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 בואמ

לאומית  תכנית"ביקורת בעירייה בנושא נערכה , 2114 אוגוסט - 2113אוקטובר במהלך החודשים 

 זיו האפט. - BDOו"ח . הדוח נעשה בעזרת משרד ר"ובמצוקה נוער בסיכוןבני ילדים וטיפול בל

 

   הפועלתממשלתית  תכניתהינה , ובמצוקה נוער בסיכוןבני ילדים וטיפול בהלאומית ל תכניתה

י ותרבותי קבוצות בעלות ייחוד חברתובאקונומיים חלשים -סוציו מאופיינים במצביה בישובים

ית הילדים ובני מחצאומדן כעל פי חיים  תכניתבהם פועלת הביישובים  )עולים, ערבים וחרדים(,

 .חרדים 13%-וערבים  31%עולים  12%אלף ילדים, מתוכם  144 - בישראל הנוער

 

הוחל  באותה שנה. להפעיל בתחומה את התכנית הלאומיתעיריית בני ברק נבחרה  2119שנת ב

   תכניתות פעילות הבשנ .2111החלה לפעול בשנת  תכניתה. במיפוי צרכי הילדים ובני הנוער

-למענה  נתנואשר  ש"חיליוני מ 28 -בהיקף כולל של כ תוכניותהופעלו בעיר בני ברק  (2111-2113)

  הורים וילדים בשנה. 9,111-12,111

 

למנהלים ולחשבים באגפי הרווחה, החינוך והבריאות, לעובדי הגזברות ולהנהלת ברצוננו להודות 

: אחראי מענה, חברי ועדות להודות לבעלי תפקידים בתכנית ברצוננוהתכנית בבני ברק. כמו כן 

 וכן לאנשי העמותות על הסיוע בהכנת דוח זה. 
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 יקרי הממצאים וההמלצותע .1 

 עלות לנהנה -קביעת מדיניות 

 12,111 -הנהנים  פרמיליון ש"ח ומס 9.3 - עמד על 2113תקציב התכנית הלאומית בעירייה בשנת 

 -בתכנית הזולה ביותר העלות לנהנה  ח.ש" 449 -כאשר העלות הממוצעת לנהנה  ,ילדים והורים

 ש"ח. 9,444 -ש"ח וביקרה  44

 

 פרת: מסוכניולקיים דיון בשיתוף הדרג הניהולי הבכיר בעירייה בקשר למכלול נתוני הת מומלץ

 וזאת בהתייחס לאפקטיביות התוכניות השונות. - עלות לנהנהונהנים, עלות כוללת ה

 

 תמימון תוכניות קיימו -קביעת מדיניות 

מתקציב התכנית  11%מופעלת ע"י עמותת עזר מציון במסגרת  יעוציתכנית מוקד הכוונה 

 שהוקצו לתוכניות שאינן כלולות בספר התוכניות.הלאומית 

במסמך שהועבר לביקורת נאמר כי העמותה מפעילה מוקד הכוונה מזה שנים וכי המערכת 

 בקריסה ונדרשת תוספת כח אדם.

 

מדיניות  הבהרתבף הדרג הניהולי האחראי לתכנית הלאומית לצורך לקיים דיון בשיתו מומלץ

 אישור פרויקטים אשר הופעלו בעבר ע"י עמותות באופן עצמאי.

 

 וחוזים יםמתן פירוט תקציבי במסמכי מכרז

בחוזה להפעלת תכנית מעגן אחיה נאמר "נותן השירות יפעיל את הפרויקט באמצעות צוות 

לא ניתן פירוט של נתוני כח אדם: הכשרה, עלות , ראש ובכתב"מעובדים שיאושר ע"י העירייה 

 שכר ומס' שעות.

 

 לקבוע נוהל המחייב הכנת מסמכי מכרז מפורטים אשר יכללו את האלמנטים הבאים: מומלץ

 שעות. פרהכשרה הנדרשת מכל סוג עובד, עלות שעתית ומס 

 ול.שעות לכל דרגת ניה פרקביעת תקציב ניהול הכולל עלות שעתית ומס 

 .תקציב להוצאות תקורה 

 

 תקציב לבקרה על פעילות העמותות

תקציב התכנית הלאומית אינו כולל תקציב עבור אחראי המענה שתפקידו לעקוב אחר ביצוע 

 התכנית ולאשר דיווחים המוגשים לעירייה.

בחלק מהתוכניות אחראית המענה היא עובדת עירייה הלוקחת על עצמה תפקיד נוסף זה ללא 

מחשב. במקרים אחרים מדובר  עיתים ללאשעות, ללא הכשרה בתחום הכספי ולהקצאת 

 נדרש לצורכי בקרה נאותה.הוזאת מהעדר מקור תקציבי  ב"מתנדבת" חיצונית

 

במסגרת ההתקשרות החוזית עם הזכיינים, לחייב את הזכיין להפריש  ,לבדוק אפשרותמומלץ 

 מטעם העירייה.למימון בקרה מקצועית  התכנית תקציבאחוז מסוים מ
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 בקרת שכר נהלי 

 העמותות מגישות דוחות שכר לעירייה ללא אישור רו"ח.ממסמכים שהוגשו לביקורת עולה כי 

 לקבוע נהלי דיווח בגין שכר בעמותות אשר יכללו את האלמנטים הבאים: מומלץ

  צירוף אישור רו"ח. באם אין אפשרות בבדוחות שכר ירשמו שעות עבור התכנית בלבד

 דוח בקובץ אקסל המאושר ע"י רו"ח. יוגש -ול לפי פרויקט במערך השכר הממוחשב לפיצ

  שם המוסד.פירוט  תוךדוחות השעות יוגשו  -במספר מוסדות חינוך  תכנית פועלתכאשר 

 

 נתוני נהנים -נהלי בקרה 

  נתוני דוחות הת.מ.י. המוגשים להנהלת התכנית הלאומית בגין משתתפי תכנית מעגן

 של העמותה שהוגשו לביקורת. תואמים דוחות אבחון פנימייםאחיה אינם 

  לעיתים מקריאת פרוטוקולים של ועדות מקצועיות המלוות את הפרויקטים עולה כי

 נתוני דוחות הת.מ.י. לוקים בחסר.

 

 לקיים הדרכה לגורמים המטפלים על מנת לשפר את איכות הדיווחים בטפסי הת.מ.י. מומלץ

 

 חות ישוםנתוני דו -נהלי בקרה 

נתוני מערכת למהשוואת הנתונים הכספיים בדוחות הישום המוגשים להנהלת התכנית הלאומית 

 קר בסעיפי הרווחה.יהנה"ח בעירייה עולה כי קיימים הפרשים בין הנתונים בע

 

לקבוע נהלי בקרה אשר יכללו מעקב אחר הנתונים הכספיים במערכת הנה"ח בעירייה  מומלץ

 בסעיפי הרווחה והבריאות. -ציב ודוחות הישום והשוואתם לנתוני התק

 הביקורת מציינת כי חשבת אגף החינוך עורכת מעקב תקופתי להתאמת הנתונים.

 

 תת ניצול תשתיות -תכנית עירונית 

כאשר כל מרכז תכנית משפחה משחקת מופעלת ע"י אגף הרווחה בתשעה מרכזים שונים בעיר 

 הורים. 311 -ילדים ו  441 -נהנים  841 -כ  ותמשרת ת . המשחקיושעות בשבוע 2.4בממוצע  פתוח

המשחקיות הוקמו בהשקעה כספית ניכרת ומתוחזקות מתקציב העירייה. בנוסף מידי שנה 

 נרכשים ציוד ומשחקים מתקציב התכנית.

 

 ה על מנת לבדוק אפשרות חלקיים דיון בשיתוף אנשי התכנית הלאומית ואגף הרוו מומלץ

 פעילות של המשחקיות במסגרת עירונית.ימים ושעות  הוספתל

  יחס ילקבוע נהלי עבודה להפעלת המשחקיות ע"י גורמים פרטיים בהת מומלץכמו כן

 להיבטים הכספיים, שמירה על ציוד ואחריות ביטוחית על המשתתפים.

 לצורך במתן מידע מפורט במודעות  ,בנוסף יש להסב את תשומת לב האחראית לפרסום

ם, דיוור קיות באמצעות גני הילדיחרויות להעברת מידע על המשלציבור ולהציע אפש

 מקומית.ישיר ועיתונות 
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  כמותייםכספיים ו. נתונים 2

 2212-2212בשנים הלאומית  תכניתה הכנסות

 . הבריאות חלקתמו רווחהה, חינוךה באגפי 2111בשנת  את פעילותההחלה הלאומית  תכניתה

הנה"ח בעירייה רשומות הכנסות בגין התכנית הלאומית  במערכת עולה כיהלן מנתוני הטבלה ל

אש"ח,  8,419-הגיעו ההכנסות ל 2113שנת וב אש"ח 3,494בסך  2111 -בשנת תחילת התכנית 

 מיליון ש"ח.  28-ל ההגיע 2111-13כאשר ההכנסה המצטברת לשנים 

 

 אש"ח -2212-12 נתוני עירייה - הלאומית תכניתהוהכנסות הוצאות 

 2212-12 2212 2212 2211 2212 

 2,444 4,119 4,929 4,994 19,489 הוצאות חינוך

 444 1,491 3,189 2,422 8,144 הוצאות רווחה

 84 131 12 1 228 הוצאות בריאות

 273,3 17322 7122, ,3711 2372,2 סה"כ הוצאות

 2,414 4,119 4,491 4,148 19,441 הכנסות חינוך

 493 1,443 3,149 2,823 8,248 הכנסות רווחה

 1 131 1 1 131 הכנסות בריאות

 ,,272 2,,17 ,3731 373,1 2,7322 סה"כ הכנסות

 -,,1 -,2 -211 252 -232 הוצאותסה"כ 

 

 אש"ח 232 - 2212-12עודף הוצאות מצטבר לשנים 

הלאומית  תכניתש"ח בגין הא 24,831נרשמו בספרי העירייה הכנסות בסך  2111-13בשנים 

  אש"ח. 243של  וצאותעודף ה -ש"ח א 28,143הוצאות בסך כולל של  במקביל לרישום

אש"ח  בסעיפי  238עודפת של  הזה מורכב מהוצאהוצאות כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן עודף 

 אש"ח בסעיפי הרווחה. 92אש"ח בסעיפי הבריאות בניכוי עודף הכנסות של  94 -ו החינוך, 

 

 אש"ח - 2212-12 -נתוני הנה"ח הכנסות מול הוצאות 

 2212 2211 2212 2212 2212-12 סעיף תקציבי

 -41 1 -239 41 -238 עודף הוצאות חינוך

 -42 -34 -11 211 92  רווחה סותהכנעודף 

 -84 1 -12 1 -94  בריאות אותהוצעודף 

 -,,1 -,2 -211 252 -232 עודף הוצאותסה"כ 

 

-2111נובעת בעיקר מפעילות התכנית בשנים עיון בנתוני הטבלה להלן מעלה כי ההוצאה העודפת 

 אש"ח. 494מצטבר בסך נרשם עודף הוצאות על הכנסות בהם  2112
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 2212-12מיליון ש"ח בשנים  22 - הלאומית תכניתה תקציב

אש"ח בשנת   4,914 -תקציב התכנית הלאומית בבני ברק גדל מ  עולה כיהלן מנתוני הטבלה ל

 33-, כאשר התקציב הכולל לשנים אלה הגיע ל2113אש"ח בשנת  9,241 -ל  2111 -תחילת התכנית 

 מיליון ש"ח.

