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 עיריית ראשון לציון
 
 

I  סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך 
 
 

הגוף המבוקר או הנוגע בדבר 
האגף לחינוך קדם /רכז בטיחות בעבודה/ספר מבקרת חשבונות בתי/אגף אמרכלות/אגף חשבות/חינוךמינהל  ○

 אגף תרבות חרדית/אגף חינוך חרדי/גן מפתח הלב/גימנסיה ריאלית/יסודי

 איגוד ערים שירותי כבאות   ○עירייה אגף נכסי /מינהל הכספים  ○
 משפטית לעירייההיועצת ה ○עורכת נהלים /יחידת תנאי שירות עובדי הוראה/מינהל אמרכלות ○
 מינהל הנדסה ○ספר  מנהל בטיחות בתי/ע"שפמינהל  ○
 עירוני מוקד /ר"הממונה על כיבוי אש וע/ממונה על בטיחות בעבודה/ל העירייה"מנכ ○
 הרשות למחשוב ובקרה ○נופש וספורט  ,לתרבותהעירונית החברה  ○
 ממונה על תלונות הציבור ○החברה לביטחון וסדר ציבורי  ○
 מרכזת ועדת מכרזים/ר ועדת מכרזים"יו ○סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הדת והחינוך והחרדי  ○
  ר ועדת תמיכות "חבר מועצה מחזיק תיק הקצאות ויו ○
 
 

 הרקע הכללי. 1

שבמרכזה עומדים יעדים פדגוגיים אוניברסליים  ,הספר הינו מערכת ארגוניתבית   1.1 
תקציבית -המנהלית: המערכת מורכבת מתת מערכות. וייחודיים למדינה ולקהילה

ידי משרד החינוך  מערכות אלה מתוקצבות ומופעלות על. והמערכת החינוכית
הורי התלמידים במערכת מממנים . תיתבהתאם לתכנית שנ, והרשות המקומית

בנוסף למעורבות הנדרשת מהם בחינוך הילדים ובקשר , חלק מההוצאות הנדרשות
 .הספר עם בית

 

התקף גם , ג"שרד החינוך והתרבות ומשרד הפנים פרסמו חוזר מיוחד בשנת תשממ  1.2 
י דמ(. ל"מנכה חוזר -להלן " )הוראות בענייני כספים למוסדות חינוך"בנושא , כיום
 בו נקבעים הסכומים המומלצים, מפרסם משרד החינוך והתרבות חוזר מיוחד, שנה

 (.                   חוזר מיוחד -להלן )בנושאים שונים , המרביים לתשלומי הוריםו
 

על מנת למנוע , במיומנות עליו לתפעלה. הספר עומד בראש המערכת-נהל ביתמ  1.3 
וראות החוק ההמנהל מחויב לעמוד ב .כשלים במערכות המוזכרות לעיל ולהלן

בהתאם ול "נכהמהוראות ולחוזרי לעליו לפעול בהתאם  .רישות משרד החינוךדוב
  .הספר יתבמצא נתחומה שבהרשות המקומית  יוהללנ

 

בבעיות התקציביות של מערכת  ,בין היתר ,פורסם כי במהלך דיון שעסק 2009ביוני  1.4 
דרדרה מהמקום יין שר החינוך כי מערכת החינוך הצ, 2010-2009החינוך לשנים 

בהישגים בהשוואה למבחנים , שהיתה בו בעבר ומפגרת אחר מדינות העולם
יש להתחיל במפנה . בזכאות לבגרות ובנושא המשמעת, בנושא הערכי, בינלאומיים

באשר . בפיגור שלא נוכל להדביקו יותר מאוחראחרת נהיה , מוקדם ככל האפשר
אלף שעות הוראה וכי בעשור  100אמר כי נעשה ניסיון לקצץ מעל , לתקציב משרדו
 .שפגעו במערכת החינוך, ממיליארד שקל באופן מצטבר 4.5האחרון קוצצו 
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 רקע הייחודיה . 2

 תהמתבסס, יסודיים ספר ינהל החינוך ניפק חוברת הנחיות לניהול עצמי של בתימ  2.1    
 פרסאה לידי ביטוי גם אחריות מנהל בית הבהנחיות ב. על הנחיות משרד החינוך

 .לניהול המוסד
 

, ינהל החינוך אחראי לתקינות הניהול של מערך הכספים והרכש במוסדות החינוךמ  2.2 
בכפוף להוראות משרד החינוך ובהתאם להנחיות מינהל הכספים , בהתאם לחוק

 .בעירייה
 

כדי להבטיח את , ל מינהל החינוך ומינהל הכספים לקיים בקרה יעילה ומתמדתע  2.3    
דרכה ובקרה מתבצעות באמצעות אגף חשבות ה .אמור לעילכהניהול והתפעול 
 .הספר בקרת החשבונות של בתימידי  לעבמינהל החינוך ו

 

בהיקף  ,הוריםלציון מנהלים מערכות כספיות של  הספר העירוניים בראשון תיב  2.4 
מימון לורים ההכספים ייעודיים אלו נגבים מ. מיליון שקלים 20-שנתי של יותר מ

 .'מסיבות סיום וכו, סל תרבות, יוליםטנושאים כ
 

הספר ובפני הרשות המקומית לניהול  ת בפני מנהל בית/הספר אחראי ת בית/זכירמ  2.5 
בהתאם לחוק , ל"בחוזר מנככמפורט , הספר תקין ויעיל של ענייני הכספים בבית

ה מוטלת האחריות לניהול תקין של ספרי /ל המזכירע .ובהתאם להנחיות העירייה
-החשבונות ולשמירה נאותה של הכספים ושל המסמכים הכספיים שבשימוש בית

 .הספר
 

ת ול מצוינעאת פרס החינוך המחוזי  ,העניק משרד החינוך לעיר 2008בשנת  2.6 
 :ת המינהל הפרס ניתן עליאמרכללדברי  .והצטיינות

מעורבות ותמיכה אישית של ראש העירייה ושל מינהל החינוך היישובי . א  
 .תרבות וספורט ובביצוע תכניות עבודה, בנושאי חינוך

כולל , השקעה רבה בתשתיות מוסדות החינוך הפורמאליים והלא פורמאליים. ב  
הפעלת ספריות , נועת נוערתמיכה בהפעלת ת, פנאי וספורט, פעילויות תרבות

 .השאלה וספריות עיון
ביצוע תכניות עבור אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים ובניית רצף טיפולי . ג  

הקמת מערכת מסועפת לקידום תלמידי החינוך המיוחד . מהגן ועד כיתה יב
 .לצד מערכת עשירה לקידום מצטיינים ומחוננים, לגווניו

בניית תכניות רצפים עירוניות , טיפוח צוותי הוראה ומנהיגות חינוכית. ד  
 .ה"באמצעות מרכז הפסג

 .לים חינוכי מיטביקוהשקעה בא, טיפול מערכתי אינטנסיבי באלימות. ה  
 .ניות לקידומה ופיתוחה של מנהיגות צעירהכביצוע ת. ו  
 

  יזום ומהלך הביקורתי  .3

 יהספר בנושא שנתית ובמטרה לקדם את מערך בתי הביקורת הרבהתאם לתכנית ב  3.1    
 מבקר העירייה ממינהל החינוך דוחות כספיים של כל בתי קיבל, םוכספי ינהלמ

ספר -לרבות תיעוד מבתי, דוח ריכוז יתרות כספי הורים, הספר שבאחריות העירייה
 .ודוח ריכוז תאריכי הגשת המאזנים ואישורם, על שימוש ביתרות

 

גם . לעומת היקף ההוצאות בתחומים אחרים, תקציב החינוך גדול יחסית בהיקפו 3.2 
ראוי לבדקו , מהיבט ניתוח הסיכונים האפשריים בתחום זה לטווח קצר וארוך

 .בתדירות נאותה
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ח וקבלו מהם מידע הנחוץ מבוקרים בדו ועם ראש המינהלהמבקר וצוותו נפגשו עם  3.3 
 . לביקורת

 

 .הדוח נשלחו להתייחסות הנוגעים בדברטיוטות  3.4 
 

 ממצאים. 4

 דוחות כספיים ויתרות סוף שנה בבתי ספר 4.1 

 מועדי הגשת הדוחות הכספיים 4.1.1  

ח דוחות "ו בתשסהגישבתי ספר  69 ,לפי נתוני מינהל החינוך. א 
 .כספיים

 10 ,(93%) 46בתי ספר יסודיים מתוך  43הגישו דוחות  31.8.08עד . ב 
כולל שש שנתיים מתוך , מקיפים 10, (91%) 11חטיבות ביניים מתוך 

שיעור אי  .רוב הנותרים הגישו דוחות במשך ספטמבר(. 83%) 12
 .היה הגדול ביניהם, ההגשה עד אז במקיפים

 

 :9.8.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר  
ם חלק מהמאחרים בהגשת הדוחות הינם בתי ספר שהחלו לעבוד ע  

 :מהסיבות הבאות, ט"בשנת תשס" אסיף"תכנת 
עבודה בתכנה החדשה והשילוב בין הגשת הדוחות לבין היערכות   - 

 .ל החדשה"לשנה
 .תקלות מחשב כתוצאה מהשינויים  - 

 

עד  12 ,30.10.08עד  שניים אושרו. מאזנים 24אושרו  30.9.08עד . ג 
פברואר -ינוארמאזנים אושרו בתשעה . 30.12.08עד  18, 30.11.08

 .אושרו מאוחר יותר ארבעה ועוד 2009
 

 :9.8.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר  
ט נבדקו חלק מבתי הספר טרם הגשת הדוח וסיום "ל תשס"בשנה  

כמו כן התקיימו הדרכות לבתי הספר בשיתוף החברה . ל"שנה
. מחזורים שלושהההדרכות התקיימו ב". אסיף"שמספקת את תכנת 

יתרות סגירה ויתרות : להלן פירוט הנושאים שנדונו בהדרכות
העברת יתרות ; פתיחה בהעברה משנה לשנה על פי שיוך ושכבת הגיל

השימוש בדוחות השונים ; פיקדונות; זכות לתלמידים/חובה
בדיקת ואיחוד ; רישום הוצאות על פי מהותם; משמעותם וחשיבותם

. במעבר שנה, יות כפולות בסוף שנההקלדת חשבונ; סעיפים כפולים
שימוש ; ל ומשמעותן"הקלדת חשבוניות שטרם שולמו בסוף שנה

התאמות בנק ; חלוקת מלגות לפני תום השנה; בסעיף השכרת מבנה
סמכויות ועד ההורים בנוגע ליתרות של עד ; (המחאות שטרם נפרעו)

השימוש בקופה קטנה במקום החזרים לצוות בית ; מההכנסות 10%
טיפול בהמחאות ; ניצול ורישום יתרות מסיימים, שימוש; ספרה

 (.משמעות החזר ללקוח)חוזרות 
 

עשוי , הפער בין תאריכי ההגשה לתאריכי אישור הדוחות הכספיים. ד 
דבר שהצריך , שהוגשו קודמים על ליקויים בדוחות גם להצביע

 .תיקונים ודחה את אישור הדוחות למועד מאוחר יותר
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במקרים  ,המליצה בדוחות קודמים לשקול נקיטת אמצעים הביקורת. ה 
ללא , ה אחת באותו מוסדגה החוזרת על עצמה יותר משנשל חרי

 .גם לאחר דחיית מועד ההגשה כאמור להלן, הסבר סביר
 

 :6.5.09-בתגובתה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר 
לעומת השנה  ,ח חל שיפור ניכר בהגשת הדוחות הכספיים"ל תשס"בשנה 

לתאריך ההגשה שאושר על ידי משרד  ,ניתן לייחס שיפור זה. החולפת
 (.31.8.08) החינוך

 יתרות שנתיות ומצטברות 4.1.2  

לא כולל )ח "ל תשס"להלן נתוני מינהל החינוך על בתי הספר בסוף שנה 
בהם היתרה המצטברת של כספי הורים , (א וחצב"מתי, מקיף א

 :כ ההכנסות השנתיות"מסה 10%-גבוהה מ היתה, ותלמידים
 

 
שם בית 

 הספר

 (ח"תשס)כספי ההורים והתלמידים 
ה "ס

 הכנסות
היתרה 
 השנתית

היתרה  %
השנתית 

 מההכנסות

היתרה 
 המצטברת

היתרה  %
המצטברת 
 מההכנסות

 יסודי
 16 35,931 9 20,331 224,003 בארי

 14 24,548 7 12,741 173,616 ויתקין
 18 38,105 6 12,994 213,874 יפה נוף

 13 40,937 5 15,213 314,759 מרכז רון
 18 41,946 6 13,518 237,313 ז"נווה עו

 16 77,956 8 40,482 491,071 פרס נובל
 21 53,692 14 36,519 253,256 עין הקורא

 14 34,558 4 10,794 251,054 תרבות
 חטיבות ביניים

 24 183,692 5 34,915 756,799 מיכה רייסר
 חטיבות עליונות

 26 160,069 -4 -24,155 615,480 מקיף ב
 12 172,544 -10 -148,945 1,419,480 מקיף ג
 21 237,662 11 120,338 1,107,648 מקיף ד
 13 100,487 3 27,300 801,685 מקיף ו

1,501,19 2,198,349 מקיף ח
5 

68 379,294 17 

 26 187,048 -11 -72,277 732,965 מקיף י
 

חטיבת ביניים , בתי ספר יסודיים 8: בתי ספר 15בטבלה מוצגים נתוני  
מיכה , תרבות, ז"נווה עו, יפה נוף)מהם  9-ב. חטיבות עליונות 6-אחת ו
 10%-היתרה המצטברת היתה גבוהה מ ,(י, ח, ד, ג, מקיפים ב, רייסר

 .ז"ל תשס"גם בשנה ,ה ההכנסות השנתיות"מס

 ליתרות ההורים, חשבונות בתי ספר תמבקרהסברי  4.1.3  

ח עבור "ש 14,196התחייבות לספקים בסך  היתה -בית ספר בארי ל. א 
אחוז היתרה , לאחר התשלום לספקים. סביבה לימודית ויוזמות

 .10%-סתכם בההמצטברת מההכנסות 
התחייבות לספקים לרכישת קולרים בסך  היתה -בית ספר ויתקין ל. ב 

סתכם האחוז היתרה המצטברת , חר התשלום לספקלא. ח"ש 5,274
 .  11%-ב
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אר ויועד זח הוא מכספי ב"ש 10,723סכום בסך  -בית ספר יפה נוף ב. ג 
אחוז היתרה המצטברת , בקיזוז סכום זה. ט"לניצול בתשס

 .13%-סתכם בהמההכנסות 
בקיזוז . וחזר לבוגריםיח "ש 12,238סכום בסך  -בית ספר נווה עוז ל. ד 

 .13%-סתכם בהאחוז היתרה המצטברת מההכנסות , סכום זה
ספק לח "ש  8,910התחייבות בסך  היתה -בית ספר פרס נובל ל. ה 

, בקיזוז סכומים אלו. תרומותח מ"ש 29,374מזגנים וסכום בסך 
 .8%-ם בכסתהאחוז היתרה המצטברת מההכנסות 

ח "ש 15,807תחייבות לספקים בסך ה היתה -בית ספר עין הקורא ל. ו 
אחוז היתרה המצטברת , לאחר התשלום לספק. שנה 60לות יעבור פע

 .15%-סתכם בהמההכנסות 
התחייבות לספקים בגין מזגנים וספרייה  היתה -בית ספר תרבות ל. ז 

אחוז היתרה המצטברת , לאחר התשלום לספקים. ח"ש 7,988בסך 
 .11%-סתכם בהמההכנסות 

, התחייבות לספקים בגין טיולים היתה -בית ספר מיכה רייסר ל. ח 
לאחר התשלום . ח"ש 124,884פעילות גיבוש ומגמת מחול בסך 

 .8%-סתכם בהאחוז היתרה המצטברת מההכנסות , לספקים
לאחר . ח"ש 103,200התחייבות לספקים בסך  היתה -מקיף ב ל. ט 

             סתכם האחוז היתרה המצטברת מההכנסות , התשלום לספקים
 .9%-ב

לאחר התשלום אחוז היתרה . וחזרו להוריםהח "ש 41,423 -מקיף ג ב. י 
 .9%-סתכם בההמצטברת מההכנסות 

לאחר . ח"ש 189,403התחייבות לספקים בסך  היתה -מקיף ד ל. יא 
          סתכם האחוז היתרה המצטברת מההכנסות , התשלום לספקים

 .4%-ב
לאחר . ח"ש 42,217התחייבות לספקים בסך  יתהה -מקיף ו ל. יב 

 .7%-סתכם בהמהכנסות  תאחוז היתרה המצטבר, התשלום לספקים
לאחר . ח"ש 162,173התחייבות לספקים בסך  היתה -למקיף ח . יג 

       סתכם האחוז היתרה המצטברת מההכנסות , התשלום לספקים
 .10%-ב

לאחר . ח"ש 99,711התחייבות לספקים בסך  היתה -מקיף י ל. יד 
         סתכם ההתשלום לספקים אחוז היתרה המצטברת מההכנסות 

 .12%-ב

 הערות הביקורת 4.1.4  

, בתי ספר שבסוף שנה יש להם התחייבויות לספקים כאמורש רצוי. א 
לרשום )ביטוי להתחייבויותיהם במערכת הנהלת החשבונות  נותי

 .על מנת להציג יתרות כספיות מעודכנות, (וחשבוניות שלא שולמ
 

 :9.8.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר  
 ,ניתנה הנחייה בנושא בחוזר סגירת שנה שנשלח לכל בתי הספר  

 .הובהרובהדרכות שערכנו הנושא 
 

כ היתרה "בסה 2%מנתוני הדוחות הכספיים נראית ירידה של . ב 
, ז"לעומת תשס, ח"במערכת החינוך בתשס, ח"המצטברת בש
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אולם יש עלייה של . שמקורה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות
 :ביתרות המצטברות של בתי הספר היסודיים 63%

 

 %-סטייה ב ח"תשס ז"תשס ו"תשס בתי ספר
 (ח"שסת-ז"תשס)

 63 741,352 454,666 548,932 יסודיים
חטיבות 

 ביניים
359,240 582,321 355,345 39- 

חטיבות 
 עליונות

614,908 1,519,084 1,411,261 7- 

 -2 2,507,958 2,556,071 1,523,080 כ"סה
 

ראוי למנוע הישנות החריגים ולבחון את האפשרויות להימנע . ג 
המשך . ביתרות ובהצטברותןמעל לשיעור המותר , מהמשך הגידול

שגם בשנים העוקבות , גידולן לאורך זמן במוסדות מסוימים מורה
למרות זאת לא הוקטן בהתאם היקף . צומצמה החריגה בחלקם אל

 .הגבייה וגם לא הוחזר החלק העודף בחלק מבתי הספר החורגים
 

 :  6.5.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר 
חלה עלייה קלה במספר בתי הספר שסיימו  בבתי הספר היסודיים. א 

נשלח מסמך . החולפתלעומת השנה  ,10%עם יתרות מצטברות מעל 
כמו כן נשלח מסמך לכל בתי הספר . לבתי הספר שחרגו ביתרה
 .בנושא יתרות כספי הורים

חלה עלייה במספר בתי הספר שסיימו  ,בחטיבות ביניים ובמקיפים. ב 
עקב שביתת ארגון המורים העל , 10%עם יתרות מצטברות מעל 

חלק מבתי הספר . חלק ניכר מהפעילות המתוכננת בוטל. יסודיים
ט וחלק מבתי הספר העבירו "ל תשס"החזירו כספים להורים בשנה

ט לא נגבו "בתשס. בהסכמת ההורים ,ט"ל תשס"את היתרות לשנה
אלא אם כן תכננו פעולות , כספים נוספים עבור פעילויות אלה

 .נה זונוספות לש

 בקשה לשינוי מועד הגשת מאזן בית ספרי 4.2 

ר תא המנהלים של בתי הספר היסודיים לחשב משרד "פנתה יו 8.2.09-ב. א 
שנת הלימודים בקשה לאשר לבתי הספר להגיש את המאזן של ב, החינוך

שכן בתקופה  .עד כה נדרשכפי ש ,לאוגוסט 5-ב במקוםלאוגוסט  30-ב ט"תשס
 30עד  ,עובדי בית הספר והמנהלים בחופשה רשמיתנמצאים  ,15/8-5/7שבין 

 .לאוגוסט
, א ברור לו מדוע המכתב מופנה אליוכי ל ,השיב חשב משרד החינוך 1.3.09-ב. ב 

לגורמים המתאימים ברשות  יש לפנות .הדוחות יםגשומ ולא אלי כאשר
 .המקומית

ל "כי בהוראות מנכ ,השיבה המפקחת המתאמת במשרד החינוך 14.6.09-ב. ג 
. לא נזכר תאריך קובע לדיווח הכספי של מוסדות חינוכיים ,משרד החינוך

לפי "מתיר לרשות לבקש דיווח מבתי הספר ( א)4/ה"ל תשס"חוזר מנכ
. מניח לרשות לדרוש דיווח על פי שיקוליה, כלומר, "דרישתם מזמן לזמן

 .31.8.09הם עד אישר הגזבר לבתי הספר להגיש את דוחותי, בהתאם למכתבה
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 :9.8.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר 
נתונה לרשות  ,כי ההחלטה בדבר תאריך הגשת הדוחות ,משרד החינוך הבהיר 

           אישר גזבר העירייה תאריך הגשה  ,על סמך המסמך שלהם. המקומית
 .31.8.09-ל

 

יהיו בתי ספר שלא יגישו את , שלמרות דחייה זו תכןיי ,על פי ניסיון העבר. ד 
הגישה  2009שרק בפברואר , הגימנסיה הריאלית: לדוגמה. דוחותיהם במועד

שדוחותיו הוגשו רק  ,ח ומרכז רון ורדי"את דוחותיה לשנת הלימודים תשס
 .2009במאי 

 בכך לאחר שנדחה מועד ההגשה כמבוקש ולאחר שרוב המוסדות עומדים. ה 
 .עמידה בכךה אתאוי לאכוף גם על אלה שנותרו ר ,נדרשכ

 מעקב אחר ביצוע המלצות קודמות 4.3 

בנושא בטיחות במוסדות  27מעקב אחר ביצוע המלצות מדוח ביקורת  4.3.1  
 החינוך העירוניים

את , לסכם את מדיניות העירייה בתחום הבטיחות במוסדות החינוך. א  
, רב שנתית ושנתית ליישומה ולהכין תכנית, סדרי הקדימויות לביצוע

תוך חלוקה בין הגורמים הנוגעים , כנדרש גם בהנחיות משרד החינוך
 .בדבר וקביעת דרכי הבקרה והפיקוח

 

 :9.3.09-בתגובה מ, לחינוך כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה   
. מכין תכנית שנתית לתחזוקת מוסדות חינוך וציבור ע"שפמינהל    

התכנית מתואמת עם מינהל . חום הבטיחותבכלל זה טיפול בת
 .החינוך

 

לשקול הקמת ועדת בטיחות נפרדת לבטיחות במוסדות החינוך . ב  
שתנחה ותרכז את פעילותן של ועדות הבטיחות המוסדיות , בעירייה

ועדת משנה למוסדות חינוך /להפעיל תת ועדה, לחילופין. בעיר
, בטיחות מיומן אחדבמסגרת הוועדה העירונית ולשקול מינוי גורם 
 .שירכז את הטיפול בכל תחומי הנושא בעירייה

 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך   
ר ועדת הבטיחות העירונית דאז ולא נמצא "הנושא נשקל על ידי יו   

במינהל החינוך מועסק עובד אשר . לנכון להקים ועדה נפרדת לחינוך
צועית לממונה על הוא כפוף מק. ת בעבודהממונה על בטיחו

, מבצע ביקורות בנושא במוסדות החינוךו ,הבטיחות העירוני
יוזם השתלמויות לעובדים ומטפל בדוחות , ביקורות על העובדים

 .במקרה של תאונת עבודה
 

רכז /נאמןכ של עובד עירייה התפקוד הנאותלשקול את הכללת . ג  
כאשר תפקידו אינו  .מ"פזבלרבות  כמדד נוסף לקידום, בטיחות פעיל
, לשקול להחליף את איושו במועמד מוטיבציוני יותר, מבוצע כיאות

 .בעל נתונים והכשרה מתאימים
 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך   
אזי מדובר בעובד משרד , אם מדובר ברכז בטיחות מוסדי בית ספרי   

 .באחריות מנהל בית הספר, קרי, החינוך
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 /תכנית עבודה ורשימת תיוג יומית, רכז/לשקול להכין לכל נאמן. ד  
בנוסף לתפקידיו האחרים , תקופתית לביצוע מטלותיו בתחום זה

 .בארגון
 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך   
דובר בעובד משרד אזי מ, אם מדובר ברכז בטיחות מוסדי בית ספרי   

 .באחריות מנהל בית הספר, קרי, החינוך
 

בדומה למודלים הארציים שהוצעו לתפקוד בתחום , לשקול לתקנן. ה  
להתאים , גם את התפקוד במוסדותינו, הבטיחות במוסדות חינוך

 .לכך את תכניות העבודה ולהכין נהלים פנימיים בהתאמה לכך
 

 :9.3.09-בתגובה מ, ה ומשאביםכלכל, יועצת ראש העירייה לחינוך   
 .ונהנושא איננו בסמכות   

בנושא סוגיות מנהליות  ,28מעקב אחר ביצוע המלצות מדוח ביקורת  4.3.2  
 וכספיות במוסדות חינוך

 חלק מהפרשות העירייה לקרנות השתלמות בלשקול השפעה על ניתו. א  
הדרכה , גם למימון הכשרות ,הנוגעים בדבר ,של עובדיה

ת לתפקוד המורה ולהעלא, והשתלמויות בתחומים הנחוצים לעירייה
לרבות להשלמת לימודים , ההישגיות של התלמידים בלימודים

 .ודרישות לתואר נדרש ולרישיון הוראה
 

 :9.3.09-בתגובה מ, לחינוך כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה   
יחד עם זאת המורים . בסמכות העירייהניתוב והפרשות אינו    

 .משתלמים בפסגה העירונית ועוד
 

בתחומי  גם, מוצע לשקול לנתב נוגעים בדבר להשתלמויות נוספות. ב  
 .'אבטחה וכו, גיהות, מניעת תאונות וכללי בטיחות

 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך   
 .באחריות משרד החינוך   

 

הנוגעים עם  ,בטיחות מבנים/שיפוץ/להכין נוהל לתפקוד באחזקה. ג  
 .לרבות על אופן מימון הפעילויות הנדרשות, ע"שפבמינהל בדבר 

 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך   
 .ע"שפבאחריות מינהל    

 

, במוסדות החינוךלוודא העסקת קבלנים ועובדים בתחום הניקיון . ד  
לרבות , הסכמים עימםאת הימים יוהמק העונים על מלוא הדרישות

 .מזכייני מכרזי החברה למשק וכלכלה
 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך   
שקלנו מספר פעמים להעסיק קבלנים בניקיון באמצעות החברה    

 .חסכונינמצא כלא יעיל ולא . למשק וכלכלה

בנושא אבטחת ומיגון  28מעקב אחר ביצוע המלצות מדוח ביקורת  4.3.3  
 ז"מוסדות חינוך ומקלטים בשנת הלימודים תשס

שירכז את כל המידע ויתאם את  ,למנות גורם מתכלל אחד לשקול. א  
את כל הנדרש על פי  ,כולל השלמה במוסדות החינוך, הבקרות בנושא
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בתיאום עם כל , י הביטחון ובטיחותל המשרד וגורמ"הנחיות מנכ
 .האחראים לכך בעירייה ובתאגידיה

 

 :9.3.09-בתגובה מ, לחינוך כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה   
 .באחריות החברה לביטחון   

 

, מנהל אגף ביטחון ומוסדות חינוך בחברה לביטחון וסדר ציבורי   
 :23.6.09-בתגובה מ

שנים רבות בראשון לציון על הפרדה בין שני המדיניות הנהוגה מזה    
, עקב השירותים והמקצועיות שיש לכל תחום לדעתנו, תחומים אלה

ההפרדה תורמת לקידום שני הנושאים  .בניגוד לדעת משרד החינוך
מורכבות התחומים וההתמחויות , בגלל היקף מוסדות החינוך בעיר

כפי , הלת העירייהשינוי ממדיניות זו נתונה בידי הנ. שיש לכל תחום
 .נקבעה על ידי הנהלת העירייה ,שהמדיניות הנוכחית

 

, על הבקרות בתחומי מוסדות חינוך ומקלטים ציבוריים בעירייה. ב  
לבצע בדיקות דומות גם בתחומים נוספים הנוגעים בדבר ולהכין 

גם בהתאמה לסיכונים והסתברות , תכנית להיערכות כנדרש
 .התרחשותם

 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, העירייה לחינוךיועצת ראש    
 .באחריות החברה לביטחון   

 

, מנהל אגף ביטחון ומוסדות חינוך בחברה לביטחון וסדר ציבורי   
 :23.6.09-בתגובה מ

, אי לכך. לחירום ךבאחריות החברה לביטחון הכנת מוסדות חינו   
נקבעה חלוקת , 17.6.09-ל ב"בפגישה שהתקיימה בלשכת מנכ

האחריות הישירה של . העבודה בין גורמי העירייה בנושא המקלטים
החברה לביטחון לבצע ביקורות במקלטים הציבוריים ולדווח על 

 .ע ומינהל החינוך"מנהל שפ, תוצאות הביקורת למנהל בית הספר
 

ההיתרים והרישיונות הנדרשים לתפעול , האישוריםלהשלים את כל . ג  
את ביצוע , לרבות במוסדות ובקייטנות, בתחומים הנוגעים בדבר

בדיקות הבטיחות כנדרש על פי הנחיות משרד החינוך ואת החלטות 
 .ועדת הבטיחות בנושא

 

 :9.3.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך   
 .בביצוע   

 שטרם בוצעו, 24המלצות ועדת ביקורת לדוח מ 4.4 

נוהל עירוני בנושא שימוש  ,ל העירייה יציג תוך חודש למועצת העירייה"מנכ. א  
לרבות סכומים לשימוש קבוע ולשימוש , במבני בתי ספר על ידי גורמי חוץ

הנוהל יופץ עם אישורו לבתי . חתימת הסכמים, צאותוהשתתפות בה, זמני
 .נכסי העירייה יכין דוח על מצב יישומוהספר והממונה על 

יפעלו לשיפור רמת וכמות כוח האדם  ,ל העירייה וראש מינהל החינוך"מנכ. ב  
 שלושההמועסק בבקרה הכספית על בתי הספר וידווחו על פעולתם תוך 

 .חודשים למועצת העירייה
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 29מעקב אחר ביצוע המלצות מדוח ביקורת  4.5 

, בדגש על שינון מקצועות הליבה, א"יוח/א"יב את יולרחבחינת האפשרות לה. א 
, לשקול שילוב תורמים. קידום תלמידים החלשים בלימודים ועידוד המצוינות

 .תרומות ומתנדבים בתחום זה
 

 :12.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך  
, יוארך יום הלימודים, ע"ל תש"בפתיחת שנה, על פי החלטת ראש העירייה  

 הבשלושה גנים בהם כל התלמידים הינם יוצאי אתיופי, ות העשרהכולל תכני
שעות לכל כיתה  4ביניים בעיר נוספו הת ולכל חטיב. בכפוף לאישור התקציב

: ימים בשבוע לצורך הארכת יום הלימודים ותגבור מקצועות הליבה 4במשך 
 500,000 -א בגנים "העלויות לביצוע יול. עברית ומדעים, אנגלית, מתמטיקה

 .ח"מיליון ש 4.5כ "סה. ח"מיליון ש 4  -בינייםהת וח ובחטיב"ש
 

 .שיפור רמת הניקיון במוסדות הנוגעים בדבר והפיקוח על תפקוד הקבלנים. ב 
 

 :12.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך  
, הוחלט. עלה נושא ניקיון השירותים בבתי הספר 22.7.09-בישיבת הנהלה מ  - 

להרחיב את מספר הפעמים בהם ינוקו , החזיריםגם בעקבות שפעת 
עובדת בוקר . פעמים ביום חמשל ביום יםיהשירותים בבתי הספר מפעמ

ומנקה כל שעה את  14:00-8:00-וכיום עובדת מ 14:00-10:00-עבדה בעבר מ
 .בכפוף לאישור התקציב, שירותי בית הספר

מתקן לסבון ) הוחלט על רכישת כלים סניטריים לכל שירותי בתי הספר  - 
 (.נוזלי ומתקן לנייר טואלט

הוחלט להוסיף לכל חטיבת ביניים , בגלל התקציב הנמוך, בחטיבות ביניים  - 
 (.סבון נוזלי ונייר טואלט)לרכישת מוצרי ניקיון  2009ח עד דצמבר "ש 3,000

  

טיפול בקרת הנוכחות בעבודה כנדרש והדיווחים על כך  -מערך גני הילדים . ג 
 .ידת הגננות והסייעות כנדרש מהןועל עמ

 

 :12.8.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי  
, מחלה: סייעת נעדרת מן הגן מהסיבות הבאות -היעדרות ואיחור סייעות   - 

טיפול בהורה חולה , ('בריתות וכו, חתונה)ימי שמחה , אבל, מחלת ילד
רך רישום מדויק נע. תאונות עבודה וחופשות לידה, (במקרה הצורך)
מכיוון  -לגבי איחורים . כולל הסיבות לכך, על כל סייעת שנעדרת( ממוחשב)

במקרה  .קשה לדעת במדויק את שעת הגעתה לגן, שאין שעון נוכחות
בסוף יום . ההורים מתקשרים לאגף( דקות 10מעל )איחור משמעותי הו

מסתיים יום הלימודים )לא ניתן לדעת מתי הסייעת יוצאת  -הלימודים 
בעבר הועלתה בקשה (. 14:00על הסייעות להישאר עד השעה , 13:30בשעה 

 .למשרת מפקחת על הסייעות
כמו גם , הרישום מתבצע אצלנו, באחריות משרד החינוך -היעדרות גננות   - 

 .שליחת ממלאות מקום
 

מקלוט , אבטחה, כיבוי אש, תיקון ליקויים שעלו בתחומי בטיחות וגהות. ד 
 .והיערכות לשעת חירום בגני הילדים

 

 :12.8.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי  
 .רוב הליקויים תוקנו, במעקב אחר ביצוע באגף לחינוך קדם יסודי  
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מועברים , לוודא שכל הכספים המגיעים לעירייה מגורמי חוץ בגין גני הילדים. ה 
 .בעיתוי שנקבע לכך

 

 :12.8.09-בתגובה מ, קדם יסודי מנהלת האגף לחינוך  
לצורך קבלת הרישיון היו . כיתות גן חדשות 14ט נפתחו "ל תשס"בשנה  

 .ע"צריכים להתבצע הרבה מאוד פעולות והתאמות על ידי מינהל שפ
. על פתיחת חלק מהכיתות ההחלטה התקבלה קרוב לפתיחת שנת הלימודים  

 .כיתות 19כ "סה -הוגשו לאישור  ןכיתות אשר שינו את ייעוד חמשבנוסף עוד 
, אך הכסף לא הגיע מיד, ביקשנו ממשרד החינוך רישיון זמני לכיתות וקיבלנו

הכספים שמגיעים ממשרד החינוך  .אלא רק לאחר קבלת רישיון קבע לגנים
מועברים לגזברות העירייה כמכלול ולנו אין אפשרות לקבל  ,עבור הגנים

 .פירוט
 

 .ההורים והרשות בגני הילדים כנדרש לפעול לניהול כספי. ו 
  

 :12.8.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי  
שיועבר לכל , ב מסמך מסכם"מצ. התקיימה ישיבה עם ועד הורים עירוני  

 .מנהלות הגנים
 

להכין נוהל תפקוד של האגף לחינוך קדם יסודי בממשק עם מינהלי העירייה . ז 
 .ע בפרט"בכלל ועם שפ

 

 :12.8.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי  
יתחיל תהליך בניית נוהל עם המינהלים , עם כניסתה של ראש מינהל החינוך  

 .ע"הרלוונטיים ובעיקר עם מינהל שפ

 ממצאים שטרם תוקנו מדוחות קודמים 4.6 

 מהיקף השכר המאושר על ידי משרד החינוךלכאורה חריגה  4.6.1  

הועלה נושא חריגות מהיקף המשרה המאושר על ידי משרד  27בדוח . א   
בדוח של חברת שירותי ניהול שנשכרה לבדוק זאת על ידי . החינוך

כאשר שיעור המשרה שהוצגה , הוצגו לדוגמה מקרים כאלה, הגזברות
לתשעה מורים ממקיף ג וארבעה מורים ממקיף  140%-165%נע בין 

 ".קית בלבדרשימה חל"הכותב ציין שזו . א
כלכלה , צירפה יועצת ראש העירייה לחינוך 19.2.06-לתשובתה מ    

בנושא ובו הנתונים המתייחסים להעסקת מורים  דוח ,ומשאבים דאז
 150%משרה והעסקת מנהלים בהיקף שמעל  140%בהיקף שמעל 

כפי שניתן לראות מדובר במורים "כי , לגבי המורים הסבירה. משרה
יש לקחת בחשבון כי . ההעסקה החריגה שולית כאשר, בודדים בלבד

במידה . שעות שבועיות 5-4מורה מלמד כיתה בהיקף ממוצע של 
לעתים . ת לכך שעות גמול הכנה לבגרותונוספ, והכיתה ניגשת לבגרות

צמצום במספר . 140%ולהגיע להיקף משרה מדויק של  קקשה לדיי
ל ארה יקטין משמעותית את המש, אותן מלמד המורה, הכיתות

בהתייחס למשרות המנהלים  ".מתחת לשעות הקבועות של המורה
ע שמנהלים בבתי ספר שש במשרד החינוך קו"כי , כתבה, וסגניהם

אין במערכת סגני . משרה 175%שנתיים יכולים לעבוד עד להיקף של 
 ".משרה 150%מנהלים העובדים מעל 
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 :4.7.09-מ בתגובה, מנהלת יחידת תנאי שירות במינהל אמרכלות   
           של כל המורים החורגים , נכון להיום, העברתי למבקר דוח מלא   

משרה ומורים שמקבלים בנוסף גם שעות תקן מעל משרה  140%-מ
לגבי  (.אפקטיבי שכידוע ערכן של שעות אלה נמוך מערך שעות בתקן)

 .רק לגבי סגני מנהל וותיקים  -140%משרות חריגות מעל 
עם . 140%וק משרת מורים נדרשים וסגנים הגיעה גם מעל בעבר הרח   

 140%-מורים אינם חורגים מ -נכון להיום , השנים צומצמה משרתם
 140%-משרה ללא יוצא מן הכלל ואילו סגנים חדשים נותרים ב

בהתאם לאישור . 150%-ל סגנים ותיקים צומצמה עדמשרת  . משרה
וע במשכורתם מעבר הוחלט לא להמשיך לפג, ממינהל החינוך דאז

 .רוב הסגנים הוותיקים לקראת פרישה. למה שקוצצה משרתם
 

ל לאמרכלות דאז "צוינו טיעוני גזבר העירייה והסמנכ 26בדוח שנתי . ב   
ל "מכתב למנכ 9.3.06-ל ב"ל הנ"שלח הסמנכ, בהמשך לכך. בנושא
 :שעיקריו כלהלן ,בנושא

: ת שכר מורים ובו נאמרכתב גזבר העירייה בנושא בדיק 22.3.05-ב     
דהיינו הוראות , ח לבדוק את הנדון"שכרתי שירותיו של משרד רו

עם ... מינהל אמרכלות ליחידת שכר ביחס להוראות משרד החינוך
מיליון  2.3סיום העבודה מתברר כי הנזק הכספי לקופת העירייה הוא 

מורים קיבלו שעות אפקטיביות ללא הצדקה  120-80-כ. ח לשנה"ש
             ח ושעות הכנה לבגרות ששולמו באופן שוטף "מיליון ש 0.8-כבסך 

 .ח גם הם ללא הצדקה"מיליון ש 1.5-כ
נדונו הנושאים  23.6.05-ו 15.5.05בדיונים שנערכו בתאריכים     

 :הבאים
 הובהר חד משמעית כי שעות אפקטיביות הן שעות פרונטליות    - 

 125%-המשולמות למורה אשר משרתו גבוהה מ, נוספות בפועל
עלות שעות אלו . משרה 125%וזאת על מנת למנוע קביעות מעל 

נמוכה יותר לעירייה ומאפשרת גמישות בין שנת לימודים אחת 
העירייה משופה על כך . מכאן שלא נגרם שום נזק לעירייה. לשנייה

. שעות תקן מעל משרההוחלט לכנות שעות אלו כ. ממשרד החינוך
כי הקטנת שעות אלה והגדלת , על אף שדעתנו המקצועית היתה
 .היקפי המשרה הינה יקרה יותר

העירייה הפרישה לקרן השתלמות בגין שעות הכנה לבגרות מעל     - 
לעירייה לא נגרם שום . משרה והיא משופה על כך ממשרד החינוך

 .נזק
ששעות , רות המורים נאמרבחוברת הד החינוך שמנפיקה הסתד    - 

אין לראותן , שהן מעל למשרתו המלאה של המורה, הכנה לבגרות
מכך . כחלק ממשרתו ואין הן מקנות למורה כל זכויות סוציאליות

כי אין להפריש לקרן , ח אשר בדק את שכר המורים"הסיק רו
השתלמות עבור גמול הכנה לבגרות מעל המשרה והוחלט על ביטול 

 .1.9.05-הפרשות אלו מ
דעתנו היתה כי אין לבטל את ההפרשה לקרן השתלמות בגין שעות     - 

         אך הוחלט להפסיק את ההפרשות לקרן , בגרות מעל משרה
 .1.9.05-מ
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כי החלטת העירייה , המורים העל יסודייםהודיע ארגון  1.5.05-ב    - 
 .משמעותה שינוי חד צדדי של הסכמי העבודה

הודיע הממונה על תנאי שירות עובדי הוראה במשרד  14.2.06-ב    - 
ר המחלקה הפרופסיונאלית בארגון המורים "במכתבו ליו, החינוך

כי המורים זכאים לקרן השתלמות גם עבור שעות , העל יסודיים
בעקבות מכתבו הודיע הארגון . ההכנה לבגרות מעבר למשרה אחת

המורים לקרן כי הוא דורש להשלים לאלתר את הפרשות , 2.2.05-ב
 .השתלמות בגין הכנה לבגרות מעל למשרה

 

 (:19.3.06-מ) מתגובת משרד שירותי הניהול     
' שעות אפקטיביות'לא מצאנו בהסכמים תוספת לשכר שנקראת "     

ומהווה תשלום יתר שלא בהתאם ' חוקית'תוספת זו אינה , ולפיכך
יבת מתן אך ההסברים לס. אין בכוונתנו ליצור עימות. להסכמים

, לדוגמה". במבחן המציאות, במקרים רבים, תוספת זו אינה עומדים
משרה  140%-165%הציג רשימה חלקית של מועסקים בשיעור בין 

כאשר , ומעלה 140%שיעור משרה של . "א כאמור לעיל, במקיפים ג
כי , ל"כפי שמצוין במכתב הנ, 125%אין סכנה כי יקבלו קביעות מעל 

 ."ובכל זאת קיבלו תוספת שעות אפקטיביות זו כבר מובטחת להם
 

 :4.7.09-בתגובה מ, מנהלת יחידת תנאי שירות במינהל אמרכלות   
אני מבקשת להסביר כי אנחנו מדברים על הוראה ומאוד קשה לעבוד    

ערכת צריכה אותם משה, יש מורים טובים. לפי מתמטיקה פשוטה
מצליחים בבגרויות היות ותלמידים , ומבקשים שילמדו כמה שיותר

משרה ואם יש צורך גם שעות  140%מורים אלה עובדים . בזכותם
מורה עד  תהוחלט לאשר במקרים אלה משר .אפקטיביות עד למותר

תזכורת בתעריף )בשעות תקן מעל משרה  10%והשלמה של עד  140%
 125%בעבר היו מורים שהותרנו את משרתם על (. נמוך יותר

, בשעות תקן מעל משרה. 150%-ל דות עוהשלמנו את השעות החסר
במידת הצורך נשלים לו , 125%= ש "ש 30לדוגמה אם מורה עובד 

שעות אלה לא נכנסות למשרתו . ש תקן מעל משרה"ש 6=  25%עוד 
אלא רק לקופת גמל , של המורה וללא הפרשות פנסיוניות גבוהות

5%. 
 

