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II מיוחדהיבטים במערך החינוך ה  
  
  

  הגוף המבוקר או הנוגע בדבר
  /אמרכלותאגף /אגף חשבות/השירות הפסיכולוגי/יחידה לחינוך מיוחד/פרטשירותי אגף /מינהל חינוך ○

  יםיסודי בתי ספרגף א/אגף חינוך קדם יסודי    
  עורכת נהלים/אגף משאבי אנוש/מינהל אמרכלות ○
  אגף נכסים/ממונה על הכנסות/הכספיםמינהל  ○
  היועצת המשפטית לעירייה ○
  בטיחות בעבודהממונה על  ○
  מוסדות חינוךבטיחות /ע"מינהל שפ ○
  
  
  

  הרקע הכללי  .1

תכנית ( 2002-ג"מתשס 7ותוספת תיקון מספר , 1988-ח"התשמ ,חוק חינוך מיוחד   1.1  
  .21ועד  3חלים על כל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים מגיל  )שילוב

  

על מנת , חוקים אלו מעניקים לאוכלוסיית הילדים חינוך ושירותים נלווים בחינם   1.2  
קיום . לקדם ולפתח את כישוריו של כל אחד מהילדים בעל הצרכים המיוחדים

  .והמדינה כאחדמוסדות חינוך מיוחד לפי חוקים אלו חל על הרשות המקומית 
  

תכנית ( 2002-ג"מתשס 7ותוספת תקן מספר  1988-ח"התשמ ,החינוך המיוחד בחוק  1.3  
בעלי  פורטו כל ההליכים המאפשרים מתן שירות זה לאוכלוסיית הילדים ,)שילוב

  .הצרכים המיוחדים
    

בעלי הילדים בדוח ביקורת זה נבחנו האופן והיישום של חוקים אלו על אוכלוסיית   1.4  
  .הצרכים המיוחדים בעיר

  

  הרקע הייחודי  . 2

ודיות בחינוך מסגרות ייע תכוללה ,מפעילה מערכת חינוך מיוחד בעיר העירייה  2.1  
. 21החל מגיל הגן עד לגיל  ,ה/ת התלמיד/ממנו סובל המותאמות לסוג הלקות

עתיר , מאופיינות במספר תלמידים מצומצםהיא שהן מערכות הללו בהייחודיות 
הרחבת חוק החינוך המיוחד בנושא עם . ופעילויות מיוחדותמטפל כוח אדם 

המותאמות  ,מערכות מיוחדות בבתי הספר הרגילים גם מפעילה העירייה ,השילוב
  .חרף לקותם הרגילה לים להשתלב במערכת החינוךהמסוגלתלמידים 

  

מתקצב משרד החינוך על פי מפתחות שנקבעו על ידו  העירונית החינוךמערכת את   2.2  
העירייה מצידה מוסיפה את חלקה הקבוע בחוק . לתלמיד לכל ספציפית םומותא

  .ר בהתאם לצורךיות אף ולעיתים
  

הרי שכל נושא  ,חינוך המיוחד במינהל החינוךב המטפלתאף על פי שיש יחידה   2.3  
, בלבד בין מספר אגפים ואינו מתמקד ביחידה זו תנהלהפעלת החינוך המיוחד מ

לנושא הכספי של ; גני ילדים של החינוך המיוחד אגף גני ילדים מופקד על: למשל
הגיל וכמוטמע אלא אך ורק על פי שכבת , החינוך המיוחד אין ביטוי ביחידה עצמה

   .'בחינוך הרגיל באגפים השונים של מינהל החינוך וכו
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  :16.9.10-מ, נוך יסודימנהלת אגף לחי    
  .רק לחינוך הרגיל בכללותו, אין ביטוי כלל לנושא החינוך המיוחד באגף חינוך יסודי    

  

  :19.9.10-מ, מנהלת יחידת החינוך המיוחד    
ותהליכים מול ההורים באחריות  ץהשיבו, חלוקת התפקידים היא שההשמות    

כספים וסייעות באחריות האגף לחינוך קדם , נושא תפעול הגנים. החינוך המיוחד
  .יסודי

    

אגפים  ,כספים, בכל המערכות של מינהל החינוך מטופלהחינוך המיוחד נושא   2.4  
מרכז את כל ההיבטים /משאבי אנוש ואין גורם אחד האמון, לוגיסטיקה, מקצועיים
יכול להיווצר מצב  ,מווסתובהיעדר גורם  מרכז . ייחודית הזומערכת ההבהפעלת 
תר יוכה ליז ,של החינוך המיוחדת גראו מערכת מס/שתלמיד אחד ו ,לכאורה

  .חסרים אותם יהיו ואחריםמשאבים עירוניים 

 
   הביקורתיזום ומהלך י   .3

   .ביקורת בתחום החינוךההנושא נמצא בתכנית השנתית והרב שנתית של    3.1     
  

עזבה את התפקיד (דאז  ראש המינהל לחינוך סגניתעובדי הביקורת נפגשו עם   3.2  
מנהלת יחידת החינוך , מנהל אגף הפרט, )ודדיםלאחר מספר חודשי עבודה ב

הסברים ומסמכים בתחום  קיבלו מהם , הנוגעים בדבר המיוחד ועובדים נוספים
  .הביקורת בנושא

  

  .ט"ל תשס"דוח הביקורת מתייחס לתקופה של שנה  3.3  
  

  .ו להתייחסות הנוגעים בדברנשלחטיוטות הדוח   3.4  

 
  ממצאים  .4

  המבנה הארגוני  4.1  

. היחידה לחינוך מיוחד בעירייה הינה חלק מאגף הפרט הפועל במינהל החינוך  
  :היחידה כוללת ארבע עובדות כלהלן

  

  הגוף הממנה  היקף משרה %  תפקיד
  החינוך מינהל  100  מנהלת היחידה
  החינוך מינהל  100  רכזת ועדות

  משרד החינוך  30  ר ועדת השמה"יו
  החינוך מינהל  60  מזכירה

    290  ה"ס
  

  :16.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך ומנהלת אגף אמרכלות  
 2011ומינואר  100%-ל 60%-ספטמבר גדל היקף משרתה של המזכירה מבחודש   

  .לאור גידול במספר הנבדקים ,במשרה נוספת לרכזת ועדת השמה 30%יהיו 

  על פי מנהלת היחידה ,תפקידי היחידה לחינוך מיוחד  4.2  

בהתפלגות , תלמידים 1,971הכולל , מתן שירות למערך החינוך המיוחד בעיר  .א  
מגיעים מחוץ התלמידים  408 ,תלמידים תושבי ראשון לציון 1,342 :כלהלן
בעיר פועלים ארבעה  .יוצאים ללימודים מחוץ לעירה י העירתלמיד 221 ,לעיר

כמו כן פועלות כיתות לחינוך מיוחד  .גני ילדים 33-בתי ספר לחינוך מיוחד ו
  . בתוך בתי הספר הרגילים בעיר
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על פי החוק תלמידי החינוך המיוחד היחידה עוסקת במתן זכאויות ל  .ב  
  .ת החינוך המתאימות לכל אחד מהםוובשיבוצם במסגר

 די שנה מדצמברהיחידה מנהלת את ועדות ההשמה המתקיימות בתקופה מ  .ג  
, מוסמכות ליתן אישור השמה לכל אחד מהתלמידים בחינוך המיוחד ,עד מאי

  .מידי שנה 800-כ
  

  :19.9.10-מ, מנהלת יחידת החינוך המיוחד    
המאושרות  ,ישנן ועדות. מאי-מרבית הוועדות מתקיימות בחודשים דצמבר    

כוועדות חריגות על ידי מנהלת המחוז במשרד החינוך ומתקיימות לאחר מועד 
ספר הוועדות מבשנה האחרונה היה גידול של למעלה מעשרה אחוז ב. זה

  .]לכל ילד דיון נפרד[דיונים  800-והתקיימו למעלה מ
    

היחידה מנהלת ועדות שיבוץ לתלמידי העיר ולתלמידי החוץ המגיעים   .ד  
בוועדות אלו משובצים כל . מתעתדים ללמוד בעירומרשויות סמוכות 

  .התלמידים במוסדות המתאימים להם
 יהדנות במתן שעות שילוב לילד ,שילובההיחידה מנהלת ועדות ערר על וועדות   .ה  

  .ים להםבתי הספר והגנים במוסדות המתאימ
להבטיח את שילובו  על מנת, היחידה מנהלת קשר שוטף עם כל אחד מההורים  .ו  

  .הן בעיר והן מחוצה לה, המוצלח של התלמיד במערך החינוך המיוחד
  

  :19.9.10-מ, מנהלת יחידת החינוך המיוחד    
  .ישנם מקרים רבים בהם הקשר יותר שוטף ואינטנסיבי    
    

שוטפים במוסדות החינוך בעיר ומחוצה לה להבטחת היחידה עורכת ביקורים   .ז  
  .מערך לימוד המתאים לכל אחד מהתלמידים

  תכנית העבודה השנתית של היחידה לחינוך מיוחד  4.3  

כפי שצוין (ל משרד החינוך "הפעלת ועדות סטטוטוריות על פי הנחיות מנכ  .א    
  ).לעיל

  .החינוכיים בעיר ומחוצה להשיבוץ תלמידי החינוך המיוחד במערך המוסדות   .ב    
  .תכנון מראש של פתיחת וסגירת מוסדות חינוך מיוחד בעיר  .ג    
הכולל , מערך ההסעות הפועל במינהל החינוךשיבוץ תלמידי החינוך המיוחד ל  .ד    

העברת שיבוץ תלמידי החינוך המיוחד ודף זכאות התלמיד למנהל מערך 
  .ההיסעים

, חשבות, אמרכלות, גזברות: נים בעירייהעבודה שוטפת מול האגפים השו  .ה    
  .חינוך על יסודי, חינוך יסודי, חינוך קדם יסודי

  

  :16.9.10-מ, מנהלת האגף לחינוך יסודי      
אגף חינוך יסודי מטפל כרגע אך ורק בבתי ספר  :רוט של העבודה השוטפתיפ      

האגף לחינוך יסודי לא . המוגדרים חינוך רגיל ובהם כיתות של חינוך מיוחד
  .נוגע ככלל במוסדות החינוך המיוחד בעיר

  

שנת  -מחובתה של היחידה לעמוד בלוחות זמנים קשיחים של מערך החינוך   .ו    
תלמידים במערך החינוך המיוחד על מנת להצליח ולשבץ את כל ה, הלימודים

  .בעיר ומחוצה לה
היחידה עומדת בקשר שוטף מול משרד החינוך בקבלת תקציבים לכל אחד   .ז    

  .מהתלמידים במערך החינוך המיוחד
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  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד      
 .לא בסמכות היחידה לחינוך מיוחד      

  מוסדות החינוך המיוחד בעיר  4.4  

היחידה לחינוך מיוחד מרכזת את הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי     
היחידה מקיימת ועדות השמה וועדות שיבוץ לחינוך המיוחד וכן נותנת מענה . 21-3

ופיע באתר האינטרנט של העירייה נכון הכפי ש ,לפניות הורים ולצוותים חינוכיים
  .8.8.10-ל

  הגיל הרך  4.4.1    

מיועדים לילדים בעלי עיכוב התפתחותי ועיכוב  -יפוליים גנים ט  .א      
  .שפתי

, אוטיזם(ועדים לילדים בעלי לקות תקשורת ימ - גנים תקשורתיים   .ב      

PDD.(  
  .מיועדים לילדים בעלי לקות שמיעה -ש "גני לק  .ג      
אשכול גנים המיועדים לילדים בעלי עיכוב התפתחותי  -מעון ורד   .ד      

  .שכליפיגור , משמעותי
היחידה לחינוך מיוחד בשיתוף השירות הפסיכולוגי ומשרד החינוך   .ה      

הערב . מקיימים מדי שנה לפני הפסח ערב פתוח בגנים המיוחדים
מיועד להורים שילדיהם יכנסו לראשונה למסגרת גני החינוך 

  . המיוחד

  יתות מיוחדות בבתי ספר רגיליםכ  4.4.2    

          עדות לתלמידים בעלי לקויות למידה מיו - קויות למידה כיתות ל  .א      
  ).יב-א(

  ).21-א(מיועדות לתלמידים בעלי לקות תקשורת  -כיתות תקשורת   .ב      
מיועדות לתלמידים הזקוקים למסגרת הנותנת  -כיתות התנהגותיות   .ג      

  ).ט-א(מענה בתחום עיצוב ההתנהגות 

ק מוחין ובנכויות מיועדות לתלמידים הלוקים בשיתו - CPכיתות   .ד      
  ).ט-א(פיזיות 

  בתי ספר לחינוך מיוחד  4.4.3    

בית ספר לעיצוב התנהגות לתלמידים בעלי קוגניציה תקינה  -ארזים   .א      
  ).י-א(

  ).21- א(בית ספר לתלמידים בעלי פיגור קל עד בינוני  -בלקינד   .ב      
, אוטיזם: בית ספר לתלמידים בעלי לקות תקשורתית -שקמים   .ג      

PDD )21-א.(  
בית ספר לתלמידים בעלי פיגור שכלי בינוני עד פיגור קשה  -חצב   .ד      

  ).21-א(וסיעודי 
תלמידים בעלי לקויות למידה וקוגניציה ) מוכר שאינו רשמי( -תום   .ה      

  ).יב-ד(תקינה ומעלה 
לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות ) מוכר שאינו רשמי( -בני ארזים   .ו      

  )יב-ז(התנהגותי בעלי קוגניציה תקינה וקושי 
לתלמידים בעלי שיתוק מוחין ) מוכר שאינו רשמי( -צעד קדימה   .ז      

  ).כיתה ו עד שלושגילאי מ(ונכויות פיזיות 
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  ט"ל תשס"בשנה פירוט מוסדות החינוך המיוחד בעיר  4.4.4    
  

  תלמידי   שם המוסד
  ראשון לציון

כ "סה  תלמידי חוץ
  תלמידים

  69  46  23  "שקמים"הייחודי בית הספר 
  81  34  47  "חצב"מעון יום 

  91  45  46  "בלקינד"בית הספר 
  101  68  33  "ארזים"בית הספר 

  285      (*)גני ילדים 33
  . לא התקבלו נתונים מהי החלוקה בין מספר התלמידים מראשון לציון למספר תלמידי חוץ*               

  

מופעלים על ידי העירייה , בחינוך המיוחדבתי הספר לחינוך מיוחד והגנים     
עוזרות , מזכירים, שרתים: מתקציבים המועברים ממשרד החינוך בעבור

ציב מיוחד בגין הפעלות מיוחדות בחופשות קסייעות צמודות ות, גננות
  .החגים ובחופשת הקיץ

  אופן קליטת תלמידים  4.4.5    

התלמיד לענות על על  ,על מנת להיקלט באחד ממוסדות החינוך המיוחד      
  :התנאים הבאיםשלושת 

  .הניתנת במעמד ועדת ההשמה -זכאות מתאימה   .א      
הקובעת את המוסד המתאים ביותר לתלמיד הן בעיר  -ועדת שיבוץ   .ב      

  .והן מחוצה לה
  .עמידה בתקן משרד החינוך  .ג      
 פיקוחהועדות ההשמה והשיבוץ מתקיימות בעיר ומתנהלות בשיתוף     

  .והיחידה משרד החינוך מטעם

  דיון-ועדת השמה  4.5  

ובו , הוטלה החובה לקיים ועדת השמה, 1988-ח"משהת, בחוק חינוך מיוחד  .א    
הרכב ה .סמכויותיה ותהליכי הערר על קביעותיה, תפקידה, בהכנקבע הר

שני מפקחים של משרד החינוך , ר"נציג מינהל החינוך המכהן גם כיו :כולל
פסיכולוג חינוכי לפי חוק , וא מפקח לחינוך מיוחד או נציגיהםשאחד מהם ה
רופא מומחה ברפואת , מטעם מינהל החינוך 1977-ז"שלהת, הפסיכולוגים

עובד סוציאלי בעל ניסיון של חמש , דים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאותיל
ך רשימה שיקבע שר שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים מתו

שיקבע השר מתוך  כפי ילד בעל צרכים מיוחדיםהורה ל, והרווחההעבודה 
  .רשימות שיגישו לו ארגוני הורים מסוגו במערכת החינוך

ת /בית הספר שבו לומד, לוועדת ההשמה הוריםיכולים לפנות  ,על פי החוק  .ב    
, ט"אלו, מנהל החינוך או ארגון ציבורי כמו המועצה לשלום הילד ,ה/הילד
, הורים הרוצים לכנס ועדת השמה לדון בעניינו של ילדם. ניצן ועוד ,ש"אנו

  .ר ועדת ההשמה"צריכים לפנות ליו
את וועדת ההשמה היא הקובעת את זכאותם של ילדים לחינוך מיוחד   .ג    

כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל או בית , כיתה רגילה: המסגרת המתאימה להם
  .ספר מיוחד

 ,ועדה באתר האינטרנט של העירייהומפרסמת ה ,בראשית שנת הלימודים  .ד    
תהליך הזכאות ותאריכי ועדות וסוגי  ,לוועדת ההשמהיה יהנחיות לאופן הפנ

  .מסגרות
מפורטים נושא זכאות  בהם ,ים למנהליםזרכמו כן מופצים בבתי הספר חו  .ה    

תחנות להתפתחות הילד  ארבעובנוסף נשלחים מכתבים ל, נדרשיםומסמכים 
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ב תלהורים הזכות לקבל הודעה בכ. אחרון להגשה מועדדפי הסבר ובעיר עם 
החלטה שמתקבלת בענייני ילדם ואת הנימוקים על כל על כל זימון לוועדה ו

  .לקבלתה
מתקיימות כל שנה מתחילתה ועדות ההשמה  ,על פי הוראות משרד החינוך  .ו    

 ,המועדאחר משרד החינוך אינו מאשר קיום ועדות השמה ל. ועד סוף מאי
למעט במקרים מיוחדים שבהם היתה בעיה לאבחן את הילד במהלך שנת 

שמה הוא כי יש ההרציונל של הגבלת מועדי כינוסן של ועדות . הלימודים
יש ליידע את הורי הילד ולשבץ אותו לפי , להיערך לקראת שנת הלימודים

ת השלמת ההורים עם החלט, תהליך השיבוץ משך .בתיאום עם הוריו, צרכיו
אורכים  ,משלבים אלה ועדת השמה ונכונות בית הספר לקלוט את התלמיד
ספטמבר בכדי שבאחד  ,זמן ויש להבטיח כי התהליך יסתיים עד סוף אוגוסט

הורים המגישים בקשה לאחר . בץ במסגרת החינוך שאליה הופנהוהילד יש
 מודעים לכך כי דיון מאוחר יותר עלול לגרום שהילד ישובץ ,המועד הנקוב

במסגרת חינוכית שאינה מועדפת עליהם או שהשיבוץ ידחה לשנת הלימודים 
  .הבאה

 מתוכם שנייםב ונכח עובדי הביקורתועדות השמה ו דיוני נתקיימו 29.8.10-ב  .ז    
ה היו ישיבחברי הוועדה שנכחו ב .]כל דיון בילד מסוים נקרא ועדת השמה[
נציגת ועד , משרד החינוךנציגת , ר הוועדה מאגף הפרט במינהל החינוך"יו

