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 עיריית   תמרה                                             طمره   بلدية    
    

 לשכת מבקר העירייה 
 : פקס     04/9516753  :   فاكس                                                       : טלפון 8270924-04: هاتف 

                                                                                                             30811תמרה    63ת.ד:                                                           30811 طمره  63:ب .ص 
 

 230/3/202תאריך:  
 לכבוד 

 ד"ר סוהיל דיאב 
 ראש העיר 

 
 נכבדי ראש העיר,  

 2021דוח מבקר העירייה לשנת הנדון: 

 
 את דוח מבקר העירייה לשנת  עיונך ולעיונם של חברי הוועדה לענייני ביקורתמתכבד להגיש ל  הריני

 ג. 170סעיף כמתחייב בפקודת העיריות  ,2021  העבודה

לבדוק  ,  במטרה להתמקדתכנית העבודה הרב שנתית של מבקר העירייה,  בהתאם ל דו"ח זה נערך  
איכות   פעולות  בחינת  הם  הביקורת  של  ההדגשים  ותיקון.  שיפור  המחייבים  נושאים  ולהדגיש 

 ועמידה ביעדים בפעילות יחידות העירייה בהתייחס להוראות החוק, לחסכון וליעילות. 

ההכרה בחשיבות הביקורת בעירייה הינה תולדה של חזון מוסד הביקורת בעירייה הרואה עצמו  
הפועלת  לבסס רשות  כדי  ביצועיהן,  לסייע ליחידותיה לשפר את  העירייה, שתכליתו  כאורגן של 

 ביעילות, חיסכון ושמירה על כללי המנהל התקין 
ביקורת.   לענייני  הוועדה  לחברי  זה  דו"ח  מועבר  העיריות,  פקודת  פי  לענייני  על  הוועדה  לציין, 

  - ו   2019,    2018,  2017לרבות דו"חות לשנים  ביקורת טרם התכנסה לדיון בדוחות מבקר העירייה,  
2020 . 

הצוות לתיקון הליקויים בראשות המנכ"ל, אמור לקיים דיונים שוטפים בממצאי הביקורת, תוך 
קבלת החלטות לביצוע תהליכי עבודה נדרשים. צוות לתיקון ליקויים טרם התכנס לדיון בממצאי  

 והליקויים שבדוחות אלה טרם תוקנו ו/או טופלו.  2020ועד  2010הביקורת משנת  

בנוסף לדוח  ,  ובניהול כספי בבתי ספר בטמרה  בטיחות בגני ילדים:  איםשני נוש בדוח זה עוסק  
     מעקב תיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים.

אני מוצא לנכון לציין בהערכה את שיתוף הפעולה המלא לו זוכה הביקורת מצד המבוקרים. תודה  
 ומשגשגת.  מיוחדת לראש העירייה שאלמלא הכיר בחשיבות הביקורת, זו לא הייתה פורחת

הליקויים  לתיקון  צוות  וגם  הליקויים,  לתיקון  לאות  ללא  תפעל  העירייה  שהנהלת  תקווה  כולי 
 ישקוד על הוצאת המלצות הביקורת מן הכתב אל המעשה 

 בכבוד רב                                                                                                                                      

 מוחמד דיאב                                                                                                                                 
 מבקר העירייה                                                                                                                               

 העתק: 

 חברי וועדה לענייני ביקורת .1

 חברי מועצת העיר  .2
 משרד הפנים  .3
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 בטיחות בגני ילדים  – יכוז ממצאים והמלצות ר

 

 

סקר סיכונים
לא נערך סקר סיכונים בתחום הביטחון  

והבטיחות כדי לאתר את נקודות התורפה  
.בהם נדרש לטפל

מומלץ לערוך סקר סיכונים בתחום  
הביטחון והבטיחות

מבדק בטיחות
1קיימים הרבה ליקויים לפי קדימות 

שמהווה למפגע בטיחותי אשר קיומו 
מחייב הסרתו המיידית

לרבות קדימות  , חובה לטפל בכל הליקויים 
.לקבוע לוח זמנים לפי רמת הסיכון, 1

שערי הגנים
, כל שערי גני הילדים שנבדקו היו פתוחים

או הורים נכנסים לגנים באופן /הזרים ו
חופשי ללא כל בקרה  

להתקין  , להקפיד ששער החצר יהיה סגור
אינטרקום בכל שער ורק לאחר זיהוים הם 

.יורשו להיכנס לגן

לחצן מצוקה
אין שום לחצן מצוקה באף גן ילדים  

בעירייה
יש נחיצות להתקין לחצן מצוקה בכל 

הגנים בהקדם האפשרי

הצהרת בריאות
לא נמצאו הצהרת בריאות ברוב גני 

והיה חוסר מודעות על  , הילדים שנבדקו
הצהרת הבריאות

יש לדרוש מהגננות לבקש מכל הורה 
הבת  /הצהרת בריאות חתומה עבור הבן

.  שלו

1498תקן ישראלי 
אין בעירייה אשור תקינות מתקני משחקים  

.בגני הילדים כנדרש בהוראות כל דין

חובה לתקן כל הפערים בתשתיות במתקני  
המשחקים בגני ילדים ולקבל אישור  

.    1498י "תקינות לפי ת

אחסון חומר ניקוי
חומרי הניקוי מאוחסנים במקומות  

בארון מתחת לכיור המטבח ללא ; חשופים
מנעול ועל המדפים

יש לוודא כי כל החומרים הרעילים  
נמצאים הרחק מהישג ידם של ילדים 

במקום גבוה ונעול  

דלתות
ובחלק מהגנים ללא , ללא מאיטי טריקה

מעצור בחלק מהדלתות
יש לוודאות שכל הגנים יותקן בהם מאיטי  

.מגן אצבעות ומעצורים, טריקה

דים"ממ
מלא ציוד , ד משומש כמחסן לגן"הממ

ומשחקים ואיננו ערוך לשעת חירום
ד לעת חירום בהתאם  "להתאים את הממ

.להוראות המחייבות ולנהלים

מערכת החשמל
יש עמוד חשמל מחת גבוהה מוצב ליד 

ללא בדיקת  , מטר5-שער הגן בערך כ
ארונות החשמל נגישים לילדים  .  קרינה

יש לבדוק אם הקרינה במתחמי הגנים 
להתקין בכל ארון . עומדת בדרישות החוק

חשמל מנעול

חצר הגן
,  צמחייה דוקרנית: מפגעים בחצרות 

, פסולת מרובה בחצר, מתקנים ללא תקן
חוסר בכיסוי לעמודים תומכים בחצר  

להסיר את  , להקפיד שהחצר תהיה נקייה
הצמחייה הדוקרנית ולכסות עמודי הסככות

ארגזי חול
חשופים  , ארגזי החול מוזנחים לגמרי

המשחקים  , בלי תחזוקה, לחיות משוטטות
.הארגז לא נקי, מפוזרים על החול

לוודא , יש לגרף את החול בתחילת כל יום
שהוא נקי ולדאוג לכיסוי ארגזי החול 

בסיום הפעילות היומית
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 ניהול כספי בבתי ספר –ריכוז ממצאים והמלצות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-תקציב בתי הספר 
ניהול עצמי

ניהול תקציב לא תקין אצל חלק מבתי  
ונוצרו גירעונות מהותיים בסוף , הספר

.שנת הלימודים

הגזבר ומנהל מחלקת החינוך יקיימו ישיבת  
בירור בעניין גרענות אלה ולהפיק לקחים

-תקציב בתי ספר 
חשבון הורים

ניהול תקציב חשבון הורים לא תקין בחלק  
מבתי הספר ונוצרו גרעונות מבותיים בסוף 

שנת הלימודים  

ר וועד  "מנהלת מחלקת החינול ויו, הגזבר
ההורים יקיימו שיבת בירור בעניין ריבוי 
הגירעונות בחשבון הורים ולהפיק לקחים 

ניצול תקציב  
הפדגוגיה  

בתי הספר לא מנצלים את תקציב הפדגוגיה 
במלואו ומנצלים אותו לעניינים אחרים

העירייה תקפיד על המעקב והפיקוח על 
ניצול בתי הספר לתקציבי הפדגוגיה  

אוגדן ניהול עצמי
מחלקת החינוך התרשלה בעניין אישור  
אוגדן ניהול עצמי עדכהי והפצתו בקרב 

בתי הספר שבניהול עצמי

לרענן ולעדכן את הוראות אוגדן הניהול 
העצמי באופן שיתאים לנהלי העבודה  
בפועל ולערוך הדרכות לצוותי החינוך

דוחות כספיים
בתי הספר לא מגישים דוחות כספיים 

י רואה "שנתיים מבוקרים ומאושרים ע
חשבון כנדרש מהוראות משרד החינוך

להקפיד שהדוחות הכספיים יהיו מבוקרים 
י רואה חשבון והעירייה  "ומאושרים ע

תקיים דיון עם בתי הספר בעניין הדוחות  

דיווח להורים
חלק ניכר מבתי הספר לא מגישים דוחות  

.כספיים לוועדי ההורים כנדרש
בתי הספר יגישו ויציגו בפני וועדי ההורים  

דוחות כספיים כנדרש

ניהול חשבונות הבנק
העירייה התרשלה באכיפת ההוראות  

המחייבות פתיחת חשבון הורים ובעניין  
מורשי החתימה בחלק מבתי הספר

מועצת העיר תאשר פתיחת חשבון הורים 
ותאשר מורשי חתימה בהתאם להוראות  

.משרד החינוך

ניהול -חשבון בנק 
עצמי

הנהלות בתי הספר לא מנצלים תקציב  
החינוך כנדרש והעדיפו לחסוך ללא כל 

הצדקה

העירייה תכתיב למנהלי בתי הספר לנצל 
את הכספים שבבנק לטובת קידום החינוך 

בבתי הספר

הורים-חשבון בנק 
ות בתי הספר לא יישמו את  /מנהלי

ההוראות המחייבות בעניין ניהול חשבון  
בנק הורים

יש להקפיד על ניהול תקין בחשבון בנק  
הורים בהתאם להוראות כל דין
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 לביקורת העירייה  החוקי  הבסיס

 
 

 פקודת העיריות ) נוסח חדש ( 
 
 
 ותפקידה:  ביקורת לענייני ועדה מינוי .4

 ג.149סעיף 

" המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה  )א(:

ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח 

של מבקר העירייה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל  

 קורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה".  דו"ח בי

" מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי  )ב(:

 של המועצה; ראש העירייה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת". 

( )(:1)ג(  להוראות פסקה  בכפוף  יהיה,  ביקורת  לענייני  הועדה  יכהן  2"יושב ראש  ולא  ( מהאופוזיציה 

לענייני   הועדה  ראש  יושב  את  יראו  זה  סעיף  לעניין  מבוקר;  עירוני  גוף  בהנהלת  כדירקטור 

 ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה: 

 העיריה;  סיעתו שונה מסיעתו של ראש  (3

 לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;   (4

 מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;   (5

 סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה".   (6

"היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב ראש  (:2)ג( ) 

 ת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:הועדה לענייני ביקור

 הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;   (2

 הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;  (3

 הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;  (4

 סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.  (5
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 העירייה  עובדי : תשיעי פרק

 ופיטוריהם  עובדים  מינוי  :א סימן

 
 עירייה:  מבקר מינוי .5

 ." המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה" :)ב(167 סעיף

 עירייה: למבקר להתמנות כשירות .6

 )ג(: 167סעיף 

 לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו אלה:  )ג(

 הוא יחיד;  (1)

 הוא תושב ישראל;  (2)

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;  (3)

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה   (4)

לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין   -בחוץ 

 או רואה חשבון; 

 בעבודת ביקורת; הוא רכש נסיון במשך שנתיים   (5)

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של   (6)

 רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית. 

( לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן  עברו עשר שנים 1)ג       

יה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעיריה  מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיר 

 גובלת. 

( מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה, לא יכהן כמבקר אותה עיריה, למשך כל תקופת  2)ג  

 כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד. 

נתמלא )ד(  על אף הוראות סעיף קטן )ג(, רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא      

( לסעיף קטן )ג(, כמבקר העיריה, אם הוא  5)  - ( ו4בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות )

רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית,  

 . 1992- תשנ"ב

 המבקר:  תפקידי .7

 א.  170סעיף 

 ואלה תפקידי המבקר: )א( 

, נעשו  1965  -העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה(  לבדוק אם פעולות  1)

 כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

 (  לבדוק את פעולות עובדי העיריה; 2)

(  לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים   קיום הוראות כל  3)

 והר המידות ועקרונות  היעילות והחסכון; דין, ט 

דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת  4) ולבדוק אם  העיריה  לבקר את הנהלת חשבונות    )

 רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. 
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 מבוקרים: עירוניים גופים .8

 א. )א()ב(:170סעיף 

העירייה וכן לגבי כל  "הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום  

תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית  

לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה  

 ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

 עבודה:  תוכניות .9

 א. )א()ג(:170סעיף 

"בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת  

   -בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר;  (3

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;  (4

י  על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שנ  (5

  נושאים לשנת עבודה.

 המבקר:  עבודת דרכי .10

 א. )א()ד(:170סעיף 

 ". "המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו

 והתקן: התקציב הכנת .11

 א. )א()ה(: 170סעיף 

"מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת  

הכנת   במסגרת  קבוע  תקן,  משיעור  יפחת  לא  התקציב  הצעת  היקף  הפקודה.  לפי  התקציב 

באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה  

 של העירייה ובגודל תקציבה השנתי". 

 א. )א()ו(: 170סעיף 

שהגיש    "ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי 

 ". אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי

 וכפיפותם:  העירייה מבקר לשכת  עובדי מינוי .12

 )ה(: 170סעיף 

"ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים  

)ד(. תקנים לפי סעיף  פי האמור בהוראות סעיפים קטנים )א( עד    -שיקבע שר הפנים בתקנות ועל 

תקציבה   ובגודל  בתחומה של העיריה  במספר התושבים,  בהתחשב  בידי השר  ייקבעו  זה  קטן 

 השנתי". 

 (: 1)ה 170סעיף 

"לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו  

 (".  4( עד )1)ג()167הוראות סעיף 

 (: 2)ה 170סעיף 

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של  1ת סעיף קטן )ה"על אף הוראו

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת  4)ג()167אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף  
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 ".  1992 - ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

 )ו(: 170סעיף 

כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות    "עובדי לשכת מבקר העיריה דינם

 ממבקר העיריה בלבד".  

 )ז(: 170סעיף 

"לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף  

 (". 1א)171להוראות סעיף 

 )ח(: 170סעיף 

   עובד המבצע פעולת ביקורת ".  -" בסעיף זה, "עובד ביקורת" 

 התפקיד: לביצוע הסמכויות .13

 ב.)א(: 170

"ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה  

למבקר   ימציאו  מבוקר,  עירוני  גוף  כל  של  ועובדים  וחברים  הדתית,  המועצה  עובדי  הדתית, 

העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת  

ריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע  ויתנו למבקר העי

 בה".  

 ב.)ב(:170סעיף 

"למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע  

של   או  העיריה  של  אוטומטי  נתונים  עיבוד  תוכנת  ולכל  נתונים  בסיס  לכל  ממוחשב,  או  רגיל 

 את העיריה או של גוף עירוני מבוקר". המשרתים 

 הערות:

העירייה כל ואת העירייה וחברי העירייה ראש את מחייבת זו הוראה  עובדי כל ואת עובדי 

העירוניים  המסמכים כל את ) דרישתו ע"פ( העירייה  למבקר להמציא ,המבוקרים הגופים 

 . והמידע שבידיהם

 ב.)ג(:170סעיף 

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות    -" לגבי מידע החסוי על

 בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע ". 

 ב.)ה(: 170סעיף 

מועצת   של  ישיבה  בכל  נוכח  להיות  רשאי  ויהיה  העיריה  מבקר  יוזמן  תפקידו  ביצוע  "לצורך 

בישיבה שאינה   מבוקר;  עירוני  גוף  של  מועדותיו  ועדה  כל  או  ועדה מועדותיה  כל  או  העיריה 

 סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו".  

 

 הערות:

המבקר   על חובה אין  אך ,לישיבות המבקר את יןלהזמ  חובה קובעת ההוראה כי לב לשים יש .8

 . מוזמן הוא  אליהן הישיבות בכל להשתתף

 תפקידי ביצוע  לצורך תפקידו )ולא ביצוע לצורך  היא בישיבות העירייה  מבקר של נוכחותו .9

 נוכח(.  הוא הועדה שבישיבתה

 שפעולת להשגיח מנת על היא בישיבות העירייה מבקר שנוכחות הסבורים ישנם .10

 משמע ,פגמים על התריע ולא דבר אמר ולא בישיבה  השתתף  כהלכה, ואם תיעשה הועדה

 ,נציגו או העירייה מבקר  של נוכחותו מטרת  .כך טועים הסוברים ,ידיו על אושר שהדבר

 .הביקורת למטרת היא ,מוועדותיה בוועדה או העירייה בישיבות
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 :דיווח .14

 ג : 170סעיף 

העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה, לא  " המבקר יגיש לראש  : .2

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את    1  -יאוחר מ

פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד;  

תק ממנו לוועדה לענייני ביקורת; אין  בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר הע

סעיפים   בהוראות  לפגוע  כדי  זה  קטן  סעיף  ו21בהוראות  המדינה,  21  - א  מבקר  לחוק  ב 

 ]נוסח משולב[. 1958 -תשי"ח 

ני ביקורת  י עדה לעניו בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולו .3

ני  ישייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעני דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת  

  ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את   .3

 הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו. 

ו .4 המבקר  בדו"ח  תדון  ביקורת  לעניני  למועצה  הועדה  ותגיש  עליו  העיריה  ראש  בהערות 

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור  

בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון  

תום   עד  והצעותיה  סיכומיה  את  לאישור  למועצה  ותגיש  המבקר  בדוח  חמישה  הועדה 

חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה  

והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של  

 גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. 

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון    (1) .5

 מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אשור הסיכומים או ההצעות כאמור; 

כאמור    (2) התקופה  תום  עד  המועצה  לחברי  והצעותיה  סיכומיה  את  הועדה  הגישה  לא 

המועצה העתק מהדוח בצירוף    בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל חברי

בדוח   תדון  והמועצה  המועצה  חברי  לכל  הדוח  עותק  המבקר  ימציא  הערותיו, 

 ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה. 

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד   .6

מצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה  שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם מ

 או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור. 

צד   .7 היועץ המשפטי של העיריה, הוא  או  להניח שראש העיריה  יסוד  היה למבקר העיריה 

, יעביר המבקר את  1977  - לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, תשל"ז

 ן במישרין לידיעת מבקר המדינה. העני

 פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת  .15

 א.  334סעיף 

ג)ו( או תנאי בהיתר  170המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף  

 מאסר שנה. –שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו  

 חומר שאינו ראיה   .16

 .  1ג170סעיף  

או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו,  דוחות המבקר, חוות דעת  

 לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.
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 צוות לתיקון ליקויים   .17

 א.  1ג170סעיף 

"הצוות"   .3 זה,  לפי    –בסעיף  שמונה  ליקויים,  לתיקון  בצוות  החברים  העיריה  עובדי 

  – ]נוסח משולב[ )בסעיף זה    1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21הוראת סעיף  

 חוק מבקר המדינה(. 

בדוח שהגיש מבקר העיריה   .4 לתיקון ליקויים שנמצאו  ובמועדים  ידון בדרכים  הצוות 

סעיף   לפי  המועצה  ידי  על  )1ג)ה() 170ושנדון  או  למניעת  2(  ובדרכים  הענין,  לפי   ,)

 הישנותם של ליקויים בעתיד. 

מבקר  הצו .5 שדוח  מיום  חודשים  שלושה  בתוך  העיריה  לראש  המלצותיו  את  יגיש  ות 

העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המלצותיו אחת  

 לשלושה חודשים. 

ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו לפני   .6

לעניני והוועדה  העיריה  לאחר    מבקר  חודשים  משלושה  יאוחר  לא  בכתב,  ביקורת, 

 שהוגשו לו המלצות הצוות.

 ב לחוק מבקר המדינה. 21- א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  .7

 

 תגובת המבוקרים  .18

מעבודת   נפרד  בלתי  חלק  הינן  לאחריו,  וגם  ביקורת  דו"ח  הכנת  במהלך  מבוקרים  תגובות 

ינה משימה קלה מעצם הגדרתה. לעיתים, תוצאת הביקורת אינה  הביקורת. מלאכת הביקורת א

העובדות   בקביעת  הביקורת  עבודת  את  המנחים  שהכללים  כן,  על  ראוי,  למבוקרים.  גם  קלה 

והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים. סדר הדברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק  

קר, תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא  לשלבים: השלב הראשון הוא ברור עובדתי עם המבו 

מקבל   הבא  בשלב  שונים.  ובמסמכים  בהתכתבויות  נתמכים  כשהם  הסבריו  את  לביקורת 

בע"פ.   ובין  בכתב  בין  בכך,  רצונו  אם  להגיב,  רשאי  הוא  עליה  ראשונה  דו"ח  טיוטת  המבוקר 

שנרא פרטים  ולברור  עובדתיות  נקודות  להבהרת  המבוקר  את  מזמנת  הביקורת  ים  לעיתים, 

לביקורת כי טרם הובררו סופית. רק לאחר מכן מגיע השלב השלישי, שהוא הכנת הדוח הסופי.  

במידת הצורך וע"פ העניין, מאפשרת הביקורת למבוקר להעיר את הערותיו גם לאחר הדו"ח  

הסופי. מכל מקום, עם השלמתו של הדו"ח הסופי העובדות, מנקודת ראותה של הביקורת, הינן  

בות המבוקרים משולבות בגוף הדוח, לעיתים מוצא המבקר לנכון לצרף את כל  מוחלטות. )תגו

נוהגים   אין  כי  והידיעה  כנגד הביקורת( שקיפות ההליך  תגובת המבוקר כאשר המבוקר טוען 

 . במבוקר פלוני בדרך שונה מזו שנהגו במבוקר אלמוני, מחייבת גם את המבוקרים בתגובותיהם
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 דו"ח ביקורת 

 בטיחות בגני הילדים 

 

 

 בואמ

 כללי  .1

מאין כמותה כדי    נודעת חשיבות עליונה  –לרבות גני ילדים    –במוסדות חינוך    בטיחותל •

היא  , ולכן  שהילדים יוכלו לשחק בחופשיות, ללמוד ולהשתתף בפעילויות שונות בבטחה

על קיום הנהלים יתרה  והקפדה  זהירות  לפעול    .מצריכה  על הרשות המקומית  כך  לשם 

בשני מישורים במקביל: האחד, קיום הנחיותיו של משרד החינוך לגבי מבנה גן הילדים,  

גילוים והסרתם של מפגעים  החצר והמתקנים; ה שני, עריכת בדיקות מקצועיות לצורך 

 שנוצרו בשטח הגן ובמתקניו. 

על גן הילדים לשמש מקום שיתאפשרו בו משחק חופשי, תנועה מגוונת, לימוד ופעילויות   •

שונות, תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בגן. יצירת סביבה בטוחה דורשת  

הגורמים המנחים והמעורבים בנושא הבטיחות ובהם המפקחת על  שיתוף פעולה של כלל  

הגן, קב"ט מוסדות חינוך, מנהל בטיחות מוסדות חינוך ברשות המקומית ועורך מבדקי  

 בטיחות במוסדות חינוך פרטיים. 

ניהול הבטיחות בגן הילדים הוא תהליך מובנה של    :  ניהול שוטף של הבטיחות בגן הילדים •

יל למניעת היפגעות בפועל. ניהול הסיכונים כולל ארגון סביבה פיזית  ניהול סיכונים, המוב

  בטוחה והקניית מיומנויות וידע בנושאי בטיחות לצוות המקצועי ולילדים. 

מבדקי   • לביצוע  מנחה  רשימה  ערך  ובטיחות  לביטחון  האגף  באמצעות  החינוך,  משרד 

המ של  השוטפת  הבטיחות  להבטת  השונים  החינוך  במוסדות  השונים,  בטיחות  תקנים 

 כיתות הלימוד וחצרות המשחקים. 

 העירייה היקף חובת הזהירות של  .2

זה   דוח  ממצאי  של  ראשונה,  החשיבות  במדרגה  הגן  תלמידי  ציבור  של  בבטיחות  מתרכזים 

ב נחיצות  יש  אליהם  בנוסף,  הסיכונים  היקף  סיכונים    העירייהניתוח  בראשם  חשופה, 

כן ביקשה הביקורת ללמ על  זה.    העירייהוד על היקף האחריות של  משפטיים. אשר  בתחום 

  הוראות הקבע חבויות מכוח הנחיות מנהליות שקבע משרד החינוך ב   העירייהעל  חלה  בנושא זה  

 . (ל"חוזר מנכלהלן: ")  2018( שפורסם במרץ  נוהלי הבטיחות בגן הילדים)החלפה  -  0086מס' 
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 ניהול הבטיחות בגן הילדים .3

 : 2לפי חוזר מנכ"ל סעיף 

ניהול   .2.1 בפועל.  היפגעויות  למניעת  להוביל  יכול  הסיכונים  ניהול  של  מובנה  תהליך 

הסיכונים כולל ארגון סביבה פיזית בטוחה והקניית מיומנויות וידע בנושאי בטיחות  

  לצוות המקצועי ולילדים.

ולתיקון   .2.2 הילדים  בגן  לעין  הנראים  הסיכון  גורמי  לאיתור   לפעול  הגן  מנהלת  על 

הליקויים על ידי הגורמים המוסמכים לכך. סוגי הסיכונים יכולים להיות: חצר שיש  

בה מפגעים, מתקני משחקים מסוכנים, משחקים הכוללים כלים בעלי קצוות חדים  

רהיטים   הילדים,  באצבעות  לפגוע  ועלולות  מוגנות  שאינן  דלתות  לפצוע,  העלולים 

לו יש לזהות בעזרת בדיקה פנימית  העלולים לפגוע, מדרגות ללא מעקות ועוד. את א

 ותקופתית  של מנהלת הגן. 

על מנהלת גן המזהה ליקויים כאמור לפנות לבעלות על המוסד או לרשות המקומית   .2.3

כדי שתשלח מנהל בטיחות מוסמך או יועץ בטיחות מוסדות חינוך לגן. בעלי תפקידים  

 אלו יאתרו את המפגעים/הליקויים וינחו את מנהלת הגן בהתאם. 

 אחריות ותחומי פעולה של הרשות המקומית/הבעלות  .4

 : 3סעיף מנכ"ל  חוזר לפי  

 כללי  .3.1

גן הילדים. על הרשות   ת באחריות להבטחת הבטיחות שלהרשות המקומית/הבעלות נושא

מבנה ותשתית בטוחים, התואמים את הדרישות   הגן המקומית/הבעלות להעמיד לרשות

 המובאות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות ואת הוראות כל דין החלות עליהן. 

היום הרשות  - האחריות  על  מוטלת  הילדים  בגן  לבטיחות  השוטפת  יומית 

חובתה של הרשות המקומית/הבעלות לקיים מוסדות חינוך מטילה   מקומית/הבעלות.ה

בעת שהותם בתחומי הילדים  לדאוג לשלום  האחריות  את  כיתותיו, חצרו    עליה  על  הגן 

ומתקניו ולהבטיח שהגן יהיה בטוח ומתאים לקיום הלימודים בו. האחריות המקצועית  

היו הילדים  גן  במבנה  מובנים  פגמים  על  לגילוי  מוטלת  התלמידים  לציבור  סיכון  צרים 

    הרשויות המקומיות.  

 הנחיות לרשות המקומית/לבעלות   .3.2

המתקנים .3.2.1 המקלטים,  המבנים,  לתקינות  לדאוג  המקומית/הבעלות  הרשות  ,  על 

הגישה   דרכי  ושל  החינוכי  המוסד  בשטח  הכלולים  והשערים  הגדרות  החצרות, 

   והסדרי תעבורה אחרים.אליו, לרבות חניות, תחנות הסעה 

הרשות המקומית/הבעלות אחראית לפתיחת שנת הלימודים החדשה ללא תקלות   .3.2.3

הילדים.   ומפגעי בטיחות עקב בנייה, שיפוצים ותיקונים בכיתות ובחצרות של גני

ולא   הקיץ,  ובפגרת  החגים  בחופשות  יבוצעו  ושיפוצים  תיקונים  בנייה,  פעולות 

מיוח במקרים  הלימודים.  בתקופת  בתקופת  כאלו  פעולות  המחייבים  דים, 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F11&UTM_CAMPAIGN=MNK#_Toc256000052
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חוזר הנחיות  פי  על  לפעול  יש  עג/ הלימודים,  ,  5.1-52)א(, סעיף  6הוראות הקבע 

   "סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך".

הרשות המקומית/הבעלות תקיים מדי שנה, החל מחודש אפריל, מבדק בטיחות   .3.2.4

לים בתחומה או באלו  בכל גני הילדים להערכת הסכנות באותם גני ילדים הפוע

הנמצאים בבעלותה. מבדקים אלו ישמשו בסיס לתכנית עבודה לתיקונים ולהכנת  

 גני הילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים. 

בטיחותית   .3.2.5 והכנה  היערכות  אישור  יימצא  ובבעלות  המקומית  גן  ברשות  לכל 

בחודש אוגוסט לידי הממונה על    15ילדים. דיווח על אישור זה יועבר מדי שנה עד  

תהליך זה אינו בא במקום    הרשותי.  קב"ט מוסה"חהבטיחות במחוז באמצעות  

 הבדיקות השוטפות והתחזוקה הנעשות במהלך השנה. 

ידי   .3.2.6 על  לידיעתה  שהובאו  הבטיחות  במפגעי  תטפל  המקומית/הבעלות  הרשות 

 . 1498ת הגן, לרבות מתקני המשחק בחצר ועמידה בתקן הישראלי  מנהל 

 בתחום הבטיחות וסמכותם בגן בעלי התפקידים .5

גני הילדים אמורים לשמש מקום בטיחותי עבור ילדי הגן וצוות הגן, הן מההיבט הפיזי, כלומר  

    ידי מנהלת הגן.- העדר מפגעים וליקויי בטיחות, והן מההיבט של הפעילות המאורגנת על

 :4סעיף  מנכ"ל לפי חוזר  להלן הגדרת האחריות של מנהלת הגן 

 מנהלת הגן .4.1

על מנהלת הגן ועל עובדיו להיות ערים לקיומם של מפגעי בטיחות במבנה הגן   .4.1.1

סיכונים   ובגדר  הגן  במתחם  לעין  נראים  מוקדים  בבחינת  שהם  ובחצרותיו 

ברורים. על מנהלת הגן וצוותו להזהיר מפני הסיכונים ולנקוט אמצעים מיידים  

מפגע כל  על  המקומית  הרשות  בפני  ולהתריע  למנעם  כדי  בטיחותי    וסבירים 

 הנראה לעין והעלול לפגוע בבטיחות הילדים.  

דוגמאות לסיכונים גלויים: בורות פעורים בחצר בית הספר, גדר הנוטה לנפול,  

נשברה   שזגוגיתו  חלון  התכופפה,  בתקרה  שאחיזתה  מנורה  מתנדנד,  מעקה 

רופפים   אקוסטיים  לוחות  בעלת  תקרה  בו,  הנוגע  את  בפציעה  לסכן  והעלול 

 ה.  וכיוצא באל

 סיכונים גלויים אלה מחייבים פעולה מיידית להסרת הסכנה. 

שאין   .4.1.2 הגן  בשטח  המתגלים  מפגעים  על  לרשות/לבעלות  לדווח  הגן  מנהלת  על 

ביכולתה להסיר ולבקש את טיפולה. מנהלת הגן רשאית, על פי שיקול דעתה,  

למנוע את השימוש במתקנים או במערכת או בתשתית ואת השהייה במתקנים  

 תת הגן העלולים לסכן באופן מיידי את התלמידים. או בכי

הגן .4.1.3 ליקויים מבנה  להיות  לגלות.   שרק עלולים  יכולים  מקצוע  בעלי 

המקומיות   אלה ליקויים ברשויות  המקצועיים  הגורמים  באחריות  הם 

החצר   המופקדות שבו,  והכיתות  הגן  מבנה  של  בטיחותם  ועל  תקינותם  על 

בעלות גילתה שקיים מפגע בטיחותי  והמתקנים. במקרה שהרשות המקומית/ה
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המקומית/הבעלות.   הרשות  של  וההנחיות  ההוראות  פי  על  הגן  מנהלת  תפעל 

 .להפסיק את הלימודים מנהלת הגן רשאית במידת הצורך ובמקרים חריגים

: מנהלת הגן תדאג לקבל מההורים בכל תחילת שנת לימודים  הצהרת בריאות .4.1.4

 הילדים.  הצהרת בריאות על מגבלות בריאותיות של

רפואי .4.1.5 לילדים  טיפול  רפואי  טיפול  להגשת  הנהלים  פי  על  תפעל  הגן  מנהלת   :

 שייפגעו בתאונות או בנסיבות שונות בגן. 

 אחריות בעלי תפקידים בעירייה  .6

 קצין ביטחון מוסדות חינוך .1

"קב"ט   .1.1 )להלן:  החינוך  מוסה"חמוסדות  ברשות    "(קב"ט  תפקיד  בעל  הוא 

האחראי היתר,  המקומית  בין  מוסדות  ,  של  וחירום  שגרה  במצבי  הבטיחות  על 

ובטיחותם של התלמידים והשוהים במוסדות    החינוך כדי להבטיח את שלומם 

 החינוך. 

 תחום אחריות )בין היתר(: .1.2

הנחיית המוסדות החינוכיים בהכנת תיקי ביטחון וביצוע מעקב תקופתי  .1.2.1

   יקים.הת  אחר עדכון

מדי   .1.2.2 אוגוסט  אמצע  עד  החינוך  למוסדות  בטיחות  אישורי  הוצאת  לוודא 

 . שנה

והשתלמויות   .1.2.3 הכשרות  וביצוע  ההוראהלניהול  גננות   סגל  )מנהלים, 

ביטחון, בטיחות והיערכות   והתלמידים במוסדות החינוך בנושאי  ומורים(

השתלמויות השתלמות "עזרה ראשונה",    : חפץ חשוד,, כמוםלמצבי חירו

ותדרוכים  טיולים  רכזי  השתלמות  בטיחות  השתלמות  אש",  "כיבוי 

וכיו"ב.  שוטפים החינוך  במערכת  תפקידים  נושאי  הן ההשתלמויות    של 

והן בייזום ובארגון של  י קב"ט מוסה"ח  בהדרכה ישירה המבוצעת על יד

 השתלמויות שונות. 

 בקרה. הקב"ט יקבל תכנית טיולים ממוסדות החינוך לצורך מעקב ו  .1.2.4

 
 מושגי מפתח  .2

וצמצום  :  ותבטיח .2.1 בסיכונים,  או  ( הפחתה)שליטה  באתר  סיכונים,  בתהליך    של 

 . מסוים

,  רם שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדםגו:  גורם סיכון .2.2

 . לרכוש או לסביבה

מצב או מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאות האדם או להזיק לרכוש או  :  מפגע .2.3

 . לסביבה

לדוגמה, נדנדה מסוכנת אבל  ): בתחום הבטיחות, יש תועלת בגורם סיכון  הבהרה .2.4

. מפגע נבדל מגורם סיכון בכך שאין בו  (היא נחוצה להתפתחות ולכן לא נוותר עליה

 . כל תועלת ולכן חובה לסלקו או לתקנו
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 רקע

הפזורים   ילדים   גני   47תושבים, קיימים    35000  -יישוב בת כ  ,  (להלן: "העירייה")  טמרה  בעיריית  

 ברחבי העיר. 

עולה כי עניין הבטיחות בגני ילדים הינו קריטי ומחייב   ,  נים מהותייםסיכוהחשיפה ללרמת  בהתאם  

מיידית בסכנה ממשית בדיקה  ומדובר  היות  מיידי,  טיפול  מחייבים  בטיחותיים  נושאים  . הרבה 

 ק נושא זה בעדיפות עליונה. לבריאות תלמידי הגנים. ולכן, הוחלט לבדו

בעיריית  גני ילדים  בוצעה ביקורת בנושא בטיחות ב  , 2022עד מרץ    2021  החודשים ספטמבר  במהלך 

 . כל זאת בהתאם לכללי ביקורת מקובלים  ,טמרה

בטיחות   משרד מבדקי  לביצוע  מנחה  רשימה  ערך  ובטיחות  לביטחון  האגף  באמצעות  החינוך, 

השונים החינוך  ילדים(  )כולל  במוסדות  השונים,   גני  המתקנים  של  השוטפת  הבטיחות  להבטת 

 .  כיתות הלימוד וחצרות המשחקים

רוט של בדיקות אותן  יכוללת פ)נספח ב'(    רשימת בדיקות הבטיחות המפורסמת ע"י משרד החינוך

סביבת   להבטיח  כדי  הלימודים,  שנת  פתיחת  טרם  להשיג  יש  אותם  תקינות  ואישורי  לבצע  יש 

 . הרשימה כוללת בנוסף את מועדי ותדירות הבדיקות הנדרשות  .לימודים בטוחה

   :בעירייהלהלן טבלת התפלגות הגנים 

 

 גני חינוך מיוחד:  .א

 שם המורה  מספר הילדים  סמל גן שם הגן מס'

 יאסמין חגאזי  12 450361 גן שפתי  1

 היפאא השול  12 601567 1  –טיפולי גן  2

 עואד כיפאח  12 337329 2  –גן טיפולי  3

 סונאד חניפיס  8 575993 גן אוטיזם  4

 תלמידים  44 גנים  4 סה"כ
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 חינוך רגיל   –  5גילאי  גני חובה .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המורה  מספר הילדים  סמל גן שם הגן מס'

 מנבת שמא  35 225441 גן א  1

 דינה היבי  32 225433 אלסנדיאן  2

 נאדרה עואד  35 182436 אלחיאה  3

 אנתסאר יאסין  34 182444 אלעטאא  4

 נסמאת יאסין  29 806349 אלפראשאת  5

 נרגס אבו אלהיגא  28 111773 אלזהראא  6

 אמאל דיאב  25 601625 אלקורונפל  7

 אמנה חסאן  25 601641 אלרים  8

 זהרה חגאזי  25 601690 אלראזי ב  9

 חנאן חסאן  29 601666 אלראזי א  10

 דיאב פאטמה  23 601732 אלחורוף  11

 בסמה דיאב  35 157081 אלבסמה  12

 מונא דיאב  35 157073 אלמחבה  13

 אעתדאל חגאזי  35 227652 אלבית אלמעמור  14

 סמירה תומא  35 227678 אלבירוני  15

 עולא עוראבי  35 227660 אלאמל  16

 אימאן יאסין  32 212449 אלסנאפר  17

 לילה חג'אזי  35 267153  אלפראשאת  18

 תלמידים      562 גנים  18 סה"כ
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 חינוך רגיל  –  5חובה גילאי טרום גני  .ג

 

 

ונעשות באמצעות   העירייהשל    קב"ט מוסה"חדיקות הבטיחות בגנים ובבתי הספר הינם באחריות  ב

 .  יועצים מוסמכים לבדיקות ואישור התקינות במתקנים השוניםהקב"ט עצמו או 

 

 שם המורה  מספר הילדים  סמל גן שם הגן מס'

 גוהינה אבו רומי  34 154468 אלדיאא 1

 אמנה בדראן 35 150391 אלמחבה  2

 מונה יאסין 35 154443 אלסנאפר  3

 רים מיעארי 35 194423 אחבאב אללה 4

 סובחייה מגדוב  27 369066 אלסמאח 5

 רבאב אליאס 35 150433 אלאזהאר 6

 סנא בכר 33 150441 -אלאנגאם 7

 סעידה חודרג'  29 163006 אלבאבאל 8

 סמירה גליל 35 182428 אלרודא אלחדרא  9

 נבאל נאטור 35 232033 אלסנאפר 10

 סוהאד דיאב 35 232041 אלנור 11

 סמירה דאו 35 232058 אלנגום 12

 רחאב דיאב 35 232066 אלפראשאת 13

 נוהא אבו אלהגיא  35 225409 אלאחלאם 14

 אימאן חטיב 35 225425 אליאסמין 15

 סועאד חגאזי 35 225417 אלרחמה 16

 ופא חוא 35 225391 אלמומיזון 17

 פאתנה אבו אלהגיא  35 151829 אלמחבה 18

 רנדה עיאשי 35 150508 אלהודא 19

 פאתנה  חגאזי 35 358697 אלבראא 20

 חנאן עואד 35 601484 אשבאל אלבירוני  21

 אימאן מאהל 35 358689 אלדיאא 22

 רבאב חגאזי 27 539858 אלמחבה  23

 אחלאס זידאני  33 539841 אלסנאפר  24

 נואל חמאד 27 601583 אחבאב אללה 25

 תלמידים    840 גנים  18   סה"כ
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 רקע נורמטיבי 

 להלן החוקים והתקנות, החלים על הגורמים העוסקים בתחום הבטיחות במוסדות חינוך: 

 1949-חובה התשנ"טחוק לימוד   -

 1962  –חוק בטיחות מקומות ציבוריים תשנ"ג   -

 תקנות החינוך  -

 . 2018מרץ  -החלפה )נוהלי הבטיחות בגן הילדים(  - 0086הוראות הקבע מס'   -

חינוך  - במוסדות  בטיחותיים  תנאים  "הבטחת  הנחיות  לעריכת    –  מסמך  מנחה  רשימה 

 . (יטחון, בטיחות ושעת חרוםהאגף הבכיר לב ) מבדק בבית ספר, גן ילדים ופנימייה". 