, החינוך ל לאמרכלות נכתב גם כי בחוברת הד"במכתב הסמנכ. ג   
שהן מעל , שעות הכנה לבגרות: "שמנפיקה הסתדרות המורים נאמר

אין לראות אותן כחלק ממשרתו ואין , למשרתו המלאה של המורה
 ".הן מקנות למורה כל זכויות סוציאליות

אלא , בהנחיות משרד החינוך מנוסח סעיף זהה לזה שבהד החינוך    
מעל למשרה מלאה כדין דין שעות בגרות : "שנוספה לו הערה כדלקמן

משלא מוזכרות ". ' דפנה'שעות עודפות ויש להפריש בגינן לקרן 
משמע שאין להפריש עבור קרן , נוספות/הפרשות סוציאליות אחרות

הנחיות אלה הובאו לידיעת מחלקת השכר בעירייה ואגף  .השתלמות
כוח אדם ונדונו באריכות בדיונים שנערכו לצורך קבלת החלטה על 

החלטת העירייה הסתמכה על . תה של העירייה להטבה זוהתייחסו
שלא היה לגביהם ספק , מצגים של הסתדרות המורים ומשרד החינוך

הם לא היו ניתנים לפרשנות אחרת מכפי שהובנו על ידי כל . כלשהו
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מחלקת השכר וכוח אדם של העירייה , הגורמים וביניהם כאמור
 (.לא שמנו לב לסעיף זה: תגובתם היתה)

כי מורה שמשרתו מעל , מצוין 11.5.93-בהסכם הקיבוצי מ 10בסעיף . ד   
משרה  150%זכאי להפרשה לקרן השתלמות עד לשיעור של  100%

אלא שתקנון תנאי שירות עובדי הוראה של משרד . "ועל כך אין חולק
מורים כי שעות הכנה לבחינת , החינוך והנחיה המקבילה בהד החינוך

 100%-את שיעורי המשרה של המורה מעבר לאינן מגדילות  ,בגרות
שעות הכנה  7.2-משרה והמורה זכאי ל 80%אם למורה  .משרה

משרה ועוד  100%ישולמו לו , משרה 30%לתוספת , דהיינו, לבגרות
דינן כדין שעות  .שאינן חלק ממשרתו, שעות הכנה לבגרות 2.4

ה למעט הפרש, שאינן מזכות בזכויות סוציאליות כלשהן ,עודפות
פרשנות זו אינה סותרת את זכאותו של מורה אשר לו  .'דפנה'לקרן 
, ומקבל בנוסף שעות הכנה לבגרות( ללא שעות בגרות)משרה  120%

אך זו לא תגדל מעבר , משרה 120%להפרשה לקרן השתלמות על 
 ".לשיעור זה בגין שעות ההכנה לבגרות

 

 :4.7.09-מבתגובה , מנהלת יחידת תנאי שירות במינהל אמרכלות   
מאז ומתמיד הופרש  -לגבי הפרשות קרן השתלמות משעות בגרות    

נבדק ברשויות , משעות אלה לקרן השתלמות וכאשר הועלה הנושא
בכל זאת . ל"שונות ונמצא כי אין רשות המפצלת את ההפרשות הנ
למרות , הוחלט לפצל את גמול הבגרות בשעות עד ומעל משרה

הנחיה בדבר מחויבות העירייה  חשל ,שמשרד כוח אדם בהוראה
כך גם  .גם בגין שעות בגרות מעל משרה ,להפריש לקרן השתלמות

דבר שהצריך , הועברו כספים לעירייה בדוחות משרד החינוך
לאחר התערבות ארגון . היערכות מחשובית מיוחדת והרבה עבודה

. חויבנו להחזיר את ההפרשות לקרן השתלמות כמקודם, המורים
פת נעשתה וכעת עלינו להיערך להחזר הרטרואקטיבי הפעולה השוט

 .שהוא בעייתי מאוד
 

כך שיביאו  ,הביקורת חזרה וציינה את חשיבות בקרת ההשתלמויות. ה  
בצד . זאת במיוחד בהיקפי תשלומיו כדלעיל. תשואה גם למעסיק

תרומתו האפשרית לחינוך בכלל , ההיבט הציבורי של הנושא
על , ד שמוצע ללמוד מלקחיו"מוצג להלן פס, ולתפקוד בעירנו בפרט

 368/08ד עבל "בפס .חשיבות הדבר גם מנקודת ראותו של העובד
, ד הארצי לעבודה"קבע ביה, (לאומי המוסד לביטוח' רינה עמאר נ)

אינה , כי מורה אשר יצאה להשתלמות מורים ברמת הגולן ונפצעה
תה מאחר וההשתתפות הי ,זכאית לפיצויים מהביטוח הלאומי

בית הדין ציין כי הקשר בין עבודתה של . במהלך החופש וביוזמתה
אשר אינו מצדיק הכרה , היה עקיף ורופף, המורה לבין ההשתלמות

 .בהשתלמות כפעולה נלווית לעבודה
ד גם לגבי אחריותו האפשרית של "מומלץ ללמוד מלקחי פסה   

לרבות בימי , כזו" השתלמות"המאשר השתתפות ב ,המעסיק
 .פות בתשלוםהשתת

מורים עבדו פחות  127עולה כי , 2008מבדיקת נתוני המורים לשנת . ו   
שניים מתוכם , משרה 125%מורים עבדו מעל  107-משרה ו 50%-מ

 .משרה 150%מעל  ועבד
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 150% 125-150% 101-125% 76-100% 50-75% 50%עד  שם בית ספר
 ומעלה

 1 35 36 25 12 20 מקיף א
 0 2 7 11 7 10 מקיף ב
 0 35 41 23 23 22 מקיף ג
 0 29 20 21 5 7 מקיף ד
 0 19 16 20 9 12 מקיף ה
 0 15 21 15 9 2 מקיף ו
 0 22 21 5 10 12 מקיף ז
 1 15 38 17 7 10 מקיף ח
 0 9 16 9 8 15 מקיף ט
 0 13 16 9 14 6 מקיף י

 0 1 5 5 10 11 ישיבה תיכונית
 2 195 237 160 114 127 כ"סה

 

. יים בגין משרה נוספתתלש השמשרתם פוצל ,מורים 26עוד נמצאו . ז   
 3-מורים ממקיף ג ו 10אולם נמצאו , בשני בתי ספר ורוב המורים עבד
 הבאותו בית ספר ולמרות זאת משרתם פוצל ושעבד, מורים ממקיף ח

 .ייםתלש
 

 :4.7.09-בתגובה מ, מנהלת יחידת תנאי שירות במינהל אמרכלות   
 .ברור למי כוונתכם כאשר המשרה מפוצלת באותו בית ספרלא    

 

לרבות מחוץ , יש מורים המלמדים לכאורה ביותר מבית ספר אחד. ח   
 ,עם גמול שעות הבגרות שלהם הם עשויים להגיע לכאורה. לעיר

לכאורה גם  ול פוצ"חלק מהנ. להיקפי משרות העולים על המגבלות
מצד שני מלמדים . טעם הגזברח מ"כפי שבדק רו, בשעות אפקטיביות

בחלקיות משרה בלבד והם מעוניינים , ות מוכשרים רבים/מורים
נמוכה מעלות , עלות השלמת משרה כזומוצע לבדוק אם . להשלימה

 .ל לעירייה"החריגים כנ
שהעירייה לא העבירה  ,ענוטפורסם כי מורים בעיר  2008באוקטובר . ט   

אלא עד היקף משרה אחת , לחשבונם את מלוא כספי קרן השתלמות
 .ולא כפי שמחייבים ההסכמים עד משרה וחצי

 

 :4.7.09-בתגובה מ, מנהלת יחידת תנאי שירות במינהל אמרכלות   
, אין מצב שמורה קיבל בשכרו מעל משרה. לא ברור למה הכוונה   

מהתלוש ובפועל לא הועברו הכספים נוכה לקרן השתלמות כראוי 
 .יש לבדוק האם נכון. זו פעם ראשונה שאני שומעת על כך .לקרן

 

 :22.9.09-בתגובה מ, אמרכלותל ל"סמנכ   
 .אנו משלמים, סוגיית הפרשות לקרן השתלמות הסתיימה   

 

 ות/מנהלים 13בתיכונים  עבדו, 2009לפי נתוני מינהל אמרכלות למאי . י   
לדברי מנהלת יחידת תנאי . משרה 140%ות מעל /וסגני מנהלים

על פי משרד החינוך מורה רשאי , ככלל, שירות במינהל אמרכלות
או סגני /אולם למנהלים ו. 150%משרה ומנהל עד  140%לעבוד עד 
מורים שר חאל. יש אישור לעבודה מעבר לאמור ,יםתיקמנהלים ו

ל וכולם יעבדו "חריגים כנ לא יאושרו, בעתיד אלה יצאו לגמלאות
של הממונה על תנאי  ההיא צרפה את מכתב .באחוזי משרה תקניים

בנושא היקפי  ,2006שירות עובדי הוראה במשרד החינוך משנת 
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הממונה על בו כי  נאמר .רת מנהלים בבתי הספר העל יסודייםמש
לאפשר העסקה של מנהלים בבתי ספר  ,השכר במשרד האוצר החליט

אך עד תקרה של , משרה 150%בהיקף משרה העולה על  ,על יסודיים
 :נים הבאיםתבחיבלבד ובכפוף ל 175%

השנים  3-משרה ב 150%מנהלים שעבדו בהיקף משרה העולה על     - 
 5.12.02-האחרונות שלפני חתימת הסכם היקפי משרה למנהלים מ

או  1.9.99-משרה מ 150%-הועסקו בהיקף חריג מעבר ל: כלומר)
 . חלות עליהם 5.12.02ושהוראות הסכם ( ןקודם לכ

 . תלמידים 1,000ספר מונה מעל הבית     - 
 .המעסיק מסכים לשלם עבור תוספת חריגה זו    - 

יעבירו מידי שנה רשימה  ,ל"נים הנתבחיבעלויות העומדות בכל ה    
מספר התלמידים  ,פרטי בית הספר בו הוא מלמד ,ובה פרטי המנהל

ף העסקתו קמשרה והי 150%-ל ת העסקתו מעבר תחיל, הספר תבבי
 .הנוכחי

 140%מעל  ואו סגניהם עבד/להלן נתוני בתי ספר שבהם המנהלים ו. אי   
 :משרה

 

מספר מורים  בית ספר
 140%מעל 

 1 מקיף א
 3 מקיף ג
 2 מקיף ד
 1 מקיף ה
 2 מקיף ו
 1 מקיף ז
 1 מקיף ח
 1 מקיף ט
 1 מקיף י

 13 כ"סה
 

עדיין לא  27נראה לכאורה כי הבעיות שהועלו בנושא בדוח לפיכך . בי   
 .נפתרו

 ניהול מוסדות חינוך והיקפי משרה 4.6.2  

על היקפי העסקה של פחות ויותר  ,הביקורת כבר העירה בעבר. א   
ניהול ושירות במוסדות חינוך עירוניים ועל ב, ממשרה בהוראה

בין השאר . חריגההצורך בדיווח ובאישור מראש של כל העסקה 
חשוב להגדיר את היקפי ומועדי השלמת משרות חלקיות וחריגה 

כך שלא יהיו חפיפה וכפל תשלום עבור אותן , מעבר למשרה מלאה
 .שעות עבודה

שהועסק במחצית , מנהל תיכון עמית עמל מוצג תפקודדוגמה לכך כ. ב   
פר עסקתו כמנהל בית סבנוסף לה, משרה בעירייה כמנהל מרחב צפון

 .בהיקף של יותר ממשרה אחת ,על ידי הרשת
 ,הביקורת פנתה למנהלת יחידת תנאי שירות באמרכלות בשאלה. ג   

              . האם המנהל קיבל את אישור העירייה לעבוד בשתי עבודות
כי למנהל אין כל אישור , אמרכלותלל "היא השיבה לסמנכ 22.4.09-ב

הוא החל לעבוד ברשת עמל לפני שהחל לעבוד  .לעבודה נוספת
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, יתכן שבנוסף לכך הוא הרצה בתשלוםי .משרה 50%-בעירייה ב
 .לרבות בקתדרה

 

 : 22.4.09-בתגובה מ, אמרכלותלל "סמנכ    
עסק הוא הו. העסקתו מסתיימת בקרוב עקב יציאתו לגמלאות    

, באישור כל הגורמים המוסמכים בעירייה בהיקף חצי משרה
 .לאורך השנים קיבלה עולם תוכן שונה על פי צרכי המערכתש

 

 :4.7.09-בתגובה מ, מנהלת יחידת תנאי שירות במינהל אמרכלות   
ון מקיף עמית כהאישי של מנהל תי והנושא נבדק שוב ונמצא בתיק   

כתב זה חתום . כתב מינוי להעסקתו כיועץ ראש העירייה, עמל
 .לשעברומאושר על ידי ראש העירייה 

 

 2.2מגביל בסעיף , 1.5.05-מ( א)9/ה"ל משרד החינוך תשס"חוזר מנכ. ד   
לא . לעובד הוראה 140%עד  ,כולל התוספות, ו את היקף המשרה

ה אישרו המוסמכים לכך יותר מכך ואם כל המידע ברור על סמך מ
 .הנוגע בדבר הוצג בפניהם

 

 :10.5.09-בתגובה מ, אמרכלותלל "סמנכ    
הכל על פי . הם באישור ובסמכות 140%היקף משרתם של אלו מעל      -

 .החוק
 .175%או  150%מנהלי בתי ספר תיכוניים יש לרק     - 
 

 :4.7.09-בתגובה מ, מנהלת יחידת תנאי שירות במינהל אמרכלות   
מורה החורג . למורים חדשים 100%כיום אנו מקבעים משרה עד    

על שעות נוספות תקניות ומקבל אותם  כל שנה חותם ,ממשרה מלאה
כל חריגה מקבלת אישור מיוחד ממינהל . משרה 140%-בתקן עד ל

בר ומד(. תעריף נמוך-תזכורת)לשעות תקן מעל משרה  ,החינוך
לגבי מורים ותיקים נקבעת משרתם גם לפי ממוצע . מורים נדרשיםב

 .140%גם אם זה מעל משרה מלאה עד , שנתיים אחרונות
 

 ,ל על פי נוהל"מוצע לשקול לפעול בקביעת מכסות למשרות הנ. ה   
התואם גם את הנחיות המשרד ואת האמור בנושא בהצעות 

, לקדם את רמת החינוך ,היתה בין השאר ןשמגמת ,עד כה ותהרפורמ
לקבוע תבחינים  גם רצוי לשקול. הניהול והשירות, ההוראה

הניהול , וךהחינ, לרבות בהקשר לרמת ההוראה, ל"ואישורים כנ
כי  ,בפיקוח רצוי גם לוודא. המצופה מכל נושא משרה כזו ,והשירות

וסף המצופה מאת הערך ה ,המעסיק והתלמידים מקבלים בפועל
 .כתוצאה מכך

 הרפורמה במערכת החינוך -אופק חדש  4.6.3  

: ח בשני בתי ספר יסודיים בעיר"יישומה של הרפורמה הוחל בתשס. א   
כלכלה , ציינה יועצת ראש העירייה לחינוך 31.7.08-ב. ורננים ידלין

בתי ספר יסודיים  20-ט יצטרפו עוד כ"ל תשס"כי בשנה, ומשאבים
לקבל את שמות  ,2009לבקשת המבקר ממרץ  .נוספים לאופק חדש

לרבות ממצאים מיישומה ולקחים , בתי הספר שהצטרפו לרפורמה
 .2009 רק ביוליהתקבל מענה , שהופקו
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 :9.7.09-בתגובה מ, כלכלה ומשאבים, יועצת ראש העירייה לחינוך    
ע "ל תש"בשנה. בתי ספר 19ט הצטרפו לרפורמה "ל תשס"בשנה    

צעה בכל בתי הספר יהעירייה ב .בתי ספר 11יצטרפו לאופק חדש 
כרגע . ט סביבות לימודיות לנושא"ל תשס"שהצטרפו לרפורמה בשנה

, באשר לפדגוגיה. ע"לבתי הספר שיצטרפו בתשהעירייה נערכת לבצע 
זכו לתוספת שעות פרטניות בסדר , בתי הספר בהם הוחלה הרפורמה

הללו נוצלו ברוב המקרים לסיוע . שעות שבועיות 100-80-גודל של כ
. על פי מיפוי בית ספרי, לתלמידים עם פערים במקצועות היסוד

צוותים ה ,נהל החינוך מקבל ממנהלי בתי הספרהמשוב שמי
 .ההורים והתלמידים הינו חיובי ביותר, החינוכיים

 

 :13.7.09-עדכנה ב, ראש המינהל    
נתקבלה הרשאה , ט"בבית ספר אחד שהצטרף לאופק חדש בתשס    - 

כרגע . הנושא בטיפול הבנייה הציבורית. לבניית סביבה למורים
 .בתכנון

טרם נתקבלה , ע"בשלושה בתי ספר שיצטרפו לאופק חדש בתש    - 
 .הרשאה תקציבית ממשרד החינוך

נתקבלה הרשאה , בארבעה בתי ספר שטרם נכנסו לאופק חדש    - 
 .אולם קיים קושי באיתור סביבה פיסית, ממשרד החינוך

נתקבלה הרשאה ממשרד , בבית ספר אחד שטרם נכנס לאופק חדש    - 
 .יבוצע בהליך של שנתיים, החינוך

נתקבלה הרשאה , שטרם נכנסו לאופק חדש, בחמישה בתי ספר    - 
 .ע"הסביבה הפיסית תבוצע לתש, ממשרד החינוך

 

 :31.12.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
: ע"בתי ספר שהצטרפו לתכנית אופק חדש בשנת הלימודים תש    

, שקמה, מעלה שמעוני, אופקים, נגבה, רעות, רוזן, עדיני, רמז, חביב
חטיבת ביניים , חטיבת ביניים זלמן ארן, נווה עוז, סיני, מרחבים

, חטיבת ביניים מעלות, חטיבת ביניים בן גוריון, אחרון הבילויים
 .חטיבת ביניים טביב

 

הביקורת המליצה ללמוד לקחים וליישמם גם במוסדות חינוך . ב   
 .בהם תופעל הרפורמה ,נוספים

כי נציגי משרד החינוך סיירו בשלושה בתי ספר  ,פורסם 2009באפריל . ג   
על מנת להוכיח להנהלת , בהם יושמה הרפורמה, יסודיים בעיר

כיצד מה לקחיה ו, עד כמה נחלה הרפורמה הצלחה ,המשרד והמחוז
כי נושא  ,ל משרד החינוך הבהיר לנוכחים"המשנה למנכ. היא תמשיך

שעה פרטנית יקר מאוד וחובה לתכנן את הזמן ולבנות דוחות ביצוע 
עד להיכן המורים הגיעו מבחינת היעדים והאם בית הספר עמד 

הינו  ,ההירתמות והרצון של בתי הספר להתחדש. באתגר ובמטלות
 .ישום הרפורמהשלב חשוב ומהותי מאוד בי

פורסם כאילו בשל מגבלות תקציביות יישקל אם וכיצד  2009במאי . ד   
 .להמשיך ביישום התכנית

בתי הספר העל בארגון המורים ' ד הסתדרות המורים בישראל נ"בפס. ה   
שארגון המורים לא רשאי לבקש לבטל  ,קבע נשיא בית הדין, יסודיים

לגבי  ,את ההסכם הקיבוצי שחתמה הסתדרות המורים עם המדינה
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יישום אופק חדש ואין מניעה שהמדינה תמשיך בהפעלת רפורמת 
. אופק חדש לגבי כלל המורים עובדי המדינה בחטיבות הביניים

בתי ספר במשמעות ההחלטה היא כי כל המורים שמלמדים 
שייכים לארגון עובדים  םעל אף היות, יחויבו בה, רמהשהצטרפו לרפו

 .נפרד
, בהתייחסו לרפורמת אופק חדש, כי שר החינוך, פורסם 2009ביוני . ו   

, עם דגש על השבחת צוותי ההוראה, אמר כי יוסיף לתכנית ממדים
 .באמצעות העלאת סף הכניסה להוראה לבעלי תואר שני, בין היתר

 "טראשון ק"תכנית  4.6.4  

 -כי אחד מיעדי העירייה  ,על מערך גני הילדים צוין 29בדוח שנתי . א   
להכניס את גני הילדים הפרטיים תחת כנפי העירייה ולהקים בעיר 

העירייה ראתה לנכון . ועד כיתה יב מגיל צעיר, תכנית חינוכית רציפה
להסדיר את נושא מערכת גני הילדים הפרטיים ולקבוע יחד עימה 

לעידוד השיפור המתמיד של , רים למתן אישורי הפעלהנהלים ברו
 .החינוך הניתן בהם ולהביא את דבר השינוי לידיעת הציבור

 ,בתי אב בעיר דבר ראש העירייה דאז 6,000-לכ קופנ 2008בספטמבר . ב   
במכתב . אודות התכנית ,שלוש עדלהורי ילדי העיר בגילאי לידה 

פנייה לכל אנשי החינוך הפרטי להצטרף לתכנית וקריאה  היתה
משולבים  ,הגנים בהם רשומים ילדיהם םלהורים לבחון ולבדוק א

 שלושהכ, 2008ל רק בדצמבר "היו הורים שקיבלו את המכתב הנ. בה
לדברי . ובחתימת ראש העירייה הקודם שליחתוחודשים לאחר מועד 

, ם באגף לחינוך קדם  יסודימנהלת פרויקטים חינוכיים וגנים פרטיי
 ,(אוקטובר-חודשים ספטמבר)המכתב הופץ להורים בתקופת החגים 

על פי כתובתם במשרד הפנים וכבר בתחילת אוקטובר פנו אליה 
 .הורים והתעניינו בפרויקט

גנים פרטיים לוועדת הבדיקה  17פנו  ,(20.1.08) דאז במועד הביקורת. ג   
בדוח . רמת איכות הגןלקבוע את בבקשה  ,"קט-ראשון"של תכנית 

הומלץ להגביר את  .ן כי ההיענות לתכנית היתה נמוכההביקורת צוי
באמצעות העלאת מודעות ההורים  ,הפיקוח על הגנים הפרטיים

וחיוב גנים פרטיים המשתמשים במבני , מנציגיהם ובוקבלת מש
ובהשתלמויות שמארגן  "ראשון קט"להשתתף בתכנית  ,העירייה

הצטרפו /לא פנו 2008עד סוף דצמבר . ותי הגנים הפרטייםהאגף לצו
 .תלתכניגנים נוספים 

טיים באגף לחינוך קדם לדברי מנהלת פרויקטים חינוכיים וגנים פר. ד   
להכרת תכנית  ,מסגרות חינוכיות נרשמו לקורס שלב א 12-כ, יסודי

במימון היה הקורס . הכוכבים והוראה מותאמת התפתחות לפעוטות
לאחריהם הוחלט להקפיא את  .מפגשים ארבעהנערכו . העירייה
      ותג משתתפ-בשלבים ב ו. עד לבחירת ראש מינהל חינוך ,התכנית

הקורס הוא על חשבון המשתתפים ולכן לא . מסגרות חינוכיות 19-כ
 .הוקפא

לא חל שינוי , ולאחר שכבר נבחרה ראש מינהל חינוך, 2009סוף עד . ה   
 .בנושא
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 :20.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך   
 .בכפוף לאישור תקציבי ,2010תוקצבה לקראת שנת " ראשון קט"תכנית    

 בתי ספר ירוקים 4.6.5  

-במטרה לעודד בתי ספר לקחת חלק במאבק לקידום פיתוח בר. א   
בשיתוף , חברו יחדיו משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה, קיימא

 29בדוח . לבניית תכנית הסמכה לבית ספר ירוק, נוספים עם גורמים
הומלץ לשקול לנסות לשלב גם את בתי הספר , בנושא סוגיות בחינוך

 .בעיר בפרויקט זה
כי הופצו בבתי הספר בעיר מיכלים לאיסוף נייר , דווח 2009בפברואר . ב   

לפעול למען  ,כחלק מהתכנית העירונית ומגמת העירייה, למחזור
 .החיים והסביבה בעיר איכות

 

 :20.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך   
 .ה של גנים ירוקים ובתי ספר ירוקיםמכממשיך תהליך ההס   

 לרבות בחינוך, אישורים מכיבוי אש לתפקוד מוסדות ומבנים עירוניים 4.6.6  

, בזמנו הועלה בביקורת חשש שלחלק ניכר ממוסדות החינוך בעיר. א   
, אין אישור תקף מכיבוי אש, לרבות כאלה שבאחריות העירייה

. מאחר ואינם עומדים בדרישות לכך, לתפקודם ולכשירותם לייעודם
, שר אולם בגימנסיה הריאליתוכאילו לא א, דווח לדוגמה בין השאר

 .למבניה אישור כיבוי אש ההי אלמאחר ו, לשימוש כבית כנסת
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך    
בוצעו עבודות , כולל האודיטוריום, בגימנסיה הריאלית בכללותה    

בימים אלה אמור להתקבל . בהיקף נרחב כדי לקבל אישור כיבוי אש
 .האישור הנדרש

 

מוסדות ומבנים צוינו , בנושא סוגיות בחינוך 29בדוח ביקורת מספר . ב   
שבהם עדיין לא הושלם תיקון הליקויים שעלו בבדיקות שירותי 

בין מועד קבלת הערות משירותי , צוינו גם פערי זמן. הכבאות
 .עלה חשש שהתופעה נמשכת .הכבאות לבין מועד התיקון

לא זכה "כי  25.12.08-ממונה על הבטיחות בעירייה כתב למבקר בה. ג   
קיים כבר כמה המאשר מבנה חינוך ש, אש לראות אישור של כיבוי

 ".טים הקיימיםדרנעירייה והעונה לדרישות החוק והסטשנים ב

 נגישות מוסדות חינוך 4.6.7  

לרבות , הועלו ממצאים שלא כל המבנים, בדוחות ביקורת קודמים. א   
נגישים כנדרש וכי יש מגבלת זמן להשלמת הטיפול , מוסדות חינוך

גם (. לפירוט הממצאים ראה דוח הנדסה)שות בכך על פי חוק הנגי
מומלץ  .בדוח זה ציינו כי בגימנסיה הריאלית אין נגישות לנכים

 .לשקול מינוי רכז נגישות במינהל
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך    
במידה . אגף אמרכלות במינהל מטפל בצרכי הנגישות בבתי הספר    

, לפי הקריטריונים של משרד החינוךולומד תלמיד הזכאי להנגשה 
מגבלה  .אשר תקציב רק לאחר הגשת תיק טכנימשרד החינוך מוכן ל

לפני  ,יוצרת מצב שבו העירייה צריכה לממן בינתיים הוצאות תכנוןזו 
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בנוסף המשרד לא מאשר השתתפות . שמתקבל אישור משרד החינוך
 .ראם אין רישום לקליטת תלמיד בבית הספ ,בהוצאות ההנגשה

 

עלו ממצאים כאילו לחלק  ,בהקשר לבדיקת ההיערכות לשעת חירום. ב   
אין , לרבות הציבוריים ובבתי ספר, מהמקלטים התת קרקעיים

 .נגישות מלאה למוגבלי תנועה כנדרש

 חשיבות עמידת כל מורה בנדרש למילוי נאות של תפקידו 4.6.8  

בדבר חשיבות התאמת גם שר החינוך החדש חזר על קביעת קודמיו . א   
 .למלוא הנדרש למילוי תפקידו, נתוני כל מורה

ורישיון בדוחות ביקורת קודמים חזרו ועלו ממצאים על חוסר תעודת . ב   
, תואר אקדמי אצל מורים מסוימים שתפקידם מחייב זאת/הוראה

 .הוראה ית התאמה לתפקידקידועל הצורך בב
 

 :4.7.09-בתגובה מ, תאמרכלומינהל מנהלת יחידת תנאי שירות ב   
ן בתעודה ורישיו לרוב קליטת מורה חדש למערכת אכן מותנית    -

 .הוראה
 .לא נדרשים לרישיון הוראה ,'יד'-מורים המלמדים במכללה יג   - 
רוב . עם תעודות מתאימות מורים תיכוניים ישנה הקפדה לקלוט   - 

כנראה ללא , ים מאודקהמורים שנותרו ללא רישיונות הינם ותי
 .רצון להשלים

אין באפשרותנו להגביל את יציאתם לשנת שבתון כדי להשלים    - 
המורים יוצאים לשנה זו להתרענן ולהשתלם בנושא . תעודות

 .מקצוע הוראתם
 

 ,(מדינת ישראל נגד אבי ליל) 1110/08בתיק עשמ  דןש העליון "ביהמ. ג   
מורה , על המשיב מדינה על קולת אמצעי המשמעת שהוטלוהערעור ב

ש "בימ. שהורשע בדין פלילי ומשמעתי ברכישת תואר אקדמי כוזב
כי בהתחשב ביחס בין הנסיבות  ,העליון קיבל את הערעור וציין

הקל בית הדין עם המשיב , האישיות שאינן חריגות לחומרת המעשים
, לשעבר מורה בכיר בבית ספר, הנתבע. מעבר לסביר, הקלה ניכרת

על רקע רכישת תואר אקדמי כוזב  ,ילי ובדין משמעתיהורשע בדין פל
ד הורה על הטלת "ביה. וקבלת הטבות שכר מהמדינה על בסיסו

ושלילה של , פיטורין לאלתר, נזיפה חמורה: אמצעי המשמעת הבאים
ד למשמעת לא הורה על הטלת "ביה. מהמענק לו הוא זכאי 75%

ל "ערעור הנבית המשפט העליון קיבל את ה .תקופת פסילה כלשהי
 :22.4.09-ב ,בין השאר, ופסק

נדרש  ,מורה האחראי מכוח תפקידו לחינוכו של הדור הצעיר    - 
של התנהגות ערכית  ,בעמידה באמות מידה גבוהות במיוחד

 ,רות מרמהכישלונו של מורה בביצוע עב. יבתושתשמש דוגמה לסב
הכרוכות בהשגת תואר אקדמי כוזב ובקבלת טובות הנאה כספיות 

אלא , מהווה פגיעה עמוקה לא רק במעמד המורה שכשל ,על יסודו
 .ואף בשירות המדינה כולו, במעמד השירות החינוכי הציבורי כולו

ד ייתן את הדעת לנסיבות האישיות של המשיב "היה מקום כי ביה    - 
אלא שמול הנסיבות האישיות . עשיווישקול אותן בצד חומרת מ

ניצב איש חינוך שפעל במרמה להשגת תואר אקדמי  ,המקלות
בהתחשב ביחס בין . וקיבל מהמדינה טובות הנאה שלא הגיעו לו
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לבין חומרת , הנסיבות האישיות שאינן חריגות במקרה זה
מעבר למתחם , ד עם המשיב הקלה ניכרת"הקל ביה, המעשים

נוכח הפגיעה המערכתית הכרוכה , ן זהבנסיבות עניי. הסביר
של  ,אין מנוס מהטלת אמצעי משמעת, בעברות בהן הורשע המשיב

 .פסילה משירות המדינה ומעבודת הוראה וחינוך במשרד החינוך
ש "ביהמדחה , (מדינת ישראל' שריפה שמאליה נ) 8382/07בתיק עשמ . ד   

בלת דבר אשר הורשעה בפלילים בק ,העליון ערעור שהגישה מורה
, ד למשמעת של עובדי המדינה"גם ביה .במרמה בנסיבות מחמירות

לפסול אותה משירות ציבורי וממילוי , קבע כי יש לפטרה מעבודתה
לאחר שעשתה שימוש בתואר כוזב של שלוחת , תפקיד במשרד החינוך

בית המשפט . וקיבלה עקב כך כספי משכורת שלא כדין, האוניברסיט
אינה יכול , מן קלוןירות מרמה שיש עעב קבע כי מורה שמבצעת

 .לשמש דמות חינוכית
 ,מומלץ כי בקרות מוסדות החינוך בעירנו ובקרת מטה המינהל. ה   

יוודאו מניעת מקרים כאלה במוסדותינו ותגמול למי שחסר חלק 
או , כאילו הוא ניחן בהם, מהכישורים הנדרשים למילוי תפקידו

 .שאינו מוכרמקרים בהם נתבע שכר על תואר 
בשא בתיק  19.8.09-בפסק בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע . ו   

והורה כי זכייתו של , (עיריית אשדוד' יעקב לוי נ) 1991/09( ש"ב)
עד , לא תכנס לתוקף, החינוך בעירייה זכיין בתפקיד ראש מינהל

, ם המרכזיים שנפלו במכרזאחד מהפגמי. להכרעה בהליך העיקרי
. הזוכה לא היו תעודת הוראה או רישיון הוראה קבועי היה שביד

באשר לא מולאו דרישות חוק  ,לעניין זה נפל פגם בהתנהלות העירייה
 .ל כתנאי שירות לתפקיד"הקובעות את הנ ,הרשויות המקומיות

צע של ימקורם במיעוט ה ,עלה טיעון כאילו חלק מחריגים אלה. ז   
. במקצועות מסוימים, מורים מתאימים העונים על כל הדרישות

אחת הדרכים לפתור את . טיעון זה לא אושש על ידי טועניו ככלל
בעלי מלוא , ל"לאתר גם בקרב עולים פוטנציאליים בחו ,הבעיה היא

וכך לתרום הן להוראה בתחומים אלה , הנתונים והדרישות בנושא
הסוכנות היהודית ומשרד  -לדוגמה . והן לקליטת עלייה איכותית כזו

 תכנית ייחודית לעידוד עליית מורים לאנגלית ,2009-נוך השיקו בהחי
התכנית . ממדינות צפון אמריקה ובריטניה ,בעלי השכלה אקדמית

בתי הספר ביועדה לתת מענה למחסור של כאלף מורים לאנגלית 
משרד הקליטה מסייע גם לקליטת מדענים עולים  .ברחבי ישראל

 .במוסדות בארץ
ל משרד החינוך "פורסמה תכנית חדשה של מנכבעת הביקורת . ח   

לפי . א"עה משנת תשאלהכשרת מורים ולשדרוג איכות ההור
, תצטמצם באופן משמעותי ההכשרה המסורתית, התכנית

ים לומדשבמסגרתה סטודנטים מסיימים לימודי תואר ראשון ו
א ילמדו בעלי תואר ראשון מכל "מתשע. תעודת הוראה במכללותל

המטרה היא . שני משולב עם תעודת ההוראהלתואר , החוגים
להקטין את מספר הסטודנטים המתקבלים ללימודי חינוך עם תנאי 

בעיקר ממקצועות , קבלה נמוכים ולהגדיל את מספר האקדמאים
שכוח , יתרון נוסף הוא. יהפיזיקה וכימ, יאליים כמו מתמטיקהר
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יגיע למערכת , אדם שלא ימצא עבודה במקצוע שבו עשה תואר
ההחלטה לשנות את מסלולי ההכשרה של . חינוך וישביח אותהה

התקבלה גם בעקבות נתונים שפורסמו על הכשרה המורים , המורים
לפי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מבדיקה . בישראל

חלק ניכר מהמורים מלמד מקצוע שכלל לא , שבוצעה בשנה שעברה
וני הלשכה המרכזית לפי נת. או הוכשר בצורה חלקית, הוכשר אליו

בעיקר למתמטיקה , צפוי מחסור של מורים בעתיד, לסטטיסטיקה
 .ומדעים

 מורים חסרי רישיון הוראה בחטיבה העליונה 4.6.9  

מורים  118 לגבי סטטוס, כנה ראש מינהל חינוךדיע 25.10.09-ב. א   
על פי דוח המבקר , שלא היה להם רישיון הוראה ,בחטיבות העליונות

לפי דיווחה של  ,לכךלהלן התפלגות הסיבות (. 2004שנת ) 25מספר 
 :ראש המינהל

 

 הערות מספר מורים סיבה
  43 עזבו

 יתחילו בתהליך 8 בטיפול
  14 יש רישיון

 המורה כבר לומד או לקראת סיום 31 בתהליך
  7 לא יכולים

 בתקנים אחרים מאשר מורי תיכון 4 במכללה למדיםמ
 'פיזיוטרפיסט וכו, שחקן תיאטרון 11 סיבות מיוחדות

  118 כ"סה
 

 12%, מהמורים ללא רישיון הוראה עזבו 36%מהאמור לעיל עולה כי     
מורים  61. בתהליך לקבלת רישיון הוראה 26%-והוציאו רישיון 

הוצגה רשימה ( 2006שנת ) 27בדוח המבקר . רישיון הוראה עדיין ללא
ירידה  ,לפיכך היתה בין שנים אלה. מורים ללא רישיון הוראה 81ל ש

 .במספר המורים בחטיבה עליונה ללא רישיון הוראה 25%של 
על , חטיבה עליונהבלהלן התפלגות נתוני מורים חסרי רישיון הוראה . ב   

 :27פי בתי ספר ובהשוואה לנתונים מדוח 
 

 %-שינוי ב מספר מורים שם מוסד
10.1.06 25.10.09 

 -25 9 12 מקיף א
 -17 5 6 מקיף ב
 -47 10 19 מקיף ג
 33 4 3 מקיף ד
 33 4 3 מקיף ה
 -33 4 6 מקיף ו
 -43 8 14 מקיף ז
 -50 5 10 מקיף ח
 33 4 3 מקיף ט
 -80 1 5 מקיף י
 - 6 - האולפנ

 - 1 - ישיבה תיכונית
 -25 61 81 כ"סה
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, נראה כי בכל בתי הספר קטן מספר המורים ללא רישיון הוראה    
 .מקיף ה ומקיף ט, ספר מקיף ד תילמעט ב

מהמורים ללא רישיון  13%כי , ההוראה עולה ותמבדיקת מקצוע. ג   
הם מורים לאנגלית ומורים  8%, הוראה הם מורים לחינוך גופני

למתמטיקה , הם מורים למחשבים 7%, אזרחות/להיסטוריה
. ראהנמצא גם שמנהל האולפנה הוא ללא רישיון הו. ותעשייה וניהול

נראה כי הטיעון כאילו מדובר בתחומי הוראה בהם הביקוש גדול 
לדוגמה בחינוך , ל"לא מאושש לפחות בחלק מהמקרים הנ, מההיצע

 .ט ודומיהם האקדמייםיגופני יש ביקוש גדול מצד בוגרי וינג
נראה כי , כי מדובר בעיקר במורים ותיקים ,בשונה מהטיעון בעבר. ד   

 .התקבלו בחמש השנים האחרונות ,מאלה שדווחו חלק

 הגבלת מספר תלמידים בכיתה 4.6.10  

ברפורמות . בדוחות קודמים הוצגו חריגים מההיקף המומלץ בנושא. א   
הוראה והישגיה לבין ההשונות גם הוצג הקשר האפשרי בין העמקת 

 .היקף תלמידים בכיתה
נמצא שבראשון , שפרסם משרד הפנים, 2007בפרופיל עיריות לשנת . ב   

, היה הגבוה מבין הערים הגדולות, לציון ממוצע התלמידים בכיתה
 :ג להלןיוצכפי ש, ז"בשנת תשס

 

ממוצע תלמידים 
 לכיתה

ראשון 
 לציון

 חיפה תל אביב ירושלים

 24 22 25 28 (כולל מיוחד)יסודי 
 27 27 27 30 על יסודי

 28 29 29 33 חטיבת ביניים
 27 25 27 28 תיכון

 25 24 26 29 כ"סה
 

על פי הדוח השנתי של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי . ג   

(OECD ) הכיתות בישראל הן בין הגדולות בין המושוות , 2006לשנת
רק בקוריאה וביפן הכיתות מאוישות ביותר . בדוח באכלוסן

תה יתלמידים בכ 27.6צוין כי הממוצע בישראל היה  .תלמידים
 23.9-21.4לעומת , בינייםבחטיבת  32.7-ו, ממוצעת בחינוך היסודי

 .בהתאמה OECDדינות מבבממוצע 
קבע , שניתן פה אחד, 10.5.09-מ 13/08( ארצי)בפסק דין בתיק סק . ד   

כי הבטחת המדינה לארגון המורים שלפיה , נשיא בית הדין לעבודה
תה מבחינה מחייבת או, 32-מספר התלמידים בכיתות יופחת ל

עתר נגד המדינה , פסק דין זה ניתן לאחר שארגון המורים. משפטית
לא  ,כי ההסכם שנחתם בינו לבין משרדי החינוך והאוצר ,בטענה

שבמסגרתו התחייבה  ,זאת משום שההסכם כלל גם סעיף. כובד
לצד , בכל כיתה 32-המדינה לצמצם את מספר התלמידים בכיתות ל

הודיעו , 2007בדצמבר  .תוספת שעות משמעותית למערכת השעות
מיליון שקלים  100יוקצו  ,2008נציגי החינוך והאוצר כי במהלך 

יום תגובש תכנית  75להוספת שעות לימוד למערכת החינוך וכי בתוך 
במסגרת ההסכם אף הוחלט . ר התלמידים בכיתהלצמצום מספ

תוספות תקציב  ,2013-ו 2008להקצות באופן מדורג בין השנים 
 .מיליארד שקלים חמישהשיגיע עד כדי , למשרד החינוך
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פסק הדין הפנה לצו שהוציא בית הדין לעבודה בתחילת דצמבר . ה   
מאחורי הרציונל שעמד . "והחזיר את כלל המורים לעבודה סדירה

נכתב , "פסיקה זו הוא ההתחייבות המפורשת של ממשלת ישראל
התחייבות המדינה לצמצום מספר התלמידים בכיתות " .ד"בפסה

היא אחת משורת התחייבויות הדדיות שקיבלו על עצמם  ,הלימוד
בעקבות שביתת חברי הארגון  ,מדינה והמורים חברי ארגון המוריםה

דובר בהתחייבות ציבורית מ. בראשית שנת הלימודים הקודמת
התחייבות המכוונת כלפי אוכלוסיית , לשיפור החינוך בישראל

לבד , התחייבות מעין זו. המדינה בכלל וכלפי ציבור התלמידים בפרט
 ".היא גם בעלת תוקף מוסרי, ממעמדה המשפטי

מצדיקים תביעה לתת , נראה שהנתונים המוצגים בתת סעיף ב לעיל. ו   
 .פתרון הבעיהקדימות לעירנו ב

 השאלת ספרי לימוד לתלמידים הנזקקים לכך 4.6.11  

לשקול להנהיג אופציה זו לנזקקים לכך  ,הביקורת המליצה בעבר. א   
 .כנהוג גם ברשויות אחרות בארץ, בבתי הספר

לאחרונה דווח על הצטרפות שני בתי ספר יסודיים בעירנו להסדר . ב   
 .להורים כתוצאה מכךועל החיסכון הניכר , ע"בשנת תש

קשיים כלכליים , לעת ייחודיות זו של עלייה בשיעור מחפשי העבודה. ג   
סביר שמספר הנזקקים  ,והיקף העולים החדשים בעיר צפויים

, לכן מומלץ לשקול לנהוג כך גם בבתי ספר נוספים. לשירות זה יגדל
 /בספריות עירוניות, לרבות בחטיבות ביניים ובחטיבות עליונות

 .הממומנים גם על ידי העירייה ,סים"יבוריות ובמתנצ
שגם אם תחילה מחייב ההסדר , הניסיון במקומות אחרים מורה. ד   

הרי כאשר מצליח גם החינוך לשמירת ספרים אלה , סבסוד ראשוני
השתתפות ההורים במחזורים הבאים , העוברים ממחזור למחזור

 .אף יותר מזהמכסה את עלותם ו, הקיימים בעלות רכש הספרים
בעת הביקורת פורסם על כוונת משרד החינוך למחשב ספרי לימוד . ה   

הדבר גם יקל על עדכונם השוטף מעת . תוך כשלוש שנים, חיוניים
עד אז תוכל השאלת . ללא צורך להדפיסם מחדש, לעת כנדרש

ך לותם תכוסה במהלעהספרים לענות על הבעיה ויש להניח שגם 
 .וסבר לעילכמ ,שנות השימוש בהם

 

 :20.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך   
הוכנס לתכנית , מתוכנן פיילוט להשאלת ספרים בבתי הספר היסודיים   

 .העבודה ומותנה באישור התקציב

 ממצאים ארציים בנושא חריגות בתשלומי הורים 4.6.12  

המגלה מדיניות , פורסם דוח של ועדת החינוך של הכנסת 2009במאי . א   
. הרבה מעבר למותר בחוק, של גביית תשלומי הורים ,לכאורה

גיעו לעיתים ה ,החריגות בדרישות הכספיות השנתיות מההורים
התופעה בבתי הספר העל יסודיים  הלאלפי שקלים ובמיוחד בלט

מנהלים  200-לים של כהדוח כלל גם תשאו. דתי-בחינוך הממלכתי
כי חרגו מהתשלומים  ,שבהם הודו המנהלים, מכל רחבי הארץ

 . המותרים
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ין גהביקורת העירה בדוחות קודמים על סכומי גבייה גבוהים ב. ב   
אלו הם שירותים המוצעים על ידי בתי . ים מרצוןתויררכישת ש

 ,החברתית והתרבותית, הספר להעשרת הפעילות החינוכית
, בדרך כלל, שירותים אלה מיועדים. שהפעלתם כרוכה בתשלום

או שהם ניתנים לנוחיות , צאות על ידי רכישה מרוכזתולחסוך בה
כאשר כל , ונה מרצון ומוכר מרצוןקהשירות הוא במסגרת . ההורים

חייבת לקבל את אישור ועד ההורים המוסדי  ,גבייה לשירותים אלה
ם המירבי המותר לגבייה במסגרת משרד החינוך לא קובע מהו הסכו]

על , בסעיף זה לעיתים משתמשיםהתי ספר יש ב .[שירותים מרצון
שבהם יש מגבלת גבייה , מנת לשדרג טיולים ואירועי תרבות אחרים

בתי ספר ויש פרוץ נראה נושא מגמות הנושא גם  .על פי משרד החינוך
 .סכומים ניכריםגובים מהורים בגין סעיפים אלה ה

המגביל את הגבייה במסגרת שירותים , ומלץ להכין נוהל כלל עירונימ. ג   
וקובע כללים ברורים ואחידים לאפשרויות הגבייה  ומגמות מרצון

 .בסעיף זה
ה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מפרס 2009באוגוסט . ד   

           : כי ההורים מממנים רבע מההוצאה הלאומית על חינוך ,המורים
חלקם של ההורים בהוצאות החינוך . 60מיליארד שקלים מתוך  15-כ

מדובר בהוצאה ממוצעת של . 2005בלבד בשנת  20%של ילדיהם היה 
חלקן של הממשלה  ,לפי הנתונים. למשפחה לשנהח "ש 7,500

מסך  80%-רד מי ,והרשויות המקומיות במימון ההוצאה על חינוך
. 2008לבד בשנת ב 75%-ל ,2005ההוצאה הכוללת לחינוך בשנת 

באמצעות תשלום  ,יתרת ההוצאה מומנה ישירות על ידי משקי הבית
שיעורי העשרה , שיעורים פרטיים, קניית ספרי לימוד, שכר לימוד

 .וחוגים נלווים

וכנגד  מאבק באלימות במוסדות חינוך ובקרב הנוערשיפור המשמעת ו 4.6.13  
 עישון/שכרות/סמים

אמר קצין הנוער , הדקירות בקרב בני נוער בעירריבוי מקרי בעקבות . א   
כי המשטרה עושה כל שביכולתה כדי למגר  ,של משטרת ראשון לציון

ונערכת עם הרשות המקומית לטפל בנושא , את התופעה הזו
אנשי המשטרה מראים נוכחות מוגברת בכל המוקדים . בחומרה

בעבר  מסתובבים בזירות שבהן היו, הבעייתיים והמועדים לפורענות
 .אירועים חריגים ומפעילים פעילות מודיעינית

המליצה הביקורת להכין נוהל תפעול ודיווח  29בדוח ביקורת . ב   
סמים בין /שכרות/לעישון, איומים/למקרים של חשש לאלימות

כמו כן הובאו בדוח . לרבות נקיטת פעולות מנע, כותלי בית הספר
המאבק בבריונות  ב של מבקר המדינה על58המלצות מדוח שנתי 

 קר המדינהבמומלץ לאמץ את המלצות מ. ואלימות במוסדות חינוך
 .בעירנו גם

 2008-שב, מ שר הבריאות בנושא העישון עלה"מדוח שנתי שהוגש למ. ג   
 ,חלה עלייה בארץ במספר המעשנים וכי הגיל בו מתחילים לעשן

קביעות בני הנוער עשנו ב 1.8%. 12המשיך לרדת והיה אותה עת מגיל 
 .מידי פעם 4.5%-ו
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 :25.5.09-מ, 21/09בישיבת הנהלה מספר , מ ראש העירייה"מ   
בשנים האחרונות נתפסת ראשון לציון יותר ויותר כעיר פחות בטוחה    

 .מבחינת אלימות
 

פורסם על חשד להתעללות מינית ואלימות בבית ספר  2009ביולי . ד   
שהמנהלת לא טיפלה כראוי באירועים ועד ההורים טען . יסודי בעיר

משרד החינוך מסר שהאירועים החריגים . החמורים ודרש לפטרה
העירייה מסרה כי היא מתייחסת . נבדקו ונמצאים בטיפול, דווחו

מספר ימים לאחר . במלוא הרצינות והרגישות לתלונות מסוג זה
קבלת התלונה נערכה פגישה בהשתתפות נציגי מינהל החינוך 

מפקחת בית הספר מטעם משרד החינוך ונציגי , ם בעירייההבכירי
בפגישה העלו ההורים את טענותיהם כלפי מנהלת בית . ההורים
העירייה תערוך בדיקה יסודית בשיתוף עם משרד הוחלט שהספר ו
ראוי , רד החינוךשלמרות שהטיפול בנושא הוא בתחום מ. החינוך

יצוין כי גם  .הללמוד מלקחי המקרה במוסדות שבאחריות העיריי
דווח על מקרי אלימות , 2009במחצית השנייה של , בתום הביקורת

 .ואף רצח בקרב בני נוער בעיר
לצמצום /יפור המשמעת במוסדות חינוך עשוי לתרום גם למניעתש. ה   

יש לשבח את מהלכי העירייה במגמה זו כבר משנים . ל"תופעות כנ
בעת . 'ושת אחידה וכוהנהגת תלב, לרבות קיום מסדרי בוקר, עברו

הביקורת פורסם כי מרכז השלטון המקומי המליץ על קיום מסדרי 
, בבתי הספר ברחבי הארץ, פת הדגל ושירת ההמנוןנלרבות ה, בוקר