. ה נוספיםמשפחבני הורים והו הילד  ,הורים ארצי ונציגת השירות הפסיכולוגי
ם ובאישור משרד יבשל מקרים חריג( 31.5 - הוועדה דנה לאחר המועד הקבוע

חברי הוועדה הציגו את . דיון של כל ילדל כשעה להוקדשה כחצי  .)החינוך
ההורה קיבל את , דליוו דעתם על ההנתונים של הגורמים המקצועיים שח

התייחסות לחוות הדעת וכן בקשות , יבור להעלאת האילוציםדרשות ה
ושתייה  דחדר הדיונים היה נעים ומזמין ואף הוגש בו כיבו. והעדפות

ר הוועדה מילאה פרוטוקול באופן ידני "במהלך הוועדה יו .למשתתפים
  .נחתם בידי הפסיכולוגיתהוא כשבסוף הוועדה 

הגורמים מטעם העירייה שנכחו בוועדה היו בקיאים כי הביקורת התרשמה       
למעט צלצולי , מהלך הוועדה התקיים ברובו ללא עיכובים .בנושא הנדון

והסיט  עדבר שהפרי, מכשירי טלפון ניידים שהושארו פתוחים במשך הישיבות
  .את תשומת הלב מהדיון עצמו

ביחידה לחינוך מיוחד  ,במשרדי אגף הפרט עובדי הביקורת וביקר 7.9.10-ב  .ח    
אופן מילוי נבחן  .עם יושבת ראש ועדת ההשמה ועם מנהלת היחידה וונפגש

 800-פרוטוקולים מתוך כ 12של  םגבדק מדהפרוטוקולים בוועדות ההשמה ונ
 דכל פרוטוקול מתייחס ליל .א"ועדות השמה שנערכו לשנת תשעדיונים של 

  .ילדים 800-דנו ב, עדותדיונים של הוו 800- ב .אחד
  :םדגמלהלן נתוני  ה      
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אופן מילוי פרוטוקול 
  ותשדלפי 

  פרוטוקול
1  

  פרוטוקול
2  

  פרוטוקול
3  

  פרוטוקול
4  

  פרוטוקול
5  

  פרוטוקול
6  

מודפסים   פרטי התלמיד
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

  :נוכחים בדיון
  ועדהחברי 

  מודפסים מראש
ממלאי מקום בכתב 

  יד

מספרי 
עודות ת
 הותז

  חסרים

מספרי 
תעודות זהות 

  חסרים

מספרי 
תעודות 

זהות 
  חסרים

מספרי 
תעודות 

זהות 
  חסרים

מספרי 
תעודות 

זהות 
  חסרים

מספרי 
תעודות זהות 

  חסרים

  :נוכחים בדיון
  מוזמנים

  מודפסים מראש
ממלאי מקום בכתב 

  יד

עמודה 
לא /נוכח
  ריקהנוכח 

עמודה 
לא נוכח /נוכח
  ריקה

עמודה 
לא /נוכח

  נוכח ריקה

עמודה 
לא /נוכח

  נוכח ריקה

עמודה 
לא /נוכח

  נוכח ריקה

עמודה 
לא נוכח /נוכח
  ריקה

  מלא  מלא  מלא  מלא  מלא  מלא  מסמכים מצורפים
מהלך הדיון 

  בהשתתפות ההורים
נרשמה   מלא  מלא

 ילההמ
  "זכאות"

  מלא  מלא  מלא

מהלך הדיון 
חברי ת בהשתתפו

נרשם (ועדה בלבד 
אי  כאשר ישנן
  )הסכמות

  ריק  ריק  ריק  ריק  ריק  ריק

תוצאות   ריק  מלא  מלא  מלא  מלא   פרטי ההחלטה
הצבעה מספר 

  לא ברור
סיכום עמדת 

  ההורים
  מלא  מלא  מלא  מלא  מלא  מלא

  מלא  מלא  מלא  מלא  מלא  מלא  נימוקים להחלטה
  ריק  ריק  ריק  מלא  ריק  ריק  הערות

אישור על רישום 
  קולופרוט

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם זמן 
  דיון

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם זמן 
דיון ושם 

החותם אינו 
  ברור

  

    
  

אופן מילוי 
 לפי  פרוטוקול
  ותשד

  פרוטוקול
7  

  פרוטוקול
8  

  פרוטוקול
9  

  פרוטוקול
10  

  פרוטוקול
11  

  פרוטוקול
12  

מודפסים   פרטי התלמיד
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

מודפסים 
  מראש

  :נוכחים בדיון
  חברי ועדה

  מודפסים מראש
ממלאי מקום בכתב 

  יד

מספרי 
תעודות 

זהות 
  חסרים

מספרי 
תעודות 

זהות 
  חסרים

מספרי 
תעודות 

זהות 
  חסרים

מספרי   ריק
תעודות 

זהות 
  חסרים

מספרי 
תעודות זהות 

  חסרים

  :נוכחים בדיון
  מוזמנים

  מודפסים מראש
ממלאי מקום בכתב 

  יד

עמודה 
לא /נוכח

  נוכח ריקה

עמודה 
לא /נוכח

  נוכח ריקה

עמודה 
לא /נוכח

  נוכח ריקה

עמודה   ריק
לא /נוכח

  נוכח ריקה

עמודה 
לא נוכח /נוכח
  ריקה

  מלא  מלא  ריק  מלא  מלא  מלא  מסמכים מצורפים
מהלך הדיון 
בהשתתפות 

  ההורים

  מלא  מלא  ריק  מלא  ריק  מלא

מהלך הדיון 
בהשתתפות חברי 

נרשם (ועדה בלבד 
אי  ןכאשר ישנ
  )הסכמות

  ריק  ריק  ריק  ריק  ריק  ריק
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  )המשך(  
  

אופן מילוי 
 לפי  פרוטוקול
  ותשד

  פרוטוקול
7  

  פרוטוקול
8  

  פרוטוקול
9  

  פרוטוקול
10  

  פרוטוקול
11  

  פרוטוקול
12  

לא נרשמו   מלא  ריק  מלא  מלא  מלא   פרטי ההחלטה
תוצאות 
  ההצבעה

סיכום עמדת 
  ההורים

  מלא  מלא  קרי  מלא  מלא  מלא

  מלא  מלא  ריק  מלא  ריק  ריק  נימוקים להחלטה
  ריק  ריק  ריק  ריק  ריק  ריק  הערות

אישור על רישום 
  ולקפרוטו

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם 
  זמן דיון

לא נרשם זמן 
ישנה  ,דיון

חתימה ללא 
ציון שם 
  החותם

  

  :24.10.10-בתגובה מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד      
בעמודה  √סימון . עמודת נוכח ריקה משמע לא הגיע: לגבי ציון נוכחים בדיון      

  .משמע נכח
  

כי נמצאו מספר ליקויים אשר מופיעים  ,מתוך נתוני הטבלה ניתן לראות  .ט    
כגון אי מילוי מספרי תעודות זהות  ,באופן גורף ובכל ועדות ההשמה שנדגמו

יון צהיעדר , המוזמנים וממלאי מקומם, של הנוכחים בדיון חברי הוועדה
זמן הדיון בוועדה לא צוין על ידי רושם  ,נוכחותם של הרשומים בפרוטוקול

  . הפרוטוקול
אך לא מולא כל פרט אחר וכן לא  ,פרוטוקול שבו הודפסו פרטי התלמידנמצא   .י    

                . ל היו ריקיםוקוטושכן כל פרטי הפר ,צוינה הסיבה לאי קיום הוועדה
בחלק , לא נרשמו בפרטי ההחלטה תוצאות ההצבעה מהפרוטוקולים 25%-בכ

רור וסיכום מהפרוטוקולים שם החותם על הפרוטוקול היה חסר או לא היה ב
  .עמדת ההורים היה ריק

הינו אחד מציוני הדרך החשובים בטיפול בתלמיד  ,מילוי פרוטוקול הוועדה  .יא    
יכול  ,זו תריטוועדה סטטופרוטוקול כל פרט חסר ב .בחינוך המיוחד בעיר

החל מאי הסכמות של ההורים באופן  ,בעיות שילעירייה כאשר רועץ להיות ל
לפיכך . הליך הוועדה וכלה בהחלטות הוועדה ובוועדות ערר לוועדת ההשמה

  .על גבי הפרוטוקול ,על העירייה לתת משקל להליך הוועדה ותיעודה המדויק

  ניהול ועדות ההשמה  4.6  

  הכנה לדיון  4.6.1    

הביקורת עיינה בתכנה לניהול ועדות ההשמה המשותפת לעירייה   .א      
ר ועדות ההשמה בעירייה בונה בתחילת שנת "יו. ולמשרד החינוך

הלימודים תכנית עבודה עם לוח זמנים בתיאום עם גורמים ממשרד 
בחינוך המיוחד של החינוך עם המפקחת המתאמת , החינוך

. הביניים והעליונהבחטיבת , הדתי המוכר שאינו רשמי, הממלכתי
נציגי , הפסיכולוגים, לתכנית זו משתבצים העובדים הסוציאליים

בנובמבר עד , לוח הזמנים מחולק לפי קטגוריות לדיון. ועדי ההורים
ינואר מתקיימות ועדות לתלמידים שזכאותם מסתיימת לאחר שלוש 
. שנים ונערכים דיונים חוזרים לחידוש זכאותם לחינוך המיוחד

  .ד מאי נערכות ועדות השמה שוטפותמינואר ע
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סוגי , ערוכה לפי צפי תלמידים אתכנית העבודה הינה שילדית והי  .ב      
נערכת בחודש יוני  ,לאחר סיום ועדות ההשמה .כיתות ובתי ספר

יש לציין כי . נה הבאהשועדת שיבוץ ולמעשה הצפי כמעט סגור ל
ש נערך מידי חוד ,ערכות המקדימה לדיונים בוועדותילמרות הה

חברי  .בתכנת ניהול הוועדות שיבוץ חברי ועדה ומוזמנים מעודכן
עובדים , הוועדה המשובצים מטעם העירייה הינם פסיכולוגים

. סוציאלים ועובדי אגף הפרט שמקבלים מינוי חברות משר החינוך
השמה העירונית ההביקורת מציינת כי בעת בחינת מאגר חברי ועדת 

נמצאו שמות רבים של עובדים  ,ות השמהשהוזנו בתכנה לניהול ועד
שעברו תפקיד ואף כאלה שסיימו את עבודתם בעירייה ואינם עוד 

אגף הפרט אינו מעדכן את רשימות העובדים  .חברי הוועדה בפועל
  .שר החינוך ואף אינו מבקש עדכונים מהמינהלים השונים מול

  

  :24.10.10-בתגובה מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד      
המינוי תקף כל עוד האדם ממשיך . ר ועדה"שר החינוך נותן מינוי ליו      

  .אין מעדכנים את השר בדבר ביטול המינוי. בתפקידו

  החלטות הוועדה  4.6.2    

ר הוועדה מקלידה את החלטות "יו ,לאחר קיום ועדות ההשמה  .א      
תכנה לניהול ועדות השמה ומפיקה מכתבי להוועדה שמולאו ידנית 

הביקורת . פוצה להורי התלמיד ולתיק ועדות ההשמההחלטה עם ת
בהתאם  מציינת כי מכתב ההחלטה המובנה לגורמי חוץ אינו נשלח

ללא ציון סימוכין וללא , והוא נשלח על גבי נייר לבן, לנוהלי העירייה
  . מספרי טלפון של היחידה

           שמספרו" רישום וניתוב דואר נכנס ודואר יוצא"בנוהל העירייה   .ב      
כי טיפול בדואר יוצא יערך על גבי נייר  ,נקבע 5בסעיף  32-0313

הנושא שם וסמל העירייה וכן בנוהל  ,מכתבים רשמי של העירייה
כי כל  ,נקבע 2בסעיף  32-0305מספרו ש" ניסוח מכתבים ועריכתם"

בנייר הכותר כש, ל היחידהש" נייר כותר"מכתב והעתקיו יודפסו על 
ימים ושעות , מספר הפקסימיליה, מספרי הטלפוניםיודפסו מראש 

בכל התכתבות יירשם  3ובסעיף , קבלת קהל במסגרת הארגונית
  .אסמכתא להתכתבות כחלק בלתי נפרד מהנדון/סימוכין

  

  :24.10.10-בתגובה מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד        
, החלטות הוועדה מודפסות מתוך תכנה אותה פיתח משרד החינוך        

  .הדבר נכון ברמה הארצית. רכינווניתן לעצב את הדף בהתאם לצ אל
          

דרון על סהוועדה היו בחלקם במפרוטוקולים של יש לציין כי תיקי   .ג      
שכן מדובר בתיקים המכילים  ,במקום לא סגור ונעול כנדרש ,הארון

  .מידע אישי ונדונים בוועדות סטטוטוריות ויש לשמור על שלמותם
  

  :24.10.10-בתגובה מ, יחידה לחינוך מיוחדמנהלת ה        
ברצוני  .מקובלים דברי הביקורת בנוגע לשמירה על תיקים אישיים        

  .לציין כי תיקיות הוועדות מאוכסנות בארונות נעולים
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  שיבוץ התלמידים  4.7  

אחראית  ,ה/לאחר שוועדת השמה קובעת את סוג המסגרת המתאימה לילד  .א    
לבצע את ההחלטה , מנהלת החינוך בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד

  .ולשבץ את הילד בבית הספר המתאים
פסיכולוגית ומנהל , בוועדת השיבוץ משתתפים מפקחת ממשרד החינוך  .ב    

  .היחידה לחינוך מיוחד
  .כל שנה יולי- יוניחודשים ועדות השיבוץ מתכנסות לדיוניהן ב  .ג    
נשלח למשרד החינוך לאישור  ,ס השיבוץ נערך באופן ידני בוועדת השיבוץטופ  .ד    

הביקורת קיבלה לידיה דוגמת . המפקחות וחוזר לעירייה באופן ממוחשב
בשני . טופס ידני שנערך בעירייה וטופס ממוחשב שהגיע ממשרד החינוך

 תטפסים אלו לא היתה מוטבעת כל חתימה למרות שישנו מקום לחתימ
  .אישור המפקחת על החינוך המיוחד במשרד החינוך

  

  :24.10.10-בתגובה מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד      
לצורך הקלדת כיתות  ,רכי משרד החינוך בלבדוחתימת המפקחת הינה לצ      

ל אינו מציין את חתימת המפקחת כחלק מנוהל "חוזר מנכ. לאישור תקנים
בחרנו להשתמש . שים בוועדה זוועדת שיבוץ אלא מתייחס לנוכחים הנדר

בטפסים של משרד החינוך בישיבות השיבוץ אצלנו בכדי שהרשימות שבידינו 
תהיינה זהות לרשימות משרד החינוך בכדי להקל על תהליך העבודה 

    .המשותף
  

החלטות ועדת השיבוץ מופקות מהמערכת הממוחשבת לניהול ועדות ההשמה   .ה    
לוועדת ההסעות המחוזית , בית הספר למנהלת, ומוסדות להורי התלמיד

נשלחות לגורמי חוץ  ןבדומה להחלטות ועדת ההשמה ה. ולתיק ועדות שיבוץ
ללא מספרי טלפון של היחידה , על גבי נייר מכתבים לבן ללא ציון סימוכין

  .וסמל העירייה
הטיפול במכתב לגורם חיצוני הינו בניגוד לנהלים  הביקורת שוב מציינת כי      

  .בעירייה בנושא דואר יוצא ועריכת מכתבים הנהוגים
  

  :24.10.10-בתגובה מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד      
החלטות ועדת השיבוץ גם הן מופקות מתכנת ועדות ההשמה אותה פיתח       

כך קורה גם . גם במקרה זה לא ניתן לעצב את העמוד כרצוננו. משרד החינוך
    .בשאר הרשויות

  דיון חוזר  4.8  

וזר בוועדת ההשמה אחת לשלוש שנים וזאת על מנת החינוך מחייב דיון ח משרד    
  .לעקוב אחר התקדמות התלמיד במסגרת המתאימה

  ועדת ערר  4.9  

או נציג , הורה, צרכים מיוחדים יבעל םילדי םעל פי חוק חינוך מיוחד רשאי  .א    
ם מיום מיי 21שמה תוך השל ארגון ציבורי לערער על ההחלטה של ועדת 

  . לתה בכתבקב
את הערר יש להגיש לוועדת הערר המחוזית המתקיימת במשרד החינוך   .ב    

מפקחת על חינוך , פסיכולוג, מפקחת משרד החינוך -ר הוועדה "מורכבת מיוו
  . מיוחד במשרד החינוך ונציג ההורים

זימונים לדיון בוועדת ערר המתקבלים בעירייה מגיעים לשירות הפסיכולוגי   .ג    
הנתונים  ,ברוב המקרים. עת לזימון זהדהיחידה לחינוך מיוחד מו ולא תמיד
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ערר בעניין תלמיד תושב העיר  תלגבי הערר מתקבלים לאחר החלטות ועד
וביחידה לחינוך מיוחד אין מידע שוטף לגבי עררים שנמצאים לפני דיון 

  .בוועדה במשרד החינוך
  

  :24.10.10-בתגובה מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד    
הפנייה לוועדות הערר נעשית לרוב באופן ישיר על ידי ההורים ואנו מיודעים     

היחידה לחינוך מיוחד מקבלת את החלטות ועדת הערר . משנקבע מועד
    .ופועלת על פיהן

  דוחות ונתונים  4.10  

דוחות וחתכים לגבי כמות נתבקשה לנפק מנהלת היחידה לחינוך מיוחד   .א    
רים ולדבריה לא זהערר או דיונים חו, ההשמההתלמידים שנדונו בוועדות 

כי על פי התכנה לניהול  ,קיים מידע זמין של מספר הוועדות המדויק שנערכו
אין אפשרות לקבל דוחות או חתכים לפי בקשה והמעקב  ,ועדות ההשמה
ה נעשה באופן ידני כאשר הינה מקלידה בתכנת האקסל את דשנערך על י

בוץ ולדבריה המידע מעובד ויש לה שליטה התלמידים המועמדים לדיון ושי
  .לגבי כלל התלמידים המטופלים

ועדות השמה ושיבוצים דיוני  800-המעקב שנערך כיום על ממוצע שנתי של כ  .ב    
מחייב  ,בעיר) תלמידי חוץ 400-כולל כ(תלמידי חינוך מיוחד  1,900-של כ

מיוחדת זו היערכות למחשוב נושא זה כדי למנוע את החשש של אוכלוסייה 
  .להיפגע מהיעדר תיאום וזיהוי הצרכים בזמן

  שילוב ילדים חריגים  4.11  

חייב את ועדת ההשמה לתת  ,הידוע גם כחוק השילוב ,חוק החינוך המיוחד  .א    
עדיפות להפנייתו של ילד עם מוגבלות למסגרת חינוך רגילה בהתאם לתפיסות 

לרבות לימודיו , ת חייומקצועיות ולאור זכותו של אדם עם מוגבלות לנהל א
למרות , ישנם מקרים שילדים מסוימים, לכן. במסגרת הכי פחות מגבילה