 

 אש"ח - 2212-12הלאומית לשנים  תכניתתקציב ה 

 2212 2211 2212 2212 סה"כ 

 4,432 4,294 4,812 4,929 21,448 חינוך

 1,949 1,949 3,289 3,289 11,434 רווחה

 314 314 144 42 834 בריאות

 17,15 75,3, 7213, 72,2, 227221 סה"כ

 

 1%, - 2212 -ניצול תקציבי 

אש"ח  24,831 -כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן הכנסות העירייה בגין התכנית הלאומית הגיעו ל 

. עוד עולה 84%ניצול תקציבי של  -אש"ח  33,131 עמד עלכאשר התקציב  - 2111-13בגין השנים 

בלבד ובשנים  48% -התכנית שיעור הניצול הגיע ל  שנת התחלת 2111הטבלה כי בשנת מנתוני 

 מהתקציב. 94%נוצל  2112-13

 

 אש"ח 2212-12 -ניצול תקציבי 

 2111 2111 2112 2113 סה"כ 

 4,914 4,448 9,248 9,241 33,131 סה"כ תקציב

 3,294 4,493 8,849 8,841 24,831 ספרי העירייה -סה"כ הכנסות 

 33% 2%, 1%, 1%, 33% ירייהספרי הע -אחוז ניצול תקציבי 

 

 דוחות ישום 

 להגיש לוועדה המחוזית של משרד הפנים בישוב  תכניתאחת לתקופה מתבקשת ההנהלה של ה

 .ועוד תכניתתקציב ה, תכנית, מספר נהנים מהתוכניותה ובו פירוטדוח ישום 

לא התבקשה  2112-ו 2111בשנים  כפי שהוסבר לביקורת .2113-ו 2111דוחות הוגשו בגין השנים 

 בבני ברק להכין דוחות ישום. תכניתהנהלת ה

 

 בסעיפי הרווחה אש"ח 211של הוצאות בסך עודף דיווח  2212לשנת  בדוחות הישום

הסכומים בדוחות הישום גבוהים מנתוני ההוצאות  2113עולה כי, בשנת  הלןמנתוני הטבלה ל

 (.ש"חא 319 - 2111) אש"ח 444של בספרי הנה"ח של העירייה בסך 

עירייה מורכב מהסכומים הבאים: דיווח בדוחות הישום הנה"ח בההפרש בין דוחות הישום לנתוני 

אש"ח בגין  42-אש"ח בגין תוכניות רווחה ו 314-מנתוני ההוצאות בספרי העירייה ב הגבוה

בסעיפי  האש"ח בגין תוכניות חינוך. בנוסף נרשמ 43דווח בחסר של  בניכויתוכניות בריאות 

 אש"ח. 341בגין שנה קודמת בסך  פקודה נוספתות הרווחה הוצא
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יש לציין כי חשבת אגף החינוך עורכת דוחות מרכזים למעקב אחר הנתונים בדוח הישום 

 .והתאמתם לנתוני מערכת הנה"ח

 

 אש"ח* -  221172212 הנה"חהוצאות נתוני וישום  ותדוחנתוני 

סעיף 

 תקציבי
2212* 2211* 

 תקציב 
דוח 

 ישום

ני נתו

הוצאות 

 חהנה"

 עירייה

 תקציב הפרש
דוח 

 ישום

נתוני 

הוצאות 

 חהנה"

 עירייה

 הפרש

 211 1,491 1,911 1,949 314 2,942 3,288 3,289 רווחה

 1 1 1 1 341 -341 1 1 *ש.ק.* רווחה

 212 171,2 17,22 ,,,17 111 27122 27233 ,2723 רווחהסה"כ 

 33 ,5722 ,,572 572,5 -12 1,,57 57,22 ,57,2 חינוך

 11 2, 123 223 52 2 52 52 בריאות

 ,22 2,,17 7121, 75,3, 155 37113 72,2, 72,2, סה"כ 

 4 * ראה נספח

 ** פ.נ. בגין שנה קודמת

 

 2212 -סכומים בדוח הישום גבוהים מהרשום במערכת הנה"ח  -רווחה 

כומים הגבוהים מנתוני הטבלה להלן עולה כי בדוחות הישום בגין תוכניות רווחה רשמו ס

 .2113אש"ח בשנת  314מהרשום במערכת הנה"ח של העירייה בסך כולל של 

 

 2212 -רווחה  - הנה"ח הוצאותישום לההפרש בין דוח 

 דוח ישום פרטים
הוצאות נתוני 

 עירייה הנה"ח
 הפרש

 113 844 948 נתיבים להורות/מרכז הורים וילדים

 42 188 241 תמיכה ביתית בילד )אומנה יומית(

 184 443 441 מועדונית טיפולית אינטנסיבית

 -44 1,344 1,311 רווחה אחרות תוכניות

 211 2,,27 27233 רווחה תוכניותסה"כ 

 341 -341  בגין שנה קודמת פקודה נוספת

 111 27122 27233 סה"כ רווחה
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 רווחה  ישום להוצאות הנה"חהבין דוח  פירוט הפרשים

. מנתוני 2113לשנת  אש"ח 948הוצאה בסך  בדוחות הישום - ורים וילדיםלהורות/מרכז ה םתיבינ

הפרש של  -אש"ח בלבד  844-הגיעו ל 2113מערכת הנה"ח עולה כי ההוצאות בגין תכנית זו לשנת 

  להוצאה בפועל.הישום אש"ח בין דוח  113

ומות רישום ההוצאות בדוח הישום אינו מתבסס על ההוצאות הרש ,כפי שהוסבר לביקורת

, אלא על ההכנסות שאושרו במסגרת "הועדות". ההכנסות םבסעיפים התקציבים הרלוונטיי

אש"ח כך שנותר "עודף" שלא דווח בדוחות  1,144-בכרטיס הנה"ח בגין סעיפים אלא מגיע ל

הכנסות מרכז הורים וילדים בסך וש"ח  324,441 - אש"ח הכנסות נתיבים להורות 94הישום של 

 .ש"ח 441,843

. 2113בשנת  אש"ח 441דווח על הוצאה בסך  בדוחות הישום - ועדונית טיפולית אינטנסיביתמ

 184הפרש של  -אש"ח בלבד  443בסך  2113בגין תכנית זו לשנת  רשומה הוצאהמערכת הנה"ח ב

לביקורת הוסבר כי יש להתייחס להכנסות עבור "הועדות"  להוצאה בפועל.הישום  אש"ח בין דוח

נרשמו הכנסות  1341141934בקשר לתכנית נתיבים להורות. בכרטיס הנה"ח מס' בדומה לנאמר 

 .בלבדאש"ח  482בסך 

כמו כן פנתה  זה,הרווחה בגזברות על מנת לברר את הסיבה להפרש  לרפרנטהביקורת פנתה 

 .הביקורת לברר סכומים מסוימים בכרטיס ההכנסות

אש"ח. מנתוני מערכת  241נתית בסך דווח על הוצאה שבדוחות הישום  - תמיכה ביתית בילד

הפרש  -אש"ח בלבד  188-הגיעו ל 2113הנה"ח של העירייה עולה כי ההוצאות בגין תכנית זו לשנת 

  אש"ח בין הדוח להוצאה בפועל. 42של 

 .בלבד אש"ח 141 -יש לציין כי ה"הועדות" בגין סעיף זה הגיעו ל 

 

 2212 -הפרשים בין דוח הרשאה תקציבית לדוחות ישום 

עולה כי  14.11.13לדוחות ישום מתאריך  13.19.13מהשוואת דוח ההרשאה התקציבית מתאריך 

 (.4)ראה נספח תקציב לדוחות ישום הבין  בשלוש תכניות אין התאמה 2113בשנת 

סכום  ,ש"ח 92,411של תקציב ישום הש"ח ובדוח  88,121הרשאה תקציבית של  ,תכנית אורב

 (.4הרשאה התקציבית )ראה נספח המש"ח  4,481  -הגבוה ב 

ש"ח, הפרש  248,111ש"ח ובדוח הישום  248,421 בסךבתכנית נתיבים להורות הרשאה תקציבית 

  421,421הרשאה תקציבית של  מרכז הורים וילדיםבתכנית כמו כן, (. 4נספח  ש"ח )ראה 421של 

 (. 4ש"ח )ראה נספח  421ש"ח, הפרש של  421,111 נרשםש"ח ובדוח הישום 

 .ים אלההפרשנכון לתאריך כתיבת דוח זה הביקורת לא קיבלה הסבר ל

 

 2212-ל 2212-ילדים מ 27522גידול של  - הלאומית תכניתב משתתפים

נהנים בשנת  8,424-חל גידול במספר הנהנים בתכנית הלאומית מ ,כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן

 נהנים. 3,434גידול של  ,2113נהנים בשנת  12,144-ל 2111

ילדים  4,842-, ו2111ילדים בשנת  4,213( השתתפו בתכנית 1-4בשכבת הגיל הרך ) ,עוד עולה כי

לדי תכנית גן הספרים לימתוספת לגיל הרך נובע  תוכניותעיקר הגידול במס' הנהנים ב. 2113בשנת 

-מ עוצייבנוסף, חל גידול במס' ההורים הפונים למוקד הכוונה . 2112גני הילדים הפועל משנת 

  פונים. 911גידול של  - 2113פונים בשנת  2,411-ל 2111פונים בשנת  1,411
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 44%מהווים  ,נהנים 4,311 סה"כ -וגן הספרים  יעוצייש לציין כי הנהנים בתכנית מוקד הכוונה 

 .2113מסך הנהנים מהתכנית הלאומית בשנת 

 .2113ילדים בשנת  4,222-ו 2111 ילדים בשנת 4,324( השתתפו בתכנית 4-18) בתוכניות ילד ונוער

 

 221172212 נהניםנתוני 

 גידול/)קיטון( 2211 2212 

 2,811 - 2,811 גן הספרים

 911 1,411 2,411 יעוצימוקד הכוונה 

 -41 2,413 2,442 אחרות לגיל הרך תוכניות

 ,2712 37222 7332, נהניםמס'   2-5הגיל הרך 

 -122 37223 37222 נהניםמס'  1-13ילד ונוער 

 ,2752 ,3752 127213 נהניםמס'  -סה"כ 

 

 ש"ח 73,3, -ש"ח ל  51בין  - לשנה נהנהלות לע

לפי נתוני דוחות היישום עמד   2113התקציב הממוצע לנהנה לשנת  עולה כי להלן מנתוני הטבלה

 2,411ממנה נהנו  יעוציש"ח. העלות הנמוכה ביותר לנהנה נרשמה במוקד הכוונה  449על סך 

 34-ילדים ו 42הורים והעלות הגבוהה נרשמה בתכנית מרכז הורים וילדים בגיל הרך בה השתתפו 

 ש"ח.  9,444-נהנים, כאשר העלות הממוצעת לנהנה הגיע ל 44הורים סה"כ 

 

