריגות שקוימו בשנים תש"ע 

ותשע"א אושרו על ידי משרד החינוך.  הביקורת סבורה, כי יש לקיים תיעוד מסודר אחר האישורים המתקבלים 

 ממשרד החינוך לקיום ועדות חריגות.



יות במועד עלולה לגרום לדחיית השמתם של התלמידים ולדחיית הטיפול בהם קובע סעיף אי הגשת פנומאחר  .99

(, כי יש לוודא שמועדי ההפניה יובאו לידיעת כל הגורמים המפנים  לועדות ההשמה, לרבות ההורים, 4)ד() 3.4.3

 ארגונים ציבוריים, רשות חינוך מקומית, מנהל מוסדות חינוך, רווחה וכיו"ב. 

 ימים ממועד הפנייה.  32)ב( לחוזר ועדת השמה קובע, כי הועדות יכונסו בטווח זמן של עד  3.5.0סעיף  .022

ימים אחרי  32-ועדות השמה למעלה מ 026מנתוני קבצי ועדות ההשמה עולה, כי עבור שנת תש"ע התקיימו  .020

 ועדות כאמור.  56שהתקבלו הפניות התלמידים לועדה. עבור שנת תשע"א התקיימו 

 אלה מהוות ליקוי חמור.גם חריגות 

 

 . החלטות הועדה8

 החלטות ברוב דעות חברי הועדה 8.1

החלטת ועדת השמה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה לחוק החינוך המיוחד קובע, כי  00סעיף  .020

 ( לחוזר ועדת השמה קובע את אותה הוראה. 0)א() 3.7.3. סעיף ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה

התיקים שנבחנו במדגם. נמצא, כי בניגוד להוראות  02 -ה את תוצאות ההצבעה של חברי הועדה בהביקורת בחנ .023

 ". 0נגד: 0בעד:התיקים שבחנה הביקורת נרשם בתוצאות ההצבעה של חברי הועדה " 02חוק החינוך המיוחד, בכל 

צבעה מוזנים מבירור שערכה הביקורת עם מנהלת המחלקה, עולה כי הנתונים המדויקים של תוצאות הה .024

במערכת ועדות ההשמה והרישום בפרוטוקול אינו מציג את תוצאות ההצבעה הנכונות. בעקבות הערת הביקורת 

 מסרה מנהלת המחלקה, כי תחל ברישום מדויק של תוצאות ההצבעה על גבי פרוטוקול הישיבה. 



התאמה בין אפיון החריגות המופיע על גבי פרוטוקול הדיון לבין אפיון  8.1

 חריגות המופיע על גבי ההחלטה הנשלחת להוריםה

עדה והנימוקים להחלטה הם חלק ו, כי קביעת נוסח ההחלטה של הלחוזר ועדת השמה קובע( 3)א() 3.7.3סעיף  .025

 בלתי נפרד מישיבת הועדה, והם ינוסחו עם תום הדיון על ידי חברי הועדה שהשתתפו בדיון.

כי אפיון החריגות של התלמיד אשר מתבצע על ידי הפסיכולוג  )ג()ו( לחוזר ועדת השמה קובע, 3.7.3סעיף  .026

 מהחלטת הועדה.בלתי נפרד לדו"ח זה( הינו חלק  76החינוכי החבר בועדה )כמתואר בסעיף 

, "(הודעות החלטה)להלן: " ( לחוזר אשר עוסק בהודעה להורי התלמיד על החלטת ועדת ההשמה0)ט() 3.7.4סעיף  .027

 רים תכלול את החלטת הועדה.קובע כי ההודעה הנשלחת להו

אפיון החריגות של התלמיד המופיע על גבי  תיקים ישנה אי התאמה בין 02מתוך  4-הביקורת מצאה, כי ב .028

פרוטוקול הועדה, כחלק בלתי נפרד מהחלטת הועדה, לבין אפיון החריגות המופיע על גבי הודעת ההחלטה 

וג החינוכי בועדה לתלמידים גם חריגויות משניות מהמקרים האמורים אבחן הפסיכול 0 -ב. שנשלחה להורים

המקרים הנוספים חלה  0-. בהן לא צויינו אשר נרשמו בפרוטוקול. עם זאת בהודעות ההחלטה שנשלחו להורים

טעות חמורה יותר ועל גבי הודעות ההחלטה שנשלחו להורים נכתבה חריגות עיקרית אשר פשוט אינה תואמת 

הפסיכולוג החינוכי. כך למשל, התלמיד ס.ד. אובחן בועדה ההשמה כסובל  לחריגות אשר אובחנה על ידי

מאוטיזם. עם זאת בהודעת ההחלטה שנשלחה להורים נרשם כי החריגות ממנה סובל ילדם הינה הפרעות 

 הביקורת לא קיבלה ממנהלת המחלקה הסבר מספק בדבר אי ההתאמות בין אפיוני החריגות. נפשיות.

רבה את חוסר ההתאמה הקיים בין אפיוני החריגות המופיעים על גבי הפרוטוקולים של  הביקורת רואה בחומרה .029

של המחלקה  בכשל חמור, כי מדובר גורסתשנכתבו בהודעות להורים. הביקורת לבין אפיוני החריגות  הועדות

קורת לטיפול בפרט אשר מעבירה להורים מידע שגוי בנושא כה חשוב והוא החריגות ממנה סובל ילדם. הבי

, כי מן הראוי שאחראית החינוך המיוחד אשר מפיקה את ההחלטות במערכת ומנהלת המחלקה אשר גורסת

אפיון החריגות המופיע על גבי  לבקרת זהותחותמת על כל הודעה להורים תוודאנה ותערוכנה בדיקה חוזרת 

 ההודעה אכן תואם לאפיון החריגות שנקבע בפועל בועדה עצמה.

 

 

 טה להוריםמשלוח ההחל 8.3

( אשר עוסק בהודעה להורי התלמיד על החלטת ועדת ההשמה, קובע כי ההודעה הנשלחת 0)ט() 3.7.4סעיף  .002

 להורים תהיה חתומה על ידי יו"ר הועדה, ותשלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים ממועד קבלת ההחלטה. 

 יםנשמר םרים בדואר רשום אינלהו הודעותאחראית החינוך המיוחד מסרה לביקורת, כי אישורי משלוח ה .000

( נשמרות במחלקה. לדבריה, רק הודעות אשר חזרו מהדואר )בשל כתובת שגויה או אי איסוף של הורים

ומטופלות על ידה באמצעות יצירת קשר טלפוני עם ההורים על מנת לברר את סיבת חזרת ההודעה בדואר. 

 תאם לכתובת שמסרו ההורים. לאחר קיום השיחה עם ההורים נשלחת ההודעה פעם נוספת בה

 שיטה זו חורגת מההנחיות בנושא.

לא ניתן לבצע בקרה אחר לוח הזמנים בהם נשלחות ההזמנות אל הורים בפועל. משכך בחנה לאור האמור גם  .000

הביקורת במדגם התיקים את התאריכים המופיעים על גבי ההחלטות עצמן. יש לציין, כי בדיקה זו אינה מדויקת 

 הופקה במערכת במועד מסיים אולם נשלחה בפועל אל ההורים רק כמה ימים לאחר מכן חלטהשה מאחר וייתכן



שבדקה הביקורת, הופקו התיקים  02מתוך  7 -.  נמצא, כי בבהתאם להוראות החוזר ומשכך לא נשלחה במועד

 ימים לאחר מועד קבלת ההחלטה.  02-ההחלטות להורים למעלה מ

 .דבר זה מהווה חריגה מההנחיות

 אלא דרישה פורמאלית גרידא רק הביקורת מציינת, כי פרק הזמן המוקצה לשם משלוח ההודעה להורים אינו .003

יש חשיבות למועד בו מקבלים ההורים את ההודעה לשם הגשת ערר על החלטת הועדה בפני מנהל המחוז ש

קו להגיש ערר, במידה במשרד החינוך. במידה ויקבלו ההורים את ההודעה באיחור ניכר, קיים חשש שלא יספי

)ג( לחוזר ועדת  4.4.0ביולי באותה שנה )סעיף  30ויחפצו לעשות כן, מאחר ודיוני ועדת הערר מסתיימים עד 

 השמה(.

 

 . "הליך מקוצר" בהתאם לתקנות חינוך מיוחד 9

 בסיס נורמטיבי מחייב 9.1

לחסוך (, יש 0220נוך הרגיל )על פי דו"ח מבקר המדינה בנושא שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחי .004

אם שהוריו ביקשו עבורו מסגרת של חינוך מיוחד,  לגבי תלמיד מההורים ומועדות ההשמה דיונים מיותרים

צורך זה התאפשר  תוצאות אבחונים מקצועיים המוכיחים את מוגבלויותיו והזדקקותו למסגרת כזו. הוגשו

צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה(, ים בעלי תלמידתקנות חינוך מיוחד )רישום באמצעות 

נועדו לאפשר רישום  ( לחוק חינוך מיוחד, 0)א7"(. התקנות שתוקנו מכוח סעיף התקנות)להלן: " 0225-התשס"ו

התקנות  ים הסובלים מלקויות קשות.תלמידבמקרים של , בלא ועדת השמה, ישיר למסגרות של החינוך המיוחד

צריכה להסתמך על חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע  , חתומה על ידי שניהם,הוריםמדגישות כי בקשת ה

במוסד לחינוך מיוחד ולא  תלמידשל המקומו כי , כמפורט בתקנותיש לקות משמעותית  תלמידהמאשרת כי ל

על ו או נציגועל ידי מפקח חינוך מיוחד  להיבדקדעת החוות על  ניתן לשלבו במוסד חינוך שאינו חינוך מיוחד.

 .על ידי מנהל המחלקה ברשות המקומית טרם מתן החלטה בנושא ,פסיכולוג מטעם הרשות המקומיתידי 

 

 המקרים הנדונים בהליך מקוצר 9.1

במקרים , כי גורסתהביקורת  ., בשנתיים האחרונות לא התקיימו כלל הליכים מקוצריםמנהלת המחלקהלדברי  .005

ת את תשומת לב ההורים לאפשרות זאת על מנת לחסות זמן יקר בהם החוזר מתיר קיום הליך מקוצר יש להפנו

 להורים ולמחלקה. 

 

 . מערכות מידע 11

העירייה לא קיים סיווג המבדיל בין תלמידי החינוך המיוחד לבין תלמידי של  "ארגונון"במערכת  נמצא, כי  .006

יתות קטנות בבתי ספר רגילים החינוך הרגיל. משכך, לא ניתן להבחין בין תלמידי חינוך מיוחד אשר לומדים בכ

לבין תלמידים רגילים באותם בתי הספר. ניתן לאבחן רק את תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי ספר 

 מיוחדים  וזאת באמצעות שמות בתי הספר.

הביקורת ערכה השוואה בין תלמידי החינוך המיוחד בשנת תשע"א על פי קבצי ועדות השמה לבין התלמידים  .007

תלמידים  9 בגבעתיים. נמצאו ומדיםהמכילים את כלל התלמידים שלהעירייה,  "ארגונון"במערכת המופיעים 



 העירייה. "ארגונון"אשר מופיעים במערכת ועדות השמה אולם אינם מופיעים במערכת 

 

 

 

 

 



 סיכום, מסקנות והמלצות –פרק ד' 

 סיכומי הממצאים

חר הוראות חוק הסעד אשר דורשות עריכת אבחון חוזר החינוך המיוחד ברווחה, אין הקפדה א תלדברי אחראי .008

שנים. משכך, לא מן הנמנע, כי במוסדות למפגרים שובצו  3על ידי ועדת האבחון של השרות למפגר מידי 

תלמידים ללא אבחון עדכני לפיגור. בהתאם לכך, מצאה הביקורת תיק של תלמיד אשר אופיין בועדת השמה 

שנים קודם לכן.  הביקורת רואה  9סס על אבחון של השרות למפגר אשר נערך כבעל פיגור בינוני וזאת בהתב

 ליקוי זה בחומרה, הן בשל החריגה מהכללים וההנחיות והן מבחינת הפגיעה האפשרית בתלמיד.

תיקים ישנה אי התאמה בין אפיון החריגות של התלמיד המופיע על גבי  02מתוך  4-הביקורת רואה בחומרה, כי ב .009

הועדה, כחלק בלתי נפרד מהחלטת הועדה, לבין אפיון החריגות המופיע על גבי הודעת ההחלטה פרוטוקול 

 שנשלחה להורים.

תיקים, הושמו תלמידים במסגרות חינוך מיוחד בהסתמך על אבחונים חלקיים שאינם כוללים  02מתוך  4-ב .002

ת של התלמיד וזאת בניגוד אבחונים מטעם כל הגורמים המוגדרים כגורמים שאבחנתם קבילה לאפיון החריגו

 להוראות חוזר ועדת השמה.

התיקים שבדקה הביקורת נמצאו אבחונים אשר לא היו חתומים ו/או חסרים פירוט מקצועו  02מתוך  4 -ב .000

 המדויק של המאבחן ו/או  חסרים מספר רישיונו של המאבחן וזאת בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה.

טות ועדות השילוב המוסדיות לקראת קיומן של ועדות השמה בעניינם של תיקים לא צורפו החל 02מתוך  3-ב .000

 התלמידים, בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה.

תיקים נמצאו שאלוני הפנייה לועדת השמה שלא נחתמו על ידי כל הגורמים הנדרשים לחתום על  02מתוך  4 -ב .003

 השאלון בהתאם להוראות חוזר ועדת השמה.

יו"ר הועדה וכן של שלוש פסיכולוגיות מהשירות הפסיכולוגי בעיר אשר משמשות כנציגות נמצאו כתבי מינוי של  .004

של מנהלת השירות הפסיכולוגי בועדת השמה. בניגוד לחוזר ועדת השמה, לא נמצאו כתבי המינוי של יתר חברי 

 הועדה.

, כי גורסת. הביקורת בניגוד להוראות חוק החינוך המיוחד, אין רופא ילדים אשר משמש כחבר בועדות ההשמה .005

 נוכחותו של רופא ילדים תשפר את איכות דיוני הועדות.

תיקים שבחנה הביקורת לא נערך רישום של השתתפותם של חברי  02מתוך  7 -רישום השתתפות חברי הועדה: ב .006

 הועדה במיקום הייעודי לכך על גבי הפרוטוקול, בהתאם להוראות חוזר ועדת השמה.

תיקים לא נרשמו פרטי  02מתוך  6 -המפנה: בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה, ברישום השתתפות הגורם  .007

 המוזמנים שאינם חברי ועדה לדיון במיקום הייעודי לכך על גבי הפרוטוקול.

בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה, המחלקה לטיפול בפרט אינה שומרת את אישורי הדואר הרשום למשלוח  .008

תיקים לא נמצאו אישורים למשלוח ההזמנות להורים  02מתוך  9 -התאם, בההזמנות לועדות אל ההורים. ב

 בדואר רשום. 

בניגוד להוראות חוק החינוך המיוחד  ,תיקים  לא נמצא העתק ההזמנה שנשלחה להורים בתיק 02מתוך  3-ב .009

 דת ההשמה תזמין את ההורים לדיון.והוראות חוזר ועדת השמה הקובעות כי וע

ימים לפני קיום הועדה, ומשכך גם  06-הופקו הזמנות להורים  במועד שהינו פחות מ התיקים 02מתוך  5 -ב .032

 נשלחו להורים בדואר בפרק זמן קצר יותר, וזאת בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה.

נמצא תיק אחד אשר בו התבטלה ועדה עקב היעדרם של ההורים, אולם לא נמצא כל תיעוד כתוב בתיק לשיחה  .030



 עם ההורים כנדרש על ידי הוראות חוזר ועדת השמה.טלפונית שנערכה 

נמצא, כי בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה, הפרוטוקולים הנרשמים במהלך ועדות  –רישום פרוטוקולים  .030

התיקים אותם בדקה הביקורת לא נרשמו המסמכים שהובאו בפני  02ההשמה ממולאים באופן חלקי בלבד: בכל 

 02מתוך  3 -א נרשמה עמדת ההורים להחלטת הועדה במקום הייעודי לכך, בתיקים ל 02מתוך  3 -הועדה, ב

תיקים שבחנה הביקורת לא נערך  02מתוך  7 -תיקים אין חתימות מסודרות של חברי הועדה על אישור רישום, ב

תיקים לא נרשמו פרטי המוזמנים שאינם חברי ועדה  02מתוך  6 -רישום של השתתפותם של חברי הועדה, ב

 ן במיקום הייעודי לכך על גבי הפרוטוקול.לדיו

נמצא, כי עבור השנים שנים תשס"ט, תש"ע ותשע"א התקיימו מספר ימי דיונים מרוכזים בהם נדון עניינם של  .033

 תלמידים, בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה. 02-למעלה מ

עד סיום הועדות. בשנת ועדות השמה לאחר המועד הקבוע בחוזר מנכ"ל כמו 8נמצא, כי בשנת תשע"א נערכו  .034

אישורים ממשרד החינוך. ביחס  0בפני הביקורת הוצגו ועדות השמה לאחר המועד הקבוע.  3תש"ע נערכו 

לועדות הנוספות מסרה מנהלת המחלקה, כי משרד החינוך אישר את קיומן באמצעות פתיחת השדות 

 אמורים.הרלוונטיים במערכת האינטרנטית. עם זאת, לא נערך תיעוד לאישורים ה

התיקים שבחנה הביקורת נרשמו תוצאות הצבעה שגויות של חברי הועדה על גבי הפרוטוקולים, וזאת  02בכל  .035

 בניגוד להוראות חוזר ועדת השמה.

ימים לאחר מועד קבלת ההחלטה, בניגוד להוראות  02-תיקים הופקו ההחלטות להורים למעלה מ 02מתוך  7 -ב .036

 חוזר ועדת ההשמה.

ימים ממועד ההפניה  32ועדת השמה אשר קובע, כי ועדות ההשמה יכונסו בטווח זמן של עד בניגוד לחוזר  .037

ימים אחרי שהתקבלו הפניות  32-ועדות השמה למעלה מ 026לועדה נמצא, כי עבור שנת תש"ע התקיימו 

 ועדות כאמור. 56התלמידים לועדה. עבור שנת תשע"א התקיימו 

רישום  להורים החפצים בכך לערוך  ליכים מקוצרים אשר מאפשריםבשנתיים האחרונות לא קוימו במחלקה ה .038

 . במקרים של לקויות קשות, בלא ועדת השמה, למסגרות של החינוך המיוחדשל ילדם ישיר 

העירייה אשר מכילה את כלל התלמידים הלומדים בגבעתיים, לא קיים סיווג  "ארגונון"נמצא, כי במערכת  .039

חד לבין תלמידי החינוך הרגיל. משכך, לא ניתן להבחין בין תלמידי חינוך מיוחד המבדיל בין תלמידי החינוך המיו

 אשר לומדים בכיתות קטנות בבתי ספר רגילים לבין תלמידים רגילים באותם בתי הספר.

 "ארגונון"תלמידי חינוך מיוחד אשר מופיעים במערכת ועדות השמה אולם אינם מופיעים במערכת  9נמצאו  .042

 העירייה.

 

 הביקורת תהמלצו

כי הוראות חוק הסעד אינן מיושמות באופן מלא,  משתמענוכח דבריה של אחראית החינוך ברווחה, מהם   .040

ממליצה הביקורת לבחון את האבחונים אשר שימשו בסיס לכל החלטות ועדות ההשמה של כל התלמידים אשר 

ניים יש להפנות את התלמידים אופיינו כבעלי פיגור בשנים האחרונות. במידה וימצאו אבחונים שאינם עדכ

לועדת אבחון של השרות למפגר לשם עריכת אבחון נוסף. לאחר מכן ובמידת הצורך יש לערוך לתלמידים ועדות 

 השמה בהתאם לאבחון העדכני. 

 הוא הדין בעריכת אבחונים חוזרים לאותם מקרים שהאבחונים לא ענו במלואם להנחיות בנושא.

ס הועדות יוזנו נתוני הועדה ישירות למערכת ועדות ההשמה האינטרנטית של משרד יש לשקול, כי במקביל לכינו .040

החינוך. זאת בניגוד למצב הקיים כיום אשר במסגרתו נערך רישום פרוטוקול באופן ידני אשר רק לאחר מוזנים 



תואמים את נתונים למערכת. באופן זה תמנענה שגיאות חמורות בהזנת נתונים, כגון אפיוני חריגות אשר אינם 

 אפיוני החריגות שנרשמו על גבי הפרוטוקול. 



 

 לדאוג לשלושת הנושאים הבאים:  ישטרם קיום הועדה,  .043

 יש לוודא, כי האבחונים שברשות האחראית נערכו על ידי כלל  –אבחונים   044.0

                 הגורמים שאבחנתם קבילה על פי הוראות חוזר ועדת השמה, וכן כי                

 האבחונים חתומים ומכילים את פרוטו המקצועי ומספר רישיונו של                 

 המאבחן.                

 יש לוודא כי שאלוני ההפניה חתומים על ידי כלל הגורמים                 -שאלונים  044.0

 הנדרשים לחתום עליהם.               

 צורפו החלטות ועדות                יש לוודא, כי  -החלטות ועדות שילוב מוסדיות  044.3

 השילוב המוסדיות שנערכו לתלמידים במוסד החינוך בו הם לומדים.               

 

יש להקפיד שיועברו לאחראית, כי מועברים אליה אבחונים מעודכנים של ועדות האבחון של השירות למפגר,  .044

תי מעודכן, מומלץ להפנות את ענינו של טרם קיום ועדות ההשמה. כאשר מוגש לועדת ההשמה איבחון בל

התלמיד לאחראית החינוך המיוחד ברווחה. בשל חשיבות הנושא, על יו"ר ועדות ההשמה לוודא אף היא, כי טרם 

 מתן החלטה המאפיינת תלמיד כבעל פיגור האבחון הנמצא בפניה הוא קביל ועדכני כנדרש בחוק הסעד. 

 כתבי המינוי של ככל חברי ועדת ההשמה.יש לפנות למשרד החינוך לשם קבלת כלל  .045

בהתאם להוראות חוק החינוך  יש לפנות למשרד החינוך בבקשה למינוי רופא ילדים כחבר בועדות ההשמה .046

 המיוחד וחוזר ועדות ההשמה.

אחראי לרישום  יש להקפיד על רישום מלא ומדויק של הפרוטוקול ואף לשקול צירוף גורם נוסף שיהיה  .047

 הפרוטוקול.

הנשלחות להורים וכן את העתקי  מור את אישורי הדואר הרשום למשלוח ההזמנות לועדות ההשמהיש לש .048

  ההזמנות.

 יש להקפיד על עמידה בלוחות זמנים בכל הקשור לארבעת ההיבטים הבאים: .049

 

        .משלוח הזמנות לוועדה להורים 

        .משלוח החלטות הועדה להורים 

           לחודש מאי מידי שנה, לחילופין קבלת  30-י המועד כינוס הועדה לפנ 

 אישור משרד החינוך לכינוס ועדות למועד מאוחר יותר ותיעוד האישורים                

 לשם בקרה               

         ימים מקבלת ההפניה. 32מועד כינוס הועדה תוך 

 נית ולתעדה בכתב.לערוך עימם שיחה טלפו בכל מקרה בו ההורים אינם נוכחים בועדה יש .052

על יו"ר הועדה לוודא, כי בועדות השמה אשר מאפיינות תלמידים כבעלי פיגור, יהיו בפניה אבחונים שנערכו על  .050

 השנים שקדמו לועדת ההשמה , כנדרש בחוק הסעד. 3ידי ועדת האבחון של השירות למפגר במהלך 

תלמידים, בהתאם להוראות חוזר ועדת  02 יש להקפיד, כי מספר ועדות ההשמה שיערכו ביום אחד לא יעלו על .050

 ההשמה.

המחלקה להפנות את תשומת לב ההורים לאפשרות לקיום הליכים מקוצרים במקרים בהם החוזר מתיר זאת על  .053



 .על מנת לחסות זמן יקר להורים ולמחלקה

העירייה, וזאת  "נוןארגו"יש ליצור סיווג המבדיל בין תלמידי החינוך המיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל במערכת  .054

על מנת שניתן יהיה להבחין בין תלמידי חינוך מיוחד אשר לומדים בכיתות קטנות בבתי ספר רגילים לבין 

תלמידים רגילים באותם בתי הספר. בנוסף, יש ליצור בקרות המבטיחות את התאמת בסיסי הנתונים של מערכת 

 .ומערכת וועדות ההשמה "ארגונון"

 דוח מסרה מנהלת המחלקה לטיפול בפרט כי:בהתייחסותה לטיוטת ה .055

 טופלו מיידית,   057, 054, 053, 050, 052, 049, 048, 044.3, 044.0, 044, 043א.  סעיפים: 

 המחלקה מקבלת את ההערות ופועלת לאורן בקיום הוראות חוזר המנכ"ל.     

 אליים לא ניתנו לבדיקה בשל שביתת העובדים הסוצי 050, 045, 040ב.  סעיפים: 

 .באותה עת     

 תבוצע פניה מיידית למשרד החינוך. 047, 046ג.  סעיפים: 

 

 

 



 

 ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה תהתייחסו

 ועדות השמה –בנושא: החינוך המיוחד 

 

 כלי חשוב ורגיש לשיבוץ תלמידים במערכות החינוך השונות. ועדת ההשמה היא

לפעילות הועדה במסגרת הוראות חוק החינוך  תבהתאם להמלצות הדו"ח תוקנו מיידית ההערות המתייחסו

 משרד החינוך.המיוחד והוראות חוזר מנכ"ל 

 בנוסף, מתבצעת  פעילות מול משרד החינוך להוצאת כתבי מינוי לחברי הועדה.

 ההשמה. תמנת לשבץ רופא ילדים בוועדו למשרד החינוך על תבוצע פנייה חוזרת ונחרצת

למרות העלייה המשמעותית במספר התלמידים המאובחנים ומוגשים לועדות ההשמה הנחיתי את מנהל אגף 

 .כמתחייב בנהלים 02-ל האת מספר הדיונים בוועד להחינוך להגבי

ניתן להעריך כי מאמצי האגף לשפר את הטעון תיקון ולקדם את פעולת העירייה בחינוך המיוחד ישיגו תוצאות 

 משופרות בהמשך.

 



 

 דוח ביקורת

 בנושא

 התחשבנות אגף הרווחה

 עם משרד הרווחה

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



 דוח ביקורת

 בנושא

 התחשבנות אגף הרווחה

 עם משרד הרווחה

 מבוא –פרק א' 

 

 כללי

 

נערכה  -יפור מערך הכנסות העירייה ומגמתה לתרום לש העירייהמבקר במסגרת תוכנית העבודה של  .0

עירייה )להלן: "האגף"( עם משרד הרווחה בביקורת שנועדה לבחון את מערך ההתחשבנות של אגף הרווחה 

 המממן את מרבית הוצאות הרווחה של העירייה לתושביה. ,)להלן "משה"ר"(

לעירייה  יםהמגיע תקבוליםהיא תנאי למיצוי ה מערכת התחשבנות נכונה, מדויקת, מלאה ומוקפדת .0

 מהשלטון המרכזי בתחום זה. בלעדי זאת יש חשש לאבדן הכנסות המגיעות לעירייה.