לימוד ושירותים , לקותם ילמדו בחינוך הרגיל ויקבלו סיוע של שעות הוראה
  .תלמידים אלה מכונים תלמידים משולבים .מיוחדים

מוגדר תלמיד משולב  ,2002שנת לחוק החינוך המיוחד מ 7בתיקון מספר   .ב    
כאשר ועדת שילוב החליטה  ,כילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם"

על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ולשירותים מיוחדים במוסד חינוך 
. התקציבים לקיום תכנית השילוב ממומנים על ידי משרד החינוך". רגיל

אם לסייע לתלמיד על  ת בית ספריות שמטרתן לשקולוועדות השילוב הן ועד
  .ידי מתן שעות שילוב

ילדים לומדים בבתי ספר רגילים באופן מלא או הש הואשילוב יתרון תכנית ה  .ג    
חשיפתם לסביבה חזקה , חלקי ואפשרות זו תורמת לדימוי העצמי שלהם

והילדים הרגילים לומדים לסייע לאותם ילדים , ומאתגרת להגיע להישגים
  . בעלי לקויות

חיסרון לעומת זאת הוא שהמימון חלקי ובסל השילוב לא נכללים טיפולים ה  .ד    
. כגון פיזיותרפיה שלהן נזקק הילד ,כגון טיפולים פרה רפואיים ,תומכים

לפיכך על ההורים המשלבים את ילדיהם במסגרות השילוב לממן טיפולים 
 .להסיע את הילדים לאותם טיפולים ולשהות עמם במשך הטיפול, אלו בעצמם

  .כל אלה יוצרים מעמסה כבדה שלא כל ההורים מסוגלים לשאת בה
שעניינה נושא , 5.8.10-בעת הביקורת התפרסמה בעיתונות המקומית כתבה מ  .ה    

אם . השיבוץ של תלמיד בחינוך המיוחד במסגרת המתאימה ביותר עבורו



 מבקר עיריית ראשון לציון

534 
 

ועדת ההשמה בעיריית ראשון לציון החליטה שבנה צריך "התלמיד מסרה כי 
אך המלצתם היתה ". לא אמרו איזה, ד בבית ספר לחינוך מיוחדללמו

שהוא המקום  ,שהמקום הטוב ביותר עבורו הוא בית קרן אור בירושלים
  .היחיד שמטפל בילדים שהם בעלי ליקוי ראייה ופיגור שכלי

כל הזמן  ,מתפתלת ומגמגמת, העירייה מתנערת מהמכתב"כן הוסיפה האם   .ו    
בעיר ' חצב'ול ובאותה נשימה מפנים אותי לבית ספר אומרים לי הנושא בטיפ
  ".שאינו ערוך ללמד עיוורים

 30-ב" באותה כתבה אף צוטטה העובדת הסוציאלית של המסגרת בירושלים       
בבית ' ביוני קיבלנו הודעה רשמית מעיריית ראשון לציון על שיבוצו של מ

תה רבת תלמידים ובץ בכייש לו כבר מורה והוא מש. ספרנו אנחנו מחכים לו
  ..."במצבו

  

  :ל"העירייה לפרסום הנמתגובת       
  .הנושא עדיין בבדיקה מקצועית, בשלב זה טרם התקבלה החלטה בעניין      

  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד      
  .בירושלים נבחר על ידי האם ולא ועדת השמה המליצה או הפנתה" קרן אור"      
שיבוץ התלמידים לחינוך המיוחד נעשה בחודש יוני מיד עם תום ועדות       

קרן "בשל עמידתה של האם על כך שהמסגרת היחידה לבנה היא . ההשמה
ל "מ עליו מדבר חוזר מנכ"הק 35מסגרת החורגת מטווח , בירושלים" אור

במסגרת . הועלה הנושא לדרגים גבוהים יותר במערך העירוני, משרד החינוך
  .שניהלה האם בכדי שבנה ילמד בירושלים בחרה לפנות לעיתונות המאבק

  

הוא . הביקורת מציינת כי תהליך שיבוץ תלמיד בחינוך המיוחד אורך זמן  .ז    
ברור לכל . מלווה בהתחבטויות ובלבטים ולא ראוי שינוהל מעל דפי העיתון

שהתלמיד צריך להיקלט לפני תחילת שנת הלימודים ושיבוצו היה אמור 
סתיים בסמוך להחלטת ועדת השמה ולא שלושה שבועות לפני תחילת לה

    . השנה
  

  :19.9.10-מ, אגף הפרטמנהל       
אנשי . מעולם לא היתה החלטה לשבץ את התלמיד בקרן אור בירושלים  .א      

חצב בראשון  ורים שהמסגרת המתאימה לו הינו בית ספרהמקצוע סב
  .לציון

חלקן  ,פגישות מקצועיות שונותבחודשים האחרונים התקיימו   .ב      
עת  15.8.10-האחרונה בהן היתה ב. בהשתתפות בני משפחת התלמיד

כולל המפקחת על החינוך  ,הופגשה המשפחה עם צוות רב מקצועי
הובהר למשפחה שאין כל . המיוחד וכן מדריכה מחוזית על ליקויי ראיה

 ית ספריתרון להשמה בירושלים וכל צרכיו של התלמיד יקבלו מענה בב
  .חצב בראשון לציון

ברור שמתוך הצורך לטפל בנושא ברגישות המתבקשת והפגישות הרבות   .ג      
  .התעכב השיבוץ הסופי של התלמיד, שנגזרו מכך

  :16.12.10-בתגובה מ      
נכון להיום הילד נקלט בינתיים בבית ספר חצב בראשון לציון לשביעות רצון       

  .כל הצדדים
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  והעסקת העובדים מערך החינוך המיוחדניהול כספי של   4.12  

  כוח אדם  4.12.1    

 ,בהסתמך על חוק חינוך מיוחד, משרד החינוך מתקצב את העירייה  .א    
התקציב המועבר על ידי המשרד  .השילוב תכניתו 1988-ח"משהת

, סיוע, ניקיון, עובדי הוראה(מיועד לתשלום שעות הוראה לעובדים 
לרבות הענקת תרפיה לתלמיד  ,)ותסייעות כיתתי, אב בית, מזכירות

הסעות התלמידים , וניקיון המוסד החינוכי האחזק, באופן פרטני
בליווי מלווה צמוד לכל , ממקום מגוריהם למוסד החינוכי ובחזרה

  .תלמיד
שונה מנושא לנושא השיעור השתתפות משרד החינוך בתקציב להלן   .ב    

  :כדלקמן
 

 משרד החינוך  הנושא
  באחוזים

 העירייה
  באחוזים

  סך הכל

  100  0  100  עובדי הוראה
  100  30  70  )'וכו ניקיון, סיוע(עובדי היקף 

  100  60  40  הסעות
  100  25  75  מלווים

  100  100  0  אחזקת בתי הספר
  

 ייהבעיר הוא באחריות גורמים שוניםל "הנכל אחד מהנושאים   .ג    
  :כלהלן פיקוח ובקרה, מעקב, הפעלה, מבחינת ניהול תקציב

  .ומנהלת גני ילדים, בתי ספר יסודייםאגף מנהלת  :עובדי הוראה  -        
  

  :16.9.10-מ, מנהלת אגף חינוך יסודי          
אגף חינוך יסודי לא מפעיל עובדי  -א "תשעוע "תש -עובדי הוראה           

בבתי הספר היסודיים עובדי . הוראה במערך החינוך המיוחד
  .ההוראה הם עובדי משרד החינוך

  

אמרכלית מינהל  - שרתים, מזכירים, ניקיון, סייעות :עובדי היקף  -        
  .החינוך

  .הממונה על ההסעות בעיר :הסעות  -        
  .המעסיקה את המלווים ,החברה העירונית :מלווים  -        
מינהל  - בינוי שיפוצים, צבע, תחזוקה, גינון :אחזקת בתי הספר  -        

  .ע"שפ
אין גורם אחד המתכלל את כל פעולות , תברר לביקורתהכפי ש  .ד    

זאת מכיוון שפעילות זו מוטמעת בעיר ביחד , החינוך המיוחד בעיר
לא קיימת הבחנה בין החינוך החרדי לחינוך וגם , עם החינוך הרגיל

  .המיוחד
, בעבור פעילות זו משתתף משרד החינוך בשיעורים שצוינו לעיל  .ה    

ורם אחד המסוגל לערוך בקרה לכלל הפעילות כפי שצוין אין ג, אולם
  .בחינוך המיוחד בעיר

 ,הכפופה לגזברות העירייה ,מינהלהממונה על הכנסות החינוך ב  .ו    
משרד מופקדת על בדיקת ועריכת הבקרה על ההכנסות המתקבלות מ

ועולה חשש לכאורה כי , ביניהן גם בנושא החינוך המיוחד ,החינוך
בייחוד . הפרטים המיוחסים לחינוך המיוחדבכל מידע חסר לעובדת 

: לדוגמה, שונים בעת בה כל ההוצאות מבוצעות ממספר תקציבים
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אגרת , 18133-במקום ב 18178הסעות בחינוך המיוחד נמצאות בפרק 
שזהו הסעיף לחינוך  ,18133במקום  18179- תלמיד בחינוך המיוחד ב

ועל מינהל , תסול גם ההכנ"וכנ, מיוחד על פי הוראות משרד הפנים
  .ל"החינוך לפתוח סעיף כנ

  

  :16.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך ומנהלת אגף אמרכלות      
את סעיפי ההוצאות בתקציב קובעת גזברות העירייה לפי   .א    

נושאים התואמים סעיפי הכנסות כפי שמתקבלים ממשרד 
או סייעות בבתי הספר , לדוגמה מזכירות או תחזוקנים(החינוך 

נמצא בהעברה של המשרד יחד עם כל בתי הספר , חינוך מיוחד
נושא בההתייחסות לבתי ספר אלה ). אין הפרדהוהרגילים 

חזקה הוא כמו כל בית ספר רגיל בעיר עם המאפיינים א
, בתי ספר אלה אינם בניהול עצמי(המיוחדים לו לפי צרכיו 

  ).מקבלים את מלוא השירותים מהעירייה
בימים אלה נקלט במינהל החינוך סגן חשב שתפקידו יהיה גם   .ב    

בדיקת ההכנסות האמורות להתקבל משרד החינוך בהתאמה 
  .לזכאות

  עלות העסקת עובדי העירייה בחינוך המיוחד  4.12.2    

על ידי משרד  הממומנים ,העובדים המועסקים במערכת החינוך המיוחד    
מזכירות , שרתים, והעירייה מעסיקה סייעות ,עובדי ההוראה םההחינוך 

  . ותחזוקנים
  :להלן פירוט עלות העסקת עובדים על ידי העירייה    
  2008שנת   .א    

  

  שם 
  בית הספר

  כ"סה  סייעים טיפוליים  תחזוקנים  עובדי ניקיון  מזכירות
שכר   משרה

  ח"בש
שכר   משרה

  ח"בש
עלות   תקנים

  ח"בש
עלות   משרה

  ח"בש
  2,098,706  1,382,886  19.19  134,427  1.20  361,857  4.00  219,537  1.20  בלקינד 

  *2,162,472  1,442,298  15.93  -  -  -  -  166,608  1.00  חצב
  1,799,279  1,573,354  23.12  123,563  1.20  -  -  102,362  1.36  שיקמים
  1,520,200  1,255,535  16.93  167,815  1.20  -  -  96,650  1.00  ארזים
  7,580,657  5,650,073  75.17  425,805  3.60  361,857  4.00  585,157  4.56  כ"סה

משרה  -מטפלת במעון  ;ח"ש 141,043 -שכר  ,1.00משרה  -אב בית  :לעובדים המצוינים לעיל גם כולל בנוסף הסכום הכללי  *  
  .שלא נרשמו בטבלה, ח"ש 26,075שכר  ,0.00משרה  - טיפולית  ואחות, ח"ש 391,448 -שכר  ,6.07

  

  2009שנת   .ב    
  

  שם 
  בית הספר

  כ"סה  סייעים טיפוליים  תחזוקנים  עובדי ניקיון  מזכירות
שכר   משרה

  ח"בש
שכר   משרה

  ח"בש
עלות   תקנים

  ח"בש
עלות   משרה

  ח"בש
  2,456,743  1,669,541  19.19  190,093  1.20  363,999  4.00  233,111  1.20  בלקינד 

  *2,595,648  1,875,027  15.93  -  -  -  -  172,896  1.00  חצב
  2,339,530  2,061,867  23.12  132,457  1.20  -  -  145,207  1.36  שיקמים
  1,708,677  1,443,554  16.93  185,057  1.20  -  -  80,067  1.00  ארזים
  9,100,598  7,049,989  75.17  507,607  3.60  363,999  4.00  631,281  4.56  כ"סה

משרה  -מטפלת במעון  ;ח"ש 138,340 -שכר  ,1.00משרה  -אב בית : עובדים המצוינים לעיל גםל כולל בנוסף הסכום הכללי  *  
  .שלא נרשמו בטבלה, ח"ש 44,930שכר  ,0.00משרה  - ואחות טיפולית , ח"ש 364,455 -שכר  ,6.07

  

לשנת  2008מהנתונים המופיעים בטבלאות לעיל מתברר כי משנת     
עיקר הגידול נובע . ח"ש 1,519,941חל גידול בעלויות שכר בסך  2009
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משרות  75.17מגידול בשכר של הסייעים הטיפוליים בהיקף של 
  .המועסקים במוסדות החינוך המיוחד

      

  :16.12.10-בתגובה מ, ומנהלת אגף אמרכלותראש מינהל החינוך     
הועסקו סייעות רבות בבתי ספר אלה באמצעות החברה  2008בשנת     

  .לכן הפער בשכר, אחר כך נקלטו לעירייה, העירונית כעובדי קבלן

  הכנסות משרד החינוך  4.12.3    

ת את הנתונים הכספיים רטהנהלת החשבונות של העירייה אינה מפ  .א    
 .רד החינוך עבור כל אחד ממוסדות החינוך בעירהמגיעים ממש

הרישומים החשבונאיים נרשמים באופן כוללני עבור כל מערכת 
ל דרך אתר משרד "את הנ ההביקורת בדק ,לפיכך .החינוך בעיר

ולהלן ההכנסות שנתקבלו ממשרד החינוך לשנת " ר"מית"החינוך 
2009:  

  

סל   מוסד
תלמיד 
  לעולה

הזנת 
  א"יוח

סייעות 
  כיתתיות

אגרת 
שכפול 
  יסודי

  נלוות . ה
  מיוחד. ח

תשלומי 
הורים 
  חומרים

  5,911  63,128  7,788  1,870,026  222,955  664  בלקינד
  5,530  84,630  9,346  1,677,461  371,862  -  חצב

  3,959  72,500  7,788  1,757,560  172,546  -  שיקומים
  10,902  41,013  10,903  1,011,650  -  -  ארזים
  26,303  261,271  35,825  6,316,697  767,364  664  כ"סה

  

  )המשך(      
חופשות   מוסד

  לאוטיסטים
קיץ מפגעי . ש

  בטיחות
שירותי היקף 

  מיוחד. ח
פידיון 
חופשה 
  מזכירים

  כ"סה

  2,180,812  1,267  3,942  5,130  -  בלקינד

  2,155,032  656  -       5,547  -  חצב

  2,334,387  1,267  13,140  4,773  300,852  שיקומים

  1,081,419  -      -  6,951  -  ארזים

  7,751,649  3,190  17,082  22,401  300,852  כ"סה
  

 לא אמור להיווצר ,על פי השתתפות משרד החינוך בעלות הסייעות  .ב    
 100%שכן השתתפות משרד בחינוך הינה בשיעור  ,כאמור פער

  .מהעלות
  

  :16.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך ומנהלת אגף אמרכלות    
 שנות ותק שכר 11, 7 העלות שכר סייעת טיפולית מחושבת לפי דרג  .א    

היות וראשון לציון ). 3.45%השכר הממוצע במשק  60%עד (למשרה 
ומסלול הקידום , היא עיר ותיקה ויש בה עובדים עם ותק שנים רב

יש הבדל בעלות השכר העירונית , +8שלהם הוא עד דרגה 
בנוסף זכאית העובדת לפי הסכם שכר . ל משרד החינוךלהשתתפות ש

לשכר עבור המאמץ המיוחד  10%לתוספת של  910/00קיבוצי 
  .שבעבודה עם אוכלוסיית החינוך המיוחד הקשה

היקף ההיעדרויות של העובדים עקב מחלה וחופשה מחייב , זאת ועוד  .ב    
בתי (את הרשות בתוספת כוח אדם לסיוע ומגדיל את סכום ההוצאה 

העבודה בחופשות מזכה את  .חודשים בשנה 11.5הספר הללו עובדים 
  ).ח לכל שעת עבודה"ש 20.75העובד בתוספת של 

מקבלים גם שעות  ,מעבר לשעות הסיוע בכיתות, בתי הספר הללו  .ג    
מעלות השכר  70%-בשעות אלה משתתף משרד החינוך רק ב. תגבור
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 150 -חצב : ע קיבלו"נכון לשנת הלימודים תש. של משרד החינוך
  .ש"ש 170ושקמים , ש"ש 80 -ארזים . ש"ש

  כספיות למוסדות החינוך המיוחד העברות  4.12.4    

  :ח"בש ,ט"ל תשס"שנהבספר ההעברות העירייה לבתי   .א    
  

  שקמים  חצב  בלקינד  ארזים  פירוט הסעיפים
  69  81  91  101  מספר התלמידים 

  11,399.90  13,099.75  14,678.20  17,484.33  7/09-8/08שוטפות 
  1,009.80  888.63  1,009.80  1,050.19  7/09-8/08דמי שתייה עובדים 

  6,902.00  8,283.00  6,902.00  10,353.00  ציוד לימודי
  345.00  405.00  455.00  540.00  ציוד ספורט

  14,560.00  14,560.00  14,560.00  14,560.00  מגמות
  34,216.70  37,236.38  37,605.00  43,987.52  כ"סה

  

  
  :ח"בש ,ח"ל תשס"שנהבספר ההעברות העירייה לבתי   .ב    

  

  שקמים  חצב  בלקינד  ארזים  פירוט הסעיפים
  11,345.96  12,964.85  13,504.49  18,604.09  7/09-8/08שוטפות 

  1,009.80  888.63  1,009.80  1,050.19  7/09-8/08דמי שתייה עובדים 
  6,902.00  8,283.00  6,902.00  9,663.00  ציוד לימודי
  350.00  400.00  415.00  580.00  ציוד ספורט

  38,313.30  11,980.00  14,735.00  13,638.30  מגמות
  211.80  158.40  105.60  -  פעימות מונה

  58,132.86  34,674.88  36,671.89  43,535.58  כ"סה
      

הינו מספר , כי הבסיס להעברת התקציבים נראהלעיל  הנתוניםמ  .ג    
  .התלמידים בכל אחד מבתי הספר

המצריך  ,בשל אופי בתי הספר לחינוך המיוחד ,לדעת הביקורת  .ד    
 ,ראוי לקבוע תקציב על פי מספר התלמידים ,משאבים בסיסיים