 " חוזר מנכ"ל "סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך -

 מטרת הביקורת 

   העיקריים  הנושאיםלבחון את 

 הוראות ונהלים 

 .עריכת מבדקי בטיחות שוטפים בגני הילדים   

  שמירה על כללי הבטיחות וביצועם בהתאם להוראות החוק 

   הילדים.מתן אישורי בטיחות שנתיים לגני   

 בטיחות.  עריכת מבדקים למתקני המשחקים בגני הילדים והנפקת אישורי  

 ת ואופן הבדיקה היקף הביקור

להבטחת הבטיחות בגני   העירייהאת פעולות  2021 דצמבר–ספטמברבדק בחודשים  העירייה משרד מבקר 

הבדיקה נעשתה   וחד.הרגיל והן בחינוך המי, שחוק חינוך חובה חל עליהם, הן בחינוך  ההילדים שבתחומ

 :ובכלל זה נבחנו ההיבטים הבאים  ,( 57% -ילדים )כגני  27 ונבדקו באופן מדגמי

   היבטי בטיחות במרחב הפנימי של  גני הילדים. ✓

 היבטי בטיחות במרחב החיצוני לגן הילדים )חצר, משחקייה, מבנה(.  ✓

 תשתיות בטיחות סביב הגנים. ✓

 תכנית הביקורת  מתודולוגיה

  - הבריאות    את הנחיות משרד  ,הביקורת סקרה את חוזרי מנכ"ל משרד החינוך הרלבנטיים ✓

 . עירייהואת נהלי ה  שירות בריאות הציבור

 הביקורת עיינה במסמכים רלוונטיים.  ✓

עם   ✓ שוחחה  החינוך,העירייה  מנכ"להביקורת  מחלקת  מנהל  גני  ,  מחלקת  ילדים    מנהלת 

 .  והסייעות ועם הגננות  עירייהב קב"ט מוסה"ח , עירייהב

 . בגני ילדים להתרשמות חזותית בנושא הבטיחותעריכת סיורים  ✓

 הביקורת בחנה את התכנון, הארגון והניהול של הבטיחות בגני הילדים.   ✓

 

 התייחסות מנהלת גני ילדים קב"ט מוס"ח  

להתייחסות הועברה  הביקורת  דוח  הגנים  טיוטת  מדור  ההתייחסויות מוס"ח  קב"ט ו  מנהלת   ; 

 שולבו בדוח הסופי. הםשל
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 עבודה  ימדיניות ונוהל 

בין משרד  האחריות  הפרדת תחומי  את  מגדירים  הבטיחות,  בנושא  החינוך  משרד  מנכ"ל  חוזרי 

מבדקים נדרשים וכו'. ,  החינוך לרשות המקומית בנושא בטיחות בנושאים כמו סמכות, אחריות

החינוך   ומוסדות  הרשות  על  כי  קובעים  הבטיחות החוזרים  להבטחת  כתובה  מדיניות  לקבוע 

אספקת משאבים מתאימים, קביעת יעדי  ,  במוסדות החינוך תוך מעורבות הסגל המוסד החינוכי

 .  בטיחות ועוד

 

 

 ממצאי הביקורת 

מדיניות כתובה בנושא בטיחות. כמו כן, נמצא כי לא קיים נוהל עבודה  עירייה  לא קיימת ב •

גורמים המעורבים ותחומי האחריות בכל הקשור לנושא  מסודר המעגן את תהליכי העבודה, ה

 . הבטיחות במוסדות החינוך

 

 

 מסקנות הביקורת 

בתהליכי • וליקויים  פערים  מייצר  אחריות  ותחומי  מוסדר  נוהל  בתחום    העדר  העבודה 

 הבטיחות 

 

 

 המלצות 

. על  העירייהלהגדיר ולאשר נוהל עבודה בנושא בטיחות מוסדות החינוך ברחבי    העירייה על   •

 . הנוהל להיות מושתת על הנחיות משרד החינוך בנושא, החוק והתקינה הקיימת

חלוקת גבולות  ,  הנוהל צריך לכלול התייחסות לתהליכי עבודה נדרשים, התקשרויות נדרשות •

 . גזרה בין בעלי התפקידים ובקרות בתהליכים

 

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

 כל הנהלים נמצאים בחוזרי המנכ"ל ונגזרים ממנו , חובה הימצאות חוזרי המנכ"ל בכל גן. נהלים: 

נעשה ריכוז לכל הנהלים הרלוונטיים למנהלת הגן בתיאום עם המפקחת על הגנים וגב' סומיה,   2018בשנת  

החוברת הייתה דבר ייחודי לטמרה, המפקחת ואגף הביטחון    .הנהלים הודפסו ונמסרו ידנית לכל מנהלת

במשרד החינוך ביקשו העתקים והפיצו למקומות אחרים. לאחר הבדיקה התברר שאינו שימושי לגננת. 

בשנת הלימודים תשפ"א נעשה קישור בדרייב מייל לכל הנהלים , והופץ הקישור למנהלות הגנים. בשנת 

 .  למיילת הגישה הלימודים תשפ"ב העירייה חסמה א
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 הערות הביקורת 

בהתאם   פעולה  חוקיות  המסדירים  חוץ  הוראות  מהוות  החינוך  משרד  מנכ"ל  חוזר  הוראות 

ו ארגוני  פנים  מסמך  הם  נהלים  ואילו  החינוך.  משרד  סטטורית  להוראות  המפרטים פונקציה 

כלל עובדי העירייה לבצע פעילותם בהתאמה להוראות נהלים   ים חייבמדיניות ו/או דרכי ביצוע ומ 

מגדיר וקובע מי האחראי    ,אלו ועוזרים לשמור על הידע והניסיון הארגוני ולצמצם את הסיכונים

לביצוע כל פעולה ולמי סמכות הבצוע. כך, הוא מהווה כלי לבחינת המשמעות של תיאור התפקידים 

 לות כזאת.  הלכה למעשה ומשמש גם תקן בקרה לפעי

מערכת נהלים מהווה אמצעי תקשורת מעולה המשולבת בין ממלאי התפקידים השונים בעירייה, 

ומגדירים במפורט כיצד מתבצעות כל המשימות בעירייה ומבטאים בצורה ברורה וקלה להבנה את 

 השיטה לביצוע תהליך ומגדירים את תחומי האחריות של בעל התפקיד שמבצע את התהליך. 
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 עריכת סקר סיכונים  

ומההיבט של   –היעדר מפגעים וליקויי בטיחות    –גן צריך לשמש מקום בטיחותי מההיבט הפיזי  ה

הפעילות המאורגנת על ידי מנהלת הגן, ועל צוות הגן להכיר את הנחיות הבטיחות המנחות אותו  

 במהלך עבודתו. 

הליקויים ינותחו כלל    נדרש לקיים סקר סיכונים בו  ובגני ילדיםבטיחות בבתי ספר  להבטיח  על מנת  

ילדים(  מוס"חב  הבטיחותיים  גני  שנים   .)לרבות  למספר  אחת  סיכונים  סקר  לבצע  במטרה    רצוי 

 ולהגדיר את רמת הסבירות למימושן. בטיחותיים   ניםלאתר מוקדי סיכו 

וכתיבת   הגדרת  הביקורת  העירייה הן  לדעת  ביטחון   עבודה נהלי  הן  ו   מדיניות    ובטיחות   בנושא 

גורמי  וסדיר י כלל  הביטחון  מול  בנושא  והסמכות  האחריות  תחומי  את  גם   והבטיחות  העירייה 

 מחזקת את מערך הבקרה והביקורת. ו

 

 

 ממצאי הביקורת 

כי בעירייה לא נערך סקר סיכונים בתחום הביטחון והבטיחות כדי לאתר את נקודות  עולה,   •

 התורפה בהם נדרש לטפל.

 

 

 מסקנות הביקורת 

 הוראות משרד החינוך.בהתאם ל נדרשת העירייה לא ערוכה להבטיח רמת בטיחות  •

   מסגרת בטיחותית נאותה בגני ילדים.משפיע לרעה על קיום היעדר סקר סיכונים  •

 

 

 המלצות הביקורת 

 לערוך סקר סיכונים בתחום הביטחון והבטיחות. מומלץ  •

 

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

   סקר סיכונים:

   . 2. 1.   0העירייה עורכת מדי שנה מבדקי בטיחות הכוללים חלוקה לקדימות 

יש לנהל תוכנית שיפור בשיתוף .  מח' התחזוקה מטפלת לפי האמצעים והיכולת שלהם ולא מעבר

. לצערי זה   2, ו  1מח' הנדסה , מנהל מח' חינוך , מנהל בטיחות , גזבר, נציג הנהלה לטפל בקדימות  

 לא נעשה .  
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 שנתי בגני ילדים מבדק בטיחות 

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מהווים כלי ניהולי מקיף לשמירה על רמת בטיחות נאותה וצמצום 

 סיכוני בטיחות במוסדות חינוך.  

תהליך בדיקה מובנה ושיטתי הבודק את מצב הבטיחות הפיסית של :  הגדרה    -מבדק בטיחות  

מובני  – המוסד   מבדק  רשימת  לפי  מתבצע  המבדק  הליך  ילדים.  וגן  ספר  בתום בית  וקבועה.  ת 

על הבטיחות  והמפקחים  האחראיים  לגורמים  מסכם  דוח בטיחות  המבדק  עורך  מוציא  המבדק 

 במוסד ומגדיר את קדימות הטיפול במפגעים שאותרו. 

בשטח  קדימות ליקוי  תיקון  או  מפגע  של  בהסרה  לצורך  המתייחסת  המבדק  עורך  של  קביעה   :

מבדק את רמת מסוכנות המפגע ועל תרחיש המוסד. קביעת קדימות מתבססת על הערכת עורך ה 

 אירוע בטיחות פוטנציאלי שעלול להתרחש בעטיו, וקובעת את העדיפות לטיפול בו. 

 : סדר הקדימויות

1. ( המבדק    (: 0קדימות  עורך  להערכת  המחייב  חיים(,  )סכנת  במיוחד  חמור  למפגע  מתייחסת 

ולאסור  החינוך  במוסד  המקום/האתר  של  מידי  וטיפול  מידית  קבלת    סגירה  עד  בו  שימוש 

המשך   על  הבעלות  מטעם  בטיחות  ויועץ  המוסד  מנהל  או  ברשות  הבטיחות  ממנהל  הודעה 

   שימוש.

 מתייחסות למפגע בטיחותי אשר קיומו מחייב הסרתו המיידית.   :(1) קדימות  .2

מתייחסת לליקוי בטיחותי המחייב טיפול של הרשות המקומית/בעלות בתכנית    :(2)קדימות   .3

 סדורה. עבודה 

תשע"ח/ מנכ"ל  מחוזר  הן  נגזרות  הבקרה  חוקים   4.3.18מיום    7רשימת  מסדרת  והן  לבטיחות 

ותקנות, והן משמשות כ "רשימה מנחה". המשמעות היא כי עורך המבדק יפעל בהתאם לרשימות 

אינם  ,אשר  אמת  בזמן  מזהה  הוא  אותם  בטיחות  לפערי  גם  המבדק  בעת  יתייחס  אולם  אלה, 

 בחוזר מנכ"ל.  מצוינים במפורש 

 בנוסף לכך משרד החינוך מבצע מטעמו מבדק מדגמי בחודשים יולי ואוגוסט מכל שנה . 

ממונה הבטיחות של העירייה בשיתוף עם נציג ממשרד החינוך ביצעו מבדק בטיחות לפני תחילת 

   .שנת הלימודים

 

 (.  'ונספח את דוח מבדק הבטיחות שבוצע )קב"ט מוס"ח הביקורת דרשה וקבלה מ

 מבדק בטיחות לשנת הלימודים תשפ"ב וניתחה את תוצאות המבדק.   בדקה הביקורת

 

 ניתוח מבדק הבטיחות לשנת הלימודים תשפ"ב: להלן 
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 ניתוח מבדק בטיחות 
        

 הגננת  סמל גן  שם גן  מס' סוג גן 

 מס' ליקויים 

 2קדימות  1קדימות 
סה"כ קדימות  

1+2 

גני  

 חובה

 14 3 11 אנתסאר יאסין  182444 אלעטאא            1

 10 2 8 נאדרה עואד  182436 אלחיאה       2

 4 2 2 נסמאת יאסין 806349 אלפראשאת     3

 2 1 1 נרגס אבו אלהיגא 111773 אלזהראא         4

 7 3 4 אמאל דיאב 601625 אלקורונפל    5

 11 2 9 חסאןאמנה  601641 אלרים           6

 9 4 5 זהרה חגאזי 601690 אלראזי ב 7

 9 6 3 חנאן חסאן 601666 אלראזי א 8

 10 4 6 פאטמה דיאב 601732 אלחורוף        9

 10 5 5 בסמה דיאב 157081 אלבסמה          10

 5 4 1 מונא דיאב 157073 אלמחבה      11

 9 3 6 חגאזי אעתדאל  227652 אלבית אלמעמור      12

 6 3 3 סמירה תומא 227678 אלבירוני 13

 10 4 6 עולא עוראבי 227660 אלאמל     14

 7 3 4 אימאן יאסין 212449 אלסנאפר      15

 6 3 3 לילה חג'אזי  267153 אלפראשאת 16

 129 52 77 סה"כ גני חובה
        

טרום 

 חובה

 15 8 7 רומיגוהינה אבו  154468 אלדיאא       1

 9 4 5 אמנה בדראן 150391 אלמחבה   2

 3 1 2 מונה יאסין 154443 אלסנאפר      3

 8 4 4 רבאב אליאס 150433 אלאזהאר       4

 5 2 3 סנא בכר 150441 אלאנגאם   5

 5 1 4 סעידה חודרג' 163006 אלבאבאל  6

 4 3 1 נבאל נאטור 232033 אלסנאפר 7

 5 5 0 רחאב דיאב  232066 אלפראשאת       8

 13 8 5 סמירה דאו  232058 גן אלנגום      9

 5 5 0 סוהאד דיאב 232041 גן אלנור       10

 11 5 6 נוהא אבו אלהגיא 225409 אלאחלאם       11

 7 4 3 אימאן חטיב 225425 אליאסמין     12

 5 3 2 סועאד חגאזי 225417 אלרחמה        13

 12 3 9 ופא חוא 225391 אלמומיזון       14

 5 3 2 פאתנה אבו אלהגיא 151829 אלמחבה   15

 17 9 8 רנדה עיאשי 150508 אלהודא        16

 11 4 7 אימאן מאהל 358689 אלמוסתקבל      17

 14 6 8 חנאן עואד 601484 אשבאל אלבירוני  18

 8 5 3 פאתנה חגאזי  358697 אלבראא          19

 10 2 8 אחלאס זידאני 539841 טיור אלגנה    20

 17 11 6 רבאב חגאזי  539858 אלופא        21

 5 3 2 נואל חמאד 601583 אלפרח        22

 194 99 95 סה"כ גני טרום חובה
        

גני  

חינוך 

 מיוחד

 7 4 3 כיפאח עואד 337329       2גן טיפולי  3

 6 2 4 סונאד חניפיס 575993 גן אוטיזם      4

 13 6 7 סה"כ גני חינוך מיוחד
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 :התפלגות קדימויות לפי סוג הגנים

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%
51%

גני טרום חובה

1קדימות  2קדימות 

60%

40%

גני חובה

1קדימות  2קדימות 

54%

46%

גני חינוך מיוחד

1קדימות  2קדימות 
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 לכלל הגנים התפלגות קדימויות 

 

 

 

 

 

 

 ממצאי הביקורת 

 -שפ"א ושל העירייה ערך מבדק בטיחות בשנים תש"פ, תקב"ט מוס"ח  מבדק בטיחות:   •

 הכל תקין –תשפ"ב לפני תחילת שנות הלימוד  

 לחלק מהגנים:  בדיקה לא נמצאו נתוניהבטיחות לשנת הלימודים תשפ"ב מבדק בעולה, כי  •

 סמל גן        שם הגן                                                      וג הגןס   

 225441                            יסודי א' -גן א'  1         גני חובה 

 225433                 יסודי א'  -אלסנדיאן  2                        

 194423                                     יסודי א'    3      ובהחטרום 

 369066                     אלסמאח יסודי א'   4                    

 182428       סמיר אדריס -אלרודא אלחדרא    5                     

 450361                                     גן שפתי  6    חינוך מיוחד

 601567                                      1גן טיפולי    7                     

 

53%

47%

כלל גני ילדים

1קדימות  2קדימות 
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  1- ליקויים לפי קדימות   179עולה, כי בכל הגנים )חובה, טרום חובה וחינוך מיוחד(, נמצאו   •

 (, שמהווים למפגע בטיחותי אשר קיומו מחייב הסרתו המיידית.  53% -)כ

עוד   ( המחייב טיפול העירייה בתכנית  47%  - )כ  2-ליקויים לפי קדימות  157בנוסף, נמצאו 

 עבודה סדורה.  

 ליקויים לפי מבדק בטיחות תשפ"ב. הוגש דו"ח מבדק בטיחות מפורט לעירייה.   336סה"כ 

, סה"כ  2-ליקויים לפי קדימות  52( ועוד  60%  -)כ   1- ליקויים לפי קדימות  77בגני חובה נמצאו   •

 ליקויים.     129

  2-תליקויים לפי קדימו  99( ועוד  49%  -)כ   1-ליקויים לפי קדימות   95בגני טרום חובה נמצאו   •

 ליקויים.   194(, סה"כ  51% -)כ

  2- ליקויים לפי קדימות  6( ועוד  54%  -)כ  1-ליקויים לפי קדימות   7בגני חינוך מיוחד נמצאו   •

 ליקויים. 13(, סה"כ  46% -)כ

עוד עולה, כי העירייה לא דאגה לתקן את כל הליקויים אשר עלו ממבדק הבטיחות השנתי   •

 ע"י משרד החינוך.    שבוצע ע"י קב"ט מוס"ח של העירייה ו/או

 

 

 

 

 מסקנות הביקורת 

העירייה לא מקפידה על תיקון והסרת כל הליקויים והמפגעים הבטיחותיים שהועלו במבדקי   •

 הבטיחות. 

אי הקפדה על תיקון הליקויים שהועלו במבדקי הבטיחות חושף את העירייה בפני סיכונים   •

 מיותרים.   

 

 

 

 

 המלצות הביקורת 

ילדי,   • גני  לרבות  שנה,  בכל  החינוך  במוסדות  הבטיחות  מפגעי  תיקון  עלות  לאמוד  מומלץ 

 ובהתאם להקצות תקציב מיוחד לביצוע תיקונים אלה. 

סדר    מומלץ • פי  על  לתיקון  זמנים  לוח  ,לקבוע  שנתגלו  הליקויים  תיקון  אחרי  מעקב  לנהל 

 העדיפויות לפי רמת הסיכון. 

ב"ט  במהלך שנת הלימודים ע"י ק  ףבטיחות שוט  מבדקעל עריכת  מומלץ להמשך ולהקפיד   •

 .מוס"ח
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 התייחסות קב"ט מוס"ח

  העיריה לא מקפידה על תיקוני הליקויים : 

חלקית , מה שניתן לעשות דרך מחלקת התחזוקה מתקיים בצורה יחסית טובה .לפעמים  העירייה עושה  

 יש חוסרים , אחרי פנייה חוזרת הם מקיימים . 

  כוח האדם , יכולת , לוח זמנים , משאבים כספיים גם מוגבלים.  -מח' תחזוקה  .4

עד לפני   המטפל.אין כתובת מי איש הקשר  -תשתיות ועבודות קבלניות לא מבוצעות כמעט בכלל   .5

  שנתיים היה איש הקשר מנהל מח' החינוך ובכל זאת היה פערים.

מערכות חשמל , ציוד חשמלי , גלאי עשן , חוזק ויציבות סככות , הנמכת    – מבדקי חובה לא נעשים   .6

   תקרה ,, וכד'.

בחוק   .7 כנדרש  כבועה  בתדירות  נעשים   ) וגלגילונים   , )מטפים  כיבוי  קנ  –ציוד  עם  בתיאום  יין  וזה 

   העירייה מר יוסף טאהא.

נתגלו פערים בתשתיות    – בדיקה על ידי מכון התקנים    2017נערכה בשנת    –מתקני משחק ותשתיות   .8

מח' תחזוקה טיפלה בחלק מפערים שאר הפערים הועברו למנהל מח' חינוך   ופערים במתקני משחק

  ומח' הנדסה עד היום ללא מענה .

 

 לגבי ההמלצות: 

 הועבר למנכ"ל העירייה. 2022שנה מועבר למנהל מח' החינוך  השנה מדי  –יש אומדן 

 יש חוסר במשאבים   –יש מעקב ויש לנו ידע על כל הפערים 
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 גדרות סורגים ושערים בגנים 

השמירה על בטיחותם ושלומם של ילדי הגן במהלך שהותם בגן היא מדאגתם של ההורים, הגננות, 

כדי   הבטיחות הרשות  הבטחת  שמטרתן  מפורטות  הנחיות  החינוך  משרד  פרסם  יתקיימו  שאלו 

פעמון הצמוד לשער הכניסה  לחצן מצוקה  חובה להתקין  ילדים  גן  בכל  להנחיות  בפועל בהתאם 

 . הראשי, שער החצר חייב להיות נעול וכל כניסות לגן מבוקרת

על מנהלת הגן לוודא, מרגע  "  י ילדים:נוהלי הביטחון בגנ   –  0014הוראת קבע מס'    –  2.1.4לפי סעיף  

 . "הגעתה לגן וכל זמן שיש בו ילדים, ששער הגן נעול וכל כניסה אליו מבוקרת

 מרכיבי ביטחון:  - 5סעיף  בנוסף, לפי 

o  :בכל גן ילדים חובה להתקין את מרכיבי הביטחון האלו 

   גדר תקנית תקינה על פי מפרט משטרת ישראל הקיים ברשות המקומית ▪

   המאפשר נעילה מבפניםשער  ▪

   שער ליציאת חירום ▪

   טלפון ▪

   לחצן מצוקה למוקד עירוני או למוקד של חברת האבטחה ▪

 פעמון הצמוד לשער הכניסה הראשי.  ▪

  

   :אם  ונבדק ,ו בגני הילדים יחד עם מנהלת מדור הגניםשנעש ים בביקור

 השערים תקינים ושאי אפשר לטפס עליהם וע"פ הנחיות חוזרי מנכ"ל   1

 באם הכניסה לגן היא מבוקרת ע"י גננת הגן  2
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כי   להדגיש,  למבקרים  יש  סגורים  הגנים  שערי  אם  בדקה  כדין. הביקורת  מבוקרים  והביקורים 

נעשו   הפיקוח הבדיקות  מחלקת  ע"י  נבדקו  שנייה  ופעם  הגנים  מדור  מנהלת  עם   פעם  פעמיים, 

 ושיטור עירוני.
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 ממצאי הביקורת 

   בכל הקשור לפתיחת שערים, לכניסה וליציאה. עולה, כי אין נהלים פנימיים •

הדבר מאפשר כניסת    .למעט גן אחד  יםפתוח  והיהילדים שנבדקו    גנישערי  כל  עולה, כי   •

   זרים ו/או הורים באופן חופשי ללא כל בקרה 

להוראות    ניגודב  ,התרשלו בעניין סגירת שער הגןהגננות    , כלובכל הגנים שנבדקכי  עולה,   •

   משרד החינוך.

או אינטרקום, כך שלאחר זיהוי האורחים    אין פעמון  בשערי הגנים    בחלק ניכר  עולה, כי •

 .יורשו להיכנס לגן

 לא עובד )מקולקל(.   אבל  אינטרקום מותקןהבחלק מהגנים   עולה, כי •

, במיוחד, ויש כביש  בטיחות מול שער יציאה  אין מעקהבחלק מגני הילדים שנבדקו  עולה, כי   •

 ליד הגנים.

 

   

 מסקנות הביקורת 

 נים.עקב אי סגירת שערי הג   םביטחון בשטח הגני גני הילדים מופקרים ואין •

 

 

   המלצות הביקורת

ששער החצר יהיה סגור וייפתח בעת הפעלת פעמון שבשער או באינטרקום, ולאחר    מומלץ •

 זיהוים הם יורשו להיכנס לגן ואם לאו.  

 יש לקבוע נהלים פנימיים בכל הקשור לפתיחת שערים, לכניסה וליציאה •

רק   • תתאפשר  והכניסה  נעולים  והשערים  זה  על  לעמוד  תמיד  שיש  מדגישה  הביקורת 

 למורשים להיכנס. 

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

  סגירת שערים:

  , אלא אם מנהלת מדור גני הילדים ברשות הנחתה אחרת."08:15"שערי הגנים ייסגרו  לא  יאוחר מהשעה  

 . זו הנחייה ידועה לכל מנהלות הגנים

  בכל ביקור לגנים מעלים את הסוגייה  בכל תדרוך מקפידים ומדגישים את ההנחיה.

אינטרקום בגני הילדים המשימה תהיה קשה לגננת למרות שאין לה סמכות להשאיר את כל עוד ואין  

  השערים פתוחים .
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 לחצן מצוקה 

בגני הילדים והבטחון  דורש החינוך    משרד   .לחצן מצוקה  מהווה מרכיב חיוני במערך הבטיחות 

לגננת, שקט לחצן מצוקה בגן יעניק  .  לחצן מצוקה כחלק מתנאי הבטיחות והבטחון בגן הילדים

 . להזנקת הסיוע הנדרש ולהגעתו למקוםיהיה מענה הולם  נפשי ובטחון, ויבטיח כי בעת מצוקה  

 : נוהלי הביטחון בגני ילדים –  0014הוראת קבע מס'    –  5סעיף   לפי

 :מרכיבי ביטחון   - 5סעיף  

 בכל גן ילדים חובה להתקין את מרכיבי הביטחון האלו: . 5.1

 מפרט משטרת ישראל הקיים ברשות המקומית גדר תקנית תקינה על פי   .1.1.1

 שער המאפשר נעילה מבפנים  .1.1.2

 שער ליציאת חירום  .1.1.3

 טלפון  .1.1.4

 לחצן מצוקה למוקד עירוני או למוקד של חברת האבטחה  .1.1.5

   פעמון הצמוד לשער הכניסה הראשי. .1.1.6

 

 

 ממצאי הביקורת 

 . בעירייה ילדים  שום לחצן מצוקה באף גןעולה, כי אין  •

 

 

 מסקנות הביקורת 

 בכל הגנים לשמירה ביטחונית על הילדים.העירייה התרשלה באי התקנת לחצן מצוקה  •

 

 

 המלצות הביקורת 

   בהקדם האפשרי.ן לחצן מצוקה בכל הגנים, ולהשלים כל פונקציית הביטחון מומלץ להתקי •

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

   :לחצן מצוקה

החוסר בלחצני מצוקה נמצא   החינוך ומשטרת ישראל.אין בגני טמרה לחצני מצוקה , זה גם ידוע למשרד  

לא ניתן לבצע כל עוד ואין מוקד עירוני רשותי שכל   בחוסרים שמוגשים למנהל מח' החינוך מדי שנה.

  חלק מהגנים אין קו טלפון קווי ) ניתן לרכוש מערכת אל חוטית (  הגנים יהיו מחוברים אליו.
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 לגן ילדים  תיק ביטחון

ביטחון   הביטחון  תיק  סדרי  של  תכנונם  לשם  הנדרש  המידע  ריכוז  את  לכלול  צריך  הילדים  לגן 

 השוטף והבטיחות בגן הילדים, וסדרי הכנתו של גן הילדים לשעת חירום והפעלתו במצבי חירום.

מנהלת   'תיק הביטחון לגן ילדים" מחייב המצאות תיק מוסדי בגן שבאחריות  6חוזר מנכ"ל פרק  

   הרשות. חת לשנה על ידי קב"ט הרשות וימצא עותק אצל קב"טהגן להכינו ולאשרו א 

 . התיק יימצא בגן הילדים, ועותק ממנו יימצא במשרד הקב"ט

 : הביקורת בדקה בכל הגנים שנבדקו באם יש תיק ביטחון ובטיחות

 

 ממצאי הביקורת 

 תיקי ביטחון ובטיחות. עולה, שבכל הגנים שנבדקו נמצאו  •

 הכל תקין

 

 מסקנות הביקורת 

 כנדרש. ובטיחות  תיק ביטחון  ותמנהלות גני ילדים בעיריית טמרה מנהל •

 

 המלצות הביקורת 

 .כל הזמן שתיק ביטחון ובטיחות יהיה מוכןומנהלת מדור הגנים יקפידו  קב"ט מוסה"ח •
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 מבדקי בטיחות ואישורי מוכנות

  הספר   בתי  על,  פועלים  שבהם  האתרים  ושל  החינוך  מוסדות  של  הבטיחותי  מצבם  על  שמירה  לצורך

, תלמידים   קליטת  לקראת  שלו  המוכנות  ולבדיקת  במוסד  ליקויים  לאיתור  בקרה  לעבור  והגנים

. משרד החינוך מחייב כל מוסד חינוכי להיבדק בטיחותית אחת לשנה כדי  המנהלה  וסגל  מורים 

 שנת הלימודים.  להעריך את המוכנות שלו לקראת פתיחת

בהתאם להוראות משרד החינוך, במוסדות שבהם הבעלות היא הרשות המקומית, יועץ בטיחות 

העובד ברשות יכול לבצע את מבדק הבטיחות ולחתום על טופס התאמת התשתית או על אישור 

מבדק  עורכי  ברשימת  מופיע  ששמו  ובתנאי  החינוך,  למשרד  המוגש  השנתי  הבטיחות/המוכנות 

 בטיחות המאושרים על ידי משרד החינוך לביצוע מבדק במוסד חינוכי. 

תהליך הבדיקה והמוכנות מחייב סדרה של פעולות מצד הרשות המקומית או בעלות החינוך. בודק  

מוסמך מטעם הרשות או הבעלות עורך מבדק בטיחות, אשר מדווח לרשות או לבעלות את ממצאיו  

 ו הבעלות לטפל בליקויים הדורשים הסדרה. ומסקנותיו. לאחר מכן, על הרשות א

מוכנות  על  אישור  החינוך  למשרד  הבעלות  או  הרשות  מעבירה  בליקויים,  הטיפול  השלמת  עם 

המוסד לשנת הלימודים הקרובה. אישור המוכנות מוזן אוטומטית במערכות המשרד או באמצעות 

 המחוז הרלוונטי במשרד החינוך.  

רישיונו    –בספטמבר    1-כלשהי לא קיבל אישור מוכנות עד ה   , מוסד חינוכי אשר מסיבהלהדגיש

 עלול להישלל ולא יוכל לפתוח את שעריו. 

 

 ממצאי הביקורת 

כי קב"ט   • גני הילדיםמוס"ח  עולה,  כל  על  ודיווח למשרד החינוך  לשנה"ל תש"פ    בדק את 

   ( ג' נספח)כנדרש.  5/8/2019ביום  לאכלוס  אישור המוכנות

  הכל תקין

על    ווח למשרד החינוךידלשנה"ל תשפ"א ו  הילדים  כל גני בדק את  עולה, כי קב"ט מוס"ח   •

 ( נספח ד')כנדרש.  19/8/2020אישור המוכנות לאכלוס ביום 

 הכל תקין

 

 מסקנות הביקורת 

מיישמים הוראות משרד החינוך בעניין מוכנות גני  מחלקת החינוך/מדור גנים/קב"ט מוס"ח   •

 לאכלוס.הילדים  

 

 המלצות הביקורת 

 אלה .הביקורת ממליצה להמשיך ולהקפיד על יישום הוראות  •
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 הצהרת בריאות 

סעיף   קבע    .4.1.4לפי  החינוך,    0086מהוראת  משרד  בכל של  מההורים  לקבל  תדאג  הגן  מנהלת 

מתן מידע מלא ומפורט    בריאות על מגבלות בריאותיות של הילדים. תחילת שנת לימודים הצהרת  

   לדעת על מגבלות רפואיות שונות.גן ילדים החינוכי ב  יאפשר לצוות

 . ר אותה למנהלת הגןוימסההורים, יחתום על התצהיר ואחד י התצהיר,  לאחר מילו

תוכנם ולהיערך  על מנהלת הגן לאסוף את טופסי הצהרת הבריאות מההורים, לקרוא בעיון את  

 על מנהלת הגן ליידע את צוות הגן במידע הרלוונטי.  לפעילות בגן בהתאם למגבלות השונות.

 הצהרות אלה ולוודא יישום הוראה זו.  להציג בפניההביקורת דרשה ממנהלות הגנים  

 

 

 מהלך הביקורים 

 . 2021נובמבר  חודש   במהלך הביקורת ערכה שלושה ביקורים לגני הילדים •

 הגנים שנבדקו.   21הבדיקה נעשתה בכל  •

 . (43% -)כ  גני ילדים 9נבדקו ו  2021 נובמברחודש  נערך בתחילת   ביקור הראשוןה •

 .(24%  -)כ גני ילדים 5נבדקו  ו  2021נובמבר  נעשה באמצע חודש ביקור השני ה •

 . (33%  -)כ גני ילדים 7ונבדקו    2021חודש נובמבר  ףבסוהביקור השלישי נעשה   •

 

 

 

 הצהרה שצולמה בביקור השני  הצהרה שצולמה בביקור השלישי שצולמה בביקור הראשון  דף פירוט כללי
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 ממצאי הביקורת 

כי   • נמצאו  עולה,  ב לא  בריאות  הילדים הצהרת  גני  הביקורים  ב  ( 67%  -)כ   שנבדקו  רוב  שני 

   .הראשונים

הגננות הציגו טופס פרטים  .  על הצהרת הבריאותעולה, כי בחלק מהגנים, היה חוסר מודעות   •

 הצהרת בריאות. וחשבו שזה  כללי

 הצהרת בריאות. הגננת לא ידעה מה זה  ,עולה, כי באחד הגנים שנבדקו •

קב"ט מוס"ח דאגו לשלוח  מנהלת מדור הגנים ביחד עם    לגנים,  השני  הביקורי  אחר  כי  עולה, •

בריאות הצהרות  הגנים  טפסי  להורים למנהלות  אלה  טפסים  שלחו  הגננות  את    .  ומסרו 

    ההצהרות בחזרה.

 

 

 מסקנות הביקורת 

 ., וזה מהווה מחדל בטיחותי חמורמההורים  הצהרת בריאות ותלא דורש יםהגנמנהלות רוב  •

 

 

 המלצות הביקורת 

עם   • ביחד  מדור הגנים  שמנהלת  לגננות  קב"ט מוסה"חמומלץ  היטב  את החשיבות    יסבירו 

 להצהרת בריאות. 

 .עבור הבן/הבת שלו חתומה יש לדרוש ממנהלות הגנים לבקש מכל הורה הצהרת בריאות •

ת משרד החינוך  מדור הגנים ביחד עם קב"ט מוסדו החינוך בעירייה יעקבו אחרי יישום הורא •

 הזאת 

 

 

 הערות הביקורת 

היא עדה  והראשונים    הביקוריםבשני  יש להדגיש, כי מנהלת מדור הגנים לוותה את הביקורת   •

דאגו מיידית לתיקון ליקוי    קב"ט מוסה"ח. מנהלת הגנים ביחד עם  מחדל הצהרת הבריאותל

 ושלחו טופסי הצהרת בריאות לכל ההורים.  זה, 

לראות  בביקו • שמחה  הביקורת  לגנים,  האחרון  בתהלישר  הגנים  ו  תיקון  ך הליקוי  מנהלות 

 ע"י ההורים.  יםת הורים חתומוהתחילו לקבל הצהר

ולהביקורת   • ו  קב"ט מוסה"חמודה למנהלת מדור הגנים  לטיפולם המיידי  לשיתוף הפעולה 

   לנושא הצהרת הבריאות.
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 התייחסות קב"ט מוס"ח

  :הצהרת בריאות

 מודגש בכל כנס שנתי בנוכחות סומיה והמפקחת.  הזו חובה לפני התחלת כל שנת לימודים

 בריאות  הצהרת בריאות: מנהלת הגן תדאג לקבל מההורים בכל תחילת שנת לימודים הצהרת •

 על מגבלות בריאותיות של הילדים. 

 הופץ שוב ע"י סומיה בשנת הלימודים תשפ"ב אחרי הערות הביקורת. 

  טופלהנושא 

 

בכל זאת יש לערב את המפקחת בקיום הנהלים, לעירייה אחריות מלאה על הבטיחות בתשתיות, 

 אחריות לדרך , לכוון ולסייע בנהלים.

 

 :  על מנהלת הגן לקיים את מלוא הנהלים והנחיות חוזר המנכ"ל

  המפקחת על הגן •

  המצויות בתחום פיקוחה.המפקחת תפעל  להטמעת הוראות חוזר זה בקרב מנהלות הגן  •
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 בדיקות התאמתם של מתקני משחקים להוראות התקן 

מחוייבת   ו  וךער להעירייה  הנדרשות  הבטיחות  בדיקות  כל  מתקני  ובד לאת  של  התאמתם  את  ק 

"מתקני משחקים דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"   1498המשחקים בגנים לתקן ישראלי  

 . למשרד החינוך אישורי בטיחות שנתיים עבור גני הילדים שבתחום שיפוטן ולמסור

מס'   קבע  ביום   86הוראות  עודכנה  ילדים" אשר  בגן  הבטיחות  "נוהלי  מנכ"ל משרד החינוך  של 

 ": תקן מתקני משחק, בדיקות וטיפול בליקוייםלחוזר מנכ"ל "  10.6ולפי סעיף   4.3.18

רשות  הא • על  מוטלת  בהם  שוטף  ולטיפול  המשחקים  מתקני  של  ולאחזקה  להתקנה  חריות 

 . החינוך המקומית/על הבעלות. 

מתקני החצר התעשייתיים המותקנים בגני הילדים יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי   •

כל חלקיו  , "מ1498 על  התקנים הישראלי,  מכון  ידי  על  לילדים", שפורסם  תקני משחקים 

)כללי, תוכן המתקנים, התקנת המתקנים, בדיקות ותחזוקה ודרישות מיוחדות לסוגים שונים  

   של מתקנים(.

רשויות   • ידי  על  או  תחזוקה  חברות  ידי  על  להיעשות  מחויבת  המשחקים  מתקני  תחזוקת 

תחזו תקן  ב"תו  משחק  המאושרות  מתקני  בהתאם  1498קת  תהיה  אמינותם  ואבטחת   ,"

כולל   התחזוקה  תהליך  בתקן.  המפורטות  ולהנחיות  היצרנים  ידי  על  שפורסמו  להוראות 

תיקון, בחינה ובדיקה ומניעת שימוש כאשר יש מפגעים המסכנים את המשתמש, והוא יבוצע  

   כנדרש על ידי אנשים בעלי כשירות מקצועית מתאימה. 

 מחייב שתי בדיקות תקופתיות:  1498משחקים   תקן מתקני •

בדיקה זו מתבצעת על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות. מבצע אותה  :  בדיקה חודשית

החיבורים   טיב  את  החלקים,  שלמות  את  ובודק  המתקנים  על  העובר  תחזוקה  איש 

וסביבם. על  והשרשראות של הנדנדות, את החיבורים לקרקע ואת המצעים מתחת למתקנים  

איש התחזוקה לעדכן  את הגננת בכתב  על תוצאות הבדיקה וליידע אותה באופן מיידי על  

ליקויים חמורים שנתגלו ושיש בהם סכנה ממשית לשלום הילדים. רצוי שבדיקה זו  תיעשה  

 בנוכחות הגננת ובתיאום  אתה 

ידי מהנדס:  בדיקה שנתית או הנדסאי    פעם בשנה מתבצעת בדיקה של כלל המתקנים על 

 שהוכשרו ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי לבדוק מתקני משחקים. 

, לאחר שנבדק   על פי ההנחיות, אחת לשנה יש לבצע בדיקת מכון התקנים למתקני המשחק

 המתקנים ואותרו הליקויים תדאג הרשות לתיקון ליקויים אלה. 