 עקרי הממצאים

 ₪מליון  0.3-קף מוערך של כיממשרד הרווחה בה תקבולים נוספים למצות  יכולהיכלה ו נמצא כי העירייה .3

 .[ח"בגוף הדוו]מפורט בהמשך  שמעותי ממנומאו חלק 

, הדרישות והאפשרויות של ההתחשבנות עם הדיווח כלליבכל מוחלטת  ותה בקיאתייאגף הרווחה לא הב .4

 פשר חלק ממיצוי כל ההכנסות המגיעות לעירייה מהמשרד.יהדבר לא א. הרווחה משרד

, לרבות נתק בעדכונו של חשב האגף בדבר אדם ופרטיוה-כוח יבנושאהבקיאות המלאה בלט בדיווח -אי .5

 אגף.שינויים בשכרם של עובדים ב

והעביר דיווחים שהעלתה הביקורת טיפל בממצאים חשב האגף, זאת למד הביקורת כבר במהלך  עם זאת

עדכן המשרד את הנתונים  הביקורתמהלך כבר ב מתאימים למשרד הרווחה לעדכון הנתונים החסרים.

ש"ח  52,222 -סך של כשל האגף השכר -והוסיף לתקציב עקב הביקורת  ע"י חשב האגףשהועברו אליו 

 בשנה.

 –סך של מעבר להשתתפות משרד הרווחה העירייה מוסיפה ממשאביה העצמיים לתקציב אגף הרווחה  .6

 אלש"ח 6,040 - 05% תה צריכה להוסיף רקימסך תקציב הרווחה, במקום בו הי 35%המהווים  אלש"ח, 8,599

אלש"ח שבהם  0,457 העירייה הוסיפה מתקציבהש – המשמעות היא. של משה"ר 75%במקביל להשתתפות 

 לא השתתף המשרד.

 -ובמידה והיה מעודכן אשר עיקרה תשלום שכר לעובדי האגף המשרד לא עודכן בתוספת זו של העירייה  .7

עיקר התוספת הופנתה לתשלום  ]כפי שאכן התממש בעקבות הביקורת בסופה[. היה משתתף בחלק ממנה

 יחסיתגבוהים  שהםי השכר הישנים במשק שכר לעובדי האגף אשר הינם בעלי ותק גבוה וזכאים להסכמ

 .3/0999להסכמי השכר שנקבעו לאחר 



ובה בעת שהמשרד הושקעו בשכר עבודה ממנו  05% כאשראלש"ח,  04,672עמד על עצמה התקציב בעירייה  .8

ששיעורו נמוך מהותית שהמשרד הכיר בתקצוב לשכר בלבד. משמעו מהקצבתו  04%לשכר עצמו הקציב 

 רייה.העי ע"י קצובומתי

בתושבים בעלי לטיפול  52% :אלש"ח ועיקרו הופנה 09,650-הסתכם ב ייהתקציב משרד הרווחה לעירסך  .9

מהתקציב הופנו לשכר עבודה לעובדים  05% ים למענה מקצועי והולם למוגבלותם;הזכא ,פיגור שכלי

ניתן על זה שקציב : ילדים, זקנים ונוער. המשמעות של תמינהלה והיתרה ליתר הנושאים כגוןסוציאליים ו

נושאי עוני  ואין  זקןטיפול בפיגור, שיקום ו :נושאים מקצועיים כגוןשהושם דגש על  וידי המשרד הינ

 .ומצוקה כלכלית

דיווח למשרד בסך -ותברבהן עמדה העירייה והיו שונות דווח למשרד בגין הוצאות בוצע נמצא כי לא עוד  .02

 022,486 -עצמית מהקשישים בסךפעל לגביית השתתפות  האגף לאשכן התברר ש"ח.  800,972 –כולל של 

 .ש"ח

שיכלו להיכנס או חלקם, מיליון ש"ח  0.3-ה למצות תקבולים נוספים לעירייה של כניתן היסה"כ לסיכום:  .00

  ן :דלקמכ ח[,"בגוף הדו יםמובא נתוח והבהרות ,]פרוט לקופת העירייה

 ₪ 52,222                        םרכיבי שכר חסרי –שכר עבודה ( 0                 

 )כאמור, תוקן בעקבות הביקורת, עוד במהלכה(               

 ₪ 352,222                 הרחבת בסיס הדיווח –שכר עבודה ( 0                 

 ₪ 800,972            הרחבת בסיס הדיווח - הוצאות דרך רשות (3                 

 ₪ 022,486                                   קשישים –גבייה מצד ג' ( 4                 

 ₪ 45600,30,       הערכת תוספת תקבולים אפשריתסך הכל  (5                 

 

 

 עקרי ההמלצות

ן ח זה ]כפי שאכ"מומלץ לאגף הרווחה לפעול בדחיפות לתיקון הליקויים והדיווחים למשרד הרווחה עפ"י דו .00

 לעירייה מהמשרד. יםההכנסות המגיעהתקבולים והוחל עוד במהלך הביקורת[ ובכך למצות ולהגדיל את 

באופן שעשה משרד הרווחה וללמוד  בהתאם להרחבות ופעילותהרווחה להרחיב את תחומי  אגףלמומלץ . 03

יגדיל גם הוא את דבר זה  על פעילויות חדשות ויעדים חדשים אליהם מופנים תקציבי משרד הרווחה.שוטף 

 -תחומים שבעבר לא הוכרו או "לא היו ברי דיווח" למשרד הרווחה  .בתקציבי העירייההשתתפות המשרד 

רביים למשרד הרווחה אשר ביר דרישות ודיווחים מפיהם, כי אם באופן קבוע להע-משתנים ואין לשפוט על

 משתדל לסייע לרשויות המדווחות ככל יכולתו. 

)העלויות וההוצאות בהם עמדה העירייה(  במלואו ופעילותווחה לפעול להעברת המידע על הר אגףלמומלץ . 04

 , ברוח האמור לעיל.משה"ר בו והשתתפות למשרד הרווחה על מנת להרחיב את בסיס התקציב

לעדכון חשב אגף הרווחה בכל השינויים במערך השכר והתוספות ונוהלים קבועים מומלץ ליצור מנגנון . 05

 .האגף לעובדית על ידי העירייה המשולמו



על ידי משרד הרווחה והמתמקד  םייקוהממומלץ להוציא את חשב אגף הרווחה לקורס עובדי זכאות . 06

 בדיווחים למשרד הרווחה.

מהגזברות לאגף הרווחה על מנת והוצאות על רווחה למסד את דרכי העברת הנתונים הכספיים מומלץ . 07

אשר הרלוונטיות המוכרות ע"י המשרד את כל ההוצאות שרד כיאות ובמועד למשאגף הרווחה יוכל לדווח 

 על ידי גזברות העירייה. בפועל שולמו

ה"גבייה מצד ג'" ]של "ההשתתפות  תחוםב ולשפר את שיטות הגבייה והבקרה עליה למסד מומלץ . 08

 העצמית" של מקבלי הסיוע[.

 



 סקירת המערכת הקיימת – ב'פרק 

 
 ת בין משרד הרווחה לעירייהיסודות ההתקשרו

 רקע .0

תקציב, המאפשר לו את פעילותו למתן שירותי רווחה שמעניקה העירייה לתושבי יש לאגף הרווחה  .א

. רוב רובה של פעילות אגף הרווחה בעירייה )להלן "האגף"(, כמו בכל רשות מקומית אחרת, העיר

או  "משה"ר" –י )להלן ע"י משרד הרווחה הממשלת 75%בשיעור כלל כ אמורה להיות ממומנת

(. המשרד, בהתאם למגבלות התקציב שלו, מתקצב את העירייה על פי מפתחות, הנקבעים על "המשרד"

הוא לרוב תיקים וכו'(. תקציב זה של המשרד  מצבאקונומי, -ידו )מספר התושבים בישוב, מצב סוציו

ה היא על מנת לתת מענה כן בדרך כלל נאלצת הרשות להוסיף מתקציב-קטן מצרכיה של הרשות, ועל

 תושביה.ל שהיא מאשרתהולם לצרכי הרווחה 

באופן שוטף על פני השנה מתבצע אך ורק על סמך דיווחים שמדווח אגף הרווחה משה"ר תקציב  ניצול .ב

 בעירייה למשה"ר.

והקפדה הדוקים של חשב האגף על כל הדיווחים למשה"ר הם תנאי  , ביצועמעקב - לאור האמור לעיל .ג

 תקציביםהשתתפות המשרד בהמגיעים לעירייה ולמניעת הפסד  התקציביםמיצוי כל הכרחי ל

 .משמעותיים

 :אופן העבודה מול משרד הרווחה .0

פעילות מחלקות הרווחה ברשויות צריכה להיות מושתתת בעיקרה על ניצול נכון של התקציב המוקצב  .א

ים האחרונות גרמו בהכרח בשנוצמצומו על ידי משרד הרווחה. מגבלות התקציב של משרד הרווחה 

היה אישור  כשלאלגורמי הרווחה ברשויות המקומיות לבצע את הפעולות לרווחת התושבים גם 

 (.כאמור, פעולות )מפאת מגבלות המשרדכל התקציבי של המשרד ל

 את לילהגדבמטרה זאת שומה על הגורמים הללו להתמיד בפניותיהם למשרד הרווחה  למרותאולם 

 התקציבים.

משרדי ממשלה אחרים, תקציב הרווחה ניתן לשינוי ועדכון על פי הצרכים האובייקטיביים מ בשונה .ב

בשטח. אופי העבודה הוא שהעירייה היא המוציאה לפועל של תקנות ומדיניות משרד הרווחה, אשר 

. עלויות אחזקה ותקורה אינן זכאיות להשתתפות מעלויות הפעולות המתוקצבות על ידו %75 מממן

 המשרד.

ל פנייה של תושב העיר לקבל עזרה כלשהי עוברת אישור של עובדי האגף בעירייה, הנסמך על הוראות כ .ג

על  התע"ס )תקנון עבודה סוציאלית(. כתוצאה מכך, מרבית הוצאות הרווחה בעירייה הינן מקובלות

משרד הרווחה, ולפיכך השתתפות המשרד צריכה להיות מובטחת )בהתחשב בתקציב המשרד(. אולם 

עשה שגרה, על אגף הרווחה בעירייה לדאוג באופן מתמיד להגיש בקשות להגדלת תקציב במידה מ

 והצרכים גדלים לצורך הבטחת קבלת השתתפותו של משרד הרווחה במימון.

של התקציב המאושר )קצב מימון( בלבד  0/00 -בדרך כלל, משלם משרד הרווחה מדי חודש את החלק ה .ד

א נקלט במלואו במשרד הרווחה )מיכון( ובמועד )חודש ביצוע ההוצאה(, הדיווח על ההוצאות ל בפועל.



כך נוצר מצב בו "כאילו" לא דיווח האגף על הוצאות שביצע, וכתוצאה מכך המשרד  .באיחור רבאלא 

 לא משתתף בביצוע התשלום לעירייה.

 סיווג התקציבים .3

 התקציבים מורכבים משני סוגים עיקריים: .א

 שכר. –תקציב כח אדם * 

 * תקציב פעולות: * סעיפים כמותיים.

 סעיפים כספיים.*    

 שכר –כח אדם  (0

מהווה השתתפות המשרד בעלות משכורות עובדי אגף הרווחה על כל מסגרותיו, בהתאם לתקנים 

 שאושרו על ידי משה"ר.

 התקציבים הכמותיים (0

 סופית.כסות שקובע משה"ר, אשר יודע רק בדיעבד את העלות הבמהנקבעים אלו התקציבים  (א

 אלו תקציבים למימון: (ב

 החזקת קשישים במעונות. (0)

 החזקת ילדים בפנימיות ומשפחות אומנה, חוק נוער. (0)

 במוסדות. בעלי פיגורתושבים החזקת  (3)

 החזקת נכים במוסדות. (4)

 סידור ילדים במיפתנים. (5)

 מעונות יום ומשפחתונים. (6)

 מועדוניות למיניהן: טיפוליות, גיל הרך, ביתיות, אומנה יומית. (7)

נות יום טיפוליים, אמוניים, יום  לימודים ארוך, מע"שים, ות למפגרים: מעומסגר (8)

 מועדונים.

במקרים אלה המוסדות/המסגרות השונות הנ"ל מתוקצבים ע"י המשרד על פי תעריף קבוע  (ג

 לאדם במוסד/מסגרת.

 התקציבים הכספיים (3

רווחה, בהתאם המשרד ואשר גודלם נאמד ע"י ₪, התקציביים אשר נמדדים ביחידות מטבע  אלו

 להקצבה שאושרה לעירייה.

אופן ההזרמה התקציבית של סעיפי התקציב מותנה בסיווגם כדלהלן, כאשר הכלל קובע שההזרמה  .ב

 מהתקציב מדי חודש: 0/00הינה 

 :סעיפים שנתיים (0



ההזרמה של . פעמי כמו קייטנות וחימום-חדרוע יאאלו סעיפים שההקצבה לגביהם היא עבור 

 אלא בעת ביצוע ההוצאה כולה בפועל. 0/00המשרד אינה 

 :רשות –סעיפים  (0

שההקצבה לגביהם מסתמכת על דיווחים של העירייה והוצאתם אל הפועל נעשית  אלו סעיפים

 באמצעות תשלומים שהעירייה מבצעת בפועל.

 במידה ודיווחי העירייה לוקים בחסר הרי שהתשלום בגינם יהיה אף הוא לוקה בחסר.

ההוצאות צריכות להיות משולמות במועדן כל חודש, והדיווח למשרד  –ישים קש : מועדונילדוגמה

 הרווחה צריך להיות אף הוא מדי חודש.

 :ארצי –סעיפים  (3

אלו סעיפים המאופיינים בכך שביצועם אינו תלוי ברשות המקומית/אגף הרווחה אלא "הונחתו" על 

 עיף: "נוער חרדי".למשל ס .משרדהידי המשרד ועל כן, כל הביצוע בהם יכוסה ע"י 

 ביצוע התשלומים .4

 ישיר של חלק ניכר מהתשלומים המדווחים באמצעות העירייה.תשלום משרד הרווחה נטל על עצמו ביצוע 

תשלומים אלו מבוצעים ישירות ממשרד הרווחה למוסד הזכאי להם )נותן השירות לאגף הרווחה(, שלא דרך 

 העירייה.

אין זה מעניינו של המשרד לבדוק את נכונות  .ין ביצוע תשלומים אלובגמדי חודש מחייב המשרד את העירייה 

 התשלום ו/או יתרת התקציב של העירייה.

 לפיכך על העירייה לבדוק את נכונות הדיווחים המוגשים ישירות ע"י מוסדות אלה.

 הבדיקה צריכה להיות הן מבחינת כמות הנתמכים וסיווגם והן מבחינת התעריף.

 0229ה לעיריית גבעתיים לשנת תקציב משרד הרווח .5

אגף הרווחה משתמש בתקציב שהוקצב לו על ידי משרד הרווחה בהתאם לצרכיו, אולם בכפוף  .א

האגף למשרד למגבלות של הגזברות בעירייה, המופקדת על ביצוע התשלומים. מאחר וכל הדיווחים של 

 ,שולמו על ידי הגזברותש אחרל -דהיינו הרווחה על ביצוע התקציב מבוצעים רק לאחר שהוצאו לפועל, 

סירבול ואיטיות  הרי שכל אלה יוצרים  –דווחו למשרד לאחר שו הומצאו החשבוניות לאגףלאחר ש

 בעדכון הנתונים במשרד הרווחה )של כל הרשויות המקומיות(.

הדיווחים שדווחו כמשולמים על ידי אגף הרווחה. במילים  רקמדי חודש נרשמים במשרד הרווחה 

רישומים והדיווחים המופיעים במשרד הרווחה, ואשר על פיהם מבוצע התשלום/החזר אחרות, ה

שיש  ולא כל התשלומיםהינם רק הדיווחים שהתשלום עבורם בוצע בחודש ההתחשבנות,  לעירייה

 לשלם על פי רישומי האגף.

ד עיריית גבעתיים מוסיפה ממשאביה העצמיים לתקציב האגף. תוספות אלו, על פי הוראות משר .ב

הרווחה, לא ידווחו למשרד, וכמובן שלא יוחזרו. אולם, חשוב להבחין באילו תוספות מדובר: ציוד, 

 אדם.-ריהוט, אחזקה או כח



ימנע מהמשרד להעביר לעירייה תקציבים נוספים. ועל  ישנם מקרים רבים שאי דיווח על תוספות אלו

, גם אם עקרוניתהרלוונטי במשה"ר  כן, יש לדווח בדרך כלל על כל התוספות שאושרו על ידי המפקח

מעת לעת גם משתנים הקריטריונים לתיקצוב ע"י  מפאת חוסר תקציב לא תוקצבו על ידי המשרד.

 משרד הרווחה, דבר המחייב דיווחים חוזרים גם אם קודם לא היו תקציבים לכך.

 

 (0229)עדכון חודש דצמבר  0229תקציב משרד הרווחה לעירייה לשנת להלן  .6

 באחוזים אלש"ח – 0229 הנושא

 04% 0,744,356 כ"א – מינהל הרווחה

 2.9% 092,757 רווחת הפרט והמשפחה

 7% 0,436,250 שרותים לילד ונוער

 00% 0,325,009 שרותים לזקן

 52% 9,850,003 שרותים למפגר

 05% 0,875,288 שרותי שיקום

 2.62% 034,777 שרותי תקון

 2.02% 09,572 פעילות בקהילה

 %2.42 80,844 שרותים לעולים

 %022 09,652,685 סה"כ

 

כפי שצוין במבוא, תקציב משרד הרווחה ניתן לשינויים, בהתאם לדיווח העירייה על הצרכים המבוצעים על 

 ידה.

ע הגיאשר לא  דברבשנים האחרונות הוגדלו תקציבי משרד הרווחה בסעיפי "הילד ונוער" באופן משמעותי, 

 .ת גבעתייםבתקציב שהועבר לעיריי לביטוי

כאשר לא ניתן להעביר תקציב  ,אשכולות 9 -מכלעיל תקציב משרד הרווחה לרשויות המקומיות מורכב 

 מאשכול לאשכול.

את קיים צורך בתקציב לילד ונוער, לא יכול אגף זאם אין לעירייה צורך בתקציב למפגרים, ולעומת  דוגמהל

ל תקציב מאשכול לאשכול. כל אשכול מתוקצב בהתאם למדיניות משרד הרווחה הרווחה לבקש העברה ש

 והעדפותיו.

 :0229תקציב( לשנת  %022עלות הרווחה בעיריית גבעתיים ) .7

, להלן עלויות וספרי החשבונות של העירייה )משרד הרווחה( 0229על פי דו"ח התחשבנות לחודש דצמבר 

 ות שאינן מתוקצבות על ידי המשרד:וחה, לרבות פעולכל העלויות המופיעות בפרק הרו –הרווחה 



 סה"כ *צד ג' העירייה משרדה 

 הוצאה
 

 אחוז

 

 אלש"ח
 

 אחוז
 

 אלש"ח
 

 אלש"ח אלש"ח

 05% שכר
 

0,037 46% 3,902  6,057 

 08,503 0,067 4,679 54% 00,667 85% פעולות
 04,672 0,067 8,599 %022 04,924 %022 סה"כ
 022% 5% 35%  62%  אחוז

 יםמוטב* השתתפות ה

 -אלש"ח עבור הוצאות אגף הרווחה. משרד הרווחה השתתף ב 8,599סך  0229עיריית גבעתיים שילמה בשנת 

 אלש"ח. 04,672 -קף יאלש"ח מתוך סה"כ ההוצאות בה 04,924

  -נתונים אלו מצביעים על שיעור השתתפות של העירייה ב

 
8,599 

                               35%    = 04,672 
 
 

חה נעה בין זה המקום לציין את הנעשה ברשויות דומות אחרות, בהן השתתפות העיריות בתקציב אגף הרוו

ברשויות  מוצע, ועיקרה מופנה לשכר עבודה. מכאן עולה כי בעיריית גבעתיים אין שוני מהותי מהמ45% -ל 05%

 .ר נמוך יותר ולכך ראוי לשאוף, אך יש רשויות בהן נושאת העירייה בשיעודומות אחרות



 ממצאי ביקורת על הדיווח, התיקצוב וההתחשבנות  –פרק ג' 

 1119שנת לעם משרד הרווחה 

 כללי

בכדי שאפשר יהיה להתייחס לעבודת המינהל והזכאות באגף הרווחה, שתפקידה לבצע את הדיווחים  .0

 5 -יש להבחין ב –לעירייה  שזה יוכל להעביר את השתתפותו בכדי במועד ובמלואם למשרד הרווחה

  קבוצות דיווח עיקריות:

  -פלט כח אדם .א

זהו סוג דיווח המכיל את כל פרטי רכיבי השכר שהעירייה משלמת לעובדי האגף, ומשרד הרווחה משתתף בו 

 .בהתאם להסכמי השכר שנחתמו ולתקנים שאושרו

  -דרך רשותהוצאות  .ב

 וצאות שהוצאו ע"י קופת העירייה בהתאם לצרכי האגף ועלזהו סוג דיווח, המועבר למשרד, המכיל את כל הה

 פי הנחיותיו.

  -הועדות .ג

זהו סוג דיווח המורה למוסד לקבל חניך למסגרתו, ומאשר את חיוב העירייה בגינו )בתי אבות, מעונות יום, 

 השתתפות משרד הרווחה )כשיש תקציב(.את פנימיות וכו'(, ו

 -מת"ס .ד

רווחה להזמין המחאות ישירות ממשרד הרווחה לטובת מוטבים שנקבעו על זהו סוג דיווח, המאפשר לאגף ה

 "צנעת הפרט" של הנצרכים לשירותי הרווחה. על זאת על מנת לשמורו ידי אגף הרווחה

  -סמך מקצועי .ה

 זהו סוג דיווח, המאפשר לאגף הרווחה להזמין שעות עבודה מחברות סיעוד לטובת מוטבי אגף הרווחה.

 , תבטיח השתתפות מלאה ובמועד.מדי חודשהדיווח, המצוינים לעיל על ידי המשרד סוגי  חמשתקליטת 

השתתפות "הביקורת התמקדה בבדיקת נושא שכר העבודה והשתתפות צד ג' ) ,לאור הנתונים שהוצגו לעיל

 רותים(.יהמוטבים ואחרים במימון הש עצמית" של

 

 ביקורת –שכר עבודה  .0

כיבי השכר, המתקבלים ממשרד הרווחה, לעלויות המשולמות בגינם הביקורת בדקה התאמתם של המשרות ור

ל משרד הרווחה לחודש אוגוסט אדם ש-ח כח"כן נבדקו כל תלושי השכר, והוצלבו הנתונים מול דו-בעירייה. על

 .ק ממצאים אחרונים בנושא השכר(והעדיפה הביקורת לבד 0229)אף כי הדו"ח עוסק בשנת  0202

בפגישה שהתקיימה עם חשב אגף הרווחה, אשר מופקד על הדיווח למשרד הרווחה של מצבת כוח אדם מידי 

חודש, התברר כי הדיווחים השוטפים מבוצעים על ידו מידי חודש, אולם החשב אינו מקבל עדכונים באופן שוטף 

פות בשכר המשולמים ו/או מנהל אגף הרווחה בנושא שינויים ותוסממדור משאבי אנוש ו/או מדור שכר 

 לעובדים.



בתחום כוח  התברר כי החשב ממלא תפקידו מזה שנתיים ולא קיבל הדרכה מלאה בנושא הדיווח למשרד הרווחה

 .האדם

 הומלץ לחשב האגף לבצע את הדיווחים. .דווח בגינם למשרד הרווחהבוצע לפיכך, נמצאו מספר נושאים אשר לא 

 למשרד ולא דווחו:הנושאים שהיו צריכים להיות מדווחים 

 גמולי השתלמות.תשלום לעובדים עבור  .0

 גמולי השכלה.תשלום לעובדים עבור  .0

 גמולי תעודה.תשלום לעובדים עבור  .3

 כפי שנמצאו בבדיקה שנערכה על ידי הביקורת.למשרד מפורט על הפערים שלא דווחו דו"ח מובא  להלן

 

 הרווחה השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי אגף –בדיקת שכר עבודה  .3

 משרות. 03.29 -משרד הרווחה תקצב את העירייה ב

 00.50התברר כי דווח למשרד על איוש של  0202בדו"ח פלט כוח אדם שהגיע ממשרד הרווחה בחודש אוגוסט 

 משרות. 03.29 –משרות, במקום 

שכר עבור העסקת עובדים בהיקף של השתתפות במשמעות הדיווח שהעירייה לא קיבלה 

 .וספיםתקנים נ 0.57

 המשמעות הכספית הינה:

00,775  = ₪75% x 02,222 x 0.57 

תה זכאית יהיהעירייה אף כי , 0202בעבור חודש אוגוסט ₪  00,775 –המשרד לא העביר לעירייה סך פירושו כי 

  לכספים אלו וזאת מכיוון שלא דווח על איוש עובדים במלוא התקנים אשר הוקצו לעירייה.

רד הרווחה משתתף בשכר עובדים רטרואקטיבית שלושה חודשים בלבד. דהיינו, אם לא זה המקום לציין כי מש

 עלולה העירייה למצוא עצמה נפסדת. -הקפדה יתירה על הדיווחים של איוש המשרות ובמועד תקיים ת

 לבין השתתפות המשרד בשכר העובדים. ושי השכר שהונפקו על ידי העירייההביקורת ערכה השוואה בין תל .4

 הפערים הבאים: נמצאו

 פערים בהיקף משרות .א

לבין שיעורי המשרות בהם השתתף  אשר שולמו על ידי העירייההמשרות להלן הפערים שנרשמו בין שיעורי 

 )הנתונים באחוזי משרה(: 0202גוסט המשרד בחודש או

 % -פער עירייה משרד שם העובד/ת מס'

 02 92 72 ל.א.  .0

 75 022 05 ש.ל.  .0

 (02) 72 82 א.ה.  .3

 32 022 72 ב.מ.  .4

 32 82 52 ד.א.  .5

 06 76 62 ח.ע.  .6

 05 022 75 ט.מ.  .7

 5 82 75 ש.ל.  .8



 00 022 78 ג.ט.  .9

 00 82 68 ח.ש.  .02

 5 82 75 כ.ש.  .00

 02 022 82 ב.ע.  .00

 06 022 74 נ.צ.מ.  .03

 022 022 2 א.ח.פ.  .04

 52 52 2 )עזבה( כ.ו.  .05

 82 82 2 )חדשה( כ.נ.  .06

 022 022 2 ל.א.  .07

 022 022 2 ה לעבודה()חזר מ.ל.  .08

 82 82 2 )אחראית מתנבים( ע.ק.  .09

 022 022 2 )בית הגימלאי( צ.י.  .02

 022 022 2 )עוזבת( ק.ע.  .00
 52 022 52 ג.ח .00
 02.36 09.66 9.32 סה"כ 

 

מדווח בגינן ע"י העירייה ואין משרד הרווחה  משרות המשולמות 02.36מהנתונים המוצגים לעיל מתברר כי ישנן 

 משתתף בהם.שאינו  וכמובן

תקני  את לילהגדבמטרה זה המקום לציין כי מומלץ לפנות למשרד הרווחה ולהדגיש את הקיים באגף הרווחה 

 בהתאמה לאלו המשולמות על ידי העירייה.ככל האפשר כך שיעמדו ם דהאכוח 

 תקציב פעולה .ב

ח על עלות העסקת של משרד הרווחה משתתף בשכר עובדים גם בדרך של תקציב פעולה. חשב האגף מדוו

 העובדים כפי שנרשמה בעירייה והמשרד מעביר את השתתפותו בשכר בהתאם לתקציב שנקבע על ידו.

