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I  במוסדות חינוךו במינהל ותבקר  
  
  

  הגוף המבוקר או הנוגע בדבר
 רכז בטיחות בעבודה/ספר מבקרת חשבונות בתי/אגף אמרכלות/אגף חשבות/ראש מטה חינוך/חינוךמינהל  ○
      אגף נכסים/ממונה על חוזים והתקשרויות/והבקרהממונה על הפיקוח /מינהל הכספים ○
    עורכת נהלים/מינהל אמרכלות ○
  בטיחות למוסדות חינוך/ע"שפמינהל  ○
  ר"ממונה על כיבוי אש וע/ממונה על בטיחות בעבודה/ל העירייה"מנכ ○
  משפטית לעירייההיועצת ה ○
  אגף ביטחון מוסדות חינוך/החברה לביטחון וסדר ציבורי ○
  בנייה ציבורית/הנדסהנהל ימ ○
  
  
  הרקע הכללי  .1

שבמרכזה עומדים יעדים פדגוגיים אוניברסליים  ,הספר הינו מערכת ארגוניתבית    1.1  
תקציבית -המנהלית: המערכת מורכבת מתת מערכות. וייחודיים למדינה ולקהילה

ידי משרד החינוך  מערכות אלה מתוקצבות ומופעלות על. והמערכת החינוכית
הורי התלמידים במערכת מממנים . בהתאם לתכנית שנתית, קומיתוהרשות המ

בנוסף למעורבות הנדרשת מהם בחינוך הילדים ובקשר , חלק מההוצאות הנדרשות
  .הספר עם בית

  

התקף גם , ג"שרד החינוך והתרבות ומשרד הפנים פרסמו חוזר מיוחד בשנת תשממ   1.2  
י דמ). ל"מנכה חוזר -להלן " (חינוךהוראות בענייני כספים למוסדות "בנושא , כיום
 בו נקבעים הסכומים המומלצים, מפרסם משרד החינוך והתרבות חוזר מיוחד, שנה
  ).                   חוזר מיוחד -להלן (בנושאים שונים , המרביים לתשלומי הוריםו

  

על מנת למנוע , במיומנות עליו לתפעלה. הספר עומד בראש המערכתנהל בית מ   1.3  
וראות החוק ההמנהל מחויב לעמוד ב .כשלים במערכות המוזכרות לעיל ולהלן

בהתאם ול "נכהמהוראות ולחוזרי לעליו לפעול בהתאם  .רישות משרד החינוךדוב
   .הספר יתבמצא נתחומה שבהרשות המקומית  יוהללנ

  

בבעיות התקציביות של מערכת  ,בין היתר ,פורסם כי במהלך דיון שעסק 2009ביוני   1.4  
דרדרה מהמקום יין שר החינוך כי מערכת החינוך הצ, 2010-2009החינוך לשנים 

בהשוואה למבחנים , בהישגים שהיתה בו בעבר ומפגרת אחר מדינות העולם
יש להתחיל במפנה . בזכאות לבגרות ובנושא המשמעת, בנושא הערכי, בינלאומיים

באשר . בפיגור שלא נוכל להדביקו יותר מאוחראחרת נהיה , מוקדם ככל האפשר
אלף שעות הוראה וכי בעשור  100אמר כי נעשה ניסיון לקצץ מעל , לתקציב משרדו
  .שפגעו במערכת החינוך, באופן מצטבר ח"יליארד שמ 4.5האחרון קוצצו 

  

  רקע הייחודיה  . 2

 תהמתבסס, יסודייםספר  ינהל החינוך ניפק חוברת הנחיות לניהול עצמי של בתימ   2.1     
 פרסאה לידי ביטוי גם אחריות מנהל בית הבהנחיות ב. על הנחיות משרד החינוך

  .לניהול המוסד
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, ינהל החינוך אחראי לתקינות הניהול של מערך הכספים והרכש במוסדות החינוךמ   2.2  
בכפוף להוראות משרד החינוך ובהתאם להנחיות מינהל הכספים , בהתאם לחוק

  .בעירייה
  

כדי להבטיח את , ל מינהל החינוך ומינהל הכספים לקיים בקרה יעילה ומתמדתע   2.3     
דרכה ובקרה מתבצעות באמצעות אגף חשבות ה .אמור לעילכהניהול והתפעול 
  .הספר בקרת החשבונות של בתימידי  לעבמינהל החינוך ו

  

בהיקף  ,הוריםלציון מנהלים מערכות כספיות של  הספר העירוניים בראשון תיב   2.4  
מימון לורים ההכספים ייעודיים אלו נגבים מ. ח"מיליון ש 20- שנתי של יותר מ

  .'מסיבות סיום וכו, סל תרבות, יוליםטנושאים כ
  

הספר ובפני הרשות המקומית לניהול  ת בפני מנהל בית/הספר אחראי ת בית/זכירמ   2.5  
בהתאם לחוק , ל"מנכ כמפורט בחוזר, הספר תקין ויעיל של ענייני הכספים בבית

ה מוטלת האחריות לניהול תקין של ספרי /ל המזכירע .ובהתאם להנחיות העירייה
ושל המסמכים הכספיים שבשימוש בית החשבונות ולשמירה נאותה של הכספים 

  .הספר
  

  

   יזום ומהלך הביקורתי   .3

 יבנושאהספר  שנתית ובמטרה לקדם את מערך בתי התאם לתכנית הביקורת הרבב   3.1     
 דוחות כספיים של כל בתי ,מבקר העירייה ממינהל החינוך קיבל, םוכספי ינהלמ

ספר  לרבות תיעוד מבתי, דוח ריכוז יתרות כספי הורים, הספר שבאחריות העירייה
  .ודוח ריכוז תאריכי הגשת המאזנים ואישורם, על שימוש ביתרות

  

גם . ההוצאות בתחומים אחריםלעומת היקף , תקציב החינוך גדול יחסית בהיקפו  3.2  
ראוי לבדקו , מהיבט ניתוח הסיכונים האפשריים בתחום זה לטווח קצר וארוך

  .בתדירות נאותה
  

ח וקבלו מהם מידע הנחוץ מבוקרים בדו ועם ראש המינהלהמבקר וצוותו נפגשו עם   3.3  
  . לביקורת

  

  .טיוטות הדוח נשלחו להתייחסות הנוגעים בדבר  3.4  
  

  ממצאים  .4

  דוחות כספיים ויתרות סוף שנה בבתי ספר  4.1  

  מועדי הגשת הדוחות הכספיים  4.1.1    

ט דוחות "בתי ספר הגישו בתשס 69, לפי נתוני מינהל החינוך  .א  
  .כספיים

 11, )89%( 46 בתי ספר יסודיים מתוך 41הגישו דוחות  31.8.09עד   .ב  
שנתיים כולל שש , מקיפים 11, )100%( 11חטיבות ביניים מתוך 

  .נותרים הגישו דוחות במשך ספטמברה .)92%( 12מתוך 
עד  24 ,30.10.09אושרו עד  5. מאזנים 21אושרו  30.9.09עד   .ג  

  .31.1.10שניים אושרו עד , 31.12.09עד  17, 30.11.09
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  יתרות שנתיות ומצטברות  4.1.2    

לא (ט "ל תשס"להלן נתוני מינהל החינוך על בתי הספר בסוף שנה  .א  
בהם היתרה המצטברת של כספי , )א וחצב"מתי, ולל מקיף אכ

  :כ ההכנסות השנתיות"מסה 10%-היתה גבוהה מ, הורים ותלמידים
  

  
  שם בית הספר

  )ט"תשס(כספי ההורים והתלמידים 
ה "ס

  הכנסות
היתרה 
  השנתית

היתרה  %
השנתית 
  מההכנסות

היתרה 
  המצטברת

היתרה  %
המצטברת 
  מההכנסות

  יסודי
  12  22,045  6  10,299  184,511  אשכולות

  12  32,907  7  18,197  266,376  אנתרופולוגיאשלים 
  14  69,085  2  10,154  495,372  מרחבים
  18  48,990  3  7,044  272,164  ז"נווה עו

  13  66,997  -2  -10,958  535,121  פרס נובל
  18  47,495  -2  -6,196  268,676  עין הקורא

  12  30,978  4  11,144  262,884  רוזן
  54  56,172  48  49,982  103,957  מעלה שמעוני

  11  8,419  6  4,967  78,869  ארזים
  חטיבות ביניים
  13  66,452  9  45,216  492,774  אבני החושן

  חטיבות עליונות
  17  98,526  -11  -61,543  564,199  מקיף ב
  24  159,628  -4  -27,419  675,528  מקיף י

  23  8,936  23  8,936  38,955  ישיבה מדעית
  

חטיבת , בתי ספר יסודיים 9: בתי ספר 13בטבלה מוצגים נתוני     
עין , פרס נובל, ז"נווה עו(מהם  5-ב. חטיבות עליונות 3-ביניים אחת ו

ה "מס 10%-היתרה המצטברת היתה גבוהה מ, )י, מקיפים ב, הקורא
  .ח"ל תשס"גם בשנה, ההכנסות השנתיות

  

  :21.10.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
ט "לבתי הספר שבהם היתרה המצטברת בשנת הלימודים תשס  -    

  .נשלחו מכתבים 10%-היתה מעל ל
הדן , לקראת סוף שנת הלימודים נשלח חוזר לכל בתי הספר  -    

  ".ע"כספי הורים לשנת הלימודים תש, דפי יתרות"בהיערכות 
    

כ היתרה "בסה 28%מנתוני הדוחות הכספיים נראית ירידה של   .ב  
, ח"לעומת תשס, ט"במערכת החינוך בתשס, ח"בשהמצטברת 

אולם יש עלייה . מקורה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות העליונותש
  .ביתרות המצטברות בחטיבות ביניים 12%של 

  

 %-סטייה ב  ט"תשס  ח"תשס  ז"תשס  ו"תשס  בתי ספר
-ח"תשס(

  )ט"תשס
  -35  480,720  741,352  454,666  548,932  יסודיים

  12  398,686  355,345  582,321  359,240  חטיבות ביניים
  -34  929,175  1,411,261  1,519,084  614,908  חטיבות עליונות

  -28  1,808,581  2,507,958  2,556,071  1,523,080  כ"סה
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  הוועדה לענייני ביקורתמעקב אחר ביצוע המלצות   4.2  

  במלואן שטרם יושמו 26מהמלצות הוועדה לדוח שנתי   4.2.1    

כי נושא הבטיחות במערכת , רואה בחומרה את העובדה הוועדה  .א  
אינו מטופל באופן דומה ליתר הפעילות בנושא הבטיחות  ,החינוך

בעירייה ואינו מוכפף מקצועית וניהולית לממונה על הבטיחות 
. ל ידווח למועצה על ביצוע ההמלצה תוך חודשיים"המנכ. בעירייה
מומלץ , על הבטיחות אם יוחלט על ביזור תפקידי הממונה, עם זאת
  .ל יקבע גורם עירוני אחד שאליו ידווחו כל ממוני הבטיחות"כי המנכ

כי יוכן בשיתוף ועד , הוועדה מחזקת ומדגישה את המלצת המבקר  .ב  
ר ועד ההורים "נוהל העוסק בהחלפת תפקידי יו ,ההורים העירוני

  .בבית ספר ובעלי זכויות חתימה מטעם הוועד
  

  :21.10.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
בעת חילופי ועד הורים אנו מקבלים מבתי הספר פרוטוקול על     

    .בחירת ועד הורים ומבצעים העברת חתימות בחשבון

  שטרם יושמו 28מהמלצות הוועדה לדוח שנתי   4.2.2    

  .לקדם את הישגי התלמידים בבחינות ואת הכשרת המורים לצורך זה  

  במלואן שטרם יושמו 29שנתי  מהמלצות הוועדה לדוח  4.2.3    

, גם בהתאמה למבנה הארגוני העדכני, עדכון יעדי ונוהלי המינהל  .א  
הסמכויות והאחריות במטה , חלוקת התפקידיםנוהל לרבות השלמת 

  .המינהל ובמוסדות החינוך
היערכות , לרבות בתחומי בטיחות, מניעת חריגים החוזרים על עצמם  .ב  

ל משרד "בקיום הנחיות מנכ, פייםבדיווחים הכס, לשעת חירום
  .החינוך ובגביית כל המגיע מהמשרד

כדי לשפר את ההישגים , טיוב משאבי האנוש בהוראה וקידומם  .ג  
פיקוח על עמידת . ושיפור הפיקוח על נוכחות מורים והיעדרויותיהם

לרבות רישיון הוראה , כל מורה בסך הדרישות לתפקודו כנדרש
  ).ברלנוגעים בד(ותואר אקדמי 

בדגש על שינון , א"יוח/א"בחינת האפשרויות להרחיב את יול  .ד  
קידום תלמידים חלשים בלימודים ועידוד , מקצועות הליבה

  .תרומות ומתנדבים בתחום זה, לשקול לשילוב תורמים. המצוינות
והפיקוח על תפקוד , שיפור רמת הניקיון במוסדות הנוגעים בדבר  .ה  

  .הקבלנים
  

  :8.12.10-בתגובה מ, חינוךראש מינהל     
  .הנושא טופל    

  

עות בגנים יהסיהגננות וטיפול בקרת הנוכחות בעבודה כנדרש של   .ו  
  .ועל עמידת הגננות והסייעות בנדרש מהן, והדיווחים על כך

  

  :8.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
  .ישנה התנגדות של ועד עובדים לשעון נוכחות בגנים    

  

, כיבוי אש, תיקון ליקויים שעלו בגני ילדים בתחומי בטיחות וגהות  .ז  
  .מיקלוט והיערכות לשעת חירום, אבטחה
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 - לוודא שכל הכספים המגיעים לעירייה מגורמי חוץ בגין הגנים   .ח  
  .מועברים בעיתוי שנקבע לכך

  .לניהול כספי ההורים והרשות כנדרש לפעול בגני הילדים  .ט  
בממשק עם מינהלי  ,קוד האגף לחינוך קדם יסודילהכין נוהל לתפ  .י  

  .ע בפרט"העירייה בכלל ועם שפ
    

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך  
  .ע החדש"בטיפול עם ראש מינהל שפ  

  

  בהקשר לאמור בתת סעיף ו לעילד "לימוד מלקחי פס  
אושרית ' מלכה סיגלית נ( 1639-03/10ש "ד בתיק דמ"מובא להלן פס  .א  

לבית המשפט הוגש כתב ההגנה של מנהלת  .)גן פעוטון אושרית', ג'חג
, "פייסבוק"לאחר שגילתה באתר , שפיטרה גננת בפעוטון, פעוטון

ם בהם ובדיוק בי, תמונות של הגננת כשהיא רוקדת במלון באילת
  . היתה אמורה לשהות בחופשת מחלה

דבר  תכי נסיבות אלה של הפרת משמעת וקבל, בכתב ההגנה נטען  .ב  
. מצדיקות שלילת פיצוי פיטורים ושלילת הודעה מוקדמת, במרמה

ת משמעת הענשה בגין עבר ,צויי פיטורים הינהתכליתה של שלילת פי
חמורה שביצעה התובעת וכן העברת מסר מרתיע לכלל העובדים 

    .ומכאן נחיצותה, בפני ביצוע מעשים דומים

  דמיםקו ביקורת מעקב אחר ביצוע המלצות מדוחות  4.3  

  בנושא בטיחות וגהות בעירייה 30ממצאים מדוח   4.3.1    

מבנה מעודכן לעת /מבנה חינוך קיים תיק שטח/לוודא שבכל מוסד  .א  
  .הצורך

      

  :9.12.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך    
מבדיקת מינהל החינוך נמצא כי תיקי הבניין של בתי הספר הוחזרו   -    

ן להם תכניות בנייה יספר שא יאבל יש בת, למינהל הנדסה
, כאשר לפעמים אנחנו נדרשים להציגם במשרד החינוך, מאושרות

  .אנו ממליצים לנסות ולשחזר מבנים
אנו ממליצים שבכל בית ספר יהיה תיק שטח בוודאי לצורכי   -    

מהידוע לנו מטפל בנושא אגף ביטחון מוסדות חינוך בחברה . חירום
  .לביטחון

  

הוא  הבמהלך השנ, ע"טיחות בבתי ספר במינהל שפלדברי מנהל הב  .ב  
אולם עקב כמות , מעביר לגורמים הרלוונטיים את הטיפול בליקויים

ביצוע הסרת  את הוא אינו מספיק לבדוק, גדולה של מוסדות חינוך
כמו כן בכל הדרכה הוא מציין את חשיבות הדיווח על . הליקויים

  .דיווח על אירועים אלואולם עדיין לא קיים , "כמעט נפגע"אירועי 
  

  :9.12.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך    
בדיקות בטיחות למוסדות חינוך מתבצעות על פי דרישות משרד     

או כאשר נדרש רישיון או , החינוך לקראת פתיחת שנת לימודים
מבקשים לחזק את טענת הממונה . חידוש רישיון לחטיבות העליונות

ולהעיר שלא כל הליקויים שנמצאו  ע"על הבטיחות במינהל שפ
הטיפול במפגעים אחת  את קדימותבבדוחות תוקנו ומבקשים לבצע 

  .לשנה
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מבתי  50%-שב, מניתוח שאלון בטיחות שהופץ בקרב בתי הספר עלה  .ג  
היה חוסר  33%- לא היתה קיימת תכנית בטיחות וב, הספר שהשיבו

  .בהכשרת רכזי הבטיחות
  

  :9.12.09-תגובה מב, אמרכלית מינהל חינוך    
בשנתיים האחרונות הפסיק משרד החינוך להעביר הדרכות למורים     

ביטחון מוסדות  בשיתוף אגף, מינהל החינוך. ורכזים בנושאי בטיחות
  .אך ללא הצלחה, ן את המשרד להדרכהניסו לארג, חינוך

  

שטרם תוקנו , בשאלון הועלו ממצאים על מפגעי בטיחות בבתי ספר  .ד  
  .במלואם

 31נמצאו , דים במוסדות חינוך"ממ/מבדיקת תקינות וקיום מקלוט  .ה  
מקלטים ששימשו /מרחבים מוגנים, גני ילדים ללא מרחב מוגן

  .כמחסן וכן בתי ספר שבהם היו מקלטים לא תקינים
  

  :9.12.09-בתגובה מ, אמרכלית מינהל חינוך    
  .רוב המפגעים תוקנו, בבתי הספר נבדקו המקלטים    

  בנושא סוגיות בחינוך 30ממצאים מדוח   4.3.2    

המליץ המבקר להכין נוהל מפורט למבנה המעודכן של  30בדוח   .א  
, בקרות, תפקידים, סמכויות, כולל חלוקת אחריות, מינהל החינוך

, לרבות בניהול עצמי, בינו ובין בתי הספר, דיווחים בתוך המטה
  .בממשק עם גורמי פנים וחוץ וכלפי משרד החינוך

, 13.1.10-ל העירייה ב"בדיון על ההמלצות לתיקון ליקויים אצל מנכ  .ב  
הכוללת מבנה  ,דווח שבמינהל הכינו חוברת מידע למנהלי בתי ספר

  . סמכויות ואחריות, תיאורי תפקידים, ארגוני
  

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
  .א"וכנה לשנת הלימודים תשעשה ,ישנה חוברת מעודכנת    

  

כי אין ספק שהחוברת  ,כתב המבקר לראש מינהל חינוך 17.1.10-ב  .ג  
תתרום להיטיב את השירות למנהלי בתי הספר ולכל מי שיקבל את 

לרבות , אולם אין נוהל עירוני מפורט כמומלץ בתחום זה .החוברת
במסמך מתוארים בתמצית . לשיפור השירות והעברת המידע לציבור

פחות ממה שמתפרסם במכרז  לעיתים, רק חלק מתפקידי כל אגף
בר ואשר לכאורה יש יחידות שהיו קיימות בע. לאותם התפקידים

כלכלה ומשאבים על ידי  -לדוגמה . נמשך האנכרוניזם בנושאיהם
כאשר המינהל חוזר ומדגיש כי , בטיחות מוסדות חינוך, מזכירות

ע אחראים לבטיחות חצרות "מדובר רק בבטיחות בעבודה וכי שפ
  .'דות וכוומבני המוס

בהמשך להמלצותינו מוצע לכלול את המגמות ביעדים השנתיים   .ד  
כך שכל המעוניין בכך יוכל לעקוב אחר מידת , והרב שנתיים להשגה

  .השגתם

לביקורת  -היעדר שקיפות חלק ממערכות המחשוב בבית הספר   4.3.3    
  חשבונותיהם במינהל

הביקורת בשנים הנושא חזר ועלה בדוחות הביקורת ובדיוני ועדת   
זאת גם בהקשר לתקלות שקרו ולממצאים שעלו כתוצאה . האחרונות

ייחודיות המערכת של מקיף א והפקת דוחותיהם  -אחת הבעיות  .מכך
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כתב המבקר  9.6.10- ב .באיחור יחסי משך שנים, ח מייעץ"בסיוע רו
  :ל בנושא כלהלן"ל למנכ"בדוא

בו אופציה , ק"ברשומטב ידיעתי זה אחד המקרים הבודדים ילמ  .א  
על היקף כה גדול של מוסדות , קיימת לבקרה ממוחשבת מתכללת

  .אינה מנוצלת, חינוך
  .ממצאינו חוזרים בתחומים אלה  .ב  
, גם בוועדת הביקורת, בזמנו עלו מגבלות בקרת מטה המינהל בנושא  .ג  

אשר המליצה בעקבות זאת לתגבר את משאבי האנוש ביחידת 
  .הבקרה החשבונאית

עד כה לא נומק מדוע לא ניתן להתחיל לאלתר ביישום החלטתך   .ד  
אם הכל מתנהל בהם . לפחות בחלק ממוסדות החינוך, בנושא
  ?מה יש להסתיר ,כשורה

לאחר , בעבר שופרו מועדי הדיווח החשבונאי בחלק ממוסדות אלה  .ה  
  .בר התנה זאת בהעברת חלק מתמיכת העירייהזשהג

  

  :3.6.10-מ, בבתי ספרמתגובת מבקרת החשבונות   
ל "שבשנה, ל הוחלט"בישיבה בנושא סוגיות שהתקיימה אצל המנכ  

    .שבעיקרון קיימת כבר ביחידה, א נשתמש באופציה"תשע
  

  :10.6.10- ב, ל"מתגובת המנכ  
  .א"הוחלט שנתחיל משנת הלימודים תשע  -  
אבקש לוודא שהסיכום בעניין זה בדיון  -בהנחיה לראש מינהל החינוך   -  

    .אבקש לעדכננו על הביצוע. יבוצע, על דוח המבקר
  

  :21.10.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך  
  .הנושא יעלה לדיון עם מנהלות בתי הספר בחודש נובמבר  
  :8.12.10-בתגובה מ  
גובשה הצעה לנוהל . 10.11.10-הנושא עלה לדיון עם מנהלות בתי הספר ב  

  .בנושא והועברה לנציגות המנהלים
  

נמשכים חריגים , חשש שבגין היעדר בקרה ממוחשבת כמוצע עולה  
כפי שמוצג גם בדוח זה והם מאותרים רק , בתחומים הנוגעים בדבר

  .בדיעבד
  

הספר במטה מינהל  יכתב המבקר למבקרת חשבונות בת 30.8.10-ב  .ו  
כי בתי הספר היו אמורים להגיש למחרת את דוחותיהם , החינוך

לצורך . יה נהוג בעברהלאחר המועד ששלושה שבועות כ ,הכספיים
מי , 1.9.10- היא נתבקשה להודיע ב, ביקורת המעקב בנושא

גם לאחר הארכה , לא עמד במשימה, ממוסדותינו בהרכב המעודכן
אילו ממערכותיהם , כן התבקשה לפרט. שניתנה לכך כמוסבר

תוך יכולת לדלות מהן , הממוחשבות נמצאו כבר בשליטתה המלאה
  .יםאת כל הנתונ

האם יושרו כל ההדורים שהיו בעבר  :כן נתבקש משוב על השאלות  .ז  
מזכירות  יש האם? עם ועד הורי הישיבה המדעית? בתפקוד מרכז רון

  ?2סוג שאין להן רמת ניהול חשבונות , מוסד
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  :15.9.10- ב, ל"ממשוב מבקרת החשבונות הנ  
  .מיוחדכידוע לך תקופה זו עמוסה ב .צר לי שלא הגבתי מידית  -  
חטיבת : 31.8.09המוסדות בהרכב המעודכן שטרם הגישו דוחות עד   -  

, חטיבת ביניים מעלות, מזכירה בחופשת לידה -ביניים אבני החושן 
  .א"שהחלה בתשע 6:6 שיטתזאת ב. ומקיף א

שעליהם  ,כיום יש ביכולתי לצפות בנתונים ולהתחבר לשמונה בתי ספר  -  
התחברנו רק למוסדות . הספר בלתי אישור מוקדם ממנהל ביתיק

אנו . לא ביצענו עדיין בדיקות ובקרה. שזקוקים לתמיכה ולהדרכה
  .ים בסגירות הדוחות הכספייםסקעו

הישיבה  ניהול. במרכז רון צומצם הגירעון לעומת השנה הקודמת  -  
  .2010על פי הסכם מאוגוסט  ,המדעית הועבר לגורם חוץ חדש

 ,על רמת מזכירות המוסדות יש להפנות את השאלה האחרונה  -  
  .לאמרכלית מינהל החינוך

  :11.10.10-ממשובה מ  
  .נכון להיום כל בתי הספר הגישו דוחות  

  

  :21.9.10-במשוב מ, אמרכלית המינהל  
, אשכולות, ש בבית ספר אביבים"מנהח/יש למזכירות 1ח סוג "הנה  -  

  .סיני ותרבות, הראל
  .ח"לעובדת בנגבה אין כלל סוג בהנה  -  
  .2000שנת ל נקלטו בתפקידיהם ב"העובדים הנ  -  
הדרישה לסיווג בהנהלת חשבונות הועלתה כבר על ידי מבקר העירייה   -  

  ].שהיה בעברו ראש אגף החינוך בעירייה[הקודם  
ל משרד "חוזר מנכבהגדרה כזו אינה כלולה בחוקת העבודה ואף לא   -  

  .החינוך
  :31.10.10-בתגובה מ  
צריכה לבוא ממינהל , כתנאי לקידום 2ש סוג "הנהחהתניה לעבור קורס   

