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 מבוא

 

, נערכה ביקורת בעירייה בנושא ילדים ונוער בסיכון. הדוח 2016יוני  - 2015במהלך החודשים יוני 

 זיו האפט. - BDOנעשה בעזרת משרד רו"ח 

 

שוטטים בחוצות, הינה תופעה הלימודים ומתופעת הילדים ובני הנוער המנותקים ממסגרות 

 הדוח הנוכחי בא למפות את הטיפול העירוני באותם ילדים ובני נוער.כואבת. 

 

קציני ביקור מחלקת  הכוללות ילדים ונוער בסיכון באגף החינוךלות עבור בדו"ח התייחסנו לפעי

המפעילה  קידום נוער קתמחל ומצילה, נוערת ו, מחלקומועדוניות הקב"סים (סים"קב - להלן)סדיר 

 . תיוהרשות הלאומית למניעת התמכרושל סמים תכנית וה תכנית היל

מועדוניות לנערות במצוקה, טיפול בנוער וצעירים, מרכז  -בית חם  הפעילות כוללת באגף הרווחה

 מרכז הורים ומתבגרים.והקשיבה מרכז רב תחומי ו -רחוב, מיתר  עדי לבנות, רכזי

 

פועלת באגף החינוך ובאגף התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון התייחסנו לבדו"ח זה לא 

  .2013דוח מבקרת העירייה לשנת מאחר והנושא נבדק במסגרת הרווחה, 

  

מומנו  אש"ח 6,336אש"ח,  12,676לסך  הגיעוהוצאות התוכניות לילדים ונוער בסיכון  2015בשנת 

 אש"ח. 6,340 ההמדינה והעירייה מימנה מתקציב על ידי

 

 על הסיוע בהכנת דוח זה.  למנהלים ולעובדים באגפי החינוך והרווחהברצוננו להודות 
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 עיקרי הממצאים וההמלצות .1

 העדר בסיס נתונים נאות / אי מתן מידע למנהלי פרויקטים -בקרה תקציבית 

  .לדוגמא, שכרו של ש.ב. לא קיימת התאמה בין המבנה הארגוני לסעיפים התקציביים השונים

 מנהל פרויקט הסמים רשום במחלקת נוער, ושכרה של רכזת מצילה רשום בפרויקט הסמים.

 .למנהלי התוכנית אין מידע תקציבי בקשר לתוכניות בניהולם 

 והמערכת התקציבית.לפעול ליצירת התאמה בין המבנה הארגוני מומלץ 

 לקבוע נהלי עבודה הכוללים שיתוף מנהלי התכניות בבנית תכניות עבודה מקושרות תקציב. מומלץ

 

 חלק ממנהלי הפרויקטים אינם שותפים לפורום מנהלים

 כז הורים ומתבגרים.קב"סים, בית חם, נוער וצעירים, עדי ומרפורום מנהלי נוער אינו כולל את ה

 נהלות העוסקים בתחום הנוער לצרכי תיאום.המנהלים והמליצור פורום הכולל את כל  מומלץ
 

 העדר נהלי חפיפה

 .בעת חלופי מנהלים לא קיים נוהל חפיפה 

 .'לא נקבעו נהלים ליצירת רצף טיפולי בעת היעדרות עובד לרגל חופשה וכו 

 יקבל את המידע הדרוש.המנהל החדש כך שנהלי חפיפה בעת חילופי מנהלים  לקבוע מומלץ

 אחר רצף טיפולי בתיקי המטופלים. המנהלים מעקב הכולליםנהלי עבודה לפעול להטמעת  מומלץ

 

 עירוני בנושא נוער בסיכון ושיתוף מידע העדר בסיס נתונים

 .השיטור העירוני וכן מחלקות נוער וקב"סים מחויבים לשמירת סודיות 

 .לא נערך דו"ח מרכז של נתוני המשתתפים בתוכניות השונות 

  לביקורת הוסבר כי הוחל בשימוש בתוכנת חברתEPR .בהקשיבה ורכזי הרחוב 

לפעול לבנית בסיס נתונים עירוני בנושא נוער בסיכון, שיכלול את פרטי הנערים בתוכניות  מומלץ

  וזאת במסגרת מגבלות חובת שמירת סודיות. -עירוניות ופרויקטים במסגרות חיצוניות 

 נוער יופנו לרכזי הרחוב לפני השיטור העירוני, להמשך מעקב אחר הנערים.בגין  106* נמסר כי פניות 
 

 תקצוב פעולות -העדר סדרי עדיפות 

 לתקצוב תחומי פעילות: קורסים / סדנאות / מזון / נסיעות / ספורט.לא נקבעו סדרי עדיפויות 

 הפעילות לנוער. תקציבמדיניות חלוקת עוגת פורום לקביעת  למנותמומלץ 
 

 לקחים מסגירת פרויקט מיתר על ידי הפיקוחהפקת 

 פרויקט מיתר נסגר עקב קושי בתקשורת עם הפיקוח ואי ישום הנחיות משרד הרווחה. 2015בשנת 

 הפיקוח. סגירת תוכנית מיתר על ידי למעקב אחר יישום לקחיעדה ולהקים  מומלץ

 

 שעתיים / זמניים  ריבוי עובדי עיריה

 שעתיים בשכר שנתי נמוך. עובדי עיריה 37 - 2015בשנת קב"סים במחלקת קב"סים ומועדוניות 

 בחברה הכלכלית. ים/ זמני יםשעתי יםלבדוק אפשרות להעסקת עובד מומלץ
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 אש"ח  26.5עד  -בתוכניות לנוער בסיכון  למשתתףעלות 

 בתוכנית עדי. למשתתפתאש"ח  26.5 עד - 2014בשנת  ,עלות גבוהה -בחלק מתוכניות נוער בסיכון 

 לקבוע קריטריונים לתקצוב תוכניות, בהתיחס לעלות למשתתף ולאפקטיביות התוכנית. מומלץ
 

 העדר נוהל לבחירת ספקים

 לא נקבעו נהלים לבחירת ספקים למחלקות נוער בתחומי נסיעות וטיולים, מסעדות ומזון וכו'.

 נהלי עבודה לבחירת ספקים בשיתוף הגזברות. ולקבועמאגר ספקים  לבנות מומלץ
 

  ש"ח 2,000ת מעל וחשבוני - קופה קטנהיגוד לנוהל בנ

 בקופות קטנות. ש"ח 2,000ות מעל חשבוני במדגם הביקורת

 קופות קטנות.נושא בקרת הקפיד על ל מומלץ

 

 קריטריונים לתקצוב מסגרות פרסום והעדר 

 נוער בסיכון.האפשרות לקבלת תקצוב עירוני לפעילות מסגרות  העירייה אינה מפרסמת את 

  השונות. המסגרותלא נקבעו קריטריונים לתקצוב 

  המסגרות בתקצולא נתקבלו פרוטוקולים מישיבות. 

 לות לנוער בסיכון. בנושא הגשת בקשות לתקצוב פעילקבוע דרכי פרסום  מומלץ

 פעילות.סוג * סיכון * רמת   תושבי ב"ב נערים* מספר  :לתקצוב קריטריוניםלקבוע  מומלץ

 לרשום פרוטוקולים של ישיבות ועדת התקצוב. מומלץ

 

 שעות עבודה רכזי רחוב -העדר בקרה 

 דוחות הנוכחות של רכזי הרחוב נרשמים ידנית ומאושרים על ידי מנהל מחלקת נוער. 

עם רכזי  מנהלהישות * פג לקבוע נהלי בקרה בהתיחס לפעילות רכזי הרחוב, אשר יכללו מומלץ

וט התגודדויות בני פיר ח יומי הכולל את הנתונים הבאים: רחובות בהם סייר הרכז,* דיוורחוב  

 , קשר עם גורמים נוספים.שמות בני נוער נוער בסיכון,
 

 רכזי רחוב - אי הקפדה על חוק שעות עבודה ומנוחה

 שעות עבודה מעבר למותר בחוק. בדוחות הנוכחות של רכזי הרחוב,

 .האגף והעובד הספציפי" חודד הנושא מול" ר על ידי המנגנון כי בעקבות הערת הביקורת, נמס

 

 בוטל רכז רחוב תורן שבת -עקב מגבלות תקציביות 

 תורן השבת בתכנית רכזי הרחוב בוטל מסיבות תקציביות.

ב תורן שבת בתוכנית רכזי הרחוב.בתקצוהבכיר בעירייה בענין הצורך  לקיים דיון בדרג מומלץ  

 

 העדר נוהל מעקב מעבר בנים מתלמודי תורה לישיבות -קב"סים 

 ח'( לישיבה עקב מחסור בכח  אדם. -מעבר בנים מתלמוד תורה )א' ר לא נקבע נוהל למעקב אח

 לקבוע נוהל המחייב מעקב אחר מעבר בנים מתלמוד תורה לישיבה, בדומה לבנות. מומלץ
 

  אי שימוש ביומני נוכחות -קב"סים 

 .הקב"סיםנעשה שימוש ביומנים על ידי  למלא יומני נוכחות במוסדות חינוך. לא יש ,ע"פ חוק

 אחר יומני נוכחות בהתאם להמלצת מבקר המדינה והוראות משרד החינוך. לעקוב מומלץ
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  וכמותיים כספיים. נתונים 2

 כספיים םנתוני 2.1

 2015בשנת  11%גידול של  -כולל התכנית הלאומית  -תקציבי נוער בסיכון 

 , כולל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון,סך ההוצאות בגין ילדים ונוער בסיכון 2015בשנת 

הנתונים  מיליון ש"ח באגף הרווחה. 7.5 -מיליון ש"ח באגף החינוך ו 14.5 ,מיליון ש"ח 22 -הגיע ל

, כאשר עיקר הגידול מתבטא בסעיפי 2014מיליון ש"ח בהשוואה לשנת  2.2מצביעים על גידול של 

 הרווחה.

 

 אש"ח - 2014-15 כולל תכנית לאומית הוצאות ילדים ונוער בסיכון

 2014 2015 גידול אש"ח גידול % אגף

 13,608 14,541 933 7% חינוך

 6,350 7,599 1,249 20% רווחה

 19,958 22,140 2,182 11% סה"כ

 

 

 עבור נוער בסיכון  -מהוצאות העירייה לחינוך ורווחה  4%

טיפול מופנות ל 2015הרווחה בשנת והחינוך  פימהוצאות אג 4% -כעולה כי  מנתוני הטבלה להלן

ש"ח, ומתוך  דהגיעו לכחצי מיליאר 2015בשמת  התקציבי החינוך והרווח בילדים ונוער בסיכון.

 מיליון ש"ח. 22 -עבור ילדים ונוער בסיכון  ים, ההוצאה שיוחדה לפרויקטסכום זה

 

 אש"ח - 2015ילדים ונוער בסיכון  הוצאות

הוצאות ילדים ונוער  הוצאות האגף אחוז אגף

 בסיכון

 14,541 371,833 4% חינוך

 7,599 179,309 4% רווחה

 22,140 551,142 4% סה"כ

 

 

 2015בשנת  16%גידול של  -התכנית הלאומית תקציבי נוער בסיכון ללא 

מנתוני הטבלה להלן עולה כי נתח משמעותי מההוצאות בגין ילדים ונוער בסיכון מתייחס 

-מיליון ש"ח באגף החינוך ו 5.9הוצאות בסך  2015לפרויקטים במסגרת התכנית הלאומית. בשנת 

בגין ילדים ונוער  2015 -צאה במיליון ש"ח באגף הרווחה הופנו לתכנית הלאומית. סך ההו 3.6

מיליון  4 -מיליון ש"ח באגף החינוך ו  8.7 ,מיליון ש"ח 12.7 -בסיכון ללא התכנית הלאומית הגיע ל 

 ש"ח באגף הרווחה.

 1.8 - 16% -עלתה ב 2015-ו 2014ילדים ונוער בסיכון, בין השנים  תכניות אלו בגין עבור ההוצאה

  מיליון ש"ח.
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 ש"חא - 2014-15ללא תכנית לאומית נוער בסיכון הוצאות ילדים ו

 2014 *2015 גידול אש"ח גידול % פרטים

 7,720 8,656 936 12% חינוך

 3,163 4,020 856 27% רווחה

 10,883 12,676 1,793 16% סה"כ ללא התכנית הלאומית

 5,888 5,885 - 3 0% חינוך -התכנית הלאומית 

 3,187 3,579 392 12% רווחה -התכנית הלאומית 

 9,075 9,464 389 4% סה"כ התכנית הלאומית

 19,958 22,140 2,182 11% סה"כ כולל התכנית הלאומית

  1*ראה נספח 

 

בדו"ח זה נתמקד בפעילות ו ית הלאומיתכלול פרק בנושא התוכנ 2013בדוח מבקרת העירייה לשנת 

 אגפי החינוך והרווחה שאינם במסגרת התכנית הלאומית.
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 שכר -מההוצאה לנוער בסיכון  73% -אגף החינוך 

עבור מסך הוצאות  73%הוצאות שכר עובדי עירייה מהוות  2015בשנת עולה כי הלן מנתוני הטבלה ל

לעובדי  32% מההוצאות הם עבור שכר: 46%ילדים ונוער בסיכון באגף החינוך. באגף הרווחה 

  לעובדי קבלן. 14% - ועירייה 

מיליון  1.3 -, ל2014אש"ח בשנת  874 -יש לציין כי באגף הרווחה עלות שכר עובדי עירייה עלה מ

אש"ח  555 -ל 2014 -מיליון ש"ח ב 1.2 -, וזאת במקביל לירידה בשכר עובדי קבלן מ2015 -ש"ח ב

 .2015 -ב

 

 2015 -הוצאות לפעולות הוכפלו ב -אגף הרווחה 

 - 2015 -מיליון ש"ח ב  2.3 -ל  2014מיליון ש"ח בשנת  1.6 -מ לוגדלות באגף החינוך וההוצאות לפע

 2.2 -ל  2014 -מיליון ש"ח ב  1 -לות באגף הרווחה מ ועפ. במקביל עלו ההוצאות ל50%-גידול של כ

 יותר מפי שניים.גידול של  - 2015מיליון ש"ח בשנת 

 -ההוצאות הגיעו ל  2015בשנת  ולות ברווחה נובע מפרויקט הקשיבה.עיקר הגידול בהוצאות לפע

 .2014אש"ח בלבד בשנת  21 -וואה ל אש"ח בהש 722

 

 אש"ח - 2014-15פעולות להוצאות שכר  והוצאות 

 1 *ראה נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 * 2014 

 % ש"ח % ש"ח 

     חינוך

 79% 6,082 73% 6,335 שכר עובדי עירייה

 1% 42        0%      1        שכר עובדי קבלן

 21% 1,596 27% 2,320 פעולות

 100% 7,720 100% 8,656 סה"כ חינוך

     רווחה

 28% 874         32% 1,284 שכר עובדי עירייה

 39% 1,247 14% 555 שכר עובדי קבלן

 33% 1,047 54% 2,180 פעולות

 100% 3,163 100% 4,020 סה"כ רווחה

  10,883  12,676 סה"כ כללי
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 מליון ש"ח 2.3גידול של  -מליון ש"ח  6.3גרעון תקציבי כולל בגין נוער בסיכון  - 2015

כולל  מומנה פעילות ילדים ונוער בסיכון מתקציב עירוני בסך 2015הטבלה להלן עולה כי בשנת מ

באגף מימון עירוני אש"ח  5,300 ,2014 -מיליון ש"ח בהשוואה ל 2.3גידול של  -מיליון ש"ח  6.3של 

  .אש"ח באגף הרווחה 1,040החינוך וסך 

 

 אש"ח - 2014-15דים ונוער בסיכון ריכוז הוצאות והכנסות יל

 2015 * 2014 

 הוצאות הכנסות הוצאה נטו הוצאות הכנסות הוצאה נטו 

 7,720 3,598 4,122 8,656 3,356 5,300 חינוך

 3,163 3,277 -114 4,020 2,980 1,040 רווחה

 10,883 6,875 4,008 12,676 6,336 6,340 סה"כ

 1 נספח ראה*

 

 מיליון ש"ח 1.2גידול של  - מיליון ש"ח 5.3גרעון תקציבי  - 2015אגף החינוך 

, מליון ש"ח 5.3סך להגיע  2015באגף החינוך בשנת  עבור פרויקטים לנוער בסיכון הגרעון התקציבי

של  לגרעון תקציבימיליון ש"ח בהשוואה  1.2גידול של מדובר במכלל ההוצאה,  63%המהווה  סכום

