
 

 

22

 

 מדור גני ילדי במחלקת החינו�
 

 הקדמה .1

שיי� ארגונית למחלקת החינו� ועיקר ) להל� המדור(המדור לגני ילדי�  .1.1
עיסוקו בהבטחת קיומ� והפעלת� ההולמי� של מוסדות חינו� לגיל 

 3חברות ותרבות ראשוני� לגילאי , שיאפשרו הקניית ערכי חברה, הר�
רתנו ופתיחת צוהר השרשת דפוסי ההתנהגות המקובלי� בחב, 6עד 

תו� הקניית כלי� ללמידה עצמית , לידע ולמידע על הסובב אות�
 .בעתיד

 
 :המטלות ותחומי האחריות העיקריי� ה�

  ביצוע פריסה של גני ילדי� בהתא� לנתוני� על תנודות  .1.1.1
 במגורי� של האוכלוסייה ועל סמ� ריבוי אוכלוסי� טבעי   

 ; צפוי

 ;ו� ילדי� ושיבוצ� בגני�גיבושה והפעלתה של תוכנית לריש .1.1.2

 תפעול , שיבו$ עובדי�(הפעלת� התקינה של גני הילדי�  .1.1.3
 ).'תחזוקת מבני� וכד, אספקת  ציוד וחומרי�, הגני�

. כוח האד� במדור מונה מנהלת במשרה מלאה ופקידה בחצי משרה .1.2
 .בנוס' נהנה מדור גני ילדי� משרותיי מזכירות של מחלקת החינו�

 , רת במדור גני ילדי� שבמחלקת החינו�מבקר העיריה ער� ביקו .1.3
 .תפקודו וניהולו של המדור, תו� התייחסות לארגונו

 .ו"ז ותשנ"הביקורת התייחסה לשנות הלימודי� תשנ
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 מטרת הביקורת .2

המטרה הייתה לעמוד על תיפקדו של מדור גני ילדי� ולבצע ביקורת  .2.1
, במדורובחינת שלבי הביצוע המבוצעי� , בונה תו� שיפור התהליכי�

תיקו� הליקויי� ויישומ� של , תו� הקפדה על גיבוש הממצאי� והמלצות
 .ההמלצות שגובשו

 :להל� הנושאי� העיקריי� שנבדקו במהל� הביקורת .2.2

 .  מימו� משרד החינו� בגני חובה .2.2.1

 .  מימו� משרד החינו� בגני טרו� חובה .2.2.2

 .  הליכי גביית שכר לימוד בגני טרו� חובה .2.2.3

 מעיי�  "בחינו� המשולב וברשת , חד  הטיפול בחינו� המיו .2.2.4
 ".      החינו� התורני

 .  הליכי גביית אגרות בגני חובה .2.2.5

 ).גננות וסייעות( כוח אד� במדור ובגני ילדי�  .2.2.6

 י העיריה מידי חודש לגני"  ניהול תקציבי� המועברי� ע .2.2.7
 ).שוטפות(      הילדי� 

 .  נוהלי טיפול ואכיפת גביית חובות .2.2.8

 . ומקורות המימו�  נוהל אבטחת הגני� .2.2.9

 .רכישות ציוד וחומרי� לגני� .2.2.10

 .זכאות הילדי� להסעות והנהלי� הקשורי� לכ� .2.2.11

 דיווחי� למשרד החינו� ולחברה לאוטומציה ומעקב אחר .2.2.12
       קליטת הנתוני�

 . נוהל רישו� ושיבו$ הילדי� בג�
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 מבוא .3

        :                 ז ב"נכו� לשנת הלימודי� תשנ, ילדי� מטפל/מדור גני .3.1
 מתוכ� שייכי� לחינו� הממלכתי הדתי ואחד חינו� 8( גני חובה 51

 ).תורני 
 ). מתוכ� שייכי� לחינו� הממלכתי הדתי9(  גני טרו� חובה 39
  .                                                                                  גני חינו� מיוחד10
.                                                                                                                                                               ני    ג� של החינו� התור1
     גני חינו� משולב2

 ).ד" גני� של הממ17כולל  ( גני�103 כ"סה

 ".עיי� החינו� התורנימ"במצבת גני החובה קיי� ג� אחד של  .3.2
מתפקד כמעט באופ� עצמאי בכל , "מעיי� החינו� התורני"ג� זה של 

א� , הקשור לתחו� הפדגוגי כולל תשלומי משכורות לגננות ולסייעות
שרות , ציוד, הוא כ� מקבל שירותי� מהעיריה בתחו� האחזקה

 .וכ� תקציבי� שוטפי�, פסיכולוגי

 ילדי� שלגביה� 32 /בהיק' של כג� חובה , "מעיי� החינו� התורני"ב .3.3
 . ילדי� במחלקת החינו� של העיריה/הרישו� מבוצע דר� מדור גני

 :ז"סבא לשנת תשנ/להל� התפלגות מספר הילדי� בכפר .3.4
 

 . ילדי�1175 /  ילדי ג� חובה
 

 . ילדי�1584 / ילדי טרו� חובה 
  ילדי�2759    :כ"סה
 

שנמצא מחו$ לטווח על פי הגדרות משרד החינו� ילד חריג הוא ילד  .3.5
 : ז למדו בגני הרשות"בשנת הלימודי� תשנ. 3/5הגילאי� 

 זאת על פי אישור מיוחד של,  ילדי� חריגי� בגני טרו� חובה21.  1                       
 .                            משרד החינו�

  שאמורי�6ילדי� אלו ה� בגילאי .  ילדי� חריגי� בגני החובה181. 2  
      ללמוד בבית ספר א� על פי בקשה מיוחדת שמאושרת במדור נשארי�  

 .  ללמוד בג� שנה נוספת                         
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 מימו� משרד החינו� בגני חובה .4
 

השתתפות משרד החינו� במימו� הוצאות השכר של סגל העובדי� בגני�  .4.1
ילדי� בהתא� לתק� גני ה, נקבעת בהתא� למספר הילדי� בגני חובה

 .י משרד החינו�"כפי שנקבע ע, בעיריה
משרד החינו� קבע תק� באשר למספר הילדי� בכיתת ג� וקבע תק� 

 .לשטח של כיתת ג�
 

 ילדי� 35 /תק� למספר הילדי� בכיתת ג� תקנית בחינו� הרגיל נקבעה ל .4.2
 ).על חינו� מיוחד ראה בהמש�(

 השתתפות לצור� חישוב, "מספר תלמידי� למשרה"נקבע תק� , כ�/כמו
  תלמידי� לרשות כעירית 33לפי , המשרד במימו� גני� בגיל חובה

 .המקבלת מענק ממשרד החינו�, סבא/כפר

מספר גני הילדי� שמשרד החינו� משתת' במימו� הוצאות השכר של  .4.3
כ מספר הילדי� "י חלוקת סה"מחושב עקרונית ע, הגננות והסייעות

חות מתק� מספר ילדי� גני� בפ" אכלוס"לפיכ� . הכולל במספר התק�
או לחילופי� , גור� ותור� להוצאה כספית מיותרת של עיריה, למשרה

 .הילדי�/תור� להגדלת הגירעו� העיריה מהפעלת גני
כמוב� שאכלוס ג� במספר ילדי� המתקרב לתק� המקסימלי תור� 

 .להקטנת הגירעו� או להשתתפות פחותה של העיריה בעניי� זה

 

ט� מהנדרש בתק� וכאשר ג� ילדי� ממוק� במקרי� ששטח כיתת ג� ק .4.4
והעיריה משבצת בג� מספר ילדי� , בשכונה מרוחקת משכונות אחרות

