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III היבטים במערך החינוך החרדי  
  
  

  הגוף המבוקר או הנוגע בדבר
  אגף תרבות חרדית/אגף אמרכלות/אגף חשבות/מינהל חינוך ○
  מינהל הכספים ○
          נהליםהעורכת /מינהל אמרכלות ○
  מחזיק תיק הדת והחינוך החרדי ○
  
  
  

  הרקע הכללי  .1

מוסדות החינוך : משלושה סוגיםבמערכת החינוך היסודי פועלים מוסדות חינוך    1.1  
נים בידי המדינה או בידי הרשויות המקומיות וחל מהמוחזקים וממו, הרשמי

, מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי; עליהם פיקוח מלא של משרד החינוך
 75% -המתנהלים בפיקוח חלקי של משרד החינוך ולפיכך גם ממומנים באופן חלקי 

רט לבתי הספר של מרכז החינוך העצמאי ומעיין פ(מעלות תלמיד בחינוך הרשמי 
, )תים"ת: להלן(שהם עמותות של תלמודי תורה , מוסדות פטור; )החינוך התורני

אך , המתנהלים בלא פיקוח שוטף של משרד החינוך וגם הם ממומנים באופן חלקי
מעלות  55% - בשיעור נמוך מזה שהמוסדות המוכרים שאינם רשמיים זוכים לו 

  .ינוך הרשמיתלמיד בח
  

רוב מוסדות החינוך היסודיים המוכרים שאינם רשמיים משתייכים למרכז החינוך    1.2  
. שתי רשתות החינוך החרדי הגדולות - העצמאי או למרכז מעיין החינוך התורני 

א לחוק 3סעיף , למרות האמור לעיל בדבר תקצוב מוסדות מוכרים שאינם רשמיים
קובע כי תאגיד מרכז החינוך העצמאי ותאגיד , 1985-ה"התשמ, יסודות התקציב

יתוקצבו בתקציב משרד החינוך והתרבות למטרות "מרכז מעיין החינוך התורני 
גידים ועל פי קריטריונים ענייניים אלפי אמות מידה שוות לשני הת, חינוך בלבד

  ".אחידים ושוויוניים כמו לכלל ילדי ישראל
  

ורים לשתי רשתות החינוך האמורות קש, שהם מוסדות פטור, תים"גם הת  1.3  
אולם הם , ומקבלים באמצעותן את ההקצבות שמשרד החינוך מקצה להם

תים הם מסגרות "רוב הת. מאוגדים כעמותות נפרדות ואינם חלק מן הרשתות
הבנות במגזר זה לומדות על פי רוב בבתי . לימוד המיועדות לבנים מהמגזר החרדי
תים "בדרך כלל הלומדים בתבאולפנות . יםספר יסודיים מוכרים שאינם רשמי

  .13-5ובבתי הספר היסודיים לבנות הם בגילאים 
    

תום הלימודים בחינוך בשכן , במערכת החינוך העל יסודי המצב מורכב יותר  1.4  
בישיבות  דים הבנים במגזר החרדי ללמורעוב, היסודי במסגרות שתוארו לעיל

. ועד לנישואים 17לבנים מגיל , ואחר כך בישיבות גבוהות, 16-13לגילאי , קטנות
, ככלל .")סמינרים"אולפנות המכונים (הבנות לומדות בבתי ספר על יסודיים לבנות 

  .הישיבות הקטנות והסמינרים הם מוסדות מוכרים שאינם רשמיים
  

הנתונים הדמוגרפיים משקפים מגמה חדה ובולטת של הפרש הולך וגדל בין שיעור   1.5  
ועד לשנת  1992משנת . גידול האוכלוסייה במגזר היהודי הכללי לזה שבמגזר החרדי

ואילו מספרם של בתי  141%גדל מספר תלמידי המגזר החרדי בשיעור של  2006
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על פי תחזיות הלשכה . דבלב 3.6%-דתיים גדל ב-הספר הממלכתיים והממלכתיים
שיעורם של התלמידים במגזר החרדי יהיה  2012בשנת , המרכזית לסטטיסטיקה

מכלל התלמידים בחינוך היסודי  30.9%-מכלל התלמידים בחינוך היסודי ו 22.4%
  .במגזר היהודי

  

אשר , 1953-ג"התשי, לחוק חינוך ממלכתי 7התקבל בכנסת תיקון מספר  21.5.07-ב  1.6  
השתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינוך " -א 11חוק את סעיף הוסיף ל

רשות , על פי סעיף זה"). חוק נהרי"את התיקון נהוג לכנות " (מוכרים לא רשמיים
מקומית תשתתף בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים לפחות בשיעור זהה 

תוקנו תקנות  2008שנת ב .לשיעור ההשתתפות של המדינה בתקציבי מוסדות אלה
  ).להלן 4.2ראה סעיף (נוספות 

  

מתוך בנות המגזר החרדי  30%כי רק , פורסם מדברי שר החינוך 16.6.10-ב  1.7  
  .זכאיות לגשת לבחינות הבגרות הסטנדרטיות, שלומדות את לימודי הליבה

  

  הרקע הייחודי  . 2

. תושבים 240,000-כמתגוררים , העיר הרביעית בגודלה בארץ, בראשון לציון  2.1  
  .מכלל התושבים 8.5%-המהווים כ ,נפש 20,000-האוכלוסייה החרדית בעיר מונה כ

  

מוסדות שייכים לזרם  60-כ: לפי הפירוט הבא ,בתי ספר 80-קיימים בעיר כ  2.2  
מוסדות שייכים לזרם  11-מוסדות שייכים לזרם הממלכתי דתי וכ 9-כ, הממלכתי
  .תורניחרדי החינוך ה

  

, גנים שייכים לזרם הממלכתי 174: לפי הפירוט הבא ,גני ילדים 237-בעיר קיימים כ  2.3  
  .תורניהחרדי שייכים לחינוך  33-גנים שייכים לזרם הממלכתי דתי ו 30

  

  .מכלל התלמידים 3.4%שיעור התלמידים במוסדות החרדיים מהווה   2.4  
  

  :הטיפול בעירייה  2.5  
 םנת ותחומי אחריותו היירבות האגף לתרבות חרדבמינהל החינוך קיים שנים   .א    

  :כדלקמן
סיוע לתלמידים במערכת החינוך בהחדרת המורשת היהודית באופן   -      

  .אוניברסלי
  .ייסוד חידון עירוני במושגי יסוד ביהדות לכתות ו בכל מערכת החינוך  -      
, םסיוע לכל האוכלוסייה הדתית בהפעלת אירועים מיוחדים לקראת החגי  -      

  .'ירושלים וכו, טיולים לקברי צדיקים, אירועים וטקסי דת נוספים
 בדבר )הנהוג לכנותו כחוק נהרי(לחוק החינוך הממלכתי  7לאור תיקון מספר   .ב    

 ,"השתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים"
החינוך הוחלט בעירייה כי האגף המוזכר לעיל יקבל את הטיפול בכל מערכת 

  .החרדי תורני
קיבלה את הנושא לאחריותה סגנית ראש מינהל החינוך שהיתה  2010בשנת   .ג    

  . אך לאחר מספר חודשים עזבה את התפקיד ואת העבודה, חדשה בתפקידה
 .בתחילהלתרבות חרדית עבודת הביקורת בנושא נעשתה מול מנהל האגף   .ד    

מנהל  ,ה אחריות על האגףחינוך שקיבל לאחר מכן מול סגנית ראש מינהל
  .תחוםהאגף ועובדים נוספים הקשורים ל
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   יזום ומהלך הביקורתי   .3

  .בנושאי חינוך תרכה על פי תכנית העבודה הרב שנתיהביקורת נע   3.1     
  

במינהל החינוך וקיבלו מהם  זה העוסקים בתחוםעובדי הביקורת נפגשו עם   3.2  
  .הסברים ומסמכים הנוגעים בדבר

  

  .להתייחסות הנוגעים בדבר נשלחוטיוטות הדוח   3.3  
  

  ממצאים  .4

  נהלים  4.1  

, לא מבנה ארגוני ולא חלוקת תפקידים, לא נמצאו נהלים העוסקים בחינוך החרדי    
  .סמכויות ואחריות בין העוסקים בתחום

  

  :4.11.10-בתגובה מ, ל וראש מינהל אמרכלות"סמנכ    
 מינהל. ארגון ולפחות לתת שלד במידי רה חייב להתבצע במסגרת' נושא נהלים וכו    

זה נושא שטרם מוסדר ודורש השקעה . כולל חינוך חרדי, החינוך אחראי על הכל
ממינהל החינוך שעוסקים במקביל בהמון נושאים וצריך , ומחשבה רבה בעיני
  .לקבוע סדר עדיפויות

  20098/-ו 20084/ הפניםל משרד "מנכ ימחוזר  2.4  

  כללי  4.2.1    

ל שעניינו השתתפות הרשויות המקומיות "הופץ החוזר הנ 23.6.08-ב  .א    
לאור תקנות חינוך . בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי

התעוררו מספר  ,2008-ח"התשס, )תיקון) (מוסדות מוכרים(ממלכתי 
  .סוגיות שנגעו לדרך יישום תקנות אלה

  :ולהלן עיקרםם יבמסגרת בחינת סוגיות אלה נקבעו העקרונות הבא      
לתקצב מוסדות חינוך , על הרשויות המקומיות חלה חובה ככלל  -      

מהשתתפותן בתקציבי  75%מוכרים שאינם רשמיים בשיעור של 
מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים בתחומן במסגרת תקציבן 

  .השוטף
ולא על ידי העסקת עובדי , התקצוב כאמור ייעשה בצורה ישירה  -      

מיות במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ותשלום רשויות מקו
  .לספקים או לנותני שירותים אחרים

וך מוכרים התקנות חלות על התקצוב השוטף של מוסדות חינ  -      
הן אינן חלות על הקצאת קרקע ומבנים  ובכלל זה, שאינם רשמיים

תיעשה אך ורק על פי נוהל , כאמור, הקצאה. למוסדות חינוך אלה
  .הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה או תמורה סמלית

  .ח"הסדרת הוראות מעבר שיחולו עד תום שנת הלימודים תשס  -      
על , שתוקנה באחרונה, לתקנות מוסדות מוכרים 9בהתאם לתקנה   .ב    

דינה להשתתף בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך מוכר המ
מתקציבי שעות הלימוד  75%בשיעור , שאינו רשמי העומד בתנאים
  .של מוסד חינוך רשמי דומה

על רשויות החינוך , א לחוק חינוך ממלכתי11על פי סעיף , כיוון שכך  .ג    
להשתתף בתקציבי מוסדות , שהן הרשויות המקומיות, המקומיות

 75%בשיעור , אינם רשמיים הפועלים בתחומןשך מוכרים חינו
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מהשתתפותן בתקציבי מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים 
  .בתחומן

ככל שבתחומה של הרשות המקומית פועלים סוגים שונים של   .ד    
בתי ספר , כגון בתי ספר ממלכתיים רגילים ,מוסדות חינוך רשמיים

בית , בית ספר לאמנות(אחרים לחינוך מיוחד או בתי ספר מיוחדים 
יש להביא בחשבון לצורך חישוב סכום ההשתתפות , )'ספר לטבע וכד

 ,שתעביר הרשות המקומית למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי פלוני
אם מדובר , כך. את הוצאותיה של הרשות בגין מוסדות דומים בלבד

במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי רגיל ולא מוסד שהוא בית ספר 
לא יובאו בחשבון התקציבים שמוציאה הרשות ', בע וכדלט

המקומית לצורך מימונו של בית ספר רשמי לטבע בתחומה לעניין 
אלא סכום ההשתתפות ייגזר מתוך הוצאותיה של הרשות , זה

