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 המשותפות משפחתיותההמועדוניות 

אגפי החינוך והרווחה.  שלמפעילה שלוש מועדוניות משפחתיות משותפות  עיריית נצרת

, אז הוקמו שתי מועדוניות 1994בשנת  תהייהשהוקמו  ותראשונהות המועדונית המשפחתי

אחת בשכונה המזרחית והשנייה בעיר העתיקה )אזור השוק(. היום ישנם שלוש מועדוניות 

  .(ביר אבו אלג'ישהדרומי של העיר )בכאשר השלישית הוקמה באזור 

 

 הליך ומטרת הביקורת

מועדוניות משפחתיות אשר שתי ת בבוצעה ביקור 2011 דצמבר – אוקטוברבחודשים 

במטרה לבדוק את  ,(שכונה דרומית)מועדונית העיר העתיקה ומועדונית  מפעילה העירייה

לצורך כך התקיימו תקציבן. ביצוע ו המועדוניות המשפחתיות ן שלוהפעלת ןאופן ניהול

עם  בעירייה העובדתועם קצינת הביקור הסדיר  ,בעירייה ישיבות עם מנהלת אגף החינוך

ושיחות עם מועדוניות שתי הם בכמו כן התקיימו ביקורי .המועדוניות המשפחתיות

 נתונים כספיים מאגף הגזברות בעירייה. , גם כן,התקבלובאותן מועדוניות, ו ותהמדריכ

 

 מיועדת?היא מועדונית משפחתי3 מהי ולמי 

סד החינוכי ומסיעת למו ,המועדונית המשפחתית היא מסגרת חינוכית המשלימה את הבית

אליה מגיעים אחרי שעות הלימוד תלמידים ללא ניתוק הילדים מהדינאמיקה של המשפחה. 

 הסובלים מהזנחה עקב תפקוד לקוי של בית ההוריםובסיכון,  הנמצאים 5-13בגילאי 

. רובם מגלים בעיות בהסתגלות הבאות לידי ביטוי אקונומי נמוך-מצב סוציוב הנמצא

  .ים, לימודיים וחברתייםבקשיים רגשיים התנהגותי

ילדים מופנים למועדוניות על פי קריטריונים הכוללים מצב כלכלי, מצב משפחתי ומצב ה

בלימודים. ההחלטה על קבלתם היא באמצעות ועדה הכוללת אנשי מקצוע בתחום החינוך 

 והשירות הפסיכולוגי.
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טפלת במודל משפחתי, המועדונית מיועדת לתת לתלמידים השוהים בה סביבה מטפחת ומ

 להרחיק אותם מהרחוב ולהשלים חסכים וחוסרים מבלי לנתק את הילד ממשפחתו.

בישוב, בשאיפה  פעילות הטיפוח נעשית בתיאום מקצועי עם שירותי הרווחה והחינוך

 לשיתוף פעולה עם משפחותיהם של הילדים.

וערב(, יחס חם,  הילדים מקבלים במועדונית ארוחה אחת או שתי ארוחות חמות )צהרים

עזרה בהכנת שיעורי הבית, אוזן קשבת וכן נהנים מפעילות כגון: הרצאות, חוגים 

 ומשחקים.

 משרד החינוך קבע ארבע מטרות בהפעלת המועדוניות המשפחתיות:

שתפקידה להוות  המועדונית היא מסגרת משפחתית להתייחסות אישית וחברתית .א

יאל הגלום בילד ולסייע בידו ולטפח את הפוטנצ ,מסגרת של חוויה מתקנת

 להשתלב במסגרת לימודית וחברתית כתלמיד מן המניין. 

המועדונית המשפחתית משמשת "בית חם" לילדים ולבני הנוער הנמצאים בה  .ב

משעת סיום הלימודים ועד לשעות הערב. היא מאפשרת אינטראקציה חיובית 

 נת"(.ומעוררת אמון עם מבוגרים באמצעות קשר אישי )"חוויה מתק

המועדונית משלבת התייחסות אינסטרומנטלית, רגשית וחברתית, המכוונת לצרכים  .ג

של הילדים והמבוגרים. במועדונית שמים דגש רב על התקדמותם הלימודית של 

הילדים מהשוליים למרכז הכיתה. אנשי הצוות משוחחים באופן אישי עם הילדים 

בסוגיות המצריכות כישורי על בעיות המטרידות אותם ועוסקים באופן קבוצתי 

הספר. במועדונית מעודדים את הילדים -חיים, כגון התמודדות עם הבית ובית

 לצרוך פעילויות של חינוך משלים בקהילה.