נוהג משרד החינו� לפצות את הרשות בהפרש בי� מספר , 35 /הקט� מ
 .  ילדי� בכיתה35הילדי� בפועל לבי� התק� של 

 

 נ� בפועל יש.  גני�40סבא לפי נוסחת משרד החינו� היינו /התק� בכפר .4.5
 .י משרד החינו� לגבי גני חובה בלבד" גני� וההפרש ממומ� ע51

ז בחלוקה "התפלגות מספר הילדי� שלמדו בגני הילדי� בשנת תשנ .4.6
 :לגני�

 

הפרש בי� המצב בפועל  תלמידי בפועל' מס סוג הג�
 לתקו משרד החינו�

 208 1584 טרו� חובה
 162 1175 חובה
 370 2759 כ"סה

 
, לא כולל חינו� מיוחד( גני הרשות 90 מתו� 45י מהממצאי� עולה כ 

 תלמידי� לפי 30 /מאוכלסי� בפחות מ, 50%המהווי� ) משולב ותורני
 ):ח"ראה נ�פחי� בסו' הדו(חלוקה הבאה 
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  תלמיד   33 / גני� מאוכלסי� בפחות מ32,  גני חובה51מתו�  .4.6.1
 .    בכל ג�

 
  תלמיד      33 " כיתות גני החובה שמאוכלסי בפחות מ32    

    תורמות כאמור להגדלת הגירעו� של העיריה מהפעלת גני
 .   אלו

  33 / גני� מאוכלסי� בפחות מ32,  גני טרו� חובה39מתו�     
 .    תלמיד בכל ג�

 
  תלמיד 33 "שמאוכלסי בפחות מ,  כיתות גני טרו חובה32   

 ות   ולאו דווקא בשל הסיבות שמשרד החינו� מפצה את הרש
 ג ה תורמי להגדלת הגירעו� של העיריה,    בגני

 .   מהפעלת

 :ס באופ� הבא"הסתכמו גירעונות גני ילדי� בעירית כ, 1995בשנת  .4.7
 
 גירעו�   הוצאות   הכנסות   

 
  1,608,175 7,782,921 6,174,746טרו� חובה  

 1,302,855 3,428,571  2,125,716          חובה
           462,8,300 11,211,492 2,911,030 

 
 ח " ש2,911,030הגירעו� העירוני מהפעלת גני� המסתכ� בס� 

 . מעבר להכנסות35%מהווה חריגה של 
 

 ח המהווי�" ש1,418,208 /ביצוע ההוצאות היה גבוה מהתקציב ב        .4.8
 . חריגה13%

 ח"     ש12,629,700 :תקציב
 ח"ש     11,211,492  :ביצוע
 ח"       ש1,418,208  :חריגה

 
ח גירעו� " ש20,538 /ביצוע ההכנסות לעומת זאת היה נמו� מהתקציב ב

 . גירעו�0.25%המהווה 
 ח" ש8,321,000    :תקציב
 ח" ש8,300,462     :ביצוע
 ח"      ש20,538     :הפרש

 
 ).4/3גילאי (ל בגני טרו� חובה "הנחות השתתפות משרד החינו� בשכ

 ועקרונית הורי הילדי� חייבי� 3/4על גילאי חוק חינו� חובה אינו חל  .4.9
המחושב , משרד החינו� קבע שכר לימוד מדורג. בתשלו� שכר לימוד

 .ממוצע לנפש, לפי גובה ההכנסה החודשית ברוטו
 מ� ההפרש בי� שכר הלימוד המלא 75%השתתפות משרד החינו� הינה 

 .לבי� תשלו� ההורי� לפי דרגות ההנחה שנקבעו לה�
לבי� תשלומי ההורי� , ס� עלויות הפעלת גני הילדי� בפועלההפרש בי� 

 .מוטל על העיריה ומשול� מתקציבה, והשתתפות משרד החינו�
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המחייבות את הרשויות המקומיות לגבי , המשרד קובע אמות מידה .4.10
 .דרגות שכר הלימוד ומת� הנחות לקבוצות אוכלוסייה שונות

דרגת ההנחה המירבית . 90% / ל/ 0% דרגות הנחה הנעות בי� 10נקבעו 
 . הנחה משכר הלימוד המלא90% /מזכה ב) 1מספר (

 ניתנת אוטומטית לכל ילד נוס' במשפחה הלומד 10%הנחה בשיעור של 
, ל"או בג� פרטי וכ� עבור אח המשרת בצה) טרו� חובה(בג� עירוני 

 .'הלומד בישיבה וכו

י  מסכו� ההנחה שמקבלי� הור75%משרד החינו� מממ� לכאורה  .4.11
 . הנותרי�25% /י הקריטריוני� והעיריה אמורה לשאת ב"עפ, הילדי�
זאת מאחר ,  הנחה25% /החלק המוטל על העיריה גדול מ, למעשה

ח עלות " ש3,460 /שתשלומי משרד החינו� בפועל מבוססי� על כ
סכו� שהינו נמו� משכר הלימוד , ו"לשנת הלימודי� תשנ, לתלמיד ג�

 .ח" ש4820בפועל שהוא 

קבע ,  מאמות המידה למת� הנחות על בסיס גובה הכנסה לנפשלבד .4.12
  90%המשרד ג� הנחה לקבוצת אוכלוסייה נוספת בשיעור של 

 ).לעולי� חדשי�(

 21/1/96נכו� ) ללא ילדי שכונות שיקו�( ילדי� 476כי , מהביקורת עולה .4.13
ז הנחות "ל תשנ"קיבלנו בשנה,  מתו� כל ילדי טרו� חובה44%המהווי� 
 .90% / ל10%י משרד החינו� בשיעורי� הנעי� בי� "עהמוכרות 
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5.  נוהל התשלומי

ההורי� חותמי� על . לילדי טרו� חובה כאמור שכר לימוד מדורג .5.1
הניכוי מתחיל בספטמבר כאשר הסכו� , הוראת קבע בעת הרישו�

 .ח לילד" ש482ז היינו "המקסימלי לתשלו� לשנת תשנ

בהתא� להנחיות משרד , ילדי�/י מדור גני"דרגת ההנחה נקבעת ע .5.2
 .החינו�

ילדי� מפרס� בלוחות המודעות שבזמ� הרישו� נית� לקבל /מדור גני .5.3
ההורי� . י משרד החינו�"י קריטריוני� שמוכתבי� ע"הנחות עפ

שמעוניני� בהנחה צריכי� בפניית� למדור להצטייד במסמכי� תומכי� 
 .לצור� הוכחת זכאות� להנחה

להמציא שלושה תלושי , � כשכירי�העובדי, כתיעוד מתבקשי� ההורי� .5.4
 .נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת, שכר לחודשי� אוקטובר

 .'מתבקשי� להמציא שומות מס הכנסה וכד, שה� עצמאי�, הורי�
 ספטמבר ועד סו' 1 /מתחילת שנת הלימודי� ב, תוק' מת� ההנחה

 .חודש פברואר

י "עפ, ילדי� מחשבת את ההכנסה לנפש במשפחה/פקידה במדור גני .5.5
בהתא� לטבלאות , תלושי השכר שהומצאו לה וקובעת את דרגת ההנחה

 .והנחיות של משרד החינו�
י חלוקת ההכנסה הממוצעת של "ע, ההכנסה לנפש מחושבת באורח ידני

, בתוספת קצבת ילדי� מביטוח לאומי, ההורי� באות� שלושה חודשי�
) 18יל ילדי� עד ג(מספר הנפשות במשפחה . למספר הנפשות במשפחה