 ,אולם יש לקחת בחשבון כי בתי ספר בהם מספר תלמידים מצומצם
קבוע  בסיסילפיכך מומלץ לקבוע סך  .זו העלולים להיפגע מקביע
אשר עליו יתווספו התקציבים הנוספים  ,להפעלת בתי הספר

    .המושפעים ממספר התלמידים
  

  :16.9.10-מ, חשבת המינהל      
בעוד  .ה יותרוהתעריף לבתי הספר הללו הינו מראש תעריף גב      

תלמיד חינוך מקבל , ח"ש 114.30שתלמיד בבית ספר יסודי מקבל 
  .ח ולכן נלקח בחשבון גודל הכיתות"ש 161.88

  

גם אם תלמיד בחינוך המיוחד מתוקצב בסכום גבוה יותר מתלמיד   .ה    
יש לקחת בחשבון כי הכיתות בחינוך המיוחד מכילות , בחינוך רגיל

על העירייה לשקול לקבוע פחות תלמידים מטבע הדברים ועל כן 
, תה מעבר לתקצוב הדיפרנציאלי עבור כל תלמידיתקציב בסיסי לכ

הצרכים הבסיסיים לכיתה הינם כמו בכיתה רגילה המכילה ו מאחר
  .תלמידים 35-כ
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  הביקורת במוסדות החינוך המיוחדבדיקת   4.13  

להלן תובא  .עובדי הביקורת ביקרו בארבעה מוסדות חינוך של החינוך המיוחד    
  .כולל ליקויי בטיחות, בציון הליקויים שנמצאו התרשמותם

  בראשון לציון "עץ של חרוזים" - PDD -גן תקשורתי   1.13.4    

על  ,PDD -בגן התקשורתי  13.6.10-נציגי הביקורת ערכו ביקור ב  .א      
מנת לעמוד מקרוב על נהלי הפיקוח והבקרה של היחידה לחינוך 

. וכן את הפעילות בגן, כפי שבאו לידי ביטוי בגן עצמו, מיוחד בעיר
 שתיבהשגחת מנהלת הגן ו, תלמידים שמונה בעת הביקור שהו בגן

 .הסייעות עובדות העירייה, מנהלת הגן עובדת משרד החינוך .סייעות
 שתימקבלים  תלמידי הגן .16:45-7:30שעות הפעילות של הגן 
נרכשת על חשבון הקר ארוחת הבו: בגןארוחות במשך שהייתם 

  .ארוחת צהריים על חשבון העירייה, ההורים
חצר מוזנחת , הביקורת עובדינתגלתה לעיני , כבר בכניסה לגן  .ב      

דים הסובלים ילדים בכלל וילומלוכלכת שאינה ראויה לפעילות 

  .בפרט PDDמהפרעות תקשורת 
מגורים  הגננת והסייעות קבלו על כך כי בסמוך למקום מוקם בניין  .ג      

חומרי  הציבו בה ,אשר בהליך הבנייה השתמשו בחצר הגן, רב קומות
  .בנייה וציוד המפריעים לפעילות השוטפת של הגן

ומאפשר השלכת , צמוד למבני מגורים סמוכיםמהצד השני שטח הגן   .ד      
הגננת קבלה כי התלוננה לא פעם . פסולת לחצר הגן על ידי השכנים

ת הקשות הנגרמות כתוצאה מהשלכת במוקד העירוני על ההפרעו
ה שיד אדם לא סייעה בעת הביקור נרא. הפסולת על ידי השכנים

כי הילדים מתגרדים ונעקצים  הגננת כמו כן התלוננה .בניקיון הגן
בחודש יוני התפרסמה י הביקורת מציינת כ. לכאורה מהחול הלא נקי
" ניביסיפורים ל" אחר על גן ילדים ת הוריםבעיתון המקומי תלונ

כי ילדיהם שבים הביתה עקוצים בכל חלקי גופם על  ,בנושא זה
 היתה לפרסום מנהלת אגף גני ילדים תתגוב. ומגרדים את הפצעים

  .במהלך חודשי הקיץ יוחלף החול בגני הילדים בארגזי החולכי 
אשר  ,נמצאו מספר ליקויים בטיחותיים חמוריםר צהח הבאות  .ה      

לא , לדעת הביקורת. לפעילותם המונעים מתלמידי הגן להשתמש ב
מטעם , ניכרה כל התעניינות בגן ובפועלו במהלך השנה האחרונה

  .גורמי העירייה האמונים על הפיקוח
 ,תנאי השהות של התלמידים במבנה אינם נאותים ואינם בטיחותיים  .ו      

ד בעת "ממואינו מאפשר שימוש ב, ד"המטבח מצוי בתוך הממ
  .כ מתאים"ד וכן אין ציוד אב"גם טלפון אין בממ, הצורך

  בראשון לציון "קטנטנים" - גן עיכוב התפתחותי  4.13.2    

שעות  .תלמידים בהשגחת גננת וסייעת 9בעת הביקור שהו בגן   .א      
ר הילדים מביאים בוקאת ארוחת ה. 13:30-7:30 בגן הן הפעילות
  .מהבית

ר ומשתמש באותה חצ" עץ של חרוזים"בצמוד לגן גן זה נמצא   .ב      
החצר , בצד השני של הגןכאשר , מוזנחת ואשר אינה ראויה לשימוש

שאליה  ,הנעשות ממולקבלניות העבודות ההצמודה לגן נסגרה עקב 
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גם הגדר שעשה הקבלן אינה . שאריות בניין של הקבלןהושלכו 
  .צמודה לקרקע ומהווה סכנה בטיחותית

טענה שאין ברשותה תקציב לרכישת ספרים וציוד לימודי  הגננת  .ג      
פעילות  הנערכהקודם בחודשי הקיץ , בנוסף. נייר למחשב, לתלמידים
מבלי  ,וציוד יקר ערך נגנב מהגן, על ידי גופים אחרים קייטנה בגן
  . לרכוש תחתיו ציוד חדש יכולת שתהא לגננת

  .ניכרהפיקוח של יחידת החינוך המיוחד לא , גם בגן זה  .ד      
  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד        
מנהלת היחידה לחינוך מיוחד בהחלט מנהלת קשר עם המוסדות         

נושא תפעול הגן , כפי שנאמר. ונותנת מענים בתחומים שבסמכותה
אינם תחת היחידה לחינוך מיוחד ונראה כי חוסרים  בווקציות

פורשו על ידה כחוסר קשר של , מהם התרשמה הביקורת, בתחום זה
מנהלת החינוך המיוחד ביקרה מספר פעמים . היחידה עם המסגרות

הכנסת , בשנים האחרונות בגנים אלו לצורך ועדות בינמקצועיות
ידים וחשיבה מעקב אחר תלמ, תכנית טיפול חדשה לגן התקשורת

  .לגבי שילוב
  

הסבירה את מהות הפעילות המיוחדת לילדי  היא, בשיחה עם הגננת  .ה      

PDD ,חד הנדרש יוואת אופן הטיפול הרצוי והמ תאת סוג הלקו
 התקציב המוענק לגן ,כפי שמסרה הגננת. לילדים ומוענק בגן

התקציב . רכי הילדים בגןוהינו זעום ואינו מספק את צ מהעירייה
ח לציוד מתכלה עבור "ש 20-ח עבור חומרי ניקוי ו"ש 70מד על עו
ל הינו זעום ביותר ואינו "הסכום הנ. ח לחודש"ש 720כלומר  ,ילד

נייר צביעה וציוד אחר , ספרים, מספיק אף לרכישת ציוד בסיסי כגון
או ציוד עזר נוסף /גם מחשבים ו. לפעילות השוטפת של הילדים
אין באפשרותה  ,מערכת שמע מוכ ,לההמתאים לפעילות עם ילדים א

  .לרכוש
  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד        
תפעול ותקצוב הגנים המיוחדים אינם באחריות ובסמכות היחידה         

  .לחינוך מיוחד
          

הילדים  ,הגננת עוד מסרה כי בעת שמחליפתה נעדרת מהעבודה  .ו      
מתקשה בהשגת גננת לא גננת כאשר מינהל החינוך נותרים ל
  .מחליפה

  

  :20.10.10-מ, מתגובת גננת הגן        
גננות משלימות נאלצות לבוא /שלא מעט גננות אם, חשוב לי לציין        

יש מחסור (לעבודה חולות או לחפש בעצמם גננת שתחליף אותם 
אך אף פעם ילדי הגן לא נשארו רק עם הסייעת , )בגננות מחליפות

  .השגחת הגננת ובלי
  

ציינה מנהלת היחידה לחינוך  ,לעיל 4.2סעיף ב לאמור התאםב  .ז      
א הקשר שלה עם המוסדות וה ,חד כי אחד מתפקידי היחידההמיו
מאחר  ,לעניין התקצוב .אלהכבגנים זה קשר לא ברור לפיכך  .בשטח

הרי זו מתייחסת  ,וגנים אלו מנוהלים על ידי יחידת גני הילדים בעיר
  .לא כגנים מיוחדיםאליהם כאל גנים רגילים ו
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קשר עם מדת בהובן כי היא עו, 16.12.10-מתשובת מנהלת היחידה מ        
  .המוסדות

  

  :16.12.10-בתגובה מ, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי      
ל הינה התייחסות מאוד "התייחסות האגף לחינוך קדם יסודי לגנים הנ      

  :ולהלן מספר דוגמאות, המותאמת לצרכים בשטח, מיוחדת
, ביוזמת האגף לחינוך קדם יסודי נחתם הסכם עם ביטוח לאומי  .א      

רפואי לגני -לרכישת ציוד פרא, ח"ש 500,000העומד על סך של 
ההזמנות ושעות רבות של עבודה , הביצוע, התכנון. החינוך המיוחד

  .במשך כשנה וחצי היו באחריות ובניהול האגף לחינוך קדם יסודי
 30עומד על סך של  ינוך המיוחדלגני הח תקציב הוצאות שוטפות  .ב      

  .ח כמו בחינוך הרגיל"ש 15ח לילד לחודש ולא "ש
כל . ח הגיעו לפני מספר ימים"ש 39,000הרשאות משרד החינוך בסך   .ג      

 ,הנושא מטופל במהירות ובמסירות על ידי האגף לחינוך קדם יסודי
  .2010 כדי שנוכל להגיש את החשבוניות על הרכישה עד סוף דצמבר

כל פנייה בנושא אחזקה שמתקבלת מגני החינוך המיוחד הינה   .ד      
  .בקדימות ראשונה לפני הגנים האחרים

מידי בוקר מקבלים כל הגנים מענה למילוי  06:45החל מהשעה   .ה      
כאשר גני החינוך המיוחד זוכים לקדימות , וסייעות תומקום של גננ

  .בהצבת כוח אדם חלופי
גני . החינוך מתייחס לכל הגנים העירוניים כמקשה אחתמשרד   .ו      

  .החינוך המיוחד הם חלק בלתי נפרד ממצבת הגנים

  משאלות הביקורת בנושא  4.13.3    

למנהל אגף הנכסים את  המבקר שלח ,לעיל תבעקבות הביקורת הנזכר      
  :21.6.10-השאלות הבאות ב

לרבות , האם יש למבנה כל האישורים וההיתרים לפעילות כדין  .א      
  .'משטרה וכו, בטיחות, משירותי הכבאות והבריאות

לרבות בנושאי נגישות ומתי , האם הוא עומד בכל דרישות ההקצאה  .ב      
האם קיים לגביו חוזה שימוש תקף וביטוח ? היא אושרה לאחרונה

  ?על העירייההאם נופלת עלות כל שהיא מתפעולו ? כנדרש
האם העירייה נתנה הסכמתה לסגירת חלק מהמגרש לטובת בניית   .ג      

האם ? באזור התחנה המרכזית הישנההקבלן המבנה השכן על ידי 
האם ניתן אישור של ? הוא לא חרג עד כה גם לתוך השטח העירוני

  ?לסגירה הנוכחית של חלק מחצר הגנים, מוסמך לכך בעירייה
, יכונים שנגרמו בעבר למוסדות חינוך מבנייה לידםלאור נזקים וס  .ד      

  ?האם בדק מוסמך לכך שאין סיכונים דומים במקרה זה
, של הקבלן לעירייה) אם יש(הסדר תשלום דמי השימוש לעירייה   .ה      

  .עבור שיטחה בו הוא משתמש לכאורה
אודה על  -היו תקדימים דומים בנכסי עירייה נוספים /אם יש  .ו      

  .פירוטם
מלאי וציוד שיש לוודא קיומם לצורך תפעול מוסד , יש כיום מצאי  .ז      

  ?האם הדבר מתחייב גם על פי חוזה השימוש. כזה
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בעבר נקבעה נורמה של ? מתי לאחרונה ביקר מי מטעמכם בנכס  .ח      
האם מצבתכם הנוכחית , פיקוח תקופתי בנכסי העירייה/ביקור

  ?מאפשרת זאת כנדרש
או נתונים /לא נתקבלה תשובה ו) 2010ר נובמב(עד לתום הביקורת         

  .בנדון
  

  :3.12.10-מ, ממשוב מנהל אגף הנכסים      
נושא החינוך המיוחד כמו החינוך בכלל בעיר וגם בעירייה הינו חלק   .א      

  .נהל החינוךיממ
  .ואינו מקצה לו מבנים, אגף נכסים אינו מפקח על מינהל החינוך  .ב      
אבל מופנות לגוף הלא , הינן אולי נכונות 4.13.3השאלות בסעיף   .ג      

  .הגופים המתאימים הם מינהל הנדסה ומינהל החינוך. מתאים
נוהל ההקצאה חל אך ורק על העברת נכס . לא מוזכר בהקצאה  .ד      

הוא אינו חל על . ועמותות בלבד, עירוני הפטור ממכרז וללא תמורה
  .יהמכירה ואינו חל על בניית מבנים עבור העירי

  .לעומת זאת כל חוקי התכנון חלים על העירייה  .ה      
אשר , אשר על כן טעות היא לא לבקש תגובה על כך ממינהל הנדסה  .ו      

יש לו גוף ביקורת מוסמך כולל ומבנים מרוכזים ויש לו , נותן היתרים
אחריות לכל העיר להוציא היתרים למבנים שנבנו באמצעות הבנייה 

  .הציבורית
את , לי שכבר כתבתי לך שהקבלן לא ביקש מנכסים בנושא נדמה  .ז      

לא הייתי מרשה שיעבוד , אם היה מבקש, סגירת שטח הבנייה
צריך ). על אף שלא חוכמה לכתוב בדיעבד(במקום שנמצאים ילדים 

  .לבדוק אם וממי קיבל היתר
אבל את הגרוש לא מחפשים מתחת , הנושאים המועלים חמורים  .ח      

  .שנפל לפנים אלא היכן
לא את . ראוי לשאול את רובם את מינהל הנדסה ומינהל החינוך  .ט      

מדובר בנכסים עירוניים שנבנו עבור העירייה ומופעלים על . הנכסים
  .ידי העירייה

  

  :20.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך      
כי מינהל החינוך אינו יכול  ,תגובת מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי היא      

ע מוציא את "מינהל שפ, למעשה. ע"להוציא אישור בטיחות ללא מינהל שפ
  .אישורי הבטיחות לאחר שביצע את כל הפעולות הנחוצות

  נס ציונהב -" התומר"בית ספר   4.13.4    

וקיימו פגישת  13.6.10-בנציגי הביקורת ערכו ביקור בבית הספר   .א      
לקויי "בית הספר מיועד לתלמידים עם  .ת הספרעבודה עם מנהל בי
  ".למידה רב בעייתיים

מהם . ד"תלמידים הלומדים מכיתה א עד כיתה י 197בבית הספר   .ב      
היתר תלמידים המגיעים , תלמידים תושבי העיר נס ציונה 10רק 

 ,תלמידי ראשון לציון הלומדים בבית הספר 53 .מישובים סמוכים
         שעות הפעילות בבית הספר  .מגיעים בהסעה מדי יום לבית הספר

אין פעילות אחר הצהריים . 11:45בימי שישי עד ו ,14:30עד  8:00- מ
  .בחודש יולי בית הספר מקיים פעילות מלאה. או בערב
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כי בבית הספר הושקעו משאבים  ,בסיור שנערך בבית הספר נמצא  .ג      
המאפשרים לתלמידי החינוך המיוחד , ציונה על ידי עיריית נס רבים

  .להתפתח בהתאם ליכולותיהם
התלמידים מפנה את  ת ראשון לציוןכעיקרון ועדת ההשמה בעיריי  .ד      

לאגף החינוך בעיריית נס ציונה ובמקביל ממליצה להורים להגיע 
לאחר  .אחר האבחוןל "התומר"לבית הספר " ימים פתוחים"ל

בה בוחנים את האבחונים  ,בעיריית נס ציונהשנערכת ועדת שיבוץ 
 .מתקבלת החלטה על קבלתו לבית הספר ,והמידע על התלמיד

מבלי שנערכת היכרות  ל החדשה"מתקבל לבית הספר לשנה התלמיד
ראוי לציין שלמנהל בית הספר אין כל סמכות בהחלטה  .אישית עימו

  .ל"הנ
הספר רק לאחר מספר  המגיע לבית, ציין כי תלמידמנהל בית הספר   .ה      

לא מדובר על תלמידים (שנים בהן שהה במערכת החינוך הרגיל 
 או/הבעיה לא אותרה בשנים קודמות ומאחר ו ,)מראשון לציון בלבד

ולכל , נגרם נזק וסבל רב לתלמיד, )שילוב למשל(מסיבה אחרת 
קליטתו נדרשת בלבית הספר התומר ו שםמו אוואז ה הסובבים אותו

  .יותרהשקעה רבה 
 יחידתמנהל בית הספר ציין בפני נציגי הביקורת כי מתקיים קשר עם   .ו      

הרווחה לעדכון בהתקדמות מינהל החינוך המיוחד בעיר ועם 
  .התלמיד בבית הספר

  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד        
בחוק החינוך המיוחד ישנה התייחסות לנושא : ו-לסעיפים ה        

השמתו של ילד במסגרת חינוכית מיוחדת יש לבחון לפני . השילוב
במקרים . היטב כי מוצו אפשרויות הטיפול במסגרת החינוך הרגיל

בהם ההגעה לבתי ספר לחינוך מיוחד לא נעשית בראשית דרכו של 
ניסיונות שילוב , הילד במערכת הבית ספרית קודמים לכך על פי רוב

בכיתה מיוחדת בתוך רגילה ואם  הבמסגרת החינוך הרגיל אם בכית
כמו כן נעשים תהליכים מול הורים וחשיבה רב . בית ספר רגיל

  .צוותית בהתאם לנתוני התלמיד ולמצבו
  

הביקורת מציינת כי יחידת החינוך המיוחד היתה צריכה לקבוע   .ז      
נוהלי אבחון מוקדמים יותר ולזהות בעיה עם התהוותה ולפני 

יף ותגרום נזק לתלמיד עצמו שיעברו מספר שנים והבעיה תלך ותחר
  .וגם לתלמידים בחינוך הרגיל

בנושא ההסעות ציין המנהל כי עולות בעיות רבות בלוחות הזמנים   .ח      
המקשות על פעילות שוטפת של  ,מראשון לציוןשל ההסעות 