 *ש"ח - 2212 נהנהממוצעת ל עלות

 2212דוח ישום  

 449 עלות ממוצעת לנהנה בשנה

 עלות הגבוהה ביותר לנהנה לשנה 

 כז הורים וילדיםמר
9,444 

 עלות הנמוכה ביותר לנהנה לשנה 

 יעוצימוקד הכוונה 
44 

 4 ראה נספח*
 

  הערת ביקורת

 .2113ש"ח לנהנה בשנת  9,444-ש"ח ל 44השונות נעה בין  תוכניותעלות לנהנה ב

: מס' תוכניותלקיים דיון בשיתוף הדרג הניהולי הבכיר בעירייה בקשר למכלול נתוני המומלץ 

 השונות. תוכניותהנים, עלות כוללת וכן "עלות לנהנה" וזאת בהתייחס לצורך ולאפקטיביות הנ
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 ובקרה נהלי עבודה. 2

 כללי

 ממשלתית המיושמת תכניתהלאומית לטיפול בילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה הינה  תכניתה

 .2114 ץהוגשו במר והחלטותיה 2113ועדת שמיד מונתה בנובמבר . בהתאם להמלצות ועדת שמיד

 .המלצות הועדה כחלק מיישוםהתכנית הלאומית הופעלה 

 כלכליים נמוכים.  -מיועדת לישובים המסווגים לאשכולות חברתיים  תכניתה

 .תושבים 14,111לפחות  בהםנבחרו ישובים  1-2אשכולות ב

 .תושבים 21,111לפחות  בהםנבחרו ישובים  3-4אשכולות ב

כמו, כמות ילדים עולים בישוב, גודל  ,ו ישובים לפי קריטריונים נוספיםומעלה נבחר 4אשכולות ב

 מעורבת. הואוכלוסייהישוב, 

ערבים  31%עולים  12%אלף ילדים, מתוכם  144-כ בהם .ישובים 44-מופעלת בהלאומית  תכניתה

  .חרדים 13%-ו

 

  מבנה ארגוני 2.1

 מקומית.  תויישובית מחוזי התכנית הלאומית מנוהלת בשלוש רמות, רמה ארצית,

לוקחים חלק פעיל עוד  ,משרד החינוך בשיתוף, משרד הרווחהמופעלת ע"י  הלאומית התכנית

מרכז , תכניתב ףשות ,משרדי הבריאות, קליטת העלייה, בטחון הפנים ותמ"ת. בנוסף תכניתב

  ."התחלה טובה" -ביישום המרכיב לגיל הרך  ףג'וינט ישראל משתתכמו כן  .השלטון המקומי

 

  ברמה יישוביתמבנה ארגוני 

אמצעות ועדה בין מקצועית רמה היישובית במופעלת ב הלאומית התכנית - וועדה בין מקצועית

משרדי הממשלה ונציגי ציבור. הוועדה מחולקת לשתי תתי ועדות על  של הרשות, הכוללת נציגים

(. בראש הוועדה הבין 4-18עדה לילדים ובני נוער )וו( 1-4עדה לגיל הרך )ו, אי הנהניםפי גיל

ומשמש כמרכז הוועדה המקצועית  בישוב לילדים ונוער בסיכוןמנהל התכנית מקצועית עומד 

 שהיא גם יו"רמנהלת האגף לשירותים חברתיים  בראש התכנית עומדת ,בבני ברק ותתי הוועדות.

 הוועדה הבין מקצועית.

 ורמים:אחראים מס' גכנית המופעלת בישוב התעל  - הפעלה בשטח

 ודיווח. תכנית, הפעלה מיטבית של התכניתלהקמת ה אחראי - אחראי מענה 

 תכניתפעילות האחר  שוטףמעקב והיגוי הוועדות ל שותף - צוות מלווה. 

 מעקב אחר  ולקייםלפי ההנחיות,  תכניתאת ה באחריותו להפעיל - צוות מפעיל

 .התקדמות המשתתפים

מעקב אחר ותקופתיים מקיימים דיונים  עילהצוות המלווה והצוות המפאחראי המענה, 

 המשתתפים בתכנית.  התקדמות הילדים
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 הערות ביקורת

  עבורתקציב התכנית הלאומית אינו כולל תקציב לשכר עבודה או הוצאות משרדיות 

לצורך מעקב  דרושותקדיש את השעות המאינו  האחראיכתוצאה מכך  ,אחראי המענה

  הפיקוח לוקה בחסר. חראי המענה עובד ללא מחשב ולעיתים א ,תכניתפעילות האחר 

ועיקר  אינה עובדת עירייה היא ,מנוף לתכנית מענההרת ע"י אחראית ולביק הוסברפי שכ

לקחה אחראית המענה את תפקיד  .בבני ברקיסודי סגנית מנהלת בבית ספר עיסוקה הוא 

  .הבקרה הנדרשותאת שעות  תכניתבהכרח אינה יכולה להקדיש לו על עצמה בהתנדבות,

  מצב בו אחראי  ,בקרת העל של התכנית גם על אחראי גםאחראי המענה  ,תוכניותבמספר

ומרכז תכלול ובקרה  יעוצימוקד הכוונה  תוכניותלדוגמה ב ,בקר את עצמואמור להמענה 

 .אחראית המענה היא גםהממונה היישובית 

 רות שאין לו הכשרה בתחום למ וכיו"ב הוצאות, דוחות דיווחי שכר אשרמ, אחראי מענה

 הכספי.

 

 הביקורת המלצות

  מומלץ לקיים דיון בשיתוף הדרג הניהולי הבכיר בעירייה על מנת לחפש פתרון תקציבי

 לנושא הבקרה הניהולית בתכנית הלאומית.

 שהוא גם אחראי מענה. ייישובשל ממונה  יש למנוע כפל תפקידים 

 

 תועברוה תקציבה אשורשלבי  2.2

 שיופעלו בעיר בשנה  תוכניותעבודה הכוללת את ה תכניתרונית מכינה הועדה העי

 הקרובה.

 של התכנית הלאומית ראה  תוכניותיש לבחור מתוך ספר ה תוכניותאת ה

http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/IndexedProjects/  לעירייה אפשרות להגיש

 . מהתקציב 11%ווי שפותחו באופן עצמאי ע"י הרשות בש תוכניותבקשה להפעיל 

 ע"י משרדי  מועבריםלכל פרויקט וגובה התקציב  עם פרוט תוכניותהרשאה תקציבית ל

 .יםהממשלה הרלוונטי

 למשרד יה יהעירמדווחת  לתקופהאותן, ואחת  ומפעילה תוכניותהעירייה מקימה את ה

 .האחראי על הביצוע בפועל

 .המשרד מעביר תשלום לעירייה על בסיס הדיווח 

 

 ת.מ.י. -להנהלת התכנית כמותי ואיכותני ווח די 2.2

ישום אינטרנטי המכונה ת.מ.י. י - תכניתפעילות ה על מערכת דיווחהלאומית פיתחה  תכניתה

טפסי ת.מ.י. אחד  תכניתכל ילד המשתתף בהצוות המפעיל ממלא על  (.ישוביי)תשתית מידע 

 .ילדמעקב אחר התקדמות ה לצורך ,בתחילת תקופה ואחד בסוף תקופה

לימודי,  וכן מידע בילד במסגרת המשפחהטפסי הת.מ.י. כוללים מידע בתחומי הטיפול 

 התפתחותי, רגשי וחברתי.
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 לאחראי המענה נמסרים דוחות ת.מ.י. מרכזים בגין כל פרויקט.

 

 ת הביקורתוהער

 .דוחות ת.מ.י. פרטניים אינם נמסרים לאחראי המענה 

  את נתוני המשתתפים בטופסי הת.מ.י.  הצוות המטפל אינו ממלא תוכניותבמספר

 אלא מעביר טפסים ידניים לקלדנית. -האינטרנטיים 

 

 המלצות

 בהם  תוכניות,  כאשר מדובר בברמת הפרטהעברת מידע לאחראי המענה לשקול  מומלץ

מרכז מס' המשתתפים קטן יחסית וההשקעה לכל משתף מגיעה לאלפי שקלים כדוגמת 

העלות הכוללת לתכנית  .הורים 34-ילדים ו 42שתתפים בו מ הורים וילדים לגיל הרך

 .ש"ח 9,444-ש"ח והעלות הממוצעת לנהנה הגיע ל 421,111-הגיע ל 2113בשנת 

 בנושא מילוי טופסי הת.מ.י. על מנת לשפר את  תוכניותמומלץ לקיים הדרכה לעובדי ה

 השימוש בכלי מעקב זה.

 

 תוהבריאו החינוך 7דווח כספי למשרדי הרווחה 2.3

 כללי

מהמשרדים  תוכניותתקציבי הדווח כספי למשרדי הרווחה והחינוך המהווה בסיס להעברת 

של  תוכניותדיווח כספי בגין ה יה.ימועברים ע"י חשבות אגפי הרווחה והחינוך בעיר האחראים

 משרד הבריאות נעשה באמצעות אחות אחראית אם וילד במחוז ת"א של משרד הבריאות.

 

 הרווחה דיווח כספי למשרד

 הדיווחים הכספיים למשרד הרווחה כוללים שני סוגי דוחות עיקריים:

 .)הועדות( חזקת חניכיםהחשבון ב. דוחות ריכוז הוצאות )דוחות ט"ז( א. 

 

 דוחות ריכוז הוצאות )דוחות ט"ז( .א

 המבוססים על -דוחות ט"ז דוחות ריכוז הוצאות חודשיים של המחלקה לשירותים חברתיים ו

 .(מועברים מדי חודש למשרד הרווחה ל ביצוע הוצאותטים שמפורדוחות 

בגינן מוגשים הנתונים בטפסי ט"ז הן: משפחה משחקת, סיוע טיפולי טיפוחי,  תוכניותארבעת ה

 טיפולים קבוצתיים ופותחים עתיד.

דוח ט"ז לחודש ב במדגם הביקורת נמצא טעות חישוב. דוחות הט"ז היו ידניים 2113עד לסוף שנת 

ש"ח. בטבלת הביקורת, סיכום ממוחשב של הסכומים  142,244הסה"כ הרשום בטופס הוא  .8/13

 .ש"ח 142,344. יש לציין כי משרד הרווחה אישר סכום של ש"ח 142,344 -המדווחים הגיע ל

 (.4ממוחשבים )ראה נספח  ט"ז דיווחי הרווחה מועברים בטפסי 2114החל משנת 
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 לי עבודהנה -דוחות ריכוז הוצאות )ט"ז( 

 עוזרת חשבת אגף החינוך מרכזת את מסמכי ההוצאות בגין כל  - פרטני לתכנית דוח ט"ז

בגין תכנית  1/13חודש לדוגמא דווח ל -תכנית בנפרד ומדווחת עליהם בדוח ט"ז חודשי 

ש"ח כולל הוצאה עבור פעילות חנוכה וכן עלות עובדים  14,144 בסךמשפחה משחקת 

  .11.12/2112במשחקיות לחודשים 

  בדוח נרשמים ריכוז הוצאות המחלקה.  -דוח ריכוז 

מועברים מידי  תהדוחות המרכזים בצרוף דוחות ט"ז המפורטים והחשבוניות הרלוונטיו

 .הרווחהחודש למשרד 

  לאחר בדיקה במשרד הרווחה מוחזרים דוחות הריכוז עם רישום  -סה"כ לזיכוי  -דוח ריכוז

 .של סכומים המאושרים לזיכוי

 חה בגזברות ע"י המשרד מועברים לרפרנט הרוו םהסכומים המאושרי -וחות להנה"ח ד- 

כפי שהוסבר המהווים בסיס לרישומים במערכת הנה"ח של העיריה העורך דוחות מרכזים 

ג מיון ההוצאה לסעיפים התקציבים השונים נעשה בהתאם לפרוט שם הפרויקט וסולביקורת 

 ההוצאה בדוחות ט"ז.