 .נלקח מספח תעודת הזהות של ההורי�

לוקחי� בחשבו� את המשכורת הגבוהה  , במקרי� שג� האישה עובדת .5.6
 .לצור� החישוב, משכר  הברוטו של המשכורת הנמוכה) 50%(ומחצית 

י הנחיות "מנהלת מדור גני ילדי� מחשבת את דרגת ההנחה עפ, כאמור .5.7
קרי� שההכנסה אבל במקרי� מסובכי� או במ, של משרד החינו�

נהוג לשלוח את הבקשה למשרד החינו� , המדווחת נראית בלתי סבירה
 .לצור� ביצוע בדיקה ואימות הנתוני�

, נעשית כולה באופ� ידני, העבודה במדור לצור� קביעת דרגת ההנחה .5.8
 .ללא סדרי בידוק ובקרה מספיקי�

חלוקה למספר , פעולה זו כוללת סיכו� ההכנסות של בני המשפחה
, בכל שלבי עבודה אלה. ות ומציאת דרגת ההנחה המתאימההנפש

מאחר שהפעולות , יכולות ליפול טעויות שהאפשרות לגלות� היא קטנה
 .י אד� אחד ללא סדרי בידוק נוספי�"נערכות ע

דרוש לדעת הביקורת לשנות את סדרי העבודה ולעבור לעבודה 
 .ממוחשבת

ע את החישובי� בתוכנה של החברה לאוטומציה קיימת אפשרות לבצ .5.9
הנערכי� כיו� ידנית ולקבוע את דרגת ההנחה בהתא� לנתוני� 

דרוש לדעת הביקורת שהמדור יקבל מחשב וישתמש . המוזני�
י הזנת המחשב בנתוני השכר לשלושה חודשי� ומספר "ע, באפשרות זו

 .פעולת החישוב וקביעת דרגת ההנחה תבוצע באמצעות תוכנה. נפשות
אמצעות המחשב יש בה כדי ליעל את העבודה המעבר לשיטת עבודה ב

 .ולהקטי� את האפשרויות לטעויות
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 על התפלגות מספר התלמידי�) 96נכו� לנובמבר (להל� נתוני�  .5.10
 לא כולל ילדי(ז "ל תשנ" בהתא� לדרגות ההנחה שקיבלו ההורי� בשנה

 ): שכונות שיקו�

 ' מס
 'סד

 שיעור
ההנח
 ה

 מספר דרגה 
 ילדי

אחוז 
 כ"מסה

 הילדי

 הערות

 'ה 'ד 'ג 'ב 'א 
1. 0% 10 1021 68%  
2. 10% 9 139 9%  
3. 20% 8 19 1%  
4. 30% 7 18 1%  
5. 40% 6 15 1%  
6. 50% 5 34 2%  
7. 60% 4 35 2%  
8. 70% 3 29 2%  
9. 80% 2 26 2%  
י "י מדור גנ"ע 11% 161 1 90% 10

משרד + 
 החינו�

 .הגני� נהני� מהנחה כזו או אחרת מכלל  ילדי 32%יוצא איפוא כי  .5.11

 ביטוח תאונות אישיות .5.12
בגני חובה הביטוח משול� במסגרת אגרת השירותי� הנגבה באמצעות 

 .מחלקת הגביה
 

בתחילת כל שנת . ביטוח תאונות אישיות אינו חובה, בגני טרו� חובה
מעביר את הסכו� , לימודי� שולחי� חוזר להורי� ומי שמעוניי� לשל�

 .גביה' ילדי� למח/ שמעבירה את הכס' דר� מדור גניהדרוש לגננת
 

 .י משרד החינו�"ע'  כל הילדי� מבוטחי� באופ� אוטומטי בביטוח צד ג

 

 יהיהנחות לעובדי עיר .6

 . העיריה נוהגת להעניק הנחות משכר לימוד לילדי עובדי העיריה .6.1
 .כפי שנמסר לביקורת נוהג זה קיי� בעיריה שני� רבות

יה ניתנות אוטומטית בהתא� להיק' המשרה של הנחות לעובדי העיר
 .העובד

 משרה ולמשרות חלקיות ההנחות 100% / ל30%ההנחות ה� בהיק' של 
 .יחסיות לחלקיות המשרה

כ� הוא /י משרד החינו� ועל"ע" מוכרות"הנחות לעובדי העיריה אינ�  .6.2
יוצא אפוא כי מלוא סכו� ההנחה מוטל על . אינו משתת' במימומ�

 .ה ומשול� מקופת העיריהתקציב העירי

 

מת� הנחות לעובדי העיריה בשכר , בהתא� להוראות פקודת מס הכנסה .6.3
הלימוד הינה שווי הטבה אותה יש לצר' להכנסת העובד ולנכות ממנה 
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נמצא כי העיריה אינה מחייבת את . בהתא� למס השולי של העובד, מס
את העובדי� בהטבה המוענקת לה� ואינה משלמת את המס המתבקש ז

 . בניגוד להוראת החוב
את שווי , לו מוענקת הנחה, לדעת הביקורת יש לזקו' לשכרו של העובד

 .לחשב ולנכות משכרו את המס הנובע מכ�, ההטבה המוענקת לו

 
 בדומה לעובדי 30% עובדי ההוראה בכפר סבא נהני� מהנחה בגובה      6.4

ל "כדי שהנ) המעסיק(על הטבה זו יש לדווח למשרד החינו� . עיריה
כנדרש , יצר' את שווי ההטבה להכנסת העובדי� לצור� ניכוי מס

 . בפועל דבר זה לא מבוצע. מפקודת מס הכנסה
 

הענקת הנחה לעובדי הוראה אשר אינ� עובדי עיריה אלא עובדי� של        6.5
מבדיקה שערכה . משרד החינו� היא דבר תמוהה בעיני הביקורת

מוציאה העיריה על  ) 1997נכו� ינואר  (הביקורת נמצא שבחישוב שנתי
בחלוקה , ח" ש137,360הנחות לעובדי עיריה ועובדי הוראה סכו� של 

 :הבאה
 

 ז"ל תשנ"ס� שווי הנחה לשנה שווי הנחה בחישוב חודשי 
 65,600  6,560 עובדי עיריה
 71,760 7,176 עובדי הוראה

 137,360 13,736 כ"סה
 

 מס� תקציבי חומרי העבודה 76%ח מהווה " ש137,360סכו� של 
למע� . והניקיו� וכ� מתקציבי ההצטיידות הדידקטית של מדור גני ילדי�

ולאור המצוקה הכספית בה שרוי המדור יש לדעת , מנהל תקי�
) המיועדות לעובדי עיריה(הביקורת לשקול את המש� הענקת הנחות 

 .לעובדי� אשר אי� בינ� ובי� העיריה קשרי עובד מעביד
 

 נו� מיוחדחי .7

, השתתפות משרד החינו� במימו� הוצאות גני ילדי� בחינו� המיוחד .7.1
 .שונה מאשר בחינו� הרגיל
נכללי� ילדי� שאינ� מסוגלי� להשתלב , במסגרת החינו� המיוחד

 .בכיתות ג� רגילות בגי� קשיי� התפתחותי�

נמו� יותר מאשר בחינו� , תק� האכלוס של כיתות הג� בחינו� המיוחד .7.2
 . ילדי� בכיתת ג�12 עד 11מגיע לכדי הרגיל ו

בתחשיבי� לצור� קביעת סכו� ההשתתפות במימו� הוצאות הגני�  .7.3
מוסי' משרד החינו� סכומי� המשלימי� את התק� של , בחינו� המיוחד