המרכז הציע גם להנהיג מחדש את הנוהג . בשנת הלימודים הקרובה
. לכיתה יםשל תלבושת אחידה ושיש לקום כשהמורה או המנהל נכנס

ם כדי להחזיר את הנורמות שהיו נהוגות לפני עשרות שנים כל זאת ג
לשפר את הסדר במערכת החינוך , ולשקם את משמעת התלמידים

 .ולחזק את מעמד המורה
ניתן גם ללמוד מניסיונות שהצליחו במוסדות חינוך אחרים . ו   

עירוני ט בלדוגמה  ,לרבות בסיוע עמותות ומתנדבים, בתחומים אלה
 .בתל אביב

   

 :20.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך   
מצורפת מצגת המתארת את התכנית למניעת אלימות בגני ילדים ובתי    

 .ספר
 

 .קוימו ישיבות מועצה שהוקדשו לנושא זה 2009יצוין כי בסוף . ז   
כי הצבת , פורסם בשמו של ראש עיריית קרית ים 2009בסוף נובמבר . ח   

בהוצאות  80%הביאה להפחתה של מצלמות במוסדות העירייה 
 .זיהוי חלק מהמשחיתיםול, השחתת מבני ציבור

 היעדר רישיון עסק תקף לאולמות ומתקני ספורט במוסדות חינוך 4.6.14  

. ל"לא היה רישיון עסק תקף כנדרש לחלק מהאולמות הנ 2009במאי . א   
 .במקיף ח ובעמית עמל: לדוגמה

 4טופס , היתר בנייה: בין ההיתרים הנדרשים לצורך הרישיון. ב   
 .גיהות ועוד, משטרה, ביטחון, בטיחות, ואישורים לרבות מכיבוי אש
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 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך   
 משרד החינוך בהנפיקו רישיון לבתי הספר התיכוניים להם צמודים   

שור בטיחות בלבד לאולם אלא אי, לא דורש רישיון עסק ,אולמות
אלה קיבלו ומקבלים אישור מאחראי בטיחות מוסדות חינוך  .ולמתקנים

 (.בתיאום עם החברה העירונית)

 מכרזים לשיפוצי מבני חינוך 4.6.15  

שבגין איחור בהשלמת , מקרים נויבדוחות ביקורת קודמים צוי. א   
המכרזים לשיפוצי מבני חינוך ואיחור בהשלמת הביצוע על ידי 

, השיפוצים גלשו גם מעבר לתום חופשת בתי הספר והגנים, הזכיינים
 . בשונה מהנחיות משרדי הפנים והחינוך בנושא

 .חשש לקיום סיכוני בטיחות כתוצאה מכך ויןבמקרה מסוים אף צ. ב   
לציין לחיוב את הגדלת ההשקעות בנושא לקראת שנת הלימודים יש . ג   

אולם גם . ע ואת שהספיקו לעשות בתחום זה בחופש הגדול"תש
 דבמקרה זה נסתיימו חלק מהמכרזים בסמוך לביצוע ובגין מוע

כדי , ההתקשרות היו התחלות ביצוע גם לפני חתימת ההתקשרות
להתחיל את , מומלץ ללמוד מכך לקחים. ל"לעמוד בנדרש כנ

 .המכרזים ולסיים את ההתקשרויות במועד שיאפשר פעילות כחוק
גם מועד העברת השתתפות המשרד בתחומי הטיפול במבני ובגגות . ד   

 .הקשתה על הטיפול בכך כנדרש, אסבסט
 .ל"הוגש לאחר תחילת שנה, הדוח על ביצוע העבודות. ה   

 

 :30.6.09-בתגובה מ, מרכזת ועדת מכרזים   
ולא  1/9ע נמסר לי כי כל העבודות יבוצעו עד "בשיחה עם ראש מינהל שפ   

 .ימשכו בחופשות אחרות

 ל"ש רון ורדי ז"המרכז ע 4.6.16  

לקבוע , בדוח ביקורת על המרכז הומלץ לשפר את הקשר עם הבוגרים. א   
להכין נוהל , שנתיים לפעילותו-תכנית עבודה ויעדים שנתיים ורב

לבחור ועד הורים , פר המשתמשים במרכזלעבודה מול בתי הס
ולמסד נהלים לקבלת , לנהל כספי הורים כנדרש, לתלמידים במרכז

 .שירותים מגורמי חוץ ובית ספר חביב ונהלים לפעילות המדריכים
למנהל המרכז וביקשה את טיפולו פנתה ראש מינהל חינוך  7.7.09-ב. ב   

 .16.8.09-ל עד ל"בכל הנקודות הנ
 

 :20.10.09-בתגובה מ, מינהל חינוךראש    
 .ע יוקם ועד הורים"עד סוף תש. א   
נפתחת תכנית המיועדת לבוגרי המרכז שתשלב  -קשר עם הבוגרים . ב   

 .מגוון מרצים ותכלול פעילויות חברתיות וסיורים
יסודרו כל נהלי גביית , ע"ל תש"במהלך שנה -ניהול כספי הורים . ג   

 .מבקרת חשבונות בתי ספרהכספים בליוויה של 
 

 :השיג על אופן ניהול המוסד בעבר כלהלן, 18.11.09-בתגובה מ, הגזבר   
על הוצאה של מאות אלפי , התחייבה בפני ספקים[ דאז]המנהלת . א   

 .ולא דאגה לגביית כספים מכל ההורים, שקלים ללא אישור
ידי המנהל  הוצגה בפניי על, המצב הכספי ותכנית התייעלות חלקית. ב   

 .החדש ומבקרת מוסדות חינוך
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אני . הצעתי את שירותי העירייה בסיוע לאכיפת תשלום ההורים. ג   
 .מקווה שסיוע זה יביא להכנסות נוספות

 

 :2.12.09-בתגובה מ, מנהל מרכז רון ורדי   
. ל במתכונת של ניהול רגיל ומחזיק חשבון רשותועפ" רון ורדי"מרכז . א   

 .מנוהל בניהול עצמיהמרכז אינו 
הצלחה בשמירת הקשר עם הבוגרים תלויה בשיתופי פעולה של כל . ב   

: כגון, הגורמים שעוסקים בטיפוח מחוננים ומצטיינים ברחבי העיר
מוסדות אקדמיים , כיתות מופת, מסלולי כיתות מחוננים בתיכונים

ללא שיתוף פעולה משמעותי קשה מאוד למצוא זמן ומקום . 'וכו
 .לות בוגרים איכותיתלפעי

כיוון שבכל , הקמת ועד הורים למרכז למחוננים היא פעולה מורכבת. ג   
יום לומדת שכבת גיל אחר ולמעשה אין מכנה משותף בין ההורים 

במרכזים אחרים . לתלמידים משכבות גיל שונות שאינם נפגשים
בפגישה מקדימה שנערכה . למחוננים ברחבי הארץ אין ועד הורים

אוקטובר עם ראש ועד הורים עירוני הוסברו הקשיים הללו  בחודש
 ".רון ורדי"שמנעו עד כה הקמת ועד הורים למרכז 

 מסיבות סיום בבתי ספר 4.6.17  

בהצנע "בדוחות ביקורת קודמים המליץ המבקר לבתי הספר לנהוג . א   
לגבי הוצאות בגין מסיבות סיום ולתכננן על פי כללים " לכת

לשקול ולעגן זאת , המליץ המבקר למטה מינהל חינוךעוד . מקובלים
 .בנוהל עירוני ולקבוע תבחינים אחידים והנחיות למניעת חריגים

ר מועצת "ר ועד ההורים העירוני ויו"פורסם כי יו 2009בינואר . ב   
הביעו הסתייגותם מהמסיבות הראוותניות , ההורים העירונית

ימודים וביקשו לקיים לציון סיום שנת הל, הנערכות בבתי הספר
ולנצל משאבים פנימיים וכוחות זמינים מבין ציבור , אירועים צנועים

 .ההורים
 

 :9.8.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר   
הנחיה כי יש לפעול על פי חוזר  ניתנה בחוברת שהפצנו לכל בתי הספר   

 .ל בנושא"מנכה

 חלוקת פרסומים פרטיים במוסדות חינוך 4.6.18  

וכי הילדים , בעבר כבר עלו בדוח ביקורת תלונות הורים בנושא. א   
מתפתים לכך על ידי הפונים אליהם גם בהפסקות בחצרות 

 .המוסדות
עלון כזה /רדוגמת מנש, לאחרונה הובא לידיעתנו על ידי ההורים. ב   

טענו , מאחר ומדובר בשירות הניתן בתשלום ייחודי .שחולק כאמור
ההורים שהחלוקה עשויה גם ליצור אפליה בין ילדים שיד הוריהם 

מאחר . לבין אלה שאינם יכולים לממן זאת, משגת לממן זאת
, נטען גם כאילו יש בכך אפליה, והשירות ניתן על ידי מספר ספקים

שאינם מורשים לאלה , בין אלה להם מתירים להפיץ זאת במוסד
 .לכך
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 במוסדות חינוך קבלני ניקיוןתפקוד  4.7 

שטען  ,מכתב תלונה מקבלן ניקיוןמ עותק התקבל בלשכת המבקר 14.12.08-ב. א  
ביקש ישיבה דחופה הוא . כי יש תחושה שמתנכלים לחברת הניקיון שלו

 .לצורך הבהרות
, נוךיהעירייה לחהבהרה בנוכחות יועצת ראש  נערכה פגישת 23.12.08-ב. ב  

מנהל יחידת קבלנים וניקיון והקבלן , אמרכלית המינהל, כלכלה ומשאבים
בנוגע לתפקוד קבלן  ,י הגיעו תלונות רבות מבתי הספרכ, בפגישה עלה. המלין

 .עים בדבר מתחייבים לנהוג בדרך ארץ וכבוד זה לזהגסוכם כי כל הנו. הניקיון
הכעס שהובע מצד העירייה נבע מהתלונות הרבות שהגיעו מבתי הספר וחוסר 

קבלן הניקיון יקבע עם מנהל יחידת קבלנים וניקיון פגישות  .מענה מהקבלן
יסיירו בבתי הספר ויוודאו את ביצוע העבודה בהתאם לנדרש  ןבה, שבועיות

 .ון בנעשהלצורך קבלת עדכ, פגישה נוספת 22.1.09-ל הכמו כן נקבע. במכרז
ר בו זכי הוא חו, 14.12.08-בהמשך למכתבו מ, כתב קבלן הניקיון 7.1.09-ב. ג  

כי , הוא עדכן. שלא בירר לעומק את הדברים ,מדבריו ומודה כי טעה בכך
והבטיח כי המצב ישתפר , החליף מפקחים וחל שיפור ניכר בניקיון בתי הספר

 .מיום ליום
בבקשה  ,זיםררכלות במינהל חינוך לוועדת מכפנתה מנהלת אגף אמ 19.2.09-ב. ד  

עקב תלונות וליקויים רבים בהתנהלות ניקיון בתי  ,ל"לאשר הוצאת הקבלן הנ
בחצי  ,תלונות שהגיעו מבתי הספר 43רפה רשימה של ילבקשתה היא צ. ספר

 .שנה האחרונה
על הפסקת ההתקשרות תוך  ,ןהודיעה מנהלת אגף אמרכלות לקבל 25.2.09-ב. ה  

בתגובה השיב הקבלן . לרבות חילוט הערבות, ימים על פי התנאים בחוזה 14
כי הוא אינו מקבל את טענות מנהלת אגף אמרכלות וכי חל שיפור , 1.3.09-ב

 דון בנושאהוא דרש ל. לאחר שהחליף את הפיקוח בעיר, בתקופה האחרונה
שבה יוכל לשמוע את טענות המינהל ולספק תשובות , וועדת מכרזיםב

 האין לו בעיה להפסיק, אם רוצים להפסיק את עבודתו, לדבריו. אםבהת
כפי שרשמה מנהלת אגף אמרכלות במכתבה , בהסכם ולא באופן חד צדדי

 .אליו
שם העלתה מנהלת אגף אמרכלות , מכרזיםזומן הקבלן לוועדת  2.3.09-ב. ו  

לגבי חוסר שביעות רצון מהניקיון בבתי הספר בהם עבד  ,בחינוך את טענותיה
כגון תלמידים שזורקים , בעיות רבות בבתי הספר ןכי ישנ דיווח ואה. הקבלן

בתי כנסת וצהרונים , חול רב, הצפות, כסאות לא מורמים, פסולת על הרצפה
עוד . כמו כן הציג מכתבים ממנהלות שמרוצות. 'הממוקמים בבתי הספר וכו

פיטר מפקח שאחר ל ,כי מנהל יחידת הניקיון בחינוך מתנכל לו ,לןטען הקב
 .קרוב משפחה של מנהל יחידת הניקיון לכאורה שהוא, שעבד אצלו

הוחלט שחבר המועצה ו ,ועדת מכרזים ביקשה לקבל את שם העובד שפוטר. ז  
את על מנת לבדוק  ,יפנה למנהלות בתי הספר ,ועדת מכרזים ר"מ יו"מו

הקבלן , עד לבירור הנושא והבאתו לישיבה הבאה. ניקיוןמה שביעות רצונן
 .ימשיך את עבודתו לשביעות רצון אנשי המקצוע

ר "מ יו"הגיש חבר המועצה ומ, 30.3.09-מ 9/09ים מספר זבישיבת ועדת מכר. ח  
הוא מסר כי לאחר שבדק את . ועדת המכרזים את מסקנותיו לאחר בדיקותיו

. משביע רצון אאך עדיין ל, שיפור בניקיון שי, םהניקיון בבית הספר הבעייתיי
, האגף המקצועי טען שמכיוון שבעוד כחודשיים מסתיימת שנת הלימודים

הם מוכנים להשאיר את הקבלן עד סוף , למרות שיש עדיין בעיות ניקיון



 
   מערכת החינוך/  30דוח שנתי 

 

437 
 

ר ועדת "מ יו"מסוכם ש .אך לא לחדש איתו את אופציית הארכה, התקופה
שת לאחר חופשת הפסח ויביא שוב המלצות המכרזים יערוך בדיקה מחוד

חוזה עם הקבלן עובד ההוועדה החליטה לא להאריך  .לוועדת המכרזים
 .שירותי ניקיון לשנה נוספת ולצאת למכרז חדש

עד , לאורך זמן, לשאלת המבקר מדוע צריך היה לצבור תלונות בהיקף גדול. ט  
שמכיוון  ,11.5.09-בהשיבה אמרכלית מינהל חינוך , שמחליפים קבלן ניקיון

 ,שבשיחה שהתקיימה בפברואר התחייב הקבלן לשפר את איכות השירות
גם , אבל המצב חזר לקדמותו, בהתחלה היה שיפור .ניתנה לו הזדמנות נוספת

 .קבלנים לענסות ק מטיליםכשיש חריגים , לדבריה. לאחר שהוחלף המפקח
מוזמן הקבלן לשיחת הבהרה , כשהיקף הקנסות עובר את מידת הסבירות

שהבעיה נבעה  ,אמרכלית המינהל העירה. בדרך כלל השיחות עוזרות. ואזהרה
הוא מירושלים ולא היה לו  .בשל קושי של הקבלן להפעיל מרחוק את עובדיו

בדים שהצליחו לשלב עו ,יתר הקבלניםלכמו , גרעין קבוע של עובדים מקומיים
 .ל המפקחעהעסיק עובדים ללא ניסיון ולא פיקח גם הוא  .ותיקים

התלוננה מנהלת בית הספר אשכולות שמפקח חברת הניקיון הודיע  16.6.09-ב. י  
שלמנקה נשבר המפתח בתוך מנעול הדלת של המרכז הטיפולי  ,15.6.09-לה ב

לדברי . של בית הספר והיות ואב הבית בחופשה הוא משאיר את המרכז פתוח
, חברת הניקיון היתה צריכה לקחת אחריות ולפתור את הבעיה, המנהלת

מנהלת אגף אמרכלות במינהל . אולם היא התנהגה בחוסר אחריות וזלזול
כמו כן טענה שהמכתב . פנתה בעקבות המכתב לקבלן ודרשה את התייחסותו
ך שאינה מתאימה לדר, מצביע על המשך התנהלות לקויה מצד חברת הניקיון

 .ההתנהלות של העירייה
בשל , הוזמן לשימוע קבלן אחר ,7.9.09-מ 28/09בישיבת ועדת מכרזים מספר . יא  

חטיבת ביניים יצחק רבין ומקיף , תלונות על ניקיון לקוי בבתי הספר פרס נובל
 .ה

על , ולהגביר את הפיקוח הצמוד והעלל "הנ יםללמוד מלקחי המקר מומלץ. בי  
אם הקבלן עומד במלוא , מן קצרזראוי לוודא לאחר . תפקוד הקבלנים

של העמידה  ,כמו כן מומלץ על בדיקה מוקדמת לפני העסקה .מחויבותו
 .לרבות קבלת חוות דעת על המציע, בתנאים אצל אחרים

  

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך   
בחוזים החדשים נלקח בחשבון  .של מבקר העירייה מקובלת עלינוהמלצתו    

הזוכים , זמן של שלושה חודשים להטמיע הרגלי עבודה לקבלנים חדשים
נעשית בדיקה מקדימה עם קבלנים . במרכז לביצוע עבודות ניקיון בבתי הספר

הקבלן עליו מדובר , לראייה. מבקשים המלצות שנבדקות קודם, חדשים
להסביר את יכולתו לעמוד במחיר המוצע ולספק  ,המכרזים הוזמן לוועדת

 .משתדלים לפקח במרב. ל לא קרהמה שבפוע, שירותים בהתאם לדרישות

 ניקיון בתי ספר 4.8 

פנה לראש העירייה והתלונן , פורסם כי תלמיד כיתה ג בעיר 2008בדצמבר . א  
בית הספר  שמסתובבים בחצר ,בפניו על הלכלוך והרעש שנגרמים מבני נוער

 .בלילות
בהשתתפות נציגי החברה העירונית , בעקבות המכתב התקיים דיון בנושא. ב  

, נציגי אגף החינוך ואנשי פניות הציבור בעירייה, לביטחון וסדר ציבורי
 :בסופו התקבלו ההחלטות הבאותש
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באם ימצא חשד לפעילות  .אב הבית ינקה מדי בוקר את חצר בית הספר   - 
 .ידווח על כך למנהל בית הספר ולפיקוח העירוני, אסורה של מבקרי הלילה

בכדי למנוע את , הפיקוח העירוני יגביר את סיוריו במקום ואף יציב מארבים   - 
 .התופעות שצוינו במכתב

  

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך  
הוחלט , נהלת העירייה ובעקבות פנייתו של התלמידלפי סיכום עם ה, 1.7.09-החל מ  

 .ניקיון חצרות אחת לשבוע ,להוסיף בחופשת הקיץ ובחופשות אחרות

בנושא  (ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים נגד משרד החינוך) 6145/08ץ "בג 4.9 
 בטיחות

, הארציץ של ארגון המורים העל יסודיים וארגון ההורים "בעקבות עתירה לבג  
לפתיחת שנת הלימודים ( בתי ספר וגני ילדים)באשר למוכנות מוסדות החינוך 

באלו  ,2008בספטמבר  לדווח לו ,הורה השופט למדינה, יחותט בנושא בט"תשס
להלן . בעלות/בתי ספר וגני ילדים בוצעו מבדקי בטיחות על ידי הרשות המקומית

 :מדיווחה של הרשות בנושא

 בבתי הספר בטיחותמבדקי  4.9.1  

 .2008נערכו בשנת  םרוב, מבתי הספר נערכו מבדקי בטיחות 95%-ב. א   
 .2005בשנת  ןרוב, מבתי הספר נערכו בדיקות קונסטרוקציה 99%-ב. ב   
 .2006נערכו בשנת  ןרוב, מבתי הספר נערכו בדיקות חשמל 86%-ב. ג   
נערכו  ןמתוכ 30%, מבתי הספר נערכו בדיקות גילוי אש 13%-ב. ד   

 .2004בשנת 
 .2006בשנת  ןעיקר, מבתי הספר נערכו בדיקות אש 53%-ב. ה   

 מבדקי בטיחות בגני הילדים 4.9.2  

 .2008ם נערכו בשנת רוב, קי בטיחותדמגני הילדים נערכו מב 99%-ב. א   
נערכו בשנת  ןבור, מגני הילדים נערכו בדיקות קונסטרוקציה 92%-ב. ב   

2005. 
 .2006נערכו בשנת  ןבור, מגני הילדים נערכו בדיקות חשמל 89%-ב. ג   
עיקרן בשנת , מגני הילדים נערכו בדיקות למתקני משחקים 77%-ב. ד   

2004. 
 .2006בשנת  ןעיקר, מגני הילדים נערכו בדיקות כיבוי אש 52%-ב. ה   
 .באף אחד מגני הילדים לא נערכה בדיקת גילוי אש. ו   

 

להשלים את דרישות השופט בקדימות הראויה ולבצע מבדקי מומלץ    
ראה  -בנושא  נוסף לפירוט .בטיחות עדכניים בכל מוסדות החינוך בעיר

 .(III-אפרק ב) בעירייה בטיחותעל ה בדוח

 בעיר ציבורהמבני לחלק מהשלמת תיקי בניין  אחר מעקב 4.10 

לא דווח על מוסדות שאין להם . להם תיקים בהנדסה ויהנבדקו רק מוסדות ש. א  
שחסרים להם , לרבות גני ילדים, להלן רשימת מוסדות חינוך .תיקים בכלל

 :מתוך חלק מהתיקים שנבדקואו תעודת גמר /ו 4ס טופ
  



 
   מערכת החינוך/  30דוח שנתי 

 

439 
 

 

 

חסר  כתובת חלקה גוש שם המבנה/יעוד
 4טופס 

 החסר
תעודת 

 גמר

 הערות

תעודת גמר  החסר +  14פרידמן מילטון  93 5097 מבנה משפחתון פרס נובל
 להרחבה

קיים תיק רק עבור   + 4א "החיד 3 3924 גן ילדים צעד קדימה
 הרחבת מבנה

   + א 8ארגמן  46 5029 גן ילדים מעיין החינוך התורני
 בביצוע + + 39ויניק  1056 3926 אולם ספורט בבית ספר ניצנים

 בביצוע + + 37דרובין  16 3924 'אולם ספורט מקיף א
  + + בית הערבה 914 3946 גן ילדים בקרית גנים

שלב היתר ל  + נחלת יהודה 75 3629 בית ספר ארזים
הראשון משנת 

לא ניתן . 1970
 4לאתר טופס 

  + + 12בית לחם  343 3930 בית ספר בלקינד
  + + 21החלמונית  71 5036 קריית ראשון' מקיף ה

  +  3אבני החושן  120 3946 החושןבית ספר על יסודי אבני 
  + + האחים ויינברג  563(4) 3925 רון קרוןהחטיבת ביניים א

  + + 15הרברט סמואל  209 3937 בית ספר עדיני
  + + אברבנאל (31)130 3930 אולם ספורט בית הספר רוזן

חטיבה + בית ספר לאמנויות 
 צעירה

  + + 19התזמורת  30 5182

חטיבת  -החושן בית ספר אבני 
 ביניים

  +  2אבני החושן  51 5383

  + + האחים ויינברג 563(4) 3925 חטיבת ביניים זלמן ארן
  + + 6הירקון  321 3923 בית ספר ידלין

  + + 2, 4האחים ויינברג  563 3924 בית ספר מיוחד חצב
  + + 6רפאל אריה  519 3929 "אורח חיים"גן ילדים 

  + + 21האורנים  497 3928 ישראלבית הספר נזר 
 ר"נבנה על ידי חכ + + 23התזמורת  33 5182 גן ילדים ד כיתות באשלים

+  4חסר טופס   + דרובין 7 3924 בית ספר אשכולות
 מבנה בסיסי

  + + 134הרצל  7 3924 בית כנסת -בית ספר מקיף דתי 
  + + האחים ויינברג 563 3925 בית ספר הדרים 

  + + 37( יואל)דרובין  3 3924 חטיבת ביניים בן גוריון
  + + חיל שריון 12 2717 בית ספר קהילתי נווה חוף

  + + 17גוש עציון  250 6286 תיכון מקיף ז רביבים
בית ספר נווה דקלים חטיבה 

 צעירה וחטיבה בוגרת
  + + 53נווה דקלים  107 5386

  + + ח"תששדרות  7 3924 בית ספר מקיף ב דתי
  + + ח"שדרות תש 7 3924 חטיבת ביניים דורות

 חסר מבנה בסיסי + + אברבנאל 130(31) 3930 בית ספר רוזן
  + + חפץ חיים 76 3933 בית ספר תלמוד תורה
  + + 12הבריגדה  28 3927 חטיבת ביניים המעיין

  + + 8יואל -סגל מרדכי 322 3939 305243+  302567גני ילדים 
  + + 31אברבנאל  26 3930 303289+  303453ילדים  גני

  + + 32דרור  56 3929 196+  195גני ילדים 
גן ילדים + מעון יום אמונה 

 306183ד מספר "ממ
  + + 12מולכו שלמה  64 3931

  + + 134בוטינסקי 'ז 134 3928 אולם ספורט -בית ספר יפה נוף 
  + + 134בוטינסקי 'ז 134 3928 בית ספר יפה נוף

  + + 6הרב צאלח משה  205 6093 גן ילדים
  + + 18ירושלים  76 3936 306316+  302539גני ילדים 

  + + 39מבצע משה  73 4746 בית ספר איתמר
  + + אברבנאל 401 3930 גן ילדים

  + + 39ויניק  91 3924 בית ספר ניצנים
  + + 70עולי הגרדום  1236 3926 4גן ילדים 

  + + 11הבריגדה  805 3945 305433ילדים גן 
  + + 17גוש עציון  250 6286 חטיבת ביניים מיכה רייסר

  43 44    כ"סה
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שאין לו , (קהל לעיתים אף רב)מיותר לציין את הסיכונים שבשימוש במבנה . ב  
ואת השוני בנוהג בנושא לגבי מבנים את מלוא האישורים וההיתרים לכך 

 .אותםפרטיים החסרים 

 מהחלטות ועדת בטיחות שטרם בוצעו בתחומי מערכת ומינהל החינוך 4.11 

אשר לא בוצעו עד , 2007-2006להלן החלטות ועדת בטיחות שהתקבלו בשנים . א  
לא היו  2008בשנת , לדברי הממונה על בטיחות בעבודה. 2009סוף פברואר 

 :החלטות מחייבות
 

 תאריך
  ישיבת
ועדת 

 בטיחות

 החלטה ביצוע החלטות הוועדה נושאה

אוכלוסיית הדרכת  26.4.07
המורים בבתי הספר 

 התיכוניים
 ותפקודם בנושא

עובד -יש להדריך כל מורה
 חדש בכניסה לתפקיד

תועבר תזכורת  לא בוצע
 ,למינהל החינוך

בדבר העברת שמות 
המורים באפיון 
 תחום ההוראה

מינהל החינוך יעביר רשימה 
 כוללת של המקצועות

 והעיסוקים של המורים

הערכות למתן  לא בוצע
הדרכת בטיחות 

בהתייחס  ,למורים
לתחום ההוראה של 

 כל מורה
 ,לגבי המורים הקיימים

יועברו הוראות בטיחות 
 בכתב

 לא בוצע

ניתוח נתוני תאונות  27.2.07
העבודה בכל מינהל 

 2006לשנת 

פגישת ללזמן כל ראש מינהל 
למתן הסברים  ,עבודה

והתייחסות לדוחות התאונות 
 הפקת לקחים, כניתוחים

  לא בוצע 

 

כי יש להוסיף הדרכות נוספות למינהל , נקבע 1.3.09-בישיבת ועדת בטיחות מ. ב  
 .חינוך בנושא הבטיחות

 2008תאונות ואובדן ימי עבודה במינהל בשנת  4.12 

 42מתוכם  .ימי היעדרות 3,440-תאונות ו 151 על דווח בעירייה 2008בשנת . א  
להלן התפלגות  (.37%)ימי היעדרות 1,260-ו( 28%)תאונות במינהל חינוך 

 :התאונות במינהל חינוך לפי סוג אירוע
 

 ימי היעדרות מספר מאורעות סוג אירוע
 22 1 טיול שנתי

 280 7 תאונת דרכים
 958 34 תאונת עבודה

 1,260 42 כ"סה
   

 .ת עבודהומהאירועים הוגדרו כתאונ 81%   
 :להלן התפלגות התאונות במינהל לפי סיבה. ב  

 

 ימי היעדרות מספר מאורעות סיבה
 445 12 אי מילוי הוראות

 383 15 חוסר זהירות
 10 1 מפגע בטיחותי

 32 2 פגיעה מאדם
 280 7 תאונת דרכים

 110 5 לא ידוע
 1,260 42 כ"סה

    

 .מהאירועים נגרמו עקב אי מילוי הוראות וחוסר זהירות 64%   
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 ,בימי ההיעדרות 2%-במספר התאונות ו 17%במינהל חינוך היה גידול של . ג  
באמצעות גם , יש לפעול לצמצום תאונות העבודה במינהל. לעומת שנה קודמת

אמצעי ונקיטת  לרבות של כמעט תאונה, כת תחקיריםיער, הדרכות לעובדים
 .התנהלות בחוסר זהירות ואי מילוי הוראות במקרים של ,משמעת

 

 :26.7.09-בתגובה מ, רכז בטיחות בעבודה  
סוגיות מנהליות דוח אין לי סמכות ונגיעה ב, מתוקף תפקידי כרכז מינהל החינוך  

 .וכספיות במינהל החינוך
   

 :30.11.09-בתגובה מ, רכז בטיחות בעבודה במינהל חינוך  
אבל כתוצאה מגידול , 2008-ל 2007-עלייה במספר תאונות עבודה מאמנם ישנה   

 2007-תאונות ב 9-חזרה בעבודה ותאונות דרכים מ/משמעותי בתאונות שקרו בדרך
לעומת זאת ישנה ירידה . שאין לי שליטה ויכולת מניעה, 2008-תאונות ב 22-ל

ונת עבודה כל תא .2008-תאונות ב 20-ל 2007-תאונות ב 23-בתאונות העבודה מ
על מנת להפיק לקחים , על ידי וממולא דוח תחקיר וברור נסיבות התאונה תנבדק

ועל , העתק מועבר לעיונו של ממונה בטיחות בעבודה. ולמנוע תאונות דומות בעתיד
 .פי שיקולו במידת הצורך הוא יכול להזמין את העובד לתחקיר נוסף

 גימנסיה הריאליתשנמצאו בליקויים  4.13 

 10.4.08-ליקויים במבנה שהועלו בסיור שנערך ב 4.13.1  

שנערך  רכפי שעלה מסיכום סיו, להלן ליקויים במבנה בגימנסיה הריאלית   
שטרם  ,ע"פשבהשתתפות בעלי תפקידים במינהל חינוך ומינהל  10.4.08-ב

 :2008תוקנו עד דצמבר 
, מעטפת אסבסט דקורטיבית בבניינים ב, ב, גות אסבסט בבניינים אג. א    

. הארכיון והשכפליה, וגגות אסבסט שבורים מעל חדרי אב הבית, ג
באחריות האגף  2008נקבע כי החלפת הגגות תתבצע ביולי  רבסיו

בתחילת החורף  .הלא בוצעהיא  2008אולם עד סוף דצמבר , הטכני
שגרמה לניתוב , מגג כזה, מבנה במוסדדווח על דליפת מים ל 2009-ב

מחשש לגרימת נזק , נוגעים בדבר למקום על ידי המוקד העירוני
 .למבנה

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
. הארכיון והשכפוליה הוחלפו, גגות אסבסט מעל חדרי אב הבית    

 .ע"יוחלפו במהלך שנת הלימודים תש -ב , לבניינים א
 

כדוגמת שביל , מפגעים בטיחותיים המחייבים שדרוג היור צחב. ב    
בסיור נקבע שסגן ראש מינהל . כניסה שרוצף מחלקי אבנים שבורות

 ,יגיש אומדן ועלויות לשדרוג החצר והנושא יבחן לביצוע ע"פש
כמו כן נקבע ששיקום וריבוד . בהתאם לעלויות ולוח זמנים ריאלי

בית הספר מכיוון רחוב עולי  מחדש באספלט בכניסה הצפונית של
 .2008באחריות אגף כבישים ומדרכות ויבוצע עד יולי , הגרדום

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .בוצע    

 

יות רנקבע באח -טיפוח הגינון ושתילת עצים , השלמת צמחייה. ג   
 .הסביבה אגף גינון מינהל איכות
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 :31.8.09-בתגובה מ ,אמרכלית מינהל החינוך    
 .בוצע    

 

. קומת קרקע, תיקון וצביעה מחדש של שירותי הבנים בבניין אנדרש . ד   
 .נקבע באחריות אגף אחזקת מוסדות

מי  זעקב ניקו, בעיקר בחודשי החורף, קיימת בעיית הצפה בשירותים. ה   
 .האגף הטכני יבדוק מול מניב פתרון ומענה לבעיה. הגשמים

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .בעיית ההצפה נפתרה    

 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
בשאר . גגות האסבסט הוחלפו, בשכפליה ובארכיון, הבית אב בחדר. א    

 .לפוחהמבנים לא הו
 .עדיין יש ריצוף שבור ואספלט מחורץ. המפגעים בחצר לא טופלו. ב    
 .צמחייה לא הושלמה. ג    
 .דבר לא נעשה -שירותי הבנים . ד    
 .המבחן יהיה בתקופת החורף. הדבר טופל -פה בשירותים צה. ה    

נכים ותשלום עבור אולם לנגישות , אי עמידה בחלק מדרישות כיבוי אש 4.13.2  
 ספורט

נחה ה 25.5.08-ב. בית הספר לא עמד בדרישות שירותי הכבאות. א   
 .1.8.08לסיים את הביצוע עד  ,ע"פעירייה דאז את מינהל של ה"מנכ

 .הדבר לא בוצע, 2008אולם עד דצמבר 
 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
ו אישור נאך טרם סולק הציוד הישן ולא קיבל, כיבוי האש תוקן    

 .תקינה
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .אש בתהליך ביצוע אחרון ואישור כיבוי אשדרישות כיבוי     

 

 .נגישות לנכים לא היתהבבית הספר . ב   
 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
 .אין נגישות לנכים    

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
ניתן להיכנס לבית הספר מכיוון צפון בצורה . לא ברור למה הכוונה    

 .כולל כניסת רכבים, ישירה
 

. "הפועל"עבור שימוש באולם  ,ח בחודש"ש 5,000בית הספר משלם . ג   
על גביית  ,עמותהלא ברור מדוע העירייה לא מגיעה להסכמה עם ה

 כהמיתמחיר סמלי מבית הספר שמשתמשים בשירותיו וזאת לאור ה
 ."הפועל"שהעירייה מעבירה ל

 מנהלת המוסד שדווחו על ידיליקויי בטיחות  4.13.3  

 :12.1.09-מנהלת בית הספר ב הדווחעליהם רשימת ליקויי הבטיחות להלן    
 .גגות אסבסט ולוחות אסבסט במבנים רבים בבית הספר. א   

 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
 .עדיין יש גגות אסבסט במבנים רבים    
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 .סדקים בחיבור המבנים. ב   
 

 :20.6.09-בתגובה מ ,מנהלת בית הספר    
 .עדיין יש סדקים בחיבור המבנים    

 

 .ב והצפות בכיתות-כניסת מים בימי חורף לבניינים א. ג   
 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
 .ב-ל נושא ההצפות בבניינים א ופלא טו    

 

 .יסודות המבנים רעועים. ד   
 .אין נגישות לנכים. ה   
 .יש בהן בליטות ושבריםוש, אינן יציבותשמדרכות . ו   

 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר   
 .ו-אין כל שינוי לגבי סעיפים ד   

 

. טרם קיבלו אישור תקינות ובטיחות, מערכות כיבוי האש החדשות. ז   
טרם סולקו  ,חלק ממערכות כיבוי האש וארגזי הכיבוי הישנים

 .מפגע ועלולים להוות
 

 :20.6.09-בתגובה מ, בית הספר מנהלת    
עדיין אין אישור תקינות ובטיחות מכיבוי אש ועדיין לא סולקו ארגזי     

 .כיבוי ישנים
 

הוות סכנה עלולות למדרגות הירידה למקלט שמתחת לאודיטוריום . ח   
 .ןתפוררותה בשל ,לתלמידים

 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
 .לאודיטוריום תוקנומדרגות הכניסה     

 

 .האחורית לאודיטוריום שבורה מדרגה בכניסה. ט   
 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
 .תוקנה על ידי הגימנסיה, מדרגה בכניסה האחורית לאודיטוריום    

 

 ,במעבר לאולם המחול, שביל המדרכות בצמוד לרחוב עולי הגרדום. י   
 .עם שברים ובליטות

 .רחב בקיר החיצוני בצמוד לאולם המחול קדס. יא   
 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר   
 .לא השתנה המצב -יא -בתת סעיפים י   

 

יש לפנות מיכלי מים עשויים  ,תעבורהבבאודיטוריום ו ,במקלטים. יב   
 .אסבסט

 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
 .מכלי האסבסט סולקו    

 

 :באולם הספורט. יג   
 .סדקים לכל אורך קירות האולם    - 
השלבים עשויים )ים רגג התקרה עשוי משלבים שחלקים נוש    - 

 (.מחומר דמוי אסבסט
 .יש רטיבות באולם כתוצאה מחדירת מים    - 
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 .חסר ריצוף בכניסה לאולם הספורט    - 
 .לא מתומרר ולכן נחסם תמיד, שער חירום לא מסומן    - 
 .בחצר המגרש אין מיגון הגנה בעמודי החשמל ועמודי הסל    - 
 .תקינים לא היוארבעה זרקורי קיר  ,יש בעיות בחשמל    - 
 .יש לטפל בארונות כיבוי אש    - 

 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר    
כל השאר לא . באולם הספורט תוקנו בעיות החשמל ושער החירום    

 .טופל

 כיבוי אשהתקנת מערכת  4.13.4  

כי , כתב אחראי בטיחות של הגימנסיה למנהלת בית הספר 31.12.08-ב    
המשיכו בהתקנת מערכת כיבוי אש , לאחר תקופה ארוכה של המתנה

 :המצב אינו משביע רצון מהנימוקים הבאים. בחופשת החנוכה
 .מחוברתלא , הצנרת שאמורה להתחבר לארגזי כיבוי האש, בבניין ג. א   
צינורות בד , גלגלון: כמו, בארגזים אחדים חסרים אביזרים חיוניים. ב   

 .ועוד
( צינורות, ים חלודיםארגז)שאירו פסולת רבה וציוד ישן העובדים ה. ג   

 .במסדרונות
ולא מונחים ( אחד נשען על קולר)הצינורות שהותקנו נראים עקומים . ד   

 .באופן אסתטי
יש ארגז ישן וחלוד ואין שום חיבור למערכת , ספרבכניסה לבית ה. ה   

 .החדשה
ולא , בשלושת הבניינים של בית הספר לא נערכה בדיקה יסודית. ו   

 .מסמך בנוגע לתקינות המערכת נתקבל
 

 :ל"למכתב הנ, 11.1.09-בהתייחסותו מ, ממונה בטיחות בעבודה   
 .זוהי תוצאה של ביזור נושא כיבוי אש בעירייה. א   
 חמשהעבודה במקום נמשכת כשנתיים והסוגיה הועלתה לפני כ. ב   

 .שנים
העבודה לא הושלמה ומשמעותה שאין , עד לרגע כתיבת מכתב זה. ג   

העבודה מבוצעת על ידי מינהל . אמצעי כיבוי אש בגימנסיה הריאלית
 .ע"פש

לבדוק את ההתנהלות בסוגיה כואבת , אני מציע וממליץ לפני המבקר. ד   
 .זו

 

 :20.6.09-בתגובה מ, מנהלת בית הספר   
אך טרם סולק הציוד הישן ועדיין לא נתקבל אישור , כיבוי אש טופל   

 .תקינות בכתב
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך   
בית הספר נבדק לקראת הוצאת רישיון על ידי ממונה הבטיחות של     

כולל טיפול , שהיו ידועים טופלומוסדות החינוך וכל ליקויי הבטיחות 
בימים אלה יוצא אישור חדש עבור משרד החינוך לשנת . בנושא כיבוי אש

 .ע"הלימודים תש
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 :19.11.09-בתגובה מ, ממונה על בטיחות בעבודה    
מי . כולל נושא כיבוי אש, ה כי כל הליקויים טופלותבאמרכלית המינהל כ    

לממונה כיבוי אש לא ? בגימנסיה הריאליתאישר סוגיות כיבוי אש /טיפל
 .הכל כשורה שם ידוע כלל אם

 ל בכל המוסדות"המלצה על בדיקה כנ 4.13.5  

ל אינו מאפיין רק את הבטיחות "ממצאי העבר מורים כי הנ. א   
מומלץ שוב לערוך תקופתית בדיקה כוללת בנושא רגיש . בגימנסיה

 .זה
ראוי לטפל בו בקדימות , ליקויכאשר המוסד מדווח מיוזמתו על . ב   

 .לעיתים רבי קהל לבני נוער, ובר במוסד חינוכיהראויה כאשר מד
חוזרת הביקורת , בהמשך להערות הממונה על בטיחות בעבודה דלעיל. ג   

לקבוע גם בנוהל גורם מתכלל אחד בעירייה לכל הטיפול , על המלצתה
הכבאות  זאת גם בהתאם להצעת מפקד שירותי. בנושא כיבוי אש

 .בעיר

 מקלוט בתי הספר 4.14 

 עמידת בית ספר בתקני המקלוט 4.14.1  

 /להלן פירוט תקני המקלט, 2004-מ( ב)7/ד"ל תשס"על פי חוזר מנכ. א   
 :המרחב המוגן בבתי הספר

 .ר לכל כיתת אם"מ 15: י-כיתות א    - 
 'בהנחה שכיתות יא ויב)ר לכל כיתת אם "מ 7.5: יב-כיתות יא    - 

 (.יוקצו למשימות במפעלים חיוניים וברשות המקומית
למרות פניות חוזרות למנהל אגף ביטחון בחברה לביטחון וסדר . ב   

 .ל"תקן הנמההחריגים בעירנו  פירוט לא קיבל המבקר את ,ציבורי
כי המקלטים בבתי הספר , ומלץ לבדוק ולוודא בקדימות הראויהה. ג   

ל "כטהודעות הרמ .האמור ל"נכמהחוזר  במלוא דרישות עומדים
על כניסת העיר לטווח טילי החמאס , 2009ן בנובמבר "וראש אמ

 .נותנת דחיפות יתר לביצוע המומלץ, וחיזבאללה

 על מצב המקלוט בבתי ספר, 3.2.09-ממדוח מבקר המקלטים  4.14.2  

ל ואשר לא תוקנו עד למועד "ים ליקויים שנמצאו בסקר הנגמוצ אבנספח    
להלן מהערות מנהל אגף ביטחון ומוסדות חינוך (. 2009יולי )הביקורת 

 :17.6.09-בחברה לביטחון וסדר ציבורי מ
 :בית ספר ידליןבבמקלט אולם הספורט . א   

למרות התראות של מספר שנים  ,לא ניתן לפתוח את פתחי המילוט    - 
 . נהל החינוךימי האחזקה בעירייה ולמרלגו

בעיקר בימי  ,החיצוני בחצר בית הספר יש חדירת מיםבמקלט     - 
גם . בעקבותיה יש עובש ורטיבות והוא לא ניתן לשימוש. החורף

מי העירייה במשך שנים רבות ולא נעשה רכאן הועברו התראות לגו
ששיקום  ,נאמר על ידי גורמי החינוך" עופרת יצוקה"לקראת . דבר

 .והמקלט יעשה על ידי מפעל הפיס במשך שנה ז
המקלט שימש כמחסן לאופניים של בטיחות : המקלט האחורי    - 

, אך לא שוקם צבע ,הוא פונה" עופרת יצוקה"לקראת . בדרכים
 .'אוורור וכו, חשמל
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 100-קיים פער מקלוט לכ. תלמידים 440בבית הספר הראל לומדים . ב   
לכן תרגילי ירידה למקלטים מבוצעים בשני  .סגל+ תלמידים 

 . סבבים
 בנספחאלה המוזכרים מלץ שלא להמתין בתיקון הליקויים לעיל וומ. ג   

נוכח האיומים והסיכונים המוערכים . עד למבצע הביטחוני הבא ,א
 .לקבוע קדימות נאותה לביצועם מוצע, לאחרונה

 בטיחות במוסדות חינוך 4.15 

 ומהדיווח בנושאי בטיחות נוער בוועדות הכנסת מביקורות העבר 4.15.1  

, על ליקויי בטיחות במוסדות חינוךבדוחות קודמים הביקורת העירה . א   
לאיתור ותיקון הליקויים  ,ואף המליצה להכין תכנית ביקורת שנתית

 .במוסדות חינוך
 ,2009דיווח בתחילת יולי , לבטיחות ילדים" בטרם"ר ארגון "יו. ב   

 150-כי כ, בישיבה משותפת של ועדות הכלכלה וזכויות הילד בכנסת
כרבע . עקב תאונות בלתי מכוונות, ילדים מתו אשתקד בישראל

הסיבות . ממקרי התמותה מתאונות היו מתאונות בית ופנאי
כוויות  ,אש, נפילה, חנק, העיקריות לתמותת ילדים היו טביעה

 .ותאונות ירי
אלף  180-החולים לקבלת טיפול רפואי כ יבתמדי שנה מגיעים ל. ג   

ביותר  ותהשכיח ותהסיב. שנגרמו להם פגיעות בלתי מכוונות, ילדים
( 12.5%)תאונות דרכים , (38.1%)נפילה  ןלאשפוז ילדים שנפגעו ה

 (.6.8%)והרעלה 
גדל בכל , אחוז האשפוזים עקב תאונת דרכים מתוך כלל האשפוזים. ד   

זים מהאשפוזים בשנת החיים הראשונה ועד אחו 4.3-מ: קבוצת גיל
יותר בקרב פעוטות בני  כוויות שכיחות. 17-15אחוזים בגילאי  20-כ

 -מכות קהות , (5.3%) 9-5בקרב בני  -עקיצות /ותכנשי, (9.1%) 4-1
 (.10%) 17-15ירות בקרב בני וחתכים ודק( 7.6%) 14-10בקרב בני 

( 5עד גיל )גבוה ביותר בגיל הרך  ,שיעור התמותה עקב היפגעות. ה   
נמצא גם כי בנים נפגעים יותר (. 17-15גילאי )קבוצת בני הנוער בו

 .מבנות
שהוכן על ידי הארגון , מגיליון הציונים העולמי לבטיחות ילדים. ו   

עולה כי ישראל מדורגת רק , (19-0בגילאי )האירופי לבטיחות ילדים 
 .יותמדינות אירופ 24מתוך  15-במקום ה

 מביקורת בבית ספר הדרים 4.15.2  

 דווח על, 29בדוח סוגיות מנהליות וכספיות במוסדות חינוך מספר    
מדיווח . 8.9.08-ביקור עובדי הביקורת בבית הספר הדרים בתוצאות מ

 :כי מרבית הליקויים טרם תוקנו, נראה, 1.1.09-מנהלת בית הספר ב
 .תאי הביובמכסי ביוב בולטים ולא מחוברים ל. א   

 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
 .מתוכנן בקיץ שדרוג חצר    

 

 :14.10.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .טופל    
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יש גם הפרשים של )הפרשי גבהים בין המרצפות בחצר בית הספר . ב   
 (.מספר סנטימטרים