דנדות מתח וכו', יש להניח  מתחת למתקני חצר קיימת אפשרות נפילה מהם כגון מגלשה ,נ •

ס"מ לפחות או חיפוי מחומר אחר בעל כושר בלימה    30חיפוי חול טבעי או סומסומית בעומק  

 . 1498תואם המאושר על ידי התקן הישראלי  

על מנת להבטיח כי מתקנים במוסדות חינוך תקינים ועומדים בתקנים הנדרשים, היה עדיף   •

   להתקשר עם חברת אחזקת משחקים כדין.  
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מהליקויים הברורים . להלן חלק  בגנים ובדקה את מצב מתקני המשחקיםהביקורת ערכה סיור   

 : במתקני המשחקים

 

 
 שימוש בחבל קשור בתקרה למשחקי טיפוס 
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 ממצאי הביקורת 

 אשור תקינות מתקני משחקים בגני הילדים כנדרש בהוראות כל דין.  העולה, כי אין בעיריי •

 עולה , כי לא מבוצעת בדיקה חודשית כנדרש.  •

 עולה כי לא מבוצעת בדיקה שנתית כנדרש.  •

 עולה, כי לא נמצא שום התקשרות עם מיקור חוץ לאחזקת מתקני המשחקים.   •

שהם מתקני משחק, כגון נדנדות,  אין להכניס לחצר גן הילדים צעצועים  ,  )א(10.6.7לפי סעיף   •

בהתאם   שלא  שהוא,  סוג  מכל  וכד',  סולמות  הישראלי  למגלשות,  את    1498תקן  המסדיר 

  .בטיחות מתקני המשחק 

סעיף   מגלשה,  )ה(,  10.6.7לפי  כגון  מהם,  נפילה  אפשרות  שקיימת  חצר  למתקני  מתחת 

ס"מ לפחות, או    30סומסומית בעומק של  נדנדות, מתח וכו', יש להניח חיפוי חול טבעי או  

 .1498חיפוי מחומר אחר בעל כושר בלימה תואם, המאושר על ידי התקן הישראלי  

נמצאים    באםהביקורת בדקה  מתקני משחקים בגני ילדים כנדרש,  בהיעדר אישור תקינות  

 :בהם  בשימוש יש סכנה ממשיתש )ראה תמונות לעיל( מתקני משחקים 

בחבל   ✓ בתקרת  )שימוש  משחקיםהסככה(  הנתלה  בחבל  כמתקן  נאחזים  הילדים   .

חיפוי חול טבעי או  אין  להדגיש, כי    בטיחותית.בצורה מסוכנת ולא    מתחילים להתנדנדו

שמכוסה בדשא    יש רצפה מבטון  . בפועלמתחת לחבלס"מ לפחות    30סומסומית בעומק  

התנדנדות )חס וחלילה( מהווה סכנה  . נפילה תוך כדי אבן משתלבתובאופן חלקי סנטתי 

    ממשית לילדים

  מתקני משחק מפלסטיק )כמו בחלק מהגנים שנבדקו נמצאו    :מתקני משחק מפלסטיק ✓

   . סביר מאוד שיפלו, ו1498תקן ל ובניגוד , ללא בדיקהלרצפהלא מקובעות   (מגלשות

וזה מהווה סכנה בעת    עם חור באמצע  בתחתיתקרועה  ף, באחת המגלשות, המגלשה  סבנו

    .הגלישה
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מקובעות:   ✓ לא  נדנדותנדנדות  נמצאו  שנבדקו  מהגנים  תקנית(  בחלק  )לא  לא    מעץ 

 תוך כדי שימוש. אפשרות ליפול עם , מקובעות

החשופות   והקצוות  כיסוי גומימשחקים אלה ללא  המתקני  הידיות של  הליכון:  אופניים ו ✓

   .וזה מהווה סכנה לילדים עמו סכינים במיוחד חדות הן

ורד ✓ ורד    נימתחת למתק  נים המותק  יםגלגל ה  ,שנבדקו  בחלק מהגנים  :מתקן עלה  עלה 

 . ניםולא תקי יםקרוע

וקשה ✓ מהודקת  חצץ  ששכבת :  שכבת  נמצא  שנבדקו  מהגנים    חצץ מ  הבלימה  בחלק 

 מפגעים בטיחותיים  , וזה גרם להיווצרות במיוחד מהודקת יותר מדי והפכה להיות קשה

 

 מסקנות הביקורת 

אישור לתקינות מתקני המשחקים  עיריית טמרה מפעילה מתקני משחקים בגני ילדים ללא   •

   .1498בהתאם לתקן 

גבוהה בפגיעה  אי קבלת אישור תקינות מתקני המשחקים חושף את העירייה לרמת סיכון   •

 בילדי הגן.

 המשחקים אינם מתוחזקים במשך ארבע שנים לכל הפחות.  •

 חלק ממתקני המשחקים הקיימים בפועל מהווים מפגע בטיחותי מובהק.  •

 

 המלצות הביקורת 

  1498לפי ת"י  העירייה מחוייבת לתקן כל הפערים בתשתיות ולדאוג לקבלת אישור תקינות   •

 .ולתקן ליקויים ככל שיתגלו עבור מתקני המשחקים בגני ילדים בטמרה בהקדם האפשרי

על   • ילדים ולהקפיד  ולבדוק את תקינות משחקי בגני  יש לפעול לפי הוראות משרד החינוך 

הבדיקה   הבדיקה  ביצוע  תוצאות  את  ולתעד  העירייה  מטעם  אחזקה  איש  ע"י  החודשית 

 והבדיקה השנתית במידה ולא נעשתה. 

עד   • אליהם  הילדים  גישת  לחסום  או  הגן  מחצר  לקויים  משחק  מתקני  להסרת  לדאוג  יש 

 לתיקונם. 

 מומלץ להתקשר כדין בהסכם אחזקת מתקני משחקים עם חברה אחזקה רלוונטית.  •

 

 "חהתייחסות קב"ט מוס

רובם בתשתיות , או מתקנים ,  1498ממתקני המשחק לא עונים על דרישות התקן ת.י    85%:    מתקני משחק

חלק ממתקנים פגומים שיש להחליפם במתקנים .  לרוב הגנים נדרש החלפת שכבת בלימה  לא תקינים.

ציבוריים ואין להציבם יש מתקני משחק מפלסטיק לפי תקן צעצועים וזה לא מתאים למוסדות    חדשים.

  במוסד חינוכי .

  ללא מעורבות מח' ההנדסה והנהלת העירייה והקצאת משאבים הנושא לא יתקדם .
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 מערכת כיבוי אש 

חובה על הרשות לדאוג שברז כיבוי האש יהיה מגודר   . ישבכל הגנים מותקן בהם ברז כיבוי אש

 .  ברשת על מנת למנוע מילדי הגן לגעת בברז כיבוי האש

אש  ה כיבוי  אמצעי  להיות  צריך  ילדים  גן  בכל  כי  קובעות  החינוך  משרד  מנכ''ל ) וראות    חוזר 

 כדלקמן:  קובעת,  (25.4וסעיף   9.6סעיף , (ב)3תשסח/

 בטיחות באש ומניעת דלקות ודרכי מילוט במקרה של שרפה  .1.3

היציאה  בכל גן ילדים יהיה מטפה כיבוי אש תלוי על הקיר, במקום בולט, סמוך לדלת   .1.3.1

מ'. המטפה יהיה מסוג המכיל אבקה יבשה, בעל תו תקן    1.5מהמבנה ובגובה מעל  

 ישראלי ותקין )תווית אישור על תקינות המטפה ותאריך התוקף יהיו צמודים אליו(. 

יש להתקין גלגלון לכיבוי אש באופן שהוא לא יגרום להתזה על לוח החשמל. בגנים   .1.3.2

  1.5-, ולא בתוך גומחה, הוא יותקן בגובה של כשמותקן בהם גלגלון ישירות על הקיר

 מ' מהרצפה. 

 . בטיחות באש 25.4

 מנהלת הגן והסייעת תתודרכנה על ידי איש כיבוי במניעת שרפות ובכיבוי אש  .  25.4.4

 

 

 

 ממצאים 

 )נספח ה'( בכל הגנים.  תקינות היו  עולה, כי הבדיקות של בודק תקינות ציוד מכבה איש •

 הכל תקין .  תוקףב האש היו מטפינמצא, כי כל  שנסקרו הגניםבכל  •

 הכל תקין  בכל הגנים נמצא, כי קיים גלגלון אש וכי תקינותו נבדקה. •

 

 המלצות  

 החובות הנזכרות בתחום הבטיחות בנוהל עבודה.  עגן אתלמליצה הביקורת מ •

ל  • ידי חברה מאושרת    הק יבדהקפיד על  יש  ציוד כבוי אש על  פעם בשנה מוכנות ותקינות 

 . לביקורת ואחזקה לציוד גלוי וכבוי אש
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 תיק עזרה ראשונה 

 מחוזר המנכ"ל, נקבע כי:  5.5לפי סעיף 

 .  בכל גן ילדים יימצא תיק מגיש עזרה ראשונה ▪

אריך שבו יפוג  , ובכלל זה הת.על כל פריט בתיק יצוינו בבירור תוכנו והוראות השימוש בו ▪

   תוקפו.

 רכישת הציוד ורענונו הם באחריות הרשות המקומית/הבעלות.  ▪

 לפי הוראות חוזר המנכ"ל )נספח א'(: תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה ▪

יימצא תיק עזרה  חוזר המנכ"ל  כאמור, הוראות   ילדים  גן  נועד   ראשונה, אשרמחייבות, כי בכל 

במקרה של צמצם את האפשרות למתן עזרה ראשונה    חוזר מנכ"ללטיפול במקרי פציעת ילדי הגן.  

בהתאם לחוק ביטוח הבריאות .  יטופל הנפגע בידי מנהלת הגן או בידי הסייעתוקבע כי  פציעה קלה  

נה זכאי לקבל  )א(, פרק ה'(, תלמיד שנפגע בתאונה כל ימות הש 21)סעיף    1994-הממלכתי התשנ"ד 

   סיוע רפואי בקופת החולים שהוא מבוטח בה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1/2020פג תוקף ) תכולה

 ממוקם בשירותיםעזרה ראשונה  תיקן 

 

 

 תיק עזרה ראשונה ממקום במקום נגיש לילדים תיק עזרה ראשונה ממוקם במקום נגיש לילדים
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 הביקורת   ממצאי

 ילדים עלו הממצאים הבאים : ה מבדיקה שערכנו בגני 

לא נמצא בכל הגנים נהלי עבודה המפרטים את כל הקשור לתיק עזרה ראשונה, לרבות בדיקה   •

 שוטפת לתכולה ולתוקף השימוש.   

, למעט גן אחד שבו תיק העזרה הראשונה  בכל גני הילדים שנבדקו, יש תיק עזרה ראשונה •

   הוא תיק קטן שכמעט אין בו שום דבר.

  במקום נגיש לילדים.ה ממוקמים בחלק מגני הילדים, תיקי העזרה הראשונ •

 באחד הגנים, תיק העזרה הראשונה ממוקם בשירותים!! •

כי התכולה שנקבעה בחוזר מנכ"ל חסר חלק ממנה לרבות פולידין    נמצא  הילדים  גניבחלק מ •

  לטיפול בפצעים וזיהומי עור.

וקף,  בת  עזרה ראשונה  שבתיקי  "סביעור"פולידין  וכי התכשיר הרפואי  בכל הגנים נמצא,   •

  .למעט גן אחד שלא היה בתוקף

 

 הביקורת  מסקנות

 אופן אחזקת ובדיקת תיק עזרה ראשונה בחלק מגני הילדים לא מניח את הדעת וטעון שיפור  •

 אחסנת תיק העזרה הראשונה בחלק ניכר מהגנים לקוי ומחייב שיפור.  •

 

   הביקורת המלצות

לתיק עזרה ראשונה יעוגן בנהלי עבודה  מומלץ לעגן את החובות מחוזר המנכ"ל והמתייחס   •

 בכפוף להוראות כל דין. 

יש לדאוג כל הזמן שתיק עזרה הראשונה יכלול את ערכה מליאה ובר תוקף, ולהקפיד מאוד   •

 על המעקב אחרי תאריך השימוש לערכה זאת. 

 יש להקפיד שתיק עזרה ראשונה ימוקם במקום ראוי ונקי ואינו נגיש לילדי הגן. •

ל תחילת שנת לימודים וגם באמצע השנה, הממונה על הבטיחות במוסדות חינוך  מומלץ, כי בכ •

 יוודא שתיק עזרה ראשונה נמצא תקין בהתאם לחוזר מנכ"ל. 

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

קישור לטופס תכולת תיק . יש  מדי שנה ובתיאום עם קניין העירייה נשלח טופס תכולת תיק עזרה ראשונה

ראשונה מע"ר.וה  עזרה  תיקי  הגנים  לכל  סיפקה  של  עירייה  החוסרים  טופס  לפי  משלימים  שנה  בכל 

  המנהלת.

בנוסף גב' סומיה ארגנה גם הכשרות ,  נוהל עבודה כל הגננות עברו קורס מגיש עזרה ראשונה וזה חובה

  לסייעות וזה לא חובה .

  השנה אחרי הערות הביקורת הדגשנו גם שיבדקו את התוקף של הציוד 
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 הבטיחות במרחב הפנימי של מבנה הגן 

   חומרי הניקוי  אחסנת 

ניקוי או בליעתם. ילדים שנפגעו ממגע עם חומרי  על  אחד    מדי שנה אנו נתקלים בידיעות 

כל חומרי הניקוי והחיטוי יוחזקו  ממוקדי הסיכון הפוטנציאלים לילדים הוא חומרי ניקוי.  

הסייעת ובידי אב הבית בלבד. אם    הגננת, בידי בארון נפרד ונעול ומפתח הארון יימצא בידי  

יימצאו מעבר להישג ידם של    והחיטוי  אין ארון מיוחד לכך בגן, הם ידאגו, שחומרי הניקוי 

של  חשש  שאין  באופן  מאוחסנים  שיהיו  וכן  ממזון,  ובנפרד  שפיכה.  הילדים  או  יש    נפילה 

 ה. לגרום להחלק  להימנע בשימוש בחומרי ניקוי בלתי מוכרים ו/או כאלה העלולים

 מבדיקה שערכנו עלו הממצאים הבאים : 
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 נעול במנעול רארון מתחת לכיו 

 אחסון חומרי ניקיון על המדפים חוט נעילת ארון מתחת לכיור ב נעילת ארון מתחת לכיור בתיל

 במפתחארון מתחת לכיור נעול 
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 הביקורת   ממצאי

  רוחומרי הניקוי מאוחסנים במקומות חשופים, כמו בארון מתחת לכי  ברוב הגנים,   עולה, כי •

וקיים חשש סביר שילדים ישיגו  ללא מנעולו/או ארון    ו/או ארונית מפלסטיק  המטבח  ,

אותם או שיגרמו לנפילתם או שפיכתם. חומרים אלה הם רעל שמסכן את חיי הילדים.  

 להכביד מאוד על הצורך באחסון חומרים אלה בארון עם מנעול הרחק מהילדים. ולכן צריך  

ונעלו את    כיור, הסייעות אחסנו את חומר הניקוי בארון מתחת לבשני גנים בלבדעולה, כי   •

  .לחומרי הניקיון  הגן ילדי לש ומנעו כל נגישה במנעול הארון 

.  בחוט כשלהוו/או    בתיל קטן  לכיור, הסייעות נעלו את ארון מתחת  שני גנים  ב   , כיעולה •

 בארון.  הניקוי המאוחסן נעילה כזאת לא מונעת נגישות של ילדי הגן לחומר 

 גננות.לדעת הביקורת, צריך לנעול את הארון במנעול והמפתחות יישארו בידי צוות ה

 

 הביקורת  מסקנות

ומהווה מחדל שיכול לגרום לאסון    ,אינו תקיןלקוי ואופן אחסנת חומרי הניקוי והחיטוי   •

 . (חס וחלילה) בקרב התלמידים 

 

 

   הביקורת המלצות

צוות העובדים באשר לאופן •   יש לפעול להסדיר לאלתר את הליקויים הללו ולהנחות את 

 שיש בו לשמור את חומרי הניקיון.

ולהקפיד מאוד  יש לאחסן את חומרי הניקוי וחומרי אחרים בארון עם מנעול באופן מיידי   •

 . על הרחקת חומרים אלה מהישג ידם של ילדי הגן

 

גני  :  הערה וילדים  ה מנהלת  בגנים  בסיור  העירייה  למבקר  הזה התלוותה  הליקוי  את    ראתה 

 מצב של סכנה מיידית שלא ניתן לדיחוי.והפנימה 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

  אחסון חומרי ניקיון:

  1מפגע בקדימות  חומרי ניקיון נגישים לילדים זה 

  במידה והמנהלת שמרה במקום גבוה או לא נגיש אז אין סיכון  )סיכון כביל(.

אם אין בגן ארון מיוחד לחומרי הניקוי והחיטוי, תדאג מנהלת הגן שחומרים אלה יימצאו מעבר    9.4.3

שפיכתם.   להישג ידם של הילדים ובנפרד ממזון, וכן שיהיו מאוחסנים באופן שאין חשש של נפילתם או

במידה ונשמר בארון המטבח ללא נעילה או בכל ארון נגיש  רצוי לסמן ארון זה במדבקה ייעודית לכך.

  למנהלות הגנים יש מודעות כי זה חלק מהתדרוך שמקבלות מדי שנה . לילדים זו סכנה מיידית.

אז נספק ארון   יש למצוא פתרון לכל גן בנפרד, נספק מנעולים, ואם הארון הקיים לא מתאים לנעילה

  מתאים 
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 וחפצים כבדים לא מקובעים  ציוד 

בתצפיות הביקורת ובסיורים  סיכון לילדים.  הביקורת ערכה ביקור בגנים במטרה לאתר מוקדי  

 הילדים   ניג בבטיחות  נמצאו בכל הגנים אשר נבדקו ליקויישנערכו 
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 הביקורת   ממצאי

 הרבה ליקויים נפוצים בגנים המהווים סכנה לבטיחות הילדים:ממצאי הביקורת עולה, כי 

 שקית גדולה ומליאה ממוקמת מעל השירותים של הילדים בצורה מסוכנת מאוד!   

  קיר ל מקובעים ארונות שאינם 

   ליפול היא    שונים לא מקובעים לקיר   עם ספרים וחומרים כבדים  םמדפיוכונניות והסיכוי 

   .סכנה ממשית יםמהוומדפים אלה  גבוהה ובכך

   ,אקווריום לא מקובע 

 על    נהסכ  יםרמקולים כבדים לא מקובעים בגובה המהוו שנמצאים    ילדיםהממשי לנפילה 

 ,  ליד

 ת  וארוני ישטחחשמל לא מקובעים מונחים על  יתנור 

 

 

 מסקנות הביקורת 

    .סכנה ממשיתו חמור  ליקוי חפצים כבדים לא מקובעים בתוך הגן מהווה ציוד והימצאות  •

 

 

 המלצות הביקורת 

החפצים  קיבוע את כל הציוד וע"י  להסיר כל סיכוי של סכנה בטיחותית  יש לדאוג מיידית   •

 הכבדים. 

ללא קיבוע ולדאוג  ובר יישום שלא להשאיר כל ציוד ו/או חפצים כבדים  יש לערוך נוהל ברור   •

   הגנים בעירייה.להפיץ נוהל זה בקרב כל צוותי 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

  קיבוע ארונות וחפצים:

 תמונות, קישוטים וארונות יש לקבע אל הקיר למניעת התנדנדות וסכנת נפילה.  •

  הגבוהים, מעבר להישג ידו של הילד.אין לערום חפצים כבדים במדפים  •

יש הנחייה ממחלקת האזקה ע"י גאזי בנוסף   בכל מבדק וסיור לגן מקפידים על חיזוק ארונות, כונניות

חפצים כבדים בדרך כלל לא נערמים לגובה, זה נתון לשיקול דעת מה זה  למבדקים  לקבע אותם לקיר.

  ההנחיה ידועה לכל הגננות . חפץ כבד.

 

 הערות הביקורת 

ונשענת על    לא מקובעת בצורה מוגזמת  הביקורת מדגישה, שבאחד הגנים ארונית מליאה בספרים  

  . מצב הארונית מחייב טיפול מיידי. , סכנה ממשית!אף נוטה ליפולוהקיר 
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 ומסוכנת ת צמחיה דוקרני

  . וקישוט שטח החצר בכל מיני חפצים יפים   יפהלשפר פני הגן לרבות נטיעת צמחייה  צוות הגן דואג  

בסביבת הגינה בתוך הגן. הימצאות מטבע הדברים, ילדי הגן רגילים לרוץ בחצר הגן וגם לשחק  

צמחייה  דוקרנית ו/או גיזום חד ודוקרני ושאיריות עצים שהפינה של החיתוך חד מהווים סיכון 

 בטיחותי גבוה כלפי ילדי הגנים. 

 

 

 צמחיה דוקרנית ומסוכנת בתוך חצר הגן  
 צמחיה דוקרהית בתוך חצר הגן    

 לאחר גיזום ים מסוכנוענפי עצים מחודדים 

 

 לאחר גיזום  יםמסוכנוענפי עצים מחודדים 

 

 לאחר גיזום  יםמסוכנומחודדים  םענפי

 

 צמחיה דוקרנית ומסוכנת בתוך חצר הגן  
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 הביקורת ממצאי  

 וגם בתוך חצר והגינה של הגן. כניסהליד ה צמחיה דוקרנית נמצאועולה, כי  •

    הגן.של  הגינ הת בתוך חצר ווומסוכנת ומחודד ות ץ בעלי פינע  בולינמצאו עולה, כי  •

 לאחר הגיזום. באופן מסוכןעצים שהפכו להיות דוקרנים ענפי עולה, כי נמצאו  •

  .מפגע בטיחותי מסוכןגז עץ לאחר גיזום ועדיין נטוע באדמה ומהווה עולה, כי נמצא  •

 

 

 

 

 

 

 עם שאריות מחודדותגזום ע עץ  גז

 צמחיה דוקרנית ומסוכנת בתוך חצר הגן
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 מסקנות הביקורת 

 מסוכן לילדי הגן.ו בטיחותימפגע הגן מהווה  חצר בתוךצמחיה דוקרנית הימצאות  •

 

 

 המלצות הביקורת 

הבטיחות • ליקויי  בכל  מיידי  באופן  לטפל  הדוקרנית,  ו   יש  הצמיחה  להסרת  מיידית  לדאוג 

  חתיכות העץ ויתר החפצים שמהווים מפגע בטיחותי לילדי הגן.

 יש להקפיד על גיזום בטיחותי ונטיעת צמחיה מתאימה לגני הילדים.    •

מנהל מחלקת החינוך מתבקש לעקוב באופן הדוק אחרי    ,היות והסיכוי למפגעים הוא גבוה •

 . תיקון ליקויים אלה

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

  צמחיה דוקרנית :

   ת.חלק מצמחיה נמצא בדוח סיכום מבדק, מחלקת האחזקה לא מטפל  •

  נדרש מעורבות מחלקת גינון 

אם הסבירות והתדירות והפגיעה אינה   צמחיה שאינה בתוך החצר ואינה במקום ריבוי פעילות ילדים •

  גבוהה אז לא דורשים הסרתם מתוך הגן כמו עצי הדרים שהם דוקרנים או כל צמחיה אחרת.

  מ' . 2גיזום ענפי עצים מדי שנה נדרשים לגזום ענפי עצים עד לגובה  •

  בול העץ לא היה בזמן המבדקים וגם הגננת לא דיווחה על המפגע . •
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 דלתות 

ולדחוף את אצבעותיהם ואינם   ילדים אוהבים לשחק בדלתות  בצדי הדלתות. הם אינם מבינים 

לסיכון משחק  מודעים  על  זה מספיק לאסור  אין  כן,  על  בכך.  להסביר את   הכרוך  או  הדלת  עם 

בעקבות פציעות קשות של ילדים עקב טריקת דלתות, יצאה הנחיה להתקין מנגנוני    .  הסיכונים

ושל  שלהם  בידיים  לפגוע  שלא  להיזהר  לילדים  להזכיר  חשוב  בנוסף,  הגן.  דלתות  בכל  בטיחות 

וסגירת הדלת בעת פתיחת  לצורך מניעת מעיכת .  אחרים  או באבזרים  הדלתות תצוידנה באבזר 

     .אצבעות

   :סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך  5.1-52חוזר מנכ"ל  לפי  

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה באצבעות. ההגנה תכלול את שלושת המרכיבים  :6.6.13סעיף 

 האלה: 

צדי   .1 בשני  הדלת  אגף  לבין  המזוזה  שבין  הרווח  את  שיכסה  גמיש  אצבעות  מגן 

 . הצירים

האלה: מחז .2 את אחד המנגנונים  שיכלול  האגף  הידראולי  רכיב להאטת  יר שמן 

לדלת, גלגל להאטת תנועת אגף הדלת בזמן תנועתה או בולם במשקוף המאט את  

 .  תנועת האגף לקראת סוף סגירתה

תפס  )מעצור דלת( התופס את אגף הדלת בסוף תנועת הפתיחה שלו ומצמיד אותה   .3

 לקיר )רצוי שהתפס לא ימוקם על הרצפה(. 

לעיל, בדלתות קלות של תאי השירותים אין חובה להתקין רכיב    :  6.6.14סעיף   על אף האמור 

 להאטת האגף, אך גם בדלתות אלה נדרשת הגנה מפני פגיעה באצבעות. 

 קיומם של אביזרים למניעת היפגעות האצבעות:  יש לבדוק':  נספח א  –  0086לפי חוזר מנכ"ל  

מקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן  ) ב  השני מגן אצבעות בצד הצירים ומניעת סגירתן בצד   .1

 (. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה. אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת

מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר,  )  מתקן ותפס הדלת לקיר בסוף מהלך הפתיחה .2

   .(בגובה אגף הדלת ולא ברצפה

אולי או גלגלון להאטת מהלך פתיחת וסגירתה של  בולם הידר  ע"י)  מתקן להאטת תנועת הדלת .3

 .  (כנף הדלת

 

 כל אלו הם תנאים הכרחיים להבטחת הבטיחות ומניעת פגיעה של תלמידים מפני דלתות. 
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 מהליקויים שנמצאו בגנים: להלן חלק 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     הביקורת  ממצאי

בנוסף,    .תוכנפי  ותדלת  שלושלמעט    מגן אצבעותדלתות  הותקן ב  שנבדקו  הגנים   ברוב עולה, כי   •

  , שמיועדת למגן אצבעות. טרספה לשירותיםבחלק מהגנים הותקנו מחיצות 

  האטת   ללא מאיטי טריקה )בולם הידראולי( או  יצאת החירום  עולה, כי בחלק מהגנים דלתות •

 .סגירה

הן ללא מאיטי טריקה )בולם הידראולי(    בשירותים()לרבות    בחלק מהגנים הדלתותעולה, כי   •

בדלתות קלות של תאי  לפי הוראות משרד החינוך  .  דלתות טריספה, לרבות,  או מונע טריקה

השירותים אין חובה להתקין רכיב להאטת האגף, אך גם בדלתות אלה נדרשת הגנה מפני  

מומלץ שיותקנו  .  בעת הטריקה  באצבעותמכיוון שדלתות אלה יכולים לפגוע    פגיעה באצבעות.

 טריקה. מאיטי 

 טעון תיקון מידי.עולה, כי באחד הגנים, מאיט הטריקה לא עובד ו •
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כי • החירום    עולה,  יצאת  דלת  ו/או  הראשית  הדלת  מהגנים,  בהלה  מותקן  בחלק  ידית  בהן 

, וכך נותרה ידית הבהלה  כדי שהילדים לא יצאו החוצה  בריח  צוות הגן התקיןלמקרה חירום.  

     ללא כל תועלת. 

  מגן אצבעות לכנף השני   בה  חסר  –דו כנפית  הראשית  הכניסה  הדלת    הגניםמ   בחלקכי    ,עולה •

 . שרשרת קיבועוחסר 

כי   • יציאת חירוםודלת ראשית  חסר שרשרת לתפיסת  בחלק מהגנים היה  עולה,  עוד    .דלת 

בדלת אחרת  ו  ותהדלתאחת  השתמש בבד לתפיסת  גן  הצוות    חלק מפתרון מאולתר,עולה, כ

    .בבד בשרשרת השלים את החסר

כי   • צוות הגןשרשרת לתפיסת דלת המקלט במצב פתוח  חסר  באחד הגניםעולה,  וכי  שם    , 

   ר.חפצים בכדי למנוע מהדלת להיסג

קרועה למחצית, וכי הדלת הזאת מהווה סכנה  דלת הממ"ד  הגומי בעולה, כי באחד הגנים,   •

 .שרשרת קיבועוחסר  ממשית בעת השימוש

 
 

 הביקורת  מסקנות

 .טעון שיפורו בחלקו לוקה בחסר הילדים הבטיחות בדלתות גני •
 
 
 

   הביקורת המלצות

 להתקין מגן אצבעות בכל דלתות הגנים )לרוב כבר מותקן(להשלים וומלץ מ •

יותקן בהם מאיטי טריקה, מגן    כולל דלתות תאי השירותים( )  הגניםדלתות    לוודאות שכליש   •

 .כנדרש  אצבעות ומעצורים

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

  מיגון דלתות:

  כל נעילה היא בלתי חוקית  -דלת כניסה ויציאת חירום   •

  , מדי פעם במבדקים מתגלים פערים ומטופלים . 1מיגון דלתות בקדימות   •
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 חשמל מערכת ה 

במוס סיכון  מקור  להוות  שיכולים  המוקדים  החינוךאחד  החשמל.  דות  מערכת  מכשירי    הוא 

החשמל, שקעים ומתגי תאורה חייבים להיות שלמים אין אלתורי חשמל, יש לוודא שכל השקעים 

נראים  בגן מכוסים ונמצאים מעל גובהם של הילדים. כמו כן, חשוב לבדוק שכל מכשירי החשמל  

אין להשתמש בכבלי חשמל מאריכים מעבר לכבל הזינה המסופק עם .  שלמים ותקינים חיצונית

החימום והבישול בגן ייעשו בכיריים חשמליים בלבד. מתקני הבישול והחימום והכבלים .  המתקן

גופי תאורה בחדרי  .  החשמליים המזינים אותם יימצאו במקום גבוה, מעבר להישג ידו של הילד

של השירות ידם  בהישג  יהיו  לי  חשמל  כבלי  פיזית  מפגיעה  מוגן  מטיפוס  יהיו  ובחצר  בכיתה  ים 

 הילדים/תלמידים.  

 : מסיור שערכה הביקורת בגני הילדים עלו הממצאים הבאים

 

 

 וט במקום מנעולארון חשמל נעול בח ואינו בר נעילה במצבו הנוכחי ארון חשמל 

 ליד שער הגן עמוד חשמל עם מתח גבוה ממש 
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   הביקורת  ממצאי

בבית ספר, גן    רשימה מנחה לעריכת מבדק  -  הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוךלפי   •

הסביבה  )  2פרק , , בטיחות ושע"ח במשרד החינוךשל האגף הבכיר לביטחון ילדים ופנימייה 

לא יעברו קווי מתח גבוה בקרבת המוסד, במידה וקיים קו במרחק  ":    2.2  סעיף (  החיצונית 

מטר יש לבדקו ע"י בודק מוסמך )קרינה וכיו"ב( בכל מקרה מרחק קו מתח גבוה    -50הקטן מ  

 ".מטר -5מחצר המוסד לא יפחת מ 

  ההנדסה . לפי מחלקת  מטר  5  -כ   בערךשער הגן  עמוד חשמל מחת גבוהה מוצב ליד  עולה, כי   •

חצר הגן    העיקר שמבנה הגן רחוק ממתח החשמל הגבוהה, אולם לפי הנחיית משרד החינוך

 חייב להיות רחוק יותר מחמשה מטרים. 

כי   • עולה,  הביקורת  עוד  בפני  הוצג  )קרינה(  לא  מוסמך  בודק  מטעם  אישור  ו/או  מסמך  כל 

 . בדיקות וכי אין קרינה בפועלהמאשר שנעשו 

    .שמוצב ליד שער הכינסה שהילדים יטפסו על עמוד החשמל ממשית יש סכנה בנוסף,  •

וללא מנעול היכול להבטיח כי רק    ארון החשמל נגיש לילדים  ,ני הילדיםחלק מגבעולה, כי   •

 מורשים יוכלו לפתוח אותו. 

שקעים ללא    ועוד  םממקומ  יםתלושו  פגומים  חשמל במקלטה  ישקעעולה, כי בחלק מהגנים   •

 .דבר זה עלול להוות סכנה ממשית לילדים, מכסים

המסופק  אין להשתמש בכבלי חשמל מאריכים מעבר לכבל הזינה  לפי הנחיות משרד החינוך,   •

המתקן. כי  עם  שנבדקו  עולה,  מהגנים  חשמל  בחלק  מכשירי  ועוד(    )מקרר   במטבח  נמצאו 

 לא מקובע, בניגוד להנחיות משרד החינוך. מחוברים לשקע מרובה שקעים

הקשור   • בכל  כללי הבטיחות  על  אי הקפדה  כי  ה הביקורת מתריעה,  יכולה למערכת    חשמל 

 .ותמשפטי לתביעותלסיכונים של פגיעת ילדים ואף  עירייה לחשוף את ה

 

 

 

 מסקנות הביקורת 

 הימצאות שני גני ילדים ליד עמוד חשמל עם מתח גבוה מהווה סיכון בטיחותי מובהק. •

חשופים לרמת סיכון בגלל אי הקפדה על תקינות ובטיחות החשמל בגני    הילדיםחלק מגני  •

 הילדים. 
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   הביקורת המלצות

גבוה   • מתח  בעל  החשמל  עמוד  להעתקת  החשמל  לחברת  לפנות  בתוקף  ממליצה  הביקורת 

 למקום אחר הרחק מגני ילדים והרחק מכל מוסד חינוכי אחר. 

תפעל באופן מידי להזמנת בדיקת מומחה קרינה אשר יבחן    העירייה הביקורת ממליצה כי   •

האם הקרינה במתחמי הגנים עומדת בדרישות החוק והתקן ובמידת הצורך לפעול בהתאם  

 .לממצאים

ו • ולדאוג שלא  יש להקפיד מאוד על תקינות החשמל בגנים  להתקין בכל ארון חשמל מנעול 

 יהיה נגיש לילדי הגן, כך שרק אלה המורשים יוכלו לפתוח ארון זה.  

 ולכסות אותם. לתקן באופן מידי את השקעים הפגומיםיש  •

 . יש להרכיב מגן לכל גופי התאורה בגנים •

נשמרים    ,דות חינוךלוודא, כי כללי הבטיחות, בכל הקשור לחשמל במוס  עירייההעל קב"ט   •

 . כל מערכות החשמל בגנים תקינות בוודאותוכי 

  

 
 התייחסות קב"ט מוס"ח

  מערכת חשמל:

  שנים ע"י חשמלאי בודק  5מערכת החשמל אמורה להיבדק כל   •

  מבדק שנתי . –ציוד חשמלי אמור להיבדק ע"י חשמלאי מוסמך  •

  שני המבדקים לא בוצעו 

  הסמכה מתאימה .תיקון החשמל יעשה ע"י חשמלאי בעל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 

 ד "מקלט/ממ

לצורך   חשיבות רבה לקיומם של מקלטים או חדרים ממוגנים ושמירה על תחזוקתם באופן שוטף, 

חירום מגדיר   כוננותם במצב הכן לשעת חירום. חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא היערכות לשעת

 החינוך. את אופן תחזוקת ותכולתם של המקלטים במוסדות 

 

 השימוש במקלטים 
 עלו הממצאים הבאים :   שנבדקו מבדיקה שערכה הביקורת במקלטים ובממ"דים של גני ילדים 
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 ממצאי הביקורת 

 עולה, כי בשני גני ילדים מושכרים אין מקלט/ממ"ד. •

   :שימוש בממ"ד כמחסן •

ברוב ✓ הילדים,    כמעט  משגנים  מיני  ל  ניםכמחס  יםמשוהממ"דים    ריהוט,   ,ציודכל 

 אכלוסו בילדים בעת חירום.  , דבר המקשה על'וכדו , חפצים כבדיםמשחקים

במוכנות לחירום וכזה חושף את    הביקורת מתריעה, כי מצב זה מהווה פגיעה חמורה

 לסיכונים.  הילדים  

הילדים,    כיעולה,   ✓ גני  הדברברוב  הסינון  מערכת  על  וציוד  חפצים  ועלול  חמור    מונחים 

 לשבש פעילות המערכת בשעת הצורך. 

  שתפקידה לספק פתרון לשהייה ממושכת ללא   כמעט בכל גני הילדים מותקן מערכת סינון ✓

לחדור    וביולוגי, המערכת מונעת מהאוויר מבחוץ   צורך בחבישת אמצעי מיגון נגד איום כימי

   ותחזוקה של המערכת.מודעות לדרכי הפעלה עולה, כי לכאורה, אין  לחלל מרחב המוגן.

וזה    בקיר  ללא קיבוע  מליאים בחפצים  נמצאו ארונות  גני הילדיםהממ"דים בעולה, כי בחלק מ •

   .לילדיםומפגע בטיחותי מהווה סכנה 

הגן שמו חפצים בפני הדלת    י. צוותהגנים אין שרשרת לקיבוע דלת הממ"דמ   בחלקעולה, כי   •

 נמצאת כאילו מקובעת.וכך היא  

דבר שמהווה    סביב דלת המקלט נקרעה וחצי מהדלת ללא גומי,אחד הגנים, הגומי  עולה, כי ב  •

 . מפגע בטיחותי סביר

   .מחלקת החינוך ו/או קב"ט משרד החינוך לא דאגו להסדיר ולתקן ליקויים אלהעולה, כי  •

 

 

 

 הביקורת  מסקנות

והמקלטים/הממ"דים   • אחסון  למטרת  מסוכן  משומשים  למחדל  הגן  את  מעמיד  בשעת  זה 

  חירום.

 

 

 המלצות הביקורת  

 בשגרה ובשעת חירום.למנות אחראי על המערכת והפעלה מומלץ  •

 בממ"דים. ולהקפיד על בדיקה שוטפת לבטיחות מומלץ לתקן את דלת הממ"ד/מקלט  •

 הילדים.   הנחיות ברורות לגננות, כיצד עליהן לסדר את הממ"ד בגני מומלץ לתת •

מערכת סינון לפי הוראות היצרן ולוודא כי החברה המתקינה  מומלץ לבצע בדיקה תקופתית   •

 תבצע ביקורת פעם בשנה.
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 התייחסות קב"ט מוס"ח

  מקלטים :

הכי מוגן    –במקום/ פינה פנימית  מוסד חינוכי שאין בו מרחב מוגן תקני, יתורגלו הילדים לשהיות   •
  שיש .

שעות ולא להשתמש בציוד קבוע העולה על   4הגן יהיה דו שמושי בתנאים שניתן לפנות אותו תוך   •
 משטחו.  20%

העירייה אמורה לספק מחסנים לגני הילדים בכדי שלא ישתמשו במקלט  .  המקלט לא ישמש כמחסן  •
 כמחסן. 

 הכספיות.  העירייה לא מספקת מחסנים בגלל העלויות •

 "נוהלי הבטיחות בגן הילדים

  לכל כיתת גן ייבנה מחסן לאחסון ציוד כללי של הגן בחצר הגן." .3.1.1

בעיה זו ידועה למשרד החינוך , ויש סעיף בתמיכת משרד החינוך , בטמרה לא בקשנו כי יש סדר  

 עדיפות. 

 ₪.  8500"מחסן נייד לציוד גן ילדים )לאפשר פינוי ממ"ד בשע"ח( עלות 
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 הבטיחות במרחב החיצוני של מבנה הגן

הפעילות  )נוהל הבטיחות בגן הילדים(: "  2018  –לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ח    10סעיף    ילפ

הלימודים ומחיי גן הילדים, והיא מזמנת לילדים פעילות  בחצר היא חלק בלתי נפרד מתכנית  

מגוונת בתחומי ההתפתחות השונים. למשחק החופשי של ילדים צעירים בחצר הגן חשיבות רבה  

בכך שהוא מזמן מפגש בלתי אמצעי עם הסביבה הטבעית ועם מגוון אפשרויות לפעילות ולמשחק  

 . "ומאפשר מתן ביטוי להעדפותיהם של הילדים

והרבה"חו תמידית,  המשתנה  סביבה  הוא  הגן  בחצר  הילדים  - ץ"  בקרב  מעוררת  שלה  גוניות 

ולהתפתח,   ללמוד  לילדים  כזאת מאפשרים  בסביבה  ומשחק  פעילות  וסקרנות.  פליאה  הנאה, 

ומזמנים להם חוויות והתנסויות משמחות ומעשירות דרך המפגש הבלתי אמצעי עם הסביבה  

 הטבעית. 

 

 בטיחות בחצר הגן 

מ הגן,    הווההחצר  בחצר  בטיחותית  לסביבה  לדאוג  צריך  לכן  הגן.  ילדי  לפעילות  חשוב  חלק 

 במיוחד והחצר הוא שטח מיועד לפעילות חיצונית, כולל ריצה של הילדים.