. ילדי�35הג� בחינו� המיוחד לפי 
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 ג� משולב .8

שמאכלס בתוכו כשני שלישי� " משולב"קיי� סוג נוס' של ג� שנקרא ג�  .8.1
 ילדי� 20י התק� "א עפ"ז, די� רגילי� ועוד כשליש ילדי� משתלבי�יל

 ).קשאי למידה או הסתגלות(  ילדי� משתלבי� 10 /רגילי� ו
המאכלס בפועל , "גפ�"ג� , סבא פועלי� שני גני� משולבי�/בכפר
" שח'"וג� ,  משתלבי�12 ילדי� רגילי� ועוד 17ז "ל תשנ"בשנה

 .  משתלבי�10 ילדי� רגילי� ועוד 15המאכלס 
כ� , הילדי� המשתלבי� הינ� בעלי קשיי למידה במידה מעטה יחסית

 .שנית� לשלב� במסגרת של ילדי� רגילי�
השוני בי� ג� משולב לג� רגיל הוא בכ� שמוחזקות בכל אחד מה� שתי 

 .קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק, סייעות וכ� שתי גננות
 .ו�י משרד החינ"תקני� נוספי� אלה ממומני� ע

 "מעיי� החינו� התורני" .9

, "מעיי� החינו� התורני"סבא ג� אחד של /ישנו בכפר, כמוזכר לעיל .9.1
י "כאשר רישו� הילדי� לג� מבוצע ע, שמתפקד כמעט באופ� עצמאי

 . העיריה
כל הקשור לתחו� הפדגוגי וכ� תשלומי משכורות לגננות ולסייעות נעשה 

, א� האחזקה, "� התורנימעיי� החינו"ידי רשת /ג� כ� באופ� עצמאי על
י "השירות הפסיכולוגי וגננת שיח ממומני� ע, הציוד, השירותי�

 .העיריה

 

 גביית אגרת חינו� ושירותי נוספי בגני חובה .10

גני החובה פועלי� מתוק' חוק חינו� חובה ולפיכ� הלימודי� בה�  .10.1
בגני� אלו משלמי� ההורי� אגרה שנתית . פטורי� משכר לימוד

ח " ש68 /המורכב מ, ח" ש92ו עמד על "לימודי� תשנשסכומה בשנת ה
 .ח עבור ביטוח תאונות אישיות" ש24 /עבור משחקי� וחומרי מלאכה ו

י מחלקת הגביה במהל� "הודעות לתשלו� נשלחות לבית הורי הילדי� ע
 .  נובמבר/החודשי� אוקטובר 

י ועד ההורי� ה� "י הגננת או ע"כספי� עבור אוכל וריתמיקה נגבי� ע .10.2
 .בגני חובה וה� בגני טרו� חובה

א� לא תמיד , כספי� אלו צריכי� להיות מוחזקי� בחשבו� בנק מיוחד
ולעתי� הכספי� מוחזקי� בחשבו� השוט' של , יש הקפדה בעניי� זה

 . הגננת

בעבור . ח לחודש עבור כל ילד" ש40עלות האוכל והוצאות דומות הינה  .10.3
� לדרישתה של עלות שעורי הריתמיקה משלמי� ההורי� בהתא

ח לחודש וסכו� זה " ש650 /כאשר העלות הממוצעת הינה כ, המורה
 .מתחלק בי� כל ההורי� בג�

את עלות שעורי ,  גני� שמשרד החינו� מממ�30ישנה קבוצה של 
.הריתמיקה
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11.  כוח אד בגני הילדי

 :סגל העובדות בגני הילדי� מורכב משתי קבוצות .11.1
  

י משרד החינו� ואי� בי� העיריה "קות הגננות ע מבחינה ארגונית מועס/ גננות .א
משרד החינו� משל� את שכר� של כל הגננות . לבינ� יחסי עובד מעביד 
י העיריה לרבות גני� שלא במסגרת חוק חינו� "המופעלי� עהעובדות בגני�  
ומחייב את העיריה בהוצאות ") מעיי� החינו� התורני"למעט הג� של (, חובה 
י ההסבר "עפ(השכר של הגננות שמעל למתחייב על פי התק� בגני חובה  
 ). לעיל4בסעי'  

 
  .מגיע יו� חופשי לכל גננת, כתוצאה מהמעבר לחמישה ימי עבודה 
מגיע יו� חופשי נוס' פע� בשבועיי� לגננות , בנוס' ליו� החופשי הראשו� 
 . 14הקבועות בתנאי שיש לה� ילדי� מתחת לגיל  
הגננות המשלימות ה� אלה המבצעות את הפעילות , בימי� חופשיי� הללו 
 .בגני� 

 
              .י העיריה על פי תנאי העסקת� של עובדי עיריות"מועסקות ע /סייעות.        ב

 .שבוע העבודה בגני� היה ב� שישה ימי�, עד לפני מספר שני� .11.2
בהתא� להסכ� ארצי ע� , ע� המעבר לשבוע עבודה ב� חמישה ימי�

 משרות של סייעות 12נוצר צור� בהעסקת , הסתדרות הפקידי�
יוצא , בפועל. הממלאות מקו� בהיקפי� שוני� להשלמת ימי העבודה

זאת כדי להימנע , 31ת תקני� אלו הוא שמספר הסייעות שממלאו
כתוצאה מכ� השיבו$ והטיפול בכוח אד� הופ� מורכב יותר . מקביעות

 .דבר המקשה את העבודה של המדור

 י מדור "מעקב הנוכחות של הסייעות ושיבו$ הממלאות מקו� נעשה ע .11.3
י הגננות "כאשר הדיווח לגביה� מועבר מידי חודש ע, ילדי�/גני

לא לפני , לצור� קביעת שכר�, ילדי� לגזברות/ור גנידר� מד, הקבועות
מנהל המחלקה ומנהל , בדיקה ואישור בחתימת אחראית המדור

 .המנגנו�

 סייעות /משמשות בתפקיד גננות, מהבדיקה עולה שבמהל� חודש אחד .11.4
דבר שאינו מוסי' ליציבות ועקביות בחינו� , ארבע עובדות לפחות

י� ברחבי האר$ ולאו דווקא בגני תופעה זו קיימת בכל הגנ. (הילדי�
כתוצאה מהמעבר לחמישה ימי עבודה , כאמור, התופעה נגרמה). ס"כ

אלא כהארת הנושא לתשומת , החינו�' ולכ� אי� זו הערה למח, בשבוע
.לב בלבד
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בהתא� להסכ� ע� ,  שעות עבודה בחודש184 /הסייעות חייבות ב .11.5
 .כמו עובדי העיריה האחרי�, הסתדרות הפקידי�

 8.5 שעות ביו� במקו� 5.5 /כ,  שעות בלבד120 /ה� עובדות כ, פועלב
, חגי� ופגרת לימודי�, ה� מקבלות שכר ג� בעת חופשות, כ�/כמו. שעות

 .א' שה� אינ� עובדות בתקופות אלו/על
מומל$ לבחו� העסקת� של הסייעות בתקופת החופשות אפילו בעיסוקי� 

 אינה ישימה לאור ניסיו� א� מכיוו� שהמלצה זו כנראה, מחו$ לגני�
, מ למנוע בזבוז"מומל$ לקלוט את הסייעות למשרות חלקיות ע, העבר

 .כפי שהדבר בא לידי ביטוי מפסקה זו

 