  .התלמידים בבית הספר הן בהלוך והן בחזור
ההסעות של עיריית עיקר הבעיה נעוץ בתפקוד לקוי ביותר של חברת         

מגיעים בהסעות מיוחדות עבורם " התומר"תלמידי  .ראשון לציון
אין הבדלים במערכת הלימודים . ללא תלמידים מבתי ספר אחרים

השינוי הוא תוך בית ספרי ולא  ,"התומר"ובשכבות הגיל השונות ב
תלמידי ראשון לציון , לעיתים קרובות. במסגרת שעות הלימודים

  .זמן רב זאת לעומת תלמידים מרשויות אחרותנאלצים להמתין 
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  :20.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך        
כל  7:45כי עד השעה  ,התייחסותו של מנהל יחידת ההסעות היא        

במידה ומדובר בתגבור לכתות . ההסעות מגיעות לבתי הספר
יש לקבל מערכת שעות  ,הגבוהות ופיצול שעות החזרה של ההסעות
יחידת ההסעות תבנה . מסודרת מבית הספר עם רשימות תלמידים

יש  ,במידה ותהיה תוספת במספר כלי הרכב. את החזרות לפי הצורך
  .לעדכן את משרד החינוך ולקבל אישור

  

יחד עם מנהל יחידת  על יחידת החינוך המיוחד להתערב ולבדוק  .ט      
  .ההסעות אכיצד ניתן לשפר את נוש ההסעות

  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד        
מקרים . אין ליחידה לחינוך מיוחד סמכויות בנושא ההיסעים        

המגיעים לידיעת החינוך המיוחד מועברים ליחידת ההסעות לצורך 
    .ת ומתן מענה נכוןפחשיבה נוס

  בראשון לציון "ארזים"בית ספר   4.13.5    

כיתות  14-תלמידים ב 111לומדים  ,על אזורישהוא בבית הספר   .א      
הינם תושבי העיר ) 29%(מהתלמידים  33. משכבה א עד שכבה ט

יש לציין כי מספר תלמידי החוץ  .והיתר מגיעים מיישובים סמוכים
, כאשר אחזקת בית הספר, הוא גבוה ממספר תלמידי ראשון לציון

יש לשקול אם . תקורות הם על חשבון עיריית ראשון לציוןו, שיפוצים
ות השולחות את האחרעיריות כספית מהיש מקום לבקש השתתפות 

או לחילופין  ,צאות שלא כלולות באגרת תלמיד חוץבהו ,התלמידים
  .לשקול אפשרות פיזור תלמידי היישוב לבתי ספר סמוכים

  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד        
ילדים . לעיצוב התנהגותישנו מחסור חמור במקומות בבתי ספר         

רבים ברשויות בהן לא קיימת מסגרת הנותנת מענה בתחום זה 
השנה התקבלו למעלה ממאה . נותרים ללא מענה חינוכי מתאים

לגבי אגרות לימוד . בקשות שיבוץ של תלמידי חוץ לבית ספר ארזים
  .משרד החינוך קבע תעריפים קבועים אשר על פיהם יש לגבות, חוץ

  

בית . הספר קולט תלמידים אשר נפלטו ממערכת החינוך הרגילבית   .ב      
לתלמיד לחזור  משקיע בתלמיד ולאחר זמן מסוים מתאפשרהספר 

  .ולחזור למעגל החינוך הרגיל, לקהילה ממנה הגיע
. העירייה מתנהלת תקציבית מול בית הספר ככל מוסד חינוכי רגיל  .ג      

בקרת החינוך היסודי מקצה את תקני העובדים ומ אגף מנהלת
הכספים  החינוך מופקדת על ניהול החשבונות של בתי הספר במינהל

  .תלי בית הספרובכ
מגרש בכי  ,התברר 13.6.10- בביקור שנערך על ידי נציגי הביקורת ב  .ד      

וקיימת סכנה מוחשית  יש ליקויי בטיחות, החניה של בית הספר
ובחזרתם בתום יום  לבית הספר בבוקר לתלמידים בהגעתם

המופקדת על נסיעה בטוחה , לכל תלמיד מצטרפת מלווה. הלימודים
התלמידים והמלווים הנעים , מספר כלי הרכב הרב. של התלמיד

מנהלת בית  2.6.10-ב .במגרש החניה בו זמנית עלול לגרום לאסון
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 ,ניהספר פנתה בכתב בנושא למנהלת מינהל החינוך ולמוקד העירו
  .אך טרם נפתרה הבעיה

כי יש בבית הספר  ,המנהלת עם עובדי הביקורת ציינה בשיחה  .ה      
שעון נוכחות שלא מתפקד , כגון מצלמות אבטחה ,חוסרים בציוד

כמו כן ציינה כי יש . הסכומים לציוד מעטים ולא מספיקים, כהלכה
המחשבים . בעיות באחזקת המבנה וכן בעיות הנדסיות שלא נפתרו

. איטיים וקשה לעבוד איתם, צאים בבית הספר הינם מיושניםהנמ
חדש /לא מקבלת כוח אדם נוסף היא כי ,עוד הוסיפה המנהלת

למרות שמשרד החינוך משתתף  ,וכשסייעת חולה אין לה מילוי מקום
  . המחליפה באופן מלא בהעסקת

  

  :6.2.11-בתגובה מ, מנהל אגף תקשוב        
. מחשבים למעבדת מחשבים של בית הספרנרכשו  2008באוגוסט         

כיתות בבית הספר  8-ירכשו מחשב ומקרן ל 2011בתכנית לשנת 
  .ו-ויכללו את כיתות ג

  

מערכת החינוך קשר שוטף עם בית הספר חוץ לאין : מדברי המנהלת  .ו      
  .ממנהלת היחידה

הביקורת מדגישה כי מאחר ומערכת החינוך היסודי הרגילה היא         
בית הספר לא , מיוחד ם על בית ספר זה אשר הינו חינוךהמופקדת ג
  .טיפול מיוחד לו הוא זכאיזוכה ליחס ו

  

  :16.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך ומנהלת אגף אמרכלות      
כמו כן שעון . העירייה לא מתקינה מצלמות אבטחה בבתי ספר  .א      

  .אצבעהנוכחות הוחלף והוא כיום כמו במוסדות העירייה החתמת 
שכונת נחלת של בית הספר נמצא היום בעיצומו של פיתוח בנייה   .ב      

ולכן לא ניתן לבצע פיתוח הרחבה ולהתאימה להסעות , יהודה
על ידי , פתרון בעיות הנדסיות עם סיום בניית השכונה. תלמידים

  .החברה הכלכלית
במהלך השנה . בית הספר נמצא בתהליך בנייה של קומה נוספת  .ג      

אופק "תוח סביבה ליפ, תה סככת צל רחבה לנוחות התלמידיםנבנ
  ".חדש

רמת ההיעדרות עקב . נושא כוח אדם מטופל בצורה הטובה ביותר  .ד      
מחלה ותאונות עבודה של הסייעות בבית הספר היא גבוהה יחסית 

לבית הספר עובדות מחליפות . מכלל הצוות 7%-כ ,מבתי ספר אחרים
תקן , כלומר(מידת הצורך באופן ישיר קבועות אותן הוא מזמין ב

  ).נוסף עירוני מעבר לקיים

המשולבות במוסדות החינוך  ,פירוט מספר התלמידים בכיתות החינוך המיוחד  4.14  
  ברחבי העיר

  

מספר   שם בית הספר
  תלמידים

תלמידי 
  העיר

תלמידי 
  חוץ

תלמידי  %
  העיר

  הערות

  שילוב  39  19  12  31  אחרון הבילויים
  שילוב  100  -  8  8  אבן גבירול
  שילוב  91  1  10  11  אלתרמן

  שילוב  75  2  6  8  אנתרופולוגי אשלים
חינוך לבית ספר   33  68  33  101  ארזים

  מיוחד
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  )המשך(      
מספר   שם בית הספר

  תלמידים
תלמידי 
  העיר

תלמידי 
  חוץ

תלמידי  %
  העיר

  הערות

  שילוב  44  15  12  27  אשכולות
  שילוב  91  3  30  33  בארי

חינוך לבית ספר   51  45  46  91  בלקינד
  מיוחד

  שילוב  83  8  39  47  בן גוריון
חינוך לספר בית   70  3  7  10  בני ארזים

  מיוחד
  שילוב  100  -  8  8  גאולים
  שילוב  100  -  10  10  דגניה
  שילוב  85  5  28  33  דורות
  שילוב  100  -  11  11  הגת

  שילוב  96  1  22  23  הדרים
  שילוב  94  2  30  32  המעיין

  שילוב  100  -  9  9  המצלתיים
  שילוב  100  -  8  8  הנחשול
  שילוב  95  1  18  19  התירוש

  שילוב  94  1  16  17  זבולון המר
  שילוב  100  -  11  11  ד"חב

  שילוב  75  2  6  8  חפץ חיים
חינוך לבית ספר   58  34  47  81  חצב

  מיוחד
  שילוב  100  -  10  10  טיפולי הירשפלד
  שילוב  100  -  7  7  טיפולי הציפורן
  שילוב  100  -  11  11  טיפולי אלחריזי
  שילוב  100  -  9  9  טיפולי חיל הים

  שילוב  100  -  10  10  טיפולי אהרון ברוך
  שילוב  100  -  10  10  יגאל אלון

  שילוב  93  3  43  46  ידלין
  שילוב  57  15  20  35  יסוד המעלה

  שילוב  89  3  24  27  יפה נוף
  שילוב   86  4  25  29  מעלות

  שילוב  70  7  16  23  מאורות בית יעקב
  שילוב  75  2  6  8  א בית הלוי"מיח
  שילוב  70  3  7  10  א המרגנית"מיח
  שילוב  67  6  12  18  ד"ממ

  שילוב  85  2  11  13  מעון ורד
  שילוב  69  4  9  13  מעון ורד החורש
  שילוב  34  25  13  38  מקיף ג עמית עמל

  שילוב  100  -  11  11  מקיף ה קרית ראשון
  שילוב  84  5  27  32  מקיף ח

  שילוב  100  -  11  11  נווה דקלים
  שילוב  97  1  38  39  ניצנים
  שילוב  68  7  15  22  סיני

  שילוב  81  9  39  48  עין הקורא
  שילוב  100  -  8  8  החצוצרה .די.די.פי
  שילוב  100  -  7  7  גאולים .די.די.פי
  שילוב  86  1  6  7  הגת .די.די.פי

חינוך לספר בית   34  37  19  56  צעד קדימה
  מיוחד
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  )המשך(      
מספר   שם בית הספר

  תלמידים
תלמידי 
  העיר

תלמידי 
  חוץ

תלמידי  %
  העיר

  הערות

  שילוב  90  2  18  20  קרית גנים
  שילוב  100  -  10  10  קלאוזנר
  שילוב  100  -  10  10  קלישר
  שילוב  88  1  7  8  קלרנית

  שילוב  94  2  30  32  רוזן
  שילוב  54  11  13  24  רזאל בית יעקב

  שילוב  100  -  22  22  רננים
חינוך לבית ספר   33  46  23  69  שיקמים

  מיוחד
  שילוב  100  -  5  5  שמעון פרס .די.די.פי

  שילוב  100  -  9  9  שמעון פרס ורבורג
  שילוב  100  -  10  10  מוסד שפתי
חינוך לבית ספר   100  -  33  33  מוסד תום

  מיוחד
  שילוב  100  -  3  3  תיכון שדה חמד

  שילוב  100  -  7  7  .די.די.פיב "תרמ
  שילוב  100  -  8  8  ב"תרמ
    72  408  1,057  1,465  כ"סה

  

  הערת הביקורת  
היקף הפעילות בראשון לציון והמשאבים הנדרשים לפעילות בנושא החינוך   .א    

אף על פי כן עדיין נזקקת העירייה לרכישת שירותי . המיוחד הם גדולים ביותר
לתלמידים  עובדה זו דורשת מימון הסעות. רשויות אחרותמחינוך מיוחד 

  .ים על פי החוקוכולל מלו ,אלה
תלמידים ) ארזים לדוגמה(מאידך העירייה מקבלת לשירותי החינוך המיוחד   .ב    

  .המגיעים מרשויות אחרות למסגרות בעיר ,רבים
הביקורת מציינת כי מומלץ לשקול לערוך חשיבה מחודשת בתחום זה על ידי   .ג    

על מנת לאפשר מתן שירותים בתוך  ,היחידה לחינוך מיוחד וגורמים נוספים
    .העיר למרבית הנזקקים לכך

  המיוחד לחינוך בתי הספרבניהול חשבונות   4.15  

  דוחות כספיים  4.15.1    

מנהלים את חשבונותיהם בהתאם להוראות , בתי הספר המיוחדים  .א    
באמצעות מבקרת  ,משרד החינוך ובפיקוח האגף לחינוך היסודי

  .החשבונות
  

  :16.9.10-מ, אגף חינוך יסודימנהלת       
אגף חינוך יסודי לא מנהל את החשבונות של בתי  -א "תשע- ע"תש      

  .הספר המיוחדים בעיר מתוך זה שאינו בסמכותו
  

כל אחד מבתי הספר מנהל שני חשבונות בנק בשתי מערכות ניהול   .ב    
מערכת אחת לניהול כספי הורים ומערכת שנייה . חשבונות נפרדות

כל זאת על פי הנוהל שנקבע על ידי משרד  .כספי עירייהלניהול 
  .החינוך

הביקורת קיבלה לידיה את המאזנים והדוחות הכספיים של בתי   .ג    
  :ח"בש ,ט"ל תשס"לשנה הספר ולהלן הממצאים
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שם בית 
  הספר

יתרת 
  פתיחה

 יתרה  הוצאות  הכנסות
  מצטברת

מצטברת  היתר %
  להכנסות

הגורם 
  המממן

  עירייה  40.1  67,790  195,391  169,182  93,999  שקמים
  הורים  2.9  2,063  75,444  71,885  5,622  שקמים

    28.9  69,853  270,835  241,067  99,621  כ"סה
  עירייה  49.7  131,764  248,203  264,989  114,978  חצב
    49.7  131,764  248,203  264,989  114,978  כ"סה
  עירייה  7.1  14,855  231,016  207,832  38,039  לקינדב
  הורים  3.1  1,361  43,421  43,397  1,385  קינדבל
    6.4  16,216  274,437  251,229  39,424  כ"סה

  עירייה  36.9  37,646  76,697  101,956  12,387  ארזים
  הורים  11.4  8,602  70,267  75,417  3,452  ארזים
    25.9  46,248  146,964  177,373  15,839  כ"סה
    28.3  264,081  940,439  934,658  269,862  כללי כ"סה

  

כי בתי הספר אינם משתמשים במלוא  ,לעיל עולה הנתוניםמ  .ד    
על פי . לצורך ביצוע פעולות נחוצות ,הסכומים העומדים לרשותם

אינם רשאים בתי הספר  ,הוראות ניהול חשבונות במוסדות החינוך
. כ הפעילות השנתית"מסה ,10%- ה מר הגבוולהחזיק יתרות בשיע

  .יםהביקורת מציינת כי תופעה זו חוזרת על עצמה מספר שנ
  

  :16.9.10-מ, חשבת מינהל החינוך    
מיוחד מקבלים תקציב הזנה ממשרד החינוך הבתי הספר של   .א    

זאת מהסיבה שהרבה  .את חלקו שהם לא מצליחים לנצל ,החינוך
בעוד  ,ינם נוכחיםפעמים ילדים מאושפזים לתקופות ממושכות וא

  .ממשרד החינוך םבגינ פיםשבית הספר ממשיך לקבל כס
משתמש לטובת  הוא לעיתים בית הספר מקבל תרומות שבהם  .ב    

בדרך כלל בבתי  תנותרגם לכן  .רכישת כלי אוכל וקופסאות שימורים
יתרה זו מצטברת וגדלה  .הספר הללו יתרה שברובה בתקציב הזנה

  . בדרך כלל בין השנים
באישור של מפקחת משרד  ,במקרים אלו לבתי הספר קיימת אופציה  .ג    

זאת אך ורק לאחר  .לבצע שימוש בכסף לייעוד שונה מהזנה ,החינוך
ה רבית הספר חצב נותר בתוך היתב ,לדוגמה. אישור משרד החינוך
 .ח ששייך להזנה שלא נוצל"ש 96,990סך של  ,בסוף שנת הלימודים

חשבון  -בית הספר הייחודי שקמים על  בדוחות הכספיים שהוצגונתונים   4.15.2    
   עירייה

אשר מיועדת לביצוע  ,ח"ש 67,790בסוף השנה נותרה יתרה בסך   .א      
  :פעולות שלא בוצעו במהלך השנה כדלקמן

  

  ח"שבסכום   הנושא
  14,826  מגמות ייחודיות

  1,607  שכפול
  122  טכנולוגיה

  48,384  הזנה
  2,575  קייטנה וחופשות

  57  עציצים
  219  דמי שתייה למורים

  67,790  כ"סה
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ח "ש 67,790כי נותרה יתרה בסך  ,מהנתונים שהוצגו לעיל מתברר  .ב      
בטבלה בסעיף הקודם . שלא נוצלה לכאורה למטרות להן יועדה

יתרה זו . ח"ש ףאל 170-ות בסך כמהוצגו הכנסות בית הספר המסתכ
הביקורת מדגישה . כמעט מחצית מהסכום הכללי, 40%-מהווה כ

על , )40%(שאין מקום להשארת עודפים בלתי מנוצלים ברמה הזו 
אחת כמה וכמה כשמדובר בילדי החינוך המיוחד שצרכיהם גדולים 

עם סיום שנת הלימודים  ,יתרה מזו. וזקוקים למשאבים ניכרים
נהנו מההקצבות שיועדו ש מבליהספר  התלמידים עוזבים את בית

  .על פי המפתחות של משרד החינוך ,להם
ובחשבון הבנק מופקדת מלוא היתרה , נמצאה תקינה התאמת הבנק  .ג      

  . אשר צוינה לעיל
חשבון בח "ש 2,062בסוף השנה נותרה יתרה בסך  - חשבון הורים  .ד      

  .ההורים בבית ספר זההבנק של 
  

  :16.9.10-מ, החינוךחשבת מינהל       
בית הספר שקמים קיבל תקציב בגין מגמות ייחודיות בסוף יולי ולכן       

  .בית הספר לא הספיק לנצל אותה, יתרה זו נותרה ביתרה של בית הספר
  :16.12.10-מתגובה ב      
מתוך הנתונים בחשבון העירייה עולה כי חלה הקטנה ביתרה המצטברת       

  .ח"תשסלעומת יתרת  27%- ט בכ"בתשס

  בית הספר מעון חצב  4.15.3    

הביקורת כבר  .ח"ש 114,978ט היתה "לשנת תשס -רת הפתיחה ית  .א      

בבית ספר  על יתרות גבוהות) I-הפרק  30ראה דוח (ר התריעה בעב
בירה המנהלת כי אלה כספי הזנה שלא נוצלו וינוצלו סגם שם ה .זה

לא  .והיתרה אף גדלה וגם כיום ההסבר ליתרה נותר בעינ. בעתיד
האם עד כה לא סופק  .ברור לביקורת פשר היתרה ופשר ההערה