 .2014מיליון ש"ח בשנת  4.1

 מחלקתמפעילות מחלקת נוער, שאינה זוכה לתקצוב ממשלתי. הוצאות  נובע בגרעוןעיקר הגידול 

מסעיפי  ו. יש לציין כי הגידול נובע ברוב2015 -אש"ח ב 1,660 -ל 2014 -אש"ח ב 883 -נוער הוכפלו מ

 .2015אש"ח בשנת  1,152 -ל 2014 -באש"ח  461 -שעלו מ במחלקת נוער תהפעולו

 

 אש"ח - 2014-15לפי תכניות עלות נטו  -אגף החינוך 

  1 ספח*ראה נ 

 

 

 

 

 

 2015* 2014 

 הוצאות נסותכה עלות נטו הוצאות הכנסות עלות נטו 

 2,615 1,670 946 2,505 1,584 921 קבסים

 1,791 985 807 1,981 1,037 944 מועדוניות -קבסים 

 883 - 883 1,660 - 1,660 מחלקת נוער

 231 171 60 303 121 183 מצילה

 1,759 528 1,231 1,722 392 1,330 קידום נוער

 441 244 196 485 223 262 סמים

 7,720 3,598 4,123 8,656 3,357 5,300 סה"כ

 61% 39% 100% 53% 47% 100% 
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 ש"ח 678פרויקטים עודף  2 / מיליון ש"ח 1.7ן  ופרויקטים גרע 5 -2015 אגף הרווחה

 -אש"ח  1,040סך ל הגיע 2015באגף הרווחה בשנת  הגרעון התקציבי עבור פרויקטים לנוער בסיכון

 אש"ח(. 115בסך  עודף תקציבי 2014מכלל ההוצאה )בשנת  26%

 אש"ח, ובחמש 678תקציבי כולל של  מרכז עדי ומרכז הורים ומתבגרים עודף -בשני פרויקטים 

 מיליון ש"ח. 1.7ן כולל של והתכניות האחרות גרע

בשנת ייעוץ והכוונה לבני הישיבות. בתכנית  -תכנית הקשיבה נובע מהעירוני ן וגרעעיקר הגידול ב

 -תכנית מיתר ב .יתקציבן וגרעאש"ח  631 - 2015בשנת אש"ח ו 168בסך  עודף תקציביהיה  2014

 -והגיע ל 2015ן אשר הוכפל בשנת ו, גרע2014אש"ח בשנת  299בסך  יתקציבן וגרעתחומי,  מרכז רב

 אש"ח. 593

 

 אש"ח - 2014-15לפי תכניות  עלות נטו -אגף הרווחה 

 1נספח ראה *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015* 2014 

 הוצאות הכנסות עלות נטו הוצאות הכנסות עלות נטו 

 406 339 67 520 403 116 בית חם

 368 418 (50) 442 230 213 טיפול בנוער וצעירים

 327 400 (73) 161 404 (243) עדי

 1,024 829 195 655 526 129 רכזי רחוב

 713 414 299 1,053 460 593 מיתר

 50 217 (167) 935 304 631 הקשיבה

 187 517 (330) 254 688 (435) מרכז הורים ומתבגרים

 - 47 (47) - 35- 35 כרטיסי מעבר

 3,163 3,277 (114) 4,020 2,980 1,040 סה"כ

 26% 74% 100% 4%- 104% 100% 
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 וכח אדם שכר 2.2

מיליון  8.2רשומים הוצאות שכר בסך  בסיכוןמנתוני הטבלה להלן עולה כי בפרויקטים בגין נוער 

 24ש"ח עבור א 556 -עובדי עירייה ו 122מיליון ש"ח בגין  7.6, 2015עובדים בשנת  146ש"ח עבור 

 .כח  אדםעובדי 

אש"ח, כאשר עובדים רבים  23 כח  אדםאש"ח, ושל עובד  62 - העלות שכר שנתית של עובד עיריי

 אינם עובדים משרה מלאה או עבדו רק בחלק מחודשי השנה.

 

 *אש"ח 2015 -עובדים  /נתוני שכר 

 1*ראה נספח 

 

 משרה לעובד 1/2 -מ פחות - עובדי עירייה

פחות מחצי משרה של ממוצע  ,משרות 53 -ב עובדי עירייה 122בפרויקטים של נוער בסיכון הועסקו 

 .לעובד

 

 חודשי עבודה בשנה 4ממוצע  -כח  אדם עובדי 

חודשים לשנה לעובד,  4ממוצע של  -חודשי עבודה  102אדם שולם שכר עבור   עובדי כח 24בגין 

 .חודשי עבודה 12עובדים בלבד נרשמו  3כאשר עבור 

 

 עובדי עירייה שעתיים 37

בעלות שכר שנתית במחלקת קב"סים עובדי מניעת נשירה  24יש לציין כי בין עובדי העיריה כלולים 

מדובר בעובדים שעתיים ולא נרשמה במערכת השכר חלקיות משרה בגינם.  ש"ח, 8,671עת של ממוצ

עובדים שעתיים ללא רישום היקף משרה במערכת. מנהלת  13גם במחלקת מועדוניות קב"סים 

הקב"סים הסבירה כי מדובר במילוי מקום של ימים ספורים. לא ברורה מדיניות העירייה  מחלקת

 .בדים אלה כעובדי עירייהלקליטת עו

 

 הערת הביקורת

 עובדים שעתיים בשכר שנתי נמוך. 37 - 2015במחלקת קב"סים ומועדוניות קב"סים הועסקו בשנת 

לקיים דיון בשתוף המנגנון באפשרות להעסיק עובדים זמניים בהיקפים נמוכים באמצעות  מומלץ

 החברה הכלכלית.

 

 

 

 כח אדם 66דו"ח  סה"כ עובדים 

 
 מס'

 עובדים

עלות 

 שכר

עלות 

שכר 

 ובדלע

מס' 

 עובדים

עלות 

 שכר 

עלות 

שכר 

 לעובד 

מס' 

 עובדים 

עלות 

 שכר 

עלות 

שכר 

 לעובד 

 1 1 1 62 6,335 102 62 6,336 103 חינוך

 24 555 23 64 1,284 20 43 1,839 43 רווחה

 23 556 24 62 7,619 122 56 8,175 146 סה"כ
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 מיון תקציבי 2.3

  ות תרברווחה וב יתקציברישום  -ניהול באגף החינוך  - פרויקט סמים

 לרישומים בספר התקציב.על ל בפווהבין הני התאמהיקט הסמים העדר ובפר

מנוהל על ידי מנהל מחלקת נוער בתיאום  הסמים לביקורת הוסבר כי פרויקט -אגף החינוך  - ניהול

 .עם מנהל אגף החינוך

המלחמה בסמים ס.ת.  בגין פרויקט 2015בשנת  אש"ח 200הכנסות בסך תקציב  -רווחה  -הכנסות 

 .ם בספר תקציב העירייה בפרק הרווחה תחת הכותרת של הכנסות בגין פרויקט נוח"ם, רשו347141

 בגין הפרויקט למלחמה בסמים רשוםאש"ח  120בסך תקציב הוצאות  -רווחה ותרבות  -הוצאות 

 .במחלקת התרבות 828323ש"ח בס.ת. א 11בסך  הוצאות נוסףתקציב . של הרווחה 847141בס.ת. 

 

 העדר עקביות המקשה על מעקב תקציבי -ומועדוני קב"סים קב"סים 

לה כי אין עקביות בשיוך הוצאות בגין תקציבים שונים ומעיון בספר התקציב של העירייה ע

 דבר המקשה על המעקב התקציבי. -סים במחלקת הקב"

 

מהטבלה להלן עולה כי מספרי  - שכר / פעולותהעדר הקבלה בין מספרי סעיפים תקציביים 

 לפעולות.  717-9 -לשכר ו 715-7הסעיפים התקציביים בגין מחלקת קב"סים הם 

 .העדר הקבלה בין מספרי סעיפים תקציביים לשכר ולפעולות מקשה על המעקב התקציבי

 

 סעיפים תקציביים משותפים לפעולות קב"סים ומועדוני קב"סים

משמשים הן לפעולות מחלקת קב"סים והן לפעולות מועדוניות.  717-719סעיפים תקציביים 

 .ציוד וריהוט קב"סים - 1817718930ת. ס. -ו שכר דירה מועדוניות - 1817718410ס.ת. לדוגמא: 

 

הוצאות השכר בגין קב"סים רשומים  -סעיפי שכר אינם מקבילים לסעיפי ההוצאות לפעולות 

וחלקן  -המקביל לשכר  1817717ואילו ההוצאות לפעולות רשומות חלקן בסעיף  1817717בסעיף 

 .1817718בסעיף נוסף 

 

 2014רישום בסעיפים תקציביים  -הוצאות קב"סים ומועדוניות 

 

 באופן אקראי בין שני סעיפים תקציביים הכנסות מחולקות -רכזי רחוב 

רחוב נרשם בשני סעיפים שונים:  רכזימהטבלה להלן עולה כי תקצוב משרד הרווחה בגין 

 . נראה כי רישום ההכנסות באחד משני הסעיפים נעשה באופן אקראי.1347133930-ו 1347131930

 

 

 

 

 ס.ת. פעולות ס.ת. שכר פרטים

 1817717 /718/719  1817715/716/717 קב"סים

 1817717/ 718/719 1817720 מועדוניות
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  2014-15רחוב  רכזיהכנסות 

 2014  2015 ס.ת.

1347131930 11-12/2015 5-12/2014 

1347133930 1-10/2015 2-4/2014 

 

 

 העדר מידע תקציבי למנהלי תכניות

  .גובה התקציב השנתי של התוכניתמנהל תכנית הקשיבה מסר כי אין בידיו מידע לגבי 

תקציבי בתוכנית בשנת באגף הרווחה לתכנית עדי מסרה כי לא היה בידיה מידע על עודף האחראית 

 י קיימת חריגה ויש לצמצם בהוצאות.לדבריה, אחראי התקציב אמר לה כ .2014

 

 הערות הביקורת

  אין התאמה בין מיון כרטיסי הנהלת חשבונות בספר תקציב העירייה לתכניות בשטח, דבר

 המקשה על מעקב תקציבי של הפרויקטים השונים.

 והם אינם בונים תכניות עבודה  -בקשר לתוכניות בניהולם בי למנהלי התוכנית אין מידע תקצי

 מקושרות תקציב.
 

 לפעול להתאמת מיון כרטיסי הנהלת חשבונות בספר תקציב העירייה לתכניות בשטח. מומלץ

 ת תכניות עבודה מקושרות תקציב.ילקבוע נהלי עבודה הכוללים שיתוף מנהלי התכניות בבני מומלץ

 

 אינן רשומות בתקציב המתאים -ם הוצאות פרויקטים עירוניי

 -תקציבי פרויקטים עירונים כלולים ברשימת מחלקת נוער ומתוקצבים על ידי המחלקה. לדוגמא 

רשום בסעיף תקציבי של אש"ח  19-ש"ח הכולל טיול לאילת בסכום של כ 72,792תקציב עדי בסך 

 מחלקת נוער.

ייב רישום הוצאות בגין פרויקט עירוני על מנת לאפשר בקרה תקציבית נאותה יש לקבוע נוהל המח

 שונות מרכז עדי. - 1847132780ס.ת.  -בסעיף התקציבי המתאים. בדוגמה של מרכז עדי 

 

 אש"ח מעמותת  ש.י. 39חיוב ע"ס  -העדר קשר לפרויקט מיתר 

מיתר, חיוב של עמותת ש.י.  מהטבלה להלן עולה כי  בגין 1847135750בסעיף הוצאות לפעולות 

לגבי הקשר בין פעילויות אלה  הסברההוצאות מתייחסות לכנסים וסדנאות להורים. לא ניתן 

 לפרויקט מיתר.

 

 5-7/2015עמותת ש.י.  חיוב

 ש"ח פרטים

 10,960 פרויקט כנס משגיחים

 10,660 פרויקט כנס הכנה דרבה

 17,200 בישיבותפרויקט סדנאות הורים 

 38,760 סה"כ
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 נתונים כמותיים  2.4

בפרויקטים של אגף  1,737בני נוער בסיכון,  2,287טופלו  2014עולה כי בשנת  להלןמנתוני הטבלה 

באגף הרווחה  מנהלי התוכניות.  על ידיבאגף החינוך נמסרו הנתונים  באגף הרווחה. 550 -החינוך ו 

 .משרד הרווחהת הנתונים מבוססים על דו"חו

 

 ועקב חילופי מנהלים, לא נשמרהוסבר כי   לא נתקבלו נתונים, -ות נוער, מצילה וסמים מחלקב

 בעירייה.  נתוניםה

 

  2014 - מספר נהנים

 1,737 אגף החינוך

 550 אגף הרווחה

 2,287 סה"כ נהנים

 

 

 אש"ח לשנה 26.5 -עלות לנהנה במרכז עדי 

בתוכנית מרכז עדי  ש"ח, העלות הגבוהה ביותר 4,078 -הגיע ל  2014עלות ממוצעת לנהנה בשנת 

 ש"ח לנהנה. 1,391בתוכנית הקשיבה בסך  ח לנהנה, העלות הנמוכה ביותרש" 26,576לבנות בסך 

 

 ש"ח  - 2014הוצאה לנהנה 

 
הוצאה 

 ממוצעת לנהנה
 מספר נהנים

סה"כ הוצאה 

 בש"ח

 הוצאה ממוצעת לנהנה בשנה
4,078 2,287 9,328,938 

 

מרכז  -הוצאה הגבוהה ביותר לנהנה לשנה 

 עדי בנות

26,576 12 327,354 

 -הוצאה הנמוכה ביותר לנהנה לשנה 

 חדר מיון, אגף הרווחה -הקשיבה 

1,391 36 49,515 

 

 

 

 ביקורתההערת 

בתוכנית אש"ח  26.5 -ל  2014בחלק מהתוכניות לנוער בסיכון עלות גבוהה לנהנה אשר הגיע בשנת 

 עדי לנערות בסיכון.

   -לקיים דיון בשיתוף הדרג הניהולי הבכיר בעירייה בקשר למכלול נתוני התוכניות מומלץ

 וזאת בהתייחס לצורך ולאפקטיביות התוכניות השונות. ,לנהנה הוצאה* עלות כוללת * נהנים  מס'*
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 . מבנה ארגוני 3

באגפי החינוך והרווחה ובשיתוף יועץ ראש העיר  ותעבור ילדים ונוער בסיכון מופעלהתוכניות 

 לענייני נוער. 

עובדי כח אדם המועסקים באמצעות החברה  24 -עובדי עירייה ו 128בתכניות השונות מועסקים 

 הכלכלית של העירייה.
 

 אגף החינוך 

 -בתחום הנוער בסיכון, וההוצאה הכוללת לתכניות אלה מגיעה ל תכניות 6באגף החינוך מופעלות 

 מיליון ש"ח. 6.3עובדים בסך  109מיליון ש"ח. מרבית  ההוצאה היא בגין שכר  8.7

 

 (4)ראה מדגם בפרק  ביקור סדיר -קבסים 

 -בגין שכר של המנהלת ו מיליון ש"ח 2.3מיליון ש"ח,  2.5 -הגיעו ל 2015בשנת  חלקהמהוצאות ה

אש"ח, העובדים  208עובדי מניעת נשירה בעלות  כוללת של  25. בנוסף המחלקה מעסיקה קבסים 16

אש"ח ממשרד הקליטה למימון עובד  57נציין כי תקציב המחלקה כולל . באופן פרטני עם הילדים

נטו לעירייה עמדה על  מיליון ש"ח, כך שהעלות 1.6 -המטפל בעולים. תקציב משרד החינוך הגיע ל

 .(1)ראה נספח  אש"ח 920סך 

אך  -בסעיף זה רשומים השכר של עובדת מניעת נשירה ג.ל. מרבית הוצאות  - רישום מפוצל -שכר 

 לא ברורה הסיבה לרישום המפוצל.. סכום נוסף נרשם בסעיף המועדוניות

 

  מועדוניות -קבסים 

עובדים  41 במועדוניות מועסקים -חלקת הקב"סים מנהלת מגב' א.ט.  על ידימועדוניות מנוהלות 

מיליון לפעולות. תקציב המדינה  0.5 -מיליון לשכר ו 1.5, 2015מיליון ש"ח בשנת  2בעלות כוללת של 

כפי  .(1)ראה נספח  מיליון ש"ח, כך שהעלות נטו לעירייה כמחצית מהתקציב הכולל 1 -מגיע ל

 .ילדים 120דוניות עם מוע 8שנמסר לביקורת, מסעיף זה מתוקצבות 

ים של תקציבי הביקורת מציינת כי בסעיפים -ש"ח לשנה  1,000 -עובדים בעלות של פחות מ

דבר המצביע  -ש"ח  1,000 -עובדים בעלות שכר שנתית של פחות מ 13 קב"סים ומועדוניות קב"סים

רך כלל ש"ח הן בד 1,000 -לביקורת הוסבר כי עובדות ששכרן פחות מ על תחלופת עובדים גבוהה.