 

 2212ש"ח בשנת  172,573,2 -הוצאות )דוחות ט"ז(  דוחות ריכוז

אש"ח  1,344אושרו דוחות של העיריה בסכום כולל של  2113בשנת מנתוני הטבלה להלן עולה כי 

 .במסגרת התכנית הלאומית תוכניות 4עבור 

 

 ש"ח - 2212 - ט"ז(דוחות ) דוחות ריכוז הוצאות שאושרו -רווחה 

 2212סכום זיכוי  פרטי תכנית

 194,442 שפחה משחקתמ

 448,918 סיוע טיפולי טיפוחי

 142,421 טיפולים קבוצתיים

 441,111 פותחים עתיד

 172,573,2 סה"כ

 

 חזקת חניכים )הועדות(הדוחות  ב.

הרווחה בגינן מוגשים דוחות על השתתפות חניכים הם: נתיבים להורות,  תוכניות ארבעת

 ומועדונית טיפולית. ה יומית(, תמיכה ביתית )אומנמרכז הורים וילדים

 

 נהלי עבודהחזקת חניכים )הועדות( הדוחות 

  עובדת זכאות באגף הרווחה מכינה טופס השמה ידני בהתבסס על בקשה  - ידניטופס השמה

 .של אחראית המענה לקליטת מושם במסגרת

  דוח השמה ממוחשב  מופק בעקבות הקלדת נתוני טופס ההשמה הידני -ממוחשב דוח השמה

במקרה ואין אפשרות לקליטת המושם  .(4 )ראה נספחהמאשר את קליטת המשתתף במסגרת 

 (.4.1 שגויות )ראה נספחמתקבל דוח השמות 
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  אחת לחודש מופק דוח מרכז חודשי הכולל את נתוני  -חזקת חניכים חודשי החשבון

 .המושמים בכל מסגרת והסכומים בהם זוכתה העיריה בגין כל מושם/מסגרת

 

 2212ש"ח בשנת  ,23722,( חזקת חניכים )הועדותהדוחות 

של משרד הרווחה אישר השמות של העיריה בסכום כולל  2113בשנת מנתוני הטבלה להלן עולה כי 

 .תוכניות 4ש"ח עבור  918,219

 

 ש"ח - 2212 -  (הועדות)חזקת חניכים הדוחות  -רווחה 

 2212 הכנסות פרטי התכנית 

 נתיבים להורות 1
324,441 

 מרכז הורים וילדים 2

 149,419 תמיכה ביתית )אומנה יומית( 3

 481,441 מועדונית טיפולית 4

 ,23722, סה"כ

 

 דווח כספי למשרד החינוך

ב על ינוך מעבירה שלוש פעמים בשנה דוחות מפורטים בטופס דיווח ניצול תקציחשבת אגף הח

 (.2 )ראה נספח תוכניותביצוע ההוצאות בכל אחד מה

דוחות הפרטניים בטבלת אקסל למעקב אחר נתוני ביצוע שנתיים ההאגף מרכזת את נתוני  חשבת

 ד.שידווחו בהשוואה לנתוני תקציב המשר

 

 דווח כספי למשרד הבריאות

ש"ח עבור תכנית לחיזוק קשר הורה ילד  41,411בסכום של  2113לביקורת נמסר דוח ישום בגין 

 רים.הו 82 - ילדים ו 82באמצעות מגע עבור 

 בספרי הנה"ח של העיריה אין רישומים בגין הכנסות או הוצאות לתכנית זו.

 כי התשלום אינו מועבר דרך העיריה.הוסבר לביקורת 

פרוט  ,כי במכתב של אחות אחראית אם וילד במחוז ת"א של משרד הבריאותהביקורת מציינת 

כאשר  ,משתתפים 121מהות ותינוקות סה"כ יא 8קבוצות של  14 :מספר המשתתפים בתכנית

הדיווח בדוח משתתפים בלבד. במכתב אין כל פירוט כספי המבסס את  82בדוח הישום דווח על 

 .הישום

 כפי שנמסר לביקורת בגין תכנית זו אין דרישה למילוי טפסי ת.מ.י.
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 תוכניות 3פירוט . 3

ארבע  - שהופעלו ע"י העירייה במסגרת התכנית הלאומית יותתוכנבפרק זה סקירה של שמונה 

 141הם בין  תוכניותהמופעלות ע"י משרד הרווחה וארבע ע"י משרד החינוך. תקציבי ה תוכניות

את מגוון  תוכניות המשקפותאש"ח לתכנית, חלקם לגיל הרך וחלק לילדים ונוער,  811 -אש"ח ל 

 .התכנית המופעלות ע"י העירייה במסגרת תוכניותה

 

 משפחה משחקת 3.1

 תכניתה .היא לעודד אינטראקציה וזמן איכות של אם עם ילדיה משפחה משחקת תכניתמטרת ה

ע"י  תכניתפעלה ההו 2119כבר משנת  כאשר ,2111הלאומית החל משנת  תכניתפועלת במסגרת ה

 .תכנית מופעלת ע"י אגף הרווחה ומתוקצבת ע"י משרד הרווחהה .מתנדבים

 

 רגונימבנה א

 עומדת יו"ר ועדת הגיל הרך. ההיא ועדת הגיל הרך, בראש תכניתהמפקחת על ה ועדה מקצועית

 אשר ,סגנית מנהלת האגף לשירותים חברתייםמשפחה משחקת היא  תכניתשל  מענההאחראית 

 דאגהבאגף הרווחה הקימה את הפרויקט,  התנדבותכמנהלת המחלקה ל בתפקידה הקודם

 מיטבית ולדיווח. , להפעלהתכניתלהקמת ה

  ורכזות משחקיות. תכניתמשפחה משחקת כולל, מפעילת  תכניתשל ה מפעילהצוות ה

לבצע ו ותרומתו לילדים ולהורים ו, תפוקתפרויקטהלעקוב אחר  :תכניתתפקידי מפעילת ה

 הזמנות מספקים.

ם, תשלום, רישו גבייתההורים והילדים,  קבלת, משחקיהה הפעלת :ותמשחקיהתפקידי רכזות 

מתנדבות המסייעות בהפעלת משחקיות נעזרות בהרכזות למשתתפים.  סיועסדר ועל  ירהשמ

 .משחקיהה

 

 2212-אש"ח ב 133-ל 2211-אש"ח ב 35-גידול מ -היקף כספי 

 -הוצאות תכנית משפחה משחקת הוכפלו משנת תחילת התכנית   מ עולה כיהלן מנתוני הטבלה ל

 -ל אש"ח  84 - מהוכפלו גם הן . הכנסות התכנית 2113 ח בשנת"אש 184-ל 2111אש"ח בשנת  84

משחקיות ובשנת  4היו  2111בשנת , פתיחת משחקיות נוספותהגידול בתקציב נובע מח. "אש 144

 משחקיות פעילות. 9היו  2113

אש"ח. לביקורת  144אש"ח והכנסות בסך  184נרשמה במערכת הנה"ח הוצאות בסך  2113בשנת 

 עת מרישום מוטעה בהנה"ח.נמסר כי החריגה נוב

 

 אש"ח - 2211-2212 חנתוני הנה" - הוצאות והכנסות -משפחה משחקת 

 2211 2212 2212 סה"כ 

 84 143 184 412 הוצאות

 84 138 144 349 הכנסות

 -1 -5 -,2 -22 הפרש
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 ניצול התקציב  -משפחה משחקת 

כאשר התקציב  -אש"ח  84בסך  נרשמו בספרי העירייה הכנסות בגין משפחה משחקת 2111בשנת 

 אש"ח. 133עמד על 

היה תת ניצול של התקציב, מאחר ולאותה השנה אושר תקציב  2111כפי שהוסבר לביקורת, בשנת 

אש"ח לתכנית מעון יום רב תכליתי, אולם אגף הרווחה לא הצליח להפעיל פרויקט זה,  133של 

 חקיות.לפיכך, במהלך השנה באישור הפיקוח, הומר התקציב למש

 

 אש"ח - 2212-2212ניצול תקציבי  -משפחה משחקת 

 2211 2212 2212 סה"כ 

 133 141 141 433 תקציב

 84 138 144 349 הכנסות

 ,3 12 -, 53 הפרש

 

  משתתפים 131 - 2211משתתפים7  11 - 2212 - ממוצע משתתפים למשחקיה

נהנים  94במשך השנה  השתתפו בממוצע בכל משחקיה 2113מהטבלה להלן עולה כי בשנת 

  .2111בממוצע בשנת  נהנים 184-בהשוואה ל

 

כפי שהוסבר לביקורת, הנתונים בדוח היישום נמסרו ע"י מפעילת התכנית. האחראית לקבלת 

 לא נשמרו במלואם.  2112-ו 2111נתוני מספר משתתפים בכל משחקיה, אולם הרישומים לשנים 

 

 72211 2212 בתכנית משתתפים -משפחה משחקת 

  2212 2211 

 444 841  4נספח  בתכנית מס' נהנים ילדים והורים

 4 9 8נספח  משחקיות פעילות

 131 3,  במשחקיה נהנים ממוצעמס' 

 

המשחקיות כפי שהוסבר לביקורת שעות בשבוע.  2.4בממוצע  מופעלת ע"י העירייהמשחקיה 

הלאומית וההשקעה  כניתתמשחקים נרכש מתקציב הוהוקמו בהשקעה כספית ניכרת. ציוד 

 תקציבי העירייה.נזקפה לכמשחקיה  לצורך התאמהבמבנה עירוני 

 שעות בשבוע.  4-ל 1.4מנתוני הטבלה להלן עולה כי משחקיה פתוחה בין 

שחקיה מל ההפעלה ע"י העירייהשעות בשבוע בלבד, וממוצע שעות  22המשחקיות פתוחות  9כל 

 .לשבועשעות  2.4-מגיע ל
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 * 2212 -שעות פעילות  -משחקת משפחה 

 שעות בשבוע שעות ביום יום משחקיהמיקום ה 

 4 2 ב', ד' 14מהרש"ל  -מרכז העיר  1

 4 2 א', ג' 24חיד"א  -שיכון ה'  2

 1.4 1.4 ב' 2טל חיים  -ויזניץ  2

 2 2 ב' 24אורליאן  -נווה אחיעזר  3

 2 2 ד' 8ביריה  -שיכון ו'  5

 2.4 2.4 א' ת"ת אהלי אברהם -קרית הרצוג  1

 2 2 ד' 14אוסישקין  -פרדס כץ  ,

 2 2 א' דב גרונר -פרדס כץ  3

 2 2 ב' אחיה השילוני -מערב העיר  ,

 22   שעות בשבוע סה"כ 

 2.3   ממוצע שעות למשחקיה 

 8*ראה נספח 

 

 משחקיות מופעלות ע"י גורמים פרטיים

ד או יומיים בשבוע ע"י העירייה. באותם ימים דמי הכניסה מועברים המשחקיות מופעלות יום אח

 לעירייה.