בדרך כלל  .ת חשבונותוכיום אין חוסר בבתי ספר במנהל. אמרכלות
  .הנעדרת זמן ממושך ,ה היא בעובדת מחליפה לעובדת קיימתיהבע

  :2.1.11-בתגובה מ    
אין היום קורס במשרד העבודה רק  -נושא הכשרת מנהלות חשבונות   

הן  1העובדות בעלות סוג . מראש 2-1בסיסית כוללת סוג הכשרה . 2לסוג 
  .ותיקות מאוד

  

  :31.10.10- בתגובה מ, אמרכלותל ל"סמנכ  
יתכן שיש מקום לטפל בהכשרה או רענון י .2ביקשתי דוח למי אין סוג     

  .בהשתלמות
    

ל לאמרכלות למבקר את רשימת מזכירות "העביר הסמנכ 25.11.10-ב  .ח  
 23-ל, מזכירות 63כי מתוך , רשימה עולהמה. בתי הספר והכשרתן

  .בלבד 1הסמכה להנהלת חשבונות סוג  היתה) 37%(
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  30דוח מהשלמת יישום המלצות   4.4  

  מהמלצות ועדת הביקורת  4.4.1    

לרבות  ,ל"לוודא קיום תיקי שטח ומבנה במוקד ובכל מוסד כנ  .א    
  .אחראי לזמינותו בכל עת לכל דורש

  

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך      
פרט לתכניות , כל תיקי השטח מאורגנים ומסודרים בבתי הספר      

ט של בתי "ט העירוני והעב"נבדק על ידי הקב. בנייה שחסרות בחלקן
  .הספר

  

אם ניתן , לקדם את האפשרות להשאלת ספרים במוסדות החינוך  .ב    
  .כבר משנת הלימודים הקרובה

  

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך      
מתקדם הליך של יציאה למכרז השאלת ספרים וכן גיבוש קבוצת       

המעוניינים להיכנס , בתי הספר עם ועדי ההורים המוסדיים
  .לפרויקט בשלב א

  

את מגבלות הגבייה , ל נוהל עירוני"להכין בהתאם לחוזרי המנכ  .ג    
  .מההורים עבור שירותים מרצון ומגמות

  .הספר ואת הפיקוח העירוני ילשפר את הניקיון בבת  .ד    
  .ל"הנגשת כל המרחבים המוגנים במוסדות הנ  .ה    
, הצגת נתונים רב שנתיים של זכאות לתעודת בגרות לפי המוסדות  .ו    

  .גם כדי לבחון את הצלחת שיטת הלימוד
הכשרת כל מנהלי חשבונות בתי הספר כנדרש והכשרת חלק מסגל   .ז    

להשלים את מצבת . הצורך החינוך גם למתן עזרה ראשונה בעת
  .מכשירי החייאה במוסדות אלה

  

  :8.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך  
ל מפרט במדויק כיצד לנהוג במקרים בבתי "חוזר מנכ -עזרה ראשונה   

  .בהם יש צורך בסיוע ,ספר
  :2.1.11-בתגובה מ  
. קיבל תוקף ואין חובה לצייד את בתי הספר במתקני החייאה לא החוק  

    .צריכה להתקבל מדיניות עירונית בעניין
  

במינהל , אישור נוהל המבנה הארגוני וחלוקת תפקידים וסמכויות  .ח    
  .לרבות לממשקי התפקוד ביניהם, ובכל מוסד

לוודא שכולם מבוטחים . לעודד גיוס מתנדבים למוסדות חינוך  .ט    
  .כנדרש לצורך זה

לנקוט אמצעים מתאימים כלפי אחראים לחריגות חוזרות של   .י    
מעבר למועד שנקצב להגשתם , לרבות כספיים ותקציביים, דיווחים
  .לאישור

  .ים את ביצוע המלצות הביקורת בתחומי מערך ההסעיםללהש  .יא    

  ת המבקרערומה  4.4.2    

אלת ספרי לימוד בבתי לקדם אפשרות להש, 30.03.1.02על המלצה   .א    
נרשם , למעוניינים בכך, סים"בספריות ציבוריות ובמתנ, הספר בעיר
  .לא הושלם ביצועה 2010עד תום . כי תבוצע
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המגביל את הגבייה , להכין נוהל כלל עירוני, 30.03.1.03על המלצה   .ב    
תי הספר וקובע כללים אחידים בבמסגרת שירותים מרצון ומגמות ב

  .נרשם כי לא תבוצע, ויות הגבייה בסעיף זהלאפשר, וברורים
למקרים של , להכין נוהל תפעול ודיווח, 30.03.1.04גם על המלצה   .ג    

סמים בין כותלי בית /שכרות/לעישון, איומים/ חשש לאלימות
ולאמץ את המלצות מבקר , לרבות לנקיטת פעילות מנע, הספר

נרשם כי , חינוךהמדינה בנושא המאבק בבריונות ואלימות במוסדות 
בהיקף האלימות בעירנו לא ברור מדוע לא מתאימות גם . לא תבוצע

  .לנו המלצות מבקר המדינה בנושא
דובר בהשלמת מבדקי . נרשם כי בוצעה ,30.03.1.06על המלצה   .ד    

לתקן , בקדימות הראויה, הבטיחות בכל מוסדות החינוך בעיר
ח זה מורים על אי גם ממצאי דו .מפגעים קיימים ולמנוע עתידיים

  .השלמה בזמן של מבדקי בטיחות בחלק מהמוסדות
ההמלצה היתה לוודא . נרשם כי בוצעה 30.03.1.07גם על המלצה   .ה    

עומדים בתנאי חוזר  ,תי הספרבכי המקלטים ב, הבקדימות הראוי
לרבות  ,שנלמדו כל לקחי התרגילים, 2004משנת ) ב(7/ד"ל תשס"מנכ

תוקנו כל הליקויים שנמצאו בתחומי ההיערכות  ,"נקודת המפנה"
חב מוגן נגיש גם למוגבלי תנועה רוכי כל מ, לשעת חירום ולאסון טבע

נראה מבדיקה חוזרת . וערוך גם לשהייה ממושכת בהתאם לנסיבות
לרבות נגישות  ,שיש מקומות בהם עדיין לא הושלם יישום ההמלצה

, עתירי מדרגות, פרלמוגבלי תנועה למקלטים תת קרקעיים בבתי ס
  .ללא מעלון

דובר בהסדרת אישורי . צוין כי בוצעה 30.03.1.08על המלצה   .ו    
הבטיחות ורישיונות משרד החינוך בגני הילדים ובבתי הספר 

מבדיקה . הראויה וללמוד מלקחי העבר בנושאים אלהבקדימות 
היו , בדוח משרד החינוך: נמצא 11/2010-נכון ל, 12.12.10-שנערכה ב

הופץ פלט . עדיין גנים בעיר ללא אישורי בטיחות ואישור פתיחה
לחמישה גנים לא היה אישור בטיחות ולחמישה חסר . מחשב בנושא
  .אישור פתיחה

אמצעים על מנת בלנקוט . נרשם כי בוצעה 30.03.1.09על המלצה   .ז    
, לרבות עריכת תחקירים ,דה במינהלולצמצם את מספר תאונות העב

נקיטת אמצעי משמעת במקרה הצורך וחקר , םכנסים לעובדי
חקר  - גם בעת ביקורת זו לא בוצע בעירייה ככלל ". כמעט תאונה"

כמעט "חוזרת ההמלצה לדווח ולחקור גם  .כמעט תאונה
  ".מפגע/תאונה

אחריות הביצוע היא של . נרשם כי לא תבוצע 30.03.1.11על המלצה   .ח    
לשקול למנות  ,לצה היהנוסח ההמ. החשב ואין צורך בגורם מתכלל

שיהיה , או במינהל כספים/גורם מתכלל מיומן במינהל החינוך ו
אחראי על נושא תקצוב הגנים ובתי הספר והתחשבנויות מול משרד 

ויבדוק את התקבולים המגיעים לעירייה מהמשרד באופן , החינוך
במסגרת ההנחיות והכללים הנוגעים , במגמה להביאם למרב, שוטף
  .בדבר
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ראה סעיף ח (הערות ראש העירייה על דוח זה נאמר בנושא זה ב      
אשר מבצע בדיקה של התחשבנות , הופעל קבלן חיצוני): "בפרק ג

  ".העירייה מול משרד החינוך
דובר בה בביצוע מבחני  .צוין כי תבוצע 30.03.1.13על המלצה   .ט    

על מנת לטייב , התאמה ואבחון פסיכולוגי בקבלת אנשי חינוך
בכל חריג נוסף המתגלה נשאל שוב אם . ם ולמנוע חריגיםתפקוד

  .בוצעה בדיקה כזו
לשקול למנות  -מהותה . נכתב שלא תבוצע 30.03.1.16על המלצה   .י    

של מוסדות , שיבדוק את מקור הפערים בתשלומי המים, גורם מיומן
ויוודא ששעוני המים משקפים את  2008-2006החינוך בין השנים 
יש . חינוך בלבד ואין מחוברים נוספים אליהםצריכת מוסדות ה

של , לוודא שלא יהיו חריגות ממגבלות השימוש במים וההשקיה
  .רשות המים

חזרו ועלו  ,26.12.10-גם בישיבת ועדת החיסכון בצריכת מים ב      
ר פיקוח על תצרוכת המים יעדממצאים על חשש לחריגים ולה

ניתן פתרון לכך ואף גם בישיבה זו לא . במוסדות חינוך ובגניהם
מה המוטיבציה , נשאל אם כאשר כל המימון הוא על חשבון העירייה

  ?המוסדית ליזום את החיסכון
מדובר בהצעה להעביר . נרשם כי היא בבחינה 30.03.1.17על המלצה   .יא    

גם את אחריות התשלום של חשבונות המים , לבתי ספר בניהול עצמי
  .ון וההתייעלות גם בתחום זהעל מנת להגביר את החיסכ, והחשמל

. כי אין שפעת חזירים ,נרשם כי לא תבוצע 30.03.1.18על המלצה   .יב    
 קעיקרה היה לבחון אפשרות להרחיב את פרויקט הלמידה מרחו

בבתי הספר ולאפשר לתלמידי בתי הספר היסודיים והתיכוניים 
זאת גם לאור החשש . לקבל שיעורים פרטיים דרך האינטרנט

בדוח על . ת אפידמיה והאפשרות לסגירת בתי ספר עקב כךלהתפשטו
  .צוינה המלצה כזו גם לעת כזו, היערכות לשעת חירום ולאסון טבע

להכין נוהל מפורט  - עיקרה . נרשם כי תבוצע 30.03.1.20על המלצה   .יג    
, סמכויות, כולל חלוקת אחריות, של מינהל החינוךלמבנה המעודכן 

, בינו ובין בתי הספר, ם  בתוך המטהדיווחי, בקרות, תפקידים
בממשק עם גורמי פנים וחוץ וכלפי משרד , לרבות בניהול עצמי

  .לא בוצעה ההמלצה 2010עד תום  .החינוך
בדוח (נרשם בנושא  2009לשנת  30בהערות ראש העירייה לדוח       

ם יאי השלמת העבודה של הגדרת תפקיד: "כלהלן) הבקרות בעירייה
שכל ראש , ל העירייה לוודא"ני מנחה את מנכא. הינה פגם חמור

הגדרת תפקיד לכל סוגי התפקידים , יום 30מינהל יגיש לו תוך 
  ".ש יעודכנו הגדרות אלו"עם סיום עבודת האו. במינהל

לנוכח היקף פניות הציבור  :נרשם כי תבוצע 30.03.1.21על המלצה   .יד    
שבנוסף  ,הוצע לשקול למנות בעל תפקיד מתאים, בנושא חינוך

ירכז גם את הטיפול והמשוב על פניות ותלונות , לתפקידו הנוכחי
עד תום ביקורת זו בסוף . בתחומי המינהל ובשיפור השירות לציבור

  .לא פורסם על מינוי כזה, 2010
מהות . עדיין לא רלוונטי -נרשם כי לא מבוצע  30.03.1.25על המלצה   .טו    

ושביעות רצון כדוגמת לשקול להעביר שאלון הערכה  -ההמלצה 
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לבדיקת התפקוד בבתי הספר , ב ובאוניברסיטאות"המשוב במיצ
הן , כדי לאתר נקודות תורפה לשיפור התפקוד, בחטיבה העליונה
לא . חברתי-כספי-תכני והן בתחום התפקוד המינהלי- בתחום הערכי

ומדוע מה שנכון בנושא , ברור אם ומתי תהיה ההמלצה רלוונטית
זאת גם נוכח . לא מתאים בינתיים למוסדותינובמוסדות אחרים 

לשיפור , 29שהוצגה בפתיח להערותיו לדוח  ,מגמת ראש העירייה
  .המערכות בעירייה ולייעול פעולותיהן

  עמידת מזכירות בתי הספר בדרישות התפקיד  4.5  

  ):I-פרק ג( 28מדוח ביקורת     
והן בתפעולו הכספי  למזכירות בתי הספר תפקיד חשוב הן בתפעולו המינהלי  .א    

רצוי כיום שיהיה להן , אם בעבר הספיקה הכשרה מסוימת למלאו. של המוסד
בכללי רכש , בעריכת דיווחים, בהנהלת חשבונות, גם ידע מתאים במחשוב

  .'בנהלים הנוגעים בדבר וכו, ומכרזים
מטילים עליו גם , בגין מרכזיות התפקיד ודומיננטיותו במוסד החינוכי  .ב    

  .כאשר הליך בתחום אחריותו אינו מבוצע כנדרש, אחריות
מאפשר לוודא כיום את , היצע משאבי האנוש לתפקוד זה מבחוץ ומבפנים  .ג    

לאור הניסיון שנצבר . עוד לפני העסקתו בפועל, התאמתו לדרישות התפקיד
מומלץ לאחראים לאיוש , לא רק בעירנו, בתחום זה מביקורות קודמות

ת במלוא הנדרש /ת עומד/כי המאייש, י האיוש בפועללוודא לפנ, משרות אלה
  .גם ללא הכשרה נוספת על חשבון העירייה וזמן העבודה, לצורך זה

  

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
שנות לימוד  12הן בעלות , כל המזכירות המתקבלות לעבודה בבתי הספר כיום    

דת הכשרה בהנהלת חשבונות בעלות ניסיון בעבודת מזכירות ובעלות תעו, לפחות
  .2, 1ים סוג

מקיף (למזכירות ראשיות בבתי ספר , 201051/, 201041/, 201040/ם ייפנימ יםמכרז  6.4  
  )מקיף ה וידלין, א

 2ת סוג /ת בעל/עובד, ל"הומלץ לקבל לתפקיד כנ, בדוחות ביקורת בעבר  .א    
בשני המכרזים . 41/2010כך גם נרשם במכרז . לפחות בהנהלת חשבונות

נרשם רק כי רצויים הכשרה וניסיון , האחרים לאותו תפקיד עם אותן הדרגות
כי הדרישות יורדות דווקא בבתי הספר , יש חשש לכאורה. בהנהלת חשבונות

כמו כן לאור הרישום כי באחד המכרזים . התיכוניים שהם באחריות העירייה
עולה החשש שמא היתה פה כוונה להתאים הדרישות למגבלות , מ"מכהנת מ
  .מ"נתוני המ

חוזרים ומועלים חריגים בתפקודים , בדוחות ביקורת קודמים בבתי ספר  .ב    
מנהלות מקיפים  הנושא הועלה גם בישיבת. כאלה ובהכנת הדוחות הכספיים

  .בהשתתפות המבקר, 22.6.10-עם ראש מינהל חינוך ב
צוין בעבר ההיצע שיש גם מתוך העירייה לתפקידים כאלה לרבות של בעלי   .ג    

לפיכך נשאל למה לרדת בדרישות שלא בגין ברירת . מלוא הנדרש במטבו
גם מתחת למקובל בערים גדולות וברשויות איתנות אחרות וגם מתחת , מחדל

  .כאשר כל הדרישות זהות, לנדרש בבית ספר יסודי
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  :23.6.10- בתגובה מ, ל לאמרכלות"סמנכ      
היכן שיש מנהל חשבונות . המכרזים תואמים לדרישות הספציפיות של כל בית ספר      

. לא נוציא מכרז אחיד כשאין צורך. אנו מתואמים עם החינוך. לא צריך עוד אחד
  .לאמת העובדות אבקש: לאמרכלית החינוך הוסיף

  

  :23.6.10-בתגובה מ, אמרכלית מינהל החינוך      
בחטיבות . ש"נהחהבבית ספר יסודי מזכירה ראשית צריכה להיות בעלת תעודה ב      

אף . ש"כי יש שם מזכירה משנית שתפקידה הוא עיסוק בהנהח, ביניים ובתיכון לא
כך , זה הפוךבדרך כלל , עבודת עירייה מהמשרדים מעולם לא עברה לבתי ספר

  .שההיצע של מזכירות לא גדול

  ליקויים בניהול כספי מרכז רון ורדי  4.7  

בנוגע לליקויים בניהול , לראש העירייה 10.11.09-ראש מינהל חינוך כתבה ב  .א  
פועל בתחומי בית , שנועד לטיפוח תלמידים מחוננים, המרכז. כספי מרכז רון

ספי התבצע בחשבון הבנק של הניהול הכ, ח"ל תשס"עד לשנה. "חביב"ספר 
  .ובאחריות מנהלת בית הספר "חביב"בית ספר 

הועבר הטיפול הכספי לידי , ח"ל תשס"עם קבלת סמל מוסד למרכז בשנה  .ב  
ונפתח , ששמשה גם כמנהלת אגף מחקר ופיתוח בעירייה, מנהלת המרכז
  .חשבון בנק נפרד

בעירייה ובוצע תהליך ל את עבודתה "סיימה המנהלת הנ, ו"ל תשס"בסוף שנה  .ג  
להלן . שכלל העברת הנתונים הכספיים לידי המנהל הנכנס, חילופי מנהלים
  :הנתונים שהוצגו

  

  ח"בש  
  259,323  פי גירעון של המרכזצ

  42,000  תיחוב נוסף לאוניברסיטה העבר
  301,323  פי גירעוןכ צ"סה

  

מתקציבים ל פרויקטים "ניהלה העובדת הנ, כמנהלת אגף מרכז ופיתוח  .ד  
מספר ספקים פנו לעירייה וטענו כי לזכותם עומד . עירוניים שעמדו לרשותה

מבדיקת מינהל חינוך . בגין שירות אותו סיפקו לבקשת העובדת ,חוב כספי
, עלה כי לא נמצאה הזמנה תקציבית מאושרת או מסמך התקשרות כלשהו

  .המעגן את ההתחייבות הכספית של העירייה כלפי נותן השירות
  :להלן פירוט הספקים שפנו לעירייה  .ה  

  

  מ"כולל מע, ח"בש  שם ספק
  70,000.00  'חברת א
  34,303.50  'חברת ר

  3,465.00  'א' הגב
  107,768.50  כ ההתחייבויות"סה

  

כי ההתנהלות הכספית בנושאים  ,לאור הנתונים המוצגים עלה חשש    
כל האמור התנהל טרם . שלא על פי סדרי מינהל תקין נעשתה ,המוזכרים לעיל

ראש המינהל החדשה  .ראש המינהל החדשה לתפקידה הנוכחיהתמנתה 
  .ביקשה את הנחיות ראש העירייה

  

  :18.11.09-ל מ"בפנייתו למנכ, גזבר העירייה    
  .הסכמתי לסייע למנהל המרכז בגביית חובות הורים  -    
המרכז דאז ולאיים  תצריכים לפנות למנהללדעתי היועצים המשפטיים   -    

  .עליה בחיוב אישי
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ל העירייה למבקר וביקשו לבדוק הנושא "פנה מנכ, ל"בעקבות המכתב הנ  .ו  
  .ולהגיש המלצותיו

  

  :8.12.09-מ ,ל"מתשובת מבקר העירייה למנכ  

למעט , לא בוצע, 2006חלק ניכר מהמלצותינו בדוח ביקורת שלנו בנושא משנת   .א
  . מתן סמל מוסד נפרד

, ביצוע המלצה זו מאפשרת גם הטלת אחריות אישית ואם תמצא הצדקה לכך  .ב
  .גם חיוב אישי על ידי המוסמך לכך

, של עריכת נהלי המוסד, ל דאז לא בוצע החלק העיקרי"גם מהנחיות המנכ  .ג  
  .התפקידים והתקציבים, האחריות, לחלוקת הסמכויות לרבות

להעלות את מסקנות והמלצות המבקר , גם הנחיית ראש העירייה דאז  .ד  
  .לא בוצעה למיטב ידיעתי ,במסגרת דיוני מטה החינוך העירוני

אני רוצה להודות : היא כתבה על דוח הביקורת, בתגובת מרכזת המרכז דאז  .ה  
  .היסודית והמהירה בעניין המרכז, על העבודה המעמיקה

גם בביקורת , לאור אי הביצוע חזרנו וביקרנו חלקית בלבד את הנעשה במרכז  .ו  
  .האחרונה שלנו במוסדות החינוך

על טיעונים , לאור זאת איני רואה טעם בביקורת חוזרת נוספת על המרכז  .ז  
, ותהתקציבית נא/גירעון והיעדר בקרה כספית, כחובות, חוזרים לכאורה
  .פנימית ומינהלית

כנדרש , בהתחשב בנתונים שהוצגו על ידי ראש המינהל החדשה ועל ידי הגזבר  .ח  
אני מצטרף להמלצתו של הגזבר החבר , ב בנוהל הוועדה לחיוב אישי5בסעיף 
, 6, ה-ג5, א4, 3, ב2, א1: לרבות על פי סעיפים, לדון בה בנושא זה, בוועדה

  .31-0315בנוהל הוועדה מספר 
ייתכן ויהא צורך להטיל את , ל"בגין אי ביצוע חלק מהמלצותינו והתוצאה כנ  .ט  

אולם זה כבר בתחום . על יותר מנושא משרה אחת בעירייה, האחריות לכך
  .אחריותה של הוועדה

  

ל היו נמנעים לו המערכת הממוחשבת של המוסד היתה "ייתכן שגם מקרים כנ  
אם הוועדה המקומית לחיוב אישי . למבקרת החשבונות במטה המינהל שקופה

מוצע לשקול להעביר זאת לטיפול ועדה המוסמכת לחייב  - תמצא שהיו דברים בגו 
  .בנושא

  מורים מחליפים בבתי הספר  4.8  

בתי הספר מעסיקים כוח , כי כאשר המורים הקבועים חולים, הועלו טענות  .א    
, עקרות בית, כדוגמת חיילים משוחררים, עבודה לא מיומן כדי להחליפם

  .'בוגרי תיכון שמחכים לשירותם הצבאי וכו
שתאפשר לסנן את , משרד החינוך החליט לפתח תכנית חדשה, לאור האמור  .ב    

על ידי העסקת כוח אדם בעל , הספר היסודיים הגורמים הלא רצויים מבתי
שיורכב מסטודנטים להוראה במכללות , הכשרה בסיסית בהוראה

  .ובאוניברסיטאות השונות ומגמלאים של משרד החינוך
, מומלץ שמינהל החינוך, ל על ידי משרד החינוך"עד ליישום התכנית הנ  .ג    

מאגר של מורים ממלאי יקים , בשיתוף עם בתי הספר היסודיים והעל יסודיים
בעלי , גמלאים בעלי תארים אקדמאיים וכדומה, שיכלול סטודנטים, מקום

  .נתונים בסיסיים עם ניסיון בהדרכה וניסיון עם ילדים ונוער
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  :21.10.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
  .טרם הוקם מאגר כזה ונכון להיום כנראה שלא ניתן לממש המלצה זו    

  מוסדות חינוך לשפעת החזיריםהיערכות   4.9  

רי קמשרד החינוך הנחיות למוסדות החינוך שנועדו לצמצם את מ פרסם 16.8.09-ב  
הפיץ משרד , לאור האמור .מחלת השפעת ולהגביל את התפשטותה בבתי הספר

). 34(%מנהלים  25השיבו  2010יוני עד . מנהלי בתי ספר 73-ון בנושא ללהמבקר שא
  :מתשובותיהםם להלן ממצאי

  

תחום 
  הטיפול

מספר 
  סידורי

  תשובות מבתי הספר  שאלות
לא   לא  כן

  ידוע
" כן" %

  ה"מס
  
  

  הסברה
  ומידע

בבית הספר התקיימה הסברה לכל העובדים בנושא   1
  מניעת ההדבקות ושמירה על הגיינה

25  -  -  100  

בבית הספר התקיימה הסברה לכל התלמידים   2
  בנושא מניעת ההדבקות ושמירה על הגיינה

25  -  -  100  

מנהל בית הספר הוציא הנחיה שלא יגיעו תלמידים   3
  ועובדים חולים לבית הספר

25  -  -  100  

בבית הספר מתקיימת הקפדה על חזרה ללימודים   4
  רק לאחר המצאת אישור רפואי

21  3  1  84  

בבית הספר הופץ מידע הסברה למורים על תכנית   5
  ההיערכות בבתי הספר

24  1  -  96  

בבית הספר הופץ מידע הסברה להורים על תכנית   6
  ההיערכות בבתי הספר

24  1  -  96  

הספר הופץ מידע הסברה לתלמידים על  תבבי  7
  תכנית ההיערכות בבתי הספר

23  1  1  92  

  
  בעלי

  תפקידים

הספר מונה רכז וצוות פעולה בית ספרי  תבבי  8
  לטיפול ואחריות להתמודדות עם השפעת ומניעתה

20  4  1  80  

יש בבית הספר היערכות למקרה של היעדרות של   9
  שבועות 2-1מן העובדים למשך  45%-למעלה מ

7  12  6  28  

הספר תכניות ואפשרות להפעלה של  תיש בבי  10
לימוד מרחוק באמצעות מחשב לתלמידים נעדרים 

  )'אתר ייעודי וכו, פורומים(

18  6  1  72  

  
  ערכות יה

  ניקיון

הספר עלתה רמת הניקיון וגדלה תדירות  תבבי  11
בכיתות ובחדרי אוכל , הניקיון בחדרי השירותים

  )אם קיימים(משותפים 

25  -  -  100  

  92  -  2  23  השירותים יש סבונים ונייר לניגוב ידייםבחדרי   12
תלויות לשמירה על הספר יש שילוט והנחיות  תבבי  13

  הגיינה הידיים ונהלי התעטשות
14  8  3  56  

  