 :כתקציב פעולה 0229ושכרם אשר דווח למשרד בשנת להלן פירוט העובדים 

 ד בש"חהשתתפות המשר בש"ח עלות השכר בעירייה שם העובד/ת

 45,548 54,038 א.א. .1

 400,90 72,408 ה.ד. .2

 9,534 00,303 ו.א. .3

 53,023 75,262 ג.ח. .4

 09,237 00,040 ר.ד. .5

 03,925 00,725 . ש.א6

 6,988 7,657 . ט.ד.7

 9,603 9,603 . פ.ב.8

 4,073 4,835 . ל.ש.9

 . ריכוזים02
 לעובדים זמניים

69,353 69,353 



 דווחים  סה"כ
 0229-ל            

337,444 303,765 

דיווחים  –פחות 
 0228עבור שנת 

 0229 -שדווחו ב

 (75,677) 

 048,288 337,444 סה"כ

 

 

 מהטבלה המוצגת לעיל מתברר כי :

עובדה אשר  .0229ש"ח בוצע רק בשנת  75,677 -בסך כולל של 0228דצמבר  -הדיווח בגין החודשים ספטמבר

כמובן שכספים אלו לא נתקבלו , 0229וגם בשנת  0228גם בשנת נת תקציב המשרד לעירייה עלולה לגרום להקט

אותו , שהם סך ש"ח ששולמו כשכר לעובדים 89,356 -לא דווח על סך 0229בנוסף, בשנת  .0228מהמשרד בשנת 

 .ש"ח 048,288 -לבין הדיווחים למשרד -337,444 - ההפרש דלעיל בין העלויות לעירייה

 

 גמולי השתלמות .ג

עבור גמולי השתלמות לכל אחד מהעובדים. בגמולים אלו משתתף משרד הרווחה ולפיכך יש העירייה משלמת ב

פעולה זו לא בוצעה לדווח למשרד הרווחה על הגמולים אשר שולמו לעובדים בצרוף התעודות המעידות על כך. 

באים ה תוצאות הבדיקה העלו את הפערים .מחוסר ידיעה ובשל העדר המידע הרלוונטיעל ידי חשב האגף 

 שנוצרו בין גמולי ההשתלמות אשר שולמו על ידי העירייה לבין אלו בהם השתתף המשרד:

תשלום חסר מהמשרד  פער עירייה משרד שם העובד/ת מס'
 לחודש

 ש"ח  אחוז     
 84 0% 2.82% 02.8% 02% ב.ש.י .0
 30 3% 0.8% 02.8% 8% ב.י.מ. .0
 046 3% 0.8% 02.8% 8% ד.ג. .3
 420 0% 0.0% 0.0% ------- א.ה.כ. .4
 43 0% 0.0% 7.0% 6% ב.ת.ח. .5
 47 0% 0% 6% 5% ש.ל. .6
 035 6% 5.8% 02.8% 5% ג.ר. .7

 987 %06    סה"כ 

 

, קיבל את המסמכים חשב האגף לאגף משאבי אנושפנה יצוין כי לאור המלצת הביקורת ועוד במהלך ביצועה 

  ד הרווחה לקבלת השתתפותו בתשלומים אלו לעירייה.החסרים והעבירם למשר

 

 השכלה

במהלך עבודתם משלבים העובדים הסוציאליים לימודים לתואר שני ולתעודה. בתום הלימודים עם קבלת 

תוספות אלו בגין השכלה זכאיות  .לזכאותםהתארים המתאימים משלמת להם העירייה תוספות שכר בהתאם 

 להשתתפות משרד הרווחה.

 יש להעביר את התעודות המעידות על ההשכלה למשרד הרווחה על מנת שישלם את התוספת לעירייה.יכך ולפ



 הביקורת מצאה כי לא נעשה כך במספר מקרים כלהלן:
 

שם  מס'
 העובד/ת

תשלום חסר מהמשרד  עירייה משרד
 לחודש

 ש"ח  אחוז    
 תואר

 B.A M.A 7% 696 א.ה.כ .0
 B.A M.A 7% 740 ב.א. .0
 B.A M.A 7% 622 ש.ת. .3
 0,237 00%   סה"כ פער .4

 גמולי תעודה
 085 0.5% 0.5% ----- פ.מ. .5
 004 0.5% 0.5% ----- ט.מ. .6
 070 0.5% 0.5% ------ ק.ר .7

 782 7.5%   סה"כ הפער 
 

כים אלו . מסמשחסרו לוחשב האגף פנה לאגף משאבי אנוש וקיבל את המסמכים עקב הביקורת ועוד במהלכה 

עוד במהלך הביקורת התקבלה השתתפות המשרד בהתאם  דווחו למשרד הרווחה לקבלת השתתפותו בשכר.

 לדיווחים אלה.

 0229סקירה על דו"ח תיקצוב והתחשבנות חודש דצמבר  .5

כפי  0229, מכיל בתוכו את כל הנתונים הכספיים לשנת 0229דו"ח תיקצוב והתחשבנות לחודש דצמבר 

 משרד הרווחה. שמשתקפים בדוחות

לידי ביטוי כל ההוצאות שדווחו על ידי העירייה והוצאו על ידה. לפיכך צריכה להיות הלימה בדו"ח זה אמור לבוא 

 .0229בין ההוצאות כפי שנרשמו בספרי העירייה לבין אלו שהוצגו בדו"ח ההתחשבנות בשנת 

"ח התחשבנות של משרד הרווחה לחודש , כפי שנשתקפו מדו)באלש"ח( 0229להלן תמצית עלויות הרווחה בשנת 

 וספרי החשבונות של העירייה: 0229 דצמבר

 



 הפעולה מס'

 

  ספרי העירייה

 

 (ש"ח )א

דו"ח תקצוב 

 התחשבנות

 ( ש"ח)א

 פער

 

 (ש"חא)

 3,003 0,934 6,057 שכר .0

 800 07,692 08,500 פעולות .0

 4,245 02,604 04,604 סה"כ 

 

במקום בהיקף בלבד אלש"ח  02,604 –כי למשרד הרווחה דווח על הוצאות בהיקף מהטבלה המוצגת לעיל מתברר 

 אלש"ח. 04,604של 

המשמעויות  אלש"ח. 800 אלש"ח ופערי דיווח של הוצאות פעולות בסך 3,003 -מדובר איפא בפער שכר בסך 

 . בהוצאות אלו כלל אלש"ח ועל כן לא השתתף 4,245בסך עירייה הוצאות  עלהכספיות הינן שהמשרד "לא יודע" 

בהערכה ]נוספת בעירייה מהמשרד תה מתקבלת השתתפות כספית יאילו דווח על חלק מההוצאות קיים סיכוי כי הי

 ש"ח, או לפחות חלק ממנו.אל 0,322-כ בסך של [זהירה

 



 :0229להלן עיקר הפעולות אשר לא דווחו למשרד בשנת  .6

השתתפות  סכום בש"ח שם הסעיף מס'
 המשרד

 פער

 54,290 2 54,290 תמיכה ללא השתתפות  .0
 78,568 2 78,568 הוצאות ארגוניות .0
 350,248 2 350,248 השתתפות לגילעד .3
 005,924 306,040 430,245 צרכים מיוחדים לזקן .4
 000,358 07,060 396,602 הסעות לאוטיסטים .5

 00,9728 333,423 0,055,373 סה"כ 

 

 השתתפות המשרד בתקציב הפעילות של האגף.פער גדול בהנתונים המוצגים לעיל מצביעים על 

חלק משמעותי ינו לעיל, ניתן היה לקבל שוטפים למשרד על ההוצאות אשר צואילו היו דיווחים לדעת הביקורת 

 משרד הרווחה בתקציב.מ אלש"ח כתוספת  800-כ מתוך הפער של 

וכי שבטבלה לעיל  5-ו 4ההפרשים בסעיפים  ודווח אגף הרווחה כי בעקבות הביקורת דווח טהלטיו ובהתייחסות

 .0202משרד הרווחה השלים השתתפותו ב 

 גביה צד ג'

על האגף לגבות היה אשר , גביית ההשתתפות העצמית מהמוטבים[ ,מצד ג' ]שהיא, כאמור להלן פירוט הגביה .7

 , כפי שנרשם בספרי העירייה:0229בשנת  בהשוואה לגביה בפועל שנגבתה 0229בשנת 

 פער גביה בפועל סכום לגביה  הנושא מס'
  ₪ ₪ ₪ 
 (47,282) 54,230 6,950 יום לילד המוגבל גרתמס .0
 3,008 08,270 00,089 יום שיקומי לנכים עוןמ .0
 05,545 2 05,545 יום שיקומי לאוטיסט עוןמ .3
 (03,360) 30,604 09,063 מפגרים במעון טיפולי .4
 (03,950) 30,066 7,005 שרותי תומכים למפגר .5
 09,876 2 09,876 הסעות למ.יום למפגר .6
 (302) 05,830 05,500 מע"שים .7
 986 2 986 נופשונים למפגר .8
 04,770 7,746 00,508 סידור מפגרים במוסדות .9

 03,839 2 03,839 טיפול בהורים ובילדיה .02
 (04,363) 07,206 0,663 מצוקה בקהילהמשפחות ב .00
 46,372 2 46,372 טיפול בפרט ובמשפחה .00
 (0,539) 32,720 08,063 אחזקת ילדים בפנימיות .03
 (07,739) 90,357 64,608 תכנית עם הפנים לקהילה .04
 (3,629) 37,282 33,470 טיפול בילד ובקהילה .05
 (7,909) 02,069 0,342 ילדים במצוקה עולים .06
 022,486 728,036 828,624 * אחזקת זקנים במעונות .07
 (996) 0,022 024 נופשון לזקן .09
 (6,528) 30,076 05,768 מסגרות יומיות לזקן .02
 7,463 2 7,463 מועדונים תכנית העשרה .00
 395 2 395 תעסוקת זקנים במועדון .03
 408 2 408 טיפול בזקנים עולים .05
 (00,752) 00,752 2 ולי שואהניצ .06
 (73,025) 065,022,0 372,073,0 סה"כ 

 * כולל פיצול קצבה

 הערות:



כפי שמוצג בטבלה, לא כל הסעיפים בהם קיימת גבייה נפתחו בספרי החשבונות של העירייה ולכן  .א

 .לא ברור אם אכן נערכה הגבייה המתאימה

שתתפים בסך כולל של בגינן נגבו כספים מהמערך פעילויות נוספות, מעבר לדרישות המשרד, האגף  .ב

 .אלש"ח 352 -כ

כן יש -הן קיזוז המשרד והן הגביה בפועל, מצטברים, ועל –הרישומים, המתייחסים לגביה צד ג'   .ג

. הרישום מתייחס רק לשנת 30.00.29לנהל ספרי עזר על מנת לדעת יתרת חובות אמיתית עד ליום 

 .על בסיס מזומן 0229



 וז הממצאיםריכ –פרק ד' 

או  ₪מליון  0.3 -קף מוערך של כינמצא כי העירייה יכלה ויכולה למצות תקבולים נוספים ממשרד הרווחה בה .0

 לפחות חלק ניכר ממנו.

ניתן  .עקרונית כפי שמקובל 75% -במקום ב 0229מתקציב הרווחה בשנת  62% -משרד הרווחה השתתף רק ב .0

, או כספית נכבדהמתקציב הרווחה, שמשמעותו תוספת  %75היה לנסות לגרום למשרד להשתתף בשיעור 

ע"י פניות חוזרות ונשנות למשרד ומעקב  - זאת כפי שמקובל ברשויות מקומיות רבות. %72לפחות בשיעור 

 שוטף אחר שינויים באישור הקצבותיו עקב תקציבים מתפנים.

לי עבתושבים בו הופנה לטיפול אלש"ח. עיקר 09,650 –לגבעתיים הסתכם בסך  0229-ב תקציב משרד הרווחה .3

 (.04%( ושכר עובדי אגף הרווחה )05%(, נכים )52%)פיגור שכלי 

ונכים, הזכאים  בתושבים בעלי פיגורטיפול מקצועי  שהדגש הוא עלהינה  המשמעות של הרכב התקציב

 .ופחות על טיפול בעוני למענים הולמים בהתאם למוגבלותם

אלש"ח,  6,057כאשר מהם ₪,  04,672 -אגף הרווחה לעירייה הסתכמה ב פעולותלעלות סך תקציב העירייה וה .4

 אלש"ח הושקע בביצוע פעולות האגף. 08,503 –הושקעו בשכר עובדים והיתר  ,05%המהווים 

המשמעות הינה כי העירייה מוסיפה ממשאביה . 75%בלבד, במקום  36%חלק המשרד בשכר עובדים מהווה  .5

תוספת העירייה בשכר עובדים מתבטאת  ., בעיקר בשל הוותקהרווחה היא להגדלת שכר העובדים באגף

בשלושה מרכיבים עיקריים: תוספת משרות שאינה מתוקננת על ידי המשרד, שכר גבוה יותר מהמתוקנן על 

 ידי המשרד, פערים בשכר ובמשרות שלא דווחו למשרד .

 על:מצביעים הממצאים לגבי השתתפות המשרד בשכר העבודה  .6

במידה וכל המשרות אשר  אלש"ח. 0,043 -המסתכמות ב ,משרות 02.36 -תפות המשרד בהעדר השת .א

 מאות אלפי ש"חאויישו על ידי העירייה ושולמו על ידה היו מתוקננות על ידי המשרד ניתן היה לקבל 

 .מהמשרד בשנהנוספים 

 משרד הרווחה.העדר השתתפות המשרד במספר רכיבי שכר אשר שולמו על ידי העירייה אך לא נדרשו מ .ב

בהעדר דיווחים מתאימים למשרד, לא הוחזרו לעירייה כספים אשר שולמו לעובדים בגין גמולי תעודה, 

 .ש"ח בשנה 52,222 -בסך כולל של כ גמולי השתלמות והשכלה

  בעקבות הביקורת דווח חשב האגף כי הגיש את הנדרש והמשרד נענה בנושא                 בהתאם.      

דוחות ההתחשבנות אשר הגיעו ממשרד הרווחה, התברר כי הוצאות כלליות אשר הוצאו על ידי של בסקירה  .7

 לא דווחו למשרד.אלש"ח  800 –האגף בסך כולל של 

מקשישים ₪  022,486סך של עפ"י הנהלת החשבונות שבספרי העירייה הייתה צריכה העירייה לגבות עוד  .8

 המסודרים בבתי אבות.

)אותם משה"ר מדגיש ומחזק  יב את פעולותיו לתחום המשפחה והילד והנועראגף הרווחה אינו מרח .9

 , עובדה המונעת מתן שירותים לאוכלוסייה רחבה יותר.לאחרונה(

 שלא התקבלו כלהלן: /אפשריותהכנסות צפויות 0229ח , היו בשנת "כפי שמתברר מהדו -לסיכום  .02
 
 



 ש"ח התחום
 52,222 . שכר0
 352,222 בשכר . הרחבת דיווחים נוספים0
 022,486 . גביה מקשישים3
 800,222 . דווח הוצאות ע"י העירייה4

 0,300,486 סה"כ

 



 סיכום והמלצות –פרק ה' 

שרד הרווחה כאמור, מיצוי נכון וטוב יותר של מערכת הדיווחים וההתחשבנות של אגף הרווחה בעירייה עם מ .0

, או למזער לעירייה ₪ ןמליו 0.3 -כמשוערת של  יםתקבוליכול להביא תוספת  -ח זה "בהתאם להערות דו

 חלק משמעותי ממנה.

 לתקציב העירייה.ביחס תקציב משרד הרווחה נמוך  .0

 של ליחסלפחות להרחבת בסיס התקציב במשרד הרווחה. ניתן להגיע ח זה "ברוח הערות דומומלץ לפעול 

שלא לדבר על השאיפה הכללית ליחס  ,הרשויות המקומיותמ ברבות, כפי שמקובל עירייה 32% -משרד ו 72%

 .05% / 75%העקרוני של

המשמעות הינה כי  .םמתקציב העירייה בשכר בלבד 36% מהווהעובדי הרווחה תקציב משרד הרווחה בשכר  .3

הדבר מומלץ לפעול מול המשרד לשינוי המשרד לא מודע לעלויות הגבוהות של העירייה בנושא שכר ועל כן 

 .ח", כמפורט בגוף הדוומעודכנים באמצעות דיווחים שוטפים

 .0229אשר לא דווחו למשרד בשנת ₪  800,222הוצאות בסך ופורטו לעיל נמצאו כאמור,  .4

 מומלץ לפעול לדווח כל ההוצאות למשרד הרווחה מידי שנה.רבית ימלקבלת השתתפות 

 וטפת.במוסדות, במסגרת כל שנה שקשישים מומלץ לפעול להגברת הגבייה בסעיף ראוי, אפשרי ו .5

קבלת המסמכים החסרים לחשב אגף הרווחה פעל באופן מיידי לתיקון הליקויים שהוצגו בנושא השכר,  .6

 העברתם למשרד הרווחה.לו

ח "חשב האגף דווח בעקבות טיוטת דו בשנה.₪  52,222 –בתוספת בסך בסעיף זה הביקורת מעריכה כי מדובר 

 .0202ייתו, בשנה העוקבת הביקורת כי משרד הרווחה השלים סכום זה, בעקבות פנ

א דיווחם המלא ובמועד למשרד, חזור דיווח ולווד-ברותיש לערוך בקרה לאיתור הוצאות  –בנושא דיווחים  .7

 הקריטריונים לכך משתנים.ו מאחרודווח, 

למיסוד גבייה משופרת ומוקפדת ע"י חשב האגף באמצעות מעקב, פיקוח יש לפעול  –בנושא גבייה מצד ג'  .8

 ולות הגבייה של השתתפות עצמית של המוטבים.ל פעעובקרה 

 :המסקנות וההמלצותסיכום 

ניתן להרחיב  –שכר עבודה  :להלןמפורט רים כוניתן להגדיל את תקציב משרד הרווחה לעירייה בכמה מיש .9

מהשכר המשולם. לדעת הביקורת אפשר להגיע לשיעור  36% אשראת השתתפות המשרד בחלק גדול יותר מ

 52 -, בהיקף כשחסרו בנוסף לדווח דלעיל, על פרטי שכר -זאת .ש"ח[לא 352-]כ ת המשרדהשתתפו 72%-62%

 . , שהתקבלו חזרה בעקבות הערות הביקורת ותוך כדי קיומהאלש"ח

 .ש"חלא 800 -בנושא הוצאות על חשבון העירייה ניתן להרחיב את השתתפות המשרד בהוצאות לפחות בסך .02

 .ש"ח[לא 022-]כ לגבות את מלוא החובות להעמיקבנושא גבייה מקשישים ניתן  .00

 או₪, מליוני  0,3 -כהעירייה ב תקבוליח זה עשויות להגדיל את "כלל הפעולות ברוח דו .00

 בחלק ניכר מהם.לפחות 



 

 

 ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה תהתייחסו

 התחשבנות עם משרד הרווחה –בנושא: אגף הרווחה 

 

אני רואה חשיבות רבה בהגדלת הכנסות העירייה מהעברת כספים ממשרדי הממשלה   -בדומה לנושא קודם בדוח 

 בכל התחומים האפשריים. םהייעודיי

את הקשר עם משרד הרווחה, להשקיע כל מאמץ נוסף הוריתי לאגף הרווחה ליישם את המלצות הדו"ח, לחזק 

 אפשרי ולהתגבר על הקשיים על מנת להשיג את כל התקבולים האפשריים לעירייה בהתאם לחוק.

 .0200על תקבולים אלו להופיע בהצעת התקציב לשנת 

הכספים חודשים( והתקבלו  3כל דיווחי כ"א למשרד הרווחה עודכנו כמומלץ )כולל עדכון רטרואקטיבי של 

 המגיעים לעירייה בגין העדכון.

 ומרכיבי השכר של העובדים ברווחה. נקבעו נהלים על מנת להבטיח שלא יהיה פער בדיווחי כ"א

מדיניותי היא  שהעירייה תגדיל את תקבוליה ותנצל כל אפשרות וערוץ לקבלת כספים ממשרד הרווחה, כמו גם 

 מכלול המקורות הממשלתיים. 

 



 
 

 - אגף החינוך 
 דו"ח ביקורת על  

 בקרת החשבונות
 וההתחשבנות עם משרד החינוך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



  - אגף החינוך

 דוח ביקורת על בקרת החשבונות

 וההתחשבנות עם משרד החינוך

 

 כללי –' אפרק 
 

 רקע

המקומיות. משרד החינוך מתקצב את הרשות בעלויות הפעלת  ק חינוך חובה חינם מופעל ע"י הרשויותחו .0

מערכת החינוך שלה, מידי שנה, בהתאם למספר התלמידים הלומדים בכל אחת משכבות הלימוד בעיר. לכל 

 שכבת לימוד נקבע תעריף שונה ל"סל תלמיד" עפ"י מערכת הלימודים.

 קבוצות עיקריות כלהלן: 3 -יגוד לרשויות המקומיות אחרות, מורכבות משכבות הלימוד בעיר בנ .0

  3-5גילאי   –הגיל הרך. 

  ח'.-כיתות א' –בתי הספר היסודיים 

  יב'.-כיתות ט' –בתי הספר העל יסודיים 

כפי שהצטרפו יתר הרשויות  עיריית גבעתיים, כידוע, החליטה לא להצטרף למהלך החיטוב )חטיבות הביניים( .3

יות. יצויין כי מערך החינוך המיוחד משתלב בכל אחד משלוש השכבות, כאשר בנוסף משלם משרד המקומ

 החינוך, עבור ביצוע הסעות מבית התלמיד אל ומהמוסד החינוכי בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו.

משרד  הבלעדית של הרשות המקומית ובפיקוח מלא שלהפעלת והחזקת מוסדות החינוך בעיר הינן באחריות  .4

 החינוך.

השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת מערכת החינוך בעיר הינה ברמה בסיסית, שאין לרדת ממנה, אולם כל 

אחת מהרשויות המקומיות יכולה, בהתאם למשאביה היא, להוסיף תקציבים ללא השתתפות משרד החינוך, ככל 

 שיש לאל ידה.

 למערכת החינוך, מקורותיה העצמיים.עיריית גבעתיים בחרה במדיניות של הוספת משאבים 

הביקורת בחנה את ההיבטים הכספיים של השתתפות משרד החינוך בתקציב הפעלת מערכת  מטרות הביקורת: .5

וכן את בקרת החשבונות מול בתי הספר ואת מערכת ההתחשבנות של אגף החינוך עם  0229החינוך בעיר בשנת 

  משרד החינוך.



 קרי הממצאיםע

חלק לפחות או ₪ מיליון  0-3-כלמצות תקבולים נוספים ממשרד החינוך בהיקף של עד  ת ניתןלהערכת הביקור .6

יובהר כי אין מדובר  ע"י העמקת הבקרה, הטיפול והדיווח הנאותים בהתחשבנות מול המשרד. ,משמעותי מכך

 במחדל או רשלנות אך יש מקום לשיפור התחומים הללו.

 י בתי הספר העל יסודיים.לא מתקיימת בקרה מספקת על ניהול כספ .7

אינם מבוססים כיאות וכנדרש על דוחות  -רעונות יהתשלומים המועברים לבתיה"ס העל יסודיים למימון הג .8

 כספיים מבוקרים של בתי ספר. 

חשב אגף החינוך אינו עורך בקרות מספקות חודשיות על ההכנסות הצריכות להתקבל ממשרד החינוך בעבור כל  .9

 תחשבנות.התנהלת האחד מהנושאים בהם מ

"שנפלו" בין ₪,  072,222-דיווחים שלא נבדקו ולא נקלטו במשרד החינוך גרמו לאי קבלת תקבולים בהיקף של כ .02

 מנהל מדור גני ילדים לבין חשב האגף.

 הביאה להצלת מרבית הפסד הסכום הנ"ל.ים מיידית של הביקורת בנושא המלצת ביני
 

ורת על הנתונים שנקלטו במשרד החינוך בעקבות הדיווחים המבוצעים על מנהל מדור גני הילדים אינו עורך ביק .00

 ידו.

העסקת מזכירים ושרתים על ידי העירייה לבתי הספר היסודיים נעשית מעל ומעבר לתקנים שנקבעו על ידי  .00

 שים.לות השכר והן במספר התקנים המאויפיהם המשרד מממן ומשלם אותם, הן בע-משרד החינוך ושעל

ת נמצא כי האגף מבצע הסעות ללא אישור משרד החינוך לביה"ס "אמונים". בהתייחסות לטיוטת בנושא הסעו .03

 הדוח נמסר כי זהו נוהג רב שנים. ראוי לבחנו מחדש מעת לעת.

אלש"ח. גם אם ההוצאה  452-עלות העסקת מלווים מתבצעת תוך תוספת הוצאה בסך כ –החינוך המיוחד  .04

 זה ראוי לניתוח ולבחינה מחודשת במגמת חיסכון. דבר –מתבצעת מתוך מודעות והחלטה 

רישום החשבונות באגף החינוך מבוצע באופן שאינו מאפשר כראוי זיהוי מהיר ומלא של כל אחת מהיחידות  .05

בהתחשבנות עם המשרד, דבר המקשה על שקיפות הנתונים הכספיים וזיהוי הנתונים הכספיים של כל אחת 

 מהיחידות הפועלות באגף החינוך.



 קרי ההמלצותע

ההכנסות ובקרת הנתונים המדווחים למשרד החינוך במטרה לצמצם את -יש לפעול ע"י העמקת הבקרה, ניתוח .06

  הפער במיצוי לא מספיק של תקבולים מהמשרד.

יכולה להניב מול משרד החינוך , יסודית ומבוקרת יותר התחשבנות נכונהאף שאין מדובר ברשלנות הרי ש

]מותנה במאמצים  או לפחות חלק מהותי מהם₪ מיליון  0-3-עד כ שלמוערך ד בהיקף תוספת תקבולים מהמשר

 .שאגף החינוך יחליט להשקיע בנושא[

 

 -:להערכת הביקורת להגדיל תקבוליםניתן  מתוכםלהלן פירוט המרכיבים העיקריים 

 אלש"ח 
 0,030 שרתיםומזכירים  –. חינוך יסודי 0
 452 מלוי הסעות – . חינוך מיוחד0
 027 בי"ס אמונים . הסעות3
 522  . חינוך על יסודי4
 322 . יוח"א ותוכניות העשרה5
 356 סייעות וגננות – . גני ילדים6

 0,945 סה"כ

 

 יש לערוך בקרה שוטפת, מידי רבעון, על ניהול חשבונות בתיה"ס העל יסודיים. .07

 .יש לדרוש מבתיה"ס העל יסודיים דוחות כספיים מבוקרים מדי שנה .08

 על חשב אגף החינוך לערוך בקרה על ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך מידי חודש. .09

 על מנהל מדור גני ילדים לערוך בקרה שוטפת, על הנתונים המגיעים למשרד החינוך, מידי חודש. .02

מתוך תקבולים ₪  022,222-המלצת הביניים הדחופה של הביקורת בעת עריכתה תרמה להשבת למעלה מ

 אי בדיקת דיווחים ע"י מנהל מדור גני ילדים וחשב האגף.  שהוחמצו בשל

ולפעול  יש לערוך ניתוח מלא של כל הפערים מול המפתחות והתקנים שנקבעו על ידי המשרדבחינוך היסודי  .00

הכרה כנ"ל תגדיל את . הביקורת גורסת כי בנושא העסקת עובדים, מזכירים ושרתיםלהכרה בצרכים הקיימים 

 אלש"ח. 0,030בלפחות חלק ניכר מהפער הלא משולם של התקבולים מהמשרד 

יש מקום לערוך בחינה מחודשת של ההחלטות בנושא מלווי ההסעות והוצאות העירייה בתחום בחינוך המיוחד  .00

 זה.