 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"במינהל שפמנהל בטיחות בתי ספר     
 .מתוכנן בקיץ שדרוג חצר    

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .נמצא בעבודה, שיפוץב   

 :14.10.09-בתגובה מ    
 .ע"נכנס לשיפוץ ושדרוג החצר לשנת הלימודים תש    

 

 בחורף כשהצהרון מסתיים בשעה. גם בחצר האחורית אין חשמל. ג   
 .חשוך להליכה  -18:00

 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
 .מתוכנן בקיץ שדרוג חצר    

 

 .שורשי עץ חשופים ומרימים את האספלט. ד   
 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
 .מתוכנן בקיץ שדרוג חצר    

 

 :14.10.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .ע"ל תש"נכנס לשיפוץ ושדרוג החצר לשנה    

 

 .מתפוררת החגורת הבטון ליד המעק. ה   
 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
 .אף אחד לא מסוגל להסביר על איזה מקום מדובר    

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .ייבדק. לנולא ידוע    

 :14.10.09-בתגובה מ    
 .טופל    

 

 .אין מעבר סלול להולכי רגל -כניסה לבית הספר מהתיכון ב. ו   
 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
 .מתוכנן בקיץ שדרוג חצר    

 

 :14.10.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .טופל    

 

 .יש צינור ניקוז שבור שהקצוות שלו חדים וחשופים ומסוכניםבגינה . ז   
 

 :14.10.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .טופל    

 

 .אחד תלול מאוד באחד המעברים דופן -נגישות לנכים . ח   
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .יטופל בהמשך   
 :14.10.09-בתגובה מ   
 .ע"ל תש"לשיפוץ ושדרוג החצר לשנה נכנס   

 

 .יש מדרגות שבורות. ט   
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 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
 .מתוכנן בקיץ שדרוג חצר    

 

 :14.10.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .טופל    

 

 .מעקות מדרגות בית הספר לא תקניים. י   
 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"ספר במינהל שפמנהל בטיחות בתי     
 .בטיפול    

 

 :14.10.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .טופל    

 

 .אין הצללה ליד מגרש המסדרים. אי   
 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
 .מתוכנן בקיץ שדרוג חצר    

 

 :31.8.09-מבתגובה , אמרכלית מינהל החינוך    
לכן נכלל בעדיפות ב של . לבית הספר אולם ספורט לאירועים וכנסים   

 .תכנית הפיתוח להצללת בתי ספר
 

 .ל"הסורגים בכיתות נעולים בניגוד להנחיות חוזר מנכ. בי   
 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
הספר לקנות ולהחליף באחריות בית . בית הספר בניהול עצמי    

 .מנעולים תקינים
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
 .האחריות להתנהלות היא על בית הספר   
 :14.10.09-בתגובה מ   
 .טופל   

 

בשירותים , דלת המקלט לא נפתחת כראוי, מעקה לא תקני: מקלט. גי   
המקלט לא ריצוף , של המקלט יש בעיה של ביוב כולל המשאבות

 .מפולס
 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
אחראי על  -לגבי שירותים במקלט ובעיה של ביוב . לופיטב    

אינסטלציה הסביר שבית הספר בניהול עצמי ומנהלת בית הספר ה
 .לא רוצה להזמין ביובית על חשבונה

 

 :31.8.09-מבתגובה , אמרכלית מינהל החינוך    
 .מאחז יד -ה קהותקן מע. א   
על בית הספר , הביוב באמצעות העירייה די לפתור את בעייתכ. ב   

 .בטיפול האגף. לעשות מספר פעולות שלא נעשו
 :14.10.09-בתגובה מ   
 .טופל   
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 באיחור וטופל שגורמיה, בבית ספר בלקינד נהאות 4.15.3  

כתבה סייעת בבית הספר בלקינד לממונה על בטיחות , 2009בתחילת . א   
כי בעת שהובילה תלמידה משער הכניסה לתוך שטח בית , בעבודה

 . מעדה ונפלה והפילה אף אותה, התלמידה שאחזה בה, הספר
המסכן את תלמידי , אחיזה הלדעת הסייעת הדבר קרה בהיעדר מעק. ב   

 .בית הספר וצוותו
 .לא תקין/ללמוד מלקחי המקרה ולטפל מידית בכל מעקה חסרוצע ה    

 

 :4.8.09-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ   
 .טופל   

  ביקורת בטיחות בבית ספר רעות 4.15.4  

ביקורת בטיחות בבית ספר , בוצעה על ידי חברה חיצונית 2007באוקטובר   
 :להלן ממצאי הביקורת החיצונית. רעות

 .פגע מחייב את הסרתו המיידיתמקיומו של ה  -1ממצאים בקדימות . א  
 

מהותו , הממצא הדרישה תחום הבדיקה
 ומיקומו

 המלצות לשיפור

אלמנטים , כיתות
חומרי , בבניין

 בנייה וגימור

בשירותים אין  דלתות
התקן למניעת 

 לכידת אצבעות

 :על הדלת יותקנו האביזרים האלה
 למשקוף  בין הכנף אלמנט שיכסה את המרווח -
 אצבעות וימנע הכנסת( בצד הצירים)  

אלמנטים , כיתות
חומרי , בבניין

 בנייה וגימור

אין התקני  דלתות
בטיחות 
 בדלתות

 :על הדלת יותקנו האביזרים הבאים
 בכל  או, (ולא ברצפה)התקן בגובה הדלת  -
 , לתנועת הילדים מקום אחר שלא יהיה מכשול  
 פתוחה לתפיסת הדלת שהיא  
 של  התקן להאטת מהלך פתיחתה וסגירתה -
 מעולה לבלימת  מחזיר הידראולי מסוג: הדלת  
 הדלת תנועה חופשית של  
 למשקוף  אלמנט שיכסה את המרווח בין הכנף -
 אצבעות וימנע הכנסת( בצד הצירים)  

אלמנטים , כיתות
חומרי , בבניין

 בנייה וגימור

באולם הספורט  מעקות
 50במה מעל 

מ ללא מעקב "ס
וגן בכניסה 
 לבית הספר

לפחות בכל מקום ' מ 1.10יש להתקין מעקה בגובה 
בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין 

מ ובכל מקום שבו "ס 50מפלסים סמוכים עולים על 
 .3מספר המדרגות עולה על 

 

כפער הפער בין הממצא לבין הדרישה מוערך   -2ממצאים בקדימות . ב   
 .משך הזמן עד לתיקון בפועל של הליקוי יקבע על ידי הרשות. גדול

 

מהותו , הממצא הדרישה תחום הבדיקה
 ומיקומו

 המלצות לשיפור

מערכות והיערכות 
 לכיבוי דליקות

כיבוי 
 אש

מטפים ללא בדיקה 
 שנתית

מטפי כיבוי האש יהיו שלמים ותקינותם 
 תיבדק פעם בשנה לכל הפחות

 חדרי, המסדרון
 המדרגות ודרכי מילוט

אין פסים למניעת  מדרגות
 החלקה

פני השטח יהיו מחוספסים למניעת 
 החלקה

חדרי , המסדרון
 המדרגות ודרכי מילוט

אין שילוט ותאורת  מסדרון
חירום לדלתות 

 מילוט

אין להציב במסלול המילוט חפצים 
העלולים לגרוע מרוחב המסלול 

אפשר להציב חפצים . המינימאלי
בתנאי שיהיו בלתי ', כוכים וכד, בגומחות

 מסוכנים ועמידי אש
 

הפער בין הממצא לבין הדרישה מוערך כפער   -3ממצאים בקדימות . ג   
יקבע על ידי , משך הזמן עד לתיקון בפועל של הליקוי. קטן עד בינוני

 .הרשות
 

 המלצות לשיפור מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה
אין מיגון לתאורה  חשמל מערכת החשמל

 בשירותים
גופי התאורה בחדרי השירותים ובחצר 

 .מים-יהיו מוגני
 

 .2009-עד למועד הביקורת ב ,עלה חשש שלא כל הליקויים תוקנו. ד 
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 בקרת תיקון הליקויים וחקר, חינוך קרי ומבדקי בטיחות במוסדותס 4.15.5  
 "נפגעוכמעט "

גוף אינו מבצע בעירייה סקר אף , לדברי ממונה בטיחות בעבודה. א   
 .לפירוט ראה דוח על בטיחות. סיכונים

כי נכון לאותו , ע"עדכן אחראי בטיחות בתי ספר במינהל שפ 3.2.09-ב. ב   
כפי , יש מבדקי בטיחות לכל מוסד חינוכי בעיר בטווח חמש שנים, יום

במהלך השנה הוא מעביר לגורמים . שהתחייבו למשרד החינוך
, אך בשל הכמות הגדולה של מוסדות, טיפול בליקוייםהנוגעים בדבר 

 .הליקויים יקוןהוא אינו מספיק לבדוק את ביצוע ת
כי בכל הדרכה הוא מציין את חשיבות הדיווח על , כמו כן דיווח. ג   

 .אולם לא קיים דיווח על האירועים הללו, "כמעט נפגע"אירועי 

נהל וחובותיו יעל אחריות המ ,לימוד מלקחי הרצאה של מיומן בבטיחות 4.15.6  
 בנושא

בנושא , קויים יום עיון בהשתתפות מנהלים הנוגעים בדבר 21.6.09-ב. א   
הפלילית והאזרחית של הדרג הניהולי בעירייה , האחריות המשפטית

 .בסוגיות הבטיחות בעבודה
את חובת , המרצה חזר והדגיש את אחריות כל מנהל בתחום זה. ב   

בנוסף , והפיקוח בנושא של כל הדרגים הניהוליים העדכון, הדיווח
 .לאחריות העובד למלא את כל הנדרש ממנו בנושא

כן חזר והבהיר את החובה לקיים את כל הנדרש כחוק בתחומי . ג   
, אם וכאשר הם קורים למרות זאת. למניעת נזקים מראש, הבטיחות

מוצע  .להקל על הנתבע שפעל כך עשויה נקיטת כל האמצעים כחוק
 .לשנן זאת גם לכל נוגע בדבר במינהל החינוך

ברכושו במקום /אחריות העירייה ותפקוד ועדת נזיקין בפגיעה בעובד 4.15.7 
 העבודה ובשעות העבודה

את חוות דעתה , ביקש הגזבר מהיועצת המשפטית לעירייה 6.5.09-ב. א  
גוף פגיעת )למקרה שבו נפגע עובד עירייה , בנוגע לאחריות העירייה

כתוצאה ממשחק של תלמידים , באחד ממוסדותיה( או רכוש
כמו כן ביקש לדעת אם ניתן לעשות . נורמטיביים בחצר המוסד

המוגדר כבית ספר , אם הפגיעה נעשתה על ידי תלמיד במוסד, אבחנה
 .לילדים עם בעיות התנהגות קשות

 כי בכל עת שעובד העירייה, השיבה היועצת המשפטית 10.5.09-ב. ב  
כך גם אם . הדבר יחשב לתאונת עבודה, נפגע במהלך שעות עבודתו

השאלה שתעמוד לבירור . רכושו נפגע במקום העבודה בשעת העבודה
תהיה מי האחראי לגרימת הנזק ומידת האשם התורם של כל אחד 

לרבות שאלת האחריות של ההורים , מהמעורבים לנזק שנגרם
ו על ידי העירייה ועל ידי כמו גם אלו אמצעים ננקט, למעשי ילדיהם

 .העובד למניעת הנזק שאירע

 ובחניות סיכוני בטיחות בהסעות 4.15.8  

לרבות מתלונות , הביקורת העלתה בעבר ממצאים בתחומים אלה. א   
 .מורים ותלמידים, הורים

שכונה , ל המועצה למניעת תאונותשבעת הביקורת פורסם על פרויקט . ב   
הורים מתנדבים הורידו וליוו ". נשק וסע"מסוימים במוסדות חינוך 
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תוך מניעת צורך בחניה כפולה , את התלמידים מההסעות ואליהן
 . ומשולשת וסיכוני בטיחות כתוצאה מכך

, 4טופס , סיכונים אפשריים במוסדות חינוך הפועלים ללא היתרי בנייה 4.15.9  
 תעודת גמר ואישורים הנוגעים בדבר

 וחה של מנהלת יחידת תיאום וקידום תכניות מבני ציבור על פי דיו. א   
טופס /גני ילדים ובתי ספר פועלים ללא היתר בנייה 119, 10.8.09-מ
אחד עשר מוסדות ל. תעודת גמר ואישורים אחרים הנוגעים בדבר/4

פירוט של חלקם ראה  .יקים במינהל הנדסהתלא נמצאו  ,חינוך
 .4.9בסעיף 

יעדים , לא מצאנו תכנון לפתרון כולל של הבעיותעד תום הביקורת . ב   
ועלה גם בדוח על סוגיות הנושא ה. להשגה ולוח זמנים להשגתם

 .תוך הבעת חשש לתקיפות הביטוח במקרים כאלה, סהדנבה
 

                 בתגובה , עוזר לתיאום וקידום תכנון מבני ציבור במינהל הנדסה   
 :1.10.09-מ

קיימים היתרי בנייה לכל , בהתאם לסקר שמתבצע על ידי מינהל הנדסה   
אשר הינו פרויקט חדש , למעט בבית ספר איתמר, ספורטהאולמות 

אולמות ספורט במישור הנוף וניצנים נמצאים בשלבי . בשלבי היתר בנייה
אישורים . ותעודת גמר 4הוצאת טופס  םובאחריות ,ר"בנייה בביצוע החכ

יש לפנות לרישוי עסקים , שנתיים לתפעול שוטף של אולמות ספורט
 .ולחברה העירונית

 ע"ל תש"ז השלטון המקומי לקראת פתיחת שנהכמפרסום מר 4.15.10  

פורסם על ביקורתם של ראשי המרכז לשלטון מקומי בנושא  25.8.09-ב   
, בכל הקשור לבטיחות בבתי הספר, רובהההיערכות לשנת הלימודים הק

לצמצום טווח ההסעות ולהיערכות לשפעת , למחסור במאבטחים
 .החזירים

 ן וקרינה אלקטרומגנטית חריגה במוסדות חינוךודרגז בדיקת קיום  4.15.11  

פנה מבקר העירייה לממונה על הבטיחות בעבודה ולרכז  8.12.09-ב. א   
בטיחות בעבודה במינהל חינוך בשאלה האם נבדקה קרינה 

 .רדון במוסדות חינוךגז אלקטרומגנטית וקיום 
 

 :9.12.09-בתגובה מ, ממונה על בטיחות בעבודה    
 18-כמתחלק בין , בעירייה תחום הבטיחות מבוזר מאוד, כידוע לך    - 

מי אחראי למה ומי , בעלי תפקידים ואין אדם שיודע מי מטפל במה
אין משוב ואין בקרה על , דואג ומוודא כי ליקויים מבוצעים כנדרש

 .הממצאים ועל תיקון הליקויים
ע "ניטור שדות אלקטרומגנטי נתון באחריות שפ, ככל הידוע לי    - 

מגנטיים או ומבוצע על ידי חברה מוסמכת לניטור שדות אלקטרו
תלוי את מי שואלים , רעש וקרינה, על ידי רכז משאבי אוויר

אי לכך . אין אחידות. ובאיזה זמן נתון שואלים והיכן מתייחסים
ע או למנהל "ל יש להפנות לראש מינהל שפ"השאלות הנ תא

 .ע"בטיחות בתי ספר במינהל שפ
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 :9.12.09-בתגובה מ, רעש וקרינה, משאבי אוויר זרכ    
מנהל בטיחות בתי ספר במינהל אינם ע ורכז "ראש מינהל שפ    

בכל ענייני קרינה רצוי לפנות אלי או למנהל . קשורים בשלב זה לעניין
 .אגף איכות הסביבה

כעת מתבצע איסוף נתונים ובחירת חברה לביצוע מדידות רמות שדה     
מגנטי ממתקני חשמל וצפיפות קרינה אלקטרומגנטית ממתקני 

ות מוסדות תרב 21-גני ילדים עירוניים ו 200, בתי ספר 76-ב שידור
ה תסתיים במהלך השבועות לדעתי הבחינ(. סים וכדומה"מתנ)

 .הבאים
 

בשאלה האם ידוע לה על קיום  ,המבקר פנה לאמרכלית מינהל חינוך. ב   
ם התקבלו קרינה אלקטרומגנטית במוסד חינוכי כלשהו או לידו והא

עלה חשש על אפשרות של קיום גז רדון כן הכמו . תלונות בנושא
אמרכלית . במקלטי מוסדות חינוך ובקומות תת קרקעיות בהם

מה השימוש שנעשה , מינהל חינוך נשאלה מתי לאחרונה נבדק הנושא
 .ברגיעה במקלט של בית ספר רמז והאם אפשרית אליו גישה חופשית

 

 :9.12.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך    
כי בקרוב תתבצע בדיקת גז רדון  ,הל אגף איכות הסביבה אמרמנ    

דים בבתי ספר ואמרכלית המינהל מכינה לו חומר "במקלטים וממ
 .המקלט בבית ספר רמז יבדק גם הוא. מעודכן לפי בקשתו

 ה"ופיז ב"תוצאות מבחני מיצ 4.16 

 ב"מבחני מיצ 4.16.1  

נערכו בשנת ( מדדי יעילות ותמיכה בית ספרית) ב"מבחני המיצ. א   
' ח ובדקו את ידיעותיהם של תלמידי כיתות ח"הלימודים תשס

ומדעים  ;מתמטיקה ;אנגלית ;שפת אם: בארבעה נושאים עיקריים
בהם הישגי , ניתוח התוצאות העלה שורה של תחומי ידע ;וטכנולוגיה

 36יה עמד על הציון הממוצע בגיאומטר. התלמידים נמוכים במיוחד
 56 -נקודות ובהבעה בכתב בעברית  46 -בכתיבה באנגלית , נקודות
 .נקודות

ב "הומלץ בשל תוצאות מבחני מיצ, בנושא סוגיות בחינוך 29בדוח . ב   
לנתח את הנתונים בעירנו בהשוואה כלל ארצית ולערים עם , הנמוכים

ם ללמוד לקחים מתוצאותיו ולהשלי, כלכלי דומה-סטטוס חברתי
יש לזכור כי לתוצאות אלה ישנה . בהתאם מידע חסר ומיומנויות

 .גם על מבחנים בשנים הבאות בתחומים אלה, השפעה מתמשכת
המבקר ניסה לקבל נתונים מקומיים על מנת להשוותם לנתונים הכלל . ג   

סביר שלו היו . אולם נראה כי נתונים אלה חסויים, ארציים שלעיל
מומלץ לבקרות . פים בהן את כולםהיו משת, תטובוהתוצאות 

כדי לוודא את מצבנו היחסי והיכן יש , המינהל לבצע השוואה זאת
 .כל בית ספר בנפרדב, להשתפר

, לית משרד החינוך מינתה ועדה מיוחדת"במרס פורסם כי מנכ. ד   
אחת ההמלצות המרכזיות נוגעות . ב"בעקבות תוצאות מבחני המיצ

מהמורים למתמטיקה  41%-י רק להתברר כ. להשכלתם של המורים
הוועדה . יש תואר אקדמי בתחום הלימוד, בחטיבות העליונות

המליצה להעלות את תנאי הקבלה ולחייב מורים למתמטיקה להיות 
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הביקורת לגבי מיותר לחזור על המלצות . בעלי תואר אקדמי במדעים
 .בשנים האחרונותממצאים כאלה בעירנו 

 ה"פיזתוצאות מבחני  4.16.2  

, (Programe for International Student Assessment)ה "מבחן פיז. א   
, 16-15לתלמידי בתי ספר בגיל , הוא מבחן בינלאומי תלת שנתי

המבחן נערך בניהול הארגון לשיתוף פעולה . הבוחן את רמת השכלתם
ה היא לבחון ולהשוות את "מטרת מבחן פיז(. OECD)ופיתוח כלכלי 

מתוך , של תלמידי בתי ספר במדינות שונות בעולםרמת השכלתם 
. שאיפה לשפר את שיטות החינוך ואת תוצאות ההוראה בבתי הספר

ה מעריך את יכולות התלמידים ליישם את הידע שצברו "מבחן פיז
 .לרבות במתמטיקה, ואת מיומנויותיהם בתחומים דלהלן

. 2006ת ובשנ 2002ה בשנת "מדינת ישראל השתתפה במבחני פיז. ב   
 :במבחן האחרון היו התוצאות כלהלן

 .מדינות 57מבין  40-תלמידי ישראל במקום ה  -אוריינות בקריאה    - 
 .2003תחום זה היה נושא הליבה במבחן . 39מקום  -מדעים     - 
נקודות מהממוצע  60-55-ממוצע הציונים בישראל היה נמוך בכ    - 

 .הבינלאומי
הפערים הפנימיים הגדולים ביותר בהישגי בישראל נרשמו     - 

 .בין בתי הספר ובתוכם, התלמידים
בתי ספר  170-בכ, היה אמור המבחן להיערך שוב 2009בתחילת . ג   

באחריות הרשות למדידה ולהערכה , תלמידים 5,000-בישראל לכ
חוקרות מאוניברסיטת בר אילן , עורכותיו בעבר. במשרד החינוך

הם חוסר , כדלעיל 2006-אות הירודות יחסית בכי מקור התוצ, טענו
הציונים גם נותרו ללא שינוי כמעט בהשוואה . ידע והבנה של הנבחנים

 .2003-לתוצאות מ
המתמקד בניתוח הישגי , דוח OECD-פרסם ארגון ה 2009במאי . ד   

. 2006ה הבינלאומי שנערך משנת "במבחן פיז, התלמידים המצטיינים
, הכולל של התלמידים המצטיינים במדעים מהדוח עלה כי השיעור

. בלבד בישראל 1.7%-בהשוואה ל, 4.1%קריאה ומתמטיקה עומד על 
התברר כי שיעור המצטיינים במדעים  ,בנפרד כל תחום חנוכאשר ב
, (1.3%לעומת  1.6%)היה גבוה מעט מהממוצע הבינלאומי , בישראל

ר במתמטיקה ועוד יות( 2.3%-בהשוואה ל 1.8%)אולם נמוך בקריאה 
 (.5.3%לעומת  2.7%)

עוד גילה הדוח הבדלים בהישגים במבחן במדעים בין תלמידים . ה   
מבין התלמידים המצטיינים  87%-כך ש, משכבות אוכלוסייה שונות

הסבר אפשרי . כלכלי חזק יחסית-באים מרקע חברתי, בישראל
עד : הוא ההבדל שנמצא בהיקף שעות הלימוד במדעים ,לפערים אלה

בהשוואה לכארבע , שעה וחצי בשבוע בקרב בעלי ההישגים הנמוכים
 .שעות שלמדו המצטיינים

הנתונים , לדברי אחת מעורכות המבחן הבינלאומי בישראל. ו   
הראשונה היא האחוז : הישראלים מבטאים שתי סכנות גדולות

הנמוך של התלמידים המצטיינים והשנייה היא הפערים הגדולים בין 
עוד הוסיפה כי העובדה שמדינות רבות הצליחו להקטין . התלמידים
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, כלכלי לבין הישגים במערכת החינוך-את הקשר בין המצב החברתי
 .מראה שלא מדובר בגזירה משמים

, 2009שערך מכון ון ליר בירושלים במאי , בכנס עולמי של אנשי חינוך. ז   
ש שתלמידי ארצו נמצאו ברא, ל משרד החינוך בפינלנד"אמר מנכ

, אנחנו חושבים שאחת הסיבות להצלחתנו: ה"הטבלה במבחני פיז
היא רפורמה מבנית שהביאה ליצירת מערכת חינוך כוללת מכיתה א 

אנחנו . שלא מסננת תלמידים למסלולי חינוך נפרדים, עד כיתה ט
. מרכיב אחר הוא איכות המורים. משתדלים לדחוף את כולם קדימה

מהמועמדים ללמוד  10%-15%ורק כיום כל מורה נדרש לתואר שני 
המשכורות הן כמו . לא מדובר בכסף. הוראה מתקבלים ללימודים

אנחנו משקיעים הרבה באיתור מוקדם . הממוצע באיחוד האירופי
הוראה , ומסייעים בשיעורי עזר, ככל האפשר של קשיים לימודיים

אין אצלנו מבחנים . מתקנת וכל אמצעי אחר לקידום ההישגים
אנחנו מאמינים באנשי . ו דירוג של בתי הספר לפי הישגיםארציים א

 .החינוך שלנו
חשוב , מאחר ומדובר בנבחנים לקראת הלימודים בחטיבה העליונה. ח   

יהיו בפני מקבלי ההחלטות , שהנתונים הפרטניים למוסדות בעירנו
כדי לטייב את המתחייב לצורך שיפור המצב היחסי , בנושא בעירייה
 . וניהפנימי והחיצ

הארצית פורסמו נתונים השוואתיים על ידי הרשות  2009בספטמבר . ט   
על פי הדוח השנתי של מדינות הארגון , למדידה והערכה בחינוך

 שכר המורים בישראל. OECD-ה, לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי
מוצע שאר המדינות ונמצא מנמוך באופן משמעותי מ נמצא

מספר התלמידים לכיתה (. מדינות 32מתוך )בחמישייה הסופית 
בישראל הוא בין הגבוהים בעולם ומוקם במקום הרביעי עם ממוצע 

בשאר  21.4לעומת  ,תלמידים לכיתה בחינוך היסודי 27.6של 
בשאר  23.9ביניים לעומת הת ותלמידים בחטיב 32.7-ו, המדינות
נמוכים היו  ,הדוח מראה גם שההישגים של תלמידי ישראל. המדינות

 . OECD-ממוצע של יתר המדינות החברות במה
כי אם עירייתנו נמצאת רק במקום , האמור לעיל עולה החששמ. י   

ח "הרביעי מבין הערים הגדולות באחוז הזכאים לבגרות בשנת תשס
 גרוע יותר ,ל"בהשוואה לנתוני חו הרי שמצבנו, (4.20ראה סעיף )

 .יחסית

 עירנוב ב"לימוד לקחים מתוצאות המיצ 4.16.3  

, מעיון בתוצאות. ב בעירנו למבקר"הועברו נתוני המיצ 2009בנובמבר . א   
ביניים בעיר היו ההציונים בחטיבות , נראה כי בחלק מהנושאים
מומלץ ללמוד מהנתונים על מנת לאתר את . נמוכים מהממוצע הארצי

הן , את התלמידים על פי הצורך קדםהנושאים הבעייתיים ול
 .בחטיבות ביניים והן בתיכונים

ממורי חטיבות הביניים חשים  80%כי מעל , עוד עולה מהנתונים. ב   
אחוז גבוה של מורים חשים עייפים . שמוטל עליהם עומס כבד מדי

. תחושה זו גבוהה בבתי הספר הנבדקים מהממוצע הארצי. מעבודתם
 ,ת הסיבות לאי הצלחת התלמידיםמורים רבים נטו לתלות א
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ניתן . בדומה לממוצע הארצי, חוסר השקעהבהנמוכות ו יהםביכולות
 .היה לראות עבודת צוות לקויה ברוב חדרי המורים

מתלמידי בתי הספר  50%-מדיווחי התלמידים ניתן ללמוד כי קרוב ל. ג   
 60%. נתון הגבוה מהממוצע הארצי, אינם אוהבים לבוא לבית הספר

התלמידים חשבו שהמורים אינם מודעים לכל מקרי האלימות בבית מ
 .ממוצע הארציכמדד האלימות הבין אישית נמצא , עם זאת. הספר

 אחזקה למוקד העירוניבנושאי פניות  4.17 

חטיבות הביניים , על מנת לשפר את איכות השירות הניתן לבתי הספר. א  
אחזקת תיקון ושבר , חשמלהוחלט כי פניות הנוגעות ל, והתיכונים בעיר

באמצעות המוקד  ,יועברו לטיפול הרשות המקומית ,במוסדות חינוך וציבור
 .בעברכפי שהיה , ע"פשהעירוני ולא ישירות למינהל 

בקשה לכל פנייה למוקד  ,ל"בדואבתי ספר בניהול עצמי התבקשו לשלוח . ב  
בהוצאות שמש אסמכתא לאישורם והסכמתם לשאת תעל מנת ש, העירוני
, יוכל על פי בקשתו, חפץ בכךמנהל בית הספר שי. ת לתיקון התקלההנדרשו

ממוסד החינוך עליו  ,לקבל דוחות מעקב הקשורים לפניות בתחום האחזקה
 .הוא מופקד

 גינון בתי ספר על ידי קבלני גינון 4.18 

כי במסגרת סיור ראש העירייה  ,צוין 17.2.09-בישיבת הוועדה לחיוב אישי מ. א  
 .כי אתר הגימנסיה הריאלית לא גונן כנדרש ,נמצא

אישרו כי , הוועדה התכנסה בכדי לבדוק האם מפקחי הגינון של אותו אתר. ב  
הדיווח אינו אמת ושולמו  כאילוהאתר טופל כנדרש על ידי קבלני הגינון ו

גרת הוועדה נדונה במס. זכאים היו אללחלק מקבלני הגינון תשלומים להם 
 .גם אחריות מנהלי היחידות של אותם המפקחים

כאשר יום , בוצע סיור בגימנסיה הריאלית 28.1.09-ב, לדברי מנהל היחידה. ג  
כאשר גילה כי . היה אמור להתקיים יום קודם ,הטיפול של אזור הגימנסיה

 .ח"ש 1,500הוא הטיל קנס על הקבלן בסך , השטח לא טופל
, יחד עם זאת. כי אין עילה לחייב את העובד בחיוב אישי ,אמור הוחלטלאור ה. ד  

כמו כן . כסדרן נהתקיימתכי הביקורות באתר  ,הונחה מנהל היחידה להקפיד
ינחה את כל מנהלי היחידות  ,נקבע כי סגן ראש מינהל איכות הסביבה

כי עליהם לדווח דיווחי אמת בלבד על בסיס הבדיקה , והמפקחים מטעמו
 . בשטח

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך  
. כי יש פער בין ביצוע לדיווח, מהתייחסות המבקר לעבודות הגינון בבתי ספר עולה 

על , מינהל החינוך התבקש בימים אלה להיכנס לדיונים עם מינהל איכות הסביבה
 .מנת לוודא טיב ביצוע ואחריות לשיפור סביבת בית הספר

 

המליצה כבר בעבר להגביר את הפיקוח העירוני על ביצועי הביקורת . ה 
ולוודא שהם עומדים במלוא הנדרש , נותני שירות ויועצים/ספקים/קבלנים

אין צורך להמתין להעלאת הנושא לוועדה לחיוב . מהם על פי ההסכמים עמם
 .אישי
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 :22.9.09-בתגובה מ, גזבר העירייה 
, היתהלכך שאינם מדווחים אמת  חיםטענת המפק .החלטת הוועדה היתה מקלה 

 (.רכב)משום שהעירייה לא מעמידה להם אמצעים 

 2007-1998 לשנים חברתיתהמצב התמונת על , הונתונים מדוח שנתי של מרכז אדו 4.19 

 המגיע להשכלה גבוה 17רק רבע מגילאי  4.19.1  

 79.9%רק , 1999בשנת  17 ות/בקרב הצעירים והצעירות שהיו בני. א   
רק , מתוכם. ב במסלול המוביל לבחינות הבגרות"למדו בכיתות י

 .זכאים לתעודת בגרות המקבוצת הגיל נמצא (41.4%)מחצית כ
ות הסף של ישחלק החזיק בתעודה שלא עמדה בדר, בקרב הזכאים. ב   

שיעור הזכאים שיכלו להגיש : התוצאה. המוסדות להשכלה גבוהה
 .מקבוצת הגיל 35.9%על רק עמד , מועמדות להשכלה גבוהה

השכלה גבוהה לשיעורם של אלה שהתחילו ללמוד באחד המוסדות . ג   
מקבוצת  26.2%עמד על , (2007שנת )עד שמונה שנים מאוחר יותר 

 .הגיל

 בלתי שוויוני בשיעורי הזכאות לתעודת בגרותור פשי 4.19.2  

 38.5%-מ, 17נרשם גידול בשיעור הזכאות לתעודת בגרות אצל גילאי . א   
השיפור המשמעותי והיציב ביותר נרשם . 2007-ב 46.3%-ל 1998-ב

 54.9%-מ -הצעירים והצעירות תושבי היישובים המבוססים בקרב 
 .2007-ב 68%-ל 1998-ב

היה מלווה בגידול  ,רשם בשיעור הזכאות לתעודת בגרותהשיפור שנ. ב   
חלק מן התלמידים ובעיקר  .בהבדלי האיכות בין תעודת הבגרות

לבחינות הבגרות ברמה של  וניגש, אלה שבישובים המבוססים
השכלה לדבר המעלה את סיכוייהם להתקבל למוסדות , מצוינות

 .גבוהה ובעיקר לאוניברסיטאות המחקר

 המדינה לא הגדילה את השקעותיה בחינוך 4.19.3  

השיפור האיטי שנרשם בשיעור הזכאים לתעודת בגרות הושג במידה . א   
באמצעות הקלות שונות שהונהגו במהלך העשור האחרון , רבה

 .בבחינות הבגרות
אלה : הפערים בין תעודות הבגרות השונות העמיקו עם השנים. ב   

חקר ואלה המאפשרות קבלה המאפשרות קבלה לאוניברסיטאות המ
 .למכללות ולאוניברסיטה הפתוחה

ביטוי . המדינה הקטינה את השקעתה בחינוך ותקציב החינוך נשחק. ג   
, בחישוב לתלמיד. הירידה בתקציב שעות התקן יהמרכזי לכך ה

בשנת  .2006-ח ב"ש 7,553-ל 2001-ח ב"ש 8,920-תקציב זה ירד מ
 .2000ך חזר רק לרמתו בשנת א, ח"ש 8,234-גדל התקציב ל 2007

 פערים יציבים בהשכלה הגבוהה 4.19.4  

שלמדו  29-20ות /שיעורם של בני, ביישובים המבוססים. א   
   על מעט יותר  2007-1998עמד במשך רוב העשור  ,באוניברסיטאות

 .6%-בשעה שבעיירות הפיתוח הוא עמד על קרוב ל, 10%-מ
אלא גם במכללות , קיימים לא רק באוניברסיטאות היו הפערים. ב   

פתיחת הזדמנויות בפני  ,שאחד מיעדיהן העיקריים היה, הציבוריות
 .תושבי הפריפריה
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 זכאות לתעודת גמר בקרב בוגרי יב 4.20 

נמצא שראשון לציון , שפרסם משרד הפנים, 2007בפרופיל עיריות לשנת . א  
ולות הזכאיות לתעודת בגרות מבין נמצאת במקום השלישי מבין הערים הגד

 :תלמידי כיתות יב
 

 ירושלים ראשון לציון חיפה תל אביב סיווג
אחוז זכאים לתעודת בגרות 

 מבין תלמידי כיתות יב
64.7 64.0 59.8 33.3 

עמדו בדרישות הסף של 
 האוניברסיטאות

58.3 58.9 54.2 30.2 

 

פרסם משרד החינוך נתונים על הזכאים לתעודות בגרות בקרב  2009באוגוסט . ב 
 :ח"בוגרי יב בשנת תשס

מחזור  עיר
 סיום

אחוז תלמידי 
ב הגרים "י

ברשות 
 ולומדים בה

 זוחא
הניגשים 
 לבגרות

אחוז זכאים 
לבגרות 

מהלומדים )
ב הגרים "בי

 (ברשות

קבוצת 
מדרג 
 טיפוח

 
 תל אביב

  66.27 94.15 87.28 ו"תשס
 66.03 92.64 87.46 ז"תשס גבוהה

 68.55 93.86 87.23 ח"תשס
 

 אשדוד
  66.48 93.56 86.56 ו"תשס

 66.29 92.72 85.27 ז"תשס נמוכה
 65.36 92.75 85.84 ח"תשס

 
 חיפה

  66.13 95.38 89.16 ו"תשס
 64.23 93.96 89.35 ז"תשס בינונית

 63.44 94.25 88.50 ח"תשס
 

 ראשון לציון
  60.95 91.76 87.82 ו"תשס

 60.69 92.83 86.52 ז"תשס גבוהה
 62.65 93.42 87.31 ח"תשס

 
 באר שבע

  52.83 87.91 89.71 ו"תשס
 57.28 90.74 90.52 ז"תשס נמוכה

 55.04 90.63 89.93 ח"תשס
 

 ירושלים
  53.93 85.69 89.22 ו"תשס

 51.38 84.06 88.02 ז"תשס בינונית
 50.80 82.76 88.62 ח"תשס

 

ראשון לציון נמצאת במקום הרביעי באחוז הזכאים , מקרב הערים הגדולות. ג 
 תאחרי חיפה שקבוצת מדרג הטיפוח שלה בינוני, ח"לבגרות בשנת תשס

למרות שלעומת שנה . ואפילו אחרי אשדוד שקבוצת מדרג הטיפוח שלה נמוכה
 .עדיין מצבנו יחסית לאחרים טעון שיפור, עלייה מסוימת קודמת היתה

 

 :26.8.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך  
 .מקווה שמגמת העלייה תמשיך. עדיין לא מספיק לטעמי. 2.6%חל שיפור של   

 

ה תהן בגין הרכב אוכלוסיי, יתכן ואין מקום לכלול את הבירה בהשוואה. ד 
-והן בהקשר לדירוג הסוציו( ערבים וחרדיםשיעור גבוה יחסית של )הייחודי 
בתנאים אלה הממוצע בעירנו הוא כמעט הנמוך בין שאר ארבע . אקונומי

 .הערים הגדולות בעלות מבנה דומה של אוכלוסין
בין , (שלא נבדק על ידי הביקורת)במשוב המינהל בעבר הוצג קשר אפשרי . ה 

לבין התוצאות , העירייהעל פי הנחיות , שיעור נמוך של הנשרה במוסדותינו
 .בבחינות הבגרות
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כדי ללמוד , מומלץ לבנות קו רגרסיה רב שנתי של התוצאות לפי מקצועות. ו 
 .לקחים ולאבחן היכן יש לשים דגשים לשיפור

, הביקורת המליצה בהקשר לכך כבר בעבר לטייב את משאבי האנוש בהוראה. ז 
 .ה במערכת החינוךכפי שהמליצו גם הוועדות הארציות לקידום רפורמ

 

 :12.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך 
אחד היעדים . 62%-ח אחוז הזכאות עלה ל"בתשס, על פי פרסומי משרד החינוך 

. המרכזיים של מינהל החינוך הוא קידום ההישגים הלימודיים בכל שכבות הגיל
 :עקרונות השלושנבנתה תכנית המבוססת על  ,באשר לבגרויות

יב בעיר ובניית תכנית אישית לכל ילד למעקב או -של כל תלמידי יא מיפויים. א 
 .להשלמת בגרויות

כולל מיפוי ותקציב , ר ואתגר"ובקרה אחר תלמידים בכיתות מבמעקב . ב 
 .למעטפת רגשית חברתית

הן על ידי שעות , תגבורים לימודיים במידת הצורך לקבוצות או ליחידים. ג 
בבתי הספר , בחופשת הקיץ והן על ידי יועץ עירייה שנשלחו לכל בתי הספר

 .שמתקשים לעלות את אחוז הזכאות לבגרות

 אי בדיקת חשבונות של עובדי החברה העירונית 4.21 

 :ל כדלקמן"כתבה סגנית הגזבר לחשבת מינהל חינוך בנושא הנ 28.12.08-ב  
 את תכםעלה החשש של חוסר בדיק, מדגמית של אגף תשלומים בדיקהמ. א  

 2008בחשבון ינואר  ,לדוגמה. בדים ביחס לתשלום המאושרדוחות נוכחות עו
אושר לתשלום ושולם  .שעות 99מגיע היה לפי סיכום דוח נוכחות ', לסייעת מ

 . שעות 105  -על ידי החברה העירונית
 .שזה לא מתבצע נראה. כל חשבון של העסקת עובדים אמור להיבדק על ידך. ב  

 

 :7.1.09-מ, הל חינוך לסגנית הגזברתגובת חשבת מינ  
כי יש התאמה בין סיכום השעות בדוח , אחת הבדיקות שהונחתי לבצע היא  - 

סיכום השעות על כל דוח נוכחות בנפרד נבדק . הנוכחות לסיכום שמופיע בריכוז
סיכום השעות  ,בעת אישור החשבונית, במקרה זה. על ידי באופן מדגמי בלבד

 .ולכן החשבונית אושרה, שעות 105על סך  בדוח אכן תאם לריכוז
בעקבות , באופן חריג, אושר לפני תום החודש 2008הדיווח של חודש דצמבר   - 

חברה חופשת חנוכה שבגינה לא מופחת שכר למורים ועל מנת שלא לעכב כספים ל
ההערה נלקחה לתשומת ליבי , יחד עם זאת .2008העירונית מחודש ספטמבר 

 .על מנת שלא יחזור על עצמו, פלוהובהרה לאגף המט
 

 :12.1.09-מ, תגובת סגנית הגזבר לחשבת המינהל  
לא ברורה הצהרתך שהונחת לבדוק רק מדגמית את סיכומי השעות של דוחות   - 

 ?מי הנחה אותך, הנוכחות
להיות חשבת המינהל משמעותו שהינך נדרשת להיכנס לנעלי הגזבר בעת מתן   - 

 ?"מדגמית"האם הגזבר הנחה אותך להסתפק בבדיקה . חשבונות/ אישור להזמנה
על סך , של החברה העירונית 13998חזרה חשבונית , 5.1.09-למרות מכתבי אליך מ  - 

בלא שנבדקה על ידך ולאחר שנתלש ממנה דף ההוראות  ,ח לגזברות"ש 162,037
מאות לא ייתכן שלחברה העירונית מעוכב תשלום על סך  .שהיה מצורף אליה
בלא שטרחת לבדוק אותו  ,ואת מחזירה החשבון אלינו 11/08אלפי שקלים מאז 

 .ולתקנו ומצפה שהגזברות תבצע העבודה במקומך
ולא )הכוללת עד לבדיקתה . החשבונית מוחזרת בזאת אליך בפעם השלישית  - 

 .לא יאושר החשבון לחברה העירונית ,ואישורה על ידך( מדגמית
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שה שמתפקידך לבדוק כל נושא בעל השלכות כספיות ולא לעשות אני חוזרת ומדגי  - 
 !לעצמך הנחות ולאשר מחויבויות על פי בדיקה מדגמית

 

 :18.1.09-מ, תגובת חשבת מינהל חינוך לסגנית הגזבר  
ניתנה בנוכחות יועצת ראש העירייה  ,הנחיית הגזבר בהקשר לשעות נוכחות  - 

על פי ההנחיה האגף המטפל יבדוק ויאשר את סיכום . כלכלה ומשאבים, לחינוך
חשבת המינהל תבדוק את ההתאמה בין . השעות בכל דוח נוכחות ובריכוז

 .לבין הסיכום המופיע בריכוז ,הסיכום המופיע בדוח
כדי , ף לחינוך קדם יסודיהוחזרה בזמנו על ידי האג 13998חשבונית מספר   - 

בדיקה זו כנראה לא בוצעה על ידם והחשבונית  .שיבצעו בדיקה כאמור לעיל
החשבונית נבדקה על , נכון לעכשיו. לאגף תשלומים ללא ידיעתי ותהוחזרה ישיר

 .ממתינה לתיקון של החברה העירונית, ידי
 

 :23.6.09-בתגובה מ, ס"ל החברה לתנו"מנכ  
זה תפקיד . ה העירונית לבדוק נוכחות העובדים במוסדות חינוךחברלאין אחריות   

על פי  ,כ משלמת שכר העובדים"לחברה אין שליטה והיא בסה. הנהלת בית הספר
אין בקרה של מינהל החינוך לשעות המתבצעות בפועל ואם . דוח שמגיע מבית הספר

 .הן במסגרת התקציב
 

, בתשלומים המועברים לחברה העירונית עבור העסקת מורים לאנגלית. ג  
ללא קשר לכמות , אושר על ידך תשלום גלובלי, במסגרת הסכם מול הפדרציה

אבקש להבין על סמך מה אושר . השעות שהושקעו בפועל על ידי המורים
לחלק מהמורים הגיעו ? האם אין השפעה על כמות השעות שהושקעו? החשבון
למרות שההזמנה והתשלום שאושר מתייחסים , ק עד נובמברדוחות ר

איך אושר ? האם קיים הסכם ואם כן מדוע לא צורף להזמנה. 12-9לחודשים 
כאשר בדוחות הנוכחות של המורים מפורטת , 23.12.08-בחשבון על ידך 

 ?השקעת שעות עד סוף דצמבר
 

 :23.6.09-בתגובה מ, ס"ל החברה לתנו"מנכ  
אין זה מתפקידה של . החברה העירונית שימשה כצינור להעברת כספים לפדרציה  - 

 . החברה אף לא ידעה איך ומי אישרם. החברה לבדוק ניצול השעות
החברה קיבלה סכום כסף אשר נבנה במינהל החינוך והעבירה אותו לפדרציה   - 

 .חשוב שנדע כי החברה לא  נדרשה לבדוק התשלומים. לסטודנטים

 הפרעות מבתי ספר לתפקוד הסביבה הקרובה 4.22 

שמפר את , התלוננה תושבת העיר על עוצמת צלצול בית ספר יפה נוף 15.12.08-ב  
כי , מ מנהלת פניות הציבור למלינה"השיבה מ 28.12.08-ב. שלוות תושבי הרחוב

אשר מסרו כי עוצמת הצלצול בבית , הפנייה נבדקה עם הנהלת ומזכירות בית הספר
בנוסף בבית הספר פועלות . זהה לעוצמת הצלצול בשאר בתי הספר בעיר ,הספר

 אלהכיתות ב .חינוך מיוחדושתי כיתות בהן לומדים ילדים בעלי צרכים מיוחדים 
ותלמידים אלה זקוקים לרמת צלצול רגילה  14:45מתקיימים הלימודים עד השעה 

לכן לא ניתן להיענות לבקשת המלינה ולהנמיך את עוצמת  .ולא נמוכה מהמקובל
 .הצלצול

 בקרת תפקוד ועד ההורים העירוני בממשק עם העירייה 4.23 

עבור כל תלמיד בעיר , ועד ההורים העירוני זכאי לקבל סך שקל וחצי לשנה. א  
ם זה וסכ. אלף שקלים בשנה 60-עד כ, אלף תלמידים 40-ה עבור עד כ"ובס

 .את עלויות פעילותו בהתנדבות אמור לממן
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על פי הנחיה בעל פה , לשימוש הוועד העירוני מבנה עירוני העמידה העירייה. ב  
כדברי מנהל , מבלי שוועדת ההקצאות אישרה זאת, של ראש העירייה היוצא

נראה שלא נבדק . פ מערכת החינוך"כי המבנה ת, דאז אגף נכסים מבונים
שאף אין , תכןיי. ש לשימוש במבנה כחוקאם מקויים כל הנדר, לצורך זה
 יש לבדוק אם(. כנהוג לגבי נכסים מבונים אחרים)הסכם שימוש , בעניין זה

ל הנדרש על פי נוהל הקצאת הנכסים ללא תמורה או כקויים במקרה זה 
למען . לרבות תשלום הוצאותיו וביטוחו על ידי המשתמש, בתמורה סמלית

שכך , ינו ציינו דוגמאות של נכסים נוספיםכי בדוחות, הגילוי הנאות יצוין
 .הועלתה גם שאלת תקיפות הביטוח במקרים כאלה .הוקצו לשימוש