גדול של בתי הספר קיימו הדרכות ויש נהלים הב ורה ,בתחום הסברה ומידע  .א  
  .והנחיות

ות למקרה כעריאין ה) 72%(בתי ספר  18-שב ,בתחום בעלי התפקידים מסתבר  .ב  
  ).9שאלה (מהעובדים  25%-של היעדרות למעלה מ

אין שילוט והנחיות לשמירה  ,)44%(בתי הספר  11-ב ,בתחום היערכות ניקיון  .ג  
  ).13שאלה (גיינה יעל ה

חשוב להיערך לקראת הישנותה ובכל מקרה ראוי , גם כשאין סכנת אפידמיה  .ד  
  .ל בקדימות הראויה"כנלתקן ליקויים 
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  חיסון תלמידים  4.10  

הועלתה בעיית התלמידים שלא חוסנו ואת הסיכונים  28בדוח ביקורת   .א    
בין היתר . האפשריים כתוצאה מכך במוסדות חינוך ולכלל האוכלוסייה

  .הודגשה בעיית אי החיסון כלפי חזרת
אגף בתי ספר  צוינה לשבח מנהלת, למרות שהנושא אינו באחריות המינהל  .ב    

לנוגעים , בנושא רגיש זה אז על מכתבים מתריעים שהוציאה, יסודיים דאז
חלה הטבה יחסית במצב , ככל שדווח לביקורת אז. בדבר בתוך ומחוץ לעירייה

  .בעקבות זאת
. ששוב יש עלייה במספר התלמידים שלא חוסנו ,מבדיקה חוזרת עלה חשש  .ג    

האוכלוסייה הזכאית לכך כלפי שפעת פורסם על בעיות בחיסון  2009בסוף 
פורסם גם על עלייה חדה במימדי . בכלל וכלפי שפעת החזירים בפרט
כי אחת  ,משרד הבריאות ציין בפירוש. התחלואה וההידבקות בחזרת בארץ

ת מנות החיסון בגיל שלא קיבלו א ,מקורה בתושבי הארץ, הסיבות לעלייה זו
  .שנה ובכיתה א

להוציא לשקול  ,8.12.09-ץ המבקר לראש המינהל בהמלי, לאור האמור  .ד    
  .מטעמה מכתבים כבעבר בנושא לגורמי החוץ האחראים לכך

נפת רחובות במשרד  תשלחה מנהלת אגף חינוך יסודי למנהל 17.12.09-ב  .ה    
כדי  ,מכתב בנושא תלמידים שלא חוסנו ובקשה ממנה ליצור קשר, הבריאות

  .ביצירת קשר עם בתי הספר היסודיים לקדם את נושא החיסונים ולעזור לה
ט "כי עד סוף שנת הלימודים תשס, דיווחה מנהלת נפת רחובות 13.1.10-ב  .ו    

חוסנו עד , )ע"תש(בשנת הלימודים הנוכחית  .מהתלמידים 97%- חוסנו כ
שאז (בהשוואה לשנה קודמת באותה תקופה  .מהתלמידים 45%-כ 12/09

יא ציינה כי ה .במספר המחוסנים יש עלייה, )מהתלמידים 43%-חוסנו כ
, שחלק מהאוכלוסייה מסרב לקבל את החיסונים ,קיימות סיבות מגוונות לכך

לכן לא ניתן להגיע  .'ניסיון עבר וכו, אידיאולוגיות, סיבות דתיות לרבות
ע ימשיכו במתן חיסונים על פי תכניות "ל תש"לדבריה בשנה .100%לכיסוי של 

  .מקצועיים לכלל האחיות ועל פי צרכים

  תלמידים בעלי עודף משקל  4.11  

מהתלמידים בארץ סובלים מעודף  22.46%על פי האגודה לבריאות הציבור   .א    
 250- התוצאות הגיעו לאחר בדיקה של כ. 2009נכון לשנת , משקל או השמנה

  . אלף תלמידים במהלך השנה האחרונה
סבלו מעודף  14.45%-נה ומסבלו מהש ,שמונה אחוזים מהם, על פי הנתונים  .ב    

  . משקל
  .השאר נמצאו במשקל תקין. סבלו מתת משקל 5.8%כי , עוד עלה מהנתונים  .ג    
כאשר , מהנתונים עלה כי בעיות המשקל העודף נמצאו דווקא במרכז הארץ  .ד    

כמעט עשרה  .התלמידים השמנים ביותר נמצאו בתל אביב וראשון לציון
  . שקל עודףממ וסבלאלה אחוזים מהתלמידים 

  תכניות בנייה בבתי ספר  4.12  

 ,פנה מנהל אגף ביטחון מוסדות חינוך וציבור בחברה לביטחון 10.2.10-ב  .א    
לאחראית בנייה ציבורית במינהל הנדסה וביקשה לבדוק האם בתיקי הבנייה 

שכן על פי רישומיו , בתי ספר 36-קיימות תכניות בנייה ל, המצויים ברשותה
  .ל תכניות מבנה לתיקי השטח"לבתי הספר הנ וחסר
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תכניות מבנה  היו אזבתי ספר בלבד  49-ל, על פי דיווחו של מנהל אגף ביטחון  .ב    
  .לתיק השטח

 .מומלץ להשלים את תיקי השטח בקדימות הראויה לסיכונים בתחום זה  .ג    
ל העירייה והוזכר גם בישיבת המועצה בעת "הנושא עלה לדיון גם בפני מנכ

  .30דיונה בהמלצות ועדת הביקורת לדוח 
  

  :7.12.10-בתגובה מ, אחראית בנייה ציבורית במינהל הנדסה    
יצאנו בפיילוט להשלמת . ותרו היתרי בנייה לשישה בתי ספר מתוך שמוניםאלא     

  .תהיתר בנייה לבית ספר אשכולו
  

  :14.12.10-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ    
אבל , חובה על התכנון לקבל אישור יועץ בטיחות. מתכננים בתי ספר עם ליקויים    

  .לדעתי הבדיקה מבוצעת פורמלית

  ע"משלימות בנושא ביטחון תש/יעות אםיכנס ס  4.13  

כי נערך כנס , לביטחוןדיווח ממונה ביטחון גני ילדים בחברה  26.1.10-ב  .א    
במטרה להעביר , סייעות משלימות/עם סייעות אם ,ע"ראשון לשנת עבודה תש

על מנת שישמשו , הדרכתן ותרגולן, ל"להן את נהלי הביטחון על פי חוזר מנכ
  .כגיבוי משלים למנהלת הגן בשעת חירום

; ןל משרד החינוך בתחום הביטחו"חוזר מנכ: הנושאים שהועברו להן בכנס  .ב    
כניסה ; השימוש בהם והכשרתם לשעת חירום, חדרי ביטחון, מקלטים

תרגולת ; רכב חשוד/תרגיל חפץ חשוד; תרגיל רעידת אדמה; ויציאה ממקלט
ארגון , שטח כינוס; ירי מנשק קל לכיוון גן הילדים; הפעלת לחצן מצוקה

; המשמעות והטיפול בהם, מרכיבי ביטחון; השטח ותרגיל יציאה אל השטח
הפקת לקחים מאירועים ; ביצוע ודיווח, ל"ית עבודה נגזרת מחוזר מנכתכנ

תפקידו והקשר שלו , ייעוד המאבטח באשכול גנים; מיוחדים ותרגילים
  .דיווח להורים על תרגילים שיתבצעו במהלך השנה; למנהלת הגן

יבדק תקופתית ולפני הסתברות של , מומלץ שקיום ההוראות שהועברו בכנס  .ג    
. רצוי להעביר את המידע גם לגננות וסייעות שלא נכחו בכנס. םשעת חירו

להגיב בכתב ולציין ליקויים שמצאה  ,מוצע לשקול לבקש מכל משתתפת בכנס
  .בגן שבאחריותה ,בתחום זה

מוצע . ות בנושאי ההיערכות לשעת חירוםשונלים "קיימות הוראות מנכ  .ד    
  .לרבות הורים, בכךן לעיון כל המעוניי באתר העירונילשקול לרכזן 

  תואר אקדמי בתחום ההוראה כנדרש/הוראה תעודת/מורים ללא רישיון  4.14  

  ל"תואר כנ/תעודת הוראה/היעדר רישיון  4.14.1    

 תעודת/בדוחות ביקורת קודמים הועלה נושא היעדר רישיון  .א      
  .בחטיבות העליונות מים מסוי למורים ,ל"תואר כנ/הוראה

 118רשימה של  ,העבירה חברת מועצת העיר למבקר 10.2.10-ב  .ב      
. ללא רישיון הוראה בדוחות ביקורת קודמים בעבר שנמצאו ,מורים

            מעודכן , מנהלי בתי הספר ם שלהסבריו םנתוניהלהלן ריכוז 
  :להיעדר רישיון הוראה 25.10.09-ל
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  %  מספר מורים  סיבה
  36  43  עזבו

  7  8  )ויתחילו את התהליךהמנהל הודיע (בטיפול 
  12  14  יש רישיון
  26  31  )המורה כבר לומד או בסיום(בתהליך 

  6  7  לא יכולים
  3  4  מלמדים במכללה
  9  11  סיבות מיוחדות

  100  118  כ"סה
  

 26%-עזבו ו 36%, ללא רישיון הוראהבעבר מורים שהיו  118מתוך   .ג      
, לקבלולא יכולים  15%. החלו בתהליך השלמה של רישיון הוראה

  .הוראה תעודת/או שיש להם סיבות מיוחדות לא להשלים רישיון/ו
כמו גם תואר , ישיון ההוראהיש לשאוף שכלל המורים ישלימו את ר  .ד      

  .אקדמי הנדרש בתחום עיסוקם
  .הביקורת נסמכו על דוחות שנמסרו מהמינהל בעבר יצוין כי נתוני  .ה      
כאשר אחד מיעדי המערכת הוא לשפר את ההישגים והתוצאות   .ו      

יהיו , ראוי היה שנתונים מעודכנים כמבוקש, במוסדות החינוך
  .לרבות לצורכי הפיקוח, זמינים בכל עת

  

                   ,במשוב על שאלות הביקורת, הממונה על הנושא במינהל החינוך      
  :2.5.10- מ

שאנו , בימים אלה אנו עסוקים בהסדרת השימועים למורים הרבים  .א      
כמו גם בנושאים , להוציא לגמלאות, לפטר, נאלצים לצמצם משרתם

  .בוערים נוספים
תעודות ההוראה של /נושא רישיונות, כפי שכבר הודעתי בעל פה  .ב      

יחד עם כל נושא כל אחד , נו כרגע בבדיקה מול המנהליםיהמורים ה
תוך תהליך , אותו אנחנו מלבנים כרגע מול המנהלים, בהוראה

  .צמצומים/הפיטורים
גם אוכל למסור , )שזהו התאריך הקובע( במאי 31אני מאמינה שעד   .ג      

תעודות , רישיונות, לכם תמונה אמיתית של מה שביקשתם לבדוק
וחד כי חלק במי, יש להבין כי עשיית הסדר לוקחת זמן. 'וכו

משום היעדר  ,מהמורים שמופיעים בדוח שלכם כלא כשירים
רצוי להמתין קצת ולקבל . ממילא מופסקת עבודתם, תעודות

  .תשובות נכונות כי חלק גדול מהנתונים שלכם אינם נכונים
  

  .תום הביקורת לא נתקבל הדוח המובטח בסעיף ג לעילעד       

  עיריית אשדוד' יעקב לוי נ 099911/) ש"ב(בשא ד "לימוד מפס  244.1.    

ואין לקבל , המכרז לא נוסח לפי דרישות החוק: בנושא מכרזים  .א      
  .מסירת טפסים לכל גורם זולת הגורם שהוסמך לכך

התמודדו במכרז שפרסמה עיריית אשדוד ) 'מ( 2המבקש והמשיב   .ב      
אישרה  4.8.09- ב. לתפקיד ראש מינהל החינוך העירייה ,)המשיבה(

שישה ימים לאחר מכן . לתפקיד' מועצת העירייה את מינויו של מ
 .להקפיא את המינוי ,הוגשה לבית הדין בקשה לצו מניעה ארעי

במקביל הוגשה תביעה לסעד קבוע של ביטול המכרז או מינויו של 
על מספר פגמים צביע ההמבקש . לתפקיד) שדורג שני(המבקש 

  .ןהזכייבמכרז ובהצעתו של 
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בית הדין האזורי לעבודה קיבל את הבקשה לצו מניעה ארעי והורה   .ג      
  .לא תיכנס לתוקף עד להכרעה בהליך העיקרי' כי זכייתו של מ

תעודת  לא היו' בידי מ :דהאח .שני פגמים מרכזיים נפלו במכרז  .ד      
זה נפל פגם בהתנהלות לעניין . הוראה או רישיון הוראה קבוע

 ,העירייה באשר לא מולאו דרישות חוק הרשויות המקומיות
אין לקבל ניסיון קודם . ל כתנאי כשירות לתפקיד"הקובעות את הנ

כאשר הדבר נוגד את הוראות החוק , בתפקיד דומה ברשות אחרת
  .ותכליתו

. הפגם השני הינו איחור בהגשת המסמכים בניגוד להנחיות המכרז  .ה      
לפיה הגשת הטפסים במועד  ,ית הדין דחה את עמדת המשיביםב

אין לקבל את העמדה לפיה ניתן . ל העירייה הינה מספקת"למנכ
ויש למלא אחר דרישות , להגיש את הטפסים לכל גורם אחר בעירייה

הרי שלא נמצאה חותמת נתקבל על , בנוסף. המכרז בקפדנות
  .ל העירייה"המסמכים שנמסרו למנכ

  ות תפקוד המורים ונשירתםאיכ  4.15  

  היבכפר המכבי 2010כנס לחינוך באפריל   154.1.    

    :אמר שר החינוך בין השאר כלהלןבכנס זה       
  .יש צורך בשינוי רחב היקף בתפיסת מקצוע ההוראה בישראל  .א      
ייתכן שבשנים הבאות ייאלצו מורים להתייחס למקצועם באופן   .ב      

  .החיים ולאו דווקא כמקצוע לכל, שונה
. אני חושב שמקצוע ההוראה ככלל לא יהיה דומה למה שהכרנו  .ג      

הם יבואו לתקופה של . אנשים לא ילכו להוראה כקריירה לכל החיים
  .הם ייתנו מעצמם יעברו הלאה. עשר שנים

היא  ,ה החריפה ביותר שממנה סובלת מערכת החינוך בישראליהבע  .ד      
מה . ך החינוך לערך משניבחברה החילונית הפ. איכות המורים

בעיקר בחברה החילונית ופחות בחברה , שקרה בחברה הישראלית
  .קרנו של החינוך תהוא יריד, הדתית לגווניה

איכות כוח האדם שהולך לחינוך בשנים , בראייה ארוכת טווח  .ה      
  .היא הדבר המרכזי, הקרובות

, לדבריו. יםלאלימות בני הנוער יש השלכה על הצטרפות מורים חדש  .ו      
חלה עלייה בשיעור העזיבה של מורים צעירים בחמש שנותיה 

  .הראשונות במערכת
יש לזה גם . יש ירידה בהיקף האלימות, בתחום הזה יש שינוי לטובה  .ז      

  .קשר ישיר לנכונות של כוח אדם צעיר ורענן להשתלב במערכת

  פרסום בנושא שכר מוריםמ  4.15.2    

השכר הממוצע ברוטו , המרכזית לסטטיסטיקהלפי נתונים של הלשכה       
בבתי  .שקלים בחודש 5,092-גיע לה ,בגנים בעת הביקורת למשרה מלאה

 היהשקלים ואילו בחינוך העל יסודי  7,046השכר  היה הספר היסודיים
רמות השכר במערכת . שקלים בחודש 7,470 ,השכר הממוצע של מורה
" אשפה נוייפ"בענף , למשל .ה למקצועות האחריםהחינוך נמוכות בהשווא

  .שקלים בחודש 9,049בממוצע  ו אזשתכרה
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  תצרוכת מים וחשמל -חיסכון בעלויות   4.16  

וכספיות  בנושא סוגיות מינהליות ,30על דוח ביקורת מספר  13.1.10-בדיון מ  .א    
ל העירייה לבחון ממוצע של צריכת המים "הנחה מנכ, במוסדות חינוך

על המוסד לשלם , במקרים שבהם תהיה חריגה .והחשמל בכל מוסד חינוכי
ת /כמו כן הנחה את חברת מניב להודיע למנהל. מתקציבו השוטף את ההפרש

גברת את ההודעה על צריכה מו. על צריכה גבוהה במים ,של כל מוסד חינוכי
אין . על מנת לבדוק ולטפל בבעיה, של המים יש להעביר לכל גורם רלוונטי

  .שלוםלתלהמתין להעברת הדוח 
כי מבדיקתו את , ל ולראש מינהל חינוך"כתב מבקר העירייה למנכ 4.2.10-ב  .ב    

נמצא שבמספר מוסדות חינוך , 2009אוקטובר -נתוני הצריכה לחודשים ינואר
ק "מ 0.2-היו גם שהסתפקו ב. ק"מ 0.3בחודש על עמדה התצרוכת לתלמיד 

רבי להשתתפות בעלות על לקבוע כרף מ, לדוגמה, ך אם יוחלטלפיכ. לתלמיד
יוכל , )לא כולל מוסדות ייחודיים כחינוך מיוחד(ק "מ 0.3, ל"פי הנחיות המנכ

, גם לרוב האחרים שצריכתם היתה גבוהה יותר ,הדבר לשמש יעד בר השגה
  .לות וחיסכון בעתידעם מקדמי התייע

תנה הנחיה ינ, על בסיס המלצתך: לאמור 9.2.10-ל העירייה מ"תגובת מנכ  .ג    
כולל קנסות , הקצאת מים לכל בית ספר, לבצע בתיאום עם מינהל החינוך

  .במקרה של חריגות ובונוסים במקרה של צריכה פחותה
  .לא קוימה ההנחיה, 2010עד למועד תום הביקורת באוגוסט   .ד    

  

  :21.10.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
ל העירייה בנושא ועדה עירונית לקידום "עם מנכ 17.5.10-ראה סיכום פגישה מ    

  .סכון במיםיח

  בטיחות במוסדות חינוך  4.17  

  תלונת הורה על רמת הבטיחות במוסדות חינוך מסוימים בעיר  4.17.1    

  :בפני נוגעים בדבר במינהל ובעירייה כלהלן ,20.5.10-ל הלין בכתב ב"הנ      
מצוין , "מדריך לניהול הבטיחות במערכת החינוך" 5.1 - 24בסעיף   .א      

כי אחד מתפקידיו של מנהל הבטיחות , )3.4.3 טןקעיף ס(בין היתר 
הוא לקיים השתלמויות  ,של מוסדות החינוך ברשות המקומית

  .נוך בנושאי בטיחותלהרחבת הידע של עובדי ההוראה במוסדות החי
ות יוקנה מש להבטיח שלאנשים בכל הריכי , מצוין 3.5 טןקעיף בס  .ב      

כדי שיהיו בעלי יכולת לבצע את מטלותיהם בהקשר , הידע הנדרש
בהמשך . הדרכה והשתלמויות/זאת גם על ידי הכשרה. הבטיחותי

נדרשים  -) ואחרים(מצוין כי כל מחנך וכל מנהל מוסד חינוכי 
שיארגנו הרשות המקומית  ,בהשתלמויות ובימי עיוןלהשתתף 

  .ומשרד החינוך
הוא , מצוין גם כי אחד מתפקידי הרשות המקומית 3.4.3 טןקעיף בס  .ג      

לקיים סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים 
  .בתחומה

" רשימות בקרה ומפרטים טכניים, נוהלי שגרה" 5.1 -  25בסעיף   .ד      
כי מנהלי מוסדות , בין היתר, 8.3.2 טןקעיף מצוין בס, ל"בחוזר הנ

  .יזמו מדידה וניטור במהלך שנת הלימודים/החינוך יקיימו
כי על הרשות המקומית להדריך את עובדי , המסקנה מהאמור היא  .ה      

  .לפחות אחת לשנה -מוסדות החינוך שבתחומיה בנושאי בטיחות 
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שנפלו בטיול השנתי בנחל , ירפציעתן של שתי תלמידות כיתה ט בע  .ו      
ניתן . םחלקן פורס, ופציעות תלמידים אחרים) 27.4.10-ב(ילבון 'ג

   .וצריך היה למנען
הנושא "... מצוין גם כי , באתר העירייה" דבר ראש העיר"תחת   .ז      

גם ...": הראשון שעל סדר היום שלי הוא ללא ספק נושא החינוך
בהקשר זה חשוב להזכיר כי בית . לבטיחות הוא חלק מהחינוך ךחינו

של פציעת תלמיד בבית ספר , משפט שדן במקרה אחד מיני רבים
כבר קבע כי אין ספק שקיימת חובת זהירות , במהלך יום לימודים

על מורי בית "במקרה כזה  .מוגברת של המורים כלפי התלמידים
קמה חובת , מפאת גילם ודווקא... הספר היה לצפות כי לתלמידים

היא קבעה גם כי העירייה ומשרד . כתבה השופטת -..." זהירות
גם פציעה זו . החינוך התרשלו ולכן עליהם לפצות את התלמיד שנפגע

בדיוק כמו הכאב והסבל הפיזיים והנפשיים שנגרמו , היה ניתן למנוע
  .לתלמיד עצמו ולבני משפחתו

  . ן הבאאסו) כמעט(אין צורך להמתין ל  .ח      
שחלקם , נפגשתי עם גורמים בעיריית ראשון לציון 25.5.09-ב  .ט      

אני מבקש לוודא שאכן מבוצעות הדרכות . ל זה"מכותבים על דוא
  .בעירבטיחות לעובדי מערכת החינוך 

  

  :14.12.10-בתגובה מ, ע"מנהל בטיחות בתי ספר במינהל שפ      
אבות , סייעות, להדרכת גננותהוצאתי הזמנה  7.2.10-ב: ט, לגבי סעיפים ה      

). ח"ש 11,136מ "בסך כולל מע 88357מספר הזמנה (בית ומנהלי בתי ספר 
כי על פי הנחיות ממונה על בטיחות  ,ע דאז כתב לי"ראש מינהל שפ

  :בעבודה
  .הדרכה לאבות בית וסייעות באחריות הממונה על בטיחות בעבודה  .א      
  .החינוךהדרכות למנהלים באחריות משרד   .ב      
  .ב"נא לבטל את ההזמנה המצ  .ג      
ם עם ממונה על בטיחות בעבודה יש לתא ,ןאם רוצים הדרכות כל שה      

  .וממונה על רווחה והדרכת עובדים במינהל אמרכלות

  מתגובת הממונה על הבטיחות בעבודה בעירייה  4.17.2    

 יש סתירה בין המצוטט על ידו לביןאולם . נכונים ל"הנהציטוטים       
  :מסקנותיו

כי על מנהל הבטיחות , 3.4.3סעיף קטן  5.1 - 24הוא מצטט את סעיף   .א      
המורים הם . לקיים השתלמויות למורים/במוסדות חינוך להדריך

          , עובד משרד החינוךכעובדי משרד החינוך ומנהל הבטיחות הוא 
פר עליו ועל מנהל בית הס. משכרו ממומן על ידי משרד החינוך 80%-ו

כי כל הנאמר והנכתב על ידי משרד החינוך יבוצע , לדאוג ולוודא
  .וייושם

ל משרד החינוך חל על עובדי משרד החינוך ולא על עובדי "חוזר מנכ  .ב      
ל משרד "עובדי הרשות כפופים למשרד הפנים ולחוזרי מנכ. הרשות
  .הפנים

ואפילו ידוע היטב , הביזור הקיים היום בתחום הבטיחות בעירייה  .ג      
  .נכתב על כך בדוחות הביקורת
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  .דבר לא נעשה או בוצע, נכון לרגע זה  .ד      

שיקול הקמת ועדת משנה של ועדת הבטיחות לחיזוק והשלמת יישום   4.17.3    
  המלצות קודמות של הביקורת בתחום זה

על ביצוע המלצות  ,יש להעמיק את בקרת הצוות לתיקון ליקויים  .א      
ל המלצות עאין היגיון לחזור . בתחומים אלה קודמות של הביקורת

  .אינן מטופלות הן כאלה כל עוד
 מומלץ,  קף בעיות הבטיחות במוסדות החינוך וייחודיותןילאור ה  .ב      

לתחום , לשקול הקמת ועדת משנה של ועדת הבטיחות העירונית
  .תקלות הבטיחות וסיכוניהן, התלמידים והסגל, החינוך רב התקציב

  הורדתם מההסעה/טיחות הסעת תלמידים לחניה לצורך העלאתםב  4.17.4    

בעבר הועלו ממצאים על תלונות וחשש לבעיות בטיחות בהסעות   .א      
  .לרבות על ידי בני משפחתם, תלמידים למוסדות חינוך ומהם

עלו גם תלונות על חניה כפולה של המסיעים וסיכון חיי התלמידים   .ב      
  .בחצייתם כביש כתוצאה מכך

  

  :20.6.10-במשוב מ, מנהלת אגף חינוך יסודי      
עם ועד ההורים , לך עירוניהבימים הקרובים אנו עומדים להתחיל מ      

, "הורד וסע"שנקראת פעילות , ירוני ובתי הספר לקראת השנה הבאהעה
בעת , בשיתוף עמותת אור ירוק לפתירת בעיית החניה הלא בטיחותית

  .הבאת התלמידים למוסדות החינוך

  לרבות בחופשות, בשיעורי שחייה, בטיחות בטיולים  4.17.5    

חמישה  ,2009ילדים בשנת  14טבעו למוות " בטרם"לפי נתוני ארגון   .א      
  .17-14מתוכם בני 

על חובת התנהלותם הנכונה , מומלץ לשקול להנחות את התלמידים  .ב      
ות ובבילוי בים ובבריכ, בשיעורי שחייה, בטיולי בתי הספר, לטובתם
  .בחופשה

  ובמבנים עירוניים נוספים אי השלמת דרישות כיבוי אש במוסדות חינוך  4.17.6    

בהקשר למדגם קטן של , 24.6.10-ממשוב מפקד שירותי הכבאות בנושא מ      
  :מוסדות שהוצג בפניו

טרם . הותקנה מערכת מים לכיבוי אש כנדרש -בגימנסיה הריאלית   .א      
קיימות דרישות נוספות שטרם . שנדרשוהוגשו אישורים מתאימים 