מומלץ להיפגש עם נציג משרד החינוך בנושא השתתפות המשרד בהסעות לבית הספר  –בנושא הסעות  .03

ע"י המשרד. במידה ולא תושג השתתפות ראויה מעת לעת בחינה מחודשת של "אמונים", אשר אינה מתוקצבת 

 במגמת חיסכון.הצורך וההיקפים 

יש לערוך מחדש את הסעיפים בפרק החינוך הכנסות והוצאות על מנת שיאפשרו שקיפות וזיהוי מהיר של  .04

 הפערים בהשתתפות משרד החינוך לעומת הוצאות העירייה, לצורך ניתוחם ובקרתם.

קורת מאמינה כי שיתוף בין אגפי החינוך והרווחה בעירייה עשוי להניב תקבולים נוספים שיש במשרד הבי .05

    הרווחה לילדים הנזקקים לשיעורי עזר והעשרה ואין ידם משגת.  



 סקירת המערך הקיים –פרק ב' 

חשבונות מיום  על בסיס נתוני הנהלת 0229להלן דוח על התוצאות הכספיות של הפעלת מערך החינוך בשנת  .0

 )הסכומים בש"ח(: 02/00/0202

       הוצאות הכנסות  

 ביצוע תקציב  ביצוע תקציב סעיף
חלק 

 העירייה

אחוז 
הכנסות 
מהוצאו

 ת

חלק 
העיריי

 ה

 8,817,000 חינוך קדם יסודי
12,270,06

0 
10,187,00

0 
13,560,69

8 1,290,637 90% 10% 

 44% 56% 3,696,611 8,459,474 8,451,000 4,762,864 4,507,000 חינוך יסודי

 52% 48% 2,572,927 4,979,108 3,719,000 2,406,181 1,855,000 חינוך מיוחד

 68% 32% 162,548 239,063 239,000 76,514 73,000 חירום וקבט"ים

 22% 78% 116,451 519,286 437,000 402,835 370,000 מועדוניות

 35% 65% 306,227 869,702 881,000 563,475 690,000 תפוח פיס

 חינוך על יסודי
18,495,00

0 
17,848,98

6 
19,513,00

0 
19,166,23

9 1,317,253 93% 7% 

 40% 60% 1,283,300 3,231,698 2,975,000 1,948,398 1,590,000 שירותים פסיכולוגיים

 41% 59% 1,528,063 3,770,706 3,700,000 2,242,643 1,200,000 הסעות

 95% 5% 159,550 167,340 164,000 7,790 6,000 ימרכז פדגוג
יוח"א ותוכניות 

 95% 5% 1,394,907 1,462,878 1,442,000 67,971 100,000 העשרה

 100% 0% 528,517 528,517 617,000 0 0 קונסרבטוריון

 100% 0% 3,252,723 3,252,723 3,120,000 0 0 מנהל חינוך

 סה"כ
37,703,00

0 
42,597,71

7 
55,445,00

0 
60,207,43

3 
17,60971

6 71% 29% 

 

 .0229הנתונים הכספיים המוצגים לעיל מתייחסים לשנת הכספים 

 30 -בספטמבר ומסתיימת ב 0ההתחשבנות עם משרד החינוך הינה בעבור שנת לימודים המתחילה ביום  .0

כספים, התעלמה החודשים, הן בשנת הלימוד והן בשנת ה 00באוגוסט. בשל העדר שוני מהותי, בין מדידת 

 .שאין שוני במהותהביקורת משוני זה, בהצגת הנתונים בהנחה 

הנתונים המוצגים לעיל מצביעים על חלקה של העירייה בכל אחד מהנושאים שהוצגו לעיל. בעיקרון חלקה של  .3

 חלקה בשכר 03%העירייה, עפ"י הגדרת משרד החינוך הינו באחזקה שוטפת של מבני מוסדות החינוך, ובנוסף 

  מזכירות ושרתים )עובדי מנהל(. –העובדים 

שכר עובדי ההוראה בכל מוסדות החינוך מהגן ועד כיתה ט' משולם ישירות למורים על ידי משרד החינוך ואין 

 לעירייה כל התערבות בתשלומים אלו.   

את שני הפעיל במוסדות החינוך העל יסודיים העירייה היא זו המפעילה ומעסיקה את המורים. העירייה בחרה ל .4

בשיטת "ניהול עצמי". בפועל חברות ניהול מנהלות את שני בתי הספר  העיוניים םייבתי הספר העל יסוד

 העיוניים בעיר והעירייה מעבירה את מלוא הכספים שנתקבלו ממשרד החינוך לידי בתי הספר מידי חודש.

 העירייה את הגרעון שנוצר בבתי הספר.  העירייה משמשת "צינור" בלבד. בנוסף מכסה –לדברי חשב אגף החינוך 



 ממצאי הביקורת –פרק ג' 
 כללי

יכולה  –עם הקפדה והעמקה של הביקורת השוטפת על תקבולי משרד החינוך, ניתוחם ומעקב אחר דיווחם  .0

 בהמשך הדוח.כפי שמפורט בתחומים השונים ₪, מילון  3-העירייה לזכות בהכנסות נוספות של עד כ

מסך ההוצאות )בדומה  82%י הכנסות העירייה ממשרד החינוך היו צריכות לעמוד על שיעור הביקורת גורסת כ .0

 .70%למצב ברשויות דומות אחרות( ולא 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר חשב האגף כי העירייה קיבלה במודע ובמכוון החלטות בדיוני התקציב שלה 

הביקורת מקבלת טיעון זה אך גורסת לא מתקצב. שמטרתן הגדלת ההשקעות גם בתחומי חינוך שמשרד החינוך 

שתחילה יש להשקיע הרבה יותר מאמצים במיצוי תקבולים נוסף ממשרד החינוך ורק לאחריהם להחליט על מה 

 .ממימון עצמי וכמה להוסיף

נרשמה  –אשר כולל שכר עבור מזכירות ושרתים  –מהנתונים המוצגים לעיל מתברר כי בנושא חינוך יסודי  .3

השתתפות העירייה, במקום שיעורים  06%גבוהה מהמפתחות שנקבעו במשרד החינוך עבור העירייה: עלות 

הבהיר חשב האגף כי עיקר הסיבה היא עלויות לעובדים . בהתייחסותו לטיוטת הדוח 02% -ל 02%שנעים בין 

 ופורשים ותיקים שעלויותיהם הגיעו בעבר לשיעורים שמשרד החינוך אינו מכיר כיום.

, במקום בו 0229מהמשרד בשנת  47%מתברר כי העירייה השיגה השתתפות בשיעור של  - א הסעותבנוש .4

. אולם, בשל המורכבות של תקציב זה העדיפה הביקורת 52% -הממוצע ברשויות המקומיות האחרות נע סביב ה

נתקבלו  הוכרו ולאלנתח את הפעילות בשנת הלימודים תש"ע. בניתוח שכזה מתברר כי בשנה"ל תש"ע לא 

 שהוצאו בעיקר עבור הסעות עבור ביה"ס "אמונים".₪  027,406מהמשרד 

בהפעלת מערך החינוך המיוחד, אשר כולל העסקת מלווים בהסעות לתלמידים, שלמה העירייה הוצאה הגבוהה  .5

 מעבר לחלקה בעלות שנקבעה ע"י משרד החינוך.₪  452,222 -ב

לפעול להגדלתם לשיעורים   ניתן וצריךהם נמוכים מידי,  47%לדעת הביקורת תקבולים בגין מלווים בשיעור 

 גבוהים יותר, כפי שמקובל ברשויות דומות.

מהיר ומלא של כל אחת מהיחידות רישום החשבונות באגף החינוך מבוצע באופן שאינו מאפשר זיהוי  .6

ים של כל אחת בהתחשבנות עם המשרד, דבר המקשה על שקיפות הנתונים הכספיים וזיהוי הנתונים הכספי

 מהיחידות הפועלות באגף החינוך.



 חשבות אגף החינוך

משרד החינוך מעביר את המידע הנוגע להשתתפותו בתקציב החינוך לרשויות המקומיות באמצעות האינטרנט  .7

במערכת מית"ר. מידי חודש מעודכן באתר מית"ר הדוח הכספי המפורט, בגינו העביר משרד החינוך את 

 החינוך בעיר.השתתפותו בתקציב 

על חשב אגף החינוך להפיק את הדוח ולערוך בקרה על כל אחד מהסעיפים בהם הועברה השתתפות המשרד, על 

 מנת לוודא קבלת מלוא ההשתתפות מידי חודש. 

 וכדבריו מדי חודשבבדיקה שהתקיימה עם חשב אגף החינוך של העירייה התברר כי לא מבוצעת בקרה שכזו  .8

מסר חשב האגף כי הוא ידי משרד החינוך באופן אוטומטי. בהתייחסותו לטיוטת הדוח  התקבולים מועברים על

 חודשים סקירה פרטנית ברמת הסעיף הבודד. 3-חודשים בשנה וב 9מבצע סקירה חודשית כללית 

 הביקורת גורסת כי אין די בכך, כי התקבולים מגיעים כראוי רק לאחר שטופלו, תוקנו ודווחו.

היחידה המפיקה את הדוח  .ע"י חשב האגף שלוש פעמים בשנה ובשאר החודשים רק נסקרהדוח הנבדק מופק 

היא הנהלת החשבונות אשר עושה זאת רק לצורך רישום התקבולים בספרי החשבונות של העירייה ולא לצורך 

 עריכת בקרה.

ועברים במלואם החשב הוסיף כי כספים המתקבלים ממשרד החינוך בעבור שני בתי הספר התיכון העיוניים מ .9

 גרעון.למועבר גם כיסוי כן לבתי הספר ו

בנושא גני הילדים, הבהיר חשב האגף כי הטיפול בנוגע לרישום התלמידים מופקד בידי מנהל מדור גני ילדים  .02

 כל מידע נוסף בנושא נתוני התלמידים ואישורי הבטיחות.  . אין לחשבואילו הוא מופקד על ההיבט הכספי

תיכוניים העיוניים הבהיר החשב כי העירייה משמשת "צינור" בלבד. מכיוון שבבתי הספר בנושא בתי הספר ה

קיים קשר באמצעות חשבים אלו. כאשר ביה"ס  –מופקדים חשבים מלווים אשר תפקידם לנהל את כספי ביה"ס 

 נקלע לגרעון, העירייה מממנת את כל הגרעון.

ת בקרה מספקת ויסודית מידי חודש בחודשו על היקף א, שלא נערכולאור הדברים המוצגים לעיל ברור איפ .00

התקבולים המתקבלים ממשרד החינוך דבר היוצר מצב בו העירייה עלולה להפסיד כספים המגיעים לה בדין בשל 

 חולשת הבקרה.

 

 



 כללי -גני ילדים

 לדים בעיר.את הרשויות המקומיות על בסיס מספר התלמידים הלומדים בכל אחד מגני הי משרד החינוך מתקצב .00

על מנת שמשרד החינוך יתוודע לנתוני התלמידים בעיר, יש לדווח בראשית השנה למשרד החינוך, באמצעות 

 "החברה לאוטומציה", את פרטי התלמידים ופרטי הגן בו הם לומדים.

משרד החינוך עורך הצלבות של נתונים שנמסרו לו מכל אחת מהרשויות המקומיות )על מנת לא לשלם פעמיים  .03

עבור כל תלמיד( בהשוואה לנתונים הרשומים במרשם האוכלוסין באותה עת. בנוסף, הוא מאשר/ לא מאשר את 

 חד מהגנים הפועלים.הגן בו לומדים התלמידים שכן מידי שנה יש להמציא אישור בטיחות להפעלת כל א

עבור כל התלמידים שנמצאים המשרד לא ישלם לעירייה כלל  -במידה וגן ילדים לא אושר על ידי משרד החינוך

  בגן.

 דוחות עיקריים: 3מידי חודש מעביר משרד החינוך  .04

 מפורט עם שמות התלמידים שנרשמו/ נקלטו במחשבי המשרד. –דוח אחד 

 ויים בגינם לא קיבלה העירייה כסף.דוח שמצביע על כל השג –דוח שני 

 פירוט הכספים שהועברו לעירייה בגין גני הילדים. –במית"ר  –דוח שלישי 

מידי חודש יש להפיק את שלושת הדוחות ממערכות המחשוב של משרד החינוך ולערוך בדיקות להתאמת מספר  .05

 תלמידים שאושרו למספר התלמידים בפועל ולהתאמת הכספים שנתקבלו בגינם.



 גני ילדים - ממצאי הביקורת

על מנת לוודא שמשרד החינוך  0202, הביקורת דגמה את נתוני חודש אוקטובר 0229אף כי הדוח נערך לגבי שנת  .06

  רת(. להלן פרוט הממצאים:והביק מעביר את מלוא ההשתתפות גם באופן שוטף )בעת

לגרסתו מנהל מדור גנים בקיא במלאכה חשב אגף החינוך לא ערך בקרה בנושא התקבולים ממשרד החינוך שכן  .07

 ועורך בקרה באופן שוטף.

לעומת זאת  מנהל מדור גני הילדים גרס כי ענייני הכספים, התאמתם ובדיקתם כלל אינם מתפקידו ועל כן כלל 

 לא התייחס להיבטים הכספיים של התקבולים ממשרד החינוך.

ו "לחברה לאוטומציה" והתאמת הדיווח למיצוי בפועל. ערך בקרה שוטפת על הדיווח של - מנהל מדור גני הילדים

היא בקרה ראשונה לוודא שהמידע שהוזרם על ידו נרשם בחברה  –לאוטומציה" הבקרה על הדיווח ל"חברה 

 לאוטומציה.

 מנהל מדור גני ילדים ידע שעליו לבדוק ו/או לוודא שאכן משרד החינוך קלט את נתוני "החברה לאוטומציה".

 עבודתו מסתיימת בקשר מול "החברה לאוטומציה". רסתוולג מבחינתו

מכאן עולה שאף לא אחד בדק מה נקלט או לא נקלט במשרד החינוך ומה מתקבל או לא מתקבל ממשרד החינוך 

 .סאות"יוכל העניין למעשה "נפל בין הכ

ני כל גני הילדים, במהלך הביקורת התברר כי חשב אגף החינוך לא מודע לעובדה שישנו אתר באינטרנט עבור נתו .08

 שבו מציין משרד החינוך את הליקויים ומספר התלמידים בגינם מועברת השתתפות המשרד.

העלול לנבוע לעירייה  אובדן תקבוליםהביקורת נפגשה עם מנהל אגף החינוך באופן מיידי על מנת להתריע על  .09

א קיבלה השתתפות המשרד מחודש גני ילדים, העירייה ל 4כי בעבור טיפול, שכן נמצא אי ו מחמת העדר ידע

לא קיבל (. העדר התקבולים נבע מהעובדה שמשרד החינוך 0202ועד למועד הביקורת )נובמבר  0202ספטמבר 

 ₪. 072,222 -, על כן בעבורם לא הועברה השתתפות המשרד בהיקף של כגנים חדשים 4אישורי בטיחות בעבור 

עקבות אותה פגישה ולטפל באישורים הנדרשים ובתקבולים מנהל האגף התגייס לטפל בליקוי החמור לאלתר ב

 .המגיעים

בין חשב אגף החינוך למנהל מדור גני הילדים בהשתתפות נציג המבקר,  02/00/0202חה שנערכה ביום חמישי בשי .02

 טען חשב אגף החינוך ש"אינו יודע לקרוא" את דוחות מית"ר  ולכן לא יכול לדעת שקיימת בעיה.

"ר הייתה מצביעה על הכשל באופן מיידי. אולם מאחר ולא טרחו לקרוא דוחות אלו נוצר קריאת דוחות מית

 ליקוי, שלא טופל ע"י הגורמים המתאימים.

במשרד החינוך וכי הכספים  המומלץ הנדרש תיקוןהבעת כתיבת הדוח, נתברר )באמצעות אתר מית"ר( כי נערך 

 ₪. 020,047סך של  , בהתקופה , מראשית0200נתקבלו בחודש ינואר המגיעים לעירייה 

 בתי הספר היסודיים

 השתתפות משרד החינוך בתקציב הפעלת בתי הספר היסודיים:

בתי הספר היסודיים בעיר מופעלים בשיטת הניהול העצמי. השיטה קובעת כי ביה"ס יהיה מופקד על ניהול  .00

וך מעניק לבתי ספר אלו תוספת הוצאתיו השוטפות, לרבות: חשמל, מים וכו' ולמעט עלויות שכר. משרד החינ

מיוחדת עבור עלויות הניהול. העירייה מעבירה לביה"ס מידי חודש את התקבולים המגיעים ממשרד החינוך 

להפעלת ביה"ס. בנושא עלויות השכר, העירייה היא זו המשלמת את שכר העובדים ומתקשרת עם חברות 

 הניקיון לביצוע עבודות הניקיון.



שנתקבלו  בהשוואה לתקבולים , 0229הכספיים של מערך החינוך היסודי בשנת  להלן תמצית הנתונים .00

   ממשרד החינוך ומהורי התלמידים:

 תשלומים  הנושא

 ש"ח 

 תקבולים

 ש"ח

 פער 

 ש"ח

 782,365 524,247 0,084,400 . הפעלת שירותי שמירה0

 0,790,002 842,004 0,630,334 . הפעלת בתי ספר בניהול עצמי0

 50,254 042,604 090,678 ות ביטוח תלמידים. הוצא3

 0,030,504 3,007,506 3,260,074 . שכר מזכירים ושרתים4

   0,087,876 . שרותי ניקיון בבתי ספר5

 3,757,263 4,720,400 8,459,474 סה"כ

 

 הפער בין התקבולים לתשלומים נובע מ: .03

 ₪ 782,365            -. הפעלת שירותי שמירה 0

 ₪ 50,254                      -. ביטוח תלמידים0

 ₪ 0,030,504 -. תשלומי שכר לשרתים ומזכירים3

למזכירים ושרתים גבוהות יותר מאשר  בשיחה שהתקיימה עם חשב אגף החינוך, הסביר החשב כי עלויות השכר

 ביתם ותיקים. נקבע בתקני משרד החינוך וזאת בשל הוותק הרב שצברו העובדים אשר מר

בנושא שירותי השמירה, השתתפות המשרד לביטחון פנים הינה נמוכה יותר מאשר העלויות בהן עומדת 

 העירייה.

הביקורת גורסת כי ניתן לקבל הכרה של משרד החינוך בתוספת בתקנים ובמפתחות למזכירות ושרתים, אשר 

 תסגור חלק ניכר מהפער המצוין לעיל.

 

 בתי הספר העל יסודיים

בבעלות העירייה, אשר קבעה כי ינוהלו ב"ניהול עצמי". המשמעות של  שני בתי הספר העל יסודיים בעיר הינם .04

"ניהול עצמי" הינה שכל אחד מבתי הספר מקבל מהעירייה את הכספים שהועברו לה ע"י משרד החינוך ומפעיל 

מיים תקציבים לביה"ס לנושאים את ביה"ס כישות עצמאית. במידה והעירייה חפצה היא מוסיפה ממשאביה העצ

שנבחרו על ידה. במקרה בו נוצר גירעון בביה"ס העירייה היא זו שדואגת לכיסוי. צורת התנהלות שכזו, אינה 

נפוצה ברשויות המקומיות, שכן ללא כל פיקוח של העירייה ו/או נציגי אגף החינוך והגזברות על ההתנהלות 

 טעם, הגיון ואין לה מקום.אין לה  –הכספית של כל אחד מבתי הספר 

   להלן הממצאים: 0229הביקורת בחנה את הנתונים הכספיים לשנת  .05

 

 ש"ח 
 09,066,039 סה"כ הוצאות
 07,848,986 סה"כ הכנסות

 0,307,053 חלק העירייה בחינוך העל יסודי
 %7 חלק העירייה באחוזים

 

 0-עבר מלוא התקבול המגיע ממשרד החינוך להבהיר החשב כי מידי חודש מו בשיחה שהתקיימה עם חשב האגף .06

 בתי הספר והעירייה משמשת כ"צינור" בלבד.



פועלים חשבים מלווים שתפקידם לנהל את כספי ביה"ס. במידה וביה"ס נקלע לקשיים כספיים, מעבירה  ס"בביה

 העירייה השתתפות נוספת לכיסוי הגרעון.

 בתי הספר ולהלן הממצאים: 0-הביקורת קיבלה לידיה את המאזנים לשנה"ל תש"ע  מ .07

 

 ביה"ס ע"ש  
 ]בש"ח[ דוד קלעי

 ביה"ס ע"ש 
 ]ש'[ שמעון בן צבי

 ]בש"ח[סה"כ 

    הכנסות
 06,725,989 6,209,005 02,686,774 . הכנסות ממשרד החינוך0
 555,426  555,426 . הכנסות מעיריית גבעתיים0
 093,479  093,479 . הכנסות אחרות3
 309,052  309,052 יינים. הכנסות ממצט4
 005,946  005,946 . הכנסות מועדון הספורט5
 029,628  029,628 . הכנסות מתלמידים6

 08,209,678 6,209,005 00,222,463 סה"כ הכנסות



 

    הוצאות
 06,075,320 7,209,635 9,055,666 . שכר עובדי הוראה0
 0,357,220  0,357,220 . שכר עובדי מינהל0
 027,042  027,042 שכר מאמני ספורט. 3
 758,068  758,068 . הוצאות תפעול כלליות4
 003,032  003,032 . הוצאות מצטיינים5
 05,953  05,953 . הוצאות מועדון ספורט6
 326,223  326,223 . הוצאות מעבדות7
 449,828  449,828 . הוצאות תלמידים8

 9,380,7240 7,209,635 00,363,269 סה"כ הוצאות

 0,363,206 0,222,402 360,626 גרעון מהפעלת ביה"ס תיכון

 

הביקורת מדגישה כי הדוחות הכספיים אשר הוצגו ע"י שני בתי הספר העיוניים, אינם מבוקרים כנדרש ומוגשים  .08

ינם באופן לא מקצועי, עובדה הגורמת להטלת ספק בגובה הגרעון המוצג בשני בתי הספר. נראה כי דוחות אלו א

 משקפים את מלוא הפעילות בשני בתי הספר.

הביקורת מתכוונת לערוך בדיקה יסודית בניהול כספי בתי ספר התיכון, שכן אף כי העירייה הפקידה את הניהול 

 בידי חברות ניהול, הרי שעדיין האחריות לניהול כספי ביה"ס מוטלת על העירייה.

 ונים הבאים )בש"ח(:עיון בספרי החשבונות של העירייה מצביע על הנת .09

 

ביה"ס שמעון  ביה"ס קלעי תאור
 סה"כ בן צבי

 . סך התשלומים לביה"ס0
 00,809,924 6,580,937 08,420,840 

 . סך התקבולים ממשרד החינוך0
 

(00,309,924) (6,368,680) (07,688,585) 

עודף תשלומים לביה"ס מעבר 
 לתקבולי משרד החינוך

522,222 004,056 704,056 

 

השוואה בין הרישום בספרי החשבונות של העירייה לרישום במאזני ביה"ס לשנה"ל תש"ע, מצביעה על הנתונים  .32

  הבאים )בש"ח(:

 ביה"ס קלעי תאור
ביה"ס שמעון 

 סה"כ בן צבי

. תשלומים לביה"ס ע"י העירייה לפי 0
 העירייה

00,000,589 6,632,928 07,850,497 

 07,060,395 6,209,005 00,040,082 סלפי ביה" –. תקבולים מהעירייה 0
פער ברישומים חשבונאיים בין ביה"ס 

 לעירייה בשנה"ל תש"ע
02,590 600,693 590,020 

 

ההשוואה המוצגת לעיל מצביעה על פער ברישום העברות הכספים שבוצעו ע"י העירייה, בביה"ס "שמעון בן  .30

 ₪. 02,590בסך  ובביה"ס "קלעי" נרשמו יותר הכנסות₪  600,693צבי" בסך 

 

 החינוך המיוחד

במערך החינוך המיוחד מופעלות סייעות טיפוליות בכל שכבות הלימוד בעיר. סייעות אלו מלוות ומסייעות  .30

לתלמידים בעלי מוגבלויות מסוימות להשתלב בכיתות לימוד רגילות. משרד החינוך משתתף בעלות הסייעות 



י שנקבע על ידו. בנוסף, לתלמידים אלו מוענקת הסעה מהשכר התקנ 022% -ל 72%בשיעורים שנעים בין 

מלווה. שכרה של המלווה משולם אף הוא על ידי העירייה המעסיקה הישירה ומשרד ת אליה מצטרפמיוחדת 

חזור(  -שעות מידי יום )הלוך  0-החינוך משתתף בשכרה, בהתאם לשעות העבודה בהן היא עובדת. בדרך כלל כ

 בתעריף שכר מינימום.

, הלומדים בערים אחרות, העירייה מחויבת באגרת ידים בחינוך המיוחד אשר אין להם מענה מתאים בעירתלמ .33

 לימודי חוץ.

 :0229רך החינוך המיוחד בעיר בשנת להלן הנתונים הכספיים של הפעלת מע

 פער תשלומים תקבולים 

 (0,590,730) 3,703,050 0,030,409 . שכר העסקת סייעות 0

 (552,450) 0,243,563 493,000 . שכר מלוות0

 005,372 58,328 073,678 א". אחזקת מתי3

 (65,968) 65,968 2 . שרות לאומי4

 08,693 80,392 020,283 . הזנה5

 (5,708) 5,708 2 . מועדון טיפולי6

 (0,279,806) 4,979,028 0,899,090 סה"כ 

 ת נרשמו בסעיף הסעות* תקבולים בגין מלוו

 

בעוד שההכנסות שנתקבלו ממשרד  0229בשנת ₪  0,342,230עלויות העסקת המלוות בחינוך המיוחד הגיעו לכדי  .34

 75%משרד החינוך, השתתפות המשרד הינה בשיעור בלבד. על פי ההנחיות ₪  493,000 -החינוך הסתכמו ב

₪  659.03לשנת לימודים תשס"ט ובחודש סך ₪  7,902.85דהיינו  ות העסקת מלווה עפ"י שכר מינימום,מעל

 למלווה.

א ולליווי תלמיד אחד. ברור איפ שעה חזור( 0שעה הלוך +  0שעות עבודה ביום ) 0-כ בעבור כאמור שכר זה הינו

לערוך את מערך ההסעות באופן המיטבי שבו מלווה אחת תלווה מספר תלמידים והכל בכפוף  כי על העירייה

 משרד החינוך. לתנאי האישור של

הינם נמוכים מידי, ניתן וצריך לפעול להגדלתם לשיעורים  47%לדעת הביקורת תקבולים בגין מלוות בשיעור 

  גבוהים יותר כפי שמקובל ברשויות דומות.



 הסעות

משרד החינוך משתתף בעלות הפעלת מערך ההסעות למוסדות החינוך בעיר, בהתאם לקריטריונים ולמסלולים  .35

 ידו.שאושרו על 

שיעור ההשתתפות בעלות ההסעות הינו פרטני לכל מסלול כאשר על העירייה מוטלת "לשכנע" את המשרד כי 

  חוק, שהרי מדובר בתלמיד החינוך המיוחד.-ההסעה מוצדקת והתלמיד זכאי להסעה זו על פי

דווחו  רכזת ההסעות מופקדת על נושא ההתחשבנות עם משרד החינוך ומתפקידה לוודא שאכן המסלולים .36

 למשרד החינוך.

הוברר כי התקבולים שמתקבלים בגין אותם מסלולים לא נבדקים על ידה מידי חודש, וכן לא על ידי חשב אגף 

 החינוך.