שהבית פתוח , כלכלה ומשאבים עולה, מתגובת יועצת ראש העירייה לחינוך. ג  
הוא ממוקם בגן . פעמים בשבוע ארבע-שלוש, בעיקר אחר הצהריים והערב

(. כולל חדר גדול קטן ומחסן)ר "מ 100שטחו מעל , ילדים לשעבר בנווה דקלים
, חבר ועדת ביקורתועירוני שהיה בעבר בוועד ה, לדברי חבר המועצה לשעבר

נעשה על פי הסכם מן העבר עם מרכז , מימון כל עלויותיו על ידי העירייה
 .השלטון המקומי

עיקר השימוש בו נעשה לישיבות ולאירועים של ועדי הורים כיתתיים . ד  
לפגישות סיירת , של מועצת ההורים ושל הוועד העירוני וועדותיהם, ומוסדיים

חלק מפעילויות אלה עשויות להיות . ולסדנאות של מכללת ההורים, ההורים
געות שנשמרים בהן כל ההוראות הנו, פיקוח/גם רבות קהל ונראה שאין ודאות

עשויה אף , מאחר והנכס הוא עירוני ומוחזק בעיקרו מתקציב העירייה. בדבר
אירוע חריג שתוצאתו , בפעילות כזויהיה אם וכאשר , היא להיות נתבעת

 .או רכוש/נפש ו, תהיה נזק לגוף
בו , 7351/03ץ "לדוגמה בג. קיימים פסקי דין העוסקים במעמד ועדי הורים. ה  

וועדי ההורים העירוניים , מועצה לשעבר מעירנוהיה חבר אחד העותרים 
ד "בפס. שהעותר בו היה ועד ההורים הארצי ,6914/06ץ "ובג, מעירנו ומנתניה

מעמדו של העותר מבחינת תקינות מעמדו "כי , צוין בין השאר, האחרון
לאור אי בהירות מעמדם של העומדים בראש , מוטל בספק, ופעולותיו
ד נאמר לגבי "באותו פס". ותהליך בחירתם המאגדת את העותר, העמותה

להיוועץ בארגוני , הוועד הארצי כי המדינה בחרה משיקולים שבטובת העניין
בעת קבלת החלטות הנוגעות , כדי שישמע קול ההורים, הורים אחרים

 ".החלטה זו עומדת בכלל המינהל הציבורי התקין" .לשיעורי תשלומיהם
גון ההורים הארצי בנושא רת ההתייעצות עם אל נאמר לגבי חוב"ד הנ"בפסה. ו  

[ הוועד הארצי]חזור העותר ימש"כי , ל המשרד"כנדרש בחוזר מנכ, ל"הנ
של היוועצות בו על פי , ניתן יהיה לחזור לנוהל המקובל, למסלול תפקודי תקין

 ".ו בעניין זהוקפכל עוד חוזר זה יעמוד בת, ל"בוע בחוזר הנהק
 1997-ון המקומי לוועד ההורים הארצי שנחתמה בבאמנה בין מרכז השלט. ז  

יש גם התייחסות לתפקוד הוועד המקומי ומחויבות הרשות  ,(ב ראה נספח)
אולם לא ברור אם , הרשות קיימה כנראה את מחויבותה זו עד כה. כלפיו

עד כה לא הועמדו לביקורת , לדוגמה. הוועד המקומי פעל על פי כל הנדרש
שני כאמור בסעיף ה, כל ספרי החשבונות של הוועד, המבקר על פי האמנה

 .בקרות מטה המינהל יוודאו כי מקוים הנדרש מהוועדשמומלץ  .באמנה
 ויפעלו מוצע שגם חברי הוועד המקומי יבחרו, כדי למנוע ניגוד עניינים אפשרי. ח  

 .לפי האמור בסעיף ו לגבי הוועד הארצי
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 גני ילדים 4.24 

 פרסום מודעה ללא אישור הזמנה 4.24.1  

כי קיבל , קדם יסודי כתב הגזבר למנהלת האגף לחינוך 15.1.09-ב. א   
כי הוזמנה על ידי האגף מודעת פרסום בסך , ד הטוען"מכתב מעו

העבודה בוצעה על פי . 10.12.07-מ 74798בהזמנה מספר  ,ח"ש 1,720
והתשלום אמור היה להתקבל עד ולא יאוחר  11.1.08-דרישת האגף ב

אולם למרות פניות חוזרות ונשנות של החברה לתשלום . 1.2.08-מ
 .למועד המכתבלא שולם חוב זה , ל"הנהחוב 

הגזבר . למכתב הדרישה צורפה הזמנה לא חתומה ולא מאושרת. ב   
 .ביקש את התייחסות מנהלת האגף

 

 :22.1.09-במכתבה לגזבר מ, אגף לחינוך קדם יסודיהמנהלת    
לקראת הרישום לגני  ,הוצאנו ארבע הזמנות לפרסום 10.12.07-ב. א   

יחד , הועברו לתשלום, כל ההזמנות כמקשה אחת. הילדים וכיתות א
שנשלחה , ח"ש 1,720חשבונית על סך , לצערנו. עם כל החשבוניות

חרף כל , לי ההסיבה לכך אינה ידוע. לא שולמה, יחד עם ההזמנה
 .הבירורים שערכתי

על סכום זה והיא  הקשתי להוציא הזמנה חדשיב, לאור האמור לעיל. ב   
על  ,23.12.08-שרה רק בוההזמנה האמורה א. 14.9.08-אכן הוצאה ב

בגזברות " הסתובבה"ידי הממונה על הבקרה במינהל כספים ומאז 
כאשר הגיע המכתב , התפנית חלה אתמול. הגיעה למשרדי אול

 .על שולחני" וצצה"מהספק ולפתע ההזמנה אושרה לאלתר 
 

 :15.6.09-מ בתגובה, גזבר העירייה   
התגלו באגף גני . הינו אחד מיני רבים, ל"המקרה המתואר בסעיף הנ   

, ילדים מקרים רבים של ביצוע עבודות והזמנת כוח אדם ללא אישור
הניזוקה הגדולה ממצב . 'אובדן חשבונות וכו, חריגה מהזמנות מאושרות

 .הינה החברה העירונית, זה

 ברים ועכברושים בגני ילדיםתלונה בגין הימצאותם של עכ 4.24.2  

הגיעה ללשכת המבקר תלונה בדבר הימצאותם של  2009בתחילת . א   
 .עכברים ועכברושים בגני הילדים בעיר

כי , 7.1.09-ב יבה מנהלת האגף לחינוך קדם יסודיהש, לפניית המבקר. ב   
להודיע לחינוך קדם , בין היתר, אשר תפקידה, לכל גן ישנה מנהלת גן

. כגון עכברים ועכברושים בשטח הגן, יסודי על בעיות ותקלות שונות
. אין באפשרות האגף לטפל בבעיה שלא דווחה על ידי מנהלת הגן

דיווחו במהלך השבועיים , 238-ו 190, 34מנהלות גני הילדים 
הצעדים שננקטו למיגור התופעה  .על עכברים בשטח הגן האחרונים

 :היו
, שהניח מלכודות וחומרי הדברה שונים, נשלח לגן מדביר מקצועי    - 

. ימים 10שלב זה מסתיים לאחר . שאינם מהווים סכנה לילדי הגן
 .ית של ההדברהרבזוהי תקופת הזמן הנדרשת להשפעה מ

במטרה לסתום את , חזקהנשלח לגן צוות א, ימים 10לאחר     - 
 .החורים והתעלות שמהם מגיעים העכברים לגן
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 מפגעי בטיחות בגן הילדים מפתח הלב 4.24.3  

מנציג הורים בגן הילדים מפתח  ,התקבל מכתב תלונה 2008בנובמבר . א   
הגן מהווה סכנה ממשית , לדברי המלין. הלב בשכונת נאות שקמה

בין . חראים בעירייה לא נענולחיי הילדים וכל הפניות לגופים הא
דוד חשמל שדולף , דליפת מים מהתקרה: הליקויים שהעלה המלין

מוטות , חול בחצר שמלוכלך ומכיל חרקים, בסמוך לחיבורי חשמל
 .'קטנים התקועים בחול החצר וכו

 

 :16.6.09-בתגובה מ, גננת הגן    
 .סולקו מוטות המתכת שהיו תקועים בחול החצר     -
 .דוד החשמל שדלף ליד חיבור החשמל הוחלף     -

 

 :עלו הממצאים הבאים, 9.12.08-בביקור עובדי הביקורת בגן ב. ב   
 כללי    

שהועבר למבנה הנוכחי בשנת הלימודים , מדובר בגן לחינוך מיוחד    - 
שלדברי הגננת היה במצב , עד אז הגן היה במבנה אחר. ט"תשס

, על ידי עובדי העירייה 14/8-העברת הציוד נעשתה ב. טוב יותר
את כל הציוד בערימה במרכז הגן החדש וגרמו " זרקו"אשר 

 .לנזקים לחלק מהציוד
 .בכניסה לגן אין שלט עם שם הגן    - 
 .בכל דלתות הגן היו חסרים מגיני אצבעות    - 
אולם , ע הגיעו להתקין מדפים בחדר טיפולים"עובדי מינהל שפ    - 

נאלצה הגננת לרכוש מכספי הגן את , בעירייה בשל מחסור בברגים
 .הברגים

 

 :16.6.09-בתגובה מ, גננת הגן    
 .הותקנו מגיני אצבעות בדלתות הגן    

 

 מטבחב    
 .ה רטיבותתבארונות המטבח הי    - 
 .שלא היה נעול, נמצאו חומרי ניקוי בארון התחתון    - 
 .המקרר שייך לגננת    - 

 

 :16.6.09-בתגובה מ, גננת הגן    
הובטחה . הותקנו מנעולים לארונות בהם מאוחסנים חומרי ניקוי    

 .ת המטבח בחופשת הקיץ הקרובהוהחלפת ארונ
 :29.9.09-בתגובה מ    
 .וברזים, כיורים, השיש, בחודש אוגוסט הוחלפו ארונות המטבח    

 

 חצרב    
 .משך שניםהחול בחצר הגן מלוכלך ונראה כי לא הוחלף     - 
מגלשה : בלבד בחצר עבור עשרת ילדי הגןמשחקים  שני מתקנייש     - 

 .וביתן עץ
 .נמצא מדף שבור ונוטה ליפול    - 
למרות , ע"מחיצה שהיתה בגן לא הוסרה על ידי עובדי מינהל שפ    - 

 .בעלה של הגננת נאלץ לפרקה ולהניח אותה בחצר. בקשת הגננת
 

 :16.6.09-מבתגובה , גננת הגן    
 .דלתות המחיצה פונו מן החצר     -
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 .פורק המדף השבור     -
נמסר לי על ידי עובדי העירייה כי בקרוב יוסיפו חול נקי מסביב      -

 .למתקני המשחקים בחצר
 :29.9.09-בתגובה מ    
 .ביולי כוסתה החצר בחול חדש    

 

 ד"ממב    
וקיים ספק האם יוכל להכיל את כל ( ר"מ 8-כ)קטן מאוד  ד"הממ    - 

 .לרבות הגננת והסייעת בשעת חירום, עשרת ילדי הגן
 .ד משמש כמחסן"הממ    - 
 .ד יש נורת פלורסנט הנוטה ליפול"בממ    - 

 

 :16.6.09-בתגובה מ, גננת הגן    
אולם מסודר כיאות ובעת תרגילים ארציים הכיל , אכן קטן ד"הממ     -

 .את כל ילדי הגן והצוות
 .ד מנורת הפלורסנט הנוטה ליפול"תוקנה בממ     -

 

 הגן בגג חצר    
 .או רופף/שחלקה שבור ו, בגן יש תקרה אקוסטית מסוג ישן    - 
 .לדברי הגננת יש נזילה מהגג בימות הגשם    - 

 

 :16.6.09-תגובה מב, גננת הגן    
 .תוקנה הנזילה מהגג    

 

 שירותיםב    
 .אין בחדרי השירותים מחזיק לנייר טואלט    - 
 .האסלות בגודל סטנדרטי ולא מותאם לילדי הגן    - 

 

 :16.6.09-בתגובה מ, גננת הגן    
 .הותקנו מחזיקים לנייר טואלט בחדרי השירותים    

 

ל "הגן הושכר למפעיל פרטי ובשנה, ח"עד שנת הלימודים תשס. ג   
לדברי ממונה התקשרויות חוזיות . הוחזר לידי הרשות, ט"תשס

הגן נבדק ונמסר למפקח האגף , 24.12.08-באגף נכסים מבונים מ
הנכס . 11.8.08-הוצא פרוטוקול קבלת הנכס ב, ובהתאם לנהלים
נמסר הנכס ונבדק על ידי עובדת האגף  12.8.08-ב. נמצא במצב תקין

. הוצא פרוטוקול מסירת נכס, חינוך קדם יסודי ובהתאם לנהליםל
יש לציין כי לא כל הפרטים מולאו כנדרש . הנכס נמצא במצב תקין

 .בפרוטוקול מסירת הנכס
פורסם כי תלמיד ששהה בצהרון החברה העירונית  2008בדצמבר . ד   

המשטרה פתחה . נפגע קשה מטלוויזיה שנפלה על ראשו, ס"לתנו
 .בחשד לרשלנות בחקירה

 מחיתולים וגמלשטרם נבילדים הטיפול  4.24.4  

בנושא התניית גנים את הרישום  ,שנו תלונותיחזרו ונ בעת הביקורת. א   
נה את תשומת הלב פהביקורת מ .בגמילת הילדים מחיתולים ,לגן

כי עם החלת חוק  ,הקובע, 01/א"ל משרד החינוך תשס"לחוזר מנכ
לא תתאפשר עוד אי קבלת , ארבע-חינוך חובה חינם על גילאי שלוש
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כפי שהיה נהוג עד אז בגנים , ילדים לא גמולים לגני הילדים
 .העירוניים

עוד נקבע כי באחריות הרשויות המקומיות להתקין בגן שלומדים בו . ב   
חת ופינה מקל, (כיור גדול)אגנית , מתקן לחימום מים, גילאי שלוש

כדי , אינטימית ונוחה לטיפול בילד שאינו שולט בצרכיו, נעימה
 .לשמור על פרטיותו ועל כבודו

 .ל"על בקרות המינהל לוודא קיום האמור בחוזר מנכ. ג   

מדינת ישראל נגד שכטמן פאינה ) 40146/07ד פ "לימוד לקחים מפס 4.24.5  
 (ופטלון גניסה

 ,ומאסר על תנאי, חודשי עבודות שירות חמישהש המחוזי גזר "ביהמ. א   
ותקיפות קטין או , רות של תקיפה סתםת שהורשעה בעבעל מטפל
ש על "בנוסף גזר ביהמ. לאחר שתקפה ילדים בפעוטון, חסר ישע

מאסר  ,אשר הורשעה בעברה של הפרת חוק חובת דיווח, מנהלת הגן
 .יםשקל 10,000על תנאי של חצי שנה וקנס של 

הפיקוח מצד הרשויות על , ציין כי כפי שניתן להתרשםש "ביהמ. ב   
כמות הילדים  .תפקודם של פעוטונים וגני ילדים כנראה לוקה בחסר

ויש לדאוג להפרדה , ופערי הגילים ביניהם הם בלתי סבירים בעליל
לבין ילדים גדולים יותר , מוחלטת בין תינוקות בני מספר חודשים

 .ם שונים באופן בסיסישלגביהם הטיפול והצרכי, ועצמאיים
המליצה הביקורת לשקול ביצוע , בנושא מערך גני הילדים 29בדוח . ג   

לרבות אבחון פסיכולוגי וזאת על מנת , מבחני התאמה לאנשי חינוך
 .ל"ד הנ"כדוגמת האמור בפס, ולמנוע חריגים םתפקודאת לטייב 

 היעדר השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד גני ילדים 4.24.6  

מציגה מידע על נתוני , מערכת דוחות גני ילדים של משרד החינוך. א   
דוח . זכאות לתשלום עבור ילדים בגני ילדים של הרשויות המקומיות

מציג את פירוט הגנים ומספר , שגויי זכאות לגני ילדים לשכר לימוד
 .התלמידים בגינם לא שולם התשלום וסיבות השגויים

משרד החינוך לא , ט"כי בשנת תשס, עלה 2009מהדוח לחודש ינואר . ב   
בשל היעדר אישורי , בעיר גני ילדים 20 שלהשתתף בשכר לימוד 

 ,התהמשמעות הכספית הי. ט"בטיחות תקפים לשנת הלימודים תשס
מהדוח לחודש . ח"מיליון ש ארבעהחוסר תקבולים אפשרי בסך של כ

: בטיחות אישור לא היהכי נותרו שלושה גנים שלהם , פברואר עלה
המשמעות . הבלון הסגול וחטיבה צעירה גיבשטיין, עוגת פלאים

 .ח"אלף ש 600-הכספים הינה חוסר תקבולים בסך של כ
דוח משרד מכי  ,העירה הביקורת, בנושא גני ילדים 29כבר בדוח . ג   

משרד החינוך לא השתתף בשכר ש ,עלה 2008החינוך לחודש ינואר 
בשל היעדר אישורי בטיחות תקפים , ילדיםלימוד בעבור תשעה גני 

 .מומלץ ללמד מלקחי מקרים אלה למניעת הישנותם .לאותה שנה
נדרשת בראש ובראשונה למען  ,הסדרת אישורי הבטיחות בגנים בזמן. ד   

 .ביטחון הילדים וכן לצורך מימון משרד החינוך את פעילותם
 

 :20.1.09-מבתגובה , מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי   
החתום על ידי מנהלת , (ב"רצ)יש בידינו אישור בטיחות זמני , נכון להיום   

העברת . המחלקה לבטיחות והיערכות לשעת חירום במשרד החינוך
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כמקובל בכל , 1.9.08-הכספים המגיעים לרשות תתבצע רטרואקטיבית מ
 .השנים

 :10.8.09-בתגובה מ   
תהליך הרישוי לגנים ארך  .כיתות גן 14ט נפתחו "בשנת הלימודים תשס   

. יחד עם זאת התקבל על ידי משרד החינוך רישיון זמני. מעבר לנדרש
הובטח על ידי משרד החינוך שנקבל את הכסף רטרואקטיבית ואכן כך 

 .היה
 

רפה את מכתבו של ראש מינהל יצ ,מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי. ה   
למנהלת המחלקה לבטיחות והיערכות לשעת חירום במשרד  ע"פש
כתב כי הטיפול ברוב הליקויים שתוכננו  הוא .24.12.08-חינוך מה

יקבלו את כל האישורים ויסיימו את  2009הסתיים ובמהלך ינואר 
לפי , קש לתת אישור זמני לגני הילדיםילכן ב .הטיפול בליקויים

, "1.4.09-מאשרת זמנית עד ל: "על גבי מכתבו כתוב .רשימה שצירף
 .תאולם אין חותמת וחתימה של הכותב

בהשוואה בין רשימת הגנים של משרד החינוך שלהם אין אישור . ו   
השקד )גנים  שני היו, ע"פצרף ראש מינהל שיחות ובין הרשימה שבטי

, ע"פשברשימתו של ראש מינהל  וופיעהשלא , (פורח והבלון הסגול
 .כגנים ללא אישורי בטיחות, רד החינוךברשימת מש וופיעהאך 

אשר לא מופיע , מופיע מעון ורד ע"פשברשימתו של ראש מינהל 
 .ברשימת הגנים ללא אישורי בטיחות של משרד החינוך

את מכתבה של מנהלת המחלקה  ,רפה מנהלת האגףיבנוסף צ. ז   
למנהל אגף  ,לבטיחות והיערכות לשעת חירום במשרד החינוך

שימו : בו נאמר .29.12.08-הביטחון בחברה לביטחון וסדר ציבורי מ
עד , תשומת ליבכםל. לב להערות על גוף המסמך ותקנו בהתאם

 .אין למעשה אישור בטיחות למוסד החינוכי, לתיקון המבוקש
 

 :4.5.09-בתגובתה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
שולם תהשתתפות משרד החינוך . כל הגנים קיבלו רישיונות    

 .רטרואקטיבית מחודש ספטמבר
 

, 4.5.09-לאחר קבלת תגובתה של מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי מ. ח   
עובדי הביקורת במערכת דוחות גני ילדים של משרד  שוב בדקו

גני  19-נמצא ש .2009נכון לאפריל , צב הגנים בעירהחינוך את מ
למרות האמור לעיל על ידי , ות תקפיםילדים היו ללא אישורי בטיח

 .מנהלת האגף
   

 :19.5.09-בתגובה מ, חשבת המינהל    
 .ע"ראש מינהל שפעניין הרישיונות בטיפול מול     

 

נמצא שכל גני , 30.6.09-שערכה הביקורת בחוזרת נוספת בדיקה ב. ט   
, בדיקות תקופתיות כאלה .הילדים קיבלו אישורי בטיחות תקפים

 .דרך קבע על ידי בקרות המינהל וראוי שיעש
, ע"ל החדשה תש"נמצא כי בשנה, 15.11.09-קורת במבדיקת הבי. י   

לשבעה גני ילדים אין אישור בטיחות ושלושה גני ילדים ללא אישור 
 .פתיחה
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 :21.12.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי   
 :להבהיר מספר עובדות ואת התנהלות הדבריםאבקש    
משרד החינוך מחייב את הרשות המקומית לחדש רישיון רק . א   

לגנים האלה . במצבים בהם משנה הגן את ייעודו או נפתח גן חדש
 .כדי לקבל רישיון הפעלה, נדרשים אישורי בטיחות

      ל "פתיחת גן חדש או שינוי יעוד הגן נעשים לקראת פתיחת שנה. ב   
ניתן בתחילה אישור זמני להפעלת , עקב הזמן הקצר(. בספטמבר 1)

המאפשר לרשות , חתום על ידי הממונה על בטיחות במחוז מרכז ,הגן
אורכה להתארגנות כל הפעולות והאישורים הנדרשים לרישיון 

 (. מבנה ועוד, כיבוי אש, חשמל)
למתן רישיונות התאריך האחרון במשרד החינוך לקבלת האישורים . ג   

צריכים להגיע לא יאוחר , ובמטרה לקבל את התקציבים המאושרים
התקציב עבור הגנים מתקבל רטרואקטיבית . 2010מחודש מאי 

 .מתחילת השנה
. ע ולא בחינוך"כל התהליך של הבטיחות מתבצע במנהל שפ, לצערי. ד   

 .ע מודעים להשלכה הכספית של איחור במתן רישיון"גם במינהל שפ
אני לוקחת על אחריותי לפעול להשגת האישורים , כמנהלת האגף. ה   

 (.ועוד קודם לכן)הבטיחותיים עד סוף חודש מאי 

 גן ילדים חדש בשכונת נעורים 4.24.7  

הופץ סיכום פגישה של מינהל לתכנון הנדסי בנוגע לגן ילדים  9.6.09-ב   
 :להלןעיקריו . חדש בשכונת נעורים

הוחלט לבקש , לנצל טוב יותר את המגרש הקטן והפינתיעל מנת . א   
 ,20.5.09-בניית גן הילדים התחילה ב. הקלה בקווי בניין צדדים 10%

 .בכפוף להיתר בנייה שלב א
עוד , גן מתושבי השכונהההתקבלו התנגדויות להקמת  31.5.09-ב. ב   

לחץ ציבורי ולוח זמנים , לאור ההתנגדות. בטרם קבלת פרסום הקלה
לכן הוחלט לא . ה להיות קשהרההתמודדות עם התושבים אמו ,קצר

לבקש הקלה בקווי בניין ולמקם את הגן בהתאם לקווי בניין 
 . ע"המוגדרים בתב

נכון להיום בשטח יצקו כבר יסודות והכינו תפסנות וברזל ליציקת . ג   
דורש פתרון  ,מ בשני כיוונים"ס 50-הזזת מבנה ב. מ"קירות ממ

את העבודה ולהכין  הקבלן קיבל הנחייה לעצור. יבירוקטקונסט
 .בדחיפות הצעה תכנונית וכספית למיקום החדש

, שהעניין לא יפגע בלוח הזמנים הסופי ,בבדיקה מול הקבלן הובהר. ד   
 .תבצע בתחילת יולית ,היות והובלת המבנה מהמפעל

 .במקביל יוגשו תכניות להיתר שלב ב לוועדת שתיים. ה   
 

 :15.6.09-בתגובתו מ, ר העירייהגזב   
 ?האם העבודות החלו על פי היתר    -
 ?ג, באם יש נזק כספי כתוצאה ממה שמתואר בסעיפים ב    -
 ?מי ישלם את הנזק אם יש    -

 

צ במינהל לתכנון "כתבה מנהלת לתיאום וקידום תכנון מב 18.6.09-ב. ו   
התקיימה פגישה  .בוטל 9.6.09-כי סיכום הפגישה מ, הנדסי לגזבר

שבה הגיעו להסדר לגבי בקשות , עם ראש העירייה ותושבי השכונה
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. פתרון חניה והסדרי תנועה, שורת עצים, השכנים לגידור כפול נוסף
הקלה בקווי בניין ולכן  10%השכנים חתמו על התכנית עם  ,בהמשך

 .אין צורך בהזזת המבנה

 התקנת מצלמות בגני ילדים 4.24.8  

בשנת . ל"הנושא הנ גם על מערך גני ילדים נדוןביקורת בעבר בדוח . א   
, הועלתה הצעה לפיה יוצבו מצלמות וידאו בגני ילדים עירוניים 2006

על ידי הצבת  ,הוחלט להריץ פיילוט לתכנית זו. כחלק מהפיקוח
אולם בישיבת הנהלה  .מצלמות בשלושה גני ילדים ברחבי העיר

כי יש קושי בהצבת המצלמות עקב צנעת  ,הוברר 13.2.08-מ  113/08
 .והתכנית לא יושמה, הפרט

חבר מועצת העיר בשנית הצעה  הגיש, ט"בסוף שנת הלימודים תשס. ב   
במטרה  ,אינטרנט בגני הילדים העירוניים להצבת מצלמות ,לסדר

בישיבת הנהלה מספר  .לעודד פיתוח ושקיפות מול הורי הילדים
האגף לחינוך קדם יסודי התנגדה להצבת מנהלת , 14.9.09-מ 35/09

שכן משמעות המעשה הוא הטלת דופי בצוותי , מצלמות בגנים
ועד הסייעות והפיקוח , גם ועד הגננות. החינוך בכל הגנים בעיר

כי , ראש מינהל החינוך עדכנה. מתנגדים נמרצות להצבת מצלמות
ש י. מחקרים פסיכולוגיים שנערכו בנושא מתנגדים להצבת מצלמות

מדיניות משרד החינוך . לכבד את פרטיות הילדים והצוות המקצועי
קיים פיקוח על גני הילדים באמצעות  .הינה נגד הצבת המצלמות

עצם האקט של הצבת מצלמות פירושו הודעה . משרד החינוך
פעולה כזו היא בניגוד . שקיימת בגני הילדים בעיר בעיית אלימות

 .צמת סגל ההוראההפועל להע, למדיניות משרד החינוך
במקומות בהם , חברת מועצה הביעה דעתה כי הצבת המצלמות. ג   

לדעתה השקיפות היא המחנך . הוא דבר חיובי, נמצאים חסרי ישע
ניתן , צעד זה אינו מהווה הבעת אי אמון במערכת, הטוב ביותר

 .לנסות וולנטרית בגנים בהם לא תהיה התנגדות
ן להתקין מצלמות המחוברות חברת מועצה אחרת טענה שנית    

ניתן להתחיל בפיילוט בגנים . למוקד העירוני ולא לאינטרנט
 .הפרטיים במסגרת החברה העירונית

מוכן למעקב כל שעות הוא אישי המ ראש העירייה אמר כי בהיבט "מ    
אולם לדעתו יש לשקול את האיזון בין בטיחות הילדים לבין , היום

פציפיים עם תלונות חוזרות ונשנות יש רק בגנים ס. הזכות לפרטיות
 .להציב מצלמה

בסופו של דיון היתה התנגדות ברוב קולות להתקנת מצלמות בגני     
 .ילדים

שצולם על ידי , בעת הביקורת פורסם על אירוע תקיפה בעיר שכנה. ד   
כן . מצלמות העירייה ואיפשר איתור מידי של התוקפים ומעצרם

לגניבת דלק על ידי עובד תאגיד עירוני בסיוע פורסם על איתור ניסיון 
פורסם בשמו של ראש  2009בסוף נובמבר  .מצלמות של תחנת דלק

על הצלחת מערכת המצלמות שהציבה העירייה , עיריית קרית ים
הוריד גם את , תפקוד מערכת זו. לרבות במוסדות חינוך, במוסדותיה

 .80%-בכ, ההוצאות בגין השחתת המבנים קודם לכן
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הביקורת כבר הביעה דעתה כי כאשר חוזרות ונשנות תלונות שנמצאו . ה   
ראה תקדים )כדוגמת החתמת כרטיסי נוכחות  ,מוצדקות על חריגים

ראה ממצאים בעבר )חשש לגניבות , (עובדי הצבע בכבישים בעבר
ראוי  ,והתנכלות לילדים ,(ח דאז ואיכות הסביבה"ממינהלי תפו

מראש על הצבת תוך הודעה  ,זאת לשקול גם כאמצעי מנע לצלם
מדוע קיים חשש , מתנהל כשורה הכל אם וכאשר. מצלמות

ת הביקורת את החלטת ההנהלה בדעם זאת מכ? משקיפות
 .המוסמכת לכך כדלעיל

 שהועלו בתלונה אנונימית ,ממצאים לכאורה באגף לחינוך קדם יסודי 4.24.9  

 :בלשכת המבקר הלהלן ממצאים לכאורה שהועלו בתלונה שהתקבל   
על פי . משרה 83%מקבלות  ,סייעות חדשות שנכנסות למערכת. א   

כאשר משרה מלאה לפי חוקת , ש"ש 32.5סייעות אלו עובדות , חישוב
כמו כן יש תוספת חלקיות משרה על פי . ש"ש 42.5העבודה היא 

משרה ולא כמו  81%סייעות אלו אמורות לקבל . חוקת העבודה
 .שניתן

 

 :20.10.09-בתגובה מ, האגף לחינוך קדם יסודי מנהלת    
 .החלטת ראש מינהל אמרכלות בשיתוף ועד עובדים    

 

במקום הסייעות הקבועות  ,הרשות משבצת סייעות מחליפות. ב   
משרות של סייעות  10-מדובר בכ. הנעדרות בעקבות מחלה או חופש

שי ובכך ניתן להטיל משימה זו על הסייעות של היום החופ. מחליפות
, הבראה: ולחסוך תשלומים כגון, שעות תוספת לפעול במסגרת של

 .ביגוד
 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
אך , בעבר היה ניסיון לשבץ סייעות ביום החופשי כממלאת מקום    

 .הוא לא צלח
 

בגנים אלו . חריגה בתקציב סייעות תגבור בחינוך המיוחדהיתה . ג   
מצב זה גרם . ש"ש 83ש במקום "ש 95הועסקו סייעות בהיקף של 

 .בשנים האחרונות ,הוצאת כספים מיותרת לרשות
 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .היתה חריגה והנושא תוקן מידית    

 

 היתה, כיתתיות בגני ילדים ומינהל החינוך בכללסייעות סעיפי ב. ד   
בהשוואה , מיליון שקלים שניבשנת התקציב הקודמת חריגה של 

הרשות ם אעלה ספק . למסגרת זו 30%מימון ללהתחייבות הרשות 
על פי שיטת . בקביעת אחוזי משרה לסייעות אלו ,פועלת נכון

את שעת  ןשעות התקצוב כוללות בתוכ, התקצוב ממשרד החינוך
חישוב משרה על פי חוקת העבודה  ,ההכנה הנדרשת מהסייעות

והתחייבות הסייעת למתן שעה נוספת בכל יום מחוץ לשעות 
שעות חונכות לילדים  ,בתוך סעיף זה ותכמו כן מוקצ. העבודה

 10על פי חוקת העבודה שכרן של חונכות אלו ישולם במשך  .מוגבלים
בגני ילדים שולם לחונכות . ג ברשותובניגוד למה שנה, חודשים

 .במסגרת קייטנה שהפעילה החברה העירונית



 
   מערכת החינוך/  30דוח שנתי 

 

469 
 

שולמו לחברה העירונית כספים שלא  ,לגבי תשלום שכר כוח אדם. ה   
תשלום כפול של תקורות לעובדים כ ,ןקחלק תו. היתה אמורה לקבל

, חלק לא תוקן .תשלום גבוה של ביטוח לאומי על נסיעותוחודשיים 
ביטוח לאומי , מס מעסיקים, שעות נוספות תקורות על: כגון

 .אימוץ צו הרחבה לפנסיה, בתקורות
 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .ת החשבותיגני הילדים פעלו על פי הנחי    

 

 בנושא למשל .ניתן להקטין את הוצאות שכר כוח אדםנראה ש. ו   
 ,על פי חוק. השילוב של ביטוח פנסיוני כבר מהיום הראשון לעבודה

בתום שישה חודשים מתחילת  רק עובד זכאי לביטוח פנסיוני
 .עבודתו

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .באחריות מינהל אמרכלות    

 

מתברר  ,בצהרוניםומצבת הילדים  2009על פי תקציב צהרונים לשנת . ז   
 יהםשכן הוצאות, מהצהרונים 10%-שאין הצדקה לפעילות של כ

יש לציין שעלות הוצאות הצהרון לא כוללת . גבוהות מההכנסות
 .טלפון ואחזקה, חשמל, הוצאות מים

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .ל החברה העירונית"יש לפנות למנכ    

 

הנחות ניתנות ללא  .מעקב על הכנסות הורים בסעיף סל תרבותאין . ח   
 ,כספים שנותרו לאחר פעילות הסל. ביקורת וחורגות מההוראות

תוך , אמורים לחזור להורים או להעבירם לפעילות שנה הבאה
 .הסכמת ועד הורים

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
שית בהוראת קבע לילדי טרום חובה ולילדי נע ,הגבייה לסל תרבות    

 .חובה באמצעות שוברים
 

מבלי לתת  ,טלפון גדלווחשמל , בשנים האחרונות תקציבים של מים. ט   
טלפון  ,חשמל, אין מעקב על חיוב מים. לכךעל הסיבות את הדעת 

 .וטיפול בגנים החורגים
 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .שלא באמצעות עבודתו, זה היה תפקידו של החשב    

 

עקב אי שמירה על אזורי רישום והתייחסות למגבלות התקציביות . י   
 .שמוטל על הרשות ,נגרם נזק כספייתכן ש, של משרד החינוך

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .ם באישור ועדת עררניתני ,אישורים על חריגה באזורי רישום    

 

 נחשבים לתכנית לימודים נוספת ,יקהסתשלום עבור שיעורי מו. יא   
תשלום יחסי עבור  ,יש להחיל על ילדי חובהנראה ש לכן .(ן"תל)

נוצר מצב שילדי  ,יל זאת רק על ילדי טרום חובהטפעילות זו ולא לה
של ילדי  ,את הפרשי תשלום הפעילותלכאורה מממנים  ,טרום חובה

 .חובה
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 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .ילדי חובה בחינוך חינם. ההחלטה ממי לגבות היא לא של האגף    

 

ניתן היה  .לעבוד כעובדות עירייה החלו מורות למוסיקהאחרונה ל. יב   
להימנע מצורת העסקה זו ולהעסיק מורות אלו דרך החברה 

כמו כן צריך לפתוח סעיף תקציבי נפרד לפעילות זו . העירונית
אלף שקל  300פער של  נוצרשכן , ולהתאים הכנסות להוצאות

 .ט"בפעילות בשנת תשס
 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
הינה על פי החלטת  ,העסקת מורות לריתמוסיקה כעובדות עירייה    

 .מינהל אמרכלות
 

. מיותרת לרשות הגרמה הוצאנ( יום חינוך ארוך)א "יוחתקציב גם ב. יג   
 40-שכר סייעות נקבע ל, שקל לשעה 120-שכר גננות נקבע ל, לדוגמה

קביעת השכר . שובצו שתי סייעות לפעילות במקום אחת, שקל לשעה
את אותה  ותעוש למרות שהן, מת ביחס לשכר בצהרוניםיתה מוגזה

כמו . שהיה יקר יותר מהספק שזכה במכרז ,נבחר ספק להזנה. עבודה
 ,אלף שקל 180של ייחודי נקבע סכום . כן הספק עבד ללא חוזה חתום

 .לרכישת ציוד ומשחקים
 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
כי , (הפרש שקל למנה)למרות שהיה יקר יותר , להזנה נבחר הספק    

מדובר על פרויקט בשעות  -לגבי שכר גננות וסייעות . היה טעים יותר
לכן למען הצלחת  .הצהריים ויש קושי במציאת כוח אדם מיומן

 . למשוך כוח אדם טוב לעבודה זו כדי נקבע שכר גבוה יותר ,הפרויקט
 

מבלי לבדוק זכאות  ,25%די עירייה בשיעור של הנחות ניתנות לעוב. יד   
 .ה השתתפות משרד החינוךבורשניתן לתבוע ע ,אחרת

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
ך זה מחייב להציג תלושי שכר ועל ס ,כל הורה הבא לבקש הנחה    

 .כך גם לעובדי עירייה. נקבעת ההנחה
 

נראה מועברים ישירות לספק ולא לחברה העירונית ו ן"כספי תל. טו   
עבור  תלא מוציאים קבלו. אין ביקורת מהרשות על כספים אלוש

אין , כספים לא מופקדים לחשבון יחיד, כספים שגובים מההורים
 .בקרה מהרשות

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .בניהול החברה העירונית ן"תלכספי     

 

מיליון  שניתקציב הצטיידות גנים היה למעלה מ 2006-2000בשנים . טז   
. שנה 20-לא קיבלו ציוד למעלה משגנים  יש למרות האמור. שקלים

. ציוד משלים רק ציוד בסיסי לגן ולא לוודא אספקתהרשות על 
הורתה מנהלת , גנים חדשים 25-למרות שנערך מכרז להספקת ציוד ל

ציוד שלא הופיע במכרז ואינו עומד  גם לספק ,האגף לזכיין המכרז
 .לכאורה בדרישות המכרז
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 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
כותב . לת האגףהציוד מסופק לגנים על פי צורך ועל פי החלטת מנה    

 .ד"בעיקר לסקטור הממ, חילק ציוד על דעת עצמו, בנושאהמכתב 
 

ללא מסגרת  ,עזרה באגף קדם יסודילכפקידות גם סייעות הועסקו . יז   
סייעות תגבור הועסקו כמו כן . סייעותהתקציב ועל חשבון תקציב 

ללא מסגרת תקציב וללא אישור משרד  ,הוראת מנהלת האגף לפי
 .על חשבון תקציב סייעות ,החינוך

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
היתה  ,העסקת סייעות תגבור נוספות לילדים עם קשיים מיוחדים    

 .ל"באישור לשכת סמנכ
 

 ,א ולמרות תוספת תקציב"בהיעדר בקרה על תקציבי כוח אדם ויוח. יח   
בהעסקת , בנוסף לאמור. לוחריגה בסעיפים א 2008בסוף שנת  היתה

 םשול, פקידות וסייעות תגבור על חשבון סעיף כוח אדם סייעות
גם  ,סעיף זה עבור שעות של סייעות שעבדו בצהרון או במועדוניתמ
א שולמו "סעיף יוחמ. לכאורה ן שעות נוספות ללא אישוריגב

כמו כן שולם עבור הזנה גם  .לסייעות שעות מעבר לשעות הנדרשות
 .לצוות הגן

 

 :20.10.09-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי    
 .שלא ביצע זאת, הבקרה על התקציבים היתה באחריות חשב האגף    

 

ללא  לכאורה התבצעה ,העסקת סייעות תגבור בחודש ספטמבר. יט   
 .גרת תקציב וללא הזמנה מאושרתסמ

 

 :20.10.09-בתגובה מ, לחינוך קדם יסודימנהלת האגף     
 .הזמנהההעסקה אושרה בחתימת ראש העירייה על     

 

 700התגמול שמתקבל מהחברה העירונית עבור שימוש בגן הינו . כ   
ר לטובת ותהפרש הזיכוי נ. שקל 480 רק בפועל קיבלו הגנים, שקל

 .במקום להעבירו לגנים, האגף
 

 :20.10.09-בתגובה מ, יסודימנהלת האגף לחינוך קדם     
 .על פי הצורך, ההפרש עובר לגנים נוספים    

 

 :20.10.09-בתגובה כללית מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי   
בשל . כותב המכתב שימש כחשב באגף לחינוך קדם יסודי במשך שנתיים   

חוסר שביעות רצון שלי ואי עמידה בנהלי עבודה ובקודים אתיים ולאחר 
 .הועבר מתפקידו, (האחרון אצל ראש העירייה)שימועים שני 

 תנאי הקבלה לעבודה של סייעת 4.24.10  

המליצה  ,בעיצוב אישיותו של הילדהסייעת תפקיד לאור חשיבות . א   
לשקול לבצע מבחני התאמה  ,בנושא גני ילדים 29הביקורת בדוח 

 .לרבות אבחון פסיכולוגי, למועמדות
כי בעיר שכנה החליטו להחמיר את תנאי , פורסם 2009בנובמבר . ב   

לאור מקרי האלימות המדווחים מצד , הקבלה לתפקיד סייעת
סייעות בגני ילדים וכחלק מהמגמה להעלות את רמתן החינוכית 

במסגרתה מחויבות , ה תכנית חדשהקכמו כן הוש. והמקצועית
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שעות במשך  100הסייעות לעבור השתלמות מקצועית בהיקף של 
במסגרת התכנית תלמדנה המשתתפות . ים הראשונות לעבודתןהשנ

שיתוף , התמודדות עם קשיי התנהגות, על התפתחות הגיל הרך
חינוך , אמנות בגן הילדים, העצמה אישית ועבודת צוות, הורים
זיהוי אותות מצוקה בקרב הילדים , פסיכולוגיה התפתחותית, מיוחד

 .'וכו
 .ת גם בעירנומומלץ לשקול לאמץ את התכני. ג   

 מקיפים לשישה 2009תפות משרד החינוך מינואר אי קבלת השת 4.25 

 ,וטענה למנהלת אגף בתי ספר ,פנתה מנהלת יחידת הכנסות בגזברות 20.4.09-ב. א  
, ו, ד, ג, ב, א) בתי ספר מקיפים שישהכי בשל בעייתיות שקיימת עם רישיונות ל

 .2009עבורם כספים ממשרד החינוך מינואר  ולא התקבל, (ט
 

 :ל"למכתב הנ 20.4.09-בתגובתו מ ,גזבר העירייה   
 !זהו נזק של מיליונים   
 :30.4.09-מ בתגובה   
נזק כספי  ,2009ועד מרץ  2009נגרם לעירייה מינואר , ל"כתוצאה מאי טיפול בנ   

 .בגלל אי העברת כספים ממשרד החינוך, ח"מיליון ש 17.6מצטבר של 
 

השתתפות בגין תשעה גני הקבלת אי על  ,הביקורת מפנה להתרעותיה בעבר. ב  
ל אי שזאת ב .2009גני ילדים בינואר  20בגין , ובדוח זה 2008ילדים בינואר 

ניתן , נגרם נזק כספיאכן , אם בסופו של דבר. הצגת אישורי בטיחות כנדרש
פירוט נושאים בהם דנה הוועדה  .לשקול חיוב אישי כנגד הנוגעים בדבר

 .(בדוח שנתי זה I-פרק ח) ראה בדוח על המעקב ובנספחו, הארצית לחיוב אישי
פנה המבקר לאמרכלית מינהל החינוך וביקש את רשימת מוסדות  27.4.09-ב. ג  

אמרכלית המינהל . ך והסיבה לכךשאין להם רישיון ממשרד החינו ,החינוך
שיהיו בידיה כ .בטיפול מול משרד החינוך דברההיה  תאותה עכי  ,השיבה

, לדעת הביקורת .ים בנתוניםשכן יש אי דיוק, היא תמסרם למבקרהנתונים 
לצורך מעקב ובקרה אחר  גם נתונים אלה אמורים להיות זמינים במינהל וזאת

בעיות תברואתיות , בשל בעיות בטיחות ,בתי ספר ללא רישיון משרד החינוך
 .'וכו

 

 :15.6.09-בתגובתו מ, גזבר העירייה   
אין דוח מפורט של בתי הספר שאין להם  ,מוזר שבידי אמרכלות המינהל   

 .רישיון
 

 .אלהמעין למניעת הישנות מקרים  לפעול ,על הבקרות במינהל חינוך ובגזברות. ד  
 

 :15.6.09-מבתגובתו , גזבר העירייה   
תפקיד . בתי הספר אין רישיוןל כספים אינה יכולה למנוע מצב שלבקרת מינה   

 .ע"זה מוטל על מינהל החינוך ומינהל שפ
 

 : 6.7.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך   
 -העברות כספיות . ט"יש רישיונות לכל בתי הספר בעיר לשנת הלימודים תשס   

בחודש יוני קיבלנו עבור כל בתי הספר את  ,בחודש מאי קיבלנו מקדמות
 .שעבורו נקבל בחודש יולי, פרט למקיף ג, המגיע
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 :31.8.09-בתגובה מ   
 .לכל בתי הספר העירוניים יש רישיונות ממשרד החינוך, נכון לחודש יולי   

אי קבלת הרישיונות נבעו מנהלים חדשים . הכספים שהגיעו לרשות התקבלו
 .רד החינוך דרשודרישות חדשות שמש

 

ולהשלים  בעתידבמגמה למנוע הישנותם , ל"ללמוד מלקחי המקרים הנ מומלץ. ה  
 .מראש את כל הרישוי ואת כל הנדרש לצורך זה

, פורסם כי העברת התקציבים השנתיים לבתי הספר רביבים 2009בדצמבר . ו  
 .בשל עיכוב בקבלת הרישיון השנתי, מקיף ה ומקיף ו מתעכבת

 

 :9.12.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך  
עבורם  .שנמצא בתהליך סופי' ז יש רישיון וקיבלנו כסף למקיף ה-למקיף ו ו. א  

  .מקדמותכבר קיבלנו 
הקושי הגדול בקבלת רישיון ממשרד החינוך הוא בשל שינוי בדרישות שהוא . ב  

ע "באחריות מנהל שפ [בנושא] הטיפול .כל שנה בדיקת בטיחות מחדש .דורש
דרישות חדשות לבטיחות מתקני ואולמות ספורט של בתי )והחברה העירונית 

המחייבות את הרשות ברכישת , דרישות מחמירות של משרד הבריאות .(הספר
רכישת  .'וכומתקנים למים צוננים , מתקנים כמו ברזיות עם תוספת פיות

עדת קניות ו דייעל זמנות לאישור הצעות מחיר והעד פרטים כאלה אורכת זמן 
תקציב שוטף אחזקת מוסדות חינוך תחת )ע "גם אלה דרך מינהל שפ', וכו

 (.אחריותם
, מקיף ח, מקיף א, אולפנה לבנות: נכון להיום יש עוד רישיונות בתהליך סופי. ג  

 .עבורם קיבלנו מקדמות, מקיף ג
ים שלא היו דרש משרד הבריאות רכישת פריט במקיף ב: בתהליך עירוני. ד  

ממתינים לאישור מתקני )ישיבה תיכונית בתהליך אישור בטיחות  .(בביצוע)
 .מקיף ט ממתינים לאישור מפקח בית ספרב .(ספורט

 שאינו רשמי, תקצוב והעסקה במוסד חינוכי מוכר 4.26 

 בעיות ביישום התקנות החדשות 4.26.1  

, (תיקון( )מוסדות מוכרים)בעקבות התקנת תקנות חינוך ממלכתי    
. שנגעו לדרך יישום תקנות אלה ,בעיותהתעוררו מספר , 2008-ח"התשס