ע אכן סופק מזון "האם בשנת תש? המזון הנדרש לתלמידי בית הספר
  ?זה

 ,ח"ש 131,765ט ביתרה בסך "בית הספר סיים את שנת תשס  .ב      
  .מסך המחזור השנתי של בית הספר 50%-המהווה כ

שייכות לפעילויות שלא בוצעו במלואן במהלך שנת יתר היתרות   .ג      
בחשבון הבנק של בית הספר מצוינת יתרת כאשר  ,ט"הלימודים תשס

  .העודפים של בית הספר
הביקורת ממליצה לבית הספר לבצע פעילויות עבורן נתקבלו   .ד      

אם ייתכן כי בית ה. לאלתר, הכספים ולא להעביר יתרות משנה לשנה
הביקורת נוכחה  ?שאבים העומדים לרשותוהספר אינו זקוק למ

לדעת כי במסגרת קיימים צרכים שלא באו למיצוי בשל היעדר 
עם יחד , תקציבים מתאימים ויש מקום לבדיקת חשב המינהל

או העברת תקציבים /לאופן תקצוב בית הספר ומנהלת בית הספר 
  .ממסגרת למסגרת

   



 מבקר עיריית ראשון לציון

550 
 

  כספי רשות -בית הספר בלקינד   4.15.4    

מתברר  .ח"ש 14,855יתרת הכספים במאזן בית הספר עומדת על סך   .א      
ח ועל כן חשבון הבנק של בית "ש 18,615כי לספקים טרם שולם סך 

בדברי הסבר לדוח הכספי ציינה  .ח"ש 33,470הספר מציג יתרה בסך 
מנהלת בית הספר מספר סעיפים בהם לא בוצעה מלוא הפעילות 

ח תעבור לביצוע הפעילות "ש 14,855ט ויתרה זו בסך "בשנת תשס
  .ע"בשנת תש

של  יצירת חובהביקורת מעירה כי בהיעדר תשלום לספקים ו  .ב      
, ל בית הספרשהעירייה גם כשיש יתרה כספית בחשבון הבנק 

ההתנהלות אינה תקנית ואינה עומדת עם נוהלי ניהול כספי בית 
של מצב . גם מבקרת החשבונות היתה אמורה להתריע על כך, הספר

וב של בית ספר לספק חיצוני אינו ראוי ואינו יאה ויכול להעמיד ח
ק זבתי הספר בפני תביעות כספיות מיותרות ואף לנאת העירייה ואת 

לעבוד מול  וצרתדמיתי של העירייה וייתכן גם שספקים לא י
  .העירייה

  

  :16.9.10-מ, חשבת המינהל      
ועל פי ) 29.7.09 שבוניתהח תאריך(חשבונית זו הגיעה לאחר סגירת המאזן       

אלו צריכות להיות מוקלדות במערכת כדי  תושבוניהנחיית הביקורת ח
אך לא ניתן לשלמן  ,לשקף נכונה את ההוצאות לאותה שנת לימודים

  .כל שנה זו שנה חדשה 1/8-מכיוון שב
  

גם בבית הספר אמנם נותרה יתרה נמוכה משני בתי הספר הקודמים   .ג      
. אישרה והסבירה כי לא בוצעה מלוא הפעילותואף המנהלת 
שוב כי מדובר בילדי חינוך מיוחד ופעילות  ההביקורת מדגיש

מתוקצבת באופן מיוחד שלא מתבצעת גורמת לחסכים אצל 
  .התלמידים

בחשבון הבנק  ,ח"ש 1,360צביע על עודף בסך ה ל"הנ מאזן בית הספר  .ד      
  .ההוריםשל 

  ספי רשותכ -בית הספר ארזים   4.15.5    

 האשר ברובה נבע ,ח"ש 37,646היתרה בסוף השנה עמדה על   .א      
ח שהוענקה לבית הספר בעבור ציוד בחדר "ש 20,000מתרומה בסך 

  .בחשבון הבנק של בית הספר נמצאה יתרה מתאימה .עריכה
ב את קבלת התרומה שיועדה לסיוע והביקורת מציינת לחי  .ב      

, עריכה שהיא פעילות מבורכת עבורםלתלמידים ברכישת ציוד לחדר 
אולם בכספי התרומה בית הספר היה אמור לרכוש את הציוד 

לדווח לתורם  ,המתאים באופן מידי ולא להשהות את ביצוע הפעילות
  .את התרומה כפי שנהוג על פי נוהלי העירייה נציחולעירייה ואף לה

ח "ש 17,000-כ ,ל"גם כאן נותרה יתרה שאינה כלולה בתרומה הנ  .ג      
התלמידים היו נהנים מפעילות נוספת המגיעה להם , שלו ניצלו אותה

  .כחוק
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  :16.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך והחשבת      
 שבוןח: הסכום שנותר הינו סביר להוצאות פתיחת שנה מהטעמים הבאים      

מאחר ותקציבי . ותפעול בתי הספר רשות מיועד להוצאות מינהליות
ספר ה על בית ,העירייה אינם מועברים מיד עם פתיחת שנת הלימודים

על מנת שבית הספר יוכל לעשות . להיערך לרכישת ציוד ראשוני לתפעול
עליו להשאיר יתרה במאזן סוף שנה קודמת לצורך התנהלות תקינה  ,זאת

  ).נכון לכלל בתי הספר(בפתיחת שנת הלימודים 

  הורים כספי -בית הספר ארזים   4.15.6    

בחשבון  .ח"ש 8,418בית הספר סיים את שנת הלימודים ביתרה בסך   .א      
ח ובקופה בבית הספר "ש 7,710הבנק של בית הספר נמצאו רק 

  .ח"ש 709נמצאו המחאות דחויות בסך כולל של 
ציינה המנהלת כי למעשה בית  כספי ההוריםבפירוט העודפים של   .ב      

, אולם בשל רכישת נייר טואלט ,ח"ש 9,816הספר סיים בעודף בסך 
נותר בית הספר  ,ח"ש 1,397יה מתוקצב על ידי הורים בסך השלא 

  .ביתרה מופחתת
 .הביקורת מדגישה כי נייר טואלט ניתן לרכוש רק מכספי העירייה  .ג      

רם האחראי בעירייה ולא יש לפנות לגו ,במידה ויש חריגה בתקציב
המשמשים ומיועדים למטרות  ,זו מכספי הוריםלבצע רכישה 

  .אחרות
  

  :16.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך והחשבת      
  .תוקן      

  פר בספרי החשבונות של העירייהסבתי ה נותניהול חשבו  4.16  

  )חובה זכות(ז "חשבון חו  4.16.1    

בהנהלת החשבונות לכל ) חובה זכות(ז "חוגזברות העירייה מנהלת חשבון     
החשבון מנוהל על פי שנת כספים המתחילה בינואר . אחד מבתי הספר

בניגוד לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר  ,ומסתיימת בדצמבר
חלים , בשל הפער בין שתי התקופות .ומסתיימת באוגוסט בשנה העוקבת

להלן  .מבתי הספר בעירעיוותים המקשים על ניהול החשבונות של כל אחד 
 ,2009-2007נים כפי שנרשמו בש ,פירוט תמצית הרישומים החשבונאיים

  :ח"בש
  

  שם 
בית 
  הספר

2007  2008  2009  
  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרה  תשלומים  תקבולים  יתרה  תשלומים  תקבולים

  1,688  67,320  64,267  4,741  )49,796(  54,536  11,000  )80,902(  69,902  ארזים
  11,769  261,161  234,790  38,140  )181,691(  219,831  0  )230,211(  230,211  בלקינד
  13,398  293,502  259,886  47,014  )235,527(  277,093  5,448  )256,902(  262,350  חצב

  11,889  207,122  187,280  31,731  )156,663(  188,394  0  )246,013(  246,013  שקמים
  38,744  829,105  746,223  121,626  )623,677(  739,306  128,788  )814,028(  689,688  כ"סה

  

  :כי נראהמהנתונים הכספיים המוצגים לעיל     
לכל ח "ש 121,626 הסתכמה בסך של 2009יתרת הפתיחה לשנת   .א    

  .ארבעת בתי הספר
הועברו עדיין על  אאלו כספים שהגיעו לבתי הספר ממשרד החינוך ול      

ממחזור הפעילות  17%מדובר בהיקף של . ידי העירייה לבתי הספר
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בזכות תופעה זו של יתרה  .שהינו היקף יחסית גבוה, השנתית
  .2007חוזרת על עצמה משנת  בעירייה

  

  :16.9.10-מ, חשבת מינהל החינוך      
ח "ש 38,744-לח "ש 121,626-ירדה מ 2009לא צוין כי יתרה זו בסוף       

לעומת סוף שנת  12%ירידה של  ,)ממחזור הפעילות השנתית 5%(
2008.  

  

יתרות שלא נוצלו לכאורה פוגעות בניהול המערכת  ,למרות הירידה  .ב    
מבלי , ל"או מונעת פעילויות נחוצות לילדי המוסדות הנ/השוטפת ו

תקציב  ללשכוח שמדובר בילדים בעלי צרכים מיוחדים וכל ניצול ש
  .עשוי לסייע להם

על ידי , ייתכן שאם היו נעשות בקרות שוטפות מידי רבעון למשל  .ג    
יהיה ניתן לתכנן ביצוע  ,ומבקרת חשבונות בתי הספרחשבת המינהל 

  .של פעילויות מתאימות כבר במהלך אותה שנה

  השתתפות העירייה בהוצאות השוטפות  4.16.2    

לכל אחד מבתי הספר חוזר כללי  מידי שנה שולחת חשבת המינהל  .א    
  .בדבר הקצאות כספיות של משרד החינוך והעירייה

החוזר מיועד לכל מוסדות החינוך בעיר וכל מוסד צריך לבחור את   .ב    
ולחשב בסופו של דבר את ההקצאה , הסעיפים המתאימים לו

  .לו מהעירייה ההמגיע
לבתי הספר הביקורת כבר העירה בעבר כי המידע המועבר בחוזר       

הינו כללי מידי ואינו מפרט את הסכומים המגיעים לכל אחד מבתי 
  .הספר

  

  :16.9.10-מ, חשבת מינהל החינוך      
החוזר הינו תלוי בכמות התלמידים שבבית הספר שנלקחים מתוך       

 .נובמבר כל שנה-רק לקראת אוקטובר" מתייצבת"המצבת . המצבת
אלא לציין את  ,לכן לא יהיה נכון לרשום לבית הספר את הסכומים

יודע  ,התעריף לכל סעיף ובית הספר על פי מספר התלמידים שלו
ניתן לשקול להוציא חוזר בחודש . לחשב מה תהיה ההכנסה הצפויה

נובמבר הנותן לבית הספר תמונת מצב מדויקת לגבי ההכנסות 
  .המגיעות לו

  

יש מקום  ,ד המגיע לוססך כל התקציב של כל מוומדובר בהיות   .ג    
ר את החישובים המדויקים של התקציב של כל מוסד ישהעירייה תעב

ולא לסמוך על כך שהמוסד יבצע בעצמו את החישובים ויפעל על 
. לעצמו את הסעיפים המגיעים לו על פי שיקול דעתו" ויבחר"פיהם 

כחודשיים לאחר הביקורת מדגישה שהחוזר הועבר לבתי הספר 
מועד שבו כל הנתונים בגין שנת הלימודים  ,)18/10(תחילת השנה 

  .ידועים כבר למינהל החינוך
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  :להלן פירוט הסכומים  .ד    
  :ח"בש ,ט"ל תשס"הקצאות כספיות לבתי ספר בחינוך המיוחד לשנה      

  

    הקצאות ממשרד החינוך
    :סל תלמיד לעולה מארצות הרווחה שנתי לתלמיד

  498.00  ה"ל תשס"לתלמיד שתאריך עלייתו בטווח שנה
  626.00  ו"ל תשס"לתלמיד שתאריך עלייתו בטווח שנה
  1/07מחודש עלייה : ז"ל תשס"לתלמיד שתאריך עלייתו בטווח שנה

  2/07מחודש עלייה                                                                              
  3/07מחודש עלייה                                                                              

417.33  
365.17  
313.00  

  9/07מחודש עלייה : ח"ל תשס"לתלמיד שתאריך עלייתו בטווח שנה
  10/07עלייה  מחודש                                                                              
  11/07מחודש עלייה                                                                               
  1/08מחודש עלייה                                                                               

  3/08מחודש עלייה                                                                               

626.00  
573.83  
521.67  
417.33  
313.00  

    :סל תלמיד לעולה מאתיופיה שנתי תלמיד
  400.00  31.12.03-1.1.96לתלמיד שתאריך עלייתו בטווח 
  850.00  31.8.07-1.1.04לתלמיד שתאריך עלייתו בטווח 

  566.67  ח"ל תשס"לתלמיד שתאריך עלייתו בטווח שנה
  467.50  אגרת שכפול שנתית לכתה

  31.90  ו-חומרים שנתי לתלמיד בכתות א
  44.00  ט- חומרים שנתי לתלמיד בכתות ז
  32.45  יב-חומרים שנתי לתלמיד בכתות י
  9.40  הקצאה ליום -הזנה ליום חינוך ארוך לתלמיד 

    :הקצאה ליום הפעלה -הוצאות נלוות להפעלת כתה בחופשות 
  9.50  אוטיסטים/לכיתת חינוך מיוחדבבוקר 

  6.00  הפעלה בערב לכיתת אוטיסטים
    הקצאות העירייה
  161.88  הקצאה שנתית לתלמיד -הוצאות שוטפות 

  690.20  הקצאה שנתית לכיתה - חידוש ציוד לימודים 
  5.00  הקצאה שנתית לתלמיד -חידוש ציוד ספורט  

  

  תרומות לבית הספר בחינוך המיוחד  4.17  

נהנים מתרומות רבות ומגוונות ממספר רב של , בתי הספר בחינוך המיוחד  .א    
לגייס  ת הספר מצליחיככל שב .ויחידים, רים"מלכ, בהם תאגידים, גורמים

כך מצליחים התלמידים בחינוך , תרומות רבות יותר למימון פעילותו הנוספת
  .המיוחד ליהנות מתוספת המשאבים המושקעים ישירות בבית הספר

בנושא קבלת  ונוהלי העבודה החינוך בעיר פועל על פי הנחיות הגזברות מינהל  .ב    
התרומות ומחייב את בתי הספר המגייסים תרומות לקבל אישור מפורש 

  .לגבייה זו בטרם בוצעה על ידי בית הספר
נתקבלה בבית  23.5.10-כי ב ,התברר" ארזים"בעת הביקורת בבית הספר       

אולם . ח מהקרן לקידום החינוך בישראל"ש 2,500הספר המחאה על סך 
המחאה זו לא הופקדה בחשבון הבנק של בית הספר ובכך נמנעה פעילות 

  .נוספת שיכלה להתבצע בבית הספר במימון התרומה
הסיבה שציינה המנהלת לאי הפקדת ההמחאה הינה היעדר אישור מפורש       

הספר הוציא קבלה  יצוין כי בית. מגזברות העירייה בנושא קבלת התרומה
  .לקרן עבור קבלת ההמחאה
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לנהלים הידועים לבית הספר בכמה  ,לכאורה אה כי הפעילות נעשתה בניגודנר  .ג    
  :31-036ובניגוד לנוהל העירייה מספר שורים מי

חשבות החינוך לרענן את על  -היעדר אישור מוקדם לקבלת התרומה   -      
 ,רכש ותרומות במוסדות חינוך ,הנהלים הקיימים בנושא ניהול כספים

. שונה בהתאם לגובה התרומה ולאפיון הגוף התורם רומותכאשר הטיפול בת
הקרן לקידום החינוך בישראל שמה לה למטרה לסייע לבתי ספר בחינוך 

אישור גזברות העירייה עשוי להכשיל את פעילותה בעיר  רהמיוחד והיעד
  .ראשון לציון

המנהלת היתה צריכה להימנע מקבלת ההמחאה  ,בהיעדר האישור המפורש  -      
  .או לדרוש את האישור במועד/ו

קבלת ההמחאה ואי הפקדתה גורמת לחוסר ודאות של הקרן ביתרות   -      
תוקף . העומדות לרשותה מצד אחד ומצד שני היעדר ביצוע פעולות

ההמחאה מוגבל בזמן ואם יעבור זמן זה ממילא כל ההתנהלות תהיה 
  .לשווא

  

  :16.9.10-מ, ת מינהל החינוךחשב      
הנהלים מתעדכנים מעת לעת ומנהלת בית הספר יודעת בדיוק כיצד   .א      

  . עליה לפעול
כי התורם אינו מודיע מבעוד מועד שהוא  ,מנהלות בתי הספר טוענות  .ב      

לא יהיה סביר  .אלא מגיע לבית הספר עם המחאה ,רוצה להעביר תרומה
כיוון שעדיין לא ביצעה את  ,את ההמחאה בלשלא תסכים המנהלת לק

  . חשבות לכךהשל קבלת אישור מ ליךהה
  .ומות לכל המנהליםיצא רענון לנוהל קבלת תר  .ג      

  אגרת תלמידי חוץ  4.18  

מקומית השולחת תלמיד הרשות העל  ,בהתאם להוראות משרד החינוך  .א    
 םהקולטת בעבורלשלם לרשות , בחינוך המיוחד ללמוד בבית ספר מחוץ לעיר

מחיר האגרה נקבע על פי התבחינים שנעשו . ל"אגרת תלמיד חוץ לשנה
  .לתלמיד ובהתאם לשירות המוענק לתלמיד על ידי המוסד הקולט

מדי  חוץ תלמידי 408-מספקת שירותי חינוך מיוחד לכ ן לציון ות ראשעיריי  .ב    
לנהל מערך  על הגזברות. תלמידים ללמוד מחוץ לעיר 221שנה ומנגד שולחת 

תלמידי חוץ המגיעים לעיר מערים סמוכות מאגרות  גבייתהן בעבור  ,גבייה
  .והן על מנת לבצע תשלומים בעבור אלו הלומדים מחוץ לעיר

עם אחראית אגרת תלמידי חוץ באגף החשבות  2.8.10-ב ונפגשעובדי הביקורת   .ג    
הלן במינהל החינוך לצורך קבלת מידע בנושא ההתנהלות השוטפת ול

  :הממצאים

  תהליך העבודה לגביית אגרת תלמידי חוץ  4.18.1    

מדי תחילת שנת כספים מתקבל ממשרד החינוך חוזר הקובע תעריפי   .א    
חוזר זה . אגרות תלמידי חוץ עבור החינוך הרגיל והחינוך המיוחד

לחינוך מועבר לאגף הפרט במינהל החינוך ומופץ לבתי הספר 
לצורך  ,המשלבים תלמידי חינוך מיוחדהמיוחד ולמוסדות החינוך 

לאחר כחודשיים . והחתמת המפקחת ומנהלת בית הספר מילויו
הטופס עם חתימות ותעריפים שנקבעו על ידי הגורמים מוחזר 

  .המורשים
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 אחראית אגרות תלמידי חוץ מפיצה את הטופס לרשויות לקבלת  .ב    
אחראית ה. דרישהבצירוף מכתב , רת תלמידי חוץגבגין א תקבולים