 ,עלותם והתקבולים בגינם, בשנה"ל תש"ע מצביעה על הנתונים הבאים: יסודית של המסלולים בדיקה .37

 

 

 

 

 

 

תשלום הסעה עבור ביה"ס "אמונים" נובע בעיקרו מ₪  027,406העדר התקבולים בגין הסעות בשנה"ל תש"ע  בסך 

ועוד הסעות נוספות שהעירייה ביצעה במימון עירוני. לדעת הביקורת יש מקום לפעולה מול משרד החינוך בנושא 

 העדר תקבולים המצוין לעיל.
 

 שיתוף פעולה בין אגף הרווחה לאגף החינוך

ובעיקר באלו שחסרים משאבים הביקורת מציינת כי אגף החינוך בעיר משקיע משאבים רבים בתלמידים  .38

 לקידומם והצלחתם.

מנגד, במשרד הרווחה, קיים תקציב המיועד לסייע למשפחות עם ילדים הזקוקים לשיעורי עזר והעשרה ואין  .39

 באפשרותם לממן שירותים אלו.

ום הביקורת מדגישה כי קיים צורך הכרחי לשתף את אגף הרווחה במצוקות של תלמידי אגף החינוך, על מנת לרת .42

 את תקציבי משרד הרווחה לתועלת התלמידים במערך החינוך בעיר.

 הביקורת לא מצאה כל קשר בין שני אגפים אלו למטרות העצמת המשאבים של אגף החינוך בעיר. .40

 השתתפות העירייה בתקציב החינוך. שיתוף פעולה שכזה עשוי לצמצם את שיעור  .40

 ש"ח 
 3,320,002 סך עלות ההסעות בשנת תש"ע 

 850,546,0 בגין שנה"ל תש"ע  התקבולים ממשרד החינוךסך 

 068,754,0 53%בשיעור  –חלק העירייה 

 0,550,506 47% –עפ"י מפתחות שנקבעו ע"י משרד החינוך  –חלק העירייה 

 027,406 העדר תקבולים בשנת תש"ע 



 

 ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה תהתייחסו

 בנושא: בקרת חשבונות והתחשבנות עם משרד החינוך

 

אני רואה חשיבות רבה בהגדלת הכנסות העירייה מהעברת כספים ממשרדי הממשלה   -בדומה לנושא קודם בדוח 

 בכל התחומים האפשריים. םהייעודיי

 מקורות משרד החינוך.יצוין שבשנים האחרונות הוגדלה משמעותית ההקצבה מ

הוריתי לאגף החינוך ליישם את המלצות הדו"ח, לחזק את הקשר עם משרד החינוך ולהשקיע כל מאמץ נוסף 

 אפשרי להשיג את כל התקבולים האפשריים לעירייה בהתאם לחוק.

 .0200על תקבולים אלו להופיע בהצעת התקציב לשנת 

קבוע נוהל מסודר לבדיקה חודשית של כל התקבולים המגיעים לעירייה ממשרד ה הוטל על מנהל אגף החינוך ל

 חינוך בכלל ובנושא הסעות בפרט.

ככלל, אני רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה וקשר בין אגפי העירייה על מנת לשפר את השירות לתושב והשגת 

 ייעול בעבודה.

 הדדי בין האגפים, בדגש על הנושא הכספי,  ברוח זו.הנחיתי את מנכ"ל העירייה החדש לפעול להעמקת הקשר ה

 קיבלתי בסיפוק דיווח שחלק מהמלצות הדוח יושמו ומנכ"ל העירייה ינחה לגבי השלמת תיקון הליקויים.

 



 

 בנושא  דוח ביקורת

  – חינוך מיוחד

 תלמידים וליווי יסעיםה

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 
 



 דוח ביקורת

 בנושא

 תלמידים וליווי יסעיםה – חינוך מיוחד

 מבוא –פרק א' 

 מבוא 

ההיסעים וליווי התלמידים בחינוך  רכתורת על מעבמסגרת תוכנית עבודת הביקורת בעירייה, קויימה ביק .056

 המיוחד.

מערכת ההסעות מוסדרת בתקנות ובהנחיות ממלכתיות ונועדה לדאוג לרווחתם, כמו גם לבטיחותם של  .057

 התלמידים הזכאים לה.

 טרות הביקורתמ  

 את הנושאים הבאים: נועדה לבחוןהביקורת  .058

 ם.ניהול מערך ההיסעי .א

 .ההיסעים מערךול הקשורות לניה מערכות מידע .ב

 .יסעיםזכאות תלמידי החינוך המיוחד לה .ג

 .בדיקת התחשבנות עם חברות ההיסעים .ד

 .פיקוח על ההיסעים .ה

 .היסעים בשטח אופן ביצוע  .ו

 לתלמידי החינוך המיוחד.היסעים הווי ילאופן  .ז

 

 שיטה

נמסרו קבצים לביקורת פגישות עבודה עם מנהלת המחלקה לטיפול בפרט ועובדת ההיסעים.  הביקורת קיימה

קבצי ההיסעים, קבצי מלווים, קבצי ועדת  המכילים את פרטי ההיסעים, המנוהלים על ידי אחראית ההיסעים:

 ההשמה, קבצי תלמידים ומסמכים שונים שאפשרו לביקורת הבנה מלאה בנושא )פירוט מופיע בגוף הדוח(. 



 קרי הממצאיםע

 בפרק הממצאים בדוח(  -)פרוטם 

 התלמידים בבוקר נמצאו הממצאים הבאים: הורדתנערכה בשני מוסדות חינוך בשעת ביקורת היסעים שב .059

 בניגוד  על מנת להוריד את התלמידים בהילוך אחוריאשר נסע היסעים נצפה רכב  4.0

 .להוראות    

    .כנדרש אין תחנה המיועדת לאיסוף והורדת תלמידים בדקושנבשני מוסדות חינוך  4.0

 לא מותקנים שלטי אזהרה המתריעים על תחנת בדקו שנוך בשני מוסדות חינ 4.3

 .כנדרש איסוף והורדת תלמידים     

 השגיח על הורדת לבאחד מהמוסדות לא היה מורה תורן מטעם בית הספר  4.4

 .כמתחייב מההנחיות התלמידים שהגיעו עם אחד מרכבי ההיסעים     

 . כנדרש של הרכב ת הקדמיתשלא מהדל באחד ממוסדות החינוך ירדו התלמידים  4.5

 ".הסעת תלמידים" ים שלשלט ובשני רכבי היסעים שנבדקו לא הי 4.6

 בהנחיות  כנדרש רכב היסעים שנבדק לא היה מצויד במכשיר קשר למוקד 4.7

  .הביטחון     

ל מודוב במקום להשתמש ,באמצעות קבצים במעבד תמלילים תידניבאגף החינוך מתבצע מערך ההיסעים ניהול  .062

 חצי שנה.  למעלה מאשר מותקן בעמדתה של רכזת היסעים מזה  היסעים ממוחשב 

קבצי ההיסעים אשר משמשים כבסיס הנתונים המרכזי לניהול מערך ההיסעים אינם כוללים את כל קווי  .060

ההיסעים הקיימים בפועל, דבר אשר אינו מאפשר בקרה נאותה אחר התשלומים המועברים לחברות ההיסעים 

   . ר מצג לפיו משלמת העירייה בגין קווים אשר אינם בבעלותהוכן יוצ

נמצאו תלמידים אשר מספרי תעודות הזהות שלהם אינם מופיעים בקבצי ההיסעים, דבר אשר עלול להוביל  .060

 לטעויות בניהול מערך ההיסעים.

שמה אינה נמצאה תלמידה אשר מקבלת שירותי היסעים, וזאת למרות שהלקות שנקבעה לה במסגרת ועדת הה .063

 מזכה בהיסעים על פי הוראות חוזר הסעות תלמידים.

תלמידים אשר אינם זכאים להסעה, אולם הם מקבלים שירותי היסעים על בסיס מקום פנוי בהסעה של  3נמצאו  .064

 .תלמידה אחרת. לא הוצגה בפני הביקורת מדיניות של העירייה בנושא הסעת תלמידים על בסיס מקום פנוי

מקבל ליווי בהיסעים, אולם לא נמצאה החלטת ועדת ההשמה אשר נערכה בעניינו אשר נמצא תלמיד אשר  .065

 וי בהיסעים, בהתאם להוראות התקנות.קובעת, כי הוא בעל לקות המזכה אותו בליו

תלמידים שאינם מופיעים בקבצי  0תלמידים אשר הוצמד להם מלווה בהיסעים בשנת תשע"א, נמצאו  04מתוך  .066

 ועדות השמה. 

 מלווי היסעים אשר נוסעים ליעדים זהים, אולם היקפי המשרה שלהם שונים. נמצאו  .067



 .לא קיימת בעירייה מדיניות אחידה וברורה  המקצה מספר שעות אחיד לכל יעד ליווי .068

 לא קיימים במחלקה נהלים בסיסיים אשר אמורים להסדיר את פעילות ההיסעים.  .069

ת לשעות בהן מתקיימות הסעות התלמידים. משכך, אינן תואמובמשרד שעות עבודתה של אחראית היסעים  .072

קוימו עדכונים או ביטולי היסעים ישירות בין הורים לנהגים, דבר אשר פוגם בבקרה הנערכת על ידי אחראית 

 ההיסעים ועלול להוביל לתשלומים שגויים לחברות ההיסעים. 

על כך שנערכה בדיקה פרטנית סימונים המורים  אסמכתאות או לא נמצאובדוחות נסיעה שבדקה הביקורת  .070

 .לקראת ביצוע התשלום לחברות ההיסעים נכונות התעריףהנסיעה ושמטרתה אימות מסלולי 

החזרים  אל חברות ההיסעים בגין חיובים ל שהיא שולחת אחראית היסעים אינה עורכת בקרה אחר בקשות .070

 .  מחברות ההיסעיםבפועל שגויים, ואחר גובה ההחזרים שהתקבלו 

הפרות בלבד של חברות ההיסעים אשר מזכות את העירייה בפיצוי  9דיווחה אחראית היסעים   0202שנת במהלך  .073

מעלה ספקות באשר לטיב  מיעוט הדווחים על הפרותמוסכם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות עם החברות. 

 ותדירות הביקורות שנערכו על שירותי ההיסעים בשטח.

החב' למשק בהם חויבו חברות ההיסעים בגין ההפרות שבוצעו, נמצא כי מבדיקה מדגמית של סכומי הקנסות  .074

 .אינה גובה את סכומי הפיצויים הנקובים בהסכם ההתקשרות עם החברות וכלכלה

נערכה כל בקרה אחר ביצוע ביקורות היסעים בשטח על ידי נציג משכ"ל. לא  0200 לפברואר 0202בין פברואר  .075

 שנערכו בשטח. העביר נציג משכ"ל כל דוחות ביקורת לא בהתאם לכך, בטווח הזמנים האמור 

ביקורות בהן  3נמצאו  0202לפברואר  0229ביקורות ההיסעים שערך נציג משכ"ל בשטח בין החודשים דצמבר  .076

. לא הומצאה לביקורת אסמכתא על גביית הקנסות בגין ההפרות האמורות על ידי חברת יים שוניםונמצאו ליק

  משכ"ל.

תשלום ה / גדול יותר מאשר אינו תואם 0202מחודש אוקטובר  חברת הסעותלאושר ח נסיעות שדו"כי  נמצא .077

 .עפ"י הנהח"ש שהועבר לחברה

 



 עקרי המלצות הביקורת

 -באשר לחריגות מהנחיות הביטחון שנמצאו בביצוע ההסעות לשני מוסדות החינוך, ממליצה הביקורת:

השילוט  להתקין אתוכן  והורדת תלמידים במוסדות החינוךסימון תחנות ההסעה המיועדות לאיסוף לפעול ל .078

 . הנדרש בהן

 למנות נציגים שישגיחו על העלאה בטוחה של ילדים להסעות והורדתם מהן מוסדות החינוךיש לחייב את כל  .079

 .  ולהקפיד על בקרת פעילותם

  המוסד החינוכי.קבלם נציג מטעם בטרם מ רכביםשלא להוריד תלמידים מה יסעיםיש להורות לחברות הה .082

 . הוראות הבטיחות וסיכון לשלום הילדיםעל חריגות מ היסעיםסנקציות חריפות נגד חברות ביש לנקוט   .080

ת תכופות במוסדות ולערוך ביקוריש . הנדרש טחוןילהתרות בנהגי ההסעות להקפיד בעמידה בהנחיות הביש  .080

לקנוס יש  וחריגות במקרים של עבירות .היסעיםהחינוך על מנת לפקח באופן הדוק יותר על נהגי חברות ה

 .עפ"י החוזים עימן חברותהמיידית את 

 רענון ההנחיות בנושא "הורדת תלמידים מרכבי ההסעה".  לשם ההיסעיםולמלווי  למוסדות החינוךלפנות  יש .083

 . , הקיימת ולא מנוצלתההיסעים בתוכנת השימושהפעלת למזורז יש לקבוע לוח זמנים  .084

ל קבצי ההיסעים באופן מדויק, לרבות רישום מספרי תעודות הזהות של התלמידים, על מנת יש להקפיד על ניהו .085

 להימנע מטעויות בניהול הקווים וכן בתשלומים המועברים אל חברות ההיסעים עקב כך. 

לגבי עם סיום ועדות ההשמה מידי שנה, מומלץ להפיק ממערכת ועדות השמה קובץ לצורך השוואת הנתונים  .086

 מול מערכת "ארגונון" של העירייה. בהסעה הזכאויות 

יש להקפיד על מתן שירותי היסעים וליווי בהיסעים לתלמידים זכאים בלבד, בהתאם להוראות חוזר הסעות  .087

 תלמידים ותקנות הסעה בטיחותית.

. על אחראית ההיסעים לבחון באופן קבוע, כי ההסעות ושירותי הליווי ניתנים אך ורק לבעלי הזכאות המתאימה .088

 הנושא חיוני לצורך קבלת החזר ממשרד החינוך.

יש לגבש מדיניות אחידה וברורה בנושא מתן שירותי היסעים לתלמידים שאינם זכאים להסעה על בסיס מקום  .089

 פנוי בהסעת תלמידים זכאים, זאת על מנת להימנע מטענות של אפליה. 

 מלווה עבור כל יעד ליווי. יש להנהיג מדיניות כתובה ואחידה ביחס לשעות אשר ישולמו לכל  .092

 יש להסדיר את ניהול מערך ההיסעים בנהלים מפורטים.  .090

יש לשקול בחיוב מתן מספר הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים להורי התלמידים, על מנת לאפשר בקרה  .090

 .ים המתבצעים בפועל וכנגזרת על התשלומים המועברים לחברות ההיסעיםהסעעל ה שלה נאותה

. במקרים של אי " שלרשות המחלקהארגונון"ישירות מול מערכת אישור חשבונות ההיסעים  תלערוך א נדרש .093

 .המגיע מהם הזיכויההחזר/יש לפנות לחברת ההיסעים לבירור הנושא תוך תיעוד התאמות 



על מנת לבקר באופן יעיל את התשלומים המועברים אל חברות ההיסעים על אחראית ההיסעים לכלול בקבצי  .094

 שר מנוהלים על ידה את כלל ההיסעים המבוצעים בחינוך המיוחד. ההיסעים א

יש לערוך בקרה שוטפת אחר גובה ההחזרים הנדרשים מחברות ההיסעים בגין חיובים שגויים וכן אחר ההחזרים  .095

 המתקבלים מחברות ההיסעים בפועל. בקרה מסוג זה ראוי שתנוהל באמצעות מודול ההיסעים. 

החב'  – בקרת ההיסעים בשטח על ידי משכ"לפיקוח ואת נושא להסדיר ולבקר  ,רורבאופן ב על העירייה למסד .096

וכן את הממשק בין משכ"ל לבין אחראית  , לרבות תדירות הביקורת, הנושאים שיבדקו במסגרתןלמשק וכלכלה

  ההיסעים בעירייה.

ולקבל את דוחות  על אחראית היסעים לוודא כי נציג משכ"ל עורך ביקורות בשטח בהתאם לתדירות שתקבע .097

 הביקורות מיד לאחר עריכתם על מנת לבחון את טיב הביקורות והממצאים העולים מהן. 



 סקר המערכת והמצב הקיים –' בפרק 

 רקע

"(, וקבע "תקנות התעבורה)להלן:  0960 -המחוקק הסדיר את נושא הסעות התלמידים בתקנות התעבורה תשכ"א  .098

ציפיים יורשו להסיע תלמידים. משרד החינוך קבע הנחיות להסעת כי רכבים ונהגים העומדים בתנאים ספ

העוסק ב"הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך  3.3-5תלמידים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר 

הוראות האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת  –"( ובמסמך "הנחיות ביטחון ובטיחות חוזר הסעותרשמיים" )להלן: "

  "הנחיות ביטחון"(.ן: חירום" )להל

חוק הסעה כמו כן קיימות הוראות חוק ותקנות החלות רק לגבי הסעת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.  .099

קובע את חובת "חוק הסעה בטיחותית"(  )להלן: 0994-בטיחותית לתלמידים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד

. החוק מטיל את האחריות להסעה  לפי צרכיולד כל יוממנו,  כיחינוהלמוסד  הסעתם של תלמידים בעלי מוגבלות

שקבע שר  מבחניםלכללים ות, זאת בהתאם להרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם המוגבלועל 

תקנות הסעה בטיחותית לתלמידים נכים לחוק(.  הכללים והמבחנים שקבע השר מעוגנים ב 3, 0החינוך )סעיפים 

תקנות הסעה "( ותקנות הסעה בטיחותית)להלן: " 0995 -ווי(, תשנ"ה )כללים ומבחנים לזכאות להסעה וללי

 "(. תקנות מפרטי רכב בטיחותי)להלן: " 0995 –בטיחותית לתלמידים נכים )מפרטי רכב בטיחותי(, תשנ"ה 

עמדו הוצאותיה של עיריית גבעתיים )להלן:  0229מכרטיסי הנהלת חשבונות שהועברו לביקורות עולה, כי בשנת  .022

 ₪. מיליוני  0.5 -על סך של כ 0202ובשנת ₪,  מיליוני  3.6 -"( לחברות ההיסעים על סך של כייההעיר"

 תחומים וחומרים שנבדקו

עם מנהלת המחלקה לטיפול בפרט וכן עם אחראית  נבדקוהנוגעים להיסעים בחינוך המיוחדתהליכי העבודה  .020

 . האגפית שבכפיפותה ההיסעים

 את פרטי ההיסעים, המנוהלים על ידי אחראית היסעים: לביקורת נמסרו קבצים המכילים  .020



  "( אשר מנוהליםקבצי היסעיםתשע"א )להלן: " –קבצי ההיסעים לשנים תשס"ט   47.0     

  על ידי אחראית היסעים במעבד תמלילים. הקבצים מחולקים לפי חברות        

 ים את שם המוסד עימן עובדת העירייה ולפי רכבי ההיסעים וכולל ההיסעים       

 החינוכי אליו מוסעים התלמידים, כתובת המוסד, פרטי התלמידים המוסעים,        

 פרטי המלווה בהסעה ופרטי הנהג.        

  קבצי תשע"א )להלן: " -קבצי המלווים לתלמידי החינוך המיוחד בשנים תש"ע   47.0

 "( אשר מנוהלים אף הם במעבד תמלילים. מלווים       

תשע"א  - קבצים המכילים את פרטי ישיבות ועדת ההשמה שנערכו עבור שנות הלימוד תשס"טקורת קיבלה הבי .023

"(. הקבצים הכילו בין היתר את השדות הבאים:  מס' ת"ז של התלמיד, תאריך פנייה קבצי ועדת השמה)להלן: "

ר לחינוך מיוחד/ בית ספר בית ספ]לועדת השמה, תאריך ועדה, גורם מפנה, סוג מסגרת לימודית עליה הוחלט 

 ואפיון חריגות לשיבוץ.  [לחינוך רגיל/ גן לחינוך מיוחד/ גן לחינוך רגיל/ כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל

התלמידים שלמדו  פרטי  העירייה המכילים את כלל " שלארגונון"עוד קיבלה הביקורת קבצים ממערכת  .024

 "(.  םקבצי תלמידיתשע"א )להלן: " -בגבעתיים בשנים תשס"ט 

כמו כן עיינה הביקורת במסמכים שונים כגון: אחוזי משרה של עובדי המחלקה לטיפול בפרט אשר הועברו  .025

, 0228כרטיסי הנהלת חשבונות של חשבון הסעות החינוך המיוחד לשנים לביקורת על ידי מנהלת משאבי אנוש, 

, 0202עם חברות ההיסעים ביולי  , מסמכי מכרז ההיסעים שנערך באמצעות החברה למשק וכלכלה0202-ו 0229

מדגם , חברות ההיסעים 7עם  0202 רשימות נהגים של חברות ההיסעים, חוזי ההתקשרות שנחתמו באוגוסט

חשבוניות של חברות ההיסעים, מדגם ביקורות על ההיסעים שנערכו על ידי נציגי החברה למשק וכלכלה, נוהל 

 ווי החינוך המיוחד. מחלקת אחראית היסעים למלאותו מלווי היסעים 

מוסדות חינוך בהם לומדים  0 -ת היסעים במסגרת ביקורות סמויות שנערכו בוהביקורת בדקה פעילות חבר .026

 תלמידי חינוך מיוחד. 

 



 ממצאים –' גרק פ

 

  ניהול מערך ההיסעים. 1

 מפורטים התחומים והנושאים שבוקרו:להלן  .027

מנהלת לת המחלקה לטיפול בפרט )להלן: "הפופה למנאשר כ אחראית היסעיםבמחלקה לטיפול בפרט עובדת  .028

; טיפול היסעיםההיסעים כוללת את המשימות הבאות: פיקוח ובקרה על חברות ה אחראיתפעילות "(. המחלקה

חשבוניות  בדיקת; יסעיםבאירועים בשטח ומתן מענה לפניות הורים תלמידים ומנהלי מוסדות; ניהול ליווי לה

 .  ההיסעיםום לחברות ביצוע תשלאישורן ללקראת 

, בהקשר של חינוך מיוחד, הינם מוסדות החינוך, התלמידים המוסעים אחראית היסעיםהלקוחות העיקריים של  .029

 והוריהם. 

ת ונוהל ביקורכגון:  ההיסעים,נהלים בסיסיים אשר אמורים להסדיר את פעילות הביקורת מצאה, כי לא קיימים  .002

 .נוהל אישור חשבונות ספקיםו בשטח

אינן מותאמות  אחראית היסעים. שעות עבודתה של 09:22 – 26:32עות התלמידים מתבצעות בין השעות הס .000

מסר אחד מנהגי ההיסעים של משכך, בקרב מרבית עובדי העירייה. לכך, אלא הן דומות לשעות העבודה הנהוגות 

ישירות אליו באופן  טלפוני.   תלמידי החינוך המיוחד לביקורת, כי במקרים של בעיות או ביטולים פונים ההורים

, על מנת לדברי אחראית היסעים, היא מצוידת בטלפון נייד בו היא מקבלת הודעות דחופות לאחר שעות העבודה

עם זאת מספר הטלפון הנייד נמסר לנהגי ההיסעים ולמלווים אך לא להורי  שלא לפגוע בפעילות המחלקה.

כונים שנערכים בין ההורים לבין הנהגים באופן ישיר, אינם עוברים הביקורת מציינת, כי תיאומים ועד .התלמידים

את הבקרה של אחראית ההיסעים אשר עלולה בשל כך לאשר תשלומים בגין הסעות שבוטלו על ידי ההורים ולא 

הובאו לידיעתה. מכאן, חשיבותה של אחראית היסעים כגורם המרכז את כלל הפניות, גם לאחר שעות העבודה 

, פונים ההורים אל לדברי אחראית ההיסעים, במידה ומתעוררות בעיות לאחר שעות הפעילות .עירייההנהוגות ב

המוקד העירוני והמוקד העירוני יוצר עימה קשר. עם זאת, לא ברור אם ואיך ביטולי ההסעות מדווחים לאחראית 

  ומתועדים לצורך התחשבנות.

 הקשורות לניהול מערך ההיסעים מערכות מידע. 1  

 פירוט המערכות המעורבות 1.1

 הן: םמערכות המידע המעורבות ישירות בתהליך ההיסעי .000

 קבציםה .לקראת כל שנת לימודים במעבד תמלילים אחראית היסעיםעל ידי  יםהיסעים אשר נערכ קבצי 57.0

נוכי ולפי רכבי ההיסעים והן מכילות את שם המוסד החיהעירייה לפי חברות ההיסעים עימן עובדת  מחולקים

במידה אליו מוסעים התלמידים, כתובת המוסד, פרטי התלמידים המוסעים, פרטי הנהג ופרטי המלווה בהסעה 

 ההיסעים לניהול קווי ההסעה והמלווים.  אחראיתאת  יםמשמשההיסעים  קבציוישנו מלווה לאותה הסעה. 



ה את נתוני ועדות ההשמה ילכ" המועדות השמהאינטרנטית של משרד החינוך המכונה "מערכת מערכת  57.0

 )להלן: "מערכת ועדות השמה"(. המנוהלות על ידי המחלקה לטיפול בפרט

מערכת "ארגונון" של החברה לאוטומציה המכילה את רשימת כלל התלמידים אשר לומדים במוסדות חינוך  57.3

 להלן: "ארגונון"(.  בגבעתיים ומכילה את פרטי התלמיד, לרבות תעודת זהות, כתובת, פרטי הורים וכיו"ב )

( לניהול מערך ממוחשבת העירייה מודול )תת מערכת "ארגונון"קיים ב 0202מאז אוגוסט , לדברי מנהלת המחלקה .003

של מנהלת בעמדתה ו אחראית היסעיםשל  עמדתהב מודול ההיסעים מותקן. "(מודול היסעים)להלן: " ההיסעים

כל בו לא נעשה עד למועד כתיבת דו"ח זה  , אולם₪ 622 עלותו החודשית של מודול ההיסעים הינההמחלקה. 

להתחיל לעבוד עם  אחראית היסעיםלמרות פניותיה החוזרות ונשנות אל שימוש. לדברי מנהלת המחלקה, 

מודול ההיסעים, הזינה אליו חלק מן לדברי אחראית היסעים, היא קיבלה הדרכה על . הדבר לא בוצע, ודולהמ

  ונים היא תחל לעבוד עליו. הנתונים ועם סיום הזנת הנת

 

 המערכות השונותממשקים בין  1.1

קבצי היסעים: הנתונים המועברים הם נתוני שיבוץ התלמיד והלקות ממנה הוא בין ל ועדות השמהבין ממשק  .004

סובל. על בסיס נתונים אלה משבצת אחראית היסעים את התלמיד למסלול הסעה ומצמידה מלווה במידת 

 הצורך.

קבצי היסעים: הנתונים המועברים הם שינויים בפרטי התלמידים, כגון שינוי בכתובת בין ל "רגונוןא"ממשק בין  .005

 התלמיד המצריכה את שיבוצו של התלמיד למסלול הסעה אחר. 

בשנת ₪ וני ימיל   0.5-התשלומים לחברות ההיסעים, אשר עמדו על למעלה מידני של ניהול , כי גורסתהביקורת  .006

טומן  - וכן באמצעות ממשקים ידניים הקיימים בין המערכות תי ההיסעים המנוהלים ידני, באמצעות קבצ0202

 בחובו מספר בעיות כמפורט להלן:

  ,קבצי היסעים במעבד תמלילים אינם מכילים את תנועות התלמידים, כגון: שינויי כתובת, זכאות להסעה

ת של חברות ההיסעים וכן עדכון שכר בקרת חשבוניולוכיו"ב. רישום של תנועות מסוג זה יאפשר נתיב 

 המלווים.