  .למימון בית ספר ממלכתי רגיל
א לחוק אינו גורע מסמכותה של רשות מקומית להשתתף 11סעיף   .ה    

, לים בתחומהערים שאינם רשמיים הפוכחינוך מו בתקציבי מוסדות
. בסכומים העולים על השיעור אותו היא מחויבת להעביר על פי חוק

חוק חינוך ממלכתי אינו מסדיר את הדרך שבה תעביר רשות 
מקומית החפצה בכך את ההשתתפות הנוספת למוסדות החינוך 

כסף העברת סכומי , באופן רגיל. המוכרים שאינם רשמיים כאמור
על ידי רשות מקומית לגופים שאינם עירוניים תיעשה על פי נוהל 

לנוכח ההסדר המיוחד שנקבע בחוק ביחס , יחד עם זאת. התמיכות
להשתתפות בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים 

נראה שלא תהיה מניעה לכך שגם סכומי , בשיעורים שנקבעו בחוק
יועברו למוסדות , הם הרשותככל שתחליט עלי, ההשתתפות הנוספים

באמצעות העברה תקציבית ולא במסגרת נוהל , דהיינו - באותה דרך 
הגדלת . העניין נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית. התמיכות

ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציבי מוסדות החינוך 
גם אם היא נעשית בדרך של העברה , המוכרים שאינם רשמיים

חייבת להיעשות על פי קריטריונים , של תמיכה תקציבית ולא בדרך
שוויוניים עליהם תחליט מועצת הרשות המקומית ואשר יובאו 

  .לידיעת הציבור
א לחוק חינוך ממלכתי עוסק בהשתתפות הרשות המקומית 11סעיף   .ו    

כיוון . בתקציבי מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים בלבד
מקומית למוסדות חינוך העברת כספים על ידי הרשות ה, שכך

תמשיך להיעשות על פי נוהל , "פטור"כגון מוסדות , אחרים
  .התמיכות

  )ל"מאותו חוזר מנכ( התנהלות ברשויות המקומיותהמ  4.2.2    

חלק מהרשויות המקומיות נוהגות לשאת בתשלומים של חשבונות   .א    
, מים וחשמל בגין מבנים בהם פועלים מוסדות חינוך שאינם רשמיים

בדרך של תשלום (בהם מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים 
ישנם ).  על ידי העירייה' במישרין של החשבונות לחברת חשמל וכד

קבלני , גון קבלני שיפוציםכ, מקרים בהם נותני שירותים שונים
הועסקו על ידי העירייה לצורך ביצוע עבודות במוסדות ', ניקיון וכד
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ובכלל זה מוסדות חינוך מוכרים שאינם , החינוך שאינם רשמיים
  .רשמיים

מימון שירותים המסופקים למוסדות שאינם רשמיים בדרך של   .ב    
, דבר ראויתשלום ישיר לספק על ידי הרשות המקומית הוא איננו 

שכן הוא אינו מאפשר שמירה מספקת על עקרונות השוויון 
א לחוק חינוך ממלכתי קובע שעל הרשות 11סעיף . והשקיפות

המקומית להשתתף בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם 
אופן מימון השירותים המתואר לעיל אינו עולה בקנה . רשמיים

  .עם הוראת החוק שלעניין, אפוא, אחד
על הרשויות המקומיות להימנע מתשלום חשבונות מסוג , כיוון שכך  .ג    

זה ומהעסקת נותני שירותים המספקים שירות למוסדות חינוך 
על הרשויות המקומיות להעביר את . מוכרים שאינם רשמיים

השתתפותן בתקציבי מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים על 
. ים למוסד החינוך בלבדבדרך של העברת כספ, א לחוק11פי סעיף 

הוראות אלה יחולו הן על מוסדות חינוך הפועלים במבנים שהוקצו 
לים במבנים עלהם על ידי הרשות המקומית והן על מוסדות הפו

באף מקרה ממקרים אלה לא תשלם העירייה את . שאינם עירוניים
ואף לא תעסיק נותני , של המוסד' המים וכד, חשבונות החשמל
התשלום בגין החשמל . ים שירות לאותו מוסדקפשירותים המס

, והמים הנצרכים על ידי המוסד והעסקת נותני שירותים אחרים
  .ייעשו במישרין על ידו, להם הוא נזקק

המועבר למוסד החינוך המוכר שאינו , כיוון שסכום ההשתתפות  .ד    
מהווה , רשמי על פי חוק חינוך ממלכתי על ידי הרשות המקומית

וצאות הרשות המקומית למימון מוסדות חינוך חלק יחסי מה
, חשמל, הכוללות גם את הוצאות הרשות בגין מים ,רשמיים

ממילא הסכום המועבר למוסד  -ושירותים אחרים למוסדות אלה 
חינוך מוכר שאינו רשמי כולל גם השתתפות הרשות המקומית 

  .בהוצאות מוסד החינוך המוכר בגין שירותים מסוג זה
הרשויות המקומיות מועסקים עובדי רשות מקומית בחלק מ  .ה    

אינה , לכאורה, העסקה כזו. במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים
על הרשויות . ואין לה כל מקום, עולה בקנה אחד עם הוראות הדין

  .המקומיות להימנע מהעסקת עובדים בדרך זו
 לנוכח העובדה שחלק מהרשויות המקומיות פעלו תקופה ארוכה  .ו    

פרק זמן של המקומיות יינתן לרשויות , לעילבדרכים המתוארות 
ל "היערכות לקראת המעבר לשיטת התקצוב החדשה עד סוף שנה

במהלך תקופת המעבר יוכלו ). תקופת המעבר -להלן (הנוכחית 
, רשויות מקומיות אשר נהגו לשלם חשבונות בדרך המתוארת לעיל

להמשיך ולפעול בדרך זו  -ולהעסיק נותני שירותים ועובדים כאמור 
יובהר כי תקופת . ובלבד שימלאו אחר התנאים המפורטים להלן

והחל משנת הלימודים הבאה לא יוכלו עוד , מעבר זו לא תוארך עוד
  .הרשויות המקומיות לפעול בדרך זו
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 תקופת המעבר  4.2.3    
  :במהלך תקופת המעבר יפעלו הרשויות בהתאם לכללים הבאים  .א    
מקומית תוכל להמשיך ולהעסיק נותן שירותים ולהמשיך  רשות  -      

ולשלם חשבון מסוג ששולם על ידה במועד הוצאתן של הנחיות 
רשות מקומית לא תעסיק נותן שירותים חדש ולא תחל . אלה

  .לשלם חשבון מסוג שלא שולם על ידה במועד זה
רשות מקומית תוכל להמשיך ולהעסיק עובדים המועסקים על ידה   -      

רשות מקומית לא תוכל להתחיל . מועד הוצאתן של הנחיות אלהב
עסקתו של עובד חדש אשר לא הועסק על ידה במועד הוצאת הב

לא תוכל , כך(בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע , ההנחיות
הרשות להעמיד לרשותו של מוסד עובד שלא הוצג באותו מקום 

וצב על ידה כאמור אף אם העובד שה, במועד הוצאת הנחיות אלה
עובדים שיידרשו למוסד במקום ). 'יצא לחופשת לידה וכד, פרש

יועסקו אך ורק על , עובדי רשות מקומית שהפסיקו לעבוד כאמור
  .ידי המוסד

רשות מקומית המעסיקה נותן שירותים המספק שירות למוסד   -      
או , או המשלמת חשבונות של אותו מוסד, חינוך מוכר שאינו רשמי

תקזז את הוצאותיה בגין אותו , סיקה עובדים במוסד זההמע
שירות או בגין אותם חשבונות מסכום ההשתתפות המגיע למוסד 

הוראות אלה יחולו כאמור . א לחוק חינוך ממלכתי11על פי סעיף 
הן על הוצאות המשולמות בגין מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי 

צאות המשולמות והן על הו, ל במבנה השייך לרשות המקומיתעהפו
  .ל במבנה שאינו עירוניעבגין מוסד הפו

על הרשויות המקומיות , א לחוק חינוך ממלכתי11על פי סעיף   .ב    
להשתתף אך ורק בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם 

מוסד חינוך , כיוון שכך. רשמיים ואשר המדינה משתתפת בתקציבם
ד חינוך שאין לו רישיון כגון מוס, שהמדינה אינה משתתפת בתקציבו

לא תוכל גם הרשות המקומית להשתתף בתקציבו על פי חוק , בתוקף
  .זה

א לחוק חינוך ממלכתי אינו משנה את הדין 11כי סעיף , יש להדגיש  .ג    
החל על הקצאת קרקעות ומבנים למוסדות חינוך מוכרים שאינם 

והל תיעשה אך ורק על פי נ, כאמור, הקצאת קרקע ומבנים. רשמיים
פורסם (או בתמורה סמלית , הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה

  ).לרבות התיקונים שבוצעו בו, 5/2001ל משרד הפנים "בחוזר מנכ

  20098/ל משרד הפנים "תוספת מחוזר מנכ  2.4.4    

 ,)11תיקון מספר (התקבל בכנסת חוק חינוך ממלכתי  27.7.09-ב    
-ג"התשי, ק חינוך ממלכתיא לחו11במסגרתו תוקן סעיף , 2009-ט"התשס

  ):החוק -להלן ( 1953
השתתפות רשות חינוך מקומית בתקציביהם של מוסדות חינוך מוכרים "      

, יכול שתהיה גם בכסף או בשווה כסף, כולה או חלקה, לא רשמיים כאמור
ובלבד ששווי , לכלל המוסדות או לחלקם, כגון באמצעות העסקת עובדים
יהיה שווה לסך ההשתתפות לפי ההסדר ההשתתפות לגבי כל מוסד 

  ;הקובע
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כדי לגרוע מסמכותה של רשות חינוך מקומית ) א(אין בהוראות סעיף קטן       
לקבוע שיעור השתתפות בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים 

, העולה על השיעור בהסדר הקובע, כולם או חלקם, הפועלים בתחומה
מהרכיבים להשתתפות בתקציב לפי  והיא רשאית לעשות כן גם לגבי רכיב

  ".סעיף זה

 בעיריית ראשון לציון הנחיית הגזבר  4.2.5    
ל "סמנכ, ל"סמנכ, ל העירייה"העביר הגזבר הנחיה למנכ 11.3.09-ב    

קדם  לחינוך מנהלת אגף, יועצת ראש העירייה לחינוך דאז, לאמרכלות
  : כלהלן חוק נהרי בנושא יישום ,למנהלת אגף בתי ספר דאזויסודי 

אין העירייה רשאית לשלם ישירות את הנושאים , 1.9.09-החל מ  .א    
 ,ניקיון, מים, חשמל: הבאים עבור מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

  .העסקת עובדים וכל נותן שירותים אחר שרכ, שיפוצים, אבטחה
ל "שיחולק בהתאם להנחיות מנכ, העירייה תעמיד תקציב השתתפות  .ב    

ששירותים אלה , עליכם לוודא מבעוד מועד. 4/2008משרד הפנים 
  .1.9.09-יופסקו ב, המשולמים היום ישירות על ידי העירייה

, יש להתקין שעון ביניים, במידה ולא ניתן לקבוע שעון חשמל נפרד  .ג    
חברת מניב תפעל . ועלות הצריכה תופחת מהשתתפות העירייה

  . בהתאם לגבי מים וביוב
, )כוח אדם/לא זמניים(המוסד הינם עובדי עירייה  במידה ועובדי  .ד    

אין לקבל , במקרה של חופשת לידה. העסקתם תימשך עד לעזיבתם
. המוסד ידאג על חשבונו למילוי המקום, עובד מטעם העירייה