נקייה   תהיה  שהחצר  נדרש  הילדים,  בגני  הילדים  של  והבריאותי  הפיסי  ביטחונם  למען 

מט  להיות  צריכה  הצמחייה  מפגע  מלכלוך/גרוטאות/שברים,  מהווה  אשר  צמחייה  ולא  ופחת 

הגדרות צריכות להיות בטיחותיות  ,  בחצר הגן. עמודים תומכים צריכים להיות עם ציפוי מתאים

 .ונטולות מפגעים

 הביקורת בקרה בגני הילדים ובדקה אם כללי הבטיחות מיושמים בחצרי הגנים: 

 הגן  חצרקיון ינ

רבה   חשיבות  הילדים  בגן  והיגיינה  של  לניקיון  להיווצרות  הסיכוי  יותר,  נקי  שהגן  וכלל 

חצר גן ילדים אמורה כאמור    ,התאם להנחיותב.  מחלות מסוגים שונים, פוחת משמעותית

שיכולים להוות סיכון בטיחותי  , נקייה ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוגלהיות 

 עבור הילדים.  
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 ממצאי הביקורת 

ניכר מהגנים שנבדקו  נמצאו בחצר • שאריות  לכלוך,  ,  זרוקיםמקולקל    ריהוטוארונות  י חלק 

 סכנה לילדים.מפגע בטיחותי וופסולת רבה שמהווים  

שנבדקו • מהגנים  ניכר  רשלניתמטופלים    החול  יארגז  ,בחלק  מיני  המצטברות    :בצורה  כל 

 וכדו'. , לכלוך, ושאיריות פסולת משחקים ובובות

 המשחק ומפריע לריצה ומשחק.  קיות חול מונחות בחצרעולה, כי באחד הגנים, ש •

 . סכנה לילדיםדוקרנים שמהווה ו חדים קצוות עם לאחר גיזום בחלק מהגנים נמצא בול עץ •

בצורה המהווה   צמיגים מונחים בצורה חופשית בתוך החצרבחלק מהגנים שנבדקו נמצאו   •

 סכנה על הילדים.

 

 הביקורת  מסקנות

שאיריות  והלכלוך ו/או הפסולת ו/או    לא משביעה את הרצוןרמת הניקיון בחלק ניכר מהגנים   •

 .בהקמפגע בטיחותי מו יםבצורה רשלנית ומהוו והצטבר  ,של ריהוט וכדו'

 .ניםניקוי הגבהתרשלו  ניםהג  ית  וצוותומנהל •

    ימלאו את תפקידן כראוי.סייעות הגננות והש מנהלת מדור הגנים לא מקפידה  •

 

 המלצות הביקורת 

על הגורמים האחראים לוודא שהחצר תהיה נקייה מכל חפץ שמהווה מפגע בטיחותי,   •

 ולהסיר את החפצים המסוכנים באופן מיידי.

באופן   ניקוי הגניםשל צוותי הגנים, לרבות    תבהתנהלות היומיומימומלץ, להטמיע נהלים   •

 . יומי ומתמיד )לפחות פעמיים ביום(

יזומים ופתאומיים בגנים בכדי לוודא,  מומלץ שמנהלת מדור הגנים בעירייה תערוך ביקורים   •

   בין היתר, שהגנים נקיים כראוי.
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 בחצרי הגניםמפגעי בטיחות 

קבועים    ייםבטיחות  ם ממפגעי  חפהחצר גן ילדים אמורה כאמור להיות    , התאם להנחיותב

,  מכל סוג או בורות  מפגעללא בליטות או שקעים ולא יישארו בה מכשולים או    ,או זמניים

 שיכולים להוות סיכון בטיחותי עבור הילדים.  

   עמודי הצללהלכיסוי בטיחותי 

תנועה מגוונת, לימוד ופעילויות  על גן הילדים לשמש מקום שיתאפשרו בו משחק חופשי,  

שונות תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בגן. יצירת סביבה בטוחה הוא אחד  

הדברים הכי חשובים כשמנהלים גן, במיוחד לאור העובדה שילדים רצים, קופצים ועלולים  

בטיחותי,    ליפול ולהיפגע מפינות חדות. למען בטיחות ילדי הגן, יכוסו עמודי הסככה בכיסוי

 במיוחד והסבירות שילדים יפלו ויתנגשו בעמודי הסככה היא כגוהה.  

 בדקה באם עמודי הסככות מכוסים במגן בטיחותי:  הביקורת

 כך צריך להיות  – מיוחד  ן כיסוי עמוד ברזל במג כך צריך להיות  – מיוחד  ן כיסוי עמוד ברזל במג 
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 ממצאי הביקורת 

ניכר מגני הילדים עולה • , וזה מהווה סכנה  כיסוי מגןללא    , כי עמודי סככת ההצללה בחלק 

 בטיחותית ממשית.

  .כנדרש כי בחלק מהגנים, עמודי סככת ההצללה מכוסים במגןעולה,  •

גננת אחד הגנים   • כי  לציין,  והן    אלתרה מכסה מגן מדשא סינטטיראוי  הן לעמודי הסככה 

   מפגע בטיחותי בזמן המשחקים והריצה. למקומות שמהוות 

 

 

 

 מסקנות הביקורת 

בשל אי כיסוי עמודי סככת    ית יכון פגיעה בטיחותהעירייה חושפת את תלמידי גני הילדים לס •

 ההצללה בגני הילדים.

 

 

 

    המלצות הביקורת

 סככות ההצללה בכל הגנים.מומלץ שהעירייה תתקין כיסוי מגן לכל עמודי  •

  מומלץ, שכל גן ינסה )ככל האפשר( לאלתר במידה והעירייה התעקבה להתקין כיסויי מגן,   •

     כפי שאחד הגנים כבר עשה.כיסויי מגן 

 

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

  מפגעי בטיחות בחצרי הגנים :

 אמורים להיות מרופדים למניעת פגיעה. –עמודי הצללה 

 . בלי תיאום כמויות ועדיפות איתי –הבקשות החוזרות העירייה ספקה לחלק מהגנים וחלק לא אחרי 

בקשר למיגון מאולתר זה עדיף על כלום , גם אני הנחיתי אותם להתקין מיגון מדשה סינטטית או משטיח   

 אז טוב מה שעשו.  -

 להיפגע.הסבירות נמוכה מאד  –עמודי סככה שרחוקים ממשחקי ופעילות הילדים 
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 שונים מפגעים בטיחותיים

  סביבה בטיחותית   להבטיח  ךיש צור ,  ילות מגוונת בחצר הגן  פע  םבכדי לאפשר לילדי הגני 

למנוע    בחצר. כדי  ושקעים  בליטות  ללא  יהיה  והמגרשים,  השבילים  לרבות  החצר,  שטח 

 אחרים. מעידה והחלקה של תלמידים בהפסקות, בזמן פעילות ספורט ובאירועים  

 הביקורת בדקה באם מתקיימת סביבה בטיחותית בגנים שנבדקו.  

 חלק ממצב הגנים: להלן 
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 ממצאי הביקורת 

הפכו להיות חלק  . מפגעים אלה  ישנו מפגעים בטיחותיים בחלק גדול מגני הילדיםעולה, כי   •

 .המצב הקייםת משגר

דבר שמפתה את הילדים להכניס  מלמעלה,    )פקק(   ללא מכסה נמצאו    המעקה  י עמוד  י כ  עולה,   •

 סכנה לפגיעה בילדים.מהוות והפינות החדות של אותו עמוד , יםהעמוד יאת ידיהם לפתח

  וממוקמת בדרך הכניסה  הוצאה ממקומה  שביל ליד השעראבן ה, בחצר אחד הגניםעולה, כי  •

דאג  אף אחת מצוות הגן    ומפגע בטיחותי.ני השביל ובכך גרם למכשול  ברצף אבפתח  גרם לוזה  

 המכשול הזה. להחזיר את האבן למקומה ולהסיר את 

להנחיות • או    על החצר  ,בהתאם  בה פסולת  יהיו  לא  בטיחות,  ופנויה ממפגעי  נקייה  להיות 

כי    בורות. יש  עולה,  הגנים,  לרבות ו  בליטות  ,מהמורותבחלק מחצרי  החצר,  בשטח    בורים 

 .הריצהו המשחק במקומות המשחקים, וזה מהווה מפגע וגורם לנפילת הילדים בזמן

ועלולים לגרום    םיחופשיהחצר ו/או דשא סינטטי  של שטיח    קצוותעולה, כי בחלק מהגנים, ה •

 בזמן המשחק והריצה. סכנת מעידהל

מהווה  בור וזה  מכסה    אבני המשתלבת החתוכים סביבנוצר חורים בין  עולה, כי באחד הגנים,   •

 מכשול בפני הילדים הרצים בחצר. 

בזמן    כולים ליפול ולגרום נזק לילדיםחפצים כבדים שימונחים    בחצר חלק מהגניםעולה, כי   •

     .בחצרהריצה  המשחק ו

, דבר שמהווה מפגע  עץ כרותה  ובאמצע  אבן משתלבתבור באמצע  נמצא    הגנים עולה, כי באחד   •

   בטיחותי מובהק ועלול לגרום לנפילות בקרב הילדים בזמן הריצה והמשחק.

כי באחד הגנים • נצרים( בחצר  מותקן    עולה,  )רשת  ול הגן  גדר קש  יציב בצורה מרושלת    ה א 

 אותה. יש לתקן גדר זאת ולקבע שמהווה מפגע בטיחותי. 

מהגנים  • שבחלק  שמחזיק  פינת    עולה,  הגדר  הבטון  הגן  את  חצר  מפגע    חדסביב  ומהווה 

חבלות חמורות ביותר. הביקורת בדיעה  עלול לגרום  ילד, הדבר  . במקרה של נפילת  בטיחותי

 מוחלקות או מעוגלות.שיש לדאוג שפינות הבטון יהיו 

  מכוסה במכסה ברזל חלוד מאוד   של צינורות מים  תא קרקעינמצא    עולה, כי באחד הגנים •

 מפגע בטיחותי מובהק.  .א גבוהו. הסיכוי שילד יתקע וייפול בתוך בור זה הומתפורר

כי באחד הגנים • בין    עולה,  וזה   הגבהת ושקיעת אבני משתלבתנמצאו הפרשים  בחצר הגן, 

 . בזמן המשחק והריצה סכנת מעידהמהווה מפגע בטיחותי ו
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 יקורת מסקנות הב

. העירייה התרשלה בתיקון ליקויי  ומגוונים  ותיים בגני הילדים הם רביםהמפגעים הבטיח •

 בטיחות ובהסרת מפגעים בטיחותיים. 

גן  אולם מדובר כאן בבטיחות ילדי  הביקורת מודעת לאילוצי התקציב בתיקון כל הליקויים,   •

 וביטחונם.

 עלויות ניכרות לתיקונם. חלק ניכר מהליקויים לא מצריך  •

 

 

 

 המלצות הביקורת 

 את עבודת צוות הגנים, לרבות בנושא בטיחות וביטחון. מומלץ להכין נהלים המסדירים •

ידווחו   • הגנים  שצוות  תקפיד  החינוך  שמחלקת  ללא  מומלץ  בטיחותי  כל מפגע  על  לעירייה 

 דיחוי, ולתעד דיווחים אלה.

שלא יהיה מכשול  ישריין תקציב שנתי מיוחד לתיקון ליקויים בכדי  מומלץ שמחלקת החינוך   •

 תקציבי בעתיד לתיקון ליקויים כאלה. 

   .נםבתיקו ל י חתלהלסדר את הליקויים לפי רמת סיכון ויש  •

 

 

 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

 :מפגעי בטיחות שונים

לקדימות   מחולקים  הליקויים  בטיחות  מבדקי  עורך  ע"י  בדיקה  נערכת  שנה    2+    1מדי 

 חלק מהמפגעים הם באחריות הגננת והסייעת לרבות ניקיון, הסרת חפצים. 

 במידה ואין ביכולתה להסירם יש לדווח לעירייה. 

 הוזכרו בדוחות סיכום מבדק השנתי ולא טופלו. חלק מהמפגעים 

  חלק נוצרו מאז המבדק הקודם .

מתחילים במבדקים חדשים , העורך יבדוק מחדש ובטח תהיה התייחסון לפערים שהזכרת   3/2022בחודש  

 בדוח. 

 לפני התחלת שנת הלימודים תשפ"ב העירייה נתנה את העבודה לקבלן חוץ שטיפל בכל אבני המשתלבת. 

  משך שנת הלימודים יופיעו עוד פערים בטח ב

 מבקשים מהעירייה גורם שיכול לקדם את נושאים שלא זזים , כמו בטיחות בחצרות , תשתיות 
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 צנרת השקה 

הממטרות וצנרת ההשקיה לא יבלטו מעל לפני  : "5.8.3סעיף  )א(  6ג/מנכ"ל תשע  לפי חוזר

 . "בשרוול טמוןהקרקע ולא יחצו מעברים. חציית שבילים תיעשה 

: "ראש מערכת ההשקיה יוגן באמצעות ארגז הגנה. יש למקם  מחוזר הנ"ל  5.8.5סעיף  לפי  

 . את ראש המערכת באופן שלא יהיה מפגע בחצר"

 הביקורת בדקה את מערכת ההשקה בגנים. 

 מהבדיקות שערכה הביקורת: להלן חלק 
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 הביקורת   ממצאי

י  צינור ,מערכת ההשקיה בחצר חשופה, לא מתוחזקת כראוי בחלק מגני הילדים  עולה כי •

  .החצרבשטח  יםללא גלגל ומפוזרמים להשקיה  ה

 

 

 

   הביקורת מסקנות

 חלק מגני הילדים התרשלו במערכת ההשקיה וזה מהווה מפגע בטיחותי •

 

 

 הביקורת  המלצות

חציית    ,לפני הקרקע ולא יחצו מעבריםהממטרות וצנרת ההשקיה לא יבלטו מעל  יש לדאוג ש •

טמון בשרוול  תיעשה  מפגע  שבילים  יהיה  שלא  באופן  ימוקם  ההשקיה  מערכת  וראש   ,

 בטיחותי בחצר. 

  
 
 

 התייחסות קב"ט מוס"ח

  צנרת השקיה:

 צנרת השקיה אסורה במעברים ובחצר משחקים , בכל שטח שמיועד לפעילות חקלאית אין מניעה .

 שהצנרת נמצאת בשטח החצר . יש חלק מהגנים 

 צווינו בדוח, עד היום לא סופקו להם גלגילונים או טיפול .

  מצפים מהמנהלת להסירם או לגלגלם עד אספקת גלגילונים .
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 ארגזי החול 

נוכח העובדה כי מדובר בילדים בשכבת גיל צעירה מאוד הרגישה למחלות ולנזקים   .1

מכך   שמתחייבת  הרי  התפקידים  התנ  -שונים,  בעלי  מצד  ורגישות  מיוחדת  הגות 

 במערכת החינוך. 

הרשות המקומיות לנקוט בצעדים    מחיבות את הגננות ואת   החינוךהוראות משרד   .2

מנת בכלל  על  לילדים  החצר  בטיחות  את  בפרט    להבטיח  החול    10.7  סעיף)וארגז 

 כדלקמן:  ,(לחוזר מנכ"ל

לשמש מוקד משיכה לחיות משוטטות  ארגז חול שאינו מתוחזק בצורה נאותה עלול   .1

מקור   להיות  עלול  הוא  ולכן  בחול,  צורכיהם  את  העושים  וזוחלים  חתולים  כמו 

ולמחלות. בריאותיים  וסינונו    למפגעים  ניקויו  החול,  ארגז  של  שוטפת  תחזוקה 

   באופן סדיר עשויים למנוע בעיות בריאותיות.

ימולא כדי שני שלישים מבית  רשות החינוך המקומית/הבעלות תדאג שארגז החול   .2

לקיבולת   להשלימו  יש  הצורך  ובמידת  נקי,  חול  יהיה  המילוי  סוג  קיבולו. 

   המתבקשת. 

יש להחליף את החול בארגז בחול נקי וחדש פעם בשנה לפחות, במסגרת ההכנות   .3

 וההיערכות לפתיחת שנת הלימודים. 

 '.וכד על החול בארגז החול להיות נקי מחומרים אורגניים או כימיים  .4

אם מתגלות בארגז החול הפרשות וצואת בעלי חיים יש להחליף בו את החול. יש   .5

 להפסיק את השימוש בארגז החול עד למועד החלפת החול. 

יש לכסות את ארגז החול ביריעת ברזנט או ביריעה אטומה אחרת המאפשרת ניקוי   .6

 ושטיפה. 

ז. יש להקפיד על  בדופנות  ארגז החול יש להתקין אמצעים לחיבור הכיסוי לארג .7

כיסוי הדפנות במלואן, באופן שלא יאפשר חדירת בעלי חיים לתוכו. כיסוי ארגז  

החול ייעשה בסיום יום הלימודים. אם אין משתמשים בארגז החול במהלך היום,  

 יש להקפיד לכסותו. 

ס"מ מפני הקרקע לכל היותר, והם יהיו בעלי    20שולי ארגז החול יהיו בגובה של   .8

 לות, ורצוי מחומר גמיש ורך, כגון  עץ או גומי. פינות מעוג

 דופנות  ארגז החול תהיינה מוחלקות או מעוגלות. .9

מומלץ שהמצע ההיקפי של ארגז החול )כמטר וחצי( לא יהיה חול; זאת כדי למנוע   .10

 כניסת חול שאינו נקי לארגז החול ומשחק של הילדים בחול שאינו נקי. 

יום לימודים יש לגר .11 )סייעת(  בתחילתו של כל  ידי מבוגר  על  ף את החול שבארגז 

ולאחסן את המגרפה במקום בטוח. כמו כן יש לסלק מארגז החול את הלכלוך ואת  

 החפצים הזרים. יש להקפיד במיוחד  על סילוק חפצים חדים. 

 מומלץ להתקין סככת צל מעל ארגז החול.  .12

 יש להימנע מהרטבת החול בארגז.  .13
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"תדריך    -  האינטרנט של משרד הבריאות, שכותרתהבחוברת הנחיות המפורסמת באתר   .3

בגיל לילדים  ובמוסדות  במעונות  מידבקות  מחלות  של  התפשטות  הרך",    למניעת 

התאריך  את  והנושאת  הבריאות  במשרד  הציבור  בריאות  שרותי  ידי  על    שהוכנה 

זו כוללת מידע על מחלות מידבקות  "   ,הובא במבוא כדלקמן:  2011פטמבר  ס חוברת 

אמצעים שיש לנקוט כדי    יל הרך, על דרכי העברתן ועל ההידבקות בהן, וכןהנפוצות בג

התפשטותן.  את  ילדים    למנוע  בקרב  לתחלואה  עיקרי  גורם  מהוות  מידבקות  מחלות 

על בריאותם של הילדים ועל התפתחותם    בכלל ובגיל הרך בפרט. לתחלואה זו השפעה

 . "התקינה 

 לגבי ארגזי החול הובא בחוברת כדלקמן:  

 גז חול אר"

   . יש להחליף את החול בארגז לפחות פעמיים בשנה החול בארגז צריך להיות נקי.   .א

  בתחילת כל יום עבודה יש לגרף את החול, כיוון שחול מזוהם עלול לסייע בהעברת  .ב

 מחלות. 

  יש לכסות את ארגז החול בברזנט או בניילון בתום יום העבודה כדי למנוע זיהומו  .ג

  בהפרשות של בעלי חיים.

 " . יש לדאוג לכך שארגז החול יהיה במקום מוצל .ד

 להלן תמונות מצב במהלך הביקורת בגני הילדים שנבדקו: 
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 ממצאי הביקורת 

ומהווה   , אולם חלק מהסככות לא יציבת צל מעל ארגזי החולובכל הגנים יש סככעולה, כי   •

     .מפגע בטיחותיסכנה ו

במהלך הסיור המדגמי נמצא כי ארגזי החול בגני הילדים לקו ברמת תחזוקה נמוכה מאוד,  •

 עד כדי סיכון למשתמשים. 

בלי בכי    עולה, • משוטטות,  לחיות  חשופים  לגמרי,  מוזנחים  החול  ארגזי  מהגנים,  חלק 

 לא נקי.  הארגז  המשחקים מפוזרים על החול, תחזוקה,

בתחילתו של  וכי הסייעת לא מגרפת את החול שבארגז קוי החול לא ידוע ימועד נ עולה, כי   •

 ההקפד  אין  מארגז החול את הלכלוך ואת החפצים הזרים.    תסלקולא מכל יום לימודים  

 . כאלהעל סילוק חפצים   תמיוחד

כי   • ידועעולה,  לא  החול ו  מועד החלפת החול  החלפת  על  תיעוד המעיד  נתקבל שום  ,  לא 

 שרד החינוך.  כנדרש מהוראות מ

עוד עולה, כי במידה    אמצעים לחיבור הכיסוי לארגז.לא מותקן    בדופנות  ארגז החולעולה כי   •

לחזק את  , ולפעמים שמים עליו חפצים בכדי  מכוסה חלקית הוא  לרוב  ויש כיסוי לארגז החול,  

 הכיסוי היטב. 

חלק   • כי  יום  מ ניכר  עולה,  בסיום  מכוסים  לא  נמצאו  החול  כשאין    הלימודיםארגזי  או 

אפשר  כך שמת על כיסוי הדפנות במלואן,    ההקפד ואין  החול במהלך היום  בארגזמשתמשים  

  חדירת בעלי חיים לתוכו.

  ם מבית קיבולו כנדרש מהוראות משרד החינוך חלק מארגזי החול לא מולאו כדי שני שלישי •

    .חול בכללכמעט ואין  אחר ובחלק 

למנוע  וכך לא ניתן  חול;    הואהחול )כמטר וחצי(    י ארגזחלק מ המצע ההיקפי של  עולה, כי   •

 כניסת חול שאינו נקי לארגז החול ומשחק של הילדים בחול שאינו נקי.

 

 

 

 מסקנות הביקורת 

אופן  ארגזי החול בגני הילדים לקו ברמת תחזוקה נמוכה מאוד, עד כדי סיכון למשתמשים.   •

 מעקב ובדיקה שוטפת. שיפור, אחזקת ארגזי החול לקוי וטעון 

 .שחק בהםל ולא ראויים לא עומדים בתנאי הסף חלק מארגזי החול בגנים  •
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 המלצות  

יום   • בתחילת  בארגז  החול  לגירוף  לדאוג  מפסולת,   ,פעילותיש  נקי  שהוא  בוקר  בכל  לוודא 

 .ולדאוג לכיסוי ארגז החול בסיום הפעילות אבנים וחומרים מסוכנים

על הרשות לדאוג שארגז החול ימולא כדי שני שלישים מבית קיבולו. סוג המילוי יהיה חול   •

   נקי, ובמידת הצורך יש להשלימו לקיבולת המתבקשת.

את תאריך החלפת החול ולהעיר את תשומת לב הגננות על  הביקורת ממליצה לתעד בכתב   •

 .הוראות חוזרי המנכ"ל ומשרד הבריאות לעניין החלפת החול וניקוי החול

 .כיסוי החול בברזנט או בניילון •

במידת  ו שהגננות יקפידו על כיסוי החול בברזנט  לדאוג  ינוךחדות וקב"ט מוס מדור הגניםעל  •

 במידה ואין כיסוי.  כנדרש החול בגנים אלה לספק כיסוי לארגזי הצורך 

 
  

 
 התייחסות קב"ט מוס"ח

  ארגז חול :

 לא כל הסככות תקינות וחלקם לא יציב למרות התיקונים 

  בכל הגנים ללא יוצא מן הכלל לא הוחלף החול כנדרש 

  חלק גדול אין כיסוי מתאים 

  מענה .מספר רב של בקשות בשנים האחרונות מעלים את הסוגייה ללא 
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 ספחים נ

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים
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 נספח א' 

 

 הערות הכמות שם הפריט  מס'

   תרמיל גב תואם לתכולה  1

   5 משולש בד  2

   2 תחבושת אישית  3

   1 תחבושת בינונית  4

 C-A-T מדגם  מומלץ 1 חסם עורקים  5

 מגדלים שונים  10 אגד )תחבושת(  6

   3 איספלנית )מיקרופור(  7

   20 פלסטר  8

   1 מלע"ק )מספריים(  9

   20 פד גזה סטרילי  10

 SAM SPLINT מומלץ מדגם  1 סד קשיח לקיבוע  11

   1 מזרק אפיפן לילד  12

   1 סביעור  13

   1 מסכת כיס להנשמה  14

   3 תחבושת לכוויות )כדוגמת ברנשילד(  15

   1 היפוטרמית שמיכה   16

 זוגות  10 פעמיות -כפפות חד  17

 סוללות מחוץ לפנס  1 פנס ראש  18

   3 מ "ס 8 ברוחב אלסטיות  תחבושות 19

 אחד מכל גודל  3 3,2,1 בגדלים( A.W) אוויר מנתבי 20
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 ' בנספח 

 או על ידי הסייעת רשימת נושאים לבדיקת ליקויי בטיחות בגן הילדים בחתך תקופתי על ידי מנהלת הגן 

 יומי  .1
 

 שבועי  .2
 

 חודשי  .3
 

 

 פירוט הנושא  מס'

 מתקני חצר  .1

   שלמות המתקן, שרשראות, חבלים, שלבים .1
  שבורים לוחות, מסמרים, ברגים כמו, ילדים לסכן העלולים חדים וקצוות בליטות  .2
  פסולת, אוכל שאריות, גרוטאות ,אבנים כמו ,לחצר שייכים שאינם חפצים פינוי .3
  (היום בסוף הארגז כיסוי) וכדומה  מאבנים, מפסולת החול ארגז ניקוי  .4
 הגן  צוות  איש י"ע  בגן המשחקים מתקני של ויזואלית בדיקה .5

 דלתות .2

 :האצבעות היפגעות למניעת  אביזרים של קיומם
  השני בצד סגירתן ומניעת הצירים בצד אצבעות מגן .6
  הפתיחה מהלך בסוף לקיר הדלת ותפס מתקן .7
 מתקן להאטת תנועת הדלת  .8

 חשמל  .3
  גובהם על והקפדה השקעים של המכסים שלמות .9

'( וכו מקררים, טלוויזיות, חשמל חוטי, קומקום) חשמל אבזרי שלמות .10
 הגן  צוות איש של המבט מנקודת ,בלבד ויזואלית מבחינה

4. 

 המחייבים נושאים
 מיוחדת  לב-תשומת

 יומית-יום
 

   גזירה במספריים  .11
  הנגרות בפינת, בגינה עבודה  כלי עם עבודה .12
  צבעים, דבקים, פלסטלינה כמו  חריף ריח להם  שיש חומרים עם עבודה .13
   מחמים .14
   אחסון חומרי ניקוי וחומרים רעילים .15
 חצר גרוטאות  .16

 פירוט הנושא  מס'

 הגדרות  של ושלמותן  יציבותן, תקינותן .17 גדרות .1

 פירוט הנושא  מס'

 ותוקפה  ל"מנכ  בחוזר המפורטת התכולה  לרבות .18 תיק עזרה ראשונה  .1

 איתור מפגעים הנראים לעין  .19 מתקני חצר  .2

 איתורם ונטרולם  .20 מקומות מסתור .3

 איתורם, עקירתם וסילוקם  .21 צמחים רעילים  .4

 הביטחוני / הרשותי למוקד מחובר מצוקה לחצן .22 לחצן מצוקה .5

 בדיקת תקינות ואפשרות פתיחה  .23 שער כניסה  .6

 השערים  של  פתיחה ואפשרות תקינות  בדיקת .24 יציאות חירום  .7

עדכון נהלים  .8
 וטלפונים

 הטלפונים רשימת ושל והבטיחות הביטחון נוהלי של ועדכון בדיקה .25
 ל "שנה בפתיחת הגן נתוני ותיק חירום לשעת
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 מבקר העירייה  דוח
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 ניהול כספי בבתי ספר בטמרה
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 ניהול כספי בבתי ספר בטמרה 

 

 רקע

. תוכנית זו  "לניהול עצמי של בתי ספר יסודיים"החל משרד החינוך בהפעלת התכנית    1995בשנת  

הורחבה התוכנית והפכה    2000הופעלה כפיילוט במשך מספר שנים כאשר החל משנת הלימודים  

 למדיניות מערכתית כוללת אשר במסגרתה הוקמה בין השאר מינהלת ניהול עצמי.   

 מרבית בתי הספר היסודיים במדינת ישראל.   "הניהול העצמי" מאז ועד היום, הועברו לשיטת 

 פיסה ניהולית ת –ניהול עצמי  

חינוכית שבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות למנהל   –ניהול עצמי של בתי ספר היא תפיסה ניהולית  

בית הספר, המאפשרים לבית הספר לפעול כארגון עצמאי, הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבט הארגוני  

 כלכלי.  –והן בהיבט הכספי  

קבלת   מוקד  את  ומציבה  הפירמידה  את  הופכת  זו  במקום תפיסה  הספר,  בית  בתוך  ההחלטות 

מחוצה לו. משאבים פדגוגיים וכלכליים מועברים ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות, ישירות 

 למנהל בית הספר ולצוות החינוכי שלו, ומוקנית לבית הספר גמישות וסמכות בניהול משאבים אלו. 

הי  לטובת  המשאבים  את  ומפנה  עדיפויות  סדר  עבורו  קובע  הספר  שהגדיר  בית  והצרכים  עדים 

לעצמו. בית הספר בונה תשתית ארגונית של העצמה והאצלת סמכויות, כך שכלל הצוות החינוכי 

שותף בקבלת ההחלטות וחותר במשותף להגשמת היעדים. בד בבד, הניהול העצמי מייצר הלימה  

 . בין סמכות לאחריות, כאשר בית הספר נדרש לקחת אחריות על התוצרים החינוכיים שלו

מטרות המעבר לניהול העצמי הן יצירת תשתית פדגוגית, ניהולית וכלכלית שתאפשר העלאת הישגי  

התלמידים ומתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם הלימודית, הרגשית והחברתית של התלמידים. 

. חיזוק האחריות פרהס   העצמת המנהל וצוות המורים. השבחת תרבות הניהול והלמידה של בתי

של  השותפים   והמחויבות  מעגל  הרחבת  ולבסוף,  )אחריותיות(.  ולתוצאות  לתפוקות  הספר  בתי 

 ס. "המעורבים והפועלים לקידום החינוך בבתיה 

 מנגנוני בקרה 

חשבונות    שנילאור העובדה שכל אחד מבתי הספר המנוהלים בשיטת הניהול העצמי מנהל בפועל  

מאות  ות הכספית הממוצעת הינו  מרכזי רווח והפסד ולאור העובדה שהיקף הפעיל  2בנק ולפחות  

קיימת חשיבות לקביעת מנגנון בקרה ופיקוח הן של הרשות המקומית והן של הורי  , ₪ בשנהאלפי 

 הילדים. 

 התייחסות מנהלי/מנהלות בתי הספר 

שנבדקו ונכללו בדוח ביקורת    בתי הספר  17לכל  טיוטת דוח הביקורת הועברה במייל להתייחסות  

)   7רק  זה.    דוח הביקורת ב  שולבו( התייחסו לממצאי דוח הביקורת, והתייחסותם  41%בתי ספר 

   הסופי
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 מבוא

בתי הספר היסודיים, חט"בים, תיכונים וחינוך מיוחד ממוקמים בכל רחבי העיר. למועד הביקורת  

 תלמידים כמפורט להלן:   8211מונו בתי הספר  

 

 2019/2020 פריכוז מיפוי בתי הספר בטמרה לשנה"ל תש" 

 מס' תלמידים מס' כיתות שם בית הספר 

 יסודי

 421 18 יסודי א' 

 506 20 אלרמאן -יסודי ב' 

 579 21 אלזהראא ג'

 330 15 אלשריף ד'

 375 15 אלראזי ה'

 268 13 אלגזאלי ו' 

 378 17 אלבוכארי ז' 

 577 24 אלבירוני ח' 

 445 19 אבן סינא ט' 

 חט"ב

 522 20 אלפראבי

 521 19 אבן חלדון

 432 17 אלמותנבי 

 522 19 אלביאן

 תיכון 

 673 23 רומי בו ד"ר השאם א

 587 25 אלחוארזמי 

 548 18 מקיף אלביאן

 99 8 מפתן

 213 11 טכנו -אבן רושד 

 חינוך מיוחד 
 163 14 אלשורוק 

 52 7 מעון יום אלנור

 8211 343 סה"כ  
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 פדגוגיה

הסמכויות    . נה בדרכים להשגת מטרות החינוך בדרך הטובה ביותרהחינוך הד  היא תורת  פדגוגיה

המוענקות לבית הספר במסגרת המעבר לניהול עצמי נועדו לצמצם את הפער בין סמכות לאחריות, 

 ובכך לאפשר לבית הספר לממש את ייעודו הפדגוגי. 

בין היתר, תקציב עבור   סל התלמיד עבור תחומי אחריות המועברים לניהול בית הספר, הכולל, 

    :הוצאות פרויקטים ויזמות חינוכיות

פדגוגיותעולותפ .1 יוזמות  פעולות,  עבור  הוצאות  כולל:    :  בי"ס.  של  לימודיים  ופרויקטים 

 חומרים, פעולות, קניית שירותים. 

ומחשוב .2 מעבדות,טכנולוגיה  בגין  ותיקונים  רכישות  אחרת    :  וטכנולוגיה  בכיתות  מחשבים 

 לצרכי לימוד )יעדים פדגוגיים ולא מנהלתיים( 

לצוות .3 והכשרות  הוצאות  הדרכות  והשתלמויות  :  הכשרות  הדרכות,  של  וארגון  הפקה  בגין 

 לצוות בית הספר. כולל: חומרים, פעולות, קניית שירותים. 

,  ס" הספר רשאי לממן מתקציב בי- בית –  (תל"ן )הפעלת תוכנית חינוכית ותוכנית לימודים נוספת 

הספר יכול לגבש -ס. בית " המנוהל בחשבון הניהול העצמי, הפעלה של תוכנית חינוכית לתלמידי בי

תאגיד  באמצעות  או  המקומית  הרשות  באמצעות  אותה  ולהפעיל  לו  וייחודית  מותאמת  תוכנית 

 הספר.  - רשותי מטעמה, והוא יכול גם לרכוש שירותים מגוף חיצוני שיפעיל את התוכנית בבית

בנושא הספר להפעיל תל"ן בהתאם לכללים המפורטים בהוראות חוזר הקבע   -בנוסף, רשאי בית 

- תשלומי הורים. התוכניות החינוכיות והתל"ן יאושרו פדגוגית ותקציבית בוועדה המלווה הבית

ספרית טרם פתיחת שנת הלימודים, כחלק מאישור תוכנית העבודה מקושרת המשאבים לאותה 

ידי - אם התוכניות כרוכות בהעסקת עובדים, תתבצע ההתקשרות עם העובדים על.  שנת לימודים

 .  ידי תאגיד רשותי מטעמה- מית או על הרשות המקו

הספר יש אפשרות לממן מתקציבם - לבתי  –   העסקת כוח עזר פדגוגי באמצעות הרשויות המקומיות

על פדגוגי  עזר  כוח  שבית- העסקת  העובדים  סוגי  המקומית.  הרשות  להעסיק: -ידי  יכול  הספר 

חינוך משלים   לחוגי  העשרה)מדריכים  מוסדיות(מדריכי  תגבור  סייעות  וסייעות   ,  בחינוך הרגיל 

תגבור מוסדיות בחינוך המיוחד. בחוזר המנכ"ל מפורטים תנאי ההעסקה והשכר של כל אחד מסוגי  

העובדים   את  תעסיק  המקומית  הרשות  הללו.  גם )העובדים  להעסקתם  אפשרות  ניתנת  אך 

לגבי עלות העסקת העובד מתו-ותתחשבן עם בית(  ראו להלן  –באמצעות תאגיד רשותי   ך הספר 

הספר המנוהל בחשבון הניהול העצמי. הרשות תהיה אחראית לוודא כי ההעסקה היא - תקציב בית

החוזר להוראות  בית  בהתאם  דין.  כל  להוראות  בקשה  -ובהתאם  המלווה  לוועדה  יציג  הספר 

 . הספר-להעסקת כוח עזר פדגוגי כחלק מהליך אישור תוכנית העבודה מקושרת המשאבים של בית 

ממשרת   0.0015 השתתפות בשכר עובדי כוח עזר על פי מפתח של: "הול עצמיסיוע ני"השתתפות 

  .87%  -עובד סיוע מוכפל ב

הרשות המקומית יכולה לעשות שימוש בתאגיד    –  העמדת תשתית סיוע באמצעות תאגיד רשותי

 הספר. התאגיד העירוני -לנושאי חינוך תרבות וספורט, לצורך מתן מענה תפעולי נוסף לבית ,  עירוני

הספר והתנהלותם הכספית; - הספר תפקידי פיקוח ובקרה על חשבונות בתי- יוכל לבצע עבור בתי

 מתן מענה תחזוקתי; והעסקת כוח עזר פדגוגי ומינהלי.  ; ביצוע רכש והתקשרויות 
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 ניהול עצמי  –  תקציב בתי הספר

הפעילות בכספים  להלן נתונים מרכזים על   .₪  מיליון  7  -עמד על כתש"פ  לשנת  בתי הספר  תקציב  

 :מהדוחות הכספיים של התיכון, הנתונים באלפי ₪ פותש" טמוניציפליים בשנים תשע"

              

 תש"פ    -לשנים תשע"ט בניהול עצמי בתי הספר  -שוטף תקציב ריכוז  -טבלה א' 
        

 שם בית הספר

 31/7/2020 -תש"פ  31/7/2019 -תשע"ט 

סה"כ 

 הכנסות 

סה"כ 

 עלויות 

סה"כ מחזור  עודף/)גרעון(

 הפעילות

סה"כ עלויות 

 והוצאות 

 עודף/)גרעון(

 שוטף לשנה  שוטף לשנה 

 סודי י

 13605- 382830 369225 55558 342894 398452 יסודי א' 

 107403- 485854 378451 246956 243615 490571 יסודי אלרמאן 

 17337 476841 494178 38110- 523130 485020 זהראא

 32214- 328931 296718 7310- 331341 324031 אלשריף

 3044 309919 312963 3102- 390098 386996 אלראזי 

 5256- 244167 238911 45062- 289494 244433 אלגזאלי  

 32349- 370777 338428 57337- 400487 343150 אלבוכארי 

 33064 422164 455228 17817- 514519 496702 אלבירוני

 74681 322432 397113 75506- 481723 406218 אבן סינא 

 חט"ב 

 23738 516407 540145 60990- 404191 343201 אלפראבי

 32287- 491254 458967 4985 293602 298586 אבן חלדון

 167042- 425419 258377 74780 112410 187191 מותנבי 

 תיכון

 71760 628832 700592 21977 492347 514324 ד"ר השאם

 37016- 362306 325290 64788- 484309 419521 חוארזמי

 71512- 760347 688835 4651 573452 578102 ביאן -מקיף

 7220- 249952 242732 18961- 317563 298602 אבן רושד

חינוך 

 מיוחד

 73580- 364231 290651 5423 213346 218769 אלשורוק 

 13685 241584 255269 38243- 281664 243421 מעון יום אלנור 

 342173- 7384247 7042074 12896- 6690186 6677291 סה"כ 
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 תש"פ   -לשנים תשע"ט  בבתי הספר היסודיים לפי סעיפים ניצול התקציב פירוט - טבלה ב'
        

 פירוט   בית הספר 
 2019/2020 -שנה"ל תש"פ  2018/2019 -שנה"ל תשע"ט 

 הפרש הוצאות   הכנסות הפרש הוצאות   הכנסות

 יסודי א' 

 88501- 266659 178158 59291- 261476 202185 תפעול 

 74459 57400 131859 84245 81418 165663 פדגוגיה

 6928 16667 23595 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 6491- 42104 35613 30604 0 30604 כלה והשתלבותה

 13605- 382830 369225 55558 342894 398452 סה"כ

 יסודי ב' 

 47601- 187406 139805 5954- 177490 171536 תפעול 

 100525 63904 164429 106496 66125 172621 דגוגיהפ

 4150 25000 29150 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 46793- 91860 45067 38329 0 38329 הכלה והשתלבות

 117684- 117684 0 108085 0 108085 רויקט ספריה פ

 107403- 485854 378451 246956 243615 490571 סה"כ

יסודי  

 אלזהראא

 58220- 298242 240022 134589- 376820 242231 תפעול 

 69566 113300 182866 66881 146310 213191 דגוגיהפ

 1055 32000 33055 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 4935 33300 38235 29599 0 29599 כלה והשתלבותה

 17336 476842 494178 38109- 523130 485021 סה"כ

 יסודי אלשריף 

 20665- 153492 132827 98435- 254549 156114 תפעול 

 31310 82231 113541 90651 52964 143615 דגוגיהפ

 28913- 47778 18865 16228- 16228 0 שיפוץ קיץ 

 13946- 45431 31485 16702 7600 24302 הכלה והשתלבות

 32214- 328932 296718 7310- 331341 324031 ה"כס

 יסודי אלראזי 

 31407- 174967 143560 32097- 240381 208284 תפעול 

 48980 68213 117193 14317 140410 154727 פדגוגיה

 235 20500 20735 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 14764- 46239 31475 14678 9306 23984 הכלה והשתלבות

 3044 309919 312963 3102- 390097 386995 ה"כס

 יסודי אלגזאלי

 33178- 146050 112872 92245- 209666 117421 תפעול 

 33483 59114 92597 35784 74328 110112 דגוגיהפ

 0 16555 16555 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 5561- 22448 16887 11399 5500 16899 הכלה והשתלבות

 5256- 244167 238911 45062- 289494 244432 ה"כס

יסודי  

 אלבוחארי

 69339- 229161 159822 103496- 273964 170468 תפעול 

 76556 48691 125247 24106 120523 144629 דגוגיהפ

 750 20975 21725 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 40316- 71950 31634 22053 6000 28053 כלה והשתלבותה

 32349- 370777 338428 57337- 400487 343150 סה"כ

יסודי  

 אלבירוני

 30722- 283904 253182 102958- 403762 300804 תפעול 

 68940 67560 136500 68242 101758 170000 דגוגיהפ

 250 30000 30250 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 5404- 40700 35296 16899 9000 25899 הכלה והשתלבות

 33064 422164 455228 17817- 514520 496703 ה"כס

יסודי אבן  

 סינא

 7812- 198430 190618 53097- 261827 208730 תפעול 

 51924 98502 150426 27084- 201072 173988 דגוגיהפ

 26895 0 26895 0 0 0 שיפוץ קיץ 

 3674 25500 29174 4676 18824 23500 הכלה והשתלבות

 74681 322432 397113 75505- 481723 406218 סה"כ
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 ( 2019/2020 - 2018/2019תש"פ ) -ריכוז עודף/)גרעון( תשע"ט  -ניהול עצמי  -טבלה ג' 
  

  
  

 שם בית הספר 

לשנה שנסתיימה  

ביולי   31ביום 

 תשע"ט  2019

לשנה שנסתיימה  

ביולי   31ביום 

 תש"פ   2020

הפרש  

עודף/)גרעון(  

במעבר בין  

 השנתיים 

אחוז השינוי 

בעודף/)גרעון(  

במעבר בין  

 השנתיים 
  עודף/)גרעון(

 שוטף

  עודף/)גרעון(

  שוטף

 יסודי 

 124%- 69163- 13605- 55558 יסודי א' 

 143%- 354359- 107403- 246956 אלרמאן 

 145% 55447 17337 38110- זהראא אל

 341%- 24904- 32214- 7310- אלשריף 

 198% 6146 3044 3102- אלראזי  

 88%- 39806 5256- 45062- אלגזאלי  

 44%- 24988 32349- 57337- בוכארי אל

 286%  50881 33064 17817- אלבירוני 

 199% 150187 74681 75506- אבן סינא 

 חט"ב

 139% 84728 23738 60990- אלפראבי 

 748%- 37271- 32287- 4985 אבן חלדון

 323%- 241823- 167042- 74780 מותנבי אל

 תיכון 

 227% 49783 71760 21977 ד"ר השאם 

 43% 27773 37016- 64788- חוארזמי

 1638%- 76162- 71512- 4651 אלביאן 

 62% 11741 7220- 18961- אבן רושד

 חינוך מיוחד 
 1457%- 79003- 73580- 5423 אלשורוק  

 136% 51929 13685 38243- מעון  אלנור 

 2553%- 329276- 342172- 12896-   סה"כ 

 

 

 ממצאי הביקורת 

אין   • בכל שנת לימודים.  עוקבת אחרי הניהול הכספי של בתי הספר  לא  כי העירייה  עולה, 

בקרה ואין הערות מצד העירייה, לרבות הגזבר ומנהל מחלקת החינוך, על התנהלות הכספית  

 בבתי הספר לרבות בניהול עצמי. 