  .בוצעו
אולפנה , ישיבה תיכונית, יגאל אלון מקיף ו, טביב, י הספר חביבבתב  .ב      

  .טרם התקבלה התייחסות לממצאים מדוח הביקורת -לבנות 
  

  :8.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך        
הביצוע . כולל הדחופים, יש מעקב סדיר ורצוף אחר ביצוע תיקונים        

בהפעלת עובדים על החברה  ,באמצעות ממונה כיבוי אש עירוני
  .לביטחון וסדר ציבורי

  

טרם התקבלה התייחסות כלשהיא , גם בשאר מוסדות החינוך שצוינו  .ג      
  .הגשת אישורים/לגבי התקדמות בביצוע דרישותנו, בשירותי כבאות
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  :מהערות המבקר      
לבקשת המבקר נופק לו דוח ריכוז ליקויי בטיחות אש במבני עירייה   .א      

הדוח . מוסדות חינוך ורבי קהלבלרבות , וסדרי העדיפות לתיקונם
  .2009היה נכון לסוף 

. ממצאים בתחומים אלה חזרו בעבר במוסדות חינוך מסוימים בעיר  .ב      
ר שאין מעקב סדור ורציף אח ,מבדיקת חלק מנתוני הדוח עלה חשש

כולל מיעוטי , לרבות בדחופים וכי חלק ניכר מהם ,ביצוע התיקונים
  .2010לא בוצעו עד תום הביקורת בספטמבר , השקעה יחסית

ועדת הבטיחות דווחה על כך ועל המשמעויות האפשריות בגין אי   .ג      
ל "לרבות במוסדות חינוך לקראת תחילת שנה, תיקון הליקויים

משוב זה לא נתקבל עד תום  .לקבל משוב בנושא והינחתה הנוכחית
  .הביקורת

  :ר ועדת הבטיחות כלהלן"בספטמבר כתב המבקר על כך ליו  .ד      
. הנושא הוזכר בדוחות הביקורת עוד בעת שהיית חבר ועדת הביקורת        

. ל על יישום המלצות הביקורת"הוא הוזכר גם בדיונים עם המנכ
כוז נתוני ליקויים כאלה שנמצאו רי, לבקשתנו קיבלנו באפריל השנה

 4-1חלקם בקדימות . ועדיין לא תוקנו ברובם 2009-2008בשנים 
בתיקון חלק  ,לא טופל מאותה עת, אם המידע שבידינו נכון. 9מתוך 

, זאת לרבות במוסדות ציבור רבי קהל. מיתרת התיקונים שנדרשו
, םסים ובמרכזים קהילתיי"במתנ, במוסדות חינוך ואולמות ספורט

מוסדות דת ועוד , משפחתונים, תעסוקה, קשישים, במרכזי אמנות
בתי ספר  31, מבנים עירוניים 61-כ דובר ב"בסה. רבים נוספים

זו היתה . גני ילדים ושישה מקיפים 94, חטיבות ביניים 7, יסודיים
שהמלצנו לשקול להפעיל במסגרת ועדת , בעבר גם אחת הסיבות

לתחומי החינוך ולבטיחות מבנים גם תת ועדה מיוחדת , הבטיחות
יים מדוחות מומלץ לשקול לדון בנושא בוועדה וכן בליקו. עירוניים

  .אשר עדיין לא תוקנו, לשנה זו שנמצאו עד כה

  שיפוצי קיץ  4.17.7    

בדוחותינו בעבר על : פנה המבקר לראש מינהל חינוך 28.7.10-ב  .א      
צוינו גם סיכונים בטיחותיים  ,תהליך השיפוץ בבית ספר חביב

לאחרונה דווחנו על כי יש שיפוצים . אפשריים כתוצאה מכך
רק כחודש  רכך שנות, המתוכננים לחופשה זו שטרם החלו בביצועם

  .להשלמתם
  :21.10.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך        
. ישנם מפגעים במערכת החשמל באולם הספורט - בית ספר חביב   -        

ם הקרובים החברה העירונית אמורה לרכוש הציוד במהלך הימי
  .ואגף החשמל להרכיבו

 נדחה . היה אמור להתקיים סיור בחודש אוגוסט -תיכון מקיף ח   -        
  .ל"עם המנכ 15.11.10-ל

נושא (ישנה בעיה במנעול ארון התקשורת  - בית ספר פרס נובל   -        
  .חזקת מוסדות חינוךאבטיפול מול ). שלא דווח לנו

  :8.12.10-בתגובה מ        
  .יסתיים בימים הקרובים, החלו בביצוע התיקון -בית ספר חביב   -        
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בסיור . 15.11.10-ל ב"התקיים סיור עם המנכ -תיכון מקיף ח   -        
תאריך תחילת . שטופלו בפתרון שנראה יעיל, הוצגו שני בולענים

באחריות . עבודות התיקון אחרי הגשמים חופשת פסח או בסמוך
  .ע ומנהל אגף אחזקה טכנית קבלנית"ראש מינהל שפ

  .הנושא טופל -בית ספר פרס נובל   -        
  

  :2.1.11-בתגובה מ        
        .טופלו המפגעים -בית ספר חביב         

  

, בולענים - כמו כן נמסרו תלונות על סיכונים בטיחותיים במקיף ח  .ב      
, תקשורת פתוחארון , גדרות ומעקות חלודים ובבית הספר פרס נובל

  .אבנים שבורות וספסלים שבורים
לאור ניסיון העבר וממצאינו החוזרים על דחיית העברת תשלומים   .ג      

ת ושיבגין מוסדות חינוך שלא עמדו בדר, לעירייה ממשרד החינוך
יעמדו  ,אנו ממליצים גם לוודא שעד תחילת הלימודים, הבטיחות

 - אלא חשוב מכך לא רק בגין התקבולים , כולם בדרישות אלה
  .לבטיחות וגהות התלמידים במוסדות אלה

  

  :29.7.10-מ, מתגובת ראש מינהל החינוך        
  .מקווה לעמוד בזה. לעיתים מאוד קשה .מטפלת בזה בכל העוצמה        
  :21.10.10-בתגובה מ        
מקיף ט ומקיף א בשל , נכון להיום אין העברת תשלומים למקיף יא        

  .בעיות בטיחות
  :8.12.10-בתגובה מ        
  .התקבל רישיון לבית הספר -תיכון מקיף יא   -        
כל הפרמטרים הנדרשים לרישיון מקיף א קיבלו  -תיכון מקיף א   -        

  .וממתינים לרישיון עצמ .אישור
  .טרם אושר. נשלח דוח בטיחות מעודכן -מקיף ט   -        

  

תוקן לקראת  לא דווח כי הכל 2010עד תום הביקורת באוגוסט   .ד      
  .ל"תחילת שנה

  :למנהלת אגף חינוך קדם יסודי, כתבה אם לתלמידת גן 5.9.10-ב  .ה      
, למרות שעברו מספר ימים מאז פתיחת השנה. 175בתי לומדת בגן         

  :עדיין קיימים מספר ליקויים מהותיים בגן
גם הילדים וגם הגננת . אשר אינו מקרר את הגן, הותקן מזגן חדש  -        

  .בחום העז" שליםמתב"
כך שהילדים אינם , חצר הגן טרם טופלה והינה מלאה אבנים  -        

  .יכולים אף לצאת ולהתאוורר בחוץ
אולם הם מיועדים למבוגרים , הותקנו בגן שירותים וכיור חדשים  -        

הפתרון הזמני בדמות . )4-3מדובר בגן לילדים בגיל , להזכירכם(
גורמים לנסיגה בהתפתחות , לשירותים ושרפרפים לכיור ישבנונים

  .ואינם בטיחותיים
לאור האמור לעיל אני מבקשת מהעירייה לגרום לתיקון הליקויים   -        

  .עוד השבוע
  

  :8.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך        
  .כל הנושאים טופלו לשביעות רצונם של ההורים        
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  ות חינוךמתן עזרה ראשונה במוסד  4.17.8    

לראש המינהל , חבר מועצה, פנה חבר ועדת ביקורת 15.6.10-ב  .א      
לרבות בהקשר , עלה בדיון ועדת הביקורת] בנדון[הנושא : לחינוך

קש באני מ". למכשירי החייאה אשר צריכים להיות בכל מוסד כזה
בו לא הוכשר , את דיווחך על כל מוסד חינוכי באחריות העירייה

  ."ראשונה ובו אין ערכת החייאה כזומיומן למתן עזרה 
  .עד תום הביקורת לא נתקבל על כך משוב  .ב      

  בקרת בטיחות  4.17.9    

כי קיימת עלייה  ,ר הוועדה"ציין יו, 2.6.10-בישיבת ועדת בטיחות מ  .א      
מעידה על מדרכה , בתאונות עבודה בקרב הסייעות כתוצאה מנפילה

דברי הסייעת המדווחת על כאשר אין אפשרות לבדוק אמיתות ', וכו
  .אירוע תאונה

מציינים  ,כי בעת מילוי דוחות תאונות ,ל אמרכלות דיווח"סמנכ  .ב      
  .נושאים של התחזות וניצול לרעה

  בטיחות מבנים וחצרים ועיכוב תשלומי משרד החינוך בגין ליקויים בהם  4.17.10    

עדיין התברר ש, במסגרת בדיקה שוטפת על מערך הדיווח לגנים  .א      
בגין זה . טרם נתקבלו אישורי בטיחות לשני גני ילדים 2010באפריל 

לא התקבל בעירייה , ח בשנה"ש 400,000נראה שתקבול בהיקף של 
  .השתתפות משרד החינוךכ

סך . בנוסף עלה חשש שבגין סיבות דומות לא התקבלו כספים נוספים  .ב      
  . ח"ש 462,000הכל נראה שלא מתקבל סך 

החזיר משרד החינוך את  2010ק במאי רקת מעקב נמצא כי בבדי  .ג      
להם נתקבל אישור , ל"בעלות הפעלת שני הגנים הנ והשתתפות
  .הבטיחות

עבור כל הגנים נתקבלה השתתפות המשרד המלאה רק בחודש מאי   .ד      
  .2009וההחזרים בוצעו רטרואקטיבית מספטמבר  2010

ורך שנים כתב המבקר בהמשך לכך ולאור הישנות התופעה לא  .ה      
כאשר כל שנה , לנוגעים בדבר כי נוצר מצב חריג מתמשך בתחום זה

מוסדות חינוך אשר מתחילת , מאתרת הביקורת ממקורות גלויים
אינם עומדים לכאורה בדרישות , תפקודם בכל שנת לימודים

חזרה , לאור חזרת הממצאים כל שנה. הבטיחות ומדווחת על כך
לרבות לשיתוף , ול על פי נוהל סדור בנושאלפע, הביקורת והמליצה

מיליון  17- הגזבר העריך בעבר בכ. פעולה הנדרש מהנוגעים בדבר
לקח זמן רב לתקן את . את ערך עיכובי התשלום דאז בגין זאת, ח"ש

בבדיקתנו לא הוסבר . הליקויים ולקבל את המגיע רטרואקטיבית
צא ותוקן את כל מה שנמ, מדוע לא ניתן היה לאתר ולתקן מראש

  .המוצג לעיל הינה דוגמה נוספת לכך. באיחור כה רב
הועלה גם חשש להישנות גלישת , ע"בהתכתבות עם ראש מינהל שפ  .ו      

שלא התחילו מיד בתחילת הפגרה , שיפוצים במוסדות חינוך
על הסיכונים האפשריים , לתוך שנת הלימודים הבאה, הנוכחית

  .בהקשר לכך
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תקציב תקבל הבדיקה של הביקורת את מצב הגנים שבגינם לא מ  .ז      
עולה  ,א"ל תשע"לשנה 9/2010על פי נתוני חודש  ,ממשרד החינוך

  :כלהלן
, 371898, 372516: גנים 6נמצאו  -אישור בטיחות שאין להם גנים   -        

371880 ,371385 ,371021 ,302018.  
, 301861: גנים 3נמצאו  -איוש נמוך מהתקן  -גנים מיוחדים   -        

302257 ,903070.  
, 160986: גנים 2נמצאו  -מהתקן גנים בהם מספר התלמידים חורג   -        

305748.  
 188 -המשמעות הכספית הינה כי לא משולם לעירייה עבור         

 131,600 -בחודש (ח בשנה "ש 1,316,000-סך השווה ל, תלמידים
  ).ח"ש

  

  :8.12.10-מבתגובה , ראש מינהל חינוך        
עד סוף . נכון להיום יש חמישה גנים שעבורם לא התקבל רישיון        

נקבל החזר . אשר ישלח למשרד החינוך, ע יהיה מסמך מסכםוהשב
  .ל רטרואקטיבית"עבור הגנים הנ

  

פנתה מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי בנושא לגורמים  20.10.10-ב  .ח      
  .הנוגעים בדבר במשרד החינוך

כי  ,הודעה משירותי כבאות והצלה ראשון לציון הנשלח 4.10.10-ב  .ט      
  .אין אישור כבאות 619ה חלק 4242גוש  8לגן ילדים ברחוב הנוטרים 

, ג, ב, א(ט לא היו רישיונות לשישה בתי ספר מקיפים "ל תשס"בשנה  .י      
שהיו צריכים להתקבל עבורם כספים  .משך תקופה ארוכה ,)ט, ו, ד

דיווחה אמרכלית  12.10.10-ב. התעכבו בשל כך ,ממשרד החינוך
בהם ט -ו  למעט מקיפים א, המינהל שלכל המקיפים יש רישיונות

מקיף יא שהתפצל ומקיף ח שהיתה בו , מטופלים מפגעי בטיחות
  .לדבריה אין עיכובים בתשלומים בשל כך. בעיית בריאות שטופלה

  

  :המבקרעל שאלת  5.8.10- מ, ממשוב חשבת מינהל החינוך        
למקיף ח אכן הוקפאו התשלומים ממשרד החינוך מתחילת שנת   -        

  .הלימודים
  .בוטלה ההקפאה ושולמו כל התשלומים, ר לחודש יוני"בדוח מית -        

  

  :13.12.10-בתגובה מ, גזבר העירייה      
        ח לחודש החל "מליון ש 7א נגרעו מתקבולי משרד החינוך "גם בתשע      

ן פגמים בטיחותיים בשלוש חטיבות עליונות וכן בגלל אי בגי ,9/2010- מ
ובעיות בטיחות ) ילדים 249(דיווח נכון לגבי מספר תלמידי גני ילדים 

  .בהם
  

כי ממינהל , כתב המבקר לאמרכלית המינהל בנושא 12.10.10-ב  .יא      
, שבחופש הגדול תוקנו כל הליקויים במוסדות החינוך ,ע דיווחו"שפ

איך  רלפיכך לא ברו. ל משרד החינוך"כמתחייב גם על פי חוזר מנכ
  .נותרו עדיין מפגעי בטיחות

  

  :12.10.10-בתגובה מ, אמרכלית המינהל        
אבל חזר עם בקשה , נושא הבטיחות נשלח למשרד החינוך באוגוסט        

  .לאותו תאריך שנשלחלקבל דוח יועץ עדכני 
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  :8.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך        
אולם הממונה על הבטיחות , אכן הועברו אישורי בטיחות לבתי ספר        

. במשרד החינוך החזיר את הבקשה ובה הנחיה לקבל דוח יועץ עדכני
הוכנה , ע"לאחר דיאלוג ממושך מול מינהל שפ, רק בימים אלה

  .מסמך הנדרשהבקשה של המשרד ונשלח ה
  

לא , לשאלת המבקר מדוע את מה שאנו עושים לאחר תום הפגרה   .יב      
השיבה האמרכלית כי , במוסדות אחריםכ, היה ניתן לבצע לפני כן

אבל , מתריעה, אני עוקבת", השאלה לא צריכה להיות מופנית אליה
  ".לא מבצעת

שלא , ל"המנכהועבר המידע גם לידיעת , כדי למנוע הישנות המקרים  .גי      
. כדי שיימצא פתרון לבעיה, היה שותף לידיעת ממצאי העבר בנושא

מטופל  ,זאת במיוחד לאור זאת שבכל שאר מוסדותינו בתחום זה
בדוחות הביקורת חזרה גם השאלה . ללא עיכובים, הנושא כנדרש

מי יישא , רכוש/אם חלילה יקרה נזק בתחום זה לנפש, בנושא
  ?באחריות לכך

ד סוף דצמבר לא אושש כי תוקנו הליקויים ונתקבלה התמורה משע  .יד      
כי למיטב  ,ל העירייה"כתב שוב המבקר למנכ, ממשרד החינוך

. ל"כבר כשליש שנה לאחר תחילת שנה, הידיעה לא נתקבלה התמורה
מזה שנים אנו . כל שנה חוזרים תירוצים שונים על הסיבה לכך

חינוך שמאחרים  על מוסדות, חוזרים ומתריעים כל פעם מחדש
בגין אי עמידתם בחלק , לקבל עבורם את תקבולי משרד החינוך

הנושא טופל כי , כל שנה אנו מקבלים אישור לאחר מכן .מדרישותיו
גם הגזבר חזר והתריע ). באיחור רב לעיתים(וכי התקבלו התקבולים 

אנו חוזרים על השאלה מדוע לא . כי מדובר לעיתים במיליוני שקלים
כפי שנעשה , ל המשרד"ת בזמן ועל פי דרישות חוזרי מנכלעשות זא

חזרנו . בכל שאר המוסדות וכיצד אחרים מצליחים לעמוד בנדרש
כמה . החוזרים על עצמם בגני ילדים, ובדקנו את נתונינו בנושא
  ?עד שיתוקנו ותתקבל התמורה, חודשים צריכים עוד לעבור

ילות ולאכלוס מוסדות חינוך אישורים לפע/חוסר לכאורה של היתרים  4.17.11    
  מסוימים

ל על כי יש מוסדות שאין להם אישור מכיבוי "בדוחות העבר דווח כנ  .א      
זאת , אש ואשר חסרים להם היתרים נוספים הנדרשים לפעילותם

  .לאחר שדווח כי אין להם אישור מאיגוד הכבאות
  .גם בדוח הנדסה על החסר בתיקיהם דווח על כך  .ב      
האם יש למבנה הישיבה  ,הביקורת נשאל הממונה על הבטיחותבעת   .ג      

ולאולפנה לבנות ברחוב , 10מדעית ברחוב הרב נורוק  תהתיכוני
כל האישורים הנדרשים מבחינתכם לאיכלוסם , ירושלים

  .זאת לאחר שדווח כי אין להם אישור מאיגוד הכבאות ?ולהפעלתם
  

   



 מבקר עיריית ראשון לציון

490 
 

  :הממונה על הבטיחות בעבודה      
תפקידי וסמכויותיי מעוגנות . בנושא גם למפקח עבודה ראשיכתבתי   .א      

  .הסעיפים המחייבים אותי אישית 21-בחוק ואני מחויב ל
ל מוחזק בידי ישות משפטית אחרת שאינה עיריית "בית הספר הנ  .ב      

, לכן אינני אחראי על הבטיחות במוסדות החינוך בעיר. ראשון לציון
  .כולל לא בתחום כיבוי אש

כתב , פסק הדין שניתן עקב גרימת המוות של הילדה מהישוב עומרב  .ג      
השופט שהממונה על הבטיחות לא היה מוסמך לעסוק בתחום 

, בגין פעילותו בתחום זה. מוסדות חינוך ומתקני המשחק שבגן
, הוא נמצא אשם בעוולת רשלנות', כתיבת דוחות וכו, עריכת ביקורת

  .כי לא סגר את הגן לפני אכלוסו
  

   :מנהל אגף נכסים      
שאישרה את הקצאת  ,על שאלת הביקורת האם המועצה 5.8.10-במשוב מ      

  :ל"דווחה על האפשרות שחסרים להם אישורים כנ ,ל"הנכסים הנ
רק ככל  ,מדובר. מעבר לרשום באישור מועצה לא ידוע לי דבר  .א      

  .בשינוי ההנהלה של אותו מוסד ,שהבנתי
  .למדיניות העירייה ואינו נכסי רניהולי וקשוהנושא הינו נושא   .ב      
יש . זה מי שנותן אישורי בנייה, בכל מקום מי שבודק אישור בנייה  .ג      

לבדיקה  ,להפנות את השאלה אל מנהל אגף רישוי ופיקוח בנייה
  .ומענה וכן לראש מינהל החינוך

  :29.8.10-במשוב מ      
מכל מקום . התייעצו עימווללא ש, האישור במועצה ניתן ללא ידיעת האגף      

תהיה בו אינפורמציה מתאימה לאישורים  ,אדגיש כי כאשר יוכן חוזה
  .רים"הקיימים או התב

  

  :7.12.10-בתגובה מ, אחראית בנייה ציבורית במינהל הנדסה      
התקבלה החלטה להשלים בדיעבד את האישורים הנדרשים להיתר בנייה       

  .נבחר כפיילוט להוצאת היתר בנייהבית ספר אשכולות . במוסדות חינוך
  

  :הערת המבקר      
מצדיק שוב את  ,לרבות העברת הנשיאה באחריות ,ל"המשך התופעות כנ      

לקיום גורם מתכלל כלל עירוני הן לטיפול , המלצתה החוזרת של הביקורת
 - לחילופין  .בבטיחות והן לפיקוח על נכסי העירייה ועל הקצאתם לשימוש

מחשוב , דיווחים, בקרות, אחריות, סמכויות, תפקידיםקיום נוהל חלוקת 
  .לרבות שיתוף הפעולה הנדרש, בתחומים הנוגעים בדבר' וכו

  שיפוצים בבית הספר בן גוריון  4.17.12    

בתום הביקורת פורסם כי היה צורך באיום בהשבתת בית הספר   .א      
פורסם  .לרבות מטעמי בטיחות, כדי לבצע בו שיפוצים שנדרשו, ל"הנ

ע כדי "גם כי היה צורך במעורבות חבר המועצה ומחזיק תיק שפ
  .לבצעם

. תות רעועות בשירותים ובעיות במיזוגלבין השאר דובר בתיקון ד  .ב      
אשר דלת רעועה נפלה  ,טאותה עת פורסם גם על אסון שקרה לפעו

  .בישוב אחרעליו 
ע לא טופל לא ברור מדוע היה צורך במעורבות נבחר בנושא ומדו  .ג      

  .ע"הדבר מייד על ידי מינהלי החינוך ושפ
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  ד"לימוד לקחים מפס  4.18  

  )0809-6390/תפ (בני שטרן ' ד מדינת ישראל נ"פסמ  181.4.    