  מקובל במערכות מידע, כי קיים זיהוי חד ערכי לקו הסעה באמצעות מספר קו. לעומת זאת בקבצי

היסעים של אחראית היסעים לא קיימים מספרי קוים למסלולים השונים וזיהוי המסלולים מול חברות 

י אחראית היסעים זיהוי המסלולים באמצעות ההיסעים מבוצע באמצעות תיאור מסלול הקו. לדבר

עם זאת, הזיהוי, שלא באמצעות מספר מסרבל את הזיהוי החד  מספרי קווים נערך רק מול משרד החינוך.

 ערכי.

  נתונים. כך  / איבודניהול הקבצים במעבד תמלילים עלול לגרום לטעויות בהזנת הנתונים או למחיקת

מהתלמידים המופיעים בקובץ ההיסעים לשנת תשע"א לא למשל הביקורת מצאה, כי לחלק ניכר 

עלול לגרום לאי הסעה של תלמיד אשר זכאי לשירותי  מקרה כזהמופיעים מספרי תעודות זהות. כל 

 אי בקשת החזר ממשרד החינוך וכיו"ב. או לאי מתן מלווה לתלמיד הזכאי לליווי, להסעה, 

  ם מאחראית ההיסעים זמן רב של הזנה ידנית הממשקים הידניים מול מערכת ועדות ההשמה דורשי

אשר כבר מותקן הממוחשב יתה נפתרת במידה והיה נעשה שימוש במודול ההיסעים ימיותרת אשר ה

 ממערכת וועדות ההשמה. חשבכאמור, וכן קבלת ממשק ממו



 כן , אינם מכילים דוחות חריגים והממוחשבת קבצי ההיסעים במעבד תמלילים, בניגוד למערכת ההיסעים

 דוחות בקרה אשר אמורים לסייע ולייעל את עבודת אחראית ההיסעים.



 זכאות להיסעיםבחינת . 3

ידי ועדת השמה לפי -ילד חריג, שזכאותו לחינוך נקבעה עלכי  ,(0)א()0תקנות הסעה בטיחותית קובעות בסעיף  .007

ובין אם  חינוך מיוחדק בין אם הושם במוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוזכאי להסעה , החינוך המיוחד חוק

תה במוסד לפי חוק חינוך מיוחד כולל גם כ מוסד לחינוך מיוחד". "הושם במוסד חינוך מוכר אחר לפי אותו חוק

 . חינוך מוכר שבה ניתן חינוך מיוחד

 הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוךהעוסק ב"  3.3-5מס' חוזר מנכ"ל משרד החינוך )ב( ל 0.4סעיף  .008

 קובע כדלקמן: "( חוזר הסעות תלמידים)להלן: " " "םרשמיי

 

, הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, 00ועד גיל  3תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי "

 :זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר להגבלת המרחק

 
 תלמידים עם פיגור קשה / עמוק וסיעודי -

 ת הפרעות התנהגותיות קשו -

 אוטיסטים -

  בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש -

  בעייתי-תלמידים בעלי פיגור בינוני רב -

   תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב -

 תלמידים בעלי פיגור קשה / עמוק / סיעודי -

   חירשים וכבדי שמיעה  -

 .עיוורים ולקויי ראייה  -

זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות החלים על ילדי  ותאחר תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות

תלמיד המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל  :הערה .החינוך הרגיל

זכאי להסעה ללימודים כל זמן אשפוזו. תלמיד כזה אינו חייב בוועדת השמה, ועצם אשפוזו הפסיכיאטרי 

 ".מזכה אותו בהסעה

ההיסעים לבין קבצי ועדות ההשמה ובחנה האם  קבצילפי  נתוני תלמידים מוסעיםערכה הצלבה בין  הביקורת .009

פי אפיון הלקות שנקבע להם התלמידים אשר מוסעים למוסדות חינוך בתוך גבעתיים אכן זכאים להיסעים על 

 : להלן ממצאי הבדיקה. הסעותחוזר בועדת ההשמה בהתאם להוראות 

גבעתיים תוך מוסעים למוסדות חינוך באשר תלמידים  06היסעים ישנם  קבציל פי הביקורת מצאה, כי ע  64.0

ההיסעים אך אינם מופיעים  קבציב מופיעים תלמידים אשר  3מתוכם נמצאו בשנת הלימודים תשע"א. 

כי הם  יש החלטת ועדת השמה בעניינם אשר קבעהלא ניתן לדעת האם  - משכך בקבצי ועדות השמה.

בדקה הביקורת מול אחראית היסעים על סמך מה הוחלט  בעקבות זאתכות בהיסעים. בעלי לקויות המז

 .ממצאי הבדיקהמובאים להסיע את כל אחד מהתלמידים האמורים. להלן 



לדברי אחראית היסעים, תלמיד אחד אינו מופיע בקבצי ועדות ההשמה מאחר והוא עבר ועדת השמה   64.0

ת הועדה הומצאה לביקורת. הזכאות להיסעים ניתנה בעיר אחרת לפני שעבר לגור בגבעתיים. החלט

 .לתלמיד בשל המרחק בין ביתו לבין מוסד החינוך, בהתאם להוראות חוזר הסעות תלמידים

לדברי אחראית היסעים, שני התלמידים הנוספים מוסעים ביחד עם תלמידה נוספת בהסעות הבוקר  64.3

ברי אחראית ההיסעים הינה זכאית בלבד על בסיס מקום פנוי בהסעה של תלמידה אחרת אשר לד

עם זאת, לא הוצגה בפני הביקורת מדיניות של העירייה אשר מאפשרת הסעת תלמידים על  .להיסעים

 בסיס מקום פנוי בהסעות של תלמידים זכאים  וכן מסדירה את הנושא. 

 

האמורים בנוסף לכך, מבדיקה שערכה הביקורת ביחס לזכאותה של התלמידה אליה מצטרפים התלמידים 

להיסעים, עולה כי התלמידה אינה זכאית להיסעים על פי הלקות שנקבעה לה, זאת בניגוד לאמור על ידי 

לא נמצא הסבר להסעתה של התלמידה האמורה וכן לשלושת התלמידים אשר  - אחראית היסעים. משכך

 .   נוסעים בהסעה עימה על בסיס מקום פנוי

אשר ועדות ההשמה   תלמידים  7 נמצאוחינוך בתוך גבעתיים התלמידים המוסעים למוסדות  06מתוך  64.4

וכן תלמידה אחת נוספת  (ADHD)שנערכו להם  קבעו, כי הלקות ממנה הם סובלים הינה לקות למידה 

 ןאינ לקויות אלו בהתאם להוראות חוזר הסעות. אשר ועדת ההשמה קבעה, כי היא בעלת עיכוב שפתי

היסעים באופן אוטומטי. משמעות הדבר היא, שהתלמידים זכאים  ת עם הלקויות המזכות בשירותיונמנ

להיסעים רק במידה והם עומדים בתנאים הקבועים בחוזר הסעות באשר למרחק המפריד בין ביתם לבין 

 –ק"מ, לתלמידים מכיתה ה' ומעלה  0-מ –מוסד החינוך הקרוב ביותר )תלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' 

הביקורת בדקה מול אחראית היסעים על סמך מה הוחלט  לחוזר הסעות(. 0.4 ק"מ, כך על פי סעיף 3-מ

 דים.להסיע את כל אחד מהתלמי

התלמידים האמורים מקבלים שירותי היסעים בשל המרחק בין ביתם  9מתוך  5לדברי אחראית היסעים,  64.5

 .לבין מוסד החינוך, בהתאם להוראות חוזר הסעות תלמידים

אישורים רפואיים אישור ממשרד החינוך להסעת התלמידה המבוסס על בגין תלמידה נוספת הומצא  64.6

 . שהמציאה התלמידה

ביחס לתלמידה נוספת, מסרה אחראית היסעים, כי אפיון החריגות שנקבע לתלמידה במסגרת ועדת  64.7

ההשמה הוא לקות ראייה, המזכה באופן אוטומטי בשירותי היסעים בהתאם להוראות חוזר הסעות 

ת, מעיון בהחלטת ועדת ההשמה שהתקיימה בעניינה של התלמידה עולה, כי אפיון תלמידים. עם זא

אשר אינה מזכה בשירותי היסעים על פי הוראות   (ADHD)החריגות שנקבע לה הוא לקות למידה

 החוזר. 

תלמידה נוספת מוסעת בהסעות בוקר בלבד על בסיס מקום פנוי ביחד עם שני תלמידים נוספים  64.8

ה המוזכרת בסעיף קודם, אשר לא נמצא הסבר להסעתה. הביקורת שבה ומציינת, בהסעתה של התלמיד

 כי לא הוצגה בפניה מדיניות של העירייה בנושא הסעות תלמידים על בסיס מקום פנוי.



תלמידים אשר מספרי  6התלמידים המופיעים בקבצי היסעים כמוסעים בתוך העיר, נמצאו  06מתוך   64.9

עלול למנוע זיהוי חד ערכי של התלמיד  זהדבר  עים בקבצי היסעים.תעודות הזהות שלהם אינם מופי

ולהוביל לטעויות בניהול מערך ההיסעים. אי רישום מספרי תעודות הזהות בקבצי ההיסעים ממחיש את 

 בדו"ח זה.  0.0הבעייתיות הטמונה בניהול מערך ההיסעים באופן ידני, כפי שתואר בפרק 

 .מה שנערכו להם קבעו, כי הלקות ממנה הם סובלים הינה אוטיזםתלמידים אשר ועדות ההש 0נמצאו  64.02

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לקות זו מזכה בשירותי היסעים ללא קשר להגבלת המרחק 

נמצאה תקינה בהתאם בין בית התלמיד לבין המוסד בו הוא לומד. משכך הסעתם של שני התלמידים 

 להוראות החוזר.

 

 בנות עם חברות ההיסעיםבדיקת התחש. 3
 רקע 3.1

מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים ו/או עובדי רשויות "ל 0/0202הס/פורסם מכרז  0202ביולי  .002

במסגרת המכרז חתמה העירייה . "(משכ"ל)להלן: " באמצעות החברה למשק וכלכלה "(המכרז" )להלן:מקומיות" 

  זוכות.החברות ה 7 למתן שירותי היסעים עםמחודשים על חוזי התקשרות  0202באוגוסט 

 

 הליך בדיקת החשבונות 1.3

וים ואשר מפרט את הקחודשיות  ותדו"ח נסיע םלאחראית היסעיות חברות ההיסעים אחת לחודש מגיש .000

אימות  אמורה לכלולהבדיקה  אחראית היסעים בודקת את הדוחות כאשרשביצעה החברה במהלך אותו חודש. 

 ,במהלך החודש המצדיקות הפחתת תשלוםלחברת ההיסעים הערות שנרשמו  ברת ההיסעים,ח לשי הנסיעה וקו

 דו"ח הנסיעותהיסעים את בדיקתה, היא מאשרת את נכונות הלאחר שסיימה אחראית . תעריףנכונות הו

אותו  מאשרבודק אף הוא את הדו"ח וחשב אגף החינוך אל חשב אגף החינוך.  ובאמצעות חתימתה ומעבירה אות

היא  לכלהכק ומשל החברה ;לידי נציג משכ"ל הדו"ח מכן מועבר. לאחר ואישור מנהלת המחלקה חתימתוב

מחברות ההיסעים במידת הצורך. עפ"י החוזה שאחראית לביצוע התשלום לחברות ההיסעים וכן לגביית קנסות 

פרות אחרות המצדיקות או כי חלו הכי חלו איחורים באיסופים או בפיזורים  ,במידה ומצאה אחראית ההיסעים

ת את והמפרט דו"ח הנסיעותעל גבי ות בהתאם הערלנציג משכ"ל היא רושמת  -לפי ההסכם חיוב קנסות 

חברת  - לאחר שנציג משכ"ל מאשר את דו"ח הנסיעותוהקו בו חל האיחור. התאריך בו חל האיחור, משך האיחור 

סכום שאושר בדו"ח. חברת משכ"ל משלמת ההיסעים מעבירה אליו ישירות חשבונית מס לתשלום בהתאם ל

לחברת ההיסעים ומעבירה אל חשב אגף החינוך חשבונית זיכוי בהתאם. חשב אגף החינוך עורך בדיקה של 

 .חשבונית הזיכוי מול דו"ח הנסיעות שאושר על ידו ולאחר מכן מעביר התשלום למשכ"ל

על ידי חברות ההיסעים  0229-0202בשנים שהוגשו לעירייה  נסיעהדוחות  5באופן מדגמי הביקורת בדקה  .000

ישנה חתימה של אחראית היסעים,  דוחות האמוריםה 5י גב. על "(הנסיעדוחות )להלן: " השונות עימן היא עובדת

לנציג משכ"ל בדבר קנסות שיש  של אחראית היסעים הערות אחד מהם ישנןעל חשב אגף החינוך וחתימה של 

 וף התלמידים. בגין איחורים לאיסלגבות מהחברה 



סימונים המורים על כך שנערכה אסמכתא או שבדקה הביקורת לא נמצאו כל  ההנסיע דוחות 5-אחד מעל אף  .003

א ל ,. כמו כןהנסיעה וכן נכונות התעריף מסלולי ויעדישמטרתה אימות  המפורטיםבדיקה פרטנית לקווי הנסיעה 

הערות שנרשמו דו"ח אחד  המכיל למעט  ים,חיובנמצאו הערות שנרשמו לחברות ההיסעים המצדיקות הפחתת 

 לנציג משכ"ל אשר עניינן איחורים בלבד. 

באופן טלפוני מול חברות  הבדוחות הנסיעהמופיעים בחיובים שגויים  תהיסעים מטפלהנמצא, כי אחראית  .004

ירות . לדבריה, לאחר שהיא פונה אל חברות ההיסעים בבקשה לתיקון חיוב שגוי חברות ההיסעים מעבההיסעים

סכומי אינה מתעדת את פניותיה אל חברות ההיסעים ואת  . עם זאת, אחראית היסעיםמתוקןאליה דו"ח נסיעות 

, אלא את עם החיובים השגויים הואין היא שומרת העתקים של דוחות הנסיעהחיובים אותם ביקשה לקבל 

אל חברות ההיסעים בשנים כל בקרה אחר מספר בקשות ההחזרים שהופנו  נערכת. משכך לא המתוקנים בלבד

דברים אלה האחרונות, אחר גובה ההחזרים שנדרשו מחברות ההיסעים ואחר גובה ההחזרים שהתקבלו בפועל. 

  אינם תואמים את כללי המנהל התקין בעניין תיעוד מסמכים כספיים ובקרה.

אמצעות כרטסת לתשלומים שהועברו לחברות ההיסעים ב הדוחות הנסיע 5של בחנה את התאמתם  הביקורת .005

כי  נמצא דוחות תואמים לתשלומים שהועברו. עם זאת 4נמצא, כי . ת של הסעות החינוך המיוחדהנהלת חשבונו

אינו תואם לתשלום שהועבר לחברה. הדו"ח אושר  0202מחודש אוקטובר א'  חברת הסעותשל  נסיעותדו"ח 

ולפי כרטיס הנהלת ₪  007,086של  לתשלום על ידי אחראית היסעים ועל ידי חשב אגף החינוך על סכום

 האמור.ר קיבלה תשובה באשר לפע לאהביקורת בלבד. ₪  93,939חשבונות שולם לחברה סכום של 

אשר אמורים להציג את  היסעים קבציאל מול  הדוחות הנסיע 5 קווי ההיסעים המפורטים ב בחנה אתהביקורת  .006

 צאי הבדיקה: להלן ממ כלל ההיסעים המתבצעים בחינוך המיוחד בפועל.

נמצאו קו איסוף וכן קו פיזור לבית ספר שחף בבת ים שאינו  0202לחודש נובמבר  חברה ב'בדו"ח הנסיעות של  .007

מופיע בקבצי היסעים. לדברי אחראית היסעים, ההסעות בקו זה התבצעו עבור תלמיד שגר בגבעתיים ולומד 

, כי היה גורסתהביקורת י, בו אושפז התלמיד. ספר לחינוך מיוחד הממוקם בתוך בית החולים הפסיכיאטר-תבבי

 על אחראית היסעים להוסיף את קו הנסיעה לקבצי ההיסעים המנוהלים על ידה.

 נמצא תקין.  0202לחודש יולי  ה ג'דו"ח הנסיעות של חבר .008

נו נמצאו קו איסוף וכן קו פיזור לבית ספר דקלים נס ציונה שאי 0202לחודש מאי  ד'בדו"ח הנסיעות של חבר  .009

לדברי אחראית היסעים, ההסעות בקו זה התבצעו אף הן עבור תלמיד שגר בגבעתיים  מופיע בקבצי היסעים. 

. הביקורת מקבלת ספר לחינוך מיוחד הממוקם בתוך בית החולים הפסיכיאטרי, בו אושפז התלמיד-תולומד בבי

 הסבר זה, אולם אין בו בכדי להסביר מדוע לא נכלל הקו בקבצי ההיסעים.

לנתיבים נצר סירני" אשר  מלווהקו המכונה "הסעת   0202לחודש מאי  ד' הנוסף מופיע בדו"ח הנסיעות של חברב

לא ברורה מהותו. אחראית היסעים מסרה לביקורת, כי מאחר ואין תחבורה לאזור, התבקשה חברת ההיסעים 

לא הוצגה בפניה מדיניות של  להסיע את המלווה עד לנקודה בה ישנה תחבורה ציבורית. הביקורת מציינת, כי

 .העירייה בנושא הסעות של מלווים באזורים נטולי תחבורה ציבורית

נמצאו מספר קווים אשר אינם מופיעים בקבצים ההיסעים,  0202לחודש מארס   ה' הבדו"ח הנסיעות של חבר .032

קו פיזור לחטיבת  ;קו פיזור לחטיבת ביניים רבין פתח תקווה ;כדלקמן: קו איסוף למוסדות הצורי וברושים



נתקבלה תשובת אחראית ההיסעים, מדוע  לא קו לאוהלי אליעזר בני ברק פיזור. ;ביניים רעות בפתח תקווה

מופיעים הקווים בדוח הנסיעות שאושר לתשלום אך אינם מופיעים בקבצי ההיסעים אשר אמורים להציג את 

 . כלל הסעות החינוך המיוחד המתקיימות בפועל

נמצא קו "גבעתיים בי"ס אמונים וחזרה" שאינו מופיע   0229לחודש נובמבר  א' הת של חברבדו"ח הנסיעו .030

בקבצים ההיסעים. לדברי אחראית היסעים, בית הספר אמונים הוא בית ספר ממלכתי דתי היחיד בעיר ולכן יש 

היסעים להכליל ד'. הביקורת שבה ומציינת, כי היה על אחראית -אליו הסעות לכל התלמידים בעיר בכיתות א'

 את הקו בקבצי ההיסעים.

הביקורת מדגישה, כי אי הכללת כל קווי הנסיעה אשר מבוצעים בפועל בקבצי ההיסעים אינה מאפשרת בקרה  .030

יעילה ומסודרת אחר התשלומים המועברים לחברות ההיסעים וכן יוצרת מצג לפיו משלמת העירייה בגין קווים 

 אשר אינם בבעלותה. 

לבדוק כמה הפרות המזכות את העירייה בפיצוי מוסכם על פי הסכם ההתקשרות בוצעו על ידי הביקורת ביקשה  .033

וכן האם חייבה משכ"ל את חברות ההיסעים בגין ההפרות האמורות. לצורך כך  0202חברות ההיסעים בשנת 

 .0202נתבקש חשב אגף החינוך להעביר לידי הביקורת את כלל חשבוניות הזיכוי שהתקבלו ממשכ"ל בשנת 

הפרות בלבד וזאת על פי הערותיה של  9חייבה משכ"ל את כלל חברות ההיסעים בגין  0202נמצא, כי בשנת  .034

 אחראית היסעים על גבי דוחות הנסיעה הרלוונטיים.

כל ההפרות אליהן התייחסה אחראית היסעים מקורן באיחורים של רכבי ההיסעים לאיסוף או פיזור התלמידים  .035

 .ה שלא התקיימהוכן הפרה אחת של הסע

בדו"ח זה(,  6נוכח הממצאים שעלו בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת על שירותי ההיסעים בשטח )ראה פרק  .036

הפרות של ההסכם שמקורן באיחור ו/או ביטל ההסעה.  9מתקשה הביקורת לקבל, כי במהלך שנה שלמה חלו רק 

 .ירותי ההיסעים בשטחהדבר מעלה ספקות באשר לטיב ותדירות הבדיקות אשר נערכות על ש

מבחינה מדגמית של סכומי הקנסות שנגבו על ידי משכ"ל אל מול סכומי הפיצוי הקבועים בהסכם ההתקשרות  .037

: בחודש נובמבר העם חברות ההיסעים נמצא כי משכ"ל לא גבתה את סכומי הפיצוי הקבועים בהסכם. לדוגמ

שעה לאיסוף, בהתאם להוראות ההסכם. במקום  בגין שני איחורים של₪  0222לא גבתה משכ"ל סכום של  0202

 .בלבד₪  052זאת גבתה משכ"ל סכום של 

לא הומצאה לביקורת אסמכתא על גביית הקנסות בגין ההפרות שמצאה נציג משכ"ל בביקורות שנערכו על ידו  .038

 (.בדו"ח זה 5)ראה פרק  0202בשטח בחודש ינואר 

 

 . פיקוח על ההיסעים5

 עם משכ"לפיקוח על ההיסעים מט 5.1



החברה למשק נקבעה אחריותה של עם חברות ההיסעים  0202באוגוסט על פי הסכמי ההתקשרות שנחתמו  .039

 6לערוך ביקורות על השירותים אותם מספקות חברת ההיסעים. סעיף  ,כחברה המנהלת ,משכ"ל -וכלכלה 

 להסכם שעניינו ניהול ובקרה קובע כדלקמן:

 

ידי הקבלן על פי חוזה זה תעשה על ידי נציג הרשות המזמינה ו/או  הבקרה על ביצוע השירותים על 6.0" 

 החברה המנהלת"

 הבקרה על ביצוע השירותים על ידי הקבלן תכלול, בין היתר את הפעולות הבאות: 6.0

 ביצוע ביקורות מדגמיות על אופן ביצוע השירותים על ידי הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה. 6.0.0

 מדגמיות לגבי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים והמועדים הנקובים בחוזה זה."ביצוע בדיקות  6.0.0

הביקורת ביקשה לעיין במדגם דוחות ביקורת שערך נציג משכ"ל בשטח לחברות ההיסעים. נמצא, כי ברשותה  .042

בלבד. מאז חודש פברואר  0202של אחראית ההיסעים העתקים של דוחות ביקורת שנעשו עד לחודש פברואר 

ד למועד כתיבת דו"ח זה )כשנה( לא העביר נציג משכ"ל לאחראית היסעים ביקורות שבוצעו על ידו. וע 0202

, מה 0202משכך, נכון למועד כתיבת דו"ח זה, לא ידוע האם ערך נציג משכ"ל ביקורות בשטח מאז פברואר 

שנה לא אכפה תדירות הביקורות שנערכו, וכן אילו ממצאים עלו בביקורות. משמעות הדבר היא שבמשך כ

 העירייה את ביצוע הביקורות בשטח. 

. 0202פברואר  – 0229 דצמברבין החודשים הביקורות שערך נציג משכ"ל  תרדוחות הביקוהביקורת בחנה את   .040

  ביקורות. 8לפחות נמצא, כי בכל חודש ערך נציג משכ"ל 

ר רישוי של הרכב, שם הנהג, כמות כהלכה, לרבות מספר הרכב, סוג הרכב, מספ מולאות נמצא, כי דוחות הביקור .040

מלווים ברכב, שם המלווה, וכיו"ב. כמו כן הדוחות חתומים על ידי נציג משכ"ל שערך את הביקורת ועל ידי נהג 

 הרכב שנבדק. 

 3כל הביקורות שערך נציג משכ"ל נמצאו כתקינות, למעט  0202לפברואר  0229נמצא, כי בין החודשים דצמבר  .043

 :כדלקמןליקויים ביקורות בהן נמצאו 

נמצא, כי לרכב אין אישור תקף  –שנערכה במוסד מעלות נריה בבני ברק  02/20/0202דו"ח ביקורת מיום  044.0

()ו( להנחיות הבטיחות אשר קובע, כי רכב ההסעה 0)ג()0של בדיקת קצין הבטיחות וזאת בניגוד לסעיף 

והוא בפיקוח של קצין בטיחות  שנים לכל היותר, שעבר את כל הבדיקות הנדרשות 02יהיה תקין, בן 

בבוקר, דבר אשר מהווה הפרה על  27:22בתעבורה. כמו כן נמצא, כי התלמידים הורדו בבית הספר בשעה 

 פי הסכם ההתקשרות עם חברות ההיסעים.

נמצא, כי הנהג מיהר ולפיכך לא  –שנערכה במעון יום שיקומי תל השומר  05/20/0202דו"ח ביקורת מיום  044.0

ת הביקורת ולא הציג את המסמכים הנדרשים. כמו כן טען הנהג, כי הרכב בו הסיע את הסכים לעריכ

 הנהג אף לא חתם על טופס הביקורת. התלמידים הוא לא הרכב הקבוע שלו מאחר והתקלקל.

נמצא, כי נושאי הביקורת נמצאו  –שנערך בבית ספר רעות בפתח תקווה  05/20/0202דו"ח ביקורת מיום  044.3

 דקות.  02-45רשמה הערה לפיה, לדברי המלווה, כל יום יש איחור של כתקינים אולם נ



וזיכויה  הללו הביקורת לא קיבלה אסמכתאות לחיובן של חברות היסעים בקנסות בגין ההפרות האמורות 044.4

 של העירייה בהתאם.

 

 פיקוח על ההיסעים מטעם קצין הבטיחות של העירייה 5.1

של העירייה מבצע במסגרת תפקידו ביקורות היסעים בשטח. עם זאת, לדברי אחראית היסעים, גם קצין בטיחות  .044

הביקורות שעורך קצין הבטיחות אינן מתועדות בכתב על גבי טפסים ייעודיים. לדברי אחראית היסעים, קצין 

 הבטיחות מעדכן אותה באמצעות דואר אלקטרוני על ביקורות שנערכו על ידו ועל הממצאים.

הוא מסר כי: מוסדות החינוך בהם נערכות הביקורות שהוא מבצע נקבעים על ידי בבדיקה עם קצין הבטיחות  .045

ביקורות כל חודש.  02אחראית היסעים בהתאם למסמך שהיא מעבירה אליו מידי חודש. נערכות בממוצע 

הביקורות נרשמות על גבי טפסים שהכין קצין הבטיחות ובסוף החודש מרוכזות כלל הביקורות על גבי גיליון 

ל אשר מועבר אל אחראית ההיסעים וכן אל נציג משכ"ל. ברשותו של קצין הבטיחות מצויה רשימת אקס

ההסעות אשר מפרטת את פרטי התלמידים ופרטי המלווים שצריכים להימצא על רכב ההסעות. לעיתים נערכות 

ל פי בקשות של על ידו ביקורות במוסדות חינוך נוספים מאלה שביקשה ממנו אחראית היסעים לבדוק, וזאת ע

 הורים אשר פונים אליו לצורך זה. 