  . מנהלת מעקב אחר כל הדרישות שהופצו לרשויות המקומיות
. המחאהבאו , העברה בנקאיתבהתקבולים מהרשויות מתקבלים   .ג    

הכספים מופקדים בקופת העירייה והאחראית מקבלת קבלה על 
  .התקבול

העירייה מנהלת חשבון מספר , על פי ספרי החשבונות של העירייה  .ד    
כז את כל ההכנסות מגביית אגרת תלמידי אשר מר ,1317900430

בחשבון זה נרשמות ההכנסות ללא הבחנה בעבור איזו שנה . חוץ
נתקבלו ומכאן כי אין קשר בין התקבול בשנת הכספים למועד החיוב 

לפיכך יש צורך לערוך התנהלות מבוקרת במערכות . בו נוצר
ה על מנת לוודא קבלת כל התקבולים המגיעים לעיריי ,ממוחשבות
  .מדי שנה

רשויות  68-תלמידים המגיעים מ 408ט למדו "בשנת הלימודים תשס  .ה    
 .ח"ש 3,084,151החיוב בגין תלמידים אלו הסתכם בסך . מקומיות

ח "ש 1,775,323היתרה על סך . ח"ש 1,272,828בפועל נתקבלו רק 
הביקורת מציינת כי .) 8/2010(טרם נגבתה עד למועד כתיבת הדוח 

החינוך לוודא קבלת מלוא התקבולים המגיעים לעירייה על מינהל 
בנוסף מציינת הביקורת כי ספרי החשבונות של . מידי שנה ובמועד

ירייה אינם משקפים את החובות המגיעים לעירייה מהרשויות עה
טת ניהול הספרים על פי הוראות משרד הפנים יבשל ש ,המקומיות

רה קפדנית על חובות יש מקום לערוך בק, לפיכך). בסיס מזומנים(
  .המצב הקיים משתקף בטבלה הבאה .לאהאלו ולוודא גבייתם המ

  :1317900430בסעיף  ,ןבשנים כלהל ,ח"בש כנסותהפירוט ה הלןל  .ו    
  

ביצוע  %  ביצוע  תקציב  שנה
  מהתקציב

2007  3,000,000  1,061,887  35%  
2008  2,800,000  2,587,311  92%  
2009  2,800,000  3,153,041  113%  

      

  תהליך העבודה לתשלומים עבור אגרות תלמידי חוץ  4.18.2    

  .האחראית מקבלת דרישת תשלום מהרשות הקולטת  .א    
  .במידת הצורך לתשלום אגף הפרט בודק את מהות הדרישה ומאשר  .ב    
שנקבע  תאיםהאחראית בוחנת התאמת דרישת התשלום לתעריף המ  .ג    

  .על ידי משרד החינוך
אזי נערך , ולרשות הקולטת ישנם תלמידים הלומדים בעיר במידה  .ד    

  .ה משולמת או נדרשתרקיזוז בין האגרות על גבי טופס הדרישה והית
ההכנסה וההוצאה הרשומה בספרי החשבונות של , בהתאם לכך      

 - ההצגה רשומה בנטו  -מופיעה בקיזוז האחד מהשני , העירייה
הקובעות כי  ,מקומיותבניגוד להוראות ניהול ספרים ברשויות ה

  .ההוצאות ירשמו בנפרד וההכנסות בנפרד
כי בשנת  ,שנתקבלו מאחראית אגרות תלמידי חוץ עולהעל פי דוחות   .ה    

תלמידים תושבי העיר למדו במוסדות חינוך מיוחד  221ט "תשס
 2,481,535עבורם העירייה היתה צריכה לשלם סכום של . מחוץ לעיר

בפועל שולמו ונרשמו בספרי החשבונות  .ץח בגין אגרת תלמידי חו"ש
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ח טרם שולמה ונרשמה "ש 267,107ה על סך רהית .ח"ש 1,214,428
 ,הביקורת מדגישה כי לאור ההתנהלות הכספית. בספרי העירייה
 ,נרשמות ומשולמות במועד ןננושאת העירייה אי ןשבה הוצאות בה

  .יהגורמת לשיבוש הנתונים בכספים בדוחות הכספיים של העירי
על העירייה לנקוט בשמרנות כלפי התחייבויות שחשבונות עבורם   .ו    

טרם הוגשו ולרשום התחייבות עבור תשלומי אגרת תלמידי חוץ אף 
כדי למנוע הצגה  ,אם טרם נתקבלו מלוא החיובים מהרשויות

  . כפי שמשתקף בטבלה הבאה ,מעוותת של הנתונים הכספיים
  :1817900812בסעיף  ,ח"בש ,ההוצאות בפועל פירוט חשבוןלהלן   .ז    

  

  %  ביצוע  תקציב  שנה
2007  2,400,000  1,754,115  73.0  
2008  2,256,000  1,004,068  44.5  
2009  2,300,000  4,020,304  175.0  

  

  :16.9.10-מ, חשבת המינהל    
הרציונאל מאחורי העבודה מול משרד החינוך ולא מול הרשויות   .א    

תקופת , מהסיבה שבמשרד החינוך הנתונים לגבי שהות הילד ,הינו
הם , האם מגיע שעות סייעת ועוד ,)שנה מלאה או חלקית(שהותו 

מגיעה מהרשות או מהמוסד הבעוד שהדרישה  ,נתונים מדויקים
  .הרבה פעמים הסכום הינו סכום מלא שלא בהכרח נכון

ו דרישה לאחר שקיבל ,הרבה פעמים בהתקשרות מול הרשויות  .ב    
אם בגלל  ,מתבצע דיאלוג שבו נקבע המחיר המדויק לילד ,לתשלום

  .נתונים חסרים או אם בגלל חלקיות שנה ששהה הילד

  תשלומי אגרות תלמידי חוץ למוסדות בעיר ראשון לציון  4.18.3    

מצא כי קיימים מספר מוסדות חינוך מיוחד בעיר אשר מעניקים נ  .א    
מדובר בבני ארזים וצעד  .חינוך מיוחד תושבי העיר ישירות לתלמיד

    .קדימה
בי החינוך יות מתקצנמוסדות אלו עשויים לה כאלהבמקרים   .ב    

תקצוב מוסדות חינוך (בעיקר לאור יישומו של חוק נהרי  ,בעירייה
אשר במהותה  ,ולפיכך אין מקום לתשלום אגרת תלמידי חוץ )בעיר

  . נועדה לממן עלויות בתי ספר אלו
לבחון תקציב בתי ספר לחינוך מיוחד בעיר בטרם העברת  מומלץ  .ג    

    .אגרת תלמידי חוץ

  בקרה על תקציב אגרת חוץ  4.18.4    

מנהלת אגף על ידי  24.1.10-כתב בנהביקורת קיבלה לידיה מסמך ש  .א    
 מינהלאשר ביקשה הסברים מחשבת  ,החשבות במינהל הכספים

  . החינוך על החריגה מתקציב ההוצאות בשכר לימוד תלמידי חוץ
לא  2008בשנת כי  ,השיבה חשבת אגף החינוך, זהבתגובה למסמך   .ב    

על כן לא בוצעו  .עובדת אחראית במשרד החינוך תאוישה משר
לא הועברו גם כן ל .קיזוזים לנושא תשלומים מרשויות מקומיות

  .ומהעירייה לרשויות הזכאיות כספים לעירייה
 ,כי בהיעדר בקרה מספקת כאמור ,עולהלאחר בירורים שנערכו   .ג    

 דבר אשר ,מספר תשלומים למוסדות השולחים בוצעו בכפילות
  .הגדיל את תקציב ההוצאות לעירייה
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הוא יכול לשמש  ,החינוך אינו צד להתחשבנות בין הרשויות דמשר  .ד    
יד בידיו גבייה קאולם אין להפ ,יך הגבייהכמסייע וגורם אחרון בתהל

לפיכך על העירייה היה להיערך ולנהל מעקבים מסודרים  .שוטפת
עוד מוסיפה . באופן שיטתי לביצוע הגבייה ישירות מהרשויות

הביקורת כי מאחר וחלים עיכובים בהעברות הכספים על ידי משרד 
יזוז עולה קהדרך , הרי שבסופו של תהליך התשלום בדרך זו ,החינוך

יקר יותר מאשר התשלום השוטף לרשות השולחת וזאת בשל חיוב 
הפרשי הצמדה וריבית שלא בשנת הכספים המתאימה וחיוב 

  .המבוצעים אוטומטית על ידי משרד החינוך לדוגמה
  

  :16.9.10-מ, חשבת מינהל החינוך      
למרות החיובים בריבית  ,הרבה פעמים העבודה מול משרד החינוך      

משרד החינוך יודעים את כל ביותר משתלמת מהסיבה ש ,והצמדות
האם , תאריך עזיבה, תאריך כניסה: כגון ,הנתונים על התלמידים
  .אישור סייעות לשעות ועוד, כתובת, עבר ללמוד במוסד אחר

  

 ,משרד החינוךעל ידי תשלומים לרשויות קולטות בדרך קיזוז להלן   .ה    
  :ח"בש

  

חודש 
  קיזוז

מספר   רשות קולטת
  תלמידים

קיזוז 
  נומינלי

קיזוז 
  ריאלי

  הערות  ל"לשנה

  
  
  

3/2009  

    ח"תשס  27,298  26,604  4  חברת מוסדות חינוך
    ז"תשס  4,124  4,073  1  מרום עמותה לחינוך

    ז"תשס  187,199  184,906  16  צעד קדימה
    ח"תשס  226,031  220,282  18  צעד קדימה

    ז"תשס  2,790  2,756  1  ויצו
    ז"תשס  98,501  97,295  8  בני ארזים

    ח"תשס  10,809  10,534  2  ויצו
    ח"תשס  45,414  44,259  3  אור טיפול וחינוך

    ז"תשס  22,170  21,898  2  אמנה שריגים
  
  

4/2009  

    ח"תשס  14,982  14,609  1  שיח סוד
    ז"תשס  900  890  1  בית חולים אברבנאל

    ז"תשס  18,872  18,654  2  פנימייתיהוד מעון 
    ח"תשס  19,368  18,886  2  הוד מעון פנימייתי
    ז"תשס  1,428  1,411  1  מרכז חינוך שניידר

  שולם פעמיים  ח"תשס  13,403  13,070  1  אוהל שרה
  
  
  
  
  

5/2009  

    ז"תשס  12,322  12,118  1  בית חינוך עיוורים
    ז"תשס  13,356  13,135  1  נשי בני ברית

    ז"תשס  45,841  45,084  21  בית חולים דקלים
    ז"תשס  9,994  9,829  1  מועצה אזורית משגב

    ח"תשס  9,846  9,554  1  מ"מעון אתגר בע
    ח"תשס  34,851  33,816  21  בית חולים דקלים

    ז"תשס  9,484  9,327  1  מ"מעון אתגר בע
    ז"תשס  352,706  346,878  43  עיריית נס ציונה

    ז"תשס  17,652  17,360  7  שיבא תל השומרבית חולים 
    ח"תשס  30,291  29,392  3  עיריית ירושלים

  
6/2009  

    ח"תשס  56,452  54,244  10  בית חולים שיבא תל השומר
    ח"תשס  363,106  348,906  44  עיריית נס ציונה

    ח"תשס  8,965  8,614  2  מועצה אזורית יואב
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  )המשך(
חודש 
  קיזוז

מספר   רשות קולטת
  תלמידים

קיזוז 
  נומינלי

קיזוז 
  ריאלי

  הערות  ל"לשנה

  
  

7/2009  

    ח"תשס  9,751  9,335  2  מועצה אזורית עמק חפר
    ז"תשס  4,439  4,307  1  מועצה אזורית חוף השרון

    ז"תשס  30,933  30,015  3  עיריית רחובות
  שולם פעמיים  ח"תשס  41,162  39,405  3  נשי בני ברית

  
  

8/2009  

    ח"תשס  6,626  6,287  1  עיריית עכו
    ז"תשס  26,996  25,960  6  עיריית בני ברק
    ח"תשס  57,313  54,377  12  עיריית בני ברק
  שולם פעמיים  ח"תשס  18,265  17,329  3  אורחות חיים

  
  
  

9/2009  

    ח"תשס  25,962  24,632  2  בית חינוך עיוורים
    ח"תשס  60,148  57,066  4  ה"אגודת על
    ז"תשס  42,700  41,062  3  ה"אגודת על
    ח"תשס  19,582  18,579  4  רננים -נווה הדר 

    ח"תשס  4,238  4,021  1  מוסדות התורה והחסד
    ז"תשס  21,178  20,365  5  שדה חמד

    ח"תשס  28,041  26,604  4  עיריית יהוד מונוסון  10/2009
    ח"תשס  11,447  10,861  3  שדה חמד

  
  

11/2009  

    ח"תשס  20,852  19,539  2  עיריית פתח תקווה
    ח"תשס  30,724  28,789  4  עיריית רחובות

    ח"תשס  38,447  26,656  2  אלנית
    ט"תשס  9,464  9,014  2  אלנית

  
  
  
  

12/2009  

    ח"תשס  87,899  82,210  11  עיריית רמלה
    ח"תשס  169,000  158,062  18  עיריית תל אביב

    ח"תשס  21,255  19,879  2  עיריית לוד
    ח"תשס  14,836  13,876  2  חדרה עיריית

    ט"תשס  16,703  15,879  1  שיח סוד
    ט"תשס  4,812  4,575  1  מועצה אזורית בני שמעון

    ט"תשס  52,876  50,267  5  בני ארזים
    ט"תשס  627  596  1  בריאות הנפש גשר

    ח"תשס  10,509  9,829  1  כישורית
    ח"תשס  7,675  7,178  2  מועצה אזורית חוף השרון

      2,542,615  2,454,938  330  כ"סה
        87,677    כ ריבית והצמדה ששולמו"סה

  

  :התפלגות הגבייה לפי שנת החיוב  .ו    
  35%    896,589    )2007-2006(ז "תשס      
  62%  1,571,008  )2008-2007(ח "תשס      
     %3      75,018  )2009-2010(ט "תשס      
            2,542,615  100%  

  "תשלומים עבור תלמידי חוץ"נוהל   4.18.5    

תשלומים עבור " מפרט כיצד לפעול בנושא 38.0204נוהל מספר   .א    
הביקורת עיינה בנוהל ומתברר כי אין פירוט לגבי אופן ". תלמידי חוץ

  .הביצוע של תשלום ההוצאה עבור תלמידי חוץ
פועלת בהתאם  ,אין העוסקת המופקדת על נושא זה ,כפי שהתברר  .ב    

כיוון שבנוהל אין ציון כלל למקרים בהם נערכת התחשבנות מ ,לנוהל
בהם מקוזז  ,בעבור קבלת אגרת תלמידי חוץ ,עם רשויות מקומיות

כנגד התשלום אשר היא צריכה לשלם  ,התשלום המגיע לרשות
  .לנושא הקיזוז בין הרשויות המקומיות אין ביטוי בנוהל. לעירייה
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לא מבוצע  ,רשות הקולטת/למוסדבעת אישור התשלום המגיע   .ג    
מדובר גם במקרים . רישום ההוצאה בספרי החשבונות של העירייה

  .של גביית אגרת תלמידי חוץ
. לערוך חשיבה חדשה בנושא ולהנחות את כל הנוגעים בדבר מומלץ  .ד    

היא , העובדת המופקדת היום על ביצוע תשלום אגרות תלמידי חוץ
  .לחיםולמידי חוץ מהמוסדות השגם מופקדת על גביית האגרות ת

יש ליתן את הדעת על היבט הפרדת הסמכויות אשר מתערבב   .ה    
ת מסתייעת בתשלום אגרות בדועה ,בנוסף. בפעילותה של העובדת

אשר מבצע קיזוז מהסך המגיע  ,תלמידי חוץ במשרד החינוך
  .לעירייה

  פסיכולוגי בחינוך המיוחדהשירות הפעילות   4.19  

  פעילות בגני הילדים של החינוך המיוחד  4.19.1    

  .פסיכולוגים עשרהעובדים  בגנים  .א        

גן לקויי , פיגור, )PDD(גני תקשורת , עיכוב התפתחותי :סוגי הגנים  .ב      
ניתן שירות של אבחון והערכה לקראת , אין פסיכולוג קבוע(שמיעה 

  ).ועדות השמה

  העבודה בגנים הטיפוליים כוללת  4.19.2    

רקע (היכרות של כל ילד על ידי עיון בתיק ובדוחות הקיימים   .א      
  ).'בדיקות שונות וכו ,התפתחותי

  .העברת מידע לצוות הגן  .ב      
  .לפני תחילת שנת הלימודים, היכרות ראשונית פרטנית עם כל ילד  .ג      
עוד בטרם תחילת שנת , השתתפות באסיפות הורים כלליות  .ד      

  .הלימודים
על מנת  ,הפסיכולוג מבקר בגן כפעם בשבוע, שנת הלימודיםמתחילת   .ה      

התצפיות בשלב זה של . להכיר ולהתרשם באמצעות תצפיות מכל ילד
 - להלן(השנה מיועדות לסיוע בהכנת תכנית הלימודים האישית 

בהמשך השנה נמשכות התצפיות . עבור כל אחד מילדי הגן) א"תל
  .'ואיים וכובטיפולים הפארארפ, באירועים, בפעילויות

  .א יחד עם הצוות הרב מקצועי"לתל ההשתתפות בישיבות הכנ  .ו      
  .בישיבות שנערכות אחרי שעות פעילות הגן, א להורים"מסירת התל  .ז      
עבודת הפסיכולוג מתמקדת בליווי , במהלך שנת הלימודים עצמה  .ח      

שיחות , היכרות מעמיקה עם כל ילד, ובייעוץ צמוד לצוות הגן
פרטניות עם כל זוג הורים ומתן הדרכה אישית בהתאם לצורכי 

רפואיים -מתקיימים מפגשים עם גורמים פארא, בנוסף. הילד
לצורך שיתוף כוחות , וסוציאליים אשר מכירים את הילד מהקהילה

לוקח הפסיכולוג חלק , כמו כן. למען התקדמותו של הילד בגן ובבית
  .ם הרגיליםפעיל בתהליך שילובם של הילדים בגני

, לאחר מספר חודשי היכרות עם הילדים, לקראת חודש ינואר  .ט      
מתבצעת הערכת מצב עדכנית יחד עם צוות הגן , תפקודם והישגיהם

. א"באשר להתקדמותו של כל ילד ביחס ליעדים שהוצבו בתל
  .בהתאם להערכה זו מעודכנת התכנית האישית

ודת ההכנה של מתחילה עב, שנתית- לאחר ההערכה האמצע  .י      
ועדות (הפסיכולוג לקראת חשיבה על השמתו של הילד בהמשך דרכו 
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 /יציאה מהחינוך המיוחד/ועדות שילוב/ועדות השמה חוזרות/השמה
הפסיכולוג עוסק בהערכה או  ).מעבר למסגרת חינוכית אחרת

מספר פגישות אבחנה של , באבחון אשר כולל מפגש עם ההורים
נערכות בגן ישיבות צוות רב מקצועיות , לבמקבי. ותצפיות בגן, הילד