אשר ירוצו , משפט השלום גזר שישה חודשי מאסר בפועלבית   .א  
קנס , שישה חודשי מאסר על תנאי, בעבודות שירות במרכז קהילתי

ודה והרווחה לפצות את משרד העב וחיוב הנאשםח "אלף ש 10בסך 
מנהלו לשעבר של בית הספר  היה נאשםה .ח"אלף ש 10בסכום של 
הורשע בהתאם להודאתו בביצוע עברות ו, "עתיד מעלות"הטכנולוגי 

 זאת. זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, של קשר להונות
שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה 

לאחר שהעביר דיווח כוזב לגבי מכסת , בנסיבות מחמירות
דבר , ימי לימוד וימי נוכחות תלמידים, התלמידים בכל כיתה

  .שהגדיל את היקף משרתו ואת שכרו
ל ולבצע בקרה על הנתונים "ללמוד מלקחי המקרה הנ מומלץ  .ב  

  .בתי הספר המדווחים על ידי

ארגון ' משרד החינוך נ, מדינת ישראל( 1008-1539/ד בתיק סקכ "ספמ  284.1.    
  )בסמינרים ובמכללות, המורים בבתי הספר העל יסודיים

בעניין שיבושי , ד הארצי לעבודה קיבל את עתירת מדינת ישראל"ביה  .א  
 רבקש, עבודה בהם נוקטים עובדי ההוראה חברי ארגון המורים

הוא הוציא צו . בחטיבות הביניים" שדאופק ח"פורמת ליישום ר
האוסר על ארגון המורים לנקוט בצעדים ארגוניים כלשהם בקשר 

בקובעו כי המדינה רשאית לחייב את מורי , ליישום הרפורמה
  .מהרלעבוד בתנאי הרפו, חטיבות הביניים עליהם תוחל הרפורמה

כל , קיבוצי תקף הינו הסכם" אופק חדש"בית הדין קבע כי הסכם   .ב  
בכלים המשפטיים , עוד ארגון המורים לא ערער את תוקפו

ארגון המורים אינו רשאי להורות לחבריו שלא להצטרף . המתאימים
  .או לנקוט בצעדים ארגוניים בשל החלתו, לרפורמה

מונעות , ם מושא עתירה זויעוד נקבע כי פעולותיו של ארגון המור  .ג  
ליישם הסכם קיבוצי תקף על , ריםון הסתדרות המוגלמעשה מאר

  .חבריו
הביקורת כבר עסקה  .ד זה מומלץ ללמוד בעירייתנו"גם מלקחי פס  .ד  

  .בעבר ביישום הרפורמה במוסדות החינוך בעירנו

  פיצוי למורים  4.18.3    

 ד"פסבית הדין הארצי לעבודה קיבל את עתירתו של ארגון המורים ב  .א  
בסמינרים , ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים 5821-05/10
, מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי בישראל' ובמכללות נ

) בניהול מיוחד(מ "מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של עובדים בע
    .ריםואח

משכרם  1.5%העתירה עסקה בפיצוי המורים על ניכוי ביתר בשיעור   .ב  
נקבע כי מעסיקי המורים ניכו משכרם . קותלקרנות הפנסיה הוותי

לשם העברתם לקרנות , 2009-2004בין השנים  1.5%ביתר ושלא כדין 
  .הפנסיה הוותיקות

בדרך של , המעסיקים נדרשו לפצות את המורים על ניכוי עודף זה  .ג  
, תשלום חד פעמי לכל מורה תוך חודשיים ממועד מתן פסק הדין
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ממועד כל ניכוי ועד למועד התשלום  ,בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
  .בפועל

, עוד נקבע כי מורים שפרשו לגמלאות יהיו זכאים אף הם לפיצוי זה  .ד  
  .שישולם להם בתוך ארבעה חודשים

12-13439-) 'חי(בתיק עתמ  13.9.10-ד בית המשפט המחוזי בחיפה מ"מפס  4.4.18    
  )עדהגבעת  -המועצה המקומית בנימינה ' נועה רוזנברג נ( 09

לבטל החלטת , בית המשפט דן בעתירה של הורי תלמידי בית ספר  .א  
לפיה חויבו הוריהם להשתתף במימון הסעות ילדיהם , רשות מקומית

  .אל בית הספר וממנו
בית המשפט דחה את העתירה ופסק כי על הרשות המקומית מוטלת   .ב  

אך לא את החובה , החובה לארגן את ההסעות אל בית הספר וממנו
החובה המוטלת על הרשות היא . לשאת במלוא מימון ההסעות

  .לארגן את מערך ההסעות ולהשתתף בהוצאות ההסעה
עמדה בחובתה לארגן ולהסדיר את מערך , הרשות המקומית הנתבעת  .ג  

  .משכך היא יצאה ידי חובתה. ההסעות ולהשתתף במימונו

  )048163/ע "ע(עיריית ירושלים ' ד אברהם כליף נ"פסמ  5.4.18    

                   כמורה ומחנך ) העירייה -להלן ( המערער הועסק במשיבה  .א  
מהפסקת . שנות ותק מקצועי 35לאחר צבירת , 9/97-11/79- מ

בנוסף קיבל . משלמת לו מבטחים גמלה חודשית, עבודתו בעירייה
המערער עתר נגד . מפיצויי הפיטורים 50%מהעירייה תשלום 

למעט בנוגע , ותביעתו נדחתה, תשלומים שוניםהמשיבה לקבלת 
נקבע זכאות העירייה , מנגד. להפרשות למבטחים ותשלום שעות גיל

לקזז מחיוביה כלפי המערער את הסכומים שקיבל בגין פיצויי 
  .פיטורים שלא כדין

דחה את הערעור והערעור שכנגד ופסק כי , בית הדין הארצי לעבודה  .ב  
פרישה . לוא סכום פיצויי פיטוריםאין מקום לשלם למערער מ

או ' פיטורים'גדר באינה , שהסדר פנסיוני בצידה, לגמלאות
בנסיבות כאלה יהא . אלא מדובר בסיום יחסים חוזיים', התפטרות'

בכפוף להוכחת שני תנאים , העובד זכאי לתשלום פיצויי פיטורים
המעסיק התחייב לשלם פיצויי פיטורים לעובד בנוסף : מצטברים

ובכפוף להוראות הדין ולאישור הגורמים , סדר הפנסיונילה
הראיות מצביעות על סיום יחסי העבודה . כים אצל המעסיקמהמוס

בדרך מוסכמת עם הסדר פנסיוני ולכן המערער אינו זכאי לתשלום 
יש לקבל את טענת הקיזוז של העירייה של , לאור זאת. ל"הרכיב הנ

ייה עמדה בנטל להעלות שכן העיר, הסכום שקיבל המערער בטעות
ואף הוכיחה את , במפורש ובמפורט בכתב הטענות את טענת הקיזוז

  .קיומה ושיעורה
הוא אינו , מאחר שהמערער עבד בעירייה כגמלאי של משרד החינוך  .ג  

בפרישתו מהוראה וסיום יחסי העבודה בינו , זכאי לפדיון ימי מחלה
המערער אף אינו זכאי לתשלום גמול ביטחון כחלק . לבין העירייה

בהיעדר תשתית עובדתית ומשאינו זכאי לפיצויי , מפיצויי הפיטורים
בשונה   1998-1997ל "תשלום שכר בגין שנהאשר לתביעה ל. פיטורים
בשכר למשך , פרישה לגמלאות אינה מזכה עובד הוראה, מפיטורים



 מערכת החינוך/  31דוח שנתי 
 

493 
 

שכן בפרישת עובד לגמלאות אין מדובר בצורך קיומי , ל כולה"שנה
התשלום אין מתקיימת תכליתו של , משכך. למצוא משרה אחרת

 שהיא מתן אפשרות לעובד ההוראה להיערך, ל"עבור יתרת שנה
  .לפיטוריו ולמצוא משרה אחרת

נובע " שעות גיל"חיוב העירייה בתשלום , אשר לערעור שכנגד  .ד  
, על בסיס הוראות אלה .מהכללים החלים על עובדי הוראה בעניין

עתר המערער לחייב את העירייה בתשלום , ולאחר שתוקן גילו
ה העירייה הסכימ. 55ולגיל  50במועדים בהם הגיע לגיל , "שעות גיל"

משהעירייה לא טרחה להגיש חישוב . כי התובע זכאי לשעות אלו
של  -ד פסק סכום קצוב לפי החישוב היחיד שהיה בפניו "ביה, משלה

הערעור אשר למועד ממנו יישא סכום זה בהפרשי הצמדה . המערער
  .נדחה אף הוא, וריבית

א "ע(מוסבאח עבד אל קאדר ' אבר עדנאן עבד אל רחים נ'ד ג"פסמ  4.18.6    
/097008(  

אבר עדנאן 'ג( 7008/09בית המשפט העליון קיבל ערעור בתיק עא   .א  
שהוגש על פסק דינו , )'ואח, מוסבאח עבד אל קאדר' עבד אל רחים נ

שנפגע , בגין תביעת נזיקין של תלמיד, של בית המשפט המחוזי
רגל -כאשר במהלך משחק קט, במהלך שיעור ספורט בבית הספר

כי פסק דינו של בית המשפט , בית המשפט קבע. נתלה על שער שקרס
בשני ראשי נזק , סוטה בעליל מהמקובלות בתביעות כגון זו, המחוזי
ופסק לנער , כאב וסבל, הפסד השתכרות בעבר ובעתיד, עיקריים

שפסק  ,ח"אלף ש 195במקום פיצוי בסך  ח"מיליון ש 1.02פיצוי בסך 
  .המחוזי

בביצוע התיקון של הליקוי  העירייה התרשלה, אשר לאחריות  .ב  
כי  ,המורה להתעמלות התרשל ביודעו; רגל-שהתגלה בשער הקט
למרות זאת קיים פעילות . כדבעי לקרקע עהשער אינו מקוב

כמי שאחראי לקיום , מנהל בית הספר; ספורטיבית באותו מתקן
התרשל , "רכז הבטיחות"סדרי הבטיחות בבית הספר וכמי ששימש כ

אך לא בחן האם תוקן  ,קוי הבטיחותי הנוגע לשערביודעו על דבר הלי
כי הובטחה רמת  ,על משרד החינוך מוטלת חובה לוודא; כנדרש

בטיחות נאותה בבית הספר וזאת כאחד התנאים למתן רישיון 
כי יש להרחיב  ,יודגש כי אין משמעות חובה זו. לפתיחת בית הספר

, פר בארץאת אחריות משרד החינוך לכל ליקוי בטיחותי בבתי הס
נים בכל לפקח על מצב המתק ,באשר אין באפשרות משרד החינוך

משקיימה הרשות הציבורית פיקוח , אולם. בתי הספר בכל רגע נתון
שומה עליה לעקוב ולוודא כי , ומצאה ליקויים ואף התריעה עליהם

די היה למשרד החינוך להציג אסמכתא כי קיבל . הליקוי תוקן
  .אלא שכזאת לא נעשה, בוצעמהעירייה דיווח שהתיקון 

לפי מבחן האשמה המוסרית ומבחן , אשר לחלוקת האחריות    
יש , לכן. העירייה היא הנושאת בעיקר האחריות, האשמה ההדדית

לנזק ואת המנהל והמורה  70%לחייבה באחריות ישירה בשיעור של 
לאור , אחריות המדינה ניצבת במעגל השני. כל אחד 10%בשיעור של 
 10%שיעור אחריותה יעמוד על , לכן. נות המיוחס להטיב הרשל

  .בלבד
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ואילו , מהנזק 70%-כי אף שעיריית טייבה אחראית ל, בנוסף נקבע  .ג  
כל אחד  10%- מנהל בית הספר ומשרד החינוך אחראים ב, המורה
בשל העובדה שעיריית , תשלם המדינה את מלוא הפיצוי -בלבד 

זאת לאחר . ות פירעוןטייבה מצויה בהקפאת הליכים עקב חדל
ולא לפטור את  -" ביחד ולחוד"שקבע כי יש לחייב את הנתבעים 
  .המדינה מאחריות לתשלום הכולל

הפוטרת , אין לראות בהתנהגות המערער משום הסתכנות מרצון  .ד  
בכובד , כי בהתחשב בגילו של המערער ,בדעת רוב נקבע .מאחריות

תו באשר לאי יציבותו רגל ובמידע שהיה ברשו-משקלו על שער הקט
גם  ,כי יימנע מלהיתלות עליו ,ניתן היה לצפות, של השער

לכן יש לייחס לו אשם תורם בשיעור . בהתלהבותו מהבקעת השער
  .15%של 

  

  .ל"נד ה"מומלץ ללמוד מלקחי פסה  

  תלמידים עולים בלרבות בקר, נתוני הנשירה הארצית והמקומית  4.19  

תלמידים עולים  3,529כי  ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה מנתוני  .א    
אחוזים מתוך  4.9-מדובר ב. 2009חדשים נשרו ממסגרת לימודית בשנת 

גם בעירנו שיעור כי מוזכר  .תלמידים עולים במערכת החינוך בישראל 72,036
  .ניכר יחסית מהתושבים הינם עולים חדשים ובני משפחותיהם

הוא כפול כאשר מדובר בארץ ים מבתי הספר רשנושמספר התלמידים   .ב    
הפער בנשירה , כמו כן. בהשוואה לתלמידים שנולדו בישראל, בעולים

שיעור הנשירה בקרב . ממסגרת חינוכית מתחיל כבר בבית הספר היסודי
אחוז בלבד  0.4אחוזים לעומת  2.3 הוא ,תלמידים עולים בבתי ספר אלה

מלמדים כי אף נתונים השוואתיים לאורך כמה שנים . בקרב ילידי ישראל
  .היא מזערית, שקיימת מגמת שיפור

גם בהיערכות לשיטת , ל גם בעירנו"מומלץ לבדוק השוואתית את הנתונים הנ  .ג    
  .הצפויה 6:6הלימוד 

בשנת הלימודים הקודמת לפי  ,מהמקיפיםקומית להלן נתוני הנשירה המ  .ד    
  :כפי שנתקבלו מהמינהל, מוסדות החינוך ושכבות

  

  שכבת יא  שכבת י  שם התיכון
  12  10  מקיף ה
  11  9  מקיף י
  3  4  מקיף ז
    15  מקיף א
    7  מקיף ו
  8  8  מקיף ד
  9  7  מקיף ג
  2  16  מקיף ח
    2  מקיף ב
    5  מקיף ט

  45  83  כ"סה
  

, ל"הייחודי יחסית של הנשירה מחלק מהמוסדות הנמומלץ לבחון אם ההיקף   .ה    
  .למעט ככל הניתן בהנשרה, תואם את הנחיית העירייה בזמנו
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כאילו למיעוט ההנשרה יחסית למוסדות , בעבר נטען גם במשוב לביקורת  .ו    
מומלץ . יש גם השפעה על היקף הזכאות לתעודת בגרות, דומים אחרים בארץ
  .גם בנושא זה וללמוד לקחים ל המיתאםעל "לבחון במקרים כנ

  

  :הערות המינהל    
  .תנה אפשרות של השארות כיתהיהתלמידים נ ללכ  .א    
  .רובם לא מסכימים להישאר כיתה, מבדיקה חלקית של התלמידים ברשימה  .ב    
  .חלק מהתלמידים כבר נרשמו לבתי ספר אחרים  .ג    
משותפת  לשם היוועצות, ס בית הספר נמצא בקשר עם המשפחות"קב  .ד    

  .למציאת מסגרת חלופית
בתי ספר : ים ממסגרות נוספות כגוןרהיחידה מטפלת בתלמידים נוש  .ה    

  .פנימיות ועוברי דירה חסרי מסגרת, פרטיים, עמלניים
  .סיות"הנתון המצוי בידי מנהלת יחידת הקב: בעניין נתוני הנשירה  .ו    
יב בעיר - מכתות ז, יםתלמידים נושר 1.7%ס הוא עומד על "לפי נתוני הלמ  .ז    

  .ט"בתשס
למעשה . עוברים לבתי ספר אקסטרניים או מקצועיים, יםרמהנוש 90%כמעט   .ח    

  .אלא לומדים" ברחוב"אינם 
, אנקורי, ים למוסדות כטומשיןרמשרד החינוך מגדיר גם תלמידים שעוב  .ט    

ן לכן יש להתייחס בזהירות לנתו, יםרכתלמידים נוש -תיכון תל אביב , ת"נעמ
  .ס"מהלמ

  ב"ניתוח תוצאות מבחני המיצ  4.20  

הומלץ . מבחנים אלה נערכים במוסדות שבתחום אחריותו של משרד החינוך  .א    
ללמוד מהם כדי להיערך למשתמע מהם כאשר הנבחנים מגיעים ללמוד 

  .במוסדותינו
, הועברו לביקורת כבקשתנו רק אשתקד, תוצאות בחינה קודמת כזו בעיר  .ב    

  .שנים לא ניתן היה לקבלם לאחר שמשך
  :ט השיבה ראש המינהל"על בקשת הביקורת לקבלם גם לתשס  .ג    
היא . ב של בתי הספר היסודיים נמצאים אצל המפקחת"נתוני המיצ  -      

  .הבטיחה להעבירם אלינו בקרוב
והוא טוען שלא ידוע לו , שוחחתי עם מפקח בתי הספר העל יסודיים  -      

הוא הבטיח לברר ולשלוח אלי את . למחוז שנתונים כאלה כבר הגיעו
  .הנתונים כשיגיעו

ח "ח של הבגרויות ונתוני תשס"תשסוז "הם נתוני תשס, מה שיש בידי כרגע  -      
  .ב השוואה לשנים קודמות"אין בנתוני המיצ, ב"של המיצ

גם מבחינת העירייה חשוב לנתח את המגמות הרב שנתיות בנושאים אלה כדי   .ד    
הרגרסייה בכל מוסד ובכל מוסדות העיר ולעצב את המשך לאבחן את קו 

  .ההיערכות להשתפרות גם בהתאם לתוצאות
על פי הנתונים שהעביר מינהל החינוך למבקר נמצא כי ההישגים של תלמידי   .ה    

ט זהים או גבוהים "תשס ב"הפיקוח הממלכתי בראשון לציון שהשתתפו במיצ
למעט , מהממוצע הארצי של בתי הספר דוברי העברית בפיקוח הממלכתי

הציון הגבוה ביותר הוא בעברית והנמוך ביותר . ההישגים באנגלית
  .בדומה למדרג בממוצע הארצי, במתמטיקה

הציונים בשפה העברית הם הגבוהים ביותר שהשיגו התלמידים  -עברית   -      
). גם בממוצע הארצי(ב בכל השכבות בראשון לציון "שהשתתפו במיצ
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ובכיתות , בשכבה ב ההישגים של תלמידי ראשון לציון זהים לממוצע הארצי
  .ח הישגו התלמידים בעיר גבוהים מהממוצע הארצי-ה ו

הציונים במתמטיקה הם הנמוכים ביותר שהשיגו התלמידים  -מתמטיקה   -      
). וגם בממוצע הארצי(לציון ב בכל השכבות בראשון "שהשתתפו במיצ

בשכבה ה ההישגים של תלמידי ראשון לציון זהים לממוצע הארצי ובכיתה 
  .ח הישגי התלמידים בעיר גבוהים מהממוצע הארצי

נמוך  ציון בשני המבחנים באנגלית השיגו תלמידי ראשון לציון -אנגלית   -      
  .מהממוצע הארצי בפיקוח הממלכתי

למידי שכבה ה השיגו ציון ממוצע זהה לממוצע הארצי ת -מדע וטכנולוגיה   -      
בפיקוח הממלכתי ובשכבה ח הישגי התלמידים בעיר גבוהים מהממוצע 

  .הארצי
אינו נוגע להישגים ול נוגע רק לחינוך בפיקוח הממלכתי "ניתוח הנתונים הנ  .ו    

הניתוח מתמקד בעיר ראשון לציון  ,בנוסף. בפיקוח הממלכתי דתי ואחרים
וכן אינה כוללת , ללא השוואה לערים גדולות ואיתנות נוספות בארץ, בלבד

  .השוואה לשנים קודמות

  בקרת מלאי ומצאי במוסדות חינוך עירוניים  4.21  

שרשימת מצאי המזגנים שמנפקת העירייה , עלה חשש מיתמביקורת מדג  .א    
  .אינה מעודכנת, הלמוסדות החינוך שבתחומי אחריות

היתה על חשבון , הובן שגם התקנת מזגנים חדשים בבית הספר כעמית עמל  .ב    
  .העירייה וכי הושארו לשימושם גם המזגנים שהוחלפו

  .לא נמצא עדכון בהתאמה של נתוני המצאי ומלאי היתרות  .ג    
ם ג, עלה גם חשש שלא כל הוראות נוהלי ספירת מלאי ומצאי מיושמות כנדרש  .ד    

  .במוסדות חינוך נוספים
  

  :6.6.10-במשוב מ, הממונה על יחידת המצאי במינהל אמרכלות    
לגבי עמית . פרהעירונית מבצעת ספירות לפי נושאים בבתי ס מצאייחידת ה  .א    

אך לאחרונה הוחלט שהם  ,שהעירייה רכשה להם מזגנים עמל נרשם במצאי
  .שייכים לעירייה

  .עבודה במצאיהעלי לדבר עם המנהלים ולהסביר להם את נוהלי   .ב    
את כל בתי הספר , לפי תכנית העבודה אנו נצא לספור בעזרת חברה חיצונית  .ג    

  .שנתי ברגע שהם יתארגנו לכך-השש

  למוסדות חינוך ומהם םההיסעיבקרת   4.22  

  .בנושא בדוח הביקורת בנושא הועלו ממצאים המצדיקים את שיפור הפיקוח  .א    
, שחזרו על עצמן, הלין הורה על יחס בלתי הולם ושירות לא נאות 15.6.10-ב  .ב    

  .בהסעת בנם למוסד של החינוך המיוחד
  

  :16.6.10- במשוב מ, סעיםיהממונה על הה    
בנושא איחורים ובעיות , ביצעתי מספר פגישות עם מנהלת בתי הספר וההורים  .א    

  .בהסעההתנהגויות קשות של הילדים 
  .הנושא טופל בוועדת המכרזים והחל משנת הלימודים תוחלף חברת ההסעות  .ב    
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  רכי חינוךובקרת נכסי העירייה הנמסרים לשימוש לצ  4.23  

שלחלק מהנכסים , בביקורות קודמות עלה חשש שהפיקוח בנושא חלקי בלבד  .א    
  .י אשוביאין היתרים לכך כנדרש ואף לא מכ

מבנה עירוני ברחוב בהלין תושב על כי מספר הילדים בגן ילדים  2010ביוני   .ב    
הוא אף טען שהגננת . עולה מהותית על המתאפשר על פי ההסכם, המצלתיים

מסתירה חלק מהילדים בכל בדיקה הנעשית במקום על ידי העירייה ואף 
סכם העלה חשש לשיתוף פעולה בנושא בין הגננת לבין מי מהפיקוח על קיום ה

    .הוא הלין בנושא גם בפני מבקר העירייה. השימוש במבנה עמה
ל "בבדיקה ראשונה של אגף גני ילדים לא נמצאה חריגה וכן בבדיקת מנכ  .ג    

  לעומת פחות(ילדים בגן  96לאחר שהמלין שלח רשימה שמית של . העירייה
וב מנהל המוקד לבדוק זאת נשלח ש). המותרים על פי הסכם השימוש 70- מ

  .דברים בגו ומצא שהיו
  

  :13.6.10- במשוב מ, ל העירייה"מנהלת לשכת מנכ    
יש , ל העירייה הורני להודיעך כי בנושא גן הילדים ברחוב המצלתיים"מנכ  .א    

במה חרגה הגננת , לבדוק בדחיפות בהסכם להפעלת הגן שנחתם עם הגננת
ים שבהם לגבי הנושא, את כל העונשים על פי ההסכם יהמההסכם ולהטיל על

  .היתה חריגה מהוראותיו
  .עם הגננת בעתיד ההתקשרותיש להפסיק את   .ב    
, בגן על ידי מנהל המוקד העירוני ה בעת הבדיקה האחרונהבספירה שנעשת  .ג    

ילדים בכיתת  43-ו) הכיתה המערבית(ילדים בכיתת הגדולים  42נמצאו 
  .ילדים בגן 85כ "סה -) הכיתה המזרחית(הקטנים 

  

  :מנהל אגף נכסיםות מתגוב    
  :29.8.10- מ    
  .ל אישית"הל על ידי המנכונראוי לומר שהנושא חמור ולכן רצוי שי    
  :14.11.10-מתגובתו ב    
, המותרת שקלט ילדים מעבר למכסה, נושא גן הילדים הפרטי בנכס העירוני  .א    

  .ל ויש סיכום"טופל בחומרה על ידי המנכ
, )בתמורה או ללא תמורה(המועמדים לכך  זה מראה שהפיקוח על גורמי חוץ  .ב    

  .צריך להתבצע על ידי מערכת החינוך העירונית
פיקוח על המתרחש במוסדות החינוך הנמסרים לעמותות החינוך המוכר   .ג    

במידה , צריך להיות במסגרת הפיקוח על לימוד מקצועות הליבה, שאינו רשמי
  .כסים מבוניםיש להמציא דוחות על כך גם לנ. ויש על כך ביקורת

להטמעה  ,אני מוכן שעותקם יובא לנכסים מבונים, במידה ויהיו תיקי שטח  .ד    
  .במחשב ולשמירה

  חטיבה עליונה/אי זמינות נתונים על ליקויי למידה בקרב תלמידי חטיבת ביניים  4.24  

 30,650-נבחנים באנגלית ו 31,300כלל  2010-שהתפרסם ב ס"מחקר של למ  .א    
נתוני המחקר הצביעו על כך שהן באנגלית והן . נבחנים במתמטיקה

אחוזים  18-כ). הקלות(כל תלמיד חמישי נבחן עם התאמות , במתמטיקה
, קיבלו התאמות של הארכת זמן ושאלון מוגדל, ז"מהנבחנים בכיתה יב בתשס

  . לו התאמות כגון הקראה בעל פהועוד כשני אחוזים קיב
כלכלית תורמת תרומה מובהקת לסיכוי לקבל התאמה -הרמה החברתית"  .ב    

, כל עלייה בחמישון הכנסה", הוסבר במחקר, "בכל אחד מהמקצועות שנבחנו
השכלת אם . אחוזים 12- בכ 2או  1מגדילה את הסיכוי לקבל התאמה ברמה 
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 58-מתמטיקה ובבאחוזים  47-שנים ומעלה מגדילה את הסיכוי ב 15של 
  ". לעומת מי שהשכלת אמו היא עד שמונה שנים, אחוזים באנגלית

לפיה קבלת התאמות מצליחה בהכרח , המחקר הפריך את הדעה הרווחת  .ג    
מהממצאים עולה כי הציונים של מקבלי ההתאמות היו . לעזור לתלמידים
מות במקצוע הנוגע מציונים של נבחנים שלא קיבלו התא, נמוכים בכחמישית

תלמידים  64,773קיבלו  2007המתייחסים לשנת על פי נתוני המחקר . בדבר
, 2000תלמידים בלבד בשנת  32,684לעומת , בשנה זו הקלות בבחינות הבגרות

אחוזים מכלל התלמידים בתוך שבע  19.9- אחוזים ל 11-נתון המשקף עלייה מ
  .שנים

שאמורות היו לסנן אבחונים שאינם מצדיקים , נראה שגם הוועדות המחוזיות  .ד    
מתגובת משרד החינוך עלה . לא הצליחו לצמצם את הפערים, לדעתן הקלות

כי על רקע הצורך להעניק שוויון הזדמנויות אמיתי לתלמידים בעלי לקויות 
: מפעיל המשרד מנגנון לצורך מתן ההקלות הנדרשות, למידה מורכבות

בשנים . המנגנון נועד גם לווסת את שיעור הפונים לקבלת התאמות"
  ."אחוזים לכתשעה אחוזים 12- האחרונות הופחת שיעור הפונים להקלות מ

מידע בנושא חשוב הן כדי לסייע לנוגעים בדבר והן כדי לספק למוסד את כל   .ה    
  .הנדרש לצורך זה

לאור . על ההישגים בלימודיםלהיקף הלקויות וטיבן עשויה להיות גם השפעה   .ו    
  .כללי בתחום ייחודי זה/זאת ביקש המבקר לדעת אם יש במינהל מידע פרטני

היה קל יותר להיערך לכך , אם היה מועבר מידע סדור על כך מחטיבה צעירה  .ז    
  .גם בהמשך

  

  :מתגובת מנהלת אגף על יסודי במינהל    
חיפשנו  -ל תלמידי העיר בהמשך לפנייתך בנושא מגמות בליקויי למידה ש  .א    

אך לא עלה בידינו לאתר את המקורות מהן ניתן , מקורות מידע מהימנים
ללמוד על מגמות ושינויים בהיקף המצהירים על ליקויי למידה לעומת 

  .ההצלחה בבגרויות
נפנה ונבקש , אחרי חזרת היועצות לעבודה סדירה, ל"מיד עם פתיחת שנה  .ב    

שקיבלו בפועל הקלות , בגרות של תלמידיםהתאמות מאושרות לבחינות 
  .בעקבות אבחונים לליקויי למידה

  זכאות לתעודת בגרות בקרב בוגרי יב  4.25  

 58-ט נמצא שבזכאות לתעודת בגרות נמצאת עירנו במקום ה"בשנת תשס  .א    
  .רים בארץ מקרב תלמידי כיתות יבעמבין ה

להלן מנתוני משרד החינוך על הזכאים לתעודות בגרות בקרב בוגרי יב בשנים   .ב  
  :ט"תשס- ו"תשס

  
  
  

מחזור   עיר
  סיום

אחוז תלמידי 
ב הגרים "י

ברשות 
  ולומדים בה

אחוז 
הניגשים 
  לבגרות

אחוז זכאים 
לבגרות 

מהלומדים (
ב הגרים "בי

  )ברשות

קבוצת 
מדרג 
  טיפוח

  
  תל אביב

    66.27  94.15  87.28  ו"תשס
  66.03  92.64  87.46  ז"תשס  גבוהה

  68.55  93.86  87.23  ח"תשס
  68.77  92.55  86.14  ט"תשס
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  )המשך(                            
מחזור   עיר