ניתנה חוות דעת בנושא על ידי המשנה ליועץ , במסגרת בחינת הסוגיות
, בין היתר, שבמסגרתה נקבעו, (משפט אזרחי)המשפטי לממשלה 

 :העקרונות הבאים
לתקצב מוסדות חינוך , ככלל, על הרשויות המקומיות חלה חובה. א   

מהשתתפותן בתקציבי  75%בשיעור של  ,מוכרים שאינם רשמיים
הפועלים בתחומן במסגרת תקציבן , מוסדות חינוך רשמיים דומים

 .השוטף
יעשה בצורה ישירה ולא על ידי העסקת עובדי יהתקציב כאמור . ב   

נוך מוכרים שאינם רשמיים ותשלום רשויות מקומיות במוסדות חי
 .לספקים או לנותני שירותים אחרים

ב השוטף של מוסדות חינוך מוכרים שאינם וחלות על התקצהתקנות . ג   
רשמיים ובכלל זאת הן אינן חלות על הקצאת קרקע ומבנים 

ורק על פי נוהל תעשה אך , כאמור, הקצאה. למוסדות חינוך אלה
 .ה סמליתורתמבתמורה או הקצאות קרקע ומבנים ללא 

 .לחוות הדעת צורפו הנחיות לרשויות המקומיות. ד   
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 נושא חוק נהריב 11.3.09-מ גזבר העירייהממכתב  4.26.2 

אין העירייה רשאית לשלם ישירות עבור מוסדות , 1.9.09-החל מ. א    
, אבטחה, ניקיון, מים, חשמלהוצאות , חינוך מוכר שאינו רשמי

 .כל נותן שירותים אחרלהעסקת עובדים ו, רכש, שיפוצים
ל "שיחולק בהתאם להנחיות מנכ, העירייה תעמיד תקציב השתתפות. ב    

, עליכם לוודא מבעוד מועד. 4/2008 בחוזר מספר משרד הפנים
יופסקו , המשולמים היום ישירות על ידי העירייה ,ששירותים אלה

 .1.9.09-ב
, יש להתקין שעון ביניים, חשמל נפרדבמידה ולא ניתן לקבוע שעון . ג    

 .ועלות הצריכה תופחת מהשתתפות העירייה
 .חברת מניב תפעל בהתאם לגבי מים וביוב. ד    
כוח עובדי ספק /לא זמניים)במידה ועובדי המוסד הינם עובדי עירייה . ה    

 .העסקתם תימשך עד לעזיבתם, (אדם
המוסד . מטעם העירייה אין לקבל עובד, במקרה של חופשת לידה. ו    

 .ידאג על חשבונו למילוי המקום
יש , או עובד ספק כוח אדם, במידה והעובד הקיים היום הינו זמני. ז    

 .1.9.09-לפטרו ב
 .נוהל הקצבאות בתוקף. ח    
 .הינו חד משמעי, ל על ידי העירייה"האיסור בביצוע הנ. ט    

 

 :15.6.09-בתגובתו מ, גזבר העירייה   
בקשר ליישומו  .הרי קיים חוסר בהירות במישור הארציבעניין חוק נ   

למקרה  ,טרם התקיים דיון בעירייה לקביעת מדיניות -במישור העירוני 
 .שהחוק יופעל במישור הארצי

 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך   
 אכן התקבלו הנחיות מגזבר העירייה בנושא מתן שירותים שונים ואגף   

בימים אלה נקבעה פגישה עם ראש מינהל . ןאמרכלות התייחס אליה
 .אמרכלות לבדיקת נושא עובדי העירייה ועובדי כוח אדם

 

כי בוצעו , לא נתקבל אישוש, 2009עד תום הביקורת במחצית השנייה של    
 .כל הוראות הגזבר דלעיל

 

 :18.10.09-בתגובה מ, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הדת והחינוך החרדי   
סותר לחלוטין  ,בנושא חוק נהרי 11.3.09-מכתבו של גזבר העירייה מ. א   

נראה שהוא מנסה  .את הוראות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
במסמרות ברזל שלא  ,לקבע את מדיניות ראש העירייה הקודם

והקואליציה החדשה אשר , נקבעו על ידי ראש העירייה הנבחר
נבחרה על ידי מצע ברור של שוויוניות מוחלטת וכך גם המלצת 

 .כפי שמובא בדוח, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
הוציא הגזבר מכתב נוסף ובו הוא אומר שלא התקיים דיון  15.6.09-ב. ב   

שבו  11.3.09-האם אין סתירה ממכתבו מ. ותבעירייה לקביעת מדיני
הוא  ,לעניות דעתי חוסר הבהירות לעניין החוק? הוא קובע מדיניות

ובמידה והעירייה לא תתקצב , הדברים ברורים. רק אצל הגזבר
הרי היא , מ לממשלה"בצורה שוויונית כלשון החוק ופירוש היועה

 .מתנהלת שלא על פי החוק
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חוק בא לחייב רשויות שאינן ה. רוע אלא להוסיףלג אחוק נהרי לא ב. ג   
לא בא  הוא .מעוניינות לעזור לציבור שלומד במוכר שאינו רשמי

שמעוניינות להשוות את התנאים של  ,או לאסור על רשויותלהגביל 
הילדים . החינוך הממלכתי לתנאים של המוכר שאינו רשמי

וק כמו הם תושבים בעיר הזו בדי ,שלומדים במוכר שאינו רשמי
הם ילדים בעלי זכויות ובעלי חובות , הילדים בחינוך הממלכתי

 .ואסור לעשות אפליה ביניהם

 ד"והמרפ מסגרת החינוך החרדי 4.27 

, 2010-ו 2009לשנים  המדינה תקציבכי על פי הצעת  ,פורסם 2009במאי . א  
לרוב , "שאינם מוכרים רשמית"המדינה תעניק מימון למוסדות חינוך 

רק בתנאי שיעמדו בתכנית הלימודים המומלצת על ידי , מוסדות חרדיים
רותיהם וב ויקבלו לש"יעמדו במבחני המיצ, (לימודי הליבה)משרד החינוך 

 .עירנויש לוודא כי כך נוהגים גם ב .תלמידים באופן שוויוני
לגני הילדים החרדים ( מרכז פדגוגי)ד "פורסם כי הוקם מרפ בעת הביקורת. ב  

לקיומו של  ,לכאורה א מודעיםל, יםחרלאוכי גנים חרדים שמשויכים  ,בעיר
   .ד ולא נהנים משירותיו"המרפ

 

 :הביקורתשאלות  עלבתשובה  ,מנהל האגף לחינוך ותרבות חרדית   
 .אגף חינוך ותרבות חרדית במינהל חינוך ממומן מתקציבד "המרפ   - 
ד היה לצרכים פדגוגיים לכלל בתי הספר והגנים החרדיים "ייעודו של המרפ   - 

 .ד"עדיין אין שיבוץ עובדים במרפ .בעיר
 .לפי ידיעתי, ד עדיין לא פורסמה בציבור מיום הקמתו"הקמת המרפ   - 
ד והוא באחריות "פלא קיים שיתוף פעולה עם גורמים בעירייה בהפעלת המר   - 

 .סגן ראש העיר מיום הקמתו
 

כתב מנהל אגף חינוך ותרבות חרדית לסגן ראש העיר ומחזיק תיק  21.2.08-ב. ג  
ד לא היה פעיל וישנו ציוד "המרפ 18.12.08-כי עד ל ,חינוך ותרבות חרדית

 דהגיע ציו, נכון ליום מכתבו. ד"עול המרפשקיים מההזמנות הקודמות לתפ
אלא בידי גורמים , ד"לא היה ברשותו מפתחות למרפ, עד לאותו תאריך .נוסף

אבקשך . ד על כל המשתמע"אין אני אחראי על המרפ"לכן במצב זה  .אחרים
ד לידי "ד לאף גורם ולהעביר את מפתחות המרפ"להורות שאין כניסה למרפ

 ".בדמנהל אגף חינוך חרדי בל
ד "שהמרפ, 22.12.08-סגן ראש העיר ומחזיק תיק הדת והחינוך החרדי השיב ב. ד  

ף אותו אתה מנהל גאי ידיעתך בנדון מוכיחה כמה הא. "פעיל מיום פתיחתו
ד הינו גוף עצמאי תחת חסותי ואינו קשור "המרפ, לגופו של עניין. היה פעיל

. ד ומתי"מי יכנס למרפ ,כך שרק אני מחליט למי יהיה מפתח .או כפוף אליך
, ד"יש לך מפתח של המרפ, לפי ידיעתי .ד"אני מסיר ממך כל אחריות למרפ

 ".אבקשך להחזירו אלי
בין מחזיק התיק ומנהל  סמכויות ואחריות, להגדיר חלוקת תפקידים מומלץ. ה  

כדי שיוזמות ופרויקטים וכאמור לעיל  ממצאים על מנת למנוע, האגף
המלצה זו חוזרת על עצמה גם . יגשימו את ייעודם ,ד"מבורכים כדוגמת המרפ

לרבות מחוץ לתחומי המינהל ואף בתחום תאגידי , בתחומים נוספים שבוקרו
 .העירייה
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 לאתרי קודש שונים בארץ ,השתתפות בנסיעות הממומנות על ידי העירייה 4.28 

ר "ויופנה מנהל אגף תקציבים לחבר המועצה מחזיק תיק הקצאות  17.5.09-ב. א  
כי על פי הסיכום הקיים בין העירייה לבין , ועדת תמיכות והביא לידיעתו

ימומן חלקית על  ,נקבע כי התשלום בגין כל נסיעה, הנהלת התרבות החרדית
 .נוסעים לכל אוטובוסים 40ח לנוסע למינימום "ש 20בסך של  ,ידי הנוסעים

נגבו סכומים  ,תרבות חרדיתאגף נודע לו כי במספר נסיעות שאורגנו על ידי . ב  
החורגים מהסכום שסוכם וסכומים אלו לא הופקדו בקופת , מהנוסעים

אם אכן  ,לכן הוא מבקש מחבר המועצה לבדוק את הנושא ולהבהירו. העירייה
 .זה המצב לאשורו

 

 :20.5.09-בתגובה מ, גזבר העירייה  
 .ם לא הוכחה הגבייהא ,אין לאשר הסעות  

 חשבונות בבתי הספרמנהלות  4.29 

ב "בעקבות תלונות על אחוז המשרה הנמוך של מנהלות החשבונות בחט. א  
נערכה השוואה בין אחוזי המשרות , אשר פוגם בתפקודן ובהספקן, ובתיכונים

 .ביחס למספר התלמידים, של מנהלות החשבונות בבתי הספר השונים
בד מינהל אמרכלות העביר עו, ל"לבקשת הביקורת לקבל את הנתונים הנ. ב  

 ,לדבריו לא כל מנהלות החשבונות מוגדרות כך .בתי ספר שמונהנתונים רק על 
הן מוגדרות כמזכירות רגילות ולכן אין  .בהגדרת העיסוק במערכת כוח אדם

הל מומלץ לעדכן את הגדרת העיסוק של עובדי מינ. בידיו הנתונים המלאים
 .ות הנתונים הנוגעים בדברולוודא זמינהחינוך במערכת מינהל אמרכלות 

 :כפי שנמסרו על ידי אגף אמרכלות במינהל החינוך, להלן השוואת הנתונים. ג  
חטיבות יש מנהלת  שתיב .משרה 100%-חטיבות יש מנהלת חשבונות ב ששב   - 

 65%-משרה ובאחת ב 70%-נוספות יש ב בשתיים .משרה 80%-חשבונות ב
 .משרה

 70%-תלמידים ומנהלת חשבונות ב 682רייסר יש בחטיבת ביניים מיכה    - 
         תלמידים ומנהלת חשבונות  682גם בחטיבת ביניים זלמן ארן יש  .משרה

ממיכה  60%-כ)תלמידים  413בחטיבת ביניים בן גוריון יש  .משרה 80%-ב
 .משרה 100%-ומנהלת חשבונות ב( זלמן ארן/רייסר

 70%-תלמידים ומנהלת חשבונות ב 366ש בחטיבת ביניים אחרון הבילויים י   - 
( שנייםכפי )תלמידים   682בחטיבת בינים מיכה רייסר יש כאמור  .משרה

 .משרה 70%-ומנהלת חשבונות ב
יצחק , ת ביניים בן גוריוןובחטיב .תלמידים 837בחטיבת ביניים טביב  יש    - 

בתי  זאת בארבעתלמרות  .תלמידים בכל חטיבה 430-רבין וקריית גנים כ
 .הספר מנהלת חשבונות במשרה מלאה

 .משרה 100%-יש מנהלות חשבונות ב, ב-למעט מקיף א ו, בכל התיכונים   - 
' ממספר התלמידים במקיף א 45%מהווה ( 588)מספר התלמידים במקיף י    - 

משרה ובמקיף א יש  100%-מנהלת החשבונות עובדת ב, במקיף י .(1,303)
יש בתי ספר נוספים שמספר התלמידים . המשר 80%-מנהלת חשבונות ב

קטן משמעותית ממספר התלמידים במקיף א ובכל זאת מנהלת  הםב
ממספר  22%)ישיבה ב: לדוגמה .משרה 100%-החשבונות בהם עובדת ב

 40%)מקיף ו ב, (מתלמידי מקיף א 49%) מקיף זב, (התלמידים במקיף א
 69%)מקיף ד ב, (מתלמידי מקיף א 53%)מקיף ה ב, (מתלמידי מקיף א
 (.מתלמידי מקיף א
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, לעומת זאת. משרה 80%-תלמידים ומנהלת חשבונות ב 612במקיף ב יש    - 
 290ובישיבה יש ( מתלמידי מקיף ב 85%)תלמידים  522במקיף ו יש 

 100%-ומנהלת החשבונות עובדת ב( 'מתלמידי מקיף ב 47%)תלמידים 
 .משרה

, וקת המשרות אינה דומה בין בתי הספרחל, לדברי אמרכלית מינהל חינוך. ד  
אלא מזכירה , מכיוון שאין הגדרה של מנהלת חשבונות בחוקת העבודה

שמש גם כמזכירה משנית תספר מנהלת החשבונות הבית שב תכןילכן י .משנית
 .בניהול המזכירות הבית ספרית תזרועש

 הלהתאימ ,ש בנוגע לעבודתן של מנהלות החשבונות"מומלץ לבצע בדיקת או. ה  
ולקבוע תבחינים אחידים הצורך למספר התלמידים בבתי הספר  על פי

 .בתחומים אלה
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך   
 .עלי לציין כי הנתונים לא מציגים תמונה נכונה, בדיקת מבקר העירייה בעקבות   
אין הגדרת  ,החינוךעל פי ההסכם הקיבוצי ובנוהלי משרד , בחוקת העבודה. א  

 10-זו היתה דרישה פנימית של העירייה לפני כ)תפקיד של מנהלת חשבונות 
שנים כדי למקצע את עבודת הנהלת החשבונות לדרוש עובדת עם סוג 

שעושה , בפועל מנהלת חשבונות יכולה להיות או מזכירה ראשית .(מקצועי
הינו עיסוק שחלק מעבודתן , או מזכירה משנית, עבודות משרד נוספות

כאשר , ולכן בבתי הספר התקן זהה לפי אותו מפתח. בהנהלת חשבונות
 . תות בבית הספריהקביעה היא לפי מספר הכ

. במספר בתי ספר יש יותר משתי עובדות והמשרות מתחלקות בהתאם לתקן. ב  
חלק . נקבעת במשותף עם מנהלת בית הספר ,חלוקת העבודה בין המזכירות

         ולכן מנהלת החשבונות בהם היא  יםשש שנתיהם ים מבתי הספר התיכונ
 . משרה 100%-ב

שכן יש בתי ספר בהם , תות ולא לפי מספר תלמידיםיתקן נקבע לפי מספר הכ. ג  
אך העבודה , שמספר התלמידים בהם קטן מאוד ,תות חינוך מיוחדייש כ

ידים שמספר התלמ, ר"תות מביר ויש כ"יש כיתות אתג, עבורם רבה מאוד
להלן החלוקה בשנת  .יד בבתי הספר התיכונים, קטן מהממוצע וכיתות יג

 :ט"הלימודים תשס
 

מספר  תקן כתות בית הספר
 עובדים

 הכ מצב"סה

 2.20 3 2.11 19 רייסר
 2.13 3 2.00 18 זלמן ארן
 2.00 2 1.78 (מ"ח 5) 16 בן גוריון

 1.70 2 1.56 (מ"ח 4) 14 אחרון הבילויים
 1.78 2 1.56 14 יצחק רבין

 (קיזוז מאב בית 20%)
 1.60 2 1.56 (מ"ח 2) 14 קרית גנים

 2.60 3 2.56 23 טביב
, כולל יג) 43 מקיף א

 (יד
4.78 6 5.20 

 (קיזוז אב בית 20%)
 2.60 3 2.67 24 שנתי 6מקיף ב 
 2.25 3 2.11 19 מקיף י
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 (המשך)              
  

מספר  תקן כתות בית הספר
 עובדים

 כ מצבה"סה

 ישיבה תיכונית 
כולל אולפנה 

 לבנות

12 1.33 2 1.70 
העסקת מזכירות בשני 
מבנים במקומות שונים 

 אחד מהשני
, כולל יג) 25 מקיף ז

 (יד
2.78 4 3.30 

 (קיזוז אב בית 20%)
, כולל יג) 22 מקיף ו

 (יד
2.44 3 2.60 

 2.80 3 2.56 23 מקיף ה
 (קיזוז אב בית 20%)

 3.70 4 3.11 28 מקיף ד
 (קיזוז אב בית 20%)

 

יש לציין כי . רה כי אין פערים בין מזכירויות של בתי הספר השוניםוהטבלה מ. ד  
לכן גם כמות העבודה הנדרשת  .בכל בית ספר ההתנהלות הכספית שונה

 .לביצוע העבודה שונה ממזכירה למזכירה

 תאורה דולקת ביום בבית ספר מקיף י 4.30 

מסגן  ל"בדוא אמרכלית מינהל החינוך ,ביקשה( חופשת פורים) 9.3.09-ב. א  
בכדי לכבות את , יא את אב הבית של מקיף יבלה ,מנהל המוקד העירוני

 עלתלהפהתאורה ההיקפית של בית הספר הדולקת ביום וכן לכוון את השעון 
 .22:00עד השעה  מגרש הספורטב התאורה

למה לא מבצעים את זה : "העירוניבתגובה השיב לה סגן מנהל המוקד . ב  
הרי מדובר בפעולה פשוטה ? לא חבל על שעות נוספות? במהלך יום העבודה

אמרכלית מינהל החינוך השיבה ". ית שניתן לבצע במהלך שעות העבודהיחס
בלי  ,ימי חופש ואב הבית לא היה מוכן לצאתבשלושה כי מדובר , בתגובה

 ".ובד לא יקבל קריאת פתעהע, אבל אל דאגה. "שהמוקד יפנה אליו
 

 :בתגובתו לאמור לעיל, סגן מנהל המוקד העירוני   
, חוץ מזה? את באמת חושבת שהוא לא יגיש את זה בדוח של שעות נוספות"   

שלמיטב זכרוני את העברת הנושא לטיפול מנהלת בית הספר עוד בשבוע 
אבל , אחר צר לי שאני מתערב בשיקול כזה או. לפני היציאה לחופשה, שעבר

צועק , או בעלי תפקידים/או כוננים ו/הבזבוז של הפעלת שווא של תורנים ו
 ".אנו מחויבים לקופה הציבורית. לשמיים במקרה זה

 :21.9.09-בתגובה מ   
כדברי אמרכלית , מטיל קנסות על קבלני הניקיון הוא גם אם, מינהל החינוך   

לעניין  .המוקד העירוניהרי שדברים אלה אינם מובאים לידיעת , המינהל
מודעת  ,הרי שאמרכלית המינהל מניסיונה העשיר, "כתופעה"הגדרת הנושא 

, בהם מנענו תשלום שווא לבעלי תפקידים ,למספר לא מבוטל של מקרים
 .  באמצעות קריאות שווא

 

על מנת , משאירים את אורות בית הספר דולקים שאלה האםהמקרה מעלה . ג  
היות  ?לאחר שעת העבודה, המוקד לסגירתם לקבל שעות נוספות בגין קריאת

, ובאחריות אב הבית לוודא כיבוי אורות בית הספר בסיום יום העבודה
את  שלא מכביםאבות בית  ,להעלות לוועדת משמעת ומומלץ לשקול לקנוס א

 .ום העבודהבסיום י ,אורות בית הספר



 
   מערכת החינוך/  30דוח שנתי 

 

479 
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך  
מדובר במגרש השייך לחברה העירונית . התלונה מתייחסת למגרש הספורט. א  

שגם הוא שייך לחברה , ומערכת החשמל שבו מופעלת דרך אולם הספורט
 . בית הספר מקבל רק שירותים ממנו. העירונית

שקבלן : יש מספר אפשרויות, הספרבנושא השארת אורות דלוקים בבתי . ב  
שהתקיימה  .ם יש דיווח במוקד הוא נקנסאב  -הניקיון השאיר אורות דלוקים

בכל מקרה הנושא נבדק לגופו . הורים או השתלמות כלשהיא, ישיבת מורים
 .לא נתקלנו בתופעה המצוינת על ידי המוקד העירוני. של עניין

 

 :22.9.09-מ בתגובה, ס"ל החברה העירונית לתנו"מנכ  
למגרש צמוד ארון חשמל ולא . תגובת אמרכלית מינהל החינוך בסעיף א לא נכונה  

הפרט היחידי . ולמוסד החינוכי ירייהמהאולם וכמו גם המגרש החיצוני שייך לע
 .חברה העירוניתהשאכן האולם באחריות , הנכון בסעיף זה

 תשלומי מים של בתי הספר 4.31 

כפי , תשלומי המים של בתי הספרשיעורי שינויים ב להלן נתונים אודות. א  
 :2008-2006לשנים , שהתקבלו ממינהל כספים

 

שינוי בין  % סיווג
 2007-ל 2006

שינוי בין  %
 2008-ל 2007

שינוי בין  %
2008-2006 

 24.4 -19.1 63.5 חינוך קדם יסודי
 15.8 37.9 -13.8 חטיבות ביניים

 11.3 14.1 -1.3 בתי ספר יסודיים
   

, כך למשל. 2008-2006יש פערים לא מוסברים בתשלומי המים בין השנים . ב  
בשנת , 2006לעומת  2007בשנת  64%-בחינוך הקדם יסודי היה גידול של כ

            2006כ בין השנים "ובסה 2007בהשוואה לשנת  19%היה קיטון של  2008
 .ל"ים הנלא ניתן הסבר לפער. 24%היה גידול של  2008-ל

האם  .ל"מה מקור הפערים בתשלומי המים בשנים הנ לבדוק הבקרותעל . ג  
צריכת מים מוגברת גין האם ב, מקורם במחוברים נוספים לשעוני המים

 ?מים על ידי צרכנים אחרים" גניבת"בנזילה או במדובר האם , מסיבה כלשהי
את צריכת מוסדות החינוך בלבד  מציגיםכמו כן מומלץ לוודא ששעוני המים . ד  

, אחריות התשלום של חשבונות המים תא, ולהעביר לבתי ספר בניהול עצמי
כמו גם בתחום , על מנת להגביר את החיסכון וההתייעלות בתחום זה

 .החשמל

 .(בדוח שנתי זה I-פרק ו) איכות הסביבה על ראה בדוחנוסף פירוט . ה  
 

 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך  
 ,מאז שעברה האחריות לקריאת שעוני המים ולחיוב תשלומים לחברת מניב. א  

מה שהיה בעבר מול מינהל , אין ביקורת של החברה על חריגות בצריכת מים
 . ע"שפ

רק לאחרונה  .העברת החשבונות לתשלום נעשית אוטומטית ובדיעבד. ב  
הם נבדקים ועל פיהם  ,מועברים לאגף האמרכלות שוב דוחות התשלומים

 .ע לבדיקה ותיקון"נשלחים צוותים של מנהל שפ
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 מחשוב בתי הספר 4.32 

 המצב בארץ 4.32.1  

אשר , ל"הוגש לוועדת החינוך בכנסת דוח בנושא הנ 2008באוקטובר    
מהדוח עלו הממצאים . מקד במצב תשתיות המחשוב בבתי הספרהת

 :הבאים
למחשוב  תתכנית אב יישומי ,1993שנת משרד החינוך פרסם בסוף . א    

שתהיה עמדת  ,ביא לכךהמטרת התכנית היתה ל. מערכת החינוך
בשנת . כל גן ילדיםבמחשב לכל עשרה תלמידים בבתי הספר ועמדה 

שבו בחלק מבתי הספר , של התכניתב הוחלט להפעיל את שלב  2000
 .יוצב מחשב לכל חמישה תלמידים

טרם הושג היעד של מחשב לכל עשרה  ,פרבשיעור נכבד מבתי הס. ב    
, המחשוב במערכת החינוך מתאפיין בחוסר אחידות .תלמידים

 בין רשויות מקומיות ,המתבטא בפערים ניכרים ברמת המחשוב
 .ספר בתחומן-מסוימות ובין בתי

נתוני משרד החינוך מצביעים על ירידה ניכרת במספר המחשבים . ג    
עלייה  חלהבעקבות זאת  .2008עד יוני  2006במערכת החינוך מינואר 

תלמידים  12.2-מ: במספר התלמידים הממוצע לעמדת מחשב
 61%-כ. 2008תלמידים למחשב ביוני  15.5-ל 2006למחשב בשנת 

שהציב משרד  1:10ביעד של יחס מחשוב  לא עמדומבתי הספר 
יש בתי ספר אשר אינם  .מבתי הספר טרם מוחשבו 3.5%-כ. החינוך
 .ים במחשוב מסיבות הלכתיותמעוניינ

 ,נתוני משרד החינוך על מצב המחשוב ברשויות המקומיות מלמדים. ד    
יש רשויות מקומיות . יש פערים ניכרים ברמת המחשוב בין רשויותש

 ,(כלומר מחשב לכל חמישה תלמידים) 1:5שבהן יחס המחשוב הוא 
 .םתלמידי 40-30בעוד ברשויות מקומיות אחרות יש מחשב לכל 

 וונגע 2008שממצאיו פורסמו במרס  ,במחקר השוואתי בין לאומי. ה    

עלה כי רק בשליש מבתי הספר  ,(SITESמחקר ) 2006לשנת 
היחס בין מספר התלמידים למספר המחשבים הגיע ליעד  ,בישראל

 יהברבע מבתי הספר היחס ה .שהציב משרד החינוך ,1:10הרצוי של 
ישראל , של מצב תשתיות המחשובב, על פי המחקר. 1:20-יותר מ

בקרב המדינות  ,מדורגת בשליש התחתון מבחינת רמת התקשוב
חלה הרעה בנגישות תלמידים למחשב  1998מאז . שהשתתפו במחקר

ספר שבהם היחס למשל הוכפל מספר בתי ה .בבתי הספר בישראל
בנוגע  ,עקב כך דורגה ישראל בתחתית הדירוג .1:20-הוא יותר מ

לעומת מדינות שהשתתפו  ,למידת השיפור בתשתיות בעשור האחרון
 .במחקר

 נתונים על המצב בעירייתנו 4.32.2  

 :בהשוואה לרשויות גדולות אחרות ,כפי שמשתקף מהדוח   
 

 מספר שם הרשות
 בתי ספר

מספר עמדות  מספר תלמידים
 מחשב

מספר תלמידים 
לעמדת מחשב 

 בממוצע
 7 5,924 43,156 120 תל אביב

 8 4,812 37,649 104 חיפה
 11 3,441 36,039 74 ראשון לציון

 15 8,208 126,646 329 ירושלים
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 שלישיראשון ממוקמת במקום ה, מבין ארבע העיריות הגדולות. א   
אקונומי של -בגין מצבה הסוציו .במספר התלמידים לעמדת מחשב

נראה שלא נכון  ,הבירה והיקף התלמידים החרדים והערבים בה
 .ל"לכללה בהשוואה הנ

דובר על השפעת התקשוב על , 2009שנערך בפברואר , בכנס הרצליה. ב   
בשנים האחרונות הצטברו . איכות ההוראה ועל הישגי התלמידים

 ,ששילוב התקשוב בבתי הספר באופן אינטנסיבי ורציף, עדויות רבות
. ימודייםתורם לשיפור איכות ההוראה ולקידום ההישגים הל

 ,עלה( 2007)האחרונים  TIMSS-מניתוח תוצאות מבחני ה
, שבמדינות שנעשה בהן שימוש רב בתקשוב הן בבית והן בבתי הספר

ההישגים גבוהים יותר מאשר במדינות שאינן עושות שימוש בתקשוב 
 .בתי הספר

 מומלץ, ב"לאור האמור ולאור הישגי התלמידים בבגרויות ובמיצ. ג   
יב את פרויקט הלמידה מרחוק בבתי הספר ולאפשר להרח לשקול

לתלמידי בית הספר היסודי והתיכוניים לקבל שיעורים פרטיים דרך 
השיעורים ניתנים באמצעות שיחות וידאו ומופעלים על . האינטרנט

כך כל תלמיד . החינוך והחוץ ללמידה מרחוק יידי זכיינית של משרד
פנוי למורה ולקבל באופן לפנות בזמנו ה, יכול באמצעות קוד גישה

 לבעיות ולנושאים עימם ,הדרכה ועזרה ממוקדת, אחד על אחד, אישי
וכן עזרה בשיעורי הבית או בלימודים לקראת , מתמודד הוא

הלמידה מרחוק יכולה להיות פתרון גם לתלמידים חסרי . מבחנים
כמובן )שאין באפשרותם להיעזר בשירותי מורים פרטיים , יכולת
וכן להמשך למידה ( להמצאות מחשבים בהישג ידםלדאוג שיש 

 .בשעת חירום
 

 :17.6.09-בתגובתה מ, מנהלת הרשות למחשוב   
פעלו  6/2009-נכון ל, מחשוב מערכת החינוך בעירייה מצאימרישום . א   

           . מחשבים בגני ילדים ומועדוניות 152מתוכם  .מחשבים 4,142 בה
 .מחשבים 3,990פעלו בתי ספר  75-ב

 גם אלא, בשנים האחרונות אנו מודדים לא רק את כמות המחשבים. ב   
לשדרג או  פעלו במהלך ארבע השנים האחרונות .םאת איכות

החלפת תשתיות ל, 2004-1995להחליף את הציוד שנרכש בשנים 
 . מחשבים וציוד היקפי, נקודות תקשורת, נתבי תקשורת, תקשורת

נבחן בכל בית ספר לאור  ,בים לתלמידיםמספר מחש 1:10הנתון . ג   
. יש בתי ספר שאין להם מקום להציב מחשבים נוספים. צרכיהם

שימוש במחשב בודד  ,התפיסה הרווחת היום במערכת החינוך היא
 .לצורכי הוראה על ידי המורה, וברקו בכל כיתה

רוכזו בישיבה  ,ע לנושא המחשוב"ל תש"המשאבים שיוקצו לשנה. ד   
 .במינהל החינוך 17.6.09-ב שהתקיימה

 :11.10.09-בתגובה מ   
. ע להתמקד במחשוב כתות אם"ל תש"מינהל החינוך החליט בשנה. א   

. כיתות אם 4-ותקנו מחשוב וברקו בבתי הספר היסודיים י 38בכל 
 14-ב, בנוסף. מקרנים 152-ו, מחשבים 152: כ ירכשו ויותקנו"בסה

מחשבים  14ודיים יותקנו כיתות חינוך מיוחד בבתי הספר היס
 .ומדפסות
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מינהל החינוך מטמיע השנה פרויקט לניהול הלמידה במקצועות . ב   
מקרן  ןולשם כך יותק, חטיבות ביניים חמשמתמטיקה ומדעים ב

מחשבים ניידים למורי מתמטיקה  10ירכשו ום אתות יכ בארבע
 .ומדעים

בחטיבת  -עליונות רכש מחשבים נוסף לחטיבות ביניים וחטיבות . ג   
לחטיבת ביניים  ;מחשבים בכיתות מחוננים 10ביניים דורות יותקנו 

 20לחטיבת ביניים בן גוריון יסופקו  ;מחשבים 24רבין יסופקו 
כיתות  -למקיף א ; מחשבים 20למרכז רון ורדי יסופקו ; מחשבים
 .מחשבים ניידים 10יסופקו , מחוננים

חטיבת , בבתי הספר יסוד המעלההתקנת לוחות חכמים בכיתות . ד   
 .רון ורדימרכז , מקיף ה, מקיף א, ביניים דורות

 מרחוק ולתגבור הלימוד באמצעות מערכות מחשב דמויהיערכות לל 4.32.3  

ע ובשל התפשטות שפעת "לקראת פתיחת שנת הלימודים תש. א   
 ,דווח כי משרד הבריאות העביר למשרד החינוך הנחיות, החזירים

במקרה , להכין תכנית ללימוד מרחוק באמצעות האינטרנט והטלפון
 .ששפעת החזירים תחריף והנהלת בתי הספר תאלץ לסגור כיתות

אסון , בעבר הועלתה אפשרות כזו של למידה מרחוק בגין שעת חירום. ב   
לתרגל אפשרות כזו  מומלץ. טבע וחוסר מקומות במקלטים תקינים

מוש במחשוב בעת שהייה ארוכה לרבות שי, לפני התרחשותה
 .ק"ממ/ד"ממ/במקלט

תה בעבר ממצאים על בעיית מילוי מקום לעת להביקורת הע. ג   
ועל , חלון/בשעות חופשיות, מחנך/היעדרות בלתי מתוכננת של מורה

מוצע ללמוד . האופן הרצוי להעסיק את התלמידים בשעות כאלה
להסתייע  ,עילבנושא גם מרשויות אחרות ולשקול בנוסף למוצע ל

, "לומדים ביחד" תכדוגמ ,יזיוניות ומחשביותוובתכניות טל
יישום דרך כזו הינה ללא . ת הן להעשרת הידע והן לחינוךוהתורמ

 .או בעלות מזערית, עלות למוסד

ברשויות  2008על הביקורת בשנת  ,דוח מבקר המדינהממצאי לימוד לקחים מ 4.33 
 אחרות

 ספר ניהול עצמי של בתי 4.33.1  

בשנות התשעים החל משרד החינוך בביצוע תהליך להרחבת . א   
בית הספר בניהול גיבש את המודל של ו ,האוטונומיה של בתי הספר

הכיתה והמורה ואצל , עמיד במרכז את התלמידה המודל. עצמי
סמכויות רחבות היקף ואחריות  ,למנהל בית הספר ולצוות המורים

ריכוז  :היותבסס המודל ההעקרונות שעליהם . להישגי התלמידים
, המשאבים הפדגוגים, האחריות והסמכות בתחום התכנון החינוכי

בידי צוות הניהול של בית  ,משאבי כוח האדם והמשאבים החומריים
 ,וניהול תקציב בית הספר במתכונת של משק כספים סגור ,הספר

 .ה בית הספר מממן את כל פעילותו מהכנסותיולפי
 ,משרד מבקר המדינה בדק את נושא הניהול העצמי של בתי הספר. ב   

ממצאי הדוח הצביעו . מצו את המודליבחמש רשויות מקומיות שא
. על כשלון היישום וההטמעה של מדיניות הניהול העצמי בבית הספר

, קבלת ההחלטותעל כשל יסודי בתהליך  יםמדמלממצאי הבדיקה 
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. אמץבאשר למדיניות שבחר ל ,היישום והניהול של משרד החינוך
בלא  ,לפי מודל הניהול העצמי פעלו מאות בתי ספר 2004משנת 

. שמשרד החינוך קידם וכיוון את הפעלת המודל ובלא שפיקח עליה
המשרד לא פעל להדרכתם והכשרתם של הגורמים האמורים ליישם 

הקצה המשרד לרשויות המקומיות ליישום את המודל והתקציבים ש
 9.16-הסתכמו בהם ז "בשנת הלימודים תשס .הלכו ופחתו ,מודלה
 .ח לחודש בלבד לתלמיד"ש

 :להלן הליקויים שהועלו ביישום המודל ברשויות המקומיות. ג   
שאמורה לפקח על , ועדת היגוי יישובית לנושא הניהול העצמי    - 

לשיטת הניהול העצמי ולקבוע את תהליך מעבר בתי הספר 
לא הופעלה כנדרש ברשויות המקומיות , התקציב שיוקצה לכך

 .שנבדקו
ספר בניהול עצמי יתוקצב באמצעות כי בית ה ,משרד החינוך קבע    - 

שיכלול את מרבית סעיפי התקציב המיועדים , סל לתלמיד
כלל לא , מתוך הנבדקותרשות אחת . למורה ולבית הספר, לתלמיד

עמידה לרשות מנהלי בתי החישבה את תקציבו של סל לתלמיד ולא 
למימון יישומו  ,הספר בתחילת שנות הלימודים סכומים קבועים

ת הוקטן במשך השנים היקפו הכספי של רברשות אח .מודלהשל 
בשלוש . ח לשנה"ש 400-לכ ,ח לשנה"ש 550-מ ,הסל לתלמיד

לתלמיד בתחילת הכספי של הסל רשויות אחרות נקבע ההיקף 
 .המאה העשרים ואחת ובמועד הביקורת נמצא כי הוא טרם עודכן

לא נוצלו , ארבע מהרשויות המקומיות שנבדקובבתי ספר  12-ב    - 
מלוא ההכנסות שעמדו לרשותם והרשויות לא דאגו שהם יפעלו 

עקב כך  .כדי לממש את יעדי הניהול העצמי ,לניצול מלוא תקציבם
 .נצברו בהם עודפים ,ז"ים התשסשנת הלימוד םבסיו

הוקצו למטרות  ,חלק גדול מההוצאות של בתי הספר שנבדקו    - 
כגון תחזוקת מבני בתי הספר ותשלומים , מוגדרות שנקבעו מראש

הנהלות בתי הספר לא ביצעו כל שינויים . עבור צריכת חשמל ומים
הכספים שנותרו ברשות הנהלות . בתחום כוח האדם שבבתי הספר

נוצלו בעיקר  ,י הספר ונועדו ליישום יוזמות חינוכיות משלהןבת
נמצא . לשיפור הסביבה הלימודית ולפעילות להעשרת התלמידים

הסתכמו לרוב  ,כי ההוצאות למימון פעילויות יזומות אלה
 .בכעשירית מתקציבו הכולל של בית הספר

הפעלת  יקיימו בחינה יסודית בנושא ,לו"הומלץ כי שר החינוך ומנכ. ד   
הרשויות  .יישום מדיניות הניהול העצמי בבתי הספר בישראל

יבחנו את מידת  ,המקומיות שהצטרפו לתכנית הניהול העצמי
, בהקצאת משאבים ,תרומתן ליישום מודל ניהולי ופדגוגי זה

לקבוע מטרות , בתמיכה בהנהלות בתי הספר שבתחומן ליזום
 .תכניתניהוליות וליישמן ובפיקוח על אופן ביצוע ה

 

 :20.10.09-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך   
, הוקמה ועדה בראשותה של מנהלת אגף חינוך יסודי וחטיבות ביניים   

במטרה לבדוק  ,בשיתוף נציגות מנהלים, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
לעריכת התאמה  ,שנים שמונהאת כל סעיפי הניהול העצמי שנקבעו לפני כ

 .נוילימ
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 ות על הפעלת קייטנותרשויפיקוח  בתחוםממצאים  4.33.2  

תנועות ורשויות מקומיות מארגנים , יזמים פרטיים, גופים ציבוריים. א   
בחופשת הפסח ובחופשת , קייטנות לילדים ולבני נוער מדי שנה

 ח"בחופשת הקיץ התשסבארץ על פי נתוני משרד החינוך פעלו . הקיץ
ומספר החניכים שהשתתפו בהן , קייטנות 4,290( 2008אוגוסט -יולי)

מאות קייטנות נוספות פעלו שלא בידיעת . 404,000-הסתכם בכ
 .משרד החינוך

הופקד  ,הבטיחות והתברואה בקייטנות, הפיקוח על תנאי הביטחון. ב   
         , (רישוי ופיקוח)בחוק הקייטנות . בידי הרשויות המקומיות

שר החינוך . נקבע כי שר החינוך ממונה על ביצוע החוק, 1990-ן"התש
את . קבע בהתאם לכך את התנאים למתן רישיון עסק לקייטנות

הקייטנות שמפעילים כמה ארגונים וגופים בהמשך לפעילותם 
אולם גם  .פטר שר החינוך מחובת הרישוי ,החינוכית במהלך השנה

שקבע  ,ת ובתנאים האמוריםקייטנות ההמשך חייבות לעמוד בדרישו
לעניין רישוי העסקים ולקבל אישור להפעלתן ממחלקת  ,שר החינוך

 .החינוך שברשות המקומית
 .משרד מבקר המדינה בדיקת מעקב רךע 2008יולי -בחודשים ינואר. ג   

אופן פיקוחם של משרד החינוך ורשויות מקומיות על  בה נבחן
תברואה בקייטנות והבטחת לשם מניעת מפגעי בטיחות ו ,הקייטנות

הבדיקה בוצעה במשרד החינוך וכן באגפי . שלום השוהים בהן
 .החינוך ובמחלקות לרישוי עסקים שבארבע רשויות

הוא תנאי  ,איתור הקייטנות הפועלות בתחום הרשות המקומית. ד   
ארבע העיריות שנבדקו לא . ראשוני לקיום פיקוח נאות על הפעלתן

שפעלו  ,בתחומן ולא היו ערות לקייטנות רבות פעלו לאיתור קייטנות
הן אף לא ריכזו מידע מגורמים עירוניים . ללא כל פיקוח בתחומן

לפיכך לא היה בידי המחלקות לרישוי עסקים  .שהפעילו קייטנות
מידע מלא על הקייטנות שעליהן  ,ומחלקות החינוך בארבע הערים

 .נדרשו לפקח
נקבע כי לא יינתן רישיון , 1968-ח"התשכ, בחוק רישוי עסקים. ה   

גם ממי ששר החינוך הסמיכו  ,אלא אם כן ניתן לה אישור, לקייטנה
שר החינוך הסמיך את מנהלי המחוזות לתת אישור הפעלה . לכך

חייבות לקבל  ,משרד החינוך קבע כי גם קייטנות המשך. לקייטנות
 משרד החינוך לא קבע הנחיות אחידות בדבר. את אישורו להפעלתן

תחומי בדיקתו ותנאיו למתן האישור ולא הכין טופס של האישור 
לפיכך מסמכי האישור שהכינו מנהלי המחוזות . להפעלת קייטנות

מצא כי רוב עוד נ. נבדלו זה מזה בדרישות הנכללות בהם ,השונים
נותני האישורים לא דרשו ממפעילי הקייטנות להמציא להם 

וכי , ביקורת בטיחות כנדרשהמעידים כי בקייטנה בוצעה  ,אישורים
 .הונהגו בה סדרי אבטחה נאותים ונשמרו תנאי תברואה תקינים

לא עמדו על קבלת אישור משרד  ,ל"הנ נמצא כי הרשויות המקומיות. ו   
פעלו בלא  ,הערים נבדקו בארבעהחינוך ושיעור ניכר של הקייטנות ש

 .אישור
היו חייבות  ,שנבדקוהקייטנות שפעלו בארבע הערים  540-מ 472. ז   

שהיו  ,קייטנות בשתי ערים 164. בקבלת רישיון עסק להפעלתן
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 .לא ביקשו רישיון עסק וממילא גם לא קיבלוהו ,חייבות ברישוי
שהיו  ,הקייטנות 249-מ 34רק בעיר אחרת קיבלו רישיון עסק 

 .חייבות ברישוי
שויות טעונה אישור של מחלקות החינוך בר ,הפעלת קייטנות המשך. ח   

מחלקות החינוך אמורות לפקח על קייטנות אלה ולוודא  .המקומיות
 540-מ 69. שמתקיימים בהן נוהלי משרד החינוך הנוגעים לקייטנות

". קייטנות המשך"היו  ,הקייטנות שפעלו בארבע הערים שנבדקו
כלל לא פיקחו על  ,נמצא כי מחלקות החינוך בארבע העיריות

 .מילא לא נתנו כל אישור להפעלתןומ, קייטנות ההמשך שבתחומן
, השיב משרד החינוך, באשר לתאגידים עירוניים המפעילים קייטנות. ט   

אין  ,ךכמש .אלא בהתאגדות אחרת ,כי אין מדובר ברשות המקומית
גם משרד הפנים נקט . הנכללת בגדר הפטור ,מדובר בקייטנת המשך

ות הנכללות אין המדובר בקייטנ ,בעמדה לפיה על פי הדין הקיים
ל משרד הפנים הנחה את גורמי המקצוע "אולם מנכ .בגדר הפטור

משרד מבקר . לבחון את תיקון הצו בעניין זה והשלכותיו ,במשרדו
פירשו את הוראות הדין באופן  ,כי העיריות שנבדקו ,המדינה העיר

. הפוטר רבות מהקייטנות שבתחומן מקבלת רישיונות עסק ,מרחיב
ללא רישיון  ,רבית הקייטנות בערים האמורותכתוצאה מכך פעלו מ

אינה מתיישבת עם פרשנות של משרד , כאמור, עמדה זו. עסק
 ."קייטנת המשך"החינוך למונח 

 קיים משרד החינוך סיורים בכרבע ,ז"בחופשת הקיץ התשס. י   
הסיורים לא התבססו על תכנית . מהקייטנות שפעלו באותה עת

המשרד לא קבע את הנושאים שייבדקו בסיורים , סיורים מתוכננת
 .והליקויים שהועלו בסיורים לא טופלו

טיפלו מחלקות החינוך  אל ,ובארבע העיריות שנבדק, כאמור. יא   
קייטנות בקייטנות ולא היה פיקוח של העיריות על אופן הפעלתן של 

ל הקייטנות החייבות גם הפיקוח ע. אלא בתחום הביטחון ,המשך
בחופשת הפסח לא פיקחו המחלקות  .לקה בחסר ,ברישיון עסק

 .על הקייטנות שהיו חייבות ברישוי ,לרישוי עסקים בשתי ערים
הקייטנות שקיבלו  56רק על  ,בערים אחרות פיקחו בחופשת הקיץ

בלבד מכלל הקייטנות שהיו  12% היה שיעורן .מהן רישיון עסק
 .עריםה חייבות ברישוי בארבע

תנאי אבטחת הקייטנות שפעלו בתחומן  ,ו באופן לקוידקנב/לא נבחנו. יב   
לא קיבלו אישור . בחופשת הפסח ולא פיקחו על אופן אבטחתן

ט אישור לגבי "לא קיבלו מהקב .הפעלה מקצין הביטחון העירוני
  .ט"בקייטנות על ידי עובדי הקב תנאי אבטחה ולא בוצעו סיורים

על תאונות במחנות תנועות  ,נמצא כי משרד החינוך לא בחן דיווחים. יג   
פעל לאיתור תאונות שנגרמו  אנוער ובסיורים של קייטנות ול

לשם הפקת לקחים ונקיטת  ,בעקבות מחדלים של מפעילי קייטנות
 .שיביאו לידי צמצום המפגעים והתאונות ,פעולות

מפעילי הקייטנות נדרשו לדווח , החינוך דלפי הוראות הקבע של משר. יד   
על תאונות שאירעו במסגרת פעילות  ,תזולממונים על המחו