 (: 2018/2019) שנה"ל תשע"ט  •

(  31/7/2019( סיימו את שנת הלימודים ) 61% -)כ 18בתי ספר מתוך    11עולה, כי   (א)

של    השוטפים  הגירעונות  גובה  כאשר  שוטף,  נערך    9בגירעון  מהם  ספר  בתי 

 בעשרות אלפי ₪ פר בית ספר. 

 ₪(.  -₪38,839 )בממוצע  -427,226 - סה"כ גירעונות שוטפים אלה הסתכמו ב (ב)
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 (: 2019/2020)שנה"ל תש"פ  •

   כי )61%  -)כ  18בתי ספר מתוך    11עולה,  הלימודים  שנת  את  סיימו   )31/7/2020  )

מאות  בתי ספר מהם נערך ב  2בגירעון שוטף, כאשר גובה הגירעונות השוטפים של   

בתי הספר האחרים נערך    9, וגובה הגירעונות השוטפים של  אלפי ₪ פר בית ספר

 . בעשרות אלפי ₪ פר בית ספר

  (.  -₪52,680 )בממוצע  -579,482 - גירעונות שוטפים אלה הסתכמו בסה"כ₪ 

 מעבר בין שנה"ל תשע"ט לבין שנה"ל תש"פ:  •

 גירעונות שוטפים: ✓

   השוטף במעבר בין שנה"ל תשע"ט    הגדילו את הגרעון(  39%  -בתי ספר )כ  7עולה, כי

 ₪ פר בית ספר(. -₪126,098 )בממוצע  -882,685לבין שנה"ל תש"פ בסך  

   בתי ספר אשר הגדילו את    2בתי הספר הגירעוניים הנ"ל, נמצאו    7עולה, כי מתוך

 .  באלפי אחוזיםהגרעון השוטף במעבר בין שתי שנו הלימודים הנ"ל 

   בתי ספר אשר הגדילו    5רעוניים הנ"ל, נמצאו  בתי הספר הגי  7עוד עולה, כי מתוך

 . במאות אחוזיםאת הגרעון במעבר בין שתי שנות הלימודים הנ"ל 

 עודפים שוטפים ✓

   במעבר בין שתי שנות הלימודים    הגדילו את העודף(  61%  -בתי ספר )כ   11עולה, כי

 ₪ בכל בית ספר(.  ₪50,310 )בממוצע  553,408הנ"ל בסך  

 

 

 מסקנות הביקורת 

 חלק מבתי הספר לא מנהלים תקציב תקין, ונוצרו גירעונות מהותיים בסוף שנות הלימודים. •

 העירייה לא מתערבת ולא מבקרת את הניהול הכספי של בתי הספר.   •

 

 

 הביקורת המלצות 

מומלץ שגזבר העירייה ומנהל מחלקת החינוך יזמנו את מנהלי בתי הספר לבירור בעניין גידול   •

הגירעונות במעבר בין שתי שנות הלימוד תשע"ט ותש"פ, ולהפיק לקחים איך  למנוע מצבים  

 כאלה בעתיד. 

 מומלץ לדרוש ממנהלי בתי הספר והמזכירות לעבור השתלמות בעניין ניהול תקציבי מתאים.    •

 מומלץ שהעירייה תקפיד על בדיקת דוחות כספיים בכל שנה.  •
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 התייחסות מנהלי/מנהלות בתי הספר 

 בית ספר יסודי א':מנהל  .א

זז  בית הספר כמו כל מוסד וחברה עבר משבר קורונה. בית הספר בשנת תש"פ קו  ✓

 דרך משרד החינוך תקציב בעקבות הסגר שהיה במדינה. 

בית הספר המשיך בהוצאות המנהלתיות שלא הייתה אפשרות לוותר או לצמצם   ✓

 למרות אי העברות התקציבים 

 הערות הביקורת 

הייתה שנת קורונה, אבל כל התקציבים הועברו לבית הספר, למעט    2020אמנם שנת   ✓

 .  הספר נסגר לתקופה מסוימת בגלל הקורונה. להזכיר, שבית 4/2020חודש  

, אחזקה , רכש והצטיידות  הגירעון התקציבי בשנת תש"פ נגרם בגלל הוצאות התפעול ✓

מההכנסות  ₪(    266,659  -)כ בהרבה  )כ   הגבוהות  והצטיידות  רכש  אחזקה,    -תפעול, 

 . ₪  -88,501 -₪(, הפרש גירעוני כ  178,158

 מנהל בית ספר אלזהראא ג': .ב

 תשע"ט היתה החלפת מנהלים ואנוכי התמנה כמנהל בבית הספר. בשנת  ✓

לשיפור המבנה   ✓ רב  כסף  נדרש  שכן  בית הספר,  לשיפור  נוצלו  יתרות הכספים 

 הפיזי והאחזקה ובייחוד כשמדובר במבנה המועמד להריסה וכבר מאושר. 

בית הספר בשנת תש"פ שכן חווינו את הקורונה והשלכותיה כללה קיזוז עבור   ✓

 .   2020- חודשים ¾ 

ובתש"פ    התקציב הפדגוגי לא נוצל במלואו בעקבות תחלופת מנהלים בתשע"ט,  ✓

 . הלימודים לא התקיימו כסדרם בעקבות הסגרים 

 הערות הביקורת 

ולא לשיפור המבנה הפיזי, במיוחד,   ✓ תקציב בית הספר לא מיועד לשיפור בית הספר, 

   והמבנה הזה מיועד להריסה לפי דבריו של מנהל בית הספר.

להפעלה,   ✓ ומחולק  מגוון  הספר  בית  ותקציב  ניהול  הצטיידותרכז  ופדגוגיה.  אחזקה   ,

   כספי תקין מחייב ניצול מיטבי בהתאם לסוג וסעיף התקציב.  

 תקציב פדגוגי אמור שינוצל בפדגוגיה בלבד ולא לשיפור מבנה המיועד להריסה.  ✓

 אלבוחארי:  בית ספרמנהל  .ג

בשנת תשע"ט  .    ₪   163,928תשע"ט   בית הספר התחיל ביתרת פתיחה בשנת   ✓

ושנת תש"פ בוצע ניצול ליתרות הפתיחה מעבר להכנסות השוטפות של שנת  

 הלימודים. לכן קיים גרעון בשוטף. 

 מנהל חט"ב אלפאראבי  .ד

 יתרה בעקבות אי ביצוע פעילות בבי"ס בגלל הקורונה   מתקיי 
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 מנהל חט"ב אלמותנבי:  .ה

 בית הספר עובד על בסיס מצטבר.  ✓

 הגרעון של תש"פ בגלל ניצול העודף של תשע"ט ויתרות של שנים קודמות.  ✓

 :מח"ט אבן רושדמנהל  . ו

   ₪  3170סגירה הייתה וה ,  ₪   130,22יתרת פתיחה בשנה"ל תשע"ט הייתה   ✓

ציבי מאחר בשנה  בגירעון תק   2018/2019בית הספר לא סיים את שנת הלימודים   ✓

ע"ס   קודמת  משנה  יתרות  נוצלו  בשנה    22130התקציבית  להעברות  נוסף   ₪

 התקציבית. 

בסוף שנת הלימודים תש"פ שולם למכון דוידסון פרויקט שמפעיל בית הספר סך   ✓

₪ כאשר ההחזר של התשלום בוצע על ידי )דר כפר( בשנה החולפת    26000של  

תשפ"א לכן נראה כי בית הספר בגירעון אבל בעצם אין גרעון בתקציב הבית  

 ספרי כלל. 

הל את תקציב באופן מצטבר ולא שוטף זאת אומרת בית הספר  בית הספר מנ  ✓

מחשב במסגרת התקציב את יתרות הפתיחה של כל שנה כמקור הכנסה שניתן  

 לנצל מעבר להכנסה השוטפת 

 לאור הנתונים שהוזכרו לעיל לא היה גרעון תקציבי שוטף כדי להקטין אותו.  ✓

 הערות הביקורת 

  של שנת הלימודים   31/7עד    1/8  - לתקופה מ  שוטףבגרעון  שמדובר    מדגישה הביקורת   •

הפער נוצר כאשר ההכנסות המתוכננות    בית הספרבתקציב    .קשר ליתרת פתיחה  לללא כ 

 נופלות מהוצאותיה.  בית הספר של

התקציב הוא שנתי, והא אמור להיות מאוזן. סה"כ הכנסות שווה לסך הכל הוצאות.    •

מצביע על אי איזון תקציבי בשנים קודמות. הביקורת  היווצרות עודפים ו/או גירעונות  

לא מסכימה עם מנהל בית הספר שניהול תקציב הוא באופן מצטבר, הרי במידה ונוצר  

 גירעון ניכר באחד השנים, זה אמור להשפיע על כמה שנים בעתיד. 

מנהל בית הספר אמור להגיש הצעת תקציב שנתית לעירייה, ובהצעה זו מוצע גובהה   •

ת וגובהה ההוצאות באופן שווה, ובהתאם לכך יאושר התקציב. התקציב המוגש  ההכנסו

שנה עבור  תקציב  איזון    אחת  הוא  עם  להקפיד  צריך  ולכן,  קודמות.  שנים  עבור  ולא 

 תקציבי שוטף. 

   להדגיש, כי איזון תקציבי שוטף מצביע על ניהול תקציב שוטף תקין.  •

 :בית ספר אלשורוק  תמנהל .ז

חד מפעילים קייטנה מאמצע יוני עד סוף חודש יולי ומקבלים  בתי ספר לחינוך מיו 

נובע    2019-2020שקלים וההפרש בגירעון התקציבי שצוין לגבי    86,077תקציב בשווי  

 מתקציב הקייטנה. 
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 חשבון הורים  –תקציב בתי הספר  

 תש"פ  -לשנים תשע"ט   הוריםחשבון בתי הספר  -שוטף תקציב ריכוז  -טבלה ב' 

 

 

של העצמי"  ל"ניהול  מיועד  המוניציפלי  הספר  החשבון  החינוך   בתי  ממשרד  הקצאות  וכולל 

חשבון כספי הורים מרכז את תשלומי ההורים ומשמש למטרות שלשמן נגבו כספים .  ומהעירייה

 .אלו

 

 

   
        

 שם בית הספר 

  2019ביולי   31לשנה שנסתיימה ביום 

 תשע"ט 
 תש"פ   2020ביולי   31שנסתיימה ביום לשנה  

סה"כ מחזור  

 הפעילות 

סה"כ עלויות  

 והוצאות

  עודף/)גרעון(

  שוטף 

סה"כ מחזור  

 הפעילות 

סה"כ עלויות  

 והוצאות

  עודף/)גרעון(

  שוטף 

 יסודי

 6997 85531 92528 10526- 158938 148411 יסודי א' 

 23626 67329 90955 7369 85132 92501 יסודי אלרמאן 

 24517 174243 198760 5695- 137316 131621 זהראא

 3547 43396 46943 2117 84594 86711 אלשריף

 5719 44654 50373 3576- 111551 107975 אלראזי 

 13278 37156 50435 4720- 87889 83169 אלגזאלי  

 19555- 91578 72023 264- 140075 139811 אלבוכארי 

 3647 85080 88727 3084- 151267 148183 אלבירוני

 12005 107425 119430 445 140301 140746 אבן סינא 

 חט"ב

 31692 180897 212589 17466- 290744 273278 אלפראבי

 0 0 0 0 0 0 אבן חלדון

 66166 115507 181673 45545 106754 152299 מותנבי 

 תיכון 

 27830 139000 166830 27048- 254935 227887 ד"ר השאם

 60713 138308 199021 13780- 239630 225850 חוארזמי

 79507 238133 317640 15679- 387559 371880 מקיף אלביאן 

 436 77774 78210 333 62768 63101 אבן רושד

חינוך 

 מיוחד 

 21633- 67118 45485 6830 48850 55680 אלשורוק 

 9978- 25641 15663 11389 15885 27273 מעון יום אלנור 

 308513 1718771 2027285 27810- 2504188 2476378 סה"כ 
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 ( 2019/2020  - 2018/2019תש"פ ) -ריכוז עודף/)גרעון( תשע"ט  -חשבון הורים 
  

  
  

 שם בית הספר 

לשנה שנסתיימה  

ביולי   31ביום 

 תשע"ט  2019

לשנה שנסתיימה  

ביולי   31ביום 

 תש"פ  2020

הפרש  

עודף/)גרעון(  

במעבר בין  

 השנתיים 

אחוז השינוי 

בעודף/)גרעון(  

במעבר בין  

עודף/)גרעון(   השנתיים 

 שוטף

עודף/)גרעון(  

 שוטף
 

 יסודי

  166% 17523 6997 10526- יסודי א'

  221% 16257 23626 7369 אלרמאן  

  531% 30212 24517 5695- זהראא

  68% 1430 3547 2117 אלשריף

  260% 9295 5719 3576- אלראזי  

  381% 17998 13278 4720- אלגזאלי  

  7307%- 19291- 19555- 264- בוכארי אל

  218% 6731 3647 3084- אלבירוני 

  2598% 11560 12005 445 אבן סינא  

 חט"ב

  

  281% 49158 31692 17466- אלפראבי 

  45% 20621 66166 45545 מותנבי

 תיכון 

  203% 54878 27830 27048- ד"ר השאם

  541% 74493 60713 13780- חוארזמי

  607% 95186 79507 15679- אלביאן  

  31% 103 436 333 אבן רושד

 חינוך מיוחד 
  417%- 28463- 21633- 6830 אלשורוק  

  188%- 21367- 9978- 11389 מעון  אלנור 

  1209% 336323 308513 27810- סה"כ  

 

 

 הערות הביקורת 

בתי הספר שבטבלה לעיל )למעט חט"ב    17  -הביקורת בדקה את הפרש העודף/)גרעון( השוטף ב ✓

חלדון   )  –אבן  תשע"ט  הלימודים  שנת  בין  במעבר  הורים(  חשבון  שנת  2018/2019אין  לבין   )

 (. 2019/2020הלימודים תש"פ )

 עודף/)גרעון( שוטף בשנת תש"פ.  לביןעודף/)גרעון( שוטף בשנת תשע"ט   ביןההפרש הוא  ✓
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 ממצאי הביקורת 

אין   • בכל שנת לימודים.  עוקבת אחרי הניהול הכספי של בתי הספר  לא  כי העירייה  עולה, 

ואין הערות מצד הגזבר ומנהל מחלקת החינוך, על התנהלות הכספית בבתי הספר,   בקרה 

 לרבות בחשבון הורים.

 (: 2018/2019שנה"ל תשע"ט )  •

₪    -₪10,184 )בממוצע    -101,838סיימו את שנת הלימודים בגירעון בסך של  בתי ספר    10 ✓

 בכל בית ספר(. 

 (:  2019/2020שנה"ל תש"פ ) •

₪    - ₪17,055 )בממוצע    - 51,166בתי ספר סיימו את שנת הלימודים בגירעון בסך של    3 ✓

 בכל בית ספר(. 

 הגדלת הגירעון במעבר בין שנה"ל תשע"ט לבין תש"פ:  •

( הגדילו את הגרעון במעבר בין שנת הלימודים תשע"ט לבין שנת  18%  - בתי ספר )כ  3 ✓

 ₪ בכל בית ספר(. -₪23,040 )בממוצע  - 69,121הלימודים תש"פ בסך 

 בית ספר אחד הגדיל את הגרעון במעבר בין שנה"ל תשע"ט לבין תש"פ באלפי אחוזים.   ✓

 בתי ספר הגדילו את הגרעון במעבר בין שנה"ל תשע"ט לבין תש"פ במאות אחוזים.   2 ✓

 הגדלת העודף במעבר בין שנה"ל תשע"ט לבין תש"פ:  •

(  2018/2019( הגדילו את העודף במעבר בין שנת הלימודים תשע"ט  )82%  -בתי ספר )כ  14 ✓

 (."ס ₪ בכל בי  ₪24023 )בממוצע  336324( בסך  2019/2020לבין שנת הלימודים תש"פ )

 

 מסקנות הביקורת 

מהותיים    בחשבון הורים ועקב כך נוצרו גירעונות  לא מנהלים תקציב תקיןחלק מבתי הספר   •

 בסוף שנת הלימודים תשע"ט.

 העירייה לא מתערבת בניהול הכספי של בתי הספר, לרבות חשבון הורים.  •

 

 

 המלצות הביקורת 

מומלץ שגזבר העירייה ומנהל מחלקת החינוך וגם יו"ר וועד הורים יזמנו את מנהלי בתי הספר   •

למנוע    ךלבירור בעניין ריבוי הגירעונות בחשבון ההורים בשנה"ל תשע"ט, ולהפיק לקחים אי

 מצבים כאלה בעתיד.  

לשנה"ל   בעודף(  )הסתימה  התקציב  יתרת  בעניין  הספר  מבתי  ניכר  בחלק  שיפור  חל  אמנם 

 תש"פ, אבל בכל זאת יש לקיים ישיבת בירור ודיון בסוף כל שנת לימודים 

 מומלץ שהעירייה תקפיד על בדיקת דוחות כספיים בכל שנה.  •
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 התייחסות מנהלי/מנהלות בתי הספר 

 בית ספר יסודי א':  מנהלת .1

 בית הספר ניצל יתרות שנים קודמות לכן נוצר גרעון בשוטף.  ✓

העודף שנוצר בשנת תש"פ נובע מאי ביצוע פעילויות בעקבות משבר קורונה   ✓

 מהמלגות כמוכן. ,  ולכן נשארה יתרה 

 מנהל בית ספר אלבוחארי ז' :  .2

ששולמה מחשבון הורים  הגרעון הגדול הנובע בחשבון הורים הינו עבור יוזמה  

 קול. וט ו באישור ועד הורים בפר

 מנהל בית ספר אלבוחארי ז' :  .3

 . יתרות בחשבון הורים נובעים מזיכוי מלגות  במשך שנים ה 

 

 הערות הביקורת 

מ ✓ לתקופה  שוטף  גרעון  הוא  ההורים  חשבון  בתקציב  שהגירעון  עד    1/8/2018  -להדגיש, 

 בלבד.    31/7/2019

הביקורת מדגישה, כי מנהל בית הספר הוא האחראי על הניהול התקציבי בבית הספר, בין   ✓

היתר, חשבון הורים. ניהול תקציבי שמביא לגרעון תקציבי שוטף בסוף שנת הלימודים, אף  

 מה ששולמה מחשבון הורים, הוא ניהול לא תקין.   עבור יוז 

   :לפי הוראות משרד החינוך ✓

  .במקרה שהתלמיד מחזיק בחוב כספי למוסד החינוכי, ינוכה סכום המלגה מהחוב   

 .במקרה שלתלמיד אין חובות לבית הספר, תועבר להוריו המחאה על סכום המלגה   

   קבלת המלגה יחד עם הודעת  יש להחתים את הורי התלמיד על מסמך המאשר את

   ההפקדה.

 משמעות, שיתרת המלגות צריך להעביר להורים ולא אמורה להישאר בחשבון ההורים. 
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 ניצול תקציב הפדגוגיה בבתי הספר 

 

 

 

 הערות הביקורת 

 סה"כ פדגוגיה בטבלה לעיל כוללת סיוע ניהול עצמי בנוסף לתוספת פדגוגית.  •

 הוצאות פדגוגיות נלקחו מדוחות כספיים של בית הספר )מאזן בוחן ודוחות רווח והפסד(.   •

 רש היא כסף הפדגוגיה שלא נוצל )הפרש שבין ההוצאות לבין ההכנסות(. עמודת ההפ •

 הביקורת חשבה את ההפרשים של שנה"ל תשע"ט בנוסף לשנה"ל תש"פ.  •

חט"ב    4בתי ספר( מקבלים סיוע ניהול עצמי ותוספת פדגוגית. ואילו    9רק בתי הספר היסודיים ) •

 מקבלים תוספת פדגוגית בלבד.  

 

 (2019/2020(  עד תש"פ  ) 2018/2019ריכוז ניצול תקציב הפדגוגיה בבתי ספר לשנים תשע"ט )

           

 בית הספר 

 2019/2020  -שנ"ל תש"פ  2018/2019   -שנ"ל תשע"ט 
הפרשים  סה"כ  

 תשע"ט + תש"פ 

 בית הספר  עירייה 

 הפרש 
אחוז  

 ניצול

 בית הספר  עירייה 

 הפרש 
אחוז  

 ניצול

סה"כ 

 הפרשים  

אחוז לא   

 מנוצל  
סה"כ   

 פדגוגיה 

הוצאות  

 פדגוגיה  

סה"כ 

 פדגוגיה 

הוצאות  

 פדגוגיה  

 55% 172720 44% 74459 57400 131859 45% 98261 81418 179679 יסודי א' 

 61% 203490 39% 100525 63904 164429 39% 102965 66125 169090 אלרומאן 

 34% 136446 62% 69566 113300 182866 69% 66880 146310 213190 זהראא ג' 

 48% 122831 72% 32180 81362 113541 37% 90651 52964 143615 שריף  ד'  

 23% 63297 58% 48980 68213 117193 91% 14317 140410 154727 ראזי ה' 

 34% 67834 61% 36383 56214 92597 70% 31451 74328 105779 גזאלי ו' 

 37% 100662 39% 76556 48691 125247 83% 24106 120523 144629 בוכארי ז' 

 45% 137182 49% 68940 67560 136500 60% 68242 101758 170000 אלבירוני 

 8% 24840 65% 51924 98502 150426 116% 27084- 201072 173988 אבן סינא 

סה"כ 

 יסודי 
1454697 984908 469789 68% 1214658 655145 559513 54% 1029302 39% 

 10%- 17019- 92% 10821 130614 141435 193% 27840- 57813 29973 אלפראבי 

 121%- 90816- 344% 106418- 150110 43692 50% 15602 15500 31102 אבן חלדון

 100% 66117 0% 35692 0 35692 0% 30425 0 30425 אלביאן

 38%- 31884- 179% 49417- 111637 62220 19% 17533 4030 21563 אלמותנבי 

סה"כ 

 חט"ב
113063 77343 35720 68% 283039 392361 -109322 139% -73602 -19% 

 31% 955700 70% 450190 1047507 1497697 68% 505509 1062251 1567760 סה"כ 
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 ממצאי הביקורת 

  2018/2019 – שנה"ל תשע"ט : 

של   • סך  על  חט"ב(   + )יסודיים  הספר  לבתי  פדגוגי  תקציב  העבירה  העירייה  כי  עולה, 

( לענייני  ₪66% )ניצול של    ₪1,035,167. בתי הספר האלה ניצלו מתקציב זה    1,567,760

  ( לא נוצלה לענייני פדגוגיה ו/או נוצלו למטרות 34%  - ₪ )כ  532,593פדגוגיה, והיתרה של  

   אחרות.

 מתקציב הפדגוגיה: 50%בתי ספר )יסודיים + חט"ב( ניצלו עד   5עולה, כי  •

₪ וניצלו מתקציב    492,384בתי ספר יסודיים קבלו מהעירייה תקציב פדגוגי ע"ס    3 ✓

לפדגוגיה    ו( לא נוצל 59%  -₪ )כ  291,877( והיתרה ע"ס  41%  -₪ )כ  200,507זה רק  

 אחרים. ו/או נוצלו למטרות אחרות

  ₪19,530 וניצלו מתקציב זה רק    83,090תקציב פדגוגי ע"ס    חט"ב קבלו מהעירייה   2 ✓

ו/או נוצלו למטרות  לפדגוגיה    ו ( לא נוצל76%  -₪ )כ  63,560( והיתרה ע"ס  24%  -₪ )כ 

 אחרים.   אחרות

 מתקציב הפדגוגיה:   75%עד  51%בתי ספר )יסודיים ( ניצלו   3עולה, כי  •

₪ וניצלו מתקציב    488,969לו מהעירייה תקציב פדגוגי ע"ס  בתי ספר יסודיים קב   3 ✓

ו/או  לפדגוגיה    ו ( לא נוצל34%  -₪ )כ   166,573( והיתרה ע"ס  66%  - ₪ )כ  322,396זה  

 אחרים.   נוצלו למטרות אחרות

 מתקציב הפדגוגיה: 76%  -בתי ספר )יסודיים + חט"ב( ניצלו יותר מ  4עולה, כי  •

₪ וניצלו מתקציב    473,344בתי ספר יסודיים קבלו מהעירייה תקציב פדגוגי ע"ס    3  ✓

ו/או  לפדגוגיה    ו( לא נוצל8%  -₪ )כ  38,423( והיתרה ע"ס  92%  -₪ )כ   434,921זה  

 אחרים.   נוצלו למטרות אחרות

₪    ₪29,973 וניצלו מתקציב זה    29,973תקציב פדגוגי ע"ס    חט"ב קבל מהעירייה  1 ✓

 (. 100% -)כ

 2019/2020  –ה"ל תש"פ שנ : 

של   • סך  על  וחט"ב(  )יסודיים  הספר  לבתי  פדגוגי  תקציב  העבירה  העירייה  כי  עולה, 

( לענייני  ₪60% )ניצול של    ₪891,672. בתי הספר האלה ניצלו מתקציב זה    1,497,697

( לא נוצלה לענייני פדגוגיה ו/או נוצלו למטרות  40%  - ₪ )כ  606,026פדגוגיה, והיתרה של  

 . אחרות

₪.    1,214,658ב"ס( קבלו מהעירייה תקציב ע"ס    9עולה, כי כל בתי הספר היסודיים )  •

נוצל   זה  )כ  655,145מתקציב  ע"ס  54%  - ₪  והיתרה  )כ  559,513(  נוצלו  46%- ₪  לא   )

 לפדגוגיה ו/או נוצלה למטרות אחרות.  
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 מתקציב הפדגוגיה: 50%בתי ספר ניצלו עד   5עולה, כי  •

₪ וניצלו מתקציב    558,035יסודיים קבלו מהעירייה תקציב פדגוגי ע"ס  בתי ספר    4 ✓

( לא נוצל לפדגוגיה ו/או  57%  - ₪ )כ  320,480( והיתרה ע"ס  43%  -₪ )כ  237,555זה  

 נוצלו למטרות אחרות. 

(.  0%  - ₪ )כ  ₪0 וניצל מתקציב זה    35,692חט"ב קבל מהעירייה תקציב פדגוגי ע"ס    1 ✓

 ( לא נוצל לפדגוגיה ו/או נוצלו למטרות אחרות. 100%  -)כ  ₪  35,692תקציב הפדגוגיה   

 מתקציב הפדגוגיה: 75%עד   51%בתי ספר )יסודיים + חט"ב( ניצלו   5עולה, כי  •

₪ וניצלו    656,624בתי ספר יסודיים קבלו מהעירייה תקציב פדגוגי ע"ס    5עולה, כי   ✓

לא נוצל לענייני    (36%  -₪ )כ  239,034( והיתרה ע"ס  64%  -₪ )כ  417,591מתקציב זה  

 פדגוגיה ו/או נוצלו למטרות אחרות. 

 מתקציב הפדגוגיה.   76%  -בתי ספר ניצלו יותר מ  3עולה, כי  •

₪ וניצלו מתקציב זה    220,819חט"ב קבלו מהעירייה תקציב פדגוגי ע"ס    3עולה, כי  ✓

( לא נוצל לענייני פדגוגיה ו/או 21%  -₪ )כ   46,513( והיתרה ע"ס  79%  -₪ )כ  174,306

 נוצלו למטרות אחרות. 

   הפדגוגי מתקציב  ניצלו  לא  הספר  בתי  הנ"ל,  השנים  שתי  במשך  כי  מחדדת,  הביקורת 

כי הייעוד של תקציב פדגוגי הוא    (. להדגיש,  31%  -₪ )כ   955,700שהעירייה העבירה, בסך  

 , ולא לאחזקה או גינון או כל תחום הפעלה אחר.   הרק פדגוגי

   אי ניצול תקציב פדגוגי ו/או נוצל לתחומים לא פדגוגיים הינה פעולה לקויה ופוגעת בטובת

 התלמידים.

 .עולה, כי מחלקת החינוך לא עוקבת אחרי ניצול תקציב פדגוגי זה ולאיזה ייעוד נוצל 

 

 

 מסקנות הביקורת 

 תקציב הפדגוגיה במלואו, ומנצלים אותו לעניינים לא פדגוגיים. בתי הספר לא מנצלים את  •

 העירייה לא עוקבת אחרי ניצול תקציבי הפדגוגיה בבתי הספר. •

 

 

 הביקורת  המלצות

 מומלץ שהעירייה תקפיד על המעקב והפיקוח על ניצול תקציבי הפדגוגיה בבתי הספר. •

רבעוניים ו/או חצי שנתיים לעירייה. דוחות  מומלץ שבתי הספר יגישו דוחות ניצול פדגוגי   •

אלה יציגו את תקציב הפדגוגיה בבית הספר ואופן ניצול תקציב זה לפי היעדים המאושרים  

 ע"י הוועדה המלווה. 
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 התייחסות מנהלי/מנהלות בתי הספר 

 בית ספר אלזהראא ג':מנהל  .א

 ₪ לילד בבית הספר.   200התקציב הפדגוגי הינו   ✓

 . פדגוגי לפיתוח מרחבים לימודיים מהיתרות שנוצרובונה תקציב  ✓

 הערות הביקורת 

ינוצל לפי תכנית פדגוגית מקושרת תקציב והמאושרת ע"י משרד החינוך   ✓ תקציב פדגוגי 

 והעירייה   

 אלבוחארי ז' :   בית ספרמנהל  .ב

לתלמיד בשנה פדגוגיה  ובית הספר ניצל מעל  ₪    200לפי חשוב התקציב הוא   ✓

 . מהתקציב   100%

הוצאות     573סעיף   ✓ ניצול  לצורך  שמוגדר  סעיף   ) עצמי  ניהול  סיוע   ( במית"ר 

 מנהלתיות שלא מתוקצבים פרק הרשות 

 הערות הביקורת 

   תוספת פדגוגית. +  כוללת סיוע ניהול עצמי  של בית הספרסה"כ פדגוגיה להדגיש, כי  ✓

מתקציב   ת ילב ✓ לממן  אפשרות  יש  עצמי  הספר  ניהול  ע   סיוע  פדגוגי  עזר  כוח  "י  העסקת 
 .  העירייה

הספר יכול להעסיק: מדריכים לחוגי חינוך משלים )מדריכי העשרה(,  -סוגי העובדים שבית ✓
בחוזר   המיוחד.  בחינוך  מוסדיות  תגבור  וסייעות  הרגיל  בחינוך  מוסדיות  תגבור  סייעות 

 העובדים הללו.  המנכ"ל מפורטים תנאי ההעסקה והשכר של כל אחד מסוגי 

הספר לגבי עלות העסקת העובד מתוך    תעסיק את העובדים ותתחשבן עם ביתהעירייה   ✓
 הספר המנוהל בחשבון הניהול העצמי.    תקציב בית

אחראית לוודא כי ההעסקה היא בהתאם להוראות החוזר ובהתאם להוראות כל  העירייה   ✓
 דין.  

עז  בית ✓ כוח  להעסקת  בקשה  המלווה  לוועדה  יציג  אישור  הספר  מהליך  כחלק  פדגוגי  ר 
   הספר.-תוכנית העבודה מקושרת המשאבים של בית 

ממשרת עובד     0.0015השתתפות "סיוע ניהול עצמי" בשכר עובדי כוח עזר על פי מפתח של   ✓
 . 87% -סיוע מוכפל ב

 חט"ב אלפאראבי: מנהל   .ג

   המבקר צודק 

 מנהל חט"ב אלמותנבי:  .ד

 כל התקציב הפדגוגי מנוצל במלואו 

    נקפיד על שיוך הוצאות בכרטסת פדגוגיה. אנו  
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 אוגדן ניהול עצמי כללי 

 

 כללי 

האוגדן כולל  .  2017ת  החינוך בשנמחלקת    ע"י מנהל הופץ למנהלי בתי הספר  אוגדן הניהול העצמי  

 . נהלים והנחיות בכל הקשור בניהול העצמי של בתי הספר

 

 

     ממצאי הביקורת

מיני   • כל  וטעון  החינוך  מחלקת  ע"י  שאומץ  אוגדן  הוא  הספר  בתי  למנהלי  שנשלח  האוגדן 

 עדכונים ופירוטים שונים. 

  לנושאים   בנוגע  הנחיות  מכיל  ואינו  עדכני  אינו   כי  נמצא  העצמי  הניהול   אוגדן  מסקירת •

 :דוגמאות' מס להלן. החינוך מוסדות  של העצמי  הקשורים בניהול מהותיים

מתכנית    הנגזר  שנתי  תקציב  והכנת  שנתית  עבודה  תכנית  להכנת  מפורטות  הנחיות  חסרות ✓

  .העבודה

   .לתלמידים הנחות  במתן הקשור בכל מפורטות הנחיות חסרות ✓

   '.וכד חניה, נסיעות, גיבוש ימי, כיבודים: כגון הוצאות לגבי  נורמות קביעת חסרה ✓

  .לאישור  מוסמך גורם קביעת חסרה -קבלות ביטולי ✓

 

 

 

 מסקנות הביקורת 

מחלקת החינוך התרשלה בעניין אישור אוגדן ניהול עצמי עדכני והפצתו בקרב כל בתי הספר   •

 שבניהול עצמי 

 

 

 

 הביקורת  המלצות

 .לרענן ולעדכן את הוראות אוגדן הניהול העצמי באופן שיתאים לנהלי העבודה בפועל •

 .על הוראות האוגדן  החינוך הבית ספריערוך הדרכות לצוותי ל •
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 דוחות כספיים 

כחלק  , נקבע כי  2017באוקטובר    01החלפה,    –   0041לפי הוראת מנכ"ל משרד החינוך קבע מס'   .א

  1.8בתי הספר נדרשים להעביר אליה דוח כספי שנתי ביחס לשנת הלימודים ) ,מביקורת הרשות

. יש להגיש את הדוח  מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון( שיופק ממאגר המידע הכספי,  31.7עד  

 בנובמבר ביחס לשנת הלימודים הקודמת.  30הכספי לרשות המקומית לא יאוחר מיום  

  המחוז   ולמנהל  המקומית  לרשות  המוסד החינוכי  ידי  על  כספי  דוח  יוגש  לימודים  שנת  כל  בסוף

 .  החינוך  משרד של

בידי ,  לימודים  שנת  כל  בסיום  הספר  מבתי  הכספיים  הדוחות  קבלת  על  האחריות   מסורה 

 .  בנושא ומסודר שיטתי מעקב  לנהל שאמורה, מחלקת החינוך

  לצרף   נדרש  ס "ביה  .בנפרד  גיל   שכבת  לכל  ויתייחס ,  הוצאות  סעיף   כל  לגבי  הכספי ייעשה   הדוח .ב

  שנה   לסוף  יתרות,  בנק  חשבונות,  והוצאות  הכנסות  נתוני   לגבי,  נלווים  הכספי מסמכים  לדוח 

 וכד'.  

במקרים חמורים, שבהם תגלה הרשות המקומית ליקויים בהתנהלות הכספית, התקציבית ו/או   .ג

על הליקויים וכן    ולדווח לו  יהיה עליה לפנות מיידית למשרד החינוךהתפעולית של בית הספר,  

על כל מידע רלוונטי אחר. הדיווח ייעשה למפקח הכולל על בית הספר ולממונה על בית הספר  

המחוזי מטעם מינהלת בתי הספר בניהול עצמי. במקרה הצורך יפעיל המשרד את סמכותו כלפי  

 מנהל המוסד על פי הנסיבות ובהתאם להוראות כל דין.    

הסקת   העירייה  את  לשמש  אמורים,  החינוך  סדותממו  המתקבלים  הכספיים  הדוחות .ד   לצורך 

  הנוגעות   מסקנות מערכתיות  והסקת,  הספר  בתי  של  הכספי  הניהול  אופן  לגבי  נקודתיות  מסקנות

 . החינוך מערכת   לכלל

הרשות המקומית תבצע מידי שנת לימודים, בכל בית ספר בניהול עצמי,  לפי מסמך ההבנות,   .ה

פנימית בקרה  סקר  סקר  הספר.  בתי  של  הכספי  והניהול  החשבונות  הנהלת  איכות  לבחינת   ,

הספר,   בתי  של  השנתיים  הכספיים  הדוחות  הכנת  עם  המאוחר  לכל  ייערך  הפנימית  הבקרה 

    ם בספר הנהלים הרשותי.  המנוסחיהלי העבודה הכספיים  ונ ל  בהלימה ויבוצע

 

 ממצאי הביקורת 

לא מעבירים בכל סוף שנת לימודים דו"ח כספי מבוקר ומאושר ע"י  כל בתי הספר  נמצא, כי   •

 כנדרש, אלא דו"ח הכנסות והוצאות שהונפק ממערכת הממוחשבת של בית הספר.    רואה חשבון

  הדוחות הכספיים   קבלת  מועדי  של  מרוכז  רישום  במחלקת החינוך  נמצא  לא ,  הביקורת  במועד  •

 .  הספר   מבתי

לא מתקיים דיון בנוכחות הגזבר ומנהל מחלקת  ,  "סיוצא, כי לאחר קבלת הדוח הכספי מבי •

דוח כל  לגבי  ממצאים,    ,החינוך  הכוללים  החינוכי  המוסד  למנהלת  מכתבים  נשלחים  ולא 

 הנחיות והמלצות בנושא ההתנהלות הכספית, דבר, שלדעת הביקורת הוא חיוני מאוד. 

כי   • מ היוצא,  לא  עצמי,    תבצעעירייה  בניהול  ספר  בית  בכל  לימודים,  שנת  בקרה  מידי  סקר 

     . כנדרש  של בתי הספר  , לבחינת איכות הנהלת החשבונות והניהול הכספיפנימית
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 מסקנות הביקורת 

כנדרש    מבוקרים ומאושרים ע"י רואה חשבון  בתי הספר לא מגישים דוחות כספיים שנתיים •

 מהוראות משרד החינוך.