מידי חודש המפרט את      למכתב ששולחת אחראית היסעים אל קצין הבטיחות  הבפני הביקורות הוצגה דוגמ

קצין הבטיחות המפרטים את כלל הביקורות       יעדי הביקורת וכן שני גיליונות אלקטרוניים שנערכו על ידי 

 . שנערכו כל חודש

ידו הם חלקיים בלבד  הפרמטרים הנבחנים על ידי קצין הבטיחות בביקורות הנערכות על הביקורת: רותהע

, כי על אחראית היסעים לצייד את קצין ורסתג ומתמקדים רק במצב הרכב וברישיון הנהיגה של הנהג. הביקורת

וגעים לשמירה על בטיחות שייערכו על ידה ויכללו את כלל הפרמטרים הנ הבטיחות בטפסי ביקורות ייעודיים

המוסעים בהתאם להוראות הנחיות הביטחון כגון: איסור נסיעה בהילוך אחורי, איסור הורדת התלמידים  הילדים

ובטיחותן, נוכחות מורה תורן מטעם בית הספר      מהדלת האחורית, קיומן של תחנות איסוף והורדת תלמידים

 .באשר משגיח על איסוף ופיזור התלמידים וכיו"

הפרטים והממצאים של      הביקורת, כי על קצין הבטיחות להעביר לידי אחראית ההיסעים את  גורסתכמו כן 

רוכז בסוף החודש, זאת על מנת שאחראית מ      כל ביקורת שנערכת על ידו מיד לאחר ביצועה ולא באופן

  בליקויים והפרות שנמצאו.     היסעים תוכל לטפל באופן מיידי 

      

 . ביקורת ביצוע היסעים בשטח6

 רקע 6.1

מילוי הנחיות   וביקורתמוסדות חינוך, בזמני פיזור ילדים בבוקר,  0 -בשטח בבפועל ביקורת היסעים  בוצעה .046

 והוראות הבטיחות בזמן איסוף ופיזור תלמידים.

 להלן פרטי הביקורות שנערכו:

. רכבי ההיסעים 28:05 – 27:05בין השעות  20.20.0200יום , גבעתיים, ב32א. בית הספר בן גוריון, רחוב פועלי הרכבת 

 שנבדקו:



  גשל חברת ההיסעים " 72-093-52 רכב מספר." 

  רכב מספר -xx37-660 " אשל חברת ההיסעים." 

 . רכב ההיסעים שנבדק: 28:05 – 27:05בין השעות  23.20.0200, גבעתיים, ביום 0ב. גן שקד ,רחוב אבני זיכרון 

  ושל חברת ההיסעים " 77-060-05 רכב מספר ." 

 

 תחנות איסוף והורדת תלמידים 6.1

()א( להנחיות ביטחון קובע, כי הרשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר, תקבע את 0)ג()0סעיף   .047

תחנות האיסוף וההורדה. תוך המלצה כי תחנות אלה תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות 

 לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו.כבישים 

 והורדתהמיועד לאיסוף  מקוםכלל אין וגם בגן שקד בבית הספר בן גוריון גם למרות הוראות אלו, נמצא כי  .048

 להוריד את התלמידים.לעצור באמצע הכביש ושם שנבדקו רכבי ההיסעים ו תלמידים. משכך נאלצ

()ח( להנחיות 0)ג()0סעיף  .ומשולטת, כי תחנת ההסעה תהיה מקורה ()ה( להנחיות הביטחון קובע0)ג()0סעיף  .049

 הכניסה אסורה'". –'שטח תמרון אוטובוסים  הביטחון קובע, כי באזור המסוף יותקן שילוט אזהרה בולט 

בניגוד להנחיות הביטחון גם בבית הספר בן גוריון וגם בגן שקד לא מותקנים שלטי אזהרה הביקורת מצאה, כי  .052

 המתריעים על תחנת תחנת איסוף והורדת תלמידים.בולטים 

 

 מורה תורן 6.3

 

ועוזב  7:32( להנחיות ביטחון קובע, כי על בית הספר למנות מורה תורן, המגיע לבית הספר בשעה 4ב)0סעיף  .050

אותו בסוף היום, ונותן דעתו בין השאר לכל הקשור בהסעות: עלייה בטוחה להסעה, איסור מעבר מאחורי רכב 

ומלפניו, סיוע לתלמידים קטנים סביב ההמולה וההתגודדות במסופים ושמירה על הסדר ועל ההתנהגות  ההסעה

 הנאותה במסופי ההסעה.

השגיח על לאו גורם אחר מטעם בית הספר תורן בניגוד להוראות, נמצא כי בבית הספר בן גוריון לא היה מורה  .050

על רק ם נכח גורם מטעם בית הספר אשר השגיח . במקו72-093-52 התלמידים שהגיעו עם רכב מספר הורדת

 . xx37-660-שהגיעו עם רכב ההסעה השני שמספרו של תלמידי הכיתה המיוחדת  הורדתם

 

 נסיעה בהילוך אחורי 6.3

 

יש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא שימוש קובע, כי להנחיות הביטחון  ()ה(0)ג()0סעיף  .053

יחותיות המחייבות חייבים להשתמש בהילוך אחורי, יפעל הנהג על פי ההנחיות הבטבהילוך אחורי. במקרה ש

 .בתקנות התעבורה



בהילוך  72-093-52למרות הנחיות הביטחון, בבית הספר בן גוריון נסע רכב מספר הביקורת רואה בחומרה, כי  .054

שות כן. מעבר לכך, הוא למרות שמסלול התנועה לא חייב אותו לעעל מנת להוריד את התלמידים וזאת  אחורי

 .נהג הרכב הודה בפני הביקורת, כי נסע בהילוך אחורי .במקום בו ישנו שילוט של אין כניסהעשה זאת 



 הורדת התלמידים מן הרכב 6.5

()ז( להנחיות ביטחון קובע, כי העלאת התלמידים והורדתם תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד, 0סעיף ג) .055

 בתחנה המיועדת לכך.

 ורת מצאה, כי בבית הספר בין גוריון ירדו התלמידים מהדלת האחורית של הרכב, בניגוד להנחיות הביטחון. הביק .056

 

 בדיקות לרכבי היסעים 6.6

סדרת הוראות הנוגעות לחברת ההיסעים וכלי הרכב שברשותה. הביקורת בחנה קיומן  ותהנחיות הביטחון קובע .057

רץ" אשר פיזר תלמידים בבית  –של חברת ההסעות "אל "( הרכב")להלן:  72-093-52מספר של הוראות אלו ברכב 

 . 20.20.0200הספר בן גוריון ביום 

מצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו אלא רק בטלפון נייד, בניגוד להנחיות  הילא ההביקורת מצאה, כי הרכב  .058

 (.(א)3ב( )0 )סעיףהביטחון. 

כלי ()ח( להנחיות הביטחון אשר קובע, כי 0)ג()0לסעיף בניגוד " הסעת תלמידים"שלט  לא היהברכב  נמצאה, כי .059

הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה 

-77-060הביקורת מציינת, כי גם ברכב נהג הרכב טען, כי השלט "הסעת תלמידים" נפל. . ברורה את יעדי הנסיעה

 ם בגן שקד לא נמצא שלט כנדרש בהנחיות.ד תלמידייאשר הור 05

 נמצאו כולן, אשר כמו כן ערכה הביקורת סדרת בדיקות נוספות לרכב בהתאם להוראות הנחיות הביטחון .062

 להלן פירוט הבדיקות:  תקינות.

 ;האם ברכב מותקנות חגורות בטיחות 

 ;האם הנהג מחזיק ברשותו רישיון רכב בר תוקף 

 ;היתר של הרכב להסעת תלמידים 

 ;רישיון נהיגה בתוקף 

 רישיון נהג להסעת תלמידים;  

  רישיון הנהג לנהוג באוטובוס או באוטובוס זעיר ציבורי )בהתאם לכלי הרכב  

 הנבדק(;     

  שנים לכל היותר; 02האם  הרכב בן 

 .האם ברכב יש ערכת מילוט, מזגן וערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש 
 
 

 

 נוך המיוחד. מלווי היסעים לתלמידי החי7

 זכאות לליווי 7.1

. על פי התקנות האמורות רק כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליוויקובעות תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים 

 הלקויות הבאות מזכות בליווי ולקבלת החזר תשלומים על ידי משרד החינוך:

  תלמידים עם פיגור קשה/עמוק וסיעודי  -



    ויות פיזיות קשותמשותקי מוחין ובעלי נכ  -

  P.D.D / םאוטיסטי  -

  בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש  -

 תלמידים בעלי פיגור בינוני   -

   תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב  -

תלמידים אשר לפי קבצי היסעים הוצמד להם מלווה להסעה לבין  04הביקורת ערכה הצלבה בין נתונים של  .060

חנה האם התלמידים אכן זכאים לליווי על פי אפיון הלקות שנקבע להם בועדת ההשמה קבצי ועדות ההשמה וב

 בהתאם לתקנות:

תלמידים אופינו  00, היסעים קבצימלווה על פי  אשר הוצמד להם תלמידים 04מתוך הביקורת מצאה, כי   .060

הנוספים תלמידים ה 0 .בועדות השמה כבעלי לקויות המזכות בליווי על פי תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים

 מופיעים בקבצי ועדות השמה.  ך אינםהיסעים אקבצי ופיעים  במ

בגין אחד התלמידים, העבירה אחראית היסעים את החלטת ועדת ההשמה שנערכה בעניינו וממנה עולה, כי ישנו 

  .חשד לפיגור בינוני, לקות אשר מזכה בליווי בהיסעים בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית

למיד השני מסרה אחראית היסעים, כי ועדת השמה אפיינה את התלמיד כבעל בעיות נפשיות, לקות אשר באשר לת

מזכה בליווי בהיסעים בהתאם  לתקנות הסעה בטיחותית. עם זאת, החלטת ועדת ההשמה בעניינו של התלמיד לא 

 .הוצגה בפני הביקורת



 מסלולי מלווים 7.1

 כיבים עיקריים:מר 4 –נחלק ל  התשלום למלווי ההסעות .063

  בהסעה עם התלמיד אשר זקוק לליווישעות בהן המלווה נמצא 

  למוסד הלימודי לשם פיזורשעות בהן המלווה מגיע 

 ר ממוסד הלימוד לביתו לאחר איסוףשעות בהן המלווה חוז 

  מלווה במהלך האיסוף/ פיזורשעולה תשלום עבור התחבורה הציבורית 

אשר קובעת את היקפי משרות המלווים עבור היעדים השונים אליהם החלטה כתובה  לראותהביקורת ביקשה  .064

הם נוסעים. מנהלת המחלקה ועוזרת מנהל אגף החינוך מסרו לביקורת, כי לא קיימת החלטה כתובה כאמור, וכי 

 היקפי המשרות ליעדים השונים נקבעו כבר לפני שנים ולא השתנו מאז. 

היקפי המשרות של המלווים על ידי עוזרת נקבעים  קיימים בעבר,שלא היו  במידה ונוספים יעדי נסיעה חדשים .065

היסעים. במסגרת היוועצות זו נבחנים מסלולי המנהל אגף החינוך בהיוועצות עם מנהלת המחלקה ואחראית 

הנסיעה של המלווים, מספר כלי התחבורה הציבורית המשמשים להגעה אל היעד וכן פרק הזמן הנדרש לשם 

 התחבורה הציבורית. הגעה ליעד באמצעות

 ליעד זההת מנהל אגף החינוך מסרו לביקורת, כי היקפי משרה של מלווים אשר נוסעים המחלקה ועוזרמנהלת  .066

 הינם תמיד זהים.  

שעורכת מלווים ה קבציםבתשע"א על סמך  כלל המלווים בחינוך המיוחדהליווי של יעדי הביקורת בחנה את  .067

 המלווים שהועברו אליה ממנהלת משאבי אנוש. אל מול היקפי משרות  אחראית היסעים

ישנם מלווים שונים אשר בניגוד לדבריהן של מנהלת המחלקה ושל עוזרת מנהל אגף החינוך כי הביקורת מצאה,  .068

 להלן מספר דוגמאות:  .אולם היקפי המשרה שלהם שונים נוסעים ליעדים זהים,



 :0מספר  הדוגמ

 תל אביב –קו גבעתיים 

 ג. ק. א. א. .ר. צ שם המלווה

 4.5 5 6 מספר שעות עבודה יומיות

 

 : 0מספר  הדוגמ

 קו גבעתיים  בני ברק

 ה. צ. ח. ט. שם המלווה

 4 5 מספר שעות עבודה יומיות

 

וברורה המקצה מספר שעות אחיד לכל יעד, יונית שיו ,משמעות הדבר היא שלא קיימת בעירייה מדיניות אחידה .069

 בימי חול ובימי שישי. ,ספר השעות להן זכאי המלווה הנוסע לאותו היעדאשר ממנו ניתן לגזור את מ



 סיכום, מסקנות והמלצות –פרק ד' 

 עקרי המלצות הביקורת

 ביקורות על שירותי ההיסעים בשטח .072

תלמידים וכן לשם התקנת  לאיסוף והורדתבעירייה לשם סימון תחנות ההסעה המיועדות  לפעוליש  005.0

 השילוט הנדרש.

אשר תפקידו להשגיח על  ת כל מוסדות החינוך למנות מורה תורן או נציג אחר מטעמםיש לחייב א 005.0

 .   ולפקח על תיפקודו העלאתם והורדתם הבטוחה של התלמידים מההסעות

בטרם מקבלם נציג מטעם המוסד  יש להורות לחברות ההיסעים שלא להוריד תלמידים מרכבי ההיסעים 005.3

 חברות הסעה המותירות תלמידים ללא השגחה.    החינוכי, ולנקוט סנקציות חריפות נגד

להוראות הבטיחות תוך סיכון לשלום  יש לנקוט בסנקציות חריפות נגד חברות היסעים אשר פעלו בניגוד 005.4

 בהילוך אחורי באופן מסוכן, העלאה והורדת תלמידים בדלת האחורית וכיו"ב.       התלמידים, כגון נסיעה

דות החינוך על מנת לפקח באופן הדוק יותר על נהגי חברות ההיסעים. ת תכופות במוסויש לערוך ביקור 005.5

בכל מקרה של הפרה של הנחיות הביטחון יש לקנוס מיידית את חברות ההיסעים על מנת ליצור התרעה 

 אפקטיבית.

לתקופה באופן קבוע לשם רענון  על אחראית ההיסעים לפנות למוסדות החינוך ולמלווי ההסעות אחת 005.6

 שא "הורדת תלמידים מרכבי ההסעה". ההנחיות בנו

יש לקבוע לוח זמנים לעבודה במודול ההיסעים, תוך התייחסות לפרק הזמן הנדרש לשם הזנת נתוני העבר,  .070

 וכו'. "ארגונון"הדרכה בתחום הפקת דוח, הגדרת אופן קבלת נתונים שוטפים ממערכת 

ות מול מערכת "ארגונון". בכל מקרה בו הביקורת גורסת, כי אישור חשבונות ההיסעים צריך להתבצע ישיר .070

ימצאו אי התאמות יש לפנות לחברת ההיסעים על מנת לברר את הנושא תוך תיעוד הזיכוי. התשלום צריך 

 .יםלהתבצע בכל חודש בניכוי הסכומים המצויים בבירור

ועם המדויק מן הראוי שפעילות מחלקת היסעים תוסדר בנהלים מפורטים לצורך הבהרת תהליכי העבודה, ביצ .073

 והתקין והבקרה עליהם. 

יש לשקול מתן מספר הטלפון הנייד של אחראית ההיסעים להורי התלמידים, על מנת שהקשר יתקיים בין  .074

לחלופין ניתן . , דבר החשוב לבקרה ולהתחשבנות בהמשךההורים לאחראית ההיסעים ולא ישירות מול הנהגים

בקרה  תקוייםבאופן זה לאחראית על כל שינוי/ ביטול הסעה. לשקול מערך/ נוהל/ כלי דיווח ישיר מההורים 

 ים נוספים שנערכים ביוזמת ההורים ויימנעו תשלומים מיותרים.אחר כל ביטולי ההיסעים ועדכונ חשובה סדירה

כי עם סיום ועדות ההשמה מידי שנה, על מנהלת המחלקה להפיק קובץ ממערכת ועדות  גורסתהביקורת  .075

" ארגונון"רוך השוואה בין בסיס הנתונים המופיעים במערכת ועדות ההשמה לבין מערכת ההשמה ובאמצעותו לע

, "ארגונון"העירייה. באופן זה, יש לוודא כי כלל התלמידים המופיעים במערכת ועדות ההשמה מופיעים גם ב של

 המיוחד. כתלמידי החינוך "ארגונון", וכי הם מסווגים ב"ארגונון"כי פרטיהם מוזנים באופן מדויק ב



על אחראית ההיסעים לבחון אחת לתקופה כי ההסעות והליווי ניתנים אך ורק לתלמידים בעלי זכאות מתאימה.  .076

 הנושא חיוני לצורך קבלת החזר ממשרד החינוך.

ביקורות ההיסעים בשטח אשר צריכות להיערך ל האחריות והשיטה על מנהלת המחלקה להגדיר באופן ברור את .077

וכן את הממשק בין משכ"ל לבין אחראית ההיסעים. מן הראוי  די קצין הבטיחות העירוניועל י על ידי משכ"ל

לעגן נושא זה בנוהל מסודר אשר במסגרתו יקבעו תדירות עריכת הביקורות, הנושאים הנבדקים במסגרת 

 הביקורות, אופן הטיפול בממצאים וכיו"ב.  

ת בשטח בהתאם לתדירות שתקבע  ולקבל את דוחות היסעים לוודא, כי נציג משכ"ל עורך ביקורוהעל אחראית  .078

הביקורות בסמוך לביצוע הביקורות על מנת לבחון את הממצאים העולים מהם ולפעול מול חברות ההיסעים 

 בהתאם. 

וברורה ביחס לשעות אשר ישולמו לכל מלווה עבור כל יעד ליווי.  תיויונוש, אחידה, יש להנהיג מדיניות כתובה .079

 את אגף משאבי אנוש בבואו לקבוע את אחוז המשרה עבור על כל מלווה. מדיניות זו תשמש

בנוסף יש לקבוע ולמסד קשר מתואם ויעיל בין אחראית ההיסעים לבין קצין הבטיחות להעמקת הפיקוח  .082

 והבקרה על ההיסעים והדיווח על הליקויים.

 בהתייחסותה לטיוטת הדוח הבהירה מנהלת המחלקה לטיפול בפרט כלהלן: .080

 

      . קיבלתי את האחריות על ההסעות בשנה"ל תש"ע. עד אז מערכת ההיסעים לא א "

 תה מוסדרת בכללים ובנהלים ברורים.יהי      

 בקבלתי את התפקיד הנהגתי כללים ברורים שתפקידם להסדיר את הנושא.      

  : חוברת המגדירה את התפקידים של המלווים דוגמאות לכללים החדשים      

  בהסעות, המלווים המועסקים מידי שנה מחדש בעירייה מחויבים לקרוא את       

  פרטי תפקידם בחוברת ואת הדרך בה עליהם לנהוג במצבים שונים כולל מצבי       

 אחר מכן הם חותמים כי קראו את ההוראות.ל חירום.       

    אותו כל  המלווים חייבים למלא דוח נוכחות של התלמידים המוסעים ולהגיש      

  חודש. באופן כזה יש לנו כלי מעקב על נוכחות התלמידים, בנוסף על ביצוע       

 ההסעות.      

 

  פרט לקביעת כללים ברורים פעלתי על מנת לייעל את מערך ההסעות. התייעלות       

 המערך באה לידי ביטוי בחסכון בכ"א ובחסכון עלויות ההיסעים.         

  בדבר זכאות התלמידים  0227ת חוזר המנכ"ל מאפריל יישום הוראו (0

 להסעה.               

 ע"י איחוד מסלולים. צמצום קווי ההסעה מחוץ לעיר (0

 מעבר מאוטובוס זעיר למוניות כדי לחסוך עלויות במספר לא  (3

 מבוטל של מסלולים.              

 לא ביטול הוספת מלווה להסעות שעל פי אפיון חריגות התלמידים  (4



 מזכה אותם במלווה.              

  ולמרות  0229-0200מספר התלמידים בחינוך המיוחד עלה בשנים  (5

  נתון זה עלויות ההסעה לעיר פחתו במידה ניכרת בשל הצעדים               

 לעיל שננקטו:              

 ₪.מילון  3.6 –עלות ההסעה לעיר  – 0229בשנת                    

 ₪.מיליון  0.5 –עלות ההסעה לעיר  – 0202בשנת                    

 ₪.מילון  0.3-כ –עלות ההסעה לעיר משוערת  – 0200בשנת                    

 

     



 ב. תשובה לפרק ד' "המלצות הביקורת": 

 מחלקת הטיפול בפרט תטפל בנושאים הבאים בהקדם:      

  :004, 003, 000, 002, 008, 005.0סעיפים. 

  כל התלמידים שנוסעים זכאים להסעה על פי כללי משרד  000סעיף 

 החינוך. מעט תלמידים של החינוך המיוחד שאין להם זכאות מתאימה                

  לא מוקצית עמדו בקריטריונים של ועדת חריגים באגף החינוך ובכל מקרה               

 .להם הסעה נפרדת             

  מודול מערכת ההיסעים נמצא ב"ארגונון" ועדיין לא  007, 006סעיפים 

   ". הופעל בשל מורכבות המערכת והקושי לתפעל את המודול              



 

 ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה תהתייחסו
 בנושא: ההיסעים וליווי תלמידים בחינוך המיוחד

 

התגמולים המתקבלים  להגדילו תלהוריד את הוצאות העירייה ע"י התייעלו שאיפת העירייה תהיהגם בנושא זה 

 ממשרד החינוך.

בשנת ₪ מליון  3.6-חתו העלויות מ, פ0229-0200שלמרות שמספר התלמידים בחינוך המיוחד עלה בשנים  יצוין

 .0200בשנת ₪ מליון  0.3-לכ 0229

נקבעו  כללים ברורים על מנת לייעל את מערך ההסעות בדגש  על טבלת אחידה בהתאם להמלצות הדו"ח 

 וברורה לשעות המשולמות למלווים לקראת שנת הלימודים תשע"ב.

 יושם דגש מיוחד על הבטיחות בהסעות ועל בקרתה.

הוחל בהפעלת מודול מערכת ההיסעים ממוחשב ותקוימנה פגישות לטיפול משותף בנושא ההסעות עם 

 האחראים על  הבטיחות ותחבורה.

 



 

 

  דוח ביקורת

  -טוהר המידות  בנושא

 דווח כוזב של שעות עבודה

 של עובדת בחינוך מיוחד

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



 דוח ביקורת

 -טוהר המידות  בנושא

 דווח כוזב של שעות עבודה 

 של עובדת בחינוך המיוחד

 

 כללי –פרק א' 

 

 ליכל

 

סייעת  –הביקורת קבלה תלונה על התנהגות הנוגדת לכאורה את טוהר המידות של עובדת בחינוך המיוחד  .0

 משלבת, עובדת עירייה, שטפלה בילדה מהחינוך המיוחד.

חומרתה לכאורה של התלונה ואופי נושאה הביאה את הביקורת להקנות לה עדיפות במסגרת קדימויות  .0

 העבודה שלה ולבודקה לעומקה.

העובדת  עם, משאבי אנושמנהלת , עם ת מח' טפול בפרטמנהלבמהלך הביקורת קוימו פגישות וברורים עם  .3

 הנדונה וכן איסוף מידע ונתונים מכל הנוגעים, לרבות תעוד ואסמכתות מהמתלונן.

 

 קרי התלונהע

 געה לכך שהסייעת דווחה דווח כוזב על עבודה בימי עבודה בהם לא עבדה.התלונה המרכזית נ .4

מנהלת המחלקה  מצדנגד העובדת  תוכחלק נלווה מהתלונה הושמעו טענות ההורה המתלונן על טיפול בתלונ .5

 אנוש.-מנהלת משאבי ומצדלטיפול בפרט באגף החינוך, האחראית על התחום, 



 הרקע והשתלשלות המקרה

את וסיימה  ת לבתומשלב-רייה, אשר שמשה סייעתהורה לילדה מהחינוך המיוחד הגיש תלונה לפיה עובדת העי .6

 ווחים כוזבים בטופסי הנוכחות על עבודה בימים בהם כאמור לא עבדה בפועל.ימלאה ד - איתה עבודתה

כפי שצויין לעיל, בשל אופי נושא התלונה, החליטה הביקורת לשבץ את בדיקתה בקדימות בתוכנית עבודת  .7

 הביקורת.

ל הנוגעים בדבר, במיוחד מההורה המתלונן, אשר פעולה מכ-ברקע הדברים יצויין כי הביקורת זכתה לשיתוף .8

 העמיד לרשות הביקורת מידע, תיעוד ופרטים שאפשרו את ביסוס הבדיקה ונתוניה.

 אנוש.-מח' הטיפול בפרט ומול משאבי –נה מתה את פרטי התלונה מול המחלקה הממוהביקורת בדקה ואי .9

 ממצאי הבדיקה

מצאו דיווחים כוזבים של עבודה בימים בהם גם לא עבדה. נ ליונות רישום הנוכחות של העובדתיבדיקת גב .02

עבודה גם בימים -מילאה ודווחה על ימי היא עלה כי אכןמשמעו כי מדיווחי הנוכחות החודשיים של העובדת 

 בהם נעדרה.

לאישור מנהלת המח' לטיפול בפרט, אשר אישרה אותם  עפ"י הנוהל עברו, ככל האחרים, רישוםהטופסי  .00

 בחתימתה.

 ה עברו הטפסים לעוזרת מנהל אגף החינוך, תרבות וספורט אשר אישרה אותם גם היא בחתימתה.ממנ .00

, לא אימתו ולא ביקרו אותם, את דווחי הנוכחות הנ"ל עומקםיצויין כי גורמי האישור האלה למעשה לא בדקו ל .03

 ולכן גם לא חשפו את הדיווחים הכוזבים.

אנוש, שם הטפסים המאושרים -למשאבי ם המאושריםליונות הרישויאת געוזרת מנהל האגף העבירה 

 המתאימים לצורכי תשלום השכר לעובדת. משמשים להכנת הדיווחים

ח והבקרה של שני הגורמים המאשרים שבאגף החינוך הפיקו - במבחן התוצאההביקורת מוצאת כי 

 לית של הדיווחים שממלאות הסייעות.אתה בעצם בדיקה מינימילמעשה כשלו ולא הי

 

-מנהלת המח' לטפול בפרט מסרה במהלך הביקורת כי בכדי לשפר את הבקרה הנדונה תונהג משנת

 ע"י הגננת הנוגעת.של הסייעת נוכחות אישור החובת חתימה ל תשע"אהלימודים 

יא נוטלת אחריות אישית על העובדת עצמה, בעדותה, הודתה ברישום כוזב של מספר ימי עבודה, תוך שה .04

בדיעבד לחשוב כי זה חלק מקובל מהרישום.  טעתההו ואף נימקה למהלב -בטענת תוםה המעשה. העובדת טענ

 ובכך שאסור היה לה לדווח על ימים שלא עבדה.היא מודעת לשגיאתה החמורה 

קויים בירור באגף החינוך עם נמצא כי לאחר שההורה המתלונן העביר את תלונתו בעניין דווח הנוכחות הכוזב,  .05

אשר בינתיים ממילא מהעובדת, בניכוי ימי העבודה הכוזבים בסיום עבודתה ורייה טפלה בנושא והעיהעובדת 

 לעזוב את עבודתה בעירייה והתפטרה.במקביל ביוזמתה החליטה 

 ו ע"י העובדת מיידית עם גמר ההתחשבנות שלה עם העירייה.הוחזר –השכר על הימים שהוחסרו 



יחותה וכנותה של העובדת בכל הקשור לבירור נסיבות הביקורת מוצאת חובה לעצמה לציין לטובה את פת .06

 המקרה, להודאה במעידתה ובחשיפת הנסיבות שהוליכו לכך.