כפי שהוסבר לביקורת,  בשאר ימות השבוע ישנן משחקיות המופעלות ע"י גורמים פרטיים הגובים 

את דמי הכניסה שאינם מועברים לעירייה ולעירייה אין כל פיקוח על המתרחש באותן שעות 

 במשחקיות.

 

 ת הערות הביקור

  הורים 311 -ילדים ו  441 -נהנים  841-נותנות מענה לכ המשחקיותעל פי דוחות הישום 

  .9ילדי העיר מתחת לגיל  48,111מתוך 

 כפי שנמסר לביקורת ד.יום או יומיים בשבוע בלב מופעלות ע"י העירייה המשחקיות, 

  ע.בשאר ימות השבובחלקם ע"י גורמים פרטיים  יםציוד מנוצלההמבנה ו

 

 מלצותה

 לבדוק אפשרות לקיים דיון בשיתוף אנשי התכנית הלאומית ואגף הרווחה על מנת  מומלץ

 עירונית. לתוספת ימים ושעות פעילות של המשחקיות במסגרת

 להפעלת משחקיות ע"י גורמים פרטיים בהתייחס  בקשרלקבוע נהלי עבודה  מומלץ

 שתתפים.להיבטים כספיים, שמירה על הציוד ואחריות ביטוחית על המ

 

 שעות עבודה 3לעובדת  תשלוםשעות  1.5משחקיה פתוחה 

 המענה. לאחראית  המועברות ידניים חודשיים ממלאות דוחות נוכחות המשחקיות עובדות

  לתשלום.של העירייה מאשרת את הדוחות ומעבירה לחברה הכלכלית  אחראית המענה
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 הערת הביקורת

 1.4הפתוחה בשכונת ויזניץ משחקיה בעות עבודה ש 4 נרשמו תכניתנוכחות של העובדות ב בדוח

שעות עבודה  2.4התקן הוא  ,כפי שנמסר לביקורת ע"י אחראית המענה .ל()ראה טבלה לעי שעות

 .במשך שעתייםלפעילות משחקיה הפתוחה 

 

 המלצות

  לקבוע נהלי עבודה ובקרה כך שתהיה התאמה בין שעות פתיחת המשחקיה ושעות מומלץ

 לומי השכר.המהוות בסיס לתש

 לקבוע נוהל לשעות תקן בהתייחס לשעות פעילות המשחקיה. מומלץ 

 

 גביית תשלום מהמשתפים ללא רישום

ח בהתאם למיקום "ש 4ש"ח או  4 שלםנדרשת ל תכניתמשפחה המשתתפת בכפי שנמסר לביקורת 

 . משחקיהה

קבלה או . לא מונפקת משחקיהטופס עם פרטי המשפחה, ומשלמת לרכזת ה הכל משפחה ממלא

 אישור אחר על התשלום. 

 

 -ל  2111אש"ח בשנת  4,328 -מ  ההכנסות מהשתתפות הורים עלוכפי שעולה מנתוני הטבלה להלן 

 . 2113אש"ח בשנת  12,443

 

 ש"ח - 2211-2212 1232111322ס.ת.  הורים השתתפות

 השתתפות הורים שנה

2111 4,328 

2112 8,442 

2113 12,443 

 217323 סה"כ

 

 הערות הביקורת

בתחשיב סכום שהתקבל להשוואה בין הסכום הרשום כהכנסה בקופת העירייה מ

סכום ו ש"ח 12,443רשומה בספרי העירייה הכנסה של  2113בשנת  הביקורת עולה כי

. ש"ח 324הפרש של  - ש"ח 12,444 -ההכנסות המחושב על בסיס מספר משתתפים 

כאשר , ולא שילמופחות שהגיעו למשחקיות הסבירה כי הפער נובע ממש תכניתמפעילת ה

 תשלום.היא להכניס גם משתתפים ללא  תכניתמדיניות ה

 בטופס משפחות אולם  4 בעת ביקור של נציגת הביקורת במשחקיה השתתפו בפעילות

 משפחות מהם נגבה תשלום.  4רק  נרשמו הדיווח

 

תייחס גם לנושא מתן בנושא גביית תשלום למשתתף במשחקיה, הנוהל י לקבוע נוהל מומלץ

 כניסה ממוספר מראש. סקבלה, או כרטי
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 פרסום

  (.8)ראה נספח על לוחות המודעות  םהמידע בנוגע למשחקיות מוגש לתושבי העיר בפרסו

 במודעה מידע על מקום המשחקיות, ימים ושעות בהן המשחקיות פתוחות.

 

 הערות ביקורת

 :בפרסום לציבור בגין משחקיות חסרים פרטים רבים 

 מחיר הכניסה -

 ימי חופשה בהם המשחקיה סגורה -

 מספר טלפון לבירורים -

  אין כל פרסום באמצעות מערכות החינוך,  -מתפרסם בלוחות המודעות בלבד המידע

 ישיר או עיתונות מקומית. רדיוו

 

 המלצות

 להסב את תשומת לב האחראית להכנת הפרסום לצורך במתן מידע מפורט  מומלץ

 . במודעות לציבור

 לבדוק אפשרות להעביר מידע על המשחקיות באמצעות גני ילדים, דיוור ישיר  מומלץ

 והעיתונות המקומית.

 

 ציוד

הליך  תכניתאחת לשנה מקיימת מפעילת ה .הנרכשים ע"י העירייהמשחקים וכל משחקיה ציוד ב

 ה.ממנו נרכש הציוד כל אותה השנ ספקי משחקים ובוחרת ספק 3קבלת הצעות מחיר בין 

 

 הערת הביקורת 

 .במשחקיותוהמשחקים הציוד  איצשל מלא קיים רישום 

 הציוד במשחקיות. מצאילקיים רישום ומעקב אחר  מומלץ

 

 

 .י.מ.תטופסי מילוי 

העשרה, בה  תכניתמוגדרת כ תכניתהמאחר ומשפחה משחקת לא ממלאים טפסי ת.מ.י.  תכניתב

 זו. תכניתידרשו למלא טפסי ת.מ.י. גם ב 2114בשנת כפי שנמסר לביקורת  אין צורך למלא ת.מ.י. 
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 מעגן אחיה 3.2

 כללי

לתת תמיכה ומענה לקשיים לימודיים של בנים חרדים הלומדים  מעגן אחיה תכניתמטרת 

 'מלמדים'הושם דגש על הכשרה ומתן הדרכה של ה תכניתבתלמודי תורה וחידרים. במסגרת ה

 .תכניתבבכיתות 

 

מופעלת ע"י  תכניתה. 2111משנת  החל ,הלאומית תכניתסגרת הבמ מופעלתמעגן אחיה  תכנית

אגף לחינוך מוכר שאינו המהתקציב מתקבל ו ךאגף החינומפקח  תכניתמכון אחיה, על ישום ה

 במשרד החינוך. רשמי

 

 ארגוני מבנה

  מעגן אחיה. תכניתהמפקחת על הועדת הגיל הרך  - ועדה מקצועית

  .היא יו"ר ועדת הגיל הרך חראית המענהא מעגן אחיהבתכנית  - מענהאחראית 

, תכניתפעילות המקצועית של ההאחראי ל, מופעלת ע"י מכון אחיה תכניתה - תכניתמפעיל ה

 ת.ארגון השתלמויוו ציוד רכישתהצוות המקצועי,  הדרכת

 

  2212-2212 והכנסות הוצאות -מעגן אחיה 

אש"ח  1,133-הגיעו ל 2111-2113נים הוצאות תכנית מעגן אחיה בש עולה כיהלן מנתוני הטבלה ל

 אש"ח.  1,124 -והכנסות התכנית באותן השנים 

 

 אש"ח - 2212-2212הוצאות והכנסות הנה"ח  - מעגן אחיה

 2212 2211 2212 2212 סה"כ 

 233 311 311 311 1,133 הוצאות 

 1 424 111 411 1,124 הכנסות

 3- 222 222- 125 222- 

 

 2212בשנת "ללא בעיות"  -ילדים תקינים  ,12תוספת  -מ.י. נתוני ת. -מעגן אחיה 

ממלאים טופסי אבחון )ת.מ.י.( בתחילת השנה בתכנית התקדמות הילדים  אחרלצורך מעקב 

ממולא  2. וטופס תמי תכניתממולא החל מחודש לאחר תחילת פעילות ה 1 .י.מ.ובסופה. טופס ת

ילדים  291. השתתפו בתכנית בתחילת תשע"ג לפי נתוני טופסי הת.מ.י .כחודש לפני סוף השנה

קבוצות לפי פרופילים שונים. קבוצה  8-במסגרת הת.מ.י. מחולקים הילדים לילדים.  243ובסופה 

 תחומים. פרהיא קבוצת ילדים עם בעיות במס 4, קבוצה היא קבוצה תקינה 1

                 42% " ובסופהלא בעיותל" -ילדים  12 - 4% פסי הת.מ.י. עולה כי בתחילת השנה הוגדרוומנתוני ט

 ."ללא בעיות"ילדים לקבוצה  139תוספת של  ,ילדים 141 -

 

 2212בשנת "ללא בעיות"  -ילדים תקינים  ,, תוספת - מסמך נתוני אבחון -מעגן אחיה 

ה מחולקים במסגרת בתכניתכלל המשתתפים  נערך אבחון שלמכון אחיה ב, שנמסר לביקורת כפי

  ת:קבוצו לשלושהמשתתפים 
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  תלמידים ללא קשיים. - 1רמה 

  תכניתתלמידים בעלי קשיים, מטופלים במסגרת ה - 2רמה. 

  אינם מטופלים במסגרת ו תלמידים בעלי קשיים המחייבים התערבות חיצונית - 3רמה

 .תכניתה

 

נו. ילדים שאובח 424ילדים מתוך  323לפי נתוני אבחון מכון אחיה השתתפו בתכנית בשנת תשע"ג 

מהילדים  114 - 28% הוגדרותשע"ג ת הלימודים כי בתחילת שנמנתוני האבחון עולה עוד 

 ."תקינים"לקבוצת ה 44תוספת של ילדים,  194 - 44% ובסופה "תקינים"כשהשתתפו בתכנית 

 לא ברורה הסיבה להפרשים בין נתוני הת.מ.י. לדוח מכון אחיה.

 

 2212 -נתוני אבחון ילדים  -מעגן אחיה 

 טופס ת.מ.י. נתוני אחיה 

 243-291 323-424 מס' ילדים בתכנית

 12 114 ללא בעיות -מס' ילדים תקינים  -תחילת התכנית 

 141 194 ללא בעיות -מס' ילדים תקינים  -סוף התכנית 

 139 44 תוספת

 

 מילוי הת.מ.י. נוהל

 המטפלים. רנטלחלק גדול מהמטפלים החרדיים, אין גישה לאינט ,כפי שנאמר לביקורת  

 קלדנית מכניסה נתונים לאינטרנט. ו טפסים פרטניים ידנייםממלאים  

  מטפל מקצועי במילוי הצוות הממגוון מעגלי החיים של הילד,  נתוניםהת.מ.י. כולל טופס

מידע  טפסי הת.מ.י. חסרבהת.מ.י. בתחום התמחותו ומתעלם משאר התחומים, לפיכך 

 .בחלק מהסעיפים

 לביקורת הוסבר כי  בסופה.ילדים  243-ו בתחילת שנהילדים  291ווח על בשנה"ל תשע"ג ד

בסוף השנה בגין ילדים שהפסיקו להשתתף בתכנית במהלך  2לא מולאו טפסי ת.מ.י. 