 שיבו' הגננות והסייעות .12

לעיריה אי� . י המפקחת של משרד החינו�"שיבו$ הגננות נעשה ע .12.1
 .מעורבות בנושא זה באופ� עקרוני

בל הערות מהרשות בנושא השיבו$ המפקחת פתוחה לק, באופ� מעשי 
 .במסגרת הסבירות

בכפר סבא יש מפקחת של משרד החינו� המופקדת על פיקוח גני 
 .לגני הממלכתי דתי לגני� המיוחדי� יש מפקחת נפרדת. הרשות

י הרשות ובהתייעצות ע� מפקחות משרד "שיבו$ הסייעות נעשה ע .12.2
 .החינו�

 הרישו� בעזרת מחשב כאמור אי� מדור גני הילדי� מבצע את תהלי� .12.3
 .י מחשב"ולמעשה רק ניהול הגני� מבוצע ע

נמצא שמחשב מנהלת , י המבקר ע� מנהלת המדור"משיחה שנערכה ע
יוצא א� כ� . מדור גני ילדי� אינו מחובר לממשק ניהול הגני�

שלמנהלת המדור אי� את הכלי� הנאותי� לבצע את עבודתה בצורה 
 .הולמת

מחשב מנהלת מדור גני הילדי� לממשק לדעת הביקורת יש לחבר את 
 .ל"הנ

מבוצע בשיטה זהה לעובדי העיריה ', קידומ� של הסייעות בדרגות וכו .12.4
   .הרגילי�

13.  ניהול תקציבי גני שוטפי

הרשות מעבירה לגני חובה וטרו� חובה תקציב חודשי לצרכי� שוטפי�  .13.1
י הגזברות "העברת הכספי� נעשית ע. ח לילד" ש10של הגני� בס� של 

ח סטטיסטי מעודכ� הכולל את מספר "בסו' כל חודש על סמ� דו
 .ילדי�/י מדור גני"הילדי� בכל ג� וג� שמועבר ע

אחת לחודשי� מקבלות הגננות הזמנה לגשת לסני' בנק מזרחי בעיר 
הגננות יכולות להשתמש בכספי� אלו לצורכיה� . ולמשו� את הכספי�

 .יא על קניותיה�להמצ תמורת חשבוניות שה� צריכות , השוטפי�
  35 מכספי השוטפות של ג� ע� 50%גני החינו� המיוחד מקבלי�  
 . ילדי�4 / 10א' שכידוע הגני� מוני� בי� /על, ילדי� 

ילדי� /ובמדור גני, שאי� לא' גור� בעיריה בכלל, מהביקורת עולה .13.2
, י הגננות"הנרכש ע) למעט ציוד מתכלה(מעקב ובקרה על הציוד , בפרט



 

 

34

 

י הגננות וג� "ס החשבוניות שמועברות לתשלו� ע"בלבד עאלא בדיעבד 
זאת והואיל שבחלק גדול מהמקרי� החשבוניות . זאת בעירבו� מוגבל

: אלא כוללניות כמו למשל, אינ� מפורטות ע� כל הפריטי� שנרכשו
בעקבות ממצאי הביקורת הפי$ בחודש . 'חומרי ניקוי וכו, צעצועי�

 לגננות המודיע על חובת פירוט הציוד  מדור גני ילדי� חוזר1997ינואר 
 . הנרכש על יד�

יש לרענ� את ההנחיות לגננות בנושא הפריטי� שמותרי� לרכישה  .13.3
וכ� לציי� שבמקרי� שתהייה חריגה מההנחיות ינקטו , מכספי השוטפות

 .סנקציות באמצעות קיזוז ההוצאות שלא אושרו

חשבו� לא נית� היה לבדוק את ניהול החשבונות באמצעות דפי  .13.4
כ אי� הגננות מחזיקות חשבונות "כיוו� שבד, של הבנקי�) תדפיסי�(

הגננות אינ� נוהגות לערו� . י הנהלי�"בנקי� או דפי חשבו� כנדרש עפ
 .השוואות מול התדפיסי�

על פי שיקול דעתו לגבי ניהול , מומל$ כי גזבר העיריה יוציא הוראות
 .כספי� אלה

 

 ילדי"אבטחת גני .14

לחייב שמירת הורי� , מתוק' תקנות,  החינו� אפשר משרד94עד מר$  .14.1
עקב ביטול התקנות התקבלו תקנות שמחייבות שכירת . בגני ילדי�

 .מאבטחי� לצור� אבטחת מוסדות לימוד וגני ילדי�

על פי הנחיית משרד חינו� והמשרד לביטחו� , אבטחת הגני� נקבעת .14.2
. לדי� בעירומחייבת פטרול של ניידת אחת בלבד בי� כל גני הי, פני�

האבטחה שמתבצעת בפועל הינה באמצעות ניידת שמפטרלת בי� הגני� 
 .פעמיי� עד שלוש פעמי� ביו�

כאשר בגני� , השמירה מתבצעת רק במקרי� שישנה דרישה מההורי� .14.3
אי� הרשות משתתפת במימו� . כ שומר אחד בלבד"צמודי� מוחזק בד
 .אבטחת גני ילדי�

 . גני ילדי� בעיר אי� שמירה12 /ב .14.4

 .העיריה מימנה התקנת לחצני מצוקה למוקד העירוני בכל הגני� בעיר .14.5
י משרד החינו� הואיל ומערכת זו הינה "תחזוקת הלחצני� ממומנת ע

 ).PILOT(ניסיונית 

 

 מחלקת הביטחו� של העיריה התערבה בהלי� ההתקשרות 1995עד  .14.6
החוזית בי� ועד ההורי� של גני הילדי� וחברת השמירה בכ� שהיא 

. כדי להבטיח רמת שמירה נאותה, קה טיוטת חוזה להתקשרותסיפ
הופסקה כל , ש של העיריה”אד� והיועמ/אול� בהוראת מחלקת כוח

. בי� העיריה לשומרי�, התערבות כדי להימנע מיצירת יחסי עובד מעביד
בחלק מגני , ט העיריה עולה כי עדי� נעשה שימוש"משיחה ע� קב

שהנפיקה העיריה זאת על א' בטיוטת חוזה ההתקשרות , הילדי�
חידוש הסכ� ההתקשרות בי� ועד ההורי� . ש”האיסור שקבע היועמ

לדעת . י עדכו� תארי� החוזה בעזרת טיפקס"לחברת השמירה מתבצע ע
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ש בנושאי ”הביקורת על מחלקת כוח אד� לוודא שהחלטות היועמ
 .עבודה נאכפי�

 

 ילדי"רכישות טובי� לגני .15

, תקציב משלה מתו� כספי השוטפות המועברי�לכל גננת , באופ� עקרוני .15.1
 .שאמור להספיק לכל צרכי הג�, י הרשות"ע

, י"הגננות מעבירות ריכוז דרישותיה� למדור גנ, למרות האמור לעיל
בתחומי� שוני� ומגווני� כמו שיפוצי קי$ ורכישות נוספות של 

 .הצטיידות וציוד דידקטי

רי� שנערכי� בחודשי� הדרישות לשיפוצי הקי$ מאושרות במסגרת סיו .15.2
, ל העיריה ומנהלי המחלקות הרלוונטיות"י מנכ"ע,  אפריל/מר$ 

 .ר מיוחד לצור� כ�"מתקציב תב

י הגננות נרכשות בעיקר לקראת "שאר הדרישות לרכישות  המועלות ע .15.3
מתקציב , ל באמצעות ועדת קניות"סו' שנת התקציב וע� פתיחת שנה