שבהן מתגבשות ההמלצות לגבי המשך דרכו של כל ילד וזאת לפי 
לאחר ישיבות אלה . כולל הפסיכולוג, חוות הדעת של כל איש מקצוע

  .נרשם סיכום מהנתונים שנמסרו להורים בפגישות פרטניות
על ידי , הגן משתתף הפסיכולוג בוועדות השמה של ילדי, לאחר מכן  .יא      

הצגת מסקנות והמלצות מההערכה הפסיכולוגית וייצוג צוות הגן 
עבודת  .במסירת הנתונים וההמלצות של הצוות בוועדת ההשמה

ארגון ימים פתוחים : הפסיכולוגים בגנים הטיפוליים כוללת גם
ארגון ימים פתוחים לנציגי , להורי הילדים המועמדים להשמה

קופות החולים וביקור הפסיכולוגים  המכונים להתפתחות הילד של
ישיבות צוות של כלל , במכונים ובמסגרות הגיל הרך בקהילה
  .הפסיכולוגים העובדים בגנים הטיפוליים

כי היתרון של הפסיכולוג בעבודתו בגן הטיפולי , חשוב לציין ולהדגיש       
כוללנית ואינטגרטיבית של , הוא יכולתו להביא ראיה מערכתית

והצוות בגן ובשל כך לשמש גורם קונסולטטיבי  מערך הילדים
  .ת הגן/משמעותי בעל נוכחות וזמינות מתמדת עבור מנהל

השירות ניתן לכיתות חינוך מיוחד ולבתי ספר לחינוך מיוחד בעיר   .בי      
  :לפי הפירוט

  .שישה בתי ספר לחינוך מיוחדל  -        
ן כי פסיכולוג יצוי. תלמידים 665-כ ,לשבעים כיתות לחינוך מיוחד  -        

         בית הספר בודק ומטפל גם בילדי חוץ הלומדים בראשון לציון 
  ).תלמידים 408-כ(

  ).תלמידי חוץ 15כולל (תלמידים  213, כיתות 26 -לגנים מיוחדים   -        
  .תלמידים 38: כיתות גן במגזר מוכר שאינו רשמי 6נוסף לכך   -        
בחינוך המיוחד הוא אחד שמעמד הפסיכולוג , יש להדגיש  -        

מהחשובים ביותר הן מבחינת שיבוצו בחינוך המיוחד והן בשילובו 
כולל (המעקב השנתי הוא גם באחריות הפסיכולוג . בחינוך הרגיל

  ).שנים 3בדיקה כל 
העבודה של הפסיכולוגים נעשית בבית הספר בדרך של ביקורים   .יג      

בשירות הפסיכולוגי  אבחונים ותצפיות הן, הדרכות לצוות, קבועים
פסיכולוגים בשירות ה .סיכומים, הדרכת הורים, בדרך של אבחונים

  :כגון ,משתתפים בוועדות בעירייה ובמשרד החינוך
  .650-ועדות השמה וערר הילדים שעלו לוועדות כולם כ  -        
  .35-ועדות ערר במשרד החינוך כ  -        
ראשון לציון וילדי  ועדות שיבוץ במסגרות של חינוך מיוחד ילדי  -        

  .תלמידים 850-כ: חוץ
 ,הביקורת מציינת כי בהתאם לנתונים שהציג מנהל אגף הפרט  .יד      

קיים חוסר , שכוללת את יחידת השירות הפסיכולוגי החינוכי
פסיכולוגים ביחס לתקן האמור להיות ממומן בחלקו ממשרד ב

החינוך ויש לבחון אם נפגם ביצוע המשימות המוטלות על 
סיכולוגים בהתאם לסל השירותים שנקבע על ידי משרד החינוך הפ
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ראה גם  -  ם לשירות זהיקווכתוצאה מכך נפגעים התלמידים הזק

  .בדוח שנתי זה II-ודוח ביקורת בני נוער פרק 
  

  :11.11.10-בתגובה מ, אגף הפרט מנהל      
יש להדגיש שתקני הפסיכולוגים אמורים להיות ממומנים על ידי משרד       

מזה שנים רבות מתקשה משרד החינוך לגשר על הפער בין התקן . החינוך
התופעה הינה ארצית ונמצאת בטיפול בדרגים . הרצוי לזה המוקצה בפועל

אנו מטפלים בהתמדה מול משרד . הבכירים ביותר של משרד החינוך
בחודשים . החינוך להגדיל את מספר התקנים שהמשרד מקצה לעיר

מהם אחד ממש בימים  -תוספת של שני תקנים  האחרונים אכן קיבלנו
שהנפגעים העיקריים , יש לציין. כמובן שהפער עדיין גדול מדי. האחרונים

מאחר שהם מקבלים העדפה  ,ממציאות זו אינם תלמידי החינוך המיוחד
אבחונים לקראת (עקב החובה החוקית לספק להם שירותים מסוימים 

שבון משימות אבחוניות וטיפוליות לעיתים גם על ח, )למשל, ועדות השמה
        .לכלל התלמידים

  הסעות לתלמידים  4.20  

ל "סך העלות להפעלת מערך ההסעות בשנהכי  ,מעיון בספרי העירייה עולה  .א    
 ,הכולל חינוך רגיל וחינוך מיוחד ,)2009עד אוגוסט  2008ספטמבר (ט "תשס

משרד החינוך  תם זה נתקבלה השתתפוומסכ .ח"ש 13,638,251הגיעה לסך 
  .ח"ש 8,114,171 -  יתר על חשבון העירייהה .ח"ש 5,524,080בסך 

 ח שיעור ההסעות בחינוך המיוחד"ל תשס"בשנה ,על פי דוח ביקורת הסעות  .ב    
לפיכך התוספת העירונית על פי אומדן זה . מסך ההוצאות 70%-ל הגיע

  .ח"ש 6,259,998-ט הגיעה לכ"ל תשס"להסעות בחינוך מיוחד בשנה
מסך ההסעות  65%מהווה לעירייה נת כי עלות ההסעות יהביקורת מצי  .ג    

הביקורת מדגישה כי . בלבד 60%צריך לעמוד על  היה במקום בו היחס
הרישומים בספרי החשבונות בעירייה אינם מבחינים בין הסעות לחינוך הרגיל 

 תכח לערי"ולאור זאת התבססה הביקורת בנתוני תשס ,לחינוך המיוחד
  .ט"ל תשס"אומדן לשנה

 ,גם נושא ההסעות של החינוך המיוחד אינו בשליטת יחידת החינוך המיוחד  .ד    
הביקורת מציינת כי יחידת . ולא התקציב של ההוצאות ,לא הביצוע בפועל

החינוך המיוחד היתה צריכה ליתן דעתה לכל העלויות הנובעות מהפעלת 
  .נטל כבד על העירייה לרבות הסעות המהוות ,מערכת החינוך המיוחד

  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד    
בתהליך השיבוץ למסגרות החינוכיות ישנה התייחסות גם להיבט של מערך     

  .ההיסעים גם בשיבוצים בתוך העיר וגם שיבוצי החוץ

  מערך הקייטנות בחודשי הקיץ  4.21  

מיוחד המערכת החינוך המיוחד נותנת מענים לאוכלוסיית התלמידים בחינוך   .א    
ם נוספים מעבר לתכנית הלימודים בחינוך מיי 45 כלומר ,מידי שנה 15/8-עד ל
  .הרגיל

הקייטנות מופעל על ידי החברה העירונית ומתוקצב בחלקו על ידי  ךמער  .ב    
  . משרד החינוך

בהם מופעלת  ,גני ילדים 33-בתי ספר לחינוך מיוחד ו ארבעהבעיר פועלים   .ג    
אולם יתר  ,תלמידים 600-כתכנית לימודים בחופשת הקיץ שממנה נהנים 
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מסיימים  ,בכיתות המשולבות במוסדות החינוך הרגיל) 1,000-כ(התלמידים 
ואין להם או לבני משפחותיהם כל מענה מידי שנה  30/6-את שנת הלימודים ב

  . בחודשי הקיץ
הביקורת מדגישה את חשיבות מתן המענה דווקא בחודשי הקיץ למשפחות   .ד    

להפעלת התלמידים  פעולותלקיים אלו וממליצה לבחון לעומק את האפשרות 
הביקורת עיינה בעיתונות המקומית בה עלתה הבעיה החריפה . בחודשי הקיץ

קומי ט מהכתבה בעיתון המוטיצ .ה מתמודדים הורי התלמידים מידי קיץאית
אני לא מבינה איך גוף כל "בה ציינה אם לתלמיד בחינוך המיוחד  ,23.7.09- מ

עשי למצוא פתרון מ ,לא עוזר לנו כהורים ,כך גדול כמו עיריית ראשון לציון
הורים רבים מעדיפים להשאיר את הילדים ... לילדים שלנו בחופשת הקיץ

זה הרבה  .שלהם בבית במשך החופשות ולקחת חופשה מרוכזת מהעבודה
אחרי הכל הטיפול היומי בילד הוא  .למרות שזה עונש בשבילם ,יותר זול להם
  ".לא דבר פשוט

על מנת  ,לשקול בניית מערך פעילות לתלמידים אלו בחודשי הקיץ מומלץ  .ה    
אשר מתקשים בניהול חיי היום יום  ,להקל על אוכלוסייה גדולה של הורים

  .השוטפים בתקופה זו
  

  :11.11.10-בתגובה מ, אגף הפרט מנהל    
נמצאים שם כדי לתת להם הזדמנות , מדים בחינוך הרגילוילדי חינוך מיוחד הל    

יהיה זה  -אותם להשתתף בקייטנות נפרדות " לאלץ"לא יהיה זה נכון . לשילוב
  .רוב ההורים גם איננו מעוניין בכך. בניגוד מוחלט לעיקרון השילוב

  
   המלצות  . 5

ליחידת החינוך המיוחד באגף הפרט את כל התחומים הקשורים לשקול לצרף   5.1  
פיקוח  :כגון ,לחינוך המיוחד שכיום מפוזרים על פני כל היחידות השונות בעירייה

ההתנהלות , הסעות, פיקוח על גני הילדים, על בתי הספר בחינוך המיוחד
 ,שרדי ממשלהמ, גבייה מרשויות אחרות, התקציבית של מערך החינוך המיוחד

  .תשלום לרשויות אחרות וכוח אדם
  

  :22.11.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך    
  .יובא לדיון במינהל החינוך    

  

  :2.12.10- בתגובה מ, ל לאמרכלות"סמנכ    
  .לבדוק ברה ארגון    

  

יש לבחון מחדש את  ,וביחידות הסמוכותלאור מגוון הפעולות הרחב ביחידה זו   5.2  
לרבות  ,ולעדכן בהתאם את הנוהל, הארגוני של יחידת החינוך המיוחד המבנה

  .אחריות ועוד, סמכויות ,חלוקת תפקידים
  

  :13.10.10- בתגובה מ, ל לאמרכלות"סמנכ    
מבנה ארגוני יטופל כאשר תעשה תקינה בחינוך וזה נקבע בסוף ההליך ולא     

 .כי נקבעו סדרי עדיפויות, בתחילתו
  

ת העסקתם של הסייעות הטיפוליות ולהתאימם בתחילת כל שנת לבחון את עלו  5.3  
לימודים לתקציב השעות שמוקצב על ידי משרד החינוך ולכל תלמיד בחינוך 

 100%הביקורת מציינת כי ההשתתפות ממשרד החינוך הינה בשיעור . המיוחד
  .לחרוג מתקציב זהסיבה ולפיכך אין 

  

  :2.12.10- בתגובה מ, ל לאמרכלות"סמנכ    
  .יש תקינה נוספת על חשבון העירייה? יש שיקולים פדגוגיים. לא ברור    
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שכן מבנה  ,לבחון מחדש את שיטת ההקצאה הכספית למוסדות החינוך המיוחד  5.4  
מוסדות אלו אינו דומה במהותו למוסדות החינוך הרגיל ואילו הראשונים מצריכים 

  .התייחסות שונה והקצאה בסיסית לכל מוסד ממוסדות אלה
  

  :2.12.10- בתגובה מ, ל לאמרכלות"סמנכ    
  .לעשות בדיקה מקיפה לגבי הכנסות ועלויות של כל מערך החינוך    

  

ר ודוח לערוך בקרות בטיחות אחת לרבעון בכל אחד ממוסדות החינוך המיוחד בעי  5.5  
  .ם יועבר לראש מינהל החינוךהבקרה על הליקויים ותיקונ

  

  :15.11.10-בתגובה מ, ע"מינהל שפבמרכז בטיחות מבנים וחצרים     
אפילו . צריך לערוך בקרות בטיחות פעם בשנה ,ל משרד החינוך"על פי חוזר מנכ    

  .לא מעשית םההמלצה שלכ. דרישה זו אנחנו לא מסוגלים לבצע
  

כדי להימנע מאירועים ותאונות בהם  ,לערוך את כל התיקונים הנדרשים ללא שהות  5.6  
חינוך המומלץ לבחון את מוסדות . תלמידי החינוך המיוחד ות מעורביםעלולים להי

אליהם נשלחים תלמידי החינוך המיוחד תושבי העיר מהיבטי הבטיחות והנגישות 
  .)לדוגמה גם בית ספר ארזים שבו נערך ביקור של צוות הביקורת( בהם

  

מסגרות או לפתוח /לבחון מתן אפשרויות לימוד במסגרות העירוניות הקיימות ו  5.7  
לתלמידי העיר שלומדים , הסעות העמדת בשל העלות הגבוהה של, בעיר מתאימות

ובשל העובדה שהנסיעה היומיומית מכבידה על התלמידים ואופן , כותובערים הסמ
  .התנהלותם

  :19.9.10-מ, לחינוך המיוחד המנהלת היחיד    
עיר הינם ילדי קבוצה גדולה מתוך תלמידי העיר הלומדים בחינוך המיוחד מחוץ ל      

  .פנימיות והוסטלים ולא כולם נעזרים במערך ההיסעים
  

  :11.11.10-בתגובה מ, מנהל אגף הפרט    
בכוונתי להוביל תהליך לבניית תכנית אב רב שנתית לשירותי החינוך המיוחד     

ישיבה ראשונה בהשתתפות הפיקוח על החינוך המיוחד תתקיים . בראשון לציון
במסגרת זו גם נדון בפיתוח מסגרות חדשות בהתאם לצרכים . בימים הקרובים

  .העירוניים
  

לתת את דעתה בנושא יתרות כספיות  ,על מבקרת חשבונות מוסדות החינוך בעיר  5.8  
שנותרו בבתי הספר לסוף שנת הלימודים ולהנחות את בתי הספר להימנע מגבייה 

  .כל עוד לא השתמשו ביתרות הקיימות ,חדשה
  

ת מינהל החינוך להקפיד בעריכת החשבונות במוסדות החינוך המיוחד על חשב  5.9  
לו להשתמש כדי שיוכ ,ולהביא לידיעתם את התקציב העומד לרשותם מבעוד מועד

לדוגמה (פיקוח ובקרת החשבונות  ,הכולל ניהול מעקב, בו במהלך שנת הלימודים
  ).תקציבי ומיונו ףיסע, עודפים, יתרות

  

  :16.12.10-בתגובה מ, והחשבתראש מינהל החינוך     
  .המלצה מקובלת ומבוצעת    

  

החינוך לערוך ולחשב בתחילת כל שנת לימודים לכל מוסד חינוכי  לעל חשבת מינה  5.10  
וזר כללי לכל מוסדות שיעמוד לרשותו ולא להעביר מידע על ידי ח ביצאת התק

לאור העובדה שמנהלים לא ידעו מהו התקצוב העומד לרשותם , החינוך בעיר
  .שנעשתה הביקורתבחודשים 
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  :16.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל החינוך והחשבת    
מאחר ומספרי התלמידים אינם קבועים ומשתנים לאורך שנת הלימודים הרי שזה     

לכן יש להגדיר את התקציב פר תלמיד . ל התקציבלא יהיה נכון ומדויק לחשב את כ
  .והחישוב יתבצע על ידי בתי הספר

  

כדי שיצליחו  ,ולהפיצו במוסדות החינוך המיוחד קבלת תרומותלרענן ולפשט נוהל   5.11  
  .לקבל תרומות באופן סדיר

  

לבחון מחדש עריכת נוהל בנושא תשלומים עבור תלמידי חוץ למוסדות החינוך   5.12  
  .המיוחד הקולטות את תלמידי העיר

  

את מינהל החינוך להימנע מעריכת קיזוזים ותשלומים  הנחותשקול לעל הגזבר ל  5.13  
  .דרך משרד החינוך

  

לבנות מערך מיוחד לחודשי הקיץ ומענה לתלמידי החינוך המיוחד המשולבים   5.14  
  .במוסדות החינוך הרגיל

  

  :19.9.10- מ, מנהלת היחידה לחינוך מיוחד    
נעשתה חשיבה רב מקצועית לגבי צהרונים וקייטנות לילדי החינוך המיוחד     

ככלל ילדים אלה יכולים ואף צריכים להשתלב . המשולבים במוסדות החינוך הרגיל
  .ישנם מקרים פרטניים הדורשים התייחסות אחרת. בצהרונים ובקייטנות הרגילות

      

כתתי התקצוב של משרד ולוגי לעומת התקן ולא לבדוק את פעילות השירות הפסיכ  5.15  
  .החינוך

  

  :11.11.10-בתגובה מ, מנהל אגף הפרט    
  .4.19.2ראה התייחסותי בסעיף     

  

  :יחידת החינוך המיוחדל מומלץ  5.16  
להקפיד על מילוי פרוטוקול ועדות ההשמה באופן מלא ואף לשקול להכניס   .א    

ר הוועדה לנהל את דיוני ועדת "שתקל על יו ,מת פרוטוקוליםילוועדה רש
ולא לסירוגין וללא בדיוני הוועדה ק באופן ממוקד וההשמה ותאפשר לה לעס

ניתוק קו החשיבה בין מילוי הפרוטוקול לדיון בדיני נפשות כמו שנערך 
  .בוועדה זו

  

  :11.11.10-בתגובה מ, מנהל אגף הפרט      
  .כיום הדבר אינו אפשרי במצב התקינה של יחידת החינוך המיוחד      

  

לשקול לאמץ שיטת מעקב על הטיפול באוכלוסייה של החינוך המיוחד ואף   .ב    
  .רכישת תכנה לניהול מעקב זה ולהנפקת דוחות מעת לעת לצורך ניתוח ומעקב

להתאים בין תכנת ניהול ועדות ההשמה לבין נייר המכתבים הרשמי של   .ג    
לנהלים הנהוגים בעירייה בנושא ניהול העירייה ולהפיק מכתבים בהתאם 

  .מכתבים לגורמי חוץ
לנהל רישום ומעקב אחר ועדות הערר המתקיימות במשרד החינוך ולקבל   .ד    

  .העתק לתיק הוועדה המקורי
לאחסן את תיקי הוועדות במקום סגור ונעול ולא במעבר בין חדר לחדר כמו   .ה    

ספר שנים ועל העירייה שכן מדובר בתיקים המנוהלים למ ,שקיים היום
לשמור על שלמותם של תיקים במיוחד בוועדות סטטוריות כמו בוועדת 

  .ההשמה והערר
  

      