צוות המועדות המשפחתית מסייע בהידוק ובחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין  .ד

 הספר ובמועדונית. -הורים לילדים ובין ההורים לצוות החינוכי בבית

 
 

 



-20- 

 

 

 כפיפות ארגונית  

 
המועדוניות המשפחתיות כפופות בפעילותם ותקצובם לשני משרדים ממשלתיים: משרד 

 החינוך ומשרד הרווחה ומשניהם מקבלים את ההכרה כמועדוניות משפחתיות.

, ומופעלות ומפוקחות על ידי המחלקה לביקור בעירייה המועדוניות כפופות לאגף החינוך

 החינוך והיחידה של המועדוניות באגף הרווחה בעירייה.סדיר של אגף 

הפעילות השוטפת של המועדוניות מפוקחת ע"י צוות שעובד מול המועדונית והמורכב 

אגף החינוך )המחלקה לביקור סדיר(, עו"ס מאגף הרווחה, ומפקח/ת ממשרד של מנציג 

 החינוך.

ת הוקם צוות היגוי עם הקמת המועדוניות המשפחתיו ,לדברי מנהלת אגף החינוך

המורכב מכל הנציגים של הגופים הרלוונטיים. צוות זה נפגש לפגישה אחת ומאז 

חשיבות רבה להקמתו שיש . מנהלת אגף החינוך רואה ולא פעיל צוות זה לא קיים

  .של צוות זה מחדשפעלתו הו

 

 אוכלוסיית המועדונית וצוות עובדיה

 
חינוך נקבע שכל מועדונית צריכה להכיל בפרופיל של מועדונית משפחתית של משרד ה

 תלמידים, ובכל אחת יועסק צוות של: 15לכל היותר 

משרה מלאה. הוא חייב להיות בעל תואר מדריך מוסמך/מורה ב: יועסק אב בית )מדריך( 

 שעות שבועיות מול התלמידים. הוא נושא באחריות 30מוסמך. והוא נדרש לעבוד במשך 

 עבודתה השוטפת של המועדונית וסדר יומה.לכל הקשור ל מול העירייה

הוא שעות שבועיות. תפקידה  42.5: תועסק במשרה מלאה, היא נדרשת לעבוד  אם בית

לפני פתיחתה  געת הילדים )סידורה, ניקויה, הכנת אוכל וכו'...(הלקראת  הכנת המועדונית

  .19:30ועד השעה  11:00משעה  , כלומרובסיום יום העבודה

משרה( מהווה חלק מהצוות המורכב ממנה ומנציג אגף החינוך )ביקור סדיר(  : ) רבעעו"ס

  באיתור ובקבלת הילדים למועדונית והפיקוח עליהם.ומסיעת  ,ומפקחת משרד החינוך
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 שפחתיותמלמועדוניות ה הקבלהוסדרי עדיפות איתור 

 
לת ילדים בחוזר של המינהל הפדגוגי במשרד החינוך נאמר שסדר העדיפויות לקב

מקצועי אשר כולל את: מנהל החינוך ברשות המקומית, נלמועדוניות ייקבע ע"י צוות בי

 נציג משרד החינוך, קצין ביקור סדיר, עובד סוציאלי, יועץ החינוך, מחנך ופסיכולוג.