  סיום
אחוז תלמידי 

ב הגרים "י
ברשות 

  ולומדים בה

אחוז 
הניגשים 
  לבגרות

אחוז זכאים 
לבגרות 

מהלומדים (
ב הגרים "בי

  )ברשות

קבוצת 
מדרג 
  טיפוח

  
  אשדוד

    66.48  93.56  86.56  ו"תשס
  66.29  92.72  85.27  ז"תשס  נמוכה

  65.36  92.75  85.84  ח"תשס
  71.01  93.74  85.12  ט"תשס

  
  חיפה

    66.13  95.38  89.16  ו"תשס
  64.23  93.96  89.35  ז"תשס  בינונית

  63.44  94.25  88.50  ח"תשס
  68.51  94.57  88.28  ט"תשס

  
ראשון 
  לציון

    60.95  91.76  87.82  ו"תשס
  60.69  92.83  86.52  ז"תשס  גבוהה

  62.65  93.42  87.31  ח"תשס
  61.63  92.40  84.90  ט"תשס

  
  באר שבע

    52.83  87.91  89.71  ו"תשס
  57.28  90.74  90.52  ז"תשס  נמוכה

  55.04  90.63  89.93  ח"תשס
  60.24  91.08      89.88  ט"תשס

  

ראשון לציון נמצאת במקום הרביעי באחוז הזכאים , הערים הגדולותמקרב   .ג  
אחרי חיפה שקבוצת מדרג הטיפוח שלה בינונית , ט"לבגרות בשנת תשס

שיעור הזכאים . ואפילו אחרי אשדוד שקבוצת מדרג הטיפוח שלה נמוכה
מצבנו יחסית לאחרים  לפיכך נראה. ח"ט ירד בכאחוז לעומת תשס"בתשס

  .טעון שיפור
הן בגין הרכב אוכלוסייתה , מקום לכלול את הבירה בהשוואה לא נמצא  .ד  

-והן בהקשר לדירוג הסוציו) שיעור גבוה יחסית של ערבים וחרדים(הייחודי 
בתנאים אלה הממוצע בעירנו הוא הנמוך בין שאר ארבע הערים . אקונומי

ונמוך מערים שהוגדרו כרשות , לות בעלות מבנה דומה של אוכלוסיןהגדו
  .יתנהא

בין , )שלא נבדק על ידי הביקורת(במשוב המינהל בעבר הוצג קשר אפשרי   .ה  
לבין , על פי הנחיות העירייה, של הנשרה במוסדותינויחסית שיעור נמוך 

רצוי שיוצגו השוואות גם בנתונים אלה לעומת  .התוצאות בבחינות הבגרות
  .אקונומי דומה שהישגים בהן טובים יותר-ערים במצב סוציו

נתונים על , פנה המבקר לראש מינהל החינוך בבקשה לקבל כבעבר 11.7.10-ב  .ו  
לצורך . התפלגות ההישגים וההנשרה לפי מוסדות חטיבה עליונה בעיר

א "תעבהשוואה ולימוד הלקחים הוא הציג נתונים מקבילים מבית ספר 
  :כלהלן

 -עירוני ד , 94.1 -לידי דייויס , 96.3 -עירוני יד , אחוזי זכאות 98.5 -עירוני א     
, 77.9 -עירוני ט , 81.2 - גימנסיה הרצליה , 83.5תיכון חדש , 91.6 -אליאנס , 92

, לרבות לצורך ניתוח, נתונים אלה זמינים לכלל אצלם. 'וכו, 74.3 - עירוני ה 
  .לימוד לקחים והסקת מסקנות

, )אחוזים בממוצע 73.22(המבקר הציג גם נתוני השוואה נוספים מרמת גן   .ז  
, )71(אשדוד ואשקלון , )78.58(רעננה , )80(גבעת שמואל , )78.74(יים תגבע

גם , נראה שהנתונים המקבילים בעירייתנו לא היו זמינים. 'וכו) 75(הרצליה 



 מבקר עיריית ראשון לציון

500 
 

כל זאת גם בהשוואה . בשעה שהממוצע אצלנו ירד לעומת השנה הקודמת
  .ירנואקונומי נמוך מבע-לרשויות בהן הניקוד הסוציו

במגמה לשפר , מומלץ כבעבר לנתח נתונים אלה גם אצלנו וללמוד מלקחיהם  .ח  
ולקבל תשואה טובה יותר על השקעותינו הייחודיות בתחומי , את ההישגים

  .החינוך
  

  :21.10.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
  .עושים ניתוח כזה    

  ר כנדרשבקרת ביצוע פרויקטים כך שיעשו רק לאחר קבלת אישו  4.26  

  14.6.10- לראש מינהל חינוך מ, ממכתב הגזבר  164.2.    

משחלו השינויים הארגוניים במינהל החינוך הובטח כי המינהל יפעל   .א      
  .אין זו המציאות, לצערי. על פי החוק והנהלים העירוניים

בהיקפים כספיים , להלן ציינו פרויקטים מהחודשים האחרונים  .ב      
  .לפני אישור ועדה או חתימת חוזהשביצועם החל , גדולים

שלא להתחיל , אבקשך להורות לכל מי שיש לו יד ורגל בנושאים אלה  .ג      
  .ללא קיום אישור וללא הסכם, בעבודה

צועם החל לכאורה לפני דוגמאות מפרויקטים של מינהל החינוך שבי  4.26.2    
  קבלת אישור

  

נותן 
  השירות

  מ"כולל מע ,היקף שנתי  הפרויקט

הטמעה ואחזקת , התקנה, אספקה  1
  תוכנות לחטיבת הביניים

  ח"ש 60,610- כ

רכישת מוצרים מתוקשבים ומתן   2
  שירות תמיכה

  ח"ש 123,000- כ

קידום אוכלוסיות תת  - צ "קמ  3
  קבוצות מדע לנוער -הישגיות 

  ח"ש 81,200- כ

שירותי הדרכה לפיתוח מנהיגות   4
  טכנולוגית

  ח "ש 277,617- כ
  )לא סופי -  קבוצות 3לפי (

ייעוץ לגנים למניעת אלימות   5
  במסגרת תכנית אילנות

  עבדה והפסיקה -לא נחתם 

ליווי והדרכה להחדרת , ייעוץ  6
  שינויים בחינוך העל יסודי

  ח"ש 199,112- כ

ייעוץ , מתן שירותי הוראה  7
  והדרכה לבחינות בגרות

  ח"ש 932,000- כ

  

  ביצוע לפני קבלת אישור -בקרת פרויקטים של מינהל החינוך   4.26.3    

 21.6.10-ב חינוך השיבה ראש מינהל ,בנושא 14.6.10-הגזבר מ מכתב על      
  :כלהלן

סוגיית ( 27.6.10-ל ב"הנושא ידוע וממתין לפגישה אצל המנכ - 1ספק   .א      
  ).הביטוח

כשהחשבונית  .יצאה הזמנת עבודה מאושרת על ידי הגזברות - 2ספק   .ב      
הנושא . חוזהווביקש ועדת יועצים  רהגיעה לתשלום הגזבר החזי

  .אושר בוועדת יועצים והחוזה בשלבים סופיים
השנה נחתם החוזה עם . עבד כל השנים על הזמנת עבודה - 3ספק   .ג      

החוזה , פעלו להכנת חוזה, למינהל" התגלה"כשהדבר . אחר ספק
  .בהכנה
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חוזה  ,)לאור שיחתנו(אם להפסיק את הפרויקט לשיקולך ה - 4ספק   .ד      
  .בהכנה

  .לכן אין בעיה של עבודה לפני חוזה. לא עובדים -  5ספק   .ה      
  .חוזה ותוספת להסכם חתומים יש -  6ספק   .ו      
  .14.7.10יש חוזה חתום ובתוקף עד  -  7ספק   .ז      
המבקר מבקש לאזכר בנושא זה את תגובת ראש העירייה על שנאמר       

  :2009לשנת  30בנושא זה בדוח 
לרבות החברות , הוראותי המפורשות כיום לכל המערכת העירונית      

שלא לבצע כל עבודה או שירות שאינה מגובה בהזמנה מראש , העירוניות
  ).אפילו היא לפי בקשה שלי(

  

  :5.7.10-בתגובה מ, הגזבר      
כמעט בכל  םיעול, בישיבת הוועדה לבחירת יועצים בשנה האחרונה  .א      

הובא לידיעתי , גם לאחר מכתבי. נושאים של המינהל בדיעבד, ישיבה
  .ח"ש 50,000מקרה נוסף כבנדון בהיקף של , על ידי סגניתך

  .חוזה/הקבלן נתן שירות ואין לו הזמנה -  3ספק   .ב      
ללא  ההועסק, אך כשעבדה, נכון כי היום היא אינה עובדת - 5ספק   .ג      

  .חוזה/הזמנה
טיוטה ראשונה של הסכם . 1.6.09- הועסק על ידכם החל מ - 6ספק   .ד      

העסקת הקבלן בתקופה . 29.6.09-הועברה על ידכם לגזברות ב
על אף שהוועדה , 2009החלה על ידכם בחודש נובמבר , השנייה

  .2010אישרה זאת רק בפברואר 
הוועדה אישרה , 15.9.09- הקבלן הועסק על ידכם החל מ - 7ספק   .ה      

  .23.9.09-ב זאת
אושרה בדצמבר , ההזמנה שאושרה לכם ובוטלה על ידי - 2ספק   .ו      

הטענה שהיתה , לכן. 2009כאשר השירות החל כבר בספטמבר , 2009
  .מצוצה מן האצבע" הזמנה מאושרת"לכם 

ומאידך  , כי בדקנו היטב את הנתונים מחד, מהאמור לעיל עולה  .ז      
  .לתהתנהלות מינהל החינוך הינה קלוק

כדאי לדאוג לכל האישורים מבעוד מועד , אם רוצים להפעיל פרויקט  .ח      
  ".בשליפות"ולא 

  .לחדול מהניהול הבלתי תקין, אבקשך להורות לבעלי התפקידים  .ט      

  במוסדות חינוךבקרת ניקיון   4.27  

ניקיון שירותים בבתי הספר  - 116800/בדיקת יישום הוראות חוזה   174.2.    
   בשעות הבוקר

עדיני , אשכולות, הדרים: נערכו סיורים בבתי הספר 12.5.10- ו 5.5.10-ב  
על מנת  ,על ידי הממונה על הפיקוח והבקרה במינהל הכספים ,וישורון

ת ולבחון האם העבודות הנדרשות בהסכם עם חברת הניקיון מבוצע
  :להלן מן הממצאים שנמצאו בבית ספר אשכולות. כנדרש

  ).פחות ממחצית(אי שירותים מלוכלכים בסיור נמצאו מספר ת  .א  
אך את החומר הריחני רוכש בית , בפועל קיים מטהר אוויר קבוע  .ב  

  .למרות הנחיית החוזה כי על הקבלן לספק אותו, הספר מכספו
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והתברר כי , בחדרי השירותים לא היה כלל ריח של מטהר אוויר  .ג  
, ורהמכלים היו ריקים ובעת הביקורת אב הבית החליפם כאמ

  .במכלים שרכש בית הספר
  .קיימת אי שביעות רצון של המנהלת מניקיון אולם הספורט  .ד  

  למינהל החינוךבגזברות והבקרה  הפיקוחפניות הממונה על   4.27.2    

   :13.6.10-ממכתבה לאמרכלית מינהל החינוך ב  .א  
לממצאים , להעביר התייחסות בכתב, היא חזרה על בקשתה  -    

  .בנושא זה, 17.5.10-במכתבה מ ולהמלצות שצוינו
האם הופחתו תשלומים לחברות הניקיון , כמו כן ביקשה לעדכן  -    

בגין אי אספקת מטהרי אוויר ובגין אי ביצוע עבודות הניקיון 
  .שצוינו בדוח

הממונה . אבות הבית אמורים לחתום על יומני העבודה היומיים  -    
, ם כאלהעל הבקרה שאלה גם האם הקבלנים ממלאים יומני

והאם אבות הבית מקפידים לסמן מה שלא בוצע ולקנוס בגין אי 
  ?ביצוע

לדון בכך , שאם לא יתקבל המשוב כמבוקש, הגזבר הציע בנושא  -    
  .בוועדת המכרזים והביקורת

  :17.5.10-מינהל החינוך מ תאל אמרכלי פנייתהמ  .ב  
כתבה כי היא קיימה  היא, בפניית הממונה אל אמרכלית החינוך    

קיימים : להלן הממצאים .ל בארבעה בתי ספר בעיר"סיורים כנ
בתי ספר בהם עבודת הניקיון אינה מתבצעת חמש פעמים בשעות 

חברות הניקיון לא מספקות לבתי הספר חומרי טיהור ; הבוקר
עובדות הניקיון אינן מחתימות כרטיסי נוכחות וברישום ; אוויר

ביצוע עבודת ; ת ההגעה והיציאה המדויקותהידני לא נרשמות שעו
הניקיון אחר הצהריים אינה מבוצעת תמיד על פי התדירויות 

ניקיון ציוד , איבת אבק בשטיחיםשהמוגדרות בחוזה כדוגמת 
  .ם ושטיפת אולמות הספורטיושולחנות בחדרי מחשב

  ת החינוךימתגובת אמרכל  4.27.3    

 ,מכתב לכל מנהלי בתי הספר ,ךהעבירה אמרכלית מינהל החינו 24.6.10-ב  
הממונה על סיור שערכה כי ב, נושא ניקיון בתי ספר בשעות הבוקרב

  :ל"הממונה הנ להלן המלצותו ,נמצאו מספר תקלות ,הפיקוח ובקרה
לקיים דיון בעניין מספר הפעמים הנדרשות לניקיון השירותים   .א  

  .ולדרוש מימוש הוראות החוזים
ולספק ) היכן שאין(מטהרי אוויר קבועים  להנחות את הקבלן לספק  .ב  

ות בתי הספר /להנחות את מנהלי, במקביל. לבתי הספר מכלי מילוי
  .להפסיק לרכוש מתקציב בית הספר מטהרי אוויר

בהיעדר  .להקפיד כי העובדות תחתמנה כרטיס שעון נוכחות כל יום  .ג  
ן לציין את שעות עבודת, ואבות הבית, להנחות את המנהלות, שעון

  .ולבדוק את הרישומים, המדויקת של עובדות הניקיון
להורות לקבלנים לבצע את שאר עבודות הניקיון על פי המפרט   .ד  

אם התדירות המבוצעת על ידם כיום , לחלופין. הקבוע בחוזים
יש לעדכן , וזו שכתובה בנספחי החוזה אינה הכרחית, משביעת רצון
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כדי להפחית בהתאם ) תדירויות/מטלותלהפחית (את המפרט הטכני 
  .את התשלום החודשי

  27.6.10- ממכתב מנהלת אגף אמרכלות לממונה על פיקוח ובקרה ב  474.2.    

בבית ספר אשכולות ובבית ספר : להלן התייחסות לממצאי הביקורת      
הדרים מועסקת חברת ניקיון חדשה שהחלה את עבודתה בעירייה 

  .בספטמבר
  :ולותבית ספר אשכ  .א      
  .נשלחה בקשה להתייחסות לממצאים מבית הספר  -        
היות ובאגף אמרכלות התקבלו דוחות תקינים החתומים על ידי   -        

לא הוצפה בעיית תפקוד עובדת  ,מנהלת בית הספר ואב הבית
לאחר קבלת הדוח נערכה . הבוקר ובעיית ניקיון אולם הספורט

בדיקה מול בעיית תפקוד עובדת הבוקר ובעיית ניקיון אולם 
לאחר קבלת הדוח נערכה בדיקה מול קבלן הניקיון . הספורט

מנקה  8:00בכל יום החל מהשעה  תהטוען כי עובדת הבוקר נמצא
ה ואחר כך מבצעת את ניקיון השירותים על פי את משרדי המנהל

הסדר שנקבע ולכן נמצאו חלק גדול של שירותים נקיים ובסוף 
נבדק ונמצא כי העתק . היום מנקה כל יום את אולם הספורט

 הוסבר ביתר, החוזה והתוספת שעות נמצא במזכירות בית הספר
  .ניקיון מול תנאי החוזה פירוט את המשמעות של ניהול עבודת

אין הגדרה מדויקת למתקן , בנוגע למפרט מתקני טיהור אוויר  -        
  .טיהור אוויר ולכן כל בית ספר מתייחס בנפרד

נושא החתמת כרטיס נוכחות הובן על ידי אבות הבית כי נדרשת   -        
שעות בוקר לא  5-כי קודם עבור ה, חתימה רק על השעות הנוספות
  .היתה חובה של החתמת כרטיס

מכתב לכל בתי הספר בנושא מעקב וטיפול אחרי תנאי החוזה  הופץ  -        
  .והמשימות אותן נדרש הקבלן לבצע

  :בית ספר הדרים  .ב      
תברר כי בזמן הביקורת התעוררו חילוקי המשיחה עם אב הבית         

זה בא לידי (לבינו על טיב הניקיון מונה על הבקרה דעות בין המ
י שנוכל לתקן את הליקוי כד, )ביטוי בדוחות אותן ממלא אב הבית

מדובר בספריה . רהקצריך לקבל אזהרות מבית הספר מה שלא 
לא שואבים אבק ולא מנקים את המדפים (ובחדר המחשבים 

  .)בחדר המחשבים אבק על הציוד ושולחנות מלוכלכים, היבספרי
  :בית ספר עדיני  .ג      
 הבקרהמונה על חולקת על הערות המ היא, לטענת מנהלת בית הספר        

טענה כי הכיורים היו מלוכלכים ומי שרוצה יכול לבוא בכל זמן ה על
עזיבתה של עובדת . נן לשביעות רצונהיעבודות הניקיון ה .לביקורת

  .הבוקר מוקדם טופלה ולא תחזור על עצמה
הועבר חוזר תזכורת לבתי הספר לנהוג לפי מסמכי החוזה והנספחים   .ד      

  .ואיכותו ולהקפיד על מעקב לגבי הביצוע
האחריות לניקיון הועברה החל מינואר , "אחווה"באשר לאולפן   .ה      

באחריות , לאחריות החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש 2010
אין למינהל החינוך מידע על טיב הביצוע כי אין . הקתדרה העירונית

  .פיקוח
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  .מבוצע ניקיון יום יומי כנדרש: אולמות ספורט  .ו      

  27.6.10- תב מנהלת אגף אמרכלות למנהלת בית ספר אשכולות מממכ  5.74.2    

נערכה ביקורת ניקיון בבית הספר על ידי נציגת  9:20בשעה  5.5.10-ב  .א      
החוזה בין הקבלנים לביצוע  הבודקת את התאמת תנאי ,גזברות
  :ולהלן הממצאים, בפועל

ניקיון פעמים  5עובדת הניקיון של הבוקר צריכה לבצע סבב של   -        
העובדת מנקה  .אין הפסקה 9:00בשעה  ,לדברי אב הבית .שירותים

תאי מבסיור נמצאו חלק  .12:00-וב 10:00-רק לאחר ההפסקות ב
  .שירותים מלוכלכיםה

בכל חדרי השירותים נמצאו מטהרי אוויר ריקים כאשר בנוכחות   -        
מולאו המיכלים ולטענת אב הבית נרכשים מתקציב בית  נציגהה

  .במקום מתקציב הקבלן, רהספ
בכל ימי  ,החתמת כרטיס נוכחות של עובדת הבוקר מצוין בכתב יד  -        

בפועל העובדת צריכה  .10:00-ויציאה ב 8:00-החודש הגעה ב
  .עבודה כהגדלה נוספו לה שעתיים ,כמו קודם 14:00-לצאת ב

, אי שביעות רצון מניקיון אולם הספורט שמשיחה עמך נמצא כי י  .ב      
כדי , ולם אין זה בא לידי ביטוי בדוחות אותו ממלא אב הביתא

  .שנוכל לתקן את הליקוי

לאמרכלית מינהל , מכתב נוסף של הממונה על פיקוח ובקרה בגזברות  4.27.6    
  28.6.10-החינוך ב

לספק "בהגדרת מטהרי אוויר בנספח כתוב כי על הקבלן   .א      
מטהרי אוויר להחזיק בכל עת בכל חדרי השירותים /ולהתקין
אתם יכולים להרחיבה לקראת . ההגדרה ברורה. ")ריחניים(קבועים 

אשר , אך אין ספק באשר למחויבות הקבלן לספק זאת, המכרז הבא
וממשיכים , בתי הספר ככל הנראה אינם מודעים. אינה נאכפת

    .לרכוש מטהרים
ק ב בחוזה כי על הקבלנים לספ 8כתוב במפורש בנספח , בנוסף לכך  .ב      

בפועל בתי . ")לחודש(חצי ליטר לקומה  -תמצית ריח לשירותים "
כלומר הקבלן מקבל , בניגוד לחוזה, הספר רוכשים את התמצית

  .על פריטים שלא סיפק, תמורה
 מונה על הבקרהבבית ספר הדרים לא התעוררו מחלוקות בין המ  .ג      

כצופה מהצד . אלא בין עובדי בתי הספר לבין עצמם, לבין אב הבית
הם היו . ראיתי כי הצדק היה עם הטענה שהשטיחים לא נוקו

, משמע, והמדפים היו עם שכבת אבק, ללא כל ספק, מלוכלכים
  .עבודת אחר הצהריים מתבצעת שלא על פי הוראות החוזה

  :עליכם לפעול כדלקמן  .ד      
בת המינהל את רשימת כל בתי הספר בהם לא סופקו להעביר לחש  -        

על מנת שהדבר יבוא , המטהרים ותמצית המילוי על ידי הקבלנים
להורות לבתי הספר , כמו כן). הפחתות(לידי ביטוי בתשלומים 

  .להפסיק לרכוש מכספם ולדרוש אספקה מהקבלנים
על , יגם בבתי ספר שלא נבדקו על יד, לערוך ביקורות פתע חוזרות  -        

מנת לוודא שכל השטיחים נשאבים מדי יום ושכל שאר המטלות 
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יש , אחרת. מבוצעות על פי התדירות הנקובה במפרטי החוזה
  .לקנוס את כל הקבלנים שאינם ממלאים את התחייבויותיהם

ה הממונה על פיקוח ובקרה בגזברות לחשבת מינהל תפנ 12.12.10-ב  .ה      
ה את רשימת בתי הספר שרכשו חינוך וביקשה לדעת האם היא קיבל

שאותם היו החברות הקבלניות אמורות , מטהרי אוויר וחומרי מילוי
כמו כן ביקשה לדעת . לספק והאם היא ביצעה קיזוז בחשבונותיה

  .האם בתי הספר הפסיקו את רכישתם העצמית של חומרים אלו

  בקרת התיגמול והשכר ומניעת חריגים  4.28  

 במינהל" שומרי סף"גבי ל ,בדוח הממונה על השכר על חריגי שכר שהועלו  .א    
  .על הטיפול בנושא ביקורת נכתב בדוח ,החינוך

) 25%-כ( 371הוגדרו , ל בעירייה"חריגים שמצא הממונה הנ 1,500-מתוך כ  .ב    
שיעור זה הינו הגבוה בכל  .השכלה והכשרה, תרבות, בתחומי מינהל החינוך

  .מינהלי העירייה
ג "שהיו זכאים לשנ, רובם בדרג הבכיר יחסית, עובדים במינהל 52-נמצאו ש  .ג    

עבדו בממוצע בשנת , )זכאים לכך בכל העירייה 705מתוך (בהיקף משמעותי 
  .כשבע שעות נוספות בפועל בחודש בלבד, 2010 וברבעון הראשון של 2009

שלא הטביעו  ,בין החריגים שנמצאו היו גם נושאי תפקיד כסייעות לגננות  .ד    
דרגות התקן שלהן . טיפוליות טיס נוכחות כשאר עובדי העירייה וסייעותכר

היו גם כאלה . ומעלה 8בדירוג המינהלי והן הועסקו בפועל בדרגות  7-4היו 
בעת הביקורת פורסם כי  .20%שקיבלו בנוסף תוספות אחוזיות בשיעור 

הוא חייב גם את כל בכירי , בבדיקת הממונה על השכר בעיריית רמת גן
ינו גם וצ. עירייה להחתים כרטיס נוכחות בכניסה וביציאה מהעבודהה

  .'וכו 20%ל כתוספת אחוזית "תוספות ייחודיות לנ
  :להלן עובדים שנמצאו חריגות בשכרם והרשומים בדוח הממונה על השכר  .ה    

  ת ספריית בית ספרמנהל  4.28.1    

 2/1999-בכאשר  22%ת תוספת גמול השתלמות בשיעור /הינך מקבל  .א      
ת לעדכון /אינך זכאי, לכאורה. 6.1%תוספת זו שולמה לך בשיעור 

גמול השתלמות אחוזי לא ניתן לעדכון לעובד , לידיעתך. תוספת זו
 26.837לעניין זה ראי סעיף . המדורג בדירוג חינוך נוער וקהילה

  .לחוקת העבודה
, חוזית גמול השתלמות שקלי בנוסף לגמול השתלמות א/הינך מקבל  .ב      

כפי שהוא חוסה , זכאי לבחון בין הגמול השקלי לבין הגמול האחוזי
  .ת לכפל תשלום זה/לכאורה אינך זכאי.3/1999בצל הסכם 

  ספרנית  4.28.2    

               כאשר  17.7%ת תוספת גמול השתלמות בשיעור /הינך מקבל  .א      
אינך , לכאורה. 16.5%תוספת זו שולמה לך בשיעור  2/1999-ב

גמול השתלמות אחוזי לא ניתן , לידיעתך. ת לעדכון תוספת זו/זכאי
לעניין זה ראי . ילההלעדכון לעובד המדורג בדירוג חינוך נוער וק

  .לחוקת העבודה 26.837סעיף 
. ת גמול השתלמות שקלי בנוסף לגמול השתלמות אחוזי/הינך מקבל  .ב      

עובד המדורג בדירוג חינוך ונוער זכאי לבחור בין הגמול , לידיעתך
. 3/1999השקלי לבין הגמול האחוזי כפי שהוא חוסה בצל הסכם 

  .ת לכפל תשלום זה/לכאורה אינך זכאי
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ת /אינך זכאי שלכאורה 17%ת תוספת אחוזית בשיעור /הינך מקבל  .ג      
  .12%תוספת זו עמדה על  2/1999-ב. לה