 השנה.

שונה הנוהל וממלאים ת.מ.י. גם על ילדים  תשע"ד ה"לכפי שנמסר לביקורת בשנ

 שיוצאים מהטיפול באמצע שנה. 

 

 מכרז וחוזה

ל"אחיה".  פעלת הפרויקטה את הוחלט למסור  9/3/11בתאריך  112/11 מכרז בעקבות -מכרז 

 למכרז לצרף שנדרשו המסמכים וגם ניסיון בעלי המציעים היות בשל, "נימוקי ההחלטהמ

 מלמדת, אחד קבלן רק הציע מכרז ולכל פומבי, מכרז שפורסם העובדה .המכרז בדרישות עומדים

 ממכרזים אחד שלכל והמציאות, השלישי למגזר רק מתאימים שבמהותם במכרזים מדובר כי

 בהן, רבה אטרקטיביות אין "כנראה"ש מלמדת אחת הצעה רק הוגשה 113/11 מכרז להוציא אלו,

 ".יחיד הצעת היותה למרות, ההצעה את מאשרים ולפיכך
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שנה )ראה  מידימוארך  חוזהבין העירייה למכון אחיה. ה ההפעל חוזהנחתם  2111בשנת  -חוזה 

 .(9נספח 

 

 הערות הביקורת

  נותן השירות יפעיל את הפרויקט באמצעות צוות עובדים שיאושר  :לחוזה נאמר 4בסעיף"

 ה מראש ובכתב, בתאום עם נותן השרות". יע"י העירי

של נתוני כח אדם הכוללים:  כי המכרז והחוזה יכללו פירוטכללי מינהל תקינים מחייבים 

 פר שעות.הכשרה, עלות לשכר ומס

  מפורטת להפעלת  תכניתנותן השרות יצרף תחשיב מפורט ו:  "לחוזה נאמר 13בסעיף

ח אדם, עזרים ומרכזי הלמידה, לרבות חישוב מחיר הפעלה חודשי עבור הפרויקט, כולל כ

 דידקטיים והוצאות שוטפות".

כללי מינהל תקינים מחייבים קביעה מפורטת של התקציב המיועד לניהול הפרויקט 

 דרגים השונים.ב

 

 מסמכי מכרז מפורטים אשר יכללו את האלמנטים הבאים: תלפעול להכנמומלץ 

 עלות שעתית ומס' שעות. סוג עובד,כל הכשרה נדרשת מ 

 הכולל עלות לשעה ומס' שעות לכל דרגת ניהול.ניהול קביעת תקציב מפורט ל 

  ה.תקור להוצאותתקציב 

 

 שלום למפעילת

 .ח ביצוע לעירייהדומפעיל האחת לרבעון מגיש 

, וכן דוחות שעות של (11)ראה נספח  תדפיסים מתוך מערך השכר של העמותהלדוח מצורפות 

 .העובדים

 חשבת אגף החינוך מקיימת מעקב אחר ניצול התקציב.

 

 הערות הביקורת

 השכר של העובדים המשתתפים  תבדוחות השכר המופקים ע"י המפעיל סכומים בגין עלו

עלות השכר משתנה בכל אחד ) של החלק המתייחס לפרויקטבפרויקט ללא פרוט 

 .(ש"ח לחודש 24,434 -אך הסכום לפרויקט קבוע  11-11-12/2113מהחודשים 

 .דוח השעות של העובדים אינו כולל פרוט באיזה  התכנית מופעלת במס' מוסדות חינוך

 הדרג הניהולי. ביקורתמוסד בוצעו השעות, דבר המקשה 

 11:11 -שעת יציאה  9:11 -שעת כניסה  28.11ביקורת נרשם בתאריך בדוח שעות שהוגש ל 

 . הביקורת לא קיבלה הסבר לתחשיב זה.2 -שעות טיפול 

 

 המלצות

 בלבד תכניתהכוללים דיווח על שעות עבור הדוחות שכר  מפעיל להגישמומלץ לדרוש מה 

אפשרות לפיצול  לחילופין, אם אין .בצרוף אישור רו"ח כי שעות אלה בוצעו בגין התכנית
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יש לקבל את פרוט הפיצול בדוח אקסל  -עלויות שכר במערך הממוחשב של המפעיל 

 בצרוף אישור רו"ח.

 .דוחות שעות בגין הפרויקט יוגשו עם פרוט המוסד בו בוצעו השעות 

 

 תלמודי תורה המשתתפים בתכניתבחירת 

  3-4לאי יגל תלמודי התורהכל לעם מידע על תכנית אחיה שלח חוזר אגף החינוך.  

  את  הסבירוו שהתענינו בתכניתהמוסדות נציגי צוות אחיה נפגש עם כפי שנמסר לביקורת

 כגון השתתפות חובה של המלמד בהשתלמות.הצטרפות, התנאי 

 לפי "מפת נהנים"  תכניתמנהל אגף החינוך בחר את תלמודי התורה שיקבלו את ה

למוסדות שלא  העדיפות ניתנ .תורהה יבתלמוד המופעלותנוספות  תוכניות הכוללת

 .(11)ראה נספח  אחרות תוכניותהשתתפו ב

 

 7 ערבי הורים ורכישת ציודהשתלמויות

תורה. האחת לחודש על המפעיל לקיים השתלמות למלמדים בתלמודי נאמר כי בכרטיס הפרויקט 

 .נהלוח פעילויות נמסר לאחראית המע .כמו כן עליו לקיים ערבי השתלמויות והדרכה להורים

 .בנוסף, רוכש המפעיל ציוד עבור תלמודי התורה המשתתפים בתכנית

 

 הערת הביקורת

מבקרת מידי פעם בערבי השתלמויות בתכנית מעגן אחיה כפי שנמסר לביקורת, אחראית המענה 

וכן עורכת בדיקות בקשר לרכישת ציוד אך אינה שומרת  תכניתה תבמסגר והוריםלמלמדים 

 אלה. ותובדיק תיעוד של ביקורים

 

 המלצות

 יבות לפי ולקבוע נוהל המחייב תיעוד ביקורי אחראית המענה בפעילויות המח מומלץ

 .החוזה

  לקבוע נוהל למעקב אחר מצאי ציוד הנרכש במסגרת התכנית.מומלץ 

 

 עילות המשךפ

 בתחילת התכנית נקבע כי תופעל בכל מוסד חינוכי במשך שלוש שנים ,כפי שנמסר לביקורת

. בפועל מוסדות תכנית"גמילה" מדורגת מהגורמים המקצועיים ב תהיה התקופה לקראת סיוםו

 .יאבאופן עצמ תכניתה להפעיל אתאינם מסוגלים מאחר ו המשך תכניתלקבל  החינוך ביקשו

לתקצוב מכון אחיה, ללא קשר ש אחראית המענה הסבירהו דיון בסוגיה זועדות ההיגוי נערך ובו

 .באותם המוסדות ת התכניתלהמשך הפעל חיצוני מימון שיגההתחייב להלאומית  תכניתע"י ה
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 מנוף -מרכזי למידה לבנות  3.2

 כללי

בה הוקמו מרכזים  תכניתהיא  -מרכזי נוער ופיתוח  -מנוף  תכניתמכרטיס הפרויקט עולה כי 

משמשים להעצמת בני נוער ופיתוח כישוריהן הלימודיים, הרגשיים והחברתיים. במסגרת ה

 ח', כסיוע לקראת מעברן לסמינר.-עזרה לימודית לבנות בכיתות ו' יתנתנהמרכזים 

תקציב התכנית לשנת . 2231189 תכניתפועלת תחת סמל  תכנית. ה2111פועלת החל משנת  תכניתה

 .(2אש"ח )ראה נספח  811 - 2113

 

 מבנה ארגוני

 .ועדת גיל הילד והנוער -מקצועית ועדה 

, תכניתלדאוג להקמת ה אשר תפקידה, מבתי הספר בעיר באחדסגנית מנהלת  - אחראית מענה

 .להפעלה מיטבית ולדיווח

להדריך את הצוות  אשר תפקידומופעלת ע"י איגוד הסמינרים,  תכניתה - תכניתמפעיל ה

 המקצועי, לרכוש ציוד, ולקיים השתלמויות.

 סמינרים בעיר. 4-מרכזי פעילות ב 4קיימים  - מרכזי פעילות

 :צוות המפעיל

מסמינרים בעיר, מלוות ומעשירות באופן יחידני חניכות  דבנות כיתה י" -נכות חו

 לאורך שנת הלימודים. ותמתקש

  ח על הפעילותוקיפסיוע בבכל מרכז פעילות ישנה מזכירה אשר תפקידה  - ותמזכיר

 .ל בגביהופיטו

עם הישגי החניכות, קשר מעקב מרכזת האחראית על  בכל מרכז פעילות -מרכזות 

 , מילוי טפסים וניהול המרכז.חינוךסדות המו

 

 הערות ביקורת

עירייה, אלא, סגנית מנהלת בבי"ס יסודי בבני ברק. שעות פעילותה עובדת אינה  מענהאחראית ה

כפי שנמסר נדרש. ניהול כאינן מתוקצבות, וע"כ אין באפשרותה להקצות שעות  תכניתבמסגרת ה

ע שעל פיהם מועבר התשלום למפעיל מאושרים על לביקורת ע"י אחראית המענה, דוחות הביצו

 .ידה ללא בקרה

 

הנדרשות לבקרה תקצוב שעות לקיים דיון בשיתוף הדרג הניהולי הבכיר בעירייה בדרכים ל מומלץ

 העמותה המפעילה את התכנית.של 

 

 2212-2212מנוף בשנים  תכנית והכנסות הוצאות

מנתוני הטבלה ומתוקצבת ע"י משרד החינוך.  הבעירייאגף החינוך  באמצעותמנוף מופעלת  תכנית

 -אש"ח והכנסות התכנית  2,418 -להלן עולה כי בארבע שנות פעילות הוצאות התכנית הגיעו ל 

 אש"ח. 148-אש"ח, עודף ההכנסות על ההוצאות הגיע ל 2,484
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 אש"ח - 2212-2212מנוף  תכניתהוצאות והכנסות 

 2212 2211 2212 2212 סה"כ 

 318 411 811 811 2,418 הוצאות

 141 814 311 1,432 2,484 הכנסות

 113 122 522- 223 113- 

 

 מכרז

הוגשה הצעה אחת ע"י "איגוד  ,העירייה להפעלת מרכזי למידה לבנות שפרסמהרז כלמ

 .הפרויקט אתלה  והוחלט למסור הסמינרים"

 למכרז לצרף דרשושנ המסמכים וגם ניסיון בעלי המציעים היות בשל" :נימוקי ההחלטהמ

 מלמדת, אחד קבלן רק הציע מכרז ולכל פומבי, מכרז שפורסם העובדה .המכרז בדרישות עומדים

 ממכרזים אחד שלכל והמציאות, השלישי למגזר רק מתאימים שבמהותם במכרזים מדובר כי

 בהן, רבה אטרקטיביות אין "כנראה"ש מלמדת אחת הצעה רק הוגשה 113/11 מכרז להוציא אלו,

 ."יחיד הצעת היותה למרות, ההצעה את מאשרים לפיכךו

 

 תשלום למפעיל

 :שלבים בהליך התשלום

אחת לרבעון )ובשנים מסוימות, לפי דרישת המשרדים, אחת לשלישון(, מגיש המפעיל דוחות  .1

 הכוללים דוחות שכר וחשבוניות: הביצוע לאגף החינוך בעיריי

 דוחות שכר 

כל אחת בר דוחות עלות שכר עבור החונכות והצוות אגוד הסמינרים מעבי -תכנית מנוף 

 .מארבעת מרכזי הלמידה

 ום לחונכות נרשם כמלגה ולא כשכר.יש לציין כי עד לסוף שנה"ל תשע"ב התשל

אגוד הסמינרים מעביר דוחות עלות שכר של המורות שהשתתפו  -תכנית מעברים 

 .ראה פרוט להלן()בתכנית. הדוחות מונפקים ע"י הגורם המשלם למורות את שכרן 

 תכניתחשבוניות עבור הוצאות נוספות ב. 