שכולל את  ומצומצםצוות יותר קטן נעשה ע"י איתור תלמידים שהביקורת מצאה 

מפקחת  ,אחראית על מועדוניות באגף הרווחהוציאלית העובדת סעובדת ביקור סדיר, 

 .במשרד החינוך ובשיתוף עם בתי הספר

שמאחר ומספר המועדוניות המאושרות והמתוקצבות ע"י משרדי הביקורת מצאה 

הממשלה הן רק שלוש מועדוניות, אז רק ילדים מהאזורים שבהם הוקמו המועדוניות 

נה המזרחית, ביר אבו אלג'יש והעיר במסגרת זו. כלומר רק ילדי השכו נקלטים

  .העתיקה

לדעת הביקורת מספר הילדים הזקוקים למסגרת של מועדוניות משפחתיות הוא יותר 

. בהקשר זה נאמר לביקורת על לוטגדול מהמספר אשר המועדוניות הקימות יכולות לק

הקמת מועדונית  ,ומוכן לתקצב ,שריידי מנהלת אגף החינוך שמשרד הרווחה א

תקצוב לפניה למשרד החינוך לקבלת אישורו  נשלחהאך טרם  ,עית בנצרתרבי

  .מועדונית רביעית

 

 זמן עבודת המועדונית

. המועדוניות של עיריית המשפחתיות במשרד החינוך נקבעו ארבע קטגוריות למועדוניות

שלפיה שעות הפעילות של המועדונית צריך להיות בין  1נצרת נמצאות בקטגוריה מספר 

ימים  5וזאת על בסיס של  ,שעות שבועיות( 35)סה"כ  19:30ועד השעה  12:30ת השעו

 בשנה שלאחריה. 31/7ומסתיימים ביום  1/9בשבוע. כאשר חודשי העבודה מתחילים ב 

 ,בפועל הביקורת מצאה שזמן הפעילות של המועדוניות הוא פחות מהנדרש

ידים ומתחילים ועד שמגיעים התלמ 00311שעה התלמידים מתחילים להגיע ב

להתארגן לפעילות של היום עובר כשעתים מהזמן המקורי שהתלמידים צריכים 

 .להיות בו במועדונית
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אגף החינוך הסבירה לביקורת שהגעת התלמידים באיחור רב נובע מתוכנית  תמנהל

 .00311שלפיה תלמידי העיר צריכים ללמוד בבית הספר עד השעה  "אופק חדש"

 

  המועדוניות פעילות מימון

 
 המועדוניות המשפחתיות אמורות להיות ממונות מארבעה גורמים:

ת כפי שנקבעת ע"י משרד מעלות המועדוני 10%השתתפות הורים בגובה של  -

 על פי טבלת הזכאות.החינוך, ו

מעלות המועדונית לאחר הפחתת השתתפות  44% שלהחינוך  השתתפות משרד -

 44%x90% =39.6% כלומר ההורים 

מעלות המועדונית לאחר הפחתת השתתפות   23% שלמשרד הרווחה פות השתת -

 23%x90% =20.7% לומרההורים כ

  29.7%הרשות המקומית משתתפת ביתרה המהווה  -

האחרונות  בשנתייםלהלן שתי טבלאות של הביצוע הכספי הן בהכנסות והן בהוצאות 

(2009-2010 ) 

 :₪(הכנסות )אלפי 

 

 

מקור 

 המימון

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב

2009 2010 

משרד 

 החינוך

450 478 400 337 

משרד 

 הרווחה

 209 210 251 

 588 610 687 450 סה"כ
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 :₪(הוצאות)אלפי 

 

סוג 

 ההוצאה

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב

2009 2010 

 710 735 487 450 משכורות

 30 100 35 100 שכ"ד

 1 20 6 20 תיקונים

חשמל 

 ומים

1 5 1 2 

 2 15 14 15 ריהוט

 4 5 3 5 חומרים

כלים 

 ומכשירים

10 12 15 1 

הוצאות 

 שונות

75 74 90 110 

 860 981 636 676 סה"כ

 
 

החל משרד הרווחה לשלם את חלקו  9112שרק ב הבדיקה של הביקורת העלתה 

 .במימון המועדוניות המשפחתיות המשותפות עם משרד החינוך

מעולם לא הייתה השתתפות של ההורים בהפעלת ש הביקורתמצאה  ,כמו כן

 .על ידי העירייה המועדוניות המשפחתיות ולא נדרשו לעשות זאת

 

 ת אוכל ודברי מזון במועדוניותורכיש

ארוחות ביום: ארוחת צהרים חמה ועוד  ימשפחתית אמורה לספק לילדיה שתהמועדונית ה

אלפי שקלים על רכישת דברי ארוחת ערב. לצורך כך מוציאה העירייה מדי שנה עשרות 

 מזון.