  ראשי תחזוקן  4.28.3    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 6-4המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ת לה כאשר דרגתך ב/ה אינך זכאישלכאור 13דרגה 

  .11על דרגה 
, 150%לפי  25-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  25ת /הינך מקבל  .ב      

 15- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 15קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  תחזוקת ועובדי ניקיון תנאי עוזר  4.28.4    

ח שלא "ש 450ת של לגבי עוזר תחזוקן צוין כי קיבל תוספת שקלי  .א      
לחוק יסודות  29והיא בטלה מכוח סעיף  3/1999הוכשרה בהסכם 

  .התקציב
אפילו לגבי עובדי ניקיון מסוימים צוין כי הם מקבלים תוספות   .ב      

 ןאינם זכאים להש, ודרגות הרבה מעל לתקן) 30%אחוזית  -לדוגמה (
  .לכאורה

  מזכירה ראשית  4.28.5    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי+ 10דרגה 

מדובר בתוספת שכר . ח"ש 450ת תוספת שיקלית בסך /הינך מקבל  .ב      
 3.3.99שלא אושרה על ידי הממונה על השכר ולא הוכשרה בהסכם 

  .לחוק יסודות התקציב 29הינה בטלה מכוח סעיף , לכאורה, ולפיכך

  מזכירה אגפית  4.28.6    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , י ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיותהמקומ

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-כאשר דרגתך ב ,ת לה/שלכאורה אינך זכאי 13דרגה 

  .10על דרגה 
, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      

 20- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 20קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  יחידת תקציב תמנהלת חשבונות שתפקדה כמנהל  4.28.7    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 8-6המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ב כאשר דרגתך ,ת לה/שלכאורה אינך זכאי+ 13דרגה 

  .12על דרגה 
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, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      
 25- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 25קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  5-ו 125%ג לפי "שנ 5לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  מנהלת אגף פרט דאז  4.28.8    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיותהמקומי ו

ת /כיום הינך מועסק. ר"רוג המחיבד 44-42המתאים לתפקידך הינו 
 2/1999-כאשר דרגתך ב ,ת לה/שלכאורה אינך זכאי+ 45על פי דרגה 

  .דורגת בדירוג חינוך נוער קהילה
, 150% לפי 50-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  50ת /הינך מקבל  .ב      

 35- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 35קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  15- ו 125%ג לפי "שנ 15לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

מדובר , לכאורה. ח"ש 900ת תוספת המרת שכר בסך /הינך מקבל  .ג      
בתוספת שכר שלא אושרה לך על ידי הממונה על השכר ולא הוכשרה 

לחוק  29בטלה מכוח סעיף  ההינ, לכאורה, לפיכךו 3.3.99בהסכם 
  .יסודות התקציב

  פ ובקרה דאז"מנהל אגף מו  4.28.9    

עליך חל הסכם מנהלי , לא חל עליך 3.3.99-ההסכם מ, לידיעתך  .א      
  .15.3.95-מחלקת החינוך מ

 150%לפי  45-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  45ת /הינך מקבל  .ב      
  .זכאי להןשלכאורה אינך 

ח שלכאורה "ש 162-הינך מקבל תוספת פיצול כסכום שקלי של כ  .ג      
  .אינך זכאי לה

ת /שלכאורה אינך זכאי 5%ת תוספת אחוזית בשיעור /הינך מקבל  .ד      
  .לה

  מזכירת מרכז פדגוגי  4.28.10    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , לעובדי הרשויות המקומיות המקומי ולחוקת העבודה
ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 

  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי 10דרגה 
, 150%לפי  15-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  15ת /הינך מקבל  .ב      

 10- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 10קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  5-ו 125%ג לפי "שנ 5לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  עוזר מנהל המרכז הפדגוגי   4.28.11    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ל פי ת ע/הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-כאשר דרגתך ב ,ת לה/שלכאורה אינך זכאי+ 11דרגה 

  .10על דרגה 
, 150%לפי  15-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  15ת /הינך מקבל  .ב      

 10- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 10קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  5-ו 125%ג לפי "שנ 5לכאורה של , חריגה. 150%לפי 



 מבקר עיריית ראשון לציון

508 
 

  דאז לחינוך וזרת יועצת ראש העירייהע  4.28.12    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי 12דרגה 

, 150%לפי  30-ו 125%פי שעות נוספות גלובליות ל 30ת /הינך מקבל  .ב      
 10- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 10קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  20- ו 125%ג לפי "שנ 20לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  אחזקה מפקח עבודות  4.28.13    

ולמרכז השלטון על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות   .א      
תח הדרגות מ, המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 12-10המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי 13דרגה 

, 150%לפי  25-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  25ת /הינך מקבל  .ב      
 20- ו 125%לפי , נוספות גלובליות שעות 20קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  5-ו 125%ג לפי "שנ 5לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  מנהלת לשכת מרחב חינוך צפון דאז  4.28.14    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7ידך הינו המתאים לתפק
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי+ 10דרגה 

מדובר , לכאורה. ח"ש 450ת תוספת שיקלית בסך /הינך מקבל  .ב      
בתוספת שכר שלא אושרה לך על ידי הממונה על השכר ולא הוכשרה 

לחוק  29בטלה מכוח סעיף  ההינ, לכאורה, ולפיכך 3.3.99בהסכם 
  .ות התקציביסוד

  ל שירותי הניקיון במסגרות החינוךמנה  4.28.15    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ב ת לה כאשר דרגתך/זכאישלכאורה אינך + 14דרגה 

  .13על דרגה 
, 150%לפי  40-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  40ת /הינך מקבל  .ב      

 30- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 30קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  ביחידהאחראי תחום   4.28.16    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 8-6המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ת לה כאשר דרגתך ב/שלכאורה אינך זכאי 12דרגה 

  .9על דרגה 
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, 150%לפי  20-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  20ת /ך מקבלהינ  .ב      
 10- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 10קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  מנהלת יחידת כוח אדם  4.28.17    

השלטון על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. ר"רוג המחיבד 42-40המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי+ 43דרגה 

, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      
 20- ו 125%לפי , גלובליות שעות נוספות 20קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  מזכירת אגף חשבות  4.28.18    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. ר"וג המחריבד 38-36המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי 41דרגה 

, 150%לפי  20-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  20ת /הינך מקבל  .ב      
  .לא שולמו לך שעות אלו 2/1999-כאשר ב

  מנהלת לשכה  4.28.19    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ת לה כאשר דרגתך ב/שלכאורה אינך זכאי+ 12דרגה 

  .10על דרגה 
, 150%לפי  20-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  20ת /הינך מקבל  .ב      

 15- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 15קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  5-ו 125%ג לפי "שנ 5לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  מנהלת יחידת מאגרי מידע בחינוך  4.28.20    

טון על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השל  .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת /כיום הינך מועסק. ר"רוג המחיבד 40-38המתאים לתפקידך הינו 
 2/1999-ת לה כאשר דרגתך ב/שלכאורה אינך זכאי+ 43על פי דרגה 

  .42עמדה על דרגה 
, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      

 15- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 15קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  15- ו 125%ג לפי "שנ 15לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  עוזרת אדמיניסטרטיבית אגפית  4.28.21    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ב ת לה כאשר דרגתך/שלכאורה אינך זכאי+ 11דרגה 

  .10על דרגה 
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, 150%לפי  15-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  15ת /הינך מקבל  .ב      
 10- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 10קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  5-ו 125%ג לפי "שנ 5לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  מכללה להוריםמנהלת ה  4.28.22    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות המקומי

ת על פי /הינך מועסק. ר"רוג המחיבד 42-40המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי+ 43דרגה 

, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      
 15- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 15קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  15- ו 125%ג לפי "שנ 15לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  וכיתרכזת רווחה חינ  4.28.23    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק .ר"רוג המחיבד 39-37המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי 42דרגה 

, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      
 20- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 20קיבלת  2/1999-כאשר ב

  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  נהג  4.28.24    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ת לה כאשר דרגתך ב/שלכאורה אינך זכאי+ 13דרגה 

  .12על דרגה 
, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      

 25- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 25קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  5-ו 125%ג לפי "שנ 5לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  לת לשכת מרחב דרום ומזכירה ראשיתמנה  4.28.25    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 10-7המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי 11דרגה 

ת /זכאי שלכאורה אינך 33.8%ת תוספת אחוזית בשיעור /הינך מקבל  .ב      
  .2/1999-ב 10%תוספת זו שולמה לך בשיעור . לה

מדובר , שלכאורה. ח"ש 450בסך  תת תוספת שיקלי/הינך מקבל  .ג      
בתוספת שכר שלא אושרה לך על ידי הממונה על השכר ולא הוכשרה 

לחוק  29הינה בטלה מכוח סעיף , לכאורה, ולפיכך 3.3.99בהסכם 
  .יסודות התקציב

  בהסעותמלווה   4.28.26    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות
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ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
  .ת לה/שלכאורה אינך זכאי 10דרגה 

, 150%לפי  15-ו 125%י שעות נוספות גלובליות לפ 15ת /הינך מקבל  .ב      
  .לא שולמו לך שעות אלו 2/1999-כאשר ב

  סגן מנהל אגף  4.28.27    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. ר"רוג המחיבד 39-37המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ת לה כאשר דרגתך ב/שלכאורה אינך זכאי 43דרגה 

  .41על דרגה 
, 150%לפי  30-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  30ת /הינך מקבל  .ב      

 20- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 20קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  מנהלת משרד השירות הפסיכולוגי  4.28.28    

על פי מסלולי הקידום המשותפים להסתדרות ולמרכז השלטון   .א      
מתח הדרגות , המקומי ולחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

ת על פי /הינך מועסק. רוג המנהלייבד 9-7המתאים לתפקידך הינו 
עמדה  2/1999-ת לה כאשר דרגתך ב/שלכאורה אינך זכאי 12דרגה 

  .10על דרגה 
, 150%לפי  25-ו 125%שעות נוספות גלובליות לפי  25ת /הינך מקבל  .ב      

 15- ו 125%לפי , שעות נוספות גלובליות 15קיבלת  2/1999-כאשר ב
  .150%לפי  10- ו 125%ג לפי "שנ 10לכאורה של , חריגה. 150%לפי 

  סיכום ביניים  4.28.29    

, ל מהווים דוגמאות בודדות מכלל החריגים שנמצאו"יודגש כי הנ  .א      
ל "אין לראות בנ. כאשר לכל אחד מהם אותרו יותר מחריג אחד בדוח

 .אלא ניסיון להציג ממגוון ואופייני החריגים שנמצאו, מדגם מייצג
  .ותביש לזכור גם כי לא טופלו עד כה גמלאים הנוגעים בדבר והש

בביקורת על הטיפול בדוח הממונה על השכר הועלה חשש שגם לאחר   .ב      
שכר הן בהשוואה  יתכן ויישארו חריגי, בממצאי הדוחהטיפול 

זאת במיוחד ". שומרי סף"לרבות של , פנימית והן בהשוואה חיצונית
  .ה תשלום לשעת עבודה בפועל"אם וכאשר מדובר בס

י תמורת התשומה בדוחות הביקורת חוזרת ההמלצה לוודא כ  .ג      
תתקבל תמורה , הייחודית של העירייה במשאבי אנוש ובהפעלתם

  .ולא פחות מהמקובל בעיריות אחרות דומות, ותפוקה נאותה
  

  :29.8.10-במשוב מ, ל לאמרכלות"סמנכ      
  .מי שמובא בדוח טופל או יטופל והכל תחת מעקב מלא  .א      
ואין ולא היה גלובלי ) נוכי הפחת(ח "ש 450אין  ,לאבות בית מדור א  .ב      

  ].ג"שנ[
  .אין לי הערות אחרות לדוח  .ג      
  :2.11.10-בתגובה מ      
יש מספר מקרים שעליתי וחלק . במסגרת חריגות יםשכר וגרירה מטופל      

מורים . העסק מורכב. נעלה על כולם במסגרת בקרה. חלק טופל. טרם
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אי אפשר לתקן הכל . עקב תכניות תגבור ,בראשון מקבלים המון שעות
  .ובמקביל

  הטיפול בהורים גרושים של תלמידי בתי הספר  4.29  

עיקרן היה אי . המבקר כבר העלה בעיה זו כתוצאה מתלונות שקיבל בעבר  .א    
פורסם על  2010במרס . ל משרד החינוך בנושא"ר מנכזקיום המלצות חו

  .אישור חוק מסירת מידע להורה
חוזר בנושא , מינהל החינוך הפיצה בתחילת שנת הלימודים הקודמת ראש  .ב    

  .למנהלי בתי הספר
בעת הביקורת דווח על טענת חבר מועצת העירייה וועדת הביקורת כאילו   .ג    

ל "תגובת העירייה היתה כי חוזר כנ. הנדרש בנושא אינו מקוים לעיתים בעירנו
  .יופץ שוב בתחילת שנת הלימודים הבאה

לא נהגו , הלין הורה על כי גם לאחר ההנחיות הקודמות שנשלחושוב  8.7.10-ב  .ד    
לרבות משלוח טופסי רישום ושיבוץ לשני ההורים הגרושים ובמספר , על פיהן

  .מקרים גם לא ניתנו לשניהם תעודות הבן התלמיד
ד ממשרד יועץ משפטי לעירייה על פנייה שהגיעה לראש "הלינה עו 11.7.10-ב  .ה    

וכי סוכם על מתווה כללי להסדר , ממשרד מבקר המדינה, ה בנושאהעיריי
  .הסוגיה

לאור הפניות והתלונות החוזרות בנושא ואי קיום לכאורה של הנחיות ראש   .ו    
כולל קביעת  ,לן בנוהל עירוניומוצע לשקול לכל, ל"ל הנ"העירייה וחוזר המנכ

ם הוראות אחריות לכך שתאפשר נקיטת אמצעים במקרה של המשך אי קיו
  .הנוהל

תקשורת לל "והתקנת תיבת דוא איסור כניסת הורים למתחם בית הספר עלתלונה   4.30  
  בינם לבין המורים

הלומדים בבית ספר  ,אם לשני בניםמ ,הופנתה תלונה לשר החינוך 19.3.10-ב  .א    
למבקר ו ,ים בעירייהעגנווהעתקה הועבר ל ,בעיר" אשלים אנתרופולוגי"

  :מ"עיקרי תלונתה והסיבות להתנגדותה לנוהל הרלהלן . העירייה
הורי בית הספר קיבלו חוזר מהנהלת בית הספר וההנהלה המוסדית שמעתה       

כשהסיבה , אלא בתיאום מראש, ספרהלא ינתן להורים להיכנס לשטח בית 
המורות , העיקרית לנוהל חדש זה הינה מניעת אלימות של הורים נגד המנהלת

ו לטענתה הינה שערורייתית ועוברת על כל זכות הודעה ז. והתלמידים
  .ואחריות הורים אפשרית

לו היתה אכיפה כזו לא היה . אין אכיפה בנוגע למשקל התיק של התלמיד      
לילדיהם את  בצורך שהורים יכנסו בבוקר ובצהרים לבית הספר כדי לסחו

  .התיק
ומחוצה לו יש בבית הספר . קותסיות בבוקר ובהפורנאין מספיק מורות ת      

לו היה יותר פיקוח  .שאין בהם פיקוח מבוגר" מתים"יותר מידי אזורים 
ואם היו . לתלמידים אלימים לא היתה אפשרות לפעול נגד אחרים ,הורים

מספיק תורנים לא היה צורך שהורים יכנסו לבית הספר כדי לבדוק שלומם 
  .או לבוא להתלונן על אלימות כלפי ילדיהם, של ילדיהם

או המורות לא תמיד /רים המעוניינים לדבר או להיפגש עם המנהלת והו      
לא היה , אם המנהלת והמורות היו זמינות בטלפון בשעות שנקבעו לכך. נענים

  .איתן" לתפוס שיחה"צורך שההורים יכנסו לבית הספר כדי 
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כשילד לא מרגיש טוב מכל סיבה אחרת . לא נותנים להורה לדבר עם הילד שלו      
לא נותנים להורה לדבר ישירות עם הילד גם לא בנייד האישי , מזכירותפונה ל

  .שלו ובכך מונעים קשר ישיר בין ההורה לילד
אני מטילה ספק בחוקיות נוהל זה בגין פגיעתו בזכויותיי הבסיסיות לדאוג       

  .לשלום הילדים שלי
שאלפי המורים יקבלו כל אחד  ,רד החינוך החליטשפורסם כי מ 2010בדצמבר   .ב    

, ר נוסף בינם לבין ההוריםשכדי לאפשר ק ,אישית תתיבת דואר אלקטרוני
, נטען גם שהשירות יהיה מאובטח כנדרש. התלמידים ועמיתיהם לעבודה

התיבות היו אמורות לשמש . והוא יסופק על ידי זכיין המשרד במכרז בנושא
  .גם להעברת הודעות המשרד ישירות למורים

בהמשך להערות קודמות של הביקורת על מערך התקשוב בתחומי החינוך   .ג    
להקל מאוד  ,עשוי יישום מהיר של המוצע לעיל בתחומינו, ומוסדותיו

  .ל"בתחומים אלה ולמנוע תלונות כנ

  ית ספר איתמרבהקמת אולם ספורט ב על איתלונה   4.31  

  :כלדקמן  ,התקבל מכתב תלונה בלשכת המבקר בנושא 21.7.10-ב    
 ,הממוקם בשכונת נווה ים בראשון לציון, אנו הורי וילדי בית הספר איתמר  .א    

  .נוישאין בבית הספר אולם ספורט לילד ,מעלים את מורת רוחנו על כך
נו כמדי יום ביומו יוילד ,יםשנ עשריםקיים מזה למעלה מ, בית ספר איתמר  .ב    

 ,ומסדרי הבוקר סיםקהט, שיעורי חינוך גופני. משלמים את המחיר
" טוב"ובמקרה ה. בחום ובקור, מתקיימים בתנאי מזג אוויר בלתי נסבלים

  .נוישגם הוא לא ראוי ומכובד לילד, במקלט קטן םשיעור חינוך גופני מתקיי
ההתנהגות הלא מכובדת . ל לא עודאב ,נושאטיפול בכמידי שנה דוחים את ה  .ג    

  .בלדבר בלתי נס יאה, נויוהלא ראויה כלפי ילד
באם לא תחל הקמת בניית , אין ברצוננו להתחיל את שנת הלימודים הבאה  .ד    

  .כמו גם תושבי שכונת נווה ים, נו אינם הפקריילד. אולם הספורט לאלתר
  

  :1.11.10-בתגובה מ, עוזר לתיאום וקידום תכנון מבני ציבור    
  .חודשיםלוח זמנים לביצוע כשמונה . 2010בניית האולם תחל בדצמבר     

בעזרת מצלמות , במניעת אלימות ונדליזם וגניבות, קוחבפי, שיפור באבטחה  4.32  
  וקידום ההתנדבות אבטחה

על ידי הצבת מצלמות  גם, הביקורת כבר המליצה בעבר לשפר בתחומים אלה  .א    
קצין משטרה . בכלל ובמוסדות חינוך בפרטובמוסדות העירייה בשטח העיר 

המצלמות מגבירות את הביטחון ואת תחושת הביטחון בכיר צוטט בנושא כי 
  .לעת שילדיהם שוהים במוסדות אלה, במוסדות החינוך ואצל ההורים

 ,בשנת הלימודים הקרובה אמורה להתחיל ולפעול במוסדות מסוימים בארץ  .ב    
המחוברות הן להנהלת המוסד והן למשטרה , מצלמות במעגל סגורמערכת 

ביר ראש אגף הביטחון במשרד החינוך במחצית כפי שהס, ולמוקד העירוני
  .2010אוגוסט 

יצוין בגילוי . נמנו גם עירנו וערים שכנות, בין הערים המשתתפות בניסוי זה  .ג    
לרבות בדרג המחוקק , כי לניסוי זה יש גם מתנגדים לא מעטים ,נאות

ל בטיפול "יש חשיבות למעורבות היחידה הנ .ובהנהגה הארצית של ההורים
גם כדי שתציג חובות וסכומים שנותר לגבות מכל משתמש , בנושא

התנגדות כזו עשויה לסייע . מאריכים את הסכם השימוש עמו/שמחדשים
האם . על כאלה שאינם נוגעים בדבר, להמשך החריגים ואף להטלת חשד שווא
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פסה , )להלן חכמוצג בסעיף (ה רק כאשר הדבר נוגע לרכוש עובדי העיריי
  ?ההתנגדות

לפי , את פריסתן של המצלמות 15.8.10-ועדת החינוך של הכנסת אישרה ב  .ד    
כי בסוף השנה הבאה  ,בהודעת המשטרה לוועדה נכתב גם. דרישת בתי הספר

הצבת המצלמות היא . יוחלט אם להרחיב את הפרויקט לבתי ספר נוספים
 ,וקטת לשיפור האבטחה בבתי הספרחלק משורת צעדים שהמשטרה נ

  .ציוד המאבטחים בתרסיסי גז פלפל והדרכת המאבטחים: ביניהם
כחלק מהמערך למאבק באלימות  ,שר החינוך התייחס להצבת המצלמות  .ה    

הלכנו . המדיניות שלנו ברורה: בריאיון בנושא אמר השר. הגוברת בבתי הספר
. דרות ברורות לבתי הספריש הג, על מדיניות של אפס סובלנות לאלימות

. במרכז התפיסה שלנו נמצאים המוגנות של הילדים והיכולת שלהם ללמוד
השר ציין שכבר כיום משתמשים בכלים של הרחקת תלמיד לצמיתות בעקבות 

  .ייעוץ להורים לשים גבולות לילדים וייעוץ פסיכולוגי, אירועים חמורים
  

  :19.9.10-מ, ל החברה לביטחון וסדר ציבורי"מנכ      
מברך על היוזמה להציב מצלמות , אגף הביטחון בחברה לביטחון וסדר ציבורי      

מדובר באמצעי אשר יתרום להגברת הפיקוח על , ללא ספק. במוסדות החינוך
ואף יגביר הפיקוח על גורמים שליליים הנכנסים לשטחי בתי , התלמידים

  .הספר לשם ביצוע מעשי ונדליזם
נקבע שהצפייה בתוככי בתי , צלמות בתחום ראשון לציוןבתכנית פריסת המ      

ת בית הספר בשעות הלימודים ורק להם /תהיה בשליטה של מנהל, הספר
  .השליטה תעבור למוקד, לאחר שעות הלימודים. תותר צפייה

  

כי  ,2010בהתייחסו לקידום התנדבות התלמידים אמר שר החינוך בספטמבר   .ו    
לתוך הנתונים שיבטיחו תגמול כלכלי , נדבותההת תבחיןהחליט להכניס את 

במשרד פועלים כדי . 'נשירה וכו, במקביל לנתוני שיפור בבגרויות, לבתי הספר
במטרה שיעודדו יותר התנדבות בקרב , לערוך השתלמויות למנהלי בתי ספר

ב בתי הספר יתוגמלו כספית גם בנושאים האלה "משנת תשע. תלמידיהם
רד רואה קשר בין מעורבות בקהילה להשקעה המש. וייערכו השתלמויות

  .בלימודים
כי יש קשר בין מעורבות  ,אף צוין החינוך מהאגף החברתי קהילתי במשרד  .ז    

תחושת מסוגלות משמעותית נבנית . מלחמה בהתנהגויות סיכוןבין חברתית ל
, סמים, לא פעם היא משמשת בלם בפני אלימות. גם על ידי מעורבות חברתית

עודד יותר מעורבות בקרב בני נוער וזה עוד גורם שמוביל ל', וכואלכוהול 
  .בפעילות התנדבותיות

לאור ריבוי : חוזר על גניבות בבניין העירייההעירייה ל "פרסם מנכ 5.10.10-ב  .ח    
הינכם נקראים לנעול , מעובדי העירייה מחדריהם, שהיו לאחרונה, הגניבות

רנות לגבי אנשים זרים המסתובבים את חפציכם האישיים בארוניות ולגלות ע
אנו בוחנים אפשרות להציב מצלמות . באזור המשרדים ואינם שייכים למקום

  .ברחבי הבניין למניעת הישנות מקרים אלו

  השתתפות גורמי חוץ במימון עלויות העירייה ותאגידיה  4.33  

לרבות כאפשרות לסיוע במימון שעות , הנושא עלה כבר בדוחות קודמים  .א    
  .א במוסדות חינוך"יוח-א"יול

לקבל , שלח המבקר לנוגעים בדבר דוגמה של פנייה ממשרד החינוך 16.8.10-ב  .ב    
המבקר . הערות להצעת מבחנים למימון פעילות מתנדבים במערכת החינוך
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, ביקש לדעת אם גם לפעילות בעירנו מבקשים העירייה ותאגידיה מימון כזה
  .תם בנושאלרבות לצורך הפחתת עלות השתתפו

נולוגיה ל לגבי קול קורא שפרסמו המשרדים למדע וטכ"כן שאל המבקר כנ  .ג    
סים "במתנ, לביצוע חוגים מדעיים ברשויות המקומיות, מלאיםולענייני ג

  .ל"בהשתתפות המשרדים הנ, א"עובמינהלים קהילתיים בתש
ול לפעול מוצע לשק, לאור גובה עלות מימון העירייה ותאגידיה בתחומים אלה  .ד    

  .ובמעקב גורם מתכלל, בנושא על פי נוהל סבור לכל הנוגעים בדבר

  ובגנים ציבוריים החלפת חול בארגזי חול במוסדות חינוך  4.34  

לרבות בהקשר לתלונות שהתקבלו  ,הנושא עלה כבר בדוחות ביקורת בעבר  .א    
  .בנושא

לקראת תחילת  ,המבקר פנה לראש מינהל החינוך בשאלה על המצב בנושא  .ב    
  .א"ל תשע"שנה

  

  :29.8.10-בתגובה מ, ראש המינהל    
מהווה גם מפגע הדבר  .לא הוחלף חול מזה שנתיים ,צ"בכל גני הילדים ובחט    

  .הקבלן החדש טרם החל במלאכתו .ל יודע על כך"המנכ .ם בטיחותיבריאותי וג
  

בסך של  ר"תוספת תב, אישרה המועצה פה אחד 7.10.10- רק בישיבתה מ  .ג    
. להחלפת חול למתקני משחק בגנים ציבוריים ובגני ילדים, ח"ש 506,906