 

 

 

 המלצות הביקורת 

  השנה   בסוף  כספיים מבוקרים ומאושרים ע"י רואה חשבון  דוחות  קבלת  על  להקפיד  מומלץ •

 . הספר בתי  מכל

  מנת לאפשר   על,  הספר  הכספיים מבתי   הדוחות  קבלת   מועדי  של  מרוכז  רישום  לנהל   מומלץ •

 מסודר.  מעקב

  אחר  לאפשר מעקב מנת על תאריך, הנושאת"  נתקבל" בחותמת הדוחות את להחתים מומלץ •

 . במועד הדוחות קבלת

קיום דיון בנוכחות הגזבר ומנהל מחלקת החינוך לגבי כל דו"ח שמתקבל  הביקורת ממליצה על   •

בכדי ללמוד היטב את התנהלות הכספית של בית הספר, ולתת את הדעת על    מבית הספר 

בצורה   הניהול  אופן  לשפר  בכדי  הספר  בית  למנהל  והנחיות  ממצאים  ולשלוח  תוצאותיו, 

 אופטימלית 

,  סקר בקרה פנימיתמידי שנת לימודים, בכל בית ספר בניהול עצמי,    בצע שהעירייה תמומלץ,   •

   .     , ולהתערב במידת הצורךלבחינת איכות הנהלת החשבונות והניהול הכספי של בתי הספר

 

 

 

 בתי הספר  מנהלות/התייחסות מנהלי

 מנהלת בית ספר יסודי א': .1

נושא זה    . הכספיים לא באחריות בית הספר לבציע דוח מבוקרם עבור מערכת   ✓

 פנימית . ההינו באחריות  הרשות כמו סקר בקרה  

 בית הספר מעביר בסוף כל שנה דוחות סגירה למחלקת חינוך.  ✓

 מנהל בית ספר אלזהראא ג': •

אשמח אם הרשות תבצע סקר בקרה פנימי ודוח מבקרים, שכן קל לכם לתאם לתם   ✓

 לו"ז לעניין זה. 

הדוחות המועברים הינם:    לימודים מוסר דוחות סגירה. בית הספר בסיום כל שנת   ✓

 מאזן בוחן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח התאמות בנק, דפי בנק, קופות וגבייה 
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 אלבוחארי ז':  מנהל בית ספר •

 מית  + דוח מבוקרים . פני באחריות הרשות לבציע  סקר בקרה   ✓

 בית הספר שולח דוחות סגירת שנה בסוף כל שנה .  ✓

 אלפאראבי: מנהל חט"ב  •

 דוח מבוקר כמו סקר בקרה פנימי הינו באחריות הרשות. 

 מנהל חט"ב אלמותנבי:  •

 . באחריות הרשות לבצע סקר בקרה + דוח מבוקר ולא בית הספר  ✓

בכל כל סוף שנה בי"ס מעביר דוחות למחלקת החינוך, הדוחות הם: מאזן בוחן,   ✓

 התאמת בנק, דפי בנק, קופות, רווח והפסד וגבייה 

 מח"ט אבן רושד:מנהל  •

באחריות העיריה    בית הספר לא מחויב להעביר דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון. 

 לבצע סקר בקרה פנימי ודוחות מבוקרים. 

 

 הערות הביקורת 

ע"י   .1 ומאושרים  מבוקרים  אינם  לעירייה  הגיש  הספר  שבית  הדוחות  שכל  מדגישה  הביקורת 

 רואה חשבון כנדרש מהוראות משרד החינוך  

  דוח כספי שנתי לרשות המקומית    בתי הספר נדרשים להעביר,  לפי הוראות משרד החינוך .2

מבוקר ומאושר על ידי רואה  ( שיופק ממאגר המידע הכספי,  31.7עד    1.8ביחס לשנת הלימודים )

  .חשבון

  האחריות להגשת דוח כספי מבוקר ומאושר ע"י רואה חשבון היא על בית הספר שמשמעות,   •

 .ולא על העירייה

הגשת דוח כספי מבוקר    אחריות ממתחמקים   ספרה   יבת   ימנהל חלק מלא מובן לביקורת למה  •

כנדרש מ רואה חשבון  ע"י  דוח כספי  ומאושר  בעניין הגשת  הוראות משרד החינוך הברורות 

   !מבוקר ומאושר ע"י רואה חשבון 
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 להורים דיווח 

הניהול  לגבי  לוועד ההורים  שנתי  דיווח  יש להעביר  מנכ"ל,  וחוזר  חובה  לימוד  לתקנות  בהתאם 

חובה ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע כי על מנהל מוסד החינוך להגיש הכספי. בתקנות לימוד  

בספטמבר, באמצעות   30מיום    יוגש לא יאוחרוח  דווח לוועד ההורים הנוגע לתשלומי הורים. הד 

 .טופס שנקבע בתקנות

 

 

 ממצאי הביקורת 

עד , לוופתש"  -ו  טהביקורת בחנה את הדיווח השנתי ואם בוצע דיווח כנדרש בשנים תשע" •

כי, לכאורה, רוב בתי הספר אינם    ההורים בהתאם למפורט בתקנות. מבדיקת הביקורת עולה

 מדווחים לוועד ההורים כנדרש. 

חלק ניכר  הביקורת מדגישה כי בניגוד לתקנות לימוד חובה ולהוראות מנכ"ל משרד החינוך,   •

 .מגישים דיווח מדי סוף שנת לימודיםמבתי הספר אינם 

 

 

 הביקורת מסקנות 

 בתי הספר לא מגישים דוחות כספיים לוועדי ההורים כנדרש מהוראות כל דין. חלק ניכר מ  •

 

 המלצת הביקורת 

ברורים, בכל הקשור    ביה"ס יציג בפני ועד ההורים דו"ח הכנסות מול הוצאות ומאזן שנתי •

לשנה"ל  לסעיפי הורים וזאת על מנת שיוכל לזהות את סה"כ התקבולים מתשלומי הורים  

וסה"כ התשלומים אשר הוצאו מהחשבון בשנה"ל. בנוסף, יצורפו המסמכים המבססים כמו  

 . דפי חשבון הבנק ואישור יתרה לסוף שנה

 

 

 בתי הספר התייחסות מהלי/מנהלות 

 מנהלת בית ספר יסודי א': .א

בית הספר בכל סוף שנה מעביר ועד הורים העתק של דוחות סגירת שנה, ותמיד  

 וועד בכל מה שקשור להתנהלות בחשבון. נותנים מענה ל 

 מנהל בית ספר אלזהראא ג': .ב

אכן מתקיימות פגישות בין וועד ההורים וההנהלה בעניין דוח ומצב כספי  

של חשבון הורים, מדובר בתדירות של פעמיים בשנה ולפי בקשת וועד ההורים  

 הבית ספרי. 
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 :אלבוחארי ז'  מנהל בית ספר .ג

בשי  ✓ קיים  ההורים  הנוגע  וף  תועד  בכל  הספר  בית  הנהלת  עם  הדוק  פעולה 

 לכספי והתנהלות חשבון הורים בבית הספר. 

 מנהל חט"ב אלפראבי:  .ד

   רים דוחות לרשות כולל דוחות הורים. י מעב אנו   ✓

   ועד הורים שותף פעיל בביה"ס ונחשף למאזן ולדוחות מתוך שקיפות בעבודה.  ✓

 התלמידים. ועד הורים שותף להחלטות ויוזמות למען   ✓

 מנהל חט"ב אלפראבי:  .ה

הנהלת בי"ס מקיימת ישיבה עם יו"ר ועד הורים ומציגה בפניו מצב חשבון   ✓

הורים, והוכחה לכך, ששני יו"ר ההורים חתמו על אישור ניצול יתרת ועד  

   . ההורים להקמת סככה בחצר בי"ס 

 מהעברות הרשות בדיעבד )אחור(. היתרה הגבוהה נובעת   ✓

 אי תשלום לספקים בתקופה זאת. )מגיפת הקורונה והבדודים(  ✓

 היתרה נועדה בהסכמת ועד ההורים להקמת סככה לטובת התלמידים  ✓

 :מח"ט אבן רושדמנהל  . ו

קיים שיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר וועד ההורים הבית ספרי, ובית הספר   ✓

א היה  התפרצות מגיפת הקורונה של מדווח להורים כנדרש מלבד שנת תשפ"א  

 ניתן לקיים אסיפת לוועד ההורים לפי הנחיות משרד החינוך 

בית הספר פועל לפי התקנות של מנכ"ל משרד החינוך ומשתף את ועד ההורים   ✓

 כנדרש באסיפת הוועד מידי שנה 

 

 הערות הביקורת 

  יש להדגיש, כי הממצא מורה על אי הגשת דו"ח כספי לסוף שנת הלימודים לוועד ההורים 

 . , ולא על עניין שיתוף הפעולה בין וועד ההורים לבין הנהלת בית הספרבחלק מבתי הספר 
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   ניהול חשבונות

  בעניין ניהול חשבון בנק   2004-בהתאם לתקנות לימוד חובה )ייעוד כספי תשלומים(, תשס"ה .1

 : נקבע, כי

 ניהול החשבון

ימסרו לכל מנהל מוסד חינוך שבבעלותם, לא רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך        . )א(2

באוגוסט בכל שנה, את פרטי חשבון הבנק הנפרד של המוסד, שאליו יופקדו  1-יאוחר מ

 כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד.

  רשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף    )ב(            

סק על ידם, וכן נציג נבחר של ועד ההורים ואם אין ועד הורים, נציג של ההורים המוע

במוסד, לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו מוסד, לגבי חשבון הבנק 

 מורשי חתימה(. –)להלן 

 חשבון הבנק

 יתר. חשבון הבנק הנפרד יוגבל באופן שלא ניתן יהיה למשוך ממנו משיכת  . )א(  3

רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים   )ב(   

 אחרים.

ודמי    )ג(    יממנו את עלות העמלות הבנקאיות  חינוך  או בעל מוסד  רשות החינוך המקומית 

 הניהול השונים הדרושים לקיומו של החשבון.

 משיכת כספים מהחשבון 

שבון הבנק תחויב בחתימת שני מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה  .     כל משיכת כספים מח 4

 . מנהל מוסד החינוך

מעבר לניהול עצמי שנחתם בין עיריית טמרה לבין משרד החינוך,    –בהתאם למסמך הבנות   .2

   :למסמך 6סעיף  

עצמי,  "הרשות תוודא קיום של חשבון בנק שהינו בבעלות הרשות המקומית עבור כל בית ספר בניהול  

ניהול תשלומי  אשר במסגרתו תנוהל הפעילות הכספית השוטפת של בית הספר בניהול עצמי, למעט 

   הורים )להלן: ''חשבון ניהול עצמי"(.

, שבו  ניהול עצמי  כל מוסד חינוכי נדרש לפתוח חשבון בנק נוסף לחשבוןהנ"ל,    בהתאם לתקנות 

ההורים.   כספי  ש ינוהלו  הורים  להדגיש,  תשלומי  תלוי ניהול  בלתי  נפרד,  ייעודי  בחשבון  ייעשה 

בחשבון הניהול העצמי. השימוש בתשלומי הורים ייעשה עבור הייעודים הקבועים בדין ובכלל זה  

 לעניין תשלומי הורים המתפרסם מעת לעת. ד החינוך  בחוזר מנכ"ל משר 

 להלן המאפיינים והכללים לניהול הכספי השוטף של ביה"ס בחשבון הניהול העצמי:  

גזברות  הרשות תעניק   (א) ולנציג  בית הספר  זכות חתימה בחשבון הניהול העצמי למנהל 

. הפעולות הכספיות של בית הספר בחשבון הניהול העצמי  הרשות המועסק בבית הספר

ייחתמו הן על ידי מנהל בית הספר והן על ידי נציג הגזברות ברשות המועסק בבית הספר.  

הספר, או מנהלנית בבית הספר, כנציגת הגזברות  הרשות יכולה להסמיך את מזכירת בית  

בית   של  הכספי  לניהול  הנוגע  בכל  הגזברות  להוראות  כפופה  תהיה  אשר  הספר,  בבית 

 ". הספר ותהיה כפופה ארגונית למנהל בית הספר



 

137 

עצמי  חשבון   (ב) כספי  ניהול  חשבון  ותרומות.  העירייה  כספי  החינוך,  משרד  כספי  את  כולל 

  ו עבור תלמידי בית הספר לפעילות מוגדרת מראש ומלגות משרד כולל תשלומים שנגב  הורים

 החינוך . 

  כאמור לעיל, בנוגע לחשבון כספי הורים תתווסף חתימתו של נציג ועד ההורים. במידה ולא  (ג)

  יימצא נציג מטעם ההורים, יגיש ועד ההורים מכתב ויתור על חתימה בחשבון ההורים ובית

 הספר ינהל את החשבון. 

 .בונות הבנק יהיו במשיכת יתר )"מינוס"(חל איסור שחש (ד)

 ניהול עצמי".חל איסור לבצע העברות כספיות בין "חשבון הורים" ל"חשבון  ( ה)

ח (ו) בנק  חשבון  להיילכל  זכו יב  "פרוטוקול  מסמך  חת יות  המגדיות  הגורמים    רימה",  מי 

 "ס(. חותמת בי +  חתימות )שתי   המוסמכים לחתום בשם בית הספר ובאיזה הרכב חתימות 

עדכני  "  נדרש למסור לבנק מסמך "פרוטוקול זכויות חתימהבית הספר  מדי תחילת שנה,   (ז)

 . ולקבל "חותמת נתקבל" על גבי הפרוטוקול לתיעוד בבי"ס

חייבת להיות גישה ל"צפיה" בחשבונות הבנק של בית הספר באמצעות    -לכל בית ספר ומנהל   (ח)

 .האינטרנט

נטרנט אחת לחודש ולסקור  ילחשבון הבנק בא שי  יכנס באופן א ית הספר, נדרש להי מנהל ב (ט)

 .באופן מדגמי תנועות בעו"ש וצילומי צ'קים

בית הספר תקבל באופן שוטף דפי בנק בקובץ או בנייר מודפס. בעת קבלת הדף    מנהלנית (י)

 תוודא רצף לדף קודם.  

   .", באופן שוטףSchool&Cashיש לוודא כי דפי הבנק מוזנים למערכת " ( יא)

 פי הבנק באופן שוטף ותתיק בקלסר של הבנק.  מנהלנית תדפיס את ד ( יב)
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 ממצאי הביקורת 

 חשבון הורים:  •

בנוסף  חשבון בנק נפרד לכספי הורים    יםמנהל   כל בתי הספרמצאי הביקורת עולה כי,  ממ ✓

שיש לו רק חשבון אחד המשומש הן לכספי    למעט חט"ב אבן חלדוןלחשבון ניהול עצמי,  

 הניהול העצמי והן לתשלומי ההורים ומלגות התלמידים בניגוד להוראות כל דין. 

 מורשי חתימה:  •

מורשי החתימה בחשבון בנק הורים: מזכירת בית הספר +  ,  בבית ספר אבן סינאעולה, כי   ✓

   נציג וועד הורים, ללא מנהלת בית הספר.

בילמה    מובןלא   הוריםמנהלת  בחשבון  חתימה  מורשית  תהיה  לא  הספר  כן    ת  כשהיא 

ע"פ הוראות חוזר המנכ"ל לעיל, העירייה תסמיך  מורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי.  

אין מחלקות שמנהל    את מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר בנוסף לנציג וועד ההורים.

ק של ניהול עצמי ושל  בית הספר הוא האחראי הישיר על ניהול התקציב וחשבונות הבנ

 חשבון הורים.  

מורשי חתימה בחשבון בנק הורים ללא מנהלת בית הספר הוא לקוי ובניגוד להוראות כל  

 דין.

מנהלת    מורשי החתימה בחשבון הורים הם:,  בבית ספר אלשורוק ללקות בלמידהעולה, כי   ✓

 .  וועד הוריםנציג +   )משרד החינוך( סגן מנהלת בית הספר+  )משרד החינוך(  בית הספר

 אין לעירייה נציג כמורשה חתימה כנדרש מהוראות משרד החינוך. משמעות, 

יש להדגיש, כי העירייה מעסיקה שתי מזכירות בבית הספר, כשלפחות אחת מהן יכולה  

 להיות מורשית חתימה. 

 

 

 מסקנות הביקורת 

המחייבות בפתיחת חשבון  מנהל מחלקת החינוך וגזבר העירייה התרשלו באכיפת ההוראות   •

 הורים בחט"ב אבן חלדון. 

מנהל מחלקת החינוך וגזבר העירייה לא עוקבים אחרי יישום הוראות משרד החינוך בעניין   •

 מורשי החתימה בחשבונות הבנק 

 

 

 המלצות הביקורת  

הניהול   • לחשבון  בנוסף  נפרד  הורים  בנק  חשבון  פתיחת  כדין  תאשר  העיר  שמועצת  מומלץ 

 אבן חלדון, עם ציון פרטי מורשי החתימה.העצמי לחט"ב  

מומלץ שמורשי החתימה בבתי הספר יכלול עובד עירייה מטעם הגזבר, לרבות מזכירה, וכך   •

 תהיה לעירייה פיקוח וגישה לניהול חשבונות בנק בתי הספר. 
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 התייחסות מנהלי/מנהלות בתי הספר 

 מנהלת בית ספא אבן סינא:  .1

היאם  גברת  הורים היו לי כמה פניות לעירייה וגם ל גבי מורשה חתימה בחשבון  ל 

בבנק לאומי על מנת לקבל אישור חתימה, תשובתכם הייתה שצריך להיות ישיבה עם  

 ל יועבר לבנק ועד היום הישיב לא התקיימה ו פרוטוקול והפרוטוק 

 מנהלת בית ספר אלשורוק: .2

להיות שותפה  בעניין מורשה החתימה, אנו מודעים לזה שמזכירת בית הספר אמורה  

לחשבון הבנק של בית הספר אך בשל הגבלות של המזכירה בחשבון הבנק הפרטי  

 שלה נרשם סגן המנהלת בהסכמת העירייה.  

השנה שובצה מזכירה חדשה ונוצר קשר עם העירייה לצורך שינוי מורשה החתימה  

 למזכירה החדשה בתנאי להמצאת ניירת עדכנית מהבנק. 

 

 הערות הביקורת 

מנהלת בית הספר אבן  לפני סיום כתיבת דוח זה, העירייה אשרה במועצת העיר את   ✓

  .ספרהשל בית  הורים  בנק ןכמורשת חתימה בחשבו  סינא 

החדשה    ✓ המזכירה  את  העיר  במועצת  אשרה  העירייה  זה,  דוח  כתיבת  סיום  לפני 

 .  כמורשת חתימה מטעמה בחשבונות הבנקים של בית ספר אלשורוק
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 ניהול עצמי –בנק   חשבון

מתרכזים לעיתים בניהול עצמי    של בתי הספר בטמרה  הבנק   נותבמסגרת הביקורת נמצא כי בחשבו 

  337  - כ  היו   ים הבנק  נותבחשבו  ות היתר  2021בחודש מרץ    סכומי כסף משמעותיים. במועד הביקורת

 : אלפי ₪, כדלקמן

 יתרות חשבון בנק של כל בתי הספר: -

 

 לבתי הספר בטמרה  ניהול עצמי -ריכוז יתרות בנקים 
     

 שם בית הספר 

 חשבון ניהול עצמי 

 שוטפת יתרה  תאריך שוטף  1/8/19יתרת פתיחה 

 

 יסודי 

   204,259         14/3/21  126,399          יסודי א' 

   825,692         25/3/21  777,519          אלרמאן אבו -יסודי ב'

   223,061         9/3/21  67,653           אלזהראא ג' 

   130,927         12/3/21  80,833           אלשריף ד' 

   47,519           17/3/21  91,982           אלראזי ה' 

   76,414           8/3/21  51,393           אלגזאלי ו' 

   149,721         21/3/21  124,619          אלבוכארי ז' 

   55,199           15/2/21  47,306           אלבירוני ח' 

   146,727         14/3/21  119,383          אבן סינא ט' 

 חט"ב

   57,888           21/3/21  59,646           אלפראבי 

   144,790         31/3/201  238,859          אלמותנבי 

   390,966         3/5/21  194,711          אבן חלדון

 תיכון 

   324,681         13/4/21  85,490           אבו רומי ד"ר השאם 

   85,084           8/4/21  83,948           אלחוארזמי

   270,651         5/3/21  54,221           מקיף אלביאן

   37,511           23/2/21  30,239           טכנו -אבן רושד 

   197,385         25/3/21  184,269          אלשורוק   חינוך מיוחד 

   3,368,476        2,418,471     סה"כ
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 ממצאי הביקורת 

של   • בנקים  חשבונות  יתרות  כי  עולה  לעיל,  ב  11מהטבלה  נערכו  ספר  ₪    3,008,862  -בתי 

 ₪ לכל בית ספר.   273,533)בזכות(, בממוצע 

העירייה מעבירה לבתי הספר במסגרת הניהול העצמי סכומים הנערכים בעשרות אלפי ₪   •

וע ניהול עצמי  ( לכל בית ספר בכל חודש, לכיסוי הוצאות תפעול וגם לסי40000עד    10000)

 ותוספת פדגוגית.

עולה, כי הצטברות סכומים אלה בבתי הספר מורה שמנהלי/ות בתי הספר לא מנצלים את  

 כספי החינוך שקבלו מהעירייה וממשרד החינוך לטובת מטרות חינוכיות ופדגוגיות כנדרש. 

חשבונות  עולה, כי גזבר העירייה ומנהל מחלקת החינוך לא דאגו, במשך שנים, לעקוב אחרי   •

מ יותר  של  סך  הצטברות  של  מצב  נוצר  כך,  ובשל  הספר,  בתי  של  ₪    3  -הבנקים  מיליון 

 בחשבונות הבנקים של בתי הספר.  

 

 

 

 מסקנות הביקורת 

והעדיפו    כראוי   הנהלות בתי הספר לא מנצלים תקציבי החינוך המועברים אליהם מהעירייה •

 ללא כל הצדקה.    בבנק לחסוך

 

 

 

 המלצות הביקורת 

מומלץ שהעירייה תכתיב למנהלי בתי הספר לנצל את הכספים הלא מנוצלים לטובת קידום   •

 החינוך בבתי הספר, ולתת זמן סביר לשם כך.

במידה ומנהלי בתי הספר ממשיכים לחסוך בכסף ולא מנצלים אותו, תעמוד לרשות העירייה   •

 האופציה לפעול להחזרת כספים אלה בכפוף להוראות כל דין.  

חשבונות   • יתרות  אחרי  שוטף  באופן  יעקבו  החינוך  מחלקת  ומנהל  העירייה  שגזבר  מומלץ, 

 חצי שנתיים.   הבנקים של כל בתי הספר, ולבקש אישורים רבעוניים או

מומלץ, שמנהל בית ספר ישאיר בחשבון הבנק ניהול עצמי סכום עד גובה הכספים המועברים   •

 לבית הספר בחודש.   
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 שבניהול עצמי  יתרות חשבון בנק של בתי הספר

 

 יסודיים בניהול עצמי לבתי הספר ניהול עצמי -ריכוז יתרות בנקים 
     

 שם בית הספר 

 עצמי חשבון ניהול 

 תאריך שוטף  1/8/19יתרת פתיחה 
 שוטפת יתרה 

 2021מרץ 
 

 יסודי 

   204,259         14/3/21  126,399          יסודי א' 

   825,692         25/3/21  777,519          אלרמאן אבו -יסודי ב'

   223,061         9/3/21  67,653           אלזהראא ג' 

   130,927         12/3/21  80,833           אלשריף ד' 

   47,519           17/3/21  91,982           אלראזי ה' 

   76,414           8/3/21  51,393           אלגזאלי ו' 

   149,721         21/3/21  124,619          אלבוכארי ז' 

   55,199           15/2/21  47,306           אלבירוני ח' 

   146,727         14/3/21  119,383          אבן סינא ט' 

   1,859,520       1,487,087     סה"כ

 

 

 הערות הביקורת 

יתרות חשבון הבנקים של בתי הספר בניהול עצמי סמוך לתאריך   • בדיקת הביקורת,  תאריך 

 בערך.  2021דהיינו בחודש מרץ 

. ייתכן ויתרות אלה ישתנו  2021התייחסות הביקורת היא ליתרות חשבון הבנקים בחודש מרץ   •

 . 2021לאחר חודש מרץ  

 הביקורת התמקדה בבתי ספר יסודיים בכדי לבדוק ניצול תקציב הפדגוגיה בכל בית ספר.   •
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 ממצאי הביקורת 

בחשבונות  רות יתרות כספים בסכומים מהותיים )עד לכדי מאות אלפי ₪(  היווצעולה, שיש   •

 : תיתי הספר, כספים שיועדו לפעילות פדגוגית, חינוכית או חווי י בתבנק ניהול עצמי של  

בזכות    היסודיים ) תשעה בתי ספר(   בתי ספריתרות חשבון הבנקים של כל  כי  עולה,   ✓

 ₪ לכל בית ספר.   ₪206,613 , בממוצע  1,859,520 -נערכו בו

( נערך במאות אלפי ₪ לכל בית  67%  -בתי ספר )כ  6עולה, כי יתרות חשבון הבנקים של   ✓

 ₪.  1,680,388 -ספר והסתכמו כ

עולה, כי לכאורה, רוב החיסכון בתקציב המועבר ע"י העירייה בא על חשבון הפדגוגיה בכל   •

 בית ספר. להדגיש, כי תקציב ההפעלה והתקורה של בית הספר מנוצל במלואו.   

לדעת הביקורת, יתרות חשבון הבנקים של בתי הספר בסכומים מהותיים כאלה לא הגיוני   •

מוע החינוך  תקציב  הרי  מוצדק,  הלימודים  ולא  לטובת  אותו  לנצל  בכדי  הספר  לבית  בר 

 והפדגוגיה בבית הספר ולא לחסוך בו ללא כל הסבר. 

, לרבות אחרי ניצול תקציב  על תהליכי העבודה בבית הספר  העירייההעדר בקרה מספקת של   •

 הפדגוגיה.

 

 

 

 מסקנות הביקורת 

 בתי הספר היסודיים לא מנצלים את התקציב שברשותם למטרה המיועדת.   מנהלי/ות •

 אי ניצול תקציב הפדגוגיה בבתי הספר הוא מהלך לא תקין.   •

 

 

 

 המלצות הביקורת 

יתרות   • לניצול  יישומית  תכנית  ספר  בית  מנהל  מכל  יבקש  החינוך  מחלקת  שמנהל  מומלץ 

 הבנקים, לרבות תכנית פדגוגית מתאימה ומאושרת ע"י העירייה ומשרד החינוך. 

מומלץ שמנהל מחלקת החינוך יעקוב ויקפיד לקבל דיווח רבעוני על ניצול תקציב הפדגוגיה   •

 שמועבר באופן חודשי.  

מחלקת החינוך יקיים ישיבה רבעונית או חצי שנתית בהשתתפות המפקח    מומלץ שמנהל  •

מטעם משרד החינוך בנוסף למנהל בית הספר. בישיבה זו, יציג מנהל בית הספר את תכנית  

 הפדגוגית ואת דוח הביצוע השלבי. 
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 התייחסות מנהלי/מנהלות בתי הספר 

 מנהלת בית ספר יסודי א': .1

לבית הספר לניצול היתרה שקיימת משנים קודמות ,לניצול  קיים וועדה בין הרשות  

 פרויקט גדול. 

 מנהל בית ספר אלזהראא ג': .2

הנהלת בית הספר החדשה התאזרה בסבלנות עד שלמדה את הנהלים ולכן נוצרה  

 יתר בחשבון , לאחר קיום הוועדה עם הרשות בוצע ניצול ליתרה בהתאם. 

 :אלבוחארי ז'  מנהל בית ספר .3

בעת מתרומות עבור בניית סככה והפרויקט לא בוצע  נו  ההקיימת בחשבון ז היתרה  

   . והכסף נשאר בחשבון למחשבה על פרויקט אחר 
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 הורים  –בנק   חשבון

ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה )תיקון    -  3.7-50מחוזר מנכ"ל    5לפי סעיף  

 לתלמידיםהחזרת כספים :   2004-התשס"ד (, 26מס' 

)א(  5סעיף   הלימודים (  שנת  בתום  הבנק  בחשבון  שנותרו  כספים  יחזיר  חינוך  מוסד   מנהל 

 באוגוסט בכל שנה.  31לתלמידים שמהם נגבו עד יום 

 בלבד.  שקלים חדשים יהיה באמצעות שיק 100החזר תשלום לתלמיד העולה על  )ב(                   

משנ ✓ בתקנת  כאמור  שהוחזרו  תשלומים  דבר המקבל  את  בחתימתו  יאשר  )א(    ה 

 קבלתם. 

הייעוד של תקציב הוא ניהול כספי   יש להדגיש, שמסמך ההבנות מחייב אישור תקציב בית ספרי.

 .   )ניהול עצמי וחשבון הורים( תקין, לרבות חשבון הבנק

 אלפי ₪, כדלקמן:  186  -היתרות בחשבונות הבנקים היו כ  2021במועד הביקורת בחודש מרץ 

 רות חשבון בנק הוריםריכוז ית 

   
 

  

 שם בית הספר 

 חשבון בנק הורים

יתרת סגירה  

31/7/2020 

יתרת סגירה  

 יתרה שוטפת  תאריך שוטף  31/8/2020

 יסודי

  117,749          12/3/21 107,410  106,928          יסודי א'

  181,663          1/3/21 137,587  137,593          אבו אלרמאן - יסודי ב' 

  90,512            28/2/21 31,608  32,577            אלזהראא ג' 

  56,114            12/3/21 34,164  34,099            אלשריף ד'

  48,546            17/3/21 15,458  15,567            אלראזי ה'

  40,537            8/3/21 20,591  20,525            אלגזאלי ו'

  90,884            7/3/21 103,465  103,465          אלבוכארי ז'

  53,925            1/3/21 23,987  23,816            אלבירוני ח'

  46,698            28/2/21 13,696  12,987            אבן סינא ט'

 חט"ב 

  114,695          1/3/21 53,063  53,069            אלפראבי 

  130,094          31/3/21 137,788  137,952          אלמותנבי 

  -  אין חשבון -    -                    אבן חלדון

 תיכון 

  256,256          12/4/21 197,960  197,834          ד"ר השאם אבו רומי 

  457,758          8/4/21 349,958  350,811          אלחוארזמי 

  130,094          18/3/21 238,420  239,361          מקיף אלביאן 

  18,363            1/3/21 601  612                 טכנו  - אבן רושד  

  33,328            25/3/21 9,062  68                   אלשורוק לקות בלמידה  חינוך מיוחד 

 1,867,217  1,474,818 1,467,263  סה"כ

 



 

146 

 ממצאי הביקורת 

 עולה, כי חט"ב אבן חלדון לא מנהל חשבון בנק הורים כמתחייב מהוראות כל דין.   •

ולגרום   ניהול חשבון בנק אחד בלבד עלול ליצור ערבוב בין כספי העירייה לכספי ההורים, 

 לחוסר אפשרות לעקוב אחר הכספים.

סכומי   • לעיתים  מתרכזים  בטמרה  הספר  בתי  של  ההורים  בנק  בחשבונות  כי  כסף  נמצא 

 : משמעותיים

 :   (31/7/2020בסוף שנה"ל תש"פ )  ( א)

  1,467,263בתי ספר )טבלה לעיל( הסתכמו בסך    16יתרות חשבון בנק הורים של   •

 ₪ לכל בית ספר.   ₪91,704 , בממוצע של 

( הסתכמו במאות אלפי  74%  -)כ  16בתי ספר מתוך    7יתרות חשבון בנק הורים של   •

 ₪ לכל בית ספר. 181,992צע של  (, בממו87% -₪ )כ ₪1,273,944 , סה"כ 

 :   2021בחודש מרץ  ( ב)

₪, בממוצע   1,867,217בתי הספר הסתכמו בסך    16יתרות חשבון בנק הורים של   .1

 ₪ לכל בית ספר. 116,701של 

(  44%  -)כ  16בתי ספר מתוך    7יתרות חשבון בנק הורים של    –  2021בחודש מרץ   .2

( , בממוצע  74%  - ₪ )כ  1,388,311הסתכמו במאות אלפי ₪ בכל בית ספר, סה"כ  

 ₪ לכל בית ספר. 198,330של 

מנהל מוסד חינוך יחזיר כספים שנותרו בחשבון הבנק בתום   ,3.7-50מחוזר מנכ"ל    5לפי סעיף   •

 באוגוסט בכל שנה.  31שנת הלימודים לתלמידים שמהם נגבו עד יום 

, לא  (  ₪31/7/2020 בסוף שנת הלימודים תש"פ )  1,467,263ע"ס  הורים    בנק  יתרות חשבון •

 כנדרש. 31/8/2020עד  הוחזרו לתלמידים 

דולים בחשבון בנק הורים לתקופה ארוכה )יותר משנה(  לדעת הביקורת, הצטברות סכומים ג  •

ללא ניצול כדין ו/או ללא החזר להורים כנדרש היא פעולה לא תקינה ומנוגדת להוראות חוזר  

 מנכ"ל משרד החינוך.  

 

 מסקנות הביקורת 

 בתי הספר לא יישמו הוראות החוק בעניין ניהול חשבון בנק הורים.   מנהלי/ות •

 

 

 המלצות הביקורת 

מחלקת  לנהל חשבונות בנק נפרדים עבור כספי ההורים וכספי העירייה. אחריות: מנהל  יש   •

 .  חינוךה

 יש לפתוח חשבון בנק הורים בחט"ב אבן חלדון בהקדם האפשרי.  •

 הורים בהתאם להוראות כל דין.יש להקפיד על ניהול תקין בחשבון בנק  •
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 הערות הביקורת 

בתי הספר בהשתתפות מנהל מחלקת החינוך ומבקר העירייה בעניין   התקיימו ישיבות עם מנהלי/ות

גובה יתרות חשבון הבנק של בתי הספר בניהול עצמי וחשבון בנק הורים. מבקר העירייה הציג בפני  

כספים  ונותרו  במידה  להורים  כספים  החזר  בעניין  החינוך  הוראות משרד  בתי הספר  מנהלי/ות 

, כמו בניית "סו לנצל את יתרות חשבון בנק הורים לטובת בי בחשבון הבנק. חלק מהמנהלים הציע

סככה להצללה וכדו'. מנהל מחלקת החינוך המליץ שוועד ההורים יתכנס ויקבל החלטה המאשרת 

 ניצול יתרת חשבון בנק הורים לבקשת המנהלים בנוסף לאישור גזבר העירייה לפעולה זו. 

 

 התייחסות מנהלי/מנהלות בתי הספר: 

 ספר יסודי א':מנהלת בית  .1

בעקבות  .  רויקט צבוע פ₪ ל   64000חלק מהיתרה הגדולה נובע מקיום תרומה בסכום  

 הקורונה בה"ס לא ניצל כל החיובים ובוצע זיכויים בכרטסות התלמידים 

 מנהל בית ספר אלזהראא ג':  .2

היתרה שנוצרה בשנים אלו נובעת מ : מלגות , ביטוח , סל תרבות שכן שולם או  

 בשנה אחרי. הוחזר  

 מנהל חט"ב אלפראבי:  .3

קיימת יתרה בעקבות זיכוי כרטיס תלמידים במלגות ובסעיפים שלא נוצלו בעקבות  

 משבר קורונה. 

 : ועד הורים העלה רעיונות, כגון:הערה 

 קניית טאבלטים לשימוש התלמידים בבית הספר לשם חיזוק הלמידה מרחוק.  •

 אנגלית בביה"ס. פיתוח מרחב לימודי מרכז ללימודי   •

 עדיין לא התקבלה החלטה. 

 אלשורוק: בית הספר   תמנהל .4

בוצעו   לא  הקורונה  מגפת  עקב  תש"פ,  הלימודים  בשנת  ההורים  חשבון  בעניין 

פעילויות חברתיות מתוך סל התרבות ולכן לא נוצל כל התקציב מאחר ומלגת  

הפעילויות  ההורים נכנסת לחשבון בסוף חודש מרץ ובאותה תקופה הופסקו כל  

כך שלא נוצל התקציב עד סוף אותה שנה ונדחה לניצול מספטמבר עד ינואר בשנה"ל  

   העוקבת לטיולים בהסכמת ההורים ללא גבייה נוספת מהתלמידים הזכאים למלגה. 

 

 הערות הביקורת 

הביקרת מדגישה, כי מלגות צריך לפעול בהתאם למשרד החינוך ולהחזיר להורי התלמידים   •

 את יתרת המלגה שנותרה.  

 ביטוח צריך להעביר לעירייה ולא להשאיר בחשבון בנק.   •

 . סל תרבות לא אמור להיות יתרות משמעותיות •
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 : 2021 ח הביקורת " דוממצאי והמלצות התייחסות ראש העירייה ל
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 ביקורת מעקב לתיקון ליקויים 

 

  כללי

 בהתאם להוראות המחייבות.   העירייההביקורת הגישה דו"ח מבקר  •

המלצות  ו,  ו  מליאת מועצת העירפני  נידונו ב  )כולל(  2019כל דוחות מבקר העירייה עד דו"ח שנת   •

 .    כבר אושרו על ידיה מבקר העירייה בכל הדוחות

   צוות לתיקון ליקויים

מינה   • העיר  את    צוות ראש  לתקון  להתחיל  בכדי  העיריות  לפקודת  בהתאם  ליקויים  לתיקון 

בדוחות מבקר העירייה, מבקר החיצוני של משרד הפנים, מבקר המדינה וגם כל דו"ח  הליקויים  

 .   אחר, כמתחייב מפקודת העיריות

  , אולם 2011לשנת    1לתיקון דוח מבקר העירייה מס'    ולתיקון ליקויים התחיל בישיבותי   צוות  •

 . בפועל לא תוקנו זה  כל החריגות בשכר בדו"ח ו  יבות הופסקו ללא כל סיבההיש

  לא תוקנו(  2020לשנת    10ועד דו"ח מס'    2010לשנת    1כל ממצאי דוחות הביקורת )דו"ח מס'   •

בעניין דוחות מבקר העירייה, ואילו    צוות לתיקון ליקויים לא מתכנס בכלל להדגיש, כי  בכלל.  

 ביתר דוחות מבקר משרד הפנים ומבקר המדינה כן מתכנס ודן בתיקון ליקויים בדוחות אלה. 

צוות   • התכנסות  אי  בעניין  העירייה  ולמנכ"ל  העירייה  לראש  מכתבים  שלח  העירייה  מבקר 

 .  ועל אי תיקון הליקויים שנמצאו בכל דוחות מבקר העירייה  לתיקון ליקויים

 ( הוועדה לענייני ביקורת לא התכנסה בכלל. 2021לשנת  11עד כתיבת דו"ח זה )דוח מס'  •

   הוועדה לענייני ביקורת

 הביקורת:    הוועדה לענייניחברי   •

 עדיין מכהן,  –יו"ר הוועדה  .1

 התפטר  –חבר שני  .2
   התפטר   –חבר שלשי  .3

התכנסו עד מועד הגשת דוח  , אולם טרם 2022העירייה מינתה עוד שני חברים בחודש פברואר 

 זה.

  ים לשנ   10  - ו 9 ,  8,    7מס'    ות ון בדו"ח ילא התקיימה שום ישיבה לוועדה לענייני ביקורת לד  •

 .בהתאמה 2020 -ו  2019  , 2018,  2017

 אישור דוחות מבקר העירייה במועצת העיר 

 .  אושרמועצת העיר וטרם דיון טרם הוגש ל  2020לשנת  10מבקר העירייה מס'   ותדו"ח  •

 

וידווח בכל דוח ביקורת על מצב תיקון הליקויים   מבקר העירייה יעקוב אחרי תיקון הליקויים 

 בנספח מעקב ליקויים זה.
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 2020לשנת   10דו"ח מס' 

 

 נוכחות עובדי העירייה 

 הערות  הליקוי/הממצא  מס' 

  ושכר אדם כוח בנושא, במיוחד, נהלים בספר מרוכזים פנימיים עבודה נהלי אין טמרה בעיריית 1

2 

 : בתכנת נוכחות הסכם עבודה

 . עבודה בהסכם הגדרת להם שאין עובדים 10 ישנו כי, עולה •

 אחוז  לפי עובדות שתיהן בפועל אולם, שעה לפי עובדות שלכאורה עירייה  עובדות שתי ישנו •
מחתימה    .  עוד יוצא, כי אחת מהן לאהמערכת את  עדכנה לא אדם-כח ומחלקת, משרה

 בשעון הנוכחות. 