שלושת המועדוניות המשפחתיות לבצע את שבמשך שנים נהגו  ,הביקורת מצאה

 .וללא בקרה על מחירי המוצרים שמשלמים ,עצמאיבאופן  ןהרכישות שלה
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בכך שכל  ,הנהיגה העירייה נוהל לרכישת מוצרים ודברי מזון( 2011)שנת בשנה זו 

, והכול בכפוף לתקציב שאושר של העירייה אחד, אשר זכה במכרזהרכישות יהיו מספק 

 בחודש(.₪  3000לכל מועדונית )

)מועדונית העיר העתיקה ומועדונית ביר אבו מועדוניות השתי בבביקורת שבוצעה 

אותו עניין לגבי זמני האספקה ואיכות  נמצא שבשתיהן מתלוננים עלאלג'יש( 

חודש ההמועדוניות נאמר לביקורת שאספקה המוצרים שמקבלים מאותו ספק. בשתי 

שהרבה מדברי המזון כך  על ןות ההתלונומנות )כל שבועיים( מחולקת לשתי 

הרבה מהמוצרים נמצאים או שזמן  שמקבלים אין להם זמן תוקף מספיק לשימוש.

או שהזמן שנותר לשימוש מיום  ,תוקף השימוש בהם כבר עבר מלפני האספקה

ובכך הרבה  ,)יומים או שלושה ימים לכל היותר( ספוריםם אספקתם הוא למספר ימי

 וש בתקופת התוקף הקצרה! משי במידה ולא היה בהםמהמוצרים נזרקים 

 

 ביקורת במועדוניות המשפחתיות

שתים מהן: המועדונית המשפחתית בעיר בהביקורת בחרה לבדוק את ניהול המועדוניות 

 .העתיקה )השוק( ובשכונת ביר אבו אלג'יש

 

 ועדונית העיר העתיקה )השוק(מ

 :ותעובד שלושבמועדונית זו 

 (100%מדריכה במשרה מלאה ) -

  .כל אחת 50%שתי עובדות בתפקיד של אם בית במשרה חלקית של  -

גף החינוך ועובדת אב קצינת ביקור סדיר )קבס"ית(ע"י  המלוועבודתה של מועדונית זו 

 ת זו.מועדוני עבודה עםה מיועד לתממשר 25%סוציאלית ש 

 19:00עד השעה  13:00שבת משעה  וביום  'ה – 'מועדונית זו עובדת בימים ב

ועד  12:30עבוד עם הילדים מהשעה תהמועדונית שמחייבת הוראות שח"ר כפי שנזכר, 

פחות זמן מהדרוש וזאת מאחר והילדים  עובדתבפועל המועדוניות  .19:00השעה 

 .(31100מגיעים באיחור למועדונית )בסביבות השעה 
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של מבקר העירייה במועדונית נחשפה מולו העובדה שהעבודה במועדונית זו  ובביקור

והן בעבודה עם של המועדונית בתנאים הפיזיים הן  ,בתנאים מאוד קשיםמתקיימת 

ילדי המועדונית. בעת ביקורו של מבקר העירייה היה עד לתופעת ההתפרעות 

שלא פסקה במשך כל  ,ן ילדי המועדוניתהקשה ביהמילולית והפיזית והאלימות 

 .תקופת הביקור

 

  של המועדונית המבנה הפיזי

 ,בית ההורים לשחילופי לבית טובה המועדונית המשפחתית אמורה לשמש דוגמה  ,כאמור

-סוציו ממצבבאים  ילדים אלההיות ו ,שתשקף בפני ילדי המועדונית את הבית הנורמאליו

  ...במיוחד קשיםוחיי משפחה  מתנאי דיור והסובליםאקונומי נמוך 

בביקור של מבקר העירייה מועדונית זו נמצאת במבנה שכור בעיר העתיקה )השוק(. 