ר המקורי היה מיועד להחלפת חול "התוספת התבקשה בשל העובדה שהתב
  .ני הילדים בלבדגבגני ילדים ובפארקים ונוצל להחלפת החול ב

  

  :8.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
. והוא תחת השרביט של מינהל איכות הסביבהנושא החלפת החול הינו בעייתי     

בימים אלה יתווסף קבלן נוסף כדי להדביק . כרגע יש זכיין אחד שעוסק בהחלפה
  .אלא גם מסביב לו, החול יוחלף לא רק בארגזי החול. את הפער

  דיווחי נעדרים מבתי הספר  4.35  

           ים דווח כי במספר מקר ,נמסר 20.10.10- בישיבת פורום המוקד העירוני מ  .א    
שלא הגיעו בבוקר לבית ספר זלמן ארן  ,בערב על תלמידים נעדרים 17:00-ב

  .ובבית הספר לא נעשו פעולות לאיתורם
מומלץ . מינהל החינוך קיבל הנחיה להבהיר לבתי הספר את תחומי אחריותם  .ב    

נושא לכלל בתי הספר ולא רק לבית הספר ב את הטיפול שהמינהל יבהיר
  .ל"הנ

    

  :8.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך      
  .הופץ מכתב. טופל      

על פי מערכת אפיק של משרד  א"ל תשע"סטטוס חוזרי תשלומי הורים לשנה  4.36  
  החינוך

שם משרד , על מנת לקדם את אכיפת הוראות החוק בנושא תשלומי הורים  .א    
מאפשרת  המערכת. החינוך דגש על שקיפות המידע באמצעות מערכת אפיק

לכל אזרח לצפות בחוזרי התשלומים של בתי הספר באמצעות האינטרנט 
כפי שאושרו על ידי ועדת החינוך של , ולהשוותם לסכומים המותרים לגבייה

  .הכנסת ופורסמו על ידי המשרד
החוזר . המערכת מאפשרת לבתי הספר להזין את חוזר התשלומים הבית ספרי  .ב    

וח לציבור הרחב וזאת אך ורק לאחר אישור יוצג לצפייה באתר שיהיה פת
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חוזר התשלומים של המוסד עדיין לא "עד שיאושר יצוין כי . מפקח/הרפרנט
    ".המוסד אינו רשאי לגבות תשלום. אושר על ידי הפיקוח

בדקו עובדי הביקורת את סטטוס חוזרי התשלומים של בתי  סוף אוקטוברב  .ג    
  :ממצאיםהספר בעיר על פי מערכת אפיק ולהלן ה

  

מספר בתי ספר   פיקוח  שלב חינוך
  מאושרים

מספר בתי ספר 
  לא מאושרים

לא  %  כ"סה
  מאושרים

  
  יסודי

  39  36  14  22  ממלכתי
  60  5  3  2  ממלכתי דתי

  41  41  17  24  כ"סה
  

חטיבת 
  ביניים

  56  16  9  7  ממלכתי
  100  2  2  0  ממלכתי דתי

  61  18  11  7  כ"סה
  

חטיבה 
  עליונה

  64  11  7  4  ממלכתי
  100  2  2  0  ממלכתי דתי

  69  13  9  4  כ"סה
  51  72  37  35  כ"סה

  

מבתי  51%-ל, חודשיים לאחר פתיחת שנת הלימודיםמהטבלה לעיל נראה כי   .ד    
מחוזרי  41%לא אושרו : א"הספר בעיר לא אושרו תשלומי ההורים של תשע

                מהחוזרים של חטיבות הביניים  61%, התשלומים של בתי ספר יסודיים
  .רים של החטיבות העליונותמהחוז 69%-ו

  

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
  .לבתי הספר היסודיים ממלכתי וממלכתי דתי יש אישור במערכת אפיק  .א    
מלבד , ת ביניים ממלכתי וממלכתי דתי יש אישור במערכת אפיקולחטיב  .ב    

קיים אישור . עקב תקלה במערכת ההזנה שלהם, ביניים מיכה רייסרחטיבת 
  .ששלחה אלינו הודעה במייל, עקרוני על ידי מפקחת משרד החינוך

  .לבתי ספר תיכוניים ממלכתי וממלכתי דתי יש אישור במערכת אפיק  .ג    
יש אישור . לשני בתי ספר יסודיים בזרם ממלכתי חרדי אין כלל מערכת אפיק  .ד    

  .ח על חוזר תשלומי הוריםפיקו

  דרישות מול ביצוע, לימוד מקצועות הליבה  4.37  

  :כלהלן היו התוצאות .2006ה גם בשנת "מדינת ישראל השתתפה במבחני פיז  .א    
  .מדינות 57מבין  40-תלמידי ישראל במקום ה -אוריינות בקריאה   -      
  .2003תחום זה היה נושא הליבה במבחן . 39מקום  -מדעים   -      
  .נקודות מהממוצע הבינלאומי 60-55-ממוצע הציונים בישראל היה נמוך בכ  -      
פורסם כי ראש הממשלה אמר שצריך להעניק לכלל , 2009במחצית דצמבר   .ב    

מחשבים , לימודי מקצועות ליבה כמו מתמטיקה, השכבות במערכת החינוך
  . ושפה זרה

, 2010-ו 2009ינה לשנים כי על פי הצעת תקציב המד, פורסם 2009במאי   .ג    
לרוב , "שאינם מוכרים רשמית"המדינה תעניק מימון למוסדות חינוך 

רק בתנאי שיעמדו בתכנית הלימודים המומלצים על ידי , מוסדות חרדיים
ב ויקבלו לשורותיהם "יעמדו במבחני המיצ, )לימודי הליבה(משרד החינוך 

  .ים גם בעירנוהומלץ לוודא כי כך נוהג. תלמידים באופן שוויוני
מפרסומים נוספים עלה שהיקף לימודי הליבה נמוך במוסדות הוראה חרדים   .ד    

  .גם בהשוואה למוסדות כאלה לבנות ,ניםבל
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במוסדות  ה"ץ לדון בשתי עתירות שנגעו ללימודי הליב"היה אמור בג 6.9.10-ב  .ה    
) 'מיל(הפרופסורים אמנון רובינשטיין ואוריאל רייכמן ואלוף . החרדיים

עתרו לחייב את מוסדות הלימוד העל יסודיים לבנים , אלעזר שטרן
. ה הבסיסיים"ללמד את מקצועות הליב, )המתוקצבים על ידי המדינה(

כי מדובר בהסדר חברתי עוד , המדינה טענה בתשובתה לעתירת הפרופסורים
שנה  200ם לפני דגם הישיבות הליטאיות הוק. ני כןואף לפ, מקום המדינה

עתירת . ההשכלה' איומי'והתפתח לשמש כתריס לפני המודרניות ו
, 2008שנחקק בשנת , ה"הפרופסורים יצאה נגד חוק הפטור מתכנית הליב

על אף שמקצועות כמו , שאפשר למשרד החינוך לתקצב את הישיבות הקטנות
על  .ספרות והיסטוריה אינם נלמדים שם, גיאוגרפיה, מטיקהמת, אנגלית

צ "בבג(ניתן ללמוד גם מהחלטתו , ץ לדיון בנושא"החשיבות שמייחס בג
  .כי העתירה תידון בו בהרכב ייחודי של תשעה משופטיו ,)3752/10

להגביר את הפיקוח על כל , בעתירה השנייה דרש המרכז לפלורליזם יהודי  .ו    
, יים במגזר החרדי וכן על מוסדות החינוך העל יסודיים לבנותהמוסדות היסוד

  .ה"שבהם חלה חובת הליב
 - המרכז לפלורליזם יהודי ( ,3613/10בית המשפט העליון קבע בתיק בגצ       

מרכז החינוך העצמאי , משרד החינוך' התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ
מעיין החינוך התורני מרכז , לתלמודי תורה ובתי ספר בית יעקב בארץ ישראל

כי על המדינה להשיב תוך שלושה חודשים לעתירתו של המרכז , )בארץ ישראל
  .לפלורליזם יהודי

ד "למוד גם בעירנו מלקחי פסהמומלץ ל .נושא זה עלה כבר בביקורת בעבר  .ז    
  .לגבי מוסדות חינוך הנוגעים בדבר, ל"הנ

  חינוך בעירלאספקת שירותי בריאות במוסדות  1030/מכרז   4.38  

  .ה הצעה אחת בלבדוגשל ה"למכרז הנ  .א    
שהעירייה פנתה אליו מספר , ל העירייה לספק בטענה"פנה מנכ 16.9.10-ב  .ב    

בהם מסופקים על ידו  ,פעמים לצורך קבלת מידע בדבר מוסדות חינוך אחרים
לרבות המלצות ופירוט אודות היקף הפעילות  זאת. השירותים נשוא המכרז

הוא  ,ניתנה התייחסותו למידע המבקש מאחר ולא, ותם גופיםהכספית לא
  .זומן לשימוע בפני ועדת מכרזים

לאחר קבלת המלצות  ,נערך שימוע לספק והוחלט לדון בנושא 20.9.10-ב  .ג    
  .ואסמכתאות בעניין השירותים הספציפיים שהתבקשו במכרז

הוא שקל שוב  ,כי לאור הפגישה עמם, לוועדת מכרזים קכתב הספ 5.10.10-ב  .ד    
הספק התרשם שאין מצד העירייה הבנה . ל"את המשך מועמדותו למכרז הנ

לבין  ,השירותים הנדרשים במכרז קשבין היקף ועומ ,והכרה בגודל הפער
אין ספק שלא ניתן לתת השירותים . "האמצעים שהעירייה הקדישה לכך

בשיתוף פעולה ויצירתיות כדי להפיק את  במחירי המכרז ויהיה צורך
הוא החליט שלא להמשיך , לאור האמור". המקסימום מהאמצעים שהוקצו

    .בתהליך
כי הוא  ,ר הוועדה"אמר יו ,11.10.10 -מ 78/10בישיבת ועדת מכרזים מספר   .ה    

הוא הנחה את הגזבר לשקול האם . רואה בחומרה את האמור במכתב הספק
הוחלט לבטל . זרה מההצעה הינה בניגוד לתנאי המכרזשכן ח, לחלט ערבות

  .המכרז ולצאת למכרז חדש
  .מומלץ ללמוד מלקחי המקרה  .ו    
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  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
  .התקיים מכרז חדש ויש זכיין    

  בעיות שעלו בפורום המוקד העירוני  4.39  

  3.11.10-פורום המוקד העירוני מ  4.39.1    

החברה . באולפנה ברחוב ירושלים היתה גדר בבנייה במשך חודש  .א      
  .הכלכלית הבטיחה לסיים תוך שבוע

עובדי החברה לביטחון מקפידים הקפדה יתרה על כניסת עובדים   .ב      
  .לבתי ספר ועל קבלנים לדעת זאת

נדרש . הם סובלים מעכברים, בביצוע עבודות פיתוח סביב בתי הספר  .ג      
  .ההדברה שיתוף פעולה של

בבית ספר הדרים איימו בהשבתה עקב שיפוצי קיץ שלא לשביעות   .ד      
  .יתוקנו ובטח שהםבמקום נמצאו ליקויים קלים וה. רצונם

  24.11.10-פורום המוקד העירוני מ  4.39.2    

חברת מניב בדקו את המקום וקבעו . בבית ספר שלמון פרץ הביוב  .א      
והחלה מסכת של העברת אחריות , שהבעיה אינה בתחום אחריותם

, ע לא היו זמינים"משראשי אגפים בשפ. ע לחברת מניב"ממינהל שפ
  .חברת מניב פתרה את הבעיה, פנו אל ראש המינהל ובסופו של דבר

 גהעירוני היה צריך לנסות לחיי ל העירייה אמר שהמוקד"מנכ  .ב      
בו יש  ,בכל מקום במוסד ציבורי. למנהלים לבתיהם ולכל טלפון אחר

צריך מנהל התפעול במניב לצאת ולהכריע , אם הבעיה פרטית קספ
אם יש ספק מניב יטפלו . ע להצטרף אליו למקום"ועל מנהל משפ

  .ויגישו חיוב לעירייה
מומלץ לנהוג בנושאים אלה על פי , ותבעיות דומ/אם וכאשר יישנו תופעות      

  .לרבות לתפקוד בממשקים הנוגעים בדבר, נוהל מאושר

  קבלת החזרים ממשרד החינוך בגין פינויים באמבולנס  4.40  

כי מבדיקת , כתבה הממונה על פיקוח ובקרה בגזברות לסגנית הגזבר 21.9.10-ב    
  :הנושא שלעיל עלו הממצאים הבאים

אגף : כדלקמן, בחודש דצמבר, החינוך מתבצע אחת לשנההדיווח למשרד   .א    
חשבות מרכז את שמות התלמידים על פי ההזמנות המוקלדות בסעיף תקציבי 

המשרד אמור לבדוק את . ה אחת מרוכזת למשרדיועורך פני, 18122/740
  .הזכאות ולהעביר את ההחזר לחשבון העירייה

ן שמונה תלמידים שפונו נשלחה פנייה למשרד החינוך בגי 2009בשנת   .ב    
מבדיקה שערכה התברר כי העירייה לא קיבלה החזרי כספים . באמבולנס

חוסרים /הבקשה הוחזרה לעירייה בטענה שישנם ליקויים. ממשרד החינוך
בעקבות פנייתה נערך בירור עם אגף חינוך קדם יסודי ונמסר . בדיווח שהוגש

ביניהם נמצאו דרישות  יש לציין כי. כי לא ידוע היכן נמצאים המסמכים
  .שעל פיהן משרד החינוך מאשר החזר הוצאות, התשלום המקוריות

טרם נשלחה למשרד החינוך בקשה לקבלת החזרים בגין הזמנות שאושרו   .ג    
  .2010אמורה להישלח בדצמבר היתה הבקשה , כאמור לעיל. 2010בשנת 

ך אשר עליו במסגרת יום לימודים ארו, בשעות הצהריים עתלמיד שנפצ  .ד    
בשל היעדר אחריות של משרד  ,לא דווח למשרד החינוך, אחראית העירייה

המקרה אף לא דווח לחברה הביטוח של . החינוך לפעילויות בשעות אלה
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כיוון שאין מדובר במקרה חריג ובכל מקרה הסכום נמוך , העירייה
  .מההשתתפות העצמית של העירייה

להעבירם , 2009לאתר את מסמכי שנת  :ההנחיות שנמסרו לחשבות המינהל  .ה    
לסרוק את כרטיס ; למשרד החינוך ולערוך מעקב אחר קבלת החזרי כספים

על מנת לוודא שאין הזמנות נוספות , במקביל לסריקת הסעיף התקציבי קהספ
לבחון ; נרשמו בסעיף תקציבי אחרש, למגן דוד אדום בגין פינוי תלמידים

תדווח אחת  םייטב לעירייה א והאם, האם תדירות הדיווח ריאלית
  .או להשאיר את המתכונת הנוכחית, חצי שנה/לרבעון

  

  :12.12.10-בתגובה מ, הממונה על פיקוח ובקרה    
כלומר לא , לא נמצא 2009כי החומר לשנת , עדכנה חשבת מינהל החינוך 1.12.10-ב    

  .ל ייבדק"הנ. ח"ש 3,000-לדבריה מדובר ב. יוכלו לדווח למשרד החינוך
  

  המלצות  . 5

לרבות בהקשר לקביעת יעדים ותכנון רב  ,להשלים ביצוע המלצות מדוחות קודמים  5.1  
  .אישור נוהל מבנה ארגוני וחלוקת תפקידים וסמכויות, שנתי להשגתם

  

  :12.12.10- בתגובה מ, ל לאמרכלות"סמנכ    
גויס כוח אדם חיצוני . מינהל זה עובר רה ארגון אדיר בהיקפי פעילות ועולם תוכן    

  .בכיר במספר משרות וצריך בעתיד לתקננו בהתאם
  

הגברת הפיקוח והבקרה על הגשת דוחות כספיים בזמן כנדרש ועל אי חריגת יתרות   5.2  
  .מהמותר לכך על פי ההוראות

  

ולימוד לקחים גם לבחינת ההישגים  ,ב והבגרות"המיצניתוח תוצאות נתוני בחינות   5.3  
 לרבות לנתוני הנשירה וההנשרה, להמתן שקיפות לנתונים א. 6:6במעבר לשיטת 

  .כנהוג ברשויות גדולות אחרות, ועל ליקויי למידה
  

העדפת סמל בית ספר לכל , לימוד מלקחי הליקויים בניהול הכספי של מרכז רון  5.4  
  .עת הישנות חריגים כאלה במוסדות חינוך אחריםומני, מוסד אוטונומי

  

, רישיון הוראה/לרבות תעודת, השלמת נתונים החסרים למורים לצורך הוראתם  5.5  
ולוודא שלכל מורה מחליף יש , תואר אקדמי והכשרה ייחודית במקצוע ההוראה

  .את מלוא הניסיון והכישורים הנדרשים לכך
  

לרבות ללימוד עצמי , עת חירום ולאסון טבעלהשלים את היערכות המוסדות לש  5.6  
  .שלא במוסד באמצעים מתאימים בעת הצורך בכך

  

  .לוודא עם משרד הבריאות השלמת חיסון תלמידים שעדיין לא חוסנו כנדרש  5.7  
  

לרבות היתר , השלמת אישורים והיתרים חסרים לתפעול מוסדות חינוך כנדרש  5.8  
  .כולל מכיבוי אש, הנוגעים בדבר אישורים, תעודת גמר, 4טופס , בנייה

  

במלוא הנדרש מהם במסגרת תפקידם  ,לוודא עמידת מזכירת בתי הספר והשרתים  5.9  
  .מוסכם עמםבעמידת קבלנים קיום פיקוח על וכן 

  

  .גם כדוגמה לתלמידים, לנקוט אמצעי חיסכון בצריכת מים ואנרגיה  5.10  
  

, ולחקרם" מפגע/כמעט תאונה"גם על לדווח , לשפר את רמת הבטיחות במוסדות  5.11  
  .לנקוט אמצעים כלפי חריגות וחורגים החוזרים על עצמם. למניעת הישנותם
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האמצעים למניעת גניבות ואת רמת הניקיון  את, לשפר את בקרת המלאי והמצאי  5.12  
  .במוסדות הנוגעים בדבר

  

  :27.12.10-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
תוך  ,ספר מטופל באמצעות אגף הרכש במינהל אמרכלות נושא אינוונטר בתי  .א    

  .תיאום עם מינהל החינוך אגף אמרכלות
במקרים  .מצאי התאים מול הדוח הקייםה, עד היום נציג שבדק פעמיים בשנה  .ב    

גריעה מבוצעת על פי נהלים של ועדת  .אחדים היה צורך בהסבר על חוסרים
  .רכש

רכישות , מות ישירות למאגר האינוונטררכישות באמצעות העירייה מוזר  .ג    
באמצעות בתי ספר מעודכנות במערכת הבית ספרית ואחר כך במערכת 

  .העירונית
  

שקיפות מערכות המחשוב  את, ל הנוכחית"מתחילת שנה הלקבוע כיעד להשג  5.13  
  .המוסדיות וגם למבקרת חשבונות בתי הספר ולמטה המינהל

  

  :27.12.10-מבתגובה , ראש מינהל חינוך    
הוגשה הצעה לנוהל עבודה וטרם קיבלנו . התקיימה פגישה עם תא מנהלי בתי הספר    

  .נעדכן בהמשך. תשובה
  

לוודא יישום , לאור היקף החריגים במינהל שצוין בדוח הממונה על השכר  5.14  
לרבות מתן תרומה הולמת כנדרש עבור התמורה , הסיכומים שיחתמו על ידו

ג לזכאים "פשרות של תוספת תפוקה מעבודה תמורת השנל אושקל. המשולמת
זאת גם בהשוואה לתפוקה הנדרשת מעובדי  .ללא עלות נוספת לעירייה, לכך

  .תמורת השכר שהם מקבלים כמוצג גם בדוח, ההוראה ולאיכותה
  
  
  

  

      

  פעולות שננקטוה

שטח של נכסי ל ישיבה בנושא זמינות תיקי "קיים המנכ ,ר ועדת ביקורת"לבקשת יו  .1
  .העירייה

דיווח כי ערך סיור במספר בתי ספר ולדבריו לא קיימים תיקי שטח  החבר הוועד  .א  
מפתחי , יציאת חירום, תיק שטח אמור לכלול גם נתונים הנדסיים. במרבית המוסדות

ל שתיקי שטח "הוא ביקש מהמנכ. ברזי כיבוי אש ועוד, מיקום מטפים, סורגים
  .רייה ובבתי הספרימצאו במקום נגיש בעי

ל הסביר שדוחות המבקר משמשים כלי עבודה לתפעול ותפקוד המערכת "המנכ  .ב  
תיקי המבנה הקיימים . כל מה שעלה בדוח ביקורת יטופל בהליך הקבוע. העירונית

. עורכים מיפוי ובאם יהא צורך ישוחזרו תיקי בנייה ישנים. נמצאים בעירייה
  .ממושך מאודהתהליך  -כשמדובר במוסדות ציבור 

בהתאם לחוזר , ד סוף יולי יינתן מענהעו ,המנהלים יוכשרו, על דרכי מילוט בבתי ספר  .ג  
  .ל משרד החינוך"מנכ

  .הנותן שירותים בתחום כיבוי אש, העירייה מעסיקה יועץ -בנושא כיבוי אש   .ד  
  :22.6.10-מפרוטוקול ישיבת תא המנהלים מ  .2

  :נושאים לדיון  
הועלתה בעיית קריאות המוקד בשל אזעקה או נושאים  -העירוני קריאת המוקד   .א  

אב בית דתי ביום שישי שבת לא יכול . ענות אבות הבית להגיע למקוםיאחרים ואי ה
  :להלן החלטות. להגיע והמזכירה מצהירה שזה אינו מתוקף תפקידה
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  .הצעה ליצור מדרג של מחויבויות של בעלי תפקידים בתוך בתי הספר  -    
המזכירות . גדרת התפקיד מול אבות הביתהענון של הנהלים ויעירייה תעשה רה  -    

  .ר ועד העובדים"תיעזר גם ביו
לפיה אפשר יהיה לדעת מי אב , דור ב, ת תגיש רשימה של אבות בית דור איהאמרכל  -    

חובה עליו להגיע , א שעות גלובליות רדור א המתוקצב בהתאם למעמדו כדו. בית
  .שעות נוספותעוד לפני שמקבל 

לאחר תדרוך העירייה של אבות הבית והמזכירות מנהלת בית הספר תיצור את   -    
  .המדריך של בעלי התפקידים מה שמתאים לבית ספרה

מנהלת בית הספר הבאה בשבת ונפגעת בתאונה בדרך אינה מכוסה  - סוגייה לדון   -    
  .בהיבט הביטוחי

  

  :2.1.11-בתגובה מ, ראש מינהל חינוך    
במענה לפנייתה של אמרכלית מינהל החינוך , תשובתה של יועצת הביטוח העירונית    

היא הציעה לפנות  ,ולאור העובדה שמנהלי בתי הספר הם עובדי משרד החינוך
של המנהלים למקום " הקפצה"כי  ,למשרד החינוך ולקבל מהם אישור בכתב

לא גורעות מהכיסוי הביטוחי שעורך עבורם  ,לא בשעות העבודה המקובלות ,עבודתם
  .משרד החינוך

  

ראש מינהל החינוך הודיעה על ביטולי ימי היערכות במהלך אוגוסט  -ימי היערכות   .ב  
וזאת מחשש של אי הגעת מנהלים בעקבות גזרת הסתדרות המורים והארגון 

  .להימנעות של עובדי ההוראה מהגעה להשתלמויות במהלך הקיץ
המנהלות מבקשות שהבעיה של בית הספר שחרג בשימוש מים במוסד  -חיסכון במים   .ג  

תבוא לפתרון כדי שתדענה על כך מראש ולא להטיל סנקציה לפני שהן מודעות 
  :ל"הוחלט על שני שלבים בטיפול בנושא הנ .לבעיה

ישלח לכל בתי הספר השימוש במים והאם ישנה חריגה בבית ספרו או  -שלב ראשון     
יגיע אדם בר סמכא ממניב ייתן את : שני שלב  .וזאת ביחס לכל המצופה לשימוש, אל

  .דעתו המקצועית לסיבות לחריגה
ל להבהרת התהליך הדיאלוגי "באחריות ראש מינהל חינוך לקבוע פגישה עם המנכ    

  .עם המנהלות
חשוב לציין שבערים אחרות בתי הספר מקבלים תקציב מים וחשמל ולפיכך חריגה     

  .מההקצבה מאפשרת הוצאה כספית מתקציבי ניהול עצמי
שימוש . לבקש ממנהלי בתי הספר לדווח על מים שמנוצלים על ידי גופים אחרים  .ד  

 - ת רק לתלמידי בית הספר ובחדרי בית הספר על ידי קבלני משנה שנותנים שיר
ישה תקבע עוד פג .ובבדיקה של החשב, הנושא לבדיקה מול ממונה על נכסי עירייה

  .באוגוסט
לפיה יעלה  .בתום הביקורת פורסם על חתימת ההסכם לרפורמה בהוראה העל יסודית  .3

          היישום יעשה תחילה  .40-בשבוע ל 24-עות הלימוד יעלו משומשמעותית שכר המורים 
השעות  16. ל הקרובה והמשכו יתפרס על ארבע שנים נוספות"בתי ספר בשנה 50-ב

עשר שעות יוקצו לצורך השתלמויות ובדיקת : יחולקו באופן הבא השבועיות הנוספות
  .ושש שעות יוקצו ללימוד פרטני בקבוצות קטנות של עד חמישה תלמידים, עבודות

מכתב בנושא נוהל עבודה  ,שלחה ראש מינהל חינוך למנהלי בתי הספר 19.1.11-ב  .4
מנהלים ובהמלצת בסיכום עם תא ה: כלהלן, באמצעות קישור מערכת ניהול הכספים

הוחלט על נוהל עבודה באמצעות קישור מערכת ניהול הכספים , מבקר העירייה
בקשו תהמנהלים ה. הממוחשבת של בתי הספר עם יחידת הביקורת במינהל החינוך

  .המטפלת בניהול כספי בתי הספר, להעביר הנוהל למנהלת החשבונות או למזכירה

 