מן  הקיבלו ארבע ,ז"נמצא כי בחופשת הקיץ התשס. הקייטנה
וכי הממונים במחוזות , הממונים על המחוזות שמונה דיווחים בלבד



 
 מבקר עיריית ראשון לציון  

486 

 

מצג . ו כלל דיווחים על תאונותלא קיבל ,דרום והמגזר הערבי, חיפה
 .דיווחים זה עורר חשש לקיומו של כשל בתחום הדיווח על תאונות

כי בדיקתם של אירועים חריגים  ,משרד החינוך קבע בהוראותיו. טו   
שמש כלי חיוני ללמידה ת ,ובעיקר אירועים שנפגעו בהם תלמידים

כי  ,הקבעעוד נקבע בהוראות . ולשיפור הפעולות במערכת החינוך
על , היתר ןבי, בעקבות תאונה חריגה תמונה ועדת בדיקה שתמליץ

על פעולות מערכתיות ומקומיות ועל , פעולות מניעה שיש לנקוט
 ,מינה כל ועדת בדיקה אנמצא כי משרד החינוך ל. שינויי נהלים

ובכללן תאונות , ז"לבחינת תאונות שאירעו בחופשת הקיץ התשס
 .ם להקים בעקבותיהן ועדת בדיקהשלכאורה היה מקו ,אחדות

 .מפגע/נראה שלא היה כלל דיווח כנדרש על כמעט תאונה. טז   

ומהדיון בהן בוועדת הביקורת  צותיו של משרד מבקר המדינה בנושאהמל 4.33.3  
 בכנסת

בקבלת אישורים גם  ,אישור להפעלת קייטנותהלהתנות את מתן  יש. א   
 .ואישור המשטרה לעובדי הקייטנות, בתחומי הביטחון והתברואה

תכנית  :בדבר יםנוגעבכל הנושאים ה ,לקבוע אמות מידה אחידות יש. ב   
הביטחון והתברואה ונושא אישור המשטרה , הבטיחות, הקייטנה

להחליט אם לתת אישור  על המוסמך לכךולפיהן  ,לעובדי הקייטנה
 .הפעלה לקייטנות

על  משרד החינוך ך הפיקוח שללהסדיר את פעילותו של מער יש. ג   
שתבחן  ,עליו לקבוע תכנית פיקוח אחידה לכל הקייטנות :הקייטנות

כל אחד מהתחומים האמורים ולהתאים את היקף כוח האדם 
 .לצורכי כל מחוז ,המוקצה למשימת הפיקוח

את הקייטנות המבקשות לפעול  ,על העיריות לאתר ערב החופשות. ד   
 ,ו בעיר רק הקייטנות שיש בידן רישיון עסקלהבטיח כי יפעל ,בתחומן

להפסיק את פעולתן של  ,או אישור מחלקת החינוך העירונית כנדרש
קייטנות שאינן מקיימות את דרישות הדין ולפקח על כל הקייטנות 

, כי תנאי הביטחון ,כדי להבטיח כל זאת. בתחומן בעת הפעלתן
 .הבטיחות והתברואה בקייטנות יהיו נאותים

הועלה גם נושא , 2009ל בסוף יוני "בדיון ועדת הכנסת על הדוח הנ. ה   
המעיד על  ,שעובדי הקייטנות יקבלו אישור משטרתי ,ההקפדה על כך

כי , ר המועצה לשלום הילד טען"יו. היעדר עבר פלילי של עברות מין
עלה כי ביותר , מבדיקה מדגמית שערכה המועצה אשתקד בירושלים

הועסקו עובדים ללא אישור  ,ת בעיראחוזים מהקייטנו 90-מ
שמילאה אחר כל  ,משטרתי וכי לא נמצאה אף לא קייטנה אחת

 .דרישות משרד החינוך
אמר , "ועל כל ההורים וגורמי הפיקוח להיות מוטרדים, י מוטרדנא". ו   

העובדה . "לנוכח הליקויים החמורים, ר ועדת ביקורת המדינה"יו
צריכה , דים פועלות ללא רישיוןשאלפי קייטנות עם מאות אלפי יל

ייזום , הוא הבטיח כי במהלך הקיץ הקרוב". להדאיג את כולנו
 .ביקורי פתע של הוועדה בכמה קייטנות

הדגיש כי במהלך ההכנות לקיץ , במשרד החינוךמנהל אגף הביטחון . ז   
לבצע בקרה ופיקוח במהלך  ,מפקחים פדגוגיים 150-הוכשרו כ, 2009

 .חודשי הקיץ
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על  2.6.09-בתגובה מ, ל החברה העירונית לתרבות נופש וספורט"מנכ   
 :ינוהאם כל הנדרש מקויים ומפוקח בקייטנות ,שאלות הביקורת

לחלקם יש אישור מכוח . אנו מוציאים היתרים לכל מוקדי הקייטנות   
אנו , למי שאין. אנו מגובים באישורים. היותם בתוך מוסדות חינוך

 . מנפיקים רישיונות
 

 :10.6.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך   
כל . ות עובד בשיתוף פעולה מלא עם החברה העירוניתלאגף אמרכ   

 משרדאישור , בטיחות, ביטחון)האישורים הנדרשים להפעלת קייטנות 
 .פתיחת הקייטנות ועדיהיו בידנו עד למ ,(הבריאות ואישור רישוי עסקים

 :31.8.09-בתגובה מ   
קיבלו רישיון , 2009הקייטנות שמפעילה החברה העירונית בקיץ כל    

 .כנדרש, ממשרד החינוך

 ממצאים  -ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 4.33.4  

שנועדה לבדוק אם תוקנו  ,ביקורת מעקב רךמשרד מבקר המדינה ע. א   
המעקב נעשה . שהועלו בביקורת הקודמת ,הליקויים העיקריים

 .בחמש מועצות מקומיות ובמועצה אזורית אחת, בשבע עיריות
לא הקפידו , על אף הוראות חוק לימוד חובה והנחיות משרד החינוך. ב   

לבטח את כל התלמידים שחובה לבטחם ולא  ,רשויות מקומיות
 חייבו את מוסדות החינוך לדווח להן אם הם ביטחו את שאר

 .התלמידים שחובה לבטחם
על הרשויות המקומיות לא חלה חובה לבטח קבוצות תלמידים . ג   

תלמידי מוסדות החינוך המוכר הבלתי רשמי בגיל הגן : מסוימות
תלמידים הלומדים במוסדות פטור ונערים , ובגיל בית ספר יסודי

שנשרו ממערכת החינוך הרשמית ולומדים במסגרת היחידות 
הביקורת  .שמפעיל משרד החינוך ברשויות מקומיות ,לקידום נוער

לא היה מידע שאפשר ללמוד  ,העלתה כי לכמה רשויות מקומיות
 .אם גופים אחרים ביטחו את אותם תלמידים ,ממנו

את  ,ל משרד החינוך מפרסם בחוזרים שהוא מוציא בכל שנה"מנכ. ד   
 ,שרשות מקומית רשאית לגבות ,סכומם המרבי של דמי הביטוח

משרד החינוך הנחה באוגוסט . מהורי התלמידים שחובתה לבטח
שאם הרשות המקומית משלמת  ,את מנהלי מוסדות החינוך 2003

פחות מהסכום המרבי שאושר לגבות מהורי  ,לחברה המבטחת
הדברים . היא תגבה מהם את הסכום ששילמה בפועל, התלמידים

ורת הקודמת הביק. 2004ל המשרד מאוקטובר "עוגנו גם בחוזר מנכ
 ,העלתה שסכום דמי ביטוח התאונות שגבו כמה רשויות מקומיות

היה גדול  ,מההורים של תלמידי מוסדות החינוך שבתחום שיפוטן
במעקב נמצא כי  .מסכום דמי הביטוח שהן שילמו לחברה המבטחת

חייבו בשנת הלימודים  ,ראשון לציוןביניהן  ,רשויות מקומיות
 ,בסכומים גדולים מאלה ,רי התלמידיםאת הו( 2008-2007)ח "תשס

 .שהן שילמו לחברות הביטוח בגין ביטוח תאונות אישיות
 ,מכירת פוליסות ביטוח בישראל על ידי חברה שאין לה רישיון מבטח. ה   

      , (ביטוח)כנדרש לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
, היא עברה על חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, 1981-א"התשמ
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במעקב עלה כי כמה רשויות מקומיות רכשו . 1981-א"התשמ
אף . שאין לה רישיון מבטח כאמור, ל"פוליסות ביטוח של חברה מחו

זהיר המפקח על הביטוח את ציבור ה ,ואילך 2004שמשנת 
 .שלא לרכוש פוליסות ביטוח מאותה חברה ,המבוטחים

לא התקין שר החינוך  ,2003ביקורת הקודמת צוין כי עד ספטמבר ב. ו   
כיסוי הביטוחי המינימלי ההקובעות את היקפי  ,תקנות או הוראות

שאמורים להיכלל בפוליסות  ,הנדרשים ואת התנאים המינימליים
בהיעדר תקנות או הוראות . ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

דות חינוך עם חברות התקשרו רשויות מקומיות ומוס ,כאמור
נקבעו  ,2003רק בספטמבר . בתנאי פוליסה שונים ,מבטחות

 מחייבים שיש מזער תנאי ,ל משרד החינוך"לראשונה בחוזר מנכ
 ,2005במעקב נמצא כי מפברואר . לכלול בפוליסות ביטוח תלמידים

מרכז השלטון , משרד החינוך פועל בשיתוף המפקח על הביטוח
תקנות לימוד חובה "לניסוח  ,ן והפניםהביטחו יהמקומי ומשרד

אולם במועד סיום  .("ביטוח תאונות אישיות -תנאים מינימליים )
נמצא כי המשרד טרם התקין תקנות בעניין , 2008אוגוסט , המעקב

 .זה
כי ביטוח התאונות של ילדים בגני ילדים  ,בביקורת הקודמת עלה. ז   

מכסה רק  ,עליהם אשר משרד החינוך אינו מפקח ,ובמעונות יום
או בדרכם מביתם  ,נזקים שנגרמים בעת שהותם במוסד החינוכי

ר בביקורת ימשרד מבקר המדינה הע. למוסד החינוכי ובחזרה
ישקלו להרחיב את הכיסוי  ,כי ראוי שהאחראים לעניין ,הקודמת
באופן שילדי הגנים ומעונות היום שמשרד החינוך אינו  ,הביטוחי

יהיו מבוטחים גם שלא בשעות הפעילות של המוסד  ,מפקח עליהם
במעקב נמצא . כפי שנהוג לגבי ילדי המוסדות המפוקחים, החינוכי

              ו "ת פרסם לקראת שנת הלימודים התשס"כי משרד התמ
שעות  24-הנחיה בדבר ביטוח תאונות אישיות ל ,(2006-2005)

אך מאחר שחברות  .לילדים השוהים במעונות יום מוכרים ,ביממה
בביטוח תאונות אישיות  ,הביטוח סירבו לבטח פעוטות עד גיל שלוש

בוטלה ההנחיה האמורה בשנת הלימודים , שעות ביממה 24-ל
 .ח"התשס

 המלצות המבקר בתחום ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 4.33.5  

להשלים בהקדם את יש  ,בשיתוף פעולה עם המפקח על הביטוח. א   
שיש לכלול בפוליסות לביטוח  ,זערהתקנות בדבר תנאי מהתקנת 

עליו לבצע מעקב כדי לוודא שדמי הביטוח הנגבים מהורי  .תלמידים
לא יעלו על הסכומים שמשלמות הרשויות המקומיות  ,תלמידים

בכל מקרה לא יעלו על הסכום שאישרה ועדת  .לחברות המבטחות
 .החינוך של הכנסת

לטת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ש לפעול בהתאם להחי. ב   
את החובה לבטח , בהקדם האפשרי, ולהחיל 2004מדצמבר 

 .על כלל התלמידים במדינה ,תלמידים בביטוח תאונות אישיות
על הרשויות המקומיות לדאוג שיבוטחו כלל התלמידים הלומדים . ג   

לוודא שיש ביטוח גם לתלמידים שחוק , במוסדות החינוך בתחומן
 ,ך חינם אינו חל עליהם ולהבטיח שפוליסות הביטוח לתלמידיםחינו
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ל משרד החינוך משנת "שנקבעו בחוזר מנכ זעריכללו את תנאי המ
2003. 

על הרשויות המקומיות לחייב את הורי התלמידים בעלות דמי . ד   
על הסכום  ,בכל מקרה חיוב זה לא יעלה .הביטוח ששילמו הרשויות

 .שאישרה ועדת החינוך של הכנסת
על הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך המופקדים על ביטוח . ה   

יש  ,מתקשרים עמה םכי לחברת הביטוח שה ,תלמידים לוודא
וכי המפקח על הביטוח אישר את הפוליסה המוצעת , רישיון מבטח

 .להם

 מפעל ההזנה -יישום חוק ארוחה יומית  4.33.6  

נועדה לאפשר לקיים יום  ,תכנית ההזנה לתלמידים בבתי הספר. א   
 ,לסייע בפתרון בעיית חוסר הביטחון התזונתיולימודים ארוך 

. ארוחה חמה לתלמידים בין כותלי בית הספר תבאמצעות הספק
מאחר שהיא מאפשרת להקנות , כלי חינוכיגם תכנית כזו משמשת 

 .לתלמידים הרגלי תזונה נכונים
כי מטרתו היא  ,נקבע 2005-ה"התשס, בחוק ארוחה יומית לתלמיד. ב   

 וכי במסגרת מפעל ההזנה, הפעלת מפעל הזנה בבתי ספר יסודיים
הממשלה , על פי החוק. יקבלו התלמידים ארוחה חמה אחת ביום

לצורך כך  .והרשויות המקומיות יקצו כספים להפעלת מפעל ההזנה
עוד . דים ולגייס תרומותהן רשאיות לגבות כספים מהורי התלמי

להפעיל  ,2004החליטה הממשלה באוגוסט  ,קודם לחקיקת החוק
 ,י"רש-א"קרן סאקט, במימון משותף של הממשלה ,את מפעל ההזנה

-2005)ה "בשנות הלימודים התשס. הרשויות המקומיות וההורים
פעל מפעל ההזנה מכוח החלטת  ,(2006-2005)ו "והתשס( 2004

הוחל בקיום מפעל  ,ז"בתחילת שנת הלימודים התשס. הממשלה
היא , התורמת חלק מהתקציב, י"קרן רש. ההזנה מתוקף החוק

 זההקרן התקשרה לצורך . שניהלה את מפעל ההזנה והפעילה אותו
 .2006באוגוסט  פרסומהשפנו אליה בעקבות  ,עם ספקי מזון

 ,ה יומיתחהעלתה כי גם ברשויות שבהן הוחלט חוק ארוהביקורת . ג   
הסיבות  .ח חלקית בלבד"התשס-ז"חלתו בשנים התשסההיתה 

התנגדות הרשויות המקומיות , העיקריות לכך היו מגבלות התקציב
התנגדות ההורים לשלם את , בעיקר בשל קושי כלכלי, להחלת החוק

קוח והבקרה הליכי הפי. חלקם וקשיים ביורוקרטים בהחלת החוק
לא היו , על ההיבטים התזונתיים והתברואתיים של מפעל ההזנה

 .נאותים
במצב הקיים אין ודאות כי כל , רד מבקר המדינהשלדעת מ. ד   

ראוי כי . אכן זוכים לקבלה ,התלמידים הנזקקים והזכאים להזנה
, החינוך ימשרד :משרדי הממשלה המשתתפים בהחלת החוק

 ,בשיתוף השלטון המקומי ,ש הממשלההפנים ומשרד רא, האוצר
יבחנו ביסודיות את השפעת מפעל ההזנה על אוכלוסיית התלמידים 

באופן שיאפשר להשיג את מטרות  ,הזכאים ויפעילו את מפעל ההזנה
 .אי השגתן מקשה לקיים יום לימודים ארוך .החוק

תנו ובתאגידיה בתחומים אלה נעשה יימומלץ לוודא שהתפקוד בעיר   
 .ולדווח על חריגים לצורך מניעתם, כנדרש
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 ברשויות אחרות 2008ממצאי נציב תלונות הציבור לשנת מלימוד לקחים  4.34 

 מסירת מידע להורים גרושים בנוגע לחינוך ילדיהם 4.34.1  

אשר  ,בות גרושים המתגוררים בבאר שבע ובמודיעיןא, המתלוננים. א   
קבלו על שהעיריות , ילדיהם מתגוררים בכתובת שונה משלהם

, ביישובים אלה אינן שולחת להם מידע שוטף הנוגע לחינוך ילדיהם
 .אלא רק להורה שאצלו גר הילד

כי בשל מגבלה טכנית בממשק , כל אחת בנפרד, שתי העיריות טענו. ב   
ובין  בין מערכות המחשוב המופעלות במינהל החינוך שבעיריות

נבצר מהן לשלוח את המידע , מערכת המחשוב במוסדות החינוך
אחת העיריות אף ציינה כי עשויה להיות . לשתי כתובות שונות

למשל בשל אופי האפוטרופסות על , מניעה משפטית למסירת המידע
 .או בשל תוכן הסכם הגירושין בין הורי הילדים ,הילדים

טרופוסים הטבעיים של ילדיהם שני ההורים הם האפו, על פי חוק. ג   
, וכל אחד מההורים זכאי וגם חייב לדאוג לצורכי ילדיו, הקטינים

בצד חובה זו זכאי כל הורה לקבל . ובכלל זה לחינוכם וללימודיהם
אלא אם כן בית משפט או הסכם , מידע הנוגע לחינוך של ילדו

 גם כאשר ילד גר עם אחד ההורים ממשיך. גירושין חתום קבע אחרת
הזכאי לקבל מידע על  ,ההורה השני להיות אפוטרופסו הטבעי

לפיכך הרשות המקומית ומערכת החינוך צריכות לפעול . חינוכו
בעיה טכנית אינה יכולה להיות סיבה . באופן המתיישב עם זכות זו

 .למניעת קשר עם אחד ההורים
נוכח חשיבות הזכות של שני ההורים לקבל מידע על ילדיהם ומתוך . ד   

יזמה , רצון לקדם את גיבוש הפתרון לבעיה שהיתה בעיקרה טכנית
הנציבות פגישה בהשתתפות נציגים ממרכז השלטון המקומי 

שהיא הגוף האחראי לתכנת המחשב , ומהחברה לאוטומציה
משרד החינוך וכן נציגים מ, המופעלת במינהל החינוך בעיריות

בפגישה . האחראים להפעלת תכנת המחשב המופעלת בבתי הספר
אישרו כל הגורמים המקצועיים העוסקים בדבר כי הסעד שביקשו 

 .הוא בר ביצוע מבחינת הרשות המקומית, המתלוננים
בפגישה הוחלט כי הגופים ייערכו לשינוי המדובר באופן שיהיה . ה   

את המידע מהרשות , דוארבאמצעות ה, אפשר לשלוח במישרין
המקומית למתלוננים ולהורים אחרים המעוניינים בכך וללא צורך 

 .בהסכמת ההורה השני

 גביית שכר לימוד בגני ילדים שלא כחוק 4.34.2  

ון מבמצפה ר 4-3מתלוננת ביקשה לרשום את בנה לגן עירוני לבני . א   
שגביית שכר אף שטענה , ח"ש 716ונדרשה לשלם שכר לימוד בסך 

בירור התלונה העלה שהמועצה המקומית . הלימוד אינה חוקית
לשלם  ,4-ו 3מהורי תלמידי הגנים העירוניים בני  הרשד ,מצפה רמון

 10%)שכר לימוד עבור חודש לימוד אחד   ,לה בעת ההרשמה לגנים
המועצה הסבירה כי התשלום נועד לשפר את (. משכר הלימוד השנתי

מש למימון הוצאות שאינן שוכי הוא מ, שלה פעילות מערך הגנים
 .מכוסות על ידי משרד החינוך
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קובע כי כל מי שחל עליו לימוד , 1949-ט"התש, חוק לימוד חובה. ב   
החלה )צו לימוד חובה . זכאי לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי ,חובה

קובע כי לימוד חובה יחול על ילדים בני , 1999-ט"התשנ, (בגני ילדים
מכאן שתלמידי הגנים ביישוב זה . המתגוררים במצפה רמון 4-ו 3

, נוסף על כך. פטורים לחלוטין מתשלום שכר לימוד, 4-ו 3 בני שהם
מי מכי  ,ל משרד החינוך בעניין תשלומי הורים קובעים"חוזרי מנכ

לא ידרשו דמי הרשמה או כל תשלום אחר בעד , שזכאי לחינוך חינם
 .לימודיו

כי גביית שכר לימוד מהורים  ,לעיל קבעה הנציבות נוכח האמור. ג   
ללא קשר למטרה שלשמה , מנוגדת לחוק 4-3לתלמידי הגנים לבני 

הנציבות הצביעה לפני המועצה על . גובה המועצה את התשלום
 .הצורך להפסיק ולגבות תשלומים אלה

 .מומלץ לוודא בעירייתנו שהתפקוד בתחומים אלה נעשה כנדרש   

 מתגובת מנהלת אגף הגיל הרך על תלונה בנושא  -קייטנות קיץ 4.35 

נה הקייט לדברי המלין מחיר. ת המבקר בנושאהגיעה תלונה ללשכ 1.6.09-ב. א  
לעומת קייטנות אחרות של  ,ח"ש 1,400מד על וע זמופרהיה  במרכז קהילתי

 . ח"ש 1,270 ןשעלות, החברה העירונית
ההרשמה לקייטנה הסתיימה כבר בחודש , לדעתו בנוסף על המחיר המופרז. ב  

 .וו איפה לרשום את ילדלא היה ליוני ו
  

 :9.6.09-בתגובה מ, ס"לימודי העשרה בחברה לתנו/מנהלת אגף הגיל הרך  
אשר על פי דרישת הורים כל הפעילויות , מדובר בקייטנת צהרון מורחב. א  

גדולה לפעילות חיצונית לפיכך המפעילה מחויבת בכל יום . מגיעות לקייטנה
יצוין כי הפעילויות מדי יום איכותיות . ומפעילות משנית לשעות הצהריים

 .ומגוונות
הראייה לכך שהדרישה לצהרון גדולה ו לפניהם ךהול ןשל הגננת והצהרו םשמ. ב  

מיד עם הפרסום של  ,רים מבטיחים את רישום ילדיהם לקייטנת צהרוןווהה
 .הקודם זוכהשל  לכלההרישום על פי . קייטנותהחברה העירונית בעניין ה

 .ליום קצר 25, ליום ארוך 72מתוכם , ילדים 100למחזור ראשון נרשמו . ג  
 .ילדים 33רישום של  אזכבר  ההילמחזור שני 

עמד זו שנה  ,ימים 15עבור פעילות בת  16:30מחיר קייטנת צהרון עד השעה . ד  
החברה העירונית מקפידה על מחיר אחיד . ח למשתתף"ש 1,400על  ,רביעית

כמו סוגי  ,אלא אם כן משתנים תנאי הקייטנות, בקייטנות צהרון מורחב
 .יצירות ובילויים מחוץ לקייטנה

 מבנה מטה מינהל החינוך 4.36 

שתקציבו הגבוה בין מינהלי , המבנה הנוכחי נוצר לעת שריכוז וניהול הנושא. א  
. כלכלה ומשאבים, היה בראשות יועצת ראש העירייה לחינוך, יההעירי

 .על המהות שמאחורי תואר זה, הביקורת כבר השיגה בעבר
שאינם בטיפול מלא של  ,שיש תחומים במטה ,בין השאר עלו ממצאים בעבר. ב  

מצוי  ,עלו תהיות גם אם כל תחום הטיפול בבטיחות בעבודה .נושא משרה
 .האחראי לכך במטה המינהל כנדרשטופל על ידי ומ
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 :31.8.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך   
תחום טיפול בתאונות עבודה אכן מצוי ומטופל על ידי האחראי לנושא    

והראייה לכך היא הירידה הדרסטית בכמות העובדים הנפגעים בתאונות 
ינוך כ הנפגעים את העובדים בבתי הספר של הח"יש לנטרל מסה. עבודה

היות וההיתכנות , שהם הנפגעים העיקריים שלא באשמתם ,המיוחד
 .היא גבוהה בגלל אופי התלמידים ,להיפגעות בבתי ספר אלה

. זה סוג של היפגעות שאינה תלויה בעבודה, גם הנפגעים בתאונות דרכים   
כולל ביקורי בית  ,כנסים ותחקירים, בהדרכות, מינהל החינוך נוקט באמצעים

 .געיםאצל הנפ
 

נשאלו גם שאלות על . ייחודיים לעירייתנוהיו גם מרחב צפון ומרחב דרום . ג  
 .ותחום האסטרטגיהבמבחן התוצאה  תפקוד ותכני האגף לפיתוח ובקרה

שילוב  ,בין מינהלי החינוך ,צוין בדוחות קודמים גם פיצול הטיפול בנוער. ד  
 .בנושא ייחודי זה תוך המלצה לשקול קיום מתכלל ,חברתי ואחרים

התאמת את , לשקול לאחר מינוי ראש המינהל החדשה לחינוך לפיכך מומלץ. ה  
ברשויות מקומיות דומות בהתאמה לנהוג גם , המבנה הארגוני למצב הרצוי

 .פנים וחוץ מיהבהירות בנושא כלפי גור זאת גם לצורך. אחרות
כולל חלוקת , נוהל מפורט של המבנה החדש, מומלץ להכין גם במינהל זה. ו  

בינו לבין , הדיווחים בתוך המטהוהבקרות , התפקידים, הסמכויות, אחריות
וכלפי משרד , בממשק עם גורמי פנים וחוץ, לרבות בניהול עצמי, בתי הספר

תאים מוצע לשקול למנות בעל תפקיד מ, לנוכח היקף הפניות בנושא. החינוך
שיפור ובירכז גם את הטיפול והמשוב על פניות ותלונות  ,שבנוסף לתפקידו

 .השירות לציבור
מהותן , ןנתכ, תוארי המשרותאת זו עשויה להיות גם הזדמנות להתאים . ז  

ולהשלים  גם ברשויות דומות אחרות, ההנחיותלמקובל על פי  -ורמת התפקיד 
הדרישות להכרת רשות מקומית שהינה אחת , גם בתחום זה את השקיפות

תקדמות מניתן ללמוד בנושא גם מניסיונן של רשויות אחרות מה .כאיתנה
 .בנושא ובעלות הישגים מוכחים בתחומיו

 

 :22.9.09-בתגובה מ, ראש מינהל אמרכלות  
 .טרם הסתיים, מבנה ארגוני בהליך בנייה  

 וציוד היקפי במערכת החינוךבקשה להארכת חוזה למתן שירותים עבור מחשבים  4.37 

קשה בב ,לוועדת מכרזים 2009פנתה במרץ  ,מנהלת הרשות למחשוב ובקרה. א  
היקפי  דעבור מחשבים וציו ,לאשר הארכת חוזה עם ספק למתן שירותים

נמצא בחתימות לקראת  ,זאת משום שנוסח המכרז החדש .במערכת החינוך
לחתימת החוזה עם הזכיין  לא יעמדו בלוח זמנים, הלהערכת. פרסום המכרז

 .תום תקופת ההתקשרות הקודמת  -1.4.09לפני 
וזאת על פי מחירי  30.5.09הוועדה אישרה הארכת החוזה עם הספק עד . ב  

 .םודהמכרז הק
על מנת להימנע , הביקורת חוזרת וממליצה על יציאה למכרזים במועד. ג  

 .בגין איחורים בטיפול, תוקפם פגשמהארכת חוזים 

 מתנדבים בחינוך גמלאים הסתייעות בעמותות 4.38 

גם בדוחות העבר צוינה האפשרות להסתייע בתחומי החינוך בפעילות . א  
. לרבות מורים בדימוס ובעלי מיומנות בתחומים הנוגעים בדבר, מתנדבים
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לרבות , הסתייעות כזו עשויה גם לחסוך בעלויות העירייה בתחומים אלה
 .ודעטיולים ו, חוגים, א"יול/א"ביוח

במטרה לסייע , עמותה מסוימת הוקמה לדוגמה על ידי גמלאים מתנדבים. ב  
למנוע תופעות אלימות ולתת יחס אישי לכל , לתלמידים בשיפור הישגים

משתלבים במהלך יום , לבתי הספרהם מגיעים באופן קבוע ומסודר . תלמיד
עיקר עבודתם בקידום . הלימודים ומלמדים בכיתות ובקבוצות מצומצמות

הנחת . תלמידים חלשים ונזקקים אך גם בטיפוחם של תלמידים חזקים
בתי בכי עצם נוכחותם של מבוגרים מנוסים ובעלי סמכות , העמותה היא

ובין אם , בפעילות לימודיתבין אם בסיוע לילדים בודדים או בקבוצות , הספר
יכולה לתרום לשיפור הישגי , באיתור מוקדם של ניצני ריב בהפסקות

בדרך זאת נעשה שימוש חיובי ותורם במאגר . התלמידים ולמיתון האלימות
לטובת , חלקם הגדול משכיל ועשיר בניסיון חיים, העצום של הגמלאים

פשרות לגמלאים תוך הענקת א, מערכת החינוך במוסדותיה ומחוצה להם
 .לחוות עשייה בעלת משמעות במסגרת מאורגנת ותומכת

 יש ביניהם. מורים רקולא , המתנדבים הם גמלאים מכל תחומי העיסוק. ג  
תנאי . חברות ממשלתיות ועוד, ל"יוצאי צה, עובדות סוציאליות, אחיות

שיכול לשמש מודל חיקוי , ואיש תרבות ןהגו, להיות משכיל: הכניסה
וכל גמלאי מביא משהו מן הידע , המגוון האנושי תורם אף הוא. והזדהות

, רפלקסולוגיה, לרבות בשיעורי מחשב, האישי שלו בפרויקטים מיוחדים
, הנחיה לתזונה נכונה, הקמת אתרי אינטרנט, לימודי שחמט, לימוד חלילית
 .ם ועודלימוד כישורי חיי, הקמת ספרייה

אך , להורים ולמנהלי בתי הספר, למורים, שילוב הגמלאים תורם לתלמידים. ד  
לקשר שבינם לבין בני הנוער ולהערכת הצעירים את , גם לגמלאים המתנדבים

. מתנדבים 550פעלו , בפרויקט של עמותה זו. תרומת בני הדור שקדם להם
ללמוד מלקחי מומלץ  .לרבות בעירנו, יישובים ברחבי הארץ 20-הוא התנהל ב

 .ולהרחיבו לתחומים ולמתנדבים נוספים ,פעילותו עד כה

 עמותות מתנדבים וסיועם להשגת יעדי ומטרות העירייה 4.39 

פועלת בערים אחרות להקטנת הפערים ולהגברת , עמותה לשינוי חברתי. א  
 .המעורבות והאחריות האישית בחברה הישראלית

, מרכזי העשרה ברחבי הארץ, באמצעות מתנדבים, העמותה הקימה והפעילה. ב  
לתלמידים משכונות מעוטות , רגשית -המספקים תמיכה חינוכית וחברתית 

, מרכזי העשרה אלה מהווים מסגרת לתלמידי כיתות ג עד ו. הזדמנויות
חברתיים ורגשיים וזקוקים לתמיכה , המתמודדים עם אתגרים לימודיים

הילדים נבחרים לתכנית . אל האישי שלהםעל מנת לממש את הפוטנצי, נוספת
על פי מערך , בשיתוף רכז מטעם העמותה, על ידי הסגל החינוכי של בית הספר

הכוללת מטרות , לכל ילד נבנית תכנית מיקוד אישית. שיקולים רחב
 .חברתיות וההתנהגותיות, לימודיות

סגל  בשיתוף פעולה מלא עם, מרכז ההעשרה פועל בתוך מבנה בית הספר. ג  
מערכת ייחוס , מתוך הבנה שבית הספר היסודי מהווה בגילאים אלה, המורים

חוויה של הצלחה בלימודים . מרכזית ומתאימה ביותר ליצירת שינוי חיובי
בכל . עשויה להיות משמעותית להצלחתו של הילד ובחירותיו בעתיד, ובכיתה

וע בשעות אשר מגיעים לפעילות פעמיים בשב, ילדים 25-מרכז משתתפים כ
המתנדבים מחולקים לשני צוותים . אחר הצהריים ומספר דומה של מתנדבים

 .ומגיעים פעם אחת בשבוע למשך שעתיים וחצי



 
 מבקר עיריית ראשון לציון  

494 

 

' תלמידי כיתות י, מלאיםג, סטודנטים, לפעילות מתנדבים עובדי היי טק. ד  
 .ל"במסגרת העמותה הנ, חיילים ועוד, מחויבות אישיתבפרויקט 

פתח , הרצליה, תל אביב, כדוגמת חולון, ברשויות רבותהעמותה פועלת . ה  
מומלץ לבחון את האפשרות לשלב את . 'באר שבע וכו, ירושלים, תקווה

ללא , א"יוח/א"לרבות במסגרת יול, פעילות העמותה ודומותיה גם בעירנו
 .תוספת עלות לעירייה

 הורים ותלמידים לתפקוד מוסדות החטיבה העליונה, הערכת מורים 4.40 

על  ,דעות הנשאלים במסגרתו את מאפשר לקבל ,ב ודומיו"מיצבהמשוב . א  
משוב דומה נהוג גם במוסדות להשכלה גבוהה  .תפקוד המוסד ואף על ערכיו

 .לגבי המרצים וכן בקרב עורכי הדין על השופטים
גם  ,ל"ביר שאלון דומה להערכה ולשביעות רצון של הנעמומלץ לשקול לה. ב  

כך ניתן יהיה לאתר נקודות תורפה . הספר בחטיבה העליונה ימתפקוד בת
-תכני והן בתחום התפקוד המינהלי-הן בתחום הערכי, לשיפור בכל מוסד

 .חברתי-כספי
גם מצד כל שאר , ל"ניסיון הביקורת מורה שלשקיפות הנתונים ובמציאות כנ. ג  

ריגים וגם יש יתרון רב גם לגילוי המקור והסיבות לח, הצדדים הנוגעים לכך
יבה שיתנגד סאין כל , ם כנדרשנמוסד הסבור שניהולו וערכיו היל. למניעתם

 .למשאל כזה שישקף זאת ואולי אף נהפוך הוא
ולחלק , לערוך פיילוט 2009-מנהל גימנסיה הרצליה בתל אביב החליט ב. ד  

הסקר . שיעריכו בו את ההתנהלות וההתנהגות של מוריהם ,לתלמידים סקר
תייחס רק למורי בית הספר שנתנו את הידי הכיתות והוא חולק לתלמ

ותוצאותיו נועדו , על הסקר ענו התלמידים אנונימית. הסכמתם להשתתף בו
ביא לההודיע המנהל שהוא מתכונן , יילוטאם יצליח הפ. לעיני  המורים בלבד

להפיץ את הסקר בקרב כל כיתות , בעתיד את התוצאות לידיעת ההנהלה
ועל , טים שוניםפהסקר כלל מש. ולרתום יותר מורים שישתתפו בו, התיכון

במידה רבה "הספרה חמש מציינת  .התלמידים היה לדרגם מאחת עד חמש
המורה ", "המורה מתייחס לתלמידים בכבוד: "בין המשפטים בסקר". מאוד

המורה ", "אתה מרגיש נוח לפנות למורה בבקשת עזרה", "מגיע בזמן לשיעור
המורה מעביר את חומר ", "מנושאים קרובים לחיי התלמידים נותן דוגמה

המבחנים מייצגים באופן הוגן את החומר ", "הלימוד בצורה מעניינת
המורה נותן תחושה שאכפת לו ", "המורה מוכן להסביר שוב", "הנלמד

המורה "ו" המורה מחזק אצל התלמידים אמונה ביכולתם", "מהתלמידים
 ".ת והשקפותועימעודד הבעה של מגוון ד

 והנשרה שיעורי נשירה 4.41 

מספר הנושרים במגזר היהודי בין , לפי נתוני המועצה הלאומית לשלום הילד. א  
 היו כמעט רבע מהם. תלמידים 19,200-כ היה ,(2008)ח "לתשס( 2007)ז "תשס

 .עולים חדשים
 6.3%-ל 5.3%-קפץ מ ,שיעור הנשירה של תלמידים בכיתה יא, לפי הנתונים. ב  

זאת בהשוואה לירידה . וגם בכיתות האחרות נרשמה עלייה בהיקף התופעה
 .בשיעור הנשירה שנרשמה מאז תחילת העשור

הפערים בין קבוצת ילדים עולים לתלמידים  נתוני הנשירה חושפים את. ג  
בהן , יב-הפערים גדולים במיוחד בכיתות י. בכל שכבות הגיל, ותיקים

מהתלמידים העולים בכיתה י  5.9%, כך למשל. מתגברת הנשירה מבתי הספר
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בכיתה יא . באוכלוסייה היהודית הכללית 3.7%-בהשוואה ל, נשרו מלימודים
 .6.3%מול  7.8%עומדים הנתונים המקבילים על 

, על הקשר שנטען כי קיום בין היקף ההנשרה להיקף ההצלחה בבחינות בגרות. ד  
בלנו את נתוני ההנשרה והנשירה בשנים ילא ק. ב בדוחות קודמיםכבר נכת

 .האחרונות ממוסדות החינוך בעירנו
כדי , מומלץ שנתונים אלה יהיו זמינים ושקופים למקבלי ההחלטות בנושא. ה  

 .לוודא מגמת השתפרות גם בתחום זה

 תלמידים לקויי למידה 4.42 

 ,עלייה של כשני אחוזים בשנה פורסם כי בעשור האחרון חלה 2009במאי . א  
אובחנו  8%רק  98בשנת . במספר התלמידים המאובחנים כלקויי למידה

 22%-כ 2007מהתלמידים ובשנת  14%אובחנו  2001בשנת  .כלקויי למידה
 .מהתלמידים נחשבו לבעלי ליקויי למידה

דורשים התאמות והקלות  ,המשמעות היא שכמעט רבע מהתלמידים. ב  
העלייה , ברי האחראית לנושא במרכז הארצי לבחינות והערכהלד. במבחנים

 .נובעת בין השאר מאבחונים לא מקצועיים של לקויי למידה
בבקשה לקבל נתונים  ,לאגף בתי ספר במינהל 2009הביקורת פנתה במאי . ג  

ט "ל תשס"שאובחנו בעירנו כלקויי למידה בשנה ,אודות מספר התלמידים
שכבות לימוד , ה של גילאיםקלוחלרבות לפי , ז"ח ותשס"בהשוואה לתשס

 .המידע לא היה זמין אז בידי האגף. ובתי ספר
  תלמידים 750ט אותרו "כי בשנת תשס ,עדכנה מנהלת האגף 15.7.09-ברק . ד  

 . כלקויי למידה (2%-כ)

 ות של פנדמיה משפעת החזיריםהיערכות לאפשר 4.43 

התריע , כבר בביקורת שנערכה בעבר על היערכות לשעת חירום ולאסון טבע. א  
עד  .ראה נספח ג -לפירוט . לעת מגפהגם המבקר על הצורך להיערך כנדרש 

 .לא בוצע עדיין חלק מהסיכום האמור בנספח ,2009סוף אוגוסט 
הכולל , החינוך בנושא שפעת החזיריםל משרד "הופץ חוזר מנכ 16.8.09-ב. ב  

היערכות והנחיות למנהלי , מידע והסברה, הנחיות כלליות למוסדות חינוך
לתלמידים , הנחיות להורים, היערכות בסביבת המוסד החינוכי, בתי הספר

 .ולצוות החינוכי
דוח על ההיערכות  ,מומלץ שראש מינהל החינוך תגיש בקדימות הראויה. ג  

 .בחוזר לביצוע האמור
 

 :19.8.09-בתגובה מ, עורכת הנהלים   
. יש הצעת נוהל להיערכות העירייה לטיפול בהתפרצות פנדמיה של שפעת. א  

לאור  .נספגו בו הערות גורמים נוגעים בדברו, הנוהל הופץ להתייחסויות
 .ליישם אותו/התפשטות שפעת החזירים יש לדעתי להתחיל להפעיל

לרבות מעבר ללמידה בסיוע אינטרנט בעת , במוסדות חינוךלגבי ההיערכות . ב  
אשר , הנושא אמור להיכלל בנוהל חירום של מכלול חינוך ,היעדרות מהמוסד

, ל"עדיין לא הודיעו לי מי אחראי לגיבוש טיוטה לנוהל הנ. אמור להיערך
  .יבתיאום עם מנהל אגף חירום וביטחון בחברה לביטחון וסדר ציבורי ואית

, של מנהלת מרכז מידע ,מכלול תמיכה -ש הצעה לנוהל במצבי חירום י. ג  
 .במינהל לשילוב חברתי ,בקרה וחיזוי צרכים, מחשוב
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 ד"לימוד לקחים מפס 4.44 

 (שושנה דניאל, גן כיף לי' אורטל חפץ נ, סוזן טולדנו) 5050/04ד עב "פס 4.44.1  

בגין פיטורים  לפיצוי, ד עסק בתביעת גננות כנגד מעסיקתן"פסה. א   
 .מחמת היריון ולקבלת מלוא זכויותיהן

כי הזכות לשוויון  ,בית הדין האזורי לעבודה קיבל את התביעה ופסק. ב   
מכוח חוק שוויון , בעבודה קיבלה מעמד של זכות יסוד חוקית

חוק זה אוסר על הפליה בין . 1998-ח"התשמ, הזדמנויות בעבודה
הפליה בפיטורים מעבודה של . יםעובדים בשל היריון או היותם הור

, הפליה אסורה ופסולה המהוו, רק בשל היותה בהיריון, אישה
. נטל ההוכחה לפי החוק מוטל על המעביד. קרון השוויוןיהמנוגדת לע

על העובד להוכיח בשלב , בכל הקשור בפיטורים מעבודה, אולם
לאחר  .כי לא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו ,ראשון

גם אם היתה הצדקה עניינית כלשהי . מכן עובר הנטל למעביד
היה שיקול  ,לפיטורי העובד ואחד השיקולים שלקח המעביד בחשבון

, יש בכך משום הפרה של החוק, פסול שמבוסס על הפליה אסורה
 .המקימה זכות לפיצוי עבור העובד

ל בית הדין פסק פיצוי לכל אחת משתי הגננות וקבע כי רצונם ש. ג   
 .הוא מובן ,הורים שגננת או מורה לא יתחלפו במהלך שנת הלימודים

במסגרת קבלה של , אולם אינו מצדיק לקיחת שיקול שכזה בחשבון
 .עובדת לעבודה או פיטוריה

 .גם בעירנוהיו יאם , במקרים דומיםד "ללמוד מלקחי פס מומלץ. ד   

רד החינוך ועיריית משה צימרמן ואחרים נגד מש) 8899/08ד עתמ "פס 4.44.2  
 (רעות-מכבים ,מודיעין

חויב משרד החינוך לתקצב הקמת מבנה קבע , לראשונה בישראל. א   
 .המנוהל באופן פרטי, לבית ספר תיכון במודיעין

די את להחליף באופן מי ,העותרים ביקשו להורות למשרד החינוך. ב   
יבילים במבנים , המבנים היבילים בהם פועל בית הספר הדמוקרטי

כי המבנים עומדים , בין היתר, העותרים טענו. חדשים ותקינים
כתוצאה מבלאי  .ל"הרבה מעבר למותר על פי חוזר מנכ ,בשימושם

בין , המשיב טען. נשקפת לתלמידים סכנה בטיחותית ,חמור שלהם
 ,יש להעדיף בנייה עבור בתי הספר הרגילים, כי על פי מדיניותו, היתר

 .ספר ייחודייםעל פני בניית בתי 
, בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה ופסק כי החלטת המשיב. ג   

. איננה סבירה בעליל, לפיה אין לתקצב מבנה של קבע לבית הספר
במבנים יבילים  ,אין זה סביר שבית הספר יפעל במשך כתשע שנים

לשימוש  ,שסופקו על ידי המשיב ונועדו על פי טיבם ,בלתי ראויים
אין זה סביר שבגין חשש מפני מקומות . ש שנים בלבדמרבי של חמ

לא יוקצה תקציב בינוי לבית ספר המצוי , ריקים בכיתות רגילות
ועל פי התחזית מספר " מלאות עד אפס מקום"שבה הכיתות  ,בעיר

אין זה סביר להימנע מלתקצב בניית מבנה . התלמידים ימשיך לעלות
המשיב וגורמים  שהוקם ביוזמה משותפת של ,עבור בית הספר

מגיל  ,נוספים ויועד מלכתחילה לשמש כבית ספר ממלכתי רב גילאי
 ,אין זה סביר שהמשיב יאלץ את הורי התלמידים .שנה 18הגן ועד 

כדי לממש את הזכות  ,לשוב ולפנות לבית המשפט פעם אחר פעם
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אשר יבטיחו את  ,הבסיסית של ילדיהם לחינוך הולם ולאמצעים
 .הגשמתו

עות ההחלטה עלולה להציף את משרד החינוך והרשויות משמ. ד   
על ידי עשרות בתי ספר מוכרים שאינם  ,המקומיות בתביעות דומות

על הרשות המקומית להיערך . הסובלים ממחסור במבנים, רשמיים
 .לכך בהתאם

 טיפול בפניות למוקד -השירות לציבור  4.45 

על כל הפניות שהוקלדו בתכנת המוקד  ,דיווח מנהל המוקד העירוני 20.8.09-ב. א  
" טופלו"ושטרם טופלו או דווחו כ, 31.7.09-1.1.09בטווח התאריכים  העירוני

 .ברישומי המוקד
: כ הפניות הפתוחות"מסה 8%-כ ,פניות פתוחות 250במינהל החינוך נרשמו . ב  

מיוני  9%, ממאי 22%, מאפריל 9%, ממרץ 21%, מפברואר 14%, מינואר 12%
 .מיולי 13%-ו

, על מנת לשפר את השירות הניתן לתושבי העיר, על פי הוראת ראש העירייה. ג  
או דווחו /שפניותיהם טרם טופלו ו ,יש כוונה ליצור קשר עם התושבים

אי . רישומי המוקד העירוני ולעדכנם בסטטוס הטיפול של פנייתםב" טופלו"כ
לעדכן את תהליכי  ,המינהלים להנחות את עובדיהם ראשילכך התבקשו 

זאת על מנת שניתן יהא לספק תשובות  .1.9.09פי סיום טיפול עד צוהביצוע 
 .לתושבים נייםבי

 .בהקדם על המינהל להקפיד ולסיים את הטיפול בפניות האמורות. ד  
              המליצה  ,רות לתושב בלשכת ראש העירייהימנהלת פניות הציבור והש. ה  

כרפרנט לטיפול  ,במינהל חינוך המיומן בנושאעובד  על מינוי  24.9.09-ב
 .בפניות הציבור

 2009-ט"התשס, (2תיקון מספר )הצעת חוק זכויות התלמיד  4.46 

כאשר מטרתה , ל מטעם הממשלה"חוק הנההתפרסמה הצעת  2009ביולי . א  
ותו של לבין זכ ,לאפשר איזון הולם בין ההגנה על האקלים הבית ספרי

 .במקרה שבו שוקלים את הרחקתו מבית הספר, התלמיד להליך הוגן
יש לאפשר למנהל מוסד החינוך להרחיק תלמיד ולהעבירו  ,על פי הצעת החוק. ב  

זאת באישור  .בלי להמתין עד לקבלת החלטה בערר, לאלתר, לבית ספר אחר
בהם אישור המפקח כאמור יינתן במקרים ש. של המפקח על מוסד החינוך