מאוד רחוק לרוב רובם של הילדים שהיא נמצאת במקום במועדונית זו נמצא 

קשה להם להגיע אליה בנוחיות היות והיא קימת באזור שהתנאים שוהמבקרים בה, 

כדי להגיע הילדים צריכים לעבור מרחק גדול  .שלה מאוד קשים הטיפוגרפים

 .רוב הרחובות המובילים אליה הם בעליות חדותר שאכלמועדונית, 

מועדונית ות ילהבכלל הביקורת מצאה שהמבנה של מועדונית זו לא מתאים 

מטר מרובע ( שאינו  01 –כ מאוד ישן ולא מטופח ומאוד קטן ) . המבנהמשפחתית

לס את מספר הילדים שצריך לאכלס עם עוד שלושת עובדי המועדונית יכול לאכ

  .אנשים( 01)בסה"כ 

מבצעים ושבו מקבלים את התלמידים  ,טר מרובעמ 20 -מרכזי של כ חדרהמבנה מורכב מ

ועוד חדר קטן ומטבח ותא שירותים  ,את הפעילויות וקבלת הארוחות והכנת שיעורי הבית

 את הילדות.גם את הילדים וגם  רתאחד המש

 עם ריצפה הרוסה מושחתמטר מרובע הנמצא במצב  91למבנה זה יש חצר של 

  .לגמרי
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 המועדונית וציוד ריהוטה

כיסאות המשמשים את מספר שולחנות ו 0המועדונית מצוידת בריהוט מינימאלי של 

ורת הילדים לאוכל ולפעילויות והכנת שיעורים. מדריכת המועדונית ציינה בפני הביק

שהם  תשהשולחנות והכיסאות הקיימים אינם מתאימים לכל הילדים של המועדוני

 .בגילאים שונים

 במועדונית יש מספר פרטים של ציוד ושחלקם לא עובד ולא בשימוש3 

  ללא כבלים ואינו עובד - הטלוויזי -

 ללא מודים –מחשב  -

 שני מקררים במטבח -

 תנור אפיה -

 לא בשימוש –גז  -

 שני גופי חימום -

 וד של כלי אוכלצי -

מדריכת המועדונית ציינה בפני הביקורת שהריהוט והציוד הקים הוא מאוד דל ואינו 

קנים הן בחדרי העבודה והן במטבח תים צורך בריהוט בסיסי ומיק, ומספיק

 .ובשירותים

 

 נוכחות התלמידים במועדונית

 הוא ( 2011/2012) זו במועדונית  בשנה  הרשומיםע"פ נתוני אגף החינוך מספר הילדים 

 תלמידים:  15

 ילדים בכיתה א' – 3

 ילדים בכיתה ב' – 3

 ילדים בכיתה ג' – 2

 ילדים בכיתה ד' – 3

 'ילדים בכיתה ה – 4
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הביקורת מצאה שבמועדונית יום נוכחות של ילדיה.  נהלבמועדונית משפחתית חייבים ל

י דפים רגילים לנוכחות מנוהל יומן כזה, ובמקום כך יש רישום יומי על גבזו לא 

 . הילדים ומטלות בית הספר שעליהם לעשות באותו יום

אוקטובר ת בשני החודשים הילדים של המועדוני 15הביקורת בדקה את הנוכחות של 

 שני החודשים:כל אחד מ. להן מספר התלמידים שנכחו בכל יום ב2011ונובמבר 

 2011 אוקטוברחודש 

מספר  תאריך מספר

 הנוכחים

מספר 

 הנעדרים 

1 4114 13 2 

2 5114 14 5 

3 6114 13 2 

4 8114 11 4 

5 14114 14 5 

6 12114 14 1 

7 13114 13 2 

8 17.10 13 2 

9 19114 14 5 

14 24114 14 5 

11 22114 12 3 

12 24114 14 5 

13 25114 13 2 

14 26114 8 7 

15 27114 12 3 

16 29114 9 6 

17 31114 12 3 
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 2011חודש נובמבר 

  