 סיכום והמלצות

ווחים על ימים שלא עבדה. העובדת, כאמור, ממילא יד מברור התלונה נמצא כי אכן העובדת מעדה ומלאה .07

 עזבה את העירייה והשיבה את שכר הימים שהחסירה.

במידע שחשף את הדיווחים הכוזבים ובבירורים  אנוש-בטיפולם של גורמי החינוך ומשאביפגמים לא נמצאו  .08

 סביבו.

 לא נמצאו גם תימוכין או ביסוס לטענות אחרות שהועלו נגד אותם גורמים.

על דיווחי באגף החינוך הקיימות  הבקרות הוברר בדיעבד כי  -במבחן התוצאה במישור העקרוני וזאת,  בצד .09

. מנהלת המחלקה לטיפול בפרט ועוזרת מנהל אגף החינוך לא קיימו לא צלחו ולא מילאו את יעודןהשעות 

שרו ובפועל לא חשפו את הדיווחים יבקרה אפקטיבית או בדיקה שתכליתה לאמת את דוחות הנוכחות שא

 הכוזבים.

לת כי החל מנההבאופן ברור דרושים העמקה של הבקרה בנושא זה וייעולה. בהקשר זה מסרה כאמור 

על גבי טופסי  לאשר בחתימתן את נכונות הנוכחות של הסייעות משנה"ל תשע"א תידרשנה הגננות

 דבר זה מקובל על . הדיווח

 

 לגבי כל הסייעות. העמקת הבקרה, מרמת "השטח" ומעלה וראוי להנהיגןלנכון  הביקורת כשלב

מן ארועים" בגני הילדים, הן לצורך כהמלצה נלווית לנ"ל מציעה הביקורת לשקול גם הנהגת מעין "יו

רישום ארועים כלליים ודיווחם והן לרישום כניסות ויציאות חריגות של הסייעות, לשם בקרת הרישומים 

 בהמשך.

בנוסף על כך ממליצה הביקורת כי אגף החינוך ימסד גם בדיקות מדגמיות ואקראיות יזומות נוספות, 

 לבקרת דיווחי הנוכחות ונכונותם.

 שונות בניהול ותפעול מערכות החינוך המיוחד יבחנו בביקורת נפרדת שתקויים בתחום החינוך המיוחד. סוגיות .02

 



 

 ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה תהתייחסו

 דיווח כוזב –בנושא: טיפול באירוע בתחום טוהר המידות 

 

 בפרט. דיווח כוזב של שעות עבודהבכלל וכפי שכתבתי בעבר אני רואה בחומרה כל עברת משמעת של עובד 

 להלן עקרי הנוהל שהופץ על מנת שמקרים דומים לא יחזרו:

 נחתם בחתימת הסייעת ומאושר בחתימת הגננת של הגן.כל דו"ח של סייעת צמודה  .0

 הגננת תנהל יומן נוכחות הגן ותציין  גם חיסורים של הסייעת הצמודה. .0

 אגף החינוך יבצע בדיקות נוכחות אקראיות באמצעות הטלפון ובביקור בגנים. .3

 בפגישות של אגף החינוך בהדרכת הסייעות הצמודות בשיתוף מתי"א הושם דגש רב על אמינות הדיווח. .4

 



 

 דוח בדיקת תלונה

 גמלאיםפעילות ל בנושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



 דוח בדיקת תלונה 

 גמלאיםפעילות ל בנושא

 

 מבוא –פרק א' 

 

 כללי

 

מלאים העירוני התנהלות משרד הגהקשורה לכאורה לבמשרד מבקר העירייה התקבלה תלונה שעניינה קבילה  .00

 בארגון טיול לחו"ל.

 הביקורת מצאה מספר סוגיות עקרוניות בתלונה זו וקבלה החלטה לקיים בדיקה בנושא. .00

 ובשיתוף מלא שלה.העירונית הגמלאים  רכזתהבדיקה קוימה עם  .03

 עקרי הממצאים

 .תחיצונישל חברה פרטית נמצא כי נעשה שימוש בסמל העירייה על מסמך  .04

 שימוש במשרד ובטלפון עירוניים ללא אישור גורם עירוני מוסמך. ה עשתההוברר כי אותה חבר .05

 עקרי סיכום והמלצות

 -כהפקת לקחים מהמקרה שנבדק מומלץ: .06

בדבר האיסור בשימוש לא מורשה באמצעי  נדונהמכתב רשמי לחברה החיצונית ה להוציא .א

 העירייה וסמלה.

כל כמפורט בדוח, בקרב  ינהל התקין בנושא,כללי המ אתולהטמיע להדגיש להבהיר,  .ב

עובדיה ונבחריה, ובאמצעותם לכל חברה חיצונית  ,מנהליה בעירייה, בדבר הנוגעים

 בקשר עם העירייה.ושתעמוד העומדת 



 ממצאים –פרק ב' 

 רקע

 

בכל הקשור לכאורה בדיקת ביקורת זו ניזומה בעקבות פניית תושבים, אשר התלוננו על שהולכו שלל  .0

 תם היה קשור לכאורה לעירייה.שלגרסחו"ל,  -לטיול ב

בהקשר  כאשרניהלה חברה חיצונית, ארגנה ובמכתב התלונה פרטו התושבים טענות קשות על הטיול ש .0

סמל עיריית גבעתיים  שנשא אתלעירייה הציגה התלונה מסמך עם תוכנית הטיול ושיווק הטיול 

 והמשרד לפעילויות גמלאים של העירייה.

 ההסוגיות הרלוונטיות לעיריי

 -לגבי הטיול לחו"ל שנמכר להם כיהמתלוננים קבלו  .3

הופץ אליהם במעטפה של העירייה, בין הודעות שונות על טיולים ונופשונים בארץ הוא  .א

 כשגרה ע"י רכזת הגמלאים העירונית ונראה להם לפיכך כטיול שמארגנת העירייה.המאורגנים 

ד לפעילויות גמלאים של ה וכותרת המשרתוכנית הטיול נשאה, כאמור את סמל העיריי .ב

 העירייה.

 הפרטים להרשמה לטיול כללו מספרי טלפון של בית הגמלאים העירוני. .ג

נציג החברה החיצונית, מבצעת הטיול, עשה שימוש במשרד עירוני בבית הגמלאי ובטלפון שלו  .ד

 לצרכי השיווק וההרשמה של הטיול.

 הממצאים

יא סיפקה, ואשר באה לידי ביטוי גם בתשובת מבדיקה עם רכזת הגמלאים העירונית ומהתשובות שה .4

עלה כי לעירייה לכשעצמה לא היה כל קשר לטיול, לארגונו או  –היועצת המשפטית לאחד המתלוננים 

 לביצועו.



 

 כי: עלהעדותה של רכזת הגמלאים מ .5

לגבי טיולים )עם המשרד שבאחריות רכזת הגמלאים  החברה החיצונית נשואת התלונה עובדת .א

 .(בארץ

 המשרד לפעילות לגמלאים.לוגו של  הלשימושנ"ל יש -לחברה ה .ב

ללא  הנ"ל של משרדה בעירייה נעשה במקרה הנדון שימוש בלוגו  רכזת הגמלאים לדברי .ג

 ידיעתה.אישורה וללא 

עוד עולה מעדות רכזת הגמלאים כי השימוש במשרד ובטלפונים בבית הגמלאי לא היה על דעתה או  .6

 באישורה.

חומרה מצב בו חברה פרטית חיצונית יכולה לעשות שימוש בלתי מאושר בסמלי הביקורת רואה ב .7

משרד וטלפונים, מבלי שגורם מוסמך מקרב  –גבי מסמכיה וכן שימוש באמצעים עירוניים -העירייה על

 עובדי העירייה אישר.

ות יצויין בהקשר זה כי קיימות הנחיות מנכ"ל העירייה בדבר הסמכויות לאשר שימוש או פעילוי

בתחומי של העירייה הגמלאי העירוני, המוקנות רק למנכ"ל או למנהל אגף הרווחה -במתקני בית

 אחריותו.



 סיכום והמלצות –פרק ג' 

   מקרה זה שהובא בפני הביקורת מדגים מינהל לא תקין ופירצה שיש לפעול  .0

 לחסימתה.

, אלא אם גורם חיצוני/פרטי אסור לשימוש ע"י  מכל סוג של העירייהזאת יש לזכור: רכוש ציבורי 

 אושר כתמיכה או עפ"י דין.

   במטרה למנוע שימוש לא מורשה ע"י גורם חיצוני, שלא אושר ע"י גורם  .0

על המנהל/האחראי  –  מוסמך של העירייה, בכל אמצעי עירוני, יהא זה סמל )לוגו(, משרד או טלפון 

 עובד איתם.על התחום לפקח על כך ולהביא זאת לידיעת הגורמים שהוא 

 כמפורט להלן בפני החברה החיצונית הנדונה.במקרה שלפנינו על רכזת הגמלאים העירונית להביא זאת 

 על רכזת הגמלאים העירונית להוציא בהקדם מכתב לחברה לפיו:לפיכך  .8

במסגרת כללי תקנות  כל פעילות החברה בתחום אחריות רכזת הגמלאים תתבצע אך ורק .א

 ירייה וכל מי שעובד עימה.המכרזים המחייבים את הע

 על החברה כל שימוש בלוגו של העירייה. אסור .ב

 שימוש כזה מותר רק לגופי העירייה המוסמכים ולפעילות שבאחריותם/בהשתתפותם.

 הביקורת בנושא:עקרוניות של המלצות  .9

 חוץ אלא עפ"י תקנות המכרזים וכלליהן.-אין למסור עבודות מטעם העירייה לגורמי .א

 התקשרות חוזית כדין. סיסב-לודות אלא עלא יבוצעו עב .ב

לוגו של העירייה או גוף מגופיה לא יתנוסס על מסמך של גורם חיצוני ללא אישור מוסמך  .ג

 וחוקי.

האמור לעיל חל גם שימוש במשרדי העירייה ואמצעיה )טלפונים, דואר וכיו"ב( וכן של בית  .ד

 הגמלאי כנכס עירוני.

 כל המנהלים. המלצות אלה יופצו בעירייה לידיעת  

 



 

 ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה תהתייחסו
 פעילות לגמלאים –בנושא: משרד הגמלאים של העירייה 

 

 אני רואה בחומרה שימוש ברכוש העירייה מכל סוג ע"י גוף חיצוני ללא אישור  כמתבקש בחוק.

ים חברות לחברה שהייתה במרכז התלונה הוצא, כמומלץ ע"י הביקורת, מכתב המציין את נוהלי העבודה המחייב

 חיצוניות העובדות עם העירייה.

 נוהל זה יופץ ע"י מנכ"ל העירייה לכל יחידות העירייה למיסוד הכללים המחייבים והטמעתם גם בשאר התחומים.

מלאים והוצאת פסנאות לבצע ביקורת רכש במשרד הגבנוסף, מנכ"ל העירייה הנחה את מנהלת מחלקת הרכש והא

 הלי הרכש של העירייה.הנחיות בהתאם לנו

לפעול בהתאם לכללי המכרזים והמינהל התקין בכל הפעילויות  רכזת הגמלאיםהנחה מנכ"ל העירייה את   כן-כמו

 שבתחום אחריותה.



 
 

 דוח ביקורת

  1111ספירת מלאי 

 במחסני העירייה

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



 דוח ביקורת

 מחסני העירייהב 1111ספירת מלאי 

 

 כללי –פרק א' 

 

 כללי

 

גם השנה פיקוח ומעקב של כמדי שנה וכחלק מחובת הביקורת בנושא ספירת המלאי במחסני העירייה, קוימו  .07

והמעקב בוצע על  0202הביקורת בנושא. הפיקוח והביקורת נעשו על ספירת המלאי השוטפת לסוף דצמבר 

 .0229תיקון הליקויים מדו"ח הביקורת על הספירה של דצמבר 

 תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(,  .08

 "( עוסקות בין השאר בנושא ספירת המלאי., )להלן "התקנות0998-התשנ"ח

, שם, קובעת כי אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי בכל מחסני העירייה, 06תקנה 

תוצאות ספירת  באחריות מנהל הרכש והאספקה, בפיקוחו של מבקר העירייה ובהשתתפות גזבר העירייה.

את מספרם הקטלוגי של הפריטים, תיאורם והכמויות בפועל  המלאי "ירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו

 שנמצאו במחסן בעת הספירה".

התאמה -יתה איימחייבת כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין; ה 07תקנה  .09

ההתאמה( -בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור, יעביר הגזבר בכתב לועדת רכש ובלאי את כל הנתונים )לגבי אי

 בצרוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים.

קובעת כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות הספירה לרשום בפנקס  08תקנה  .32

 הטובין.



 ממצאי הביקורת והמלצותיה .1

כפי  ,העירייה מטופח ומסודר. המחסן הראשי של 0200ותחילת ינואר  0202בסוף דצמבר הספירה התבצעה  .30

 ים.שונמביקורים הביקורת התרשמה ש

ספירת המלאי של סוף השנה רק במחסן המרכזי של  שנים של ביצוע-השנה הוחל בתיקון ליקוי חוזר רב .30

 האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנות.

דבר אשר איפשר קציב העירייה, לנושא בתקבלה תקציב  0202שנת  בסוףמנהלת מח' רכש ואפסנאות מסרה כי 

  .לה להתחיל לבצע ספירת מלאי בכלל מחסני העירייה, כנדרש בתקנות העיריות בנושא

 ₪  52,222 בהתייחסותה לטיוטת הדוח המנהלת הבהירה עוד כי היה תב"ר מאושר של       

  "י חברה חיצוניתעאומדן ביצוע ספירת המלאי  לביצוע ספירת המלאי הכוללת.       

 את הפרויקט לפועל הוחלט בחודשים היה גבוה מסכום זה. על מנת להוציא       

  להוציא את יתרת התקציב מסעיף תקציבי כללי  0202האחרונים של שנת        

 וצאות אחרות.ה 0606022982       

 

 הספירה במחסן המרכזי

. כנדרשנם עובדי האפסנאות, ממחלקות אחרות שאי ע"י עובדים פיזיתבוצעה הספירה במחסן המרכזי  .33

הסופרים עבדו כנדרש עם דוחות מחשב ריקים של פריטים  )ללא פרוט נתונים כמותיים מוקדמים(, שלתוכם 

 תלוי את נתוני הספירה בפועל, כנדרש.-מלאו באופן בלתי

 טפת.הספירה לוותה ע"י נציג הגזברות, כמתחייב עפ"י התקנות, אשר נטל חלק פעיל בספירה ובבקרתה השו .34

בדיקות מלאי כי מחלקת האפסנאות תקיים בכוחותיה העצמיים ביקורות  ממליצה, כבעבר, הביקורת  .35

ההמלצה בעבר בנושא לא . פתע ומתואמות, במחסנים השונים האחרים בעירייה, מדגמיות אקראיות

 יושמה.

, יבטיחו פיקוח מוגבר על הציוד והמלאים ויבהירו המסודרות ביקורות כאלה, שישולבו בבדיקת/ספירת מלאי

 .שהנושא מפוקחבכל העירייה לאחראים על המחסנים 

יבצע את  רשבין השא טר,קיד אחראי אינוונתפבמסגרת הדוח הקודם נמסר לביקורת כי מתוכנן לאייש  .36

 .0202בשנת  גם ולא יצא לפועלאפסנאות תכנון זה לא אושר לדברי מנהלת ה .ינות לעילההמלצות המצוי



  במחסן המרכזי ממצאי חוסרים/עודפים

₪,  0,470,080הפריטים השונים )מק"טים( שבמחסן המרכזי, שערכם הכולל  סוגי 0066נמצא כי מתוך סה"כ  .37

 פריטים  30נתגלו הפרשים )חוסר/עודף( לגבי סוגי 

 08בעודף נמצאו  ₪. 0446פריטים בודדים בערך כולל של  32מתוך זאת נמצאו בחוסר/גרעון (. 0.7%-)כ

 ₪. 538פריטים בערך כולל של 

חוסרים או עודפים בהפרשים קטנים של פריט אחד או שניים ככל שנמצאו, או בערך כספי נמוך, מטבע  .38

 הדברים אינם נבדקים לסיבתם או מקורם, באשר אינם נחשבים מהותיים.

הגשת דו"ח ההפרשים  –ב מהתקנות המתחיי ןהשלב האחרוכנדרש במועד סיום הביקורת נותרו עוד להשלמה  .39

 האפסנאות, להחלטתה של ועדת הרכש בדבר הטיפול בהפרשים.ע"י הגזברות, בלווית מכתב ההסבר של 

 ספירת מלאי במחסני עירייה אחרים

גופים השונים של העיריה הסוף בביצוע ספירת מלאי כוללת בשאר מחסני -הוחל סוף 0202כאמור, בסוף  .42

 מעשה כל גוף בעירייה הוא מחסן נפרד המחזיק ציוד משלו[.ר בהקשר זה כי לבה]יו

מחסני העירייה מלבד המחסן ביצוע ספירה ב-שנים של אי-בכך למעשה הוחל בתיקונו של ליקוי רב

את הספירה המתחייבת בתקנות  שהדבר לא הוחל קודם בכדי להשלים על כך כי יש להיצר-המרכזי, אם

 .0202-ב הבמועד

בכל מחסני שהחלה ביצוע הספירה הכוללת שלבי על כש של העירייה דווחה מנהלת האפסנאות והר .40

במועד סיום הביקורת כבר התקדמה הספירה  כיהעירייה באמצעות חברה קבלנית חיצונית. עוד דווח 

 .0200הכוללת והקיפה את מרבית המחסנים, ספירה האמורה להסתיים בשבועות הראשונים של 

  

 

 

 

 



 סיכום

שנים ה-רבחוזר הליקוי ה הוחל בתיקוןשהוחל בספירת מלאי של כלל מחסני העירייה יצויין כי בכך  .40

 שעד כה בוצעה, מחסני העירייה, כדרישת החוק בכלביצוע ספירת המלאי -אי , של)כפי שפורט לעיל(

 .שאר הליקויים מהשנים הקודמות תוקנו. באפסנאות המרכזית של העירייה בלבד

המתחייבים מהתקנות ושנותרו  כש ובלאי צריכות להשלים את תהליכי הסיוםהאפסנאות, הגזברות והועדה לר .43

התאמת  וסיכומי הועדה בנושאעם דוח ההפרשים  לועדת רכש ובלאילטיפול אחרי תום הביקורת: פנייה 

 .היתרות

, כי האפסנאות תנהיג גם ביקורות מלאי מדגמיות )בכוחות עצמיים פנימיים של כבעברהביקורת ממליצה,  .44

 י העירייה השונים.ייה( במחסנהעיר

אדם -בנוסף הביקורת ממליצה לאפשר לאפסנאות לאייש תפקיד של אחראי אינוונטר, באמצעות ניוד מתוך כח .45

 קיים בעירייה.

 

 

 

*   *   * 

 

 

 



 

 ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה תהתייחסו

 בנושא: ספירת המלאי האפסנאית

 

קבלתי בברכה את הטיפול בתיקון הליקוי  בעניין ספירת המלאי בכלל מחסני העירייה והנחיתי לסיים אותה וכן 

 לסיים את הפעילות הנדרשת בועדת רכש ובלאי כמצוין בדוח.

 כן, יוצא נוהל בדיקות מדגמיות תקופתיות במחסני העירייה.-כמו

במסגרת בניית המבנה הארגוני לעירייה תבחן האפשרות לאיוש תפקיד של אחראי אינוונטר באמצעות ניוד כ"א 

 הקיים בעירייה.

 



 

 

 דוח מעקב

 אחר

 מבקר המדינה דוח

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 



 דוח מעקב 

 מבקר המדינה אחר דוח

 כללי –פרק א' 

 

 רקע

 

. אלה כללו גם נושאים 0229מבקר המדינה ערך ביקורות ופרסם דוחות על הביקורות בשלטון המקומי לשנת  .46

 רשויות המקומיות שבוקרו.הו בעיריית גבעתיים, בין יתר שנבדק

תיקון אחר אחר דוח מבקר המדינה ושל מבקר העירייה ביקורות מעקב בצע לכמתחייב מפקודת העיריות  .47

, בדומה לביקורות המעקב אחר דוחות מבקר המדינה בשנים בוצעה ביקורת זו – הליקויים העולים ממנו

 .קודמות

 עקרי ממצאים והמלצות

סוגיות הנוגעות  3דוח מבקר המדינה, בפרק על היבטים אתיים בכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, הציף  .48

 -לחברי מועצה בגבעתיים:

 לחברי מועצה. בחניית חינם שאינן במקומןטובות הנאה  .א

 ניגוד עניינים בהצבעה במועצה על יציאת משלחת לסין. .ב

 עובד עירייה בחל"ת.תקינות כהונת חבר מועצה שהיה במעמד -אי .ג

 חניית החינם לחברי המועצה בוטלה והליקוי תוקן.נמצא כי בנושא הראשון  .49

הקפדה יתרה ונדרשת  תחייבתמ - ציאת משלחת לסיןיעל  ניגוד העניינים בהצבעה במועצהבנושא השני, של  .52

 הצבעה של חברי מועצה בנושא הנוגע להם.מת ומנעכן מניעה והיעל מניעת הישנות הדבר ו

 –תשלום  שהיה במעמד עובד עירייה בחופשה ללא תקינות כהונת חבר המועצה-איאשר לנושא השלישי של ב .50

בכוונת  .והיא לא תישנה עוד לקחיה נלמדוכי להניח         שסביר בעבר סיטואציה ייחודית  ניתן לראות בכך

   לא תישנה.עקוב שהיא להביקורת 

         



 ממצאים -פרק ב' 

 כללי

ר המדינה כלל כאמור מספר תחומים של השלטון המקומי. מתוכם בוקרה עיריית גבעתיים בנושא דוח מבק .0

 ,לחברי מועצה"היבטים אתיים בכהונת נבחרי ציבור" ומבקר המדינה מצא ליקויים בתחומי טובות הנאה 

 וד עניינים בהצבעה בישיבת המועצה ובכשרות כהונה של חבר מועצה.ניגב

 נאהממצאים בתחום טובות ה

בתחום זה מצא מבקר המדינה כי חברי המועצה קבלו זכות חנייה ללא תשלום בחניונים העירוניים בהם  .0

התושבים נדרשים לשלם תמורת החנייה. לדעת מבקר המדינה לא היה מקום להעניק לחברי המועצה הטבה 

 געים למילוי תפקידם.גורפת של חנייה חינם, כיוון שבאופן כזה היא ניתנת גם לצרכיהם הפרטיים שאינם נו

מבקר המדינה קבע כי על העירייה לבטל ללא דיחוי את ההטבה לחברי המועצה ולקבוע הסדר רק לצורך  .3

 מילוי תפקידם.

העירייה דווחה למבקר המדינה כי בעקבות הביקורת בוטלו אותם הסדרי חנייה ומולאו הנחיות מבקר  .4

 המדינה.

 טבות הנדונות לחברי המועצה בוטלו.עיר עלה כי ההמבדיקה בחב' "יעד" המפעילה את החניונים ב .5

 ניגוד עניינים בהצבעה בישיבת המועצה

מבקר המדינה הצביע על ניגוד עניינים בעת הצבעה בישיבת המועצה על הצעה לסדר היום בעניין נסיעת  .6

 משלחת לוועידה בסין.

מר יוסף  –לחת לסין נמצא כי בדיון השתתפו שני חברי מועצה שהשתתפו במש"קבע מבקר המדינה: 

זרז'בסקי ומר יורם פומרנץ, שהצביעו נגד קבלת ההחלטה ובכך סייעו להכריע את הכף בדחיית ההצעה וזכו 

 ."למימון נסיעותיהם

כי קודם  0229נכתב כי מר פומרנץ הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  המדינה בדוח מבקר

לאפשרות כי, אולי, יהיה זה זמן הראוי, שהמשתתפים בנסיעה "לדיון העיר את תשומת לבו של ראש העירייה 

 להצביע "בתוקף המשמעת הקואליציונית". למרות זאת , אך הוא התבקש"ימנעו מהצבעה

מתוך ניגוד עניינים.  משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי שני חברי המועצה פעלו ": עוד מצויין בדוח

נסיעה שבה השתתפו שניים מחברי המועצה, של משדנה המועצה בהצעה לסדר יום הנוגעת להסדרי מימון 

היה על אותם חברים להימנע מלהשתתף בישיבה וודאי שלא היה מקום לשתפם בהצבעה על קבלת הצעת 

 ."הההחלט

שהעביר התייחסותו הקודמת  את חבר המועצה בפני הביקורת שוב פרטבהתייחסותו לטיוטת דוח מעקב זה 

 .  , כמפורט לעילאל מבקר המדינה

)של יו"ר הישיבה( מתחייבות לעתיד, מטבע הדברים, מניעה  - בתחום זה של הצבעה במצב של ניגוד עניינים .7

 ו.מהצבעה מעין ז)של חברי מועצה( והימנעות 

 ממצאים בתחום כשרות כהונת חבר מועצה



עובד עירייה במעמד זמנית גם -, שהיה בומבקר המדינה הצביע על ליקוי בכשרות כהונתו של חבר מועצה .8

: "נוכח הוראת פקודת העיריות והאמור בכללים קבע דוח מבקר המדינה .שלום ]חל"ת[ת-לאל-ופשהבח

עת ניגוד עניינים, הרי שמר קוניק פסול לכאורה מלכהן כחבר לנבחרי ציבור ולאור הנחיותיה של הוועדה למני

מועצה כל עוד הוא עובד עירייה אף שהוא שוהה בחל"ת. על העירייה היה להעמיד אותו על חובתו לבחור 

 ."מיד לאחר הבחירות בין כהונתו כחבר מועצה לבין משרתו בעירייה

העבודה כמעסיק עם חבר המועצה, לצורך ביטול  העירייה קבלה עליה את דברי הביקורת ופעלה לסיום יחסי .9

 הכפילות וניגוד העניינים הנדון.

, ציין כי נכון למועד דוח המעקב הנושא אינו ולנושא זהזה מעקב המועצה, בהתייחסותו לטיוטת דוח  חבר

 רלוונטי עוד. 

 את הלקחים בנושא. והפיקוחבר המועצה הביקורת מעריכה כי באופן מעשי העירייה  .02

לפעול למניעת כל אפשרות שפסולים לכהונה למשרד הפנים, שנקרא מבקר המדינה הקריאה של עם יחד 

לא תישנה פעמית ו-תה חדיהיסביר להניח כי התופעה הנדונה  – , כפי שהיה במקרה זהיכהנו כחברי מועצה

 בגבעתיים.



 סיכום והמלצות –פרק ג' 

דו"ח מבקר המדינה, אשר יישום קורת מעקב אחר ביע"י מבקר העירייה כמתחייב מפקודת העיריות קוימה  .0

 -, לגבי גבעתיים, בשלשה נושאים:0229דן בדוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 

 טובות הנאה בחנייה לחברי מועצה. .א

 ניגוד עניינים בהצבעה בישיבת מועצה. .ב

 ניגוד עניינים בכשרות כהונתו של חבר מועצה. .ג

 תוקן. -הנושא הראשון  .0

ראש הדיונים במועצה -מחייב לעתיד הקפדה יתרה, הן מצד חברי המועצה והן מצד יושבי –הנושא השני  .3

 עניינים אפשרי.-עניינים או ניגוד-ובועדותיה, על הימנעות ועל מניעת הצבעות במצב של ניגוד

בו חבר המועצה כהן בתפקידו בעודו במעמד עובד שהיה, נושא השלישי יש להניח שהמצב הייחודי ב .4

 הנוגעים בדבר.כל פעמי ולא יישנה, לאחר שלקחי הנושא נלמדו והופנמו ע"י -היה חד - ל"תעירייה בח

 