 . ביום אחת פעם מחתים אחר וחלק בכלל נוכחות מחתים לא העירייה מעובדי חלק •

 שנים הרבה לפני עובדת אם להיום חדלו( עובדת אם) 7 קוד להם שיש העובדות רוב •

 סים"עו 13 רק כי, עולה. העירייה  מעובדי 23 כוללת זו קטגוריה: רווחה הסכם – 8 קוד •

 הסכם עליהם חל לא הנותרים העובדים 10 ואילו, זה הסכם עליהם שחל הרווחה ממחלקת
 (.מנהלי בדירוג ש"מע ומדריכי, אחזקה עובד, מזכירות שתי, סייעת) הרווחה

, עולה. ביום אחת פעם נוכחות מחתימים העירייה מעובדי 7: אחת חתימה הסכם – 9 קוד •
 . כדין פנימי הסכם כל ללא ביום אחת פעם לחתום נוהגים אלה עובדים כי

 .  40% שמשרתה אחת עובדת רק כוללת זו קטגוריה:  שעות 3 הסכם – 11 קוד •

(. משרה חצי  בערך) ביום עבודה שעות 4 לפי עובדים 146 כוללת: שעות  4 הסכם – 12 קוד •

 עובדים 2: המשרה לאחוז בהתאם ביום שעות 4 -מ ביותר שעבדו עובדים 13 ישנו כי, עולה

 . 70% משרה עובדים 3 -ו 75% משרה עובדים 2,  80% משרה עובדים 6 ,100% משרה

, עולה%. 60 משרה לפי, ביום עבודה שעות  5 לפי  עובדים 5 כוללת: שעות 5 הסכם  – 13 קוד •

 עובדים  2 ועוד(, שרהמ %60 -מ פחות) ביום עבודה שעות 5 -מ בפחות עבדו מהם 2 כי

 (.  משרה 60% -מ יותר) ביום עבודה שעות 5 -מ ביותר שעבדו אחרים

 תקן אין זה בהסכם .בלבד 100%  נ"ש לסמל שעות הצובר הסכם הינו: צבירה – 14 קוד •

 משיוך  מסתייגת הביקורת. השונים העירייה  מעובדי 280 כוללת זו קטגוריה כי, עולה .שעות

 . נוספות שעות להם אין אלה מעובדים המכריע הרוב הרי, זו לקטגוריה עובדים 280

 80%  משרה אחוז לפי , ביום עבודה שעות 6.5 לפי עובדים 4 כוללת :6.5 הסכם – 15 קוד •
 70%  להם שיש שניים ועוד, 90%  לו יש השני, משרה 100%  לו יש אחד עובד כי, עולה. בערך

 . אלה לעובדים מתאים  לא זה  שקוד משמעות.  75% -ו

. בערך 70%  משרה אחוז לפי, ביום עבודה שעות  6 לפי עובדים 33 כוללת: 6 הסכם – 16 קוד •

 2, 90%-80%  בטווח עובדים 8 ,100%-90%  בטווח אלה מעובדים 20  של  משרות  כי, עולה

 מתאים  לא ל"הנ 16 שקוד, משמעות.  47%  שמשרתו אחד עובד ועוד 75%  שמשרתם עובדים
 .המשרה אחוזי בנתוני יסודיות טעויות להמון בנוסף, אלה לעובדים
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3 

 :ש"שע 42 בעירייה עבודה שעות תקן

 כמתחייב  ש"שע 42 במקום בשבוע עבודה שעות 39.5 עובדים' ב דור  – העירייה  עובדי  רוב •

 . ש"שע 2.5 של  חריגה, דין כל מהוראות

 במקום  ש "שע 35 אחר וחלק  ש"שע 32 עובדים, חינוכי פסיכולוגי שירות  מעובדי אחר חלק •

 . ש"שע 42

 

4 

 עובדים מקבלים שכר ללא החתמת נוכחות: 

 .חודשים באותם לנוכחות אינדיקציה בגינם אין בעוד שכר שקיבלו עובדים 116 מצאו •

 .  הנוכחות בשעון חתימה בעניין דין כל הוראות מיישמים לא העירייה מבכירי חלק •

 שחלק לציין חשוב . בכלל הנוכחות בשעון מחתימות לא המיוחד בחינוך  מהמלוות חלק •
 .  הנוכחות בשעון מחתימות כן מהמלוות אחר

 או /ו חופשה תיק להם מנוהל לא הנוכחות בשעון נוכחות להם שאין העובדים רוב •
 .מחלה

 

5 

 :ביום אחת פעם נוכחות  המחתימים עובדים

 מחתימים מהם חלק. ביום אחת פעם הנוכחות בשעון שמחתימים עובדים 12 נמצאו •
 .  מהעבודה ביציאה רק מחתימים שני וחלק בלבד לעבודה בכניסה רק

 הנוכחות  בשעון אחת פעם מחתימים העירייה מעובדי שחלק ידעה אדם כח מחלקת •

 .זה במחדל טפלה לא זאת ובכל דין כל להוראות בניגוד

 

6 

 דקות(:   10איחורים לעבודה )מעל 

 %.  71 הוא  לעבודה בזמן להגיע מאחריםה העובדים אחוז ממוצע •

  %.39 הוא דקות 30 עד המאחרים אחוז ממוצע •

 %.29  הוא דקות 30 מעל המאחרים אחוז ממוצע •

  %.7 הוא( שעה) דקות 60 מעל המאחרים אחוז ממוצע •

 לא ואף, אדם כח מחלקת מצד בקרה כל ואין גבוהה בתדירות מאחרים עובדיםה •
  .לאיחורים הגבוהה התדירות על לעובדים אזהרה מכתב שום נמצא

 סופרים, הרשמי לעבודה הכניסה זמן לפני לעבודה מגיעים העירייה מעובדי חלק •

 זמן  לפני מהעבודה יוצאים הם  ואז( עבודה שעות 8 כ"בד) העבודה שעות מכסת
 . הרשמי היציאה
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 חופשה שנתית 

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

1 

 צבירת ימי חופשה:

 העולות על היתרה המרבית הניתנת לצבירה. לחלק מהעובדים יתרות חופשה  •

ימי    55  -אדם לא מקיימת מבצע אכיפה, שבמסגרתו עובדים שצברו יותר מ-מחלקת כח •
בכפוף  תימחק,  תנוצל  שלא  החריגה  יתרת  אחרת  השנה,  סוף  עד  לנצלה  יחויבו  חופשה 

 להוראות כל דין.

העירייה תהיה רשאית  על מנת שהעובד "יאבד" את ימי החופשה הצבורים לזכותו, ובכדי ש •
"למחוק" אותם, על העירייה להראות כי ניתנה לעובד אפשרות לצאת לחופשה, וכי העובד  

 לא יצא לחופשה מסיבות התלויות בו )למשל אם העובד סירב לצאת לחופשה(. 
 לא נמצא שום מסמך המעיד שהעירייה פנתה לעובדים שייצאו לחופשה יזומה או מתוכננת. 

 

 

2 

 : חופשה לעובד במשרה חלקיתימי 

 עובדים קבלו פחות ימי חופשה מתקן חוקת העבודה. 3 •

 עובדים קבלו יותר ימי חופשה מתקן חוקת העבודה. 5 •

אדם לא יודעים כמה ימים -עובד אחד שלא מטביע אצבע בשעון הנוכחות ובמחלקת כח •
 ימי חופשה בחודש.  1.47ימים בשבוע וקבל  4עובד בשבוע, ובכל זאת, חושב לו לפי 

 

 

3 

 ניצול ימי חופשה:

כח • יישום -מחלקת  אחרי  עוקבת  ולא  כראוי,  שנתית  חופשה  תיק  מנהלת את  לא  אדם 
 ".ימי חופשה  14העובד חייב בכל שנה או בשנה שאחריה לנצל לפחות  : "כל דין  הוראות  

 ."ימים רצופים לפחות 7משך התקופה המינימלי שעל העובד לנצל הינו " -ו

משך   • בעניין  העירייה  עובדי  אצל  מודעות  חוסר  ימי יש  ניצול  והיקף  החופשה  תקופת 
 החופשה המינימלי.

 

 

4 

 : קיזוז זמן איחורים לעבודה מימי החופשה

  7:30אדם נהגה לקזז זמן האיחורים לעבודה )הגעה לעבודה לאחר השעה  -מחלקת כח •
 .בבוקר( של חלק מעובדי העירייה מזמן ימי החופשה המצטברים לזכות העובדים

שעות    3שעות, אז מחלקת כח אדם מקזזת    3להגיע לעבודה בערך  ז"א, אם העובד איחר  
 מיתרת ימי החופשה. 

 

 

5 

 מיצוי חופשה שנתית במוסדות מערכת החינוך

כי   • שנתית    40עולה  חופשה  ימי  צברו  ועוד(  מלוות  סייעות,  )מזכירות,  הספר  בתי  עובדי 
 למרות שהם מנצלים את החופשה בתקופות הפגרות בבתי הספר.

וניצול   • לזכאותם  מעקב  מתנהל  לא  בעירייה,  אחרים  חינוך  ומוסדות  הספר  בתי  עובדי 
 אדם. -חופשותיהם במחלקת כח

 

 

6 

 פנקס חופשה

אדם לא מנהלת פנקס חופשה לעובדי בתי הספר ומסודות חינוך אחרים בניגוד  -מחלקת כח •
לימי החופשה שלהם  להוראות החוק. כך לא ניתן לעקוב ולבדוק ניצול עובדי בתי הספר  

 בפועל.
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7 

 :אדם-החופשה לפי נתוני השכר מול נתוני כח

, אין התאמה בין ימי החופשה בתלושי השכר לבין נתוני  מעובדי העירייה  99.2%עולה, כי   •
 אדם.-מחלקת כח

משמעותיים   • הפרשים  ונוצר  נכונות  אינן  לכאורה,  השכר,  במדור  החופשה  ימי  יתרות 

 אדם.  -בהשוואה ליתרות הנמצאות במחלקת כח

הדגיש   2011הביקורת מסתייגת מניהול ימי החופשה, במיוחד, ודו"ח מבקר העירייה לשנת   •

ה של עובדי  אדם בעניין יתרות ימי החופש-על אי ההתאמה בין מדור השכר לבין מחלקת כח

 העירייה, ובכל זאת לא נעשה שום דבר לתיקון ליקויים אלה.  

 

 

8 

 יתרות ימי חופשה במינוס )שלילי( 

העירייה לא דרשה משום  לציין, כי    ( יש להם יתרת חופשה שלילית.6%עובדים שבמדגם )  7 •
 עובד לצאת לחופשה, וכי העובד מדעת עצמו יוצא לפי בחירתו. 

אדם בניהול תקין -הביקורת, יתרת ימי חופשה שלילית היא מחדל של מחלקת כחלדעת   •
 לתיק חופשה שנתית לעובדי העירייה. 
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 דמי מחלה 

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

1 

 יתרת ימי מחלה שלילית

להסדיר, אמורים  וה  אדם נהלים המסדירים אופן ניהול חופשת המחלה-אין במחלקת כח •
 בין היתר, שלא ניתן לנצל ימי מחלה מעבר למכסה המצטברת של העובד.

ממצאי הבדיקה מצביעים על חריגה של עשרות עובדים ממכסות ההיעדרות המותרת   •
 מהעבודה בהיקף של מאות ימי עבודה במימון הקופה הציבורית. 

 מהמכסות.  ותהוראות החוק לא עוגנו במערכת הממוחשבת, ועל כן היא מאפשרת חריג •

 אין בקרה ומעקב אחרי ניצול העובדים לימי המחלה.   •

 

2 

 עובדים שאים להם תיק מחלה במערכת הממוחשבת 

כי בתלושי השכר, ו  עובדים שאין להם תיק מחלה במערכת הממוחשבת  63עולה, כי יש   •
 עובדים אלה נרשם לזכותם ימי מחלה.

ימי   • צבירת  ונכונות  תקינות  לבדוק  ניתן  נתונים לא  ואין  היות  השכר,  במדור  המחלה 
 במחלקת כח אדם. 

עובדים לא מחתימים נוכחות, ועל כן לא ניתן לדעת באם עובדים אלה נעדרו בשל  החלק מ •
 מחלה.

 אין כל בקרה ומעקב אחרי ניהול תיק המחלה במערכת הממוחשבת.  •

 

3 

 צבירת ימי מחלה לעובדים שכבר הפסיקו לעבוד 

עובדים שהפסיקו את עבודתם בעירייה לפני שנים, ובכל זאת עדיין נרשם לזכותם    13ישנו   •
 ימי מחלה( שלא כדין.   3552צבירת ימי מחלה )

בחודש   • )ח.ל.ת(  תשלום  ללא  לחופשה  שיצא  לא    9/2019עובד  אדם  כח  מחלקת  אולם 
 הקפיאה את זכויותיו והמשיכה לתת לו צבירת ימי מחלה.

 

4 

 אדם לבין תלושי השכר-יתרות ימי מחלה בין מחלקת כח פרשיה

ל • התאמה  לבין    96%  -אין  השכר  תלושי  בין  במדגם  העובדים  של  המחלה  ימי  מיתרות 
מחלקת כח אדם. בהיעדר מנגנון בקרה קפדני, נתונים אלו נחשפים למצבים של סדרת  

ולא ת יוצר מצב שבו הנתונים במחלקת משאבי אנוש שונים  ואמים את  ליקויים, אשר 
 הנתונים במדור השכר. 

במדור השכר, יתרות ימי המחלה הנצברים יותר גדולים ממה שנרשם במחלקת כח אדם   •
 ימי מחלה.  3206בהפרש של 

ימי   • שיתרות  חשוב מאוד  ולכן  עתידית,  כספית  בהוצאה  צבורים משתקפים  ימי מחלה 
 מחלה צבורים יהיו נכונים ומותאמים. 

 

5 

 וצבירת ימי מחלה משרה חלקית 

ימי  • מספר  לדעת  ניתן  לא  ולכן  הנוכחות,  בשעון  מחתימים  לא  העירייה  מעובדי  חלק 
 העבודה בפועל בשבוע, וזה גורם למחדל במתן הזכאות למכסת ימי המחלה לעובדים אלה. 

יש פגם במערכת הממוחשבת ו/או טעונה שיפור טכנולוגי, לרבות כשהמערכת    ,לכאורה •
 בנתונים. לא התריעה על מחדלים

 

6 

 הבדלים בימי עבודה לחישוב מכסת חופשה שנתית ומכסת חופשת מחלה 

אין בקרה, הקפדה ומעקב אחרי רישום ימי עבודה אחידים לחישוב המכסות של חופשה  •
 שנתית וחופשת מחלה.

עולה, כי לאותו עובד, יש בסיס של ימי עבודה שונה בין חישוב ימי המחלה לבין חישוב   •
 החופשה. ימי 

 לדעת הביקורת המערכת הממוחשבת טעונה שיפור ושדרוג.  •
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 2019לשנת   9דו"ח מס' 

 

 ביקורת במתנ"ס ע"ש שיח זכי דיאב 

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

1 

 נהלי עבודה:

ואינם מהווים קובץ נהלים מקיף. אין בנהלים אלה הגדרת תפקידים וסמכויות,    חלקייםהנהלים הקיימים הם   •

 אין בהם שיטת עבודה, טפסי עבודה ואין בו כלים שיאפשרו בחינה של עמידה בנוהל.

)למעט    לא מצאה שום החלטה של האסיפה הכללית ו/או הוועד לאישור ואימוץ נהלים אלההביקורת   •

 ע"י וועד ההנהלה.  9/2019נוהל רכש(. למעט נוהל הרכש שאושר בחודש 

 

2 

 תקציב: 

אינו משקף את כלל התמיכה המועברת אליו   רהתקציב שאושר עבו  –   עובדי עירייה • בעירייה  המתנ"ס 

נגישות  . ממצאנו העלו כי עובד אחד שהינו עובד עירייה במשרה מלאה מועסק במתנ"ס בתפקיד רכז בפועל

מלא  והשתלבות בתקציב  באופן  כלולה  ואינה  העירייה  ידי  על  משולמת  משכורתו  עבור    2018.  שאושר 

   .₪ 162,060 -בכ 2018פעילות המתנ"ס. עלות השכר השנתית של עובד זה הסתכמה בשנת 

זמנים חלק מהשירותים מו  וכי  עולה,התקציב הייעודי הינו כנגד אספקת שירותים שונים.    –תקציב ייעודי   •

העבירה העירייה למתנ"ס תקציב ייעודי בסך   2018. בשנת ע"י העירייה ללא הזמנות עבודה ו/או הסכם

ושירותים ע"ס   כי  , ו₪ עבור פעילויות פרטניות  5,513,989של   ללא    563,000בוצעו פעילויות   ₪

   הזמנה ו/או הסכם.

ייעודי, כל   של המתנ"ס  במערכת החשבשבת  –ניהול תקציב   • ייעודי לתקציב לא  בין תקציב  אין הפרדה 

ההתחשבנות מול העירייה מנוהלת בכרטיס אחד. התקציב הלא ייעודי מחולק לרבעונים ואינו תלוי בדבר.  

 תלוי בביצוע ואישור העירייה. ויה ילעומת זאת, התקציב הייעודי המיועד לפרויקטים שהוזמנו ע"י העיר

תקופתיתה • מבצע ה  הנהלת  –  תאמה  לא  בעירייה  יתרות    תחשבונות  והתאמת  שוטפת  כרטסת  התאמת 

  תקופתית מול המתנ"ס. רק בסוף שנה נעשו התאמת יתרות.

 

3 
 העדר מעקב אחר ביצוע החלטות )ישיבות וועד ההנהלה( : 

 מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות וועד ההנהלה לא נמצא דיון שנערך בנושא מעקב אחר ביצוע החלטות אלו.  
 

4 

 :   חתימה על פרוטוקולים

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב  : "  23, סעיף  1980-לפי חוק העמותות תש"ם

 ." רה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיהראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאו

ע"י יו"ר הועדה )או    שכל הפרוטוקולים אינם חתומים, נמצא  2018  -ו  2017מסקירת הפרוטוקולים לשנים  

   משתתף אחר שנכח בישיבה(.

 

  מתנ"ס בשנים אלה.ע"י המבקר הפנימי של ה לא נערכה ביקורת :2018 -ו 2017העדר ביקורת בשנים  5

6 

 כח אדם:  

.  במתנ"ס מועסק עובד בתפקיד רכז נגישות והשתלבות שהינו עובד עירייה:  העסקת עובדי עירייה במתנ"ס •

הביקורת מעירה, כי עובד זה משובץ בתקני העירייה ומקבל שכר מהעירייה ושכרו נרשם בין סעיפי שכר 

 בעירייה, למרות שאינו עובד פיזית במתקני העירייה אלא במתנ"ס. של מחלקות 

, המתנ"ס והחברה למתנ"סים אינו כולל הסכם בדבר השאלת עובדים ואינם ההסכם המשולש בין העירייה

 מסדירים את תנאי העסקתם של עובדי העירייה המושאלים למתנ"ס וזכויותיהם. 

 ושאל לו על ידי העירייה אין רישום נאות בספרי המתנ"ס לגבי העובד המ
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קיימת חשיבות לקבלת צילום ת"ז של העובד ביום קליטתו לעבודה, על מנת לאפשר  :  צילום תעודת זהות •

 .אימות של הנתונים שנמסרו על ידי העובד, לרבות מספר ת"ז, מצב משפחתי, פרטי ילדים וכדומה

 נמצא צילום תעודת זהות בתיק האישי.מהעובדים שנכללו במדגם לא  44% -בבדיקת הביקורת נמצא ש

מהעובדים שנכללו במדגם לא מתבצעת בדיקת קרבה משפחתית    47%עולה, כי  טופס קרבה משפחתית:   •

 עם המועסקים במתנ"ס, והעובד אינו נדרש למלא טופס כאמור ואינו נדרש לדווח.

7 

 עובדי צינור:  

 העירייה העבירה למתנ"ס את עלות העסקתם.  ו  ,המתנ"סעובדים שהועסקו ע"י העירייה אך שכרם שולם על ידי  

 לא קיים הסדר כתוב עם העירייה לגבי אופן העסקתם  •

  500,404עובדי צינור בתוכניות שונות ומשלמת למתנ"ס תקציב בגין עלות שכ"ע ע"ס    10המתנ"ס מעסיק    •

 ₪.  158,596ועוד הוצאות אחרות ע"ס  ₪10% בנוסף לעמלת התקורה בשיעור 

₪, בנוסף    175,841בסך    עובדים בעלות שכר עבודה  4מועסקים    )מנוהלת בעירייה(:  אתג"רתכנית   .1

    ₪.     15,159בסך  10%לעלויות תקורה 

₪, בנוסף    249,748בסך    עובדים בעלות שכר עבודה  4מועסקים    )מנוהלת בעירייה(:עיר ללא אלימות   .2

    ₪.  118,252ועוד הוצאות אחרות בסך  10%לעלויות תקורה 

עובדות כמשלימות למורות בבי"ס אלבירוני    2מועסקות     )אין במתנ"ס שום גן שפתי(:סייעות גן שפתי   .3

   ₪.  25,185ועוד הוצאות אחרות בסך  10%בנוסף לעלויות תקורה ₪   74,815ואלזהרא בעלות בסך 

 עובדי עירייה ע"י המתנ"ס, לכאורה, היא פעולה לקויה ולא תקינה ומנוגדת למנהל ציבורי תקין. העסקת  •

 

8 

 תהליך רכש והתקשרות עם ספקים:

המנהל לא הגיש את המלצותיו לדיון ולאישור וועדת   בכל הרכישות מהספקים שבמדגם,:  העדר וועדת רכש •

 ה וועדת רכש בכלל. יוצא, שלא מונתה וועדת רכש למתנ"ס.תלא היש הרכש, משום

(  מהן  74%)  - ₪( שנכללו במדגם, יצא כ  10,000חשבוניות )שהעלות מעל    42בגין  :  העדר הצעות מחיר •

ל הרכש של המתנ"ס. המשמעות, בוצעו רכישות  לא נתקבלו הצעות מחיר בגין חשבוניות אלה, בניגוד לנוה

 טובין/שירותים מספקים ספציפיים באופן לא שוויוני, ללא השוואת מחירים, ללא בקרה וללא פיקוח. 

בניגוד לכללי מנהל תקין ולא ניתן    אין תיעוד לביצוע השוואות מחיריםבהיעדר וועדת רכש ופרוטוקולים,   •

 לבחון את מהות הרכישות האלה ובאם יש מוצר/שירות בלעדי.    

( מהן לא הופק תעודות  31%) -חשבוניות שנכללו במדגם, יצא כ 42גין ב: העדר הזמנות טובין/שירותים •

מנכ"ל   אישור  ללא  לספקים  הזמנות  בוצעו  המשמעות,  למתנ"סים.  החברה  של  לנהלים  בניגוד  הזמנה, 

  המתנ"ס ללא בקרה וללא פיקוח. 

קו בתאריכים  כי ההזמנות הונפ(, ו69%  -לכל רכישה )כ  נפיק הזמנותלא מהמתנ"ס  :  תאריך הנפקת ההזמנה •

שונים: לפני, אחרי ובאותו תאריך של החשבוניות. הביקורת מסתייגת מהעובדה שהמתנ"ס מנפיק הזמנה 

מראה   כזו  התנהלות  החשבוניות.  של  תאריך  באותו  שהונפקו  להזמנות  וגם  החשבונית.  תאריך  לאחר 

פק. התנהלות כזו  שהמתנ"ס מבצע את רכישותיו ללא הזמנה בפועל, וההנפקה היא רק לצרכי תשלום לס

 היא בניגוד לכללי המנהל התקין ובניגוד לנהלי הרכש של החברה למתנ"סים.  

  10,000נהלי הרכש של החברה למתנ"סים, כל חשבונית מסכום של מעל    "פע :  העדר אישור ועדת כספים •

אחת מהחשבוניות הכלולות במדגם לאישור  בגין אף  תיעוד  נמצא  ועדת כספים. לא  מחויבת באישור   ₪  

ועדת כספים. ידי  נמצאו  בנוסף,    שניתן על  ועדת הכספים מלא  ישיבות  היום  1/2017  -פרוטוקולי  .  ועד 

 , אין אפשרות לדעת באם ישיבות ועדת הכספים עלה לדיון אישורי התקשרויות עם ספקים. משמעות

₪.   171,090המתנ"ס רכש שירותי קייטרינג לקייטנה מכפר נופש טמרה בע"מ בסכום של  :  חובת מכרז •

 סכם זה מחייב פרסום מכרז. המתנ"ס לא ערך ולא פרסם מכרז.

  לפי מנהל המתנ"ס, ספק זה הוא אחד הזכיינים של משרד החינוך לאספקת קייטרינג לקייטנה.
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לדעת הביקורת, היה צריך לקבל רשימה של הזכיינים בצפון ממשרד החינוך, ולכנס וועדת הכספים ו/או  

 .אם להוראות כל דיןוועדת הרכש ולבחור ספק בהת 

עולה, כי סוכן הנסיעות פאדי טורס הוציא  :  אי התאמה בין פירוט ההזמנה לבין הצעת מחיר/חשבונית •

₪ עבור טיול לאנטליה, וגם שלושת הצעות המחיר הן עבור טיול לאנטליה,    24,800למתנ"ס חשבונית ע"ס  

   שבוע התרבות.  היתה עבור טיול לפנסיונרים לים המלח במסגרת עצמה אולם ההזמנה

9 

 : העדר נוהל רשימת אינוונטר

נמצא שלהנהלת המתנ"ס אין ספר )ידני ו/או ממוחשב( שכולל את כל הרכוש הקבוע של העומד לרשותה ואשר 

נרכש מכספי פעולתה. בהעדר ספר האינוונטר לא ניתן לבצע בפועל בקרה אפקטיבית ויעילה על הרכוש הקבוע  

 של המתנ"ס.

 

10 

 : העדר יועץ בטיחות למתנ"ס

המתנ"ס איננו מעסיק באופן שוטף יועץ בטיחות לבדיקת תקינות המתקנים. בהעדר יועץ בטיחות, אין כיום גורם  

מקצועי שיודע לומר האם המתקנים הקיימים עומדים בדרישות התקן ו/או החוק. בנוסף אין לאף אחד מהגורמים  

 נים.  במתנ"ס ידיעה אילו בדיקות ואילו אישורים נדרש לקבל בכל אחד מהמתק

 

11 

 : אישורים סטטוטוריים

 :  בהעדר יועץ בטיחות ובהעדר תיק בטיחות לכל אחד מהמתקנים

 לא מנוהל תיק בטיחות לכל אחד מהמתקנים ואין תיעוד לשום אישורים הקשורים לבטיחות. : תיק בטיחות •

המתנ"ס נכלל בקטגוריה של אירועים רבי קהל ולכן קיימת חשיבות רבה לקיימו של רישיון   - רישיון עסק •

העסק למתנ"ס. להזכיר בהקשר לאסונות שקרו ונחקרו כגון באולמי ורסאי בירושלים, באולם ספורט בבית  

 . עולה, כי אין למתנ"ס רישיון עסק כמתחייב מהוראות כל דין ספר בבאר שבע ועוד.
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 2018לשנת   8דו"ח מס' 

 מחלקת תברואה 

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

1 
אין נהלי עבודה כתובים, המחלקת מתפקדת לפי הנחיות הממונים ואין אחידות    נהלי עבודה פנים מחלקתיים: 

 בהנחיות אלה והן משתנות בהתאם לנסיבות המצב 
 

  : לא מאויש תפקיד תברואן במחלקת התברואה תברואן 2

3 
משרה כל אחד, ורק אחד מהם נותן שירות ווטרינרי    50%  -מועסקים שני ווטרינרים ב   :שירות ווטרינרי

 לעיר, ואילו השני מועסק בדברים אחרים שלא קשורים למהות העיסוק שלו.
 

  : הנתונים של כלי האצילה מנוהלים ידנית, בין אם זה רישום ידני ובין אם זה באקסל. פינוי ואיסוף פסולת 4

5 

: הרישום לתלונות הציבור והמעקב מנוהלים ידנית, אין רישום לתאריך הטיפול וסטטוס התלונה. ציבורתלונות  

אין תכנה ממוחשבת רלוונטית לטיפול בתלונות ציבור, אין אפשרות לשלוף מידע ונתוני אודות מספר התלונות.  

 וזמן הטיפול בו.   הטיפול והמעקב אחרי תלונות אלה הוא לקוי. אין משוב מהתושב על טיב השירות

 

6 
הספק הוסיף את המע"מ   2017: אין הקפדה על התחשבנות עם הספק, כך בשנת  תשלום לחברת פינוי האשפה

 ₪.  39704פעמיים לכמה חיובים )הפרשים(, הפרש של 
 

7 
: לפי הסכם ההתקשרות, העירייה רשאית לדרוש מהקבלן להתקין ולתחזק מערכת איתור )על  מערכת איתור

 דבר שהעירייה לא עשתה.  חשבון הקבלן( על הרכבים ובמשרדי העירייה לצורך מעקב,
 

8 
לפי הסכם ההתקשרות, הקבלן יספק לעירייה, ללא תמורה, מכשיר קשר/מירס המותאם  מכשיר קשר/מירס:  

 לרשת התקשרות של רכבי הקבלן, דבר שלא נעשה. 
 

 

 

 הפיקוח בעיריית טמרה 

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

1 
אין בעירייה מחלקה/מדור/יחידה של פקחים, וכי הפקחים עובדים בצורה מפוזרת בהתאם להנחיות ההנהלה  

 באופן ישיר.   
 

  אין בעירייה ספר נהלים המגדיר משימות הפקחים, הכפיפות שלהם, סדר העדיפויות לביצוע ואופן עבודתם. 2

3 
למנהל מחלקה/מדור )מכיוון שאין מחלקה לפיקוח(, דבר שאינו  הפקחים כפופים ישירות להנהלת העירייה, ולא  

 תקין מבחינה ארגונית. 
 

  משרת תברואן לא מאוישת, הן במלקת התברואה והן בפיקוח בכלל. 4

5 
לא מוגדר מדד ביצוע לפעילות של הפקחים, ומדד הביצוע היחיד הקיים הינו סגירה ומתן התייחסות לפניות 

 .מוגדרים לפקחים כל יעדים או מדדי ביצוע בקשר עם אף אחד מתפקידיהציבור במועדן. לא 
 

6 
הפקחים לא עובדים על פי תכנית עבודה כללית שנתית ו/או רבעונית ואפילו לא שבועית, שעל פיה אפשר 

 למדוד את מידת ההצלחות והשגת יעדי התוכנית של הפקחים.  
 

7 
בכדי   מהדרוש  פחות  הוא  הכללי  באזורים  הפיקוח  ,לרבות  לצרכים  מענה  ולתת  העיר  חלקי  כל  את  לכסות 

 הפתוחים והמרוחקים, ולאור העלייה בהשלכת פסולת במקומות אלה.
 

8 
( ולא בימי שבת הן בפיקוח הכללי והן בפיקוח  15:30אין עבודת כוננות אחרי יום העבודה הרגיל )אחרי השעה  

 התברואתי. 
 

9 
עצמם את הניהול המשרדי, ואף אינם מקימים לעצמם תיקי רישום וטיפול ומעקב. הפקחים אינם לוקחים על  

 מצב זה נבע מכך שאין בסיס ארגוני לפקחים, אשר מחולקים לארבע פונקציות ארגוניות.
 

 
יש מחסור באמצעי מעקב ובקרה על פעילות הפקחים ולא קיימת כל מערכת לאיתור, מעקב ושליטה על מיקום  

 ת הפקחים בזמן אמ
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 מזנונים במתחם בתי הספר

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

  אין בעירייה ספר נהלי עבודה, המסדירים, בין היתר, את כל הקשור להפעלת מזנונים במתחם בתי הספר.  1

  הביקורת לא מצאה ולא הומצא לה מסמך המסדיר את תשלום דמי השכירות ישירות לקופות בתי הספר.  2

3 

הוראה כתובה של ראש העיר ו/או    ביקורתהנחייה מטעם העירייה בכתובים ואף לא הומצא למצא כל  נ לא  

 הנהלת העירייה בעניין גובה דמי השכירות ואיפה ישולמו. 

המפעילים משלמים דמי השכירות ישירות לבית הספר מזה כמה שנים, והפך להיות נוהג מסוים, אף בלי  

 כל הוראה מפורשת מהעירייה בעניין זה.

 

4 

העדר גורם אחד בעירייה המרכז את כל נושא המזנונים בבתי הספר והמתאם בין הגופים השונים בעירייה  

הקשורים לנושא: נכסים, שומה וגבייה, רישוי עסקים ואחרים. כמו כן נמצא כי גם התיאום בין הגופים  

 השונים והעברת המידע ביניהם לקויים.   

 

5 
זנונים במתחם בתי הספר בטמרה. כל המזנונים הופעלו ללא מכרז  לא נערך בעירייה שום מכרז להפעלת מ

 ובאופן לא שוויוני.
 

6 
לא נמצא חוזה שכירות בין העירייה לבין מפעילי המזנונים, למעט הסכם עם מפעיל מזנון במתחם תיכון 

 .2001ותוקף ההסכם עד שנת  2000אלכוארזמי שנחתם בשנת 
 

7 
דמי השכירות. לא נמצא בעירייה שום מסמך שאושר כדין והמעיד על גובה כי לא ברור מי קבע את גובה  

 אחיד ומוסכם של דמי השכירות של המזנונים.
 

  הביקורת לא איתרה פוליסות ביטוח חבות מעבידים בעירייה על שם מפעיל המזנון ועל שם העירייה,  8

9 
ביטוח אחריות כלפי צד ג' מפני סיכונים בגין כל נזק ומפגע כלשהם ואשר עלולים להיגרם לצד    לא נמצא

 שלישי, לרבות ביטוח עובדים ומבקרים במזנון ומסוג בו מבוטחים עסקים לממכר מזון ובתי אוכל.
 

10 
במשך  ₪. העירייה לא גבתה    108,288  -מסתכם ב  31/12/2018עד  עבור המזנונים    סה"כ חוב ארנונה

 שנים את תשלום הארנונה עבור המזנונים שבתחום בתי הספר, לפחות חלק ממפעילי המזנונים בבתי הספר. 
 

11 

שנים ללא   7. צבירת חובות ארנונה במשך  2016העירייה לא נקטה בשום פעולה לגביית החובות לפני שנת  

נקיטת פעולה לגבות את החוב. חובות אלה אינה מתיישבת עם חובתה של העירייה לגבות את המס    כל 

 המגיע לה כדין.  

₪ עבור חוב ארנונה בפיגור, שלפי פסיקת בג"צ חל עליו התיישנות,   57,979העירייה הפסידה סך של  

 ולכאורה חוב זה טעון מחיקה מספרי העירייה. 

 

12 
מים  המזנונים בבתי הספר מחוברים לרשת החשמל ולרשת המים של בתי הספר, ללא שעון חשמל ומד  

 נפרדים כך שבאופן זה, נושא בית הספר בהוצאות אלו. 
 

  בכלל.  2017 – 2015ספר השנים ה יבתחלק של העירייה לא בקרו אצל המזנון ב יםהווטרינר 13

14 

למכור   אסור"  "ומה  מותר"  "מה  לגבי  וברורות  חדות  הנחיות  קיימות  החינוך,  משרד  מנכ"ל  חוזר  לפי 

ספר. על אף זאת, הביקורת העלתה כי אין דרישה ,מצד העירייה, שתחייב מפעילי  במזנונים המופעלים בבתי  

 המזנונים לפעול על פי הכללים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 

15 

במזנונים בבתי הספר בעיר נמכרים מוצרים עליהם קובע חוזר מנכ"ל משרד החינוך כי הם אסורים למכירה,  

ללא כל הגבלה או פיקוח מצד העירייה, וכי הם נקבעים על ידי מפעיל המזנון ללא כל התערבות של עיריית 

 טמרה, ובטח לא בהתאם להנחיות משרד החינוך.   

 

  ו/או פיקוח בכתב על המצב התברואי במזנון.    לא נמצאו דוחות בדיקה  16

17 

להישמע  מתחייב  שהמעפיל  התניה  כל  אין  המזנון,  מפעיל  לבין  העירייה  בין  כדין  חתום  הסכם  בהיעדר 

להוראות מנהל בית הספר בכל הנוגע להפעלת המזנון, והשוכר מוכר ללא כל הגבלה על סוגי המזון ו/או  

 אחר.המשקאות ו/או כל ממתיק 
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 2017לשנת   7דו"ח מס' 

 ניהול עצמי בבתי ספר בטמרה 

 בי"ס אלזהראא ג' 

 

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

  המזכירויות הראשיות בבתי הספר חסר להן הרבה הכשרה והדרכה בניהול כספי תקין 1

2 

 בקרה ומעקב אחר התנהלות ביה"ס:

חינוך או גורם אחר בעירייה אודות ההכנסות וההוצאות לא קיימת כל בקרה על ידי הגזברות ו/או מחלקת   •

 של בית הספר 

הספר מתנהל באופן עצמאי, אינו מעביר דיווח לגזברות העירייה ו/או למנהל מחלקת החינוך ואלו -בית •

 הספר כי זה יעביר דיווח שנתי בנושא ניהול כספי הורים. -אף לא דרשו מהנהלת בית

"ל תשע"ו, לא נערכו בדיקות ו/או ביקורות בבתי הספר בנושא במהלך שנות הלימודים תשע"ז ובשנה •

הניהול הכספי, ולא היה פיקוח שוטף מטעם העירייה על הניהול הכספי בבתי הספר שבניהול עצמי ולא  

 נבדקו סגירת החשבונות לאחר סיום שנת הלימודים 

 

3 

 בקרה ומעקב אחר דוחות כספיים: 

 לימודים דו"ח דוח כספי מבוקר ומאושר ע"י רואה חשבון כנדרשלא מעביר בכל סוף שנת "ס בי •

לדו"ח הכנסות והוצאות לא צורפו כל המסמכים הנלווים הרלוונטיים: צורף רק דף בנק המראה את יתרת  •

 וכד'.  1/8/2015, ולא צורף פירוט תנועות הבנק כולל יתרת פתיחה 31/7/2016סגירה 

 ל מועדי קבלת הדוחות הכספיים מבתי הספר . לא נמצא במחלקת החינוך רישום מרוכז ש •

למנהלת  • מכתבים  נשלחים  ולא  דוח,  כל  לגבי  החינוך  מחלקת  ומנהל  הגזבר  בנוכחות  דיון  מתקיים  לא 

המוסד החינוכי הכוללים ממצאים, הנחיות והמלצות בנושא ההתנהלות הכספית, דבר, שלדעת הביקורת  

 הוא חיוני מאוד. 

ימודים, בכל בית ספר בניהול עצמי, סקר בקרה פנימית, לבחינת איכות העירייה לא מבצעת מידי שנת ל •

 הנהלת החשבונות והניהול הכספי של בתי הספר כנדרש.     

 

4 

 דיווח להורים: 

 בית הספר אינו מדווח לוועד ההורים כנדרש •

ביה"ס מגישים  הביקורת מדגישה כי בניגוד לתקנות לימוד חובה ולהוראות מנכ"ל משרד החינוך, אין  

 דיווח מדי סוף שנת לימודים. 

 

5 

 אופן הניהול הכספי בבתי הספר

העירייה אינה מקבלת מהנהלת בית הספר תקציב שנתי מפורט במסגרת ההיערכות לקראת פתיחת שנת  •

 הלימודים. 

 

6 

 ניהול חשבון בנק:

 לא נמצא פרוטוקול זכויות חתימה בספרי בית הספר  •

מורשי החתימה בחשבון בנק ניהול עצמי הם: מנהלת ביה"ס וסגן המנהלת, שני :  חשבון ניהול עצמי •

עובדי משרד החינוך, זאת בניגוד להוראות כל דין, שקובע כי הרשות תעניק זכות חתימה בחשבון הניהול 

 העצמי למנהל בית הספר ולנציג גזברות הרשות המועסק בבית הספר.

הורים • החתימה  חשבון  מורשי  בניגוד :  זאת  המנהלת,  וסגן  ביה"ס  מנהלת  הם:  הורים  בנק  בחשבון 

 להוראות כל דין, ואין נציג מטעם וועד ההורים שיהיה מורשה חתימה החשבון בנק הורים כנדרש.
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7 

 התאמת בנקים:

 התאמות הבנק אינן מועברות לאישור מנהלת בית הספר, כנדרש. •

ואינה מתעדת דפי  בחשבונות העו"ש עימם היא ביצעה התאמות בנקיםהמנהלנית לא הפיקה דפי תנועות  •

 לפי רצף לדף קודם, כנדרש. ורציף בנק באופן שוטף

אין קלסר מיוחד לדפי הבנק של שני החשבונות של בית הספר, לא דאגה להדפיס ולתייק דפים אלה   •

 בקלסר. 

 

8 

 מלגות לתלמידים:

 המלגה שנותרה, כנדרש.בית הספר לא מחזיר להורים יתרת  •

, ואילו הגבייה מיתר  100%גביית תשלומי חובה ורשות מתלמידים שקבלו מלגות ממשרד החינוך הוא   •

ל רק  הגיעה  מלגות(  קבלו  )שלא  גבייה 60%  -התלמידים  על  כראוי  הקפידה  לא  הספר  בית  הנהלת   .

 פוטנציאלית מיתר התלמידים שלא קבלו מלגות ממשרד החינוך. 

 

9 

 הורים:תשלומי 

 (.  52% -בשנת תשע"ו הוא נמוך מאוד )כ"ס  אחוז הגבייה מהתלמידים עבור תשלומי חובה בבי •

 (. 63% -אחוז הגבייה מהתלמידים עבור תשלומי רשות, הוא נמוך יחסית )כ •

לכאורה, הנהלת בית הספר לא מצתה את כל האמצעים בכדי להגדיל את אחוז הגבייה, לרבות תשלומי   •

 חובה. 

 תיעוד בבית הספר לניסיונות הגבייה המבוצעים. לא קיים  •

 

10 

 ביצוע רכש:  

 התקשרות עם ספקים: .1

ובחירת   • מחיר  מכרזים/הצעות  קיום  בדבר  העירייה  הוראות  את  נאות  באופן  מיישם  אינו  ביה"ס 

הספקים, ומבצע רכישות והתקשרויות באופן עצמאי ללא הגבלת סכום ולא בהתאם לטבלת הרשאות 

 רכש והתקשרות שאמורה להיקבע בנוהל רשותי . 

שונים בביצוע רכישות )עשרות אלפי ₪(, ומסתפק  בית הספר אינו נוהג לקבל הצעות מחיר מספקים   •

 .  בבחירה ישירה לספק מסוים

• ( תשע"ו  שנה"ל  במהלך  הרכש  וועדת  כינסה  לא  פעם  אף  הספר  בית  עד   1/8/2015הנהלת 

( לבחירת ספק, גם כאשר נתקבלו הצעות מחיר, והבחירה לספק זוכה נעשתה ללא וועדת 31/7/2016

 רכש וללא כל פרוטוקול. 