מספר  תאריך מספר

 הנוכחים

מספר 

 הנעדרים 

1 1111 11 4 

2 2111 14 1 

3 14111 9 6 

4 15111 7 8 

5 16111 14 5 

6 19111 9 6 

7 21111 13 2 

8 22111 12 3 

9 23111 9 6 

14 28111 14 5 

11 29111 9 6 

12 34111 14 5 

 

 

 משתי הטבלאות נמצא3

הוא אינו שלם ) לציין כאן  ,שהוא מנוהל ע"י יומן נוכחותגם כ ,הרישום -

 שבחודש נובמבר חל חג הקורבן(

 אין אף יום אחד שיש בו נוכחות מלאה של התלמידים. -

 %90א ו. אחוז ההיעדרות בחודש אוקטובר הקימת היעדרות גבוהה מדי יום -

 .%10ובחודש נובמבר 

 

 



-29- 

 

פרט  ,ש היעדרות כזו גבוהה במועדוניתהביקורת מצאה שהמדריכה לא יודעת מדוע י

ששני ו כן נמצא  מ. כבעיר ג'נין ולגור אצל אבי שעבר ילד אחדלמקרה אחד של 

. לגבי םואין למדריכה מידע על סיבת היעדרותאחים הנעדרים מזה תקופה ארוכה 

מקרה זה הודעה מדריכת המועדונית לביקורת שהיא ניסתה מספר פעמים ליצור קשר 

  הורי שני הילדים אך לא היה מענה טלפוני מצדם.טלפוני עם 

המדריכה הודיעה לביקורת שההיעדרות של הילדים היא בטיפולה של הקבס"ית ושל 

 העו"ס העובדת עם המועדונית.

של  עבודה הרגילהומשבשת את סדר יום הביקורת רואה שתופעת ההיעדרות פוגעת 

 .כספי מימונה של המועדוניתלבזבוז ואי ניצול אפקטיבי של גורם ו ,המועדונית

 

 מועדוניתה יילד לשתיק אישי בקידת ה

כל ילד  רע"פ הוראות שח"ר )שירותי חינוך ורווחה( במשרד החינוך יש לנהל תיק עבו

 וילדה מילדי המועדונית ואשר ייכלל בו:

 נתוני קבלה לתלמיד חדש  )אין לקבל ילד למועדונית ללא טופס זה( -

 למועדונית ללא טופס זה( דו"ח עו"ס )אין לקבל ילד -

 הצהרת בריאות )אין לקבל ילד למועדונית ללא טופס זה( -

 הסכם עם ההורים -

 (למועדוניתשל הילד דיווח על ביקורי בית )חובה תוך חודש מכניסתו  -

 מחנך )עם פתיחת השנה, בדצמבר, באפריל וסיכום שנה(הפגישה עם  -

 סיכום פגישות עם העו"ס -

 היגויהסיכום פגישות צוות  -

 מעקב אחרי מצב רגשי והתנהגותי )לפי הצורך( -

 סיכום שיחות/ פגישות עם ההורים -

 תוכנית אישית ומעקב )בהתאם לתוכנית( -

ל הוראות שהלכל ילד אבל לא מנוהל ע"פ תיק יש שאכן מצאה הבדיקה של הביקורת 

ואין באף תיק דו"ח  ,שח"ר. בחלק מהתיקים לא נמצאו דוחות על קבלת התלמידים

 .כן הדיווח על ביקורי בית הם חלקיים כמו .של העו"ס
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 3ביר אבו אלג'ישמועדונית 

 :שתי עובדותבמועדונית זו 

 (100%מדריכה במשרה מלאה ) -

 (100%אם בית במשרה מלאה ) -

עבודתה של מועדונית זו מלווה ע"י קצינת ביקור סדיר )קבס"ית( באגף החינוך  -

 ה עם מועדונית זו.ממשרתה מיועד לעבוד 25%ועובדת סוציאלית ש 

 8:00משעה  'יום ובו 19:00ועד השעה  13:00משעה  'ה – 'מועדונית עובדת בימים בה

 .14:00ועד השעה 

וזאת מאחר והילדים  ,פועלת פחות זמן מהדרושזו מועדונית הביקורת מצאה שגם 

 .(00311מגיעים באיחור למועדונית )בסביבות השעה 

 