 .השוט' של מחלקת החינו� שיועד לכ�

יש , ל א' הריכוז החלקי הקיי� במדור גני ילדי� לגבי הציוד החסרע .15.4
לדעת הביקורת לבחו� את הצרכי� בגני� במסגרת תוכנית שנתית 

י מחזוריות כזו או "עפ, שתכלול הצטיידות ו או חידוש ציוד ואמצעי�
 .שיוחלט עליה, אחרת
 אלא לאחר בדיקתה , שהתוכנית לא תמומש באופ� אוטומטי, כמוב�

 .הוק/אד

 :כאמור לעיל האינוונטר מתחלק לשלוש .15.5
 .ציוד הנרכש באמצעות מחלקת הרכש של העיריה .1  
 .בעצמ�, י הגננות"ציוד הנרכש ע .2  
 .ציוד שנתר� לגני הילדי�.       3  

נרכש באופ� ריכוזי ועליו קיימת בקרת , הציוד באמצעות מחלקת הרכש
י הגננות " שנרכש עעל הציוד, לעומת זאת, תיעוד של מחלקת הרכש

 .נמצא שאי� סדרי בקרה הולמי�
בו ה� , שהעתק ממנו נשמר במדור, מדור גני הילדי� מנפק טופס לגננות

 .מתבקשות לעדכ� בצורה שוטפת את השינויי� שחלו במצבת האינוונטר
אי� , יוצא אפוא שלמדור גני ילדי�. בפועל נוהל זה איננו מקוי� כנדרש

 .איכותו ומיקומו, י הגננות"ד הנרכש עכל מידע לגבי כמות הציו
 

א המועסק בגני ילדי� והואיל "לאור העובדה שקיימת ניידות בכ
קיי� , לוקה בחסר)  לעיל13.2ראה סעי' (והמעקב אחר הוצאות הגננות 

איננו משמש את המטרה שלשמה הוא , חשש שהציוד הנרכש לגני�
 .נרכש

 הגננות לדווח למדור גני לגבי ציוד שנתר� קיי� נוהל פנימי שקובע שעל
מבדיקה נמצא שלא . ח" ש100ילדי� על כל תרומה בשווי שלמעלה מ 

תמיד הנוהל מקוי� זאת בי� היתר בגלל שקיימת בעייתיות בהערכת 
הואיל והקיפי התרומות המתקבלי� בגני . שווי� המדויק של התרומות

י "ל עילדי� אינ� גדולי� יש לדעת הביקורת לשקול עריכת שינוי בנוה
 . הרחבת חובת הדיווח לגבי כל תרומה שהתקבלה
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בפועל . מבדיקה נמצא שניהול האינוונטר אינו מתבצע באופ� נאות .15.6
, מיקומו, רישו� האינוונטר חסר ואינו מאפשר מעקב על כמות הציוד

כתוצאה הרישו� הלקוי נחש' מדור גני ילדי� .תקינותו ומקור הבעלות 
 :לסיכוני� הבאי�

לא נית� לקבוע מה , גננות נוטות להביא ציוד פרטי או אחרהואיל וה. 1
 .ציוד פרטי ומה רכוש של הג�

 
 בהעדר נהלי� המחייבי� תיעוד מקור קבלת הציוד לא נית� להבחי� . 2

 כ שהורי הילדי� נותני� "נהוג בד(    בי� הציוד שהתקבל מתרומות 
 . בבעלות הגננתבי� ציוד ש)     מתנה לג� באירועי ימי הולדת של ילדיה�

 
 ציוד (בהעדר רישו� נאות של האינוונטר אי� תיעוד של ציוד מת . 3

 חוסר היכולת לקבלת תמונה עדכנית ).     שנתבלה או שיצא מהמחזור
     של הציוד בגני� פוגע ביכולת של מנהלת מדור גני ילדי� לנהל מעקב 

 .    אחר הנעשה ברכוש העיריה
 
 בפועל בגי� . א ערובה לכיסוי ביטוח אופטימליתיעוד עדכני וכולל הו. 4

 הקי' כיסוי הביטוח בגני ילדי� אינו משק' ,     רישו� חסר ולא עדכני
 .    את המציאות

 
. הבעייתיות נובעת מחוסר בכוח אד�, לטענת מנהלת מדור גני ילדי�

 .  יחד ע� זאת הדגישה המנהלת את הצור� ברענו� נהלי�
 

 הסעות .16

ני� המאפשרי� הסעות עבור ילדי החינו� המיוחד קיימי� קריטריו .16.1
ראה סעי' (בפועל ג� ילדי שכו� גאולי� נהני� משרותיי הסע . בלבד
18.3.( 

 :להל� פרוט גני הילדי� שמקבלי� שרותיי הסעה
 

נסיעות ' מס
 בשבוע

' מס ש הג�
  ילדי

 לווי כלי תחבורה עיר

  אוטובוס זעיר סבא/כפר 7 שוה� 6
  " סבא/כפר 8 דודאי� 6
  " סבא/כפר 4 צור 6
ת "משולב פ 6

 P.Cג� + 
 יש לווי " תקוה/פתח 3

א 'מיח 2
 צ"אחה

  " אביב/תל 1

 אוטובוסי� 2 סבא/כפר 12 מעו� לימ�  6
 זעירי�

  מלווי�2

 יש לווי " סבא/כפר 6 צבעוני 6
  " סבא/כפר 3 שח' 6
 גפ�  6

 אישור מיוחד
  " סבא/כפר 1

  " סבא/כפר 4 כלנית 6
  " סבא/כפר 10 ברוש 
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דיווחי למשרד החינו� והחברה לאוטומציה ומעקב אחר קליטת  .17
 .הנתוני

השתתפות משרד החינו� במימו� הוצאות החינו� בגני ילדי� מחושבת  .17.1
ודרגות ההנחה שאושרו , כאמור לפי מספר הילדי� הלומדי� בגני�

ני� התשלומי� שמעביר משרד החינו� לעיריה מבוססי� על נתו. לה�
/ של המשרד " מערכת התשלומי�"ילדי� ונקלטו ב/י מדור גני"שדווחו ע

משרד החינו� אינו משל� לעיריה . החברה לאוטומציה כנתוני� תקיני�
א� , ילדי� בעיר/עבור ילדי� שאומנ� לומדי� בגני, כל תשלו� שהוא

 .או לא נקלטו באורח תקי�, נתוניה� לא נקלטו בכלל
 

ו "ל תשנ"חובה בשנה/מימו� הוצאות גניהשתתפות משרד החינו� ב
 .ח לכל ילד" ש3,460 /הסתכמה בכ

או אינו נקלט , מכא� שעבור כל ילד שלומד בג� עירוני א� אינו מדווח
 3,460 /תקבל העיריה כ, החברה לאוטומציה/ כראוי במשרד החינו� 

נודעת חשיבות כספית מרובה לדווח מדויק , לכ�. ח פחות מהנדרש"ש
הילדי� ומעקב קפדני אחר /וני הילדי� הנרשמי� לגניומלא של נת

 .קליטה תקינה של הנתוני� במשרד החינו�

המעקב אחר , החברה לאוטומציה/ פעולת הדיווח למשרד החינו�  .17.2
נתו� בידי שלושה , קליטת הנתוני� וקבלת הכספי� המגיעי� מהמשרד

 .גורמי� בעיריה
 
 .ילדי�/מדור גני .א
 .מחלקת הגביה .ב
 .רותהגזב .ג

ילדי� בעיריה אחראי על דווח נתוני מספר הילדי� למשרד /מדור גני .17.3
 .י עובדת המחלקה"פעולה זו מבוצעת ע. החינו� ולמחלקת הגביה