 ממלאות מקום לימים ספורים.

 

 (4)ראה מדגם בפרק  רמחלקת נוע

אש"ח  1,659 - בסעיף זהסך ההוצאות  על פעילויות לנוער נושר. אחראי מנהל מחלקת נוער, מר א.א. 

י ממשלה בגין . לא היו הכנסות ממשרדאש"ח לפעולות 1,152 -אש"ח עבור שכר ו 507 ,2015בשנת 

 .(1)ראה נספח  עובדי עירייה 4השכר במחלקת נוער עלות שכר של בסעיפי  זו. מחלקה

 

 מצילה 

. המתוקצבות על ידי המשרד לבטחון פנים תכנית מצילה ממומנות פעילויות לנוער נושרבמסגרת 

בגין  תההוצאו .המנהל האחראי מנהל מחלקת נוער, הואמר א.א. ו התכנית רכזתהיא  גב' ח.ו.

כך  אש"ח, 120 -הגיעו לההכנסות ו אש"ח בגין פעולות בלבד 303 -עו להגי 2015התכנית בשנת 

 .(1)ראה נספח  אש"ח ללא שכר ריכוז וניהול 183 עמדה עלשהוצאה נטו לעירייה 
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רשומות בסעיף תקציבי  מצילה רכזתשכר בגין הוצאות  - עובדי מצילה נרשם בסעיפים אחריםשכר 

 סמים.השל תכנית 

 .הוצאות השכר של המנהל רשומות בסעיפים תקציביים של מחלקת נוער

כוללות  בגין פעולות מצילה 1828211780בסעיף תקציבי  ההוצאות  - החזר הוצאות ללא פירוט

עבור  ספורט אתגרי. מצ"ב קבלה לדוגמא מאת עמותת ש.י.כן לנוער וו הרצאות וסדנאות להורים

 המשתתפים. שמות לא צורפו מסמכים המפרטים את מועדי הסדנאות, הנושאים וסדנאות. 

 

  מחלקת קידום נוער

במסגרת תכנית הילה של משרד  מענה חינוכי טיפולי פרטניהנותנת  התכנית,מנהל הוא  מר י.ק. 

רכיב העיקרי הוא מיליון ש"ח, כאשר ה 1.7 -הגיעו ל 2015. ההוצאות בגין המחלקה בשנת החינוך

עובדי פרויקט קידום  5 -המיוחסים לתקציב משרד החינוך, ו עובדים 9בגין  מיליון ש"ח 1.6 -ר שכ

אש"ח  392 -ההכנסות בגין קידום נוער מתקציב משרד החינוך הגיעו ל נוער של שיקום שכונות.

 .(1)ראה נספח  ון ש"חמילי 1.3, כך שהעלות נטו לעירייה בגין סעיף קידום נוער עמד על 2015בשנת 

מנהל נ.פ. שיקום שכונות כלול שכר של קידום נוער של בין חמשת עובדי  - רישום מפוצל -שכר 

לא ברורה הסיבה לרישום נזקפה לרווחה.  נ.פ.של  עיקר עלות שכר. הרווחה באגףתכנית מיתר 

 .המפוצל

בגין עובד זה נרשמו ציין כי נ. 2015 -ש"ח בלבד ב 4,000 -עלות השכר של א.פ. בסעיף זה הגיע לכ

אגף הרווחה. לא ברורה הסיבה  על ידיש"ח בסעיף תקציבי של רכזי רחוב המנוהל  23,000עלויות של 

  לרישום המפוצל.

מסקירת נתוני ההכנסות וההוצאות עולה כי ההכנסות הם ממקור אחד  - רישום מפוצל -הכנסות 

. ושיקום שכונות )כפי שצוין לעיל( סעיפים: משרד החינוך נרשמו בשניוההוצאות ,ממשרד החינוך -

לא  .כונות באגף הרווחהשל שיקום ש 1348524981הכנסות ממשרד הבינוי רשומות בסעיף תקציבי 

 ברורה הסיבה לרישום המפוצל.

 

 סמים 

המנהל האחראי. הוצאות הוא  מנהל מחלקת נוערומר א.א.  ש.ב.מר בשטח הוא מנהל התכנית 

 אש"ח עבור שכר. 228מתוכן  -אש"ח  485 -ל 2015הגיעו בשנת  נוער למניעת התמכרויותהתכנית 

אש"ח, כך  223 -ל 2015ההכנסות של התכנית מהרשות הלאומית למניעת התמכרויות הגיעו בשנת 

 (.1אש"ח )ראה נספח  262 -בספרי העירייה הגיע ל שהעלות נטו הרשומה

שכרו של מנהל  - ים תקציביים אחרים של מחלקת נוערבסעיפ נרשם מר ש.ב. שכר מנהל התכנית

של  847133, וכן בסעיף  תקציבי 825501ס.ת.  החינוך באגףפרויקט נוח"ם  התכנית רשום בסעיף

 .רכזי רחוב במסגרת אגף הרווחה

רשם בסעיף רכזת פרויקט מצילה נכפי שצוין לעיל, שכר   - שכר רכזת מצילה נרשם בסעיף סמים

 .יקט הסמיםשל פרו יתקציב
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 אגף הרווחה 

בשנת  מיליון ש"ח 4 -גיעה לנוער בסיכון וההוצאה הכוללת הלתכניות  7באגף הרווחה מופעלות 

 עובדי כח אדם. 23 -עובדי עירייה ו 20מהם  ובדיםע 43לשכר . פחות ממחצית הסכום מופנה 2015

 

  בית חם

אחראית הו גב' י.ש. -מנהלת התכנית  .רכת יום הלימודיםאהלמיועדות  במצוקהמועדוניות לנערות 

אש"ח  520אגף לשירותים חברתיים. סך ההוצאות בתכנית זו ב לד ונוערימנהלת תחום  גב' ש.א. -

 403 -אש"ח לפעולות. הכנסות ממשרד הרווחה הגיעו ל 250 -אש"ח עבור שכר ו 270 ,2015בשנת 

 אש"ח. 116 -אש"ח, כך שהעלות נטו לעירייה 

 .כח  אדםעובדות  9 -ו אחת עירייהעובדת ל השכר בבית חם עלות שכר ש פיבסעי

רשום  מנהלת הבית החם גב' י.ש.עלות שכרה של  - עלות שכר המנהלת רשום בסעיף תקציבי אחר

,  כך שההוצאה הרשומה בסעיף הבית החם נמוכה 842041 - בסעיף תקציב של לשכת דרום צוותים

 מההוצאה בפועל.

 

כח  עובדות  9 -עלות השכר כוללת תשלומים עבור עובדת עירייה אחת ו - ם גבוההתחלופת עובדי

 .דבר המצביע על תחלופת עובדים גבוהה -במהלך השנה  חודשים  8, אשר מרביתן עבדו עד אדם

 

  טיפול בנוער וצעירים

 . בסיכון שעות חניכה לילדים ובני נוער - בסעיף נוער וצעירים עיקר הפעילותכפי שהוסבר לביקורת 

אגף לשירותים חברתיים. בגב' ש.א. מנהלת תחום ילד ונוער  -אחראית וה גב' ל.א. -מנהלת התכנית 

 230 -הכנסות ממשרד הרווחה הגיעו לו 2015אש"ח בשנת  442בתכנית זו לפעולות סך ההוצאות 

 אש"ח. 212 -אש"ח, כך שהעלות נטו לעירייה 

 בסעיף התקציבי בגין טיפול בנוער וצעירים - בקרהאש"ח תשלום חודשי לעמותה י.א. ללא  34

 זה.סכום  בגיןאש"ח לחודש לעמותת י.א. לביקורת לא נמסר חוזה או קריטריונים  34תשלום בסך 

המספר  2015חניכים, ובשנת  344טופלו במסגרת הפרויקט  2014לשאלת הביקורת נמסר כי בשנת 

 .חניכים לחודש 272ועמד על  -ירד 

אש"ח  202עלות שכר המנהלת בסך  -תכנית נרשם בסעיפים תקציביים אחרים הלת הנשכר מ

( וכן 842031(, לשכת מערב )841010הנהלת האגף )יפים תקציביים שונים באגף הרווחה: נרשם בסע

 מהסכום הרשום. הכך שעלות התכנית בפועל גבוה -( 843510שכר מועדוניות )
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 עדי מרכז 

גב'  -אחראית הוגב' צ.ג.  - מרכזמנהלת ה .מסגרת לבנות נושרות מרכז עדי הוא - מרכז עדי לבנות

אש"ח בשנת  161 - אגף לשירותים חברתיים. סך ההוצאות בתכנית זובש.א. מנהלת תחום ילד ונוער 

הכנסות  .אש"ח לפעולות 58 כןו עובדות שתימנהלת ו - כח  אדםעובדי  אש"ח עבור שכר 103 ,2015

  .(1)נספח  אש"ח 243שנותר עודף תקציבי שלא נוצל בסך אש"ח, כך  404 -ממשרד הרווחה הגיעו ל

ם בסעיף אש"ח נרש 63עלות שכר המנהלת בסך  -תקציבי אחר  הלת התכנית נרשם בסעיףנשכר מ

בסעיף התקציבי של  אדם כחוזאת בנוסף לשכר במסגרת (, 841010תקציב הנהלת אגף הרווחה )

 ם.מהסכום הרשו הכך שעלות התכנית בפועל גבוה ,ז עדימרכ

 -ל 2014אש"ח בשנת  318 -ירדו באופן משמעותי מ 2015הביקורת מציינת כי הוצאות השכר בשנת 

  .דבר המצביע על צמצום ניכר בהיקף פעילות המרכז - 2015אש"ח בשנת  103

 

 (4)ראה מדגם בפרק  רכזי רחוב

.א. א מר - התכנית עלאחראי והאיתור בני נוער מנותקים  - התכנית מטרת ,מר ח.ו. -מנהל התכנית 

 73 -אש"ח עבור שכר ו 582 ,2015אש"ח בשנת  655סך ההוצאות בתכנית זו  מנהל מחלקת נוער.

 אש"ח. 129 -אש"ח, כך שהעלות נטו לעירייה  526 -אש"ח לפעולות. הכנסות ממשרד הרווחה הגיעו ל

  .(1)ראה נספח  עובדי עירייה 10בסעיף השכר עלות שכר של 

 -שכרו של מנהל התכנית רשום בסעיף של קידום נוער  -שכר המנהל רשום בסעיף תקציבי אחר 

 .פרויקט הילה בניהולו של י.ק. במסגרת אגף החינוך

 

  (4)ראה מדגם בפרק  מיתר

 בני הנוערצמצום תופעת התנתקות  - מרכז רב תחומי -מטרת הפעילות  ,נ.פ. מר - מנהל התכנית

אש"ח  1,053. סך ההוצאות בתכנית זו א.מ. מנהלת האגף לשירותים חברתייםגב'  -אחראית הו

 460 -אש"ח לפעולות. הכנסות ממשרד הרווחה הגיעו ל 390 -אש"ח עבור שכר ו 663 ,2015בשנת 

בדי עו 7 אש"ח עבור 545בסעיף השכר  .(1)ראה נספח  אש"ח 593 -אש"ח, כך שהעלות נטו לעירייה 

 .כח  אדםשני עובדי עבור  אש"ח 118עובדים נוספים וכן עלות של  ששההמנהל ו -עירייה 

  

 הקשיבה 

 ייעוץ והכוונה לבני הישיבות ובנות סמינרים וכן ימי עיון למחנכים.  במסגרת תכנית הקשיבה ניתן

 יועץ ראש העיר מר י.ג. -אחראי  וה מר א.פ. ומנהלת תכנית לבנות גב' פ.ג. -לבנים התכנית  מנהל

אש"ח  722 -אש"ח עבור שכר ו 213 ,2015אש"ח בשנת  935סך ההוצאות בתכנית . לענייני נוער

)ראה  אש"ח 631 -אש"ח, כך שהעלות נטו לעירייה  304 -לפעולות. הכנסות ממשרד הרווחה הגיעו ל

 .(1נספח 

מנהלת . גב' פ.ג. ח  אדםכעובדי  8 -עובדי עירייה ו 2ל עלות שכר ש בתכנית הקשיבהבסעיף השכר 

 . 2016בתחילת שנת  כח  אדםבמסגרת  החלה לעבודהתכנית לבנות, 

שכרו של מר א.פ. מנהל תכנית הקשיבה לבנים,  - רשום בסעיפים תקציביים אחרים שכר המנהל

בסעיף  1-2/15, ובחודשים 3-12/15( בחודשים 841010)הרווחה רשום בסעיף תקציבי של הנהלת אגף 

 (.841014תקציבי של עובדי אינטק )
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  מרכז הורים ומתבגרים

 -מנהלת התכנית  משפחות במצוקה.לטיפול נותן  הורים ומתבגרים מרכזכפי שהוסבר לביקורת, 

אש"ח  254זו סך ההוצאות בתכנית  גב' ש.א. מנהלת תחום ילד ונוער באגף לשירותים חברתיים. 

אש"ח,  688 -. הכנסות ממשרד הרווחה הגיעו לאש"ח עבור שכר 9-ו אש"ח לפעולות 245 ,2015בשנת 

  אש"ח. 434כך שנותר תקציב בלתי מנוצל של 

אש"ח  189לפעולות כוללות סך של  ההוצאות - מבססיםללא מסמכים  -אש"ח לחכ"ל  189תשלום 

העירייה.  ם באמצעות החברה הכלכלית שללוהמש ,למתבגרים םרפואיי-בגין טיפולים פרא

בנוסף, נרשמו לסעיף  .בגין רישומים אלהנאותים  הביקורת מציינת כי לא נמסרו מסמכים מבססים

 .אש"ח 54, מזון והדרכה למנהלים בסך ןתשלומים בגין ניקיו של מרכז הורים ומתבגריםתקציבי 

 .סעיף תקציבי זהרשומים בהוצאות בגין מנהלי המרכז ועובדיו אינם 

 

 ללא מסירת מידע - מנהליםחילופי 

 שלוש .ג. פרש.י מר מנהל התוכנית 2014במהלך שנת  - , מצילה, סמים והקשיבהת נוערומחלק

א.פ. שקיבלו מינוי פורמלי בינואר מר   על ידיא.א. והרביעי מר  על ידימנוהלות התכניות הראשונות 

2015. 

 

אחראית תחום ילד ש.א. גב'  על ידיהתוכנית הוקמה ונוהלה  -מענה טיפולי רב תחומי  -מיתר 

 לאחר תקופה התכנית הופסקה.מר נ.פ ו ניהל את התכנית 2015תחילת שנת מ, באגף הרווחה ונוער

 קיבל מסמכים בגין הפעילות הקודמת.מנהל המיתר מר נ.פ. מסר כי בהיכנסו לתפקיד לא 

גב' ובדצמבר מונתה  2015בשלהי שפרשה  מנהלתגב' צ.ג.   על ידיהתוכנית הוקמה ונוהלה  -עדי 

 א.ש. לניהול התכנית.

 

 העדר רצף טיפולי בעת יציאת עובד לחופשה וכו'

מעיון בפרוטוקולים עולה כי גם בצוות המטפל חלים שינויים, כאשר מטפל יוצא לחופש/נעדר והנער 

 (.ב'3המטופל נותר ללא מחליף )ראה נספח 

 

 הערת הביקורת

 .בעת חלופי מנהלים לא קיים נוהל חפיפה 

 .'לא נקבעו נהלים ליצירת רצף טיפולי בעת היעדרות עובד לרגל חופשה וכו 

יקבל המנהל החדש את המידע להקפיד על נהלי חפיפה בעת חילופי מנהלים אשר במסגרתן  מומלץ

 הנדרש.