 , , ריהוטו וציודוהמבנה הפיזי

הביקורת  בשכונה הדרומית לעיר )ביר אבו אלג'יש(.ועדונית זו נמצאת במבנה שכור מ

מבנה המועדונית מאוד מרווח התרשמה לטובה מהמצב הפיזי של המועדונית, 

מטר מרובע שמכיל מספיק חדרי ואולמי  200 -המבנה בגודל של יותר מ .ומטופח ונקי

 עבודה ופעילות:

 חדר קבלה -

 מטבח  -

 ודה ופעילותשלושה חדרי עב -

 מטר מרובע )חדר מחשבים ופעילות( 60 -אולם של כ  -

 שני חדרי שירותים -

 מטר מרובע. 70 -ם חצר מרובד בגודל של כיבנוסף לכך קי

במצב סביר, פרט לכך  וצאממספר פריטים של ריהוט וציוד שנ מיםיבמועדונית קי

ואינו  ,ההמתקלקל בתדירות גבווהרק מקרר אחד שהוא מאוד ישן  במועדונית ישש

 . מספיק לאחסנת דברי המזון אשר רוכשת המועדונית
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הביקור מצאה שקים צורך דחוף לספק למועדונית זו מקרר חדש ומקפיא שיספיקו 

 .לאחסנת כמויות האוכל ודברי המזון הנרכשים

מדריכת המועדונית ציינת בפני הביקורת שהשולחנות אשר משתמשים בהם בחדר 

מהמטבח, הם מאוד גדולים ורחבים ומפריעים מאוד לתנועה  חלקוא האוכל, שה

 .ולהגשת האוכל לילדים

 

 כחותםוונ מועדוניתתלמידי ה

ילדים בכל שנת פעילות, ולפי כך מקבלת את  15כאמור מועדונית משפחתית צריכה לקבל 

 התקציבים מהמשרדים הממשלתיים.

ספטמבר ועד סוף הביקורת מצאה שמועדונית זו פעלה במשך שלושה חודשים )מ

 .מהתפוסה( %01ילדים ) 2נובמבר( רק עם 

נבע מאי  קבלת עוד ילדיםהקבס"ית ומדריכת המועדונית הסבירו לביקורת שסיבת אי 

ועל כן לא התקבלו ילדים חדשים שהיו אמורים  ,!!התכנסות ועדת השיבוץ לצורך כך

 .להצטרף לילדים המשובצים מהשנה שעברה

מספר המלא של ילדים מהסיבה  ההפעלת המועדונית עם  הביקורת רואה בחומרה אי

סגרת כזו והם שנטענה בפני הביקורת, שמשמעותה גזילת זכות מילדים אחרים שזקוקים למ

 זבוז במשאבי ותקציבי המועדונית.לא מועטים, וגם לב

חודש דצמבר( נמצא ששובצו עוד מחצית בביקור השני של מבקר העירייה במועדונית )ב

   ילדים: 15ך הגיע מספר ילדי המועדונית ל ובכ ששה ילדים

 ילדים בכיתה א' 3

 ילדים בכיתה ב' 2

 ילדים בכיתה ג' 4

 ילדים בכיתה ד' 3

 'בכיתה ה אחד ילד

 ילדים כיתה ו' 2

 ביומן הנוכחות המיועדהביקורת מצאה שקים רישום של נוכחות ילדי המועדונים 

 .כךל
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דצמבר )עד אמצע דצמבר(  –לחודשים אוקטובר נוכחות הילדים במועדים קה יבדב

נמצא שהנוכחות היא כמעט מלאה )בימים ספורים יש היעדרות של ילד או שניים 

 .לכל היותר(

 

 בקידת התיק אישי של ילדי המועדונית

ים תיק אישי לכל ילד. מעיון בחמישה תיקים נמצא יהביקורת מצאה שבמועדונית ק

הביקורת לא  סמכים שצריך להכיל תיק הילד.בכל התיקים כל הטפסים והמאין ש

 את דו"ח העו"ס.יק את ההסכם עם ההורים ובאף אחד מצאה באף ת

 

 מסקנות והמלצות הביקורתסיכום, 

והסובלים מהזנחה עקב המועדונית המשפחתית מיועדת לילדים הנמצאים בסיכון, 

ונית ונומי נמוך. המועדתפקוד לקוי של בית ההורים הנמצא במצב סוציו אק

משמשת מסגרת מאוד חיונית לילדים אלה ומאפשרת להם להיות בסביבה המשפחתית 

 מטפחת ובית חם וחוויה מתקנת.