יש לפטרו  -או עובד כוח אדם , במידה והעובד הקיים היום הינו זמני
  .1.9.09-ב

  לציוןהיקף הפעילות בראשון   4.3  

  נתוני משרד החינוך  4.3.1    

על מנת ובמטרה לאמוד את היקף הפעילות במערכת החינוך החרדי   .א    
מינהל החינוך לא /נתוני הרשות המקומית/תורני והיות שבספרי

, נמצאו נתונים מקיפים על פני כל שכבות הגיל של מערכת החינוך
כפי שהופיעו בתקציב  ,הביקורת הסתייעה בנתוני משרד החינוך

של משרד החינוך ) אינטרנט ומידע חינוכי(ח "המוניציפלי באתר או
על היקף כלל  2009הנתונים להלן מתייחסים לשנת . באינטרנט

  .ובתוכו החינוך החרדי, מערכת החינוך בעיר
לכל מוסדות החינוך  2009סך כל ההעברות של משרד החינוך בשנת   .ב    

ח למוסדות "אלפי ש 39,108מהם , ח"שאלפי  220,827-הסתכם ב
. 'וכו "עמל", פרטיים, כגון חרדים ,חינוך שאינם בבעלות העירייה

משמעות הדבר היא שלמעשה אין הרבה גופים חיצוניים פרטיים 
המפעילים מערכות חינוך כולל חרדיות ובעצם העירייה היא הגורם 

  . )82%- כ(העיקרי המפעיל מערכות חינוך 
קיימת היום ובהקשר לחוק נהרי יש לצפות ככל הנראה במציאות ה  .ג    

. שגם גופים אחרים ונוספים יצטרפו למתן שירותי חינוך עצמאיים
ל מוסדות אלה עפיקוח ומעקב , מוצע לעירייה לנהל בקרות

  .בטיחות ועוד, לרבות בנושאים של רישוי ,הנמצאים ברחבי העיר
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  על פי נתוני משרד החינוך ,תקציב -נתונים מוסדיים   4.3.2    
  

מספר   סכום שנתי  שם המוסד
  תלמידים

  קשר עם העירייה
  לא  כן

  -    89  445,743.59  תים ירושלים"איגוד ת
    +  181  781,910.33  רשת גני אגודת ישראל

  -    35  74,138.40  מוסדות נשי אגודת ישראל
  -    94  349,295.42  חינוך תורנית רשת

    +  58  191,927.10  ד בארץ הקודש"רשת חב
    +  22  119,995.20  בווש

    +  23  90,197.79  חדר ראשון לציון
    +  36  12,184.52  )19521קוד (י "אגו
    +  21  19,624.97  ג בנות"צ

  -    5  1,503.86  אור מאיר 
    +  31  10,357.63  )45013קוד (אגוי 
    +  14  6,084.38  מעיין

  -    10  8,176.17  שכינה חדר ראשון לציון
    +  26  9,822.86  )183681קוד (אור מלכה 

  -    15  11,365.99  05צ "ראשל
    +  22  4,161.98  )197848קוד (אור מלכה 

    +  20  2,785.17  )242115קוד (שובו 
  -    303  15,965.40  י ראשון לציון"ב
    +  238  13,121.90  ת חפץ חיים"ת
    +  172  11,481.90  י רזאל"ב

    +  352  20,101.50  מערב -שובו 
  -    160  99,734.98  ישיבת דובר שלום

  -    59  31,038.86  כנסת מאיר 
    +  489  1,246,196.03  תיכון מאורות

    +  752  816,645.34  ד"חב - ת אור מלכה "ת
  -    198  113,434.08  נזר
      3,425  4,506,968.45  ה"ס

  

תורני  מוסדות של החינוך החרדי 26כי יש  נראהטבלה מנתוני ה  .א  
ברשימה . ל"הנ עהעירייה לא שותפה כלל למיד כשלכאורה
נמצא קשר עם חלק  ,מינהל החינוך גנית ראשס השהעביר

מהמוסדות המצוינים לעיל ואף מוסדות נוספים שאינם מצוינים 
  .מגן אברהם, היהלום, אורח חיים, בית יעקב, בת מלך: כגון

המידע שיש בעירייה הינו חלקי ולא משקף את כל הפעילות   .ב  
  .בתחום מערכת החינוך החרדי בעיר מודית שישהלי

  שאלון מספר אחד שהועבר למינהל החינוך ולאגף לתרבות חרדיתמ  4.4  

  להלן השאלון וצרופותיו  4.4.1    

  :נא לפרט  .א      

מי מנהל אותה ומהו המבנה , איזו יחידה מטפלת בחינוך הדתי  -        
  .הארגוני שלה

  ).מיקום(והיכן היא פועלת פעולות היחידה לחינוך הדתי   -        
  .מוסדות דת הקיימים בעיר בפיקוח היחידה  -        
  .התקציב השנתי העומד לרשות היחידה   -        
  .מקורות התקציב של היחידה  -        
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הן מבחינה תקציבית , הקשר בין היחידה ומשרדים ממשלתיים   -        
  .והן מבחינת פיקוח

משרתם ועלות שכרם בשנת היקף , תפקידם, רשימת עובדי היחידה  -        
2008.  

  .של החינוך הדתי) אם יש(שעות הפעילות ולוח הזמנים המיוחד    -        
אם נערכו . כיצד מפקחת העירייה על מוסדות החינוך הדתיים בעיר  -        

  .נא לצרפם, 2009-2008 ביקורות בשנים
  .התפקוד והפיקוח בתחום זה, נא לפרט הצעות לשיפור השירות  -        

  :ט"ל תשס"נא לצרף עבור שנה  .ב      
  .2008תקציב היחידה לשנת   -          

  . 2008דוח על הכנסות והוצאות לשנת   -        
, מספר התלמידים הלומדים בהם, פירוט המוסדות הדתיים  -        

  ).עצמאי, מוכר שאינו רשמי, מוכר רשמי(סיווג המוסד , כתובתם
  .ע"תשל "תקציבים שהועברו מהעירייה למוסדות בשנה  -        
תפקידם , ל"שמות עובדי הרשות שמועסקים במוסדות החינוך הנ  -        

  .2008ועלות שכרם בשנת 
י העירייה "תקציבים ותשלומים ששולמו למוסדות החינוך ע  -        

  . ע"ל תש"בשנה
  .לרבות היקף משרה ותפקיד, עלות שכרם של העובדים ביחידה  -        

  בפגישהל שניתנו "הנתשובות לשאלון מ  4.4.2    

כפי  ,נפגשו נציגי הביקורת עם מנהל האגף ולהלן עיקרי הדברים 21.1.10-ב  
  :ל"כמענה לשאלון הנ ,שהוצגו לביקורת

שירותי חינוך . דתי והממלכתי אין לנו קשר בכלל לחינוך הממלכתי  .א    
 ממינהל החינוך לאורך השניםבאופן כללי אלה מקבלים מענה שוטף 

. דות החינוך החרדי הינם מוסדות פטורמוס מרבית .באגפים השונים
. התקציב הינו בעייתי מכיוון שאין כל תמיכה עירונית למוסדות אלה

 ,"חוק נהרי"ל משרד החינוך בנושא "יצא חוזר מנכ 2009באוגוסט 
המחייב את הרשויות המקומיות להתייחס למוסדות אלה ולהעניק 

ם אליהם מוסדות הפטור נהנים מתקציבים המגיעי. להם מתקציבה
  . ישירות ממשרד החינוך

מאחר והעירייה מצאה לנכון לשרת אוכלוסייה זו  ,יחד עם זאת  .ב    
  .יתחרדהועבר הטיפול בחינוך החרדי לאגף התרבות ה, בעיר

 ,חוגים: כגון ,לסייע בנושא של פעולות חינוכיות: י האגףמתפקיד      
 ,חינוכיותור בשעות לימוד לבתי הספר בעלי הפטור ופעילויות בתג

  .האגף בתשלום עבורןכמו סדנאות שבהם משתתף 
חידון  כמו ,האגף יוזם פעולות של קירוב לבבות ,ל"מלבד התמיכה הנ  .ג    

וסדנאות מיוחדות להעשרת התרבות התורנית לבתי , ך בעיר"התנ
  ).חילוניים(הספר הכלליים 

 הפעולות .הרכב האוכלוסייה המשתתפת בתכניות אלה הוא מעורב  .ד    
אלא לכלל התושבים  ,אוכלוסיות מסוימות/מוגדרות לעדות אינן
  .בעיר

ומסתכמת , כפיפות האגף למינהל החינוך הינה פורמלית בעיקרה  .ה    
אישורים לפעילויות /בסיוע חשב האגף להעברת התקציבים
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לחבר עצמאי וכפוף ישירות  למעשה האגף פועל באופן. ולתכניות
  .המועצה מחזיק התיק ולראש העיריי

ציין מנהל האגף כי עדיין לא בא לידי ביטוי  ,מבחינת יישום חוק נהרי  .ו    
  .יישום החוק והדברים בבדיקה

  

  :6.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך      
הכללים שנקבעו על ידי העירייה להיות בתי הספר וגני הילדים       

מסירת מצבת , רישיון בתוקף למוסד החינוכי: זכאים למתן סיוע הם
פרט  ,ספרהבתי . אגרת לימודי חוץבתלמידים מעודכנת והשתתפות 

אלה התנאים הבסיסיים של . העבירו נתונים כמבוקש ,לבת מלך
 ,ירייה על פי חוק נהריעת ההמוכר שאינו רשמי לזכאות השתתפו

  .ח וגני ילדים חובה בלבד- כולל בתי ספר מכתות א
    

בבתי הספר החרדיים מועסקים דרך רשתות החינוך  המורים  .ז    
, רשת אל המעיין: לדוגמה ,העסקתם/ החרדיות שמממנות את שכרם

  .החינוך העצמאי ועוד, החינוך התורני
  .דת ההסעותהאגף מעורב בהסעות תלמידים עם יחי  .ח    
מעורה בהתחשבנות של כל אחד מבתי /האגף התורני לא מעורב  .ט    

  .הספר מול מינהל ומשרד החינוך

  ומתכלל בחינוך החרדי יזכהיעדר גורם מקצועי מר  4.5  

סתבר כי אין אף גורם מ ,תשובות מנהל האגף המוזכרות בסעיף הקודםמ  .א  
נראה כי הנושא  .החינוך החרדי בעיר כל תחוםבעירייה המופקד על 

אין הלימה ביניהם  ולעיתים בוזר בין מספר רב של גורמים בעירמ/פרוץ
  .ובפעולותיהם השוטפות ביחס לחינוך החרדי

נושא  נמצא גם שבאחריותה הבלעדית ,פנתה לראש מינהל החינוך הביקורת  .ב  
שבינתיים כבר עזבה את תפקידה , היא הסמיכה את סגניתהוהחינוך החרדי 

שאלון  העביר המבקר. לטפל בנושא באופן כללי ומול הביקורת, )2010יוני (
  .להלן 4.6ף יראה סע, זה בתחום, נוסף לסגנית ראש מינהל החינוך

  

  :6.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך  
  .מונה למנהל התחום של המוכר שאינו רשמי ראש מטה חינוך  

  בנושא נתונים נוספים ממינהל החינוך  4.6  

  2משאלון מספר  תשאלוה  16.4.    