רצף טיפולי בתיקי  אחרמעקב לפעול להטמעת נהלי עבודה של מנהלי התוכניות אשר יכללו  מומלץ

 המטופלים.
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 הגורמים המטפליםתיאום בין העדר 

כפי שהוסבר לביקורת והרווחה במספר תוכניות.  החינוך נוער בסיכון מטופל במסגרת אגפי נושא 

 בין מנהלי התוכניות השונות.מרכז ומקשר  שמש כגורםל לענייני נועריועץ ראש העיר תפקידו של 

 בנוסף נקבע פורום מנהלי נוער לתיאום והעברת מידע בין הגורמים המטפלים.

 

מנהלת מחלקת קב"סים מסרה כי המחלקה  -משרד החינוך אינו מאפשר לקב"סים להעביר מידע 

למחלקות אחרות, מאחר שמשרד החינוך מחתים  האינה מעבירה את פרטי הנערים הנושרים בטפול

 .את הקב"סים על טופס סודיות

 

, 27.4.14כפי שעולה מפרוטוקול פורום נוער מתאריך  - למרכז עדי אין מידע על בנות נושרות

אך לא נקבע נוהל להעברת מידע על סים מטפלת בבנות נושרות ובנות ללא מסגרת, ''מחלקת קב

 למרכז עדי. הבנות

 

מנהלת מחלקת  ,בשיחה עם הביקורת - רכזי הרחוב אינם מעבירים מידע למחלקת קב"סים

קב"סים מסרה כי לא נקבע נוהל להעברת מידע על נערים נושרים מרכזי הרחוב למחלקת קב"סים 

 תוף פעולה ביניהם.ילמרות הצורך הברור בש -

 

בשיחה עם  - אין לי כל מידע מי הם הילדים בתכנית קידום נוער -יועץ ראש העיר לענייני נוער 

נמסר לביקורת כי מנהל מחלקת קידום נוער מר י.ק. אינו מעביר את  יועץ ראש העיר לענייני נוער,

. הביקורת קטים האחרים בתחום הנוער בסיכוןפרטי הנערים המטופלים במחלקה למנהלי הפרוי

 טיפול מיטבי בנערים.ברת מידע אינו מאפשר בקרה כוללת לצורך מציינת כי העדר הע

 

לדברי מנהל תכנית רכזי רחוב, הם אינם  - נירכזי רחוב אינם מקבלים מידע מהשיטור העירו

מקבלים עדכונים מהשיטור העירוני על פעילות עבריינית של נוער או על התקהלויות של נוער 

 בסיכון.

 

מנהל מחלקת השיטור העירוני מסר  - לרכזי הרחוב -יעביר פניות על נוער  106מוקד  -נוהל נסיוני 

כי עקב הבעייתיות בהעברת פרטי נערים מהשיטור העירוני לרכזי הרחוב, נקבע נוהל נסיוני לטיפול 

ורך יפנו צלפיו הפניות יעברו לרכזי הרחוב ורק במקרה ה -בנושא נוער  106בפניות למוקד העירוני 

 .לשיטור העירוני 

 

פורום מנהלי נוער בנדון בפירוט  למנהלי פרוייקטים לנוער תכנת מחשבנושא  - תכנת מחשב

 (.2)ראה נספח  12.11.15בתאריך   EPRבהשתתפות נציג חברת 

מנהל פרויקט הקשיבה דווח על תחילת התקנת התוכנה  3.3.16במפגש של פורום המנהלים מתאריך 

 (.3)ראה נספח 

התוכנה מופעלת רק  2016נכון לאוקטובר כי לענייני נוער, יועץ ראש העיר  הבהירלשאלת הביקורת 

 .בתוכנית הקשיבה וכי לאחר החגים גם פרויקט רכזי רחוב יתחילו להעזר בתוכנה
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 םפורום נוער מספר פעמים, הפורום כלל מנהליהתכנס  2013-2014בשנים  - 2013-14פורום נוער 

 בנוער בסיכון.  המטפלותתוכניות השונות ם בועובדי

 קולים נוספים לא נמצאו.בלבד, פרוטו 7-ו 6, 2פרוטוקול לישיבות מס' הביקורת קבלה 

 

החל להתכנס פורום מנהלי נוער, הפורום  2015החל מנובמבר  - 11.2015-2016נוער פורום מנהלי 

 מנהלי התכניות המטפלות בנוער בסיכון.מ חלקכולל 

 

 2016ותחילת  2015פורום בסוף בישיבות ה -כפי שעולה מעיון בפרוטוקולים של פורום מנהלי נוער 

השתתפו יועץ ארגוני, יועץ ראש העיר לענייני נוער ומנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

בעירייה וכן נציג הקב"סים )בנות( ומנהלי מחלקת נוער, קידום נוער, סמים, רכזי רחוב והקשיבה 

 .בנים

 

 ער בסיכון:פרויקטים לטיפול בנוו בישיבות מספר מנהלי לא נכח

 סים"מנהלת מחלקת קב

 בית חם מנהלת 

 טיפול בנוער וצעירים מנהלת פרויקט 

 מנהלת מרכז עדי

 מנהלת מרכז הורים ומתבגרים

 השתתף בישיבה אחת בלבד -עירוני השיטור מנהל ה

 

 הערת הביקורת

אינן  מנהלות יחידת קב"סים, בית חם, טיפול בנוער וצעירים, מרכז עדי ומרכז הורים ומתבגרים

 משתתפות בפורום מנהלי נוער.

ליצור פורום הכולל את כל המנהלים והמנהלות העוסקים בתחום, וזאת על מנת לאפשר  מומלץ

 תיאום מיטבי לטובת הטפול בנערים.
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 תכניות מדגם. 4

 מחלקת קב"סים -אגף החינוך  4.1

 אתורבמוסדות החינוך,  5-16סדיר של התלמידים בגילאי אחראית על ביקור הקב"סים  מחלקת

 הנושרים למערכת החינוך. והחזרתנוער בסיכון 

 .3-18גדיר את חינוך החובה לגילאי מ 1949 -חוק לימוד חובה, התש"ט 

החוק מסמיך את קצין הביקור הסדיר )קב"ס( לוודא את ביקורם הסדיר של התלמידים במוסדות 

 .החינוך

 .5-16ל ידי הקב"סים רק בין גילאי יקורת, בפועל, החוק נאכף עכפי שנמסר לב

 שני תחומי פעילות: אחראית עלקב"סים המחלקת מנהלת 

  לאיתור נשירה והחזרת הנושרים למסגרת הלימודית. -קב"סים 

  המהוות מסגרת חינוכית לילדים בסיכון לאחר שעות הלימודים ובימי החופשה. -מועדוניות 

 

 מסך ההוצאה 37% -אש"ח  922 -הוצאה נטו לעירייה  - מחלקת קב"סים

 922 - 2015כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן ההוצאה נטו לעירייה בגין מחלקת הקב"סים בשנת 

 מההוצאה הכוללת של המחלקה. 37%אש"ח, המהווים 

 

 *2014-15אש"ח  -קב"סים נתונים כספיים 

 1 * ראה נספח

 

 

 קב"סים 17 -עובדי מניעת נשירה שעתיים  24 -קבסים  מחלקתעובדי  41

 25% -הועסקו במחלקת קב"סים עובד קליטת עליה אחד ב 2015בשנת מנתוני הטבלה להלן עולה כי 

עובדי מניעת נשירה שעתיים  24אש"ח וכן  2,246בעלות של  משרות 13.65-ב קב"סים 16משרה, 

 אש"ח. 208בעלות של 

 

 2015 -מחלקת קב"סים  -נתוני עובדים 

 עלות שכר מס' משרות מס' עובדים פרטים

 208,100 - 24 עובדי מניעת נשירה

 27,515 0.25 1 פרויקט עולים

 2,246,417 13.65 16 קב"סים

 2,482,032 13.90 41 סה"כ

 

 2015 2014 

  1,670 1,584 הכנסות

 2,476 2,482 הוצאות שכר

 32 24 הוצאת לפעולות

 2,508 2,506 סה"כ הוצאות

 838 922 הוצאה נטו
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 לתלמידהש"ח  15 -חרדי בנות  ח לתלמיד /ש" 707 -עלות שכר קב"סים  -זרם מ"מ 

 מנתוני הטבלה להלן עולה כי קיימים פערים גדולים במספר המשרות לאלף תלמידים.

 משרות לאלף תלמידים, 4.3 -בזרם הממלכתי 

 משרות לאלף תלמידים. 0.1 -בנות לבזרם החרדי 

ש"ח  15ש"ח בהשוואה לעלות של  707-עולה כי עלות השכר לתלמיד בזרם המ"מ מגיע לכמו כן, 

 לשנה לתלמידה במערכת החרדית.

 

  2015 -נתוני כח אדם לפי זרם חינוכי  -קב"סים 

 -חרדי  ממ"ד מ"מ 

 בנים

 -חרדי 

 בנות

 סך הכל

 49,709 22,578 24,585 2,098 448 מספר תלמידים 

 11.15 2.35 5 1.88 1.93 66משרות 

 0.22 0.10 0.20 0.89 4.30 משרות לאלף תלמידים

 1,807,339 349,751 858,845 281,920 316,823 66עלות שכר 

 36 15 35 134 707 עלות שכר שנתי לתלמיד

 

 פעולות מחלקת קב"סים לאיתור נשירה

מתקבלים קבלת דיווחים מבתי הספר על תלמידים נעדרים, הדיווחים  -דיווחי בתי ספר  .1

 בטלפון, במייל או בכתב.

 קבלת פניות מהורים. .2

הקב"סים מקיימים ביקורים מיוזמתם במוסדות החינוך, ובדגש על  -ביקורים במוסדות חינוך  .3

 אוכלוסייה מועדת לנשירה. בהם לומדים תלמידים ממוסדות חינוך 

 הפניית מקרים מהרווחה. -אגף הרווחה  .4

ם פונה לקראת סוף השנה לכל בית הספר ומבקשת מחלקת קב"סי -מעבר מיסודי לסמינר  .5

. לאחר החגים פונה המחלקה לסמינרים הן העוקבתרשימת תלמידות ומקומות לימוד לשנה 

בעיר והן מחוץ לעיר, אליהם נרשמו הבנות בבקשה לברר מי מהבנות ברישומים אכן מופיעה 

 בפועל ללימודים.

 .כח  אדםלא מופעל מהעדר  5ף הנוהל אמור בסעי - מעבר מתלמודי תורה לישיבות .6

 לוודא הופעת "סים פונים למוסדות מחוץ לעיר על מנתהקב -מוסדות לימוד מחוץ לעיר  .7

 במוסדות. תושבי בני ברק התלמידים

 

 יומני נוכחותהעדר נוהל בדיקת 

העבירה מפקחת הביקור הסדיר המחוזית למנהלי היחידות  6.10.16בתאריך  -מכתב המפקחת 

(. במכתב אזכור להוראות חוזר מנכ"ל 9מכתב תזכורת בנושא בדיקת יומני נוכחות )ראה נספח 

 משרד החינוך ופנית מבקר המדינה בנושא.
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בנושא מנהל  בפרק 1994חוזר מנכ"ל משרד החינוך מדצמבר הוראות  -מנכ"ל משרד החינוך  חוזר

ובהמשך הפרק , יומני נוכחות לדאוג למילויהחינוך  מנהלי מוסדותיבים ימח 1 ס סעיף ד'ביה"

 .(9)ראה נספח מס'  נאמר כי המנהל יעמיד לרשותו של הקב"ס את יומני הנוכחות 1בסעיף ז' 

 טיפולן של רשויות מקומיות בבני נוער מנותקיםמבקר המדינה בדוח " -דו"ח מבקר המדינה 

לא בדקו  ...הקב"סים בעיריות רושם: " עיקרי הממצאיםבפרק  2013" משנת ממסגרות לימודים

חייבים לנהל, וממילא לא עשו שימוש בכלי חיוני זה כדי לאתר  את יומני הנוכחות שבתי הספר

 .(9) ראה נספח מס' "תלמידים שנשרו

 קב"סים בעיריית בני ברק.כפי שנמסר לביקורת, לא נעשית בדיקת יומנים על ידי מחלקת 

 

 הערת הביקורת

  כפי שנמסר לביקורת, כחלק מפעילות מחלקת קבסים למניעת נשירה נקבע נוהל מעקב אחר

י"ב( מנהלת מחלקת קבסים ציינה  -המעבר של בנות חרדיות מבתי ספר יסודיים לסמינרים )ט' 

עקב מחסור לישיבה ( ח' -תורה )א'  אחר המעבר של בנים מתלמוד כי לא נקבע נוהל למעקב

 בכח  אדם.

  מנהלי מוסדות החינוך מחויבים ע"פ חוק למלא יומני נוכחות, הדבר לא נבדק ולא נעשה שימוש

 ביומנים על ידי המחלקה.

לקבוע נוהל המחייב מעקב אחר מעבר בנים מתלמוד תורה לישיבה, בדומה לנוהל המעקב  מומלץ

 של בנות.

 נוכחות. לקבוע נוהל מעקב אחר יומני מומלץ

 

 אש"ח 944הוצאה נטו לעירייה  -מועדוניות קב"סים 

אש"ח עבור  944העירייה שלמה ממקורותיה סך של  2015מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

וההוצאה הכוללת  -אש"ח  1,037 -מועדוניות הקב"סים לנוער בסיכון. ההכנסות מהמדינה הגיעו ל

 מההוצאה הכוללת. 48% -לעירייה  הגיעה לאש"ח, כך שההוצאה נטו  1,981 -הגיעה ל

  

 2014 - 5מועדוניות קב"סים אש"ח  נתונים כספיים

 2015 2014 

 985 1,037 הכנסות

 1,413 1,508 הוצאות שכר

 485 473 הוצאות לפעולות

 1,898 1,981 סה"כ הוצאות

 913 944 הוצאה נטו

 

עובדי  24במחלקת קב"סים  -כפי שצוין בדיון בנושא שכר וכח אדם  - עובדי עיריה שעתיים 37

 עובדים שעתיים נוספים. 13מניעת נשירה שעתיים בעלות שכר שנתית נמוכה. במועדוניות מועסקים 

 לא ברורה מדיניות העיריה לקליטת עובדים אלה כעובדי עיריה.
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 מצילה וסמים ,ת נוערומחלק -אגף החינוך   4.2

מר א. א. אחראי על פרויקט מצילה ופרויקט , כמו כן מר א. א. על ידימנוהלת ישירות מחלקת נוער 

ת את פרויקט מצילה ומר ח. ו. מרכזגב'  -ים ינוך, המנוהלים בשטח על ידי אחרהסמים באגף הח

חה. ש.ב. מנהל את פרויקט הסמים. נציין כי מר א. א. אחראי גם על פרויקט רכזי הרחוב באגף הרוו

 . לענייני נוער ראש העיריועץ  -מר י. ג. תחת פיקוח  ות המחלקותעומדכמו כן 

אגף קהילה ומניעת פשיעה מתקבל מתקציב מצילה בלבד, תקציב עירוני מחלקת נוער פועלת מ

 הרשות הלאומית למלחמה בהתמכרויות.מ -סמים המשרד לביטחון פנים ותקציב ב

 

 מליון ש"ח  2.1 -עירוני  מימון

אש"ח בשנת  2,448כולל בסך תקציב  , מצילה וסמיםת נוערומחלקלעולה כי  מנתוני הטבלה להלן

 .אש"ח מגיעים ממקורות חיצוניים 343-אש"ח ממומן על ידי העיריה ו 2,105, כאשר סכום של 2015

 אש"ח מופנה למחלקת נוער שאינה נהנית מתקציב חיצוני. 1,660עיקר התקציב בסך 

 

 *2015אש"ח  - מצילה וסמים ,ת נוערומחלק - נתונים כספיים

 

 מחלקת נוער סה"כ

 -מצילה 

אגף קהילה 

ומניעת 

 פשיעה

 -סמים 

הרשות 

הלאומית 

למניעת 

 התמכרויות

 223 120 - 343 הכנסות

 229 - 507 736 עובדי עירייה -הוצאות שכר 

 256 303 1,153 1,712 לפעולותהוצאות 

 485 303 1,660 2,448 סה"כ הוצאות

 262 183 1,660 2,105 הוצאה נטו

 1נספח *ראה 

 

 מצילה וסמים ת נוערובהוצאות מחלק 57%גידול של 

 , פעילות מצילה 88% -גדלה פעילות מחלקת נוער ב  2015עולה כי בשנת להלן מנתוני הטבלה 

 .57%גידול כולל של , 10% -ופעילות מלחמה בסמים ב  32%-ב 

 

 *2014-15אש"ח  -הוצאות  -מיםמצילה וסת נוער ומחלק

 2014 2015 % -גידול ב הוצאות

 883 1,660 88% מחלקת נוער

 230 303 32% מצילה 

 441 485 10%  סמים

 1,554 2,448 57% סה"כ

 1*ראה נספח 

 



24 

 

 מבנה ארגוני -ר מצילה וסמים ת נועומחלק

מנהל מחלקת נוער ואחראי גם על פרויקט מצילה ופרויקט  -מר א.א. כמתואר בתרשים להלן, 

 .רכזי התוכניות על ידיהסמים המנוהלים בשטח 

 

 

 

 הערת הביקורת

 על ידי המבנה הארגוני של מחלקות נוער מצילה וסמים מבוסס על דברים שנמסרו לביקורת רתיאו

סעיפים התקציביים להמנהלים. הביקורת מציינת כי לא קיימת התאמה בין המבנה הארגוני 

פרויקט הסמים רשום במחלקת נוער, ושכרה של רכזת  מנהלהשונים. לדוגמא, שכרו של ש.ב. 