עיר עתיקה, שכונה השלושת המועדוניות הקימות משרתות רק שלושה אזורים בעיר )

ילדים  00ילדים ) 00דרומית ושכונה מזרחית( והן מוגבלות לפעול לכל היותר רק עם 

 ונית(.בכל מועד

ת הם יותר גדולים ות משפחתיוו של מועדוניאלת כוהביקורת בדעה שהצרכים למסגר

 3בהרבה ממה שקיים. ועל כן

לאיתור כל הילדים החייבים מסגרת  על עריכת סקר ומיפויהביקורת ממליצה   -

לרבות משרדי החינוך  ,משרדי הממשלה השונים, ולפעול מול המוסדות וכזו

ולממן עוד מועדוניות משפחתיות באזורים ובשכונות  הקיםוהרווחה על מנת ל

 שלא קיימים בהן. 

 

 

 

 



-33- 

 

ליצת על הקמת צוות היגוי המורכב מכל הנציגים של מלצורך כך, הביקורת מ -

 הגופים הרלוונטיים כפי שצוין ונדרש על ידי מנהלת אגף החינוך.

 

לפצות את  על הגדלת זמן פעילות המועדוניות היומית בכדי הביקורת ממליצה -

 בהגעתם אליה מדי יום.הגדולים הילדים על האיחורים 

 

הביקורת ממליצה שיש לחייב את ההורים לשלם את חלקם בהוצאה על  -

מעלות  01%הפעלת המועדוניות באחוז שנקבע על ידי משרד החינוך, כרי 

 ההפעלה.

 

שלא יספק אף פריט  ,הביקורת ממליצה לפנות לספק דברי המזון למועדוניות -

אין לו תוקף לפחות חודש ימים, אחרת לקזז את ערך הסחורה מהחשבון שלו ש

   בעירייה.

 

הביקורת ממליצה על מעבר למבנה אחר להפעלת מועדונית העיר העתיקה.  -

 מבנה שיהיה יותר נגיש לכל הילדים ויותר רחב ומטופח מזה שקים.

 

תיקה הביקורת ממליצה על רכישת ריהוט וציוד חדש למועדונית העיר הע -

 כפי שצוין בגוף הדוח.שתי המועדונית בהתאם לצרכים של וביר אבו אלג'יש 

 
העיר העתיקה לעקוב שיש לדרוש ממדריכת מועדונית הביקורת ממליצה  -

ולפעול יחד עם העו"ס  ,ולברר מדי יום אחרי היעדרות ילדי המועדונית

ויחידת הביקור הסדיר על מנת שלא תימשך מגמת ההיעדרות הגבוהה 

 ., אחרת לקלוט ילדים חדשים במקום אלה שעוזבים ועדונית זובמ

 

להפעלת של ילדים ליצה שיש לדאוג לשבץ את המספר הדרוש מהביקורת מ -

ולא פחות מכך כפי שהיה  ,נית עם פתיחתה בכל תחילת שנת פעילותוהמועד

 בשנה זו במועדונית ביר אבו אלג'יש.
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ום נוכחות ילדי מועדונית העיר להנהיג רישממליצה כמו כן, הביקורת  -

 העתיקה ביומן נוכחות כפי שנדרש.

 

שיש להשלים את כל הטפסים והמסמכים החסרים על כך הביקורת ממליצה   -

שכונה במועדונית הן ו)השוק(  במועדונית העיר העתיקההן בתיקי הילדים 

  .(ביר אבו אלג'ישדרומית )

 

 

 

 

 