  ?)ס"ביה, גנים(אילו מוסדות לימוד מוכרים על ידי האגף   .א    
  ?כמה כיתות וכמה תלמידים לומדים בכל אחד מהמוסדות  .ב    
  ?מהו התקציב המוענק על ידי העירייה למוסדות אלו  .ג    
  ?מיהו איש הקשר בכל אחד ממוסדות הלימוד  .ד    
  ?יב העירוני למוסד הלימודימהי השיטה בה מועבר התקצ  .ה    
  .2009, 2008כרטיס הנהלת חשבונות בספרי העירייה לשנים   .  ו    
  .עלות מעביד של העובדים המועסקים על ידי העירייה  .ז    

  חינוך חרדי/פגישה עם מינהל החינוךל שניתנו ב"מתשובות לשאלון הנ  4.6.2    

 ,החינוך החרדיבמטרה לבחון את כלל פעילויות העירייה בתחום   .א    
בין נציגי הביקורת לבין  ,7.6.10-ב נוספת נתקיימה פגישת עבודה

בפגישה השתתפו . אשר להם נגיעה בתחום זה ,נציגי מינהל  החינוך
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מבקרת , סגנית ראש מינהל החינוך ,תמנהל אגף חינוך ותרבות חרדי
, חשבת המינהל, לחינוך קדם יסודימנהלת אגף , בתי ספרחשבונות 
רפרנטית לביקורת ואמרכלית  -המזכירה , גף חינוך יסודימנהלת א
  .המינהל

 שכיהנה(ה סגנית ראש מינהל החינוך מסרכבר בראשית הפגישה       
כי האחריות על החינוך החרדי בעיר לא  ,)חודשים 3-בתפקידה כ

היקף הפעילות והעובדים האחראים על  רבותל, היתה מוגדרת עד כה
בשנה האחרונה נעשה ניסיון להשליט סדר בהתנהלות . הביצוע

  .אולם טרם הסתייע הדבר ,הזהעירייה בנושא 
על הרשות המקומית להשוות את כי קבע " חוק נהרי"היות ש  .ב    

השתתפותה בתקציב המוסדות בחינוך החרדי להשתתפותה בתקציב 
הרי שעל העירייה מוטלת החובה  ,והממלכתי דתיהחינוך הממלכתי 

לבחון היטב את כלל פעילותה במערכת החינוך ולאתר את , עתה
אשר עד כה לא היו עמם  ,מוסדות החינוך החרדי הפועלים בעיר

  .קשרי עבודה
 אטען כי יש בידו תקציב שעל פיו הו תמנהל אגף חינוך ותרבות חרדי  .ג    

גזבר העירייה משהה את אישור ולם א, הזמנות עבודה לביצועפועל 
עוד טען המנהל כי אין נוהל עבודה וישנן הרבה אי הבנות . ההזמנות

  .בין הגזברות לבין האגף החרדי בעיר
הביקורת מצאה כי כל אחד מהגורמים העוסקים במערכת החינוך   .ד    

במוסדות , נוגע באופן זה או אחר, הממלכתי והממלכתי דתי בעיר
ישנם מוסדות חינוך חרדי . אולם רב הנסתר על הגלוי. החינוך החרדי

הזוכים לקבלת מענה הולם למצוקותיהם בדיוק כמו מוסדות החינוך 
חינוך ה מינהלאינם מוכרים כלל לשאחרים יש  אולם ,הממלכתי

  .בעיר
  :כלהלןנתונים סגנית ראש מינהל החינוך  כמו כן מסרה  .ה    
בהם  ,בתי ספר 7: עלים בעירהמוכר שאינו רשמי הפו החינוך מוסדות      

 197בהם לומדים  ,גני ילדים 13תלמידים ועוד  1,255לומדים 
 1,452בהם לומדים  ,מוסדות חינוך 20תלמידים ובסך הכל 

תלמידים בבית  165- ממוצע התלמידים בבית ספר מגיע ל. תלמידים
  .תלמידים בגן ילדים 15-הספר ו

ומספר מוסדות הלימוד אין ספק כי מספר התלמידים המצומצם   .ו    
אשר אינה דומה  ,מתאימהמחייב היערכות , לאותם תלמידים הרב

לרבות , בנושא בעירכלל למערכת החינוך הממלכתי והממלכתי דתי 
  .מעקב ובקרה, פיקוח, מערכת תקציבית

  מכתב ראש מינהל חינוך לבתי הספר -יישום חוק נהרי ותקציב בתי הספר   4.6.3    

אש מינהל חינוך מכתב בנדון למנהלי חמישה בתי ספר שלחה ר 20.6.10-ב    
, מאורות, רזאל, אור מלכה - )המוכר שאינו רשמי(של החינוך החרדי 

  :ולהלן עיקרי הדברים בית יעקב וחפץ חיים, שובו
ערכות למיסוד קשרי העירייה עם בתי הספר בחינוך המוכר יבה  .א    

אני מבקשת להביא  ,שאינו רשמי ובהמשך למפגשים קודמים בנושא
  :לידיעתכם את העדכונים הבאים

בתי הספר יהיו זכאים לתקצוב בכסף או בשווה ערך בהשתתפות       
  :בכפוף לתנאים הבאים ,עירונית
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  .העברת רישיון להפעלת מוסד חינוכי מאושר ממשרד החינוך  -      
  .ממוחשבתוהעברת מצבת תלמידים מעודכנת ידנית   -      
  .עבור תלמידי החוץ הלומדים בבתי הספרהעברת תשלומים   -      
יהיה בית הספר זכאי לקבלת  ,ל"בכפוף למילוי התנאים הנ    

השירותים העירוניים בהתאם להשתתפות העירונית הנדרשת על פי 
  :חוק נהרי

  .שמירה על פי מערכת השעות המאושרת על ידי המשטרה  -      
על פי , ייעותס, מזכירה, ניקיון, אב בית -השתתפות בכוח אדם   -      

מפתח המאושר בעיר ובכפוף להעברה של התקבולים ממשרד 
  .החינוך

  .בעדיפות לבטיחות ותחזוקה שוטפת -אחזקה ושיפוצים   -      
  ).75%בהשתתפות של (לתלמיד ח "ש 114.3הוצאות שוטפות בסך   -      
יוזמות חינוכיות להפעלת תכניות תגבור וסיוע לקידום תלמידים   -      

  .בכפוף להגשת תכנית ואישורה מראש ,וכלוסייהאהבכל רובדי 
הוגדר  מנהל האגף לתרבות חרדיתכי , חשוב להביא לידיעתכם  .ב    

הגורם המקצועי  גף האחראי לטפל בפניותיכם ולהיותאכמנהל ה
לפיכך אין להפנות פניות , ר"המלווה את בתי הספר החרדי המוכש

  .אל האגף לחינוך יסודי
את הטיפול הנדרש בתנאי ההתחייבות הבית הנכם מתבקשים לקדם   .ג    

  .העניין עם מנהל האגף לתרבות חרדית את ולתאם, ייםספר

  ההתנהלות בנושא בעיר אחרת  4.6.4    

שהיה אגף מיוחד נמצא בעיר אחרת  2003-מדוח ביקורת שנערך ב  .א    
 רגילכאשר כל אותן היחידות הפועלות בחינוך ה  ,חינוך החרדיל

 ,כולל השירות הפסיכולוגי והחינוך המיוחד ,פועלות גם באגף זה
החרדי קיבל את הציבור . כולל יחידת הסעות ,מגיל גן עד הישיבות

  .אותה התייחסות של הציבור הכללי
את שלכאורה אינה מקבלת  ,בראשון לציון זוהי אוכלוסייה ייחודית  .ב    

 יאכאשר ה ,ל הצרכים במערכת החינוךששוטפים המענים מלוא ה
מהווה הקשישים האוכלוסיית  לעומת, מהאוכלוסייה 8.5% והמהו
התייחסות מקבלות  אשר ,10%- מהתושבים ועולים חדשים כ 10%-כ

  .מיוחדת עם שירותים מותאמים בעירייה

              ממכתב סגן ראש העירייה על תקציב תרבות וחינוך חרדי לשנים  4.6.5    
2009-2010  

ר "ל וליו"למנכ, נשלחו גם לראש העירייהשעותקיו ( 20.12.10- במכתב מ    
  :בין השאר כלהלן, ל"כתב הנ, )ועדת הביקורת

רוצים אפליה "השבוע פורסמה במקומון כתבה כשבכותרת שלה   .א    
  ". מתקנת

הספר בגוף הכתבה מציינת הכותבת את תלונות מנהלי בתי   .ב    
שלא קיבלו שום תקציב מהתקציב לחינוך , והמוסדות החרדיים

ומפנה את השאלה לחבר מועצת העיר ומחזיק תיק , ותרבות חרדית
  .החינוך ותרבות החרדית
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שבשנה הראשונה התיק היה , )על פי מה שכתוב בכתבה(תגובתו   .ג    
כאילו אני זה שמנעתי , אני רואה בזה האשמה בוטה כביכול. אצלי

  .םיתקציב מהמוסדות החרדי
לא יתכן שמי שמחבל . הדבר זה הוא שערורייה ממדרגה ראשונ  .ד    

היות . יהיה המאשים במקום הנאשם, במוסדות החינוך והדת בעירנו
שנתי של מיליון הכי מהתקציב  ,ואני יודע את העובדות לאשורן

המיועד למוסדות  ,תח לחינוך ותרבות חרדי"ושמונה מאות אלף ש
  .הוקצאו אלפים בודדים בשנתיים האחרונות, חינוך ותרבות

ש ממך לבדוק את כל הפעילות וכל ההזמנות והאירועים אני מבק"  .ה    
, שיצאו והתבצעו על ידי האגף לחינוך ותרבות חרדית, בקדנציה זו

לאן הופנה התקציב והאם התקציב הופנה לצרכים ולמטרות שבגינם 
  "?הוקצה

  

  :23.12.10- מ, ל"מתגובת המבקר בדוא    
רוב ביקורתנו  לאחר שסיימנו את, ב הגיעני רק היום"מכתבך המצ  .א    

על פי הפקודה ולאחר שהדוח על מערך החינוך החרדי הופץ  וזנה לש
  .להערות בגרסתו האחרונה

ובגין זאת נפיצו , צירפתי מהאמור במכתב לפרק התקציב בדוח זה  .ב    
גם עותק לחבר , אני שולח בזאת בגילוי נאות. ברביעית להערות

  .יתכדי שיוכל להגיב מיד, המועצה המוזכר בפנייתך
להמליץ , פי הפקודה כלל רשאים ראש העירייה וועדת הביקורת עלכ  .ג    

חת עותק גם למאחר וש. על חלק מנושאי ביקורתנו בשנה הקרובה
קלו זאת שחזקה עליהם שי, ר ועדת הביקורת"לראש העירייה וגם ליו
  .וינחונו בהתאם לכך

תכן ותידרש יי, מהמיוחס לכאורה במכתבך לצורך הבדיקה שביקשת  .ד    
אם יימצא שיש דברים בגו , בגינו ביקורת חקירתית ואולי אף פלילית

קטונתי . בדין תורה/בפוליגרף, ואם לא ילובנו הדברים לפני כן
  .מלהפנות ליעדי בדיקה כאלה

  האגף לחינוך חרדינתונים על   4.7  

  כוח אדם -מבנה האגף   4.7.1    

  .משרה מלאהכולם ב ,מזכירהו ממונה על תרבות חרדית, מנהל האגף  

  תלחינוך ותרבות חרדי תקציב האגף  4.7.2    

יותר בפעילות תרבותית האגף עסק  ,מעשה עד ההחלטה האחרונהל  .א    
כולל את  האגף לאיש לציין כי תקציב . וחינוכית לכלל האוכלוסייה

עדיין הוא לא נמצא בסעיפי התקציב משום שנושא החינוך החרדי 
  .של האגף

לא  ,ח לפעילות בלבד"ש 1,600,000-ככלל  2009תקציב האגף לשנת   .ב    
  . שכר המנהל והעובדיםאת כולל 