הדיווח כולל את פרטי הילדי� שנרשמו לגני� והנתוני� הרלוונטי� 
 .'לנושא הנחות וכו

י עובדת "הנתוני� הבסיסיי� מועברי� למחשב החברה לאוטומציה ע
י עובדת "מועברי� ע, העדכוני� הבודדי� השוטפי�. דור גני ילדי�מ

 .למשרד החינו�, מחלקת הגביה
 .עדכו� נתוני� על נשירת ילדי� מהמערכת מבוצעת באותה שיטה

אי� בקרה מספקת על נכונות , בסדרי העבודה הנהוגי� במדור, נמצא כי .17.4
יי� לאור העובדה שתמיד ק, הנתוני� המועברי� לחברה לאוטומציה

 .פער בי� הנתוני� בפועל לאלו שבידי משרד החינו�

,  ילדי�6חריגה של , 96נכו� לנובמבר , מבדיקה שערכה הביקורת נמצא .17.5
בהשוואת הנתוני� בי� נתוני מדור גני הילדי� ובי� נתוני החברה 

 .לאוטומציה
ח  ללא " ש20,760שהעיריה משלמת סכו� של , משמעותו של הפרש זה

 .ממשרד החינו�קבלת כיסוי כספי 
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משרד החינו� שולח לעיריה שני סוגי , לאחר קליטת הנתוני� בחברה לאוטומציה
 :חות"דו
 
 .חות שגויי�"דו .א
 .חות תקיני�"דו .ב
 
ח שמי מפורט על ילדי� " המתקבל ממשרד החינו� היינו דו"ח שגויי"דו"

 שנתוניה� לא נקלטו בשל היות� שגויי� מסיבה כלשהי 
שיותר " כפולי�"פירטי ילדי� , )'דרגת הנחה בלתי מתאימה וכו, שגוי. ז.ת' מס: כגו�(

מרשות מקומית אחת דיווחה עליה� ובשל כ� אי� משרד החינו� מוכ� לשל� א' לא 
 .ילדי�/חות אלה מגיעי� למדור גני"דו. 'לרשות אחת וכד

 
/עלהמדור אמור לבדוק את נכונות נתוני משרד החינו� בהשוואה לנתוני� שהוזרמו 

לעמוד על הנתוני� השגויי� ולהמציא למשרד אסמכתאות מבוססות לתיקו� , ידה
אישורי� מרשויות אחרות על ילדי� שנרשמו לגני� , כגו� צילו� תעודות זהות, הנדרש

 .'באות� רשויות מקומיות א� עזבו וכד
 

 דיווחי� לגזברות

דצמבר /מדור גני ילדי� מעביר לגזברות במהל� החודשי� נובמבר .17.6
על סמ� הערכה . ל הבאה" למספר התלמידי� שיהיו בגני� בשנהרכההע

בפועל ה� הגזברות וה� מדור גני . זו קובע הגזבר את תקציב המדור
 .ילדי� לא טורחי� לעדכ� זה את בשינויי�

נמצא שקיי� פער , 96מנתוני� שאספה הביקורת במהל� חודש דצמבר  .17.7
 .י� בגזברות העיריהבי� נתוני מדור גני ילדי� לבי� הנתוני� המצוי

 
 .להל� פירוט הנתוני�

 
 גזברות מדור גני ילדי�    

 1592   1584        טרו� חובה
  1270   1175         חובה

 2862               ∗2759         כ"סה
 י� החינו� התורניומע, המשולב,  ילדי הגני  בחינו� המיוחד172סכו זה כולל ג את  ∗                                 

 

 ילדי� בי� נתוני הגזברות לאלה של מדור גני 103יוצא א� כ� שיש פער של  .18
אינו ) הגזברות(משמעות פער זה היא שהגו' שמעביר את הכספי� לגני� . ילדי�

רשימת עדכניות . מחזיק בנתוני� עדכניי� כפי שה� מופיעי� במדור גני ילדי�
לדעת הביקורת .  נוספת בידי הגזברותשל מספרי הילדי� יכולי� להוות בקרה

 .  יש על מנהלת מדור גני ילדי� והגזבר לקי� ישיבה בנושא
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19.  שיבו' התלמידי בגני

 התלמידי� צריכי� להשתב$ בגני חובה , י הנחיות משרד החינו�"עפ .19.1
 . בגני חובה/מ "כ� שהמרחק ממקו� מגוריה� לא יעלה על שני ק

ילדי� טבלת שיבו$ המצליבה בי� י קריטריו� זה בנה מדור גני ה"עפ .19.2
 .הרחובות בעיר לבי� הגני� ולפיכ� נעשו השיבוצי� של התלמידי�

מבדיקת השיבוצי� נמצא כי מלבד ילדי שכונת גאולי� שנאלצי� לסוע  .19.3
סבא משובצי� בגני� הממוקמי� /כל ילדי כפר, לגני� הממוקמי� בעיר
� שנידונו למעט מקרי� בודדי� של בקשות הורי, במרחק העומד בתק�

 .ואושרו במדור גני ילדי�
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 סיכו והמלצות .20

,   רישו� הילדי� לגני� ואת קביעת דרגות ההנחהמחשבמומל$ לשקול  .20.1
י אד� אחד ללא סידורי בידוק "מאחר שהפעולות נערכות כיו� ע

הכנסת מיחשב יש בה כדי ליעל את העבודה ולהקטי� את . נוספי�
 ).5.9ראה סעי' . (הסיכוי לטעויות

וי לצר' למשכורות העובדי� את ההנחה בתשלו� שכר לימוד רצ .20.2
 ).6.3ראה סעי' (כמתחייב   מפקודת מס הכנסה 

יש לבחו� את המש� הענקת הנחות לעובדי הוראה  שאינ� עובדי  .20.3
 ).6.5 /   ו6.4ראה סעיפי� (העיריה

בהתא� להסכ� ע� , לבחו� את העסקת� של הסייעות בתקופת החופשות .20.4
לבחו� קליטת הסייעות למשרות חלקיות בלבד על הסתדרות הפקידי� ו
 ).11.5ראה סעי' .(מנת לחסו� בהוצאות

יש לחבר את המחשב במשרדה של מנהלת מדור גני ילדי� לממשק  .20.5
 ).12.3סעי' (ניהול גני ילדי� 

לרענ� את ההנחיות בנושא הפריטי� המותרי� לרכישה מהכספי�  .20.6
 ).  13.3ראה סעי' (ומ� י העיריה ולהקפיד על  ריש"המועברי� לגננות ע

יחד ע� גזבר העיריה יפרסמו הנחיות ברורות ,מנהלת מדור גני הילדי�  .20.7
יש להקפיד על ניהול קופה . לניהול הכספי� המועברי� מדי חודש לגננות

מסודר באמצעות יומני קופה חודשיי� ובדיקת הדיווחי� החודשיי� 
 ).13.4ראה סעי' . (מול דפי חשבונות בבנק

 בקרה נאותי� על נכונות הנתוני� המוזרמי� לחברה             לבצע סדרי .20.8
 ).17.4ראה סעי' (לאוטומציה 

י לבי� מחלקת "בי� מדור גנ, לקבוע נהלי עבודה והשוואה מדי חודש .20.9
מ למנוע אי התאמות במספר "ע, החברה לאוטומציה והגזברות\הגביה 

ראה (�  י כ� למנוע הפסדי� כספיי"הילדי� בי� הגורמי� השוני� וע
 ).17.8 / ו17.4סעיפי� 