נהלות בבחירת הספקים הוא לקוי, בניגוד להנחיות ולנהלים ואינו מתייצב עם מנהל ציבורי  אופן ההת  •

 תקין.

ולא "ס  בי • רכש,  הזמנת  לספק  מעביר  שקדמו   לא  התכתבויות  ההזמנה:  תיעוד  לצורך  שומר 

 להתקשרות.

רצונו בעת קבלת הטובין/השירות אין כל גורם בבית הספר שיאשר קבלת הטובין/השירות לשביעות   •

 בחתימת ידו על גבי תעודת המשלוח/החשבונית שתתקבל מהספק.

לפי ההסכם, לאחר העברת הטובין או ביצוע השירות, הספק יעביר למזכירה חשבונית או חשבונית  •

בין ההזמנה המאושרת לבין   קבלה. עם קבלת החשבונית מהספק תוודא המנהלנית התאמה מלאה 

 תיעוד מתאים.  החשבונית. לגבי כל אי התאמה ייערך 

יוצא, כי מהלך כזה לא מתקיים בכלל, וכי לרוב, החשבוניות משולמות ללא כל נגיעה של המזכירה  

 הראשית, שהינה המנהלנית, בפרט, והמנהלנית אינה מורשת חתימה. 

יוצא,  "ס.  לפי ההסכם, חשבונית המקור, בתוספת סעיף ההוצאה אליו תשויך, תאושר על ידי מנהל בי •

כי מהלך כזה לא מתקיים, וכי המנהלנית רושמת את ההוצאות ללא כל נגיעה ו/או אישור של מנהלת 

 בית הספר.  
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 הסכמי מסגרת משותפים: .2

היו מקרים בהם בתי הספר בטמרה התקשרו עם אותו ספק לביצוע עבודות ו/או מתן שירותים דומים,   •

 ותו שירות או טובין.  אך כל בית ספר קיבל מהספק מחירים שונים עבור א

 לדעת הביקורת, יש למוסדות החינוך ביחד כוח קנייה חזק מאוד, אשר יכול להכתיב מחירים מוזלים.  •

 תשלומים לספקים  .3

 חלק ניכר מהתשלומים לספקים  בוצעו ללא צירוף ו/או הצגת חשבוניות מס מקור בכלל. •

 בית הספר הוציא שיק לאחת העמותות ללא כל חוזה ו/או הסכם ו/או הגשת חשבון.   •

מנהלת בית הספר לא אישרה את החשבוניות ו/או הזמנות לספקים טרם תשלום לספק, בניגוד להוראות  •

 משרד החינוך ונהלי העירייה. 

 .  להדגיש, שתשלום לספק ללא חשבונית מקור ולא מאושרת כדין, היא פעולה לקויה

 לא נמצא על החשבוניות והמסמכים המצורפים סימני בדיקת החישובים שנערכו, אם נערכו.  •

לא נמצא על החשבוניות ששולמו הטבעה של חותמת "נפרע", ואין סימן מוסכם לצורך הימנעות מכפל  •

 תשלומים. 

שמחיי • כפי  במקור  מס  מניכוי  פטור  על  אישורים  יש  להם  ספקים  עם  לעבוד  מקפיד  אינו  בות  ביה"ס 

 ההוראות.

 משלם לספקים גם במקרים ולא הוגשה חשבונית/מס ו/או חשבון ו/או לא נחתם הסכם עם הספק.   ה"סבי •

 אופן התשלום לספק הוא לקוי מאוד ובניגוד להוראות משרד החינוך, נהלי העירייה ומנהל ציבורי תקין.   •

 ניכוי מס במקור .4

על התנהלות בית הספר הכספית הן מצד גזברות העירייה והן מצד מחלקת החינוך, לרבות   אין כל בקרה •

 .בענייני התקשרויות עם ספקים 

 ם אישורי ניהול ספרים ואישורי פטור מניכוי מס במקור כנדרש. התקשר עם ספקים בלי לקבל מה"ס בי •

   . ספקים( לא מסרו 68, ואילו יתר הספקים )כנדרש רק ספק אחד מסר לבית הספר אישור ניהול ספרים •

שאין להם ספקים    5ועם  ,  שאין להם אישור פטור מניכוי מס במקורספקים    10בית הספר התקשר עם   •

 )רכישות בעשרות אלפי ₪(. אישור ניהול ספרים

חלק מאישורי ניכוי מס במקור הנמצאים בבית הספר לא רלוונטיים מבחינת תוקף לתאריך התשלומים   •

 לספקים, כך שתוקף האישור לא תואם תאריך החשבונית ו/או תאריך התשלום.

עם   • התקשרויות  בעניין  החינוך  משרד  הוראות  ליישם  דואגת  לא  הספר  בית  בכפוף הנהלת  הספקים, 

 להוראות כל דין. 

לדעת הביקורת, התקשרות בית הספר עם ספקים שאין להם אישור ניהול ספרים ואין להם אישור פטור   •

מניכוי מס במקור הינה פעולה חמורה אשר חושפת את בית הספר והעירייה בפני תביעות שלטונות המס 

 בישראל.     

 ציוד ורכוש קבוע ואינוונטר  .5

 המתעדכן באופן שוטף במהלך השנה.   מנוהלת באופן עצמאי ספר אינוונטר כהגדרתו,לא ה"ס בב •

 לכל הפחות, אין פנקסי כניסת ויציאת מצאי המתעדכנים באופן שוטף. •

אין לבית הספר דו"ח מצאי עדכני ושלם של האינוונטר והציוד שברשותו ומשום כך אין אפשרות לאמת  •

 להיות על פי רישום מעודכן. נתוני מצאי בפועל לעומת המצאי שאמור

 אם יחסר ציוד בדרך נעלמה ,לא יהיה ניתן לעלות על חוסר זה ואחר. •

מחסל בלאי באופן עצמאי ללא התערבות וועדת הרכש והבלאי של העירייה   "סהיו הרבה מקרים שבי •

 בעניין. לדעת הביקורת, מתכונת זו אינה מבטיחה שמירה על ציוד ורכוש בית הספר 

חשבת של הנהלת החשבונית יש מסך של ניהול מצאי. הנהלת החשבונות הייתה יכולה במערכת הממו •

 לנהל מצאי באופן ממוחשב. 
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 הרישום בהנהלת חשבונות  .6

היו הרבה מקרים של רישום הוצאות לפי קבלה ולא לפי חשבונית. לא נמצא שום חשבונית בתיקיות   •

 החשבונות.כאסמכתא מתאימה, בניגוד לתקנות הנהלת 

רישום הוצאה בהסתמך על קבלה ולא על חשבונית, היא לא רק פעולה לקויה ולא כדין, אלא גם נותנת  •

 דוח כספי ו/או מאזן בוחן לא נכון, בפרט ויתרות ספקים לא נכונות במאה אחוז. 

אף חשבונית לא נחתמה ע"י מנהלת בית הספר לשיוך תקציבי, כנדרש, בכדי להבטיח את אישורה ומעקבה  •

 של מנהלת בית הספר על ההוראות השונות.  

הרבה חשבוניות שויכו לכרטיסים לא מתאימים, וכך נוצר דוח כספי לא מדויק ולא משקף את נכונות   •

 ת החשבונות המתאימים לקוי וטעון שיפורההוצאות. רמת השיוך של הוצאות לכרטיסי הנהל

אופן הרישום החשבונאי אינו מניח את הדעת והביקורת מסתייגת מזה, בפרט ללא חשבונית. הביקורת   •

 רואה ברישום הוצאות לפי קבלה, כפעולה לקויה ובניגוד להוראות כל דין

11 

 תיוק:

 מיוחד לדוחות מאושרים, תקציב וכדו'.הנהלת החשבונות לא מתעדת דוחות למיניהם, וכי אין תיק  •

 החשבוניות מתויקים בתיק ללא מספרי מנות בהנהלת חשבונות ו/או לפי נושאים. •
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 2016לשנת   6דו"ח מס' 

 חינוך מיוחד בטמרה 

 

 כח אדם במדור וסביבת העבודה 

 

 הערות  הליקוי / הממצא  מס'

1 
מיוחד   חינוך  אחרי    אין מעקבבמדור  תלמידשוטף  משולבת   התפתחות  בכתה  הלומד  המיוחד  החינוך 

 בחינוך הרגיל. 
 

2 
של   הכספית  לפעילות  צמוד  ומעקב  שוטפת  בקרה  חוץתשלום/תקבול  אין  תלמיד  לרשויות   אגרת 

      קולטות/שולחות
 

  במדור חינוך מיוחד.   לא מוגדרות שעות קבלת קהל 3

  אתר העירייה באינטרנט, אינו כולל את שעות הפעילות של המדור  4

5 

ואין חדר נפרד המיועד    המשרד עצמו קטן וצפוף למדימשרד המדור ממוקם במשרדי מחלקת החינוך.  

לקבלת קהל לשם שמירה על פרטיות ההורים אשר מגיעים למדור לצורך התייעצויות וכן ממתינים לוועדת  

 ההשמה

 

6 

  כתובים ואין מנגנונים מובנים של דיווח ותקשורת למען הסדרת פעילות המדור.לא קיימים נהלי עבודה 

המכיל הסבר מפורט באשר למענה שיש לתת לפניות של הורים   לא קיים נוהל כתוב במדורכמו כן,  

 בטלפון ובאתר בנושא ועדות השמה וכן סמכות למתן תשובות 

 

  אין תיעוד ממוחשב של הפניות למדור ומעקב אחר סטאטוס הטיפול בפניות  7

  .ואין אפשרות להנפיק דוחות שיבוץ עבור שנים קודמות המערכת המשבצת אינה גמישה 8

9 

, שכולל שמות תלמידים שהם במצב המתנה וטרם  תלמידים בהמתנהבמערכת המשבצת נמצא קובץ בשם  

תלמידים שהם במצב המתנה, חלקם לתקופה של שלוש שנים, דבר   120  -שובצו במוסדות מתאימים, כ

ממשרד   תגובה  התקבלה  טרם  זו.  בעיה  לפתור  החינוך  למשרד  פנתה  המנהלת  לחלוטין.  הגיוני  לא  זה 

 וך. החינ 

 

  מחלקת הרווחה מוזמנת רק לוועדות ההשמה של ילדים אשר משפחתם מטופלת במחלקת הרווחה. 10

11 
לכל ועדות ההשמה שנערכות במדור, וזאת בניגוד לחוזר    אינה שולחת עובד סוציאלימחלקת הרווחה  

 3.3.1סעיף  1.2-36מנכ"ל משרד החינוך מס' 
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 וועדת השמה 

 הערות הליקוי / הממצא  מס'

1 
במדור חינוך מיוחד ישנה רק מנהלת המדור, שהיא גם משמשת, בין היתר, כיו"ר וועדות ההשמה, אין 

שתעזור למנהלת המדור בניהול הוועדות בתקופת העומס, לרבות הזנת נתונים ו/או מזכירה ו/או פקידה  

 החלטות של וועדות ההשמה למערכת הממוחשבת 

 

2 
, לרבות יו"ר וועדת ההשמה, פסיכולוג חינוכי ומפקחת אין בכלל מכתבי מינוי לחברי וועדת ההשמה

 חינוך מיוחד מטעם משרד החינוך, כנדרש בהוראות החוזר המנכ"ל.  
 

3 
מנהל מחלקת החינוך לא מינה מחליף ליו"ר וועדת ההשמה, כך שבמידה ויו"ר הוועדה תיעדר מעבודתה  

 , וכל הוועדות תידחה.מכל סיבה שהיא אין גורם בעירייה שיכול להחליף אותה בוועדות
 

  . שילובם של רופאים נקבע בחוק החינוך המיוחד אין רופא ילדים המשמש כחבר בוועדהלאורך כל השנים   4

  כנדרש בחוזר מנכ"ל ועדת השמה.  הזמנות לגורם המפנהיו"ר ועדת ההשמה לא שולחת   5

6 
, הם תועדו  לא מצורפים לתיק התלמיד  אישורים למשלוח ההזמנות להורים בדואר רשום כנדרש בחוזר

בקלסר נפרד. בהיעדר תיעוד של משלוח ההזמנות להורים במידה ולא הגיעו לוועדה קיים חשש, כי ההורים 

 כלל לא קיבלו את ההזמנה 

 

7 
 16  -נשלחו בפחות מיו"ר וועדת ההשמה לא הקפידה על הוראות חוזר ועדת ההשמה, וההזמנות ההורים  

 לפני הדיון. יום
 

  אין תיעוד ו/או רישום למועד ופרטי השיחה שנערכה לזימון ההורים  8

9 
לא קיים תיעוד לשיחות שנערכו, אם אכן נערכו, במקרים בהם הורי תלמידים אינם מגיעים לוועדה, ונציג  

 מהוועדה, בהתאם לחוזר ועדת השמה, יצר קשר טלפוני עם הורי התלמיד ולתעד את הסיבות לכך.  
 

  חובההינה בגדר  נוכחותםאין רישום של נוכחות חברי הוועדה אשר  10

  אשר לא ניתן לקיים דיון בהיעדרו.  פסיכולוג מומחהוד לנוכחותו של אין כל תיע 11

  לא נרשם בפרוטוקול נוכחות ו/או אי נוכחות של ההורה ו/או התלמיד.  12

13 
לא נרשמו נוכחתם של נציגי הגורם המפנה בוועדת ההשמה )מנהל מוסד חינוכי, יועץ חינוכי מהמוסד,  

 מחנכת וכדו'(
 

  שאינם חברים בוועדהאין רישום נוכחות של המוזמנים  14

  לא נשלחים זימונים למפקחת הכוללת במשרד החינוך.  15

16 
בפרוטוקול לא נרשם שהמפקחת נעדרה ולא נרשם את השם המלא של הנציגה, כך שלא ניתן להבין מי 

 השתתף בוועדה.
 

  בוודאות אם הגורם המפנה נכח בוועדה לא נרשם שם הגורם המפנה, כך לא ניתן לדעת  17

  לא נמצאו מכתבי החלטות וועדת ההשמה המופנים להורים ברוב התיקים  18

19 
פסיכולוגים מתמחים ולא שהפסיכולוגים שערכו את האבחון והמאפיין את החריגה הינם    כמה מקריםהיו  

 מומחים. 
 

  המוסדית  לא צורפו החלטות ועדות השילוב החינוך, התיקים שבחנה הביקורת .למרות הוראות מ 20

  לא נרשמה עמדת ההורים להחלטת הועדה במקום הייעודי לכך בפרוטוקול  21

  לא מקפידים לרשום ולפרט את המסמכים שהובאו בפני הוועדה 22

23 
פסיכולוג מתמחה ולא מומחה, בניגוד להוראות   וחברי הוועדה שחתם על פרוטוקול הינ מהיו מקרים שאחד  

 חוזר ועדת השמה 
 

  הנימוקים של הוועדה מנוסחים בלקוניות ואורכם עד שתי שורות. 24
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 ועדות השמה לילדים המתגוררים במוסדות פנימייתיים 

 הערות  הליקוי / הממצא  מס'

1 
מנכ"ל   חוזר  להוראות  בניגוד  אלה  בתלמידים  דנה  ההשמה  ההשמה וועדת  שוועדת  שקבע  החינוך,  משרד 

תתקיים בעניינו של ילד המתגורר בפנימייה ברשות המקומית השולחת את הילד למוסד הפנימייתי שבה הילד 

 רשום בתעודת הזהות. 

 

2 
וועדת ההשמה בעיריית טמרה דנה בעניין תלמידי חוץ הגרים בפנימיות ו/או במשפחות אומנות ללא קבלת 

 השולחת, מפקיד הסעד ומההורים של הילד כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך אישור מהרשות 
 

 

 שיבוץ תלמידים במסגרות חינוך מיוחד  

 הערות  הליקוי / הממצא  מס'

  מנהל שפ"ח או נציגו לא מוזמנים לצוות השיבוץ כנדרש ולא משתתפים בוועדת השיבוץ בכלל. 1

2 
המסדיר פונקציית השיבוץ בכל משתניה, לרבות טפסים מיוחדים לרשויות  אין במדור חינוך מיוחד ספר נהלים  

 שולחות וקולטות וגם אופן הטיפול באגרת תלמיד חוץ. 
 

3 
בתחומה   שגר  התלמיד  את  לשבץ  מבקשת  השולחת  הרשות  בו  חוץ  תלמיד  אישור  לקבל  דואג  לא  המדור 

 פוף להוראות כל דין.במוסדות חינוך בטמרה, וגם מתחייבת לשלם את אגרת תלמיד חוץ בכ
 

4 
היו מקרים שהנהלת העירייה התערבה ואשרה שיבוץ תלמידים תושבי טמרה מחוץ לה, בניגוד להחלטת וועדת 

 השיבוץ אשר החליטה לשבץ אותם במסגרת מתאימה בטמרה, לפי החלטת וועדת ההשמה. 
 

5 
)אוטיזם, פיגור קשה/עמוק/סיעודי  אין בטמרה מסגרות העונות על הצרכים של הלקויות השכיחות בטמרה  

 ושיתוק מוחין/נכות פיזית(
 

 
 

 תשלומי אגרות תלמיד חוץ של העירייה לרשויות קולטות

 הערות  הליקוי / הממצא  מס'

1 
המסדירים עניין הטיפול בכל  כתובים במחלקת הגזברות ו/או במחלקת החינוך    נהלי עבודהלא קיימים  

 לרשות קולטת והן מרשות שולחת, הן הקשור לאגרת תלמיד חוץ
 

2 

שיעקוב אחרי אופן הבדיקה ואימות נתונים בקשר   מערך בקרה מהימןאין בגזברות ו/או במחלקת החינוך  

לאגרת תלמיד חוץ מרשות קולטת ורשות שולחת. משרד החינוך, בהרבה מקרים, מקזז תשלומי אגרת חוץ  

 מדו"ח שכל"מ. 

החינוך   מחלקת  מנהל  ו/או  העירייה  נכונותגזבר  מאמתים  ולא  בודקים  שבקיזוז  לא  הנהלת סכומים   .

קיזוזי אגרת תלמיד חוץ של רשויות קולטות ע"י משרד החינוך בלי לבדוק   החשבונות בעירייה רושמת את 

 נכונות קיזוזים אלה.

 

3 

לא נמצאו בגזברות, אין כל  טופסי אישור נתונים בגין תלמידים להם שילמה העירייה לרשויות קולטות  

ל סכומי דו"ח  , והרישום החשבונאי מתבצע רק מותיעוד מהימן לתשלומי ו/או תקבולי אגרת תלמיד חוץ

 רישום חשבונאי בלי מסמכים מצורפים ומתועדים הוא לקוי.השכל"מ. 

 

4 

₪, של עיריית שפרעם עם ע"ס    13,882הביקורת לא מצאה מסמכי דרישת התשלום של עיריית סח'נין ע"ס  

 ₪.  ₪6,750 ושל מועצה מקומית אעבלין ע"ס  8,381

 . משמעות, שאין בקרה ומעקב על תשלומים אלה

 

5 
ואין הערכה   חישוב מקדים לאגרת תלמיד חוץ לרשויות קולטותאין במחלקת הגזברות ו/או מחלקת החינוך  

 לגובה והיקף התשלומים שהעירייה אמורה לשלם בעדן 
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6 
, ואז נגרע סכום השכל"מ בלי שהגזברות תדע מראשבדו"ח השכל"מ, לכאורה, מתבצעים    כל הקיזוזים

 . בגובה תשלום האגרה
 

7 
הנערכת על ידי מנהל מחלקת החינוך אשר אחראי לבדיקת נכונות ודיוק דרישות התשלום המגיעות   הבקרה

 מהרשויות הקולטות אינה מתבצעת מול בסיס נתונים ממוחשב, אלא אל מול טפסי הדרישה. 
 

8 
( תקציב שנתי  הכינה  לא  לרשויות  2016  -ו  2015הגזברות  תלמיד החוץ  אגרות  עלויות  לגובה  מתאים   )

 הקולטות. תקציב בגין סעיף הנ"ל לא תואם את נתוני עלויות אגרת תלמיד חוץ לפי המצב בפועל.   
 

 
 

 מרשויות שולחות גביית אגרות תלמידי חוץ למוסדות חינוך בעיר  

 הערות  הליקוי / הממצא  מס'

1 
מערך גביית אגרות החוץ בחינוך המיוחד מנוהל באמצעות גיליון אלקטרוני ידני, אותו עורך מנהל מחלקת 

 .ולא באמצעות מערכת ייעודית ממוחשבתהחינוך 
 

2 
, וזאת בניגוד לחוזר  ללא הפרשי הצמדההתשלום לרשויות בגין אגרות חוץ כוללות את סכום הקרן בלבד  

 תשלומי אגרות חוץ של מנכ"ל משרד החינוך.   
 

3 
נכונות הנתונים שמח אג  'אין הקפדה על  גובה    'החינוך מעבירה למשרד החינוך עבור  חוץ, לרבות  תלמיד 

 החינוך מחזיר את דרישת התשלום לעירייה בשל כל מיני טעויות.  .  האגרה, כתובת מגורים וכדו', ובשל כך, מ
 

4 
בטופס   החיובים  שסיכום  מקרים  והיו  פסיכולוג  ו/או  השמירה  עלות  את  דרשה  לא  שהעירייה  מקרים  היו 

 הדרישה לא נכון 
 

5 
לא נערכת כל בקרה ו/או בדיקה ע"י גזברות העירייה בין התעריפים בדרישה לתעריפים המצוינים בחוזר  

 ביצוע התשלום. המנכ"ל העדכני, בדיקה זו ראוי שתיעשה עבור כל תלמיד טרם 
 

6 
רשויות שולחות שלא שילמו את מלוא אגרת תלמיד חוץ. נוצרו יתרות מצטברות משנת הלימודים תשע"א עד 

 ₪ נומינלי. 246,521תשע"ה ע"ס 
 

  החינוך אינם מבצעים מעקב שוטף אחר תקבולי אגרות תלמיד חוץ מהרשויות השולחות.  'גזבר ומנהל מחה 7

8 
גזבר העירייה לא מנהל כרטסת לרשויות קולטות כמו לרשויות שולחות, כך שאין כרטיס לכל רשות קולטת,  

 ולא ניתן לפקח ולעקוב אחרי רשויות אלו.
 

9 

רישום תקבולים ו/או תשלומים מרשויות שולחות ו/או לרשויות קולטות בגין אחזקת תלמידי חוץ נעשה רק 

לפי  עם גביית האגרה מהרשות ו/או תשלום האגרה לרשות ונרשם כהכנסה ו/או כהוצאה כנגד הבנק עצמו.  

 רישום הנהלת החשבונות, אין רישום ו/או כרטסת של הרשות האחרת.

 

10 

רישום תקבולים מרשויות אחרות בגין אחזקת תלמידי חוץ של החינוך המיוחד נעשה רק עם גביית התשלום  

אין כל רישום חשבונאי של החוב הנדרש ומה מתוכו  מהרשות או באמצעות משרד החינוך. בספרי הנה"ח 

 . שולם

 

11 

דרישת תשלום מרשות שלב ההתחשבנויות נעשה ע"י שליחת דרישת תשלום לרשות השולחת ו/או קבלת  

קולטת, ולאחר קבלת ו/או תשלום האגרה, נרשם התשלום ו/או התקבול בספרי העירייה ללא כל קשר לגובה 

 הדרישה

 

12 
התחשבנות בין הרשויות המקומיות נעשית בגין תלמידי החינוך המיוחד ובמערכת הממוחשבת לא קיים מספר  

 משלם עבור כל רשות עם מס' פיזי. 
 תוקן

13 
בתקציב העירייה נמצא סעיף הוצאת תשלום אגרת תלמיד חוץ מרשויות קולטות, ואילו אין סעיף תקציבי  

 עבור הכנסות מאגרת תלמיד חוץ מרשויות שולחות 
 

14 

העירייה משלמת את מלוא    התחשבנות הדדית עם רשות שהיא קולטת וגם שולחת.העירייה לא מבצעת  

אגרת תלמיד חוץ לרשויות קולטות בהפרשי עיתוי של כמה חודשים לפני קבלת אגרת התלמיד מאותן רשויות 

 )שולחות וגם קולטות(. בהרבה מקרים, הן משלמות בפועל פחות מהדרישה. 
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 ניהול הכספים במוסדות חינוך טמרה 

 החווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה 

 הערות  הליקוי / הממצא  מס'

1 
כספים ניהול  קובץ  בעירייה  ו/או  בחווה  החווה    אין  של  הכספים  עניין  את  המסדירים  פעולה    – ודפוסי 

העירייה והמגדירים את אופן ניהול הפעילויות הכספיות בחווה, גביית כספים וביצוע תשלומים, ספקים, בנקים  

 וכדו'.

 

2 

ימי  אין כל בקרה ו/או פיקוח מצד העירייה על הניהול הכספי בחווה, ואין לעירייה כל נגיעה בעניינה הכספי הפנ 

אין למעשה לעירייה מידע או פיקוח מלא על אופן גביית הכספים, ניהול ספר התקבולים, ניהול   של החווה.

וכו'. הפעילות  בבנקים  ליתרות  יתרות בספרים  דוחות כספיים, התאמת  ספר התשלומים, ביטחון הכספים, 

 . לא מתנהלת באופן מבוקר, תקין ומסודרהכספית בחווה  

 

3 
  . ו/או פיקוח של גזבר העירייה  ללא התערבותהל באופן עצמאי את מנהל הכספי של החווה  ימנהל החווה נ 

החווה מקבלת פנקסי קבלות מהעירייה, גובה כספים ומפקידה אותם ישירות לחשבון הבנק של החווה, ומנהלת  

 .במעגל סגור ללא התערבות העירייהכספים אלה 

 

4 

לרישום מסודר של ההכנסות   רכת הנהלת חשבונות ממוחשבתמעבחווה לא קיימת מערכת אינטרנטית ו/או 

וההוצאות, ניהול וגביית כספים, כמו ביתר בתי הספר בטמרה, המאפשרת שליטה מרכזית ומרחוק של מחלקת  

אי סדר רב וחוסר יכולת  נוצר    בהעדר רישום חשבונאי ממוחשב,החינוך והגזברות, ומתן גיבוי ומענה מקצועי.  

   .נאותים אחרי התנועות הכספיות לקיים פיקוח ובקרה

 

5 

רישום ידני לאף הכנסה ו/או הוצאה, אין רישום של תשלומי    ולא מנוהל  לא מנוהל ספר תקבוליםבחווה  

 , שיקים לספקים, אין רישום של עמלות בנק וכדו'

פי סדר  -, כך ששוברי התשלום יצורפו לחשבוניות/קבלות ולתייק אותם עללא מנוהל ספר תשלומים  בחווה

 ידי המנהל כנדרש. -רץ כשהן חתומות על

ואין לה מערכת הנה"ח ולכן אין מעקב על יתרת הבנק, ומסתפקת   קאינה מנהלת רישום תנועות בנהחווה  

 ביתרה שמופיעה בדפי הבנק ולא ניתן לעשות התאמת הבנק בכלל, כנדרש. 

 

6 
אשר יפורט בו שם התורם, תאריך, סכום ו/או מהות התרומה,   בספר תורמיםהחווה לא רושמת ולא מתעדת 

    ואין הפרדה בין הכנסות מתרומות לבין הכנסות מדמי השתתפות של התלמידים.
 

7 
שברשותה, ואין סימון של החווה ו/או של העירייה   הציוד והמצאיהחווה לא מנהלת רישום מלא ומקיף של כל  

 , עודף ובלאי בהתאם להוראות ואין תיעוד באסמכתאות.על הציוד. לא מבוצע דיווח בגין חסר
 

8 

דמי השתתפות )כולל עלות רכישת חוברת עבודה של החווה(. אין   בשמות התלמידים המשלמיםאין רישום  

 כל מידע מי שלם ומי לא, אין שום בקרה על גבייה מסודרת מתלמידי בתי הספר השונים. 

 הגבייה של ההכנסות מדמי השתתפות התלמידים לא בוצעה באופן מניח את הדעת, ללא רישום וללא מעקב.

 

בהפרשי עיתוי של שבוע עד שבועיים בלי להפקידה    לתקופה לא סבירההחווה שומרת את הכספים שנתקבלו   9

 בבנק ו/או קופה ראשית של העירייה 
 

  פי סדר ההפקדה כנדרש, בצמוד לקבלות הידניות.  -: טופסי ההפקדות בבנק לא מתויקים עלתיוק 10

11 
שקובע   הוא  החווה  השתתפותמנהל  מצד    גובה  מעורבות  כל  ללא  הלימוד,  חוברת  מחיר  וגובה  התלמיד 

העירייה. בהוראות משרד החינוך לא נקבע שיש לגבות מתלמידי בית ספר דמי השתתפות בגין ביקורם לחווה 

 חקלאית.
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12 

שום    לא הנפיקהלמרות שהגנים ביקרו בחווה בשנה"ל תשע"ד וגם בתשע"ג ושלמו דמי השתתפות, החווה  

 בבנק ולא נכללו בדוחות הכספיים של החווה. לא הופקדו םתקבוליוה ,קבלה לאף גן ילדים בשנים אלה

 אי הנפקת קבלות עבור תקבולים שנתקבלו בחווה הוא לא כדין.

 

13 

באופן זמני, ובמקביל, התושב משלם עבור צריכת החשמל לחווה. החווה    שבים חשמלספקה לשני תוהחווה   

 מוציאה קבלה רגילה ומתייחסת לכספים אלה כהכנסה.  

 הביקורת בדעה שאין לספק חשמל לתושבים ממוסדות העירייה, אפילו אם התושב משלם עבור הוצאות אלה.

 

ור מניכוי במקור ואישורי ניהול ספרים כמתחייב מהוראות  החווה עבדה עם ספקים בלי לקבל מהם אישורי פט 14

 החוק
 

)אין להם אישורי פטור מניכוי    שיש להם אישור ניכוי במסר בשיעורים שוניםהחווה התקשרה עם ספקים   15

 בניגוד להוראות חוזר משרד החינוך  מס במקור(
 

היא החלטה לקויה, בניגוד להוראות כל דין,    ברשות פלסטיניתהחלטת החווה להדפיס את חוברת הלימוד   16

 לרבות היעדר אישור ניהול ספרים ולא מתיישבת עם כללי מנהל ציבורי תקין    
 

  .מס לא חשבוניותל  ספקים עבור אספקת טובין ו/או שירותיםחלק מההחווה שלמה ל 17

  לספקים בלי לבדוק את פירוט החשבונית והתאמתן למצב בפועל. החווה שלמה  18

, נערך ידנית,  מיושן ולא עונה על דרישות הדיווח הכספי המינהליהדו"ח הכספי המובנה של החווה הוא   19

 אין כרטסת ממוחשבת או ידנית לכל ההכנסות ו/או ההוצאות ואין רישום לעמלות הבנק.
 

מחלקת הנה"ח רשמה כל ההשתתפות של משרד החינוך )הן של החווה והן של מרכז המחוננים( בסעיפי החווה   20

 .ולא הפרידה בין סעיפי החווה לבין סעיפי מרכז המחוננים 
 

21 

 החווה מחוברת לחשמל שלא כדין. 

לחיבור החווה    4ס  , התברר שלחווה אין היתר בניה כדין, ואין לה טופ2014לפי דו"ח מבקר המדינה לשנת  

 ומתקניה לרשת החשמל הציבורית, כנדרש בחוק התכנון והבניה ובתקנות שהותקנו מכוחו.  

 

 
 
 

 טמרה  -מרכז מחוננים  

 הערות  הליקוי / הממצא  מס'

1 
בעירייה   ו/או  במרכז  כספיםאין  ניהול  המרכז   קובץ  של  הכספים  עניין  את  המסדירים  פעולה  ודפוסי 

והמגדירים את אופן ניהול הפעילויות הכספיות, גביית כספים וביצוע תשלומים, ניהול מצאי, נוהל קבלת 

 הצעת מחיר, התקשרות עם ספקים וכדו', המשקפים את הליכי העבודה הנהוגים בפועל.

 

, אין כרטסת ממוחשבת או  כת הנהלת חשבונות ממוחשבתמערלא היה במרכז מערכת אינטרנטית ו/או   2

 עמלות הבנק.לתנועות וידנית לכל ההכנסות ו/או ההוצאות ואין רישום 
 

כספים  אקונומי חמור.  -משרד החינוך מעביר לחשבון הבנק של המרכז מלגות עבור תלמידים שהמצב הסוציו 4

 אלה לא נרשמים ולא משתקפים בספרי המרכז ו/או ספרי העירייה. 
 

  שנתי בהתאם להוראות כל דין.  דו"ח כספיהמרכז אינו מכין  5

  מיידי של הקבלות הידניות ביחד עם טופסי קבלות ממוחשבות של העירייה.  תיוקלא מקפידים על  6
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. אין מקום לפרטי השיק )מס' שיק, מס' חשבון, מזומן בלבדהקבלות שהמרכז מנפיק, מיועדות רק לקבלת   7

 שם בנק, שם סניף וזמן פרעון(.
 

8 
כדמי   שנגבו  כספים  בגין  קבלות  הנפיק  לא  בטיוליםהמרכז  הופקדו השתתפות  אלה  וכספים  במיוחד,   ,

 בחשבון הבנק של המרכז. 
 

9 

, דבר שלדעת הביקורת הוא מוזר מאוד. משמעות, שהפרשי  תאריך הגבייה היה לאחר תאריך ההפקדה

אחר מכן רשם את השמות בגיליון  העיתוי הזה נובע מהעובדה שהמרכז גבה את הכספים, הפקיד בבנק, ול

 גבייה בתאריכים לא תואמים את תאריך הגבייה בפועל.

 

  כספית בלי להנפיק קבלה, ובלי לרשום פרטי התורם המלאים.  תרומהנתקבלה  :אין במרכז ספר תורמים 10

ומאושר ע"י  לא נמצא טופס בקשה לקבלת מלגת סיוע, שכולל כל הפרטים האישיים הרלוונטיים וחתום   13

 ההורים שכל הכתוב בטופס הבקשה הוא אמת
 

14 
וללא המצאת כל המסמכים הרלוונטיים    (62%  -)כ  המרכז רושם פרטי תלמידים בדוח ללא אסמכתאות 

הגשת דוח מלגות למשרד החינוך שלא כולל כל המסמכים הרלוונטיים והמדויקים  .  שחובה לצרפם לבקשה

 ביקורת של משרד החינוך ו/או תביעות משפטיות מיותרות חושף את המרכז ו/או העירייה בפני

 

15 

שהתלמידים שלמו למרכז, בהתאמה למלגות שנתקבלו ממשרד החינוך    לא החזיר את שכר הלימודהמרכז  

 עבור אותם תלמידים, וזאת בניגוד להוראות משרד החינוך בעניין. 

החינוך ובפני ההורים בגלל אי החזרת   לדעת הביקורת, המרכז חושף את עצמו ואת העירייה בפני משרד

 שכר לימוד ששלמו התלמידים וקבלו מלגות ממשרד החינוך.

 

ולא בודקים נושא המלגות של משרד החינוך באם בוצעו   לא מתערביםגזבר  ה מנהל מחלקת החינוך וגם   16

 בהתאם להוראות כל דין.
 

17 

, והיה צריך לתכנן תקציב ברור ומאושר מראש ע"י  בשיעורים גבוהים יחסיתהמרכז מוציא על טיולים  

ועלויות   שהמרכז  מחלקת החינוך. עלויות הטיולים מפוצלות לגמרי, הוצאות שהעירייה משלמת ישירות, 

משלם ישירות. עלויות אלה לא מוצדקות לחלוטין ביחס לדמי השתתפות של התלמידים. אין תכנון לטיולים, 

  . ונוצר גרעון מעלות הטיולים 50% -וגביית דמי טיולים מהתלמידים מהוות פחות מ

 

19 
המרכז, יוצא,   לפי שיחות עם מנהל ומזכירת  הקשר בין העירייה למרכז רופף ללא כל התעדכנות הדדית.

כי הם לא יודעים בכל פרטי ההוצאות שהעירייה משלמת עבור המרכז, ובמקביל, העירייה לא יודעת על  

 פרטי ההוצאות שהמרכז משלם מחשבון הבנק שלו. 

 

  בסוף שנת לימודים, ולכן, העירייה לא מעודכנת ביתרות הבנק של המרכז. דוח כספיהמרכז לא מגיש  20

21 
רוב ההוצאות של המרכז הן ללא כל תכנון תקציבי מאושר ע"י מנהל מחלקת החינוך וגזבר העירייה. מנהל 

מפורטת לעלויות המרכז, ולאחר אישור תקציב המרכז כדין )שנכלל    הצעת תקציבהמרכז, אמור להכין  

 בתקציב העירייה( היה צריך להיצמד לתקציב זה. 

 

  .ת בכל מיני סעיפים תקציביים שלא שייכים למרכז מחונניםוזרומפהוצאות המרכז בספרי העירייה  22

23 
וגם  .  וללא כל התערבות של וועדת הרכש והבלאי  בניגוד לתקנות הרכשהמרכז מבצע את הרכישות שלו  

לא פעל לפי הוראות משרד החינוך בעניין התקשרות עם ספקים. כל הרכישות הן רכישות טובין והן רכישות  

 באופן לקוי.  שירותים התבצעו

 

, הן בניגוד לכללי חיסכון והתייעלות ומנהל ציבורי תקין. אין בקרה  בצורה לא מבוקרתהרכישות מתבצעות   25

 ופיקוח מצד העירייה על רכישות אלה, ואף אין כל התערבות מצד העירייה ברכישות אלה
 

במקור והמרכז מתקשר עם ספקים ללא לא מנוהל במרכז תיק אישורי ניהול ספרים אישורי פטור מניכוי מס   27

 כל קשר לאישורים אלה
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  אין במרכז פנקס הזמנות טובין ו/או שירותים. כל הרכישות מתבצעות ללא כל הזמנה חתומה ומאושרת כדין.  28

אין במרכז רישום בכל פרטי הספקים שהמרכז מתקשר איתם, במיוחד ואין במרכז מערכת הנהלת חשבונות   29

 ן כרטיס ידני לספק.ממוחשבת. אי
 

תקציבי   30 בסעיף  המרכז  מהוצאות  חלק  רושמת  בעירייה  החשבונות  "פרויקט   –  1817900780הנהלת 

 מחוננים", שכולל כל מיני הוצאות מחלקות ומדורים אחרים, ללא כל מיון ורישום מתאים. 
 

עובדי המרכז, בכדי לקבל דוח  אין הקפדה על מיון, שיוך ורישום נכון ומתאים של עלות שכר העבודה של   31

 כספי שמשקף את המצב בפועל 
 

ואין  32 העירייה,  בספרי  המרכז  ומזכירת  שרתי  של  שכר  בעלות  החינוך  משרד  השתתפות  לאתר  ניתן  לא 

 אפשרות לערוך דוח כספי למרכז. 
 

לא ניתן לאתר בספרי העירייה את ההסעות השייכות למרכז מסך הכל הסעות תלמידים. משמעות, שלא ניתן   33

 לערוך דוח כספי למרכז.   
 

לא ניתן לאתר בספרי העירייה את ההכנסות מהשתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים מחוננים למרכז,  34

 ואין אפשרות לערוך דוח כספי למרכז. 
 

35 
 אישורי פטור מניכוי במקור ואישורי ניהול ספריםקשר עם ספקים בלי לקבל מהם מראש  המרכז הת

המרכז התקשר לפחות עם ספק אחד שהיה צריך לנכות ממנו מס  היה מקרה ש  כמתחייב מהוראות החוק.

 ולא ניכה כי אין למרכז תיק ניכויים.  30%במקור בשיעור 

 

  . לא נבדק באם הטובין שנתקבל מתאים לנרשם בחשבונית. אופן התשלומיםאין כל בקרה ומעקב על  37

39 
 . בכלל והעירייה לא דורשת דוחות אלה דוחות כספייםהמרכז לא עורך 

 לכל הפחות, אין ריכוז ידני של  ההכנסות ו/או ההוצאות בטבלת אקסל

 

כוללות הכנסות מהשתתפות משרד החינוך בשכר לימוד של תלמידים הכנסות המרכז בספרי העירייה לא   41

 אקונומי קשה )מלגות סיוע(. -שמצבם הסוציו
 

הכנסות המרכז בספרי העירייה לא כוללות הכנסות מגביית דמי טיולים מהתלמידים. כספים אלה מופקדים   42

 ישירות לחשבון הבנק של המרכז.
 

ההשתתפות של המשרד בסעיפי החווה החקלאית ולא הפרידה בין סעיפי המרכז  מחלקת הגזברות רשמה כל   43

 לבין סעיפי החווה החקלאית 
 

נרשמים  44 ולא  שונות  מחלקות  של  תקציביים  סעיפים  מיני  בכל  מפוזרים  העירייה  בספרי  המרכז  הוצאות 

 בסעיפים תקציביים של מרכז מחוננים ומצטיינים. 
 

כז מחוננים והוצאות הסעות טיולים של תלמידים מחוננים ומצטיינים נרשמו  הוצאות הסעות תלמידים למר 45

 בסעיף כללי של הסעות תלמידים 
 

 

 

 

 

 

 

 