על פי ספרי החשבונות של  2009-2008לשנים דוח ביצוע להלן   .ג    
  :ח"בש ,העירייה

  2008  2009  הוצאות  סעיף
  893,752  612,800  תושכר ומשכור  1827000110
  105,241  38,249  רכב  1827000140
  89,622  66,071  בית הספר לחזנות  1827000778
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  )המשך(                  
  2008  2009  הוצאות  סעיף

  116,859  403,730  מורשת יהודית  1827000779
  751,857  492,733  תרבות תורנית  1827000780
תרבות תורנית   1827000781

  חרדית
1,040352  1,303,626  

  293,906  229,226  יוזמות חינוך חרדי  1827000728
  291,681  468,963  שכר תרבות חרדית  1827100110
  48,232  84,616  שכר תרבות חרדית  1827100140
  -  5,595  שכר זמניים  1827000300
פעילות תורנית   1827000777

  לביא
165,253  -  

  -  58,070  רכי דתוסיוע לצ  1827000785
  -  100,000  קייטנות וצהרונים  1827000786
  -  27,307  שכר תרבות חרדית  1827000120

  3,805,154  3,792,965  כ"סה
  

מן . 2010הטבלה מבוססת על נתונים שהתקבלו בחודש ינואר     
נוספו סעיפי תקציב שלא היו בשנת  2009כי בשנת  ,עולההטבלה 

למרות תוספת הסעיפים . ח"ש 356,225-המסתכמים ב ,2008
כגון (בעלויות השכר  קיטוןבשל  כ ההוצאות קטנו"סה ,לפעילויות

  ).'דמי הבראה וכו
  

  :20.9.10-מ, ראש מינהל החינוך    
  :הערות מנהל האגף לחינוך תורני    
, 1827000300, 1827000779, 1827000778 -סעיפי התקציב     

לא שייכים לחינוך החרדי ולא שכרם  -  182000780, 1827000777
  .הנמצא בטבלה בסעיף השכר

, 1827100110 - תכר תרבות חרדיסעיפי התקציב בנושא ש    
ל הוכנסו "בסעיפים הנ .לא ברור כפילות סעיפי השכר - 182700140

  .פונקציות שלא שייכות לחינוך החרדי
  

  :ח"בש ,2009-2008לשנים  הכנסות האגףהתפלגות להלן   .ד    
  

   2008    2009  סעיף הכנסות
  150,400  128,080  תרבות תורנית - 1327000920
  3,110  81,205  השתתפות תושבים תרבות חרדית - 1327000420

  153,510  209,285  כ"סה
  

 היווה 2008הכנסות האגף ממשרד החינוך ומגביית משתתפים בשנת   .ה    
בולט לעין היקף . 5%-כהיווה  2009ובשנת  מתוך ההוצאות 4%-כ

זו  עובדה. ףההכנסות המצומצם המתקבל ממשרד החינוך לאג
בנוסף . העירייה במימון הפעילויותגורמת שעיקר הנטל מוטל על 
  .כפי שתוצג להלן ,להכנסות אלה מתקיימת גבייה

  גבייה ממשתתפים בפעילויות האגף  4.8  

מנהל האגף תשלום גובה , בפעילות הכללית המתבצעת על חשבון העירייה  .א  
 )3קופה (שובר תשלום כללי  לעירייה באמצעות ומעבירו, סמלי מהמשתתפים
  .הפרטני, ולא לפי המשתתף

ח בסעיף תקציבי "ש 81,205נגבה סך של  2009בשנת  ,על פי הדיווח  .ב  
  .כאשר סעיף זה לא תוקצב כלל על ידי העירייה, 132700420
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 ,מאחר ואינה נעשית לפני הפעילות ,האגף מסר שקשה לבצע את הגבייהמנהל   .ג  
או /ים לקברות הצדיקים ועביום שנוס כך למשל .צמהאלא רק בעת הפעילות ע

ולא , הגבייה נעשית על פי המשתתפים בפועל באוטובוס עצמו, פעילות אחרתל
 ,תמיד מצליחים לגבות מכולם את ההשתתפות בשל הלחץ הרב באותה עת

שמגיעות משפחות גדולות ולא תמיד כ ,בכניסה לחי כיף דוגמהכמו גם ל
מנהל על מנת למנוע תופעה זו הציע  .ההשתתפות מכולםמצליחים לגבות את 

  .רועיכרטיסים לרכישה מראש לכל א להנפיקהאגף 
ח עבור "ש 800לכל פעילות מתוקצב אוטובוס בסך  ,לפי הוראות גזבר העירייה  .ד  

למשל (כל מבקש טיול . ח למשתתף"ש 20משתתפים בעלות של  40מינימום 
ח לעירייה עבור תשלום "ש 800מתחייב להעביר סכום של ) בית ספר
או /במצב כזה ייתכן כי נגבה סכום גבוה יותר מן המשתתפים ו. האוטובוס

אין על כך פיקוח היות ומועבר סכום קבוע . מספר המשתתפים גבוה יותר
  .ל"כמו כן המשתתפים לא מקבלים קבלה על התשלום הנ. לעירייה

  

  :22.11.10-בתגובה מ, מנהל האגף לחינוך חרדי    
. 2009שנת לפחות כך היה ב. בתי ספר אינם משלמים השתתפות באוטובוס    

  .סיור חינוכי אין השתתפותבבאופן כללי 
  

משתתף  לעיתים ,אדם כלשהות מוטל על לויפעספים בעת ביצוע כאיסוף ה  .ה  
לא נותן קבלות למשתתפים ואת , ל אוסף את הכסף במזומן"הנ. מהקבוצה

 עולה חשש .מעת לעת, הסכום שגבה מפקיד בקופת העירייה בסכום אחד
 .ועבר מלוא הכסף שנגבה לעירייההשבשל היעדר הפיקוח לא  לכאורה
  :לדוגמה

 800 בסך שהופקדו בעירייה ,16.12.09-העתק קבלה מ 97730מספר  3קופה   -    
  .10451מספר הזמנה  ,15.12.09-ח עבור נסיעה לקברות צדיקים ב"ש

, עבור נסיעה לקברות צדיקים 23.12.09-העתק קבלה מ 97731מספר  3קופה   -    
  .ח"ש 800סך ב 10443מספר הזמנה . לא רשום תאריך

  

  :22.11.10-בתגובה מ, מנהל האגף לחינוך חרדי    
  .הכסף שנגבה מועבר במלואו לעירייה וכל, יש פיקוח מלא על הפקדות    

  

  :הערות הביקורתמ  
עלול להיווצר מצב שבו  ,טיולים מסוימים/בהזמנת אוטובוס למפרע לנסיעות  .א  

לא יגיעו משתתפים ואז התשלום לאוטובוס נופל על העירייה ומאידך אם 
חלקם יחזור לביתו מחוסר מקום כלעומת שבא ועלול , מגיע עודף משתתפים

לגרום למפח נפש אצל התושבים ועלול לגרום להתרשמות שלילית ולנזק 
  .תדמיתי לעירייה

  

  :20.9.10-מ, ראש מינהל החינוך    
  :להלן הערתו של מנהל האגף לחינוך תורני    
 ,נוסעים 40במידה ולא הגיעו  .על העירייהתשלום האוטובוס לא נופל     

כך שבכל מקרה הסכום שהעירייה  ,ח"ש 800-התשלום מתחלק באופן יחסי ל
אלה נוהלים ברורים של האגף  .נוסעים מתקבל 40-אמורה לקבל דהיינו ל

  .נוהלי העבודה של מורשת יהודית ותרבות תורניתלא יודע מה  ,לחינוך חרדי
  

עושה כל אחד כפי , הגבייה אבהיעדר נוהלי עבודה ברורים לאגף זה בנוש  .ב  
ניתן לראות  .או החשבות/מעקב ובקרה של מנהל האגף ו, ואין פיקוח, הבנתו
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אך עדיין הוא  ,2009שנת שאחוז הגבייה אמנם עלה ב ד4.7.2בטבלה סעיף 
  .נמוך מאוד

  

  :7.11.10-בתגובה מ, גזבר העירייה  
לאסוף כסף , אסור היה לתת למשתתף בפעולות. ממצאי הדוח חדשים לי בחלקם  

הכסף  את להפקיד, על האחראי לכך, אם נעשית גבייה במזומן. מיתר המשתתפים
. יש לרשום על גבי הקבלה את סכום ההשתתפות. בקופה או בבנק, מיד לכשניתן

  .ק את הליך הגבייהובדי, הממונה על ההכנסות
  

  :22.11.10-בתגובה מ, מנהל האגף לחינוך חרדי  
  .אחוז הגבייה הוא ביחס לדרישה. יש נוהלים ברורים באגף בנושא גבייה  

  

  :16.12.10-בתגובה מ, גזבר העירייה    
   .האגף לחינוך חרדי לא רואה בעין יפה גבייה מהמשתתפים בפעולותיו  .א  
   .ההיום אינה קלגם הגבייה המזערית   .ב  
או  ,כמו נסיעות לקברי צדיקים ,קיימות פעילויות שניתן לגבותן מראש  .ג  

גם בקופת  ,עבורן ניתן לגבות מראש .או אירועי תרבות ופנאי ,טיולים ככלל
  .האתר

  בעירהחרדי החינוך  השתתפות העירייה בתקציב מוסדות  4.9  

במספר סעיפים יחד עם  נרשמה - ל"השתתפות העירייה בתקציב הנ  .א    
לאתר את העלויות הספציפיות /ומאוד קשה לבודד ,בחינוך הרגיל ההשתתפות

 ,במידה ובסופו של דבר יהיה על העירייה ליישם את חוק נהרי. לחינוך החרדי
בלתי הרגיל והתקציב היהיה עליה לאתר את כל הסכומים השזורים בסעיפי 

גם על מנת  ,י אחד לחינוך החרדיעל מנת לקבוע ולייסד תקציב כוללנ ,רגיל
  .מעקב ובקרה, פיקוח ושיהיה ב

 ,מנתונים שהועברו לביקורת על ידי סגנית ראש מינהל החינוך -  מבנים  .ב    
או חוזי התקשרות בין מוסדות החינוך החרדי /מתברר כי אין כל הסכמים ו

להוציא את בית , האוחזים במבנים של העירייה לצורך קיום פעילותם ,בעיר
מבני . ח לחודש"ש 18המשלם דמי שכירות סמליים בגובה  "שובו"הספר 

  .החינוך הציבוריים הועברו לרשות מוסדות החינוך ללא כל הסכמי התקשרות
להוציא  ,וחשמל משלמת העירייה בעבור כל אחד מהמוסדות מים -  הוצאות  .ג    

  .המשלם בעצמו הוצאות אלו "שובו"את בית הספר 
משרות המתוקצבות על ידי משרד החינוך  -מזכירות ואב בית  - כוח אדם  .ד    

להוציא  ,את העובדים ומשלמת את שכרם ההעירייה מעסיק .87%בשיעור 
המעסיקים את העובדים על חשבון העמותות  ,הספר רזאל ומאורות יבת

  .את התשלום שנתקבל בעבורםוהעירייה מעבירה 
הקצבות לכל אחד מבתי הספר בסך כולל של  ההעירייה מעביר - ריהוטו ציוד  .ה    

אינם זוכים הנותרים בתי הספר  שני. בתי ספר חמישהל  ח בשנה "ש 59,999
  .להקצבה עירונית

 259 המאכלס ,מתברר כי העירייה משלמת לבית הספר חפץ חיים - ניקיון  .ו    
 ,ח בשנה ואילו לבית הספר בית יעקב"ש 180,000 ,כיתות 12-בתלמידים 
  .ח"ש 43,218משלמת העירייה רק  ,כיתות 13-תלמידים ב 283המאכלס 