 ברצוני להודות למנהלת מדור גני ילדי� על שיתו' הפעולה , לבסו' .20.10
 .במהל� הביקורת
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  1נספח מספר 

י הגדרות משרד החינוי הגדרות משרד החינוי הגדרות משרד החינוי הגדרות משרד החינו""""התפלגות הילדי� עפהתפלגות הילדי� עפהתפלגות הילדי� עפהתפלגות הילדי� עפ

ככככ""""סהסהסהסה

457106711491584158415841584גילאי טרו� חובהגילאי טרו� חובהגילאי טרו� חובהגילאי טרו� חובה

10634337321175117511751175גילאי חובהגילאי חובהגילאי חובהגילאי חובה

152015201520152010671067106710675454545486868686323232322759275927592759ככככ""""סהסהסהסה

2.נספח מס  (1

3. נספח מס (2  

4. נספח מס (3       

טרו� חובהטרו� חובהטרו� חובהטרו� חובה     תורניתורניתורניתורנימיוחדמיוחדמיוחדמיוחדמשולבמשולבמשולבמשולבחובהחובהחובהחובה
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 2נספח מספר 
ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני חובהח ריכוז התפלגות ילדי� בגני חובהח ריכוז התפלגות ילדי� בגני חובהח ריכוז התפלגות ילדי� בגני חובה""""דודודודו

1996199619961996

מספר סייעותמספר סייעותמספר סייעותמספר סייעותמספר גננותמספר גננותמספר גננותמספר גננותפער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינופער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינופער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינופער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינווווו חובהחובהחובהחובה. . . . ילדי טילדי טילדי טילדי טילדי�ילדי�ילדי�ילדי�' ' ' ' מסמסמסמסש� הג&ש� הג&ש� הג&ש� הג&''''מסמסמסמס

224181111סלעית1

241014911אנקור2

23716911תומר3

24519911תבור4

25520811 ברקת5

25619811מרגנית6

25619811ספיר7

26917711גורי�8

261214711כרמל9

26521711סייפ&10

27720611אלו&11

27621611אשל12

271314611עגור13

27819611תאנה14

28820511הכר�15

281315522פשוש*16

29920411אלמוג&17

29920411גלעד18

29425411נרקיס19

29623411סיגלית20

29227411רימו&21

291316411שיז*22

301218311אגמית23

30624311דקל24

30723322ורד*25

30624311ליבנה26

301416322סתונית*27

31724211חצב28

31922211חרצית29

31526211ירד&30

311120211לבונה31

31823211מולדת32

31526211שקמה33

321517111חמניה34

321220111חרמו&35

321022111סופית36

321022111עד עד37

32527111שיטה38

332112011גול&39

33924011החורש40

33825011ש הניה"ע41

42331122011ליל

331023011עי& התכלת43

331419011שיבולת44

34727+111חוחית45

34925+111חיננית46

341123+111לש�47

341717+111תמר48

351124+211דגנית49

351124+211נופר50

36927+311ערבה51

 152045710631625454כ"סה51
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 3נספח מספר 
ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני טרו� חובהח ריכוז התפלגות ילדי� בגני טרו� חובהח ריכוז התפלגות ילדי� בגני טרו� חובהח ריכוז התפלגות ילדי� בגני טרו� חובה""""דודודודו

1996199619961996

סייעותסייעותסייעותסייעות' ' ' ' מסמסמסמסגננותגננותגננותגננות' ' ' ' מסמסמסמספער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינופער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינופער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינופער בי& מצב בפועל ותק&  משרד החינוילדי�ילדי�ילדי�ילדי�' ' ' ' מסמסמסמסש� הג&ש� הג&ש� הג&ש� הג&''''מסמסמסמס

171611גלבוע1

171611הרדו*2

181511סביו&3

211211עופר4

231011מירו&5

231011צבר6

25811בית לילי7

25822*הדס8

25811לוט�9

25811עירית10

25811ריח&11

25811שרו&12

24711בדולח13

26711עפרוני14

26711צופית15

27611בית יהודה16

27611דולב17

27611דליה18

27611חרוב19

27611נורית20

27611ניצני�21

19411אמנו&22

29411חופית23

30311זמיר24

30311יהלו�25

30311מור26

30311שלדג27

31211אגוז28

31211הפרחי�29

32111אלה30

32111זית31

32111רות�32

33011ארז33

33011הדר34

33011יסמי&35

33011סנונית36

34+111כרכו�37

34+111רקפת38

34+111שקד39

10672084040כ"סה39

*  ג& יו� לימודי� ארו
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 4נספח מספר 
ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� מיוחדי�ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� מיוחדי�ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� מיוחדי�ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� מיוחדי�""""דודודודו

1996199619961996

סייעותסייעותסייעותסייעות' ' ' ' מסמסמסמסגננותגננותגננותגננות' ' ' ' מסמסמסמסילדי�ילדי�ילדי�ילדי�' ' ' ' מסמסמסמסש� הג&ש� הג&ש� הג&ש� הג&''''מסמסמסמס

1011ברוש1

911דודאי�2

2322יערו&+יערו&3

411כלנית4

611לימ&5

511לימ&5

811לימ&5

611צבעוני6

711צור7

811שוה�8

868686861111111111111111ככככ""""סהסהסהסה

ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� משולבי�ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� משולבי�ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� משולבי�ח ריכוז התפלגות ילדי� בגני� משולבי�""""דודודודו

1996199619961996

סייעותסייעותסייעותסייעות' ' ' ' מסמסמסמסגננותגננותגננותגננות' ' ' ' מסמסמסמסילדי�ילדי�ילדי�ילדי�' ' ' ' מסמסמסמסש� הג&ש� הג&ש� הג&ש� הג&''''מסמסמסמס

2522שח*1

2922גפ&2

5454545444444444ככככ""""סהסהסהסה

ח ריכוז התפלגות ילדי� בג& מעי& התורניח ריכוז התפלגות ילדי� בג& מעי& התורניח ריכוז התפלגות ילדי� בג& מעי& התורניח ריכוז התפלגות ילדי� בג& מעי& התורני""""דודודודו

1996199619961996

ילדי�ילדי�ילדי�ילדי�' ' ' ' מסמסמסמסש� הג&ש� הג&ש� הג&ש� הג&''''מסמסמסמס

32עטרת חיי�1

 32323232ככככ""""סהסהסהסה
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 5נספח מספר 
1996199619961996טבלת ריכוז  נתוני� טבלת ריכוז  נתוני� טבלת ריכוז  נתוני� טבלת ריכוז  נתוני� 

מתק& משרד החינומתק& משרד החינומתק& משרד החינומתק& משרד החינו) ) ) ) כיתותכיתותכיתותכיתות' ' ' ' במסבמסבמסבמס((((חריגה חריגה חריגה חריגה מתק& משרד החינומתק& משרד החינומתק& משרד החינומתק& משרד החינו) ) ) ) ילדי�ילדי�ילדי�ילדי�' ' ' ' במסבמסבמסבמס((((חריגה חריגה חריגה חריגה ילדי�ילדי�ילדי�ילדי�' ' ' ' מסמסמסמסכ כח אד�כ כח אד�כ כח אד�כ כח אד�""""סהסהסהסהגננותגננותגננותגננות' ' ' ' מסמסמסמסכיתות לימודכיתות לימודכיתות לימודכיתות לימוד' ' ' ' מסמסמסמסגני�גני�גני�גני�' ' ' ' מסמסמסמס

50535310615201624.91חובה

3839397810672086.30טרו� חובה

224854משולב

811112286מיוחד

111232מעיי& התורני

 99106205216275937011.21כ"סה
 