, המעבירה מעביר את תשלום לעירייה והמשרד אגף החינוך מעביר את הדוחות למשרד החינוך. 2

 .את התשלום לעמותה

 

 הערת הביקורת

 .המפעיל מגיש לעירייה דוחות עלות שכר של העמותות המפעילות את מרכזי הלמידה 

אשור רו"ח של העמותות המפעילות את ע"י העמותות ללא  דוחות השכר חתומים

 .המרכזים של העמותה הזכיינית כנדרש

  1מסקירת הדיווחים שהוגשו לעירייה עולה כי אין התאמה בין המסמכים השונים בגין-

ובדרישת התשלום , ש"ח 234,149. בדוח ריכוז אסמכתאות נרשם סכום של 4/2113

 עבור אותה תקופה. חש" 234,449כום של לעירייה נרשם ס
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 המלצות

 נוהל המחייב קבלת אישורי רו"ח מארבעת העמותות המעסיקות את עובדי  לקבוע מומלץ

 בגין השכר המשולם לעובדי הפרויקט. -הפרויקט וכן מרו"ח העמותה הזכיינית 

 לקבוע נהלי בקרה הכוללים בדיקת התאמת הנתונים הכספיים במסמכים  מומלץ

 השונים.

 

 ריםגביה מהו

 981סה"כ  ,ש"ח לשיעור 11בסך  בתשלוםמנוף כרוכה  תכניתההשתתפות בכפי שנמסר לביקורת 

המזכירה ו  קבלה תמורתלמזכירת המפעיל במרכז הספציפי  התשלום מועברש"ח לשנת לימודים. 

  .למפעיל מעבירה את התשלומים ופרוט הסכומים

 .השתתפותעל הכנסותיו מגביית דמי  אחת לרבעון )בשנים מסוימות שלישון( מגיש המפעיל דוח

מפוטנציאל הגבייה  41%מתחשיב הביקורת עולה כי הגביה המדווחת לעירייה הוא בשיעור של 

גבייה  ,ש"ח 44,482 -ש"ח והגבייה ל  139,141 -הגיע ל  2113החיוב הכולל לשנת  .השנתי בלבד

 ש"ח. 83,348בחסר של 

 

 2212 -נתוני גבייה  -מנוף 

 גבייה בחסר
ה יידיווח גב

 לעירייה
 סה"כ לחיוב

השתתפות 

 עצמית לתלמידה
 מס' תלמידות

 142 ש"ח 981 ש"ח 139,141 ש"ח 44,482 ש"ח 83,348

 

 הערות הביקורת

 ש"ח מהורי התלמידות המשתתפות בפרויקט 981 של ילא נמסר ביסוס לסכום חיוב שנת. 

   ש"ח  139,141 -הגיע ל  ש"ח כאשר החיוב 44,482מנוף דיווחה לעירייה על גבייה של- 

 ש"ח. 83,348גביה בחסר של 

  ח.ש" 14,141בסך  קוזזה הגבייה מהוריםלא  2113שנת בהאחרון בתשלום  

 

 המלצות

 בגין השתתפות הורים  לקביעת החיוב השנתילקיים דיון בשיתוף מנהלי התכנית  מומלץ

 בפרויקט מנוף.

  נית מנוף על מנת להגדיל את בקרה בנושא גביית דמי השתתפות בתכיש לקבוע נוהל

 שיעורי הגבייה.

 

שוטפת במסגרת התחשבנות תקוזז  11-12/13יתרת הגביה מהורים בגין  :הרשות תהתייחסו

 עם המפעיל.
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 ת.מ.י. -דוח תשתית מידע יישובי 

 1ת.מ.י. טופס בתחילת הפעילות  נדרש למלא ,תכניתלצורך מעקב על התקדמות המשתתפות ב

הטפסים  2. מניתוח ההפרשים בין 2ת.מ.י.  טופס את סיום הפעילות ממלאיםכל משתתפת, לקרל

 . תכניתהושגה ע"י השהתקדמות  על קבל מידעניתן ל

 

 ת הביקורתוהער

  דיווחי  ןבעניי 11.14.13כפי שעלה מפרוטוקול ישיבת צוות התכנית הלאומית מתאריך

לות בסיסיות הת.מ.י. של תכנית מנוף ניכר בטפסים שהוגשו חוסר מידע בשא

 ה.ולרווחת הלתלמידהקשורות 

  הצוות המפעיל לא מתוגמל על שעות מילוי הטפסים וע"כ עוד צוין בפרוטוקול כי

 מילוי הטפסים לוקה בחסר.

  הטפסים ממולאים ידנית ע"י החונכות ומועברים להקלדה, כפי שנמסר לביקורת

 .כתוצאה מכך, מופרת צנעת הפרט הנדרשת

 

חר ביצוע ההמלצות בפרוטוקול הנהלת התכנית הלאומית לשיפור דיווחי לקיים מעקב אמומלץ 

 בגין תכנית מנוף.ת.מ.י. 

 

 מעקב דיווח שעות בסמינר

רושמות  דף נוכחות עליו ה תלוייהעל לוח בכניסה , א' בעת סיור של נציגות הביקורת במרכז

שעות בדפי נוכחות,  רשמוחונכות שלא  מספרהיו . החונכות את שעות העבודה שלהן באותו יום

הנוכחות לאחר המזכירה במקום הסבירה כי הבנות לעיתים שוכחות וממלאות את שעות 

 יום/יומיים בעקבות תזכורות ממנה.

 

 הערת הביקורת

פעילות המרכז היא שעות בממוצע לחונכת.  24  - עבור מרכז ב'דיווחי השכר ב 2113 בחודש דצמבר

שעות בחודש. יש לציין כי בחודש נובמבר ממוצע השעות  13.4עד  דהיינושעה וחצי פעמים בשבוע, 

 .לחונכת 12.4 -מגיע ל 

 .שעות לכל אחת מהחונכות 43.29של דיווח , 2113דצמבר דוח נוכחות של חודש ג' במרכז ב

 המהוות בסיס לדיווחים אלה.לא נמסרו לביקורת דוחות נוכחות של החונכות 

 

 בחירת החונכות והחניכות

סמינרים ברחבי העיר. החונכות והחניכות נבחרות מסמינרים  4-מרכזי למידה ב 4המפעיל פתח 

  בעיר.בתי הספר ו

  .על פי מסמך של המפעיל חלוקת התקנים בין בתי הספר היסודיים נעשית על פי גודל בית הספר
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 22%-2%י"ד בסמינר  תשיעורי החונכות מבין תלמידו

שיעור החונכות  בסמינר כהנא. 9%י חונכות לסמינר הוא ממוצע תקנ עולה כיהטבלה להלן מנתוני 

 .מהתלמידות 21% -השיעור הגבוה  בסמינר ויזניץומהתלמידות  3% -הנמוך 

 .תלמידות בכיתות י"ד אינם משתתפים בתכנית מנוף 214ארבעה סמינרים ובהם 

 

 תשע"ד - נתונים כמותיים -סמינרים חונכות ב -מנוף 

 מס' חונכות סמינר 

למידות מס' ת

 -בכתה י"ד 

 הערכה

אחוז החונכות 

מתוך תלמידות 

 הסמינר

 3% 191 4 כהנא נמוך

 21% 124 24 ויזניץ גבוה

 9% 1,484 134 סמינרים 12 סה"כ

 

 1.1%-%,.2שיעור החניכות מבין תלמידות בתי הספר היסודיים 

הספר  מתלמידות בתי 1% בממוצע משתתפות בתכנית מנוףעולה כי מנתוני הטבלה להלן 

 -הספר  יתתלמידות ב 442חניכות מתוך  3 -שיעור החניכות הנמוך  בביה"ס כלל חסידיהיסודיים. 

תלמידות בית  181חניכות מתוך  12 -שיעור החניכות הגבוה  בביה"ס נווה אחיעזרו בלבד 1.4%

 .4.4% -הספר 

 .שבעה בתי ספר יסודיים אינם משתתפים בתכנית

 

 תשע"ד -נתונים כמותיים  -ודיים בתי ספר יסחניכות ב -מנוף 

 
בית הספר 

 היסודי
 מס' תלמידות מס' חניכות

אחוז החניכות 

מתוך תלמידות 

 בתיה"ס

 היסודיים

 1.4% 442 3 כלל חסידי נמוך

 4.4% 181 12 נווה אחיעזר גבוה

 1% 14,112 148 בתי ספר 23 סה"כ
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 מעברים  תכניתתת 

 כללי

סיוע לילדות הגן  -מעברים  תכניתתת  נפתחהמנוף,  תתכניבמסגרת כפי שהוסבר לביקורת 

הסיוע בשעות הלימודים  ניתןהעוברות לבי"ס וסיוע לבנות בי"ס העוברות לסמינר. לילדות הגן 

 בשעות אחה"צ ע"י מורות מצוות הסמינר.לבנות הסמינר ור ע"י מורה מצוות בית ספ

 

 תלמידותממוקם בשכונה מרוחקת, הבקשת בי"ס הנפתחה בעקבות  מעברים תכניתעוד הוסבר כי 

בי"ס ביקש לתת את ולהגיע ממקום מגוריהם למרכז למידה פעמיים בשבוע  התקשובאותה שכונה 

 שעות התקן של החונכות למורות מהצוות.

 

במקביל לתכנית  יש לציין כי התשלומים מועברים לאגוד הסמינרים המפעילה את תכנית מעברים

 .מנוף

 

 הערות הביקורת

 בגין תכנית מעברים דוח ממוחשב של החינוך העצמאי  הסמינרים העביר לעירייה איגוד

ש"ח. בשורת  34,493 עלות כוללת שלב 11-12/12כולל משכורות של שש מורות לחודשים ה

שורת כותרת זאת נמחקה באופן  ,הכותרת של הדוח רשום "מאמנות בית מרגלית נתניה"

לתיקון לא צורפה  אוסטרליץ" -רים ב"ב ידני ולידה נרשם בכתב יד "איגוד הסמינ

  .חתימה

 מעברים תכניתמסגרת של המורות ב נוכחותדוחות  השכר לא צורפו חלדו. 