החינוך המוכר שאינו רשמי מפעיל מוסדות חינוך  - מוסדות בחינוך מיוחד  .ז    
בו לומדים תלמידים בעלי לקויות למידה וקוגניציה " תום: "מיוחד כדלהלן

בו לומדים תלמידים בעלי הפרעות נפשיות " ובני ארזים) "יב-ד(ומעלה  תקינה
בשיחה שהתקיימה עם מנהלת ). יב-ז(וקושי התנהגותי בעלי קוגניציה תקינה 
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יחידת החינוך המיוחד עולה כי היחידה נותנת שירותים שוטפים החל מוועדת 
  .וחדהשמה וכלה בשיבוץ התלמידים בחינוך המיוחד במוסדות החינוך המי

חוסר השוויוניות בולט  - היעדר שוויוניות בין כל מוסדות החינוך החרדי  .ח    
  . ילדי העיר הלומדים בחינוך החרדילוגורם לחוסר מתן הזדמנויות שוות 

  ח"בש, ל"מוסדות הנבהשתתפות העירייה   .ט    
  

  
  המוסד

    הוצאות  כוח אדם
סייעות   תחזוקנים  מזכירות  כ"סה

  טיפוליות
עובדות 
  ניקיון

  ריהוט  אחזקה  ניקיון

  328,667  3,794  10,251  43,218      144,287  127,117  בית יעקב
  958,918  28,841  8,562  180,000  245,480  265,936  145,485  111,614  חפץ חיים
  274,943  5,952  80,000  -  -  -  91,887  97,104  אור מלכה

  19,505  12,674  6,831  -  -  -  -  -  רזאל
  20,245  8,338  11,907  -  -  -  -  -  שובו
  10,000  -      10,000  -  -  -  -  -  בת ים
  1,639,278  59,599  127,551  223,218  245,480  265,936  381,659  335,835  כ"סה

  

 ,בעיר החרדי ר משמעותי בין מוסדות החינוךעקיים פ ,הטבלה לעיללפי נתוני       
  .לגורמים לפערללא הסבר , ם המשולמים על ידי העירייהלגבי התשלומי

  

  :7.11.10-מ, מתגובת סגן ראש העירייה לראש מינהל החינוך    
ובו כשמונים " מגן אברהם"יש בית ספר המשתייך למעיין החינוך התורני בשם     

לבית הספר יש סמל מוסד ורישיון . 'ילדים עם שתי כיתות גן כמכינה לכיתה א
השוכן ברחוב צאלח בנחלת  ,אבקש להכניס את בית הספר הזה. ממשרד החינוך

  .ו כמו לכל בית ספר אחרילמצבת בתי הספר החרדים ולהתייחס אל ,'יהודה ב
  

  :9.11.10- מ, מתגובת הגזבר לראש המינהל    
הם אלה העונים על חוק , בתי הספר שיוכרו על ידי העירייה לצורך קבלת כספים    

  .נהרי בלבד
  

  :6.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך ומנהלת אגף אמרכלות    
להם  ,בתי הספר בית יעקב וחפץ חיים ער בטבלה נובע מהתייחסות שונה לשניהפ  

וההתייחסות אליהם כפי שמתייחסים לבתי  1975-היה הסכם עם העירייה כבר ב
מאז משתנה ההתייחסות . לתוקף" חוק נהרי"ספר עירוניים וכך היה עד כניסת 

בימים אלה . י הספר הזכאים על פי חוק זהוהם אמורים לקבל טיפול זהה ליתר בת
  .עובד מינהל החינוך למימוש החוק ולמתן השירותים הנדרשים לפי הצרכים

  

לא ברור מדוע עד עכשיו עדיין  .חוק נהרי נכנס לתקפו כבר לפני כשנתיים  .י  
  .נמשך הטיפול בנושא

  

על התשתיות הפיזיות של  ,2007לימוד לקחים מתוך דוח מבקר המדינה לשנת   10.4  
  מוסדות החינוך במגזר החרדי

  כללי  4.10.1    

ההקמה , ביקורת בנושא התקצובערך שרד מבקר המדינה מ 2007בשנת       
הביקורת נעשתה במשרד . ומצבם הפיזי של מוסדות החינוך במגזר החרדי

להלן . אלעד ומודיעין עילית, בני ברק: החינוך ובשלוש רשויות מקומיות
  .הממצאים עיקרי
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  מיפוי מוסדות החינוך של המגזר החרדי  4.10.2    

ברחבי הארץ פועלים אלפי מוסדות חינוך חרדיים לגילאי חינוך חובה   .א      
מהם מבנים שהוקמו על ידי גורמים פרטיים ואינם , בכל מיני מבנים

  .מבנים יבילים ומבנים שכורים, של משרד החינוך תכניתתואמים ל
, משרד החינוך לא מיפה את מוסדות החינוך במגזר החרדינמצא כי   .ב      

בדבר סוגי המבנים שבהם לא  ,וממילא אין בידו מידע מרוכז
לא בדבר גודל , ל המוסדות החינוך החרדייםממוקמים כל

גם . חצרותיהם ולא בדבר מידת התאמתם לאכלוס מוסדות חינוך
הפיזי לרשויות המקומיות שנבדקו לא היה מידע מלא בדבר מצבם 

  .ןשל כל מוסדות החינוך החרדיים שבתחומ

  חוסר בתשתיות חינוך במגזר החרדי  4.10.3    

במהלך הביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בשלוש הרשויות המקומיות       
נאסף מידע והועלו ממצאים המלמדים על  ,האמורות ובמשרד החינוך

רבות של  בשל חוסר זה שוכנו כיתות. חוסר במבני חינוך במגזר החרדי
ונעשה שימוש , מוסדות החינוך החרדיים במבנים יבילים ובמבנים שכורים

  .חדרי לימודכ) ב"יועץ וכיו, מזכירות, י מוריםחדר(בחדרי ספח 

  הקצאת מבנים למוסדות חינוך  4.10.4    

לית בנו יהמועצה המקומית אלעד והמועצה המקומית מודיעין ע  .א      
מבנים שישמשו , משרד החינוךמתקציבים שהקצה להן , בתחומן

המזוהים עם , את המבנים הן הקצו לגופים פרטיים. מוסדות חינוך
ואלה הפעילו בהם מוסדות חינוך , פלגים שונים במגזר החרדי

  .חרדיים
שתי הרשויות המקומיות הקצו את המבנים שלא על פי עקרונות   .ב      

בשתי הרשויות . נוהל הקצאת מקרקעין שפרסם משרד הפנים
המקומיות לא נמצא תיעוד באשר לאופן בחירת הגופים שזכו לקבל 

גודל (ולא נמצא תיעוד לא בדבר הצרכים , זכות שימוש במבנים
של אותם גופים ) אוכלוסיית התלמידים שנרשמו ללימודים וגילם

על כן אין לדעת כיצד נקבעה זכותם של . ולא בדבר אופן התאגדותם
  .נוך לקבל מבנהאותם גופים המפעילים מוסדות חי

כי ראש המועצה הוא שקבע  ,מתיעוד המועצה המקומית אלעד עולה  .ג      
המועצה המקומית . את אופן חלוקת המבנים לגופים המפעילים

לית הסבירה למשרד מבקר המדינה כי ההחלטות באשר ימודיעין ע
לאכלוס המבנים התקבלו בידי נציגים של אגף החינוך ושל אגף 

בתיקי המועצה לא היה כל תיעוד . אש המועצהההנדסה ועל ידי ר
לו ועל כן אין לדעת א, רמים האמוריםבדבר קיום דיונים על ידי הגו

  .שיקולים הנחו את מקבלי ההחלטות בקביעותיהם
כי  ,משרד מבקר המדינה העיר לראשי שתי הרשויות המקומיות  .ד      

 הדרך שבה הוקצו המבנים ברשויות לגופים פרטיים המזוהים עם
ללא קריטריונים מנחים וללא שקיפות  -פלגים שונים במגזר החרדי 

מנוגדת לכללי מינהל תקין ומאפשרת למסור  -של הליך ההקצאה 
  .מבנים לידי גופים שונים באופן לא שוויוני
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  פיקוח על תשתיות  4.10.5    

כלל אינם פונים למשרד החינוך , מוסדות חינוך חרדיים רבים  .א      
- ט"התשכ, בבקשה לקבל רישיון כנדרש בחוק פיקוח על בתי ספר

ע את מעמדם ואינו מקיים בהם בממילא משרד החינוך אינו קו, 1969
מוסדות  26כך למשל בעיריית בני ברק נמצאו לפחות . כל בדיקה

  .חינוך שלא היו רשומים במשרד החינוך
 195- מ 162- עיריית בני ברק לא קיימה פיקוח על התנאים הפיזיים ב  .ב      

שבהם למדו כמחצית מתלמידי , בתי הספר החרדיים שבתחומה
  .ולא היה בידה מידע על מצב מבניהם, העיר

כי קיום מאגר מידע מלא על כל  ,משרד מבקר המדינה העיר לעירייה  .ג      
תנאי מוקדם לכל ניסיון מוסדות החינוך הפועלים בתחומה הוא 

חצרותיהם ומתקניהם נבנו כיאות , להבטיח שמבני מוסדות החינוך
על העירייה להיערך לקיום פיקוח על . ואין בהם מפגעי בטיחות

  .תשתיות כל מוסדות החינוך שבתחומה

  תשתיות לקויות ומפגעי בטיחות במוסדות חינוך  4.10.6    

מוסדות  186-הלך הביקורת בעובדי משרד מבקר המדינה סיירו במ  .א      
גני ילדים  123- ב: חינוך בתחומי שלוש הרשויות המקומיות שנבדקו

בסיורים בדקו . בתי ספר שכללו פנימיות 11בהם , בתי ספר 63-וב
המבקרים באיזו מידה עומדים המבנים וחצרותיהם בדרישות משרד 

  .להלן ליקויים שהועלו בביקורת. החינוך
במלואם או , מוסדות החינוך שנבדקו בסיור מוקמו 186-מ 125  .ב      

כמה מהמבנים היבילים בבני ברק כלל לא ; במבנים יבילים, בחלקם
שרובם , מוסדות חינוך 125לפחות ; היו ראויים לאכלוס כיתות

מוסדות חינוך לא  105-ב; חסרו מקלטים, מוקמו במבנים יבילים
הילדים שנבדקו כלל לא היו  גני 123-מ 63- ב; היתה נגישות לנכים
מוסדות חינוך בבני ברק  66-מ 11מגרשיהם של ; חצרות למשחקים

  ).מתח גבוה(היו סמוכים לקווי חשמל 

  תנאים פיזיים במוסדות חינוך חרדיים פנימייתיים  4.10.7    

ברוב בתי הספר העל יסודיים לבנים של המגזר החרדי יש לצד בית   .א      
בשלוש הרשויות . ידי בית הספר לנים בהורוב תלמ, הספר פנימייה

, )רובן בבני ברק(המקומיות שנבדקו פעלו עשרות פנימיות חרדיות 
  .ושהו בהן אלפי תלמידים

נמצא כי שלוש הרשויות המקומיות לא קיימו כל פיקוח על התנאים   .ב      
עיריית בני ברק אף לא ; הפיזיים בפנימיות שבבתי הספר החרדיים

גם משרד החינוך לא קיים כל פיקוח . את מספרןידעה את מיקומן ו
כך , וגם לו היה חסר מידע על מיקומן ועל מספרן, על רוב הפנימיות

עוד נמצא כי . שלא הוחלו עליהן דרישות הבטיחות שבנוהלי המשרד
הסמיך את משרד הבריאות לבחון את תנאי  אף על פי שהחוק