 מצילה רשום בפרויקט הסמים.

כך  בפועל והמיון התקציבי של התוכניות,לפעול ליצירת התאמה בין המבנה הארגוני מומלץ 

 החלטות.  קבלת לו בסיס לבקרההדרג הניהולי הבכיר כ את לשמששהמערכת התקציבית תוכל 

 

 הוצאות לפעולות -מחלקות נוער, מצילה וסמים 

 מיליון ש"ח בגין מחלקות נוער, מצילה וסמים 1.6הביקורת ניתחה הוצאות לפעולות בסך כולל של 

 .2015לשנת 

 

 ש"ח לספק 349,746 -ש"ח  179 -ספקים מ 108 -ריבוי ספקים 

ספקים שונים בסכומים הנעים  108 -ל  לותמדגם ההוצאות לפעויה העבירה תשלומים בגין יהעיר

 .אש"ח לספק 350ש"ח עד  179 -מ

ספקים בתחום  32אש"ח,  50ספקים היקף פעילות שנתית מעל  7 -מנתוני הטבלה להלן עולה כי ל

 ספקים קיבלו תשלומים בסכומים נמוכים יותר. 69-ואש"ח  50 -אש"ח ל 10בין 

 

 

 

רכז פרויקט  

 מצילה

 

 פרויקט סמים  

 רכז+עובד נוסף

 פרויקט סמים  

 מתנדב שרות אזרחי

 מנהל אגף החינוך

 

יועץ ראש העיר לעניני  

 נוער נושר

  נוערת ומנהל מחלק

 מצילה וסמים  

 
 

 מחלקת נוער  

 מזכירה
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 מחלקות נוער, מצילה וסמים  -מדגם הוצ' לפעולות 

 2015 -ש"ח  -ריכוז ספקים לפי היקף פעילות 

 היקף ממוצע לספק סה"כ מס' ספקים היקף פעילות ש"ח

 112,065 784,453 7 50,000מעל 

10,000 - 50,000 32 669,997 20,937 

10,000 - 0 69 181,520 2,631 

 15,148 1,635,971 108 סה"כ

 

 

 העדר נוהל לבחירת ספק

ספקים שונים, כאשר הסכום  8 -שולמו ל מנתוני הטבלה להלן עולה כי הוצאות עבור נסיעות ותיירות

ש"ח. לא נתקבל הסבר לגבי  995ש"ח, והנמוך לספק ל.נ. בסך  349,746 -הגבוה שולם לחברה מ.ו. 

 הזמנות לספקים השונים. תנהלי העבודה להפניי

 

  2015 -ש"ח  - מחלקות נוער, מצילה וסמים -מדגם הוצאות לפעולות 

 ספקשם  ספקסה"כ  ן נגדי-ח

 מקומות ואתרים בע"מ 349,746 6140049000

 דרכי נועם בע"מ 113,754 6040113000

 גיל נופש ותיירות בע"מ 38,000 6030323000

 נסיעות ותיירות-ביג בן טורס 18,546 6170025000

 וילה סטייל-אוחונונה משה גיא 2,300 6010129000

 טיולים ברמה-לסרי נוריאל 995 6130271000

 צוק מנרה בע"מ  1,485 6190369000

 חמיאל טלי 1,200 6080229000

  526,026 סה"כ

 

 

 לקורסים והכשרות -מליון ש"ח  1.6מהתקציב של  10%-פחות מ

לתחום הנסיעות  הופנהאש"ח  526סכום של מתוך מדגם ההוצאות, מנתוני הטבלה להלן עולה כי 

 390 ואש"ח בלבד. בנוסף הועבר 121והתיירות כאשר קורסים והכשרות מקצועיות זכו לתקציב של 

אש"ח למסיבות ומופעים  257סטרים, אש"ח לספורט ואק 317הרצאות וסדנאות טיפוליות, לאש"ח 

 אש"ח למסעדות ומזון. 58-ו
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  2015 - ספקים נוער נושר -מיון לפי תחומי פעילות 

עלות ממוצעת  מס' ספקים סה"כ שם

 ש"ח לספק

 65,753 8 526,026 נסיעות ותיירות

 13,450 29 390,049 הרצאות וסדנאות טיפוליות

 24,393 13 317,114 ספורט ואקסטרים

 7,129 36 256,643 מסיבות / מופעים

 17,321 7 121,245 קורסים והכשרות

 5,779 10 57,794 מסעדות ומזון

 -6,580 5 -32,900 התאמה

 15,148 108 1,635,971 סה"כ

 

 טיסות ומלון באילתעבור ש"ח  17,000

 .חש" 17,000בגין מחלקת נוער, חיוב של חברת נופש ותיירות ג.נ. ע"ס  1825012755תקציבי  בסעיף

 2 - טיסה הלוך וחזור לאילתעבור ש"ח  16,000נרשם  2015בפירוט הזמנת העבודה מחודש נובמבר 

  ב. הבור ישיבלילות במלון ע

 

 אש"ח 58 -מסעדות ומזון  - אש"ח 257 -ומופעים  מסיבות

. ספקים שונים 36 -אש"ח ל 257סך כולל של שולם עבור מסיבות ומופעים מנתוני הטבלה עולה כי 

אש"ח לספק ש.ב.  23 -ו עבור קופה קטנה של מנהל מחלקת הנוערח אש" 62בסכומים עד  מדובר

ספקי מזון  10-לאש"ח  58בנוסף שולם סכום של . ת פורים לנוערעבור שכירות אולם למסיב

  לספק ר.ע.ש"ח  677-ועד ל ש"ח לצרכניה א' 10,000-בסכומים מ

 

 הערת הביקורת

ב תחומי הפעילות השונים של מחלקות הנוער עבודה לקביעת סדרי עדיפויות לתקצולא נקבעו נהלי 

 .2015מליון ש"ח בשנת  1.7בסכום כולל של  מצילה וסמים ולהפנית התקציבים לספקים השונים

 לקבוע נהלי עבודה בתחום תקצוב פעולות מחלקות נוער, מצילה וסמים כלהלן: מומלץ

  מינוי פורום בשיתוף הגזברות ויועץ ראש העיר לענייני נוער לקביעת חלוקת עוגת התקציב

 השנתי הכולל בגין נוער לתחומים השונים החל מהכשרה מקצועית ועד למזון מסיבות.

 עבודה לבחירת ספקים בשיתוף הגזברות. בניית מאגר ספקים וקביעת נהלי 

 

 ש"ח 62,000קופה קטנה בסך  -נוער  מחלקת

ר אש"ח לשנה נרשמו בקופה קטנה של מחלקת נוע 62הוצאות בסך כולל של כפי שצוין לעיל, 

 אש"ח. 18בסכומים חודשיים של עד 
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 ש"ח 2,000בקופה קטנה סכומי חשבונית מעל  -בנגוד לנוהל 

וזאת בנגוד לנוהל שנקבע  ש"ח 2,000ש"ח שלושה סכומים מעל  18,674בסך  10.5.16בקופה קטנה מ 

 ש"ח. 2,000וניות עד יש לכלול בקופות קטנות סכומי חשבבעיריה כי 

 

 הערת הביקורת.

 2,000סכומי חשבוניות מעל  במחלקת נוער 2015אש"ח בשנת  62בדו"חות קופה קטנה בסך כולל של 

 .בניגוד לנוהל -ש"ח 

 

 נהלי עבודה -תקצוב מסגרות לנוער בסיכון 

סדר יום, תיאור פעילות המסגרת,  נתונים על המסגרת והתלמידים, כולל בבקשות המוגשות לעירייה

 צוות, מס' משתתפים ורשימה שמית של המשתתפים.ה

 .סעיפים שונים 10-ל 2016טופס חלוקת תקציב לשנת  נתונים אלו הוכןעל בסיס 

 

כולל מעקב אחר השתתפות בני הנוער בקורסים  כפי שהוסבר לביקורת, נוהל -מעקב נוכחותנוהל 

 את האלמנטים הבאים:

 .המסגרת מעבירים מידי מפגש דוח נוכחות שמימפעיל הקורס או  -דו"ח נוכחות 

 לוודא את הנוכחות בקורס. כדיבצילומים  בקרה המתועדתמחלקה מבצע עובד ה -ביקורת 

במהלך השנה התקבלו החלטות לעצירת קורסים שהנוכחות בהם הייתה ציין כי מנהל המחלקה 

 דלה, ומנגד, תגבור וחזרה על קורסים בעלי נוכחות גבוהה.

 

 הערות הביקורת

 העדר קריטריונים לתקצוב מסגרות לנוער בסיכון

 .העירייה אינה מפרסמת את האפשרות לקבלת תקצוב עירוני לפעולות מסגרות לנוער בסיכון 

 קריטריונים לתקצוב הפעולות השונות. לא נקבעו 

  פרוטוקולים מישיבות חלוקת התקציב. נתקבלולא 

 לקבוע דרכי פרסום אפשריות להגשת בקשות לתקצוב פעולות לנוער בסיכון.  מומלץ

 לקבוע קריטריונים לתקצוב סוגי פעילות שונים למסגרות. מומלץ

 לרשום פרוטוקולים של ישיבות ועדת התקצוב. מומלץ

 

 נתוני משתתפים בתוכניות -העדר נהלים 

 דבר המקשה על הזנת חסרה מס' תעודת זהות ותאריך לידה המשתתפים בפרויקטיםת ורשימב ,

 הנתונים למאגר מידע כולל למעקב אחר הטיפול בנוער בסיכון בעיר. 

 .בטופס חלוקת התקציב אין נתון של מספר הנערים תושבי בני ברק / נערי חוץ 

  דו"ח מרכז של נתוני המשתתפים בתוכניות השונות.אין במחלקה 
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 המלצות

 על ידילקבוע נוהל המחייב ריכוזי נתוני המשתתפים בתוכניות השונות המתוקצבות  מומלץ 

סף לפרטי המסגרת המבוסס על דווח של המסגרת המפעילה את התוכנית. בנו -מחלקת נוער 

 ת.ז, כתובת מגורים וטל' לקשר.שם,  -נתוני המשתתפים תקציב, יש לקבל פירוט וה

 לקבוע קריטריונים לתקצוב הכוללים התיחסות למספר הנהנים תושבי בני ברק. מומלץ 

 .יש לקיים בדיקת השוואה בין נתוני הנהנים במערכות השונות, על מנת לוודא כפילויות 

 

 מליון ש"ח 1.7 -הוצאות נוער, מצילה וסמים  -נתוני הנהלת חשבונות 

בשנת מצילה וסמים , ת נוערומחלק של פעולותלהוצאות הסך נתוני הטבלה להלן, כפי שעולה מ

 אש"ח. 1,712-הגיעו ל ,לפי נתוני הנה"ח 2015

 

 מחלקות נוער, מצילה וסמים  תקציבי - הנה"חנתונים 

 סמים מצילה מחלקת נוער סה"כ 

 485 303 1,152 1,712 הוצאות לפעולות

 

 

 מליון ש"ח 1.1 -הוצאות נוער, מצילה וסמים  -נתוני המחלקה 

 .2015המסגרות לנוער בסיכון בשנת  שלנמסרה רשימת תקציבי פרויקטים ביקורת ל

  .אש"ח 1,119 תקציבים בסך כולל של  66פירוט  -שנמסרה לביקורת ה ברשימ

 

 המחלקהאש"ח בין הנה"ח לרשימת  600הפרש  - , מצילה וסמיםתקציבי נוער

לא נעשתה התאמה בין  אש"ח. 600 -לנתוני הנה"ח מגיע לכ התקציביםהפער בין נתוני רשימת 

 הסכומים.

 

 לרשימת תקציבי פרויקטים הפרש בין נתוני הנה"ח -אש"ח  600

 אש"ח 

 1,712 נתוני הנה"ח

 1,119 רשימת תקציבי פרויקטים

 593 הפרש

 

 בגין מחלקות נוער, מצילה וסמים: כלולות הוצאות ברשימת תקציבי הפרויקטים

ברשימת התקציבים  כלולה ספק ג.ש"ח ל 21,000דוגמא: הוצאה על סך  -הוצאה בגין מחלקת נוער 

 מחלקת נוער. 1825012759יף תקציבי בסעוכן לות של מסגרת ב.י. כתשלום עבור פעי

ברשימת התקציבים כלולה ש"ח לספק י.  30,000דוגמא: הוצאה על סך  -הוצאה בגין מצילה 

 .פרויקט מצילה 1828211780בסעיף תקציבי וכן עילות של מסגרת ש. כתשלום עבור פ

ברשימת התקציבים כלולה ש"ח לספק מ.  22,000דוגמא: הוצאה על סך  -הוצאה בגין סמים 

 .םפרויקט סמי 1847141750בסעיף תקציבי וכן עילות של מסגרת א. כתשלום עבור פ
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 אינו תואם הנה"ח - המחלקהסכום ברשימת 

ממדגם הביקורת עולה כי יש סכומים ברשימת המחלקה שאינם תואמים את רישומי הנהלת 

בסך  א+בסכום בגין קורס אילוף כלבים עבור מסגרות  ברשימת התקציביםהחשבונות. לדוגמא, 

אש"ח,  35 מעיון בכרטיס הנה"ח בגין ספק זה עולה כי נתקבלו חיובים בסכומים של ח.ש" 28,500

 .לא נתקבל הסבר להפרש בין סכומי החיוב אש"ח. 14-אש"ח ו 22

 

 ש"ח - 2015 - המחלקהרשימת 

 2015הוצאות  שם מסגרת 

 139,188 כללי 1

 97,000 ישיבה ב. 2

 85,750 מסגרות א + ב 3

 73,552 ך-מסגרת א 4

 72,792 עדי 5

 56,280 )בנות( ש. 6

 594,639  אחריםפרויקטים  60 7

 1,119,201 סה"כ 

 

 

 ש"ח 97,000-ש"ח ל 179תקציב למסגרת בין 

תוקצבו בסכום מסגרות ה מרביתאש"ח,  97 -מסגרת ב.י.  קבלה 2015גבוה ביותר בשנת הסכום ה

 .ש"ח 10,000-ש"ח ל 179של בין 

 

 ללא ציון שם המסגרת -אש"ח בסעיף כללי  139

 .בריכה, חונכים וטיוליםשימוש בכולל הרצאות, "כללי" ה נרשמו בסעיףאש"ח  139

 

 ללא פירוט הנהנים -אש"ח עבור בריכה  92

בסעיף תקציבי של פעילות  ואחד -נוער וסמים  שניים במחלקות ,סעיפים תקציביים שונים בשלושה

במסמכים  להלן. בטבלהעבור בריכה בישיבת ש.צ. כמפורט אש"ח  92של תשלום  -קיץ לנוער 

לספק ש.צ. לא נמצאו  1825012759ס.ת.  -מחלקת נוער  - 39,000הנלווים לפקודת היומן בגין 

 נהנים מפעילות זו.מסמכים המפרטים את ה
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 תשלומים לישיבת ש.צ. עבור שימוש בבריכה

 ש"ח פרטים ס.ת.

 39,000 נוער מחלקת 1825012759

 13,650 תרבות מחלקת -פעילות קיץ לנוער  1825013758

 39,000 סמים 1847141750

 91,650 סה"כ 

 

 בתקציב המתאים אינן רשומות -פרויקטים עירוניים  הוצאות

סכומים בגין  רשימת מחלקת נוער כוללת מסגרת בדיקת נושא המיון התקציבי,ין לעיל בשצוכפי 

 דבר המקשה על הבקרה התקציבית. פרויקטים עירוניים,
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 אש"ח בתקציב העירוני 800גידול של  -מחלקת נוער 

גידול  -מליון ש"ח  1.7-הגיעו ל 2015כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, הוצאות מחלקת נוער בשנת 

אלף ש"ח לתקצוב  700-, כאשר עיקר הגידול נובע מתוספת של כ2014בהשואה לשנת  88%של 

 הפעולות.