בשל מקרי אלימות חמורים או פגיעות : למשל, נדרשת הרחקה מיידית
שבהם נדרשת הפרדה בין פוגע לנפגע והגנה על חברי הקהילה הבית , מיניות
המצב שבו התלמיד . ובמקרים אחרים של הפרות משמעת קשות, ספרית
עלול להביא להתמשכות דיוני  ,בית הספר עד לקבלת ההחלטה בעררבנשאר 

עקב בקשות לדחיית מועד ההופעה לפני , הוועדה גם מטעמם של ההורים
, באישור המפקח הכולל, התיקון המוצע המאפשר. הוועדה בעילות שונות

להתיר הרחקה מיידית של התלמיד האלים לאחר ההחלטה בשימוע ולפני 
לבין , ליך הוגן מחד גיסאמביא לאיזון הראוי בין זכותו של התלמיד לה, הערר

מאידך  ,האליםהצורך להגן על ציבור התלמידים במוסד החינוך מפני התלמיד 
 .גיסא

הוצע לקבוע במפורש כי מנהל המחוז ישמע גם את מנהל מוסד החינוך שבו . ג  
וזאת כדי לאפשר , או את המפקח הכולל או מי מטעמם ,אירע האירוע האלים

להגיב לטענות ההורים  ,חקת התלמידלמי שקיבל את ההחלטה על הר
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 ,וכן כדי לאפשר למנהל המחוז לקבל החלטה מאוזנת, והתלמיד שהועלו בערר
 .תוך קיום הליך מאוזן והוגן, לאחר שמיעת כל הגורמים הנוגעים בדבר

: החוק המוצע יחזק את שתי הזכויות המהותיות של התלמיד במוסד החינוך. ד  
להגן על האקלים הבית ספרי , שכן מטרתו .וגןהזכות ללמוד והזכות להיות מ

 .ולדאוג לשלומם של התלמידים במוסד החינוך
 .ל"הצעת החוק הנ למקרה שתאושרעל מינהל החינוך ובתי הספר להיערך . ה  

 תלונה על התנהלות מנהל ומורי בית ספר בעיר 4.47 

. ל"בנושא הנהתקבלה בלשכת המבקר תלונה שנשלחה למבקר המדינה  21.9.09-ב  
אין אנו בודקים את פרטי העובדות , היות והתלונה תיבדק על ידי מבקר המדינה

בהתאם , עולה השאלה האם נהג בית הספר, למרות האמור לעיל .ואמיתותן
 :המפורטות כלהלן, ל משרד החינוך"להנחיות חוזר מנכ

היבטים  -טיולים ופעילות חוץ בית ספרית  ( -ג) 9/ה"ל תשס"חוזר מנכ. א  
עוסק בקשר עם ההורים והאחריות על , 8סעיף , ארגוניים-פדגוגיים

 :התלמידים
הן מטעמי בריאות והן , נשלח תלמיד הביתה במהלך הטיול: "8.4.2סעיף    - 

לאחר תיאום עם משפחתו , יוחזר לביתו בלוויית מבוגר, מטעמי משמעת
ע על כך למנהל חובה על האחראי לטיול להודי. ובליווי הסבר מדוע הוחזר

 ".בית הספר
, מותנה בהסכמת הורים לתלמידים בוגרים, חריגים במקרים: "8.4.3סעיף    - 

אך יש לוודא את , אפשר לשלוח את התלמיד באופן עצמאי אם אינו חולה
 ".עלייתו על כלי הרכב

, רכז השכבה, הוועדה הפדגוגית הבית ספרית בהרכב המנהל: "8.6סעיף    - 
כי בשל קשיי , יכולים להודיע להורי התלמיד, החינוכי המחנך והיועץ

מלווה ( על חשבונם)עליהם לצרף , (בריאות)התנהגות או קשיי התנהלות 
הודעה על כך תשלח כשבועיים . בוגר לתלמיד כתנאי להשתתפותו בטיול

 ".לפני היציאה לטיול
אי , פריתהטיול הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הבית ס: "8.7סעיף    - 

על בית הספר לדאוג לתכנית . השתתפות בו אינה מקנה לתלמיד חופשה
במסגרת בית הספר לתלמידים שמסיבות שונות אינם , לימודית חלופית

תלמידים אלה מחויבים להגיע יום יום לבית הספר . נוטלים חלק בטיול
 ".קוח מתמידיולהימצא בין כתליו תחת פ

 :נוהל הרחקת תלמיד ( -א)2/ג"ל תשס"חוזר מנכ. ב  
העברה תעשה בתיאום עם : "בית הספרמהעברה והוצאת תלמיד   -6סעיף    - 

יש לקבל החלטה על הוצאה במועצה . בהתאם לתקנות, המפקח ובאישורו
ההחלטה  .א בתקנות4הכוללת בעלי תפקידים בהתאם לתקנה , פדגוגיתה

ורים לקבלת יש לזמן את הה. הכולל נימוקים להחלטה, תלווה בפרוטוקול
ההחלטה תהיה בכתב ומנומקת ותימסר . תגובתם ולהשמעת טענותיהם

מנהל יודיע לתלמיד ולהורים כי הם רשאים לערער על ההחלטה  ה. כדין
לא יורחק ... ימים מיום שהומצאה להם הודעה 14תוך , בפני ועדת שימוע

החלטת הוועדה תינתן . תלמיד עד להגשת ערר ולאחר קבלת ההחלטה בערר
יעשה בשיתוף עם הרשות המקומית יתהליך ההעברה . עד שבוע מיום הדיון

 ".והיא תדאג למקום לימודים חלופי



 
   מערכת החינוך/  30דוח שנתי 

 

499 
 

ההחלטה בערר ... בכל מחוז תוקם ועדת שימוע: "ועדת שימוע  -7סעיף    - 
לאחר שהורי התלמיד והתלמיד ישמיעו את , תינתן על ידי מנהל המחוז

 ".בכתב ומנומקת ההחלטה תהיה. טענותיהם לפני הוועדה
 

 :25.10.09-בתגובה מ, מנהל בית הספר  
כולל מסמכים נוספים ועדויות של  ,תשובות מפורטות, לאור חקירת מבקר המדינה  

יאמר מיד שמדובר בתלמיד . דמחנכת הכיתה ומורות בית הספר ימסרו בנפר
. במהלך כל השנה ,תהישהתנהל בצורה אלימה כלפי חבריו והמורות שלימדו בכ

, יועצת, רכזת, שיחות מחנכת: כולל, הטיפול בו עבר את כל השלבים המקובלים
 .מנהל בית הספר וועדה בינמקצועית עירונית בראשות מפקח בית הספר

 :להלן ההתייחסות לאירועים שהוזכרו  
התלמיד ומשפחתו קיבלו הודעה על כך שהוא מושעה מהסיור השכבתי . א  

אימו אישרה שידעה . ב בעיות המשמעת והתנהגותו הבעייתיתעק, בירושלים
רב שלפני הסיור קיבלו כל תלמידי שכבת י מסרון עיחד עם זאת ב. על ההשעיה

 .המזכיר את היציאה לירושלים ושעת היציאה ,לטלפון הנייד של ההורים
 .המסרון נשלח בטעות גם לאם

ו את תלמידי השכבה בבוקר הסיור מנהל בית הספר וצוות המורים קלט. ב  
התלמיד . מקום המפגש של האוטובוסים והסיור יצא לדרך, במתחם החי כיף

דקות לאחר הזמן  40-האוטובוסים עזבו את מקום המפגש כ. לא נכח במקום
התלמיד נסע באופן עצמאי עם תלמיד נוסף . ועדיין הוא לא נראה במקום
עם ( ילת הסיורשלוש שעות לאחר תח) 11:00לירושלים ויצר קשר בשעה 
 ,בשיחת טלפון שלי עם רכזת השכבה והמחנכת. התלמידים בשער הר הרצל

מכיוון שמבחינתנו הוא נעדר מיום , החלטנו לא לאפשר לו להצטרף לסיור
הצוות המלווה את הסיור וידא עם שני התלמידים שהם אכן . לימודים

עם הורי ההחלטה התקבלה רק לאחר שיחה . מכירים ויודעים את דרכם חזרה
כל תלמיד שמושעה  .האם אישרה באוזני את ביצוע ההחלטה. שני התלמידים

מפעילות חוץ בית ספרית חייב לשהות בבית הספר וללמוד בתכנית חילופית 
 . על פי מדיניות בית הספר

ציון ההתנהגות . מקצועות 8שליליים מתוך ציונים  7התלמיד צבר לחובתו . ג  
שבינו ובין ההצלחה בלימודים , ר בתלמיד נבוןמכיוון שמדוב. טעון שיפור

שהוחרפה בעקבות , ובבחינות הבגרות עומדת בעיית התנהגות קשה
. החליטה המועצה הפדגוגית על הישארותו כיתה, ההתנהלות של הוריו

השארות כיתה ולא , במשרדי להורים נאמר 18.6.09-בתעודה שנמסרה ב
ת תלמיד לא רלוונטים משום כך הסעיפים המתייחסים להרחק. הרחקה

 .במקרה זה
ראיה . בית הספר יצא מגדרו לסייע במהלך כל השנה ובחופשת הקיץ לתלמיד. ד  

בית הספר הזמין באופן אישי את התלמיד , שלמרות התנהגותו הקיצונית, לכך
לצערי התלמיד היה . לאחר שנכשל במבחן מועד א, למועד ב במתמטיקה

גם במקצוע היחידי שבו היה לו , יולי ולכןבארצות הברית כבר בתחילת חודש 
 .חיובי הציון השתנה

, גילה גישה חינוכית, בית הספר פעל לפי הנהלים וההוראות ,להערכתי. ה  
 .אמפטית ומקצועית לאורך כל שנת הלימודים, סבלנית
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 העברת זכויות חתימה בחשבונות בתי ספר 4.48 

אישור חברי את ביקש גזבר העירייה , 14.10.09-מ 23/09בישיבת מועצה . א  
לאור הנחיות חדשות של היועץ : המועצה להוסיף נושא מחוץ לסדר היום

אישור מועצה להעברת זכויות , נדרש בפעם הראשונה ,המשפטי של הבנק
כדי שהבנק יאשר העברת , חתימה ממנהלת גן נחום הקודמת למנהלת החדשה

בנוסף הסב הגזבר . היה חותם הגזבר על הבקשה אזעד . החתימהזכויות 
העירייה  ,שלמרות אישור המועצה", כי על הטופס תופיע ההערה, לבהתשומת 

ושבת השחשבון בית הספר , המצב אז היה". אחראית לחשבון בית הספר אינה
לאור התנגדות . לאשר הבקשה הכבר שלושה שבועות ומנהלת בית הספר לחצ

 .עצה לא הועלה הנושא על סדר היוםחבר המו
בוצעה העברת בעלות וזכויות  ,25.10.09-לדברי מבקרת חשבונות בתי ספר מ. ב  

אלא כחשבון פרטי על  ,אולם חשבון הבנק לא הוגדר כחשבון עירוני, חתימה
 .טופל הנושא. שם המנהלת

ת הם ם בשאר בתי הספר החשבונוהנושא בקדימות ולוודא שג את ש להסדירי. ג  
הדבר מעלה חשש כי כספי הרשות וההורים המופקדים  .בבעלות עירונית

שמש ערובה במקרים בהם מורשי החתימה יקלעו לקשיים עלולים ל, בחשבון
 .כלכליים

 

 המלצות.  5

 .4.6-4.3כמפורט בסעיפים , להקפיד על השלמת ביצוע המלצות מדוחות קודמים 5.1 
 

בספריות ציבוריות , לימוד בבתי הספר בעירהשאלת ספרי לקדם אפשרות ל 5.2 
 .(4.6.11סעיף ) למעוניינים בכך, סים"ובמתנ

 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .הנושא בביצוע. התהליך החל בארבעה בתי ספר בעיר כפיילוט  

 

וקובע  ומגמות המגביל את הגבייה במסגרת שירותים מרצון ,להכין נוהל כלל עירוני 5.3 
 .(4.6.12סעיף ) לאפשרויות הגבייה בסעיף זה ,כללים אחידים וברורים

 

 :9.8.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר  
בתי הספר פועלים על פי הנחיות , באשר להמלצה בנושא גביית תשלומים מרצון  

לגבייה בבתי הספר היסודיים הינו  הסכום המירבי. ל של משרד החינוך"חוזר מנכ
הסכומים נגבים בהתאם לפעילויות . ח"ש 450ואילו בחטיבות ובמקיפים , ח"ש 250

 .הנקבעות על ידי מנהלות בית הספר ובאישור הפיקוח
 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בוצע -ל של משרד החינוך "כל בתי הספר פועלים על פי הנחיות חוזר מנכ  

 

 /שכרות/לעישון, איומים/למקרים של חשש לאלימות ,להכין נוהל תפעול ודיווח 5.4 
ולאמץ את המלצות מבקר  ,לרבות נקיטת פעילות מנע, סמים בין כותלי בית הספר

 .(4.6.13סעיף )המדינה בנושא המאבק בבריונות ואלימות במוסדות חינוך
 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בוצע -קיים נוהל חדש של משרד החינוך   

 

עומדים הם על תפקוד קבלני הניקיון ולוודא ש הצמוד ר את הפיקוחשפל 5.5 
כמו כן מומלץ על בדיקה  .לשביעות רצונם של מנהלי בתי הספר ,בהתחייבויותיהם
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לרבות קבלת , אצל אחריםהנדרשים בתנאים  תםשל עמיד, לפני העסקה, מוקדמת
 .(4.7סעיף ) חוות דעת על המציע

 

 :31.12.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך  
בימים אלה מוכנסים מתקנים לסבון ידיים בכל כיתה . אכן שופרה רמת הניקיון  

בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים וכן בכל חדרי השירותים בבתי ספר אלה 
בבוקר  9:00זמן הניקיון החל משעה הוארך  1.11.09-החל מ. מתקנים לייבוש ידיים

בכל שעה עגולה סבב ניקיון שירותים בבתי ספר בהם , ועד גמר יום הלימודים
בבתי ספר שבהן עובדות עירייה תוגברה עבודת הניקיון על ידי צוות . מועסק קבלן

מינהל אמרכלות נענה . אנו מבקשים מפקח נוסף לבדיקת ביצוע טיב הניקיון. נוסף
 .ם אלה מנסים לאתר עובד מתוך המערכתלבקשה ובימי

 

להשלים את , ץ של ארגון המורים העל יסודיים וארגון ההורים הארצי"בהמשך לבג 5.6 
ולתקן מפגעים , בקדימות הראויה, מבדקי הבטיחות בכל מוסדות החינוך בעיר

 .(4.9סעיף ) או שיתגלו/קיימים ו
 

ל "חוזר מנכפר עומדים בכי המקלטים בבתי הס, לוודא בקדימות הראויה 5.7 
 ,3-2מפנה  נקודות שנלמדו כל לקחי התרגילים לרבות, 2004משנת ( ב)7/ד"תשס

וכי כל , ההיערכות לשעת חירום ולאסון טבע תוקנו כל הליקויים שנמצאו בתחומי
וערוך גם לשהייה ממושכת בהתאם  (4.14סעיף ) מרחב מוגן נגיש גם למוגבלי תנועה

 .לנסיבות
 

 :31.12.09-בתגובה מ, מינהל החינוךאמרכלית   
. 3-2אנו לומדים במשותף עם אגף ביטחון בחברה לביטחון את לקחי נקודת מפנה   

מסגרת במינהל החינוך לאור השינויים הארגוניים  תאנו נמצאים בתהליך של בניי
פרסונלים וחשיבה חדשה כי מינהל החינוך צריך להיות עצמאי ולא בתוך מכלול הו

 .הרווחה
 

 ,להסדיר את אישורי הבטיחות ורישיונות משרד החינוך בגני הילדים ובבתי הספר 5.8 
 .בר בנושאים אלהעוללמוד מלקחי ה (4.10, 4.6.6 פיםסעי) בקדימות הראויה

 

לרבות עריכת , לנקוט באמצעים על מנת לצמצם את מספר תאונות העבודה במינהל 5.9 
כמעט "קרה הצורך וחקר נקיטת אמצעי משמעת במ ,כנסים לעובדים, תחקירים

 .(4.12סעיף ) "תאונה
 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
כל תאונה שדווחה . קיימות הנחיות ברורות לעובדים בנושא הבטיחות האישית  

 .הנושא בביצוע -עוברת בדיקה 
 

כדי ללמוד לקחים  ,לפי מקצועותלבנות קו רגרסיה רב שנתי של תוצאות הבגרויות  5.10 
 .(4.20סעיף ) ולאבחן היכן יש לשים דגשים לשיפור

 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בוצע  

 

שיהיה  ,או במינהל כספים/במינהל החינוך ו מיומן מתכלל למנות גורםלשקול  5.11 
ויבדוק , אחראי על נושא תקצוב הגנים ובתי הספר והתחשבנויות מול משרד החינוך

, במגמה להביאם למירב, משרד באופן שוטףהאת התקבולים המגיעים לעירייה מ
 .(4.25, 4.24.6 פיםסעי) במסגרת ההנחיות והכללים הנוגעים בדבר
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 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בוצע  

 

 לרבות ,כי ועד ההורים העירוני מקיים את כל הנדרש ,בקרות מטה המינהל יוודאו 5.12 
 .(4.23סעיף ) על פי האמנה בין מרכז השלטון המקומי וועד ההורים הארצי

 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בוצע -ועד ההורים העירוני מתנהל כפי שנדרש   

 

על מנת לטייב , אנשי חינוךבקבלת מבחני התאמה ואבחון פסיכולוגי  עביצולשקול  5.13 
 .(4.24.10סעיף ) תפקודם ולמנוע חריגים

 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .כל טענה שמגיעה נבדקת ומטופלת באופן מיידי  

 

ת אחוזי מוהתאש בנוגע לעבודתן של מנהלות החשבונות "ע בדיקת אווציבלשקול  5.14 
למספר התלמידים בבתי הספר ולהיקף העבודה הנדרש , המשרה שלהן על פי הצורך

 .התייעלות ושיפור השירות, במגמת חיסכון, (4.29סעיף ) בפועל
 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בביצוע  

 

לכבות  תדיר שוכחיםה, אבות ביתעל ועדת משמעת בפני  דוןאו ל/לקנוס ולשקול  5.15 
לוודא שאין הם מקבלים . (4.30סעיף ) בסיום יום העבודה ,את אורות בתי הספר

 .תמורה נוספת על הכיבוי באיחור
 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .הנושא מתבצע  

 

של מוסדות  ,מקור הפערים בתשלומי המים אתשיבדוק  ,מיומןלמנות גורם לשקול  5.16 
ים את צריכת מוסדות משקפשעוני המים שוודא יו 2008-2006החינוך בין השנים 

כן יש לוודא שלא יהיו  .(4.31סעיף ) אליהם החינוך בלבד ואין מחוברים נוספים
 .של רשות המים, חריגות ממגבלות השימוש במים וההשקיה

 

התשלום של חשבונות  את אחריות גם ,להעביר לבתי ספר בניהול עצמילשקול  5.17 
סעיף ) בתחום זהגם ר את החיסכון וההתייעלות יעל מנת להגב, המים והחשמל

4.31). 
 

הרחיב את פרויקט הלמידה מרחוק בבתי הספר ולאפשר לתלמידי בחון אפשרות לל 5.18 
 זאת גם. קבל שיעורים פרטיים דרך האינטרנטוהתיכוניים ל יםהספר היסודי יבת

שפעת החזירים והאפשרות לסגירת בתי ספר אפידמיה כ לאור החשש להתפשטות 
 .(4.32.3סעיף ) עקב כך

 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בביצוע  

 

, בנושא הניהול העצמילרבות , בנושאי חינוךמבקר המדינה  ותללמוד מלקחי דוח 5.19 
ד "ללמוד גם מלקחי פס .ומפעל ההזנה ביטוח תאונות אישיות, הפעלת קייטנות

 .(4.44, 4.34, 4.33 פיםסעי) בנושאי חינוך והעסקת עובדים במערכת זו
 

, כולל חלוקת אחריות, מינהל החינוךהמעודכן של להכין נוהל מפורט למבנה  5.20 
לרבות , בינו ובין בתי הספר, המטה וךדיווחים בת, בקרות, תפקידים, סמכויות

 .(4.36סעיף ) כלפי משרד החינוךובממשק עם גורמי פנים וחוץ , בניהול עצמי
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 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
יצאה חוברת חדשה . קיים מבנה חדש אשר מגדיר את כל התפקידים. הנושא בוצע  

 .ומעודכנת
 

 ,למנות בעל תפקיד מתאיםלשקול מוצע , ור בנושא חינוךלנוכח היקף פניות הציב 5.21 
בתחומי  ירכז גם את הטיפול והמשוב על פניות ותלונות ,הנוכחי שבנוסף לתפקידו

 .(4.45סעיף ) רוובשיפור השירות לציב המינהל
 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בוצע ומונתה אחראית לנושא  

 

על פי נוהל , לקביעת מכסות להיתרי עבודות נוספות לעובדי הוראה לשקול לפעול 5.22 
סעיף ) ל"התואם גם את הנחיות משרד החינוך ולקבוע תבחינים לאישורים הנ

4.6.2). 
 

לפקח ולוודא שארגון קייטנות נעשה כנדרש ולשקול הפעלת עמותות מתנדבים  5.23 
 ללא עלות נוספת, יעדיה בקידום מטרות העירייה ולהשגת, שיסייעו כבערים אחרות

 .ותוך הכרה וקירוב בין הדורות, (4.33.3, 4.33.2 פיםסעי)
 

 :13.1.10-מ, ל"מדיון בדוח הביקורת בלשכת מנכ  
 .בוצע  

 

גמלאים  ,טיולים ועוד, חוגים, א"יול/א"יוחכמו גם ב, בתחום החינוך לשקול לשלב 5.24 
 .(4.39, 4.38 פיםסעי) זה בתחוםלרבות מורים בדימוס ובעלי מיומנות , מתנדבים

 

 ב"לשקול להעביר שאלון הערכה ושביעות רצון כדוגמת המשוב במיצ 5.25 
כדי לאתר , בתי הספר בחטיבה העליונהבתפקוד הלבדיקת  ,ובאוניברסיטאות

תכני והן בתחום התפקוד -הן בתחום הערכי, תפקודנקודות תורפה לשיפור ה
 .(4.40סעיף ) חברתי-כספי-המינהלי

 

דוח על היערכות מוסדות חינוך לביצוע חוזר  ,ראש המינהל תגיש בקדימות ראויה 5.26 
 .(4.43סעיף ) ל בנושא שפעת החזירים"מנכה

 

 בפניות פתוחות במוקד העירוני את הטיפול, בזמן סבירל המינהל להקפיד ולסיים ע 5.27 
 .(4.45סעיף )

 

 (.4.48סעיף )עירונית לוודא שחשבונות בתי הספר הם בבעלות  5.28 
  

 :17.12.09-בתגובה מ, מבקרת חשבונות בתי ספר  
 .הנושא יטופל במהלך השנה הנוכחית  
 

   

 פעולות שננקטוה

 .ענון הנחיות בנושא כספיםיהפיצה מבקרת חשבונות בתי ספר ר 25.2.09-ב. 1
החינוך לשנת פורסם שבית ספר סיני זכה בפרס החינוך הדתי מטעם משרד  2009ביולי . 2

 .ממלכתיים-לבתי ספר יסודיים, ט"תשס
רכש ותרומות במוסדות חינוך , עדכנה עורכת הנהלים שנוהל ניהול כספים 21.7.09-ב. 3

ל העירייה והוגש לאישור ראש העירייה לקראת פרסומו בחוזר "עודכן ואושר על ידי מנכ
 .לנהלי העבודה 30

. 2009את עדכון תקציב העירייה הרגיל לשנת אישרה המועצה  15.6.09-בישיבת מועצה מ. 4
ת הביניים בעיר בשעה ולהארכת יום הלימודים בכל חטיב ,נועד העדכון, בתחום החינוך



 
 מבקר עיריית ראשון לציון  

504 

 

תוספת השעות מיועדת . 2009דצמבר -נוספת ארבע פעמים בשבוע לתקופה ספטמבר
ין שעות שבועיות בבתי הספר היסודיים שעדי 4בנוסף תוספת . לתגבור מקצועות הליבה

 ".אופק חדש"לא נכנסו לתכנית 
 14.5.09-נדונה הצעה לסדר של חבר מועצה מ 13.7.09-בישיבת מועצה שלא מן המניין ב. 5

, חבר המועצה ביקש בהצעתו לסדר. בנושא יום לימודים ארוך בשכונת רמת אליהו
וכן להרחיבו , הנוכחית ולהמשיך את יום הלימודים הארוך ברמת אליהו במתכונת

ראש העירייה השיב  .ת נוספות בהן נמצאת אוכלוסיה עם בעיות סוציו אקונומיותלשכונו
החינוך צריך להיות , כי הבעיה הקיימת היא בעיה נורמטיבית, להצעה לסדר והסביר

כי דווקא בחלק מהשכונות היותר , בניתוח נתונים עולה. שוויוני לכל התלמידים בעיר
אין קשר בין הרמה הסוציו אקונומית של . יקרות בעיר קיימת בעיה קשה של חינוך

כחלופה ליום לימודים ארוך ברמת אליהו ננקטו . ההורים לרמת החינוך של הילדים
 :הצעדים הבאים

" אופק חדש"מצטרפים השנה לתכנית , בתי ספר 9למעט , רוב בתי הספר היסודיים. א 
, "אופק חדש"ת בתי הספר שאינם כלולים עדיין בתכני 9. ויזכו לתוספת שעות לימוד

שעות  4כ "סה, למעט ימי שלישי ושישי, יזכו להארכת יום הלימודים בשעה אחת
 .שבועיות נוספות

, למעט ימי שלישי ושישי, בכל חטיבות הביניים בעיר יוארך יום הלימודים בשעה. ב 
 .ו למקצועות הליבהששיוקד, שעות שבועיות 4תוספת של  -כ "סה

יהו קיימות מועדוניות המאפשרות לילדים משכבה סוציו ברמת אל -פתרון נקודתי . ג 
 .17:00אקונומית נמוכה לשהות שם עד השעה 

ראש העירייה הנחה את מינהל החינוך להעמיד לרשות חבר המועצה את כל הנתונים  
הקיימים בנושא יום לימודים ארוך והציע לו כי במידה ויגבש תכנית חלופית טובה יותר 

לאור התשובה הסיר חבר . תקבל אותה הנהלת העירייה, ליתומאוזנת מבחינה כלכ
 .מסדר יום המועצהלסדר המועצה את הצעתו 

בתחום . 2012-2009אישרה המועצה תקציב פיתוח לשנים , 15.6.09-בישיבת מועצה מ. 6
לרבות בנייה מחדש בעיר הוותיקה , החינוך כללה התכנית שיקום ושדרוג בתי ספר וגנים

הקמת , החלפת גגות אסבסט, (סיני ורמז, אופקים, בארי, נעמת, תגימנסיה ריאלי)
מרכז רון ומכללה ברמת , ון מדעאבניית מוזי, אולמות ספורט וקירוי מגרשי ספורט

 .אליהו
נדון נושא שירותים סניטריים בבתי , 12.8.08-מ 20/09בישיבת מועצה מן המניין מספר . 7

ציין כי נערך סקר בין כל מוסדות , להצעה חבר המועצה שהשיב. הספר וגני הילדים בעיר
. אתרים 46מתוך הרשימה טופלו כבר . החינוך ואותרו המוסדות בהם התגלו מפגעים

 .לאור התשובה הוסרה ההצעה לסדר מסדר יום המועצה
 לה"ס ברשות מנכ"הוענק לחברה העירונית לתנו, 13.9.09-בישיבת מועצת העירייה ב. 8

פרס הצטיינות למפעל הקייטנות , כותרים וקייטנות, ולמנהלת רשות מרכזי קהילה
 .מטעם מנהל חברה ונוער במחוז המרכז של משרד החינוך, העירוניות

בנוגע לקשר בין בית  ,כי שלחה נוהל לבתי הספר ,עדכנה ראש מינהל חינוך 18.10.09-ב. 9
 .ל"יישום הוראות חוזר מנכ -הספר וההורים הגרושים 

ע לגבי שיפוצי הקיץ שבוצעו במוסדות חינוך במהלך "עדכן ראש מינהל שפ 29.10.09-ב. 10
שבוצעו על ידי , הוא ציין כי ישנן עבודות רבות ונוספות. 2009אוגוסט -החודשים יולי
כמו כן . 'צבע מיזוג וכו, עבודות חשמל, שכללו טיפול במפגעי בטיחות, עובדי העירייה

, ן הצללה במוסדות חינוךוגכ, המתוכננים לביצוע במהלך השנה, םישנם נושאים נוספי
מיזוג אולמות ספורט ושדרוג מיזוג במוסדות חינוך בתחילת , משטחי גומי בגני ילדים
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והמשך החלפת גגות  2009שיפוץ ושדרוג מועדוני נוער בתחילת נובמבר , 2009נובמבר 
 .אסבסט

על מגמות פיתוח החינוך הטכנולוגי , המבקרעדכנה ראש מינהל חינוך את  10.11.08-ב. 11
 .בעיר

על  פרעם מנהלי בתי ס, 2009בכנס שערך משרד החינוך בירושלים בתחילת דצמבר . 12
ל "אמר הרמטכ, ל"יסודיים מרחבי הארץ במסגרת תכניתו של שר החינוך לעודד גיוס לצה

אינו בקי במקצועות כמו  ,כי חלק לא מבוטל מהתלמידים המתגייסים לצבא, בין השאר
 .מגיע לצבא עם בעיות ממערכת החינוך ואינו מכיר את ירושלים, היסטוריה וגיאוגרפיה

אנשים , אנו עדים לבעיות שהנוער לוקח איתו לצבא כגון בעיות שתיית אלכוהול"
בפנייתו ". לא מכירים את המדינה ואת מורשתהחיילים ש, שנפלטים ממערכת החינוך

ל "פר בבקשה לחנך את תלמידיהם לערכים שיהפכו בסופו של דבר את צהלמנהלי בתי הס
אחרת לא נוכל לקיים יתרון צבאי על , זה התפקיד שלכם: "הסביר, לצבא חזק ואיכותי

, שנועד לחנך לערכים כמו סובלנות, ל הוא גם מקום חינוכי הלכה למעשה"צה". "שכנינו
ל כחלק מרצף מערכת "השירות בצה יש להסתכל על. שיתוף ומעורבות, אחריות חברתית

ל וסרבנות הוסיף "בהתייחסו לתופעות ההולכות ומתרחבות של השתמטות מצה ".החינוך
, אנחנו לא יכולים לקבל התנהגות או תופעה כזו: "כי מדובר בחציית קו אדום, ל"הרמטכ

. יש לנקוט עמדה גם נגד מחנכים בבתי ספר שקוראים לסרבנות". "לא מימין ולא משמאל
כי אחת המשימות שהציב לעצמו עם כניסתו , הסביר בכנס שר החינוך ".זו נורמה פסולה

ל "גיבשנו תכנית עבודה מעשית בשיתוף פעולה עם צה. "ל"היא עידוד הגיוס לצה, לתפקיד
הצבא מקבל לידיו את כוח האדם שפותח במערכת החינוך שלנו . כדי לקדם את היעד הזה

כחברה ישראלית , אני חושב שלנו". "דיאלוג אמיתיומתקיים שיתוף פעולה מתוך 
 ,אי אפשר לקבל השתמטות בתואנות שונות. חייבת להיות אמירה ברורה, וכמערכת חינוך

אם נעשה . שהן כסות לאי רצון לקיום חובה אזרחית ולהעברת הנטל לכתפיים אחרות
ו חובתנו כלפי וז, לשמור על החברה שלנו, נוכל לשמור על הצבא שלנו ,זאת בקול ברור

 ".ילדינו
צריך להעניק שכי ראש הממשלה אמר , 2009בתום הביקורת פורסם במחצית דצמבר . 13

. מחשבים ושפה, לימודי מקצועות ליבה כמו מתמטיקה ,לכלל השכבות במערכת החינוך
שכן , עוד אמר כי הוא אינו רואה בהכרח קשר בין הגדלת התקציב להגדלת הביצועים

כי הנחה , שר החינוך ציין באותו מעמד. א מלווה תמיד בהגדלת יכולותהגדלת משאבים ל
יש לחתור לשיפור ההישגים של המערכת , לדבריו. לצמצם את מספר בחינות הבגרות
 .ולהציב יעדים כמותיים ומדידים

תוקן באופן שניתנה , 1988-ט"התשמ, (שמירת הסדר והניקיון)חוק העזר לראשון לציון . 14
ומשקאות משכרים , החזקת כלי נשק, מקומית הכלים למנוע הקמת רעשבידי הרשות ה

 .בגנים ובמוסדות ציבוריים ורישום דוחות בגין הפרת האיסורים האמורים
 

 :ל העירייה"מנכ
אשר יבוצע לפני תחילת , תהליך ביצוע בדיקת בטיחות במוסדות חינוך יהיה תהליך מובנה. 1

לקבוע דרכי פעולה , ע"חינוך וראש מינהל שפ באחריות ראש מינהל. שיפוץ מבנים בקיץ
בנושא בטיחות במוסדות חינוך וזאת כדי לעמוד בכל הדרישות של משרד  ותמשותפ
 .החינוך

 .להקפיד על סדר האחראים בנושא פיקוח על הניקיון. 2
ביצוע ה .לבחון נושא הנגישות למקלטים, ניידות בבתי ספר בו לומדים תלמידים מוגבלי. 3

 .ע"מינהל שפבאחריות 
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את ההודעה . ת של כל מוסד חינוכי על צריכה גבוהה במים/על חברת מניב להודיע למנהל. 4
. על מנת לבדוק ולטפל בבעיה, על צריכה מוגברת של המים יש להעביר לכל גורם רלוונטי

 .אין להמתין להעברת הדוח לתשלום
, קרים שבהם תהיה חריגהבמ. לבחון ממוצע של צריכת המים והחשמל בכל מוסד חינוכי. 5

 .על המוסד לשלם מתקציבו השוטף את ההפרש
 .נהל חינוךיההמלצה לשילוב גמלאים ומתנדבים בתחום החינוך תבדק על ידי מ. 6
 .הנושא יבחן על ידי המינהל. שאלון הערכה ושביעות רצון מהמורים מחייב הסכמה. 7
 .טופלוש 30ם בדוח האם קיימים נושאים חופפי, יש לבחון את דוחות העבר. 8
 .לא יתוקצבו, בתי ספר שהדוח הכספי שלהם לא יועבר בזמן. 9

אשר צריכים , באחריות מינהל חינוך להעביר למבקר העירייה רשומה מעודכנת של מורים. 10
 .להשלים השכלה כנדרש

 :תהליכים לחיסכון במים במוסדות חינוך. 11
הבדיקה . לבצע בדיקת מים במוסדות שבאחריותם ות/באחריות כל המנהלים. א 

 .בשירותים ובהשקיית גינות, בברזיות, תתמקד בנזילות
להעביר לחברת מניב מצבת תלמידים בכל מסגרת  ,באחריות ראש מינהל חינוך. ב 

 .חינוכית בעיר
 .באחריות חברת מניב להעביר הערכה של צריכת המים לפי מצבת התלמידים. ג 
 .ההקצאה המותרת  -10%חינוכית תועבר הערכת המים בתוספת של  לכל מסגרת. ד 
ע וחברת מניב לבדוק את תקינות חיבורי המים במסגרות "באחריות מינהל שפ. ה 

 .חינוכיות
 .תשלם עבור ההפרשה מתקציבה, כל מסגרת שתחרוג מצריכת המים המותרת. ו 
תקציב השוטף של בית יתרת התשלום עבור המים תועבר ל, מסגרות שיחסכו במים. ז 

אי . ל תוך שבועיים"ועבר ללשכת מנכת, נושאבכל הסתייגות של הגזבר . הספר
 .התייחסות תתקבל כאישור הנושא

 .לעומת מסגרות אחרות ,חינוך מיוחד חייב לקבל הקצאה מוגברת של מים. ח 
 .לשקול הפרדת שעונים לגינון ולמבנה בבתי הספר. ט 
במסגרת , לבדוק תקינות ברזיות המים, באחריות החברה לביטחון וסדר ציבורי. י 

  .הסיורים המוגברים שמבצעים בימי חופשת הקיץ במוסדות חינוך
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 אנספח 

 (4.14.2ראה סעיף )

 

 3.2.09-ליקויים שנמצאו מתוך דוח מצב המקלוט מ

 

 שם
 בית הספר

 הערות מצב שימוש במקלטים
 לא כן

 ע"עדיין לא טופל על ידי שפ -  ישורון
 (משמרות)חוסר מקלוט   + רמז

 (משמרות)חוסר מקלוט   + תימון
 (מרחב מוגן)מקלט בעייתי  -  חינוך מיוחד -מעון ורד 

 (משמרות)חוסר מקלוט   + טביב
 (משמרות)חוסר מקלוט   + רוזן

 (מקלט מרוחק)קושי בהגעה חינוך מיוחד   + חינוך מיוחד -בלקינד 
 לא תוקנו ליקויים  + ד"חב -אור מלכה 
 (חלונות)לא תוקנו ליקויים   + חפץ חיים

 קיימת מגבלה חינוך מיוחד מוגבלויות  + חינוך מיוחד -חצב 
 (משמרות)חוסר מקלוט   + תרבות

 קיים מקלט בחצר שלא פונה  + סיני
 מקלט מרוחק  + חביב

 פרטי( זמן הגעה)מקלט הקניון   + אנקורי מערב
 מספר ליקויים שלא טופלו עדיין  + דורות

 מרחק וזמן הגעה  + הדרים
 (משמרות)חוסר מקלוט   + הראל

 (משמרות)חוסר מקלוט   + הגימנסיה הריאלית
 (טופל חלקי)לא טופל  -  ידלין

 (משמרות)חוסר מקלוט   + מקיף דתי
יש לטפל במסגרת בית , קיימת בעיה של ביוב   עין הקורא

 ספרית
 ע"מטופל על ידי שפ  + (אורנים)אולפנה בנות 

 תיקון ליקויים -ע "נשלח מכתב לשפ  + חטיבת ביניים+ מקיף ט 
 (משמרות)חוסר מקלוט   + (מרחב מוגן)נגבה 

 ע"פתחי חירום לא תקינים בטיפול שפ  + מקיף ה
 אין מקלוט -  תיכון תל אביב מרכז

רשת )ולא מטופל ברמה בית ספרית מקלט מוזנח   + מטע+ עמית עמל 
 (עמל

 אין מקלוט -  מסילה רזיאל
 (מקלט מרוחק)זמן הגעה   + מסילה תיכון

 (מקלוט מרוחק)זמן הגעה   + יפה נוף
 (משמרות)חוסר מקלוט   + בית יעקב

 (משמרות)חוסר מקלוט   + ו נחלת"ויצ
 אין מקלוט   תום -בית אקשטיין 

 תקין השני משמש ללינהמקלט אחד   + חדר ראשון
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 בנספח 

 (ז4.23סעיף ראה )

 

 אמנה לשיתוף פעולה בין מרכז השלטון המקומי בישראל וארגון ההורים הארצי

 

 קשרי הגומלין בין רשות החינוך המקומית לבין ועד ההורים המקומי
 

 ועד ההורים המקומי הינו אחד ממוסדות ארגון ההורים הארצי ופועל בהתאם לתקנון. א
 .הארגון ולהגשמת מטרותיו

 
 :ועד ההורים המקומי יפעל. ב
לייצוגם של הורי התלמידים הגרים בתחום שיפוטה של רשות החינוך המקומית . 1 

 .ולהגברת מעורבותם בחינוך ילדיהם
להעלאת רמתם , לקידומם של מוסדות החינוך הנמצאים בתחום הרשות המקומית. 2 

 .חינוכי-ולשכלול ציודם הלימודי
ולמימוש זכותם  2ג סעיף "להגשמת המטרות המפורטות בחוק חינוך ממלכתי תשי. 3 

של ההורים לקבוע תכניות השלמה ותכניות נוספות כמפורט בחוק חינוך ממלכתי 
 .ותקנותיהם 9, 8סעיפים , ג"תשי

לקידומה של מערכת החינוך המשלים המקומית ולחיזוק פעולות תנועות הנוער . 4 
 .קומיתבתחום הרשות המ

 .לצמצום פערים ולקידומה של האוכלוסייה החלשה. 5 
 .לקידומם של תלמידי החינוך המיוחד ולשילובם בקהילה. 6 
 .לקליטתם של ילדי עולים והוריהם. 7 
לשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה ולעידוד ההתנדבות בקרב התלמידים . 8 

 .והוריהם
 .התלמידים והוריהםלהגבלת תודעת החיסכון בקרב . 9 
 .להעמקת תודעת הבטיחות והזהירות בדרכים בקרב התלמידים והוריהם. 10 
 .לפיתוח פעולות תרבות וחברה בקהילה. 11 
 
 :לשם השגת היעדים האלה ידאג ועד ההורים המקומי. ג
סמכויותיהם , זכויותיהם, להדריך את ועדי ההורים המוסדיים בדבר חובותיהם. 1 

 .ודרכי פעולתם
ערבי עיון ובמות דיון , תרבותית להורים ולארגן ימי עיון-לקיים פעילות חינוכית. 2 

 .בנושאים שהוזכרו לעיל
 .לגייס הורים מתנדבים שיפעלו בתחומים האלה. 3 
להגיע להסכמי ', ירידי ספרים וכד, לקיים מבצעים לרכישה מרוכזת של ספרי לימוד. 4 

כל אלה במטרה להקל על נטל , הורה-טיסיהנחות עם סוחרים מקומיים ולהפיץ כר
 .הוצאות ההורים

מ בין הצדדים כדי להימנע מהשבתת תלמידים "ליישב סכסוכים בדרך של מו. 5 
 .מלימודיהם
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 בחירות. ד
בחר מקרב נציגי ועדי ההורים במוסדות החינוך שברשות מועצת ההורים המקומית ת. 1 

 .המקומית
ארגון ההורים הארצי בתקנון כמפורט , מקומי/שוביהמועצה תבחר בוועד הורים יי. 2 

 .המצורף כנספח
 

 כספים. ה
 :תקציב ועד ההורים המקומי ייזון מ. 1 
כפי שייקבע אחת לשנה על ידי ועדת החינוך של , חלקו בדמי החבר לארגון( 1)  

מחצית הסכום הנגבה תועבר לארגון ההורים הארצי ומחצית לוועד . הכנסת
 .לגביית הכספים ולהעברתם תחול על הרשויות המקומיות האחריות. המקומי

 .תרומות מהורים ואחרים( 2)  
 .ב"שוק וכיו, יום סרט: כגון, הכנסות מפעולות מיוחדות שהוועד יוזם( 3)  
 .כסף הסיוע של הרשות המקומית בכסף ובשוו( 4)  
שתי  נדרשות. הכספים יוצאו באמצעות המחאה .הכספים ינוהלו בחשבון בנק. 2 

כל ספרי החשבונות יועמדו לביקורת של מבקר . ינוהלו ספרי חשבונות כחוק, חתימות
 .במידת הצורך, הרשות המקומית ושל ועדת הביקורת של ארגון ההורים הארצי

 
 התחייבות הרשות המקומית. ו
מקומי מקום ותקציב לקיום /הרשות המקומית תעמיד לרשות ועד ההורים היישובי. 1 

 .'כפולים וכוש, הדפסות, טלפון: כגון, טכניים ותסייע לו בשירותים, פעולותיו
כולל קיום בחירות , מחלקת החינוך תסייע לוועד ההורים המקומי בארגון פעולותיו. 2 

 .במועדן
ל הנעשה במערכת החינוך עמחלקת החינוך המקומית תמסור לוועד מידע שוטף . 3 

 .ל הפרקעעיות שבהמקומית ותשתפו ב
 :גי ועד ההורים המקומי ישותפו כחברים בוועדות הבאותנצי. 4 
 .עירונית/ועדת החינוך היישובית( 1)  
 .מטה חירום מקומי( 2)  
 .ועדת היגוי של פרויקט רווחה וועדות המשנה שלה( 3)  
 .ועדת היגוי של פרויקט שיקום שכונות וועדות המשנה שלה( 4)  
 (.מיוחדות בנושאי רישוםלטיפול בבקשות )ועדת חריגים ( 5)  
 . כל ועדה אחרת שהרשות המקומית תמצא לנכון( 6)  
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 ג נספח

 (4.43סעיף ראה )
 

 מתוך דוח היערכות לאסון טבע  ,יערכות העירייה לפנדמיה של שפעתה

 מעקב -ולשעת חירום 

 

 

 

ל משרד "לצורך יישום המלצות שפורסמו בחוזר מנכ, קוימה ישיבה בנושא 30.4.09-ב. 1
השתתפו בה גם . בנושא היערכות הרשויות המקומיות לפנדמיה של שפעת ,2/2008הפנים 

, ראש מינהל שילוב חברתי, ל העירייה"סמנכ, ראש מינהל אמרכלות, דאז ל העירייה"מנכ
סגן מנהל המוקד ,מנהל אגף איכות הסביבה, מנהל אגף חירום וביטחון בחברה לביטחון

ר ועדת הבריאות ועורכת הנהלים וממונה על רשומות "יו, אחות עירונית, דאז העירוני
 .העירייה ומידע

 :במהלך הישיבה נמסר גם כלהלן. 2
ודיווחה שעדיין אין הנחיות , המחלקה לאפידימיולוגיה האחות העירונית שוחחה עם. א 

 .ל אמורים להשלים בישיבה היום"את התו. ממשרד הבריאות
 .חומר והנחיות מרופאת הנפהר ועדת הבריאות ממתין לקבל "יו. ב 
קיימות אצלו רשימות כוח אדם . ח"מנהל אגף חירום סבר שיש להמתין להנחיות מל. ג 

באם תפרוץ , המליץ כי מטה שעת חירום ישמש גם כמטה חירום. בשעת חירום
 .פנדמיה בתחום הרשות המקומית

, "ספר הירוק"השיכלול גם נתונים מ, המבקר ציין שלדעתו רצוי לערוך שלד לנוהל. ד 
כשיפורסם . כולל ממלאי מקום וכן נספחים, שיבוץ נושאי תפקידים בשעת חירום

 .לכלול גם אותו כנספח לנוהל, ל חדש"תו
שיפרסם את הנחיות משרד , מידע/אמרכלות הציעו למסד מרכז הסברהלל "סמנכ. ה 

 .All Rishon-באתר האינטרנט העירוני ולעובדי העירייה ב, הבריאות לציבור
 :ל נקבע"בסיכום המנכ. 3
להנחיות , 2007ח ארצי ממאי "שיותאם לנוהל של מטה מל, ייערך נוהל עבודה עירוני. א 

 .באחריות עורכת הנהלים. ח"פיקוד העורף ומל, משרד הבריאות
לשיקול אופני הפרסום הרצוי , תיקבע ישיבה נוספת אליה יוזמן גם דובר העירייה. ב 

 .לציבור
 .באחריות מנהל אגף איכות הסביבה -חלק את המסיכות לתושבים ייבדק מי י. ג 
באחריות לשכת  -תזומן ישיבה נוספת לגיבוש ההצעה לנוהל ומתן הנחיות ביצוע . ד 

 .ל"מנכ
 .ל"לא בוצע חלק מהסיכום הנ, 2009עד תום הביקורת ביוני . 4
 .ה לפנדמיה של שפעתהופצה על ידי עורכת הנהלים הצעה לנוהל היערכות העיריי 4.5.09-ב. 5
 
 

 