יכו לעשות כן הוא לא הסמ, התברואה והגהות הפיזיים בבתי הספר
ומשרד הבריאות כלל לא בדק את מצבן של הפנימיות , בפנימיות
  .החרדיות
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  לימוד לקחים מפסקי דין  4.11  

מועצה מקומית ' עמותת בית הספר התורני הסביבתי נ 09-294מ "ד עת"פסמ  .א  
  :11.4.10-מ' ואח

קיבל את בקשת עמותת בית הספר התורני  בית המשפט לעניינים מינהליים    
סביבתי לקבוע ולהורות כי היא זכאית לתקציב כמפעילה של בית ספר בתחום 

א לחוק 11לפי סעיף , מועצה מקומית מצפה רמון, 1השיפוט של המשיבה 
ולהעביר לה נתונים תקציביים נוספים להם  1.1.08-החל מ, חינוך ממלכתי

אינן מעוגנות  1שפט קבע שטענות המשיבה בית המ. היא זכאית על פי דין
הנחיות מרכז השלטון המקומי אינן יכולות לעמוד . בהוראות החוק והתקנות

ל משרד "לחוזר מנכ 1בניגוד להוראות החוק והתקנות והפרשנות של המשיבה 
. לא היתה במקומה, הפנים ולחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

בקשר לכך יש לנהוג בהשוואה יחסית . וספותהוא הדין ביחס לתכניות נ
וככל שתכניות לימודים נוספות מתוקצבות לבתי ספר , למוסדות הרשמיים

  .יש לכלול אותן גם בתקציב של העותרת, רשמיים שבתחום המועצה
  

  :22.4.10-מ, ל"תגובת הגזבר לנ    
להשתתפות בתי הספר שיוכרו על ידי משרד החינוך כלא רשמיים יהיו זכאים     

כיוון שחלק מהנושאים המתוקצבים היום הינם . עירייה בהתאם לחוק נהרי
הרי שאם בית הספר רוצה שנכיר גם בתלמידים , יחסיים למספר תלמידים

  .עליו להעביר לעירייה את אגרת תלמידי חוץ בגינם, שאינם תושבי העיר
  

           ת ירושלים ישעיהו הורוביץ נגד עיריי 10-06-40362) ם-י(ד עתמ "פסמ  .ב  
  :26.7.10- מ

עתירה שעניינה מבנה בית ספר בירושלים והשאלה שהועלתה האם נפל פגם     
ל הקרובה לידי מוסד חינוך "בהחלטת העירייה לפיה מבנה זה יעבור בשנה

מכיוון שהאחרון , רשמי במקום למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי העברה מלאה
תלמידות מהחינוך המוכר , ות במבנהמאכלס מזה מספר שנים חלק מהכית

מהדיון בעתירה עולה המסקנה כי הרשות המקומית חייבת . שאינו רשמי
כולל הקצאת מבנה ואילו , לקיים חובותיה על פי דין למוסד חינוך רשמי

למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי הקצאת מבנה עירוני או חלק ממנו אינה 
  .חובה אלא עניין של שיקול דעת של הרשות

  :ש לעניינים מנהליים קיבל את העתירה בחלקה בקובעו"בימ    
תוכל , ונוכח דחיפות הזמן ושנת הלימודים הקרבה ובאה, במצב דברים זה    

). בנים" (אהבת ישראל"העירייה לקיים את ההחלטה להעביר את בית הספר 
אין בכך כדי לשחרר את העירייה מחובתה לדון בדחיפות ותוך שקילת , ברם

להקצאת חדרי כיתות ) בנות" (תבונת יעקב"יקולים הנדרשים בבקשת כל הש
אהבת "שאין חולק כי יוותרו בו גם לאחר אכלוסו בכיתות , פנויים במבנה

מתוך חדרי . להצבת מבנים ניידים בחצר) או בנוסף(או לחלופין , "ישראל
ולא יערכו בהם שינויים והם , חדרי כיתות 10הכיתות שבמבנה לא יאוישו 

אם יוחלט " תבונת יעקב"כך שיוכלו לשמש את תלמידות , ותרו פנוייםיו
  .לאשר ההקצאה
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  מקצועות הליבה  4.12  

  לימוד מקצועות הליבה  4.12.1    

עלתה טענה כי מקצועות אלה נלמדים בבתי ספר מסוימים של   .א    
כן עלתה טענה בעת . ובדתי האחר פחות מבחילוני, החינוך החרדי

להשתלב , על מגבלת האפשרויות של בוגרי חינוך כזה, הביקורת
  .לאחר מכן בתעסוקה ובתחומים נוספים בחברה הישראלית

תקף ראש עיר גדולה בתקשורת את מערכת החינוך  2010במאי   .ב    
הממומן על ידי , הוא האשים כי החינוך החרדי הפרטי. החרדית

". מסכן את חוסננו התרבותי והכלכלי"ל מטפח בורות ומדינת ישרא
כן הלין על כך כי בסדרה של חוקים איפשר המחוקק הישראלי את 
הכרסום בחינוך הממלכתי ומדינת ישראל היא כנראה המדינה 

בלי שהוא , היחידה בעולם שבה החינוך הפרטי ממומן על ידי הציבור
החיוניות , וכיותיידרש לקבל על עצמו מינימום של תביעות חינ

  . לעתידה של החברה
אלא מביאה דבר בשם אומרו ועל , הביקורת אינה מחווה בכך דעה  .ג    

מוזכר בזאת כי קודם לכהונתו כראש העירייה הוא כיהן . אחריותו
  .מוסד חינוכי יוקרתי בעירכמנהל 

הועלתה הצעה  17.5.10-שהתקיימה ב 62/10בישיבת הנהלה מספר   .ד    
בהתאם . גבור לימודי יהדות בבתי ספר ממלכתייםלסדר בנושא ת

בבתי  למה לא לתגבר בהתאם את לימודי הליבה נשאלת השאלהלכך 
  ?במוסדות החינוך החרדי/הספר

  בקרת העמידה בדרישות המשרד ללימודי הליבה  4.12.2    

בהקשר להשתתפות העירייה , הנושא עלה גם בדוח ביקורת קודם  .א    
  . במימון מוסדות כאלה

ם מפקחי משרד החינוך עמט, בעת הביקורת פורסם דוח ארצי בנושא  .ב    
    .על מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי

שיעור ההשתתפות החיצונית בתקציב  חושבעל פי הכללים שנקבעו   .ג    
  .תכנית לימודי הליבה וםגם על פי שיעור ייש, המוסד

ע ולגר, לממשלהבזמנו אף פורסמה המלצת היועץ המשפטי   .ד    
מתקציבם של בתי ספר שאינם מלמדים את מלוא לימודי הליבה 

ך ומורשת "לימודים אלה בבתי ספר יהודיים כוללים תנ. כנדרש
  .מתמטיקה ומדעים ואנגלית, עברית, אזרחות, ישראל

אולם לא ננקב , בדוח הוזכר גם מוסד הנוגע בדבר לכאורה בעירנו  .ה    
יוודאו , שתתפות במימון מוסד כזהלפיכך מומלץ שלפני ה. בשמו

בקרות העירייה כי שיעור ההשתתפות תואם את שיעור יישום 
  .שייושמו במלואם, כללהתוך שאיפה לטובת הפרט ו, לימודים אלה

המחייבת , על שולחן הכנסת 2611/18/2הצעת חוק  הונחה 21.7.10-ב  .ו    
מוסד וכי , את לימודי מקצועות הליבה בכל מוסדות החינוך בארץ
  .שלא ימלא אחר הוראות החוק לא יתוקצב על ידי המדינה
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  בתחום זה העסקת קרובי משפחה  4.13  

כי המזכירה של מנהל האגף לתרבות  ,בעיתונות המקומיתבינואר פורסם   .א  
על פי חוק וגם על . היא אשתו של חבר המועצה מחזיק התיקבעירייה חרדית 

אסור להעסיק קרובי  ,בשלטון הציבוריפי כללי האתיקה הציבורית הנהוגים 
משפחה מדרגה ראשונה בפקידות הבכירה ללא אישור של משרד הפנים 

. ל"על פניו נראה כי יש טעם לפגם בנ. ובוודאי שלא בכפיפות ישירה
אשתו של חבר המועצה שמשה בעבר כמזכירה הן שלו והן של מנהל /המזכירה

יה החדש היא ממשיכה לעבוד מאז עבר לבניין העירי. האגף לתרבות חרדית
כך שמזכירתו כפופה  ,כאשר מנהל האגף כפוף לחבר המועצה, כמזכירתו
  .לבעלה

 עוד צוין. ות לבעלהל היתה שהאישה איננה עובדת בכפיפ"תגובת העירייה לנ  .ב  
את תפקידם בהתנדבות  עושים ל"מחזיק התיק הנלרבות  , כי חברי המועצה

  .ואינם נמנים על עובדי העירייה
ה אגף חינוך ותרבות חרדית הוזכר כי /מזכיר 159/2009בבדיקת מכרז   .ג  

אם התפקיד מאויש אז לא ברור . ת עירייה/התפקיד מאויש זמנית על ידי עובד
  ?אם זה עובד או עובדת

  

  :12.8.10- בתגובה מ, ל לאמרכלות"סמנכ  
כפופה המזכירה . אין בעיה בנושא. בשעתו קיבלת חוות דעת שכלל אין כפיפות  

  .מחזיק תיק אינו מנהל העובדים. לראש האגף

  במימון העירייה, המשוב על תלונות בדבר פרסום והפצת עלונים פוליטיים לכאורה  4.14  

  .תלונות כאלה הוזכרו גם בדוח ביקורת בעבר  .א  
שעלות  ןבהקשר לפרסומים בעלו ,ר ועדת הביקורת העלה חשש בנושא"יו  .ב  

המופץ על ידי האגף לחינוך ותרבות  העירייה ובעלוןומנת על ידי הפקתו ממ
  .חרדית

  

  :29.6.10- מ, להלן מתגובת היועצת המשפטית  
הנני סבורה , לאחר שעיינתי בעלון המופץ על ידי האגף לחינוך ותרבות חרדית  .א  

רובו ככולו עוסק בענייני , כי תוכנו של כל אחד מהעלונים שפורסמו עד כה
ך קבע והנכתב על ידי חבר מועצת העירייה ומחזיק בטור המופיע דר. הכההל

מצוין שמו ללא ציון תוארו ותפקידו , תיק חינוך ותרבות חרדית ושירותי דת
עוסקת כולה , גם פעילות אגף התרבות החרדית המפורטת בעלון. הציבורי

  .המיועדת לקהל החרדי, בפעילות עירונית מובהקת
לטענה כי , ותו של סגן ראש העירייהר ועדת הביקורת הועברה התייחס"ליו  .ב  

  .מכיל תכנים פוליטיים ,שעלות הפקתו ממומנת על ידי העירייה, העלון
ע "היועצת המשפטית ציינה כי עיינה במספר גיליונות שיצאו במהלך שנת תש  .ג  

או /ולמיטב הבנתי והתרשמותי אין בעלון מסרים פוליטיים מקומיים ו", 2010
עוסק בענייני תורה ואילו הכתבות שעוסקות במידע עיקר העלון ". ארציים
  .אלא ענייני והילכתי, אינן בעלת גוון פוליטי, העירוני

הרי הכתבה איננה , אף אם מפרסמים בכל שבוע כתבה בעניין עירוני כלשהו  .ד  
בכל מקרה . אלא כתבה אחת לכל היותר ,מהווה את עיקר הכתבות שבעלון
  .שהתקיים בעבור התושבים החרדים, רוניהיא עוסקת בדיווח על אירוע עי