 

 אש"ח* - 2015 -לות מחלקת נוער פעו

 1*ראה נספח 

 

מחלקת נוער עובדת בשיתוף עם כפי שהוסבר לביקורת,  - שיתופי פעולה עם מסגרות לנוער בסיכון

פעילות פנאי במטרה להאריך את שעות פעילויות ו קורסים ומתקצבתמסגרות לנוער בסיכון, 

 להצטרף למסגרת.בני הנוער  במשיכתלסייע ו תוהמסגר

 

גרמו להפרות סדר במספר מוקדים  בני הנוערפורים בליל בשנים קודמות  -  פעילות יום הפורים

ים על בליל הפור םעיבאירו ימשקיעה המחלקה תקציב ייחודבעיר. על מנת למנוע הישנות התופעה, 

         אש"ח  108סך הגיעו ל 2015הוצאות אירועי ליל הפורים בשנת מנת לרכז את בני הנוער בסיכון. 

 .אש"ח( 128 - 2014) 

 

 אש"ח 62קופות קטנות ע"ס 

 62מנתוני הטבלה להלן עולה כי במחלקת נוער הוגשו חשבוניות במסגרת קופה קטנה בסך כולל של 

אש"ח עבור חודש  19 -הקופה הגבוהה  -בסכומים של אלפי שקלים לחודש  - 2015אש"ח בשנת 

4/2015. 
 

 2015קופה קטנה מחלקת נוער 

 ש"ח תקופה

1/2015 9,015 

2/2015 8,120 

3/2015 9,651 

4/2015 18,675 

5-12/2015 16,842 

 62,303 סה"כ

 

  

 2014 2015 גידול ש"ח גידול % 

 422,184 507,193 85,009 20% שכר 

 460,785 1,152,381 691,596 150% פעולות

 882,969 1,659,574 776,605 88% סה"כ
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 פרויקט אגף קהילה ומניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים -מצילה 

מחלקת הנוער אחראית לפרויקט מצילה של האגף לקהילה ומניעת פשיעה במשרד לביטחון פנים. 

אש"ח.  165, בסך 50%אש"ח כאשר המשרד מכסה  330 -הגיע ל  2015תקציב הפרויקט לשנת 

 303והוצאות בסך  328211תקציבי  אש"ח המדווחות בסעיף 121במערכת הנה"ח ההכנסות בסך 

 אש"ח. 182-כך שעלות נטו לעירייה מגיעה ל 828211אש"ח הרשומות בסעיף תקציבי 

 

 *2015אש"ח  -נתונים כספיים  -מצילה 

 הנה"ח תקציב מדווח הפרש 

 120 165 -45 הכנסות

 - 60 -60 הוצאות שכר

 303 270 33 הוצאות פעולות

 303 330 -27 סה"כ הוצאות

 183 165 18 הוצאה נטו

 1 ספח*ראה נ

 

 אינו רשום בסעיף מצילה -שכר רכזת התוכנית 

הוצאות בסעיף תקציבי בגין מצילה במערכת הנה"ח אין דווח בגין שכר. לשאלת הביקורת הוסבר כי 

 ה בסעיף סמים.נרשמגב' ח.ו.  מצילה תשכר של רכז

 

 תבהתחשב בשכר הרכז - אש"ח 299 -עלות נטו לעיריה  -תחשיב הביקורת 

עלות נטו לעירייה בגין פרויקט מצילה, כאשר הוצאות  -כפי שעולה מתחשיב הביקורת בטבלה להלן 

 אש"ח. 299-שכר הרכזת נכללות בתחשיב, מגיעה ל

 

 *2015 -אש"ח  - תשכר רכזהוצ' מצילה כולל  -תחשיב הביקורת 

 1 נספחראה *

 

  

 תחשיב הביקורת תקציב מדווח הפרש 

 120 165 -45 הכנסות

 116 60 56 רכזת התוכנית* הוצאות שכר

 303 270 33 הוצאות פעולות

 419 330 89 סה"כ הוצאות

 299 165 134 הוצאה נטו
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 תקצוב הרשות הלאומית למניעת התמכרויות 50% -סמים 

ה"מטצינג" בשיטת רשות הלאומית למניעת התמכרויות כפי שנמסר לביקורת, התקציב השנתי של ה

אש"ח  300התקציב כולל  עוד נמסר, כי  הרשות. 50%-העירייה ו 50%אש"ח,   440 - 2015 לשנת

 אש"ח. 140בסך תקציב לשכר רכז עבור פעולות, ו

 

 *2015אש"ח  -נתונים כספיים  - סמים

 הנה"ח תקציב מדווח הפרש 

 223 220 3 הכנסות

 229 140 89 הוצאות שכר 

 256 300 -44 הוצאות לפעולות

 485 440 45 סה"כ הוצאות

 -262 -220 -42 הוצאה נטו

 1 * ראה נספח

 

 שכר מדריך המדווח בתקציבי פעולה -הפרש בין רישומי הנה"ח לדו"ח לרשות 

כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, הוצאות השכר בפועל גבוהות מהתקציב המדווח, וההוצאות 

הוסבר, כי הוצאות השכר במערכת הנהלת החשבונות כוללות לפעולות נמוכות מהתקציב. לביקורת 

 הפעולה. יאת שכרו של המדריך המדווח במסגרת תקציב

 

 שכר מנהל התוכנית אינו רשום בסעיף הסמים

כפי שנכתב בפרק המבנה הארגוני, הוצאות השכר עבור פרויקט הסמים אינן כוללות את שכרו של 

 מנהל התוכנית הרשום בסעיפים תקציביים אחרים והן כוללות את שכרה של רכזת תוכנית מצילה.

 

 נרשם במס' סעיפים תקציביים -שכר מנהל תוכנית סמים 

 פים תקציביים.שכרו של מנהל תוכנית הסמים נכלל במספר סעי

 -נוער ואש"ח במחלקת  52נרשמו בסעיפים תקציביים שונים במסגרת מחלקת נוער, אש"ח  110סך 

 -רחוב  חבורות -אש"ח נרשם בסעיף תקציבי של אגף הרווחה  13אש"ח בפרויקט נוח"ם. סך  58

 נוח"ם.
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 , מרכז רב תחומימיתר -אגף הרווחה  4.3

היא לתת מענה טיפולי רב תחומי לנוער בסיכון, כולל מרחב  ,רב תחומימרכז  -מטרת תכנית מיתר 

בני הנוער מטבח וחדר אוכל, כל זאת במטרה להחזיר את י, מרחב תעסוקתי, לימודי, מרחב טיפול

 למסגרות בקהילה.

 299 - 2014) אש"ח 593העיריה שלמה ממקורותיה סך של  2015מנתוני הטבלה להלן עולה כי בשנת 

 1,053 -אש"ח, וההוצאה הכללית הגיעה ל 460 -הכנסות המדינה הגיעו לפרויקט מיתר. עבור  אש"ח(

 הייתה יותר מפי שניים מהתקציב שהתקבל. הכוללתאש"ח, כך שההוצאה 

 

 *2014-15נתוני הנה"ח אש"ח  -הוצאות והכנסות  -מיתר 

 1ראה נספח *

 

 נהנים -מיתר 

נהנים  28אש"ח כאשר דווח על  713-כנית מיתר הגיעה לההוצאה הכוללת עבור ת 2014בשנת 

 אש"ח לנהנה לשנה. 26-בממוצע בעלות של כ

 2014מיתר  -נהנים 

 סה"כ הוצאה מס' נהנים לנהנה הוצאה

25,706 28 713,332 

 

 אש"ח לעובד 73עובדים בעלות ממוצעת של  9 -מיתר 

 663עובדים בעלות כוללת של  9הועסקו בתוכנית מיתר  2015כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן בשנת 

 אש"ח. 118אדם בעלות של  עובדי כח 2 -אש"ח ו 545עובדי עיריה בעלות של  7אש"ח, 

 

 2015מיתר   -נתוני עובדים

 מס' עובדים עלות שכר לעובד עלות שכר 

 7 77,843 544,901 66עובדים 

 2 59,220 118,439 כח אדם

 9 73,704 663,340 סה"כ

 

 

 

 

 2015 2014 

 414 460 הכנסות

 328 545 הוצאות שכר עובדי עירייה

 245 118 הוצאות שכר עובדי קבלן

 141 390 הוצאות לפעולות

 713 1,053 סה"כ הוצאות

 299 593 הוצאה נטו
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 עמותת  ש.י.אש"ח מ 39חיוב ע"ס  -העדר קשר לפרויקט מיתר 

אש"ח  39תקציב מיתר כולל חיוב ע"ס  -כפי שצוין לעיל במסגרת בדיקת נושא המיון התקציבי 

בגין כנס משגיחים ופרויקטים נוספים. לא נתקבל הסבר על הקשר בין פעילויות אלה  מעמותת ש.י.

 לתוכנית מיתר.

 

 מיתרהפסקת פעילות 

 התוכנית הופסקה. 2015בשנת קורת החלו לפעול מרחבי מיתר בבני ברק. כפי שנמסר לבי 2013בשנת 

 הבאים: נכתבו הדברים, שהובילו לסגירת הפרויקטים 2015סיכומי ביקורי פיקוח בשנת ב

 

"פעילות המיתר אינה תואמת לנוהלי ודרישות השירות  - פעילות מיתר אינה תואמת לנהלים

מסוגלת לטפל בבני לשיקום נוער, המסגרת במצבה כיום אינה עומדת בסטנדרטים של שירות ואינה 

 (.8.2.15נוער בסיכון באופן מיטיב." )סיכום ביקור מיום 

 

"למרות ההנחיות הברורות... עדין לא יישמת כמנהל  - למרות ההנחיות הנהלים אינם מיושמים

 (.23.2.15סיכום ביקור מיום את ההנחיות הללו." )

 

הפיקוח, אין העברת נתונים  לסיכום, "יש קושי בתקשורת ... עם - קושי בתקשורת עם הפיקוח

סיכום ) "לת המיתרמסודרת, אין קשר רציף וקבוע, ואין יישום של הנחיות הניתנות בנוגע להפע

 (14.6.15ועדת היגוי מיום 

 

 הערות הביקורת

  פרויקטים  בגין פעילות של עמותת ש.י. הכוללחיוב  ,מרכז רב תחומי -בתקציב תוכנית מיתר

 כנית מיתר.שלא ברור הקשר ביניהם לתו

  פרויקט מיתר נסגר עקב קושי בתקשורת עם הפיקוח ואי ישום הנחיות משרד  2015בשנת

 הרווחה.

הוצאות לסעיף תקציבי מתאים על מנת לאפשר בקרה תקציבית  לקבוע נהלי בקרה בגין מיון מומלץ

 נאותה.

נהלת אגף הרווחה למעקב אחר יישום עדה בשיתוף יועץ ראש העיר לענייני נוער ומולהקים  מומלץ

 לקחים שיופקו בעקבות סגירת תוכנית מיתר ע"י הפיקוח.
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 רכזי רחוב -אגף הרווחה  4.4

נערים בסיכון מאתרים את הבאגף הרווחה, מפעילה מערך של רכזי רחוב ה רחוב תכנית רכזי

 בשעות הערב והלילה.  במוקדי הבילוי, בדרך כלל

 מתאימה.תם במסגרות לימודיות או בתעסוקה את בני הנוער עד להשמרכזי הנוער מלווים 

 

 *2014-15רכזי רחוב אש"ח נתונים כספיים 

 2014 2015 %-הפרש ב 

 829 526 -36% הכנסות

 533 582 9% הוצאות שכר עובדי עירייה

 265 - -100% הוצאות שכר עובדי קבלן

 226 73 -68% הוצאות לפעולות

 1,024 655 -36% סה"כ הוצאות

 195 129 -34% הוצאה נטו

 1 נספח*ראה 

 

 195 - 2014אש"ח ) 129העיריה שלמה ממקורותיה סך של  2015מנתוני הטבלה לעיל עולה כי בשנת 

 -אש"ח, וההוצאה הכללית הגיעה ל 526 -אש"ח( עבור פרויקט רכזי רחוב. הכנסות המדינה הגיעו ל

והוצאות  2015אש"ח בשנת  655-ל 2014אש"ח בשנת  1,024-אש"ח. סה"כ ההוצאות ירד מ 655

 . 68%-פעולות הכוללות סדנאות והרצאות במסגרת התוכנית פחתו בל

 

 עובדים מחברת כח אדם לעיריה 8מעבר  -רחוב  ירכז

עובדים כעובדי חברת כח אדם של החברה הכלכלית )חלקם בחלק  11הועסקו בתוכנית  2014בשנת 

רשומים  שנייםרשומים כעובדי עירייה בתוכנית רכזי רחוב,  עובדיםששה  2015מהשנה(, בשנת 

בתוכנית מיתר ושניים רשום ופוטרו במהלך השנה, עובד אחד  2015ת שנת כעובדי עירייה בתחיל

 רשומים כעובדי עירייה. אינם

 

 תרשים מבנה ארגוני -רכזי רחוב 

 , המערכת מתמקדת בתחומים הבאים:התוכניתכפי שציין מנהל 

 עיקר פעילות האיתור מתבצעת במרכזי ההתקהלות והבילוי של בני הנוער בסיכון  -תור אי

ובדרך כלל בשעות הערב והלילה. לעיתים מגיעים הנערים לרכזים באמצעים אחרים, כמו 

 בני משפחה. או וכן אינפורמציה מחבריםעו"ס,  על ידיהפניה 

  והסביבה.ובמידת הצורך עם המשפחה  - עם הנער קשריצירת 

 לגורמים חיצוניים. וכןגורמים העירונים המטפלים והפניה ל העברת המידע 
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כמתואר בתרשים להלן, מנהל מחלקת נוער אחראי על פרויקט רכזי רחוב הפועל במסגרת אגף 

 הרווחה.

 

  

 

 שעות תקן -נהלי עבודה ובקרות 

שעות  2-שעות עבודה בלילה ו 4על פי נתונים שהתקבלו מהמחלקה, תקן העבודה של רכז כולל 

 משרדית.עבודה ביום לצורך עבודה 

. לאישור מנהל מחלקת נוערים ממלאים טופס דיווח שעות ידני המועבר הרכזכפי שנמסר לביקורת, 

 .ח ידני לדוגמאלא נתקבל עותק של דו

 ומוקלדים ידנית. פסי הדיווח מאושרים ומועברים למחלקת משאבי אנושט

 

 הערות הביקורת

 ל ידי מנהל מחלקת נוער. לא נקבעו נית ונחתמים עממולאים יד דוחות הנוכחות של רכזי הרחוב

 שעות המדווחות.בהתייחס לבקרה  נהלי

  ות דוח. בשעות עבודה ביום 12מאפשר להעסיק עובד עד  1951-שעות עבודה ומנוחה, תשי"אחוק

 (.5שעות עבודה מעבר למותר בחוק )ראה נספח  הנוכחות של הרכזים

 

 יכללו את האלמנטים הבאים: אשר פעילות רכזי הרחוב,לקבוע נהלי בקרה בהתיחס ל מומלץ 

 .קיום פגישות של מנהל רכזי רחוב עם רכזים בשעות העבודה 

  דיווח יומי הכולל את הנתונים הבאים: * רחובות בהם סייר הרכז  * פירוט התגודדויות בני

נוער בסיכון  * שמות בני נוער עמם יצר קשר  * קשר עם גורמים נוספים )חברים, בני משפחה 

 עירוניים(.וגורמים 

 רכז למגזר חסידי מנהל רכזי רחוב  

 מנהלת אגף הרווחה

 

יועץ ראש העיר לעניני  

 נוער נושר

מחלקות נוער,  מנהל 

 מצילה וסמים  

 עו"ס

רכז הכשרה  

 מקצועית

 

רכזי רחוב   5

 בשכונות

 

יועץ ראש העיר 

 לעניני נוער
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  סגנית מנהל המנגנון כי  על ידיבעקבות הערת הביקורת אודות שעות עבודה ומנוחה, נמסר

"העיריה אינה מאשרת עבודה מעבר לשעות המותרות על פי החוק. העובדים קבלו הנחיה 

 (.6בהתאם. בעקבות ההערה חודד הנושא מול האגף והעובד הספציפי" )ראה נספח 

 

 בות תקציביותמסי -ביטול תורן שבת 

מוקדי התגודדות נוער בסיכון בשבת, הוסבר לביקורת  בנושא רכזי הרחוב תוכניתבשיחה עם מנהל 

עיר ולפזר בתורן שבת שתפקידו היה לסייר  כללהוהתוכנית  משמעותיתהתקציב היה גבוה  כי בעבר

 שבת.התורן  בוטלהתגודדויות. בעקבות הירידה בתקציב, 

 

 הערת הביקורת

אין רכז שתפקידו שהוסבר לביקורת, תורן השבת בתכנית רכזי הרחוב בוטל מסיבות תקציביות וכפי 

 לאתר וליצור קשר עם נוער בסיכון בשבת.