  תכניתחלוקת התקנים לבתי הספר והסמינרים השונים בתת כפי שנמסר לביקורת 

. לא יהלפי שיקול דעת של מנהל אגף החינוך וקב"ס העיר לשנת תשע"ד נעשתה מעברים

 .לחלוקת התקנים הלנו נקבע

 

 המלצות

  שעות עבודה,  הכוללים את פרטי המורה, נוכחותדוחות יש לקבוע נוהל המחייב מסירת

 ע"י אחראי המענה. ם. הדוח ייחתמקום עבודה ושם התלמידה שקבלה שעות חניכה

 לקבוע קריטריונים לחלוקת השעות המוקצבות לתכנית בין מוסדות החינוך  מומלץ

  השונים.

 

 ות הרשות התייחס

לחשב אגף  2114החל משנת  הכפי שהוסבר לביקורת האחריות לדיווחים בגין תכנית מנוף הועבר

תכנית מעברים משולם השכר עובדי תת  2114ן הוסבר לביקורת כי החל משנת כ כמו -הרווחה 

 .ישירות ע"י אגוד הסמינרים
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 נתיבים להורות ומרכז הורים וילדים 3.3

 כללי

לילדים בעלי  מיועדותנתיבים להורות ומרכז הורים וילדים  תוכניותהט עולה כי מכרטיסי הפרויק

כשמטרת התכנית היא שיקום היחסים בין הילדים  ,בעיות רגשיות או התנהגותיות במשפחה

  .להוריהם צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות במשפחה

  

 נתיבים להורות ומרכז הורים וילדים -ש"ח  73,3,-37212 - 2212עלות ממוצעת לנהנה בשנת 

 להורות ומרכז הורים וילדים נתיבים תוכניותהעלות הכוללת השנתית של  דוח הישוםלפי נתוני 

 . 2113ש"ח בשנת  948,111 -ל הגיע 

 42-הורים ו 34השתתפו  ת מרכז הורים וילדיםוכניובתנהנים.  118השתתפו בתכנית  2113בשנת 

 .נהנים 32סה"כ  ,ילדים 14-הורים ו 14השתתפו  בתכנית נתיבים להורותנהנים ו 44ה"כ ילדים ס

 ש"ח לנהנה 8,143 -ש"ח ובנתיבים להורות  9,444 -העלות לנהנה בתכנית מרכז הורים וילדים 

ת ומופעל תוכניות. הנהנהש"ח ל 9,144-ל ההגיעבשתי התוכניות העלות הממוצעת לנהנה לשנה ו

 .הרווחהבדות אגף וי עבאופן ישיר ע"

 

  2212 - עלות ממוצעת לנהנה - נתיבים להורות ומרכז הורים וילדים

 
 מס' נהנים

דוח נתוני ביצוע 

 ישום

עלות ממוצעת 

 לנהנה

 9,444 421,111 44 מרכז הורים וילדים

 8,143 248,111 32 נתיבים להורות

נתיבים להורות ומרכז סה"כ 

 הורים וילדים
118 948,111 9,144 

 449 9,243,438 12,144 תוכניות 28סה"כ 

יחס בין נתיבים ומרכז הורים 

 תוכניותוילדים לסך כל ה
2.,% 12.5%  

 

 הערת ביקורת

נתיבים להורות ומרכז הורים וילדים היו  תוכניותההוצאות ל 2113בשנת לפי נתוני דוח הישום 

מהנהנים בכל  1%-חות מפ תוכניותמסך ההוצאות בגין התכנית הלאומית ונהנו מה 11.4%

 . תוכניותה

 

לקיים דיון בשיתוף הדרגים הניהוליים הבכירים בעירייה לגבי עלויות התכנית בהתייחס  מומלץ

 שעלותם לנהנה נמוכה יותר.אחרות  תוכניותלאפקטיביות שלה ולחלופות ב
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 מועדונית טיפולית  3.5

 כללי

הוקמו מסגרות שהייה לגיל  נאמר כיהרך תכנית מועדונית טיפולית לגיל בכרטיס הפרויקט של 

, הרך בסיכון כשהמטרה היא להקנות לילד מיומנויות והרגלי חיים בסיסיים, להעניק טיפול רגשי

  ולשפר את יכולותיו הקוגניטיביות. לו כישורים חברתיים להקנות

  .2111התכנית פועלת החל משנת 

 

 ש"ח  37121 - 2212עלות ממוצעת לנהנה בשנת  -מועדונית טיפולית 

לפי ש"ח.  441,111סך עמדה על  דוח הישום לפי  2113לשנת העלות של תכנית מועדונית טיפולית 

כך  ,משתתפים בפועל בלבד 143אך דווח על  נהנים 211בתכנית אמורים היו להשתתף דוח הישום 

 ח לנהנה."ש 4,411-העלות הממוצעת הגיע לש

 

 *2212 -מועדונית טיפולית 

 םמס' נהני 
דוח נתוני ביצוע 

 ישום

עלות ממוצעת 

 לנהנה

 4,411 441,111 143 מועדונית טיפולית

 449 9,243,438 12,144 תוכניות 28סה"כ 

 4* ראה נספח 

 

פרויקט צילה )תכנית צהרונים  נובע מהפעלת מיעוט המשתתפים בתכניתביקורת, כפי שהוסבר ל

ההשתתפות בתכנית מועדונית טיפולית  (. ההשתתפות בצהרוני צילה היא חינם בעודממשלתית

ומספר הילדים בפרויקט זה חלק מהילדים במועדונית עברו לצהרוני צילה, לכן כרוכה בתשלום, 

 היה נמוך מהמצופה.

ומר לפעילות מוגנות קיץ אש"ח מהתקציב העודף ה 41 ,2113בסוף שנת כי  לביקורת הוסבר

 .לילדים

 

 הערת ביקורת

, בשנה"ל תשע"ד הופעלו 14/2113ועד  13/2113רוני צילה מחודש בשנה"ל תשע"ג הופעלו צה

 .2113צהרוני צילה מסוף נובמבר 

משלימות כגון מועדונית  תוכניותהעדר מידע מראש על חודשי פעילות הצהרונים הקשה על תכנון 

 לבזבוז כספי ציבור.גרם ו טיפולית
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  יעוצימוקד הכוונה  3.1

 כללי 

מתקציב התכנית הלאומית שהוקצו  11%במסגרת  2113הופעלה בשנת  ייעוצ כוונהתכנית מוקד ה

בפיקוח אגף  התכנית הופעלה ע"י עמותת עזר מציון .תוכניותשאינן כלולות בספר ה תוכניותל

המופעל ע"י  במסמך שהועבר לביקורת נאמר כי  מדובר במרכז מידע וייעוץ הרווחה בעירייה.

 .ת בקריסה ונדרשת תוספת כח אדם בדחיפותוכי המערכעמותת עזר מציון מזה שנים 

 

 הערת הביקורת

מזה שנים וכי  יעוציבמסמך שהועבר לביקורת נאמר כי עמותת עזר מציון מפעילה מוקד הכוונה 

פניות לשנה אך בדוח  4,241 -במסמך פרטים בקשר ל  תוספת כח אדם. ונדרשתהמערכת בקריסה 

פונים הרשום בדוח  2,411מה הבסיס לנתון של פניות בלבד. לא ברור  2,411הישום דווח על 

 הישום, וכמו כן לא נמסרו נתונים מפורטים בגין תקציב המוקד.

 

לקיים דיון בשיתוף הדרג הניהולי הבכיר האחראי על התכנית הלאומית בעירייה לצורך  מומלץ

 פרויקטים אשר הופעלו בעבר ע"י עמותות באופן עצמאי.אישור מדיניות  הבהרת

 

  2212לנהנה בשנת  ש"ח 51 עלות ממוצעת - יעוציהכוונה מוקד 

ש"ח,  141,111-ל 2113בשנת  ההגיע יעוצימוקד הכוונה העלות השנתית של לפי נתוני דוח הישום 

 ש"ח לנהנה. 44 -ל הגיעההעלות הממוצעת , כך שהורים 2,411השתתפו בתכנית ו

 

 *2212 - עלות ממוצעת לנהנה - יעוצימוקד הכוונה 

 נהנים מס' 
דוח נתוני ביצוע 

 ישום

עלות ממוצעת 

 לנהנה

 44 141,111 2,411 יעוצימוקד הכוונה 

 4*ראה נספח 
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 גן הספרים ,.3

 כללי

שהוקצו מתקציב התכנית הלאומית  11%במסגרת  2113תכנית גן הספרים הופעלה בשנת 

מופעלת ע"י ית התכנ .והן ייחודיות לרשות המקומית תוכניותשאינן כלולות בספר ה תוכניותל

התכנית מפגישה את ילדי הגן עם עולם הספרים ויצירות העירייה. בכרטיס הפרויקט נאמר כי 

, רגשי, שפתי יהקוגניטיבספרותיות באווירה אוריינית ואומנותית במטרה לפתח את התחומים: 

 .אומנותיויצירתי 

 

 ש"ח  1, - 2212עלות ממוצעת לנהנה בשנת  -גן הספרים 

השתתפו  חש" 241,111 - ל ההגיע 2113בשנת  גן הספריםשל העלות השנתית  וח הישוםדנתוני לפי 

 .ש"ח 94 -הגיע ללנהנה העלות הממוצעת כך ש ,ילדות 2,811בתכנית 

 

 *2212 - עלות ממוצעת לנהנה - גן הספרים

 מס' נהנים 
דוח נתוני ביצוע 

 ישום

עלות ממוצעת 

 לנהנה

 94 241,111 2,811 גן הספרים

 4נספח  *ראה

 

 הערת ביקורת

. כפי (4)ראה נספח  בבני ברק 14במבנה ברח' בן פתחיה  מתקיימתפעילות פרויקט גן הספרים 

 תחבורה ציבורית.בלמקום מוסעים ילדי הגן  שנמסר לביקורת

ילדי גן בתחבורה להסיע חל איסור נאמר כי יה ישל קצין הביטחון ומנהל האבטחה בעיר ב מכתב

 השליטה באותם ילדים ברכב המסיע גם נוסעים אחרים.ציבורית בשל קשיי 

מנהל אגף הביטחון במשרד החינוך )ראה  גןס ,איסור זה מבוסס על הוראותיו של מר שאול יגיל

 (.3נספח 

הסעות בניגוד יבוצעו לפעול לשינוי בשיטת העבודה בפרויקט גן הספרים כך שלא  מומלץ

 להוראות.
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 רשימת נספחים

 2113 תב התכנית הלאומית לשנתקצי - 1נספח מס' 

 2113 -דלת פתוחה  -טופס דיווח ניצול תקציב  -2נספח מס' 

 נסיעת ילדי גן בתחבורה ציבורית נהלי - 3נספח מס' 

 2113 -והקצאה תקציבית הנה"ח הוצאות דוח ישום בהשוואה לנתוני נתוני  ריכוז - 4נספח מס' 

 טופס השמה למסגרת -רווחה  - 4נספח מס' 

 מכתב למנהל - גן הספרים - 4מס' נספח 

 טופס ט"ז ממוחשב -רווחה  - 4נספח מס' 

  2113 פרסום -משפחה משחקת  - 8נספח מס' 

 חוזה -מעגן אחיה  - 9נספח מס' 

 עיריית בני ברק -תלמודי תורה  תוכניותמפת נהנים מ - 11נספח מס' 

 2113 דוח עלות עבודה -מעגן אחיה  - 11נספח מס' 

  2113דוח ישום  - 12נספח מס' 

 