באותם גיליונות . ט"בדקתי בכל הגיליונות שהופיעו מאז חודש אלול התשס"  .ה  
, בראש מאמר שנכתב על ידו ,בהם מופיעה תמונתו של סגן ראש העירייה

נושאת את שמו של  ,התמונה המופיעה שם, ע"ב שבט התש"כדוגמת העלון מכ
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סגן  - ר תפקידואהיותו חבר מועצה וללא ציון תואך ללא ציון , כותב המאמר
  .ראש העירייה

    

את הכללים הרצויים לפעילות כחוק גם , המבקר ממליץ לחזור ולשנן לנוגעים בדבר  
  .בתחומים אלה

ל על חומר מוטעה לכאורה שנופק בזכות עיון "ר ועדת הביקורת למנכ"ממכתב יו  4.15  
  1.12.10-מ בנושא גני הילדים בשכונת נווה חוף

החומר שהועבר אלי במסגרת זכות עיון בנושא גני הילדים , לצערי הרב  .א  
בלתי מושלם ואינו מאפשר קיום  ,חלקי, בשכונת נווה חוף הינו חומר מוטעה

לא , ברשימות שהגיעו לידיי. בדיקה יסודית ומקיפה כמתחייב בנסיבות אלה
, שהופיע הוא כתובתםכל . לרבות שם משפחתם ,הופיעו כלל שמם של הילדים

מ לבצע בדיקה מקיפה על "דבר המונע מן הח, תאריך לידה ומספר נייד בלבד
  .או לאשר תלונות וחשדות לכאורה אשר הועברו אלי בעניין/מנת להפריך ו

עיון בחומר אשר הועבר אליי עד כה מעלה חשד כבד לקיום עברות לכאורה   .ב  
הכל בכוונת , ר ועדת הביקורת"יוהמכהן אף כ ,ובכלל זה הטעיית נבחר ציבור

  .מכוון
כי מתוך  ,בבדיקה שערכתי ומתוך הנתונים המעטים שהעברתם אליי עולה  .ג  

ילדים בני  2, ללא פרטי גיל 25, חולוןומבת ים  5, ילדים 102רשימה של 
ילדים מעל לגיל  35-יוצא מכך ש. ילדים בני שש 9, ילדים בני שבע 24, שמונה
  .חמש

שנתונים אלו אינם סבירים שכן ידוע שגני הילדים מיועדים לילדים עד נראה   .ד  
    .5גיל 

ים יקטיבימהפרטים שהעברתם הינם פ 35%-מנתונים אלו יוצא כי לכאורה כ  .ה  
בבדיקה חלקית שערכתי עם חלק . והילדים הרשומים אינם בגנים האמורים

  .מצאתי כי ילדם כלל אינו בגן, קטן מהמשפחות הרשומות
, ר ועדת ביקורת"ר מועצה ויובהטעיית ח. אני רואה התנהלות זו בחומרה רבה  .ו  

  :לאור האמור אבקש. הינה עברה חמורה ביותר
 ,להורות למבקר העירייה לבדוק באופן יסודי את כל העמותות החרדיות  -    

  .או קרקע למבנים/העוסקות בגני הילדים ואשר קיבלו מבנים ו
  .ת לקביעת קריטריונים בנושא זהלקיים ישיבת מועצה מיוחד  -    

  

  :5.12.10- ר ועדת הביקורת מ"ל העירייה אל יו"מתגובת מנכ  
חסרות והושמטו  העמותהכי רשימות הילדים בגני הילדים של , לגבי  טענתך  .א  

ברצוני לציין כי דבר זה נעשה בשל החשש מפגיעה בצנעת  ,מהם שמות הילדים
  ).על פי הנחיית היועצת המשפטית לעירייה(הפרט של הילדים 

רשימות הילדים שקיבלת הינם רשימות שנמסרו לעירייה , לגבי גילאי הילדים  .ב  
שבתחילת שנת , 7יתכן מאז שילדים בני יכך ש, ע"במהלך שנת הלימודים תש

  .למדו עדיין בגני ילדים ולא בכיתה א, 6היו בני ע "הלימודים התש
במסגרת זכות העיון עלי . כי הוטעת על ידי אינה נכונה, טענתך, לפיכך  .ג  

להמציא לך חומר הנמצא בידי העירייה בלבד ואינו נדרש לערוך ולאסוף 
הרי שדבר זה , ואם הטעתי. וזה בדיוק החומר שנמסר לך, נתונים שאינם בידי

  .כי אף אני הוטעתי, ונה מראש וייתכןנעשה ללא כו
ורה למבקר העירייה לבדוק את התנהלות העמותות אכי , באשר לבקשתך  .ד  

ר "הרי שבמסגרת הסמכויות הקיימות ליו ,החרדיות העוסקות בני ילדים
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במסגרת הנושאים , הינך יכול להמליץ למבקר העירייה, ועדת הביקורת
  .הקצאת המבנים לעמותות החרדיותלבדוק גם את נושא , הנבדקים על ידו

הינך מוזמן להעלות הצעה לסדר , לגבי בקשתך לזימון ישיבת מועצה מיוחדת  .ה  
כי המועצה תקיים דיון מיוחד באשר לקביעת , בנושא ובמסגרתה תבקש

  .הקריטריונים להקצאת מבנים לעמותות חרדיות
  

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך  
חינוך מונה לתאם ולתכלל את הטיפול במסגרת המוכר ראש מטה מינהל ה  .א  

גרת סהשירותים הניתנים למוסדות אלה הם במ). חינוך חרדי(שאינו רשמי 
הצטיידות וכוח אדם ניתנים , תחזוקה, כאשר שירותי אמרכלות ,חוק נהרי

ניתנים על ידי ' נושאים פדגוגים כמו שעות תגבור וכו. במסגרת אגף אמרכלות
ם על שכבות הגיל ואגף הפרט נותן את כל השירות המשלים האגפים הממוני

  .שנדרש
בשבועות אלו אנו עוסקים בהכנת תכנית אחזקה והצטיידות לבתי הספר   .ב  

כמו כן  .רכיהםועל מנת לתת מענה לצ ,המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי
מספר בתי : כגון ,אנו עובדים על איסוף כל הנתונים בנושא החינוך החרדי

  .'מצבת תלמידים וכו, רישיונות, מספר גני ילדים, ספר
כולי תקווה כי תוך זמן לא רב נוכל להכניס את פעילות החינוך המוכר שאינו   .ג  

  .רשמי למסלול עבודה מסודר

  ידיעה על מפעיל גנים חרדי שמפעיל גנים לאוכלוסיה החילונית בעיר  4.16  

מה ידיעה על מפעיל גנים חרדי וחבר מועצת העיר בת פורס, 2010בסוף דצמבר   .א  
, בהם גם תלמידים מבוססים ,שמפעיל בעירנו גנים לאוכלוסייה החילונית, ים

בעוד גננות של גנים , ח לחודש שכירות"ש 18ומקבל מבני עירייה בסכום של 
  .פרטיים בעיר משלמות סכומים גבוהים הרבה יותר כשכירות למבני עירייה

כי ככל , היתה 2.1.11-פנה בנושא למנהל אגף נכסים ותשובתו מ המבקר  .ב  
  .הנראה מדובר בנוהל הקצאת נכס לעמותות של ועדת הקצאות

  

   המלצות  . 5

מכלל  10%-שמהווה כ ,האוכלוסייה החרדית ורכידעת לצהלהיערך ולתת את   5.1  
החילונית ווה למערכת החינוך שירותי חינוך באופן ש הולספק ל ,האוכלוסייה בעיר

 .בהתאם לחוק, בעיר
  

, לרבות מבנים, על מינהל החינוך לאסוף את כל המידע בתחום החינוך החרדי  5.2  
הכספים המושקעים שכיום ו, תקציבים, גני ילדים, בתי ספר, מספר תלמידים

ולרכזו בידי גורם , יפי תקציבי החינוך הרגיל בעירייהנמצאים מפוזרים בכל סע
  .מרכזי אחד

  

לרבות מבנה  ,הלי עבודה בתחום החינוך החרדיומינהל החינוך להיערך להכנת נ על  5.3  
אופן קביעתו ובדיקת  - תקציב , סמכויות ואחריות, חלוקת תפקידים, אירגוני
  .'כוח אדם מתאים וכו, ניצולו

  

את הכלים והמשאבים הנדרשים על מנת האגף לחינוך ותרבות חרדית לתת בידי   5.4  
  .בחינוך החרדי ולטפל בנושא על פי החוק והנהלים להגיע אל קהל היעד

  

לבתי שמשמעותן להפסיק העברת התקציבים  ,בר בנושאזלמלא את הנחיות הג  5.5  
  .הלי תקצוב חדשיםובמתכונתה הקיימת ולקבוע נהספר בחינוך החרדי 
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 ,החינוך להתערות במערכת החינוך החרדי ולדרוש מילוי הנחיות ארציות על מינהל  5.6  
  .כגון לימודי ליבה

  

  :5.6, 5.3, 5.2לסעיפים  20.9.10-מ, ראש מינהל החינוך    
  :להלן הערות מנהלת אגף אמרכלות    
כדי לקדם מפתח אחיד לתקצוב  ,מינהל החינוך עורך בימים אלה איסוף נתונים    

ל "בימים הקרובים יעבור מסמך זה לאחר אישור מנכ. עירוני לפי חוק נהרי
  .עירייה לידי ראש העירייההעירייה וגזבר ה

      

הקצאת קרקעות ומבנים ללא "בנושא  5/2001ל משרד הפנים "על פי חוזר מנכ  5.7  
על העירייה לערוך הסכמים בין הרשות המקומית , "תמורה או בתמורה סמלית

מומלץ לעירייה  .לו מוקצה מבנה עירוני לצורך קיום פעילותו ,לבין הגוף המקבל
  .במוסדות החינוך המוכר ושאינו רשמי ל גם"ך חוזים כנולער

  

  .ל בהקדם"למנות בעל תפקיד ליישום כל הנ  5.8  
  

או כל גורם שייבחר על ידי העירייה לבנות תקציב כוללני אשר יספק את /על האגף ו  5.9  
כל השירותים הניתנים לאוכלוסייה במערכת החינוך היסודית והעל יסודית וכן 

  .תרבות הפנאי כגורם מתכלל
  

לאחר , המשך בנושא/מוצע לקיים ביקורת מעקב ,בהמשך לממצאים דלעיל  5.10  
  .שייושמו המלצות הראשוניות דלעיל

  

על האגף להקפיד בנושא הגבייה מהמשתתפים בפעילויות השונות על ידי ניפוק   5.11  
  .כרטיסים מראש לאירועים המתקיימים במהלך כל השנה

  

  :22.11.10- בתגובה מ, עורכת הנהלים    
אשר בשלבי עריכה , טיול/דמי השתתפות עבוד סיור/כרטיסים/הוכנה דוגמת קבלות    

  .וגיבוש מול הממונה על ההכנסות
  

, )בדוח 4.15ראה סעיף (ל העירייה "ר ועדת הביקורת למנכ"בהקשר למכתב יו  5.12  
. מומלץ שכל חומר המועבר בעירייה ייבדק כנדרש וכל האמור בו יהיה מדויק

בהקשר לפרסומים בעת הביקורת על הצגת נתונים בלתי מדויקים של תלמידים 
מומלץ שבקרות העירייה , כדי לקבל את תמורתם התקציבית, ק אחרות"ברשומ

או /ימון העירייה ובמ/בתחומים שבאחריות, יוודאו שאין מקרים כאלה בעירנו
ר הוועדה לקבוע תבחינים גם בנושא "מקובלת על הביקורת המלצת יו. באמצעותה

  .זה ולשקול לפעול בתחומיו על פי נוהל מאושר
  
  

      