 לקיים דיון בדרג הבכיר בעירייה בענין הצורך בתקציב תורן שבת בתוכנית רכזי הרחוב. מומלץ

 

 נהלי דיווח 

שלבי פתיחת התיק מתוארים  -עבור הנערים בטיפולם רכזי הרחוב פותחים תיק בתוכנת קידום נוער 

 להלן:

 תוכנה ל של משרד החינוך. כפי שהוסבר לביקורת, תוכנת קידום נוערבשמו של הנער ות.ז.  עדכון

 .החינוךוהפנים  ימשרד עם ממשקים

 הדוח מתויק ות הרכז נכתב דוח מפורט על הנער. הכרבהתבסס על נתוני תוכנת קידום נוער ו

 (.7ונשמר אצל הרכז )ראה נספח 

  במקום לימודים, השתתפות  על התקדמות הטיפול בנער, כמו השמהכל חודש נרשם דוח חודשי

 (.8בפעילויות, קשר אישי וכו' )ראה נספח 

 

 הערת הביקורת

 בתוכנת קידום נוער פתיחת תיק פרטני ממוחשבמעקב של פרויקט רכזי רחוב כוללים נהלי דיווח ו

 לא מופקים דו"חות מרכזים מהמערכת. וח חודשי על התקדמות הטיפול בנער.יועל ידי הרכז, וכן ד

לפעול לקביעת נוהל עבודה המחייב הפקת דוחות מרכזים תקופתיים בגין נערים בטיפול רכזי  מומלץ

 הרחוב, על מנת לאפשר בקרה נאותה.
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 רשימת נספחים

 2015פרוט נתוני הנה"ח ושכר   -1נספח מס' 

 12.11.15פרוטוקול פורום מנהלי הנוער  - 2נספח מס' 

 3.3.16פרוטוקול פורום מנהלי הנוער  - 3נספח מס' 

  פרוטוקול מרכז עדי - 4נספח מס' 

 רכזי רחוב -דוח ממוחשב  - 5נספח מס' 

 רכזי רחוב  -מעל למותר בחוק דוח שעות  - 6נספח מס' 

 רכזי רחוב  -עדכון נתונים   יטופס - 7נספח מס' 

 רכזי רחוב  -דוח חודשי  - 8נספח מס' 

 רקע נורמטיבי -קב"סים  - 9נספח מס' 

 



1נספח 

עלות נטו לעירייהכ הוצאות"סהלפעולות. השכר כולל. עהכנסותא"כ. ע' מס.ע. ע' מסעובדים כולל' מסתיאור פעילותמנהל אחראי מנהל.ת.ס1.4.1נספח ' פירוט הוצתכנית4מדגם פרק 

8177152424

81771611

8177171616

8177180

8177180

8177190

8177204141

8250110

V8250120

84713011

82550133

0-120,500303,346303,346182,846פעילויות לנוער נושר.א.א.ו.חנV828211מצילה4

8283110

82831999

828320651

 V 82832322

 V 8471410

1031021-3,356,2156,336,3242,320,0728,656,3975,300,181כ"סה

8471101019

8471220

0-229,500442,000442,000212,500שעות חניכה לילדים ובני נוער בסיכון.א.ש.ה.ל847122טיפול בנוער וצעירים2

303-404,173102,70758,629161,336-242,837מסגרת לבנות נושרות.א.ש.ג.צ847132עדי3

4V1010-526,206581,91773,284655,201128,995איתור בני נוער מנותקים ולווי.א.א.ו.ח847133רכזי רחוב

5V972-459,511663,340389,6211,052,961593,450צמצום תופעת ההתנתקות בין בני הנוער.מ.א.פ.נ847135מיתר

312.פ.א847136

716.ג.פ847138

101-688,4389,333244,503253,836-434,602טיפול במשפחות במצוקה.א.ש847137מרכז הורים ומתבגרים7

034,66434,664מעבר- חשבונות חתך 

432023-2,980,2561,839,3442,180,3454,019,6891,039,433כ"סה

14612224-6,336,4718,175,6684,500,41712,676,0856,339,614כ כללי"סה

.ג.י

V

V

.ט.א

.ט.א

.א.א

.ק.י

רווחה

2015- ריכוז עלות נטו עובדי עיירה וכח אדם 

קבסים

קבסים מועדוניות

מחלקת נוער

 קידום נוער

חינוך

בית חם

הקשיבה

מניעת : בהתאם לחוק חינוך חובה

איתור ילדים ובני נוער נושרים, נשירה

הארכת יום הלימודים 

לילדים בסיכון

פעילויות לנוער נושר

מענה חינוכי טיפולי 

הילה- פרטני 

יעוץ והכוונה לבני הישיבות וכן ימי עיון 

בנות סמינרים/ למחנכים 

הארכת יום הלימודים לילדים 

בסיכון

הרשות הלאומית -  סמים 
למניעת התמכרויות

קורסים ופעילויות 

לנוער נושר

2,482,03223,5412,505,573

1,508,339472,3451,980,684

228,973

507,1931,152,3811,659,573

1,609,787112,3391,722,126

212,670721,921934,591

269,377250,387519,764 -403,289

-303,803

921,468

943,745

1,659,573

1,330,130

262,419

116,475

630,788

256,121485,094

-1,584,105

-1,036,939

-391,996

-222,675 .ש.א .ב.ש

.א.ש.ש.י 1

6

1

2

3

5

6
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 1112בנובמבר,  11ל' חשון, תשע"ו, 

 
  : פורום מנהלי הנוערהנושא

 .חלקי( EPRיהודה אשר ), (הרב יוסי גרליץ, אבי פדר, יהודה קרשנר, עמרם טיירי, אלדד אשורי, חיים וולמן, שימי קשש )חלקי משתתפים:
 

 

 לוח זמנים אחראי/ת החלטה נושא

 חשיבות הנהלים בעיני המנהלים:  נהלים
o להתמקד. ליצור בהירות. במה 
o  ומה הן סמכויותיו לטפל בנער אחראייצירת קריטריונים שיגדירו מי. 
o .הגדרת קשרים ותיאומים: מי פונה למי, מי קובע במה 
o רצף מדוייק ושיתופיות גבוהה בין יחידות הנוער. יצירת 
o נהלים מראיה של גוף אחד. אפיון 
o עית ביותר לעשות את הנהלים צריכים להגדיר את הדרך הנכונה והמקצו

 הדברים.
o  ידיעה מקסימלית על הנער.שיטה )שגרות( המחייבת כל הזמן 

  הרלוונטיות והמעשיות של הנהלים את ,מעת לעת לבחון,המנהלים הציעו ,
  במסגרת פגישות הפורום.

 השיטה צריכה להיות: ניתוח מקרים מה"שטח", בהתייחס לנהלים.

  ,אח"כ רק בשלב הראשון על ידם והמנהלים בחרו שכתיבת הנהלים תהיה
 .ואף לחוות דעתן של המפקחות  החומרים יינתנו להתייחסות אגף הרווחה / החינוך

(bottom up ) 

  יועבר קובץPDF  .של נהלי הרווחה לכל המנהלים 

 ( "בתכנת הרווחה החדשה יש אייקון ל"עזרהHelp.)  ,כאשר זו תתוקן בנוער
 הנהלים יהיו תחת האייקון הנ"ל.

 פורום הבא יוזמן היועץ הייעודי לנהלים, אופיר בקר.ל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פדר
 
 
 

 גשורי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/11/12 
 
 
 

51/11/12 

תכנה 
מחשובית 

למנהלי 
 הנוער

 התייחסות מנהלי הנוער: 
o מאוד לטובה. התכנה מרשימה 
o  שימושים: 1המיקוד בנוער צריך להיות ב 

o ים המטפלים בנער.חיווי אודות הגורמ 
o  מידע רלוונטי לגורם מוסמך לקביעתCase manager במקרה ,

 שיהיה צורך.
o  גם לנוערתכנת הרווחה נכונה. 
o ( יש להקים מערכת נפרדת, ייעודית לנוער, חסומה למידעDatabase של )

 הרווחה.
o  )אופי העבודה של אנשי ה"שטח" מצריך חיבור מחשב משרד )תכנה– 

אפשרות לעדכון ישיר וברמה של מתריע/מאזכר לפני סמרטפון. )ברמה של 
 פעולות נדרשות(.

o  מימשק עם משרד החינוך לחיווי מסגרות החינוך שהנער למד בהם )מירשם
 משרד החינוך(.

 ( ניתן אישור ליהודהEPR .להגיש הצעת מחיר לנושא ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יהודה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51/11/12 

אודות שאלון 
 שיתוף פעולה

  שאלות 6, הכולל בין המנהליםאנונימי שאלון נערך: 
o  להצלחהחיונית 
o  ים.מובנ יםקטיקונפל :התפקידיחסי 
o  לספק את מה שמצפים. :המענהרמת 
o  קונפליקטים.פתרון 
o עלי להצליח. מקל :כפתיותהא 
o  המקצועיתהרבה. 

  ניתוח המימצאים תעשה עבודה להפיכת מנהלי הנוער לקבוצה מאוחדת, לאור
 מובילה ומייצרת תוצאות איכותיות.

 
 
 
 
 
 
 
 

 גשורי

 

 אה תתואם לקראת סוף נובמבר.הפגישה הב  פגישה הבאה

 ."הרב אבי פדר יארח אותנו ב"הקשיבה 

 
 פדר 

 
51/11/12 
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 6112 במרץ 3 ,אדר א' תשעו' כג'

 
 

  : פורום מנהלי הנוערהנושא
 , גשורי.טיירי, בנזימן קשש, אשורי,קרשנר,  ,גרליץ, פדר משתתפים:

 , )חלקי( נאמן :אורחת
     וולמן נעדר:

 

 לוח זמנים אחראי/ת החלטה נושא

סטנדרט 
 מקצועי

  סטנדרט המקצועי הנדרש בנוער.בון דלקבענו  ,הקודמתבפגישה 
 בנושא האינטייק. נוהתמקד ,כדוגמא

 
 :היבטים מרכזיים שהעלו המנהליםלהלן 

  בחינה של כלל המרכיבים המשפיעים על  :יק יהיה 'רחב'מאוד שהאינטירצוי
 ב."מצבו של הנער, כולל משפחתיים, מסגרת לימודית וכיוצ

  ותילההאינטייק צריכים תוצרי: 
o תמונה' מקפת של מצב הנער.בלת ק' 
o  ליחדה טיפולית מתאימה.הפניה 

  ראשוני  גורםעל ידי אלא יהיה  תלוי ביחידה ספציפיתיהיה לא שהאינטייק רצוי
  מכוון ליחידה האידאלית מבחינת צרכי הנער.ה ('חדר מיון')

  קלאסי' שונה מאינטייק הנעשה לילדים בסיכון.אינטייק' 

  יישר קו'גם לנערים הקיימים, על מנת לבדיעבד נוער עורכים אינטייק במחלקת' 
 שעל פיו יערכו לנערים חדשים. לדייק מקצועית את האינטייק הנדרשובעיקר 

  מהרווחה נציגים נציגים מהחינוך,  :צוות הכוללשעורכי האינטייק יהיו ראוי
 ס."ומבינהם לפחות אחד עו

  (פות חלביט), צריך לכלול גם נציג בריאות הציבור (1-2)גיל הרך לאינטייק.  

  (ספציפיתכוכבית טלפונית )מוקד ייעודי של הנהלת העירייה להפעיל הרעיון 
מבורך  – הרלוונטיתאנשי מקצוע שיכוונו את הפונה ליחידה ישבו  ולפונים, ב

 בעיני כל המנהלים.

  שהגיעו ישירות ליחידה ספציפיתנעריםב טיפולהבעיות המרכזיות היא אחת ,. 
o  ולא להסתפק בהערכה ) הנערים הללו לאינטייק 'רחב'.הפניית

 .(ביחידה
o  האידאלית עבורו. הכי ליחידה  הנעריםהעברת 

  להשען על המשאבים הקיימים, על מנת שיהיה תכליתי. פתרון מקצועי צריךכל 
 

 :הוחלט
 .האינטייק יעבדו נייר עמדה בנושא ואבי גשורי אשורי, הרב פדרהרב 

 מנהלי הנוער.יועבר להתייחסות כל הנייר 
שיקבעו את הדרך  ,ב' מויאלגפרא ועם העם הרב ס ןיתקיים דיו הנייר המוסכםעל 

 .המאושרת לפעולה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אשורי, הרב 
 הרב פדר

 ואבי גשורי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/3/12 
 

ירת קס
מנהלים 

 קצרה

  סיפר על תיאום מתגבש בנושא הפניית ילדי קהילה, הנדרשים  קששהרב
 (המרכז לילד ולמשפחה, שירת יוסף)גשיים. ילטיפולים ר

  על פדר סיפרהרב: 
o מ."תחילת התקנות התכנה החדשה, בשעטו 
o  תושיה' מ שנעשתה ,(בעיקר הוראה מתקנת)הפעילות מעבר'

 ל'הקשיבה'.

  בנזימן שיתף בהרב: 
o לפרוייקט תעסוקה. הועדותפת סתו 
o מועסקים.עבור הלמנטורים גם המעסיקים הפיכת  – פורום מעסיקים  

  אשורי עדכן עלהרב: 
o  (כולל תיאום עם השיטור) לפורים.הכנות 
o  פורים בהאנגר בטירת יהודה.מסיבת 

  מורכבים המטופלים כעת.את הנוכחים למקרים חיבר טיירי הרב 

  המיחשוב.תכנת נושא קרשנר התייחס ליהודה 
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בקרת 
סטאטוס 

 תיקים

 טיפול בתיקים.התקדמות העל פ עדות המנהלים אין בקרה "ע 

  כלשהי ניכר בעיקר, כאשר המטפל/ת יוצאים לחופש ו/או נעדרים מסיבה הדבר
 בנער. ,ונוצר מצב שלא מטפלים בתיק

  יערוך בקרה כוללת על  ,לקבוע מי באופן קבועצריך התוכנה החדשה, לאור
  .וידאג שלא יהיו נערים לא מטופלים סטאטוס התיקים

  

 על האירוח. אשוריתודה לרב   חאירו

  (, רווחה"דליה"אולם )קשש הפגישה הבאה אצל הרב. 
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 7 חפסנ
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µ≥ Æ Æ Æ Æ  È„ÂÒÈ–ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ó ¯·ÚÓ‰   Æ·

‰·ÈËÁ‰ Ï‡ ÌÈÈÈ·‰ ˙Â·ÈËÁ· ßßË ˙Â˙ÈÎÓ ¯·ÚÓ‰ Æ‚

µ¥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ‰ÂÈÏÚ‰

ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙
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‰¯È˘ ˙ÚÈÓØÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ

±ππ¥  ¯·Óˆ„ ®‰¢˘˙© ßÊ „ÁÂÈÓ ¯ÊÂÁ∂∑

∑≠„

∂∑

¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó Æ±

¯Â˜È·ÏÂ ¯ÙÒ‰–˙È· È„ÈÓÏ˙ ˙˜ÊÁ‡Ï È‡¯Á‡ ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó Æ‡
Æ„ÒÂÓ‰ È„ÈÓÏ˙ ÏÎ Ï˘ ¯È„Ò‰

˙Â¯‚ÒÓ‰  ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ·ËÈÓÎ ‰˘ÚÈ ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó  Æ·
ÔÙÂ‡· ÔÁ·ÈÂ  ¨ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÈÎ¯ÂˆÏ „ÒÂÓ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ„ÂÓÈÏ‰
ÏÎÏ Ô˙Ó‡˙‰ Ì˘Ï  ¨„ÒÂÓ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ‰‡¯Â‰‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÚÂ·˜

Æ¯ÙÒ‰–˙È·· ˜ÂÁÎ ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰

ÏÚ ¯ÙÒ‰–˙È· È¯ÂÓÓ ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„ Ï·˜È ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó  Æ‚
Â‡ ÈÎÂÈÁ‰Â È„ÂÓÈÏ‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·Ï˙˘Ó ÌÈ‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙
ÌÈÏÂÏÚ‰ ‰¯È˘ ÛÒ ÏÚ ÌÈ„ÏÈ ÏÚÂ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ¯˜·Ó ÌÈ‡˘
ÌÈÈ˜Ï ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó ‚‡„È ÔÎ ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÍÏ‰Ó· ¯Â˘Ï

Æ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó ÂÂ„ÈÈ Ô‰·˘ ˙ÂÚÂ·˜ ˙ÂÂˆ ˙Â·È˘È

¯Â˜È·Ï ÒÁÈ· ¯ÙÒ‰ ˙È· ÈÓÂ˘È¯˘ ‚‡„È ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï‰Ó  Æ„
∫ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ÂÎ¯ÚÈÈ ÌÈ„ÈÓÏ˙

˙Â˙ÈÎ  ÈÓÂÈÂ ˙Â˙ÈÎ‰ ÈÓÂÈ˘ ÍÎÏ ‚‡„È ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó ®±
ÆÛËÂ˘  ÔÙÂ‡· ÌÈ¯ÂÓ‰ È„È–ÏÚ ÂÏ‰ÂÈ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰Â ˙·‰
¨˙ÂÁÙÏ ¨˘„ÂÁ·  ÌÚÙ ÌÈÓÂÈ‰ ÈÙ–ÏÚ ˙ÂÁÎÂ ˜Â„·È ‡Â‰

Æ‰˜È„·‰ ÍÈ¯‡˙  ÔÂÈˆ· ÔÓÂÈ· ÌÂ˙ÁÈÂ ¨‰˙ÈÎ ÏÎ·

· ÁÙÒ

˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙
 È„·ÂÚ Ï˘

ÍÂÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
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‰¯È˘ ˙ÚÈÓØÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ

±ππ¥  ¯·Óˆ„ ®‰¢˘˙© ßÊ „ÁÂÈÓ ¯ÊÂÁ ∂∏
∂∏

∑≠„

ÏÚ ¯ÙÒ‰–˙È· ˙ÂÂˆÓ ÁÂÂÈ„ ˘Â¯„È ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó ®≤
ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÚÙÂ‰ È‡ ÏÚÂ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ¨ÌÈ¯ÂÁÈ‡

ÆÌÈÓÈÂÒÓ ˙ÂÚÂˆ˜Ó·

¨˙ÚÓ˘Ó–È‡ ÔÈ‚· ‰˙È·‰ ‰ÁÈÏ˘· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˘ÈÚ‰Ï ÔÈ‡  ®≥
Â‚‰ÂÂ Â¯Ë˘Ó¢  ¯ÊÂÁ· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï‡

Æ¢¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘

Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ¯˜Â· È„Ó Ï·˜È ¨ÂÁÂÎ ‡· Â‡ ¨¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó  ®¥
‡Â‰ ÆÔÂ˘‡¯‰  ¯ÂÚÈ˘Ï ¯ÙÒ‰–˙È·Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙
˙‡ ¯È·ÚÈÂ ¨‰ÚÙÂ‰‰–È‡ ˙·ÈÒ ˙ÈÂÙÏË ˜„·È˙˘ ÍÎÏ ‚‡„È
ÌÈ‡˙Ó‰ „È˜Ù˙‰  ÏÚ·Ï ¨Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ¨ÏÂÙÈË‰

Æ¯ÙÒ‰–˙È··

¯Â˜È· Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ¯ÙÒ‰–˙È· ˙ÂÂˆ ˙‡ ÏÈÚÙÈ ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó  Æ‰
∫ÔÓ˜Ï„Î ¨¢‰ÈÂÓÒ ‰¯È˘¢ Ï˘Â ¯È„Ò È˙Ï·

ÔÂ„È ¯ÙÒ‰–˙È· Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó–ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰˘ ÍÎÏ ‚‡„È Ï‰Ó‰  ®±
‰¯È˘¢Â ¯È„Ò È˙Ï· ¯Â˜È· Ï˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡·
˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡  ˜ÏÁÈÂ ¨ÏÂÙÈË‰ Í¯„ ˙‡ Ú·˜È ¨¢‰ÈÂÓÒ

ÆÏÂÙÈËÏ

ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï·˜ÈÂ ¨ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ Ï‰Ó‰ ®≤
ÆÂÈ˙Â‡ˆÂ˙

ÌÈ¯Â‰‰ ˙‡ Û˙˘Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ Í¯„· ¯Á·È ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó ÆÂ
ÔÂ‚Î ¨‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ÏÚ ÆÌ‰È„ÏÈ ˙ÂÈÚ·Ï ˙ÂÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓ·
¨ÈÚÂˆ˜Ó –ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ È¯·ÁÓ „Á‡ Ï˘ Â‡ ÍÁÓ‰ Ï˘ ˙È· ¯Â˜È·
ÏÎ ÏÚ ≠ ÌÈ‡˙Ó‰ ‰„ÚÂÓ ÏÚÂ ÌÈ¯Â‰‰ Ï‡ ‰ÈÈÙ˙ ˙¯Âˆ ÏÚ Â‡
‰ÈÈÙ· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡ ÆÈÚÂˆ˜Ó–ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ· Ï‰Ó‰ ıÚÂÂÈÈ ‰Ï‡
˙Â¯„ÚÈ‰ ÔÂ‚Î ‰ÈÚ· ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ¯Â‰Ï ¯ÒÓÈÈ ‰·˘ ¨„·Ï· ·˙Î·
ÁÂÂ„È ÍÁÓ‰ ÆÌ„ÏÈ Ï˘ ÂÈ„ÂÓÈÏÏ ˙ÈÈˆ¯ ‰Ú¯Ù‰ ÌÂ˘Ó ‰· È̆̆

Æ·˙Î· ˙È·‰ ¯Â˜È· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ  Ï‰ÓÏ

Ï˘ ÌÈ¯˜Ó  ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ÍÂÈÁ‰ ˙Â˘¯Ï ÁÂÂ„È ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó  ÆÊ
∫ÔÓ˜Ï„Î ¨¯È„Ò È˙Ï· ¯Â˜È·

Ï˘ ¯È„Ò‰ ¯Â˜È·‰ ÔÈˆ˜ ÌÚ ˜Â„‰ ¯˘˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘È Ï‰Ó‰ ®±
Â˙Â‡ ÔÈÓÊÈ  ¨˙Â˙ÈÎ‰ ÈÓÂÈ ˙‡ Â˙Â˘¯Ï „ÈÓÚÈ ¨¯ÙÒ‰–˙È·
ÈÚÂˆ˜Ó–ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙Â·È˘ÈÏÂ ¯ÙÒ‰–˙È· ˙ÂÂˆ ˙Â·È˘ÈÏ
ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÂÏ ÚÈ„ÂÈÂ ¨¯È„Ò ¯Â˜È· ÏÚ ÌÈ„˘Î

ÆÂ¯˙Â‡˘

˜˙Ú‰  ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· Ò¢·˜Ï ÁÏ˘È ¯ÙÒ‰–˙È· Ï‰Ó  ®≤
∑ Â¯·Ú Æ¯È„Ò  È˙Ï· ¯Â˜È· ÏÚ ÌÈ¯Â‰Ï ‰Ú„Â‰–·˙ÎÓ ÏÎÓ
„ÏÈ‰Â ¨‰Ú„Â‰‰ ·˙ÎÓ  ˙‡ „ÏÈ‰ È¯Â‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ
˙Â˘¯· Ò¢·˜Ï ÍÎ ÏÚ Ï‰Ó‰  ÚÈ„ÂÈ ¨¯È„Ò ¯Â˜È·Ï ¯ÊÁ ‡Ï

Æ·˙Î· ˙ÈÓÂ˜Ó‰
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-6896841פקס'    03 -6896250טל' אליהו, ת"א -יד 2רח' השלשה  המשרד: 

03 
                                               http://www.gov.il: שער הממשלה   

1. 

 מדינת ישראל                                                       
 משרד החינוך 

   המנהל הפדגוגי
 המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון -אגף א'     

 אביב -מחוז תל 
 

                                                                                                
 ח' כסלו תשע"ז                            

    
 2016דצמבר  08                                                                                                                             

 
 אביב-תלחידות ביקור סדיר, מחוז מנהלי יאל: 

 
 

 שלום רב,
 
 

 הנדון: בדיקת נוכחות תלמידים בבתי הספר
 
 

, עלינו להחזיר לתכנית העבודה השנתית של קצין הביקור הסדיר לאור פניות של מבקר המדינה
 . הפועל ברשות החינוך המקומית,  את נושא בדיקת נוכחות תלמידים

 
 :"המתוך חוזר מנכ"ל מיוחד ז' התשנ

 "...על מנהל ביה"ס להעמיד לרשות הקב"ס את יומני הכיתות..."
 

ביקורת יומני נוכחות הינה חלק מהמשימות המוטלות על קציני ביקור סדיר במסגרת החלת חוק 
 לימוד חובה, התמדה וביקור סדיר של תלמידים.

 
 
 
 

 בברכה                                                                                                             
 מיכל נחום          

 ת         ביקור סדיר מחוזי תמפקח                                                                                           
 חינוך ילדים ונוער בסיכון                                                                                             

 
 
 
 

 העתק:
 , משרד החינוךומניעת נשירה מנהל המחלקה לביקור סדירמר רפאל בטיט, 

 גב' איריס אביוב, ממונת אגף שח"ר מחוז תל אביב

 
 
 
 
 
 

http://www.gov.il/
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 3 

 טיפולן של רשויות מקומיות בבני נוער מנותקים ממסגרות לימודים :שם הדוח
 2013דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  :מסגרת הפרסום

 2013-ד"התשע :שנת פרסום

 טיפולן של רשויות מקומיות 

 בבני נוער מנותקים ממסגרות לימודים

 

 

 תקציר

. בני נוער המשוטטים באפס מעשה הפכו לתופעה מוכרת ונפוצה בחברה הישראלית
 מדובר באוכלוסייה שאינה מצויה במסגרות לימודים ולעתים מידרדרת להתנהגות 

לק מבני הנוער האלה רשומים ח).  בני נוער מנותקים-להלן (סוציאלית ועבריינית -א
 ). בני נוער נושרים-להלן (אך אינם לומדים בו באופן סדיר , במוסד חינוך

ייעדו )  משרד הרווחה-להלן (משרד החינוך ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים 
יחידת : שלושה גורמים ברשות המקומית לטיפול בבני נוער נושרים או מנותקים

יחידת עובדי קידום נוער ויחידת עובדים , )סים" קב- להלן(קציני ביקור סדיר 
 ). ס נוער וצעירים" עו-להלן (סוציאליים לנוער וצעירים 

 

 פעולות הביקורת

 את הטיפול של 2013 עד אפריל 2012משרד מבקר המדינה בדק בחודשים ספטמבר 
ות בבני נוער מנותקים ממסגר) ה ופתח תקווהיגרבי-באקה אל, אשדוד(שלוש עיריות 

 . בדיקות השלמה נעשו במשרד החינוך ובמשרד הרווחה. לימודים

 

 עיקרי הממצאים

. תלמידים רבים לומדים במוסדות חינוך שממוקמים מחוץ ליישוב מגוריהם .1
אולם ;  אלפי תלמידים במוסדות חינוך כאלהלומדיםבעיריות אשדוד ופתח תקווה 

בי ביקוריהם הסדירים של רוב סים בעיריות אלה לא היה כל מידע לג"נמצא כי לקב
 כל מעקב אחר הופעתם הסדירה קיימווממילא לא , תלמידי החוץ בבתי הספר שלהם

סים כיצד עליהם לבצע "כן נמצא כי משרד החינוך לא הנחה את הקב. של התלמידים
 . את תפקידם במוסדות החינוך החיצוניים

סים את " הפסיקו קב-גרבייה - אשדוד ובאקה אל-בשתיים מהעיריות שנבדקו  .2
סים מחליפים למעקב "בלי שנקבעו להם קב, עבודתם לתקופה קצובה או לצמיתות

 .בבתי הספר באחריותםשל תלמידים אחר הביקור הסדיר 
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 2013 לשנת שלטון המקומידוח על הביקורת ב 4

 לימודיםטיפולן של רשויות מקומיות בבני נוער מנותקים ממסגרות  :שם הדוח
 2013דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  :מסגרת הפרסום

 2013-ד"התשע :שנת פרסום

 איתור תלמידים נושרים

גרבייה וחלק ממנהלי בתי הספר בפתח תקווה לא -מנהלי בתי הספר בבאקה אל .1
זאת שלא בהתאם להוראות , למדו באופן סדירנהגו לדווח בכתב על תלמידים שלא 

מנהלי מחלקות החינוך בעיריות אלה לא התרו בכתב . 1949-ט"התש, חוק לימוד חובה
עמידה -מעבר לאי. במנהלי בתי הספר שלא דיווחו ואף לא הודיעו זאת למשרד החינוך

וני דיווח על היעדרות מלימודים מונע ממערכת החינוך אמצעי חי-אי, בהוראות הדין
מונע את האפשרות לעקוב אחר כל , לאיתור תלמידים נושרים בסמוך למועד נשירתם

 .התלמידים הנושרים ומקשה על הניסיון להחזירם למסגרת לימודים

סים בעיריות אשדוד ופתח תקווה לא בדקו את יומני הנוכחות שבתי הספר "הקב .2
. אתר תלמידים שנשרווממילא לא עשו שימוש בכלי חיוני זה כדי ל, חייבים לנהל

 וממילא ,גרבייה לא ניהלו יומני נוכחות כלל-באחד מבתי הספר התיכוניים בבאקה אל
 .לא היה מידע על התלמידים שאינם לומדים בסדירות בבית הספר

סים בעיריות אשדוד ופתח תקווה לא ערכו ביקורי בית בבתי תלמידים שעל "הקב .3
 . ם בבית ספר כלשהו ולא אותרופי רישומי משרד החינוך לא היו רשומי

סים בשלוש העיריות שנבדקו לא פנו לגורמים מחוץ לעירייה כדי לקבל "הקב .4
 .מידע על שמות בני נוער שנשרו ממסגרות הלימוד

ס נוער וצעירים בשלוש העיריות שנבדקו לא "עובדי קידום נוער ועו, סים"הקב .5
, ושרים ומנותקים לשם איתורםשל בני נוער נ" סביבה הטבעית"ביצעו סיורים ב

בעיריות . והמידע שהיה בידם התקבל בעיקר מנתוני בתי הספר ומגורמי טיפול עירוניים
 .אשדוד ופתח תקווה המידע התקבל גם מיחידות מיוחדות לאיתור בני נוער בסיכון

שתפקידם לאתר בני נוער בסביבתם " מדריכים מאתרים"משרד הרווחה מפעיל  .6
גרבייה ופתח תקווה עסקו המדריכים המאתרים רק -יות באקה אלבעיר. הטבעית

, בריכוז עבודתו של המועדון הטיפולי ולא עסקו באיתור בני נוער וצעירים מנותקים
 .בניגוד להנחיות משרד הרווחה

 

 הטיפול בבני נוער מנותקים

ספרי במהירות המרבית תלויה -החזרת תלמידים נושרים למעגל החיים הבית .1
ידי של אותם תלמידים ובהתחלת טיפול רציף ואינטנסיבי בהם י רבה באיתור מבמידה

סים לבני נוער מנותקים בעיריות "נמצא כי הטיפול שנתנו הקב. מיד עם איתורם
 :אשדוד ופתח תקווה לא תאם את מצבם

 בני נוער מנותקים לא הובא 30סים בעיריית אשדוד על "המידע שהיה בידי הקב )א(
 .וממילא לא ניתן להם הטיפול המיטבי הנדרש, ס נוער וצעירים" עולידיעת יחידת

סים בעיריית אשדוד שתיקי הטיפול " מטופלי הקב14הטיפול בשבעה מבין  )ב(
בהם נבדקו לא היה רצוף וחלו בו הפסקות שנעו בין שלושה לשבעה חודשים בין מפגש 

פתח תקווה סים בעיריית " מטופלי הקב30 מבין 14-הטיפול ב. אחד למשנהו
שתיקיהם נבדקו לא היה רצוף וחלו בו הפסקות שנעו בין ארבעה לשמונה חודשים בין 

 . מפגש אחד למשנהו

גרבייה שתיקיהם -סים בעיריית באקה אל" מטופלי הקב34 מבין 15-הטיפול ב )ג(
הטיפול בשישה תלמידים נושרים החל : נבדקו החל זמן רב לאחר מועד איתורם
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